
د. جا�سم التمار: وداعًا للحواجز

بني الهيئة واملعاقني

�لعدد �لتا�سع - جمادى �لأولى 1432هـ - �أبريل 2011م

�جلمعية �خلليجية للإعاقة.. �إجناز�ت و�أولويات

التجارب القيادية امللهمة 

يف »اأك�س�س اأبو ظبي 5«

معر�س لأحدث الو�سائل 
امل�ساندة مبملكة البحرين

�مللتقى �حلادي ع�سر بالكويت..
التوظيف مبنظار العلم







فــي هـــذا العــــدد

92

اأ�سبوع املعوق اخلليجي ال�ساد�س
10ي�ست�سرف برامج التاأهيل

اللقــاء الثـالــث يطـلــق مـــبـــادرة
34»املعاق قائد« يف منظمته

قاعدة البيانات اخلليجية..
42خطوات للأمام

مدعي اإعاقة واملهنة..
98مت�سول

التفاقية الدولية لذوي الإعاقة..
72اآفـاق مل�ســتـقـبـل اأف�سـل

املجتمع اخلليجي واملعاقني..
44مرحلة جديدة »حتقيق«

66

60



48

84 90

ال�سيد/ جا�سم حممد �سيادي

اجلمعّية اخلليجّية للإعاقة
لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية

رئي�س جمل�س الإدارة:

جملة ف�صلية ت�صدر عن:

�س.ب: 2780 - املنامة - مملكة البحرين
تليفون: 17400270 )+973( - فاك�س: 17402949 )+973(

president@gulfdisapility.com :الربيد الإلكرتوين

عنوان مرا�صلة املجلة:

SGDS 605

مركز اخلدمات الإعلمية

�س.ب: 22515 - املحرق - مملكة البحرين
هاتف: 17346674 )+973( - فاك�س: 17346678 )+973(

mediaser@batelco.com.bh :الربيد الإلكرتوين

رقم الت�سجيل:

التحرير ال�سحفي والإعلن والإخراج:

56 68

�لعدد �لتا�سع - جمادى �لأولى 1432هـ - �أبريل 2011م



جتاوزت اجلمعية اخلليجية للإعاقة عقدها الأول بقليل برئا�شة معايل ال�شيخ 
دعيج بن خليفة اآل خليفة، و�شاركه يف اإدارتها وت�شيري جلانها واأن�شطتها كوكبة 
من امل�شئولني والنا�شطني يف دول جمل�س التعاون اخلليجي، والذين جنحوا يف 
واأ�ش�س ذات قيمة عالية، جعلت اجلمعية رقمًا �شعبًا يف رعاية  اإر�شاء قواعد 
الإعاقة يف منطقتنا، وطرفًا فاعًل يف حتقيق  الأ�شخا�س ذوي  وتاأهيل ودمج 

املكا�شب للجمعيات الأهلية العاملة يف جمالت العاقة مبختلف دولنا.
وهذه الإجنازات الكبرية ت�شع جمل�س الإدارة اجلديد »2011 - 2013م«، اأمام 
يف  جديدة  روح  �شخ  اإلى  الو�شول  طرق  يف  بالأ�شا�س  تتمثل  حقيقية  حتديات 
ع�شوية اجلمعية، وتعزيز دورها يف خمتلف دول املجل≠�س التعاون اخلليجي، 
وكذلك تن�شيق اجلهود وتوجيهها ملوا�شلة عطاء اجلمعية وحتقيق اأهدافها التي 

تاأ�ش�شت من اأجلها.
اأجل  من  واح��د  كفريق  العمل  اأهمية  نعي  اجلديد،  الإدارة  جمل�س  يف  واإننا 
تطوير اآليات العمل، وخلق �شبكة فاعلة لتجميع وتكثيف جهود العمل امل�شرتك، 
والإ�شتفادة من التجارب املتقدمة يف كل دولة من دول جمل�س التعاون اخلليجي 
من  جمتمع  كل  خ�شو�شية  العتبار  يف  اآخذين  الأخ��رى،  ال��دول  يف  لتعميمها 

جمتمعاتنا اخلليجية.
اإ�شرتاتيجية  �شياغة  اجلديد  الإدارة  جمل�س  عمل  اأولويات  راأ�س  على  ون�شع 
وا�شحة ترتكز على برنامج عمل تف�شيلي للعامني القادمني، مع ح�شد خمتلف 

املوارد اللزمة لتنفيذ هذا الربنامج، الذي من املوؤمل اأن تكون اأهم حماوره:
الع�شوية  بتطوير  اخلا�شة  الأخ��رية  العمومية  اجلمعية  تو�شيات  تنفيذ  اأوًل: 

باجلمعية يف خمتلف دول املنطقة، ودعم وتطوير املوارد املالية للجمعية.
ثانياً: تطوير اآليات العمل اجلماعي، وخلق اأدوات عمل فاعلة لتوطيد اأوا�شر 
العمل امل�شرتك بني اجلمعية واجلمعيات الأهلية العاملة يف جمال الإعاقة يف 
خمتلف دول منطقة اخلليج العربي، وذلك من خلل تفعيل اللجان التنفيذية 
اأع�شاء  وب��ني   الإدارة  فاعلة بني جمل�س  ورب��ط  توا�شل  ك��اأداة  ال��دول،  كل  يف 

جا�سم حممد �سيادي
رئي�س جمل�س الإدارة 

حتديـات و�أولويـات



اجلمعية يف خمتلف دول املنطقة.
م�شتقل،  مقر  بتاأ�شي�س  للجمعية  واملايل  الداري  العمل  اآليات  وتعزيز  تطوير  ثالثاً: 
تتوفر فيه جميع الأدوات والأجهزة احلديثة للإت�شال والتوا�شل مع الأع�شاء، وجلان 
للقيام باملهمات املنوطة  العاملة  الب�شرية  واإدارة امل�شاريع ، وتطوير الكوادر  العمل، 

باجلمعية على طول �شاحة ن�شاطها املمتدة يف جميع دول جمل�س التعاون اخلليجي.
رابعاً: تفعيل دور اللجان التابعة للمجل�س وفرق العمل التي تدير امل�شاريع واإعطائها 
جمل�س  من  املقرر  الطار  يف  ال�شتقللية  من  كافية  ودرجة   ، للعمل  وا�شعة  ف�شحة 
جناحها  يثبت  التي  وبالذات  امل�شاريع  هذه  ودفع   ، املبادرة  روح  لإط��لق   ، الدارة 

للحدود الق�شوى من التطور والنمو والتعميم يف جميع الدول اخلليجية.
لعمل  الر�شني  والتقييم  الدورية  املراجعة  لإج��راء  اللزمة  املعايري  و�شع  خام�ساً: 
اجلمعية يف خمتلف م�شتوياتها الدارية، اإبتداًء من م�شتوى م�شاركة اأع�شاء املجل�س 
واللجان واإدارات امل�شاريع، واإنتهاًء باجلهاز الإداري واملايل والفني باجلمعية، وذلك 

كاأداة مهمة لتعديل م�شارات عملنا ب�شكل م�شطرد.
�ساد�ساً: و�صع �صيا�صات وا�صحة للن�صاط االعالمي والتوعوي باجلمعية وتنظيم �صدور 

جملتها الدورية  وتطويرها كمجلة رائدة يف اإعلم الإعاقة.
�سابعاً: مراجعة وتقييم اآليات واأمناط عمل اللقاءات اخلليجية وتطويرها، واإطالق 
خمتلف اإبداعات العاملني وامل�شاركني يف ت�شميم وبناء هذه اللقاءات، جلعلها اأداة 
مهمة يف حتقيق اأهداف اجلمعية على امل�شتوى اخلليجي، وياأتي على راأ�س هذه المور 
اإطلق اإبداعات جلان اجلمعية  والكوادر يف الدول التي ت�شت�شيف فعاليات اجلمعية. 
عمل  ك��اأدوات  مبوجبها  والعمل  التفاهم،  مبذكرات  امل�شرتك  العمل  تفعيل  وكذلك 

فاعلة واأ�شا�شية ورائدة.
امل�شاركة  روح  وتعزيز  اإدارة  كاأع�شاء جمل�س  توا�شلنا  اأدوات  تطوير  فاإن  واأخــراً.. 
والعمل اجلماعي واإ�شاعة ال�شفافية يف عملنا كفريق عمل واحد ، اإلى جانب اإطلق 
للعبور  اللزمة  واجل�شور  املعبدة،  الطرق  ي�شكل  �شوف  اجلمعية  اأع�شاء  مبادرات 
والتنقل والتوا�شل، وال�شاحات للتجمع والعمل، ملواجهة التحديات.. وحتقيق الأحلم 

والأولويات.



ـــم  واأكـــــــــــــد الــــ�ــــســــيــــد جـــا�ـــس
جمل�س  رئـــيـــ�ـــس  �ــــســــيــــادي، 
اخلليجية  اجلمعية  اإدارة 
ت�شغيل  اأن  لــــــلإعــــــاقــــــة، 
الأ�شخا�س ذوي الإعاقة حق 
كفلته الد�شاتري بدول جمل�س 

والقوانني  اخلليجي  التعاون 
املتعلقة بها.

انعقاد  ي��ج��يء  واأ�����ش����اف: 
ع�شر  احل��������ادي  امل���ل���ت���ق���ى 
اجلمعية  ج��ه��ود  اإط�����ار  يف 
ال���رام���ي���ة اإل������ى الرت����ق����اء 

مب�شتوى الربامج واخلدمات 
ذوي  للأ�شخا�س  امل��ق��دم��ة 
جمل�س  دول  يف  الإع����اق����ة 
ال���ت���ع���اون اخل���ل���ي���ج���ي، مع 
الرتكيز علىق�شية التوظيف 
وتوفري البيئة املنا�شبة لعمل 

املعاقني.
اجلمعية  اأن  اإل����ى  واأ����ش���ار 
منذ   - تبنت  ق��د  اخلليجية 
عقد  فكرة   - الأول��ى  اأيامها 
يتم  �شنوية  علمية  ملتقيات 
ال��دول  اإح���دى  يف  تنظيمها 

الأع�شاء باجلمعية.
اأوراق العمل

ورقة   »30« امللتقى  ويناق�س 
عمل، اأهمها:  

»جت���رب���ة دول�����ة الم������ارات 
ت�شغيل  يف  املتحدة  العربية 
العاقة«،  ذوي  ال�شخا�س 
الدكتور  الأ���ش��ت��اذ  يقدمها 
والأ�شتاذ  النحا�س  حممد 
الدكتور يو�شف �شراب، دبي 
العربية  الإم�����ارات  دول���ة   -

املتحدة،  
خطوة  امل��ع��اق��ني  »ت�����ش��غ��ي��ل 
التنمية«  عملية  يف  عملقة 
للأ�شتاذ الدكتور عبدالرزاق 
والأ�شتاذة  القي�شي  فا�شل 
 - م�شقط  ال�شكيلي،  فتحية 
�شلطنة ُعمان، »تقدير الذات 
العاملني  ال�����ش��م  مل��ج��ت��م��ع 
املطاعم  يف  والأ�����ش����وي����اء 
� جتربة  بالقاهرة  ال�شياحية 
العمل«،  ���ش��وق  يف  ف���ري���دة 
للدكتورة نادية حممد �شو�شة 
عبداحلي  ه�شام  واملهند�س 
الزقازيق  جامعة  رم�شان، 
التاأهيل  »علقة  م�شر،   –
علجي  ك��م��دخ��ل  امل��ه��ن��ي 
�شوق  ال��ت��وح��دي��ن يف  ب��دم��ج 
مهاراتهم  وت��ن��م��ي��ة  ال��ع��م��ل 
الإجتماعية«، للدكتور اأ�شامة 
جامعة  م�شطفى،  ف����اروق 
العربية  اململكة   - الطائف 

ال�شعودية.
الع���اق���ة  ذوي  و»ت���وظ���ي���ف 
ال�������ش���م���ع���ي���ة: ال���ت���ح���دي���ات 
من  النتقال  وا�شرتاتيجيات 
املدر�شة اإلى العمل«، للدكتور 
حنفي،   ع���ب���دال���رب  ع���ل���ي 
جامعة امللك �شعود، الريا�س 
- اململكة العربية ال�شعودية، 
واملنظمات  املوؤ�ش�شات  »دور 

وال���ه���ي���ئ���ات واجل���م���ع���ي���ات 
احلكومية والأهلية واخلريية 
املكفوفني«  ت�شغيل  جمال  يف 
املالكي،  �شريفة  للأ�شتاذة 
»من��وذج  البحرين،  مملكة 
مراكز  دور  لتفعيل  مقرتح 
للمعوقني  امل��ه��ن��ي  ال��ت��اأه��ي��ل 
يف  والت�شغيل  ال��ت��دري��ب  يف 
العاملية«،  الجت��اه��ات  �شوء 
رم�شان  خ���ال���د  ل��ل��دك��ت��ور 
جامعة  �شليمان،  عبدالفتاح 
اململكة   - عبدالعزيز  امللك 
»برنامج  ال�شعودية،  العربية 
املعاقني  لت�شغيل  م��ق��رتح 
ذه���ن���ي���ًا وا���ش��رتات��ي��ج��ي��ات 
الح���ت���ف���اظ ب��ال��وظ��ي��ف��ة«، 
اأحمد  عبدالرقيب  للدكتور 
جامعة  البحريي،  ابراهيم 
– م�شر، »معوقات  اأ�صيوط 
عمل املراأة املعاقة«، للدكتورة 

عو�شة اأحمد املهريي، جامعة 
املتحدة،  العربية  الإم���ارات 
ذوي  الف��������راد  »ت�����ش��غ��ي��ل 
ا�شطراب التوحد � التحديات 
والفر�س«، للدكتور نايف بن 
امللك  جامعة  ال��زارع،  عابد 
عبدالعزيز - اململكة العربية 

ال�شعودية.
و»درا������ش�����ة م�����ش��ح��ي��ة عن 
ال�شخا�س من ذوي الإعاقة 
العاملني يف القطاع اخلا�س 
واحلكومي وامل�شاريع الذاتية 
للأ�شتاذة  ُعمان«،  ب�شلطنة 
علي  بن  حممد  بنت  اأ�شماء 
ُعمان،  �شلطنة  ال�����ش��ح��ي، 
ال�شم  وت��اأه��ي��ل  و»ت���دري���ب 
النظرية   � ال��ع��م��ل  ل�����ش��وق 
طارق  للدكتور  والتطبيق« 
بن �شالح الري�س والأ�شتاذة 
عبدالرحمن  ب��ن��ت  ن����دى 

املخ�شب، جامعة امللك �شعود 
- اململكة العربية ال�شعودية، 
املعوقني  توظيف  و»حتديات 
ب�شريًا يف القطاع ال�شناعي 
درا�شة   � ال��ري��ا���س  مبدينة 
للأ�شتاذ  ميدانية«  م�شحية 
الن�شار،  ح�شني  ب��ن  اأن����ور 
ال�شعودية،  العربية  اململكة 
تواجه  ال��ت��ي  و»ال�����ش��ع��وب��ات 
يف  الإعاقة  ذوي  الأ�شخا�س 
اخلا�س  القطاع  موؤ�ش�شات 
للدكتورة  ُع��م��ان«،  ب�شلطنة 
م��ه��ا ع��ب��دامل��ج��ي��د ال��ع��اين 
العطار،  اأ���ش��ع��د  والأ���ش��ت��اذ 
و»التحديات  ُعمان،  �شلطنة 
التي تواجه ت�شغيل ال�شخا�س 
ب��دول جمل�س  الإع��اق��ة  ذوي 
ال�����ت�����ع�����اون اخل���ل���ي���ج���ي«، 
للأ�شتاذة مروة فوؤاد ح�شن، 
العربية،  م�شر  جمهورية 
م�شروع  ت��ط��ب��ي��ق  و»اآل����ي����ات 
حركيًا  امل���ع���اق���ني  اإدم�������اج 
احلكومية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  يف 
اجلزائرية � م�شروع اجلزائر 
2008 بني النجاح والف�شل«، 
بلخريي،  ر�شوان  للأ�شتاذ 
معمارية  و»روؤي���ة  اجل��زائ��ر، 
املبنية  العمل  بيئة  تهيئة  يف 
للأ�شتاذ  الإع���اق���ة«،  ل���ذوي 
الدكتور خالد حممود هيبة، 
البحرين،  اململكة  جامعة 
الفجرية  م��رك��ز  و»جت���رب���ة 
وت�شغيل  ت��اأه��ي��ل  جم���ال  يف 
الإع��اق��ة  ذوي  الأ���ش��خ��ا���س 
عائ�شة  للأ�شتاذة  الذهنية«، 
دولة  ال��ن��ج��ار،  عبدالعزيز 
املتحدة،  العربية  الم��ارات 
و»ت�شغيل الأ�شخا�س املعاقني 
يف مملكة البحرين � �صعوبات 
وح����ل����ول، ل���لأ����ش���ت���اذ اإي����اد 

الطويل، مملكة البحرين. 

ت�سغيل �لأ�سخا�س ذوي �لإعاقة يعد �أحد �لأولويات �لتي تعك�س مدى �هتمام �ملجتمعات 
�جلمعية  تعقد  �ملعنى  هذ�  ولتج�سيد  �لإعاقة،  ذوي  �لأ�سخا�س  حقوق  وم�ساندة  بدعم 
�خلليجية للإعاقة ملتقاها �لعلمي �حلادي ع�سر بدولة �لكويت للت�سدي لهذه �لق�سية 

التي ت�سغل اأو�ساط الإعاقة يف املجتمعات اخلليجية.

يناق�س 30 ورقة عمل حول توظيف �ملعاقني:

امللتقى احلادي ع�شر بالكويت.. 

التوظيف مبنظار العلم

�سعار:»ت�سغيــل  حتــت  ينعقــد  �مللتقــى 
�لأ�سخا�ــس ذوي �لإعاقــة بــدول جمل�س 
�لتعــاون �خلليجــي- �لأنظمــة و�لقو�نني 

وبيئات �لعمل«
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ـــم  واأكـــــــــــــد الــــ�ــــســــيــــد جـــا�ـــس
جمل�س  رئـــيـــ�ـــس  �ــــســــيــــادي، 
اخلليجية  اجلمعية  اإدارة 
ت�شغيل  اأن  لــــــلإعــــــاقــــــة، 
الأ�شخا�س ذوي الإعاقة حق 
كفلته الد�شاتري بدول جمل�س 

والقوانني  اخلليجي  التعاون 
املتعلقة بها.

انعقاد  ي��ج��يء  واأ�����ش����اف: 
ع�شر  احل��������ادي  امل���ل���ت���ق���ى 
اجلمعية  ج��ه��ود  اإط�����ار  يف 
ال���رام���ي���ة اإل������ى الرت����ق����اء 

مب�شتوى الربامج واخلدمات 
ذوي  للأ�شخا�س  امل��ق��دم��ة 
جمل�س  دول  يف  الإع����اق����ة 
ال���ت���ع���اون اخل���ل���ي���ج���ي، مع 
الرتكيز علىق�شية التوظيف 
وتوفري البيئة املنا�شبة لعمل 

املعاقني.
اجلمعية  اأن  اإل����ى  واأ����ش���ار 
منذ   - تبنت  ق��د  اخلليجية 
عقد  فكرة   - الأول��ى  اأيامها 
يتم  �شنوية  علمية  ملتقيات 
ال��دول  اإح���دى  يف  تنظيمها 

الأع�شاء باجلمعية.
اأوراق العمل

ورقة   »30« امللتقى  ويناق�س 
عمل، اأهمها:  

»جت���رب���ة دول�����ة الم������ارات 
ت�شغيل  يف  املتحدة  العربية 
العاقة«،  ذوي  ال�شخا�س 
الدكتور  الأ���ش��ت��اذ  يقدمها 
والأ�شتاذ  النحا�س  حممد 
الدكتور يو�شف �شراب، دبي 
العربية  الإم�����ارات  دول���ة   -

املتحدة،  
خطوة  امل��ع��اق��ني  »ت�����ش��غ��ي��ل 
التنمية«  عملية  يف  عملقة 
للأ�شتاذ الدكتور عبدالرزاق 
والأ�شتاذة  القي�شي  فا�شل 
 - م�شقط  ال�شكيلي،  فتحية 
�شلطنة ُعمان، »تقدير الذات 
العاملني  ال�����ش��م  مل��ج��ت��م��ع 
املطاعم  يف  والأ�����ش����وي����اء 
� جتربة  بالقاهرة  ال�شياحية 
العمل«،  ���ش��وق  يف  ف���ري���دة 
للدكتورة نادية حممد �شو�شة 
عبداحلي  ه�شام  واملهند�س 
الزقازيق  جامعة  رم�شان، 
التاأهيل  »علقة  م�شر،   –
علجي  ك��م��دخ��ل  امل��ه��ن��ي 
�شوق  ال��ت��وح��دي��ن يف  ب��دم��ج 
مهاراتهم  وت��ن��م��ي��ة  ال��ع��م��ل 
الإجتماعية«، للدكتور اأ�شامة 
جامعة  م�شطفى،  ف����اروق 
العربية  اململكة   - الطائف 

ال�شعودية.
الع���اق���ة  ذوي  و»ت���وظ���ي���ف 
ال�������ش���م���ع���ي���ة: ال���ت���ح���دي���ات 
من  النتقال  وا�شرتاتيجيات 
املدر�شة اإلى العمل«، للدكتور 
حنفي،   ع���ب���دال���رب  ع���ل���ي 
جامعة امللك �شعود، الريا�س 
- اململكة العربية ال�شعودية، 
واملنظمات  املوؤ�ش�شات  »دور 

وال���ه���ي���ئ���ات واجل���م���ع���ي���ات 
احلكومية والأهلية واخلريية 
املكفوفني«  ت�شغيل  جمال  يف 
املالكي،  �شريفة  للأ�شتاذة 
»من��وذج  البحرين،  مملكة 
مراكز  دور  لتفعيل  مقرتح 
للمعوقني  امل��ه��ن��ي  ال��ت��اأه��ي��ل 
يف  والت�شغيل  ال��ت��دري��ب  يف 
العاملية«،  الجت��اه��ات  �شوء 
رم�شان  خ���ال���د  ل��ل��دك��ت��ور 
جامعة  �شليمان،  عبدالفتاح 
اململكة   - عبدالعزيز  امللك 
»برنامج  ال�شعودية،  العربية 
املعاقني  لت�شغيل  م��ق��رتح 
ذه���ن���ي���ًا وا���ش��رتات��ي��ج��ي��ات 
الح���ت���ف���اظ ب��ال��وظ��ي��ف��ة«، 
اأحمد  عبدالرقيب  للدكتور 
جامعة  البحريي،  ابراهيم 
– م�شر، »معوقات  اأ�صيوط 
عمل املراأة املعاقة«، للدكتورة 

عو�شة اأحمد املهريي، جامعة 
املتحدة،  العربية  الإم���ارات 
ذوي  الف��������راد  »ت�����ش��غ��ي��ل 
ا�شطراب التوحد � التحديات 
والفر�س«، للدكتور نايف بن 
امللك  جامعة  ال��زارع،  عابد 
عبدالعزيز - اململكة العربية 

ال�شعودية.
و»درا������ش�����ة م�����ش��ح��ي��ة عن 
ال�شخا�س من ذوي الإعاقة 
العاملني يف القطاع اخلا�س 
واحلكومي وامل�شاريع الذاتية 
للأ�شتاذة  ُعمان«،  ب�شلطنة 
علي  بن  حممد  بنت  اأ�شماء 
ُعمان،  �شلطنة  ال�����ش��ح��ي، 
ال�شم  وت��اأه��ي��ل  و»ت���دري���ب 
النظرية   � ال��ع��م��ل  ل�����ش��وق 
طارق  للدكتور  والتطبيق« 
بن �شالح الري�س والأ�شتاذة 
عبدالرحمن  ب��ن��ت  ن����دى 

املخ�شب، جامعة امللك �شعود 
- اململكة العربية ال�شعودية، 
املعوقني  توظيف  و»حتديات 
ب�شريًا يف القطاع ال�شناعي 
درا�شة   � ال��ري��ا���س  مبدينة 
للأ�شتاذ  ميدانية«  م�شحية 
الن�شار،  ح�شني  ب��ن  اأن����ور 
ال�شعودية،  العربية  اململكة 
تواجه  ال��ت��ي  و»ال�����ش��ع��وب��ات 
يف  الإعاقة  ذوي  الأ�شخا�س 
اخلا�س  القطاع  موؤ�ش�شات 
للدكتورة  ُع��م��ان«،  ب�شلطنة 
م��ه��ا ع��ب��دامل��ج��ي��د ال��ع��اين 
العطار،  اأ���ش��ع��د  والأ���ش��ت��اذ 
و»التحديات  ُعمان،  �شلطنة 
التي تواجه ت�شغيل ال�شخا�س 
ب��دول جمل�س  الإع��اق��ة  ذوي 
ال�����ت�����ع�����اون اخل���ل���ي���ج���ي«، 
للأ�شتاذة مروة فوؤاد ح�شن، 
العربية،  م�شر  جمهورية 
م�شروع  ت��ط��ب��ي��ق  و»اآل����ي����ات 
حركيًا  امل���ع���اق���ني  اإدم�������اج 
احلكومية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  يف 
اجلزائرية � م�شروع اجلزائر 
2008 بني النجاح والف�شل«، 
بلخريي،  ر�شوان  للأ�شتاذ 
معمارية  و»روؤي���ة  اجل��زائ��ر، 
املبنية  العمل  بيئة  تهيئة  يف 
للأ�شتاذ  الإع���اق���ة«،  ل���ذوي 
الدكتور خالد حممود هيبة، 
البحرين،  اململكة  جامعة 
الفجرية  م��رك��ز  و»جت���رب���ة 
وت�شغيل  ت��اأه��ي��ل  جم���ال  يف 
الإع��اق��ة  ذوي  الأ���ش��خ��ا���س 
عائ�شة  للأ�شتاذة  الذهنية«، 
دولة  ال��ن��ج��ار،  عبدالعزيز 
املتحدة،  العربية  الم��ارات 
و»ت�شغيل الأ�شخا�س املعاقني 
يف مملكة البحرين � �صعوبات 
وح����ل����ول، ل���لأ����ش���ت���اذ اإي����اد 

الطويل، مملكة البحرين. 

ت�سغيل �لأ�سخا�س ذوي �لإعاقة يعد �أحد �لأولويات �لتي تعك�س مدى �هتمام �ملجتمعات 
�جلمعية  تعقد  �ملعنى  هذ�  ولتج�سيد  �لإعاقة،  ذوي  �لأ�سخا�س  حقوق  وم�ساندة  بدعم 
�خلليجية للإعاقة ملتقاها �لعلمي �حلادي ع�سر بدولة �لكويت للت�سدي لهذه �لق�سية 

التي ت�سغل اأو�ساط الإعاقة يف املجتمعات اخلليجية.

يناق�س 30 ورقة عمل حول توظيف �ملعاقني:

امللتقى احلادي ع�شر بالكويت.. 

التوظيف مبنظار العلم

�سعار:»ت�سغيــل  حتــت  ينعقــد  �مللتقــى 
�لأ�سخا�ــس ذوي �لإعاقــة بــدول جمل�س 
�لتعــاون �خلليجــي- �لأنظمــة و�لقو�نني 

وبيئات �لعمل«
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املهني  »ال��ت��اأه��ي��ل  وك��ذل��ك 
وتاأهيل  الأمل  �شموع  مبجمع 
املهني  ال���ت���اأه���ي���ل  ط�����لب 
وواقع«  � جتربة  العمل  ل�شوق 
حممد  جم����دي  ل���لأ����ش���ت���اذ 
الأمل  �شموع  جممع  ق��رين، 
- اململكة العربية ال�شعودية، 

ذوي  الأف�������راد  ت�����ش��غ��ي��ل  و« 
ُعمان  �شلطنة  يف  الإع��اق��ة 
والكفايات  ال�����ش��ع��وب��ات   �
للدكتور  للت�شغيل«،  اللزمة 
الظفري،  �شليمان  بن  �شعيد 
ُعمان،  �شلطنة   - م�شقط 
وتاأهيل  رعاية  و»دور جمعية 

تاأهيل  يف  ح��رك��ي��ًا  امل��ع��اق��ني 
الإعاقة 2004  وت�شغيل ذوي 
فهيم  للأ�شتاذ   ،»)2007  �
�شلطان القد�شي، �شنعاء – 
اليمن، و» تاأهيل وعمل املعاق 
� درا�شة مقارنة  يف اجلزائر 
الفرن�شي«  ال���ن���م���وذج  م���ع 
ل��ل��دك��ت��ور م���اه���ر ف���رح���ان، 
املهني  و»التاأهيل  اجلزائر، 
ال�شعودية«  العربية  باململكة 
للدكتور عبدال�شبور من�شور 
�شعود  امللك  جامعة  حممد، 
و»ت�شغيل  ال�����ش��ع��ودي��ة،   –
الإع��اق��ة  ذوي  ال���ش��خ��ا���س 
الفر�س   � ق��ط��ر  دول�����ة  يف 
للأ�شتاذة  وال���ت���ح���دي���ات« 
فاطمة الهليل، دولة قطر، 
و»و���ش��ول الأ���ش��خ��ا���س ذوي 
العي�س  �شبل  ال��ى  الإع��اق��ة 
للأ�شتاذ  العمل«،  يف  واحلق 
اإ�شماعيل،  ح�شن  بن  ح�شن 
القطرية  و»اجلمعية  اليمن، 
الحتياجات  ذوي  لتاأهيل 
ت�شغيل  جم��ال  يف  اخل��ا���ش��ة 
الإعاقة«  ذوي  الأ���ش��خ��ا���س 
مر�شي،  ���ش��لح  ل��لأ���ش��ت��اذ 

دولة قطر. 
روؤى وتطلعات

حتقيق  اإل��ى  امللتقى  يهدف 
جم��م��وع��ة م���ن الأه������داف، 

هي:
ت�شغيل  واق���ع  على  التعرف 
الإع��اق��ة  ذوي  الأ���ش��خ��ا���س 
ال��ت��ع��اون  جم��ل�����س  دول  يف 
اأهم  ا�شتعرا�س  اخلليجي، 
امل�شتجدات يف جمال ت�شغيل 
الإع��اق��ة  ذوي  الأ���ش��خ��ا���س 
وعامليًا،  واإق��ل��ي��م��ي��ًا  حم��ل��ي��ًا 
تفعيل  وو�شائل  �شبل  درا�شة 
اخلا�شة  والقوانني  الأنظمة 
ذوي  الأ���ش��خ��ا���س  بت�شغيل 

جمل�س  دول  يف  الإع����اق����ة 
التعاون اخلليجي. 

اإلى درا�شة طرق  كما ي�شعى 
واأ�شاليب تطوير بيئات عمل 
ذوي  الأ���ش��خ��ا���س  ت�شغيل 
جمل�س  دول  يف  الإع����اق����ة 
ودرا�شة  اخلليجي،  التعاون 
عوامل تعزيز دور املوؤ�ش�شات 
وامل���ن���ظ���م���ات وال���ه���ي���ئ���ات 
واجل���م���ع���ي���ات احل��ك��وم��ي��ة 
ت�شغيل  جم��ال  يف  والأه��ل��ي��ة 
الإع��اق��ة  ذوي  الأ���ش��خ��ا���س 
ال��ت��ع��اون  جم��ل�����س  دول  يف 

اخلليجي.
كذلك  امل��ل��ت��ق��ى  وي��ن��اق�����س 
تواجه  التي  التحديات  اأهم 
الأ�شخا�س  ت�شغيل  جم���ال 
ذوي الإعاقة يف دول جمل�س 
ويتبادل  اخلليجي،  التعاون 
امل�����ش��ارك��ون ف��ي��ه الأف���ك���ار 
والروؤى والتجارب واخلربات 
الأ�شخا�س  ت�شغيل  يف جمال 
دول  يف  الإع������اق������ة  ذوي 
اخلليجي،  التعاون  جمل�س 
وي�شت�شرفون م�شتقبل برامج 
ذوي  الأ���ش��خ��ا���س  ت�شغيل 
جمل�س  دول  يف  الإع����اق����ة 

التعاون اخلليجي. 
وتقدم جل�شاته العلمية عدددًا 
والدرا�شات  الأب��ح��اث  م��ن 
والتطبيقية  امل�������ش���ح���ي���ة 
ت�شغيل  جمال  يف  والتقييمية 
الإعاقة،  ذوي  الأ���ش��خ��ا���س 
الربامج  ح��ول  عمل  واأوراق 
واخل�����دم�����ات امل���ق���دم���ة يف 
الأ�شخا�س  ت�شغيل  جم���ال 
والأنظمة  الإع���اق���ة،  ذوي 
والت�شريعات  وال���ق���وان���ني 
الأ�شخا�س  بت�شغيل  اخلا�شة 
ب��دول جمل�س  الإع��اق��ة  ذوي 

التعاون اخلليجي. 

�أور�ق �لعمــل تطــرح �أفــكارً� وروؤى ترمــي 
�إلى زيادة فر�ــس ت�سغيل �لأ�سخا�س ذوي 

�لإعاقة بدول �خلليج.
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اجلمعية  ت��ط��ل��ق  امل��ن��ط��ل��ق  ه����ذا  وم����ن 
املعوق  اأ����ش���ب���وع  ل���لإع���اق���ة  اخل��ل��ي��ج��ي��ة 
التاأهيل  »برامج   : �شعار  حتت  اخلليجي 
يف دول جمل�س التعاون � ت�شخي�س الواقع 
واإ�شت�شراف امل�شتقبل« خلل الفرتة من 
23 – 28 اأبريل 2011م، من اأجل التنبيه 
التنمية  يف  التاأهيل  برامج  اأهمية  على 
وم�شاركتهم  املجتمع  يف  املعاقني  ودم��ج 
الكاملة يف احلياة الإجتماعية بو�شفهم 
جزءًا هامًا من ن�شيج املجتمع الإن�شاين 

املتح�شر.
اأهداف متكاملة

اخلليجية  اجل��م��ع��ي��ة  خ��اط��ب��ت  وق����د 
للإعاقة الوزارات احلكومية اجلامعات 
واجلمعيات ومراكز التاأهيل وموؤ�ش�شات 
واأفراد  الأم��ور  واأول��ي��اء  امل��دين  املجتمع 
املجتمع بدول جمل�س التعاون اخلليجي 
ككل للم�شاهمة يف اإجناح هذا الأ�شبوع.

على  ال�شوء  اإلقاء  اإلى  الأ�شبوع  يهدف 
جمل�س  دول  يف  التاأهيل  ب��رام��ج  واق��ع 

�ملتقدمة  ــة  ــاي ــرع و�ل �لــتــاأهــيــل  ــج  ــر�م ب
قيمة  تعترب  �لإعــاقــة  ذوي  للأ�سخا�س 
و�إجتماعية ومك�سبًا ح�ساريًا،  �إقت�سادية 
عالة  فيجعلهم  �لرب�مج  هــذه  �سعف  �أمــا 
وحمًل  �أمــورهــم،  و�أولــيــاء  �ملجتمع  على 

ثقيًل على �ملجتمع و�لأهل.. و�لنف�س!

اأ�شبوع املعوق 

اخلليجي ال�شاد�س

ت�سخي�س و�إ�ست�سر�ف و�قع بر�مج �لتاأهيل يف:
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ال���ت���ع���اون اخل��ل��ي��ج��ي من 
امل�شحية  الأب���ح���اث  خ���لل 
يف  والتقييمية  والتطبيقية 
جم���ال الإع���اق���ة، واأح����دث 
املحلية  ال��ت��اأه��ي��ل  ب���رام���ج 
والإقليمية والعاملية، وكذلك 
اأح�������دث ال���ن���ظ���م امل��ال��ي��ة 
والإدارية يف جمال التاأهيل، 
والإجت���اه���ات احل��دي��ث��ة يف 
يف  الب�شرية  الكوادر  اإع��داد 

جمال الأعاقة والتاأهيل.
كما تتناول فعاليات الأ�شبوع 
تواجه  التي  التحديات  اأهم 
برامج التاأهيل يف دول جمل�س 
امل�شتقبلية  وال��روؤى  التعاون، 
والتجارب  الأف��ك��ار  وت��ب��ادل 
واخل�������ربات امل��ت��م��ي��زة بني 
املوؤ�ش�شات والأفراد يف �شبيل 
ونوع  كم  مب�شتوى  النهو�س 

هذه الربامج.

فعاليات الأ�سبوع
وتطبيق  ترجمة  تتم  و�شوف 
هذه الأهداف، وغريها، من 
وور�س  دورات  اإقامة  خ��لل 
ت��دري��ب��ي��ة وور�����س ع��م��ل عن 
اأنواعها  مبختلف  الإع��اق��ة 
ال�شحي  باأنواعه  والتاأهيل 
وال�����رتب�����وي والج���ت���م���اع���ي 
والنف�شي والرتبوي وال�شامل 
على  ال���ق���ائ���م  وال���ت���اأه���ي���ل 

املجتمع.. اإلخ.
املوؤ�ش�شات  ���ش��ت��ق��ي��م  ك��م��ا 
احلكومية والأهلية واخلا�شة 
لأولياء  موجهة  حما�شرات 
وطلب  واملخت�شني  الأم��ور 
امل�����دار������س واجل���ام���ع���ات، 
خمتلطة  نقا�شية  وح��ل��ق��ات 
من اأولياء الأمور واملخت�شني 
للتو�شل  ال��ق��رار  واأ���ش��ح��اب 
اإل�������ى ق���������رارات وق����وان����ني 

كافة  ب��ني  امل�شاركة  لتفعيل 
الأطراف.

ك���م���ا ���ش��ت�����ش��در ن�����ش��رات 
وكتيبات تعريفية يف خمتلف 
دول جمل�س التعاون اخلليجي 
متلفزة  اإعلمية  وم�شاركات 
باأهداف  للتوعية  واإذاع��ي��ة 
الأ�شبوع واإبراز جتارب ذوي 
الإعاقة ليكونوا مثاًل يحتذى 

بهم، كما �شيتم اختيار قطاع 
لتكرميهم  اأو خا�س  حكومي 
مع ذوي  الفعال  دوره��م  عل 

الإعاقة.

  �جلمعيــة نا�ســدت �ملوؤ�س�ســات �حلكومية 
و�خلا�سة و�لأهلية �إلى تقدمي م�ساهمات 

�أكرب لإجناح �لأ�سبوع �ل�ساد�س.

  �لفعاليــات تناق�ــس �لــروؤى �مل�ستقبليــة 
و�لأفــكار و�لتجــارب يف �سبيــل �لنهو�س 

مب�ستوى كم ونوع بر�مج �لتاأهيل.

11
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اأخبارالبحرين

ك�شف الرئي�س الفخري للجمعية اخلليجية للإعاقة، 
معايل ال�شيخ دعيج بن خليفة اآل خليفة اأن ن�شبة ذوي 
الإعاقة يف دول جمل�س التعاون اخلليجي تقدر بن�شبة 
اإلى  م�شريا  اخلليج،  دول  �شكان  من   %2 اإل��ى   1 من 
اإح�شائيات  اأن يح�شر ذلك يف  اأحد  ي�شتطع  اأنه مل 

وا�شحة ودقيقة.
الثالث  ال��ل��ق��اء  خ���لل  دع��ي��ج  ال�شيخ  م��ع��ايل  وق���ال 
التعاون  جمل�س  دول  يف  الإعاقة  ومراكز  جلمعيات 
اأوائل �شهر فرباير 2011م يف  اخلليجي والذي عقد 
مملكة البحرين، اإنه مت يف اللقاء طرح تنفيذ قاعدة 

البيانات لدى اجلمعيات.
للجمعية  املنت�شبني  الأع�شاء  ع��دد  اأن  اإل��ى  واأ���ش��ار 
واأن  اخلليج.  دول  م�شتوى  على  ع�شو   800 و�شل 
يقارب  اللقاء  هذا  يف  �شاركت  التي  اجلمعيات  عدد 
م�شاركة يف  �شركة  و50  تاأهيليا،  ومركزا  28 جمعية 
املعر�س امل�شاند لهذا للقاء، ومب�شاركة اأكرث من 150 
العديد  هناك  اأن  نف�شه  الوقت  يف  موؤكدًا  م�شاركا، 
الإعاقة  ذوي  خدمة  يف  ت�شاهم  التي  ال��ربام��ج  من 
جمل�س  دول  م�شتوى  على  اجلمعية  لهذه  واملنت�شبني 

التعاون اخلليجي.

التنمية  وزارة  اأع���ل���ن���ت 
الأعمال  بدء  عن  الجتماعية 
م���رك���زي  يف  الإن���������ش����ائ����ي����ة 
والعلج  والتقييم  الت�شخي�س 
الطبيعي �شمن م�شروع جممع 
منطقة  يف  ال�شامل  الإع��اق��ة 

عايل.
وكان عاهل البلد جللة امللك 
قد  اآل خليفة  بن عي�شى  حمد 
اأمر بتخ�شي�س اأر�س للمجمع 
هكتارات  ث��لث��ة  م�شاحتها 
املحافظة  يف  ع��ايل  مبنطقة 
ال��و���ش��ط��ى. وق��ام��ت ال����وزارة 
ال�شركات  اإح�����دى  ب��ت��ك��ل��ي��ف 
ال�شت�شارية الهند�شية باإعداد 
الت�شاميم الهند�شية للمراكز 
والأق�شام التي ي�شمها املجمع 
مركزا   »11« عددها  والبالغ 
وق�����ش��م��ا ����ش���ام���ًل م���رك���زي 
والعلج  والتقييم  الت�شخي�س 
الطبيعي اللذين تربع لبنائهما 
عاهل البلد واأمر بتخ�شي�س 

مليون دينار لبناءهما. 
واأف����ادت ال����وزارة ب��اأن مباين 
اإ�شرتاطات  ت��راع��ي  امل��ج��م��ع 
والتخطيط  البلديات  وزارة 
كما  اجل����دي����دة،  ال���ع���م���راين 
الت�شخي�س  مركز  اإن�شاء  اأن 
وال��ت��ق��ي��ي��م ي��ع��ت��رب م����ن بني 
التي  ال�����ش��روري��ة  الأول���وي���ات 
توفريها يف ظل  ال��وزارة  راأت 
احلاجة املا�شة له، واأن الوزارة 
اللجنة  خ���لل  م��ن  ت��ت��دار���س 
ال�شحة  وزارة  م��ع  امل�شرتكة 
الب�شرية  ال���ك���وادر  ل��ت��ح��دي��د 
من  ب��امل��رك��ز  للعمل  ال��لزم��ة 
التخ�ش�شات  يف  الأط���ب���اء 
والخت�شا�شيني  امل��خ��ت��ل��ف��ة 
والجتماعيني  النف�شانيني 
والعلج  النطق  واخت�شا�شي 
اخلا�شة،  والرتبية  الطبيعي 
اأن ي�شم  اأنه من املهم  موؤكدة 
الت�شخي�س عنا�شر من  فريق 
ذوي الخت�شا�شات املتعددة.

