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اجلمعّية اخلليجّية لالإعاقة

لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية

رئي�س جمل�س الإدارة:

جملة ف�صلية ت�صدر عن:

�ص.ب: 2780 - املنامة - مملكة البحرين
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هاتف: 17346674 )+973( - فاك�س: 17346678 )+973(

mediaser2@gmail.com :الربيد الإلكرتوين

رقم الت�شجيل:

التحرير ال�شحفي والإعالن والإخراج:
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جمموعات الإعاقة.. روؤية للتطوير

املعاق  واأ�سبوع  ال�سنوية،  العلمية  امللتقيات  وخ�سو�سًا  للإعاقة،  اخلليجية  اجلمعية  واأن�سطة  وبرامج  فعاليات  تنال 

اخلليجي، الهتمام الإعلمي والر�سمي واملجتمعي الكايف، لكن »جمموعات الإعاقة«، مل ي�سلط عليها ال�سوء بالقدر 

الكايف وتظل بحاجة، براأينا، اإىل مزيد من الرعاية والروؤى التقييمية والتطويرية. 

لقد ولدت الفكرة عام 2000م عندما قرر جمل�س اإدارة اجلمعية اخلليجية للإعاقة تاأ�سي�س روابط للإعاقة، على اأن 

تخت�س كل رابطة باإعاقة واحدة، واأن حتت�سن اإحدى الدول اخلليجية ال�سقيقة واحدة من هذه الروابط.. وهذا ما 

مت بالفعل..

حيث احت�سن مركز التوحد بدولة الكويت رابطة التوحد، وقامت مدار�س النه�سة ملتلزمة دوان بالريا�س باحت�سان 

املكفوفني  لرعاية  الإم��ارات  الب�سرية من جمعية  للإعاقة  اخلليجية  الرابطة  اتخذت  فيما  العقلية،  الإعاقة  رابطة 

بال�سارقة مقرًا لها. اأما اجلمعية القطرية لتاأهيل ذوي الإحتياجات اخلا�سة فقد احت�سنت الرابطة اخلليجية للإعاقة 

احلركية، واتخذت الرابطة اخلليجية للإعاقة ال�سمعية من اجلمعية العمانية للمعوقني مقرًا لها.

وقد و�سع جمل�س الإدارة وقتذاك لئحة تنظيمية حتدد اآليات العمل وطريقة اختيار الرئي�س والجتماعات الدورية.. 

اإلخ، متت مناق�سته بتو�سع خلل اجتماع روابط الإعاقة على هام�س امللتقى العلمي اخلام�س بدولة الكويت ال�سقيقة 

عام 2005م.

لكن بع�س هذه الروابط مل يتقيد بنظام العمل املو�سوع من جانب اجلمعية، فيما مل يفعل البع�س الآخر من اآليات 

الإعاقة  ذوي  من  واأبناءهم  الأم��ور  اأولياء  يجمع  دائم  برنامج  بتوفري  واملتعلقة  الق�سية  هذه  لأهمية  ونظرًا  عمله، 

2007م، اإعادة النظر يف »الروابط اخلليجية  اإلخ، فقد قرر جمل�س الإدارة عام  واملدر�سني واملخت�سني واملهتمني.. 

للإعاقة« وحتويلها اإىل »جمموعات الإعاقة اخلليجية«، على اأن جتتمع �سنويًا على هام�س امللتقيات العلمية ال�سنوية.

واأمني �سر، وحر�ست اجلمعية  لها  اأن تختار رئي�سًا  العام، ظلت »جمموعات الإعاقة« جتتمع �سنويًا بعد  ومنذ ذلك 

اخلليجية للإعاقة على التوا�سل معها، وت�سجيعها على رفع مقررات اجتماعاتها ال�سنوية ملجل�س اإدارة اجلمعية، حيث 

ظل املجل�س ينفذ تو�سياتها اأو يحيلها اإىل الوزارات واملوؤ�س�سات املعنية يف دول جمل�س التعاون اخلليجي.



ومن ح�سن الطالع اأن اأول اجتماعات »جمموعات الإعاقة« كان على هام�س امللتقى العلمي ال�سنوي الذي عقد مبملكة 

البحرين عام 2007م، حيث مت تعيني من�سق لكافة املجموعات فيه. وبعد هذه الأعوام، نعود جمددًا اإىل مملكة اخلري، 

روؤية  اأي�سًا  نقرتح  لكي  والأه��م،  اخلليجية«،  الإعاقة  »جمموعات  لتفعيل  معًا  بذلناها  التي  اجلهود  معًا  نتذكر  لكي 

تطويرية لهذه املجموعات مبا ي�سمن ا�ستمراريتها وفاعليتها واإجنازها.

كل  �سوت  ي�سل  حتى  اخلليجية،  للجمعية  الهامة  الآليات  اأحد  الإعاقة«  »جمموعات  اأن  نعتقد  اإننا  اأخرى:  بكلمات 

وتقدمي  جمموعة  كل  لدعم  اللزمة  الإج��راءات  كل  باتخاذ  ب��دوره  يقوم  الذي  الإدارة،  جمل�س  اإىل  اإعاقة  �ساحب 

امل�ساندة الكاملة لها.

وهناك حاجة ما�سة لأن نطرح على طاولة النقا�س تطوير اأداء واآلية عمل هذه املجموعات، مبا يتطلبه ذلك من و�سع 

لئحة عمل جديدة ت�سمل على الع�سوية والنظام الداخلي فيها وطرق تفعيل اأن�سطتها على مدار العام ولي�س خلل 

امللتقى العلمي فقط!، وكذلك اأ�سلوب اأو اأ�ساليب التوا�سل بني اأع�ساء املجموعة من كل دول جمل�س التعاون وبينهم 

وبني اإدارة اجلمعية اخلليجية للإعاقة.

ومن الأفكار الهامة، يف هذا ال�سياق، لدعم  التوا�سل بني هذه املجموعات.. التوا�سل اللكرتوين  فقد د�سنت اجلمعية 

األغي  انه  اإل  اأفراد املجموعات -  لتوا�سل  الإلكرتوين   املا�سية رابط على موقعها  الثلثة  الأعوام  اخلليجية  خلل 

بعد تطوير املوقع -  ول�سك اأن هذا الرابط يخلق توا�سل على مدى العام بني الأع�ساء فيما يتعلق بتبادل اخلربات 

والأن�سطة، مع اأهمية و�سع �سوابط لكل رابط  عن نظام الدخول  وال�سرتاك والتوا�سل مبا يحقق الهدف منه.

اأعمالها مع ختامه!، ولعل  لقد حان الوقت لتفعيل »جمموعات الإعاقة« حتى ل تبداأ مع بدء امللتقى العلمي وتنتهي 

توا�سل  والتفعيل، بطريقة ت�سمن  التطوير  اآليات  اإدارة جديد للجمعية ميثل فر�سة مواتية ملناق�سة  انتخاب جمل�س 

الأع�ساء طوال العام، وتطوير اآليات العمل الداخلي، وكذلك التفاق على اآلية لرفع تقارير �سهرية اأو دورية للجمعية 

عن كل الأعمال والإجنازات.

معايل ال�شيخ دعيج بن خليفة اآل خليفة

الرئي�س الفخري للجمعية اخلليجية لالإعاقة 



حمفل علمـي وعمـلي

االفتتاحية

جمل�س  دول  يجوب  وا�ستمر  2000م،  عام  منذ  للإعاقة  اخلليجية  اجلمعية  اأطلقته  التي  العلمي،  امللتقى  اإن 

التعاون اخلليجي ال�ست، كل عام، جاء اإنطلقًا من �سعي اجلمعية اإىل ت�سجيع البحث العلمي يف جمالت الإعاقة 

املختلفة، وحتفيزها للمزيد من الدرا�سات والأبحاث التي تعود على املجتمعات اخلليجية بالنفع والفائدة.

اإحدى  اأن يتم تنظيمها يف  لقد تبنت اجلمعية اخلليجية للإعاقة فكرة عقد امللتقيات العلمية ال�سنوية، على 

الدول الأع�ساء باجلمعية ب�سكل تناوبي، من اأجل توفري الفر�سة لكي يلتقي فيها ذوي الإعاقة، واأولياء اأمورهم، 

واأع�ساء اجلمعية، واملخت�سون، واملهتمون يف جمالت الإعاقة املختلفة.

ول نبالغ يف القول اإن هذه امللتقيات اأ�سبحت  ت�سكل جزءًا من منظومة العمل يف جمال الإعاقة يف دول جمل�س 

التعاون اخلليجي، وحمفًل علميًا هامًا يتوق اإليه اأبناء اخلليج يف كل عام، من اأجل الرتقاء مب�ستوى كم ونوع 

الربامج واخلدمات املقدمة للأ�سخا�س ذوي الإعاقة.

ولعل ملتقى هذا العام يحمل اأهمية خا�سة، وذلك لأنه ي�سعى اإىل ت�سليط ال�سوء على ق�سايا التدخل املبكر 

للأ�سخا�س  املبكر  التدخل  برامج  اأ�سهمت يف جناح  التي  البارزة  للخربات  ومناق�سة  الإعاقة،  ذوي  يف حياة 

ذوي الإعاقة يف دول جمل�س التعاون اخلليجي، وذلك من خلل حماور عديدة وهامة،  يتم ا�ستعرا�سها خلل 

فعاليات امللتقى..

ومن فعاليات امللتقى: 

-   اجلل�سات العلمية التي �ستتناول 28 ورقة عمل قامت اللجنة العلمية باختيارها من �سمن اأكرث من 60 ورقة 

علمية.

-    وور�س عمل التي �ستناق�س ق�سايا ذات علقة مبا�سرة بالتدخل املبكر.



-   وجمموعات الإعاقة لكل فئة اإعاقة على حدة �ستكون مهمتها احلديث عن م�ساكلها، واحتياجاتها على اأن 

ترفع تو�سياتها ملجل�س اإدارة اجلمعية بغية العمل على تنفيذها.

-   جنوم التحدي: ومن منطلق حر�سنا على م�ساركة ال�سخا�س ذوي العاقة يف فعاليات امللتقى، يتم كذلك 

تكرمي �سخ�سني من ذوي الإعاقة من جنوم التحدي، و�سخ�سني اآخرين يعملن يف جمال ذوي الإعاقة اأحدهما 

من الكويت والآخر من ال�سعودية، حيث �سيعر�س هوؤلء جميعًا جتاربهما يف امللتقى. 

والإداري  املايل  التقريرين  ملناق�سة  العمومية  �ستعقد اجلمعية اخلليجية جمعيتها  اأي�سًا  امللتقى  وعلى هام�س 

وانتخاب جمل�س اإدارة جديد لعامني قادمني، يقع على عاتقه ا�ستكمال م�سرية العمل والإجنازات ل�سالح ذوي 

الإعاقة يف دول جمل�س التعاون اخلليجي.

واإذ نرحب باأ�سقاءنا و�سيوفنا يف امللتقى العلمي الثالث ع�سر على اأر�س مملكة البحرين، فاإننا نرفع اأ�سمى 

اآيات ال�سكر والتقدير اإىل القيادة الر�سيدة يف مملكة البحرين، على اإهتمامها الكبري بق�سايا الأ�سخا�س ذوي 

الإعاقة، واإىل مقام �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة، رئي�س الوزراء املوقر، على رعايته 

للملتقى العلمي الثالث ع�سر، وهي الرعاية الثالثة من �سموه للملتقيات العلمية بعد رعاية امللتقى الأول وال�سابع 

اللذين نظمتهما اجلمعية اخلليجية للإعاقة على اأر�س مملكة البحرين.

امل�ستهدفة،  الفئات  التي تخدم  اإىل املقرتحات والتو�سيات  امللتقى  امل�ساركون يف  اأن يتو�سل  اآملني يف اخلتام 

اأر�س  على  تنفيذها  ونتابع  املدين،  املجتمع  وموؤ�س�سات  احلكومية  املعنية  اجلهات  اىل  باإر�سالها  نقوم  والتي 

الواقع، حتى ن�سهم يف جناح امللتقى، باملعايري العلمية والعملية.

جا�شم حممد �شيادي

رئي�س �جلمعية �خلليجية للإعاقة



10 يناير املا�شي، الرتتيبات  اإدارة اجلمعية اخلليجية لالإعاقة، بحث يف اجتماعه، يوم اخلمي�س،  جمل�س 

الفرتة  البحرين خالل  الذي تنظمه اجلمعية يف مملكة  الثالث ع�شر،  ال�شنوي  العلمي  بامللتقى  اخلا�شة 

من 2- 4 اأبريل 2012م، حتت �شعار: »التدخل املبكر لذوي الإعاقة.. ا�شتثمار للم�شتقبل«، حيث ا�شتعر�شت 

اأع�شاء جمل�س الإدارة  اإجراءاتها التنظيمية والعلمية والإعالمية، وقدم  اللجنة العليا املنظمة للملتقى، 

مقرتحاتهم لتعزيز جناح امللتقى.

البحرين ت�شت�شيف اجتماع جمل�س اإدارة 

»اخلليجية لالإعاقة«

ملناق�شة ترتيبات امللتقى العلمي الثالث ع�شر:

8

�أخبار



دعيج  ال�شيخ  م��ع��ايل  رح��ب 

خ��ل��ي��ف��ة،  اآل  خ���ل���ي���ف���ة  ب�����ن 

الرئي�س الفخري للجمعية 

اخلليجية لالإعاقة، باأع�ساء 

وامل��ك��ت��ب  الإدارة  جم��ل�����س 

التنفيذي، على اأر�س مملكة 

يثمر  اأن  متمنيًا  البحرين 

يخدم  ما  كل  عن  الجتماع 

ذوي الإعاقة يف دول جمل�س 

التعاون.

ق�ش�س النجاح

 واأ�سار معاليه اإىل اأن اجلمعية 

�سكلت اللجنة العليا املنظمة 

واأن  مبكر،  وقت  للملتقى يف 

والتنظيمية  العلمية  اللجان 

بع�س  حققت  والإع��لم��ي��ة 

التي  والإجن���ازات،  الأعمال 

اأجل  من  الجتماع،  ناق�سها 

الكفيلة  امل��ق��رتح��ات  ت��ق��دمي 

بتحقيق اأهداف امللتقى.

العلمية  اللجنة  على  واقرتح 

اهلل  عبد  د.  يراأ�سها  ال��ت��ي 

ع�سو  ال�سبي،  حممد  ب��ن 

اململكة  »عن  الإدارة  جمل�س 

ال�سعودية«، اأن تتم خماطبة 

بكل  امل��خ��ت�����س��ة  اجل���ه���ات 

دول��ة م��ن اأج��ل تكليف اأح��د 

ورقة  بتقدمي  املتخ�س�سني 

دولة  كل  جتربة  حول  عمل، 

اأج��ل  م��ن  �سقيقة،  خليجية 

وق�س�س  اخل���ربات  ت��ب��ادل 

النجاح.

ب���دوره ق��ال الأ���ش��ت��اذ جا�شم 

�شيادي، رئي�س جمل�س اإدارة 

اإن  اجل��م��ع��ي��ة اخل��ل��ي��ج��ي��ة، 

عن  املنبثقة  العامة  اللجان 

قد  املنظمة  العليا  اللجنة 

اكتملت باأع�سائها ومهامها، 

تنفيذ  يف  جلنة  ك��ل  وب���داأت 

موؤكدًا  اإليها،  املوكولة  املهام 

الثالث  العلمي  امللتقى  اأن 

ت�ست�سيفه  ال����ذي  ع�����س��ر، 

�سيكون  ال��ب��ح��ري��ن،  مملكة 

يف  خليجيًا  الأك���رب  احل��دث 

جمال الإعاقة، بف�سل جهود 

الإدارة  جم��ل�����س  اأع�������س���اء 

واجلمعيات العاملة يف جمال 

اخلليجية  ب��ال��دول  الإع��اق��ة 

ال�سقيقة.

اأن  اإىل  ����س���ي���ادى  واأ�����س����ار 

خلدمات  الوطنية  املوؤ�س�سة 

امل��ع��اق��ني ق��د وف���رت ج���زءًا 

واأن  امل���ل���ت���ق���ى،  م���ي���زان���ي���ة 

اجل��م��ع��ي��ة ت��ع��م��ل ع��ل��ى ق��دم 

خلل  م��ن  لتوفريها  و���س��اق 

التنمية  وزارة  م��ع  ال��ت��ع��اون 

الج��ت��م��اع��ي��ة وم��وؤ���س�����س��ات 

القطاع اخلا�س.

تقدمي الأف�شل

ب��ن حممد  اأم��ا د. عبد اهلل 

ال�������ش���ب���ي، رئ���ي�������س ال��ل��ج��ن��ة 

املوعد  اأن  فذكر  العلمية، 

ال��ن��ه��ائ��ي ل��ت�����س��ل��م ط��ل��ب��ات 

العلمية  ب���الأوراق  امل�ساركة 

�سيكون نهاية يناير 2013م، 

الكثري  تلقت  اللجنة  واأن 

م��ن ط��ل��ب��ات امل�����س��ارك��ة يف 

للملتقى  العلمية  اجلل�سات 

العمل واملحا�سرات،  وور�س 

تقدمي  اإىل  ت�سعى  لكنها 

امل���ل���ت���ق���ى  يف  الأف�����������س�����ل 

ال���ق���ادم م���ن خ���لل ج��ذب 

والأكادمييني  املتخ�س�سني 
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التدخل  جمال  يف  البارزين 

العربية  ال��دول  من  املبكر، 

والغربية.

حنان  الأ�شتاذة  قدمت  كما 

احل�������ادي، رئ��ي�����ش��ة ال��ل��ج��ن��ة 

الإع���الم���ي���ة، تق��ري��رًا عن 

الت�سبيك  يف  اللجنة  جهود 

البحرينية  ال�سحافة  م��ع 

واخلليجية، وكذلك وكالت 

الأن����ب����اء وال��ت��ل��ف��زي��ون��ات 

واملطبوعات  والإذاع�����ات، 

وال��ت��غ��ط��ي��ات ال��ت��ي ت��ق��وم 

من  امل�سكلة  ال��ل��ج��ن��ة  ب��ه��ا 

وبعد  واأثناء  قبل  �سحفيني 

امللتقى العلمي. 

وقدم اأع�ساء جمل�س الإدارة 

ال�سعودية،  البحرين،  من: 

الكويت،  الإم���ارات،  قطر، 

حول  مقرتحاتهم  ع��م��ان، 

العلمية  اللجنتني  تقارير 

والإع�����لم�����ي�����ة، وك���ذل���ك 

بجهود  اخل��ا���س  التقرير 

التي  التنظيمية  ال��ل��ج��ن��ة 

فعاليات  اإقامة  اإىل  �سعت 

�سديقة  فنادق  يف  امللتقى 

لذوي الإعاقة.

ي�سار اإىل اأن امللتقى العلمي 

حتت  يقام  ع�سر،  الثالث 

املبكر..  »التدخل  �سعار: 

ا���س��ت��ث��م��ار ل��ل��م�����س��ت��ق��ب��ل«، 

ال�سوء  اإل��ق��اء  اإىل  وي�سعى 

على واقع التدخل املبكر يف 

دول اخلليج العربي جلميع 

الإعاقات، وا�ستعرا�س اأبرز 

واأح���دث ال��ربام��ج يف هذا 

واأ�ساليب  وط��رق  امل��ج��ال، 

ال�سراكة بني الأ�سر واملراكز 

برامج  تطبيق  اخلدمية يف 

التدخل املبكر. كما يناق�س 

هذه  وك��ف��اءة  تقومي  كيفية 

الأفكار  وت��ب��ادل  ال��ربام��ج، 

والتجارب يف هذا  وال��روؤى 

املجال.

�شع���ت  العلمي���ة  اللجن���ة  ال�شب���ي:  اهلل  عب���د  د. 

13 يف جم���ال  ال����  امللتق���ى  الأف�ش���ل يف  لتق���دمي 

التدخل املبكر
جا�شم �شياديال�شيخ دعيج

ال�شي���خ دعي���ج: الجتماع ركز عل���ى ق�شايا تخدم 

التع���اون  جمل����س  دول  جمي���ع  يف  الإعاق���ة  ذوي 

اخلليجي

حنان احلاديد. عبد اهلل ال�شبي
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املوؤمتر ال�شحفي للجمعية اخلليجية لالإعاقة لالإعالن عن ترتيبات ملتقاها العلمي الثالث ع�شر 

اآل خليفة  امللكي الأمري خليفة بن �شلمان  ال�شمو  امللتقى يعقد حتت رعاية �شاحب  اأن  ك�شف عن 

رئي�س الوزراء املوقر، حتت �شعار: »التدخل املبكر - ا�شتثمار للم�شتقبل« وذلك خالل الفرتة من 

2013م، ويقام بالتعاون بني اجلمعية اخلليجية لالإعاقة واملوؤ�ش�شة الوطنية خلدمات  اإبريل   4-2

املعاقني بالبحرين ومب�شاركة خرباء وخمت�شني من العامل العربي يدر�شون جتارب التدخل املبكر 

يف دول جمل�س التعاون.

ع��ق��د امل���وؤمت���ر ال�����س��ح��ف��ي 

البحريني  الحت����اد  مب��ق��ر 

الثنني  املعاقني،  لريا�سات 

25 فرباير اجلاري، و�سارك 

فيه معايل الرئي�س الفخري 

للإعاقة  اخلليجية  للجمعية 

خليفة  ب���ن  دع��ي��ج  ال�����س��ي��خ 

جمل�س  ورئي�س  خليفة،  اآل 

ال�����س��ي��د  اجل��م��ع��ي��ة  اإدارة 

ج��ا���س��م حم��م��د ���س��ي��ادي، 

الإعلمية  اللجنة  ورئي�س 

اأع�ساء  بح�سور  للملتقى، 

التفلزيون  وممثلي  اجلمعية 

وال�سحف.

ح����ن����ان احل����������ادي رئ��ي�����ش��ة  

عربت  الإع��الم��ي��ة،  اللجنة 

اأع�ساء  عن  ونيابة  با�سمها 

ال��ل��ج��ن��ة ال��ع��ل��ي��ا امل��ن��ظ��م��ة 

للجمعية  العلمي  للملتقى 

اخل��ل��ي��ج��ي��ة ل��لإع��اق��ة، عن 

ل�ساحب  والمتنان  ال�سكر 

خليفة  الأم��ري  امللكي  ال�سمو 

على  خليفة،  اآل  �سلمان  بن 

رعاية امللتقى للمرة الثالثة، 

اأن امللتقى يحط  منوهًة اإىل 

البحرين  مملكة  يف  رحاله 

اأن  ب��ع��د  ال��ث��ال��ث��ة،  ل��ل��م��رة 

ن��ظ��م��ت��ه اجل��م��ع��ي��ة ل��ل��م��رة 

حتت  2000م  ع��ام  الأوىل 

الأهلية  عنوان:«اجلمعيات 

املعاقني..  اخلليجية لرعاية 

وبعد  ال��ط��م��وح«،  و  ال��واق��ع 

دورة كاملة من �ستة اأعوام، 

للمرة  البحرين  يف  انعقد 

حتت  2007م،  ع��ام  الثانية 

والإعاقة..  »الإعلم  �سعار: 

وم�سئولية  تفاعلية  علقة 

متبادلة«.

بو�سائل  احل����ادي  ورح��ب��ت 

ال�سحف،  وممثلي  الإع��لم 

يف ه���ذا امل���وؤمت���ر ال����ذي مت 

ترتيبات  ع��ن  فيه  الإع���لن 

امل��ل��ت��ق��ى ال��ع��ل��م��ي ال�����س��ن��وي 

والإجابة على  الثالث ع�سر، 

400 م�شارك و28 ورقة عمل:

م�ؤمتر �صحفي لـ »اخلليجية« عن امللتقى العلمي
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وا�ستف�سارات  اأ�سئلة  جميع 

ال�سحفيني.

اآلية هامة

الرئي�س الفخري للجمعية 

اآل  خليفة  بن  دعيج  ال�شيخ 

خليفة حتدث عن اجلمعية 

م�سريًا  للإعاقة  اخلليجية 

اإىل اأن بداية اجلمعية كانت 

مملكة  يف   1999 ب��ال��ع��ام 

بدعوة  وتاأ�س�ست  البحرين 

م��ن الأم���ان���ة ال��ع��ام��ة ل��دول 

اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جمل�س 

اإدارتها  جمل�س  ي�سم  فيما 

ال����دول  م���ن  ع�����س��وا   864

وي�سم  ال�����س��ت،  اخلليجية 

جمل�س اإدارتها ع�سوين من 

كل دولة خليجية.

ت�سعى  اجلمعية  اإن  وق���ال 

ل��ت��ح��ق��ي��ق اأه���داف���ه���ا وف��ق 

التوعية  اآليات متعددة منها 

وال���ت���دري���ب ك��ذل��ك اإق��ام��ة 

امل������وؤمت������رات وامل��ت��ل��ق��ي��ات 

امللتقيات  اإن  قائًل  العلمية، 

من  ج��زءا  ت�سكل  اأ�سبحت 

جم��ال  يف  ال��ع��م��ل  منظومة 

الإع����اق����ة ب�����دول امل��ج��ل�����س 

يتوق  مهما  علميًا  وحمفل 

اإليه اأبناء اخلليج يف كل عام 

الرت��ق��اء مب�ستوى  اأج��ل  من 

كم ونوع الربامج واخلدمات 

املقدمة للأ�سخا�س من ذوي 

الإعاقة.

امللتقى  اأن  معاليه  واأ�ساف 

���س��ي��ت�����س��م��ن ا���س��ت��ع��را���س��ًا 

البارزة  للخربات  ومناق�سة 

تطبيق  يف  اأ���س��ه��م��ت  ال��ت��ي 

واإجن������اح ب���رام���ج ال��ت��دخ��ل 

جم��ل�����س  دول  يف  امل���ب���ك���ر 

التعاون اخلليجي وذلك من 

من  ال��ع��دي��د  تنظيم  خ���لل 

العمل  وور����س  املحا�سرات 

�ستقدم  التي  املتخ�س�سة، 

وذوي  خمت�سني  ق��ب��ل  م��ن 

خربة يف هذا املجال ينتمون 

ال��ع��رب��ي  اخل��ل��ي��ج  دول  اىل 

من  وذل��ك  العربي  وال��ع��امل 

لتحقيق  ال�����س��ع��ي  م��ن��ط��ل��ق 

ال��ت��ط��ور وال��ن��ج��اح ل��ربام��ج 

ال��دم��ج امل��ت��ن��وع��ة امل��ق��دم��ة 

لذوي الإعاقة واأ�سرهم. 

�ستقوم  اجلمعية  اأن  موؤكدًا 

اإىل  امللتقى  تو�سيات  برفع 

املعنية  الر�سمية  اجل��ه��ات 

وناأمل باأن يتم تنفيذها على 

�سالح  فيه  ملا  الواقع  اأر���س 

هذه الفئة، ومعربًا عن اأمله 

باأن يكون امللتقى فر�سة لفتح 

والتوا�سل  للتبادل  ق��ن��وات 

ال��ع��ل��م��ي ب��ني ال��ب��اح��ث��ني يف 

جمال الإعاقة يف دول اخلليج 

للتعرف  الفر�سة  واإت��اح��ة 

ع��ل��ى ال��ت��ح��ولت وال��ربام��ج 

جمال  يف  احلديثة  املتنوعة 

وا�ستعرا�س  املبكر  التدخل 

تواجه  قد  التي  ال�سعوبات 

لتقدمي  التطبيقات  بع�س 

يف  ت�سهم  التي  امل��ق��رتح��ات 

امللتق���ى يق���ام حتت رعاي���ة �شاحب ال�شم���و امللكي 

للم���رة  خليف���ة  اآل  �شلم���ان  ب���ن  خليف���ة  الأم���ري 

الثالثة

اجلمعي���ة ت�شع���ى لتحقي���ق اأهدافه���ا وف���ق اآلي���ات 

اأهمه���ا امللتقي���ات العلمية الت���ي اأ�شبحت حمفاًل 

علمياً هاماً
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وت��وؤدي  خمرجاتها  حت�سني 

بال�سرورة اإىل حت�سني حياة 

الأ�سخا�س ذوي الإعاقة.