ال�شيخ دعيج: %2 

ن�شبة ذوي الإعاقة 

خليجيًا

اإنطالق الأعمال الإن�شائية 

مبجمع الإعاقة ال�شامل
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مملكة  يف  االإهتمام  يتزايد 
حماية  ب��ربام��ج  ال��ب��ح��ري��ن 
امل���ع���اق���ني من  الأط�����ف�����ال 
من  اجلن�شية،  الإع��ت��داءات 
خلل اإقامة الور�س التدريبية 
ال���ت���ي ت��ن��م��ى م���ه���ارات���ه���م 
ومهارتهم  عمومًا  احلياتية 
جت�����اه جت���ن���ب الإ������ش�����اءات 

اجلن�شية خ�شو�شًا.
ويف ه��ذا الإط���ار ي��ربز دور 
مركز »كن حرًا« الذي ينفذ 
يف  للأطفال  تدريبية  ور���س 
 »15  –  4« العمرية  املرحلة 
ع��ام��ًا ب��ع��ن��وان: »اأن����ا طفل 

ذكي.. قوي .. واآمن«.
ك���م���ا اب���ت���ك���رت ال��ب��اح��ث��ة 
حميد  ذك��ري��ات  البحرينية 
ي�شاعد  ب��رن��اجم��ًا  من�شور 
يعانون  ال���ذي���ن  الأط����ف����ال 
على  ب�شيطة  ذهنية  اإع��اق��ة 
الإ�شاءة  اأنف�شهم من  حماية 
»فاعلية  بعنوان:  اجلن�شية، 
برنامج تدريبي وقائي لتنمية 

احلماية  م���ه���ارات  ب��ع�����س 
لدى  اجلن�شية  الإ���ش��اءة  من 
الإع���اق���ة  ذوي  الأط����ف����ال 
الذهنية الب�صيطة يف مملكة 

البحرين«.
وقالت اإنها طبقت الربنامج 
طفل   18 م���ن  ع��ي��ن��ة  ع��ل��ى 
وطفلة من طلبة معهد الأمل 
بهدف  اخل��ا���ش��ة  ل��ل��رتب��ي��ة 
اإخ��ت��ب��ار ق����درات الأط��ف��ال 
على اإدراك حماور الدرا�شة 
»قل ل للغرباء، ال�شر اجليد 
ملك  ج�شمي  ال�شيئ،  وال�شر 
يل، اللم�شة لإمكانية الإ�شاءة 
فعل  ردة  واختبار  اجلن�شية 
تو�شلت  وقد  عليها«.  الطفل 
الأط��ف��ال  اأن  اإل���ى  ال��ن��ت��ائ��ج 
للربنامج  خ�����ش��ع��وا  ال��ذي��ن 
يف  تفوقًا  اأظهروا  التدريبي 
من  احلماية  مهارة  اختبار 
قيا�شا  اجلن�شية،  الإ���ش��اءة 
باأقرانهم الذين مل يخ�شعوا 

لربنامج احلماية.

اإهتمام وا�شع بربامج حماية املعاقني

من الإعتداء اجلن�شي
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»الت�شهيلت  جلنة  طالبت 
م�������ش���روع  يف  ال���ب���ي���ئ���ي���ة« 
الوطنية  الإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
الأ���ش��خ��ا���س ذوي  حل��ق��وق 
املوا�شفات  باإدخال  الإعاقة 
يف  الإع��اق��ة  ل��ذوي  املنا�شبة 
واملتنزهات  العامة  املرافق 
ك���امل���ن���ح���درات وامل����راف����ق 
ه��ذه  واإدراج  ال�����ش��ح��ي��ة، 
املوا�شفات وغريها يف قانون 
ي�شدر  ل  بحيث  البلديات 
املباين  لبناء  ترخي�س  اأي 
اإل  العامة  وامل��راف��ق  العامة 
ال�شرتاطات  ه��ذه  وتو�شع 
ب��ع��ني الع���ت���ب���ار، م�����ش��ددًا 
املرافق  تاأهيل  �شرورة  على 

املوجودة حاليًا.
اللجنة  رئ��ي�����ش��ة  واأك������دت 
هندي  بن  منرية  ال�شيدة 
�����ش����رورة وج������ود ق���ان���ون 
وم���ع���اي���ري خ��ا���ش��ة ل���ذوي 
الإعاقة يف ت�شميم املباين 
لتتمكن  ال����ش���ت���ث���م���اري���ة 
ال��ل��ج��ن��ة م����ن اإدراج����ه����ا 
كما  ال�شرتاتيجية،  �شمن 
يف  اأمنيتها  عن  اأف�شحت 
البحرين  م��دن  ت��ك��ون  اأن 

اأماكن منوذجية لالإعاقة.
اأف�����اد م��دي��ر عام  وب������دوره 
يو�شف  ال�شيد  املحرق  بلدية 
ت�شع  البلديات  اأن  اخلاجة 
الإع��اق��ة  ذوي  اح��ت��ي��اج��ات 

كل  يف  اأول���وي���ات���ه���ا  ���ش��م��ن 
عليها،  تقوم  التي  امل�شاريع 
حيث انهم جزء ل يتجزاأ من 
املجتمع ولهم جميع احلقوق، 
تقنني  ���ش��رورة  اإل��ى  م�شريًا 
لذوي  اخلا�شة  املوا�شفات 
للعمارات  بالن�شبة  الإعاقة 

ال�شتثمارية.
ي�شار اإلى اأن جمل�س املحرق 
البحرين  اأول جمل�س يف  هو 
باللجنة،  اخل��رباء  ا�شتقبل 
اللتقاء  ي��ع��ت��زم��ون  ال��ذي��ن 
يف  البلدية  املجال�س  بجميع 

اململكة.

مطالب بتعديالت يف قانون البلديات ل�شالح املعوقني

ل�  جديدة  جلنة  �شكلت  اأنها  الجتماعية  التنمية  وزارة  ك�شفت 
على  �شتعمل  ال���وزراء،   ملجل�س  ق��رار  الإع��اق��ة«، مبوجب  »تقييم 
اإعادة فح�س جميع معوقي البحرين، وا�شت�شدار تقارير اإعاقة 
وفق معايري واأدوات قيا�س يتم و�شعها من خلل خرباء يف هذا 

املجال.
و�شت�شكل ع�شوية اللجنة من كل من: وزارة ال�شحة، وزارة الرتبية 
والتعليم، جامعة البحرين، جامعة اخلليج العربية، واللجنة العليا 
للإعاقة، و�شت�شبح اللجنة اجلهة الوحيدة يف البحرين املخولة 

باإ�شدار �شهادات الإعاقة للمعوقني يف البحرين.
واأكدت ت�شريحات �شحفية �شادرة عن وزارة التنمية الجتماعية 
الجتماعية  التنمية  لوزير  �شرتفع  اللجنة  ق���رارات  جميع  اأن 
لعتمادها، كما �شتوؤ�ش�س لقاعدة بيانات متكاملة عن الإعاقة يف 
البحرين، وهو الأمر الذي �شي�شاعد احلكومة على و�شع اخلطط 

اخلا�شة بخدمة هذه الفئة يف البحرين.

جلنة جديدة لإعادة 

فح�س جميع معوقي 

البحرين من جديد

اأخبارالبحرين



قريبًا.. تاأ�شي�س الحتاد البحريني للمعاقني

البحريني  الحت����اد  تاأ�شي�س  ف��ك��رة 
للمعاقني بداأت منذ عدة �شنوات حيث 
دعت وزارة التنمية الجتماعية جميع 
العاملة يف جمال  واملراكز  اجلمعيات 
الإعاقة للم�شاركة يف بحث هذه الفكرة 
من اأجل تن�شيق جهودها والعمل ب�شكل 
امل�شرتكة  الأه��داف  لتحقيق  جماعي 

وامل�شاريع العامة.
التاأ�سي�سة  الــلــجــنــة  رئــيــ�ــس  وقـــــال 
لــلحتــاد جــا�ــســم �ــســيــادي، اإن��ه ق��د مت 
اجلمعيات  لهذه  ت�شاوري  لقاء  عقد 
 15 وح�شره  2008/2/23م  بتاريخ 
جمعية ومركز، وقد اأ�شفر عن ت�شكيل 
جلنة تاأ�شي�شية للحتاد. م�شيفًا: متت 
التاأ�شي�شية  اللجنة  لجتماع  الدعوة 
الوطني  املركز  يف  عقد  ال��ذي  الأول 
بتاريخ  الأه��ل��ي��ة  امل��ن��ظ��م��ات  ل��دع��م 
ت�شكيل  على  وات��ف��ق  م   2008/5/18
جلنة حت�شريية لإعداد م�شودة النظام 
ال�شم  جمعية  من  مكونة  الأ�شا�شي 
البحرينية واملركز البحريني للحراك 
للتخلف  البحرينية  واجلمعية  الدويل 
للمكفوفني  ال�شداقة  وجمعية  العقلي 
داون  ملتلزمة  البحرينية  واجلمعية 
اأم��ور  لأول��ي��اء  البحرينية  واجلمعية 

املعاقني واأ�شدقائهم. 
اجتماعات   6 بعقد  اللجنة  وق��ام��ت   
الأ�شا�شي،  النظام  م�شودة  لإع���داد 
جميع  على  امل�شودة   ه��ذه  تعميم  ومت 
وملحظاتها  راأيها  لإبداء  اجلمعيات 
ومن ثم متت الدعوة للجتماع الثاين 
للجنة التاأ�شي�شية  بتاريخ 2009/1/4م 
والذي عقد يف مقر اجلمعية البحرينية 
واإق����رار  ملناق�شة  ال��ط��ف��ول��ة   لتنمية 

امل�شودة الأخرية للنظام الأ�شا�شي.
اللجنة  ت��ك��ل��ي��ف  مت  ���ش��ي��ادي:  وق����ال 
الإ�شهار  اإجراءات  ملتابعة  التح�شريية 
الجتماعية، و�شدر  التنمية  وزارة  مع 
ب�شاأن   2010 ل�شنة   »54« رق��م  ق��رار 
الرتخي�س بت�شجيل الحتاد البحريني 
للمعاقني واملن�شور باجلريدة الر�شمية 

بتاريخ 14 يوليو 2010م.
واأك��د اأن العمل ج��اري  من قبل جلنة 
الإعداد والتح�شري للموؤمتر التاأ�شي�شي 
اإدارة  جمل�س  اأول  لنتخاب  للحتاد 
حتت  املوؤمتر  و�شيعقد  الحت��اد.  لهذا 
رعاية كرمية من �شعادة وزيرة التنمية 
الجتماعية قبيل حلول منت�شف العام 
كافة اجلمعيات  و�شيتم دعوة  2011م 

املوؤ�ش�شة للم�شاركة يف هذا املوؤمتر.
املوؤمتر  اأن برنامج  اإلى  �شيادي  واأ�شار 

وكلمة  احلفل  لراعي  كلمة  �شيت�شمن 
فنية  وف��ق��رة  ال��ت��ح�����ش��ريي��ة،  اللجنة 
اإل����ى م��ع��ر���س ال����ذي ي�شم  اإ���ش��اف��ة 
منتجات ومطبوعات واأعمال جمعيات 
�شتعقد  الإف��ت��ت��اح  وع��ق��ب  الحت�����اد، 
حول  ورق���ة  وت�شمل  امل��وؤمت��ر  جل�شات 
الأ�شخا�س  حلقوق  الدولية  التفاقية 
ذوي الإعاقة لل�شيدة منى عبداجلواد 
اخلبرية يف جمال الإعاقة وورقة عمل 
املوازية  ال��ت��ق��اري��ر  ودور  قيمة  ح��ول 
الأ�شخا�س  حلقوق  الدولية  للتفاقية 
�شلبي  ع��لء  للأ�شتاذ  الإع��اق��ة  ذوي 
خبري حقوق الإن�شان وورقة حول حال 
لل�صيد  البحرين  مملكة  يف  االإع��اق��ة 
حول  اأخ���رى  وورق���ة  ���ش��ي��ادي  جا�شم 
الحتاد،  عمل  لربنامج  العام  الإط��ار 
املالية  اللئحة  اإق��رار  ذلك  بعد  ليتم 
اإجراءات   يف  البدء  ثم  ومن  املقرتحة 
للحتاد  اإدارة  جمل�س  اأول  انتخاب 
وال��ذي مت دع��وة ع��دد من اجلمعيات 

احلقوقية للإ�شراف عليها. 
حديثه  �شيادي  جا�شم  ال�شيد  واختتم 
ث��م��رة جهود  ب���اأن ه��ذا الحت���اد ميثل 
العاملة  اجلمعيات  جلميع  م�شنية 
منعطفا  وي�شكل  الإع��اق��ة  جم��ال  يف 
الدفاع  اأج��ل  م��ن  م�شريتها  يف  هاما 
الإعاقة،  ذوى  الأ�شخا�س  ق�شايا  عن 
و���ش��ي��ك��ون خ��ط��وة رائ�����دة م���ن اأج���ل 
وجتميع  امل�شرتك  العمل  ودعم  تعزيز 
الأهداف  لتحقيق  واجلهود  الطاقات 
له  امل��وؤ���ش�����ش��ة  للجمعيات  امل�����ش��رتك��ة 
اخلدمات  وحت�شني  املكا�شب  وتطوير 
للأ�شخا�س ذوي الإعاقة بكافة فئاتهم 

يف مملكة البحرين.

برعاية وزيرة �لتنمية �لجتماعية

15

 جا�سم �سيادي
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اأخبارال�سعودية

بني  ال��ت��وا���ش��ل  �شبل  اأث��م��رت 
يف  امل��ع��اق��ني  جمعية  اإدارة 
جامعة  اإدارة  م��ع  الأح�����ش��اء 
 22 قبول  عن  في�شل،  امللك 
طالبًا وطالبة من الأ�شخا�س 
ل��ل��درا���ش��ة  الإع����اق����ة  ذوي 
عدة  يف  باجلامعة  النظامية 
تخ�ش�شات خمتلفة، موزعني 
التايل: 16 منهم  النحو  على 
الب�شرية،  الإعاقة  ذوي  من 
و3 من ذوي الإعاقة احلركية، 
و1 من ذوي الإعاقة ال�شمعية، 

و2 من متعددي العوق. 
مقاعد   10 خ�ش�شت  ك��م��ا 
م�شتقبًل  ل���ل���زي���ادة  ق��اب��ل��ة 
الإع��اق��ة  ذوي  ل��لأ���ش��خ��ا���س 
املطور  ال��ت��ع��ل��ي��م  ب��رام��ج  يف 

التعليم  عمادة  مع  للنت�شاب 
بعد  عن  والتعليم  الإلكرتوين 
الثاين  الف�شل  م��ن  اب��ت��داًء 
-1431 اجل���ام���ع���ي  ل��ل��ع��ام 

.1432
ال�شورى  جمل�س  ع�شو  وثمن 
اإدارة  جمل�س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب 

الأح�شاء  يف  املعاقني  جمعية 
ال�شعدون  �شعدون  ال��دك��ت��ور 
ال������دور ال�����ذي ت�����ش��ط��ل��ع به 
اجلامعة واملتمثل يف جهودها 
مع  املثمر  وتعاونها  الكبرية 
بالأح�شاء  امل��ع��اق��ني  جمعية 
اإتاحة  ���ش��اأن��ه  م��ا م��ن  ك��ل  يف 

من  لأبنائنا  التكافوؤ  فر�س 
الإع���اق���ة  ذوي  الأ���ش��خ��ا���س 
م�شريتهم  ا���ش��ت��ك��م��ال  يف 
التعليمية اجلامعية والرتقاء 
املجتمعية  ب����اخل����دم����ات 
الإع��اق��ة  ذوي  ل��لأ���ش��خ��ا���س 

باملنطقة

قبول 22 من ذوي الإعاقة بجامعة امللك في�شل

 د. �سعدون ال�سعدون

ال�شعودية  اجلمعية  تنطلق 
لدعم اأ�شر ذوي الحتياجات 
الأولى  تعترب  والتي  اخلا�شة 
على م�شتوى اململكة يف غ�شون 
بعد  وذلك  القادمة،  الأ�شهر 
من  موافقة  على  ح�شولها 
الجتماعية  ال�شئون  وزارة 
خ��دم��ات��ه��ا جلميع  و���ش��ت��ق��دم 
طريق  ع��ن  اململكة  مناطق 
الغربية  املنطقة  يف  فروعها 

واجلنوبية والو�شطى. 
اإدارة  جمل�س  رئي�شة  وقالت 
�شهري  ال��دك��ت��ورة  اجلمعية 
�شاحبة  اأن  م��ك��ي،  حم��م��د 
ال�����ش��م��و امل���ل���ك���ي الأم������رية 
ج����واه����ر ب���ن���ت ن���اي���ف بن 

اأمري  �شمو  حرم  عبدالعزيز 
�شتكون  ال�شرقية  املنطقة 
للجمعية.  الفخرية  الرئي�شة 
تهدف  اجلمعية  اأن  واأف��ادت 
اإل����ى م�����ش��اع��دة اأ���ش��ر ذوي 
الح����ت����ي����اج����ات اخل���ا����ش���ة 
والفئات  الإعاقات  مبختلف 
اجلن�شني،  كل  من  العمرية 
للأ�شرة  اآم���ن  ج��و  وت��وف��ري 
للتحدث بحرية وبدون خجل 
تواجهها  التي  امل�شاكل  عن 
احللول  اإي���ج���اد  وحم���اول���ة 
الآراء  ت���ب���ادل  ط��ري��ق  ع���ن 
نظرائهم  م���ع  واخل������ربات 
وت����ق����دمي ال����ش���ت�������ش���ارات 
وور�س  التدريبية  وال��دورات 

من  نخبة  ق��ب��ل  م��ن  ال��ع��م��ل 
يف  واملخت�شني  الأكادمييني 
جم���ال الإع���اق���ة م��ن داخ��ل 
بالإ�شافة  اململكة وخارجها، 
باخلدمات  ت��زوي��ده��ا  اإل���ى 
والربامج املتاحة يف املنطقة 
اختيار  يف  وم�����ش��اع��دت��ه��ا 

ال�شعي  م��ع  منها،  املنا�شب 
اجلهات  ك��اف��ة  م��ع  للتعاون 
هذه  ت��ق��دمي  يف  امل��خ��ت�����ش��ة 
اخلدمات واإجراء الدرا�شات 
املجال  ه���ذا  يف  وال��ب��ح��وث 
وم�شاركة ذلك يف املوؤمترات 
واملجلت العلمية املخت�شة.

اإطالق اأول جمعية �شعودية لدعم اأ�شر املعاقني
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الأطفال  جمعية  ا�شت�شافت 
امل��ع��وق��ني ور���ش��ة ت��دري��ب عن  
ا�شتمرت   اخل���ريي«  »الإع����لم 
فيها  ح��ا���ش��ر  ي���وم���ني،  مل����دة 
علي  بن  العزيز  عبد  الدكتور 
امل��ق��و���ش��ي اأ����ش���ت���اذ الإع�����لم 
موؤ�ش�شة  ع��ام  مدير  وم�شاعد 
اآل  ال��ع��زي��ز  ع��ب��د  ب��ن  �شلطان 

�شعود اخلريية. 
مركز  مبقر  الور�شة  واأقيمت 
امللك عبد اهلل لرعاية الأطفال 
و17   16 يومي  بجدة  املعوقني 
مب�شاركة  2011م  ف���رباي���ر 
العلقات  اإدارات  من�شوبي 
باجلمعيات  والإع���لم  العامة 
وامل����وؤ�����ش���������ش����ات اخل����ريي����ة، 
بالعمل  واملهتمني  وللدار�شني 

الإعلمي واخلريي. 
وقال اأمني عام جمعية الأطفال 
امل���ع���وق���ني ع���و����س ع���ب���د اهلل 
تاأتي  الور�شة  اإن هذه  الغامدي 
التدريبية  ال��ربام��ج  اإط���ار  يف 

على  اجلمعية  حت��ر���س  ال��ت��ي 
موؤ�ش�شات  اأداء  لتطوير  تبنيها 
اململكة،  يف  اخل����ريي  ال��ع��م��ل 
عام  راأي  بناء  جهود  وتعزيز 
واع ومتفاعل مع ر�شالة وجهود 
تلك املوؤ�ش�شات، خا�شة يف ظل 
كو�شيلة  الإع���لم  دور  تنامي 
و�شناعة  وال��ت��وع��ي��ة  للتثقيف 

الراأي. 
واأ�شار الغامدي اإلى اأن جمعية 
الأطفال املعوقني وانطلقًا من 
ق�شية  تبني  الوطني يف  دورها 
تكثيف  ع��ل��ى  ت��ع��م��ل  الإع���اق���ة 
التدريب  ب��ربام��ج  اله��ت��م��ام 
يف  ت�شهم  ال��ت��ي  املتخ�ش�س 
الب�شرية  ال���ق���درات  ت��ط��وي��ر 
جمالت  يف  العاملة  الوطنية 
الرعاية واخلدمة الجتماعية، 
وتتبنى يف هذا الإطار منظومة 
م��ن الأن�����ش��ط��ة ب��ال��ت��ع��اون مع 
خرباء متخ�ش�شني من داخل 

اململكة وخارجها.

الإعالم اخلريي.. ور�شة 

بجمعية الأطفال 

املعوقني

»جمعية كفيف«.. 

تعيد النور اإىل 

املعاقني ب�شريًا

منذ افتتاح جمعية املكفوفني 
الريا�س  مبنطقة  اخل��ريي��ة 
»ك���ف���ي���ف«، ع����ام 1428ه������، 
ل�شاحب  ف��خ��ري��ة  ب��رئ��ا���ش��ة 
�شلمان  الأم��ري  امللكي  ال�شمو 
منطقة  اأمري  عبدالعزيز  بن 
تعمل  وه������ي  ال�����ري�����ا������س، 
امل��ج��ت��م��ع بفئة  ت��وع��ي��ة  ع��ل��ى 

املكفوفني  لدى  بالنف�س  الثقة  وتعزيز  ب�شريًا،  املعوقني 
اإدارة  يف  الفعالة  امل�شاركة  من  ومتكينهم  والكفيفات، 
اجلمعية والتخطيط لرباجمها والإ�شراف على تنفيذها، 
املنا�شبة  وال�شت�شارات  الإر���ش��ادات  تقدمي  اإلى  اإ�شافة 
الأمثل  التعامل  من  لتمكينهم  ب�شريًا؛  املعوقني  لأ�شر 
التدريب  برامج  وتنظيم  اإع��داد  جانب  اإلى  احلالة،  مع 

والتاأهيل املنا�شبة لهم ولأ�شرهم والعاملني معهم. 
واأو�شح »حممد ال�شوميان« مدير جمعية كفيف اأن اجلمعية 
ت�شعى اإلى حتقيق عدد من حقوق وتطلعات املكفوفني يف 
اململكة ومن اأهمها تفعيل املجل�س الأعلى للمعوقني؛ واإتاحة 
الفر�شة لهم درا�شيًا يف عدة تخ�ش�شات منها القانون 
اأنه لي�س هناك �شبب  والإعلم واحلا�شب الآيل، موؤكدًا 
التخ�ش�شات،  تلك  يف  املكفوفني  قبول  رف�س  يف  مقنع 
واأن قبولهم �شيقلل من ال�شغط على طلبات التوظيف يف 
ل�شغل  للمكفوفني  املجال  بفتح  مطالبًا  التدري�س،  جمال 
وال�شرعية  القانونية  ال�شت�شارات  مثل  الوظائف  بع�س 

والأ�شرية يف اجلهات احلكومية اأو اخلا�شة.
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اأخبارقطر

مدير  حبيب  اأح��م��د  ك�شف 
مبركز  والتوعية  الت�شالت 
املركز  ان�شمام  ع��ن  م��دى 
اإل�����ى ن��ق��ا���س ع���امل���ي ح��ول 
رقمي  جمتمع  ب��ن��اء  اأه��م��ي��ة 
مبا  الإع��اق��ة  ل��ذوي  �شمويل 
للتوا�شل  اإمكانياتهم  يوؤكد 
التكنولوجية  التقنيات  م��ع 
احلديثة ب�شل�شة و�شفافية.

خ���رباء  اإن  ح��ب��ي��ب  وق�����ال 
وك��ن��دا عر�شوا  اأوروب����ا  م��ن 
تقنيات  اأح����دث  ب��ال��دوح��ة 
ذوي  م�شاعدة  تكنولوجيا 
�شمن  اخلا�شة  الحتياجات 
التكنولوجيا  ن��دوات  �شل�شلة 
ينظمها  ال��ت��ي  امل�����ش��اع��دة 

املركز. 
تهدف  الندوات  اأن  واأ�شاف 

اإلى تعريف املجتمع القطري 
ب���اأه���م���ي���ة ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
امل�������ش���اع���دة ل��لأ���ش��خ��ا���س 
اخلا�شة  الحتياجات  ذوي 
حياتهم  وت�شهيل  لتحفيزهم 

يف جمالت العلم والتعليم.
مدى  مركز  اأن  اإل��ى  واأ���ش��ار 
اأن�شاأ من قبل املجل�س الأعلى 
للت�شالت كرد فعل لتوقيع 
ق��ط��ر ات��ف��اق��ي��ة ح��ق��وق ذوي 
الإع��اق��ة م��ع الأم���م املتحدة 
املجتمع  ت����زوي����د  ب���ه���دف 
املقيمني  م����ن  ال���ق���ط���ري 
بتكنولوجيا  وامل���واط���ن���ني 
واملعلومات  الت�شالت  عامل 
العلمي  ال��ب��ح��ث  وت��ط��وي��ر 
العامل  يف  التقنيات  وتعريب 

العربي.

مدى ين�شم لنقا�س عاملي لبناء جمتمع رقمي للمعاقني

ك�شف الدكتور زكريا حامد، 
رئ���ي�������س ق�����ش��م اخل���دم���ات 
ال�شفلح  مب���رك���ز  ال��ط��ب��ي��ة 
الحتياجات  ذوي  للأطفال 
اخلا�شة، اأنه يف كل عام يتم 
اكت�شاف )25( حالة م�شابة 
مبتلزمة داون يف قطر، واأن 
�شببها  احل���الت  م��ن   %  95
عمر  زاد  فكلما  الأم،  عمر 
الأم زادت احتمالية اجناب 
اأطفال م�شابني باملتلزمة.

ج�����اء ذل�����ك خ�����لل ن����دوة 
الوراثة  بني  داون  »متلزمة 
نظمها  ال���ت���ي  وال���رع���اي���ة« 
للأطفال  ال�����ش��ف��ل��ح  م��رك��ز 
اخلا�شة،  الحتياجات  ذوي 
2011م،  م��ار���س  منت�شف 

املهتمني  م��ن  ع��دد  بح�شور 
ب�شوؤون ذوي الإعاقة.

اأهمية  ع��ل��ى  ح��ام��د  و���ش��دد 
للإعاقة،  امل��ب��ك��ر  ال��ت��دخ��ل 
اخلدمات  اأف�����ش��ل  ل��ت��ق��دمي 

ال�شاملة  والعلجية  الوقائية 
لهم.

ب���دوره ق��ال ال��دك��ت��ور جميل 
الوراثة  اإدارة  مدير  العلمي، 
اجلزئية باملركز اإن »متلزمة 

داون« ل يعترب مر�شًا وراثيًا 
حيث  الأج��ي��ال،  ع��رب  ينتقل 
تعرف باأنها مر�س ينجم عن 
»كرومو�شومي«  �شبغي  خطاأ 
النمو  يف  ت����اأخ����را  ي�����ش��ب��ب 
وا�شطرابا  والبدين  العقلي 
يف مهارات اجل�شم الإدراكية 

واحلركية،
عبد  حممد  الدكتور  وتطرق 
جتربته  اإلى  املناعي  الكرمي 
دلل  ابنته  م��ع  ال�شخ�شية 
داون،  مب��ت��لزم��ة  امل�شابة 
الفئة  ه����ذه  اأّن  م��و���ش��ح��ًا 
اإل�����ى دع����م كبري  ب��ح��اج��ة 
فهم  ح��ي��ات��ه��م،  مل��وا���ش��ل��ة 
املواهب  الكثري من  ميتلكون 

والقدرات.

ندوة بال�شفلح: 25 حالة اإ�شابة مبتالزمة داون �شنويا يف قطر
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ك�شفت درا�شة حديثة قامت 
ال�شعيد   ه���ل  ال���دك���ت���ورة 
مديرة مركز الدوحة العاملي 
اخلا�شة   الحتياجات  لذوي 
ملعاجلة  جديدة  طريقة  عن 
الأط��ف��ال ذوي الإع��اق��ة عن 
اأنواعه  بجميع  الفن  طريق 
م���ن امل��و���ش��ي��ق��ى وال��غ��ن��اء 
امل�شرحي  وال��ف��ن  وال��ر���ش��م 

والرق�س الإيقاعي.
تعد  التي  الدرا�شة  واأثبتت   
الدولة  نوعها يف  من  الأولى 
اأهمية الفن باأنواعه املختلفة 
ذوي  الأف���راد  م��ع  بالتعامل 
امل��خ��ت��ل��ف��ة، وقد  الإع���اق���ات 
اأطفال  ع��ل��ى  تطبيقها  مت 
لذوي  العاملي  الدوحة  مركز 
كما  اخلا�شة،  الحتياجات 
احليوي  ال���دور  ع��ن  ك�شفت 

تنمية  يف  الفن  يلعبه  ال��ذي 
ح��وا���س وم��ه��ارات الأف���راد 

ذوي الإعاقات.
يف  ه����ل  د.  واأو�����ش����ح����ت 
التو�شل  ميكن  اأنه  درا�شتها 
علج  عند  مبهرة  لنتائج 
الإع���اق���ات  ذوي  الأف�������راد 
معرفة  وامل���ه���م  امل��خ��ت��ل��ف��ة، 
ال��ط��ري��ق��ة ال��ت��ي مي��ك��ن اأن 
يف  ال��ط��ف��ل  م��ن��ه��ا  ي�شتفيد 
التدريب، حيث يعترب الر�شم 
امل�شرحي  والفن  واملو�شيقى 
الآليات  اأه��م  من  والرق�س 
التي يتم العتماد عليها، يف 
حني جنحت يف تفعيل اأ�ش�س 
طريق  عن  اجلديد  التعليم 

الفن.
مدى  الدرا�شة  اأظهرت  وقد 
املعاق،  ب��ال��ف��رد  اله��ت��م��ام 

وذلك من خلل التعليم عن 
بو�شع  اخلا�س  الفن  طريق 
الربامج واخلطط التعليمية 
وتنمية  ع��لج  اإل��ى  الرامية 

مهارات املعاق.
واأكدت الدرا�شة اأن  للق�شة 
املو�شيقية الراق�شة اأهداف 

مثل:  وتعليمية  اأخ��لق��ي��ة 
اك��ت�����ش��اب ق��ي��م اأخ��لق��ي��ة 
ح��م��ي��دة واك��ت�����ص��اب اأمن���اط 
اإلى  ت����وؤدى  ���ش��وي��ة  �شلوكية 
التكامل والتفاعل الجتماعي 
ال�شليم، واإثارة خيال الطفل 

وطموحه.

الأ�شدقاء  اأف�شل  ملركز  العام  املدير  األفني  اأبو  لآلئ  قالت 
اأنه  موؤكدًة   ،%  50 بن�شبة  زادت  للمركز  املنت�شبني  عدد  اإن 
يعتزم تنفيذ خطة ا�شرتاتيجية للرتقاء مب�شتوى اخلدمات 

املقدمة لذوي الإعاقة.
مار�س  منت�شف  املركز  نظمه  حفل  هام�س  على  واأ�شافت 
2011م، مبنا�شبة مرور ثلث �شنوات على تاأ�شي�شه اأن اخلطة 
اجلديدة ت�شمل حزمة من الربامج لدمج ذوي الحتياجات 

اخلا�شة يف املجتمع.
واأ�شارت اإلى اأن املركز يعمل على درا�شة حتديد احتياجات 
�شوق العمل املحلية من الوظائف التي ميكن اأن يقوم بها ذوو 

الإعاقة بهدف دجمهم يف احلياة العملية.
وبدوره، �شدد اللعب خالد �شلمان على اأهمية دعم فئة ذوي 

الحتياجات اخلا�شة واإعطائهم الفر�س التي ي�شتحقونها.
و�شهد احلفل ح�شورا وا�شعا من املهتمني والباحثني والعاملني 

يف جمال الإعاقة اإ�شافة اإلى جنوم قناة الكاأ�س القطرية.

درا�شة: »الرق�س الإيقاعي« يطور مهارات املعاقني

خطة جديدة بـ »اأف�شل الأ�شدقاء« خلدمة ذوي الإعاقة



اأخبارالكويت

ادارة  جمل�س  اأع�����ش��اء  اأك��د 
لأولياء  الكويتية  اجلمعية 
اأم��������ور امل����ع����اق����ني، خ���لل 
موؤخرًا  عقد  الذي  الجتماع 
بح�شور  اجلمعية،  مقر  يف 
اعادة  برنامج  م�شوؤولني من 
هيكلة القوة العاملة واجلهاز 
التنفيذي بالدولة اإلى اأهمية 
�شيناق�شها  ال��ت��ي  الق�شايا 
اخلليجية  اجلمعية  ملتقى 
للعاقة احلادي ع�شر حتت 
الأ�شخا�س  »ت�شغيل  �شعار: 
ب��دول جمل�س  الع��اق��ة  ذوي 
الأنظمة  اخلليجي:  التعاون 
العمل«،  وبيئات  وال��ق��وان��ني 
وذل��ك خ��لل ال��ف��رتة م��ن 5 
اأب��ري��ل 2011م حتت   7 ال��ى 

رعاية كرمية من �شمو ال�شيخ 
رئي�س جمل�س  املحمد  نا�شر 

الوزراء.
نائبة  ال�شانع،  هناء  وقالت 
رئي�س جمل�س ادارة اجلمعية 
الكويتية لأولياء اأمور املعاقني 
اإن  الجتماع اأكد اأن ت�شغيل 
اجتماعية  م�شوؤولية  املعاقني 
م�شرتكة بني جميع قطاعات 

املجتمع املعنية.
الفعال  الأث����ر  اإل���ى  ول��ف��ت��ت 
حققه  ال��������ذي  وال����ك����ب����ري 
الج��ت��م��اع يف الإج���اب���ة عن 
اأولياء  وخم���اوف  ت�����ش��اوؤلت 
اأم������ور امل���ع���اق���ني ال��ع��دي��دة 
ال�شركات  حول  دارت  والتي 
لتوظيف  الفر�شة  تتيح  التي 

التي  املكافاأة  املعاقني وقيمة 
من  املعاقون  عليها  يح�شل 
دعم العمالة مقابل عملهم، 
املكافاأة  هذه  �شرف  وكيفية 

وغريها من املوا�شيع، قائلًة 
اأن هناك اأكرث من 57 �شركة 
لت�شغيل  ال���ش��ت��ع��داد  لديها 

املعاقني بدولة الكويت

»اأولياء الأمور«:

57 �شركة كويتية 

م�شتعدة لتوظيف 

املعاقني
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التمار: اإحالة مالحظات 

»املحا�شبة« لفريق 

قانوين

جا�شم  الدكتور  العاقة،  ذوي  ل�شوؤون  العامة  الهيئة  مدير  قال 
التمار اإنه حر�شا على مبداأ ال�شفافية فقد متت احالة ملحظات 
ديوان املحا�شبة املت�شمن خمالفات ادارية ومالية وقانونية )يف 
عمل املجل�س الأعلى ل�شوؤون املعاقني �شابقًا( اإلى الفريق القانوين 

بالهيئة.
امللحظات  كل  بدرا�شة  �شيقوم  القانوين  الفريق  اأن  واأ�شاف 
وتو�شيات  تقرير  رفع  على  والعمل  املحا�شبة  ديوان  الواردة من 
الأمة  جمل�س  اأن  مو�شحًا  ب�شاأنها،  اللزمة  الج��راءات  لتخاذ 
قد وافق م�شبقًا على القرتاح املقدم من بع�س الأع�شاء بتكليف 
�شابت  التي  واملخالفات  امللحظات  درا�شة  املحا�شبة  دي��وان 
اأوجه العمل )باملجل�س الأعلى ل�شوؤون املعاقني �شابقًا( واملتعلقة 
بال�شهادات ال�شحية ال�شادرة منه ب�شاأن حتديد ن�شب الإعاقة.

هذا  مبوجب  اأعماله  با�شر  ق��د  املحا�شبة  دي���وان  فريق  وك��ان 
اأعمال  عن  امللحظات  من  العديد  تقريره  يف  وورد  التكليف، 

املجل�س الأعلى للمعاقني )�شابقًا(.

خطة كويتية

لدمج املعاقني يف 

التعليم العام

اأكدت وكيلة وزارة الرتبية متا�شر ال�شديراوي ان الوزارة 
ت�شعى لدمج املتعلمني من ذوي العاقة يف مدار�س التعليم 
العام �صمن اخلطة االمنائية للربنامج احلكومي لل�صنوات 

الأربع القادمة.
ذوي  املتعلمني من  بدمج  بداأت  ال��وزارة  اأن  اإلى  واأ�شارت 

العاقة الب�شيطة واملتعلمني من �شعاف ال�شمع.
احلكومة  اأن  التدريب  بوابة  فريق  لقائها  خلل  واأك��دت 
حتث على �شرورة التعاون مع القطاع اخلا�س يف املجال 

التعليمي.
-The Cou  ي�شار اإلى اأن جمل�س الأطفال ال�شتثنائيني
دولية  منظمة  وهو   ،cil for Exceptional Children
غري ربحية تكر�س اأعمالها لتح�شني املخرجات التعليمية 

للأفراد ذوي العاقة.
وتاأ�ش�س املجل�س عام 1922م قد اأ�شبح �شريكًا للوزارة يف 
عملية الدمج التعليمي ملا له من خربة طويلة يف الرتبية 

اخلا�شة.

ال�سيدة متا�سر ال�سديراوي
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اأخبارالكويت

قامت جمموعة �شباب اخلري 
املعاقني  وغ��ري  املعاقني  م��ن 
ت��ذك��اري  ���ش��رح  بت�شميم 
باألوان علم  على �شكل �شراع 
ح��دي��ق��ة جممع  ال��ك��وي��ت يف 
�شيظل  حيث  الدي�شكفري، 

مكانه ملدة عام كامل.
ك��ل من  احل��ف��ل  وق���د ح�شر 
اهلل  العبد  �شيخة  ال�شيخة 
الرئي�س  ال�شباح  اخلليفة 
الكويتي  ل��ل��ن��ادي  ال��ف��خ��ري 
رئي�س  ون���ائ���ب  ل��ل��م��ع��اق��ني 
ملتابعة  الكويتية  اجلمعية 
ق�شايا املعاقني ال�شيدة خلود 
اجلمعية  واأع�����ش��اء  ال��ع��ل��ي 
الكويتية لأولياء اأمور املعاقني 
وال�شيد  ال�شهلي  فهد  ال�شيد 

يو�شف الزويد.
و����ش���م���ل احل����ف����ل ال���ع���دي���د 
الرتفيهية  ال���ف���ق���رات  م���ن 

وامل�����ش��اب��ق��ات اإ���ش��اف��ة اإل��ى 
اأبدت  وقد  ال�شراع.  ت�شميم 
ال�شيدة  امل��ج��م��وع��ة  رئي�شة 
�شرورها  ع��ن  ال��ع��ل��ي  ع��ن��ود 
وعمل  الفعالية  هذه  لتنظيم 
مقدمًة  ال��ت��ذك��اري  ال�شرح 
�شكرها لكل من �شاهم بهذا 
الإع���اق���ة  ذوي  م���ن  ال��ع��م��ل 
وال�شركات  اأمورهم  واأولياء 

الداعمة.
ال�شيخه �شيخة كلمة  واألقت   
العمل  ه��ذا  اإن  فيها  ق��ال��ت 
جبار ومميز نظرًا الأنه اأجنز 
باأيدي اأبنائنا املعاقني والذين 
حاولوا اإي�شال ر�شالة �شادقة 
الكويت،  ب��ح��ب  ووا���ش��ح��ة 
�شيخة  ال�����ش��ي��خ��ة  و���ش��ك��رت 
ال�شباح املجموعة على هذه 
اأتاحت  الفكرة اجلميلة التي 

للمعاقني امل�شاركة.

ال�شراع.. املعاقون 

ي�شممون �شرحًا 

تذكاريًا باألوان علم 

�لكويت
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نظمت جمموعة �شباب اخلري 
 »2« عبري  وفريق  التطوعية 
فيلكا ملدة  الى جزيرة  رحلة 
ثلثة اأيام ب�شحبة اأ�شخا�س 

من ذوي  الإعاقة.

العديد  ال��رح��ل��ة  وت�شمنت 
والفعاليات  الأن�����ش��ط��ة  م��ن 
والتعليمية  ال��رتف��ي��ه��ي��ة 
احتفالية  ايل  ب��الإ���ش��اف��ة 
ب��ال��ع��ي��د ال��وط��ن��ي اإ���ش��اف��ة 

اجلزيرة  معامل  زي���ارة  اإل��ى 
م����ث����ل م����ت����ح����ف ال�������ش���ي���خ 
ع���ب���داهلل ال�������ش���امل ون���ادي 
الدبابات  الفرو�شية ومتحف 
ال��ع��راق��ي��ة وم���راع���ي الإب���ل 

وبحرية البط. 
لطاقم  املعاقني  ق��دم  وق��د   
علم  ب���اجل���زي���رة  الإدارة 
اأيديهم  �شنع  م��ن  ت��ذك��اري 

خلل الرحلة.

�شباب اخلري وفريق عبري 3 ينظمون

رحلة اإىل »فيلكا«
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اأخبارالإمارات

يف اإطار حر�شها على تاأهيل 
م�شوؤليها  وك��ب��ار  قياداتها 
العليا  زايد  موؤ�ش�شة  نظمت 
وذوى  الإن�شانية  للرعاية 
الح���ت���ي���اج���ات اخل��ا���ش��ة 
تاأهيلية  دورة  م����وؤخ����رًا 
وم���دراء  العليا  ل��ل��ق��ي��ادات 
القطاعات واملراكز التابعة 
اجل���ودة  اإدارة  ح���ول  ل��ه��ا 

ال�شاملة.
 وقال حممد �شيف القبي�شي 
املالية  ال�شوؤون  اإدارة  مدير 
الربنامج  اإن  والإداري�������ة 
ياأتي �شمن �شل�شلة لدورات 

املجال  القيادات يف  تطوير 
وتطبيق  والقيادي  الإداري 
اإ�شرتاتيجية علمية متطورة 
الأداء  م�������ش���ت���وى  ل���رف���ع 
الدوائر  كافة  يف  املوؤ�ش�شي 
والهيئات  وامل��وؤ���ش�����ش��ات 
نظم  وت��ط��ب��ي��ق  امل��ح��ل��ي��ة 

اجلودة ال�شاملة.
 واأ�شاف اأن حماور الربنامج 
الذي اأعده للدورة التاأهيلية 
تدور حول التطور التاريخي 
اجل����ودة  اإدارة  مل��ف��اه��ي��م 
املفاهيم  وتطبيق  ال�شاملة 
املتقدمة لها من خلل خلق 

امل�شاركة وال�شتخدام  روح 
العاملني  ل��ق��درات  الأم��ث��ل 
ملنهج  اأ���ش��ا���ش��ي��ة  ك��رك��ي��زة 
ال�شاملة،  باجلودة  الإدارة 
و�شرورة حتديد امل�شئوليات 
وال�����ش��ل��ط��ات وال��ع��لق��ات 
الوظائف  ب���ني  ال��راأ���ش��ي��ة 
العاملني  ل��دف��ع  ك��اأ���ش��ا���س 
والتحفيز  ل��ل��م�����ش��ارك��ة، 
العاملني  ل��دف��ع  ك��اأ���ش��ل��وب 
اليجابية  امل�����ش��ارك��ة  اإل���ى 
و�شبل  باملنظمة،  الأداء  يف 
الأداء  تقييم  نظم  تطوير 
وف���ق���ا مل��ف��اه��ي��م اجل�����ودة 

ال�شاملة لدفع العاملني اإلى 
االرتباط باملنظمة وحتقيق 
اإ�شافة  والن��ت��م��اء،  ال���ولء 
مهارات  تنمية  كيفية  اإل��ى 
وتركيز  للعاملني،  التوا�شل 
حتديد  وك��ي��ف��ي��ة  ال��ت��وج��ي��ه 
الأه�����������داف، وال��ع�����ش��ف 
اأدوات  من  ك���اأداة  الذهني 
اجلودة ال�شاملة لتنمية روح 
امل�شاركة والتطوير امل�شتمر، 
من  العمل  تفعيل  وكيفية 
وغر�س  العمل  ف��رق  خ��لل 

مفاهيم العمل اجلماعي.