الأوراق العلمية

بدوره قال رئي�س اجلمعية 

اختيار  اأن  ���ش��ي��ادي  ج��ا���ش��م 

���س��ع��ار ال��ت��دخ��ل امل��ب��ك��ر - 

ج��اء  للم�ستقبل  ا���س��ت��ث��م��ار 

اإنطلقًا من اأهميته يف حياة 

ذوي الإعاقة واأ�سرهم حيث 

تخطو  املجل�س  دول  تزال  ل 

ه��ذا  يف  الأوىل  خ��ط��وات��ه��ا 

املجال وتواجه عقبات كبرية 

الكوادر  يف  بالأ�سا�س  تتمثل 

ال��ب�����س��ري��ة امل��ت��خ�����س�����س��ة 

والدعم املايل.

واأ�سار اإىل اأن اللجنة العملية 

بداأت  ع�سر  الثالث  للمتلقى 

اأع��م��ال  نهاية  م��ع  اأعمالها 

�سلطنة  يف  ال�سابق  امللتقى 

مت  ح��ي��ث  2012م  ع���م���ان 

من  ع��ل��م��ي��ة  جل��ن��ة  ت�سكيل 

رئي�س اللجنة وخم�سة اأع�ساء 

خمتلف  م��ن  متخ�س�سني 

دول اخلليج وترتكز مهامها 

و�سعار  مو�سوع  حتديد  يف 

الرئي�سية  وحم��اوره  امللتقى 

العلمية  الأوراق  ومراجعة 

وو���س��ع  للملتقى  امل��ق��دم��ة 

برنامج عمل للملتقى.

واأ�ساف باأن امللتقى �سيناق�س  

اأ�سل  م��ن  علمية  ورق���ة   28

60 ورقة مت حتكيمها علميًا 

العلمية  ال��ل��ج��ن��ة  ق��ب��ل  م��ن 

ت�سعى  ف��ي��م��ا  ال��ري��ا���س  يف 

اجلمعية حل�سد احل�سور من 

وال�ستفادة  امل�ساركة  اأج��ل 

من فعاليات واأن�سطة امللتقى 

يف  �سبقه  عما  يختلف  الذي 

حيث  من  ال�سابقة  الأع��وام 

املطروحة،  الأوراق  نوعية 

وع�����دد امل�������س���ارك���ني ال���ذي 

 500  –  400 من  �سيرتاوح 

والدول  اململكة  من  م�سارك 

اخلليجية والعربية. 

حماور  اإىل  �سيادي  وتطرق 

امللتقى واملتمثلة يف التوجهات 

والتطبيقات احلديثة لربامج 

وا�ستخدام  املبكر  التدخل 

يف  امل�ساعدة  التكنولوجيا 

خدمة برامج التدخل املبكر 

وت�سخي�س  ق��ي��ا���س  ك��ذل��ك 

برامج التدخل املبكر اإ�سافة 

لربامج  اجل��ودة  قيا�س  اإىل 

التدخل املبكر ودرا�سة واقع 

التدخل املبكر لذوي الإعاقة 

اخلليج  دول  يف  وتطبيقاته 

العربي والتحديات والعقبات 

التي تواجه التطبيق، م�سريًا 

ال��ت��ط��رق  ���س��ي��ت��م  اأن�����ه  اإىل 

بني  ال�سراكة  مو�سوع  اىل 

تطبيق  يف  والأ�سرة  املراكز 

ب����رام����ج ال���ت���دخ���ل امل��ب��ك��ر 

والت�سريعات  الأنظمة  و�سن 

املبكر  ب��ال��ت��دخ��ل  اخل��ا���س��ة 

كذلك  التطبيق  وع��ق��ب��ات 

خ���دم���ات ال��ت��دخ��ل امل��ب��ك��ر 

املتعدد  العمل  ف��ري��ق  ودور 

التخ�س�سات.

امللتقى يناق�س  28 ورقة علمية من اأ�شل 60 ورقة 

مت حتكيمها علمياً من قبل اللجنة العلمية

امللتق���ي يختل���ف عم���ا �شبق���ه م���ن حي���ث نوعي���ة 

الأوراق العلمي���ة، وع���دد امل�شارك���ني »400 – 500 

م�شارك«
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اإدارة  جم���ل�������س  اج���ت���م���ع 

للإعاقة  اخلليجية  اجلمعية 

ال�سقيقة  ال��ك��وي��ت  دول���ة  يف 

وال���ت���ق���ى اأع�������س���اء امل��ك��ت��ب 

فيها،  للجمعية  التنفيذي 

اخلا�سة  الرتتيبات  ملناق�سة 

بامللتقى  الكويتية  وامل�ساركة 

العلمي الثالث ع�سر.

وت���ط���رق الج��ت��م��اع اأي�����س��ًا 

الكويتية  ال�ستعدادات  اإىل 

الأ����س���ب���وع  يف  ل��ل��م�����س��ارك��ة 

للمعاقني    الثامن  اخلليجي 

2013م،  مار�س  �سهر  نهاية 

التنفيذية  املكاتب  مب�ساركة 

ل���ل���دول ال�����س��ت الأع�������س���اء 

باجلمعية اخلليجية للإعاقة 

ال�سيد جا�سم �سيادي،  وقال 

اخلليجية  اجلمعية  رئي�س 

الجتماع تطرق  اأن  للإعاقة 

العليا  اللجنة  ترتيبات  اإىل 

املنظمة لعقد امللتقى العلمي 

الثالث ع�سر.

ع�سو  اأك������دت  وب�����دوره�����ا، 

اجل��م��ع��ي��ة  اإدارة  جم��ل�����س 

رئي�س  للإعاقة،  اخلليجية 

الكويت  يف  التنفيذي  املكتب 

امللتقى  اأن  العقروقة  فاطمة 

ي��ح��م��ل ه���ذا ال��ع��ام اأه��م��ي��ة 

ال�����س��وء  لت�سليط  خ��ا���س��ة، 

على التدخل املبكر يف حياة 

الطفال املعاقني. 

اأهدافه  بني  من  اإن  وقالت 

ال��ت��ن�����س��ي��ق م����ع اجل���ه���ات 

احل���ك���وم���ي���ة وم��وؤ���س�����س��ات 

امل��ج��ت��م��ع امل�����دين امل��ه��ت��م��ة 

من  املبكر  التدخل  ب�سرورة 

اأج���ل الرت���ق���اء ب��اخل��دم��ات 

�سن  للمعاقني يف  تقدم  التي 

مبكرة.

هذا، وقد اأكد رئي�س اجلمعية 

على جاهزية اجلمعية لعقد 

امل��ل��ت��ق��ى ال��ع��ل��م��ي ال�����س��ن��وي 

خلل  لف��ت��ًا  ع�سر،  الثالث 

الجتماع اإىل اأنه مت النتهاء 

التي  العلمية  الأوراق  م��ن 

حيث  امللتقى،  يف  �ستعر�س 

العلمية  ال��ل��ج��ن��ة  اخ���ت���ارت 

ورق��ة   20 ال��ري��ا���س  مبدينة 

عمل من  120 ورقة تقدم بها 

املتخ�س�سني  من  اأ�سحابها 

وال��ب��اح��ث��ني ل��ل��م�����س��ارك��ة يف 

امللتقى العلمي.

امللتقى  اأن  اإىل  اأي�سًا  ولفت 

����س���وف ي�����س��ه��د ف��ع��ال��ي��ات 

ور�س  خم�س  هي  م�ساحبة، 

مبو�سوع  علقة  ذات  عمل 

امل��ل��ت��ق��ى، وجن����وم ال��ت��ح��دي 

على  اجلمعية  حتر�س  حيث 

ذوي  الأ���س��خ��ا���س  م�ساركة 

الإعاقة يف فعاليات امللتقى، 

امللتقى  خ��لل  تقوم  و�سوف 

بتكرمي �سخ�سيتني من ذوي 

التحدي،  الإعاقة من جنوم 

اآخرين  واثنني  البحرين  من 

اأحدهما من الكويت والآخر 

�سيعر�سان  ال�سعودية،  من 

جتربتهما يف امللتقى. 

اج��ت��م��اع��ات  اإىل  اإ����س���اف���ة 

جمموعات الإعاقة التي ت�سم 

الأمور  واأولياء  املتخ�س�سني 

يف  الإعاقة  وذوي  واملهتمني 

عن  تتحدث  اإع��اق��ة  فئة  كل 

واحتياجاتها،  م�سكلتها، 

للمكتب  تو�سياتها  وت��رف��ع 

للجمعية  الرئي�س  التنفيذي 

يعمل  لكي  البحرين  مبملكة 

من اأجل تنفيذها على اأر�س 

الواقع من خلل اإر�سالها اإىل 

احلكومية  املعنية  اجل��ه��ات 

املدين،  املجتمع  وموؤ�س�سات 

هذه  م��ع  تنفيذها  ومتابعة 

املوؤ�س�سات.

�سيعقد  اأنه  اإىل  �سيادي  ونوه 

اأي�سًا  امللتقى  هام�س  على 

للجمعية  العمومية  اجلمعية 

ملناق�سة  للإعاقة  اخلليجية 

والإداري  امل��ايل  التقريرين 

ادارة  جم��ل�����س  وان���ت���خ���اب 

جديد لعامني قادمني، حيث 

ي�سم املجل�س 12 ع�سوًا، من 

بينهم ع�سوين من كل دولة 

خليجية �سقيقة.

جمل�س اإدارة اخلليجية للإعاقة يجتمع بالك�يت 

ال�صتكمال الرتتيبات للملتقى العلمي
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فعاليات »امللتقى الثالث ع�سر 

للجمعية اخلليجية للإعاقة« 

�سعار:«التدخل  حتت  تنعقد 

للم�ستقبل«  ا�ستثمار  املبكر.. 

ل����س���ت���ع���را����س وم��ن��اق�����س��ة 

اخل������ربات ال����ب����ارزة ال��ت��ي 

واإجن��اح  تطبيق  يف  اأ�سهمت 

برامج التدخل املبكر يف دول 

جمل�س التعاون اخلليجي.

اخلليجية  اجلمعية  وتنظم 

العلمي  ملتقاها  ل��لإع��اق��ة 

ال�����س��ن��وي ال���ث���ال���ث ع�����س��ر، 

 4-2 م����ن  ال����ف����رتة  خ�����لل 

-21 املوافق  2013م  اأبريل 

1434ه�����  الأول  ج��م��اد   23

– مملكة  املنامة  مدينة  يف 

ال��ب��ح��ري��ن، ب��ال��ت��ع��اون مع 

خلدمات  الوطنية  املوؤ�س�سة 

املعوقني بالبحرين. 

وي�����س��ه��د امل��ل��ت��ق��ى ال��ع��دي��د 

م����ن اجل���ل�������س���ات ال��ع��ل��م��ي��ة 

اإ�سافة  الإعاقة  واجتماعات 

اإىل املحا�سرات وور�س العمل 

يقدمها  والتي  املتخ�س�سة، 

يف  املخت�سني  م��ن  ال��ع��دي��د 

والعامل  العربي  اخلليج  دول 

العربي.

الأهداف: 

امللتقى  اأه�����داف  اأه���م  م��ن 

العلمي الثالث ع�سر:

1- التعرف على واقع التدخل 

املبكر يف دول اخلليج العربي 

جل��م��ي��ع الإع����اق����ات »ال��ع��وق 

احل��رك��ي، ال��ع��وق ال��ف��ك��ري، 

ال���ع���وق ال��ب�����س��ري، ال��ع��وق 

احل�سي،  ال��ع��وق  ال�����س��م��ع��ي، 

التوحد، فرط احلركة، األخ«.

اأه�����م  ا����س���ت���ع���را����س   -2

امل�����س��ت��ج��دات وال���ربام���ج يف 

جمال التدخل املبكر.

3- ا�ستعرا�س طرق واأ�ساليب 

الأ�سرة  بني  ال�سراكة  تطوير 

واملراكز اخلدمية يف تطبيق 

برامج التدخل املبكر.

التحديات  اأهم  مناق�سة   -4

التدخل  تطبيق  تواجه  التي 

املبكر.

تقومي  كيفية  مناق�سة   -5

وكفاءة برامج التدخل املبكر 

املقدمة.

6- ت��ب��ادل الأف��ك��ار وال���روؤى 

وال���ت���ج���ارب واخل�����ربات يف 

جمال التدخل املبكر.

امل�شتهدفون:

الع��اق��ة  ذوو  الأ���س��خ��ا���س 

واأ�سرهم.

التعليم  جم��ال  يف  العاملون 

ذوي  للأ�سخا�س  والتاأهيل 

الإعاقة.

واملتخ�س�سون  الأكادمييون 

مبجالت الإعاقة والتقنية.

ذات  واجلمعيات  املوؤ�س�سات 

العلقة

املحاور:

والتطبيقات  التوجهات   -1

التدخل  ل��ربام��ج  احل��دي��ث��ة 

املبكر.

التكنولوجيا  ا�ستخدام   -2

برامج  خدمة  يف  امل�ساعدة 

التدخل املبكر.

يف  والت�سخي�س  القيا�س   -3

برامج التدخل املبكر.

لربامج  اجل���ودة  قيا�س   -4

التدخل املبكر 

5- واقع التدخل املبكر لذوي 

دول  يف  وتطبيقاته  الإعاقة 

والتحديات  العربي  اخلليج 

وال���ع���ق���ب���ات ال���ت���ي ت���واج���ه 

التطبيق.

ال�����س��راك��ة ب��ني امل��راك��ز   -6

برامج  تطبيق  يف  والأ���س��رة 

التدخل املبكر.

والت�سريعات  الأن��ظ��م��ة   -7

املبكر  ب��ال��ت��دخ��ل  اخل��ا���س��ة 

وعقبات التطبيق.

املبكر  التدخل  خدمات   -8

متعدد  ال��ع��م��ل  ف��ري��ق  ودور 

التخ�س�سات.

امل��دخ��ل  ب���ني  ال����ت����وازن   -9

الطبي– الرتبوي يف برامج 

التدخل املبكر.

التدخل املبكر.. امللتقـى العلمـي الثالث ع�صـر

واجتماع���ات  علمي���ة  جل�ش���ات  ي�شه���د  امللتق���ى 

اإىل  اإ�شاف���ة  اخلليجي���ة  الإعاق���ة  ملجموع���ات 

املحا�شرات وور�س العمل 

املبك���ر  التدخ���ل  واق���ع  يك�شف���ون  امل�شارك���ون 

وتطبيقات���ه يف دول اخللي���ج العرب���ي والتحديات 

والعقبات التي تواجهه

د. عبداهلل ال�شبيد. عبداهلل ال�شبيجا�شم �شيادي
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التنمية  وزي���رة  ���س��ع��ادة  عليه،  ت��وؤك��د  م��ا  ه��ذا 

الجتماعية يف مملكة البحرين، د. فاطمة بنت 

حممد البلو�سي، يف حوارها ال�سامل واحل�سري 

ملمح  عن  حتدثت  حيث  »الإرادة«،  جملة  مع 

باخلدمات  يتعلق  فيما  البحرينية  التجربة 

التدخل  وجمال  عمومًا  الإعاقة  لذوي  املقدمة 

املبكر على وجه التحديد.

املقدمة  واخلدمات  البحرينية  الت�سريعات  وحول 

لذوي الإعاقة، ومن بينها خدمات التدخل املبكر، 

والعلقة مع اجلمعيات الأهلية العاملة يف جمال 

اخلليجية  اجلمعية  بينها  وم��ن  الإع��اق��ة  ذوي 

ال��وزارة  وجهته  ال��ذي  الدعم  واأوج���ه  للإعاقة، 

للملتقى العلمي الثالث ع�سر، وتاأثريات خمرجاته 

يف  واخلليجية  البحرينية  التجربة  تطوير  على 

جمال التدخل املبكر.. كان لنا هذا احلوار:

وز�رة �لتنمية �الجتماعية يف مملكة �لبحرين 

�خلليجية  �جلمعية  مــع  عملها  يف  تنطلق 

�لدعم  وقدمت  �ل�شر�كة،  مبد�أ  من  للإعاقة 

�إنطلقًا  �لثالث ع�شر،  �لعلمي  للملتقى  �ملتنوع 

معه  يتوجب  �لــذي  �لر��شخ،  �ملــبــد�أ  هــذ�  من 

خمرجات  من  �لق�شوى  �الإ�شتفادة  حتقيق 

�خلدمات  تطوير  يف  �مللتقى  وتو�شيات 

�ملقدمة للأ�شخا�س ذوي �الإعاقة.

�شعادة وزيرة �لتنمية �الجتماعية:

�صـــراكـــة واإ�صــتـثـمـــار

دعمنا للملتقى �لعلمي..
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ت�شريعات متطورة

 م������اذا ي��ع��ن��ي ل���ك���م وج����ود 

لالإعاقة  خليجية  جمعية 

ع�������ل�������ى اأر��������������������س مم����ل����ك����ة 

البحرين؟

اإن وجود اجلمعية اخلليجية 

للإعاقة يف مملكة البحرين 

يوؤكد املوقع احل�ساري ململكة 

اململكة  واهتمام  البحرين 

بفئة ذوي الإعاقة، وما تقدمه 

اململكة من خدمات متطورة 

تتما�سى مع التفاقية الدولية 

الإع��اق��ة،  ذوي  للأ�سخا�س 

الت�سريعات  اإىل  بالإ�سافة 

اإىل حماية  الهادفة  الوطنية 

الإعاقة، وكذلك وجود  ذوي 

اململكة  متلكه  ما  يعك�س  ما 

تعمل يف  ب�سرية  ق��درات  من 

جمال الإعاقة.

 م������ع ت���������ش����دي����ق مم��ل��ك��ة 

ال��ب��ح��ري��ن ع��ل��ى الت��ف��اق��ي��ة 

الدولية حلقوق الأ�شخا�س 

ال���ذي  ذوي الإع�����اق�����ة.  م���ا 

واآل�����ي�����ات  روؤي����������ة  ت����غ����ري يف 

ذوي  جت���اه  ال��ت��ن��م��ي��ة  وزارة 

الإعاقة؟

ملزمة  اململكة  اأ�سبحت  لقد 

ب��ت��ن��ف��ي��ذ ك���اف���ة ال���ت���داب���ري 

ات��ف��اق��ي��ة ح��ق��وق  ب���ن���ود  يف 

الإع��اق��ة،  ذوي  الأ���س��خ��ا���س 

ل  البحرين  اإن مملكة  حيث 

تاألو جهدًا بالقيام بكل ما يف 

ذوي  حقوق  ل�سمان  و�سعها 

الإعاقة، وقد تزامن ت�سديق 

ال��دول��ي��ة حلقوق  الت��ف��اق��ي��ة 

مع  الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�س 

الإعداد لإ�سرتاتيجية وطنية 

الأ���س��خ��ا���س ذوي  حل��ق��وق 

ذلك  على  وترتب  الإع��اق��ة، 

مراعاة كافة البنود الدارجة 

اإىل  بالإ�سافة  التفاقية،  يف 

جلنة  لت�سكيل  ال���س��ت��ع��داد 

وط��ن��ي��ة لإع������داد و���س��ي��اغ��ة 

التقرير الوطني الأول حلقوق 

الإع��اق��ة  ذوي  الأ���س��خ��ا���س 

وال��ذي  البحرين  مملكة  يف 

املطلوبة  املوؤ�سرات  من  يعد 

الأ�سا�سية  التدابري  لتوثيق 

الأ�سخا�س  حقوق  لتفاقية 

ذوي الإعاقة.

ذوي  يحتاج  هل  براأيكم:   

اإىل  ب��ال��ب��ح��ري��ن  الإع����اق����ة 

ق���ان���ون ع��ل��ى غ����رار جت��رب��ة 

دولة الكويت ال�شقيقة؟

ل�سنة   74 رق��م  قانون  يوجد 

2006م ب�ساأن رعاية وتاأهيل 

وت�����س��غ��ي��ل امل��ع��اق��ني، ���س��در 

والعمل  ال��ب��ح��ري��ن  مبملكة 

العليا  ال��ل��ج��ن��ة  يف  ج����اري 

الإعاقة  ذوي  �سوؤون  لرعاية 

على  بناءًا  القانون  لتحديث 

مع  يتوافق  وم��ا  امل�ستجدات 

التفاقية الدولية للأ�سخا�س 

ذوي الإعاقة والإ�سرتاتيجية 

ذوي  للأ�سخا�س  الوطنية 

الإعاقة وخطتها التنفيذية.

مركز �إقليمي

 م���اه���ي اأه������م م��ك��ت�����ش��ب��ات 

حققتها  التي  الإعاقة  ذوي 

الوزارة موؤخراً؟

من  العديد  حققت  ال���وزارة 

الإجن�������ازات وامل��ك��ت�����س��ب��ات 

على  منها  الإع���اق���ة  ل���ذوي 

�سبيل احل�سر ال�سرتاتيجية 

ذوي  للأ�سخا�س  الوطنية 

بر�مــج »�خلليجية للإعاقة« نعتربها جزء 

من خططنا وم�شــاريعنا لذ� بادرنا �إىل دعم 

�مللتقى ماديًا وفنيًا

حققنــا �لكثري مــن �الإجناز�ت و�ملكت�شــبات 

لذوي �الإعاقة وتوجنا ذلك باالإ�شرت�تيجية 

�لوطنية وخطتها �لتنفيذية
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التنفيذية  وخطتها  الإعاقة 

بتكاتف  حاليًا  نعمل  والتي 

اجلهود بني الوزارة واللجنة 

الإعاقة  ذوي  ل�سوؤون  العليا 

على تنفيذها خلل الأعوام 

2013-2014م.

وكذلك اعادة ت�سكيل اللجنة 

العليا وافتتاح مركز خدمات 

امل��ع��اق��ني »ل�����س��ت وح����دك« 

وال�������س���راك���ة م����ع ال��ق��ط��اع 

م��رك��ز  اإدارة  يف  اخل���ا����س 

ال��دم��اغ��ي،  لل�سلل  امل���رتوك 

وال�سراكة مع القطاع الأهلي 

الوحدات  وت�سغيل  اإدارة  يف 

ذوي  مكافاأة  وزيادة  املتنقلة 

الإع��اق��ة م��ن 50 دي��ن��ار اإىل 

بناء  وا�ستكمال  دينار   100

للتقييم  كانو  عبداهلل  مركز 

والت�سخي�س.

والعمل جاري على ا�ستكمال 

جميع املراكز وعددها ع�سرة 

م���راك���ز مب��ج��م��ع الإع���اق���ة 

يقارب  ما  وافتتاح  ال�سامل 

الإع��اق��ة،  ل���ذوي  ك�سك   25

 9 وجاري اي�سًا جتهيز عدد 

الأ�سهر  هذه  خلل  اأك�ساك 

تنفيذ  على  نعمل  اأن��ن��ا  كما 

م�ساريع حيوية لذوي الإعاقة 

وم��ن��ه��ا ت��وف��ري امل��وا���س��لت 

ال�سديقة  ال��ب��ي��ئ��ة  وت��وف��ري 

املن�ساآت  يف  الإع��اق��ة  ل��ذوي 

وحمال العمل وتوظيف عدد 

400 من ذوي الإعاقة خلل 

2013-2014م  الأع�������وام 

اإىل ال�ستمرار يف  بالإ�سافة 

التدريب.

 ت�شجع الوزارة »التدريب« 

يف جمال ذوي الإعاقة وكان 

ذلك �شبباً يف تاأ�شي�س مركز 

للتدريب باملوؤ�ش�شة الوطنية 

خل��دم��ات امل��ع��وق��ني.  ماهي 

روؤيتكم؟

ت���دع���م ال�������وزارة ت��اأ���س��ي�����س 

م���رك���ز خ��ل��ي��ج��ي ل��ل��ت��دري��ب 

خلدمات  الوطنية  باملوؤ�س�سة 

تخ�سي�س  مت  وقد  املعوقني 

للتدريب  ملركز  خا�س  مبنى 

الإعاق�ة  مبجم�ع  والتعلي�م 

م�سادر  »م��رك��ز  ال�����س��ام�����ل 

التعليم والتدريب« من �سمن 

امل���راك���ز ال��ت��ي ن��ع��م��ل على 

ا�ستكمالها يف جممع الإعاقة 

ال�سامل كما اأن الوزارة تتابع 

ت�سجيل  ال��ع��م��ل  وزارة  م��ع 

هذا  اأن  حيث  ر�سميًا  املركز 

ك��وادر  وج��ود  يعك�س  املركز 

للتدريب  م��وؤه��ل��ة  بحرينية 

و�ستكون  الإع��اق��ة  جم��ال  يف 

مم��ل��ك��ة ال��ب��ح��ري��ن م��رك��زًا 

جمال  يف  للتدريب  اإقليمي 

تاأهيل  على  القائمني  تاأهيل 

ذوي الإعاقة وامل�سنني.

دعم �مللتقى

 ك������ان ل����������وزارة ال��ت��ن��م��ي��ة 

الجتماعية ب�شمة وا�شحة 

فنياً  للملتقى،  الإع����داد  يف 

ومالياً، ماهي دوافعكم وراء 

اأم  ذلك؟ وهل هي ال�شراكة 

�لوز�رة قدمت �لدعم �ملادي و�لفني للجنة 

�لعليــا �ملنظمــة للملتقــى كمــا ي�شــارك 60 

موظفًا يف �أعماله
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هناك اأ�شباب اأخرى؟

باأهمية  ال���وزارة  من  اإمي��ان��ًا 

يف  الأه����ل����ي  ال���ق���ط���اع  دور 

الجتماعية  التنمية  عملية 

امل�����س��ت��دام��ة وان��ط��لق��ًا من 

املجتمعية  ال�����س��راك��ة  م��ب��داأ 

العاملة  اجلمعيات  واعتبار 

يف جم��ال الإع��اق��ة ج���زءًا ل 

ب��رام��ج  م��ن  عملها  ي��ت��ج��زاأ 

ال���وزارة  وم�ساريع  وخ��ط��ط 

فاإن الوزارة بادرت وكعادتها 

يف دعم امللتقى ماديًا وفنيًا.

 ك����ي����ف ����ش���ي���ك���ون مت��ث��ي��ل 

العلمي  امللتقى  يف  ال����وزارة 

الثالث ع�صر؟

الوزارة �ست�سارك يف امللتقى 

ال��دع��م  خ���لل  م��ن  العلمي 

امل�ساركة  خلل  ومن  امل��ادي 

ال��ت��ح�����س��ريي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  يف 

بورقة  وامل�����س��ارك��ة  للملتقى 

عمل حول اخلدمات املقدمة 

مملكة  يف  الإع���اق���ة  ل����ذوي 

اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ال��ب��ح��ري��ن 

م�ساركة املوظفني يف اللجان 

للملتقى  ل��لإع��داد  العاملة 

وم�ساركة 60 موظف وموظفة 

يف اأعمال امللتقى.

املبكر  التدخل  م�شئولية   

وزارة  ع�����ات�����ق  ع����ل����ى  ت����ق����ع 

التنمية اأم وزارة ال�شحة يف 

البحرين؟

املبكر  ال��ت��دخ��ل  م�سئولية 

من  اجلميع  عاتق  على  تقع 

والتنمية  ال�����س��ح��ة  وزارة 

الرتبية  وزارة  الجتماعية، 

والتعليم والأهايل وموؤ�س�سات 

امل��ج��ت��م��ع امل�����دين ح��ي��ث مت 

لتقييم  وطنية  جلنة  ت�سكيل 

وت�سخي�س الإعاقة يف مملكة 

وزارة  ب��رئ��ا���س��ة  ال��ب��ح��ري��ن 

التنمية الجتماعية وت�سم يف 

ع�سويتها ممثلني عن وزارة 

ال�سحة – عدد من الأطباء 

التخ�س�سات  ج��م��ي��ع  م���ن 

والتعليم  ال��رتب��ي��ة  ووزارة 

وجامعة  البحرين  وجامعة 

عن  وممثل  العربي  اخلليج 

اجلمعيات الأهلية.

اللجنة  ويقع على عاتق هذه 

و�سع الختبارات للت�سخي�س 

التقارير  ودرا���س��ة  والتقييم 

الطبية وو�سع خريطة طريق 

م���ربجم���ة ل���ك���ل ط���ف���ل م��ن 

الولدة اإىل اإحلاقه باملدر�سة 

ثم  وم��ن  التاأهيل  مراكز  اأو 

�سوق العمل.

��شتثمار للم�شتقبل

 وم����ا ه���و ت��ق��ي��ي��م��ك��م مل��دى 

تطور جتربة التدخل املبكر 

يف مملكة البحرين؟

جت���رب���ة مم��ل��ك��ة ال��ب��ح��ري��ن 

جمال  يف  م�ستمر  تطور  يف 

التدخل املبكر وقد مت اإعادة 

جميع  وت�����س��خ��ي�����س  ت��ق��ي��ي��م 

التاأهيلية  باملراكز  امللتحقني 

التابعة للوزارة والعمل جاري 

تقييم  اإع�����ادة  ل���س��ت��ك��م��ال 

وت�سخي�س قائمة امل�ستفيدين 

من مكافاأة الإعاقة.

 م�����ا ت���ق���ي���ي���م���ك���م ل�����ش��ع��ار 

امللتقى العلمي الثالث ع�شر 

ا�شتثمار   .. املبكر  »التدخل 

للم�شتقبل«؟

�سعار  اأهمية  على  نوؤكد  اإننا 

امل��ل��ت��ق��ى ال��ع��ل��م��ي ال��ث��ال��ث 

ع�����س��ر »ال��ت��دخ��ل امل��ب��ك��ر .. 

حيث  للم�ستقبل«  اإ�ستثمار 

العلمية  ال��درا���س��ات  ت��وؤك��د 

والتجربة كذلك باأنه متى مت 

والتدخل  املبكر  الكت�ساف 

الإعاقة  ذوي  لتاأهيل  املبكر 

كلما زادت فر�سة اإدماجهم 

يف املجتمع.

ورق��ة   20 امللتقى  يناق�س   

هام�شه  على  ويعقد  علمية 

فهل  الإع��اق��ة.   جمموعات 

ال��وزارة لال�شتفادة  تخطط 

من خمرجاته وتو�شياته؟

دائم  اهتمام  ت��ويل  ال���وزارة 

ب���������الأوراق ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ت��ي 

امللتقيات  يف  تقدميها  يتم 

والندوات كما تويل اهتمامًا 

العلمية  ب������الأوراق  خ��ا���س��ًا 

اخل��ا���س��ة ب�����ذوي الإع���اق���ة 

و�سع  يف  منها  للإ�ستفادة 

الكفيلة  وال��ربام��ج  اخلطط 

ب��ت��ق��دمي اأف�����س��ل اخل��دم��ات 

باإذن  و�سيتم  الإعاقة  لذوي 

اهلل الإ�ستفادة من خمرجات 

وتو�سيات امللتقى العلمي من 

قبل الوزارة ومن قبل اللجنة 

الإعاقة  ذوي  ل�سوؤون  العليا 

ما  تنفيذ  على  معًا  و�سنعمل 

يتعلق بالوزارة.

 هل لديكم روؤي��ة لتطوير 

اآل�������ي�������ات ع����م����ل اجل���م���ع���ي���ة 

اخلليجية لإعاقة؟

مل�ساندة  ا�ستعداد  على  اإننا 

للإعاقة  اخلليجية  اجلمعية 

يف جميع براجمها واأن�سطتها 

لتحقيق اأهدافها.

نخطــط للإ�شــتفادة مــن خمرجــات �مللتقى 

�لعلمــي مــن قبــل �لــوز�رة و�للجنــة �لعليا 

ل�شوؤون ذوي �الإعاقة
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ه����ذه الأ����س���ئ���ل���ة وغ���ريه���ا، 

اإىل  »الإرادة«  جملة  حملتها 

واملتخ�س�سني  الأكادمييني 

اخلليجية  امل��راك��ز  وروؤ���س��اء 

بتطوير  املهتمة  امل��رم��وق��ة 

التجربة اخلليجية يف جمال 

اأكدوا  حيث  املبكر،  التدخل 

دول  يف  املبكر  التدخل  اأن 

يف  زال  م��ا  ال��ت��ع��اون  جمل�س 

ب��داي��ات��ه وي��واج��ه حت��دي��ات 

العلمي  امللتقى  واأن  متنوعة، 

الثالث ع�سر ميثل لبنة قوية 

اخلليجية  التجربة  بناء  يف 

اجلديدة.

�هتمام علمي

د. حممد هويدي، اأ�شتاذ علم 

اخلا�شة  والرتبية  النف�س 

اخلليج  ب��ج��ام��ع��ة  امل�����ش��ارك 

املق�سود  اإن  ق��ال  ال��ع��رب��ي، 

اكت�ساف  املبكر هو  بالتدخل 

جدًا،  مبكر  �سن  يف  الإعاقة 

وت��ق��دمي خ��دم��ات وب��رام��ج 

وعلجية  وتعليمية  تربوية 

للأطفال واأ�سرهم، من اأجل 

وتقليل  م��ه��ارات��ه��م  ت��ط��وي��ر 

على  للإعاقة  ال�سلبية  الآثار 

حياتهم وحت�سني جودة حياة 

اأ�سرهم.

اإن خ��دم��ات  ه��وي��دي  وق���ال 

على  ت��رك��ز  املبكر  ال��ت��دخ��ل 

على  تركيزها  بقدر  الأ�سرة 

ال��ط��ف��ل ن��ف�����س��ه، ح��ي��ث اإن��ن��ا 

نعرف تاأثري وجود طفل ذي 

اإع��اق��ة داخ���ل الأ���س��رة، مبا 

تنمية  اإىل  احل��اج��ة  ي��ع��ن��ي 

اأع�����س��اءه��ا على  م���ه���ارات 

الياأ�س  وتقليل  معه،  التعامل 

والقلق،  والتوتر  والإح��ب��اط 

طبيعيًا  من����وًا  ي��ن��م��و  ح��ت��ى 

اأج��واء  يف  مهاراته  وتتطور 

هي  وما  �لتعاون؟  جمل�س  دول  يف  �ملبكر  �لتدخل  جمال  يف  �لعلمي  �لبحث  و�قع  هو  ما 

توقعات ذوي �الخت�شا�س من �مللتقى �لعلمي �لثالث ع�شر فيما يتعلق بتطوير �لتجربة 

�خلليجية �خلا�شة بالتدخل �ملبكر؟ وهل ي�شهم �مللتقى يف نقلة نوعية للتدخل �ملبكر 

بحيث يتحول من جهود حكومية و�أهلية فردية �إىل �شيا�شات �شاملة؟

�أكادمييون وروؤ�شاء مر�كز خليجية.. ملتقى �لتدخل �ملبكر:

لتجربة خليجية جديدة

خطـــوة ر�ئـــدة..
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من الألفة واحلب.

امللتقى  ان��ع��ق��اد  اأن  واع��ت��رب 

ال���ع���ل���م���ي وط�������رح ق�����س��ي��ة 

ال��ت��دخ��ل امل��ب��ك��ر ي����وؤدي اإىل 

دول  بها يف  الهتمام  زي��ادة 

اإنها  حيث  التعاون  جمل�س 

الأول:  اأم��ري��ن:  م��ن  ت��ع��اين 

التي تقدم  املوؤ�س�سات  نق�س 

للتدخل  متكاملة  خ��دم��ات 

تزايد  من  فبالرغم  املبكر، 

اأعداد هذه املوؤ�س�سات اإل اأن 

براجمها تفتقد املتخ�س�سني 

البحث  ال��ث��اين:  امل���درب���ني. 

ال��ع��ل��م��ي: ف��ه��ن��اك اإه��ت��م��ام 

ق�سايا  يف  العلمي  بالبحث 

الرتبية  ق�سم  يف  الإع���اق���ة 

اخلليج  بجامعة  اخل��ا���س��ة 

ال��ع��رب��ي، ول��دي��ن��ا ع���دد من 

ر���س��ائ��ل امل��اج�����س��ت��ري ح��ول 

ما  اأن��ن��ا  اإل  املبكر  التدخل 

من  مزيد  اإىل  بحاجة  زلنا 

البحوث وهذا يتطلب ت�سجيع 

البحث  وم��راك��ز  اجلامعات 

لكي  والأكادمييني  للباحثني 

ي�سلكوا هذا الطريق.

ه��ذا  اإن  ب��ال��ق��ول  واخ��ت��ت��م 

امللتقى اخلليجي يربز اأهمية 

التدخل املبكر ويقدم مناذج 

واقعية للربامج الناجحة مبا 

الأخ��رى،  ال��دول  اإىل  ينقلها 

ك��م��ا اأن����ه ي��ع��م��ق ال��ت��وا���س��ل 

املتخ�س�سني  بني  الإن�ساين 

والنا�سطني  والأك��ادمي��ي��ني 

ال��رواب��ط بينهم  ي��ع��زز  مب��ا 

اخل��ربات  ت��ب��ادل  ويجعل 

اأمر م�ستمر ل ينقطع.

توجه عاملي

د. اأح��م��د ع��ب��د ال��ع��زي��ز 

التميمي،  اإب��راه��ي��م  ب��ن 

ال���ت���دخ���ل  يف  دك������ت������وراه 

الرتبية  جم��ال  يف  املبكر 

اخل��ا���ش��ة، والأ���ش��ت��اذ 

امللك  بجامعة 

����������ش���������ع���������ود 

بالريا�س، 

وع���������ش����و 

د. �أحمــد �لتميمي: �لتدخــل �ملبكر يعك�س 

حتواًل عامليًا من منوذج »�لرعاية �ل�شحية« 

�إىل منوذج قائم على �ملجتمع �ملحلي

د. حممــد هويــدي: �مللتقــى يــربز �أهميــة 

�لتدخل �ملبكر ويقدم مناذج و�قعية للرب�مج 

�لناجحة مبا ينقلها �إىل �لدول �الأخرى
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للملتقى  العلمية  اللجنة 

اأكد  ع�شر،  الثالث  العلمي 

للأطفال  املبكر  التدخل  اأن 

جهدًا  ميثل  الإع��اق��ات  ذوي 

ع��امل��ي��ًا ن��ا���س��ئ��ًا وم��ت��ن��ام��ي��ًا، 

اإىل  املتقدمة  ال��دول  وت�سعى 

املجال  يف  اأنظمتها  تطوير 

ال��رتب��وي م��ن خ��لل اإط��لق 

جم���م���وع���ة م����ن ال���ن���م���اذج 

التدخل  جم��ال  يف  العلمية 

الوفاء  على  ال��ق��ادرة  املبكر 

ذوي  واحتياجات  مبتطلبات 

الطفولة  مرحلة  يف  الإعاقة 

املبكرة، اإعتمادًا على املوارد 

الب�سرية واملادية املتاحة.

ال��ت��دخ��ل  اأن  اإىل  واأ�����س����ار 

عامليًا  حت��وًل  يعك�س  املبكر 

الإكلينيكي  ال��ن��م��وذج  م��ن 

الغالب على  يرتكز يف  الذي 

الرعاية ال�سحية اإىل منوذج 

متنوعة  اأن�سطة  على  قائم 

ل��ل��م��ج��ت��م��ع امل��ح��ل��ي ل��دم��ج 

البيئات  الأط��ف��ال يف  ه��وؤلء 

الطبيعية مثل املنزل والأ�سرة 

وموؤ�س�سات املجتمع.

وم����ن الأم���ث���ل���ة ال���رثي���ة يف 

للدكتور  وفقًا  ال�سياق،  هذا 

من:  ك��ل  جت���ارب  التميمي، 

ك���وري���ا وال�������س���ني وال��ه��ن��د 

والوليات  واأملانيا  وال�سويد 

واأثيوبيا  المريكية  املتحدة 

وجامايكا، وهي دول متقدمة 

ال��ت��دخ��ل  اإن  ح��ي��ث  ون��ام��ي��ة 

اإرادة  اإىل  ب��ح��اج��ة  امل��ب��ك��ر 

ي�ستطيع  ح��ت��ى  جم��ت��م��ع��ي��ة 

�سعوبات  اأي  على  التغلب 

وحتديات تواجه.

تطوير د�ئم

د. عو�شة املهريي، اأكادميية 

اللجنة  اإم���ارات���ي���ة  وع�����ش��و 

العلمي  للملتقى  العلمية 

ال���ث���ال���ث ع�����ش��ر، اأك����دت اأن 

تويل   ال��ت��ع��اون  جمل�س  دول 

بتطوير  م��ت��زاي��دًا  اهتمامًا 

برامج التدخل املبكر وكذلك 

جمال  يف   العلمي  بالبحث 

انعك�س  وقد  املبكر،  التدخل 

اأر���س  اله��ت��م��ام على  ه��ذا 

ال���واق���ع م���ن خ���لل اإن�����س��اء 

واإج��راء  املراكز  من  العديد 

وور���س  البحوث  م��ن  ال��ع��دد 

املقدمة  تلك  ومنها  العمل 

للم�ساركة يف هذا امللتقى.

ملتقى  ي�ساهم  اأن  وتوقعت 

عر�س  يف  امل��ب��ك��ر  ال��ت��دخ��ل 

جمال  يف  ميدانية  جت���ارب 

ال��ت��دخ��ل امل��ب��ك��ر وال��ت��ع��رف 

ع��ل��ى ال���ت���ج���ارب امل��ت��م��ي��زة 

واأي�����س��ًا  منها  وال���س��ت��ف��ادة 

تربز  التي  امل�سكلت  عر�س 

ومناق�ستها  العمل  جمال  يف 

واإقرتاح �سبل حلها.

واأ�سافت: �سوف يوفر امللتقى 

فر�س للقاءات املبا�سرة بني 

والعاملني يف حقل  الباحثني 

فهو  لذلك  املبكر،   التدخل 

التوا�سل  زي��ادة  يف  ي�ساهم 

واخل���ربات،  الآراء  وت��ب��ادل 

علقات  اإقامة  اإىل  اإ�سافة 

وقنوات ات�سال بني الباحثني 

البحوث  لإج���راء  والعاملني 

املجال  هذا  يف  املتخ�س�سة 

م�ستقبًل.

النتائج  اإن   املهريي  وقالت 

والتو�سيات التي انتهت اإليها 

للجمعية  العلمية  امللتقيات 

كانت  ل��لإع��اق��ة  اخلليجية 

من  للعديد  ومنطلقًا  اأ�سا�سًا 

التي  وال��ربام��ج  امل�سروعات 

العمل  وزراء  جمل�س  تبناها 

بدول  الجتماعية  وال�سوؤون 

جمل�س التعاون لدول اخلليج 

تنفيذها  العربية وعمل على 

�سبيل  يف  التنفيذي  املكتب 

حممد فا�شل �لهاملي: �مللتقيات فر�شة لن�شر 

ثقافة �لتدخل �ملبكر وتبادل �خلرب�ت بني 

�ملوؤ�ش�شات و�ملر�كز �ملتخ�ش�شة

د. عو�شة �ملهريي: تو�شيات �مللتقيات �لعلمية 

للجمعية تظل منطلقًا لرب�مج جمل�س وزر�ء 

�ل�شوؤون �الجتماعية بـ »�لتعاون«
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حتقيق الأهداف املن�سودة.

ثقافة �جتماعية

������ش�����ع�����ادة حم�����م�����د حم���م���د 

ف���ا����ش���ل ال���ه���ام���ل���ي الأم�����ني 

العليا  زاي���د  ملوؤ�ش�شة  ال��ع��ام 

اأن  اأكد  الن�شانية  للرعاية 

بالتدخل  اخلا�سة  امللتقيات 

لن�سر  فر�سة  تعترب  املبكر 

ثقافة التدخل املبكر واإتاحة 

اخل��ربات  وت��ب��ادل  الفر�سة 

ب��ني امل��وؤ���س�����س��ات وامل��راك��ز 

ال�سوء  واإلقاء  املتخ�س�سة 

على جت��ارب اأول��ي��اء الأم��ور 

يف هذا املجال مبا ي�سهم يف 

والتطوير  التغيري  دفع عجلة 

ذوي  من  باأبنائنا  اخلا�سة 

الع����اق����ة ال����ذي����ن ت�����رتاوح 

اأعمارهم بني عمر يوم وحتى 

اخلام�سة.

وحدة  اإن�ساء  اأن  اإىل  واأ�سار 

ال���ت���دخ���ل امل���ب���ك���ر مب��رك��ز 

اأب��وظ��ب��ي ل��رع��اي��ة وت��اأه��ي��ل 

اخلا�سة  الحتياجات  ذوي 

قبل �سبع �سنوات يعترب اأحد 

اخلطوات الهامة التي قامت 

ل�ستكمال  امل��وؤ���س�����س��ة  ب��ه��ا 

والتاأهيل  الرعاية  منظومة 

لذوي العاقة.

التدخل  وح��دة  اأن  واأ���س��اف 

امل��ب��ك��ر يف م��رك��ز اأب��وظ��ب��ي 

مع  اأب��وظ��ب��ي  وح���دة  تتعامل 

خمتلف  م���ن  ط���ف���ًل   145

جمموعة  يتلقون  الإعاقات، 

من خدمات العلج الوظيفي 

�ساهمت  ال��ت��ي  وال��ط��ب��ي��ع��ي 

الإع��اق��ة  ح���الت  حت�سن  يف 

لديهم بن�سبة 68% يف املجال 

الذاتية.  والرعاية  ال�سلوكي 

وق���د ���س��اه��م��ت ال���وح���دة يف 

م��ن جميع  ط��ف��ًل   35 دم���ج 

الإعاقات يف مدار�س التعليم 

العام.

�شيا�شة متكاملة

م�شرف  امل��ن��اع��ي،  حممد  د. 

باملوؤ�ش�شة  ال��ت��دري��ب  م��رك��ز 

الوطنية خلدمات املعاقني، 

يقلل  املبكر  التدخل  اأن  اأكد 

ب�سكل  الإع���اق���ة  ت��ط��ور  م��ن 

حياة  على  ب��الإي��ج��اب  ي��وؤث��ر 

واأ���س��ره��م،  الإع���اق���ة  ذوي 

خدمات  تقدمي  اأن  م�سيفًا 

ال�سنوات  يف  املبكر  التدخل 

الأع��ب��اء  م��ن  ي��ق��ل��ل  الأوىل 

حيث  ذلك  بعد  القت�سادية 

الكثري من تكاليف  اإنه يوفر 

املراحل  يف  الأط��ف��ال  رعاية 

اللحقة من العمر.

العلمي  امللتقى  اأن  واع��ت��رب 

ال��ث��ال��ث ع�����س��ر ل��ب��ن��ة ق��وي��ة 

العمل  يجب  كبري  ب��ن��اء  يف 

يتعلق  ف��ي��م��ا  ت�سييده  ع��ل��ى 

جم��ل�����س  دول  ب���اه���ت���م���ام 

ال���ت���ع���اون اخل��ل��ي��ج��ي ب��ه��ذه 

م�سيفًا  ال��ك��ب��رية،  الق�سية 

يف  املبكر  التدخل  واق��ع  اأن 

يقت�سر  زال  ما  جمتمعاتنا 

اإىل  بحاجة  م�سروعات  على 

يوجد  ول  التمويل  من  مزيد 

بها ال��ع��دد ال��ك��ايف وامل��درب 

من املتخ�س�سني.

وط��ال��ب امل��ن��اع��ي ب����اأن يتم 

املبكر  التدخل  ق�سية  بلورة 

ح��ك��وم��ي��ة  ����س���ي���ا����س���ات  يف 

تعالج  ومنهجية،  وا���س��ح��ة 

التحديات املتمثلة يف تدريب 

وت��وف��ريه��م  املتخ�س�سني 

متكاملة  م���راك���ز  ومت���وي���ل 

للتدخل املبكر يف دول جمل�س 

التعاون.

ودعا اأولياء الأمور وجمعيات 

ا���س��ت��ع��م��ال  اإىل  الإع����اق����ة 

يتم  لكي  ال�سغط  اأ�ساليب 

ب���ل���ورة ه����ذه ال�����س��ي��ا���س��ات 

جميع  م�سلحة  حتقق  التي 

نرفع  اإننا  قائًل  الأط���راف، 

ويحدث  مرة،  كل  تو�سياتنا 

تطور بطىء يف هذه الق�سية 

اأن نتعلم من  الهامة، ويجب 

الدول املتقدمة اأن احل�سول 

على خدمات متكاملة وفعالة 

دور  ب���وج���ود  اإل  ي��ح��دث  ل 

الفئات  جانب  م��ن  �ساغط 

املجتمعية املعنية.

د. حممــد �ملناعي: �مللتقــى حلقة يف تر�كم 

�الهتمام بالتدخل �ملبكر لكننا بحاجة �إىل 

�شيا�شات حكومية �شاملة ومتكاملة
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اإنه الدكتور عبد اهلل ال�سبي 

اأح�����د اأع�������س���اء اجل��م��ع��ي��ة 

منذ  ل��لإع��اق��ة،  اخلليجية 

ت��اأ���س��ي�����س��ه��ا، ت���وىل رئ��ا���س��ة 

للجمعية  العلمية  اللجنة 

طبيب  وه��و  دورات،  لثلت 

طب  يف  متخ�س�س  اأط��ف��ال 

الإحتياجات  ذوي  الأطفال 

اخلا�سة.

يدير الدكتور ال�سبي العديد 

املتخ�س�سة  العيادات  من 

ل��������ذوي الإع������اق������ة م���ث���ل: 

داون،  م��ت��لزم��ة  ع���ي���ادات 

امل�سقوق،  ال�سلب  وعيادات 

ول����ه ال���ع���دي���د م���ن ال��ك��ت��ب 

العربية  باللغة  املتخ�س�سة 

التوحد،  داون،  »م��ت��لزم��ة 

ال�سرع  امل�سقوق،  ال�سلب 

والت�سنج«، كما اأن له العديد 

من املقالت املتخ�س�سة.

ا�شتعدادات مبكرة

ال�سبي  الدكتور  ق��دم  وق��د 

ال��ع��دي��د م��ن امل��ح��ا���س��رات 

ال��ع��م��ل يف جم��ال  وور�������س 

على  واأ�����س����رف  الإع����اق����ة، 

ال����ع����دي����د م����ن احل���م���لت 

ال���ت���وع���وي���ة، ك��م��ا ي�����س��رف 

ع��ل��ى ال��ع��دي��د م���ن امل��واق��ع 

املتخ�س�سة  الأل��ك��رتون��ي��ة 

اأطفال  موقع  مثل  واملميزة 

www.gulfkids. اخلليج

ع��دد  ب��ل��غ  وال������ذي    com
زواره  حوايل 45 مليون زائر 

الكرتونية  كمرجعية  ويعترب 

لذوي الإحتياجات اخلا�سة، 

www. م�����س��ان��دة  وم���وق���ع 

ملنع   musanadah.com
وامل�����راأة،  للطفل  الإ����س���اءة 

وم���وق���ع ال���ق���دم ال�����س��ك��ري��ة 

وهو   www.algadam.net
املوقع الوحيد باللغة العربية 

يف هذا املجال.

 متى بداأت اللجنة العلمية 

ل��ل��م��ل��ت��ق��ى ال���ث���ال���ث ع�����ش��ر 

عملها، وما هي مهامها؟

العلمية  ال��ل��ج��ن��ة  ب����داأت   -

للملتقى اأعمالها مع الإعلن 

نهاية  يف  للملتقى  الأول 

يف  ال�سابق  امللتقى  اأع��م��ال 

���س��ل��ط��ن��ة ع���م���ان، ح��ي��ث مت 

اللجنة  تكوين  ال��ب��داي��ة  يف 

من  تتكون  وال��ت��ي  العلمية، 

رئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة وخ��م�����س��ة 

اأع���������س����اء م��ت��خ�����س�����س��ني 

جمل�س  دول  خم��ت��ل��ف  م���ن 

عند �شوؤاله عن �شبب اهتمامه بذوي الإعاقة، وعدد اأطفاله املعوقني ونوع اإعاقتهم، اأجاب مبت�شماً: 

هو �شوؤال متكرر، واإجابته واحدة، وهي: لي�س لدي اأطفال ذوي اإعاقة، وكل اأطفال اخلليج العربي 

اأبنائي، فاأنا متطوع بوقتي وعلمي ومايل.

د. عبد اهلل ال�شبي رئي�س اللجنة العلمية يف حوار ل�«الإرادة«:

�صـــرورات لـ »الــتدخــل املـبـكــــر«

التمويل والكوادر..
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مهامها  وت��رتك��ز  ال��ت��ع��اون، 

و�سعار  مو�سوع  حتديد  يف 

الرئي�سية،  وحماوره  امللتقى 

العلمية  الأوراق  ومراجعة 

املقدمة للملتقى.

 ومل��اذا مت اختيار »التدخل 

املبكر« �شعاراً للملتقى؟

- مت اختيار �سعار » التدخل 

للم�ستقبل«  اإ�ستثمار  املبكر- 

لأه���م���ي���ة ال���ت���دخ���ل امل��ب��ك��ر 

الإع����اق����ة  ذوي  ح���ي���اة  يف 

واأ�سرهم.

 كطبيب يف طب الإعاقة.. 

ك���ي���ف ت��ق��ي��م��ون »ال���ت���دخ���ل 

جم��ل�����س  دول  يف  امل����ب����ك����ر« 

التعاون اخلليجي؟

- الإعاقة لي�ست كلمة، ولكن 

الإعاقة  واأنواع  كبري،  جمال 

متعددة، ودرجاتها متعددة، 

وم���ن ث���م اح��ت��ي��اج��ات��ه��ا يف 

خمتلفة  امل��ب��ك��ر  ال���ت���دخ���ل 

املبكر  والتدخل  ومتنوعة، 

فهناك  وكبري،  وا�سع  جمال 

والتاأهيلي  الطبي  التدخل 

والرتبوي.

التدخل  اأه��م��ي��ة  نن�سى  ول 

ويف  الأ���س��رة،  لدعم  املبكر 

والدول  خا�سة  اخلليج  دول 

نخطو  مازلنا  عامة  العربية 

ه��ذا  يف  الأوىل  خ��ط��وات��ن��ا 

املجال، فهناك الحتياجات 

ال��ب�����س��ري��ة امل��ت��خ�����س�����س��ة، 

للدعم  الإح��ت��ي��اج  وه��ن��اك 

رئي�سة  عقبات  وهي  املادي، 

يف هذا املجال.

اأوراق مميزة

 وما هي اخلطوات املتبعة 

لعمل اللجنة العلمية؟

العلمية  اللجنة  ق��ام��ت   -

امللتقى  ���س��ع��ار  ب��ت��ح��دي��د 

وحماوره العامة، ومن ثم 

امللتقى،  عن  الإع���لن  مت 

ودع������وة امل��ت��خ�����س�����س��ني 

العمل،  ب����اأوراق  بالتقدم 

وذلك من خلل العديد من 

الإلكرتونية،  التوا�سل  طرق 

ذات  للموؤ�س�سات  والر�سائل 

العلقة واجلامعات يف دول 

اخلليج.

ال�شتجابة  ك��ان��ت  كيف   

ف���ي���م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ط��ل��ب��ات 

امل�شاركة باأوراق علمية؟

- الإ���س��ت��ج��اب��ة، ب��راأي��ن��ا، 

�سعار  �سعوبة  مع  جيدة، 

امللتقى وحماوره.

 وم��ا ه��ي معايري قبول 

الأوراق امل�شاركة؟

العلمية  اللجنة  - قامت 

الأوراق  جميع  مبراجعة 

اخ��ت��ي��ار  ومت  ال��ع��ل��م��ي��ة، 

الأف�����س��ل م��ن��ه��ا، وال��ت��ي 

ت���ع���ت���م���د ع���ل���ى حم�����اور 

امللتقى، احلداثة، والتميز 

اللجن���ة العلمي���ة للملتق���ى الثال���ث ع�ش���ر ب���داأت 

اأعماله���ا م���ع نهاي���ة اأعم���ال امللتق���ى ال�شاب���ق يف 

�شلطنة عمان

اختيار �شعار »التدخل املبكر- ا�شتثمار للم�شتقبل« 

يرج���ع لأهميت���ه يف حي���اة ذوي الإعاق���ة والأ�شرة 

واملجتمع
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يف الطرح، وقيمتها العلمية.