برنامج  للقيادات يف »زايد العليا« حول اإدارة 

اجلودة ال�شاملة
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جمعية  ع�شوات  ا�شتقبلت 
اأولياء اأمور املعاقني بالإمارات 
اأع�شاء من اجلمعية الكويتية 
مبقر  املعاقني  اأم��ور  لأول��ي��اء 
ب��ال�����ش��ارق��ة حيث  اجل��م��ع��ي��ة 
تعزيز  �شبل  اجلانبان  تبادل 
ملا  امل�شرتك  التعاون  اأوا�شر 
املعاقني  اأ�شر  �شالح  يخدم 

بالدولتني.
من  كبري  ع��دد  �شارك  وق��د   
اأ���ش��ر امل��ع��اق��ني ب���الم���ارات 
اختتم  ال��ذي  اللقاء  ه��ذا  يف 
تعريف  ع����ن  مب���ح���ا����ش���رة 
واأ�شبابها،  التعلم  �شعوبات 
وخ�������ش���ائ�������س الأط�����ف�����ال 
األقتها  منها  يعانون  الذين 
نا�شر  في�شل  رنا  الأ�شتاذة 

تربوية  نف�شية  اخت�شا�شية 
لأولياء  الكويتية  باجلمعية 

اأمور املعاقني.
وحت����دث����ت امل���ح���ا����ش���ر عن 
م�شلح �شعوبات التعلم ومدى 

هذه  تواجهه  التي  امل�شكلت 
مناق�شات  دارت  كما  الفئة، 
فيما  واملحا�شرة  الأ�شر  بني 
املعاقني  ب��اأب��ن��ائ��ه��م  يتعلق 
يف  م�شكلت  يوجهون  الذين 

التح�شيل العلمي والدرا�شي 
العادية  ب��امل��دار���س  ���ش��واء 
اأو  الدمج  مبداأ  تطبق  والتي 
مراكز رعاية وتاأهيل املعاقني 

بالدولة 

اأولياء اأمور املعاقني بالإمارات ت�شتقبل 

مثيالتها بالكويت

ن��ظ��م��ت ج��م��ع��ي��ة الإم������ارات 
ب��ط��ول��ة  داون  مل����ت����لزم����ة 
متلزمة داون الرابعة للتوجه 
باخلارطة مب�شاركة 13 مركزا 
العاقة  ذوي  وتاأهيل  لرعاية 
يف الدولة احلكومية واخلا�شة 
وذلك منت�شف يناير املا�شي 

يف حديقة ال�شفا بدبي.
وقالت �شونيا الها�شمي رئي�س 
جمل�س اإدارة جمعية المارات 
ملتلزمة داون، اإننا نهدف من 
خلل البطولة التي تقام للمرة 
وحت�شني  تنمية  اإل��ى  الرابعة 
واملعرفية  املهارية  ال��ق��درات 

والإدراكية واحلركية املختلفة 
وتو�شيع مداركه  الطفل،  لدى 
التوا�شل  وت��ع��زي��ز  وخ��ربات��ه 
الأ�شرة  اأف����راد  ب��ني  وامل��ح��ب��ة 

وخمتلف فئات املجتمع.
روح  زرع  اإل����ى  وب��ال���ش��اف��ة 
طفل  لدى  العالية  الريا�شية 
ت�شاهم  داون،  م���ت���لزم���ة 
خمتلف  تنمية  ف��ى  البطولة 
البدنية  ال��ل��ي��اق��ة  ع��ن��ا���ش��ر 
كالقوة  بال�شحة  املرتبطة 
ال���دورى  والتحمل  الع�شلية 
والر�شاقة  واملرونة  التنف�شى 
وال���ت���ع���رف ع���ل���ى الأ����ش���ي���اء 

ومطابقة  بالبيئة  املحيطة 
وتذكر  امل��ت�����ش��اب��ه��ة  ال�����ش��ور 
عر�شها  بعد  املخفية  الأ�شياء 
تذكر  م���ع  امل�������ش���ارك  اأم�����ام 

اأم���اك���ن اإخ��ف��ائ��ه��ا واجل���ري 
والقدرة  خمتلفة  مل�����ش��اف��ات 
ومعرفة  قراءة اخلارطة  على 

الجتاهات.

200 م�شارك  يف بطولة متالزمة داون الرابعة 

للتوجه باخلارطة
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اأخبارالإمارات

العليا  زاي��د  موؤ�ش�شة  كّرمت 
وذوي  الإن�����ش��ان��ي��ة  ل��ل��رع��اي��ة 
ممثلة  اخلا�صة  االإحتياجات 
التابع  اأب���وظ���ب���ي  ن�����ادي  يف 
يناير   24 الإثنني  م�شاء  لها، 
املوؤ�ش�شة  اأب��ط��ال  2011م، 
املميزين  ال��ري��ا���ش��ي��ني  م��ن 
واملنت�شبني اإلى النادي الذين 
اجنازات  حتقيق  يف  جنحوا 
يف امل�شابقات والبطولت التي 
امل�شتويات  على  فيها  �شاركوا 
والدولية  وال��ع��رب��ي��ة  املحلية 

خلل العام 2010م.   
ون���ظ���م ال����ن����ادي مب���ق���ره يف 
 49 لتكرمي  اإحتفاًل  اأبوظبي 
بطًل وبطلة ملختلف امل�شابقات 
املعتمدة  الريا�شية  واألألعاب 
املكافاآت  منحهم  مت  بالنادي 
التقدير  و���ش��ه��ادت  امل��ال��ي��ة 
ح�شره  ع��ي��ن��ي��ة،  وه����داي����ا 
فناين  من  متميزة  جمموعة 
الدكتور  راأ�شهم  على  الدولة 
الكبري  الفنان  غلوم  حبيب 
الثقافية  الأن�����ش��ط��ة  م��دي��ر 
الثقافة  وزارة  يف  واملجتمعية 
املجتمع  وت��ن��م��ي��ة  وال�����ش��ب��اب 
جابر  ال��ك��وم��ي��دي  وامل��م��ث��ل   ،
البحرينية  واملمثلة   ، نغمو�س 

ه��ي��ف��اء ح�����ش��ني، وال��ك��ات��ب 
اإ�شافة   ، �شامل  الكبري جمال 
 ، اجلنيبي  �شعد  املخرج  اإل��ى 
و�شلطان علي املرزوقي مدير 
الإ�شلمي  اأبوظبي  م�شرف 
عمر  وحم�شن  البطني،  ف��رع 
موؤ�ش�شة  م��دي��ر  ال���ع���ام���ري 
كلرز، اإ�شافة اإلى اأولياء اأمور 

الأبطال . 
الذين  ال��ف��ن��ان��ون  ث��م��ن  وق���د 
الأبطال  ت��ك��رمي  يف  ���ش��ارك��وا 
توليه  الذي  والدعم  الرعاية 
دول��ة الإم���ارات  بفئات ذوي 
الحتياجات اخلا�شة و�شعيها 
اإل���ى ت��وف��ري م��راك��ز ون���وادي 
وتاأهيلهم  رعايتهم  ب��ه��دف 
يف  فاعلني  اأف���راد  لي�شبحوا 

هذا املجتمع.
موؤ�ش�شة  تقدمه  مبا  واأ�شادوا 
زايد العليا للرعاية الإن�شانية 
وم��راك��ز ال��رع��اي��ة والأن��دي��ة 
من  لها  التابعة  الريا�شية 
خدمات ت�شهم يف حتفيز تلك 
ت�شبوا  ما  حتقيق  يف  الفئات 
اإليه وحتدى الإعاقة، ول�شيما 
التدريب  ف��ر���س  ت��واف��ر  م��ع 
برنامج  ووف��ق  لهم  املنتظمة 

علمي مف�شل.

فنانون عرب يكرمون 49 ريا�شيًا معاقًا اإماراتيًا
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ال�شيخة  �شعادة  ا�شتقبلت 
جميلة بنت حممد القا�شمي 
نائب رئي�س املجل�س الأعلى 
عام  مدير  الأ�شرة  ل�شوؤون 
للخدمات  ال�شارقة  مدينة 
وف��دًا  م��وؤخ��رًا،  الإن�شانية 
اأملانيا من عا�شمة ال�شحة 
�شم  براندنبورج   – برلني 
اأطباء واأخ�شائيني جراحني 
طبية  تخ�ش�شات  عدة  يف 
ومم���ث���ل���ن ع����ن ���ص��رك��ات 
اإن���ت���اج  يف  م��ت��خ�����ش�����ش��ة 
واملنتجات  ال��ت��ج��ه��ي��زات 
برئا�شة  اأملانيا  يف  الطبية 
رئي�س  ���ش��اول  �شيبا�شتيان 

ق�شم اإدارة الأعمال الدولية 
بالعا�شمة ال�شحية برلني.

الوفد  ا���ش��ت��ق��ب��ال  يف  ك���ان 
الكرمي  عبد  منى  الأ�شتاذة 
م���دي���رة م��در���ش��ة ال���وف���اء 
وم�شوؤولة  القدرات  لتنمية 
والأ�شتاذة  الإع���لم  ق�شم 
مركز  م���دي���رة  ب����اغ  م��ن��ى 

التوحد التابع للمدينة.
 وقال رئي�س الوفد الأملاين: 
جاءت  ال��زي��ارة  ه��ذه  »اإن 
التعاون  غ��رف��ة  بتن�شيق 
بدبي،  الإم��ارات��ي  الأمل���اين 
عا�شمة  ح��ر���س  اإط����ار  يف 
ال�شحة برلني - براندنبورج 

يف  ال��ع��لق��ات  تنمية  ع��ل��ى 
والإع��اق��ة  ال�شحة  جم���ال 
وقد  الإم�������ارات،  دول����ة  يف 
ال�شارقة  مدينة  اختيار  مت 
ل���ل���خ���دم���ات الإن�������ش���ان���ي���ة 
رائدة  كموؤ�ش�شة  ل�شمعتها 
وما  ال��وا���ش��ع��ة  وخل��ربت��ه��ا 
يف  اإجن�����ازات  م��ن  حققته 

جمال الإعاقة.
الزائر  ال��وف��د  تعرف  وق��د 
التعليم  خ����دم����ات  ع���ل���ى 
وال��ت��اأه��ي��ل ب��امل��دي��ن��ة، وقد 
الإمكانيات  انتباههم  �شد 
املتوفرة  واملادية  الب�شرية 
م������ن خ��������لل ال������ك������وادر 

وامل�شرفني  املتخ�ش�شة 
الإعاقة  ذوي  متابعة  على 
امللئمة  التعليمية  والبيئة 
باخلطة  واأ�����ش����ادوا  ل��ه��م، 
معاق  طالب  لكل  الفردية 
لتنمية  ال��وف��اء  مدر�شة  يف 
ال����ق����درات، ك��م��ا اأع���رب���وا 
ع���ن اإع��ج��اب��ه��م ب��ق��درات 
للمدينة  املنت�شبني  الطلبة 
وب�����ق�����درات واإم���ك���ان���ي���ات 
من  يقدمونه  وم��ا  الطلبة 
اإبداعية  واأعمال  منتجات 
ب�شمة  خلفيتها  يف  تعك�س 
الإن�شاين   ببعدها  املدينة 

والإجتماعي.

وفد اأملاين يبحث التعاون مع »ال�شارقة 

للخدمات الإن�شانية«
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اأخبارعمان

اأكدت وزارة التنمية الجتماعية ب�شلطنة عمان اأنها ت�شعى 
جاهدة لتعزيز حقوق املعاقني وتهيئة املجتمع الذي يتمتع 
فيه الأ�شخا�س ذوو العاقة بحياة كرمية م�شتدامة حتقق 
لهم م�شاركة فاعلة قائمة على امل�شاواة وتكافوؤ الفر�س .

لرعاية  الوطنية  اللجنة  ت�شكيل  مت  الإط����ار  ه��ذا  ويف 
ال�شريحة  هذه  لرعاية  العامة  اخلطة  لإع��داد  املعاقني، 
وت�شغيلهم  وتاأهيلهم  لرعايتهم  اخلا�شة  الربامج  وو�شع 

والنهو�س.
هي:  فرعية  جلان  ثماين  من  الوطنية  اللجنة  وتت�شكل 
التاأهيل  اخلدمات ال�شحية، الرتبية والتعليم للمعاقني، 
الأمور  الإع��لم،  املعاقني،  ريا�شة  والت�شغيل،  والتدريب 

املالية، البيئة امللئمة، النقل والت�شالت.
�شنوي  تقرير  اإلى  اإ�شافة  دورية  تقارير  اللجان  هذه  وتقدم 
تقوم  التي  الوطنية  اللجنة  على  لعر�شه  اجن��ازه  مت  ما  عن 
على �شوء ذلك باأخذ دورها التخطيطي والتنفيذي يف و�شع 
يتعلق  فيما  والأنظمة  والآليات  وال�شيا�شات  اخلطط  وتطوير 
بتطوير اخلدمات املتنوعة احلقوقية والت�شخي�شية والتعليمية 

والتاأهيلية والتدريبية والت�شغيلية والريا�شية والبيئية.

�شركة عمانية توظف 200 

�شخ�س من ذوي الإعاقة

اجلللة  �شاحب  حل�شرة  ال�شامية  للتوجيهات  تنفيذا 
عمل  ف��ر���س  بتوفري  املعظم  �شعيد  ب��ن  قابو�س  ال�شلطان 
مع  وبالتعاون  �شماتل  �شركة  قامت  العمانيني،  للمواطنني 
موظف   200 ل�  التوظيف  ب��اب  بفتح  العاملة  القوى  وزارة 

عماين من ذوي الإعاقة.
»نحن  �شماتل:  اإدارة  جمل�س  رئي�س  املطاعني  خالد  و�شرح 
كمجموعة ملتزمون بامل�شوؤولية الجتماعية لل�شركة، ون�شعى 
القت�شادية  العوامل  العتبار  يف  للأخذ  اأن�شطتنا  كل  يف 

والبيئية والجتماعية«.
واأ�شاف: نعتقد اأن هذه املقاربة م�شتمدة من مبادئ النزاهة 

والحرتام واملهنية والبتكار واللتزام«.
وبدوره قال الدكتور وائل طاهر الرئي�س التنفيذي ل�شماتل: 
»نحن متم�شكون متاما بربامج امل�شوؤولية الجتماعية لل�شركة 
ال�شعادة  من  املزيد  لإ�شاعة  الفر�س  لنا  تتاح  لأن  ونتطلع 

للذين يحتاجون اإليها حقا«.

جلان متخ�ش�شة

بـ »التنمية الجتماعية« 

لرعاية املعاقني
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ريا�شي  األ�����ف  ق���راب���ة  ب�����داأ 
وريا�شية من ذوي الإعاقة يوم 
12 مار�س 2011م، مناف�شات 
الثالث  الريا�شي  املهرجان 
ل��ذوي الإع��اق��ة ال��ذي تنظمه 
دائرة الهيئات النوعية بوزارة 
على مدى  الريا�شية  ال�شوؤون 
و�شالت  مبلعب  اأي��ام  �شتة 

املجمع الريا�شي بنزوى.
العديد  املهرجان  يف  �شارك 
م����ن اجل����ه����ات احل��ك��وم��ي��ة 
الجتماعي  ال��وف��اء  وم��راك��ز 
ل���ل���م���ع���وق���ني واجل���م���ع���ي���ات 
املعوقني  ب��رع��اي��ة  املخت�شة 
العديد  ع��ل��ى  ا���ش��ت��م��ل  ح��ي��ث 
الريا�شية  امل��ن��اف�����ش��ات  م��ن 
على  الأل����ع����اب  خم��ت��ل��ف  يف 
»القوى«  الأل��ع��اب  اأم  راأ�شها 
وال�شباحة وكرة القدم وال�شلة 
على الكرا�شي املتحركة وكرة 

ال��ط��اول��ة وال��ب��وت�����ش��ي ورف���ع 
الأثقال.

واأك����د اأح��م��د ب��ن حم��م��د بن 
دائرة  مدير  اليحمدي  ح�شن 
ال��ه��ي��ئ��ات ال��ن��وع��ي��ة ب����وزارة 
ورئي�س  الريا�شية  ال�����ش��وؤون 
اللجنة املنظمة للمهرجان اأن 
واجلهات  املوؤ�ش�شات  جميع 
كل  اأبدت  والأهلية  احلكومية 
التعاون والت�شهيلت من اأجل 
يعنى  الذي  املهرجان  اإجناح 

املجتمع  من  مهمة  ب�شريحة 
وخا�شة  امل��ع��وق��ني  فئة  وه��ي 
التي  ري��ا���ش��ات��ه��م  مبختلف 
قدراتهم  تنمية  اإل��ى  تهدف 

ومهارتهم.
وع���ل���ى ه��ام�����س امل��ه��رج��ان 
من  العديد  اأقيمت  الريا�شي 
املعر�س  بينها  من  الفعاليات 
امل�شاحب الذي يقام ب�شاحة 
����ش���وق ن������زوى وال����رح����لت 
على  ل��ل��ت��ع��رف  ال��رتف��ي��ه��ي��ة 

والأثرية  احل�شارية  املعامل 
التي  وال�شياحة  والتاريخية 
املنطقة  ولي���ات  بها  ت��زده��ر 
برنامج  وك��ذل��ك  ال��داخ��ل��ي��ة 
امل����ح����ا�����ش����رات ال��ث��ق��اف��ي��ة 
والتوعية التي ت�شمنت العديد 
ال�شحية  امل��و���ش��وع��ات  م��ن 
حول  وحما�شرات  وامل��روري��ة 
ثقافية  وم�شابقات  الإنرتنت 
وتربوية متنوعة بالإ�شافة اإلى 

عر�س م�شرحية للمكفوفني.

اأن����ه����ى ال��������دراج اجل���ن���وب 
رحلته  ميلورد  ت��وم  افريقي 
ومناطق  حم��اف��ظ��ات  ع���رب 
ال�����ش��ل��ط��ن��ة ع��ل��ى دراج���ت���ه 
الهوائية بعد ان قطع م�شافة 
مرت  ك��ي��ل��و  اآلف  ب����3  ت��ق��در 

خلل �شهرين ويومني.
التدخل  جمعية  اأقامت  وقد 
املبكر للأطفال ذوي الإعاقة 
�شهر  خلل  �شحفيا  موؤمترا 
خلله  اأك��د  املا�شي،   يناير 
الرحلة،  جناح  على  ال��دراج 
 11 يف  انطلقت  لقد  ق��ائ��ًل: 
املا�شي  ن��وف��م��رب  �شهر  م��ن 

الأولى حمافظة  من املحطة 
منطقة  اإل��ى  متجها  م�شقط 
ال���ب���اط���ن���ة ث����م حم��اف��ظ��ة 
حمافظة  ب��اجت��اه  ال��ربمي��ي 
الو�شطى  اإلى  والعودة  ظفار 
ثم جزيرة م�شرية واملنطقة 

الو�شول  واأخ���ريا  ال�شرقية 
اإلى حمافظة م�شقط قاطعًا 

حوايل 3 اآلف كيلو مرت«.
الرحلة  كانت  لقد  واأ�شاف: 
رائ��ع��ة وال��ط��ري��ق اآم��ن��ا ومل 
اأي �شعوبات حيث  تواجهني 

جمتمع  العماين  املجتمع  اإن 
م�شامل م�شياف، وقد هدفت 
ال��رح��ل��ة اإل����ى ل��ف��ت اأن��ظ��ار 
ذوي  الطفال  لفئة  املجتمع 
املجتمع  وت�شجيع  الع��اق��ة 
الفئة  ب��ه��ذه  اله��ت��م��ام  على 
واملعنوية  املادية  وامل�شاهمة 
اإلى  املبكر،  التدخل  جلمعية 
ال�شركات  ت�شجيع  ج��ان��ب 
وامل���وؤ����ش�������ش���ات اخل��ا���ش��ة 
تلك  دع���م  يف  ل��ل��م�����ش��اه��م��ة 
الدعم  م��ن خ��لل  اجل��ه��ود 
املادي الذي تقدمه ال�شركات 

للجمعية.

األف م�شارك يف املهرجان الريا�شي الثالث لذوي الإعاقة بنزوى

دراج جنوب اأفريقي يلفت الأنظار لق�شايا الأطفال املعاقني



�شباح  الج��ت��م��اع  عقد  وق��د 
من  ال��ث��ال��ث  اخلمي�س  ي���وم 
فرباير املا�شي، وبداأ معايل 
اآل  خليفة  بن  دعيج  ال�شيخ 
باحلديث  الجتماع  خليفة 
اجلمعية  ع�������ش���وي���ة  ع����ن 
�شواء  ل��لإع��اق��ة  اخلليجية 
اجلمعيات  اأو  لل�شخ�شيات 
اأن��واع ثلثة  اإن هناك  قائًل 
الع�شوية  ه���ي:  ل��ل��ع�����ش��وي��ة 
الرت�شيح  لها  ويحق  العاملة 

والع�شوية  والن����ت����خ����اب، 
يحق  ول  والفخرية  املنت�شبة 

لهما الرت�شيح اأو النتخاب.
اجنازات �سابقة

دعيج  ال�شيخ  معايل  واأ�شار 
اجلمعيات  ح�شول  اأن  اإل��ى 
ع�شوية  ع��ل��ى  اخل��ل��ي��ج��ي��ة 
يتيح  اخل��ل��ي��ج��ي��ة  اجل��م��ع��ي��ة 
من  املكا�شب،  من  لها عددًا 
التوا�شل  �شهولة  اأه��م��ه��ا: 
اخلليجية،  اجلمعيات  ب��ني 

على  احل�������ش���ول  و����ش���رع���ة 
متعددة،  بطرق  املعلومات 
الع�شوية  ه��ذه  اإن  م�شيفًا: 
وتعزز  اجلهود  توفر  �شوف 
�شبيل  فعلى  امل�شرتك  العمل 
اجتماعنا  نعقد  املثال، نحن 
معر�س  هام�س  على  ال��ي��وم 
و�شوف  امل�شاندة،  الو�شائل 
فعالية مماثلة  معر�صنا  يلي 
يف ال�شارقة بعد خم�شة اأيام، 
التوا�شل  اأن  اأع��ت��ق��د  ول���ذا 

�شيوفر  امل�شرتك  والتن�شيق 
علينا كثريًا من اجلهد واملال 
وي��ج��ع��ل��ن��ا ن��ع��م��ل م��ع��ًا حتت 
دول  واح��دة يف جميع  مظلة 

جمل�س التعاون.
ث����م دع�����ا م����ع����ايل رئ��ي�����س 
جمل�س  اأع�����ش��اء  اجل��م��ع��ي��ة 
الإدارة ال�شابق لل�شعود على 
ا�شتعرا�س  اأجل  من  املن�شة 
واملايل  الإداري  التقريرين 
العامني  خ����لل  ل��ل��ج��م��ع��ي��ة 

اجلمعية اخلليجية تنتخب

جمل�س اإدارة جديدة 2011 – 2013م

�جتماع  ونــقــا�ــســات  فعاليات 
�لعادية  �لعمومية  �جلمعية 
للإعاقة  �خلليجية  للجمعية 
�أ�سافت  �جلمعية  �أن  تــوؤكــد 
�لكثري �إلى جهود دمج ورعاية 
�ملعاقني  مــ�ــســاركــة  وتــفــعــيــل 
مع  �لــتــعــاون،  جمل�س  دول  يف 
�لت�سديد على �أهمية �لتطوير 
وفق منهج علمي �سليم، وت�سفر 
يف �لنهاية عن �نتخاب جمل�س 
 –  2011 لــدورة  جديد  �إد�رة 

2013م.

ملف
 العدد



والإج����اب����ة على  امل��ا���ش��ي��ني 
اأ�شئلة الأع�شاء.

�شلطان  ال�����ش��ي��د  وحت�����دث 
ال�����ش��ح��ي، ع���ن اإجن������ازات 
اجل��م��ع��ي��ة خ�����لل ال���ف���رتة 
التالية:  النقاط  يف  ال�صابقة 
الع�شوية حيث زادت ع�شوية 
اجلمعية من 672 ع�شوًا اإلى  
اللقاءات  عقد  ع�شوَا،   692
واأ�شبوع  العلمية  وامللتقيات 
اخلام�س  اخلليجي  امل��ع��وق 
ع��دد من  وال�����ش��اد���س، عقد 
اإدارة  جمل�س  اج��ت��م��اع��ات 
بالكثري  ال��ق��ي��ام  اجلمعية، 
جمعيات  اإل��ى  الزيارات  من 
دول  خم��ت��ل��ف  يف  الإع���اق���ة 
اخلليجي،  التعاون  جمل�س 

مع  تفاهم  م��ذك��رات  توقيع 
اجلمعيات املهتمة اأو العاملة 
اإ�شافة  الإع��اق��ة،  جم��ال  يف 
اإلى ا�شتعرا�س اأعمال اللجان 

العاملة كل على حدة.
تقومي الأداء

بالتقرير  يتعلق  فيما  اأم���ا 
ال�شيخ  اأ����ش���ار  ف��ق��د  امل����ايل 
دعيج اإلى اأن املوجودات عام 
األف   50 نحو  بلغت  2009م 
دينار بحريني ثم انخف�شت 
اإل���ى  2010م  ع����ام  خ����لل 
دي���ن���ار مما  األ����ف  ن��ح��و 41 

تزيد  امل�شروفات  اأن  يعني 
على الإي��رادات، وهو ما قد 
اجلمعية  م�شرية  على  يوؤثر 
الأمر  اإ�شتمر  اإذا  م�شتقبًل 
على هذه الوترية ومل ي�شارع 
يف  التفكري  اإل���ى  الأع�����ش��اء 
و�شع ت�شورات لزيادة موارد 

جمعيتهم.
رئي�س اجلمعية  معايل  وفتح 
الأع�شاء  ملناق�شات  ال��ب��اب 
اأداء  ح����ول  وت�������ش���اوؤلت���ه���م 
�شاعة  ملدة  ال�شابق  املجل�س 
ون�شف، حيث طالبوا بو�شع 

برنامج عملي للجمعية خلل 
املقبلة  ال��ع�����ش��رة  الأع������وام 
يت�شمن حتليًل ملواطن القوة 
وال�شعف والفر�س واملعوقات 
باأهداف  اخل��روج  يتم  حتى 
حتويلها  يتم  اإ�شرتاتيجية 
عن  البحث  مع  اأن�شطة  اإل��ى 

موارد لها.
اأهمية  ع��ل��ى  ����ش���ددوا  ك��م��ا 
تتيح  التي  العملية  الربامج 
للأع�شاء م�شاءلة وحما�شبة 
واأع�شاء  ال��ع��ام��ل��ة  ال��ل��ج��ان 
اإلى  داع��ني  الإدارة،  جمل�س 
الأع�شاء  م��ن  الإ���ش��ت��ف��ادة 
ال�شابقني يف جمال�س الإدارة 
زي��ادة  اأو  امل����وارد  ت��وف��ري  يف 
تن�شيط  اأو  الع�شوية  حجم 

عملية �لت�سويت �أ�سفرت عن �نتخاب �ل�سيخ 
دعيــج رئي�ســًا فخريــًا للجمعيــة و�نتخــاب 

ع�سوين من كل دولة.

ملف
 العدد



اجلمعية  ب���رام���ج  وت��ف��ع��ي��ل 
اخلليجية.

نتائج العملية النتخابية
اإنتخابية  جلنة  ت�شكلت  ثم 
خمتار  امل��ه��ن��د���س  ب��رئ��ا���ش��ة 
�صروط  وق����راأت  ال�صيباين 
الأع�شاء  ع��ل��ى  الن��ت��خ��اب 
احلا�شرين وبا�شرت متابعة 
ع��م��ل��ي��ة ال��ت�����ش��وي��ت وف���رز 

الأ�شوات واإعلن النتائج.
اجلمعية  اأع�����ش��اء  وط��ال��ب 
براجمهم  ع��ر���ش��وا  ال��ذي��ن 
التي  وامل�شاريع  النتخابية 
���ش��ي��ت��م ال��ع��م��ل ع��ل��ي��ه��ا يف 

ب�شرورة  املقبلة،  ال�شنوات 
ع��ق��د امل����وؤمت����رات وت���ب���ادل 
دول  معاقي  ب��ني  ال��زي��ارات 
تخ�شي�س  التعاون،  جمل�س 
ا�شبوع  يف  وفعاليات  برامج 
حمافل  ع���م���ل  امل���ع���وق���ني، 
للتكرمي اإلى الأفراد املعاقني 
تنظيم  اأم���وره���م،  واأول���ي���اء 
ترفيهية،  وب��رام��ج  رح���لت 
واأكادمييات  معاهد  اإن�شاء 
ت��ه��ت��م ب��ت��ط��وي��ر م���ه���ارات 
وذوي  امل���ع���اق  ال�����ش��خ�����س 
عقد  اخلا�شة،  الحتياجات 
واأولياء  لأه��ايل  عمل  ور���س 

التغلب  لأج��ل  املعاقني  اأم��ور 
وامل�شاكل  ال�شعوبات  على 
املعاق  م��ن��ه��ا  ي��ع��اين  ال��ت��ي 
تاأهيل  على  العمل  وذوي���ه، 
�شناديق  واإن�����ش��اء  امل��ع��اق��ني 
للهتمام  خريية  وجمعيات 

بتزويج الفرد املعاق.
واأ���ش��ف��رت الن��ت��خ��اب��ات عن 
انتخاب معايل ال�شيخ دعيج 
فخريًا  رئ��ي�����ش��ًا  خليفة  ب��ن 
للجمعية اخلليجية للإعاقة. 
اأ�شماء  عن  الإع��لن  كما مت 
الفائزين ممثلي دول جمل�س 
وج��اءت  اخلليجي  ال��ت��ع��اون 
نتائج الفوز ح�شب الدول من 

�شيادي  جا�شم  ال��ب��ح��ري��ن: 
 83 اأح��م��د  دينا  �شوتا،   64
ال�شعودية:  وم���ن  ���ش��وت��ا، 
�شوتا،   66 العولة  م�شاعد 
عبداهلل ال�شبيعي 52 �شوتا، 
ق��ط��ر: وف����اء ال��ي��زي��دي 85 
 56 ال�شعيبي  خالد  �شوتا، 
العلي  خلود  والكويت  �شوتا، 
البور�شلي  رحاب  �شوتا،   45
تعيني  مت  ك��م��ا  ���ش��وت��ا،   55
وهم:  بالتزكية  فائزين   4
خمتار الرواحي وزهري يحيى 
و�شلطان  �شلطنة عمان،  من 
من  املن�شوري  ومنى  �شيف 

الإمارات.

�لتقرير�ن �لإد�ري و�ملــايل �أكد� على كثري 
من �لجناز�ت خلل �لدورة �ملا�سية وحذر� 

من تر�جع �لإير�د�ت.
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�لتقرير�ن �لإد�ري و�ملــايل �أكد� على كثري 
من �لجناز�ت خلل �لدورة �ملا�سية وحذر� 

من تر�جع �لإير�د�ت.

مملكة البحرين 

»رئي�س جمل�س الإدارة«  ال�شيد جا�شم حممد �شيادي 
»الأمني املايل«.  الدكتورة دنيا اأحمد عبد اهلل 

دولة قطر 

»نائب الرئي�س«   الدكتورة وفاء �شالح اليزيدي 
»ع�شو جمل�س الإدارة«  ال�شيد خالد �شعيد ال�شعيبي 

اململكة العربية ال�شعودية 

»ع�شو جمل�س الإدارة«  بي   الدكتور عبد اهلل حممد ال�شُ
»ع�شو جمل�س الإدارة«  ال�شيد م�شاعد ح�شن العولة 

دولة الإمارات العربية املتحدة 

»ع�شو جمل�س الإدارة«  ال�شيدة منى �شعيد املن�شوري 
»اأمني ال�شر«  ال�شيد �شلطان ال�شحي  

�شلطنة ُعمان 

»ع�شو جمل�س الإدارة«  ال�شيد خمتار بن حممد الرواحي 
»ع�شو جمل�س الإدارة«  الدكتور زوهري بن احلبيب بن يحي 

دولة �لكويت 

»ع�شو جمل�س الإدارة«  رحاب حممد بور�شلي  
»ع�شو جمل�س الإدارة«  خلود علي العلي   

نتائج  ع��ن  الإع����لن  عقب 
اجلمعية  اأع�شاء  ت�شويت 
العمومية للجمعية اخلليجية 
يوم  ج��رت  التي  ل��لإع��اق��ة، 
�شفر   30 بتاريخ  اخلمي�س 
فرباير   3 املوافق  1432ه��� 
البحرين  مبملكة  2011م 
)ف��ن��دق ك����راون ب����لزا – 
اجتمع  امل��وؤمت��رات(،  قاعة 
الإدارة  جم��ل�����س  اأع�����ش��اء 

 2011 ل���ع���ام���ي  اجل����دي����د 
و2012 م بالكامل من اأجل 
وت�شكيل  املنا�شب  ت��وزي��ع 
التنفيذي  امل��ك��ت��ب  ه��ي��ئ��ة 

للجمعية.
اختيار  الج��ت��م��اع  وث��م��ن 
العمومية  اجلمعية  اأع�شاء 
مل��ع��ايل ال�����ش��ي��خ دع��ي��ج بن 
رئي�شًا  خليفة  اآل  خليفة 
اخلليجية  للجمعية  فخريًا 

للإعاقة.
الأ�شا�شي  للنظام  ووف��ق��ًا 
ل��ل��ج��م��ع��ي��ة ف�����اإن اأع�����ش��اء 
ق��ام��وا  الإدارة  جم��ل�����س 
اإدارة  مكتب  هيئة  باختيار 

اجلمعية كالتايل:
�شيادي  ج��ا���ش��م  ال�����ش��ي��د 
رئي�صًا  البحرين«  »مملكة 
اجلمعية،  اإدارة  ملجل�س 
�شالح  وف�����اء  ال���دك���ت���ورة 

نائبًا  »ق���ط���ر«  ال���ي���زي���دي 
�شلطان  ال�شيد  للرئي�س،  
»الإم���ارات«  ال�شحي  �شيف 
دنيا  الدكتورة  لل�شر،  اأمينًا 
اأحمد عبد اهلل »البحرين«، 

اأمينًا ماليًا.
وكانت اجلمعية العمومية 
اإدارة   جمل�س  انتخبت  قد 

جديد للجمعية وهم:

جا�سم حممد �سيادي

هيئة مكتب �إد�رة �جلمعية

د. دنيا اأحمد عبداهلل

د. وفاء �سالح اليزيدي

ال�سيد �سلطان ال�سحي

واملـجـلــ�س يـخـتــــار هـيـئـــة مكتـب

اإدارة اجلمعيـة



�للقاء �لثالث جلمعيات ومر�كز �لإعاقة �خلليجية �سم و�حدً� وخم�سني من �جلمعيات و�ملر�كز 
ون�سر  �لتوعية  موؤ�س�سات  �لتاأهيل،  موؤ�س�سات  مثل:  �لعاقة  جمال  يف  تعمل  �لتي  �خلليجية، 

�لثقافة �لعامة جتاه �لعاقة، موؤ�س�سات �لتدريب و�لتاأهيل �لجتماعي.

اللقاء الثالث يطلق مبادرة

»املعاق قائد مبنظمته«

مب�ساركة 51 جمعية ومركز �إعاقة خليجي:

وعقد اللقاء م�شاء الثالث 
على  املا�شي،  فرباير  من 
الو�شائل  معر�س  هام�س 
نظمته  ال����ذي  امل�����ش��ان��دة 
اجل���م���ع���ي���ة اخل��ل��ي��ج��ي��ة 
ل���لإع���اق���ة ب��ال��ت��ع��اون مع 
ج���ه���ات اأخ�������رى، وحت��ت 
نا�شر  ال�شيخ  �شمو  رعاية 

بن حمد اآل خليفة. 

الربط املعلوماتي
مـــعـــايل الــ�ــســيــخ دعـــيـــج بن 
رئي�س  خــلــيــفــة،  اآل  خليفة 
اجلـــــمـــــعـــــيـــــة اخلـــلـــيـــجـــيـــة 
اللقاء  اإن  ق���ال  لـــلإعـــاقـــة، 
ياأتي انطلقا وتاأ�شي�شًا لأحد 
بالنظام  املعلنة  الأه����داف 
ال�شادر  للجمعية  الأ�شا�شي 
يج�شد  والذي  1999م،  عام 

والت�شاور  التوا�شل  عملية 
ف��ي��م��ا ب���ني اجل��م��ع��ي��ة وب��ني 
التاأهيل  ومراكز  اجلمعيات 
فئة  ل�شالح  املجل�س  ب��دول 
الإع��اق��ة  ذوي  الأ���ش��خ��ا���س 
والعاملني  اأم��وره��م  واأول��ي��اء 

معهم واملجتمع.
دنيا  الـــدكـــتـــورة  وحتـــدثـــت 
اجلمعية  عـــ�ـــســـو  اأحـــــمـــــد، 

اخلــلــيــجــيــة لـــلإعـــاقـــة، عن 
البيانات   ق��اع��دة  م�����ش��روع 
اخلدمات  جلميع  امل��وح��دة 
بدول  العاقة  لذوي  املقدمة 
اإلى  جمل�س التعاون، م�شرية 
اأن وجود قاعدة البيانات كان 
اجلمعية  تاأ�شي�س  منذ  حلما 
على  حقيقة  اأ�شبح  وال��ي��وم 
اأر�س الواقع حيث مت تد�شني 

ملف
 العدد



مايو  �شهر  خ��لل  امل�����ش��روع 
من  مالية  مبنحة  2010م، 

وزارة التنمية الجتماعية.
ت�شم  ال��ق��اع��دة  اإن  وق��ال��ت 
اجل��م��ع��ي��ات  ج��م��ي��ع  الآن 
مملكة  يف  العاملة  وامل��راك��ز 
ون�����ش��ع��ى خلل  ال��ب��ح��ري��ن، 
تطبيقها  اإل��ى  املقبلة  الفرتة 
بالتعاون  ال�شقيقة  ال��دول  يف 
مع منظمات عاملة يف جمال 
الإع��اق��ة ه��ن��اك،  م��وؤك��دة اأن 
اأ�شبحت  ال��ب��ي��ان��ات  ق��اع��دة 
����ش���رورة ب��ع��د زي�����ادة عدد 
واملتخ�ش�شني  امل��ن��ظ��م��ات 
الأ�شخا�س  يخدمون  الذين 
ذوي العاقة ب�شكل مبا�شر اأو 
واأقليميًا،  مبا�شر حمليًا  غري 
العديد  اخلليج  منطقة  ففي 
م����ن امل�����راك�����ز »ال���ط���ب���ي���ة، 
التي  التاأهيلية...«  التعليمية، 
ت��ع��م��ل يف جم����ال الع���اق���ة، 

والتي يعمل بها جمموعة من 
والدولية.  املحلية  اخل��ربات 
وا�شح  دليل  يوجد  ل  ولكن 
لل�شتفادة  ب���ه  ي�����ش��رت���ش��د 
وتبادل اخلربات يف املنطقة.