الأوراق  اأب��������رز  ه����ي  م����ا   

العلمية امل�شاركة يف امللتقى 

العلمي الثالث ع�شر؟

الأوراق  جميع  اأن  اأعتقد   -

العلمية مميزة، خا�سة اأن ما 

قدم للجنة العلمية عدد كبري 

وال��درا���س��ات،  البحوث  م��ن 

ت��ع��ك�����س جت�����ارب وخ����ربات 

يف  املتخ�س�سني  الباحثني 

جمال الإعاقة.

 ن����ود اإل���ق���اء ال�����ش��وء على 

الربنامج العام للملتقى..

ا�ستعرا�س  امللتقى  يت�سمن 

البارزة  للخربات  ومناق�سة 

تطبيق  يف  اأ���س��ه��م��ت  ال��ت��ي 

واإجن������اح ب���رام���ج ال��ت��دخ��ل 

املبكر يف دول جمل�س التعاون 

اخلليجي، من خلل العديد 

م���ن امل��ح��ا���س��رات وور�����س 

والتي  املتخ�س�سة،  العمل 

من  العديد  يقدمها  �سوف 

اخلليج  دول  يف  املخت�سني 

ال��ع��رب��ي وال���ع���امل ال��ع��رب��ي، 

���س��ع��ي��ا ل��ت��ح��ق��ي��ق ال��ت��ط��ور 

وال��ن��ج��اح ل���ربام���ج ال��دم��ج 

امل��ت��ن��وع��ة امل��ق��دم��ة ل���ذوي 

الإعاقة واأ�سرهم.

حماور هامة

امل���ح���اور العامة   وم���ا ه��ي 

للملتقى؟

للملتقى،  العامة  املحاور   -

هي: التوجهات والتطبيقات 

التدخل  ل��ربام��ج  احل��دي��ث��ة 

امل����ب����ك����ر، وا�����س����ت����خ����دام 

يف  امل�ساعدة  التكنولوجيا 

خدمة برامج التدخل املبكر، 

يف  والت�سخي�س  والقيا�س 

ب���رام���ج ال��ت��دخ��ل امل��ب��ك��ر، 

وق��ي��ا���س اجل�����ودة ل��ربام��ج 

التدخل املبكر 

اأي�سًا:  الهامة  املحاور  ومن 

ل��ذوي  املبكر  التدخل  واق��ع 

دول  يف  وتطبيقاته  الإعاقة 

والتحديات  العربي  اخلليج 

وال���ع���ق���ب���ات ال���ت���ي ت��واج��ه 

ال��ت��ط��ب��ي��ق، وال�����س��راك��ة بني 

تطبيق  يف  والأ�سرة  املراكز 

ب���رام���ج ال��ت��دخ��ل امل��ب��ك��ر، 

والأن���ظ���م���ة وال��ت�����س��ري��ع��ات 

املبكر  ب��ال��ت��دخ��ل  اخل��ا���س��ة 

وعقبات التطبيق، وخدمات 

فريق  ودور  املبكر  التدخل 

العمل متعدد التخ�س�سات، 

وال������ت������وازن ب����ني امل���دخ���ل 

الطبي– الرتبوي يف برامج 

التدخل املبكر.

تتوقعون  ه��ل  ب�شراحة:   

العلمي  امل��ل��ت��ق��ى  ي���وؤث���ر  اأن 

الثالث ع�شر على ال�شيا�شات 

يف  املبكر  بالتدخل  املتعلقة 

دول جمل�س التعاون؟

امل��ل��ت��ق��ى  ي���ك���ون  اأن  ن���اأم���ل 

وقنوات  اآف��اق  لفتح  فر�سة 

العلمي  والتوا�سل  التبادل 

ال��ب��اح��ث��ني يف جم��ال  ب���ني 

اخلليج،  دول  يف  الإع���اق���ة 

للح�سور  الفر�سة  واإت��اح��ة 

ل��ل��ت��ع��رف ع��ل��ى ال��ت��ح��ولت 

احلديثة  املتنوعة  والربامج 

املبكر  ال��ت��دخ��ل  جم���ال  يف 

وجناحها  تطبيقها  مت  التي 

ال��ت��ع��اون  جم��ل�����س  دول  يف 

اخل��ل��ي��ج��ي، وا���س��ت��ع��را���س 

تعرتي  قد  التي  ال�سعوبات 

لتقدمي  التطبيقات  بع�س 

يف  ت�سهم  التي  امل��ق��رتح��ات 

والتي  خمرجاتها،  حت�سني 

اخلدمات  لتح�سني  �ستوؤدي 

ذوي  للأ�سخا�س  امل��ق��دم��ة 

الإعاقة.

املبك���ر،  التدخ���ل  يف  الأوىل  خطواتن���ا  نخط���و 

عقب���ات  امل���ادي  والدع���م  املتخ�ش�ش���ة  فالك���وادر 

رئي�شية يف املجال

ناأمل اأن يكون امللتقى فر�شة لفتح قنوات التبادل 

والتوا�ش���ل العلم���ي ب���ني الباحث���ني يف الإعاق���ة 

بدول اخلليج
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املركز  الإط��ار نظم  ه��ذا  ويف 

ملتقى  2012م  ع���ام  خ���لل 

وط��ن��ي��ًا، ب��ع��ن��وان: »ال��ت��دخ��ل 

املبكر.. طاقة لكل اإعاقة«.

�أمر��س ور�ثية

حممد  حنان  الدكتورة 

اإ���ش��ت�����ش��اري��ة الأم��را���س 

وزارة  يف  ال����وراث����ي����ة 

ال�����ش��ح��ة ق���ال���ت: اإن 

األ���ف   676

طفل مت اإجراء فح�س حديثي 

الولدة لهم من عام 1995 اإىل 

مت  خلله  ومن  2010م  العام 

الإ�سابة  644 حالة من  اإنقاذ 

بالإعاقة العقلية.

واأ�سافت اأن الأ�سباب التي قد 

بالإعاقة  الإ�سابة  اإيل  ت��وؤدي 

تتمثل  ال���ولدة،  حديثي  عند 

يف اخللل يف الكرومو�سومات، 

واخللل على م�ستوى اجلينات 

العقاقري  تناول  يف  تتمثل  كما 

التعر�س  اأو  احل��م��ل،  اأث��ن��اء 

لفريو�سات اأو ميكروبات اأثناء 

احلمل اأو التدخني.

علج فردي تربوي

م��ن ج��ان��ب��ه��ا ق��ال��ت ال��دك��ت��ور 

ع���ب���ل���ة م����رج����ان م�����ش��ت�����ش��ارة 

الح��ت��ي��اج��ات  ل����ذوي  نف�شية 

اخلا�شة رئي�س وحدة التدخل 

امللتقى  اإن  ب���امل���رك���ز:  امل��ب��ك��ر 

حتفل  �ل�شقيقة  �لعربية  �الإمـــار�ت  دولــة 

مركز  بينها  ومن  �لكربى،  �الإعاقة  مبر�كز 

�أبوظبي لرعاية وتاأهيل ذوي �الحتياجات 

�خلا�شة، �لتابع ملوؤ�ش�شة ز�يد �لعليا للرعاية 

�خلــرب�ت  بتبادل  يهتم  ــذي  �ل �الإن�شانية 

ذوي  مع  �لعمل  يف  �ملتخ�ش�شة  �ملر�كز  مع 

�ملمار�شات  بــاأحــدث  يتعلق  فيما  �الإعــاقــة 

وعقد  �ملبكر  �لتدخل  الأطفال  تقدم  �لتي 

بخدمة  �ملعنية  �الأطـــر�ف  بــني  �شر�كات 

�لتدخل �ملبكر باالإ�شافة �إىل خلق ثقافات 

وجتارب جديدة تخدم تطوير �خلدمة

طــاقـــة لـكـــل اإعــاقــــة

�لتدخل �ملبكر باالإمار�ت..
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م��رك��ز ذوي   38 ف��ي��ه  ���س��ارك 

احتياجات خا�سة تابعة لوزارة 

وموؤ�س�سة  الجتماعية  ال�سوؤون 

خا�سة  وم��راك��ز  العليا  زاي���د 

بالدولة ومت خلله ا�ستعرا�س 

للجهات  وجت��ارب  عمل  اأوراق 

اأف�سل  اإىل  للو�سول  امل�ساركة 

ال���ربام���ج وال���س��رتات��ي��ج��ي��ات 

العاملية امل�ستخدمة يف التعامل 

املرحلة  يف  الإع��اق��ة  ذوي  مع 

�سن  دون  م���ا  ح��ت��ى  امل��ب��ك��رة 

روؤية  مع  يتفق  ومبا  اخلام�سة 

هذه  م��ع  التعامل  يف  ال��دول��ة 

الفئة.

التدخل  وح��دة  اأن  واأو�سحت 

امل��ب��ك��ر ب��امل��رك��ز ت�����س��م 145 

الإع��اق��ات  خمتلف  م��ن  حالة 

ويف  امل��واط��ن��ني  م��ن  جميعهم 

املوؤ�س�سة  تقبل  بع�س احلالت 

ح����الت مل��ق��ي��م��ني ل��ظ��روف��ه��م 

اخلا�سة و86% من اأولياء اأمور 

احلالت ي�ساركون يف الربامج 

جميع  دم���ج  ومت  ال��ع��لج��ي��ة 

العادية  املدار�س  يف  احل��الت 

اإىل  م�سريًة   ،%100 وبن�سبة 

حدث  الأط��ف��ال  م��ن   %95 اأن 

وللأف�سل  ملمو�س  تطور  لهم 

يف حالتهم وتبلغ ن�سبة ر�ساء 

مراكز  م�ستوى  على  العملء 

وحدة  خدمات  عن  املوؤ�س�سة 

التدخل املبكر %100.

واأو�سحت اأنه من بني الثمانية 

يف  امل�ساركة  م��رك��زًا  وثلثني 

اأعمال امللتقى 12 مركزًا فقط 

التدخل  م�ستوى  على  تتعامل 

مع  تتعامل  منها  ثلثة  املبكر 

الإع��اق��ات م��ن عمر ي��وم اإىل 

ولكن  اخلام�سة  �سن  دون  ما 

تقت�سر على الإعاقات العقلية 

وال���ت���وح���د وال����س���ط���راب���ات 

مركز  يتعامل  بينما  احلركية 

مع  املبكر  للتدخل  اأب��وظ��ب��ي 

جميع اأنواع الإعاقات.

اإ�سرتاتيجية  وتناولت د. عبلة 

وفل�سفته  امل��ب��ك��ر  ال��ت��دخ��ل 

باملركز  القبول  واإ�سرتاتيجية 

وال����ربام����ج ال��ع��لج��ي��ة ال��ت��ي 

اإىل  م�سريًة  امل��رك��ز  ينفذها 

برنامج  هو  املبكر  التدخل  اأن 

ع��لج��ي ف����ردي ت��رب��وي غري 

جميع  م��ع  يتعامل  فهو  فئوي 

العاقات.

جهد وطني

قالت هيا عبد اهلل احلمادي 

مدير مركز اأب�ظبي لرعاية 

الح��ت��ي��اج��ات  ذوي  وت��اأه��ي��ل 

امللتقى  تنظيم  اأن  اخل��ا���ش��ة: 

التوجه  م��ن  ان��ط��لق��ًا  ي��اأت��ي 

تنتهجه  ال����ذي  احل�������س���اري 

للرعاية  العليا  زاي��د  موؤ�س�سة 

الروؤية  حتقيق  يف  الإن�سانية 

ال��رتب��وي��ة ب��اع��ت��ب��ار الرت��ق��اء 

املقدمة  اخل��دم��ات  مب�ستوى 

لفئة الأطفال من ذوي الإعاقة 

تقا�س  التي  املعايري  اأهم  اأحد 

املتح�سرة  امل��ج��ت��م��ع��ات  ب��ه��ا 

اإمارة  روؤية  مع  متا�سيًا  وذلك 

اأبوظبي.

ك��ان  امللتقى  اأن  واأو���س��ح��ت 

اإر�سادي  علمي  جتمع  مبثابة 

يف  متخ�س�سة  حم��اور  ح��ول 

جمال التدخل املبكر للأطفال 

مب�ساركة  الإع��اق��ة  ذوي  م��ن 

الخت�سا�س  ذوي  من  نخبة 

عملي  ب�سكل  �ساهموا  الذين 

متخ�س�سة  برامج  تطبيق  يف 

يف خدمات التدخل يف مرحلة 

الطفولة لهذه الفئة من اأبنائنا 

املنت�سرة  املراكز  على م�ستوى 

يف الدولة.

العاملي  التقرير  اأن  وذك���رت 

ح���ول الإع���اق���ة ال���ذي اأع��دت��ه 

م��ن��ظ��م��ة ال�����س��ح��ة ال��ع��امل��ي��ة 

والبنك الدويل قال: اإن هناك 

اإج��م��ايل  م��ن  �سخ�س  مليار 

ع���دد ���س��ك��ان ال���ع���امل ال��ب��ال��غ 

ن�سمة  م��ل��ي��ارات   7 ع��دده��م 

من  ب��اآخ��ر  اأو  ب�سكل  ي��ع��ان��ون 

عجز ما، ن�سفهم من املعاقني 

اأي »500 مليون �سخ�س« وهنا 

التدخل  خدمة  اأهمية  تكمن 

امل��ك��رب لك��ت�����س��اف الإع��اق��ات 

يف ه���ذه ال�����س��ن امل��ب��ك��رة قبل 

علجها  وي�سعب  تفاقمها 

وتاأهيلها بعد ذلك.

وق��دم��ت هيا احل��م��ادي ورق��ة 

التدخل  »خدمة  بعنوان:  عمل 

الإعاقة«  الوقاية من   - املبكر 

التدخل  اأن  خ��لل��ه��ا  اأك����دت 

يتحد  وطني  جهد  هو  املبكر 

لتقدمي خدمات متنوعة تربوية 

ونف�سية  وطبية  واجتماعية 

وتدريبية  واإر�سادية  وعلجية 

من  اخلام�سة  دون  للأطفال 

من  يعانون  والذين  اأعمارهم 

الإعاقة اأو ممن لديهم قابلية 

للإعاقة واأي�سا اأ�سرهم.

ونوهت اإىل اأن اخلدمة ت�ساهم 

يف احل����د م���ن زي������ادة اآث����ار 

واأ�سرته  الطفل  على  العاقة 

وم�����س��اع��دت��ه��م��ا  ع��ل��ى جت��اوز 

العاقة والتكيف معها ومتكني 

وعمليًا  وعلميًا  نف�سيًا  الأ�سرة 

املجتمع  تقبل  ث��ق��اف��ة  ون�����س��ر 

مع  التعامل  وكيفية  للإعاقة 

احتياجات اأ�سرته اأي�سا.

وحــدة �لتدخل �ملبكر ت�شم 145 حالة من 

خمتلف �الإعاقات ومت دمج جميع �حلاالت 

يف �ملد�ر�س �لعادية
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الدمج التعليمي ال�شامل..

ور�صة تدريبية بالبحرين

دورة تدريبية عن الدمج ال�شامل بني الواقع واملاأمول، قدمها خبريان م�شريان، ك�شفت عن وجود 

التي  التحديات،  ببع�س  تواجه  ولكنها  2002م،  عام  ب��داأت  البحرين  للدمج يف مملكة  رائ��دة  جتربة 

يجب العمل على و�شع حلول لها، حتى يت�شنى العمل وفق الجتاه العاملي يف الدمج التعليمي ال�شامل 

ولي�س الدمج املكاين يف املدار�س.

در�شت النتقال من الدمج املكاين اإىل ال�شامل:
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اأقام الدورة مركز التدريب 

باملوؤ�س�سة الوطنية خلدمات 

فرباير   18 ي��وم  املعوقني، 

2013م، بالتعاون مع مركز 

ودرا�سات  للتدريب  �سيتي 

وقدمها  مب�سر،  الإع��اق��ة، 

ك���ل م���ن ال���دك���ت���ور جنيب 

منظمة  رئ��ي�����س  خ������زام، 

الأو���س��ط  بال�سرق  ال��دم��ج 

و�سمال اأفريقيا، والدكتورة 

اأمل اأنطون، الباحثة مبركز 

���س��ي��ت��ي، وت��ن��اول��ت حم��اور 

املختلفة  الإع��اق��ات  هامة: 

والإتاحة،  الدمج  والدمج، 

اإ�سرتاتيجيات التوعية.

خدمات تدريبية

اأمناء  جمل�س  رئي�س  ع��رب 

املوؤ�س�سة الوطنية خلدمات 

ال�سيخ  م��ع��ايل  امل��ع��وق��ني 

خليفة  اآل  خليفة  بن  دعيج 

مثل  ب��اإق��ام��ة  �سعادته  ع��ن 

مقدمًا  التدريبية   الور�س 

وزي��ر  ���س��ع��ادة  اإىل  ال�سكر 

على  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال���رتب���ي���ة 

رعايته لهذه الفعالية، واإىل 

الإ�سلمية  اخلريية  الهيئة 

هذه  ملثل  لدعمها  العاملية 

املردود  وموؤكدًا  الأن�سطة، 

هذه  حتققه  ال���ذي  اجل��ي��د 

العدد  بف�سل  الفعاليات 

الكبري من امل�ساركني فيها.

اأن  م���ع���ال���ي���ه  واأ�������س������اف 

بالتن�سيق  تقوم  املوؤ�س�سة 

اململكة  وزارات  ك��اف��ة  م��ع 

للهتمام  خططها  لدعم 

الإعاقة  ذوي  بالأ�سخا�س 

هذه  مثل  عقد  خ��لل  م��ن 

واأنواعه���ا:  للدم���ج،  ناجح���ة  اآلي���ة  الإتاح���ة 

املعلوماتية، املكانية، الجتماعية وتتعلق بتفعيل 

امل�شاركة للجميع ولي�س ذوي الإعاقة فقط
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الدورات التدريبية.

واأ�سار اإىل اأن مركز التدريب 

قام بتنظيم  خم�س دورات 

من  اأكرث  تدريبية ح�سرها 

ثلثمائة دار�س من مملكة 

هذه  اأن  م�سيفًا  البحرين، 

ال��ف��ع��ال��ي��ة ت��ع��ت��رب ب��اك��ورة 

ن�ساط املركز لهذا العام.

اأمناط التعلم.. والإتاحة!

اأن���ط���ون  اأم�����ل  د.  اأك������دت 

مفعمًا  ي��ول��د  طفل  ك��ل  اأن 

الطاقة  م��ن  كبرية  ب��ق��درة 

واحلما�س للتعلم وهدفنا اأن 

نوفر الأدوات التي ت�ساعده 

على بقاء حما�سه م�ستعًل، 

املعلم  م��ع��رف��ة  خ���لل  م��ن 

»الأمناط«  التعلم  لأ�ساليب 

التي يف�سلها التلميذ.

ف����ك����ل ����س���خ�������س ي��ت��ع��ل��م 

وه��ذا  اخل��ا���س��ة  بطريقته 

يعني اأن منط التعليم لي�س 

ولكن  ال�سخ�س  يتعلمه  ما 

ك��ي��ف ي��ت��ع��ل��م��ه، وي��رت��ب��ط 

يف�سل  ال���ت���ي  ب���احل���وا����س 

ال�����س��خ�����س ا���س��ت��خ��دام��ه��ا 

وتكون  املعلومات  لكت�ساب 

»منط  ل��ه  بالن�سبة  اأ�سهل 

الب�سري،  ال�سمعي،  التعلم 

احل�سي احلركي«.

بطريقة  الدمج  يتم  ولكي 

ن���اج���ح���ة ي���ج���ب م���راع���اة 

اأمل  د.  وعرفته  »الإت��اح��ة« 

ب����اأن����ه م�����س��ط��ل��ح ي�����س��ف 

درج���ة و���س��ول اأك���رب ع��دد 

ال�سيء  اإىل  التلميذ  م��ن 

قائلًة  م��ن��ه،  وال���س��ت��ف��ادة 

ذوي  تخ�س  ل  الإتاحة  اأن 

ت�سهل  واإمن��ا  فقط  الإعاقة 

وجتعلها  امل�ساركة  عملية 

فعالة بالن�سبة للجميع.

وم�����ن اأن��������واع الإت����اح����ة، 

املحا�سرة  ناق�ستها  التي 

وامل�������س���ارك���ني: الإت����اح����ة 

امل���ع���ل���وم���ات���ي���ة، الإت����اح����ة 

الإت��اح��ة  امل��ك��ان��ي��ة،  البيئة 

الجتماعية.

امل�ساركني  تق�سيم  مت  كما 

ع��م��ل  جم����م����وع����ات  اإىل 

توعية  ح��م��لت  لت�سميم 

ع��ن دم���ج الأط���ف���ال ذوي 

الإعاقة باملدار�س العامة.

اإىل  اأم�����ل  د.  واأ������س�����ارت 

يف  نوؤثر  اأننا  تعني  التوعية 

الفئة امل�ستهدفة ونتاأثر بهم 

ولتح�سني  الهدف،  لتحقيق 

ت��و���س��ي��ل  يف  م���ه���ارات���ن���ا 

الر�سالة للآخرين علينا اأن 

نحدد هدفنا كالتايل: ما هو 

الأمر الذي ن�سعى اإىل جعل 

هو  وم��ا  ب��ه؟  توؤمن  النا�س 

الأمر الذي ن�سعى اإىل جعل 

النا�س يقولونه اأو يفعلونه؟ 

اأ���س��ب��اب  م���ن  اأن  م���وؤك���دة 

ف�سل التوعية: عدم حتديد 

الهدف، ا�ستخدام اأ�ساليب 

غري منا�سبة، اختيار الوقت 

غري املنا�سب.. اإلخ.

م�شكالت وحتديات

ك�سف  ال������دورة  خ��ت��ام  يف 

ال���دك���ت���ور جن��ي��ب خ����زام، 

اأن������ه ق�����دم حم���ا����س���رات 

ودورات عن الدمج مبملكة 

ال��ب��ح��ري��ن ب����دءًا م��ن ع��ام 

2002م، واأن هناك جتربة 

بع�س  لكنها  للدمج  رائ��دة 

ال��ت��ح��دي��ات وامل�����س��ك��لت، 

يتعل���م بطريقت���ه  �شخ����س  كل  التعل���م:  اأمن���اط 

اخلا�شة ومنط التعليم لي�س ما يتعلمه ال�شخ�س 

ولكن كيف يتعلمه
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على  بناء  بتعديلها  وق��ام 

امل�ساركني، من  مع  احلوار 

امل�سئولني  اإىل  رفعها  اأجل 

يف وزارة الرتبية والتعليم، 

ومن اأبرزها:

- املدار�س مل تعد العداد 

ال��ك��ايف ل��ربن��ام��ج ال��دم��ج 

ال�سامل.

- معلمو الأن�سطة املدر�سية 

ويجب  ال��دم��ج  يف  �سركاء 

حتفيزهم.

- عدد طلب ف�سل الدمج 

مع  خ�سو�سًا  ن�سبيًا  كبري 

تنوع اإعاقتهم وعدم و�سوح 

ت�سخي�سهم.

ن�سبيًا  - ت�سرب عدد كبري 

من الطلب املدموجني.

- يجب ت�سخي�س الطلب 

ت�سخي�سًا كافيًا على اأيدي 

خرباء يف الطب النف�سي.

م�سري  و����س���وح  ع����دم   -

ال��ط��لب امل��دم��وج��ني بعد 

ت��خ��رج��ه��م م���ن امل��رح��ل��ة 

العدادية.

- عدم تكامل التخ�س�سات 

امل�����ط�����ل�����وب�����ة ون����ق���������س 

الأخ�سائيني النف�سيني.

نحو  ال��ت��ح��رك  ق�����س��ور   -

ال��ت��وج��ه ال��ع��امل��ي ل��ل��دم��ج 

ال�سامل.

- اجتاهات امل�سئولني نحو 

الدمج لي�ست اإيجابية رغم 

ا�ستمرار عملية التطوير.

الدمج  بعملية  ف��رد  ك��ل   -

مما  مب��ف��رده  يعمل  ي��ك��اد 

العمل  اإىل  احل��اج��ة  ي��وؤك��د 

�سمن فريق متكامل.



ت��وج��ي��ه  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة 

املختلفة  الإع���لم  و�سائل 

على  ال�������س���وء،  ل��ت�����س��ل��ي��ط 

حية  حقوقه الأ�سا�سية ال�سّ

وال����رتب����وي����ة وال��ن��ف�����س��ي��ة 

والقت�سادية  والجتماعية 

اأي�سًا  ويهدف  والتاأهيلية، 

الأ���س��خ��ا���س  مت��ك��ني  اإىل 

ال�ّسمع  و���س��ع��اف  ��م  ال�����سّ

وج��م��ع��ي��ات��ه��م م��ن ال��ق��ي��ام 

ب���دور ف��اع��ل واإي��ج��اب��ي يف 

الجتماعية  التنمية  عملية 

ال�ساملة  والق��ت�����س��ادي��ة 

وامل�ستدامة.

التدّخ�ل املبّكر

اع��ت��م��د الحت�����اد ال��ع��رب��ي 

العاملة  للهيئات 

���م  م�����ع ال�������سّ

»ال����ت����دّخ����ل 

امل�����ب�����ّك�����ر« 

حم����������������ورًا 

لأ������س�����ب�����وع 

للعام  م  الأ�سّ

 ، 2م 0 1 3

لأهمية  نظرًا 

ه����ذا ال���ربن���ام���ج امل��ت��ع��دد 

اجل���وان���ب م��ن اخل��دم��ات 

���ح���ي���ة وال���رتب���وي���ة  ال�������سّ

والجتماعية،  والنف�سية 

وال������ذي ي��ن��ب��غ��ي ت��ق��دمي��ه 

ال�سنوات  خ��لل  للأطفال 

الأوىل من حياتهم، لأنه 

ميّكن من اكت�ساف 

عند  ��م��م  ال�����سّ

ب�سكل  الأطفال 

وي�سهم  مبّكر، 

مب�����������س�����ارك�����ة 

للأ�سرة  فاعلة 

حت���ق���ي���ق  يف 

درجة  اأق�سى 

مم���ك���ن���ة م��ن 

والدمج  التاأهيل 

والحتواء.

ي�ساعد التدّخل املبّكر، اإذا 

ما اأُح�سن تطبيقه، واعتمد 

والتقييم  اجل���ودة  معايري 

ثقافة  بناء  على  امل�ستمر 

مركزها  ي��ك��ون  اح��ت��وائ��ي��ة 

ال��ط��ف��ل 

م تعزيز التدخل املبّكر لالأطفال ال�شّ

م والهيئات  يف كل عام، وخالل الأ�شبوع الأخري من �شهر »اأبريل«، تقيم جمعيات الأ�شخا�س ال�شّ

العاملة معهم يف الوطن العربي اأ�شبوع »اأ�شبوع الأ�شم« الذي يعد اأ�شبوعاً حقوقياً مكثفاً وتظاهرة 

مم والوقاية منه، وكذلك التعريف بالأ�شم وقدراته وو�شائل تربيته  اإعالمية �شاملة للتعريف بال�شّ

وتاأهيله، وقنوات توا�شله اللغوي والنطقي والإ�شاري مع اأقرانه، واأفراد جمتمعه.
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م واأ�سرته. الأ�سّ

ل���ق���د اك��ت�����س��ب��ت ب���رام���ج 

التدّخل املبّكر اأهميتها بعد 

اأن بينت درا�سات عاملية اأن 

جناح تطبيق التدّخل املبّكر 

ي���ع���زز ق�����درات الأط���ف���ال 

م و�سعاف ال�ّسمع على  ال�سّ

م�ستقبلية  حتديات  تخّطي 

والعمل  التعليم  يف  عديدة 

واحلياة الجتماعية.

اأن  القول  ميكننا  وبذلك   

خ��دم��ات ب��رام��ج ال��ت��دّخ��ل 

مكلفة  ت��ب��دو  واإن  امل��ب��ّك��ر 

الأوىل،  ل��ل��وه��ل��ة  وم��ك��ث��ف��ة 

جمدية  �سك  ب��ل  اأن��ه��ا  اإل 

اق��ت�����س��ادي��ًا ع��ل��ى امل���دى 

نتائج  تعطي  اأي  البعيد، 

اأف�سل بكلفة اأقل.

التدّخل  مكونات  تغب  مل 

الأ�سم  اأ�سابيع  عن  املبّكر 

ال���ت���ي اأط��ل��ق��ه��ا الحت����اد 

وجرى  1976م،  ع��ام  منذ 

يف  عليها  ال�سوء  ت�سليط 

اأكد  كما  اأ�سبوع،  من  اأكرث 

يف  الأ���س��م  حقوق  »ميثاق 

ال���وط���ن ال���ع���رب���ي«، ال���ذي 

مرة  لأول  م�سروعه  ُط��رح 

اخلام�س  العام  املوؤمتر  يف 

للحتاد يف عمان بالأردن، 

اإق��راره  ومت  1986م،  ع��ام 

كافة  على  1992م  عام  يف 

املبّكر  ال��ت��دّخ��ل  ع��ن��ا���س��ر 

ل�سيما  ال�سم،  للأطفال 

املواد الأوىل التي توؤكد على 

وت��ق��دمي  امل��ب��ك��ر،  الك�سف 

املعينات ال�سمعية والرعاية 

ال�سحية ال�ساملة والدورية 

جنبًا اإىل جنب مع اأ�ساليب 

املتعددة  اخلا�سة  الرتبية 

وف����ق م���ا ت��ق��ت�����س��ي��ه ح��ال��ة 

الطفل الأ�سم.

دعوة للعمل

م��ن   26 امل���������ادة  وف�����ق�����ًا 

حلقوق  الدولية  التفاقية 

الإع��اق��ة  ذوي  الأ�سخا�س 

»التاأهيل واإعادة التاأهيل«، 

ت��ل��ت��زم ال����دول الأط����راف 

�ساملة  ب���رام���ج   ب��ت��ق��دمي 

التاأهيل  واإع���ادة  للتاأهيل 

نطاقها  وتو�سيع  وتعزيزها 

اأبكر وقت  اأن تبداأ يف  على 

ت�ستند  اأن  ع��ل��ى  مم��ك��ن، 

متعدد  تقييم  اإىل  ذلك  يف 

لحتياجات  ات  �سّ التخ�سّ

ك�����ل ف������رد ع���ل���ى ح�����دة؛ 

الدول  امل��ادة  هذه  وت�سجع 

الأطراف على و�سع برامج 

وامل�ستمر  الأويل  التدريب 

ل��ل��م��خ��ت�����س��ني وامل��وظ��ف��ني 

تقدمي  جم��ال  يف  العاملني 

واإع���ادة  التاأهيل  خ��دم��ات 

توافر  دع���م   م��ع  التاأهيل 

وم����ع����رف����ة وا����س���ت���خ���دام 

الأجهزة والتقنيات املُِعينة، 

امل�����س��م��م��ة ل��لأ���س��خ��ا���س 

ح�����س��ب  الإع�����اق�����ة،  ذوي 

واإع���ادة  بالتاأهيل  �سلتها 

اإىل  ت�سعى  كما  التاأهيل. 

بقدرات  امل�ستمر  النهو�س 

هذه  مقدمي  من  العاملني 

اخلدمات.

العربي  الأ�سم  اأ�سبوع  ويف 

حاجة  هناك  ال��ع��ام،  ه��ذا 

ما�سة لدرا�سة واقع برامج 

على  امل���ب���ّك���ر،  ال���ت���دّخ���ل 

العربي، مبا  امتداد وطننا 

فيها الربامج الت�سخي�سية 

وال���ت���اأه���ي���ل���ي���ة وب����رام����ج 

واجل��ودة.  النوعية  تقييم 

مراجعة  م��ن  اأي�سًا  ولب��د 

وحت����دي����ث ت�����س��ري��ع��ات��ن��ا 

مواد  �سوء  على  الوطنية، 

حلقوق  الدوليٍة  التفاقيِة 

الإعاقة،  ذوي  الأ�سخا�س 

ال���ت���ي ت���ل���زم احل��ك��وم��ات 

قد  اأنها  ة  خا�سّ بتنفيذها 

ور�سٍد  تنفيٍذ  اآليًة  و�سعت 

ال�سعيدين  على  ومتابعة، 

وت��وؤّك��د  وال���دويل،  الوطني 

منظمات  م�����س��ارك��ِة  ع��ل��ى 

الإع��اق��ة  ذوي  الأ�سخا�ِس 

وك�������ذل�������ك م���ن���ظ���م���ات 

م و�سعاف  الأ�سخا�س ال�سّ

ر�سد  اآل���ي���ات  يف  ��م��ع  ال�����سّ

الغايات  تنفيذها، وحتقيق 

تعزيز  اأجل  من  املن�سودة، 

ح��ق��وق��ه��م وم��ك��اف��ح��ة كل 

اأ�سكال التمييز والإق�ساء.

اأدعو مبنا�سبًة هذا الأ�سبوع 

اإىل تعزيٍز الدرا�سات حوَل 

واقٍع برامج التدخل املبكر 

ل�سيما على م�ستوى املراكز 

احلكومية  �����س��ة  امل��ت��خ�����سّ

��ة، مبا  والأه��ل��ي��ة واخل��ا���سّ

ف��ي��ه��ا درا����س���ات امل��ق��ارن��ة 

املحلية والإقليمية والعاملية، 

وكذلك دعٍم برامٍج التاأهيِل 

يكفل  ال�����ذي  امل��ج��ت��م��ع��ِيّ 

للأ�سخا�س  قويًة  م�ساركًة 

جمتمعاتهم  يف  ��م  ال�����سّ

بلغتهم  والتعريف  املحّلية 

جزء  هي  التي  الإ���س��اري��ة، 

ل يتجزاأ من حقوقهم، كما 

من  ال�ستفادِة  اإىل  ندعو 

تو�سياِت موؤمتراِت وندواِت 

للهيئات  العربي  الحت���اد 

م وو�سعها  العاملِة مع ال�سّ

مو�سع التنفيذ.

ناأمل اأن ي�سّكَل هذا الأ�سبوُع 

م��ن��ا���س��ب��ًة ل��لح��ت��ف��اِل يف 

باإجنازات  العربي  الوطن 

���م  الأ�����س����خ����ا�����س ال�������سّ

يف  العديدة،  وجناحاتهم 

اأكرث من جمال، واأكرث من 

التحديات  وعر�س  مكان، 

وال�سعوبات التي تواجههم 

و���س��ب��ل ال��ت��غ��ل��ِب ع��ل��ي��ه��ا، 

لعر�ِس  اأي�����س��ًا  وم��ن��ا���س��ب��ًة 

اجل����ه����وِد وال��ت�����س��ري��ع��ات 

ت�سعى  ال��ت��ي  وال��درا���س��ات 

والنهو�ِس  متكيِنهم  اإىل 

بواقعهم نحو الأف�سل.

بقلم د. غ�شان �شحرور

اأمني �شر الحتاد العربي 

للهيئات العاملة مع ال�شم

���م  الحت���اد العرب���ي للهيئ���ات العامل���ة م���ع ال�شّ

م  اعتم���د »التدّخل املبّك���ر« حموراً لأ�شب���وع الأ�شّ

للعام 2013م

درا�ش���ات: تطبي���ق التدّخ���ل املبّك���ر يع���زز ق���درات 

���م عل���ى تخّط���ي حتدي���ات التعلي���م والعم���ل  ال�شّ

واحلياة الجتماعية
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اإنه م�شاعد بن ح�شن العولة، 

الأم�������ني ال����ع����ام ل��ل��ج��م��ع��ي��ة 

اخل����ل����ي����ج����ي����ة ل�����الإع�����اق�����ة، 

 – التنفيذي  املكتب  رئي�س 

ال�شعودية،  العربية  اململكة 

ال���رتب���ي���ة  يف  م��ت��خ�����ش�����س 

برنامج  وم�شرف  اخلا�شة، 

الإح���ت���ي���اج���ات  ذوي  دم������ج 

اخلا�شة يف املدار�س العادية 

بال�شعودية.

يتميز ال�سيد العولة بالن�ساط 

والتوا�سل  ال���دوؤوب  العملي 

الإدارة  جمل�س  م��ع  ال��دائ��م 

دول  يف  اجلمعية  واأع�����س��اء 

بتفعيل  ق���ام  ك��م��ا  اخل��ل��ي��ج، 

للجمعية  التنفيذية  املكاتب 

دول  يف  للإعاقة  اخلليجية 

ملجلة  وكان  التعاون،  جمل�س 

»الإرادة« معه هذا اللقاء:

م�شرية متجددة

 م��������اذا ت���ع���ن���ي اجل��م��ع��ي��ة 

اخلليجية لالإعاقة لك؟

للإعاقة  اخلليجية  اجلمعية 

متد�ولة  فكرة  كانت  �أن  منذ  �خلليجية  �جلمعية  تاأ�شي�س  يف  �شاهمو�  �لذين  �أحد  هو 

�جلمعية  ملتقيات  �أغلب  يف  و�شارك  و�إنطلقتها.  تاأ�شي�شها،  حتى  �خلليج  �أبناء  بني 

لي�شهم  �ل�شابقة،  �لدورة  يف  �جلمعية  �إد�رة  ملجل�س  �ن�شم  حتى  �لعمومية،  و�جلمعيات 

بحيويته �ملعهودة يف تعزيز عمل �جلمعية بف�شل علقات و��شعة ومت�شعبة مع �مل�شئولني 

و�ملتخ�ش�شني ومر�كز �الإعاقة بدول جمل�س �لتعاون.

م�شاعد �لعولة �الأمني �لعام لـ »�خلليجية للإعاقة«:

من�صة انطلق جديدة

�ملكاتب �لتنفيذية..
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و�ساركت  ب��ه،  حلمت  ك��ي��ان 

يف تاأ�سي�سه، واأحلم اأن يكون 

اأكرب مما هو الآن، واأن يكون 

يف  الإعاقة  جلمعيات  املظلة 

التدريب  وم��ن��ارة  اخل��ل��ي��ج، 

قطاع  يف  للعاملني  والتطوير 

واأن  الإعاقة،  ذوي  خدمات 

اأ�س�ست  التي  اأهدافها  حتقق 

من اأجلها.

 ه���ل ه����ذا ي��ع��ن��ي ����ش���رورة 

مراجعة م�شرية اجلمعية؟

ببع�س  اجلمعية  قامت  لقد 

العلمي  فامللتقى  اأه��داف��ه��ا، 

ال�����س��ن��وي ي��ن��ع��ق��د ك���ل ع��ام 

املجل�س،  دول  م��ن  دول��ة  يف 

م���ن���ارة ع��ل��م��ي��ة، وم��ل��ت��ق��ى 

اإىل  اأدى  اخل��ل��ي��ج،  لأب���ن���اء 

والربامج  التطبيقات  تغيري 

اأن  ك��م��ا  امل��ج��ل�����س،  دول  يف 

القوانني  من  العديد  هناك 

تفعيلها،  مت  وال��ت�����س��ري��ع��ات 

ولكنني  ال��ك��ث��ري،  وغ���ريه���ا 

م���ازل���ت اأح���ل���م ب��الأف�����س��ل، 

�سوف  اجل��م��اع��ي  وب��ال��ع��م��ل 

يتحقق كل ذلك.

 ن�������ود م���ن���ك���م ن�����ب�����ذة ع��ن 

املكاتب التنفيذية للجمعية 

اخلليجية لالإعاقة؟

وتنفيذية  اإدارية  هي مكاتب 

اخلليجية  للجمعية  ت��اب��ع��ة 

ل��لإع��اق��ة، يف ك��ل دول���ة من 

عليها  ي�سرف  اخلليج،  دول 

من  الإدارة  جمل�س  اأع�ساء 

خللها  من  ويعمل  ال��دول��ة، 

الدولة،  اأع�ساء اجلمعية يف 

تطبيق  ي��ت��م  خ��لل��ه��ا  وم���ن 

الفعاليات العلمية والتوعوية 

الإجتماعية يف الدولة.

�آلية ناجحة

 مل��������اذا جل��������اأت اجل��م��ع��ي��ة 

لهذه  ل��الإع��اق��ة  اخلليجية 

الآلية؟

املكتب الرئي�سي للجمعية يف 

ميكنه  ول  البحرين  مملكة 

العلمية  الفعاليات  اإق��ام��ة 

دول  جميع  يف  واملجتمعية 

جمل�س التعاون، ولكن املكتب 

التنفيذي يف كل دولة ميكنه 

العلمية  الإحتياجات  معرفة 

وال���ت���وع���وي���ة، وم����ن خ��لل 

التعاون بالأفكار والتطبيقات 

العمل  اخلليج  لأبناء  ميكن 

كفريق واحد، لتعم الفائدة، 

لتقدمي خدمات اأف�سل لذوي 

الإعاقة وعائلتهم.

 وه����ل ي��ت��م ت��ط��ب��ي��ق ه��ذه 

الآلية بنجاح؟

التنفيذية  امل��ك��ات��ب  ف��ك��رة 

ي��ت��م  مل  ول����ك����ن  ق�����دمي�����ة، 

الدورة  بداية  ومع  تطبيقها، 

ال�سابقة بداأ التطبيق الفعلي 

مكتب  افتتاح  مت  حيث  لها، 

تنفيذي يف كل دولة من دول 

جمل�س التعاون.

 ما هي الأن�شطة املطلوبة 

من املكاتب التنفيذية؟

التنفيذية  امل��ك��ات��ب  ت��ق��وم 

�ملكاتب �لتنفيذية �آلية  �إد�رية وتنفيذية 

تابعة للجمعية �خلليجية للإعاقة، يف كل 

دولة من دول �خلليج

�ملكتب �لتنفيذي يف كل دولة ميكنه معرفة 

�الإحتياجــات �ملختلفة وتطبيقها مبا يعزز 

�أهد�ف �جلمعية
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ب��ج��م��ي��ع الأع���م���ال امل��ن��وط��ة 

للجمعية  الرئي�سي  باملكتب 

يف الدولة، مثل اقامة الور�س 

امل�ساركة  والدورات،  العلمية 

ال��ت��وع��وي��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  يف 

العلقة  ذات  واملجتمعية 

الإعاقة،  ذوي  بالأ�سخا�س 

اأع�ساء اجلمعية  زيادة عدد 

وت�����س��ج��ي��ل��ه��م واع��ط��ائ��ه��م 

التوا�سل  الع�سوية،  بطاقات 

واملوؤ�س�سات  اجلمعيات  مع 

ال��دول��ة،  يف  ال��ع��لق��ة  ذات 

التوا�سل مع الإعلم للتوعية 

بحقوق ذوي الإعاقة.

�نطلقة جديدة

 ما هي اأهم فعاليات املكتب 

العربية  باململكة  التنفيذي 

ال�شعودية؟

الفرتة  وخ��لل  هلل،  احلمد 

املكتب  ع��م��ر  يف  ال��ق�����س��رية 

جت���اوزت  وال��ت��ي  التنفيذي 

عام واحد فقط، متت اإقامة 

يف  فعالية  ع�سرين  من  اأكرث 

اململكة،  م��دن  م��ن  ال��ع��دي��د 

وور�س  علمية  ندوات  بني  ما 

جمتمعية  وفعاليات  ع��م��ل، 

توعوية.

 ب�����راأي�����ك�����م: ه�����ل ���ش��ت��ع��زز 

امل���ك���ات���ب ال���ت���ن���ف���ي���ذي���ة م��ن 

اأهداف اجلمعية؟

التنفيذية  املكاتب  اأن  اأعتقد 

حقيقية  اإن��ط��لق��ة  ت�����س��ك��ل 

جمل�س  دول  يف  وج���دي���دة 

التي  فالفعاليات  ال��ت��ع��اون، 

التنفيذية  املكاتب  تقيمها 

الرئي�سية  الأداة  �ستكون هي 

�سواء  باجلمعية،  للتعريف 

من خلل الإعلم اأو الو�سول 

لذوي الإعاقة وعائلتهم، اأو 

خدمات  قطاع  يف  العاملني 

الأ�سخا�س ذوي الإعاقة.

هناك جدول  �شيكون   هل 

�شنوي للفعاليات؟

ج��دول  ه��ن��اك  �سيكون  نعم 

�سنوي للفعاليات التي تقيمها 

بالإ�سافة  التنفيذية  املكاتب 

لفعاليات املكتب الرئي�سي.

خــلل عــام و�حــد نفــذ �ملكتــب �لتنفيذي 

بال�شعوديــة �أكــر مــن ع�شريــن فعالية يف 

�لعديد من مدن �ململكة

�نطلقــة  ت�شــكل  �لتنفيذيــة  �ملكاتــب 

حقيقيــة وجديدة للجمعيــة و�شتكون هي 

�الأد�ة �لرئي�شية للتعريف بها
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�لتنمية  وز�رة  من  جلنة  ت�شكيل  بحثت  �ملعوقني  لرعاية  �لعمانية  �لوطنية  �للجنة 

�الجتماعية ووز�رة �ل�شحة ووز�رة �لرتبية و�لتعليم الإعد�د ت�شور الإن�شاء مركز وطني 

للت�شخي�س �ملبكر للإعاقة، و�لتاأكيد على �أهمية �لتوعية بالفح�س قبل �لزو�ج للتعرف 

على �الأمر��س �لور�ثية، وجتنب ما �أمكن �الأمر��س و�الإعاقات.

مركز عماين للت�صخي�س املبكر للإعاقة

اللجنة  اجتماع  ناق�س  كما 

يف م��رك��ز رع��اي��ة وت��اأه��ي��ل 

املعوقني باخلو�س، موؤخرًا، 

ب��رئ��ا���س��ة م���ع���ايل ال�����س��ي��خ 

الكلباين  �سعّيد  بن  حممد 

الجتماعية  التنمية  وزي��ر 

ال�ستفادة  امكانية  م��دى 

م���ن ال��ب��ع��ث��ات اخل��ارج��ي��ة 

بعثة  الأل��ف  م�سروع  �سمن 

تخ�س�س  يف  ل��لب��ت��ع��اث 

وجمالت  اخلا�سة  الرتبية 

تخ�س�سات  وفتح  الإعاقة 

ج����دي����دة م��ع��ي��ن��ة مب��ج��ال 

م��وؤ���س�����س��ات  يف  الع����اق����ة 

التعليم العايل بال�سلطنة.

قر�ر�ت متنوعة

م����ع����ايل وزي��������ر ال��ت��ن��م��ي��ة 

على  اأك�������د  الج���ت���م���اع���ي���ة 

املجتمعية  ال�سراكة  م��ب��داأ 

ال��رع��ائ��ي��ة  امل����ج����الت  يف 

والت�سغيلية  وال��ت��اأه��ي��ل��ي��ة 

ان����ط����لق����ًا م�����ن ق��ن��اع��ة 

ال�سخ�س  اأن  تفيد  را�سخة 

اأن  ي��ج��ب  الإع����اق����ة  ذوي 

لكي  ح��ق��وق��ه،  جميع  ي��ن��ال 

العطاء  على  ق��ادرًا  ي�سبح 

حياته  ومي��ار���س  وال��ب��ن��اء، 

رفد  يف  وي�سهم  الطبيعية، 

عجلة التنمية الوا�سعة التي 

ت�سهدها ال�سلطنة.

ما  اللجنة  ا�ستعر�ست  وقد 

مت اإجن����ازه م��ن ق����رارات، 

اللئحة  م�سروع  وناق�ست 

ناق�ست  ك��م��ا  ال��داخ��ل��ي��ة، 

تنظيم  ق���واع���د  م�������س���روع 

الوطنية  اللجنة  ح�����س��اب 

لرعاية املعوقني من الناحية 

املالية.

كما تناولت مو�سوع اإ�سدار 

اأدلة باخلدمات التي تقدمها 

اجلهات احلكومية والأهلية 

من  للأ�سخا�س  واخلا�سة 

اإىل  اإ�سافة  الإع��اق��ة  ذوي 

مواقع  يف  اإلكرتونية  نوافذ 

ه����ذه اجل����ه����ات، واأك�����دت 

اأهمية ملءمة  اللجنة على 

م����وا�����س����ف����ات الأج�����ه�����زة 

لنوع  احل��رك��ي��ة  وامل��ع��ي��ن��ات 

ال�سخ�س  اإع��اق��ة  ودرج����ة 

ذوي الإعاقة.

وب��ح��ث الج��ت��م��اع ا���س��دار 

�سدة  ح�سب  معوق  بطاقة 

اأن  على  ودرجتها  الع��اق��ة 

بلون  ذل��ك  يف  التمييز  يتم 

ب�سيطة،  »اإع��اق��ة  البطاقة 

م���ت���و����س���ط���ة، ����س���دي���دة«، 

�للجنة �لوطنية بحثت تاأ�شي�س:
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واإ�سدار كتيب تو�سيفي عن 

الوقاية  وط���رق  الع��اق��ات 

منها.

كذلك متت مناق�سة التعاون 

التنمية  وزارة  ينب  القائم 

الج���ت���م���اع���ي���ة وجم��ل�����س 

اإج��راء  يف  العلمي  البحث 

الإعاقة  عن  �ساملة  درا�سة 

الإعاقة  ذوي  والأ�سخا�س 

على  والتاأكيد  ال�سلطنة  يف 

اإن�ساء  يف  الإ���س��راع  اأهمية 

ق���اع���دة ب��ي��ان��ات م��ت��ط��ورة 

للمعوقني  و�ساملة  وموحدة 

بوزارة التنمية الجتماعية، 

ت��ق��وم  اأن  اإىل  اإ����س���اف���ة 

م�سودة  ب���اإع���داد  ال�����وزارة 

اخلا�سة  ل��لإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة 

باملعوقني.

�للئحة و�ل�شعار

ال�����ش��ي��خ ح��م��ود ب���ن اأح��م��د 

ال��ي��ح��ي��ائ��ي ع�����ش��و وم��ق��رر 

ال���ل���ج���ن���ة ق��������ال: اأج���ري���ت 

اللئحة  مل�سروع  مناق�سة 

اللجنة  ل��ع��م��ل  ال��داخ��ل��ي��ة 

مراجعتها  مت��ت  اأن  ب��ع��د 

الناحية  م��ن  وت�����س��وي��ب��ه��ا 

القانونية وقد متت املوافقة 

اإن�ساء �سندوق  على مقرتح 

اإجراء  بعد  املعوقني  رعاية 

ال��ت��ع��دي��لت ال��لزم��ة على 

ق����ان����ون رع����اي����ة وت���اأه���ي���ل 

املعوقني رقم 63/ 2008م.

املوافقة  اللجنة  قررت  وقد 

م����ن ح���ي���ث امل�����ب�����داأ ع��ل��ى 

ال�سندوق  اإن�����س��اء  م��ق��رتح 

بالتن�سيق  ن��ظ��ام��ه  وو���س��ع 

م��ع اجل��ه��ات امل��ع��ن��ي��ة كما 

كلفت اللجنة وزارة التنمية 

ا�ستكمال و�سع  الجتماعية 

ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة 

بالتعاون  املعوقني  لرعاية 

مع جهات الإخت�سا�س.

اللجنة  ناق�ست  واأ���س��اف: 

ت��ن��ظ��ي��م م����وؤمت����ر وط��ن��ي 

2013م  اجل������اري  ال���ع���ام 

تقدم  التي  اخل��دم��ات  ع��ن 

العاقة  ذوي  للأ�سخا�س 

حيث  والطموح  الواقع  بني 

ال��ربن��ام��ج  اخ��ت��ي��ار  �سيتم 

لتنفيذ  املنا�سبني  وال��وق��ت 

م�ساركة  ل�سمان  امل��وؤمت��ر 

اجلهات  جميع  من  وا�سعة 

امل��خ��ت�����س��ة داخ����ل وخ���ارج 

يتعلق  فيما  اأم��ا  ال�سلطنة 

فقد  للجنة  خا�س  ب�سعار 

مناذج  طلب  اإع��ادة  ارتاأينا 

ومتريرها  للجنة  اإ�سافية 

ع��ل��ى الأع�������س���اء لخ��ت��ي��ار 

تعبريًا  واأك���رثه���ا  اأن�سبها 

واأهداف  اخت�سا�سات  عن 

اللجنة.

 وع��ل��ى ه��ام�����س الج��ت��م��اع 

ال��وط��ن��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  زارت 

���س��دي��دي  دار  ل��ل��م��ع��وق��ني 

رع���اي���ة  ودار  الإع�����اق�����ة، 

مب�سقط،  املعوقني  الطفال 

ووقف اأع�ساء اللجنة خلل 

ال���زي���ارة ع��ل��ى اأه���م م��ا مت 

���س��دي��دي  دار  يف  اإجن�����ازه 

الإع���اق���ة، واأه����م ال��ربام��ج 

التي يقوم بها املركز املوؤقت 

ح��ت��ى ي��ت��م الن���ت���ه���اء من 

كما  ل��ل��دار،  البناء  اأع��م��ال 

على  اللجنة  اع�ساء  اطلع 

بالدار،  العمل  �سري  كيفية 

املقدمة  اخل��دم��ات  واأه���م 

للمنت�سبني اإليها.

اأع�ساء اللجنة   بعدها قام 

الطفال  رعاية  دار  بزيارة 

وجتولوا  مب�سقط،  املعوقني 

وتعرفوا على  بني جنباتها، 

والتاأهيلي  الوظيفي  الكادر 

التاأهيلية  ال��ربام��ج  واأه���م 

تقدمها  ال��ت��ى  وال��ع��لج��ي��ة 

اأه��م  ب��اإ���س��اف��ة اىل  ال����دار 

الإعاقات والحتياجات.

�للجنة �شكلت فريقــًا وز�ريًا الإعد�د ت�شور 

حول �إن�شاء مركز وطني للت�شخي�س �ملبكر 

للإعاقة

�الجتمــاع ناق�ــس �ال�شتفــادة مــن �لبعثات 

�خلارجيــة �شمــن م�شــروع �الألــف بعثة يف 

تخ�ش�س �لرتبية �خلا�شة
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وي��رك��ز م�����س��روع »اإع��ف��اف« 

على  ال��راب��ع��ة،  ن�سخته  يف 

وكانت  الإع��اق��ة،  ذوي  فئة 

اأهمية هذه القفزة يف جتاوز 

النظرة القا�سرة التي تكتفي 

ب��ال��ن��ظ��ر ل��ه��ذه ال��ف��ئ��ة بعني 

وت�سور  وال��ع��ط��ف  ال�سفقة 

يد  مل��د  ال��دائ��م  احتياجهم 

امل�ساعدة وال�سدقات!.

اأ������س�����اد ف�����س��ي��ل��ة ال�����س��ي��خ 

القر�ساوي  يو�سف  العلمة 

معتربًا  »اإع��ف��اف«،  مب�سروع 

من  امل��ب��ادرة  ه��ذه  ف�سيلته 

امل�������س���اري���ع ال���ت���ي خ��رج��ت 

ع��ن امل��األ��وف وامل��ع��ه��ود على 

اخلريية  املوؤ�س�سات  خمتلف 

كما   - فالنا�س  والإن�سانية، 

م��اأك��ل  اإىل  ح��اج��ة  يف  ه���م 

وم�������س���رب، ه���م اأي�������س���ا يف 

اإىل �سد هذا اجلانب  حاجة 

�لوطنية  �حلملة  د�شنت  »ر�ف«  �الإن�شانية  للخدمات  عبد�هلل  بن  ثاين  �ل�شيخ  موؤ�ش�شة 

�لطبيعية،  حياتهم  ممار�شة  على  �الإعاقة  ذوي  مل�شاعدة  للدعوة  �جلهود  ال�شتنها�س 

�أهد�فه  �مل�شروع  حقق  �أن  بعد   »4 »�إعفاف  مل�شروعها  �مل�شاحبة  �الأن�شطة  �شمن  وذلك 

خلل �لن�شخ �لثلث �الأوىل بتزويج 1000 �شاب و�شابة بدولة قطر.