اأمـــــا الـــدكـــتـــور نــا�ــســر على 
رئي�س  نـــــائـــــب  ـــــى،  املـــــو�ـــــس
اجلـــــمـــــعـــــيـــــة اخلـــلـــيـــجـــيـــة 
للإعاقة، فقد اأكد اأن م�شروع 
قاعدة البيانات يخدم جميع 
واأن  ال��ت��ع��اون،  جمل�س  دول 
مراكز  بها  يوجد  دول��ة  ك��ل 
متخ�ش�شة ميكنها اأن متدنا 
م��ع��ل��وم��ات حول  مب�����ش��ادر 
اجلمعيات العاملة يف بلدها، 
�شلمان  الأم���ري  م��رك��ز  مثل 
الذي  ال�شعودية  اململكة  يف 

اأجرى درا�شات م�شحية حول 
واملعاقني  الإع��اق��ة  جمعيات 

يف اململكة.
مبادرات جديدة

وت���ن���اول امل��و���ش��ى اأه����داف 
اجل��م��ع��ي��ة اخل��ل��ي��ج��ي��ة من 
وامللتقيات  ال���ن���دوات  ع��ق��د 
ال���دورات  وتنظيم  العلمية 
ال��ت��خ�����ش�����ش��ي��ة وال����ور�����س 
امل�شتوى  ع��ل��ى  ال��ت��دري��ب��ي��ة 
هذه  اإن  ق��ائ��ًل   ، اخلليجي 
ال���ف���ع���ال���ي���ات ت���ه���دف اإل����ى 
والتن�شيق  ال��ت��ع��اون  تعزيز 
واجلمعيات  املوؤ�ش�شات  بني 
جمال  يف  العاملة  التطوعية 
خدمة  وك���ذل���ك  الإع����اق����ة، 
اأمورهم  واأول���ي���اء  امل��ع��اق��ني 

مو�شوعات  اإختيار  مت  حيث 
وامللتقيات  ال���ن���دوات  ت��ل��ك 
العلمية بناء على اإحتياجات 
ومبا  اخل��ل��ي��ج��ي،  امل��ج��ت��م��ع 
املنطلقات  توحيد  يف  ي�شهم 
وي��دع��م حقوق  وال��ت��وج��ه��ات 

املعاقني فيه. 
وبعد ذلك، فتح معايل ال�شيخ 
للم�شاركني  ال��ب��اب  دع��ي��ج 
ل��ل��ح��دي��ث واإب������داء اآرائ��ه��م 
ومقرتحاتهم حول تفعيل دور 
م�شاركة  وتعزيز  اجلمعية 
جمتمعاتهم  يف  امل��ع��اق��ني 

اخلليجية.
وقد طالب امل�شاركون بتفعيل 
واملتابعة  ال��ر���ش��د  اآل���ي���ات 
الت��ف��اق��ي��ات على  ل��ت��ن��ف��ي��ذ 
اخلليجية  ال����دول  م�����ش��ت��وى 
بالعقد  يتعلق  ما  يف  خا�شة 
 ،2013  –  2004 ال��ع��رب��ي 
الوطنية  التفاقيات  وتفعيل 

�للقــاء �سهد كلمــات حول قاعــدة �لبيانات 
جمموعــات  ودور  �ملوحــدة  �خلليجيــة 

�لإعاقة و�مللتقيات �لعلمية.
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والإق��ل��ي��م��ي��ة، وت���دري���ب فئة 
الإعاقة  ذوي  ال�شباب  م��ن 
التي  اجلمعيات  قيادة  على 

متثلهم وت�شكلهم.
على  بالرتكيز  اأو���ش��وا  كما 
دمج املعاق يف اأ�شرته واإطلق 
فل�شفة دمج الأ�شخا�س ذوي 
واإن�شاء  باملجتمع،  الإع��اق��ة 
للأ�شخا�س  نوعية  احتادات 
اخلليج  ب������دول  امل���ع���اق���ني 
العربي، والدفع بتعليم املعاق 
والكتابة  ال���ق���راءة  �شمعيًا 
ولغات  الإ���ش��ارة  لغة  وتعلم 
وتفعيل  امل��ح��ل��ي��ة،  الإ����ش���ارة 
يف  لهميتها  املعاقني  بطاقة 
لأجل  الإح�شائية  العمليات 

تقدمي اخلدمات.
و�شددوا على �شرورة تاأ�شي�س 
باجلمعية  اإع��لم��ي  م��رك��ز 
اخل��ل��ي��ج��ي��ة ل���لإع���اق���ة من 
اجلمعيات  عمل  توثيق  اأجل 
مبجال  العاملة  اخلليجية 
اإي�شال  ب��ه��دف  الإع����اق����ة 

����ش���وت امل���ع���اق ل��لأج��ه��زة 
الإع����لم����ي����ة، واله���ت���م���ام 
الإعاقة  م��ت��ع��ددي  بق�شايا 
واإيجاد لغة توا�شل فيما بني 
واإن�شاء  املعاقني،  الأ�شخا�س 
خمتلف  يف  ���ش��دي��ق��ة  ب��ي��ئ��ة 
املجالت من خلل التعليم، 
واأماكن  ال�شحية،  امل��راك��ز 
وال�شعي  وال��ع��م��ل،  ال��رتف��ي��ة 
لإي��ج��اد ع��م��ل م�����ش��رتك من 
والتوا�شل  التن�شيق  خ��لل 
يف  العاملة  اجلمعيات  ب��ني 
جمال الإعاقة، اإعادة النظر 
يف القوانني الوطنية اخلا�شة 

بالأ�شخا�س املعاقني.
اأن جهود  اأك��دوا  ويف اخلتام 
لعبت  اخلليجية  احلكومات 
من  وف��ع��اًل  اإي��ج��اب��ي��ا  دورًا 
خ����لل ال���دع���م وال��ت��اأه��ي��ل 
ل����لأف����راد امل��ع��اق��ني اأث���ن���اء 
وتذليل  املجتمع  يف  دجمهم 
العقبات التي تعرت�س طريق 

حياتهم.

�مل�ساركون طالبو� باإطلق �أفكارً� ومبادر�ت 
عديدة �أهمها تدريب �ل�سباب �ملعاقني على 

قيادة جمعياتهم.
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اجلمعية  املعر�س  نظم  وقد 
بالتعاون  للإعاقة  اخلليجية 
م��ع ك��ًل م��ن اإحت���اد الغرف 
�شناعة  وغ��رف��ة  اخلليجية 
وجت����ارة ال��ب��ح��ري��ن، وذل��ك 
ال�شيخ  ���ش��م��و  رع��اي��ة  حت��ت 
خليفة  اآل  حمد  ب��ن  نا�شر 
رئ���ي�������س امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى 

رئي�س  والريا�شة،  لل�شباب 
البحرينية،  الأوملبية  اللجنة 
ومب�شاركة اأكرث من 45 �شركة 
خليجية وعاملية خمت�شة يف 

الو�شائل امل�شاندة. 
بداية جديدة

وقد افتتح �شمو ال�شيخ نا�شر 
يرافقه  املعر�س،  حمد  ب��ن 

الجتماعية  التنمية  وزي��رة 
البلو�شي،  فاطمة  الدكتورة 
اجلمعية  رئ��ي�����س  وم���ع���ايل 
ال�شيخ  ل��لإع��اق��ة  اخلليجية 
خليفة،  اآل  خليفة  بن  دعيج 
ورئي�س غرفة جتارة و�شناعة 
ع�شام  ال��دك��ت��ور  البحرين 
غرف  احتاد  ورئي�س  فخرو، 

لدول  ال��ت��ع��اون  جمل�س  دول 
بن  خليل  ال��ع��رب��ي��ة  اخل��ل��ي��ج 

عبداهلل اخلنجي.
نا�شر  ال�����ش��ي��خ  ���ش��م��و  وق����ام 
املعر�س  اأنحاء  يف  بالتجول 
�شرح  الى  وا�شتمع  املختلفة 
اللجنة  ق��ب��ل  م���ن  م��ف�����ش��ل 
املنظمة عن جوانب املعر�س 

�سركاء بعزمنا.. �أقوياء بفهمكم.. كان �سعار معر�س �لو�سائل �مل�ساندة للأ�سخا�س ذوي 
�لإعاقة، و�لذي �أكد على �أمرين: �أن �لإعاقة لي�ست عائقًا �أمام �أ�سحاب �لهمم �لعالية 

و�لطموح �لكبري، و�أن �ملجتمع عليه دور يف حتفيز قدرته على �لعطاء و�مل�ساركة.

و�سط �إ�سادة باإهتمام �لقيادة �لر�سيدة باملعاقني:

معر�س لأحدث الو�شائل 

امل�شاندة مبملكة البحرين
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املختلفة والتي �شمت جوانب 
الق�شايا ذات  التثقيف حول 
وت�شليط  ب��الإع��اق��ة  ال�شلة 
فئة  احتياجات  على  ال�شوء 
اخلا�شة  الحتياجات  ذوي 
وف��ت��ح امل���ج���ال ل��دم��ج ذوي 
الح����ت����ي����اج����ات اخل���ا����ش���ة 
كما  املجتمع،  يف  للندماج 
الو�شائل  اأح�����دث  ت�����ش��م��ن 

امل�شاندة جلميع الإعاقات. 
وقال �شموه اإن: »الإعاقة قد 
ب��داي��ة ح��ي��اة جديدة  ت��ك��ون 
خللها  من  يتخطى  للمعاق 
التي  ال���ت���ح���دي���ات  ج��م��ي��ع 
الو�شول  اأج��ل  م��ن  تواجهه 
واأن  املن�شودة  اأه��داف��ه  اإل��ى 
اهلل �شبحانه وتعالى اإذا اأخذ 
يعو�شه  الإن�����ش��ان  م��ن  �شيئًا 
ب�شيء اآخر اأكرث فائدة له يف 

خمتلف جوانب احلياة«.

للدور  تقديره  ع��ن  واأع���رب 
ال���ك���ب���ري ال������ذي ت���ق���وم به 
دعم  يف  املنظمة  اجل��ه��ات 
اخلا�شة  والأن�شطة  الربامج 
باملعاقني، موؤكدًا اأن مثل هذه 
الربامج ت�شاهم ب�شكل كبري 
اأهدافنا  اإل���ى  ال��و���ش��ول  يف 
وال����رق����ي ب�����ذوي الإع���اق���ة 
يف  دجمهم  على  واإعانتهم 
بالتعاون  م�شيدًا  املجتمع، 
ال����ب����ارز ال������ذي ق���ام���ت به 
والهيئات  ال��وزارات  خمتلف 
اإجناح  يف  واخلا�شة  العامة 

هذا الفعالية املتميزة.
جمل�س  رئــــيــــ�ــــس  واأ�ـــــــســـــــار 
اخلليجية  اجلمعية  اإدارة 
ال�سيخ  مـــعـــايل  لـــلإعـــاقـــة 
خليفة  اآل  خليفة  بن  دعيج 
اإل����ى ال��دع��م ال��ك��ب��ري ال��ذي 
نا�شر  ال�شيخ  �شمو  يقدمه 

  نا�ســر بن حمــد: �لإعاقــة بد�ية حياة 
�لتحــدي  علــى  قــادر  و�ملعــاق  جديــدة 
للم�ساركة يف بنــاء �لوطن وعلى �جلميع 

م�ساعدته.

  معايل �ل�سيخ دعيــج: علينا �لعمل بروح 
�لفريق �لو�حد و�لعمل على توفري كافة 
متطلبــات �لنجــاح للمعاقــني يف خمتلف 

مناحي �حلياة.
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بن حمد اآل خليفة لفئة ذوي 
موؤكدا  اململكة،  يف  الع��اق��ة 
اأ���ش��ه��م يف  اأن ه���ذا ال��دع��م 
تنظيم العديد من الفعاليات 
بهذه  اخل��ا���ش��ة  وال���ربام���ج 
اجلميع،  على  الغالية  الفئة 
اإلى  ذات��ه  ال��وق��ت  يف  م�شرًي 
الفريق  ب��روح  العمل  اأهمية 
كل  تقدمي  اأج��ل  من  الواحد 
اإل���ى ه���ذه الفئة  م��ا ج��دي��د 
ت��وف��ري كافة  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل 
يف  ل��ه��ا  ال��ن��ج��اح  متطلبات 

خمتلف مناحي احلياة. 
تقديره  عن  ال�شيخ  واأع��رب 
جل���م���ي���ع امل���������ش����ارك����ني يف 
الدولة  وزارات  من  املعر�س 
وال�������ش���رك���ات اخل��ا���ش��ة يف 
اخلليج  ب����ل����دان  خم��ت��ل��ف 
ال��ع��رب��ي وال��ع��امل��ي��ة م��وؤك��دًا 
الوا�شعة  امل�شاركة  ه��ذه  اأن 
ت��ع��ط��ي��ن��ا ال����داف����ع الأك�����رب 
الربامج  ت��ق��دمي  اأج����ل  م��ن 
والأن�شطة التي تعني املعاقني 
على تخطي جميع التحديات 
م�شريتهم  ت��ع��رت���س  ال��ت��ي 
الذي  الكبري  بالدور  م�شيدًا 
اللجنة املنظمة يف  قامت به 

اإجناح جميع الفعاليات.
اأف�سل الو�سائل

جتارة  غرفة  رئي�س  واألــقــى 
و�سناعة البحرين الدكتور 
ع�سام فخرو كلمة يف افتتاح 

املعر�س عرب من خللها عن 
ال�شيخ  �شمو  لرعاية  تقديره 
خليفة  اآل  حمد  ب��ن  نا�شر 
مب���ا ان��ع��ك�����س اإي���ج���اب���ًا على 
يف  موؤكدًا  املعر�س،  م�شرية 
الوقت ذاته اأن اهتمام �شموه 
منا  حتتاج  التي  الفئة  بهذه 
دليل  وامل�شاندة  الدعم  كل 
اململكة  توليه  ما  وا�شح على 
كبريين  وحر�س  رعاية  من 
على دعم هذه الفئة الغالية 

على اجلميع. 
مملكة  اأن  ف��خ��رو  واأك�����د 
البحرين عملت على تقدمي 
ل�شت�شافة  الت�شهيلت 
والفعاليات  امل���ع���ار����س 
كما  وال��دول��ي��ة  الإقليمية 
يف  املتزايد  الهتمام  اأن 
مملكة البحرين من جانب 
اململكة  وح��ك��وم��ة  ق��ي��ادة 
هذا  م��ع  ن��ت��ج��اوب  جعلنا 
املو�شوع ونتبني اإقامته يف 
م�صريًا  البحرين،  مملكة 
�شتعمل  ال��غ��رف��ة  اأن  اإل���ى 
ال��ق��ري��ب  امل�����ش��ت��ق��ب��ل  يف 
مثل  وتنظيم  رع��اي��ة  على 
املتميزة  الفعاليات  ه��ذه 
املعاقني  فئة  تخدم  التي 
وت�����ش��اه��م يف دجم��ه��م يف 
متميزة  ب�شورة  املجتمع 

ترتقي الى طموحاتهم. 
اأمــــــا رئـــيـــ�ـــس احتــــــاد غرف 

  د. ع�ســام فخــرو: �لغرفــة �ستعمل على 
رعايــة وتنظيم مثل هــذه �ملعار�س �لتي 

ت�ساهم يف دمج �ملعاقني يف �ملجتمع. 

  خليل �خلنجي: �ملعر�ــس ي�ساعد �أولياء 
�أمــور �ملعاقني على �حل�ســول على �أف�سل 

و�سائل �مل�ساندة و�لرعاية لهم.



.  مفروشــــــــــــات .  مقــــــــــــاوالت وأجهــــــــــــزة تكييــــــــــــف   .  أجهــــــــــــزة إلكترونيــــــــــــة ولــــــــــــوازم منزليــــــــــــة   .  معــــــــــــدات ثقيلــــــــــــة   سيــــــــــــارات  
المرافــــــــــــــق إدارة  .  تقنيــــــــــــــات طبيــــــــــــــة -  .  أنظمــــــــــــــة صناعيــــــــــــــة وأنظمــــــــــــــة مبانــــــــــــــي   .  تصميــــــــــــم داخلــــــــــــــي   بنــــــــــــــاء   مــــــــــــواد 

خدمـــــات الزبائـــــن
17  2 1 1  2 1 1 هاتف 

نلهم حياتك بأكثر
من 300 عالمة تجارية 
رائــدة

لدول  التعاون  دول جمل�س 
بن  خليل  العربية  اخلليج 
اأكد  فقد  اخلنجي  عــبــداهلل 
اأهمية  ع��ل��ى  كلمته  خ���لل 
وروح  امل��واط��ن��ة  روح  تعزيز 
ال��واح��دة اخلليجية  الأ���ش��رة 
اأولياء  وم�شاعدة  والعربية 
الفئة على تخطي  اأمور هذه 
ال���ت���ح���دي���ات ال���ت���ي ت��واج��ه 
وم�شاعدتهم  ت��رب��ي��ت��ه��م 
ل��ل��ح�����ش��ول ع���ل���ى اأف�����ش��ل 
والرعاية  امل�شاندة  و�شائل 
املعوقني  لأطفالهم  التامة 
باأهم  الأم��ور  اأولياء  واإط��لع 
م�شتجدات الو�شائل احلديثة 
يف جمال الإعاقة وتطوراتها، 
وال���ع���م���ل ع��ل��ى دم����ج ذوي 

الإعاقة باملجتمع.

لقطات
املنظمة  اللجنة  اخ��ت��ارت   -
املعاق  الفتتاح  برنامج  يف 
للحفل  عريفًا  نامي  حممد 
حفل  لتقدمي  معتوق  و�شوقي 
الإ�شارة خلل  بلغة  الفتتاح 
املن�شة  على  الكلمات  اإلقاء 

الرئي�شية.
مفتوحًا  امل��ع��ر���س  ظ���ل   -
واحتوي  ليومني،  للجمهور 
على الو�شائل العديدة لذوي 

الإعاقة.
من  ال���ع���دي���د  ح���ر����س   -  
يف  التواجد  على  امل�شئولني 
تقديرًا  وذلك  الفتتاح  حفل 
املجتمع  يف  املعاقني  لعطاء 
ال�شركات  ت��ك��رمي  مت  ك��م��ا 
واجلهات الراعية للمعر�س. 



ملف
 العدد

قاعدة بيانات موحدة لدول جمل�س �لتعاون �خلليجي، تت�سمن بيانات �ساملة عن كًل من 
�ملنظمات �لتي تخدم ذوي �لعاقة ب�سكل �أويل، �ملنظمات �لتي تخدم ذوي �لعاقة ب�سكل 

ثانوي، �لعاملون و �خلرب�ء يف خدمة ذوي �لعاقة.

اجلمعية  اأط���ق���ل���ت  وق�����د 
امل�شروع  للإعاقة  اخلليجية 
لكي  البحرين،  مملكة  م��ن 
جميع  ذل�����ك  ب���ع���د  ي�����ش��م 
والعاملني  املنظمات  بيانات 
جمل�س  دول  يف  واخل�����رباء 
التعاون اخلليجي، من خلل 
الأبحاث  مراكز  مع  التعاون 
واملنظمات الرئي�شية يف دول 
اخلليج، اأو من خلل مبادرة 
لت�شجيل  خليجية  جمعية  اأي 

نف�شها يف امل�شروع.
الدكتورة دنيا اأحمد، ع�سو 
اجلمعية  اإدارة  جمـــلـــ�ـــس 
اخلليجية للإعاقة، ومدير 
يت�سمن  اإنــه  قالت  امل�سروع 

اخلطوات التالية:
البيانات  جميع  ح�شر   -
)الطبية،  للمراكز  املوجودة 
التعليمية، التاأهيلية...( التي 

تعمل يف جمال العاقة. 
البيانات  جميع  ح�شر   -
للمتخ�ش�شني و العاملني يف 
جمال العاقة من اخلربات 
وان�شاء  وال��دول��ي��ة،  املحلية 
ق���اع���دة ب���ي���ان���ات م��وح��دة 

م�شرتكة. 

قاعدة  م��ن  ال���ش��ت��ف��ادة   -
لتبادل  كمرجعية  البيانات 

اخلربات وال�شتفادة.  
الثمرة الأولى

اأول  اأن  اإل������ى  واأ������ش�����ارت 
مطبوعات امل�شروع متثلت يف 

دليل اخلدمات التعليمية يف 
مملكة البحرين لالأ�صخا�س 
ذوي الإعاقة، والذي ي�شتمل 
رئي�شية،  اأج��زاء  ثلثة  على 
ح��ي��ث ي�����ش��ت��ع��ر���س اجل���زء 
التي  القانونية  امل��واد  الأول 

الدولية  التفاقية  ت�شمنتها 
الأ���ش��خ��ا���س ذوي  حل��ق��وق 
مملكة  وق����ان����ون  االإع����اق����ة 
على  تن�س  ال��ت��ي  البحرين 
حق الأ�شخا�س ذوي الإعاقة 
من اخلدمات  الإ�شتفادة  يف 
اجلزء  ويت�شمن  التعليمية، 
تو�شيحية  ر���ش��وم��ًا  ال��ث��اين 
التعليمية  ل��ل��م��ن��ظ��م��ات 
م�شنفة وفقًا لفئات الإعاقة 
ي�شتمل  بينما  تخدمها،  التي 
البيانات  الثالث على  اجلزء 
املنظمات  لهذه  الأ�شا�شية 

التعليمية.
تف�شيليًا  �شرحًا  ويت�شمن 
منظمة   26 م����ن  لأك�������رث 
اأهدافها  حيث  من  تعليمية، 
التي  ال��ع��م��ري��ة  وال���ف���ئ���ات 
ت��ق��ب��ل��ه��ا، وف���ئ���ة الإع����اق����ة 
واإج����راءات  تخدمها،  التي 
وعنوانها يف مملكة  القبول، 
الت�شال  وو�شائل  البحرين، 

الهاتفية والإلكرتونية.
وذكرت الدكتورة دنيا اأحمد 
هـــذه  يــقــ�ــســم  الـــدلـــيـــل  اأن 
اأنواع  اأربــعــة  اإلـــى  املنظمات 
احلكومية،  املنظمات  هــي: 

»قاعدة البيانات اخلليجية«.. 

خطوات لالأمام!



ملف
 العدد

املنظمات الأهلية، املنظمات 
يتطلب  ال����ت����ي  الأه����ل����ي����ة 
الإ�شتفادة من خدماتها دفع 

ر�شوم، املنظمات اخلا�شة.
هي:  احلكومية  واملنظمات 
الوطني  البحرين  بنك  دار 
املعوقني،  الأط��ف��ال  لتاأهيل 
الأكادميي  التاأهيل  م��رك��ز 
�شيخان  م��رك��ز  وامل���ه���ن���ي، 
الفار�شي للتخاطب ال�شامل، 
للرعاية  ال���ط���ف���ل  م���رك���ز 
ال�شعودي  املعهد  النهارية، 
للمكفوفني،  ال��ب��ح��ري��ن��ي 
م����رك����ز ب���ن���ك ال���ب���ح���ري���ن 
الوحدة  للتاأهيل،  والكويت 
باجلمعية  املتنقلةللمعاقني 

البحرينية للتخلف العقلي.
اأما املنظمات الأهلية فهي: 
باجلمعية  ال���وف���اء  م��رك��ز 
العقلي،  للتخلف  البحرينية 
م����رك����ز الأم��������ل ل��ل��رع��اي��ة 
املبكرة، معهد الأمل للرتبية 
ال�شداقة  رو�شة  اخلا�شة، 
م��رك��ز احلد  ل��ل��م��ك��ف��وف��ني، 
الحتياجات  ذوي  لتاأهيل 
اخل���ا����ش���ة، رو����ش���ة اأزه����ار 

�شنيها،  م��رك��ز  احل�����راك، 
مركز الوفاء - ق�شم التوحد، 
مركز الر�شاد للتوحد، مركز 
املبكر، مركز  للتدخل  عالية 
الرحمة  بجمعية  ال��رح��م��ة 
مركز  امل���ع���اق���ني،  ل��رع��اي��ة 
داون،  مب��ت��لزم��ة  ال��ع��ن��اي��ة 
بن  �شلطان  الأم����ري  م��رك��ز 
ال�شمع  لتنمية  العزيز  عبد 

والنطق.
واملــنــظــمــات اخلــا�ــســة هي: 
ال�شامل  ال��ب��ح��ري��ن  م��رك��ز 
مركز  امل���ع���اق���ني،  ل��ت��اأه��ي��ل 
اخلا�س  الرتبوية  اخلدمات 
للأطفال )تفاوؤل(، املوؤ�ش�شة 

البحرينية للرتبية اخلا�شة، 
للتاأهيل  امل������رتوك  م���رك���ز 
التاأهيلي  املعهد  الإر�شادي، 
والأمرا�س  التوحد  ملر�شى 
املتعلقة، اأكادميية الأطفال. 

تكافوؤ الفر�س
الذي  الدليل،  ه��ذا  ويهدف 
اأدلة مماثلة  اإ�صدار  �صيتبعه 
التعاون،  جم��ل�����س  دول  يف 
»تكافوؤ  �شعار:  ترجمة  اإل��ى 
الواقع،  اأر�س  على  الفر�س« 
املجتمع  اأف����راد  اإك�����ش��اب  و 
واملهتمني ثقافة متكاملة حول 
اخلدمات التعليمية املتاحة، 
على  احلفاظ  من  اإنطلقًا 

الأ�شخا�س  حقوق 
الإعاقة اأينما كانوا.

واأكدت الدكتورة دنيا اأحمد 
�شغرية  ق��ري��ة  ال��ع��امل  اأن 
بف�شل تطور و�شائل الت�شال 
جلميع  التكنولوجي  والغزو 
جوانب احلياة، فما كان يعد 
ترفًا خلل احلقبة املا�شية 
حتمية  �����ش����رورة  اأ����ش���ب���ح 
اليوم. اإذ يقا�س تقدم الدول 
ودقتها  الح�شاءات  بوفرة 
وحداثتها و�شفافيتها. واأحد 
ت�شهده  ما  الوا�شحة  الأدلة 
الأيام  هذه  اخلليج  منطقة 
من اإعداد التعداد ال�شكاين 
امل��ت��زام��ن يف امل��ن��ط��ق��ة، ملا 
ل���ه���ذه الح���������ش����اءات من 
واإقليمية،  حملية  اأه��م��ي��ة 
تاأتي  البيانات هذه  وقاعدة 
التفاقية  متطلبات  �شمن 
ل��لأ���ش��خ��ا���س ذوي  ال��دول��ة 

العاقة.
وبينت اأن منطقة اخلليج بها 
العديد من املراكز »الطبية، 
التعليمية، التاأهيلية...« التي 
ت��ع��م��ل يف جم���ال الإع���اق���ة، 
والتي يعمل بها جمموعة من 
والدولية،  املحلية  اخل��ربات 
وا�شح  دليل  يوجد  ل  ولكن 
لل�شتفادة  ب���ه  ي�����ش��رت���ش��د 
وت������ب������ادل اخل�����������ربات يف 

املنطقة.
قاعدة  وج����ود  اأن  واأك�����دت 
البيانات �شيخدم الأ�شخا�س 
ذوي العاقة واأولياء اأمورهم 
واملنظمات  الأول��ى  بالدرجه 
الإعاقة  جم��ال  يف  العاملة 
تخدم  ال���ت���ي  وامل���ن���ظ���م���ات 
فئات  م���ن  ك��ف��ئ��ة  امل��ع��اق��ني 
هذا  يف  والباحثني  زبائنها 

املجال، حمليًا و اإقليميًا. 

للموؤ�س�ســات  دليــًل  �أطلــق    �مل�ســروع 
�لتعليميــة للمعاقني يف �لبحرين كثمرة 
�أولى مل�سروعــات متعددة يف دول جمل�س 

�لتعاون.

  �ن�سمــام �جلمعيات للم�ســروع يكون مبلأ 
��ستمــارة خا�ســة حــول بياناتهــا �أو من 

خلل �ملوقع �لإلكرتوين للجمعية.



نظرة �ملجتمع جتاه �ملعاقني مرت باأربعة مر�حل، كان �آخرها 
جمتمعاتنا  وت�سعى  و�ملــ�ــســاو�ة«.  �لفر�س  »تكافوؤ  بعنو�ن: 
على  �ملحافظة  �أجــل  من  �ملرحلة  هذه  �إجنــاز  �إلــى  �خلليجية 

جتربتها �لر�ئدة يف دمج �ملعاقني.

املجتمع

اخلليجي واملعاقني.. 

مرحلة جديدة

44

حتقيق



املجتمعات  نظرة  كانت  لقد 
للمعاقني يف املرحلة البدائية 
»اخليار  يف  تتمثل  الأول����ى 
�شفر« حيث حتدث اأفلطون 
عن  »اجلمهورية«  كتابه  يف 
املواطن  ي��ك��ون  اأن  ���ش��رورة 
العيوب  م��ن  خ��ال��ي��ًا  �شليمًا 
معاق!،  اأى  ق��ت��ل  و����ش���رورة 
الديانات  ج���اءت  وع��ن��دم��ا 
ال�شماوية عا�شت املجتمعات 
الرفق  قوامها  ثانية  مرحلة 
بينهم  وم����ن  ب��ال�����ش��ع��ف��اء، 
الرعاية  وت��ق��دمي  امل��ع��اق��ني، 

الجتماعية لهم.
عا�س  املجتمعات  تقدم  ومع 
ثالثة  م���رح���ل���ة  امل���ع���اق���ون 
باأهمية  الإعرتاف  متثلت يف 
�شحيًا  ورعايتهم  تعليمهم 
وظلت  واجتماعيًا،  ونف�شيًا 
اأن  اإل����ى  ت��ط��ور  الأم�����ور يف 
الرابعة  املرحلة  اإلى  و�شلنا  
فما  اإليها.  امل�شار  والأخ��رية 
املجتمع  نــظــرة  طبيعة  هــي 
املعاقني؟  جتـــاه  اخلــلــيــجــي 
اإجناز  م�سئولية  تقع  وهــل 
هــذه املــرحــلــة الــرابــعــة على 
املدين  واملجتمع  احلكومة 
املـــعـــاقـــني  اأن  اأم  فــــقــــط؟ 
اأن  اأنف�سهم لهم دور عليهم 

ي�سطلعوا به؟.
حراك وا�سع

ال�سيد جا�سم �سيادي، رئي�س 
اجلمعية  اإدارة  جمـــلـــ�ـــس 
اخلــــلــــيــــجــــيــــة لـــــلإعـــــاقـــــة، 
ورئي�س جمعية اأولياء اأمور 
اأكد  البحرين،  يف  املعاقني 
خلل  �شهدت  البحرين  ان 
الأخ���رية  الع�شرة  الأع����وام 
بنظرة  يتعلق  فيما  ط��ف��رة 
واحلقوق  للمعاقني  املجتمع 
بف�شل  اك��ت�����ش��ب��وه��ا،  ال��ت��ي 

ب��ه��م ع��ل��ى كافة  الإه��ت��م��ام 
تقوم  جهة  فمن  امل�شتويات، 
الكثري من  باتخاذ  احلكومة 
املبادرات اخلا�شة برعايتهم 
ومن  املجتمع.  يف  ودجمهم 
جمتمع  لدينا  اأخ���رى  جهة 
ي�����ش��ارك فيه  م����دين ق����وي 

املعاقون اأنف�شهم .
واأ�شاف: اإن البحرين ت�شهد 
بداأ  وا���ص��ع  حكومي  ن�صاط 
املختلفة  ال��ت��اأه��ي��ل  ب��ربام��ج 
م���������رورًا ب���ق���ان���ون رع���اي���ة 
و�شوًل  امل��ع��اق��ني،  وت�شغيل 
الوطنية  الإ�شرتاتيجية  اإلى 
الإعاقة،  ذوي  للأ�شخا�س 
التي نتجت عن حوار حكومي 
اأجل  من  وبناء،  حر  واأهلي 
الدولية  الت��ف��اق��ي��ة  تطبيق 
الأ���ش��خ��ا���س ذوي  حل��ق��وق 
االإعاقة يف مملكة البحرين.

حراكًا  اململكة  ت�شهد  كما 

املنظمات  من  وا�شعًا  مدنيًا 
جمال  يف  العاملة  الأه��ل��ي��ة 
اإلى  ت�شعى  والتي  الإع��اق��ة، 
اإ�شراك املعاقني يف براجمها 
الوقت  يف  وتقوم  واإداراتها، 
ال���راه���ن ب��ت��اأ���ش��ي�����س احت��اد 
البحريني  »الحت����اد  ن��وع��ي 
مهمته  ت���ك���ون  ل��ل��م��ع��اق��ني« 
اخلربات  وت��ب��ادل  التن�شيق 
الوطنية  ال��ربام��ج  واإط���لق 

امل�شرتكة ل�شالح املعاقني.
واأ�شار �شيادي اإلى اأن املجتمع 
املدين اأ�شبح يعطي اإهتمامًا 
اأكرب لتهيئة البيئة ال�شديقة 
ل��ل��م��ع��اق��ني وت�����ش��غ��ي��ل��ه��م يف 
وظائف جديدة غري الوظائف 
التي كانت تخ�ش�س لهم يف 
ال�شابق، حيث تعترب اجلهات 
معاق  ت�شغيل  اأن  احلكومية 
املوؤ�ش�شات  اأح���د  يف  واح���د 
يف  املعدل  �شعف  لها  يحقق 

املعاق  اأن  »البحرنة«، موؤكدًا 
�شخ�شًا  يعد  مل  البحريني 
قيادات  ل��دي��ن��ا  ب��ل  م��ع��زوًل 
منهم  و�شخ�شيات  مدنية 
وما  ال�����ش��ي��ا���ش��ة،  يف  ت��ع��م��ل 
ي�شغلنا الآن هو كيفية تقدمي 
املزيد من خدمات التوظيف 
لهم و�شوف ن�شتمر يف العمل 
ب�شكل  الق�شية  ه���ذه  ع��ل��ى 

دوؤوب.
الر�سا الكامل

احلجري،  �ــســيــف  الــدكــتــور 
ال�سفلح  مركز  رئي�س  نائب 
على  العام  وامل�سرف  �سابقاً، 
قطر،  بــدولــة  الــنــور  معهد 
موؤ�س�سة  رئـــيـــ�ـــس  ونــــائــــب 
قـــطـــر لـــلـــرتبـــيـــة والـــعـــلـــوم 
اإلى  اأ�شار  املجتمع،  وتنمية 
قرارها  تتخذ  وهي  قطر  اأن 
بالتحول  الإ����ش���رتات���ي���ج���ي 
م��ن اإق��ت�����ش��اد ال��ن��ف��ط اإل��ى 
اإق��ت�����ش��اد امل��ع��رف��ة راع���ت 
من  امل���ع���اق���ني  ي���ك���ون  اأن 
التي  الج��ت��م��اع��ي��ة  ال��ف��ئ��ات 
هذا  يف  ت�����ش��ارك  اأن  ي��ج��ب 
العديد  وات��خ��ذت  ال��ت��ح��ول. 
تهدف  التي  ال�شيا�شات  من 
و»تعليم  تدريب  اإيجاد  اإل��ى 
يف  وخ�شو�شًا  لهم  م�شتمر« 
املجالت التقنية وتكنولوجيا 

املعلومات.
القانون  اإن  احلجري:  وقال 
الدولية  والتفاقية  القطري 
الأ���ش��خ��ا���س ذوي  حل��ق��وق 
الإع����اق����ة ت���ع���دان الإط�����ار 
يحدد حقوق  الذي  القانوين 
ويوؤكدان على  الإعاقة،  ذوي 
لهذه  امل�شاواة  اأهمية حتقيق 
م�شاركتهم  وت��ع��زي��ز  الفئة 
ال�شاأن  جم��الت  خمتلف  يف 

العام.

لي�ــس  �ملعــاق  �سيــادي:  جا�ســم     �ل�سيــد 
�جتماعيــة  قيــاد�ت  فمنهــم  معــزوًل 
ون�سطــاء �سيا�سيــني ومــا ي�سغلنــا �إجناز 

تكافوؤ �لفر�س يف جمالت �لتوظيف.

   د. �سيف �حلجري: �لتحول من �إقت�ساد 
ي�سمــل  �ملعرفــة  �إقت�ســاد  �إلــى  �لنفــط 
و�لر�ســا  �جتماعيــة  كفئــة  �ملعاقــني 

�لكامل هو ما نطمح �إليه.

د. �سيف احلجريجا�سم �سيادي
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اأن  وح���ر����ش���ت ق��ط��ر ع��ل��ى 
احلقوق  ه��ذه  بتنفيذ  يقوم 
تقنيًا  م���وؤه���ل���ة  ج��م��ع��ي��ات 
على  اأي�شًا  تعمل  وب�شريًا، 
تطوير روؤية املجتمع ونظرته 
جتاه اأبناءه املعاقني، م�شيفًا 
اأن ثقافة املجتمع الآن اأف�شل 
الأم�����س، وغ���دًا �شتكون  م��ن 
اأف�شل من اليوم بف�شل هذه 
اخل���ط���وات ال��ت��ي ت��ق��وم بها 

الدولة وجمعيات الإعاقة.
اأن  احلجرى  الدكتور  واأك��د 
امل��ع��اق��ني يف دول����ة ق��ط��ر ل 
اخلدمات  بتلقي  ي��ك��ت��ف��ون 
نطلب  بل  فقط  والمتيازات 
دور  ل��ه��م  ي��ك��ون  اأن  م��ن��ه��م 
اخلدمات،  ه��ذه  تطوير  يف 
يتعلق  فيما  اآرائ��ه��م  واإب���داء 
حتقيقها  وكيفية  بحقوقهم 
قائًل:  ال��واق��ع،  اأر����س  على 
رغ������م م�����ا ح���ق���ق���ن���اه من 
اأننا  اأننا نعترب  اإل  اإجن��ازات 
يف بداية الطريق ومل نحقق 
نقوم  عما  ال��ك��ام��ل  ال��ر���ش��ا 
ولكن هذا هو طموحنا  به.. 
امل�شي  اإل���ى  يدفعنا  ال���ذي 

قدمًا بل توقف.
اأ�سر �سعيدة

احلبيب  بن  زهــر  الدكتور 
بــــــــن يـــــــحـــــــي، اأكــــــــادميــــــــي 
جمل�س  وعـــ�ـــســـو  عــــمــــاين، 
اخلليجية  اجلمعية  اإدارة 
خمتلف  اأن  راأى  لــلإعــاقــة، 
اإلى  املجتمعات  كانت تنظر 
املعاق على اأنه اإن�شان �شعيف 
ل ي�شتطيع اأن ي�شرف اأموره 
اأن  اإل  ال�شفقة،  وي�شتحق 
والوطنية  العاملية  اجل��ه��ود 
النظرة  اإلى تغيري هذه  اأدت 
ال�����ش��ل��ب��ي��ة، ف�����ش��ًل ع���ن اأن 
الكثريين معر�شون للإعاقة 

���ش��واء ب��ق��دوم م��ول��ود جديد 
اأو  م���ع���اق داخ�����ل الأ�����ش����رة 
التعر�س للإعاقة من خلل 

احلوادث.
اأ�شحاب  بع�س  اأن  واأ�شاف: 
الأعمال يعتقدون اأن توظيف 
املعاق هو نوع من »املظهرية«، 
يرف�س  الآخ������ر  وال��ب��ع�����س 
رغم  الأ���ش��ا���س  م��ن  امل�شاألة 
املعاقني  وت��دري��ب  تعليم  اأن 
على  احل�شول  يف  ورغبتهم 
اأدى  قد  اأكادميية  �شهادات 
اإل���ى وج���ود ك��ف��اءات كبرية 
بحاجة  �شوى  لي�شت  بينهم 
ويوظفها،  يكت�شفها  من  اإلى 
ترف�س  ال��ت��ي  الأ����ش���ر  اأم����ا 
تزويج املعاقني فاإنها حت�شب 
للمجتمع،  ح�����ش��اب  األ�����ف 
�شيقول  يقولون:  ماذا  حيث 
�شيقول  وم���اذا  ؟!  اجل���ريان 
الأق��ارب عند موافقتنا على 

تزويج اأبنائنا من معاقني.
النقا�س  باب  فتح  اإلى  ودعا 
زواج  ق�شايا  ح��ول  واحل���وار 
اأجل  من  املعاقني  وتوظيف 
اخلليجية  جمتمعاتنا  تنقية 
م���ن اأي����ة ���ش��وائ��ب م��ازال��ت 
يتعلق  ف��ي��م��ا  ب��ه��ا  ع��ال��ق��ة 
الأ�شخا�س  جت��اه  بالنظرة 
خ�شو�شًا  الإع���اق���ة،  ذوي 
ل  مب��ا  اأثبتت  التجربة  واأن 
يدع جماًل لل�شك اأن الأزواج 
اأ�شرًا  يوؤ�ش�شون  املعاقني  من 
غري  بع�س  من  �شعادة  اأك��رث 
املعاقني الذين يحولون حياة 

زوجاتهم اإلى جحيم!.
توا�سل يومي

الن�سار، مدير  اأنــور ح�سني 
الب�سري،  الــــعــــوق  اإدارة 
للرتبية  الـــعـــامـــة  الإدارة 
الرتبية  وزارة  اخلـــا�ـــســـة، 
والتعليم باململكة ال�سعودية، 

من  اأن�����واع  ه��ن��اك  اإن  ق���ال 
كالب�شرية  الإع������اق������ات 
ت�شمح  واحلركية  وال�شمعية 
داخل  ب��ال��ت��واج��د  للمعاقني 
غري  مع  والتوا�شل  املجتمع 
املعاقني، اأما الأنواع الأخرى 
وخ�شو�شًا الإعاقات العقلية 
اأ�شرهم  مع  يعي�شون  فاإنهم 
الرتبوية  اخلدمات  ويتلقون 
دون  والتاأهيلية  والتعليمية 

الحتكاك مع جمتمعهم.
املجتمع  ن��ظ��رة  اأن  واع��ت��رب 
اخل���ل���ي���ج���ي وال�������ش���ع���ودي 
للمعاقني لي�شت �شلبية بف�شل 
املجتمع  م��ع  التوا�شل  ه��ذا 
التعليمي  ال��دم��ج  وب���رام���ج 
التي  ال��ك��ث��رية  واخل���دم���ات 
تقدمها احلكومة لهم اإ�شافة 
املنا�شرة  اجل��م��ع��ي��ات  اإل���ى 
حقوقهم  ع��ن  ت��داف��ع  ال��ت��ي 
نظرة  اأية  تغيري  اإلى  وت�شعى 
�شلبية جتاههم، والتي يراأ�س 
القيادات  اإدارات��ه��ا  جمال�س 
يعك�س حجم  ال�صيا�صية مما 
الإه��ت��م��ام ب��ه��ذه ال��ف��ئ��ة يف 

املجتمع ال�شعودي.
اكتملت  ه����ل  وت���������ش����اءل: 
اخلدمات املقدمة للمعاقني؟ 
جميبًا بالقول: ل. مل تكتمل!. 
املتلطم  كاملحيط  فاملجتمع 
واملطالب،  بامل�شالح  امللىء 
لهم  كغريهم  لهم  واملعاقني 
احلكومة  وت�شعى  مطالب، 
واملجتمع املدين اإلى حتقيقها 
يتمثل  يبقى عليهم دور  لكن 
جمتمعهم  اأم��ام  الظهور  يف 
واملطالبة مبا يرونه حقًا لهم، 
والقوانني  ال�شريعة  كفلته 

واملواثيق الدولية.
امتيازات �سخمة

رئي�س  احلـــ�ـــســـبـــان،  فــــــواز 

   د. زهــري بن يحيى: جمتمعاتنا تت�سارع 
فيها �لروؤى �لقدمية و�حلديثة ونحتاج 
لنقا�س عام  حول �لنظرة جتاه توظيف 

وتزويج �ملعاق.

   �ل�سيد �أنور ن�سار: معظم فئات �لإعاقة 
يتو��سلــون مــع غري �ملعاقــني وينا�سلون 
مــن �أجــل حقوقهــم ول توجــد نظــرة 

�سلبية جتاههم.