يحقق حلم الزواج

»�إعفاف« �لقطري..
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اإط���اره  يف  منهم  ال��غ��ري��زي 

ال�������س���رع���ي، وم��وؤ���س�����س��ة 

ل�سالح  ت��ع��م��ل  »راف« 

اأولهما  اث��ن��ني:  اأم��ري��ن 

اإعفاف  يف  امل�ساهمة 

���س��ب��اب م���ن اأب��ن��اء 

الوطن غري قادرين 

ع��ل��ى حتمل  م���ادي���ًا 

تكاليفه، والأمر الثاين 

وه��و الأخ��ط��ر والأه���م، 

تظهر  اأن  ينبغي  وال��ذي 

ف��ي��ه م���ع���امل ال�����س��راك��ة 

احلقيقية،  املجتمعية 

وقاية  يف  امل�ساهمة  هو 

الوقوع  من  كله  املجتمع 

يف الف�ساد، وما ي�ستجلبه 

من م�ساكل خمتلفة.

حملة �شاملة

»راف«  م��وؤ���س�����س��ة  ت��ع��ت��زم 

من  الأوىل  م��رح��ل��ت��ه��ا  يف 

من   50 تزويج   »4 »اإع��ف��اف 

ال�����س��ب��اب وال�������س���اب���ات من 

احلركية  الإعاقات  اأ�سحاب 

وال���ب�������س���ري���ة وال�����س��م��ع��ي��ة 

اخلفيفة  الذهنية  والإع��اق��ة 

و50 من غريهم. 

النعيمي  د.ي��ح��ي��ى  واأ�����ش����ار 

اإدارة خدمة املجتمع  رئي�س 

اأن���ه  اإىل  راف  مب���وؤ����ش�������ش���ة 

���س��ت��ك��ون ه��ن��اك 

م���������س����اع����دة 

م����ال����ي����ة 

مببلغ 50 األف ريال للعر�سان، 

م�����ع ت����ق����دمي ح����زم����ة م��ن 

بالعر�س  املتعلقة  اخلدمات 

بتخفي�سات كبرية ت�سل اإىل 

50 % على اخليام والفنادق 

والأثواب والف�ساتني والذهب 

والأثاث والولئم، وذلك عرب 

رعاة  من  املوؤ�س�سة  �سركاء 

امل�سروع.

واأ�ساف اأن املوؤ�س�سة و�سعت 

�سمن خطتها حلملة اإعفاف 

على  تدريبية  دورات  اإقامة 

اأع���ل���ى م�����س��ت��وى ل��ت��اأه��ي��ل 

وتثقيف املقبلني على 

م���ن ذوي  ال������زواج 

والعمل  الإع���اق���ة، 

ع����ل����ى ت���وظ���ي���ف 

ال�����ع�����ر������س�����ان 

ال����ع����اط����ل����ني 

ع�����ن ال��ع��م��ل 

ذوي  م������ن 

الإعاقة.

و���س��م��ل��ت احل���م���ل���ة ع�����ددًا 

م���ن اجل����وان����ب ال��ت��وع��وي��ة 

احل��ث  ب��ج��ان��ب  والتثقيفية 

ع��ل��ى مت��وي��ل ت��ل��ك ال��ف��ئ��ات، 

م���ن اأج�����ل حت��ق��ي��ق ال��دم��ج 

الج��ت��م��اع��ي وال���س��ت��ق��رار 

الإعاقة  ذوي  لفئة  الأ���س��ري 

ال���زواج،  �سن  مم��ن ه��م يف 

تكوين  ع��ل��ى  وم�����س��اع��دت��ه��م 

اأ�سر م�ستقرة وتاأ�سي�س حياة 

زوج��ي��ة ن��اج��ح��ة م��ن خ��لل 

�سرائح  كافة  وتوعية  تثقيف 

الفئة  ه���ذه  ب��ح��ق  امل��ج��ت��م��ع 

ذلك،  حتقيق  على  وقدرتها 

وم���ن خ���لل ت��ق��دمي ال��دع��م 

للمقبلني  وال��ع��ي��ن��ي  امل����ادي 

ع��ل��ى ال�������زواج وت��اأه��ي��ل��ه��م 

وتنمية كافة مهارات احلياة 

الزوجية  والثقافة  الأ�سرية 

لديهم.

ع��ددا  احلملة  وا�ستحدثت 

فكرتها  لن�سر  الو�سائل  من 

الإذاع��ة  عرب  اجلمهور  بني 

كليبات  ون�سر  والتلفزيون، 

عددًا  �سملت  تثقيفية  ومواد 

�لقر�شــاوي: »�إعفــاف« مــن �مل�شاريــع �لتي 

و�ملعهــود مبختلــف  �ملاألــوف  عــن  خرجــت 

�ملوؤ�ش�شات �خلريية و�الإن�شانية
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م���ن امل���ق���الت وال��ك��ت��اب��ات 

حق  على  توؤكد  ال�سحافية، 

تلك الفئة يف الزواج والعي�س 

يف حياة اإن�سانية كرمية.

كما ا�ستحدثت اللجنة الفنية 

اأكرث  اأخ��رى  و�سائل  للحملة 

مع  والتحامًا  وتنوعًا  فعالية 

اجلمهور، من خلل مبادرة 

تظهر  ال��ت��ي  حلمك«  »ح��ق��ق 

ال�سباب  من  جمموعة  فيها 

البدنية،  الإع��اق��ة  ذوي  من 

يتحدثون فيها عن اأحلمهم 

ال��ت��ي حت��ق��ق��ت يف احل��ي��اة، 

وتكوين  ال��زواج  حلم  ومنها 

اأ����س���رة ���س��ع��ي��دة، ف��ل تقف 

حجمها  بلغ  مهما  الإع��اق��ة 

الإرادة  وج����ه  يف  ع��ائ��ق��ا 

احلديدية.

�هتمام ر�ئع

اإىل  »راف«  حملة  وت��ه��دف 

الأم��ن  حتقيق  يف  الإ���س��ه��ام 

وب��ن��اء  وال��ع��اط��ف��ي  النف�سي 

عرب  م�ستقرة  اأ�سرية  اأجيال 

امل�ساحبة،  التاأهيل  برامج 

وم�����������س�����اع�����دة ال����ف����ئ����ات 

تكاليف  ع��ل��ى  امل�����س��ت��ه��دف��ة 

ت��وف��ري الدعم  ال����زواج ع��رب 

العينية  وامل�ساعدات  امل��ايل 

جمتمعية  ثقافة  وب��ث  لهم، 

فئات  جت��اه  واع��ي��ة  اإيجابية 

اخلا�سة،  الحتياجات  ذوي 

وذل������ك ب���ت���ق���دمي ب��رن��ام��ج 

للمقبلني  وتثقيفي  تاأهيلي 

منهم على الزواج �سواء من 

اأو  امل�سروع  من  امل�ستفيدين 

من غريهم من خلل طرح 

متكاملة  ت��دري��ب��ي��ة  حقيبة 

تراعي توفري اإي�سال املعلومة 

بالطريقة املنا�سبة.

على  امل�������س���روع  و���س��ي��ع��م��ل   

ال���زواج  تي�سري  ثقافة  ن�سر 

ال�سلبية  ال��ع��ادات  ومقاومة 

الآخذة يف النت�سار كاملغالة 

بتكاليف  والتباهي  املهور  يف 

روح  واإح����ي����اء  الأع����را�����س، 

التكافل الجتماعي والعطاء 

والعمل  املجتمع،  اأف��راد  بني 

املجتمع  اأف���راد  تثقيف  على 

املحيطني بذوي الحتياجات 

اخل��ا���س��ة ك��اأول��ي��اء الأم����ور 

بحق  لتوعيتهم  واأ���س��ره��م 

اخلا�سة  الحتياجات  ذوي 

وقدرته  الطبيعية  احلياة  يف 

بيت  تاأ�سي�س  على  الكاملة 

ل��ل��زوج��ي��ة واإق����ام����ة اأ���س��رة 

ناجحة.

ح��ق��ي��ب��ة  »راف«  وت����وف����ر 

ومتكاملة  متميزة  تدريبية 

ذوي  وت���اأه���ي���ل  ت��ث��ق��ي��ف  يف 

احلياة  مهارات  يف  الإعاقة 

ال���زوج���ي���ة، وال���ت���ي حت��ت��وي 

التي  ال��و���س��ائ��ل  ع��ل��ى ك��اف��ة 

باأنواعها  الإعاقات  تتطلبها 

املادة  وكتابة  الإ���س��ارة  كلغة 

ب��ل��غ��ة ب���راي���ل م���ع م���راع���اة 

النف�سية  اخل�����س��و���س��ي��ات 

والجتماعية وال�سحية.

 ولقي »اإعفاف« منذ البداية 

اهتماما كبريا ورعاية كاملة 

من الدولة من خلل وزارة 

وتوج  الجتماعية،  ال�سوؤون 

خا�سة  جلنة  باإن�ساء  ذل��ك 

ت��ع��م��ل على  ال�������وزارة  م���ن 

اأوج���ه الدعم  ت��ق��دمي ك��اف��ة 

للم�سروع.

ودور�ت  ماديــة،  م�شاعــد�ت   :4 �إعفــاف 

تدريبيــة لتاأهيــل �ملقبلــني علــى �لــزو�ج، 

وتوظيف �لعر�شان �لعاطلني
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فعاليات



الأومل��ب��ي��ة  اللجنة  وق��دم��ت    

ل��ل��ح��م��ل��ة مب���وؤمت���ر ���س��ح��ايف 

ب��ح�����س��ور ال�����س��ي��خ ���س��ع��ود 

ث��اين  اآل  ع��ب��دال��رح��م��ن  ب��ن 

الأوملبية  العام  للجنة  الأمني 

ح�سن  وال��دك��ت��ور  القطرية، 

العام  ال�سر  اأمني  الأن�ساري 

 ل���لحت���اد ال��ق��ط��ري ل���ذوي 

 الح���ت���ي���اج���ات اخل��ا���س��ة، 

�سركة  رئ��ي�����س  لو  وم���اري���و 

 ���س��ا���س��ول و���س��ف��ري ج��ن��وب 

اإفريقيا يف الدوحة. 

�شباق بي�شتوريو�س

 وخلل حملة »حتما.. قادر« 

الأومل��ب��ي��ة  اللجنة  ا���س��رتك��ت 

وبع�س   الريا�سيني  القطرية 

القطري  للحتاد  التابعني 

اخلا�سة  الحتياجات  لذوي 

التي  الفعاليات  عدد   من  يف 

اأق��ي��م��ت مب��دي��ن��ة ال���دوح���ة 

ب���ه���دف رف����ع ال���وع���ي ب���اأن 

متنع  اأن  ل   يجب  الإع���اق���ة 

الفرد من حتقيق اأحلمه. 

مباراة  الأن�سطة  ه��ذه  وم��ن 

مبجمع  اأقيمت  ا�ستعرا�سية 

�سيتي �سنرت التجاري، جتمع 

اإفريقي  اجل��ن��وب   املنتخب 

الكرا�سي  على  ال�سلة  لكرة 

فريق  الغرافة  مع  املتحركة 

لكرة القدم وهي مباراة لكرة 

للعبي  فر�سة  مثلت  ال�سلة 

ل�ستعرا�س  اإفريقيا  جنوب 

م���ه���ارات���ه���م ب��اع��ت��ب��اره��م 

اأ�ساتذة لكرة ال�سلة. 

»ارك�س  �سباق  اأي�سًا  ومنها 

مع  قــادر«   ب�شر�كة  »حتما..  حملة  موؤخرً�  �أطلقت  �الأوملبية  �للجنة 

�الحتاد �لقطري لذوي �الحتياجات  �خلا�شة و�شركة �شا�شول ومنتخب 

�أن�شطة  ت�شم  �ملتحركة،  على  �لكر��شي  �ل�شلة  �إفريقيا  لكرة  جنوب 

ملفاهيم  و�لرتويج  �ملجتمع  يف  �الإعاقة  ذوي  دمج  �إىل  تهدف   خمتلفة 

خمتلفة  عما هو متد�ول بني �جلميع من خلل عبارة »كونك معاقا يعني 

�أنك حتما  قادر«.

ارك�س مثل الريح

حتمًا قادر..
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يتناف�س  ال��ذي  ال��ري��ح«  مثل 

اإفريقي  العداء اجلنوب  فيه 

ال�سهري اأو�سكار بي�ستوريو�س 

باإ�سباير  عربي  ح�سان  مع 

اإىل  ال�سباق  وه��دف  زون.  

رف��ع ال��وع��ي وال��رتك��ي��ز على 

التي  الإيجابية  امل�ساهمات 

الحتياجات  ذوو  بها  يقوم 

اخلا�سة يف جمتمعاتهم. 

ك���م���ا ان���ط���ل���ق���ت احل��م��ل��ة 

بها  يقوم  بزيارات  التوعوية 

القطري  الحت���اد  ريا�سيو 

اخلا�سة  الحتياجات    لذوي 

وم��ن��ت��خ��ب ج��ن��وب اإف��ري��ق��ي��ا 

على   الكرا�سي  ال�سلة  لكرة 

ال�سفلح  مركز  اإىل  املتحركة 

للمكفوفني  ال��ن��ور  وم��ع��ه��د 

دول��ة  يف  وامل��دار���س   املحلية 

ق��ط��ر ل��لل��ت��ق��اء ب��ال��ط��ل��ب��ة 

وت��وع��ي��ت��ه��م ب��ه��ذه احل��م��ل��ة 

اإىل  ت�سعى  والأه���داف   التي 

حتقيقها. 

حلم �لتغيري

بن  �شعود  �ل�شيخ  �شعادة 

ثاين  �آل  عبد�لرحمن 

للجنة  �الأمـــــني   �لـــعـــام 

�الأوملـــبـــيـــة �لــقــطــريــة 

ننجح   من  اأن  »ناأمل  قال: 

خلل هذه احلملة يف تغيري 

احلياة اإىل الأف�سل. واإذا ما 

الريا�سة  توؤمنون   باأن  كنتم 

التغيري  �سناعة  على  ق��ادرة 

الب�سر،  حياة  يف  احلقيقي 

اأومل��ب��ي��ة  ال��ب��ار  ف���اإن   اللجنة 

واملنتخب  اإفريقيا  بجنوب 

اجلنوب اإفريقي لكرة ال�سلة 

  على الكرا�سي املتحركة خري 

حلم  حتقيق  لكيفية  م��ث��ال 

التغيري  على اأر�س  الواقع« . 

واأ����س���اف: »م��ن خ��لل هذه 

فيها  ي�����س��ارك  ال��ت��ي  احلملة 

الحت������اد   القطري  اأي�������س���ا 

الحتياجات  ذوي  لريا�سة 

قاعدة  بناء  ميكن  اخلا�سة، 

يف  واملثمر  للتعاون   امل�ستمر 

امل�ستقبل، بني جميع الأطراف 

يف   هذا  تنفيذه  على  القائمة 

احلدث وما وراءه«. 

م��ن جانبه ق��ال م��اري��و لو 

رئ���ي�������س ����ش���رك���ة ����ش���ا����ش���ول: 

»األ����ق����ت ح��م��ل��ة »ح���ت���م���ا.. 

ال�سوء   على ما ميكن  ق��ادر« 

لكون  النظر  دون  حتقيقه 

من  اأم  �سحيحا  الإن�����س��ان 

ذوي الإعاقة، واأن كل   اإن�سان 

يريد.  ما  حتقيق  على  ق��ادر 

�سنكون  احلملة  هذه  وخلل 

راأي  �سناعة  ق��ادري��ن   على 

عام بني كافة اأفراد املجتمع 

حول   قدرات  فئاته  مبختلف 

ذوي الحتياجات اخلا�سة. 

جمرد بد�ية!

���س��رع��ة  لو  م���اري���و  وح���ي���ا 

الأوملبية  اللجنة  ا�ستجابة 

للأهداف  خدمة  للمبادرة 

من  الإن�������س���ان���ي���ة  النبيلة 

لتخطي  تهدف  حملة  خلل 

العقبات وامل�ساعب للو�سول 

امل��ر���س��وم��ة،  اإىل  الأه�����داف 

قائًل اإن �سا�سول تتطلع اإىل 

جديدة  تفكري  طريقة  اإبراز 

مفادها  اأن ل �سيء م�ستحيل 

مــن �أن�شطــة �حلملــة �شبــاق تناف�ــس فيــه 

�لعــد�ء �ل�شهــري �أو�شــكار بي�شتوريو�ــس مــع 

ح�شان عربي!
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الرتفيه  ب��ني  جت��م��ع  بحملة 

وال��ت��ع��ل��ي��م جل��م��ي��ع ال��ف��ئ��ات 

ب��ه��ذه  ب���داأن���ا   املجتمعية. 

تكون  اأن  ونتمنى  اخل��ط��وة 

برامج  البداية فقط لإجناز 

 وم�ساريع م�ستقبلية اأخرى«.

واأك�����������د ال�����دك�����ت�����ور ح�����ش��ن 

الأن�شاري، اأمني ال�شر العام 

ل���الحت���اد ال��ق��ط��ري ل���ذوي 

  الح����ت����ي����اج����ات اخل���ا����ش���ة، 

بالريا�سة  قطر  دولة  التزام 

ل��ل��ج��م��ي��ع م����ن  الأ����س���ح���اء 

اللجنة  »والتزام   واملعاقني، 

بتمكني  القطرية  الأومل��ب��ي��ة 

على  وت�����س��ج��ي��ع  ال�����س��ب��اب 

 ممار�سة الريا�سة، حيث اإنها 

حتافظ على اجل�سم، ومتنح 

فر�سة  امل�ساركة   ممار�سيها 

الجتماعية،  الأن�����س��ط��ة  يف 

احلكومة  القطرية  وت�ساعد 

القطرية  واللجنة  الأوملبية 

الحت���اد  اإىل  -ب��الإ���س��اف��ة 

لذوي  الحتياجات  القطري 

 اخل����ا�����س����ة- ع���ل���ى ت��ق��دمي 

ملمار�سة  الفر�س  من  املزيد 

الريا�سة«. 

�شر �لنجاح

رتيف  قال ماركو�س  ب��دوره 

ق����ائ����د امل���ن���ت���خ���ب اجل���ن���وب 

على  ال�شلة  ل��ك��رة  اإف��ري��ق��ي 

اإن  امل���ت���ح���رك���ة:   الكرا�شي 

���س��ر جن����اح ال��ف��ري��ق ي��ع��ود 

املنتخب  اأع�����س��اء  لإمي�����ان 

موجود  غري  امل�ستحيل   بكون 

يف ق��ام��و���س��ه��م م���ن خ��لل 

والعمل  املتوا�سل  التحدي 

ال�سائدة  اجلماعية  وال��روح 

منوها  الفريق،  اأف���راد  ب��ني 

يف الوقت  ذاته بجهود �سركة 

املنتخب  ل��دع��م  ���س��ا���س��ول 

اآماله  حتقيق  يف  وم�ساندته 

من  خلل الريا�سة.

�حلملــة �نطلقــت بزيار�ت ملنتخــب جنوب 

علــى   �لكر��شــي  �ل�شلــة  لكــرة  �إفريقيــا 

�ملتحركة �إىل �ملر�كز و�ملد�ر�س
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�لـز�مــل للأ�شـبـــاغ
هاتف:  17500000 - فاك�س: 17500010

ي�رشفنا �أن نكون

عــونـــاً لكــــم يف

�أعمـالكـم �خلــيـريـــة

جامعة اخلليج العربي

دبلوم الدرا�صات العليا واملاج�صتري يف الرتبية اخلا�صة
تخ�ص�ص الإعاقة الذهنية والتوحد

برنامج �الإعاقة �لذهنية و �لتوحد

ت�سعى جامعة اخلليج العربي دائمًا اإىل تبني �سيا�سة التحديث والتجديد من خلل الربامج 

البحث  واآليات  باأ�ساليب  الرتقاء  طريق  عن  اخلليجي  املجتمع  خلدمة  املطورة  اجلامعية 

العلمي، وتزويد الدار�سني باملعارف واملهارات والكفايات اللزمة لتدريبهم وتاأهيلهم للعمل 

يف جمالت الإعاقة الذهنية والتوحد. و تنطلق عملية التطوير لهذا الربنامج من خلل:

   الرتقاء بامل�شتوى التخ�ش�شي للمواد التي تقدم بالربنامج من 

حيث الكم والكيف.

   مواكبة التطورات املعا�شرة يف جمال الإعاقة الذهنية.

   اإ�شافة تخ�ش�س فرعي ل�شطراب التوحد.

   ال�شتجابة حلاجات املجتمع واملوؤ�ش�شات الرتبوية بزيادة الهتمام باجلوانب املعرفية واملهارية 

العملية خلريج الربنامج.

   تو�شيات جلان التقومي الداخلية واخلارجية.

ARABIAN GULF UNIVERSITY

تليفون: 17564664 - فاك�ص: 17564644 - �ص. ب: 697 - البحرين

Tel.: 17564664 - Fax: 17564644 - P.O. Box: 697 - Bahrain

اأ�شمى اآيات ال�شكر والوفاء

لكل من ير�شمون الب�شمة على

وجه معاق ويعيدون فتح اأبواب الأمل

اأمامه... من جديد

Tel.: 17 292122, 17 252801 - Fax: 17 291670
E-mail: arifws@batelco.com.bh



With Best Compliments from

ZAYANI COMPUTER SYSTEMS

Tel.: 17 50 4000 / 17 45 7036

sales@zayani.com

Post Box: 5918
Manama / Sitra

Kingdom of Bahrain

Authorized HP Service Provider since 1983



فرباير  اأواخ��ر  احلفل  اأقيم 

جامعة  م�سرح  على  2013م 

و�سهده  باخلالدية،  الكويت 

���س��م��و اأم����ري دول����ة ال��ك��وي��ت 

ال�سيخ  ال��ع��ه��د  ويل  و���س��م��و 

نواف الأحمد ورئي�س جمل�س 

وكبار  ال�سعدون  اأحمد  المة 

ال�سيوخ ونائب رئي�س احلر�س 

الوطني ال�سيخ م�سعل الأحمد 

املحمد  نا�سر  ال�سيخ  و�سمو 

ورئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 

ب���الإن���اب���ة وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة 

ونائب  اأحمد احلمود  ال�سيخ 

وزير �سوؤون الديوان الأمريي 

ووزي��ر  اجل��راح  علي  ال�سيخ 

العايل  التعليم  وزير  الرتبية 

ال��دك��ت��ور ن��اي��ف احل��ج��رف 

واملندوب الدائم للكويت لدى 

الدكتور  اليون�سكو  منظمة 

علي الطراح والقائمني على 

امل�سوؤولني  وك��ب��ار  اجل��ائ��زة 

بالدولة.

مبادرة �إن�شانية

وق����د األ���ق���ى وزي����ر ال��رتب��ي��ة 

وزي���������ر ال���ت���ع���ل���ي���م ال����ع����ايل 

ال������دك������ت������ور ن������اي������ف ف�����الح 

فيها  رح��ب  كلمة  احلجرف 

تت�سرف  ال��ذي��ن  بال�سيوف 

يف  با�ست�سافتهم  ال��ك��وي��ت 

حتتفل  ال��ت��ي  املنا�سبة  ه��ذه 

مبنح  اليون�سكو  منظمة  فيها 

الأحمد  جابر  ال�سيخ  جائزة 

اجلابر لتعزيز التعليم لذوي 

املحدودة  الذهنية  القدرات 

دورت���ه���ا  ب���ه���ا يف  ل��ل��ف��ائ��ز 

الثالثة«.

كبري  ل�سرف  »واأن��ه  واأ�ساف 

الح��ت��ف��ال  ه���ذا  يحظى  اأن 

برعاية وح�سور �سمو ال�سيخ 

���س��ب��اح الأح���م���د ف��ف��ي ه��ذا 

حفل تكرمي �لفائزين بجائزة �ل�شيخ جابر �الأحمد للبحوث و�لتدريب يف جمال �لرتبية 

�لكويت  دولة  �أمري  �شمو  وح�شور  وبرعاية  �ليون�شكو  مظلة  حتت  �أقيم  �لذي  �خلا�شة 

�ل�شيخ �شباح �الأحمد، موؤ�شر قوي على مدى �إهتمام �لتجربة �لكويتية بالعمل �لعلمي 

يف جمال �الإعاقة عمومًا و�لرتبية �خلا�شة على وجه �لتحديد.

حفل �جلائزة برعاية وح�شور �شمو �أمري �لكويت:

جائزة علمية عاملية

جابر �الأحمد..
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الكويت  اهتمام  يج�سد  م��ا 

اليون�سكو  منظمة  بر�سالة 

لغاياتها  واإدراكها  الإن�سانية 

النبيلة وتقديرها لجنازاتها 

والثقافية  والعلمية  الرتبوية 

املميز  احل�����س��اري  ودوره����ا 

ان  على  ال��دائ��م  وحر�سها 

تكون ع�سوا فعاًل يف منظمة 

اليون�سكو«.

اجل��ائ��زة  ه���ذه  »اأن  واأك�����د 

متفردة  بخ�سو�سية  حتظى 

بالن�سبة لنا فقد ا�ستحدثتها 

املنظمة تلبية ملبادرة خا�سة 

من املبادرات الكرمية ل�سمو 

ال�سيخ  الراحل  الكويت  اأمري 

جابر الأحمد هذه املبادرات 

الكرمية التي فا�ست باخلري 

وعلى  واأم��ت��ه��ا  وطنها  على 

الإن�سانية كلها«.

واأ�سار الوزير احلجرف اإىل 

اأن حكومة الكويت وموؤ�س�سة 

الكويت للتقدم العلمي تكفلتا 

ب��ت��وف��ري ال��دع��م امل����ادي لها 

لتمنح مرة كل عامني مكافاأة 

يقدمها  ال��ت��ي  للإ�سهامات 

اأفراد وجماعات اأو منظمات 

يف  متخ�س�سة  م��راك��ز  اأو 

جم����الت ت��ت��ع��ل��ق ب��ال��رتب��ي��ة 

املعاقني  ل�سالح  اخل��ا���س��ة 

عقليا �سمن م�ساريع املنظمة 

وبراجمها يف هذا املجال.

بكل  الكويت  باإ�سم  وت��ق��دم 

ال�����س��ك��ر وال��ت��ق��دي��ر مل��دي��رة 

ومن  بوكوفا  اإيرينا  يون�سكو 

احلفل  ه��ذا  يف  عنها  ينوب 

ل���دوره���ا امل��م��ي��ز يف ق��ي��ادة 

لتحقيق  امل��ن��ظ��م��ة  م�����س��رية 

اهدافها وغاياتها على النحو 

املاأمول.

وهناأ الدكتور دوغل�س بيكلن 

لهذه  اجلائزة  بهذه  الفائز 

له ما قدمه  م��ق��درًا  ال���دورة 

لتوفري  املهم  املجال  هذا  يف 

املزيد من الرعاية لفئة ذوي 

الإعاقة.

�لبحث �لعلمي

ع���ام منظمة  مم��ث��ل م��دي��ر 

ال��ي��ون�����ش��ك��و ال��دك��ت��ور حمد 

اجلائزة  اإن  ق��ال  الهمامي 

العام  ن�ساأتها يف  عملت منذ 

الكويت  م��ن  بتمويل   2002

على ت�سجيع ون�سر الدرا�سات 

الدولية  العلمية  والأب��ح��اث 

ال��ب��ارزة يف جم��ال الع��اق��ة 

مكافاأة  خ��لل  من  الذهنية 

يقدمها  ال��ت��ي  امل�����س��اه��م��ات 

واملراكز  واملنظمات  الأفراد 

املتخ�س�سة يف هذا املجال.

واأثنى الهمامي على اإجنازات 

الفائز باجلائزة لعام 2011م 

الدكتور دوغل�س بيكلني من 

المريكية  املتحدة  الوليات 

على مدى ال�سنوات الأربعني 

الأخ���رية يف جم��ال الإع��اق��ة 

الذهنية.

وق������ال »����س���اه���م���ت ك��ت��ب��ك 

وق��ي��ادت��ك ملركز  واأف��لم��ك 

ال���درا����س���ات امل��خ��ت�����س��ة يف 

وال��ق��ان��ون  ال�سيا�سة  جم��ال 

الن�ساين يف جامعة  والعجز 

ال���ولي���ات  يف  ���س��رياك��و���س 

ال�سور  تغيري  على  املتحدة 

ال��ن��م��ط��ي��ة ال�������س���ائ���دة عن 

و�ساهمت  الذهنية  الإعاقة 

ال����دويل  ال���ت���وج���ه  يف دف����ع 

لذوي  التعليمي  الدمج  نحو 

الحتياجات اخلا�سة«.

عدد  »اه��ت��م��ام  اىل  واأ���س��ار 

ع��رب��ي��ة  دول  م���ن  م��ت��زاي��د 

اإىل اعتماد التعليم  واأجنبية 

ال����دام����ج ب���ه���دف م��ع��اجل��ة 

ذوي  الأط����ف����ال  ا���س��ت��ب��ع��اد 

الإعاقة وتبني فكرة مدر�سة 

جامعة جلميع الأطفال مهما 

ر�شالــة  �جلائــزة  �حلجــرف:  نايــف  د. 

ودورهمــا  و�ليون�شكــو  للكويــت  ح�شاريــة 

�لرتبوي و�لثقايف و�لتعليمي
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كانت اإعاقتهم«.

الدامج  التعليم  اأن  واأو�سح 

وتتبنى  تعرتف  »عملية  ه��و 

م���ب���داأ ت��ن��وع الح��ت��ي��اج��ات 

لكافة  اخل��ا���س��ة  التعليمية 

التعليم  اإط���ار  يف  املتعلمني 

ب�سكل  الرتكيز  مع  النظامي 

الذين  املتعلمني  على  خا�س 

تعلمهم  يعيق  م��ا  ي��واج��ه��ون 

الأ�سوياء  مثل  وم�ساركتهم 

من اأقرانهم«.

منظمة  اأن  ع��ل��ى  و����س���دد 

يون�سكو تعول على دور جائزة 

ال��ي��ون�����س��ك��و والأم�����ري ج��اب��ر 

والتدريب  للبحوث  الأحمد 

اخلا�سة  التنمية  جم��ال  يف 

ل�����س��ال��ح امل��ع��وق��ني ع��ق��ل��ي��ًا 

تعزيز  يف  2011م  ل��ل��ع��ام 

ال���ت���زام ال�����دول ل��له��ت��م��ام 

الإعاقة  وتعليم ذوي  برعاية 

ل��لأط��ف��ال ذوي  وب��خ��ا���س��ة 

العاقة الذهنية.

عامل جديد

بدوره قال الفائز باجلائزة 

دوغ�������ال��������س ب���ي���ك���ل���ني م��ن 

الوليات املتحدة المريكية 

اأن������ه »خ������لل اب���ح���اث���ه يف 

حر�س  التعليمية  املوؤ�س�سات 

على معرفة املعنى الجتماعي 

للإعاقة العقلية التي عرفت 

بعد ذلك بالتخلف العقلي«.

وقال اإن دافعه احلقيقي وراء 

هذه اجلهود التي بداأها منذ 

عام 1969م هو »تطلعه اىل 

الإعاقة  ذوي  يحت�سن  عامل 

العقلية دون انعزال اأو تقليل 

من م�ستوى التعامل الإن�ساين 

معهم اأو ن�سيانهم«.

وا���س��ت��درك ب��ال��ق��ول »ول��ه��ذا 

على  اأبحاثي  رك��زت  ال�سبب 

اأ�سحاب  لتمكني  امل��دار���س 

الع�����اق�����ة م����ن احل�������س���ول 

ينا�سب  ال��ذي  التعليم  على 

والنتائج  التعليمية  قدراتهم 

اليجابية التي ح�سلت عليها 

من الأبحاث دفعتني للت�ساوؤل 

عن امكانية اإيجاد موؤ�س�سات 

تعليمية منوذجية للتعامل مع 

ذوي الإعاقة الذهنية«.

وثائقي  فيلم  عر�س  مت  ث��م 

ي��ح��ك��ي ق�����س��ة اجل����ائ����زة، 

الإعاقة،  ل��ذوي  فنية  وفقرة 

دول��ة  اأم��ري  �سمو  تف�سل  ث��م 

الكويت بتكرمي الفائز وجلنة 

التحكيم.

عــامل  �إىل  نتطلــع  بيكلــني:  دوغل�ــس  د. 

يح�شــن ذوي �الإعاقة �لعقلية دون �نعز�ل 

�أو تقليل من �إن�شانيتهم
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اجلهات  اأن  اليزيدي  وف��اء  د.  واأك��دت 

بالتزاماتها  بالوفاء  قامت  ال�سحية 

جتاه فئة ذوي الإعاقة يف اإطار مذكرة 

لل�سحة  الأع��ل��ى  ت�سم  التي  التفاهم 

والأعلى للتعليم والأعلى ل�سوؤون الأ�سرة 

ووزارة ال�سوؤون الجتماعية.

�سامل  التقتها يف حوار  الإرادة«  »جملة 

حت��دث��ت خ��لل��ه ح��ول ب��رن��ام��ج الدمج 

يف  املعوقني  ال��ط��لب  بتعليم  اخل��ا���س 

املدار�س امل�ستقلة.. فاإىل ن�س احلوار: 

مذكرة تفاهم

ال��ق��ط��اع  ال��ت��ع��رف ع��ل��ى دور  ن���ري���د   

ال�����ش��ح��ي يف ت���وف���ري ت��ع��ل��ي��م م��ن��ا���ش��ب 

للطالب ذوي الإعاقة؟

قبل الإجابة، اأود الإ�سارة اإىل اأن مذكرة 

ال��ط��لب  بتعليم  اخل��ا���س��ة  ال��ت��ف��اه��م 

التي  امل�ستقلة  امل��دار���س  يف  امل��ع��وق��ني 

املجل�س  �سمت  2009م  ع��ام  و�سعت 

ل�سوؤون  الأعلى  واملجل�س  للتعليم  الأعلى 

الأ�سرة واملجل�س الأعلى لل�سحة ووزارة 

ال�سوؤون الجتماعية.

وقد و�سعت مذكرة التفاهم كافة املهام 

املناطة بكل جهة من تلك اجلهات ب�سكل 

حم��دد يف جم��ال دع��م ال��ط��لب ذوي 

الإعاقة واأ�سرهم يف مدار�س قطر، وقد 

اأ�سارت مذكرة التفاهم يف البند الثاين 

م�سرتك  عمل  فريق  ت�سكيل  اإىل  منها 

ي�سم تلك اجلهات بهدف و�سع الآليات 

والإجراءات اللزمة لتنفيذ هذا التفاق 

الذي ي�ستمر 5 �سنوات تبداأ من 2009.

 وم��ا ه��ي �شكل الل��ت��زام��ات املطلوب 

وفقا  تنفيذها  ال�شحية  اجل��ه��ات  م��ن 

ملذكرة التفاهم؟

مبا  نهتم  ال�سحي  ال��ق��ط��اع  يف  ن��ح��ن 

ي�سمى »منوذج الدعم« وهو اآلية لتقدمي 

كافة اأنواع الدعم التي يحتاجها الطالب 

املعوق يف مدرا�س قطر.

وهناك نوعان من الطلب الأول يعاين 

العملية  يف  ال�ستمرار  يف  �سعوبات  من 

التعليمية، والنوع الآخر هو الطفل املعاق 

الذي مل يدخل املدر�سة بعد ويحتاج اإىل 

تقييم حالته قبل التحاقه باملدر�سة.

الطبية  حمد  موؤ�س�سة  قامت  ثم  وم��ن 

م�ست�سفى  يف  التقييم  ع��ي��ادة  باإن�ساء 

كل  م��ن  ال�سبت  ي���وم  وت��ع��م��ل  ال��رم��ي��ل��ة 

مركز  من  التحويلت  وت�ستقبل  اأ�سبوع 

الأعلى  للمجل�س  التابع  الدعم ال�سايف 

بعد  �سحيا  تقييمها  ب��ه��دف  للتعليم 

تقييمها تعليميا واأكادمييا.

تو�سياتنا  ن�سع  التقييم  ن��ه��اي��ة  ويف 

الأعلى  املجل�س  اإىل  رفعها  يتم  التي 

املعوق، ويف  الطالب  للتعليم حول حالة 

الإ�سكالية  تكمن  حتديدا  النقطة  هذه 

حيث ل يوجد فريق خا�س ملتابعة هذه 

12 عامًا  �شن  �ملعوقني يف  �لطلب  فئة من 

يو�جهون م�شكلة كبرية حيث ال يتم قبولهم 

�ل�شديدة،  الإعاقتهم  نظرً�  �ملــد�ر�ــس  يف 

وهو ما يتطلب من �ملجل�س �الأعلى للتعليم 

�لوفاء بالتز�ماته �خلا�شة باإن�شاء مر�كز 

للتاأهيل �لوظيفي ال�شتقطاب هذه �لفئة.

د. وفاء �ليزيدي تدعو لتطبيق �لتجربة �ل�شويدية و�إن�شاء:

مدار�س قطرية لذوي االإعاقات ال�صديدة

حوار: حممد �شالح

60

حو�ر



التو�سيات وتنفيذها.

الأعلى  املجل�س  اأط��ال��ب  ف��اأن��ا  ث��م  وم��ن 

وتنفيذ  ملتابعة  فريق  بت�سكيل  للتعليم 

التقييم  جلنة  ت�سعها  التي  التو�سيات 

من اأجل الو�سول اإىل الهدف الذي من 

اأجله مت و�سع الربنامج من الأ�سا�س.

ويجب الإ�سارة اإىل اأن اللجنة التي جتري 

هذا التقييم على الطالب املعوق مكونة 

من 5 اأ�سخا�س هم الطبيب واخت�سا�سي 

علج  واخت�سا�سي  وظ��ائ��ف��ي،  ع��لج 

واللغة،  النطق  واخت�سا�سي  طبيعي، 

واخت�سا�سي الرتبية اخلا�سة.

�لتز�مات.. مل تنفذ!

 ل����ك����ن م�����ا ف�����ائ�����دة ه�������ذه امل���ع���اي���ري 

املتعددة؟

التي  اجل��وان��ب  تلك  ك��ل  اأهمية  تكمن 

بقيا�س  نقوم  اأن��ن��ا  يف  بتقييمها  نقوم 

اأثر التاأهيل على الطالب املعوق ملعرفة 

م�ستوى  م��ع��رف��ة  خ���لل  م��ن  ف��ع��ال��ي��ت��ه 

الطالب ولي�س العك�س.

بتوفري  للمطالبة  الفر�سة  اأنتهز  واأن��ا 

كما  امل��دار���س،  يف  نف�سي  اخت�سا�سي 

اأطالب بتوفري اخت�سا�سيني يف العلج 

الوظائفي وعلج النطق واللغة والرتبية 

اخلا�سة، وذلك بهدف توفري اخلدمات 

التي يحتاج اإليها الطالب املعوق، طاملا 

اأن املدر�سة تدخل �سمن نطاق الدمج.

 وهل هذا الأمر ميكن حتقيقه؟

يجب اأن تعلم اأن املجل�س الأعلى للتعليم 

يقع  وه��ذا  التفاهم  م��ذك��رة  يف  ط��رف 

كانت  عندما  وللعلم  التزاماته،  �سمن 

التزاماتنا تق�سي باإن�ساء عيادة لتقييم 

اأ���س��رت  وك��م��ا  ب��ذل��ك،  احل����الت قمنا 

من  ال�سبت  ي��وم  اأبوابها  تفتح  العيادة 

كل اأ�سبوع ما يعني اأننا نعمل خلل يوم 

العطلة الأ�سبوعية وذلك للقيام بواجبنا 

جتاه هذه الفئة من املجتمع.

 ما هو عدد الطالب املعوقني الذين 

مت تقييمهم يف العيادة؟

و�سل عدد الطلب اإىل 124 طالبا منذ 

5 طلب  ن�ستقبل  اأبريل م2012، حيث 

لأن  نظرا  فقط،  اأ�سبوعيًا  العيادة  يف 

وقتًا  ي�ستغرق  ال��واح��دة  احلالة  تقييم 

طويًل وجهدًا مكثفًا.

 وه�����ل ك����ل ف����ئ����ات امل���ع���وق���ني مي��ك��ن 

دجمهما يف املدار�س؟

يف  دجمهم  ميكن  ل  اأطفال  فهناك  ل. 

املدار�س العادية ولكن يجب اأن يلتحقوا 

مبراكز خا�سة مثل مركز ال�سفلح وهنا 

يجب الإ�سارة اإىل اأن ال�سفلح جهة غري 

يتبادر  الذي  ال�سوؤال  ثم  ومن  حكومية 

اإىل الذهن ملاذا ل يتم اإن�ساء مدر�ستني 

للتعليم  الأع��ل��ى  املجل�س  مظلة  حت��ت 

ل�ستقطاب الأطفال من ذوي الإعاقات 

والأخ����رى  ل��ل��ذك��ور  الأوىل  ال�����س��دي��دة 

للإناث.

ويجب اأن يكون تركيز هاتني املدر�ستني 

ذوي  للطلبة  متخ�س�سة  مناهج  على 

الإعاقات الذهنية املتو�سطة وال�سديدة 

التالية:  امل��ج��الت  تت�سمن  اأن  ع��ل��ى 

ل���لأداء يف  ال��لزم��ة  التوا�سل  م��ه��ارات 

الأكادميية  واملهارات  اليومية،  احلياة 

ال�����س��روري��ة ل��ل���س��ت��ق��لل��ي��ة وال��ع��م��ل، 

�لقطــاع �ل�شحي لديه »منــوذج �لدعم« وهــو �آلية لتقدمي 

كافة �أنو�ع �لدعم للطالب �ملعوق يف مدر��س قطر
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ومهارات اإدارة الذات اللزمة لأق�سى 

درجة ممكنة من ال�ستقللية يف احلياة 

وال�سحة  ال�سلمة  ومهارات  اليومية، 

العامة، ونظم الدعم الجتماعي وتقدمي 

اخل���دم���ات الج��ت��م��اع��ي��ة، والن���دم���اج 

الجتماعي، ومهارات النتقال امللئمة 

ال��ت��خ��رج من  ب��ع��د  ال��ع��م��ل  ���س��وق  اإىل 

املدر�سة.

الإع��اق��ات  ذوي  الطلبة  ح��اج��ة  ورغ���م 

الذهنية املتو�سطة وال�سديدة اإىل مناهج 

متخ�س�سة،  تدري�س  واأ�ساليب  تدريبية 

حاجات  فهم  ذات���ه  ال��وق��ت  يف  ينبغي 

الأو�سع  الإط��ار  �سياق  الطلبة يف  ه��وؤلء 

للمنهج املدر�سي العام.

ب��ذوي  اخل��ا���س��ة  التعليمية  وال��ربام��ج 

الإعاقات املتو�سطة يجب اأن تركز على 

املهارات الأكادميية الأ�سا�سية واملهارات 

الوظيفية. اأما الإعاقات ال�سديدة فاإنها 

تفر�س على املعلمني واملدربني الرتكيز 

التنقل  مثل  الأ�سا�سية  امل��ه��ارات  على 

امل�����س��ت��ق��ل، وال��ت��وا���س��ل م��ع الآخ���ري���ن، 

املهارات  على  ولي�س  بالذات  والعناية 

الأكادميية التقليدية.

�لتجربة �ل�شويدية

 ب�������ش���راح���ة: مل�����اذا امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى 

للتعليم؟

املعنية  احلكومية  اجلهة  لأنه  بب�ساطة 

للجميع  حق  هو  ال��ذي  التعليم  بتوفري 

اأف���راد املجتمع ومن  ف��رد م��ن  وامل��ع��وق 

تعليم  ف��ر���س  على  احل�����س��ول  حقوقه 

ت��وف��ريه��ا لطفل  ي��ت��م  ل��ل��ت��ي  مم��اث��ل��ة 

ال�سليم.

ومن جانب اآخر فاإن مركز ال�سفلح لديه 

قائمة انتظار طويلة ويقبل طلبه بناء 

على حمددات معينة اأي هناك انتقاء، 

وهذا ينايف ما ت�سعى اإليه كافة اجلهات 

املعنية ومن ثم فتوفري مراكز حكومية 

لهذا الغر�س اأ�سبح مطلبا ملحا.

 وم�����ا ه����ي احل��������الت غ����ري ال��ق��اب��ل��ة 

للدمج؟

 تدخل �سمن هذه الفئة حالت التوحد 

وال�سلل  »داون«،  ومتلزمة  ال�سديد، 

من  الفئة  ه��ذه  ول��لأ���س��ف  ال��دم��اغ��ي. 

املعوقني توجد يف املنازل بل تعليم.

 وهل هذه الفئة قابلة للتعلم طبيا؟

مراعاة  ب�سرط  للتعلم  قابل  اإن�سان  كل 

تقييم  وف��ق  دق��ي��ق  ب�سكل  احتياجاته 

برامج  تطوير  يجب  ث��م  وم��ن  حالته، 

الفئة  هذه  ق��درات  مع  تتوافق  تعليمية 

على  معهم  نتعامل  اأن  ل  املعوقني  من 

اأنهم كم مهمل.

اطلعت  ال�سويد  ومن خلل جتربتي يف 

�سبيل  فعلى  ال��ربام��ج  ه��ذه  مثل  على 

لإحدى  تعليمي  برنامج  و�سع  مت  املثال 

على  خ��ط  ر�سم  يف  يتلخ�س  احل���الت 

الأر�س باللون الأزرق وكل مهمة الطفل 

الكر�سي  ب��وا���س��ط��ة  ع��ل��ي��ه  ال�����س��ري  ه��و 

املتحرك الذي يجل�س عليه.

ذلك  البع�س عند جدوى  يت�ساءل  رمبا 

يثري  التعليمي  النمط  هذا  لهم  واأق��ول 

لديه  وينمي  الإدراك��ي��ة  الطفل  حوا�س 

بناء  الربنامج  و�سع  مت  وق��د  الرتكيز 

على تقييم حالة املعوق.

من  فئة  تواجه  اأخرى  اإ�سكالية  وهناك 

عاما   12 ���س��ن  يف  امل��ع��وق��ني  ال��ط��لب 

نظرا  امل��دار���س  يف  قبوله  يتم  ل  حيث 

الأعلى  املجل�س  اأطالب  ثم  حلالته ومن 

للتعليم باإن�ساء مراكز التاأهيل الوظيفي 

ل�ستقطاب هذه الفئة.

وي��ج��ب اإن�����س��اء ���س��ه��ادات م��ع��رتف بها 

انتهائهم  عند  الطلبة  ل��ه��وؤلء  ملنحها 

متكنهم  املراكز  تلك  يف  الدرا�سة  من 

من اللتحاق ب�سوق العمل، وذلك طبقا 

ملذكرة التفاهم التي نحن ب�سددها.

لدينا �أد�ة لتقييم �لطالب ذي �الإعاقة لكن �الإ�شكالية �أنه 

ال يوجد فريق خا�س ملتابعة هذه �لتو�شيات وتنفيذها

�لعــلج  يف  و�خت�شا�شيــني  نف�شــي  باخت�شا�شــي  �أطالــب 

�لوظائفي وعلج �لنطق و�لرتبية �خلا�شة باملد�ر�س
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و�سمت امل�سابقة جلنة لذوي 

وجتويد  حفظ  يف  الإع��اق��ة 

للبنني  وهي  الكرمي  القراآن 

والبنات من الأ�سخا�س ذوي 

جوائز  ع��دد  ويبلغ  الإع��اق��ة 

امل�سابقة  م��ن  ال��ف��رع  ه���ذا 

مالية  مبكافاآت  ج��وائ��ز   10

جيدة.

ع�شرة فائزين

الكربى  امل�سابقة  انق�سمت 

اإىل ق�سمني: الأول: امل�سابقة 

ال��ع��ام��ة: يف ح��ف��ظ وجت��وي��د 

القراآن الكرمي وهي مفتوحة 

للمواطنني من كافة الأعمار 

�ستة  اإىل  تنق�سم  وجوائزها 

���س��رائ��ح ح�����س��ب الأج������زاء 

يف  �لفائزون  �شموه  كرم  �لكويت،  دولة  �أمري  �ل�شمو،  �شاحب  ح�شرة  وح�شور  برعاية 

ع�شر  �ل�شاد�شة  �ل�شنوية  وجتويده  �لكرمي  �لقر�آن  حلفظ  �لكربى  �لكويت  م�شابقة 

�لـ  يقارب  م�شاركني  بعدد  وحكومية،  �أهلية  موؤ�ش�شة   32 فيها  ��شرتك  و�لتي  2012م، 

2141 م�شاركا وم�شاركة.. ومن بينهم موؤ�ش�شات و�أ�شخا�س من ذوي �الإعاقة.

�الأمري كرم �لفائزين بامل�شابقة �لكربى للقر�أن �لكرمي

ن�ر يف بي�ت معاقي الك�يت
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الرجال  من  »لكل  املحفوظة 

وال��ن�����س��اء«. وي��ب��ل��غ اإج��م��ايل 

الفرع  ل��ه��ذا  اجل��وائ��ز  مبلغ 

دينار،   57600 امل�سابقة  من 

للرجال  دينار   28800 منها 

و28800 دينار للن�ساء.

الن�سء  م�سابقة  ال��ث��اين: 

وال�سباب: يف حفظ وجتويد 

متاحة  ال���ك���رمي  ال���ق���راآن 

لل�سباب من طلبة املدار�س 

وامل����ع����اه����د ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة 

واجلامعة ومن يف حكمهم 

فئات  اأرب���ع  اإىل  ومق�سمة 

التعليمية  املرحلة  ح�سب 

اإىل  ت��ن��ق�����س��م  ف���ئ���ة  وك�����ل 

عدد  ح�سب  �سرائح  اأرب���ع 

ويبلغ  املحفوظة.  الأج��زاء 

اإجمايل مبلغ اجلوائز لهذا 

الفرع من امل�سابقة 38400 

دينار   19200 دينار، منها 

دي��ن��ار  و19200  ل��ل��ب��ن��ني 

للبنات.

وب���ل���غ���ت جل�����ان ال��ت��ح��ك��ي��م 

الت�سفيات  اأث��ن��اء  العاملة 

مق�سمة  جلنة   20 النهائية 

على النحو التايل: 10 جلان 

رجال وبنني، 10 جلان ن�ساء 

»لتحكيم  جل��ان   4 وب��ن��ات، 

الفئات اخلا�سة � املكفوفني، 

ال��ت��وح��د،  الإع����اق����ة،  ذوي 

الداون«. 

ك���م���ا ب���ل���غ اإج����م����ايل ع���دد 

ال��ف��ائ��زي��ن وال���ف���ائ���زات يف 

�سخ�سًا،   154 امل�����س��اب��ق��ة 

الرجال  فائزا من   69 وهم: 

من  ف��ائ��زة  و75  وال��ب��ن��ني، 

الن�ساء والبنات، و10 فائزين 

من ذوي الإعاقة. 

حدث ديني و�جتماعي

وك����ان ح��ر���س ���س��م��و اأم���ري 

ال���ك���وي���ت ع���ل���ى احل�����س��ور 

وت��ك��رمي��ه لأب��ن��ائ��ه وب��ن��ات��ه 

ال���ف���ائ���زي���ن وت�����س��ري��ف��ه��م 

ال��ذي  الأم����ر  مب�سافحته، 

ي���رتك ب��ال��غ الأث�����ر يف رف��ع 

على  وت�سجيعهم  معنوياتهم 

امل�����س��ي ق��دم��ًا يف الل��ت��زام 

والتم�سك بكتاب اهلل وزيادة 

اإقبال امل�ساركني يف امل�سابقة 

خلل الأعوام القادمة..

واأك����د وزي���ر ال��ن��ف��ط ووزي���ر 

الأوق�������������������اف وال���������������ش�������وؤون 

هاين  بالوكالة  ال�شالمية 

ع���ب���د ال���ع���زي���ز ح�������ش���ني، اأن 

�مل�شابقة �شمت جلنة خا�شة لذوي �الإعاقة 

يف حفــظ �لقــر�آن �لكرمي للبنــني و�لبنات 

مبجموع  10 جو�ئز
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كان  الأم��ري  �سمو  توجيهات 

م�سابقة  يف  الأث��ر  اأك��رب  لها 

حلفظ  ال���ك���ربى  ال���ك���وي���ت 

ال���ق���ران ال���ك���رمي وجت��وي��ده 

2012م  ع�����س��رة  ال�����س��اد���س��ة 

العامة  الأم��ان��ة  قامت  التي 

حتت  بتنظيمها  ل��لوق��اف 

���س��ع��ار: ن����ور يف ك���ل ب��ي��ت« 

واأ����س���ب���ح���ت ح���دث���ا دي��ن��ي��ًا 

واجتماعيًا مهمًا.

امل��ن��ا���س��ب��ة  ه����ذه  اإن  وق�����ال 

ال��ك��رمي��ة خ��ري ���س��اه��د على 

اإحدى �سور العطاء الكويتي 

اهلل  كتاب  خدمة  يف  املتميز 

والهتمام  ورعايته  الكرمي 

والذي  والرتقاء بخدمته  به 

مل ي��ق��ف ع��ن��د ه����ذا احل��د 

العامة  المانة  و�سعت  فقد 

اأولوياتها  �سلم  يف  للأوقاف 

اه��ت��م��ام��ات��ه��ا ب��امل�����س��ارك��ة 

التنمية  خ��ط��ة  يف  الفعلية 

للدولة وذلك يف اإطار اخلطة 

ال���س��ت��ريات��ي��ج��ي��ة ل��لم��ان��ة 

2019م   –  2014 ل��لأع��وام 

مت�سمنة الدعوة اإىل الوقف 

واإبراز دور الأمانة يف تنمية 

وتنمية  ال�ستثمار  املجتمع 

جمالت  يف  و�سرفه   الريع 

وال��ت��ط��وي��ر  امل��ج��ت��م��ع  تنمية 

املوؤ�س�سي.

�أوجه ع�شرية للوقف

ب�����دوره ق���ال الأم�����ني ال��ع��ام 

ل��الأوق��اف  العامة  ل��الأم��ان��ة 

ع��ب��د امل��ح�����ش��ن اخل�����رايف اإن 

العامة حر�ست على  الأمانة 

تقدمي اأوجه ع�سرية وطنية 

الوقف  ريع  ل�سرف  جديدة 

وللتنويع يف الأوجه التقليدية 

وهي  الريع  ل�سرف  املعتادة 

على  وال�سدقات  امل�ساجد 

الفقراء والأيتام وما �سابهها 

رغم وجاهة مق�سدها، وهي 

اأوجه ت�سيف جديدًا وتواكب 

الع�سرية  املجتمع  ح��اج��ة 

ث���غ���رة يف احل����راك  وت�����س��د 

الجتماعي للمجتمع.

واأ�ساف: لقد اأثمرت الرعاية 

�ساحب  حل�سرة  ال��ك��رمي��ة 

حفظه  ال��ب��لد  اأم��ري  ال�سمو 

اهلل ورعاه - وجهود العاملني 

ل��لأوق��اف  العامة  ب��الأم��ان��ة 

وعلى مدى �ستة ع�سرة عامًا 

م�سابقة  تكون  اأن  متوا�سلة 

حلفظ  ال���ك���ربى  ال���ك���وي���ت 

ال���ق���راآن ال��ك��رمي ع��ل��ى ه��ذا 

الرعاية  الرفيع من  امل�ستوى 

لفتًا  واحل�سور،  وامل�ساركة 

اجلوائز  م��ن  تعد  اأن��ه��ا  اإىل 

ل�سيما  ال��ك��ربى،  القراآنية 

تتميز به من فتح املجال  ما 

من  يزيد  اأن  يف  للمت�سابق 

ع��دد الأج����زاء ال��راغ��ب يف 

للن�ساء  �سنويا  بها  امل�ساركة 

والرجال وجلميع ال�سرائح.