اأنور ح�سني ن�سارد. زهر بن يحيى
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اخلارجية  العلقات  مكتب 
بالهيئة العامة ل�سئون ذوي 
الكويت،  بـــدولـــة  الإعــــاقــــة 
الثقافية  الــلــجــنــة  ورئــيــ�ــس 
اخلليجية  بــــاجلــــمــــعــــيــــة 
ــــــدورة  لــــلإعــــاقــــة خـــــلل ال
بداأ  الــ�ــســابــقــة،  النــتــخــابــيــة 
»الإعاقة  اإن:  بالقول  حديثه 
دولة  يف  ال�شاعة  حديث  هي 
اأ�شبح  وبف�شلها  الكويت«، 
امل���ع���اق ع�����ش��وًا ف���اع���ًل يف 
الكثريون  واأ�شبح  املجتمع، 
مليئة  ن��ظ��رة  اإل��ي��ه  ينظرون 
وبالغرية  اأحيانًا  بالإعجاب 
اأح���ي���ان���ًا اأخ�����رى ن���ظ���رًا ملا 
فر�س  م��ن  ع��ل��ي��ه  يتح�شل 

واإمتيازات!.
ال�شلبية  ال��ن��ظ��رة  اإن  وق���ال 
اأن  على  �شابقًا  ترتكز  كانت 
نف�شية  م�شكلة  ميثل  املعاق 
ولأ�شرته،  ل��ه  واج��ت��م��اع��ي��ة 
الأمور  انقلبت  فقد  الآن  اأما 
اأ�شبح جزءًا  ل�شاحله حيث 
الجتماعي،  الن�شيج  م��ن 
احلكومية  اجل��ه��ود  بف�شل 
اإلى  ت�شعى  ال��ت��ي  والأه��ل��ي��ة 
احل���د م���ن الإع���اق���ة ودم���ج 
املعاقني يف املجتمع وحتقيق 
الفر�س  وت��ك��اف��وؤ  امل�����ش��اواة 

بينهم وبني غري املعاقني.
واعترب احل�شبان اأن الق�شية 
يف دولة الكويت لي�شت نظرة 
املجتمع ال�شلبية، التي �شارت 
ج���زءًا م��ن امل��ا���ص��ي، واإمن��ا 
الفر�س  م��ن  امل��زي��د  حتقيق 
وتقدمي الدعم للمعاقني فيما 
واإمكانية  بالتوظيف  يتعلق 
الو�شول واحلركة يف املنازل 

واملوؤ�ش�شات وال�شوارع.
الكويت  دولة  اأن  اإلى  واأ�شار 
وتنظم  ب��امل��ع��اق��ني  حت��ت��ف��ل 

بحقوقهم  ت��وع��ي��ة  ح��م��لت 
ب�����ص��ورة مم��ت��ازة ف��ال يكاد 
حملة  وهناك  اإل  �شهر  مير 
اإعلمية اأو موؤمتر اأو احتفال 
للمعاقني، قائًل: اإن اجلميع 
ي����ح����اول����ون اخل���ف�������س من 
نحن  اإل  الإع��اق��ة  م��ع��دلت 
فلدينا م�شكلة مدعي الإعاقة 
املعاقني  عن  يزيدون  الذين 
على  ويح�شلون  احلقيقيني 
امتيازات ذوي الإعاقة مثل: 
كويتي  دي��ن��ار  اآلف  ع�شرة 
منحة لكل معاق، وم�شاعدات 
���ش��ه��ري��ة ت��زي��د ع��ل��ى الأل���ف 

و�شبعمائة دولر.
قوافل التوا�سل

�سلح عبد اهلل، رئي�س جلنة 
والإعلم  العامة  العلقات 
بـــجـــمـــعـــيـــة اأولــــــيــــــاء اأمــــــور 
املــعــاقــني بـــدولـــة الإمـــــارات 
اإن  املــتــحــدة، قال  الــعــربــيــة 

تاأ�شي�شها  وم��ن��ذ  اجلمعية 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  ب��رئ��ا���ش��ة 
القا�شمي  �شلطان  ال�شيخ 
باأن�شطة  ت���ق���وم  1996م 
وفعاليات ت�شب يف م�شلحة 
التي  الهامة  الق�شية  ه��ذه 
املجتمع  نظرة  بتغيري  تتعلق 
امل��ع��اق��ني ح��ت��ى تكون  جت���اه 

اأكرث اإيجابية.
واأ������ش�����اف: ج��م��ي��ع جل���ان 
جلنة  وخ�شو�شًا  اجلمعية 
الدرا�شات  وجلنة  التوا�شل 
وال��ب��ح��وث وجل��ن��ة ال��دف��اع 
دعم  وجل���ن���ة  الج��ت��م��اع��ي 
من  العديد  تنفذ  ال��ربام��ج، 
ت�شتهدف  ال��ت��ي  ال���ربام���ج 
اأمورهم  واأول���ي���اء  امل��ع��اق��ني 
يف  ويتطوع  كافة،  واملجتمع 
اأف��راد  ال��ربام��ج جميع  ه��ذه 
املجتمع، مواطنني ومقيمني، 
معاقني وغري معاقني، اأولياء 

اأمور ومهتمني.. اإلخ.
اأن  اإل����ى  اهلل  ع��ب��د  واأ����ش���ار 
موؤمترات  تنظم  اجلمعية 
للفئات  عمل  وور����س  علمية 
امل�����ش��ت��ه��دف��ة ت���ه���دف اإل���ى 
هموم  على  ال�شوء  ت�شليط 
املعاقني وتوعية اأولياء الأمور 
التدخل  ب��اأه��م��ي��ة  والأ����ش���ر 
الإعاقة،  من  للوقاية  املبكر 
كما تطلق بني احلني والآخر 
حملت توعية ودعم معنوي 
لأ�شر املعاقني، وتقدم جميع 
النف�شي  ال���دع���م  اأ����ش���ك���ال 
الجتماعي للمعاقني والأ�شر 

التي رزقت مبولود معاق.
اجلمعية  اأن�شطة  اأه��م  وم��ن 
جتوب  التي  التوا�شل  قافلة 
وتنظم  الإم���������ارات  ك���اف���ة 
وتثقيفية  ت��وع��وي��ة  اأن�����ش��ط��ة 
املعاقني  ل��ل��ط��لب  متنوعة 
حتاول  كما  املعاقني،  وغ��ري 
املناطق  يف  للأ�شر  الو�شول 
النائية التي ينت�شر بها زواج 
اأج���ل حتقيق  الأق�����ارب م��ن 
للوقاية  امل��ب��ك��ر  ال���ت���دخ���ل 
لتزايد  ن��ظ��رًا  الإع��اق��ة  م��ن 
بولدة  اخلا�شة  الحتمالت 
من  النوع  ه��ذا  من  املعاقني 

الزيجات.
وخ��ل�����س ال�����ش��ي��د ع��ب��داهلل 
اأولياء  جمعية  اإن  القول  اإلى 
اأم����ور امل��ع��اق��ني ب���الإم���ارات 
يتمثل  طموح  م�شروع  لديها 
مبفهوم  املجتمع  توعية  يف 
منها  احلد  وكيفية  الإعاقة 
احلديث،  ال��ط��ب  ب��و���ش��ائ��ل 
امل�شكلت  ال���ى  وال��ت��ع��رف 
وال�شعوبات التى تواجه اأ�شر 
�شبل  وال��ب��ح��ث يف  امل��ع��اق��ني 
دمج  بعد  خ�شو�شًا  حلها، 

املعاقني باملدار�س العامة.

   �ل�سيد فو�ز �حل�سبان: كثريون ينظرون 
�إلــى �ملعاقــني نظــرة مليئــة بالإعجاب 
�أحيانًا وبالغرية �أحيانــًا �أخرى نظرً� ملا 

يح�سلون عليه من �إمتياز�ت.

   �ل�سيد �سلح عبد �هلل: قو�فل �لتو��سل 
مهمتهــا توعيــة �ملجتمــع وكيفية �حلد 
لأ�ســر  �لدعــم  وتقــدمي  �لإعاقــة  مــن 

�ملعاقني.

�سلح عبداهللفواز احل�سبان
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الفرتة  خ��لل  امل��وؤمت��ر  عقد 
حتت  2011م،   يناير   9-8
اأحمد  ال�شيخ  معايل  رعاية 
فهد الأحمد اجلابر ال�شباح، 
نائب رئي�س الوزراء لل�شئون 

الدولة  ووزي��ر  الإقت�شادية 
و�شهد  ال��ت��ن��م��ي��ة،  ل�����ش��ئ��ون 
لفيلم  عر�شًا  الفتتاح  حفل 
يف  الكويت  دور  عن  توثيقي 
الحتياجات  ذوي  فئة  دعم 

اخلا�شة، والتحديات املاثلة 
اأمام هذه الفئة، ف�شل عن 
ح��ف��ل ت��ك��رمي ل��ك��وك��ب��ة من 
اأ�شحاب  من  املعاقني  فئة 
الإجن�������������ازات ال���وط���ن���ي���ة 

امل�����ج�����الت،  ج���م���ي���ع  ويف 
معر�س  اإل����ى  ب��الإ���ش��اف��ة 
يحمل  للموؤمتر  م�شاحب 
ع��ن��وان »اإجن���ازات���ي.. رغم 

الإعاقة«.

تاأ�سيل �لنظرة �ليجابية من قبل �ملجتمع جتاه ذوي �لحتياجات �خلا�سة، مع �لرتكيز 
جتارب  وعر�س  وت�سجيعه  �ملعاق  دعم  يف  �ملدين  �ملجتمع  وموؤ�س�سات  �لإعــلم  دور  على 
خليجية يف �لدعم �لجتماعي كان �لهدف �لرئي�س ملوؤمتر �لكويت �لأول لذوي �لإعاقة.

يف موؤمتر �لكويت �لأول لذوي �لإعاقة:

هموم وتطلعات املعاقني..

ملف مفتوح
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فخر ل تعاطف
نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
لل�سوؤون القت�سادية ووزير 
التنمية  لــ�ــســوؤون  الـــدولـــة 
ل�سوؤون  الــــدولــــة  ووزيـــــــر 
اأحمد  الــ�ــســيــخ  ال�ــــســــكــــان 
ال�سباح  الأحــــمــــد  الــفــهــد 
الكويت  دول���ة  ح��ر���س  اأك���د 
ذوي  فئة  ورعاية  دعم  على 
الح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���ش��ة يف 
كافة املجالت م�شريًا اإلى اأن 
موؤخرا  متثل  احلر�س  هذا 
ال�شلطتني  ب��ني  التعاون  يف 
والت�شريعية  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
لقرار القانون رقم 8 ل�شنة 
الأ�شخا�س  ب�����ش��اأن   2010

ذوي العاقة.

ويف كلمته التي األقاها يف حفل 
ال�شيخ  اأعرب  املوؤمتر  اإفتتاح 
�شعادته  ع��ن  الفهد  اأح��م��د 
الكويت  م���وؤمت���ر  ل���رع���اي���ة 
الحتياجات  ل���ذوي  الأول 
نخبة  لقاء  وكذلك  اخلا�شة 
هذا  يف  املتخ�ش�شني  م��ن 
الكويت  دول����ة  م��ن  امل��ج��ال 
لدول  التعاون  جمل�س  ودول 
م�شيفًا  ال��ع��رب��ي��ة،  اخل��ل��ي��ج 
بفخر  ن�شعر  الكويت  اإننا يف 
ك��ب��ري جت���اه اإخ��وان��ن��ا ذوي 
الح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���ش��ة ومل 
عاطفة  ن��ظ��رة  ه��ن��اك  ي��ع��د 
اأ�شبحوا  ول��ك��ن  جت��اه��ه��م 
م�����ش��ارك��ني م��ع��ن��ا يف ه��ذا 
اأن  ا�شتطاعوا  حيث  املجتمع 

وينجزوا  ويعملوا  يخططوا 
التطوعية  املجالت  �شتى  يف 
وكافة  والريا�شية  واملدنية 
املجتمع  رد  فكان  امل��ج��الت 
ل���ه���م ل��ي�����س ف���ق���ط ب��اأن��ه��م 
باإ�شدار  ول��ك��ن  م��ن��ه  ج���زء 
وت�شريع قانون خا�س يحمي 
لهم  وي��ح��ق��ق  م�����ش��احل��ه��م 
لل�شتمرار  منا�شبة  بيئة 
ج��زءًا  ليكونوا  حياتهم  يف 
اأ�شا�شيا يف املجتمع الكويتي.

الإن�سان اأوًل
الكويت  مـــوؤمتـــر  رئــيــ�ــس 
الحتياجات  لذوي  الأول 
اخلــــــــا�ــــــــســــــــة عـــــــبـــــــداهلل 
ملجلة  ذك�����ر  الـــــهـــــاجـــــري 
امل���وؤمت���ر  اأن  »الإرادة« 
ا�شتمل على ثلث جل�شات 
عمل �شارك فيها نخبة من 
ذوي  ب�شريحة  امل��ه��ت��م��ني 
من  اخلا�شة  الحتياجات 
اخلليجية  وال��دول  الكويت 

   �ل�سيــخ �أحمد �لفهــد: نفخــر يف �لكويت 
باأبنائنا مــن ذوي �لإعاقة وباإجناز�تهم 
�ستــى  ويف  و�لجتماعيــة  �لريا�سيــة 

�ملجالت. 

   عبــد �هلل �لهاجــري: �لهتمــام بــذوي 
�لعاقــة يعطــي �إنطباعــًا بــان �لن�سان 
لز�ل هو �ملحــرك و�لد�فــع �لأ�سا�سي يف 

جمتمعاتنا.
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حول  وتتمحور  ال�شقيقة، 
نظرة  ت���اأ����ش���ي���ل  ك��ي��ف��ي��ة 
جتاه  الإي��ج��اب��ي��ة  املجتمع 
عملية  يف  واإ�شراكه  املعاق 
يف  امل��ع��اق  ودور  التنمية 
واالنخراط  التحدي  ك�صر 
يف خدمة جمتمعه وجتهيز 
الظروف املنا�شبة من قبل 

الأ�شرة واملجتمع.
ناق�س  املوؤمتر  اأن  اإلى  ولفت 
اإب���راز  يف  احل��ك��وم��ات  دور 
وتكرميه،  امل��ع��اق  اإجن���ازات 
امل�شتمر،  ال��دع��م  م��ن  كنوع 

وكذلك دور القطاع اخلا�س 
الوظيفية  الفر�س  توفري  يف 
ل��ف��ئ��ة امل��ع��اق��ني ك��ج��زء من 
الجتماعية،  امل�����ش��وؤول��ي��ة 
اإل���ى ع��ر���س قانون  اإ���ش��اف��ة 
الكويت  يف  اجلديد  املعاقني 
تفعيله  واأ�ش�س  م��واده  واأه��م 
والتعريف بفئة ذوي الإعاقة 
اجلديد  الكويتي  القانون  يف 

للمعاقني.
كلمته  يف  ال��ه��اج��ري  وق����ال 
اأمام املوؤمتر اإن ذوي الإعاقة 
وتقدمه  قدمته  مبا  يفخرون 

م��ن دعم  ال��ك��وي��ت  دول���ة  لنا 
بدعم  متمثل  بالغ  واإهتمام 
�شاحب  من  �شامية  ورع��اي��ة 
�شباح  ال�شيخ  الأم��ري  ال�شمو 
ال�شباح  اجل���اب���ر  الأح���م���د 
الأم����ني  ع���ه���ده  ويل  و���ش��م��و 
ال�شيخ نواف الأحمد ال�شباح 
وك��ذل��ك ال����دور امل��ه��م الذي 
قامت به حكومة دولة الكويت 
وجمل�شها الربملاين من اإقرار 
لقانون فئة ذوي الإحتياجات 
والذي  الكويت  يف  اخلا�شة 

يعترب حلم كل معاق.
واأ����ش���اف اأن����ه مل���ن دواع���ي 
اأن  اأي�شًا  و���ش��رورن��ا  فخرنا 
التفاعل  من  الكم  هذا  نرى 
من  ال�شخ�شيات  قبل  م��ن 
امل��خ��ت�����ش��ني وامل��ه��ت��م��ني يف 
والذي  العربية  اخلليج  دول 
بان  اإنطباعًا  يعطي  بل�شك 
املحرك  هو  لزال  الإن�شان 
وال�����داف�����ع الأ����ش���ا����ش���ي يف 
وانه  اخلليجية  جمتمعاتنا 
لزال هنالك من يهتم ب�شاأن 
ذوي الإعاقة وهو اإنعكا�س ملا 
ال�شلمي  ديننا  عليه  يحث 

احلنيف.
ثمرة التعاون

الهيئة  عـــام  مــديــر  واأ�ـــســـار 
العامة ل�سوؤون ذوي العاقة 
الــدكــتــور جــا�ــســم الــتــمــار يف 
كلمته اإلى اأن القانون رقم 8 

حقوق  �شاأن  يف   2010 ل�شنة 
هو  العاقة  ذوي  ال�شخا�س 
البناء  التعاون  جن��اح  ثمرة 
الت�شريعية  ال�شلطتني  ب��ني 
جاء  وال�����ذي  وال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
متطابقا مع املواثيق العربية 
بحفظ  تهتم  التي  والعاملية 

حقوق الن�شان.
و�شدد على اأن الهيئة العامة 
ل�شوؤون ذوي الإعاقة حر�شت 
املجتمع  ن��ظ��رة  تغيري  على 
لل�شخ�س املعاق والدفع مببداأ 
والعمل  املجتمعي  ال��دم��ج 
تاأهيل وتدريب وت�شغيل  على 
عن  ف�����ش��ًل  الع���اق���ة  ذوي 
اإدراج ثمانية م�شاريع �شمن 
اخلطة ال�شنوية الثانية لدولة 
الكويت متنا�شبة مع القانون 
كا�شفا   2010 ل�شنة   8 رق��م 
البدء يف تنفيذها  انه �شيتم 

فور اقرار ميزانياتها.
الرئي�س  األقت  جانبها  من 
الكويتي  لــلــنــادي  الــفــخــري 
الريا�سي للمعاقني ال�سيخة 
اخلليفة  اهلل  العبد  �سيخة 
فيها  رحبت  كلمة  ال�سباح 
براعي املوؤمتر واحل�شور من 
ال�شيخ  منا�شدة  اخلليج  دول 
بالهتمام  ال��ف��ه��د  اأح���م���د 
الب�شرية  التنمية  بخطط 
�شمن خطة التنمية ال�شاملة 
خلل  من  خ�شو�شا  للدولة 

الهتمام بفئة ال�شباب.
الأمة  جمل�س  بنواب  واأ���ش��ادت 
قانون  �شن  يف  �شاهموا  الذين 
ج���دي���د ل�����ذوي الح��ت��ي��اج��ات 
�شرورة  اإل����ى  لف��ت��ة  اخل��ا���ش��ة 
رغم  الفئة  بهذه  اأكرث  الهتمام 
ما توليه لها الدولة من اهتمام 

ورعاية كبريين.
عن�سر فعال

رئــــيــــ�ــــس الـــــــنـــــــادي الـــكـــويـــتـــي 
لــلــمــعــاقــني مهدي  الــريــا�ــســي 
العازمي قال اإن اأهداف املوؤمتر 
حماور  م��ن  مهم  ع��دد  �شملت 
واأهداف تلم�س هموم وتطلعات 
وما  جمتمعاتنا  يف  الفئة  ه��ذه 
تعانيه من حتديات وعقبات قد 
الفردية  اإجن��ازات��ه��م  م��ن  حت��د 

منها واجلماعية.
امل��وؤمت��ر ي�شم  اأن  اإل��ى  واأ���ش��ار   
الفئة  بهذه  املهتمني  من  نخبة 
جمل�س  دول  وم��ن  الكويت  م��ن 
العربية  اخلليج  ل��دول  التعاون 
مناق�شات  يف  ���ش��وي��ا  ���ش��ارك��وا 
جميعها  اأ�شفرت  عمل  واأوراق 
�شالح  يف  ت�شب  تو�شيات  عن 
الإحتياجات  ذوي  �شرائح  كافة 
اجلهود  كافة  مثمنًا  اخلا�شة 

اأجل  من  امل�شاركون  بذلها  التي 
املوؤمتر  ه��ذا  فعاليات  اإجن���اح 
تنظيمه  اإل�����ى  ن�����ش��ع��ى  ال�����ذي 
تعزيز  ب��ه��دف  ���ش��ن��وي  ب�شكل 
الهتمام بفئة ذوي الحتياجات 
على  ال�شوء  وت�شليط  اخلا�شة 
منط  وحت�صن  ق�صاياهم  كافة 

حياتهم.
واأكد رئي�س جمل�س اإدارة �سركة 
القاب�سة  الـــدولـــيـــة  الـــتـــجـــارة 
الـــــدكـــــتـــــور حــــمــــد اإبــــراهــــيــــم 
بفئة  الهتمام  اأن  الــتــويــجــري 
اخلا�شة  الح��ت��ي��اج��ات  ذوي 
جميعا  ع��ل��ي��ن��ا  وط��ن��ي  واج����ب 
ح��ك��وم��ة و���ش��ع��ب��ا م�����ش��ريًا اإل���ى 
عن�شرًا  لي�شت  الفئة  ه��ذه  اأن 
عن�شر  بل  املجتمع  يف  معطًل 
فعال بدليل الكثري من النماذج 

امل�شرفة يف هذا املجال.
يكون  ان  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى  و���ش��دد 
للقطاع اخلا�س وجمعيات النفع 
ال�شوابط  و�شع  يف  دور  العام 
التي تخدم ذوي العاقة الذين 
اأثبتوا الكثري من التميز يف �شتى 
املجالت ومل تكن الإعاقة يوما 
اإبداعاتهم  اأم���ام  ع��رثة  حجر 

وطموحاتهم التي نفخر بها.

  �لدكتــور جا�ســم �لتمار: �لهيئــة �لعامة 
حتر�س على تغيري نظرة �ملجتمع لل�سخ�س 

�ملعاق و�لدفع مببد�أ �لدمج �ملجتمعي. 

  مهدي �لعازمي: ن�سعى �إلى تنظيم �ملوؤمتر 
�لهتمــام  تعزيــز  بهــدف  �سنــوي  ب�ســكل 

باملعاقني وت�سليط �ل�سوء على ق�ساياهم.

تو�شيات املوؤمتر

املعاقني  ق�شايا  وتفعيل  املعاق  مفهوم  •  توحيد 
اإعلميًا و تاأ�شي�س جلنة خليجية لتحرير ت�شميات 

املعاقني واعتمادها علميًا.
•  التو�شع يف �شبكات الدعم الجتماعي املقدم لأ�شر 
املجتمع  يف  ودجم��ه��م  الع��اق��ة  ذوي  ال�شخا�س 

ريا�شيا وعلميا واجتماعيا.
بذوي  اخل��ا���ش��ة  وال��ق��وان��ني  الت�شريعات  •  تفعيل 

العاقة ومتابعتها وتقييمها.
مع  العمل  لثراء  العاملية  امل�شاركة  على  •  احلر�س 

ذوي الإعاقة.
منتجاتهم  وت�شويق  وت�شغيلهم  املعاقني  •  تاأهيل 
وت�شكيل جلنة ملتابعة توظيف ذوي العاقة ح�شب 

اإعاقاتهم.
العاقة  ذوي  لرتبية  ال�شاحلة  البيئة  •  تهيئة 
وتعليمهم وتاأ�شيل النظرة اليجابية لذوي الإعاقة 

يف املجتمع.
اعلميا  العاقة  ذوي  من  الطفال  ا�شتغلل  •  منع 
وتوعية املجتمع بانواع العاقة و�شبل الوقاية منها.

واملجتمع  العاقة  الفجوة بني ذوي  •  ال�شعي لزالة 
وحث الإفراد على العمل التطوعي خلدمتهم.

•  توفري الكوادر املتخ�ش�شة للعمل مع ذوي العاقة 
و�شن الت�شريعات والقوانني اخلا�شة بهم ومتابعة 

تطويرها.
العملية  يف  الع��اق��ة  ذوي  دم��ج  على  •  احل��ر���س 
وتطبيق  واملدرو�شة  املنا�شبة  بالطرق  التعليمية 
ليكونوا  العاقة  ذوي  وتدريب  ال�شاملة  املدر�شة 

فاعلني يف املجتمع.
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حول  وتتمحور  ال�شقيقة، 
نظرة  ت���اأ����ش���ي���ل  ك��ي��ف��ي��ة 
جتاه  الإي��ج��اب��ي��ة  املجتمع 
عملية  يف  واإ�شراكه  املعاق 
يف  امل��ع��اق  ودور  التنمية 
واالنخراط  التحدي  ك�صر 
يف خدمة جمتمعه وجتهيز 
الظروف املنا�شبة من قبل 

الأ�شرة واملجتمع.
ناق�س  املوؤمتر  اأن  اإلى  ولفت 
اإب���راز  يف  احل��ك��وم��ات  دور 
وتكرميه،  امل��ع��اق  اإجن���ازات 
امل�شتمر،  ال��دع��م  م��ن  كنوع 

وكذلك دور القطاع اخلا�س 
الوظيفية  الفر�س  توفري  يف 
ل��ف��ئ��ة امل��ع��اق��ني ك��ج��زء من 
الجتماعية،  امل�����ش��وؤول��ي��ة 
اإل���ى ع��ر���س قانون  اإ���ش��اف��ة 
الكويت  يف  اجلديد  املعاقني 
تفعيله  واأ�ش�س  م��واده  واأه��م 
والتعريف بفئة ذوي الإعاقة 
اجلديد  الكويتي  القانون  يف 

للمعاقني.
كلمته  يف  ال��ه��اج��ري  وق����ال 
اأمام املوؤمتر اإن ذوي الإعاقة 
وتقدمه  قدمته  مبا  يفخرون 

م��ن دعم  ال��ك��وي��ت  دول���ة  لنا 
بدعم  متمثل  بالغ  واإهتمام 
�شاحب  من  �شامية  ورع��اي��ة 
�شباح  ال�شيخ  الأم��ري  ال�شمو 
ال�شباح  اجل���اب���ر  الأح���م���د 
الأم����ني  ع���ه���ده  ويل  و���ش��م��و 
ال�شيخ نواف الأحمد ال�شباح 
وك��ذل��ك ال����دور امل��ه��م الذي 
قامت به حكومة دولة الكويت 
وجمل�شها الربملاين من اإقرار 
لقانون فئة ذوي الإحتياجات 
والذي  الكويت  يف  اخلا�شة 

يعترب حلم كل معاق.
واأ����ش���اف اأن����ه مل���ن دواع���ي 
اأن  اأي�شًا  و���ش��رورن��ا  فخرنا 
التفاعل  من  الكم  هذا  نرى 
من  ال�شخ�شيات  قبل  م��ن 
امل��خ��ت�����ش��ني وامل��ه��ت��م��ني يف 
والذي  العربية  اخلليج  دول 
بان  اإنطباعًا  يعطي  بل�شك 
املحرك  هو  لزال  الإن�شان 
وال�����داف�����ع الأ����ش���ا����ش���ي يف 
وانه  اخلليجية  جمتمعاتنا 
لزال هنالك من يهتم ب�شاأن 
ذوي الإعاقة وهو اإنعكا�س ملا 
ال�شلمي  ديننا  عليه  يحث 

احلنيف.
ثمرة التعاون

الهيئة  عـــام  مــديــر  واأ�ـــســـار 
العامة ل�سوؤون ذوي العاقة 
الــدكــتــور جــا�ــســم الــتــمــار يف 
كلمته اإلى اأن القانون رقم 8 

حقوق  �شاأن  يف   2010 ل�شنة 
هو  العاقة  ذوي  ال�شخا�س 
البناء  التعاون  جن��اح  ثمرة 
الت�شريعية  ال�شلطتني  ب��ني 
جاء  وال�����ذي  وال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
متطابقا مع املواثيق العربية 
بحفظ  تهتم  التي  والعاملية 

حقوق الن�شان.
و�شدد على اأن الهيئة العامة 
ل�شوؤون ذوي الإعاقة حر�شت 
املجتمع  ن��ظ��رة  تغيري  على 
لل�شخ�س املعاق والدفع مببداأ 
والعمل  املجتمعي  ال��دم��ج 
تاأهيل وتدريب وت�شغيل  على 
عن  ف�����ش��ًل  الع���اق���ة  ذوي 
اإدراج ثمانية م�شاريع �شمن 
اخلطة ال�شنوية الثانية لدولة 
الكويت متنا�شبة مع القانون 
كا�شفا   2010 ل�شنة   8 رق��م 
البدء يف تنفيذها  انه �شيتم 

فور اقرار ميزانياتها.
الرئي�س  األقت  جانبها  من 
الكويتي  لــلــنــادي  الــفــخــري 
الريا�سي للمعاقني ال�سيخة 
اخلليفة  اهلل  العبد  �سيخة 
فيها  رحبت  كلمة  ال�سباح 
براعي املوؤمتر واحل�شور من 
ال�شيخ  منا�شدة  اخلليج  دول 
بالهتمام  ال��ف��ه��د  اأح���م���د 
الب�شرية  التنمية  بخطط 
�شمن خطة التنمية ال�شاملة 
خلل  من  خ�شو�شا  للدولة 

الهتمام بفئة ال�شباب.
الأمة  جمل�س  بنواب  واأ���ش��ادت 
قانون  �شن  يف  �شاهموا  الذين 
ج���دي���د ل�����ذوي الح��ت��ي��اج��ات 
�شرورة  اإل����ى  لف��ت��ة  اخل��ا���ش��ة 
رغم  الفئة  بهذه  اأكرث  الهتمام 
ما توليه لها الدولة من اهتمام 

ورعاية كبريين.
عن�سر فعال

رئــــيــــ�ــــس الـــــــنـــــــادي الـــكـــويـــتـــي 
لــلــمــعــاقــني مهدي  الــريــا�ــســي 
العازمي قال اإن اأهداف املوؤمتر 
حماور  م��ن  مهم  ع��دد  �شملت 
واأهداف تلم�س هموم وتطلعات 
وما  جمتمعاتنا  يف  الفئة  ه��ذه 
تعانيه من حتديات وعقبات قد 
الفردية  اإجن��ازات��ه��م  م��ن  حت��د 

منها واجلماعية.
امل��وؤمت��ر ي�شم  اأن  اإل��ى  واأ���ش��ار   
الفئة  بهذه  املهتمني  من  نخبة 
جمل�س  دول  وم��ن  الكويت  م��ن 
العربية  اخلليج  ل��دول  التعاون 
مناق�شات  يف  ���ش��وي��ا  ���ش��ارك��وا 
جميعها  اأ�شفرت  عمل  واأوراق 
�شالح  يف  ت�شب  تو�شيات  عن 
الإحتياجات  ذوي  �شرائح  كافة 
اجلهود  كافة  مثمنًا  اخلا�شة 

اأجل  من  امل�شاركون  بذلها  التي 
املوؤمتر  ه��ذا  فعاليات  اإجن���اح 
تنظيمه  اإل�����ى  ن�����ش��ع��ى  ال�����ذي 
تعزيز  ب��ه��دف  ���ش��ن��وي  ب�شكل 
الهتمام بفئة ذوي الحتياجات 
على  ال�شوء  وت�شليط  اخلا�شة 
منط  وحت�صن  ق�صاياهم  كافة 

حياتهم.
واأكد رئي�س جمل�س اإدارة �سركة 
القاب�سة  الـــدولـــيـــة  الـــتـــجـــارة 
الـــــدكـــــتـــــور حــــمــــد اإبــــراهــــيــــم 
بفئة  الهتمام  اأن  الــتــويــجــري 
اخلا�شة  الح��ت��ي��اج��ات  ذوي 
جميعا  ع��ل��ي��ن��ا  وط��ن��ي  واج����ب 
ح��ك��وم��ة و���ش��ع��ب��ا م�����ش��ريًا اإل���ى 
عن�شرًا  لي�شت  الفئة  ه��ذه  اأن 
عن�شر  بل  املجتمع  يف  معطًل 
فعال بدليل الكثري من النماذج 

امل�شرفة يف هذا املجال.
يكون  ان  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى  و���ش��دد 
للقطاع اخلا�س وجمعيات النفع 
ال�شوابط  و�شع  يف  دور  العام 
التي تخدم ذوي العاقة الذين 
اأثبتوا الكثري من التميز يف �شتى 
املجالت ومل تكن الإعاقة يوما 
اإبداعاتهم  اأم���ام  ع��رثة  حجر 

وطموحاتهم التي نفخر بها.

  �لدكتــور جا�ســم �لتمار: �لهيئــة �لعامة 
حتر�س على تغيري نظرة �ملجتمع لل�سخ�س 

�ملعاق و�لدفع مببد�أ �لدمج �ملجتمعي. 

  مهدي �لعازمي: ن�سعى �إلى تنظيم �ملوؤمتر 
�لهتمــام  تعزيــز  بهــدف  �سنــوي  ب�ســكل 

باملعاقني وت�سليط �ل�سوء على ق�ساياهم.

تو�شيات املوؤمتر

املعاقني  ق�شايا  وتفعيل  املعاق  مفهوم  •  توحيد 
اإعلميًا و تاأ�شي�س جلنة خليجية لتحرير ت�شميات 

املعاقني واعتمادها علميًا.
•  التو�شع يف �شبكات الدعم الجتماعي املقدم لأ�شر 
املجتمع  يف  ودجم��ه��م  الع��اق��ة  ذوي  ال�شخا�س 

ريا�شيا وعلميا واجتماعيا.
بذوي  اخل��ا���ش��ة  وال��ق��وان��ني  الت�شريعات  •  تفعيل 

العاقة ومتابعتها وتقييمها.
مع  العمل  لثراء  العاملية  امل�شاركة  على  •  احلر�س 

ذوي الإعاقة.
منتجاتهم  وت�شويق  وت�شغيلهم  املعاقني  •  تاأهيل 
وت�شكيل جلنة ملتابعة توظيف ذوي العاقة ح�شب 

اإعاقاتهم.
العاقة  ذوي  لرتبية  ال�شاحلة  البيئة  •  تهيئة 
وتعليمهم وتاأ�شيل النظرة اليجابية لذوي الإعاقة 

يف املجتمع.
اعلميا  العاقة  ذوي  من  الطفال  ا�شتغلل  •  منع 
وتوعية املجتمع بانواع العاقة و�شبل الوقاية منها.

واملجتمع  العاقة  الفجوة بني ذوي  •  ال�شعي لزالة 
وحث الإفراد على العمل التطوعي خلدمتهم.

•  توفري الكوادر املتخ�ش�شة للعمل مع ذوي العاقة 
و�شن الت�شريعات والقوانني اخلا�شة بهم ومتابعة 

تطويرها.
العملية  يف  الع��اق��ة  ذوي  دم��ج  على  •  احل��ر���س 
وتطبيق  واملدرو�شة  املنا�شبة  بالطرق  التعليمية 
ليكونوا  العاقة  ذوي  وتدريب  ال�شاملة  املدر�شة 

فاعلني يف املجتمع.
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باملعاقني  ع��لق��ت��ه  وح����ول 
وما  العام،  النفع  وجمعيات 
حت��ق��ق م���ن جن���اح���ات منذ 
توليه رئا�شة الهيئة، وكذلك 
روؤيته حلل م�شكلت املعاقني 
اجلديد..  القانون  وتطوير 
كان ملجلة »الإرادة« معه هذا 

احلوار:  
موؤهلت خا�سة

 يف الــبــدايــة دكــتــور جا�سم 
هي  مــــا  نــــعــــرف..  اأن  نـــــود 
املــوا�ــســفــات الــتــي يــجــب اأن 
الذي  ال�سخ�س  يف  تتوافر 

يتعامل مع ذوي الإعاقة؟
يف  ي��ع��م��ل  اإن�������ش���ان  اأي   -
الإعاقة  ذوي  �شئون  جم��ال 
والح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���ش��ة اأو 
من  �شكل  باأي  معهم  يتعامل 
يف  يكون  اأن  يجب  الأ�شكال 
مبعنى  اإن�شان  الأول  املقام 
عطوف  قلب  وميتلك  الكلمة 
بالإ�شافة  بالآخرين،  ي�شعر 
يكون  اأن  ي��ج��ب  اأن����ه  اإل����ى 
كبرية  ق��درة  ول��دي��ه  �شبورًا 
وال�شتماع  ال��ت��ح��م��ل  ع��ل��ى 
اأو  ت�����ش��رر  دون  ل��لآخ��ري��ن 

تاأفف اأو تعجل.
اأنــــك متتلك   هـــل تــعــتــقــد 

تلك ال�سفات؟ 
واحل��م��د هلل  اأن��ن��ي  اأعتقد   -
للعمل  ي��وؤه��ل��ن��ي  م��ا  اأم��ت��ل��ك 
املجال  ه���ذا  يف  والإجن������از 
اأين  ذل��ك  على  دليل  واأك���رب 
ق��د اجت��ه��ت وت��ط��وع��ت منذ 
مبجال  للهتمام  ال��ب��داي��ة 
الإعاقة بدافع �شخ�شي فقد 
الكثري  بداخلي  اأن  اأح�ش�شت 
مما ميكنني اأن اأعطيه لتلك 

الفئة من املجتمع.
 وملاذا هذه الفئة بالذات؟

من  الكثري  لح��ظ��ت  لقد   -

اخل���دم���ات  يف  ال���ق�������ش���ور 
املقدمة لهذه الفئة وقلة وعي 
ال�شحيحة  بالطرق  النا�س 
وال�شتفادة  معهم  للتعامل 
وطاقاتهم  ق��درات��ه��م  م���ن 

الكامنة.
اهتمامك  وجــهــت  وكــيــف   

بهم؟
العديد  ب��ك��ت��اب��ة  ب�����داأت   -
ت�شاعد  ال��ت��ي  امل��وؤل��ف��ات  م��ن 
طبيعة  ف��ه��م  ع��ل��ى  املعلمني 
اأف�شل  ب�شكل  املعاق  الطالب 
وكيفية التعامل معه وتو�شيل 
متيزه  واإب���راز  له  املعلومات 

وتفوقه وذكائه.
لــذلــك علقة  اأن  اأعــتــقــد   
ـــي،  ـــا�ـــس بــتــخــ�ــســ�ــســك الأ�ـــس

األي�س كذلك؟
- ب��ال��ت��اأك��ي��د ف��ق��د ك��ن��ت يف 

جامعة  يف  اأ�شتاذًا  الأ�شا�س 
الكويت يف ق�شم مناهج وطرق 
الريا�شيات،  م��ادة  تدري�س 
ف�شاعدتني خلفيتي الرتبوية 
وامل��ه��ن��ي��ة ع��ل��ى ال��ن��ج��اح يف 
اإعداد موؤلفات توجه املعلمني 
توجيهًا  الإع��اق��ة  جم��ال  يف 

�شحيحًا.
بخلفيتك  اكــتــفــيــت  وهـــل   

الدرا�سية والرتبوية؟
- ل.. لقد �شعرت اأنه علّي قبل 
موؤلف  اأي  كتابة  اأب��داأ يف  اأن 
خ��ا���س ب����ذوي الإع���اق���ة اأن 
اأدخل عاملهم بنف�شي واأمل�شه 
واأتعامل  ال��واق��ع  اأر���س  على 
معهم ب�شكل مبا�شر لأفهمهم 
احتياجاتهم.  واأدرك  اأك��رث 
مدار�س  اأزور  بداأت  وبالفعل 
ال���رتب���ي���ة اخل���ا����ش���ة ل���ذوي 

الف�شول  واأدخ����ل  الإع���اق���ة 
ب�شكل  الطلبة  م��ع  واأت��ع��ام��ل 
يف  اأرك��ز  جعلني  ما  مبا�شر 
التي  امل�شاكل  على  موؤلفاتي 
املعلمني  واأوجه  منها  يعانون 
مع  للتعامل  �شحيح  ب�شكل 

تلك امل�شاكل.
ح�سر �سامل

هـــو ما  هــــذا  اأن  اأتــعــتــقــد   
اأهلك لت�سبح مديراً للهيئة 
العامة ل�سوؤون ذوي الإعاقة 

بالكويت؟
فاإجنازاتي  ذل��ك،  اأعتقد   -
اأ�شهمت  قد  املجال  ه��ذا  يف 
يف تغيري بع�س ال�شلبيات فيه 
خلل  من  اأق��وم  اأن  واأمتنى 
من�شبي اجلديد باملزيد من 
امللمو�س  والإجن��از  الإ�شهام 
يف حياة املعاقني واأحوالهم.

 متى تاأ�س�ست الهيئة ؟
بتاأ�شي�س  ق��رار  �شدر  لقد   -
القانون  �شدور  مع  الهيئة  
مت  ال��ذي  للمعاقني  اجلديد 
فرباير  يف  عليه  الت�شديق 
مدير  اأول  اأن��ا  وكنت   2010

يرتاأ�شها يف 1 /8 /2010.
الهيئة  بــــني  الــــفــــرق  مــــا   
ل�سوؤون  الأعـــلـــى  واملــجــلــ�ــس 

مدير �لهيئة �لعامة ل�سئون ذوي �لإعاقة بدولة �لكويت يك�سف جانبًا من �أ�سر�ر �لعلقة 
�لإن�سانية بني �ملعاق وَمن يقومون على رعايته، و�لعديد من م�سكلت �ملعاقني، وطموحات 

حلها وحت�سني �أحو�ل تلك �لفئة يف جمتمعاتنا.

�لدكتور جا�سم �لتمار يف حو�ر ح�سري لـ »�لإر�دة«:

وداعًا للحواجز بني الهيئة 

العامة واملعاقني

  تغري يّف �لكثري منذ بد�أت �لعمل يف جمال 
�لإعاقــة وجنحــت يف تطبيــق �لقانــون 

�جلديد بن�سبة 70 باملئة.

  �أخ�س�س وقت كايف ملقابلة ذوي �لإعاقات 
و�ل�ستمــاع لهم، و�أ�سعر �أنني م�سئول عن 

كل معاق يف �لكويت!

حوار: رانيا عبد اللطيف

حوار

53 52



باملعاقني  ع��لق��ت��ه  وح����ول 
وما  العام،  النفع  وجمعيات 
حت��ق��ق م���ن جن���اح���ات منذ 
توليه رئا�شة الهيئة، وكذلك 
روؤيته حلل م�شكلت املعاقني 
اجلديد..  القانون  وتطوير 
كان ملجلة »الإرادة« معه هذا 

احلوار:  
موؤهلت خا�سة

 يف الــبــدايــة دكــتــور جا�سم 
هي  مــــا  نــــعــــرف..  اأن  نـــــود 
املــوا�ــســفــات الــتــي يــجــب اأن 
الذي  ال�سخ�س  يف  تتوافر 

يتعامل مع ذوي الإعاقة؟
يف  ي��ع��م��ل  اإن�������ش���ان  اأي   -
الإعاقة  ذوي  �شئون  جم��ال 
والح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���ش��ة اأو 
من  �شكل  باأي  معهم  يتعامل 
يف  يكون  اأن  يجب  الأ�شكال 
مبعنى  اإن�شان  الأول  املقام 
عطوف  قلب  وميتلك  الكلمة 
بالإ�شافة  بالآخرين،  ي�شعر 
يكون  اأن  ي��ج��ب  اأن����ه  اإل����ى 
كبرية  ق��درة  ول��دي��ه  �شبورًا 
وال�شتماع  ال��ت��ح��م��ل  ع��ل��ى 
اأو  ت�����ش��رر  دون  ل��لآخ��ري��ن 

تاأفف اأو تعجل.
اأنــــك متتلك   هـــل تــعــتــقــد 

تلك ال�سفات؟ 
واحل��م��د هلل  اأن��ن��ي  اأعتقد   -
للعمل  ي��وؤه��ل��ن��ي  م��ا  اأم��ت��ل��ك 
املجال  ه���ذا  يف  والإجن������از 
اأين  ذل��ك  على  دليل  واأك���رب 
ق��د اجت��ه��ت وت��ط��وع��ت منذ 
مبجال  للهتمام  ال��ب��داي��ة 
الإعاقة بدافع �شخ�شي فقد 
الكثري  بداخلي  اأن  اأح�ش�شت 
مما ميكنني اأن اأعطيه لتلك 

الفئة من املجتمع.
 وملاذا هذه الفئة بالذات؟

من  الكثري  لح��ظ��ت  لقد   -

اخل���دم���ات  يف  ال���ق�������ش���ور 
املقدمة لهذه الفئة وقلة وعي 
ال�شحيحة  بالطرق  النا�س 
وال�شتفادة  معهم  للتعامل 
وطاقاتهم  ق��درات��ه��م  م���ن 

الكامنة.
اهتمامك  وجــهــت  وكــيــف   

بهم؟
العديد  ب��ك��ت��اب��ة  ب�����داأت   -
ت�شاعد  ال��ت��ي  امل��وؤل��ف��ات  م��ن 
طبيعة  ف��ه��م  ع��ل��ى  املعلمني 
اأف�شل  ب�شكل  املعاق  الطالب 
وكيفية التعامل معه وتو�شيل 
متيزه  واإب���راز  له  املعلومات 

وتفوقه وذكائه.
لــذلــك علقة  اأن  اأعــتــقــد   
ـــي،  ـــا�ـــس بــتــخــ�ــســ�ــســك الأ�ـــس

األي�س كذلك؟
- ب��ال��ت��اأك��ي��د ف��ق��د ك��ن��ت يف 

جامعة  يف  اأ�شتاذًا  الأ�شا�س 
الكويت يف ق�شم مناهج وطرق 
الريا�شيات،  م��ادة  تدري�س 
ف�شاعدتني خلفيتي الرتبوية 
وامل��ه��ن��ي��ة ع��ل��ى ال��ن��ج��اح يف 
اإعداد موؤلفات توجه املعلمني 
توجيهًا  الإع��اق��ة  جم��ال  يف 

�شحيحًا.
بخلفيتك  اكــتــفــيــت  وهـــل   

الدرا�سية والرتبوية؟
- ل.. لقد �شعرت اأنه علّي قبل 
موؤلف  اأي  كتابة  اأب��داأ يف  اأن 
خ��ا���س ب����ذوي الإع���اق���ة اأن 
اأدخل عاملهم بنف�شي واأمل�شه 
واأتعامل  ال��واق��ع  اأر���س  على 
معهم ب�شكل مبا�شر لأفهمهم 
احتياجاتهم.  واأدرك  اأك��رث 
مدار�س  اأزور  بداأت  وبالفعل 
ال���رتب���ي���ة اخل���ا����ش���ة ل���ذوي 

الف�شول  واأدخ����ل  الإع���اق���ة 
ب�شكل  الطلبة  م��ع  واأت��ع��ام��ل 
يف  اأرك��ز  جعلني  ما  مبا�شر 
التي  امل�شاكل  على  موؤلفاتي 
املعلمني  واأوجه  منها  يعانون 
مع  للتعامل  �شحيح  ب�شكل 

تلك امل�شاكل.
ح�سر �سامل

هـــو ما  هــــذا  اأن  اأتــعــتــقــد   
اأهلك لت�سبح مديراً للهيئة 
العامة ل�سوؤون ذوي الإعاقة 

بالكويت؟
فاإجنازاتي  ذل��ك،  اأعتقد   -
اأ�شهمت  قد  املجال  ه��ذا  يف 
يف تغيري بع�س ال�شلبيات فيه 
خلل  من  اأق��وم  اأن  واأمتنى 
من�شبي اجلديد باملزيد من 
امللمو�س  والإجن��از  الإ�شهام 
يف حياة املعاقني واأحوالهم.