متيزت  امل�سابقة  اأن  واأو�سح 

�سابقاتها  ع��ن  ال�سنة  ه��ذه 

با�ستخدام اأمثل للتكنولوجيا 

احلديثة من خلل التحديث 

لنظامها، وا�ستحداث قنوات 

من  امل�ساركني  م��ع  ات�سال 

خ�����لل م����واق����ع ال��ت��وا���س��ل 

الج����ت����م����اع����ي، وت���دع���ي���م 

اأخ��ب��اره��ا م��ن خ���لل موقع 

الأم���ان���ة ال��ع��ام��ة ل��لأوق��اف 

وذلك مواكبة جليل ال�سباب 

كثريًا  يعتمد  ال��ذي  ال��ق��ادم 

على التقنية اللكرتونية.

مــن   69 �شخ�شــًا:   154 كانــو�  �لفائــزون 

�لرجــال و75 فائــزة من �لن�شــاء و�لبنات، 

و10 من ذوي �الإعاقة
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الربنامج  البحرين  اإذاعة  طرحت  وقد 

�سمن باقة الدورة اجلديدة ابتداًء من 

�سبتمرب2012م  من  التا�سع  الأحد  يوم 

يف متام ال�ساعة الثامنة وحتى التا�سعة 

والن�سف على املوجة العامة. ومن خلل 

للم�ساهمة  الإذاع���ة  ت�سعى  بيد«  »ي���دًا 

ل��ذوي  اأف�سل  وم�ستقبل  واق���ٍع  خلق  يف 

الإعاقة اإميانًا منها باأن هذه الفئة يجب 

طبيعية  حياة  تعي�س  واأن  تهّم�س  ل  اأن 

اأنها  خ�سو�سًا  املجتمع،  فئات  كباقي 

حتمل طاقات كبرية مكبوتة من �ساأنها 

اأن ت�سهم يف تطوير اململكة.

هموم �ملعاقني

وق�سايا  م�ساكل  اأبرز  الربنامج  يناق�س 

ن���واٍح  الأ���س��خ��ا���س ذوي الإع���اق���ة م��ن 

خمتلفة، من خلل ا�ست�سافة املخت�سني 

من الجتماعيني والقانونيني واأ�سحاب 

خمتلف  وط��رح  جديد  باأ�سلوب  القرار 

وجراأة اأكرب، من خلل الفقرة النقا�سية 

لكل  �سيفني  بواقع  الثابتة  الأ�سبوعية 

اأ�سبوع. 

ويتميز اأي�سًا باأنه ياأخذ املتابع يف »ف�سحة 

الذي  الأ�سبوعي  التقرير  خلل  من  اأمل« 

وي��دي��ر  فقيهي،  م���رمي  الإع��لم��ي��ة  ت��ع��ده 

حممد  والعازف  املخرج  الرحلة  هذه  دفة 

خلل  م��ن  الربنامج  يتيح  كما  احل�سن. 

فقرة »يف �سوتك �سورة« املجال للم�ستمعني 

واإي�سال  احللقة،  مو�سوع  على  للتعقيب 

ملحظاتهم عرب الهواء.

تعد الربنامج وتقدمه لطيفة البوعينني 

اأع��رب��ا عن  ال��ل��ذان  وحممد احل��م��ري، 

اإعلمية  جتربة  اأول  خلو�س  �سعادتهما 

لهما يف الإعداد والتقدمي، وبّينا باأنهما 

كما  الإع���اق���ة  بق�سايا  امل��ه��ت��م��ني  م��ن 

مبا�سرة من  الربنامج مبتابعة  ويحظى 

الإعلم  �سئون  بهيئة  التطوير  م�ست�سار 

ألول م��رة، في اإلع��ام العربي، ينطلق عبر األثير برنامج إذاعي يعده ويقدمه ش��باب من ذوي اإلعاقة، 
ليصبح نافذة دائمة، تتناول مش��كات هذه الفئة من المواطنين وتس��عى إلى دمجها بش��كل كامل 

في المجتمع، في عمل غير مسبوق إلذاعة البحرين.

يداً بيد.. فسحة أمل.. عبر األثير
أول برنامج إذاعي عربي من نوعه:
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د. اإيلي فلوطي، الذي اأكد اأن الربنامج 

الإعلمية  الإ�سرتاتيجية  �سمن  ياأتى 

التي تنتهجها الهيئة يف ت�سخري الإعلم 

ال�سمعي والب�سري يف خدمة املجتمع.

طاقات �شبابية

بيد  ي���دًا  ل��ربن��ام��ج  ان�سمامها  وح���ول 

»عطاء«  ملجلة  البوعينني  لطيفة  ذكرت 

اأنها كانت يف مقابلة توظيف بهيئة �سئون 

اإع��داد  اإيلي  د.  عليها  فاقرتح  الإع��لم 

وتقدمي برنامج عن ذوي الإعاقة.

موافقتها  لطيفة  اأب���دت  اللقاء  واأث��ن��ا  

العمل من  ت�سكيل فريق  الفور مت  وعلى 

املعدين ،املخرجني واملقدمني وامل�سرفني 

حتى  التح�سريية  الجتماعات  وتوالت 

�سهر  خلل  للم�ستمعني  الربنامج  ظهر 

�سبتمرب 2012م.

من  يتكون  الربنامج  اأن  اإىل  واأ���س��ارت 

ذوي  تهم  بق�سية  تتعلق  رئي�سية  فقرة 

للم�ساركات  اأخ����رى  وف��ق��رة  الإع���اق���ة 

والت�سالت التي تعر�س جتارب وهموم 

ذوي الإعاقة.

باهتمام  يحظى  الربنامج  اأن  واأك���دت 

من  وخ�سو�سًا  كبري  حكومي  وت�سجيع 

�سئون  وهيئة  الجتماعية  التنمية  وزارة 

الإعلم.

على  ال�سوء  األقى  الربنامج  اإن  وقالت 

تعليم  مثل  ه��ام��ة  وم�سكلت  جت���ارب 

التعلم  و�سعوبات  وال�سم  املكفوفني 

والدمج التعليمي وغريها، وا�ستطعنا اأن  

ذلك  ومع  الفئات،  هذه  مطالب  نحقق 

ن�سعر اأننا يجب اأن نقدم الكثري والكثري، 

معتقدين اأننا على الطريق ال�سحيح. 

م�شاركة فعالة

عن  التنمية  وزي��رة  اأعربت  جانبها  من 

املميز  الإذاع����ي  العمل  ب��ه��ذا  فخرها 

الذي يقدمه اأ�سخا�س من ذوي الإعاقة 

والت�سجيع  بالدعم  منوهة  الب�سرية، 

م��ن ج��ان��ب هيئة ���س��ئ��ون الإع�����لم  يف 

الإع��اق��ة  ل��ذوي  الفر�سة  اإت��اح��ة  �سبيل 

املجال  يف  الإبداعية  طاقاتهم  لإب��راز 

الإعلمي. 

تاأتي متما�سية  اأن هذه اخلطوة  واأكدت 

الر�سيدة يف مملكة  القيادة  مع اهتمام 

وحر�سها  الإعاقة،  ذوي  بفئة  البحرين 

مبا  لهم  الت�سهيلت  كافة  تقدمي  على 

ميكنهم من امل�ساركة الفعلية يف املجتمع 

يف اإطار النه�سة التنموية ال�ساملة التي 

تعي�سها اململكة.

بيد«  »ي��دًا  برنامج  اإن  ال��وزي��رة:  وقالت 

ت�ستحق  وي��ع��د خ��ط��وة  واع����د،  من���وذج 

الإ�سادة والتقدير والدعم، تعك�س املكانة 

املهمة  الفئة  توليها احلكومة لهذه  التي 

يف  وم�ساندتها  البحريني،  املجتمع  من 

�سبيل خدمة وطنها. 

مو��شلة �لعطاء

اأعرب القائمون على الربنامج الإذاعي 

»يدًا بيد« عن �سكرهم رئي�س هيئة �سوؤون 

الجتماعية،  التنمية  ووزي��رة  الإع��لم 

التي  وال��رع��اي��ة  ب��اله��ت��م��ام  م�سيدين 

يحظون بها من قبل احلكومة الر�سيدة 

ملوا�سلة  ل��ه��م  داف���ع���ًا  ���س��ت��ك��ون  وال��ت��ي 

العطاء.

اإن  �سلمان:  يون�س  الإذاع��ة  مدير  فقال 

الإذاعة حتر�س على مثل هذه الربامج 

ك�سلطة  الإعلم  دور  تفّعل  التي  القيمة 

ال��ذي  الإي��ج��اب��ي  للنقد  وكمنرب  راب��ع��ة 

الإ�سلح  اأراد  اإن  جمتمع  اأي  يحتاجه 

والتطوير، م�سيدًا باجلهود املبذولة من 

الربنامج  هذا  لتنفيذ  العمل  فريق  قبل 

ب�سكل مبتكر ومميز.

البوعينني  لطيفة  الربنامج  معدا  اأم��ا 

وحم���م���د احل���م���ري ف��ق��د اأع���رب���ا عن 

اإعلمية  جتربة  اأول  خلو�س  �سعادتهما 

باأنهما  وبّينا  والتقدمي  الإعداد  لهما يف 

من املهتمني بق�سايا الإعاقة منذ فرتة 

لي�ست ب�سيطة واأن »يدًا بيد« قد فتح بابًا 

جديدًا للأمل. 

    برنام��ج »ي��دًا بي��د« يناقش أب��رز مش��اكل وقضايا ذوي 
اإلعاقة بأسلوب جديد وطرح مختلف وجرأة أكبر

    الش��يخ فواز بن محمد آل خليف��ة: البرنامج يبرز مواهب 
ذوي اإلعاق��ة ويثب��ت كفاءته��م ف��ي المش��اركة في 

عملية التنمية

69



3Rvsdtext25_BAF~1_09130.pdf   1   2/16/10   3:35 PM

Being an essential part of Bahrain’s 2030 economic vision, BAFCO has raised its commitment to 
meet the aviation industry’s ongoing challenge, by further investment in manpower, constant
enhancement of its state-of-the-art facilities to the highest of international standards and its 
continued adherence to its 1997 awarded ISO 9001 quality management certification.

3Rvsdtext25_BAF~1_09130.pdf   1   2/16/10   3:35 PM

Being an essential part of Bahrain’s 2030 economic vision, BAFCO has raised its commitment to 
meet the aviation industry’s ongoing challenge, by further investment in manpower, constant
enhancement of its state-of-the-art facilities to the highest of international standards and its 
continued adherence to its 1997 awarded ISO 9001 quality management certification.

3Rvsdtext25_BAF~1_09130.pdf   1   2/16/10   3:35 PM

Being an essential part of Bahrain’s 2030 economic vision, BAFCO has raised its commitment to 
meet the aviation industry’s ongoing challenge, by further investment in manpower, constant
enhancement of its state-of-the-art facilities to the highest of international standards and its 
continued adherence to its 1997 awarded ISO 9001 quality management certification.

مظـفـر حمــا�شـبـون قـانـونـيــون
Mudhaffar Public Accountants

Auditors & Consultantsمدققون و م�ست�س�ارون

ي�رشفنا �أن نكون

عونًا لكم يف

�أعمالكم �خلريية

هاتف: 17223034، فاك�س: 17223037، �س. ب: 24434، املنامة، مملكة البحرين

Tel: 17223034, Fax: 17223037, P.O. Box 24434, Manama, Kingdom of Bahrain
E-mail: yousif@mudhaffar.com, mudhaffaryousif@hotmail.com, website: www.mudhaffar.com

Deewania Estate Agencyمركــز الديـوانيــة العقــاري

  26 عامًا من �لتميز يف جمال �لتثمني و�إد�رة �الأملك و�ل�شوق  �لعقاري

   للإيجار �سقق يف احلورة، اجلفري، العدلية، املحرق،

القفول، مدينة عي�سى، مدينة حمد، الرفاع،

 1/2/3 غرفة، من 150 اإيل 500 دينار. 

   للبيع بيت يف ال�سلمانيه، 5 غرفة ، 150 األف دينار.

   للبيع �سقق يف اجلفري 1/2/3 غرفة،

من 50 اإىل 85 األف دينار.

   للبيع فيل مع عمارة9�سقق يف مدينة حمد ، 3 غرف،

مفرو�سة بالكامل، بركة �سباحة، 750 األف دينار.

  م�ستعدون لآدارة اأعمالكم

  مطلوب عقارات يف جميع مناطق 

البحرين من امللك مبا�سرة

Tel:17293553, 39683888, 39459826
17292901, 39900908, 36384446, 39456091 

Fax: 17290841, P.O.Box: 26693 
E-mail: Deewania_es@hotmail.com

www. Deewaniaestate.com





قال ال�شيد يحيى بن عبداهلل 

رئ��ي�����س جمل�س  ال���ع���ام���ري، 

ال��ع��م��ان��ي��ة  اجل��م��ع��ي��ة  اإدارة 

اجلمعية  اإن  ل��ل��م��ع��وق��ني: 

 51 ت���وظ���ي���ف  يف  جن���ح���ت 

�سخ�سًا من ذوي الإعاقة يف 

القطاع  وموؤ�س�سات  �سركات 

اخلا�س خلل عام 2012م، 

ك��م��ا ح��ق��ق��ت ال���ع���دي���د من 

الإجن��ازات الأخ��رى املتعلقة 

ب���ال���ت���دري���ب وامل���وا����س���لت 

والأجهزة  احلواجز  واإزال���ة 

التعوي�سية واملعينة.

�الأجهزة �ملعينة

توفري  اجلمعية  ا�ستطاعت 

ال�سماعات من اأحدث الأنواع  

التعوي�سية  الأج���ه���زة  م��ن 

والو�سائل امل�ساعدة.

التعوي�سية  الأجهزة  وكانت 

 451 ك���ال���ت���ايل:  وامل��ع��ي��ن��ة 

ك��را���س��ي م��ت��ح��رك��ة ع��ادي��ة، 

 71 117 كرا�سي دورة مياه، 

كرا�سي كهربائية، 10 جهاز 

ما تقوم به �جلمعية �لعمانية للمعوقني، وما قدمته من خدمات و�جناز�ت عام 2012م، 

ت�شب يف م�شلحة �الأ�شخا�س ذوي �الإعاقة بال�شلطنة، وتعترب ثمرة جهود وتكاتف بني 

جمل�س �إد�رة �جلمعية و�لعاملني بها و�أع�شائها كافة.

ح�صـاد عام من النجاح

�جلمعية �لعمانيـة للمعوقني..
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4 خم���دات  ق���ي���ادة ب��ال��ي��د، 

كرا�سي   44 »ك�سن«،  هوائية 

عملية، 4 عكازات، 11 �سرير 

جل�سات  كرا�سي   8 طبي، 

wal 15 م�سايات »-  اأطفال،

كرا�سي  بطاريات   12  ،ers
�سماعات   100 كهربائية، 

لل�سم.

�إز�لة �حلو�جز

من  مبزيد  اجلمعية  قامت 

بق�سايا  والتعريف  التوعية 

الإع�����اق�����ة وب���اح���ت���ي���اج���ات 

الإع��اق��ة  ذوي  الأ���س��خ��ا���س 

وذل����ك م���ن خ���لل و���س��ائ��ل 

»مقروءة  املختلفة  الإع��لم 

-م�������س���م���وع���ة- وم���رئ���ي���ة« 

الأن�����س��ط��ة  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 

وال����ربام����ج ال���ت���ي ق��دم��ت��ه��ا 

اجلمعية داخليًا وحمليًا.

الإ�سدارات  جانب  اإىل  هذا 

ال�����س��ن��وي��ة ال��ت��ي ت�����س��دره��ا 

اجل���م���ع���ي���ة، م���ث���ل: ك��ت��اب  

»التحدي 13«  والذي يعك�س 

اجلمعية  وب��رام��ج  اأن�����س��ط��ة 

ج��ان��ب  اإىل  واجن����ازات����ه����ا 

املو�سوعات العلمية والأدبية 

والثقافية وغريها.

برامج  تنظيم  وا�ستطاعت 

عملية وتوعوية لتعديل البيئة 

العمرانية  احلواجز  واإزال��ة 

ب��ت��ع��دي��ل بع�س  ق��ام��ت  ك��م��ا 

ذوي  الأ���س��خ��ا���س  م���ن���ازل 

الت�سهيلت  وعمل  الإع��اق��ة 

وتنقلهم  لتحركهم  اللزمة 

داخل وخارج املنازل.

ت��ع��دي��ل  ���س��اه��م��ت يف  ك��م��ا 

والأماكن  املباين  من  الكثري 

احل��ك��وم��ي��ة وال��ع��ام��ة وذل��ك 

ب��ت��وف��ري م���واق���ف ���س��ي��ارات 

امل����ع����اق����ني وامل����ن����ح����درات 

امل��ي��اه  ودورات  وامل���م���رات 

الأ�سخا�س  لفئات  املنا�سبة 

وف��رت  ك��م��ا  الإع���اق���ة  ذوي 

اجل����م����ع����ي����ة امل����ق����ا�����س����ات 

واملتبعة  العاملية  واملوا�سفات 

الت�سهيلت:  ت��ل��ك  ل��ت��وف��ري 

ممرات � منحدرات � دورات 

مياه � مواقف �سيارات.

�لتدريب و�ملو��شلت

من  العديد  اجلمعية  نظمت 

ال�����دورات يف ل��غ��ة الإ���س��ارة 

حيث بلغ عدد الدورات »10« 

يحيى �لعامري: �جلمعية وظفت 51 �شخ�شًا 

وحققــت  2012م  عــام  �الإعاقــة  ذوي  مــن 

�إجناز�ت كبرية يف �لتدريب و�إز�لة �حلو�جز
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نحو  منها  اإ���س��ت��ف��اد  دورات 

140 �سخ�سًا. 

يف  اجلمعية  اأ���س��ه��م��ت  وق���د 

مرتجمني  وت��دري��ب  اإع����داد 

عمانيني يف لغة الإ�سارة حيث 

وتاأهيل عدد »16«  مت اعداد 

�سخ�س لي�سبحوا مرتجمني 

وخرباء لغة ال�سارة.

كما وفرت اجلمعية خدمات 

ال��ن��ق��ل ل��لأع�����س��اء وذل���ك 

الناقلة  ال��ب��ا���س��ات  ب��ت��وف��ري 

للأ�سخا�س ذوي الإعاقة من 

الأع�ساء.

خلدمة  توفريها  جانب  اإىل 

للأ�سخا�س  القيادة  تعليم 

ذوي الإعاقة. فقد مت توفري 

ملركز  ق��ي��ادة  تعليم  �سيارة 

�سحار، و�سيارة تعليم قيادة 

مب�سقط.

�الأن�شطة و�لرب�مج

جائزة  يف  اجلمعية  �ساركت 

للعمل  ق��اب��و���س  ال�����س��ل��ط��ان 

2012م  ل��ل��ع��ام  ال��ت��ط��وع��ي 

وذل���ك مب�����س��روع »ال����دورات 

الإ���س��ارة  لغة  يف  التدريبية 

ومدربني  مرتجمني  لإع��داد 

يف  �ساركت  كما  عمانيني«، 

امللتقى الثاين ع�سر للجمعية 

وجائزة  للإعاقة  اخلليجية 

التطوعي  للعمل  ال�����س��ارق��ة 

للعام 2012م وذلك مب�سروع 

»الأج�����ه�����زة ال��ت��ع��وي�����س��ي��ة 

وتوفريها«.

م�ساركتها  جانب  اىل  ه��ذا 

م��ه��رج��ان  يف  ال���داخ���ل���ي���ة 

ومهرجان  2012م  م�سقط 

2012م. كما  خريف �سللة 

برناجمها  اجلمعية  نظمت 

الرم�ساين احلافل بالفقرات 

املتعددة خلل �سهر رم�سان 

بالعيد  واح��ت��ف��ل��ت  امل��ب��ارك 

ال��وط��ن��ي ال��ث��اين والأرب��ع��ني 

امل����ج����ي����د. ك���م���ا اح��ت��ف��ل��ت 

العاملي  املعاق  بيوم  اجلمعية 

اخلليجي  امل��ع��اق  واأ���س��ب��وع 

واأ�سبوع الأ�سم العربي.

هذه  جميع  تنظيم  مت  وق��د 

الأن�سطة والربامج من خلل 

جلانها امل�ساعدة.

�خلطة �مل�شتقبلية

امل�ستقبلية  اخل��ط��ة  حت��م��ل 

امللمح التالية:

ت�����س��ي��ي��د ق��ط��ع��ة الأر�����س   -

»ملك اجلمعية« لتكون مقرًا 

قطعة  وا�ستثمار  رئي�سيًا، 

لكي  ب��روي  الأر���س مبنطقة 

تكون موردًا ثابتًا للدخل.

-  توفري الأجهزة التعوي�سية 

كهربائية،  »كرا�سي  واملعينة 

ك��را���س��ي ع���ادي���ة، ك��را���س��ي 

كرا�سي  اأط��ف��ال،  جل�سات 

عملية،  كرا�سي  مياه،  دورة 

اأج����ه����زة ق����ي����ادة، ك�����س��ن، 

ع����ك����ازات، اأ����س���رة ط��ب��ي��ة، 

�سماعات لل�سم.

- البدء يف مركز اخلدمات 

ت�سييد  على  يتوقف  وال���ذي 

املقر للجمعية.

ت��دري��ب��ي��ة  دورة  ت��ن��ظ��ي��م   -

مرتجمني  لإع����داد  م��ط��ول��ة 

العاملني  وت��اأه��ي��ل  عمانيني 

ال�سمعية  الإع��اق��ة  يف جم��ال 

وتنظيم  املختلفة،  باملراكز 

لغة  يف  تدريبية  دورة   »13«

امل�ستويات  جلميع  الإ���س��ارة 

داخل وخارج ال�سلطنة.

�جلمعيــة �أ�شــدرت كتابها »�لتحــدي 13«، 

�أن�شطــة  ويعك�ــس  �شنويــًا  ت�شــدره  �لــذي 

وبر�مج �جلمعية و�جناز�تها
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With the best regards from

Arabian Trading Est.
P.O. Box 58, Al Khalifa Avenue
Manama, Kingdom of bahrain
Tel.: 17223485, Fax: 17223458



With the best regards



حنان �حلادي

بطعم �لإن�سانية

الإن�سانية
بطعم

الإن�سانية
الإن�سانيةبطعم

بطعم

العلمية  امللتقيات  م��ن  ع��دد  يف  ���س��ارك��ت 

ل��لإع��اق��ة،  اخلليجية  للجمعية  ال�سابقة 

الإرادة،  ملجلة  الإع��داد  اأو  باحل�سور  �سواء 

ل�  رائدًا  ومنوذجًا  راقيًا،  منربًا  تعترب  التي 

التعاون  جمل�س  دول  يف  الإع��اق��ة«  »اإع���لم 

العلمي  امللتقى  امل�ساركة يف  اخلليجي، لكن 

الثالث ع�سر، كان لها طعم خمتلف متامًا، 

ب�سمة  تركت  »اإن�سانية«  جتربة  كانت  اإذ 

ثرية، يف الروح والوجدان والعقل.

على  تركز  ال�سابق  يف  التجربة  كانت  لقد 

اجلانب املهني، يف املقام الأول، حيث كنا، 

يف فريق حترير املجلة، مطالبون بالتوا�سل 

مع امل�سادر يف اجلمعية اخلليجية وامللتقى 

العلمي، واجلمعيات اخلليجية ذات ال�سلة، 

لإجناز العدد اخلا�س بامللتقى، وبالتايل، ل 

اأكتمكم �سرًا، كان التوا�سل الإن�ساين، اأمرًا 

الكثرية،  �سداقاتنا  رغ��م  الهام�س،  على 

وقت  وه��ذا  مبهامه،  م�سغول  اجلميع  لأن 

العمل!.

اأما خلل العام الأخري، فقد خ�ست جتربة 

اإن�سانية مفعمة بالكثري من املعاين والقيم، 

العدد  على  فقط  العمل  يقت�سر  مل  حيث 

اأيديكم،  بني  الذي  »الإرادة«،  من  اجلديد 

اإدارة اجلمعية  بل حظيت على ثقة جمل�س 

للم�ساركة يف اللجنة العليا املنظمة للملتقى 

ال��ع��ل��م��ي ال��ث��ال��ث ع�����س��ر، م��ن خ���لل ت��وىل 

م�سئولية رئا�سة اللجنة الإعلمية للملتقى.

كانت امل�سئولية متثل حتديًا كبريًا، �سحنت 

اق��وم  لكي  ب��داخ��ل��ي،  الفعل  اإم��ك��ان��ات  ك��ل 

بر�سم اإطار عمل اللجنة، الذي ي�سمل املهام 

التوا�سل  وط��رق  العمل،  واآلية  والأع�ساء، 

والإذاعي يف  املرئي  والإعلم  ال�سحف  مع 

ويف  ال�سقيقة..  اخلليجية  والدول  البحرين 

خ�سم العمل املزدحم.. تعددت الجتماعات 

اإدارة  جمل�س  اأع�ساء  م��ع  والت�����س��الت.. 

اجلمعية اخلليجية للإعاقة، واللجنة العليا 

والتنظيمية،  العلمية  واللجنتني  املنظمة، 

بجمعيات  ونا�سطني  اأكادمييني  اإىل  اإ�سافة 

الإعاقة وو�سائل الإعلم يف البحرين ودول 

جمل�س التعاون.

اإن�سانية  لقد تعرفت، من قبل، على معادن 

عظيمة، مثل معايل ال�سيخ دعيج بن خليفة 

للجمعية  ال��ف��خ��ري  ال��رئ��ي�����س  خليفة،  اآل 

اخلليجية للإعاقة، الذي يعرب ب�سدق عن 

ينتمي  الذي  البحريني،  »الإن�سان«  �سمري 

على  حمل  حيث  جمتمعه،  ويخدم  لوطنه، 

عاتقه امل�سئولية منذ تاأ�سي�س اجلمعية، وظل 

يعمل بهدوء و�سرب وحكمة �سعيًا ل�ستكمال 

احللم.

واأعمق  اأكرب  املا�سي فر�سة  العام  ثم حمل 

اأخ����رى يف  نفي�سة  م��ع��ادن  ع��ل��ى  ل��ل��ت��ع��رف 

بع�سهم  التعاون،  جمل�س  ودول  البحرين 

العمل  ب��اب  م��ن  وطنه  خلدمة  نف�سه  ن��ذر 

الآخر  وبع�سهم  امللتقى،  هذا  يف  التطوعي 

النظري يف جتربة  منقطع  بحما�س  اإنخرط 

اأن  على  والعمل  تطويرها  بغية  خليجية، 

تواكب التجارب العاملية.

لكي  امل��ي��دان،  دخ��ل��ت  فقد  يل،  وبالن�سبة 

العلمي  امللتقى  اأه���داف  حتقيق  يف  اأ�سهم 

الثالث ع�سر، ول�سناعة حدث خليجي على 

مملكة  واأ�سم  ب�سمعة  يليق  البحرين  اأر���س 

التجربة،  هذه  من  خرجت  ولكنني  اخلري، 

على  تعرفت  حيث  بثمن،  يقدر  ل  بح�ساد 

وتاآلفت  ق��رب،  عن  الإن�سانية  املعادن  تلك 

الإعاقة،  ذوي  من  كثري  ومع  معًا،  اأرواحنا 

ال���ذي���ن األ��ه��م��ون��ا ق��ي��م اخل����ري واجل��م��ال 

والعمل، بل كلل اأو ملل..  ما يجعلنا ن�سعر 

نكون  لأن  ا�ستعداد  ولدينا  عميقة،  براحة 

ن�ساط  اأو  عمل  لأى  الأوىل  ال�سفوف  يف 

جلمعيتنا »اخلليجية للإعاقة«.