 متى تاأ�س�ست الهيئة ؟
بتاأ�شي�س  ق��رار  �شدر  لقد   -
القانون  �شدور  مع  الهيئة  
مت  ال��ذي  للمعاقني  اجلديد 
فرباير  يف  عليه  الت�شديق 
مدير  اأول  اأن��ا  وكنت   2010

يرتاأ�شها يف 1 /8 /2010.
الهيئة  بــــني  الــــفــــرق  مــــا   
ل�سوؤون  الأعـــلـــى  واملــجــلــ�ــس 

مدير �لهيئة �لعامة ل�سئون ذوي �لإعاقة بدولة �لكويت يك�سف جانبًا من �أ�سر�ر �لعلقة 
�لإن�سانية بني �ملعاق وَمن يقومون على رعايته، و�لعديد من م�سكلت �ملعاقني، وطموحات 

حلها وحت�سني �أحو�ل تلك �لفئة يف جمتمعاتنا.

�لدكتور جا�سم �لتمار يف حو�ر ح�سري لـ »�لإر�دة«:

وداعًا للحواجز بني الهيئة 

العامة واملعاقني

  تغري يّف �لكثري منذ بد�أت �لعمل يف جمال 
�لإعاقــة وجنحــت يف تطبيــق �لقانــون 

�جلديد بن�سبة 70 باملئة.

  �أخ�س�س وقت كايف ملقابلة ذوي �لإعاقات 
و�ل�ستمــاع لهم، و�أ�سعر �أنني م�سئول عن 

كل معاق يف �لكويت!
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املعاقني يف الكويت؟      
- لقد حلت الهيئة بتاأ�شي�شها 
ل�شئون  الأعلى  املجل�س  حمل 
امل��ع��اق��ني ال���ذي ك��ان جمرد 
ال�شئون  ل��وزارة  تابع  جمل�س 
الكويت.  يف  الج��ت��م��اع��ي��ة 
وزارة  ف��ت��ع��د  ال��ه��ي��ئ��ة  اأم�����ا 
وقد  بذاتها  قائمة  م�شتقلة 
بنود  لأح��د  تطبيقًا  اأ�ش�شت 
ق���ان���ون امل��ع��اق��ني اجل��دي��د 
هيئة  اإن�شاء  يقت�شي  ال��ذي 
ب�شوؤونهم  ت��ه��ت��م  خ��ا���ش��ة 
بدرجة  عام  مدير  ويراأ�شها 
للهيئة  وي��ك��ون  وزارة  وك��ي��ل 
ال�شلحيات  م���ن  ال��ك��ث��ري 

ذوي  م�شلحة  يخ�س  فيما 
�شئونهم  ورع��اي��ة  الإع���اق���ة 
والهتمام بكل ما يتعلق بهم 
داخل الكويت ومتابعة تفعيل 

القوانني اخلا�شة بهم.
فيه  تتواجد  الــذي  املبنى   
الآن هل هو مقرها  الهيئة 

الدائم؟
- ل. اإنه مقر موؤقت، فنحن 
والتجهيز  الإع����داد  ب�شدد 
ملبنى خا�س بالهيئة ونتواجد 
احل����ايل  امل���ب���ن���ى  ه���ن���ا يف 
البحري  ال�����ش��ع��ب  مبنطقة 

ب�شفة موؤقتة.
 ما هو عدد املعاقون الذي 

تقوم الهيئة بخدمتهم؟
ما  بخدمة  الهيئة  ت��ق��وم   -
األف �شخ�س  يقارب من 37 
من ذوي الإعاقة وهو العدد 
اأو  النق�شان  ويقبل  امل�شجل 
ب�شدد  الآن  فنحن  الزيادة 
ح�شر �شامل للعدد احلقيقي 
للمعاقني واإعادة التدقيق يف 
املدرجة  احل����الت  م��ل��ف��ات 
من  والتاأكد  لفلرتتها  لدينا 
اأن كل احلالت تعاين بالفعل 
ولي�شو  حقيقية  اإع��اق��ة  م��ن 
من مدعني الإعاقة، وكذلك 
اإدراج احلالت غري امل�شجلة 

لت�شملها خدمات الهيئة.

دور وقائي
اأ�سباب  اأكــــــر  هــــي  ومـــــا   
حدوث الإعاقات يف الكويت 

يف راأيك؟
ل����ل����درا�����ش����ات  وف������ق������ًا   -
والإح�شائيات تعترب حوادث 
ال�شيارات هي اأكرث ما ي�شبب 
تليها  ال��ك��وي��ت  يف  الإع���اق���ة 
وال���زواج  ال��وراث��ي��ة  امل�شاكل 
الخ��ت��ب��ارات  اإج�����راء  دون 
خا�شة  ذل��ك  قبل  ال��واج��ب��ة 

بني الأقارب.
 وما دور الهيئة جتاه ذلك؟

يخ�س  فيما  الهيئة  دور   -
التوعية  ه���و  ال��ن��ق��اط  ه���ذه 
لتجنب  حماولة  يف  والتثقيف 
اآثارها  الأ�شباب وتفادي  تلك 
ال�شلبية على الفرد واملجتمع.

الأن�سطة  اأهــــــم  هــــي  مــــا   
تنوون  الـــتـــي  والــفــعــالــيــات 
اإقــــامــــتــــهــــا بــــالــــتــــعــــاون مع 

اجلمعية اخلليجية؟ 
التي  الفعاليات  اأب��رز  من   -
اجلمعية  م�����ش��ارك��ة  ن��ن��وي 
العلمي  امل��ل��ت��ق��ى  ه���و  ف��ي��ه��ا 
للجمعية  ع�����ش��ر  احل������ادي 
الكويت  ت�شت�شيفه  وال���ذي 
مناق�شة  خلله  م��ن  ون��ن��وي 
الهامة  الق�شايا  من  العديد 
الإع��اق��ة يف  ب��ذوي  اخلا�شة 

دول اخلليج.
بتمثيل  الهيئة  تقوم  هــل   
الـــــقـــــطـــــاع  يف  املــــــعــــــاقــــــني 
فقط  الكويت  يف  احلكومي 
اأم ي�سمل متثيلها للقطاعني 

العام واخلا�س معاً؟
- كل َمن تطلق عليه كلمة ذو 
خا�شة  احتياجات  اأو  اإعاقة 
ومهتمن  ل��ه  ممثلن  نعترب 
وم�شئولني  وم�شاكله  ب�شئونه 

عن رعايته.
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القانون اجلديد
القانون  اأهــم ما مييز  ما   
اجلــــديــــد اخلــــا�ــــس بــــذوي 

الإعاقة؟
على  ي��ح��ت��وي  ال���ق���ان���ون   -
ومت  ���ش��در  وق����د  م����ادة   72
الت�شديق عليه يف 28 فرباير 
2010 واأهم ما مييزه املرونة 
�شقف  وف��ت��ح  ال��ت��ط��ب��ي��ق  يف 
اخلدمة التي تقدم للمعاقني 
ع���ن طريق  ي��ح��دد  وال�����ذي 
الهيئة وجلانها وفق ما يرونه 

يف م�شلحة ذوي الإعاقة. 
نــ�ــســبــة تطبيقه  هـــي  ومـــا   

حتى الآن؟
وتوليت  الهيئة  تاأ�ش�شت   -
اأ�شهر  �شبعة  منذ  رئا�شتها 
الوقت  ذل��ك  وم��ن��ذ  تقريبًا 
وحتى الآن ن�شتطيع اأن نقول 
تفعيله  مت  ق��د  ال��ق��ان��ون  اأن 
وتطبيقه بن�شبة 70% وهو ما 

يعد بالفعل اإجنازًا كبريا. 
 وماذا عن الـ30% املتبقية؟

وكلنا  على حتقيقها  نعمل   -
ذلك  يف  النجاح  على  تفاوؤل 

باإذن اهلل.
 د. جا�سم تقول اأن تطبيق 
يعد   %70 بن�سبة  الــقــانــون 
اإجنازاً، ملاذا اإذاً مازال بع�س 
املمثلة  واجلمعيات  املعاقني 
لهم يحتجون وي�سكون تاأخر 

اخلدمات املقدمة لهم؟
»بع�س«  قلتها..  اأن���ِت  ه��ا   -
اجلمعيات،  و«بع�س«  املعاقني 
متعجل  ب��ط��ب��ع��ه  والإن�������ش���ان 
مطلبه  حت��ق��ي��ق  يف  وي��رغ��ب 
وعلى  ال��ل��ح��ظ��ة،  ن��ف�����س  يف 
باأهمية  اإمياننا  م��ن  ال��رغ��م 
و�شرورة  املعاقني  احتياجات 
�شرعة  اأن  اإل  لهم  توفريها 
ت��ن��ف��ي��ذ ذل���ك ق���د ت��ت��ع��ذر يف 

اإلى  اإ�شافة  الأح��ي��ان،  بع�س 
اإمياننا باأن ال�شرعة غالبًا ما 
توؤدي للخطاأ وننحن يف جمال 
الإع��اق��ة ن��ه��دف دائ��م��ًا اإلى 
الإتقان  اإلى  ونطمح  الأف�شل 

يف كل ما ننجزه من اأجلهم.
اأهم املطالب

 من خلل خربتك وعملك 
يف هذا املجال، ما هي اأكر 
واأهم املطالب التي يطالب 
بها املعاقني واأولياء اأمورهم 

واجلمعيات املمثلة لهم؟
اأن��ه��ا ت��رتك��ز على  - اأع��ت��ق��د 
اإيجاد الوظائف املنا�شبة لهم 
فئات  وب��ني  بينهم  وال��دم��ج 
املجتمع الأخرى وتوفري املزيد 
من التي�شريات لهم ولذويهم 

وَمن يقومون برعايتهم.
 وما هي اأولوياتك يف خدمة 

بع�س  وحتـــقـــيـــق  املـــعـــاقـــني 
توليك  بــعــد  مطالبهم  مــن 
من�سب رئا�سة الهيئة العامة 

ل�سئون ذوي الإعاقة؟
ال�شتماع  ه��ي  اأول��وي��ات��ي   -
بنف�شي  الإع�����اق�����ة  ل������ذوي 
دون  ���ش��ك��اواه��م  وم��ع��رف��ة 
و�شاطة، ثم العمل على توفري 
وال�شتفادة  ل��ه��م  وظ��ائ��ف 
ثم  الكامنة  طاقاتهم  م��ن 
وبني  بينهم  الدمج  بالتاأكيد 
يف  الأخ����رى  املجتمع  ف��ئ��ات 

الكثري من املجالت.
بالفعل  الذي حققته   وما 
ـــــــــات  ـــــــــوي مـــــــن هـــــــــذه الأول

والأهداف حتى الآن؟
- قطعت �شوطًا ل باأ�س به يف 
دليل  واأك��رب  توظيفهم  جمال 
 %  20 ح���وايل  اأن  ذل��ك  على 

بالهيئة هم من  العاملني  من 
املختلفة  الإع��اق��ات  اأ�شحاب 
ون�شعى لزيادة هذه الن�شبة يف 
امل�شتقبل. وكذلك واحلمد هلل 
من�شبي  توليت  منذ  اأحر�س 
للمعاقني  ال���ش��ت��م��اع  ع��ل��ى 

ومقابلتهم ب�شكل دوري. 
 ما الذي تغر يف �سخ�سية 
دكــتــور جــا�ــســم الــتــمــار بعد 

عمله يف جمال الإعاقة؟
- اأ���ش��ب��ح��ت اأك����رث اإ����ش���رارا 
احلياة  ل�شعوبات  وحت��دي��ا 
واأكرث �شربا وحتمًل حتى يف 
وعلقتي  ال�شخ�شية  حياتي 
باأ�شرتي، بالإ�شافة اإلى زيادة 
قدر العطاء لدي فقد اأ�شبحت 

اأجد متعة كبرية يف ذلك.
 بــــراأيــــك: هـــل تــعــتــقــد اأن 
الهيئة  يف  املـــوظـــفـــون  كـــل 
ب�سكل  لــلــتــعــامــل  مــوؤهــلــون 
جيد ومنا�سب مع املراجعني 

من ذوي الإعاقة؟
اأغلب  �شديدة  ب�شراحة   -
يتحلون  هنا  معي  العاملني 
ب��ال��ك��ث��ري م���ن الإن�����ش��ان��ي��ة 
يف  ال�شدر  و�شعة  والعطاء 
الإعاقة  ذوي  م��ع  التعامل 
يلتزمون  ل  اأغلبهم  اأن  حتى 
الر�شمية  ال��ع��م��ل  مب��واع��ي��د 
اإ�شافية  ل�شاعات  ويظلون 
لإجناز  ال���دوام  انتهاء  بعد 
املتعلقة  الأوراق  من  الكثري 
ولكن  امل��ع��اق��ني.  مب�����ش��ال��ح 
بالطبع هناك عدد قليل من 
ال�شتعداد  لديهم  املوظفني 
مزيد  اإل��ى  يحتاجون  ولكن 
كيفية  ملعرفة  التدريب  من 
�شحيحة  بطريقة  التعامل 
اخلا�شة  ال��ف��ئ��ة  ت��ل��ك  م���ع 
تخدمها  التي  املجتمع  م��ن 

الهيئة.

  �إيجــاد �لوظائــف �ملنا�سبــة و�لدمــج يف 
�ملجتمع وتوفري �ملزيد من �خلدمات �أهم 

ما يطلبه �ملعاقون منا.

  �أمتنى �أن �أقوم من خلل من�سبي باملزيد 
مــن �لإ�سهام و�لإجنــاز �مللمو�س يف حياة 

�ملعاقني و�أحو�لهم.
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كان هذا اأهم ما اأ�شفرت عنه 
الطبية  الثقافية  »ال��ور���ش��ة 
حول الإعاقة الب�شرية«، التي 
ال�شداقة  جمعية  نظمتها 
حتت  بالبحرين،  للمكفوفني 
رعاية وزير ال�شحة ال�شابق 
احلمر،  ف��ي�����ش��ل  ال��دك��ت��ور 

ومب�شاركة وفود خليجية من 
وال�شعودية،  وع��م��ان  ق��ط��ر 
يناير  و16   15 يومي  خ��لل 

املا�شي.
وه����دف����ت ال����ور�����ش����ة اإل����ى 
اجلهود  اأف�شل  عن  البحث 
ال��ت��وع��وي��ة ح����ول الإع���اق���ة 

تن�شيقها  واآل��ي��ات  الب�شرية 
احلكومية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  ب��ني 
واخلا�شة، والتعريف باأحدث 
وفاقدى  ل�شعاف  العلجات 
الب�شر، وكذلك و�شع املعاق 
دائرة  يف  واأ���ش��رت��ه  ب�شريًا 

ال�شوء الإعلمي.

وقد اأقيم على هام�س الور�شة 
معر�س م�شاحب �شارك فيه 
املكفوفني  رع��اي��ة  جمعيات 
وقد  خليجية،  دول  ع��دة  يف 
ال�شحة  وزي���ر  �شعادة  ق��ام 
البحريني بجولة يف املعر�س 
ل����لإط����لع ع��ل��ى الأج���ه���زة 

حول  �لتوعوية  �جلهود  على  و�لإنفاق  �لب�سرية،  �لإعاقة  من  يحمي  �ملبكر  �لت�سخي�س 
على  �لإنفاق  من  بكثري  �أقل  هو  �إليه  �ملوؤدية  و�لأ�سباب  �لب�سرية  �لإعاقة  من  �لوقاية 
�ملعاقني ب�سريًا بق�سد دعمهم نف�سيًا و�جتماعيًا وتعليمهم وتاأهيلهم ناهيك عن �لبحث 

عن فر�س عمل منا�سبة لهم.

يف ور�سة حول �لإعاقة �لب�سرية:

مــد اجل�شــور بيــن املعــاق

ب�شريــًا وجمتمعــه
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الإع���اق���ة  يف  امل�����ش��ت��خ��دم��ة 
بعدها  وك����رم  ال��ب�����ش��ري��ة، 
رابطة  اأع�����ش��اء  م��ن  ع���ددا 
البحرينية  ال��ي��ع��ون  اأط��ب��اء 
واللجنة  الداعمة  واجلهات 

املنظمة للور�شة.
العمى احلقيقي!

ال�سحة  ــــــر  وزي ــــــداأ  ب وقـــــد 
في�سل  الـــدكـــتـــور  الــ�ــســابــق 
الور�شة  يف  كلمته  احلـــمـــر، 
بالآية الكرمية: »اإنها ل تعمى 
الأب�شار ولكن تعمي القلوب 
متناوًل  ال�شدور«،  يف  التي 
الب�شر  ح��ا���ش��ة  بالتعريف 
 %85 اإن  ح��ي��ث  واأه��م��ي��ت��ه��ا، 
ياأتى  االإن�����ص��ان  يتعلمه  مم��ا 
على  م��وؤك��داأً  طريقها،  ع��ن 
الأ�شخا�س  اإدم���اج  ���ش��رورة 
املجتمع  يف  ب�شريا  املعاقني 
وت��ف��ع��ي��ل م�����ش��ارك��ت��ه��م يف 

عرب  املجتمعية  الن�����ش��ط��ة 
عدد  تنفيذ  على  تدريبهم 
بتعزيز  الكفيلة  الربامج  من 

دورهم يف املجتمع.
وزارة  اأن  ���ش��ع��ادت��ه  وذك����ر 
ال���������ش����ح����ة، وب����ال����دع����م 
القيادة،  م��ن  ال���لحم���دود 
اهتماما  العيون  ط��ب  ت��ويل 
كبريا، م�شريا اإلى ما و�شلت 
يف  العيون  ط��ب  دائ���رة  اليه 
جممع ال�شلمانية من م�شتوى 

بالأطباء  تزخر  حيث  راٍق، 
توفري  على  يحر�شون  الذين 
ال�شحية  اخل��دم��ات  اأف�شل 
بالقول  خمتتمًا  للمراجعني، 
لي�س  احلقيقي  »العمى  اإن: 
هو  واإمن����ا  حقيقية  اإع���اق���ة 
واإنطفاء  ال��ط��م��وح  اإن��ع��دام 

�شمعة الأمل«.
رئي�س  احلـــلـــيـــبـــي،  حــ�ــســني 
جـــــمـــــعـــــيـــــة الــــــ�ــــــســــــداقــــــة 
وم�سئول  لـــلـــمـــكـــفـــوفـــني، 

والعلقات  الإعــــلم  جلــنــة 
العربي  بالحتاد  اخلارجية 
اأن ت�شجيع  اأكد  للمكفوفني، 
وراب���ط���ة  ال�����ش��ح��ة  وزارة 
الأطباء البحرينية واجلمعية 
للكفيف  العزلة  حاجز  ك�شر 
ثقافته  ت��ن��م��ي��ة  خ���لل  م���ن 
عن  والدفاع  موهبته  و�شقل 
املجتمع  يف  ودجم��ه  حقوقه 
ال��وط��ن  امل���ع���اق يف  ومت���ت���ع 
م�شيفًا  امل�شرفة،  بال�شورة 
باإر�شال  قامت  اجلمعية  اأن 
جم���م���وع���ة م����ن امل���ع���اق���ني 
بدعم  اأمل��ان��ي��ا  اإل���ى  ب�شريا 
من اأهل اخلري ومولت �شراء 
النظارات الطبية لعدد كبري 

من اأع�شاءها.
توجه  على  احلليبي  واأث��ن��ى 
اإج���راء  يف  ال�شحة  وزارة 
على  ال���زواج  قبل  الفح�س 

  �لور�سة هدفت للبحث عن �أف�سل �جلهود 
�لتوعوية و�لتعريف باأحدث �لعلجات 

للمعاقني ب�سريًا.

  د. في�سل �حلمر: وز�رة �ل�سحة، وبالدعم 
�للحمدود مــن �لقيادة �لر�سيدة، تويل 

طب �لعيون �هتمامًا كبريً�.
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اإع���ت���ب���ار اأن�����ه ي�����ش��اع��د يف 
وعلى  امل��ب��ك��ر،  الت�شخي�س 
عديدة  م��واق��ف  يف  تعاونها 
اأط��ف��ال رو�شة  م��ث��ل: ع��لج 
ال�شداقة باجلمعية، وتوفري  
طبيب اأو ممر�س يف رحالت 
اخلارجية  اجلمعية  اأع�شاء 
�شواء لأداء العمرة واحلج اأو 

الزيارات الرتفيهية.
اأبواب وا�سعة

العلوي،  اإبت�سام  الــدكــتــورة 
اخلليج  بــجــامــعــة  الأ�ـــســـتـــاذ 
ورقة  اأ���ش��ارت يف  الــعــربــي، 
ع��م��ل ب���ع���ن���وان: »اأم���را����س 
امل�شببة  ال�����ش��ائ��ع��ة  ال��ع��ي��ون 
اأن  اإل��ى  الب�شرية«  للإعاقة 
النور  معهد  درا�شات  اإحدى 
يف البحرين ذكرت ان %38 
من اأ�شباب الإعاقة الب�شرية 
تعود لأ�شباب وراثية »الزواج 
توجد  الأق����ارب«، حيث  م��ن 

الآب��اء  م��ن  تنتقل  �شبغيات 
الأحفاد  ث��م  وم���ن  ل��لأب��ن��اء 
اأج�����ش��ام ق��امت��ة تتلون  وه��ي 
ت�شوهات  وحتمل  بالأ�شباغ 
وت�شبب  وراث����ي����ة  خ��ل��ق��ي��ة 
مثل:  م���ت���وارث���ة  اأم���را����ش���ًا 
وخ�شو�شًا  القرنية  اأمرا�س 
والتي  املخروطية  القرنية 
برتقيع  ع���لج���ه���ا  مي���ك���ن 
نظارات  توفري  اأو  القرنية 

طبية وعد�شات ل�شقة.
الوراثية  الأم���را����س  وم���ن 

اأي�����ش��ًا: ال��ك��ات��ارك��ت وال��ذي 
العد�شة  ب��اإن��خ��لع  ي��ع��رف 
مكانها  يف  ت��ث��ب��ت��ه��ا  وع����دم 
ال���ط���ب���ي���ع���ي، واأم������را�������س 
ال�شبكية  كاعتلل  ال�شبكية، 
واأمرا�س  الأول����وان،  وعمى 
وق�شر  كطول  العني  اإنك�شار 
ان  العلوي  واأك���دت  النظر. 
قابلة  وغريها  املرا�س  هذه 
�شريطة  والتح�شن  للعلج 
الإن��ت��ب��اه ل��ع��ني ال��ط��ف��ل منذ 
علم  اأن  م�����ش��ريًة  ال��ب��داي��ة، 

وا�شعة  اأب��واب��ًا  فتح  ال��وراث��ة 
ل���درا����ش���ة ه����ذه الأم���را����س 
واحلفاظ على اجليل القادم 

من العاقة الب�شرية.
الــدكــتــور اأحــمــد عــبــد اهلل، 
وجراحة  طــب  ا�ــســتــ�ــســاري 
ورقته:  يف  ت�شاءل  العيون، 
امل�شببة  العيون  »اإ���ش��اب��ات 
ل��لإع��اق��ة ال��ب�����ش��ري��ة« عن 
حجم انت�شار اإ�شابات العني 
يف العامل، جميبًا بالقول اإن 
العاملية  ال�شحة  منظمة 
مليون  اأن هناك 55  ذكرت 
�شنويًا،  ال��ع��ني  يف  اإ���ش��اب��ة 
حتتاج  حالة  األ��ف   50 منها 
امل�شت�شفى،  يف  ل��ل��ع��لج 
مت���زق  ح���ال���ة  األ������ف  و20 
اإ�شابة  حالة  ومليون  مقلق، 

بالإعاقة الب�شرية.
اإ�شابات  من   %90 اأن  واأك��د 
العني ميكن تفاديها بالوقاية 

واإتباع طرق الأمن وال�شلمة 
وفقًا  ال��ع��م��ل،  اأم���اك���ن  يف 
العامة  ل��لإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ات 
الإ�شابة وعدم خلق  »تفادي 
يف  للإ�شابة  امل��وؤدي��ة  البيئة 
اإبعاد  اإل���ى  داع��ي��ًا  ال��ع��ني«، 
الكيماوية  اأو  احل��ادة  امل��واد 
اأيدي  متناول  ع��ن  ال�شارة 
الأطفال يف املنزل، والتوجه 
فور  ال��ط��وارىء  اأق�شام  اإل��ى 
يف  للطفل  اإ���ش��اب��ة  ح���دوث 
الإ���ش��اب��ة  اإن  ح��ي��ث  ع��ي��ن��ه 
ظاهريًا  ب�شيطة  ت��ب��دو  ق��د 
مدى  يتبني  بالفح�س  ولكن 
اأو  ال�شرر الذي حلق بالعني 

اإحداها.
جهاز الإب�سار

املو�سوي  جــــلل  الـــدكـــتـــور 
ورقته:  يف  اأ�ــســار  ا�ست�ساري 
»ال��ت��ط��ور احل��دي��ث يف طب 
وج���راح���ة ال���ع���ي���ون«،  اإل���ى 

اأق�شام  ج��م��ي��ع  يف  ال��ت��ط��ور 
ال��ع��ي��ون وع�����لج اأم���را����س 
ال���ع���ي���ون وخ���ا����ش���ة امل���ي���اه 
البي�شاء والزرقاء وال�شبكية 
العملية  اإج����راء  ي��ت��م  ح��ي��ث 
دقيقة  ب����اأدوات  اجل��راح��ي��ة 
جدًا وعن طريق �شفط بدون 
البي�شاء،  ل��ل��م��ي��اه  خ��ي��اط��ة 
ب��الإ���ش��اف��ة اإل���ى ال��ت��ط��ور يف 
طريق  ع��ن  ال�شبكية  جم��ال 
اأحدث العلجات عن طريق 

الفتحات واحلقن.
وقال اأن العام 2010م �شهد 
ي�شاعد  جهاز  اأح��دث  ظهور 
على  الكفيفني  الأ���ش��خ��ا���س 
الإب�شار يف الوليات املتحدة 
بالعيون  ي�����ش��م��ى  م���ا  وه����و 
عبارة  اإن��ه  حيث  ال�شناعية 
ع���ن ���ش��ري��ح��ة ت�����زرع حتت 
مبوجات  وتو�شل  ال�شبكية 
ل�شلكية بكامريا خارج العني 

اإلى  تقوم الكامريا بتحويلها 
لل�شريحة  واإر���ش��ال��ه��ا  ���ش��ور 
املري�س  ويقوم  اأخ��رى  م��رة 

بالإب�شار.
ت��وزي��ع ه��ذا اجلهاز  وق��د مت 
الن  وه����و  دول  اأرب������ع  يف 
من  الثانية  املرحلة  ب�شدد 
التجارب، مبينا اأن البحرين 
من  امل��واف��ق��ة  الآن  تنتظر 
والأدوي����ة  ال��غ��ذاء  »منظمة 
يف  طرحه  ليتم  الأمريكية« 
العام،  هذا  خلل  الأ���ش��واق 
اإلى  ال�شحة  وزارة  وداع��ي��ًا 
احلالت  اإل��ى  اجلهاز  توفري 
اإنه  حيث  العاجلة  الإن�شانية 
األف  املئة  نحو  حاليًا  يتكلف 

دولر اأمريكي.
�سمية  الــــــدكــــــتــــــورة  اأمـــــــــا 
اجلـــــــــــــودر، ف���ق���د ت���ن���اول���ت 
النف�شية  »احلاجات  ورقتها: 
وت�شاءلت  ب�شريًا«،  للمعاق 
الكفيف  ه��ل  ب��داي��ت��ه��ا:  يف 
على  »يجيبنا  قائلة:  ير�شم؟ 
هذا ال�شوؤال الر�شام ال�شهري 
»اإ���ش��ري��ف« ال��ك��ف��ي��ف ال��ذي 
الوليات  يف  ح��ال��ي��ًا  يعي�س 
امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة، حيث 
مناظر  ير�شم  اأن  ا�شتطاع 
وطيور  واأ���ش��م��اك  طبيعية 
حياته،  يف  مطلقًا  يرها  مل 
الب�شر  واه���ب  »ف�����ش��ب��ح��ان 

والب�شرية«!.

الب�شر  �شعاف  ان  واأك���دت 
ب�شريًا  امل��ع��اق��ني  او  ج����دًا 
بحاجة  ه��م  كلية،  بطريقة 
يندجموا  اأن  اإل����ى  م��ا���ش��ة 
اجليع  وع��ل��ى  امل��ج��ت��م��ع،  يف 
تاأهيلهم وتعريفهم  م�شئولية 
على البيئة املحيطة بهم، اأما 
كذلك  بحاجة  فهي  اأ�شرته 
باملعلومات  ت��زوي��ده��ا  اإل���ى 
ال�����ش��روري��ة ح���ول الإع��اق��ة 
على  وم�شاعدتها  الب�شرية 
النف�صية  ال�صغوط  جت���اوز 
توقعات  وبناء  والجتماعية 
املعاق  ابنهم  نحو  اإيجابية 
ح�شن  له  يكفل  مبا  ب�شريًا 
رعاية  اأف�شل  وتلقي  املعاملة 

وتاأهيل. 
وت�شاءلت: كيف نحافظ على 
نف�شية املعاق ب�شريًا؟ جميبة 
نتقبله  اأن  ي��ج��ب  ب��ال��ق��ول: 
من  ن��خ��ج��ل  ول  ون��ح��رتم��ه 
اإنتماءه للأ�شرة، وا�شتخدام 
حتى  ل��ه  الت�شجيع  اأ�شاليب 
نف�شه  على  العتماد  ميكنه 
وعدم  امل�شتقل،  والن��ت��ق��ال 
الزائد  التدليل  اأو  الق�شوة 
ق�ش�س  ل��ه  نحكي  واأن  ل��ه، 
ال��ن��اج��ح��ني ون�����ش��اع��ده على 
حتقيق الإجناز تلو الإجناز.. 
وكل ذلك حتى يفخر بنف�شه 
اإيجابي  ع�شو  اأن���ه  وي�شعر 

باملجتمع.

  ح�ســني �حلليبــي: ن�سعــى لك�ســر حاجز 
�لعزلة للكفيف من خلل تنمية ثقافته 

و�سقل موهبته و�لدفاع عن حقوقه.

  د. �أحمد عبد �هلل: مليون �إعاقة ب�سرية 
�سنويًا بالعامل، و90% من �لإ�سابات ميكن 

تفاديها باإتباع طرق �لأمن و�ل�سلمة.

  د. جلل �ملو�سوي: �لعيون �ل�سناعية هو 
�أحــدث جهــاز بالعامل وي�ساعــد �ملعاقني 

ب�سريًا على �لإب�سار جمددً�.

�لنف�ســي  �لدعــم  �جلــودر:  �سميــة    د. 
�لجتماعي للمعاق ب�سريًا و�أ�سرته و�سيلة 

هامة خلق معاق فاعل مبجتمعه.
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اإع���ت���ب���ار اأن�����ه ي�����ش��اع��د يف 
وعلى  امل��ب��ك��ر،  الت�شخي�س 
عديدة  م��واق��ف  يف  تعاونها 
اأط��ف��ال رو�شة  م��ث��ل: ع��لج 
ال�شداقة باجلمعية، وتوفري  
طبيب اأو ممر�س يف رحالت 
اخلارجية  اجلمعية  اأع�شاء 
�شواء لأداء العمرة واحلج اأو 

الزيارات الرتفيهية.
اأبواب وا�سعة

العلوي،  اإبت�سام  الــدكــتــورة 
اخلليج  بــجــامــعــة  الأ�ـــســـتـــاذ 
ورقة  اأ���ش��ارت يف  الــعــربــي، 
ع��م��ل ب���ع���ن���وان: »اأم���را����س 
امل�شببة  ال�����ش��ائ��ع��ة  ال��ع��ي��ون 
اأن  اإل��ى  الب�شرية«  للإعاقة 
النور  معهد  درا�شات  اإحدى 
يف البحرين ذكرت ان %38 
من اأ�شباب الإعاقة الب�شرية 
تعود لأ�شباب وراثية »الزواج 
توجد  الأق����ارب«، حيث  م��ن 

الآب��اء  م��ن  تنتقل  �شبغيات 
الأحفاد  ث��م  وم���ن  ل��لأب��ن��اء 
اأج�����ش��ام ق��امت��ة تتلون  وه��ي 
ت�شوهات  وحتمل  بالأ�شباغ 
وت�شبب  وراث����ي����ة  خ��ل��ق��ي��ة 
مثل:  م���ت���وارث���ة  اأم���را����ش���ًا 
وخ�شو�شًا  القرنية  اأمرا�س 
والتي  املخروطية  القرنية 
برتقيع  ع���لج���ه���ا  مي���ك���ن 
نظارات  توفري  اأو  القرنية 

طبية وعد�شات ل�شقة.
الوراثية  الأم���را����س  وم���ن 

اأي�����ش��ًا: ال��ك��ات��ارك��ت وال��ذي 
العد�شة  ب��اإن��خ��لع  ي��ع��رف 
مكانها  يف  ت��ث��ب��ت��ه��ا  وع����دم 
ال���ط���ب���ي���ع���ي، واأم������را�������س 
ال�شبكية  كاعتلل  ال�شبكية، 
واأمرا�س  الأول����وان،  وعمى 
وق�شر  كطول  العني  اإنك�شار 
ان  العلوي  واأك���دت  النظر. 
قابلة  وغريها  املرا�س  هذه 
�شريطة  والتح�شن  للعلج 
الإن��ت��ب��اه ل��ع��ني ال��ط��ف��ل منذ 
علم  اأن  م�����ش��ريًة  ال��ب��داي��ة، 

وا�شعة  اأب��واب��ًا  فتح  ال��وراث��ة 
ل���درا����ش���ة ه����ذه الأم���را����س 
واحلفاظ على اجليل القادم 

من العاقة الب�شرية.
الــدكــتــور اأحــمــد عــبــد اهلل، 
وجراحة  طــب  ا�ــســتــ�ــســاري 
ورقته:  يف  ت�شاءل  العيون، 
امل�شببة  العيون  »اإ���ش��اب��ات 
ل��لإع��اق��ة ال��ب�����ش��ري��ة« عن 
حجم انت�شار اإ�شابات العني 
يف العامل، جميبًا بالقول اإن 
العاملية  ال�شحة  منظمة 
مليون  اأن هناك 55  ذكرت 
�شنويًا،  ال��ع��ني  يف  اإ���ش��اب��ة 
حتتاج  حالة  األ��ف   50 منها 
امل�شت�شفى،  يف  ل��ل��ع��لج 
مت���زق  ح���ال���ة  األ������ف  و20 
اإ�شابة  حالة  ومليون  مقلق، 

بالإعاقة الب�شرية.
اإ�شابات  من   %90 اأن  واأك��د 
العني ميكن تفاديها بالوقاية 

واإتباع طرق الأمن وال�شلمة 
وفقًا  ال��ع��م��ل،  اأم���اك���ن  يف 
العامة  ل��لإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ات 
الإ�شابة وعدم خلق  »تفادي 
يف  للإ�شابة  امل��وؤدي��ة  البيئة 
اإبعاد  اإل���ى  داع��ي��ًا  ال��ع��ني«، 
الكيماوية  اأو  احل��ادة  امل��واد 
اأيدي  متناول  ع��ن  ال�شارة 
الأطفال يف املنزل، والتوجه 
فور  ال��ط��وارىء  اأق�شام  اإل��ى 
يف  للطفل  اإ���ش��اب��ة  ح���دوث 
الإ���ش��اب��ة  اإن  ح��ي��ث  ع��ي��ن��ه 
ظاهريًا  ب�شيطة  ت��ب��دو  ق��د 
مدى  يتبني  بالفح�س  ولكن 
اأو  ال�شرر الذي حلق بالعني 

اإحداها.
جهاز الإب�سار

املو�سوي  جــــلل  الـــدكـــتـــور 
ورقته:  يف  اأ�ــســار  ا�ست�ساري 
»ال��ت��ط��ور احل��دي��ث يف طب 
وج���راح���ة ال���ع���ي���ون«،  اإل���ى 

اأق�شام  ج��م��ي��ع  يف  ال��ت��ط��ور 
ال��ع��ي��ون وع�����لج اأم���را����س 
ال���ع���ي���ون وخ���ا����ش���ة امل���ي���اه 
البي�شاء والزرقاء وال�شبكية 
العملية  اإج����راء  ي��ت��م  ح��ي��ث 
دقيقة  ب����اأدوات  اجل��راح��ي��ة 
جدًا وعن طريق �شفط بدون 
البي�شاء،  ل��ل��م��ي��اه  خ��ي��اط��ة 
ب��الإ���ش��اف��ة اإل���ى ال��ت��ط��ور يف 
طريق  ع��ن  ال�شبكية  جم��ال 
اأحدث العلجات عن طريق 

الفتحات واحلقن.
وقال اأن العام 2010م �شهد 
ي�شاعد  جهاز  اأح��دث  ظهور 
على  الكفيفني  الأ���ش��خ��ا���س 
الإب�شار يف الوليات املتحدة 
بالعيون  ي�����ش��م��ى  م���ا  وه����و 
عبارة  اإن��ه  حيث  ال�شناعية 
ع���ن ���ش��ري��ح��ة ت�����زرع حتت 
مبوجات  وتو�شل  ال�شبكية 
ل�شلكية بكامريا خارج العني 

اإلى  تقوم الكامريا بتحويلها 
لل�شريحة  واإر���ش��ال��ه��ا  ���ش��ور 
املري�س  ويقوم  اأخ��رى  م��رة 

بالإب�شار.
ت��وزي��ع ه��ذا اجلهاز  وق��د مت 
الن  وه����و  دول  اأرب������ع  يف 
من  الثانية  املرحلة  ب�شدد 
التجارب، مبينا اأن البحرين 
من  امل��واف��ق��ة  الآن  تنتظر 
والأدوي����ة  ال��غ��ذاء  »منظمة 
يف  طرحه  ليتم  الأمريكية« 
العام،  هذا  خلل  الأ���ش��واق 
اإلى  ال�شحة  وزارة  وداع��ي��ًا 
احلالت  اإل��ى  اجلهاز  توفري 
اإنه  حيث  العاجلة  الإن�شانية 
األف  املئة  نحو  حاليًا  يتكلف 

دولر اأمريكي.
�سمية  الــــــدكــــــتــــــورة  اأمـــــــــا 
اجلـــــــــــــودر، ف���ق���د ت���ن���اول���ت 
النف�شية  »احلاجات  ورقتها: 
وت�شاءلت  ب�شريًا«،  للمعاق 
الكفيف  ه��ل  ب��داي��ت��ه��ا:  يف 
على  »يجيبنا  قائلة:  ير�شم؟ 
هذا ال�شوؤال الر�شام ال�شهري 
»اإ���ش��ري��ف« ال��ك��ف��ي��ف ال��ذي 
الوليات  يف  ح��ال��ي��ًا  يعي�س 
امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة، حيث 
مناظر  ير�شم  اأن  ا�شتطاع 
وطيور  واأ���ش��م��اك  طبيعية 
حياته،  يف  مطلقًا  يرها  مل 
الب�شر  واه���ب  »ف�����ش��ب��ح��ان 

والب�شرية«!.

الب�شر  �شعاف  ان  واأك���دت 
ب�شريًا  امل��ع��اق��ني  او  ج����دًا 
بحاجة  ه��م  كلية،  بطريقة 
يندجموا  اأن  اإل����ى  م��ا���ش��ة 
اجليع  وع��ل��ى  امل��ج��ت��م��ع،  يف 
تاأهيلهم وتعريفهم  م�شئولية 
على البيئة املحيطة بهم، اأما 
كذلك  بحاجة  فهي  اأ�شرته 
باملعلومات  ت��زوي��ده��ا  اإل���ى 
ال�����ش��روري��ة ح���ول الإع��اق��ة 
على  وم�شاعدتها  الب�شرية 
النف�صية  ال�صغوط  جت���اوز 
توقعات  وبناء  والجتماعية 
املعاق  ابنهم  نحو  اإيجابية 
ح�شن  له  يكفل  مبا  ب�شريًا 
رعاية  اأف�شل  وتلقي  املعاملة 

وتاأهيل. 
وت�شاءلت: كيف نحافظ على 
نف�شية املعاق ب�شريًا؟ جميبة 
نتقبله  اأن  ي��ج��ب  ب��ال��ق��ول: 
من  ن��خ��ج��ل  ول  ون��ح��رتم��ه 
اإنتماءه للأ�شرة، وا�شتخدام 
حتى  ل��ه  الت�شجيع  اأ�شاليب 
نف�شه  على  العتماد  ميكنه 
وعدم  امل�شتقل،  والن��ت��ق��ال 
الزائد  التدليل  اأو  الق�شوة 
ق�ش�س  ل��ه  نحكي  واأن  ل��ه، 
ال��ن��اج��ح��ني ون�����ش��اع��ده على 
حتقيق الإجناز تلو الإجناز.. 
وكل ذلك حتى يفخر بنف�شه 
اإيجابي  ع�شو  اأن���ه  وي�شعر 

باملجتمع.

  ح�ســني �حلليبــي: ن�سعــى لك�ســر حاجز 
�لعزلة للكفيف من خلل تنمية ثقافته 

و�سقل موهبته و�لدفاع عن حقوقه.

  د. �أحمد عبد �هلل: مليون �إعاقة ب�سرية 
�سنويًا بالعامل، و90% من �لإ�سابات ميكن 

تفاديها باإتباع طرق �لأمن و�ل�سلمة.

  د. جلل �ملو�سوي: �لعيون �ل�سناعية هو 
�أحــدث جهــاز بالعامل وي�ساعــد �ملعاقني 

ب�سريًا على �لإب�سار جمددً�.

�لنف�ســي  �لدعــم  �جلــودر:  �سميــة    د. 
�لجتماعي للمعاق ب�سريًا و�أ�سرته و�سيلة 

هامة خلق معاق فاعل مبجتمعه.
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�ل�سيدة جناة �لرياحي، فنانة ت�سكيلية وموجهة فنية، ونا�سطة يف جمال �لإعاقة بدولة 
�ل�سغرية  للفتاة  و�لــدة  وهي  للإعاقة،  �خلليجية  �جلمعية  يف  ع�سو  �أنها  كما  �لكويت، 
�أنفال با�سل بوحمد، �لتي متلأ حياة �أبويها وعائلتها بالبهجة و�لفرح، كما �أ�سبحت �أحد 

�لفنانات �ملبدعات �للتي �سيكون لهن �ساأن كبري يف �مل�ستقبل �لقريب.

�أم �أنفال:

ابنتــى فنـــانــــة.. ومـبـدعــــة

تـحــدت الإعـــاقـــة
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عمر  يف  ف��ت��اة  الآن  اأن���ف���ال 
ال�����زه�����ور، ن���ال���ت ال��ع��دي��د 
وال��ع��دي��د م��ن اجل���وائ���ز يف 
املحلية  ال��ر���ش��م  م�شابقات 
وتربع  والعربية،  واخلليجية 
يف ال��ك��ث��ري م���ن ال��ه��واي��ات 
وحتكي  والريا�شية.  الفنية 
الرحلة  م���رارات  ع��ن  اأم��ه��ا 
يلي  وفيما  فيها..  ما  واأجمل 

ن�س احلوار: 
اللحظات الأولى

 كــم عمر اأنــفــال؟ ومــا هو 
نوع اإعاقتها؟ 

اأنفال با�شل بوحمد  - ابنتي 
ف���رباي���ر   4 م���وال���ي���د  م����ن 
ذهنية  واإع��اق��ت��ه��ا  1997م. 
ثقب  م��ع  ���ش��ن��دروم«  »داون 

بالقلب. 
اكــــتــــ�ــــســــاف  مت  ومــــــتــــــى   
كانت  وكــــيــــف  اإعــــاقــــتــــهــــا؟ 
بالن�سبة  الأولـــى  اللحظات 

لك وللأ�سرة؟ 
- عندما كنت حامَل باأنفال 
طبيعية  ح��رك��ت��ه��ا  ت��ك��ن  مل 
اأن  يريدون  الأط��ب��اء  فوكان 
دمي  لأن  البيبي«  »اأجه�س 
م�شادات  على  يحتوي  ك��ان 
قاتلة وت�شبب التجلط ولكنني 
�شلمت اأمري هلل. واحلمد هلل 
وولدت  ب�شلم  �شيء  كل  مت 
اب��ن��ت��ي اجل��م��ي��ل��ة، وك��ان��ت 

كالبدر وامللك الطاهر.
يومَا  ع�����ش��رة  خ��م�����س  م���رت 
هناك  وك��ان��ت  ال���ولدة  على 
الأطفال  لدكتورة  مراجعة 
دول  بعرفهم  اأن���ا  ف��ق��ال��ت: 
لها  فقلت  مرتين.  بعد  على 
اأج��اب��ت:  دول؟؟  ه��م  م��ني 

املنغوليني!.
واأنا  امل�شت�شفى  من  خرجنا 
بحرقة  واأبكي  ابنتي  اأح�شن 

ل  اللهم  هلل  احلمد  واأق���ول: 
ولكن  الق�شاء  رد  اأ���ش��ال��ك 
وزوجي  فيه.  اللطف  اأ�شاألك 
يهداأ من روعي ويقول احلمد 

هلل. 
فعل  رد  كـــــــــان  ومـــــــــــــاذا   

الأ�سرة؟
تقبلت  جميعها  الأ���ش��رة   -
اأنفال بحب وحنان وبفرحة. 
كانت تاأ�شر القلوب وبهدوئها 

وبجمالها.
حكايات الرحلة

 هــل لــهــا اإخــــوة واأخـــــوات؟ 
تكون  اأن  يف  جنحت  وكــيــف 

علقتهم معها طبيعية؟ 

»علي»  ه��و  واح���د  اأخ  لها   -
جدَا  طبيعية  معه  وعلقتها 
ونحن نعاملها كطفلة طبيعية 
الآخ��ري��ن،  ع��ن  تختلف  ول 
معها  ج�����دّا  ح���ن���ون  وع���ل���ي 
واجلميع يحبونها ويدللونها. 
ــاعــدك والـــدهـــا يف   هـــل �ــس

تربيتها؟ وكيف؟ 
�شاعدين  والدها  بالطبع   -
العلج  فرتات  فاأثناء  كثريَا 
العناء  تكبدنا  اخل���ارج  يف 
�شويًا  وحني كربت واأ�شبحت 
ت���������ش����ارك ب���امل�������ش���اب���ق���ات 
اخل��ارج��ي��ة وال��داخ��ل��ي��ة كان 

معنا.

 ما هي مرارات رحلتك مع 
تربية اأنفال؟ 

اأن���ف���ال اخل����ري وال��ربك��ة   -
العاملني،  رب  م���ن  ون��ع��م��ة 
وبالطبع ل بد اأن تكون هناك 
وال�شحة  الرتبية  يف  معاناة 
غري  م��ع  احل����ال  ه��و  مثلما 
املعاقني، لكن اأطفال الداون 
ملقاومة  مناعة  لديهم  لي�س 
ف��اأن��ف��ال متر�س  الأم���را����س 
بالتهابات  خ�شو�شَا  كثريَا 

اجلهاز التنف�شي.
اأجـــمـــل حكايات  هـــي  ومـــا   

هذه الرحلة اأي�ساَ؟ 
البهجة  اأ���ش��اف��ت  اأن��ف��ال   -
واأعطتني  حلياتنا  والفرحة 
والبت�شامة  واحلنان  احلب 
ال��ربي��ئ��ة اخل��ال��ي��ة م���ن كل 
الأغ������را�������س وامل�������ش���ال���ح 
والعفوية  ب��ال��رباءة  واملليئة 
والإح�����ش��ا���س امل��ره��ف. واأن��ا 
اإذا  ب��ال�����ش��ع��ادة  اأ���ش��ع��ر  ل 
فهي  اأنفال  عن  بعيدة  كنت 
ت��ع��ط��ي��ن��ي ال���ق���وة والإمي�����ان 
يواجهني  م��ا  ك��ل  لح��ت��م��ال 
ومواقف  وماآ�شي  هموم  من 

�شعبة.
وه����ي م���ن ج��ع��ل��ن��ي اأت���ط���وع 
اخلا�شة  الح��ت��ي��اج��ات  م��ع 
وقتي  واأك��ر���س  مولدها  منذ 
لهذه  واإب��داع��ات��ي  وج��ه��دي 
ال��ف��ئ��ة م���ن امل���ع���اق���ني وق��د 
عديدة  جلمعيات  انت�شبت 
ما  بكل  الفئة  ه��ذه  خل��دم��ة 

اأملك.
ت�شليني  م���ا  دائ���م���ًا  اإن���ه���ا 
وتر�شمني  وت�����ش��ح��ك��ن��ي 
اأنا  تكتب  ودائما  بر�شوماتها 
الفرحة  وه��ي  ن��ون��و«  »اأح���ب 
واأ�شعر  حياتي  يف  ال��ك��ربى 
واألعب  اأجل�س  ح��ني  باملتعة 

ولــدت �أنفــال كالبــدر و�إحــدى �لطبيبــات 
�سدمتنــى بحالتهــا وهــي ر�سيعــة بقولهــا 

»بعرفهم دول على بعد مرتين«.
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و�شاركت  الزيتي  والر�شم 
عربية  م�شابقات  ع��دة  يف 
وداخلية  خارجية  وخليجية 

وفازت باملراكز الأولى.
الإعاقة  اأن��ف��ال  حت��دت  لقد 
الفنية  وق���درت���ه���ا  ب��ف��ن��ه��ا 
و���ش��ارك��ت يف ر���ش��م اأط���ول 
الإبداعات  ل�شركة  جداريه 
ب��ال��ك��وي��ت وهي  ال�����ش��غ��رية 
اللوحة التي دخلت مو�شوعة 
القيا�شية  للأرقام  غيني�س 
واأي���������ش����ا ف�������ازت ب���اأح���د 
الزيتي  الر�شم  م�شابقات 
مت�شابقة،  اأ�شغري  وك��ان��ت 
بامللتقيات  ���ش��ارك��ت  ك��م��ا 
واملوؤمترات بفنها وبلوحاتها 

اجلميلة وباجنازاتها.
 هل اأنفال ر�سامة فقط اأم 

لها اإبداعات اأخرى؟ 
بالدرجة  ر���ش��ام��ة  اأن���ف���ال 
اأخرى  هوايات  ولها  الأول��ى 
اأي�شا  بها  ومتميزة  كثرية 
ك��ح��ف��ظ ال���ق���راآن ال��ك��رمي، 
الت�شوير  ال��ك��م��ب��ي��وت��ر، 
والتمثيل  ال���ف���وت���وغ���رايف، 
امل�������ش���رح���ي ب��الجن��ل��ي��زي 
وال��ع��رب��ي، وغ��ن��اء الأغ���اين 
الرق�س  وتع�شق  الوطنية 
الطبخ  وحت�����ب  ال���ه���ن���دي 
البيتزا  ع��م��ل  وخ�����ش��و���ش��َا 
وحتب الريا�شة كرمي الكرة 
وال�شباحة  وامل�شي  اخلفيفة 

الب�شيطة واجلري. 
بركة احلياة

 هل تغرت نظرة املجتمع 
للطفل املعاق؟ اأم تواجهني 

ب�سبب  مــعــيــنــة  مــ�ــســكــلت 
هذه النظرة؟ 

املجتمع  لنظرة  بالن�شبة   -
تغريت  فلقد  املعاق  للطفل 
املا�شية  القليلة  بال�شنوات 
تطور  اأن  ب��ع��د  وخ���ا����ش���ة 
اله���ت���م���ام م����ن اجل���ه���ات 
املعنية باملعاقني ومن اأولياء 
الأمور واهتمامهم باأبنائهم 
وعدم اخلجل من اإخراجهم 
م����ن امل�����ن�����ازل ل���لأم���اك���ن 
الرتفيهية والأ�شواق وغريها 
من  يخجلون  كانوا  اأن  بعد 

اإخراجهم.   
اإن��ن��ي اأف��ت��خ��ر ب����اأن اأن��ف��ال 
كونها  من  اأخجل  ول  ابنتي 
داون بل بالعك�س فهي بركة 
هناك  زال  ل  ولكن  حياتنا 
بع�س النا�س ينظرون نظرة 
الإعاقات  لبع�س  ال�شفقة 
وه���ن���اك ال��ب��ع�����س ال����ذي ل 
هذه  م��ع  ي��ن��دم��ج  اأن  ي��ري��د 
الفئة، وللحقيقة مل اأ�شادف 
فالكل  النا�س  هوؤلء  من  اأي 
ي����ح����اول ال����ت����ودد لأن���ف���ال 
ويلعبها، والآن هي متار�س 
خارج  ال��ن��ا���س  م��ع  حياتها 
وعلى  املدر�شة  ويف  امل��ن��زل 
الأن�شطة  امل�شرح وغريه من 
بها  ت�شرتك  التي  املختلفة 
حيث  جدًا  طبيعية  بطريقة 
ت�شرتك بامل�شرحيات العامة 
كخلفيات  لوحاتها  وتعر�س 
وتغني  امل�شرحيات  لديكور 
العربية  بالغة  ومتثل  معهم 

والجنليزية. 

وحني  معها  واأخ�����رج  معها 
اأم�شط �شعرها وحني اأدر�شها 
الر�شم..  على  اأدربها  وحني 

هي كل حياتي. 
الإبداع املحلق

 اأيـــــــــن تـــعـــلـــمـــت اأنـــــفـــــال؟ 

ومـــا هـــي الــ�ــســعــوبــات التي 
واجهتكما؟ 

- در�شت اأنفال منذ اأن كان 
بح�شانة  ���ش��ن��ت��ان  ع��م��ره��ا 
مدر�شة  اأدخلتها  ثم  عائلية 
الرو�شة«  »ف��رتة  اإجنليزية 

فتح  مت  ث���م  واح������دة  ���ش��ن��ة 
املدر�شة  يف  للداون  ف�شول 
الأطفال«  »ريا�س  احلكومية 
فاأدخلتها رو�شة الأمانة ملدة 
�شنة وكنت اأعتقد باأنه �شوف 
يتم الدمج ال�شحيح اآملة باأن 
امل�شتويات  اأح�شن  اإلى  ن�شل 
وك��ن��ت م���ن امل�����ش��ارك��ني يف 
و�شع املنهج لريا�س الأطفال 
لكتب  والت�شميم  »بالر�شم 
املنهج« ولكن للأ�شف مل تكن 
الهيئة  م��ن  املعلمات  بع�س 
التدري�شية بامل�شتوى املطلوب 
فكن يعاملن الأطفال ب�شورة 
غري تربوية حتى تغريت اأنفال 
التعليمية  حالتها  وتدهورت 
ا�شطرين  م��ا  و�شلوكياتها 
اإلى نقلها مرة اأخرى ملدر�شة 
الكويت الجنليزية »الوحدة 
تدر�س  زالت  ول  اخل�شراء« 
ه���ن���اك ح��ت��ى وق��ت��ن��ا ه��ذا 
النظام  ت��ت��ب��ع  وامل���در����ش���ة 
وتعطي  بالتعليم  الربيطاين 
للطلبة  ت��اأه��ي��ل��ي��ة  ���ش��ه��ادة 
النتهاء  بعد  لها  املنت�شبني 

باملدر�شة  ال���درا����ش���ة  م���ن 
وال�شهادة معرتف بها. 

واأن���ف���ال حم��ب��وب��ة م��ن قبل 
ومن  ب��امل��در���ش��ة  معلماتها 
اخل�شراء«  »ال��وح��دة  طلبة 
على  يحتوي  ف�شلها  ولكن 
اإع�����اق�����ات اأخ�������رى ك��ب��طء 
يختلف  وتدري�شهم  التعليم 
ع���ن ت��دري�����س ال������داون لأن 
بهم  اخلا�س  الأ�شلوب  لهم 
بع�س  يف  عليها  ي��وؤث��ر  فهذا 

الأحيان.
 مــــتــــى اكـــتـــ�ـــســـفـــت اأنــــهــــا 

مبدعة؟ 
اأحبت  ال�شغر  من  اأنفال   -
الر�شم فكانت تاأخذ الأقلم 
اأي  على  وت��ر���ش��م  والأل�����وان 
�شيء اأمامها، اأوراق وقما�س 
وك���وين  ال�����خ،   .. م��لب�����س 
وعندي  فنية  تربية  موجهة 
هذه  ب�شمات  وع��ل��م  دراي����ة 
اكت�شفت  العمرية  املرحلة 
ه��واي��ة  ل��دي��ه��ا  اأن���ف���ال  اأن 
بذلك  جدَا  ففرحت  الر�شم 
الهواية  هذه  على  و�شجعتها 
لها  ف��ا���ش��رتي��ت  اجل��م��ي��ل��ة 
جميع اأنواع الألوان اخل�شبية 
والزيتية  واجلوا�س  واملائية 

حتى األوان احلرير ...الخ.
ل��ق��د ب�����داأت ت��ر���ش��م��ن��ي اأن���ا 
»اأنا  وتكتب  واأبيها  واأخيها 
اأحب نونو« باللغة الجنليزية 
مع قلب حب كبري وتق�شدين 
ل�شمي  كتدليل  »نونو«  بكلمة 
ثم  الأول.  للحرف  »جن���اة« 
باإ�شرايف  هوايتها،  تطورت 
على  بالر�شم  لها،  واإر�شادي 
مب�شابقة  و�شاركت  احلرير 
و�شجعتها  بال�شعودية  العون 
القما�س  على  الطباعة  على 
الكولج  جم���ال  يف  وب�����داأت 

اأنفال  بو  حمد
 كويتية مولودة يوم 4 فرب�ير 1997م.

 طالبة مبدر�شة الكويت الإجنليزية »الوحدة اخل�شراء لذوي 
الحتياجات اخلا�شة«.

 ع�شوة باجلمعية الكويتية ملتلزمة داون، وجمعية املر�شدات 
الكويتية، وفريق الكويت للطائرات الورقية.

اليدوية،  والأ�شغال  اأنواعه  بجميع  الر�شم  يف  ت�شكيلية  فنانة   
والت�شوير الفوتوغرايف.

�شباح  ال�شيخ  املفدى  البلد  اأم��ري  من  جائزة  على  ح�شلت   
لتفوقها  وذل��ك  ورع��اه  اهلل  حفظه  ال�شباح  اجلابر  الأحمد 
الكويت  وداخل  العربي  م�شتوى اخلليج  على  املميز  واإبداعها 

عام 2009م.
اخلليج  م�شتوى  على  الأول  للمركز  الذهبية  باجلائزة  فازت   
العربي مب�شابقة »الرتاث بري�شتي« والتي نظمتها جمعية فتاة 

اخلليج بال�شعودية »مبنطقة اخلرب « عام 2010م.
اخلليج  م�شتوى  على  الأول  للمركز  الذهبية  باجلائزة  فازت   
العربي مب�شابقة اخلط العربي بري�شتي والتي نظمتها جمعية 

فتاة اخلليج بال�شعودية »مبنطقة اخلرب« عام 2008م.
 فازت باملركز الأول على م�شتوى اخلليج العربي مب�شابقة من 
بال�شعودية  النهارية  الرعاية  مركز  نظمها  والذي  يدي  �شنع 

»مبنطقة اخلرب« عام 2010م
مبارك  مب�شابقة  ع��ام��ني  م��دي  على  الأول  باملركز  ف���ازت    
احل�شاوي »رحمه اهلل« للقراآن الكرمي واحل�شول على �شهادة 

تقدير وهدية مالية عام 2009 و 2010م.
 مت تكرميها يف حفل الأ�شرة املتميزة النموذجية املتما�شكة ب�شلطنة 
عمان »م�شقط« من قبل الدكتور اأ�شعد بن طارق اآل �شعيد املمثل 

اخلا�س ل�شاحب اجلللة ال�شلطان قابو�س عام 2008م.
الفني  املعر�س  الفنية ومنها  املعار�س  الكثري من  �شاركت يف   
والذي  فنية«  »اإبداعات  بعنوان  الإعاقة  ذوي  من  للموهوبني 
باليوم  الحتفال  خ��لل  م��ن  الكويتي  ال���داون  مبركز  اأق��ي��م 

الوطني للمعاقني عام 2009م. 
فنية  وم��ع��ار���س  فعاليات  ع��دة  يف  ع��دة  م�شاركات  ولأن��ف��ال   
وموؤمترات وملتقيات خا�شة لذوي الإعاقة وبالأ�شوياء داخل 

وخارج الكويت.. وي�شتمر العطاء.

�أنــا وو�لــد �أنفــال و�أخوها علــي ل نفارقها 
ونتطــوع معها يف جميــع فعاليــات و�أن�سطة 

�جلمعية �لكويتية للد�ون.

مــر�ر�ت  توجــد  ول  �لربكــة  هــي  �أنفــال 
كثــريً�  ت�ســاب  �أنهــا  �ســوى  معهــا  لرحلتــي 

بالأمر��س �لتنف�سية و�جللدية.
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و�شاركت  الزيتي  والر�شم 
عربية  م�شابقات  ع��دة  يف 
وداخلية  خارجية  وخليجية 

وفازت باملراكز الأولى.
الإعاقة  اأن��ف��ال  حت��دت  لقد 
الفنية  وق���درت���ه���ا  ب��ف��ن��ه��ا 
و���ش��ارك��ت يف ر���ش��م اأط���ول 
الإبداعات  ل�شركة  جداريه 
ب��ال��ك��وي��ت وهي  ال�����ش��غ��رية 
اللوحة التي دخلت مو�شوعة 
القيا�شية  للأرقام  غيني�س 
واأي���������ش����ا ف�������ازت ب���اأح���د 
الزيتي  الر�شم  م�شابقات 
مت�شابقة،  اأ�شغري  وك��ان��ت 
بامللتقيات  ���ش��ارك��ت  ك��م��ا 
واملوؤمترات بفنها وبلوحاتها 

اجلميلة وباجنازاتها.
 هل اأنفال ر�سامة فقط اأم 

لها اإبداعات اأخرى؟ 
بالدرجة  ر���ش��ام��ة  اأن���ف���ال 
اأخرى  هوايات  ولها  الأول��ى 
اأي�شا  بها  ومتميزة  كثرية 
ك��ح��ف��ظ ال���ق���راآن ال��ك��رمي، 
الت�شوير  ال��ك��م��ب��ي��وت��ر، 
والتمثيل  ال���ف���وت���وغ���رايف، 
امل�������ش���رح���ي ب��الجن��ل��ي��زي 
وال��ع��رب��ي، وغ��ن��اء الأغ���اين 
الرق�س  وتع�شق  الوطنية 
الطبخ  وحت�����ب  ال���ه���ن���دي 
البيتزا  ع��م��ل  وخ�����ش��و���ش��َا 
وحتب الريا�شة كرمي الكرة 
وال�شباحة  وامل�شي  اخلفيفة 

الب�شيطة واجلري. 
بركة احلياة

 هل تغرت نظرة املجتمع 
للطفل املعاق؟ اأم تواجهني 

ب�سبب  مــعــيــنــة  مــ�ــســكــلت 
هذه النظرة؟ 

املجتمع  لنظرة  بالن�شبة   -
تغريت  فلقد  املعاق  للطفل 
املا�شية  القليلة  بال�شنوات 
تطور  اأن  ب��ع��د  وخ���ا����ش���ة 
اله���ت���م���ام م����ن اجل���ه���ات 
املعنية باملعاقني ومن اأولياء 
الأمور واهتمامهم باأبنائهم 
وعدم اخلجل من اإخراجهم 
م����ن امل�����ن�����ازل ل���لأم���اك���ن 
الرتفيهية والأ�شواق وغريها 
من  يخجلون  كانوا  اأن  بعد 

اإخراجهم.   
اإن��ن��ي اأف��ت��خ��ر ب����اأن اأن��ف��ال 
كونها  من  اأخجل  ول  ابنتي 
داون بل بالعك�س فهي بركة 
هناك  زال  ل  ولكن  حياتنا 
بع�س النا�س ينظرون نظرة 
الإعاقات  لبع�س  ال�شفقة 
وه���ن���اك ال��ب��ع�����س ال����ذي ل 
هذه  م��ع  ي��ن��دم��ج  اأن  ي��ري��د 
الفئة، وللحقيقة مل اأ�شادف 
فالكل  النا�س  هوؤلء  من  اأي 
ي����ح����اول ال����ت����ودد لأن���ف���ال 
ويلعبها، والآن هي متار�س 
خارج  ال��ن��ا���س  م��ع  حياتها 
وعلى  املدر�شة  ويف  امل��ن��زل 
الأن�شطة  امل�شرح وغريه من 
بها  ت�شرتك  التي  املختلفة 
حيث  جدًا  طبيعية  بطريقة 
ت�شرتك بامل�شرحيات العامة 
كخلفيات  لوحاتها  وتعر�س 
وتغني  امل�شرحيات  لديكور 
العربية  بالغة  ومتثل  معهم 

والجنليزية. 

وحني  معها  واأخ�����رج  معها 
اأم�شط �شعرها وحني اأدر�شها 
الر�شم..  على  اأدربها  وحني 

هي كل حياتي. 
الإبداع املحلق

 اأيـــــــــن تـــعـــلـــمـــت اأنـــــفـــــال؟ 

ومـــا هـــي الــ�ــســعــوبــات التي 
واجهتكما؟ 

- در�شت اأنفال منذ اأن كان 
بح�شانة  ���ش��ن��ت��ان  ع��م��ره��ا 
مدر�شة  اأدخلتها  ثم  عائلية 
الرو�شة«  »ف��رتة  اإجنليزية 

فتح  مت  ث���م  واح������دة  ���ش��ن��ة 
املدر�شة  يف  للداون  ف�شول 
الأطفال«  »ريا�س  احلكومية 
فاأدخلتها رو�شة الأمانة ملدة 
�شنة وكنت اأعتقد باأنه �شوف 
يتم الدمج ال�شحيح اآملة باأن 
امل�شتويات  اأح�شن  اإلى  ن�شل 
وك��ن��ت م���ن امل�����ش��ارك��ني يف 
و�شع املنهج لريا�س الأطفال 
لكتب  والت�شميم  »بالر�شم 
املنهج« ولكن للأ�شف مل تكن 
الهيئة  م��ن  املعلمات  بع�س 
التدري�شية بامل�شتوى املطلوب 
فكن يعاملن الأطفال ب�شورة 
غري تربوية حتى تغريت اأنفال 
التعليمية  حالتها  وتدهورت 
ا�شطرين  م��ا  و�شلوكياتها 
اإلى نقلها مرة اأخرى ملدر�شة 
الكويت الجنليزية »الوحدة 
تدر�س  زالت  ول  اخل�شراء« 
ه���ن���اك ح��ت��ى وق��ت��ن��ا ه��ذا 
النظام  ت��ت��ب��ع  وامل���در����ش���ة 
وتعطي  بالتعليم  الربيطاين 
للطلبة  ت��اأه��ي��ل��ي��ة  ���ش��ه��ادة 
النتهاء  بعد  لها  املنت�شبني 

باملدر�شة  ال���درا����ش���ة  م���ن 
وال�شهادة معرتف بها. 

واأن���ف���ال حم��ب��وب��ة م��ن قبل 
ومن  ب��امل��در���ش��ة  معلماتها 
اخل�شراء«  »ال��وح��دة  طلبة 
على  يحتوي  ف�شلها  ولكن 
اإع�����اق�����ات اأخ�������رى ك��ب��طء 
يختلف  وتدري�شهم  التعليم 
ع���ن ت��دري�����س ال������داون لأن 
بهم  اخلا�س  الأ�شلوب  لهم 
بع�س  يف  عليها  ي��وؤث��ر  فهذا 

الأحيان.
 مــــتــــى اكـــتـــ�ـــســـفـــت اأنــــهــــا 

مبدعة؟ 
اأحبت  ال�شغر  من  اأنفال   -
الر�شم فكانت تاأخذ الأقلم 
اأي  على  وت��ر���ش��م  والأل�����وان 
�شيء اأمامها، اأوراق وقما�س 
وك���وين  ال�����خ،   .. م��لب�����س 
وعندي  فنية  تربية  موجهة 
هذه  ب�شمات  وع��ل��م  دراي����ة 
اكت�شفت  العمرية  املرحلة 
ه��واي��ة  ل��دي��ه��ا  اأن���ف���ال  اأن 
بذلك  جدَا  ففرحت  الر�شم 
الهواية  هذه  على  و�شجعتها 
لها  ف��ا���ش��رتي��ت  اجل��م��ي��ل��ة 
جميع اأنواع الألوان اخل�شبية 
والزيتية  واجلوا�س  واملائية 

حتى األوان احلرير ...الخ.
ل��ق��د ب�����داأت ت��ر���ش��م��ن��ي اأن���ا 
»اأنا  وتكتب  واأبيها  واأخيها 
اأحب نونو« باللغة الجنليزية 
مع قلب حب كبري وتق�شدين 
ل�شمي  كتدليل  »نونو«  بكلمة 
ثم  الأول.  للحرف  »جن���اة« 
باإ�شرايف  هوايتها،  تطورت 
على  بالر�شم  لها،  واإر�شادي 
مب�شابقة  و�شاركت  احلرير 
و�شجعتها  بال�شعودية  العون 
القما�س  على  الطباعة  على 
الكولج  جم���ال  يف  وب�����داأت 

اأنفال  بو  حمد
 كويتية مولودة يوم 4 فرب�ير 1997م.

 طالبة مبدر�شة الكويت الإجنليزية »الوحدة اخل�شراء لذوي 
الحتياجات اخلا�شة«.

 ع�شوة باجلمعية الكويتية ملتلزمة داون، وجمعية املر�شدات 
الكويتية، وفريق الكويت للطائرات الورقية.

اليدوية،  والأ�شغال  اأنواعه  بجميع  الر�شم  يف  ت�شكيلية  فنانة   
والت�شوير الفوتوغرايف.

�شباح  ال�شيخ  املفدى  البلد  اأم��ري  من  جائزة  على  ح�شلت   
لتفوقها  وذل��ك  ورع��اه  اهلل  حفظه  ال�شباح  اجلابر  الأحمد 
الكويت  وداخل  العربي  م�شتوى اخلليج  على  املميز  واإبداعها 

عام 2009م.
اخلليج  م�شتوى  على  الأول  للمركز  الذهبية  باجلائزة  فازت   
العربي مب�شابقة »الرتاث بري�شتي« والتي نظمتها جمعية فتاة 

اخلليج بال�شعودية »مبنطقة اخلرب « عام 2010م.
اخلليج  م�شتوى  على  الأول  للمركز  الذهبية  باجلائزة  فازت   
العربي مب�شابقة اخلط العربي بري�شتي والتي نظمتها جمعية 

فتاة اخلليج بال�شعودية »مبنطقة اخلرب« عام 2008م.
 فازت باملركز الأول على م�شتوى اخلليج العربي مب�شابقة من 
بال�شعودية  النهارية  الرعاية  مركز  نظمها  والذي  يدي  �شنع 

»مبنطقة اخلرب« عام 2010م
مبارك  مب�شابقة  ع��ام��ني  م��دي  على  الأول  باملركز  ف���ازت    
احل�شاوي »رحمه اهلل« للقراآن الكرمي واحل�شول على �شهادة 

تقدير وهدية مالية عام 2009 و 2010م.
 مت تكرميها يف حفل الأ�شرة املتميزة النموذجية املتما�شكة ب�شلطنة 
عمان »م�شقط« من قبل الدكتور اأ�شعد بن طارق اآل �شعيد املمثل 

اخلا�س ل�شاحب اجلللة ال�شلطان قابو�س عام 2008م.
الفني  املعر�س  الفنية ومنها  املعار�س  الكثري من  �شاركت يف   
والذي  فنية«  »اإبداعات  بعنوان  الإعاقة  ذوي  من  للموهوبني 
باليوم  الحتفال  خ��لل  م��ن  الكويتي  ال���داون  مبركز  اأق��ي��م 

الوطني للمعاقني عام 2009م. 
فنية  وم��ع��ار���س  فعاليات  ع��دة  يف  ع��دة  م�شاركات  ولأن��ف��ال   
وموؤمترات وملتقيات خا�شة لذوي الإعاقة وبالأ�شوياء داخل 

وخارج الكويت.. وي�شتمر العطاء.

�أنــا وو�لــد �أنفــال و�أخوها علــي ل نفارقها 
ونتطــوع معها يف جميــع فعاليــات و�أن�سطة 

�جلمعية �لكويتية للد�ون.

مــر�ر�ت  توجــد  ول  �لربكــة  هــي  �أنفــال 
كثــريً�  ت�ســاب  �أنهــا  �ســوى  معهــا  لرحلتــي 

بالأمر��س �لتنف�سية و�جللدية.
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الرحمن  عبد  الدكتور  معالى  وقال 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  العو�شى  عبداهلل 
االأدوية  م�صنع  ن�صاط  اإن  ال�صركة 
اأ�شا�شا  ليكون  1994م  عام  بداأ  قد 
بلدنا  اأر�س  على  الدوائية  لل�شناعة 
الدوائى  الأمن  دعائم  واأحد  احلبيب، 
وال�شرق  اخلليج  منطقة  ودول  للكويت 

الأو�شط. 
اجلودة والتنوع

وقد اأقيم امل�شنع على م�شاحة 60000 
فى  ال�شناعية  باملنطقة  مربع  مرت 
التعاقد  ومت   ،»4 »قطعة  �شبحان 
 Gmb  Pharmaplan �شركة  مع 

فى  املتخ�ش�شة   ،  Germany  H
جتهيز  لإعادة  الدوائية  ال�شناعات 
اإنتاج  عمليات  على  والإ�شراف  امل�شنع 

الأدوية.
باإنتاج  امل�شنع  بداأ  معاليه:  واأ�شاف 
 Large( الوريدية  املحاليل  كافة 
Parenterals (، وحماليل   Volume
من  برتخي�س  والدم،  الكلى  غ�شيل 
 –  AG  Fresenius العاملية  ال�شركة 
Germany، ومت ت�شجيلها وا�شتعمالها 
ال�شحية  واملراكز  امل�شت�شفيات  بكافة 
اخلا�شة  وامل�شت�شفيات  احلكومية 
متيزت  حيث  اخلليج  ودول  بالكويت 

ب�شلمة املنتج وال�شعر املثالى، وعددها 
65 �شنفًا.

من  لكل  اإنتاج  خطوط  اأ�صيفت  ثم 
والأ�شربة  والكب�شولت  الأقرا�س 
 –  Capsules –  Tablets واملعلقات ) 
Suspensions – Syrups ( حتى بلغ 
عدد الأدوية املنتجة ما يزيد عن 140 
ال�شحة  بوزارات  م�شجلة  وكلها  دواء، 
بدول جمل�س التعاون اخلليجى، اإ�شافة 
الو�شط  ال�شرق  بلدان  بع�س  اإلى 

واأفريقيا )11 دولة(.
واأكد الدكتور العو�شي اأن اإنتاج امل�شنع 
ومدرو�شة،  علمية  بطريقة  يتزايد 
بف�شل جهود نخبة من خرباء ال�شناعة 
الدوائية، واحتوائه على اأحدث مكائن 
ف�شًل عن  الأملانية،  الدوائى  الت�شنيع 
فى  املتقدمة  التكنولوجيا  و�شائل  اتباع 
 Control Quality ( مراقبة اجلودة
 ،)  Assurance  Quality  And
ثقة  اكت�شب  امل�شنع  اأن  اإلى  م�شريًا 
ال�شادة الأطباء وال�شيادلة واملراجعني، 
وحاز على ثقة منظمة ال�شحة العاملية 
الر�شمية  وكافة اجلهات   ).O.H.W(

.) P.M.G.c ( نظرًا جلودة منتجاته
تو�سع طموح

وحول خطط التو�شع قال رئي�س جمل�س 
طموحة  خطة  لدينا  اإن  ال�شركة  اإدارة 

د. عبد �لرحمن �لعو�سى رئي�س جمل�س �إد�رة �ل�سركة:د. عبد �لرحمن �لعو�سى رئي�س جمل�س �إد�رة �ل�سركة:

الكويتية ال�شعودية.. قلعة 
ال�شناعات الدوائية

�لكويتية  �لــ�ــســركــة  مــ�ــســنــع  يــعــتــرب 
فخر  �لدو�ئية  لل�سناعات  �ل�سعودية 
يتمتع  ملا  وذلك  �لكويتية،  �ل�سناعات 
به من ثقة وجودة وتنوع فى �لإنتاج. 
وتعمل �ل�سركة على تلبية �حتياجات 
بدولة  �ل�سحة  وز�رة  م�ست�سفيات 
�لكويت ودول جمل�س �لتعاون �خلليجي، 
و�مل�ساركة يف م�سرية �لنه�سة و�حل�سارة 
�ل�سمو  �ساحب  ــة  ر�ي حتــت  �مل�ستمرة 
عهده  ولى  و�سمو  �ملفدى  �لكويت  �أمري 
�لــوزر�ء  جمل�س  رئي�س  و�سمو  �لكرمي 

�ملوقر حفظهم �هلل.
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مبداأ  لتحقيق  املقبلة  املرحلة  خلل 
التو�شع والتنوع، وبداأنا فى بناء م�شنع 
اأدوية بجوار م�شنع الكويتية ال�شعودية 
ليكون امل�شنع الثانى لإنتاج الأدوية على 
�شركة  ا�شم  حتت  الكويت،  دولة  اأر�س 
الدواء  و�شناعة  لتجارة  فارما  ال�شفاء 
اأدوية  واإنتاج  ت�شنيع  فيه  �شيتم  حيث 
ذات ح�شا�شية خا�شة واأنواع تخ�ش�شية 
املري�س  يحتاجها  التى  العلجات  من 
�شواء داخل الكويت اأو فى دول جمل�س 

التعاون اخلليجية اأو الدول العربية.
ق�شم  فى  تو�شعة  بعمل  قمنا  اأننا  كما 
حيث   )  P.V.L  ( الوريدية  املحاليل 
ال�شعودية  الكويتية  ال�شركة  م�شنع  اإن 
فى  متخ�ش�س  الدوائية  لل�شناعات 
ع�شر  �شبعة  منذ  املحاليل  هذه  اإنتاج 
عاملية،  وجودة  مطلق  بنجاح  عامًا 
امل�شت�شفيات  احتياجات  كافة  ويغطى 
واملراكز ال�شحية داخل دولة الكويت، 
مع  واخلا�س  احلكومى  بالقطاعني 

خليجية  دولة   11 اإلى  املنتج  ت�شدير 
و�شرق اأو�شطية.

الت�شاميم  باإعداد  قمنا  لقد  واأ�شاف: 
�شركة  قبل  من  اللزمة  الهند�شية 
على  وتعاقدنا  متخ�ش�شة  اأجنبية 
املكائن من م�شادر عاملية معتمدة ومت 
�شهور  ع�شرة  منذ  الق�شم  هذا  ت�شغيل 
 C.V.P  Non  ( اأكيا�س  عبوات  فى 
تكنولوجيا  اأن  اإلى  منوهًا   ،)  Bags
مذهل  ب�شكل  تتطور  الدواء  �شناعة 

مع  التقدم  هذا  مواكبة  وعلينا  و�شريع 
التاأكيد على جودة وفاعلية الأدوية التى 
املر�شى  اأيدي  بني  تكون  واأن  ننتجها 

باأ�شعار منا�شبة جدًا. 
اإنن���ا  ب���الق�ول:  معالي���ه  واختت���م 
�شن���اعية  قلع���ة  نكون  اأن  اإلى  ن���طمح 
ت����ش�هم  احلب�ي���ب  ب���لدن���ا  يف  دوائي����ة 
لكويتنا  الدوائى  الأمن  حتقيق  فى 
اإلى كثري من  احلبيبة، وي�شل منتجها 

دول العامل.
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وق��������د وق�����ع�����ت احل����ك����وم����ة 
وزارة  يف  ممثلة  البحرينية 
واللجنة  الجتماعية  التنمية 
اتفاقية  الإعاقة  ل�شئون  العليا 
املتحدة  الأم����م  ب��رن��ام��ج  م��ع 
م�صروعات  لتطبيق  االإمنائي، 
الإ�شرتاتيجية،  هذه  وبرامج 
اجلهات  مع  بال�شراكة  وذلك 
الأهلية  واملنظمات  احلكومية 

واخلا�شة.
مقاربة حقوقية

رئــــــيــــــ�ــــــس جلــــــنــــــة اإعـــــــــــــــداد 
ورئي�س   الإ�ــــســــرتاتــــيــــجــــيــــة 
اجلمعية اخلليجية للإعاقة   
الــ�ــســيــد جــا�ــســم �ــســيــادي اأكد 
فر�شة  تعد  الإ�شرتاتيجية  اأن 
التنمية  ب����رام����ج  ل��ت��ع��زي��ز 
ال�شاملة  الوطنية  واملراجعة 

ح���ول م�����ش��روع��ات الإع���اق���ة، 
اإ����ش���اف���ة اإل�����ى خ��ل��ق ب��رام��ج 
والعزل  الفقر  تكافح  جديدة 
ذوي  االأ�صخا�س  اأو���ص��اط  يف 

الإعاقة.
بني  ال��ت��ي  الوثيقة،  اإن  وق���ال 
املفاهيم  ت��و���ش��ح  اأي���دي���ن���ا، 
التي  واملحاور  العامة  والأط��ر 
الإ�شرتاتيجية،  بنية  ت�شكل 
اإنطلقًا من روؤية مغايرة هي: 
فيه  يتمكن  بحريني  »جمتمع 
من  الإع��اق��ة  ذوي  املواطنون 
ممار�صة كافة حقوقهم ب�صكل 

عادل ومتكافىء«.
جمموعة  الوثيقة  هذه  وتذكر 
لو�شع  املوجبة  الأ�شباب  من 
حلقوق  وطنية  اإ�شرتاتيجية 
من  الإعاقة،  ذوي  الأ�شخا�س 

اأهمها:
التنمية  مــفــهــوم  تــعــزيــز   -
الداجمة: زاد عدد املوؤ�ش�شات 
نحو  اإلى  باملعاقني  تعنى  التي 
ت�شهم  ح��ي��ث  م��وؤ���ش�����ش��ة،   41
التي  اخل���دم���ات  ت��ق��دمي  يف 
حتتاجها هذه الفئة واخلا�شة 
اأن  اإل  وال��ت��م��ك��ني،  بالتاأهيل 
عزل هذه اخلدمات مع وجود 
م�شاهمة  حول  م�شبقة  اأفكار 
املعاقني يف التنمية قد ي�شاعد 
ول  والتهمي�س  ال��ع��زل  ع��ل��ى 
كما  املعاقات،  الن�شاء  �شيما 
ي��زي��د م���ن ���ش��ك��اواه��م حول 
الت�شغيل  يف  الفر�س  �شعف 

والتوظيف.
- من الرعاية اإلى احلقوق: 
املا�شي  ال��ع��ق��د  ���ش��ه��د  ل��ق��د 

ت��غ��ي��ريًا ك���ب���ريًا ي��ه��دف اإل���ى 
على  احلقوقي  املفهوم  تعزيز 
التقليدية  ال��ن��ظ��رة  ح�����ش��اب 
هم  املعاقني  اإل��ى  تنظر  التي 
»م�شكلة«  وبحاجة اإلى الرعاية 
املعاقون  وك����ان  وال����ع����لج،. 
غري  �شلبيني«  »متلقني  مبثابة 
اآرائهم،  عن  للتعبري  موؤهلني 
اإلى  الإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  وت�شعى 
املجتمع  على  امل�شئولية  و�شع 
العوائق  كافة  لإزال���ة  باأكمله 
جتاه هذه الفئة، وتطوير بنية 
اجتماعية قائمة على مبادىء 

حقوق الإن�شان.
الت�سريعية:  البيئة  تعزيز   -
ب���ذل���ت مم��ل��ك��ة ال��ب��ح��ري��ن 
يتعلق  ف��ي��م��ا  ه��ام��ة  ج���ه���ودًا 
مثل:  ق��وي��ة  ت�شريعات  ببناء 

الإ�شرتاتيجية الوطنية البحرينية.. 
ل �شيء عنا دوننا!

على �لرغم من �ملوؤ�سر�ت �لإيجابية يف بر�مج �لتنمية �لجتماعية �إل �أن ح�سة �لأ�سخا�س 
�جلهود  ت�سافر  ��ستدعى  مما  ن�سبيًا،  حمــدودة  ظلت  ــاز�ت  �لإجن هذه  من  �لإعاقة  ذوي 
�لتنمية  وز�رة  �أطلقت  �لإطار  هذ�  ويف  حقوقهم،  لتفعيل  و�خلا�سة  و�لأهلية  �حلكومية 
بر�مج  يف  �ملعاقني  �سمول  �سمان  على  تعمل  خم�سية  وطنية  �إ�سرت�تيجية  �لجتماعية 

�لتنمية �مل�ستد�مة.
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القانون رقم 74 لعام 2006م، 
اإلى العقد العربي  والإن�شمام 
للمعوقني الذي تبنته اجلامعة 
ال��ع��رب��ي��ة، ث��م ال��ت��وق��ي��ع على 
حلقوق  ال��دول��ي��ة  الت��ف��اق��ي��ة 

الأ�شخا�س ذوي الإعاقة.
اإل اأن هناك جهدًا اأكرب يجب 
امل�شادقة  ب��اجت��اه  ي��ب��ذل  اأن 
على التفاقية الدولية حلقوق 
الإع���اق���ة،  ذوي  الأ���ش��خ��ا���س 
الوطنية  الت�شريعات  وموائمة 
معها لكي تتنا�شب مع املعايري 
املثال  �شبيل  فعلى  العاملية، 
الوطنية  القوانني  تتطرق  مل 
احلقوق  م��ن  اإل����ى جم��م��وع��ة 
كل  حظر  واأهمها  الأ�شا�شية 
ا�شكال التمييز �شد الأ�شخا�س 

ذوي الإعاقة.. اإلخ.
الر�سد واملتابعة

الوطنية  الإ�شرتاتيجة  تتناول 
اخلطط  م�شمون  البحرينية 
احل����ك����وم����ي����ة وحم�����اوره�����ا 
واأول�����وي�����ات�����ه�����ا، واأه���م���ه���ا: 
الت�شريعية،  الإ����ش���لح���ات 
الإعلمية،  التوعية  وحملت 
والت�شهيلت البيئية،  والتمكني 
والتعليم  الإق����ت���������ش����ادي، 
مركز  وا�شتحداث  امل�شتمر، 
للإعاقات  املبكر  للت�شخي�س 
وبناء كوادر متخ�ش�شة لذلك 
الدولية، ومتكني  املعايري  وفق 

املراأة املعاقة،  

وت���ه���دف اإل�����ى ت��ع��زي��ز اأط���ر 
واملتابعة  وال��ر���ش��د  التنفيذ 
اإلى  ال��ورق  من  احلقوق  لنقل 
ال��واق��ع امل��ع��ا���س مت��ا���ش��ي��ًا مع 
ويت�شمن  الدولية،  التوجهات 
التن�شيق  اآليات  تعزيز  ذل��ك: 
الر�شد  واآل���ي���ات  ال��وط��ن��ي، 

الوطنية احلكومية والأهلية.
املادة  تن�س  الإط��ار  هذا  ويف 
»33« التفاقية الدولية حلقوق 
املعاقني على اأن: »تقوم الدول 
الأطراف .. بت�شكيل اأو تعزيز 
اأو تعيني اأو اإن�شاء اإطار عمل... 
مب���ا يف ذل����ك اآل���ي���ة واح����دة 
هذه  لتعزيز  اأك��رث  اأو  م�شتقلة 
ور�شد  وحمايتها  التفاقية 

تنفيذها«.
اأنها  ك��ل ذل���ك  م��ن  والأه�����م 
من  »امل�����ش��ارك��ة«  �شعار  ت��رف��ع 
خ���لل الل���ت���زام ب�����ش��ع��ار: »ل 
مبداأ  وه��و  دون��ن��ا«  عنا  �شيء 
املعاقني  باأهمية  يعرتف  هام 
يف  وم�شاركتهم  املجتمع،  يف 
عملية تطوير كافة ال�شيا�شات 
الوطنية  واخلطط  وال��ربام��ج 
الر�شد  ع��م��ل��ي��ات  ك��اف��ة  ويف 
بناء  يتطلب  مما   ، واملتابعة 
منظماتهم  وقدرات  قدراتهم 
الفعالة  م�شاركتهم  ل�شمان 
التفاقية  م��راح��ل  ك��اف��ة  يف 

والإ�شرتاتيجية والقوانني.

   روؤية �لإ�سرت�تيجية هي: جمتمع يتمكن 
فيه �ملعاقون من ممار�سة حقوقهم ب�سكل 

عادل ومتكافىء.

   مــن �لأولويــات �ملقبلة: مكافحــة �لفقر 
�لت�سريعــات،  و�إ�ســلح  و�لتهمي�ــس، 

و�لت�سهيلت �لبيئية، و�لتعليم �مل�ستمر.
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اجلمعية  ع�����ش��و  ف����از  وق����د 
اخلليجية للإعاقة، املهند�س 
حممد  خم���ت���ار  ال�����ش��ع��ودي 
املنظمة  برئا�شة  ال�شيباين 
خلل انعقاد موؤمترها العام 
املا�شي،  دي�شمرب  منت�شف 
له من  نائبني  اإق��رار  كما مت 

وانتخاب  واليابان،  اأمريكا 
من:  الإدارة  جمل�س  اأع�شاء 
كندا - املك�شيك - الربازيل 
-االأردن - الدامنارك - ليبيا 

- النم�شا - جنوب اأفريقيا.
الت�سميم ال�سامـل

اأول  هو  ال�شيباين  واملهند�س 

وعربي  ���ش��ع��ودي  م��ه��ن��د���س 
تتويجًا  املن�شب،  هذا  يتولى 
مل�شرية عمل وخربة معمارية 
ام���ت���دت ل��ث��لث��ني ع��ام��ا يف 
جم����ال ت�����ش��ه��ي��ل ال��و���ش��ول 
ذوي  للأ�شخا�س  ال�شامل 
املنا�شبة  وب��ه��ذه  الإع���اق���ة.. 

معه  »الإرادة«  جملة  اأج��رت 
هذا احلوار:

 ما هو تعريفكم لـ »التحالف 
الو�سول  لت�سهيل  الــعــاملــي 

اإلى البيئة والتقنية«؟
مدنية  م��ن��ظ��م��ة  ن���ح���ن   -
عاملية تعنى ب� »اأن�شنة« املدن 
ال�شامل  ال��و���ش��ول  وت�شهيل 
للجميع،  وال��ب��ي��ئ��ة  للتقنية 
اخلربات  تقدمي  خ��لل  م��ن 
ال��ف��ن��ي��ة ل��ت��ط��وي��ر م���ه���ارات 
يف  الإعاقة  ذوي  الأ�شخا�س 
الت�شال  تقنيات  جم���الت 
وال��ت��ق��ن��ي��ات الإل���ك���رتون���ي���ة 
وت�شجيع  وامل���ع���ل���وم���ات���ي���ة، 
وتطبيق تقنيات »ال�شفحات 
الإلكرتونية« املي�شرة الو�شول 
اخلربة  ون��ق��ل  للم�شتخدم، 
البناء  واإم��ك��ان��ات  املعرفية 
ال�شديق للجميع عرب الور�س 
والربامج التدريبية امل�شرتكة 

بني الطرفني.
م�سطلح  عــــــن  ومــــــــــــاذا   
الذي  ال�سامل«  »الت�سميم 
الرئي�س  الــــعــــنــــوان  يـــعـــد 

اإن�شانية املدن..

طـمـوحـــنــا الأكــبــر!

م. خمتار �ل�سيباين رئي�س »جيت�س«:

للبيئة  �لو�سول  لت�سهيل  �لعاملي  »�لتحالف   GAATES منظمة 
وتعمل  كند�.  مقرها  عاملية،  مدنية  موؤ�س�سة  هي  و�لتقنية«، 
�لو�سول  مفهوم  ن�سر  على  �ملتحدة  �لأمــم  هيئة  مع  بالتن�سيق 
�لأ�سخا�س  حلقوق  �لدولية  للتفاقية  طبقا  للجميع،  �ل�سامل 
�ل�سادرة عن �لأمم �ملتحدة عام 2007م، و�لتي  ذوي �لإعاقة، 

�قرتها مائة وخم�سون دولة من دول �لعامل.
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لرباجمكم؟
اإلى  امل�شطلح  هذا  ي�شري   -
ح���ق و����ش���ول اجل��م��ي��ع لكل 
مكونات البيئة العمرانية من 
ومبان  نقل  وو���ش��ائ��ط  ط��رق 
املهند�شني  ودور  ومن�شاآت 
بينهم  وم���ن  وامل��ع��م��اري��ني، 
املعروف  ومن  الإعاقة.  ذوو 
متنوعة  ف��ئ��ات  ه��ن��اك  اأن 
الأ�شخا�س،  لهوؤلء  ومتعددة 
يراعي  ال�شامل«  و«الت�شميم 
وامل�شاواة  ال��ع��دال��ة  م��ب��داأي 
ا���ش��ت��ف��ادة اجل��م��ي��ع من  يف 
العمرانية  البيئة  عنا�شر 
املحيطة بهم. ويعني ت�شميم 
املنتجات والبيئات والربامج 
ي�شتعملها  لكي  واخل��دم��ات 
ج��م��ي��ع ال��ن��ا���س ب��اأك��رب قدر 
ممكن دون حاجة اإلى تكييف 

اأو ت�شميم متخ�ش�س.
البيئة احل�ساريـة

 ما هي اأبرز ال�سعوبات التي 
البيئة  يف  املــعــاقــني  تــواجــه 
تراعي  ل  الــتــي  احل�سارية 

»الت�سميم ال�سامل«؟
م��ن  ال����ك����ث����ري  ه�����ن�����اك   -
ال�شعوبات، التي تواجه ذوي 
البيئة  الإعاقات يف مفردات 
�شعاف  ومنهم  العمرانية، 
من  يعانون  ال��ذي��ن  الب�شر 
الكبرية  التقاطعات  ع��ب��ور 
وامل����ن����ح����درات ال���ط���ارئ���ة، 
واختلف م�شتويات الأ�شطح 
ال���ط���رق���ات،  يف  ل��ل��م��ا���ش��ي 
و�شغر حجم الكتابة اأو ملعان 
الأ���ش��ط��ح، وق��ل��ة الإ���ش��ارات 

التحذيرية.
الذين  ال�شمع  �شعاف  اأم���ا 
ال�شديدة  العزلة  من  يعانون 
الأح�����ي�����ان،  م����ن  ك���ث���ري  يف 
ي��ع��ان��ون م��ن �شعف  ف��اإن��ه��م 

النا�س  يبلغهم  ول  الإهتمام 
ال�شرورية  ب��ال��ت��ح��ذي��رات 

لتجنيبهم املخاطر.
وبدوره يعاين املعاقون حركيًا 
البيئة  تهيئة  ع���دم  ب�شبب 
العمرانية، وهي معاناة تطال 
البدناء  مثل  امل��ع��اق��ني  غ��ري 

وكبار  احل���وام���ل  وال��ن�����ش��اء 
ال�شن وغريهم.

الرئي�س  ال�سبب  هــو  ومــا   
وراء هذه ال�سعوبات؟

البيئة  م����ف����ردات  اإن���ه���ا   -
العمرانية املتعددة، التي حتد 
ممار�صة  على  قدراتهم  من 

ب�شورة  ال��ي��وم��ي��ة  ح��ي��ات��ه��م 
على  م��ع��ت��م��دي��ن  ط��ب��ي��ع��ي��ة، 
بالأ�شا�س  وتتمثل  اأنف�شهم، 
يف التطبيقات اخلاطئة عند 
الت�شميم اأو التنفيذ من قبل 
املقاولني  اأو  ال�شت�شاريني 
بتقدمي  املعنية  اجل��ه��ات  اأو 

اخلدمات.
تطبيق  على  نعمل  فاإننا  لذا 
جمال  يف  املمار�شات  اأف�شل 
الت�شاميم من خلل املقارنة 
ب���ني ال���ق���وان���ني والأن���ظ���م���ة 

�ملهــار�ت  تطويــر  �إلــى  تهــدف    جيت�ــس 
�لبيئــات  وت�سميــم  للمعاقــني  �لتقنيــة 

و�خلدمات لكي ي�ستعملها �جلميع.
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واملوا�شفات املطبقة يف اأكرث 
العامل، واختيار  من دولة يف 
اإلى  الأن�شب منها، مبا يوؤدي 
�شاحلة  عمرانية  بيئة  خلق 

للجميع.
 هل يقت�سر عمل منظمتكم 
جغرافية  مـــنـــطـــقـــة  ـــى  عـــل

معينة؟
جميع  مع  »جيت�س«  تعمل   -
اأ�شبحت  والتي  العامل،  دول 
معايري  ب��ت��ط��ب��ي��ق  م��ط��ال��ب��ة 
البيئة  يف  ال�شامل  الو�شول 
وال��ت��ق��ن��ي��ة وف���ق���ًا مل���ا اأق��رت��ه 
الأ�شخا�س  ح��ق��وق  اتفاقية 
من  وذل����ك  الإع���اق���ة،  ذوي 
تقدم  دوري���ة  تقارير  خ��لل 
املتحدة  ل��لأم��م  ع��ام��ني  ك��ل 
التابعة  ال��ر���ش��د  للجنة  اأو 
مت  ع��م��ا  ال��دول��ي��ة  للمنظمة 
يف  اإجن�����ازات  م��ن  حتقيقه 

جانب الو�شول.
ت�سهيــل الو�ســول

 وهـــل هــنــاك اآلــيــات دولية 
التقارير  بـــخـــلف  اأخــــــرى 

الدولية؟
ب��ال��ت��اأك��ي��د. وت��ت��م��ث��ل يف   -
اج���ت���م���اع���ات اخل�������رباء يف 
اآخرها  وك��ان  ال��دويل  البنك 
الج��ت��م��اع ال����دويل خل��رباء 
ال�شامل  ال��و���ش��ول  ب��رن��ام��ج 
بالعا�شمة  الإع��اق��ة،  ل���ذوي 
خلل  وا�شنطن  الأمريكية 
ملناق�شة  2010م  يونيو  �شهر 
التي  ال�شامل  الو�شول  وثيقة 
يف  ال���دويل  البنك  يتبناها 
حول  ميولها  التي  م�شاريعه 

العامل.
الجتماع  يف  ����ش���ارك  وق���د 
ع�������ش���رة خ������رباء دول���ي���ني، 
جلهات  مم��ث��ال  وع�������ص���رون 
وناق�شوا  امل����دين،  املجتمع 

من  متكن  التي  ال�شيا�شات 
ت��ف��ع��ي��ل ه���ذه امل��ع��اي��ري على 

النطاقني املحلي والدويل.
 كيف ميكننا ت�سنيف دول 
»ت�سهيل  معيار  وفق  العامل 

الو�سول«؟
بت�شهيل  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا   -
الحتياجات  ل��ذوي  الو�شول 
العامل  دول  تنق�شم  اخلا�شة 
اإلى ق�شمني: الأول: ي�شمل 30 
دولة متقدمة يف هذا املجال. 
الثاين: وهم باقي الدول التي 
بتطبيق  بينها  فيما  تتفاوت 

معايري الو�شول.
دولنا  يف  ننا�شل  زل��ن��ا  وم��ا 
اأجل  من  والعربية  اخلليجية 
للمعاقني يف  الو�شول  ت�شهيل 
املدن القائمة بالفعل، �شاعني 
الت�شميمات  م��راع��اة  اإل���ى 
يف  لذلك  املطلوبة  املعمارية 

املدن اجلديدة.
اأو   هل للمنظمة اتفاقيات 
العامل  دول  مـــع  تــفــاهــمــات 

لتحقيق اأهدافها؟ 
اتفاقيات  ل��دي��ن��ا  ن��ع��م.   -
م���ربم���ة م���ع اأك�����رث م���ن 20 
دول��ة ح��ول ال��ع��امل مب��ا فيها 
التعاون  جمل�س  دول  معظم 
بالتحالف  تعنى  اخلليجي، 
الو�شول  لت�شهيل  ال��ع��امل��ي 
على  وتعمل  والتقنية،  للبيئة 
ن�شر مفهوم الو�شول ال�شامل 

للجميع حول العامل.
اأن�سطـة خليجيـة

اأن�سطتكم يف   وما هي اأهم 
دول اخلليج العربي؟ 

تعاون  اإت��ف��اق��ي��ات  عقدنا   -
م�����ش��رتك م���ع ال��ع��دي��د من 
واخلليجية،  العربية  ال��دول 
املدنية  وعدد من اجلمعيات 
نقوم  ك���م���ا  واحل���ك���وم���ي���ة، 

  هناك 30 دولــة يف �لعامل متقدمة فيما 
تتفــاوت باقي �لــدول يف تطبيق معايري 

�لو�سول �ل�سامل.
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  منظمتنــا �أبرمت �تفاقيــات مع �أكرث من 
20 دولــة لن�سر مفهــوم �لو�سول �ل�سامل 

للمعاقني حول �لعامل.

العلمية  امل��وؤمت��رات  بتنظيم  
وور�س  التدريبية  وال���دورات 
العمل لن�شر مفهوم الت�شميم 
مل�شلحة  به  والعمل  ال�شامل 

الأ�شخا�س ذوي الإعاقة.
وم�����ن الت���ف���اق���ي���ات ال��ت��ي 
ال��������دول  يف  ع����ق����دن����اه����ا 
اخلليجية: اتفاقية مع مدينة 
ال�شارقة للخدمات الإن�شانية 
اخلدمات  ل��ت��ط��وي��ر  ت��ه��دف 
ذوي  م��ن  ل��لأف��راد  املقدمة 
الح����ت����ي����اج����ات اخل���ا����ش���ة 
عام  بوجه  املجتمع  وتثقيف 

ب��اح��ت��ي��اج��ات الأ���ش��خ��ا���س 
املعاقني وعائلتهم وتعريفهم 
بالت�شهيلت املتاحة عمرانيًا 
منها  ل��ل���ش��ت��ف��ادة  وت��ق��ن��ي��ًا 
وحرية  و�شولهم  تي�شري  يف 
وح�����ش��ول��ه��م على  ت��ن��ق��ل��ه��م 

التكنولوجيا املتطورة.
مع  تفاهم  م��ذك��رة  وك��ذل��ك 
الجتماعية  التنمية  وزارة 
مب��م��ل��ك��ة ال���ب���ح���ري���ن ح���ول 
الدورات  من  �شل�شلة  تنظيم 
للمعماريني  ال���ت���دري���ب���ي���ة 
لتعريفهم  وامل���ه���ن���د����ش���ني 

ال�شامل  الت�شميم  باأ�ش�س 
وت�شهيل الو�شول للأ�شخا�س 
البيئ��ة  يف  الإع��اق�����ة  ذوي 
وتطبيق  وت�شجيع  العمراني���ة 
الو�شول  ت�����ش��ه��ي��ل  م���ب���ادئ 
الإعاقة  ذوي  ل��لأ���ش��خ��ا���س 
يف ب��ن��اء وت��ع��دي��ل واإع�����ادة 
الجتماعية  ال��ب��ي��ئ��ات  ب��ن��اء 
والفرتا�شية  وال��ع��م��ران��ي��ة 

امل�شتدامة.
 وما هي اأحدث اأعمالكم يف 

اململكة العربية ال�سعودية؟
مركز  يف  ع�شو  ب�شفتي   -
الأم������ري ���ش��ل��م��ان لأب���ح���اث 
الإعاقة، فقد اأجنزنا موؤخرًا 
للو�شول  الإر���ش��ادي  »الدليل 
والتقنية«،  للبيئة  ال�شامل 
الدليل من  اإق��رار  وقد جرى 

والنقل  البلديات  وزراء  قبل 
وال�شوؤون الجتماعية والعدل 
احلكومية  اجل��ه��ات  وب��اق��ي 

باململكة.
كلمة اأخرة

الإع��اق��ة  ذوي  الأ���ش��خ��ا���س 
اإلى  الو�شول  يف  احل��ق  لهم 
مبنى  ك��ان  ���ش��واء  مكان  اأي 
اأو  م��در���ش��ة  اأو  م�شت�شفى 
و�شائل  جميع  م�شتوى  على 
اإل��ى  ن�شعى  ون��ح��ن  ال��ن��ق��ل، 
مراعاة ذلك احلق يف املدن 
واملباين اجلديدة اأما املباين 
فناأمل  القائمة  وامل��ن�����ش��اآت 
لها من  زمنية  مهلة  بتحديد 
لكي  مرافقها  تطوير  اأج���ل 
الو�شول  م��ب��داأ  م��ع  ت��ت��واف��ق 

ال�شامل.



وبحلول نهاية العام 2009م 
كان عدد الدول التي وقعت 
التفاقية  على  �شادقت  اأو  
الختياري  وال���ربوت���وك���ول 

كالتايل:
على  وق��ع��ت  دول����ة   »143«
على  وقعت   »87« التفاقية 

الربوتوكول الختياري.
على  ���ش��ادق��ت  دول���ة   »76«

�شادقت   »48« الت��ف��اق��ي��ة 
على الربوتوكول.

فقط  ع���رب���ي���ة  دول������ة   »11«
�شادقت: الأردن، م�شر، قطر، 
ال�شعودية،  ع��م��ان،  �شلطنة 
�شوريا،  اجل���زائ���ر،  ت��ون�����س، 

ال�شودان، املغرب، اليمن.
م�ساهمة جوهرية

وبحلول نهاية مار�س 2010، 

العربية  ال��دول  ع��دد  و�شل 
�شادقت  اأو  وق��ع��ت  ال��ت��ي 
على التفاقية اإلى 16 دولة 
البحرين،  اجلزائر،  وهي: 
م�����ش��ر، ل��ب��ن��ان، امل��غ��رب، 
ال�شعودية،  ق��ط��ر،  ع��م��ان، 
تون�س،  �شوريا،  ال�شودان، 
الأردن،  اليمن،  الإم��ارات، 

ليبيا، جزر القمر.

�لتفاقية �لدولية حلقوق �لأ�سخا�س ذوي �لإعاقة �عتمدت، ون�سرت، وفتحت للتوقيع 
و�لت�سديق و�لن�سمام مبوجب قر�ر �جلمعية �لعامة للأمم �ملتحدة رقم 611/61، �ملوؤرخ 
حقوق  وتعزيز  حلماية  ومتكاملة  �ساملة  دولية  �تفاقية  وهي  2006م،  دي�سمرب   13 يف 

ذوي �لإعاقة وكر�متهم.

تت�سمن مبادىء و�لتز�مات وحقوق �لأ�سخا�س ذوي �لإعاقة

التفاقية الدولية..

اآفـــــاق مل�شتقـبـل اأف�شــــل
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البحرين  مم��ل��ك��ة  وت���ع���د 
الدولة الرابعة خليجيًا التي 
بعد  التفاقية  على  وق��ع��ت 
ال�شعودية  العربية  اململكة 
اإمي��ان��ًا من  وع��م��ان،  وقطر 
القيادة الر�شيدة يف الرتقاء 
الإعاقة  ذوي  بالأ�شخا�س 
اخلدمات  اأف�����ش��ل  وت��وف��ري 

املقدمة اإليهم.
جمعيات  روؤ�شاء  اأجمع  وقد 
مملكة  يف  االإعاقة  ومراكز 
ا�شتطلعت  الذين  البحرين، 
اآراءه����م  »الإرادة«  جم��ل��ة 
�شتقدم  الت���ف���اق���ي���ة  اأن 
م�����ش��اه��م��ة ج���وه���ري���ة يف 
يواجهه  نق�س  اأي  ت���دارك 
الإعاقة،  ذوي  الأ�شخا�س 
يف  م�شاركتهم  و�شت�شجع 
املجالت املدنية وال�شيا�شية 
والجتماعية  والقت�شادية 
والثقافية على اأ�شا�س تكافوؤ 

الفر�س.
واع�����رتف�����وا ب������اأن ب���رام���ج 
التاأهيل والرعاية اخلليجية 
املتقدمة مل تق�س حتى الآن 
على  احلواجز التي تعرت�س 
م�����ش��ارك��ت��ه��م ك��اأع�����ش��اء يف 
امل�شاواة  قدم  على  املجتمع 
يف  وخ�شو�شًا  الآخرين  مع 
وتطور  التوظيف  جم���الت 
جتاههم  امل��ج��ت��م��ع  ن��ظ��رة 
ولهم  مت�شاوون  كاأ�شخا�س 
احلق يف امل�شاركة يف ال�شاأن 

العام والتنمية.
جمعياتهم  اأن  اإلى  واأ�شاروا 
والندوات  ال���دورات  تنظم 
وال�����ربام�����ج وال��ف��ع��ال��ي��ات 
على  ت�شتمر  التي  املتنوعة 
ال��ع��ام، وال��ت��ي تعود  م���دار 
الأ�شخا�س  ع��ل��ى  ب��ال��ن��ف��ع 
اإلى  الإعاقة، م�شريين  ذوي 

و�شعيها  جمعياتهم  اهتمام 
حقوقهم  لتحقيق  ال��دائ��م 
كاحلق  الأ�شا�شية  الن�شانية 
يف ال�شحة والتعليم والعمل 
وغ��ريه��ا، وذل���ك م��ن اأجل 
يواكب  مبا  م�شتوياتهم  رفع 
م�����ش��ت��وي��ات اأق��ران��ه��م غري 
لدجمهم  متهيدًا  املعاقني، 
املجتمع،  يف  اأك���رب  ب�شكل 
وق���ي���ام���ه���م ب������اأدواره������م 
كاأ�شخا�س  الج��ت��م��اع��ي��ة 
مي��ت��ل��ك��ون م����ن ال����ق����درات 
ميتلكه  م��ا  بقدر  وامل��واه��ب 

هوؤلء الأقران. 
املبادىء والإلتزامات

جت��ىء الت��ف��اق��ي��ة يف اإط��ار 
تن�س  التي  الدولية  املواثيق 
على اأن لكل فرد، دون متييز 

من اأي نوع، احلق يف التمتع 
واحلريات،  احلقوق  بجميع 
من  ال��ع��دي��د  اأوردت  وق���د 
�شدر  يف  العامة  امل��ب��ادىء 

التفاقية وهي:
ك���رام���ة  اح���������رتام  )اأ( 
الأ����ش���خ���ا����س امل��ت��اأ���ش��ل��ة 
يف  مبا  الذاتي  وا�شتقللهم 
ذلك حرية تقرير خياراتهم 

باأنف�شهم وا�شتقلليتهم.
)ب( عدم التمييز.

)ج( كفالة م�شاركة واإ�شراك 
الإعاقة  ذوي  الأ���ش��خ��ا���س 
يف  وف��ع��ال��ة  كاملة  ب�����ش��ورة 

املجتمع.
)د( احرتام الفوارق وقبول 
الإعاقة  ذوي  الأ���ش��خ��ا���س 
الب�شري  التنوع  من  كجزء 

والطبيعة الب�شرية.
)ه�( تكافوؤ الفر�س.

)و( اإمكانية الو�شول.
الرجل  ب��ني  امل�����ش��اواة  )ز( 

واملراأة.
ال���ق���درات  اح������رتام  )ح( 
ل��لأط��ف��ال ذوي  امل��ت��ط��ورة 
واح��رتام حقهم يف  الإعاقة 

احلفاظ على هويتهم.
الأط��راف يف  الدول  وتتعهد 
وتعزيز  بكفالة  الت��ف��اق��ي��ة 
الإن�شان  كافة حقوق  اإعمال 
واحلريات الأ�شا�شية اإعمال 
تاما جلميع الأ�شخا�س ذوي 
من  متييز  اأي  دون  الإعاقة 
اأي نوع على اأ�شا�س الإعاقة. 
وحتقيقا لهذه الغاية، تتعهد 

الدول الأطراف مبا يلي:
التدابري  جميع  اتخاذ  )اأ( 
الت�شريعية  امل����لئ����م����ة، 
والإداري����������ة وغ���ريه���ا من 
احلقوق  لإن��ف��اذ  ال��ت��داب��ري، 

�سادقت 16 دولة عربية على �لتفاقية 
مــن بينها 4 دول خليجية هــي �ل�سعودية 

وقطر وعمان و�لبحرين.
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ه���ذه  يف  ب���ه���ا  امل�����ع�����رتف 
التفاقية.

)ب( اتخاذ جميع التدابري 
امللئمة، مبا فيها الت�شريع، 
يوجد  م��ا  اإل��غ��اء  اأو  لتعديل 
واأعراف  ولوائح  قوانني  من 
متييزا  ت�صكل  ومم��ار���ص��ات 
ذوي  الأ����ش���خ���ا����س  ����ش���د 

الإعاقة.
)ج( مراعاة حماية وتعزيز 
للأ�شخا�س  الإن�شان  حقوق 
جميع  يف  الإع����اق����ة  ذوي 

ال�شيا�شات والربامج.
القيام  ع��ن  الم��ت��ن��اع  )د( 
ممار�صة  اأو  ع��م��ل  ب�����اأي 
التفاقية  وه���ذه  تتعار�س 
ال�شلطات  ت�شرف  وكفالة 
واملوؤ�ش�شات العامة مبا يتفق 

معها.
التدابري  كافة  اتخاذ  )ه�( 
على  ل��ل��ق�����ش��اء  امل��ن��ا���ش��ب��ة 
التمييز على اأ�شا�س الإعاقة 
اأو  �شخ�س  اأي  ج��ان��ب  م��ن 

منظمة اأو موؤ�ش�شة خا�شة.
تعزيز  اأو  اإج�������راء  )و( 

لل�شلع  وال��ت��ط��وي��ر  ال��ب��ح��وث 
واخل������دم������ات وامل�����ع�����دات 
امل�شممة ت�شميما  واملرافق 
ع��ام��ا، وال��ت��ي ي��ف��رت���س اأن 
حتتاج اإلى اأدنى حد ممكن 
م���ن امل����واءم����ة واإل�����ى اأق���ل 
التكاليف لتلبية الحتياجات 
امل�����ح�����ددة ل���لأ����ش���خ���ا����س 
وت�شجيع  الإع����اق����ة،  ذوي 
وا�شتعمالها،  ت���وف���ريه���ا 
العام  الت�شميم  وت��ع��زي��ز 
واملبادئ  املعايري  و�شع  لدى 

التوجيهية.
)ز( اإجراء اأو تعزيز البحوث 
للتكنولوجيات  وال��ت��ط��وي��ر 
توفريها  وتعزيز  اجلديدة، 
ذلك  يف  مب��ا  وا�شتعمالها، 
املعلومات  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ات 
والت���������ش����ال، وال��و���ش��ائ��ل 
والأج���ه���زة امل�����ش��اع��دة على 

والتكنولوجيات  ال��ت��ن��ق��ل، 
للأ�شخا�س  امللئمة  املُِعينة 
اإي���لء  م��ع  الإع���اق���ة،  ذوي 
للتكنولوجيات  الأول����وي����ة 

املتاحة باأ�شعار معقولة.
�شهلة  معلومات  توفري  )ح( 
ل��لأ���ش��خ��ا���س ذوي  امل���ن���ال 
الو�شائل  ب�����ش��اأن  الإع���اق���ة 
والأج���ه���زة امل�����ش��اع��دة على 
والتكنولوجيات  ال��ت��ن��ق��ل، 
ذل���ك  مب����ا يف  املُ����ِع����ي����ن����ة، 
اجلديدة،  التكنولوجيات 
ف�شل عن اأ�شكال امل�شاعدة 
ومرافق  وخدمات  الأخ��رى، 

الدعم.
ت���دري���ب  ت�����ص��ج��ي��ع  )ط( 
واملوظفني  الأخ�����ش��ائ��ي��ني 
الأ�شخا�س  م��ع  ال��ع��ام��ل��ني 
جم��ال  يف  الإع����اق����ة  ذوي 
احلقوق املعرتف بها يف هذه 

توفري  لتح�شني  الت��ف��اق��ي��ة 
التي  واخل��دم��ات  امل�شاعدة 

تكفلها تلك احلقوق.
ك��م��ا ت��ت��ع��ه��د ك���ل دول����ة من 
باتخاذ  الأط�����راف  ال����دول 
باأق�شى  ال��لزم��ة  التدابري 
املتوافرة  امل��وارد  تتيحه  ما 
يف  ي��ل��زم،  وحيثما  ل��دي��ه��ا، 
اإط��������ار ال��ت��ع��اون ال����دويل، 
للتو�شل تدريجيا اإلى اإعمال 
تاما،  اإعمال  احلقوق  ه��ذه 
باللتزامات  الإخ��لل  دون 
التفاقية  ه��ذه  يف  ال���واردة 
ف��ورا،  التطبيق  وال��واج��ب��ة 

وفقا للقانون الدويل.
واأن تت�شاور الدول الأطراف 
ت�شاورًا وثيقا مع الأ�شخا�س 
فيهم  مب��ن  الإع���اق���ة  ذوي 
الإع���اق���ة،  ذوو  الأط����ف����ال 
التي  املنظمات  خ��لل  م��ن 
متثلهم، ب�شاأن و�شع وتنفيذ 
وال�شيا�شات  الت�شريعات 
هذه  تنفيذ  اإل���ى  ال��رام��ي��ة 
التفاقية، ويف عمليات �شنع 
القرار الأخرى ب�شاأن امل�شائل 
التي تتعلق بالأ�شخا�س ذوي 
فعليا  واإ�شراكهم  الإع��اق��ة، 

يف ذلك.
العمل وامل�ساركة

على  الت���ف���اق���ي���ة  وت����وؤك����د 
اإع���رتاف ال���دول الأط���راف 
بحق الأ�شخا�س ذوي الإعاقة 
يف العمل، على قدم امل�شاواة 
هذا  وي�شمل  الآخ��ري��ن؛  مع 
لهم  الفر�شة  اإت��اح��ة  احل��ق 
عمل  يف  ال�������رزق  ل��ك�����ش��ب 
بحرية  يقبلونه  اأو  يختارونه 
عمل  وبيئة  عمل  ���ش��وق  يف 
الأ�شخا�س  اأمام  منفتحتني 
ذوي الإعاقة و�شاملتني لهم 

وي�شهل انخراطهم فيهما. 

�لتفاقية توؤكد على مبادىء عديدة منها: 
عــدم �لتمييــز، �مل�ســاو�ة، تكافــوؤ �لفر�ــس، 

�إمكانية �لو�سول، �إحرت�م �لفو�رق.
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وحت��م��ي ال����دول الأط����راف 
العمل  يف  احل����ق  اإع����م����ال 
وت��ع��ززه، مب��ا يف ذل��ك حق 
ت�شيبهم  ال���ذي���ن  اأول���ئ���ك 
الإعاقة خلل عملهم، وذلك 
عن طريق اتخاذ اخلطوات 
�شن  ذلك  يف  مبا  املنا�شبة، 
عدة  لتحقيق  الت�شريعات، 

اأهداف منها ما يلي:
على  ال��ت��م��ي��ي��ز  ح��ظ��ر  )اأ( 
اأ�شا�س الإعاقة فيما يخت�س 
املتعلقة  امل�����ش��ائ��ل  بجميع 
بكافة اأ�شكال العمالة، ومنها 
والتعين  التوظيف  �صروط 
العمل،  وا�شتمرار  والعمل، 
الوظيفي، وظروف  والتقدم 

العمل الآمنة وال�شحية.
ح���ق���وق  ح����م����اي����ة  )ب( 
الإعاقة  ذوي  الأ���ش��خ��ا���س 
يف ظ�����روف ع��م��ل ع��ادل��ة 
وملئمة، على قدم امل�شاواة 
م��ع الآخ��ري��ن، مب��ا يف ذلك 
تكافوؤ الفر�س وتقا�شي اأجر 
بعمل  ال��ق��ي��ام  ل��ق��اء  مت�شاو 
وظروف  القيمة،  مت�شاوي 
وال�شحية،  املاأمونة  العمل 
مب��ا يف ذل���ك احل��م��اي��ة من 
من  والنت�شاف  التحر�س، 

املظامل.
مت���ك���ني  ك�����ف�����ال�����ة  )ج( 
الأ�شخا�س ذوي الإعاقة من 
الُعمالية  حقوقهم  ممار�صة 
والنقابية على قدم امل�شاواة 

مع الآخرين.
الأ���ش��خ��ا���س  مت��ك��ني  )د( 
احل�شول  من  الإعاقة  ذوي 
ب�شورة فعالة على الربامج 
التقني  ل��ل��ت��وج��ي��ه  ال��ع��ام��ة 
واملهني، وخدمات التوظيف، 

والتدريب املهني وامل�شتمر.
)ه����������( ت����ع����زي����ز ف���ر����س 

الوظيفي  وال��ت��ق��دم  العمل 
الإعاقة  ذوي  للأ�شخا�س 
ف�شل  ال��ع��م��ل،  ����ش���وق  يف 
على  امل�شاعدة  تقدمي  ع��ن 
واحل�شول  ال��ع��م��ل  اإي��ج��اد 
عليه واملداومة عليه والعودة 

اإليه.
العمل  ف��ر���س  ت��ع��زي��ز  )و( 
الأعمال  ومبا�شرة  احل���ّر، 
احلرة، وتكوين التعاونيات، 

الأع����م����ال  يف  وال���������ش����روع 
التجارية اخلا�شة.

)ز( ت�شغيل الأ�شخا�س ذوي 
الإعاقة يف القطاع العام.

ع��م��ال��ة  ت�������ش���ج���ي���ع  )ح( 
الإعاقة يف  الأ�شخا�س ذوي 
خلل  من  اخلا�س  القطاع 
واتخاذ  �شيا�شات  ان��ت��ه��اج 
ت�شمل  قد  منا�شبة،  تدابري 
الت�شحيحية،  ال���ربام���ج 

واحل��واف��ز، وغ��ري ذل��ك من 
التدابري.

ترتيبات  توفري  كفالة  )ط( 
تي�شريية معقولة للأ�شخا�س 
اأم��اك��ن  يف  الإع���اق���ة  ذوي 

العمل.
اكت�شاب  ت�����ش��ج��ي��ع  )ي( 
الإعاقة  ذوي  الأ���ش��خ��ا���س 
�شوق  يف  املهنية  للخربات 

العمل املفتوحة.
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اإعادة  برامج  تعزيز  )ك( 
والوظيفي،  املهني  التاأهيل 
بالوظائف،  والح���ت���ف���اظ 
ل�شالح  العمل  اإلى  والعودة 

الأ�شخا�س ذوي الإعاقة.
اأن  وج��وب  على  تن�س  كما 
الأط����راف  ال����دول  ت�شمن 
الإعاقة  ذوي  للأ�شخا�س 
وفر�شة  ال�شيا�شية  احلقوق 
اأ�شا�س  ع��ل��ى  ب��ه��ا  ال��ت��م��ت��ع 
امل�������ش���اواة م���ع الآخ���ري���ن، 

وتتعهد مبا يلي:
للأ�شخا�س  تكفل  اأن  )اأ( 
اإمكانية  الإع����اق����ة  ذوي 
فعالة  ب�����ش��ورة  امل�����ش��ارك��ة 
وكاملة يف احلياة ال�شيا�شية 
امل�شاواة  قدم  على  والعامة 
مبا�شرة  اإم��ا  الآخ��ري��ن،  مع 
ع���ن ط��ري��ق ممثلن  واإم�����ا 
يف  مبا  بحرية،  يختارونهم 

والفر�شة  ذلك كفالة احلق 
للأ�شخا�س ذوي الإعاقة كي 
وذلك  وُينَتخبوا،  ي�شوتوا 

بعدة �شبل منها:
1- كفالة اأن تكون اإجراءات 
ومواده  ومرافقه  الت�شويت 
و�شهلة  وم��ي�����ش��رة  منا�شبة 

الفهم وال�شتعمال.
الأ�شخا�س  حق  حماية   -2
الت�شويت  يف  الإعاقة  ذوي 
ع������ن ط�����ري�����ق الق���������رتاع 
الن��ت��خ��اب��ات  يف  ال�������ش���ري 
العامة  وال����ش���ت���ف���ت���اءات 
الرت�شح  ويف  ترهيب،  دون 
الفعلي  والتقلد  للنتخابات 

للمنا�شب واأداء جميع املهام 
احل��ك��وم��ة على  ال��ع��ام��ة يف 
وت�شهيل  امل�شتويات،  �شتى 
التكنولوجيا  ا���ش��ت��خ��دام 
حيثما  واجل��دي��دة  املُ��ِع��ي��ن��ة 

اقت�شى الأمر ذلك.
تعبري  ح���ري���ة  ك��ف��ال��ة   -3
الأ�شخا�س ذوي الإعاقة عن 
اإرادتهم كناخبني، وال�شماح 
لهم، عند القت�شاء، حتقيقا 
لهذه الغاية، باختيار �شخ�س 

ي�شاعدهم على الت�شويت.
نحو  ع��ل��ى  تعمل  اأن  )ب( 
بيئة  تهيئة  اأج��ل  م��ن  فعال 
للأ�شخا�س  فيها  يت�شنى 

ي�شاركوا  اأن  الإع��اق��ة  ذوي 
يف  وكاملة  فعلية  م�شاركة 
ت�شيري ال�شوؤون العامة، دون 
امل�شاواة  ق��دم  وعلى  متييز 
ت�شجع  واأن  الآخ��ري��ن،  م��ع 
ال�����ش��وؤون  م�����ش��ارك��ت��ه��م يف 
ال��ع��ام��ة، مب���ا يف ذل���ك ما 

يلي:
املنظمات  يف  امل�شاركة    -1
احلكومية  غري  والرابطات 
العامة  البلد  بحياة  املعنية 
ذلك  يف  مب��ا  وال�شيا�شية، 
ال�شيا�شية  الأحزاب  اأن�شطة 

واإدارة �شوؤونها.
م��ن��ظ��م��ات  اإن���������ش����اء   -2
الإعاقة  ذوي  الأ���ش��خ��ا���س 
اإل���ي���ه���ا كي  والن�������ش���م���ام 
من  كل  على  متثيلهم  تتولى 
والإقليمي  الوطني  ال�شعيد 

واملحلي.

�لتفاقية تت�سمن ن�سو�س هامة مثل �حلق 
يف �لعمل و�مل�ساركــة يف �ل�ساأن �لعام وطرق 

�سمانات هذه �حلقوق.
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�ل�سعيدين  على  �لر�سد  �لإعاقة  ذوي  �لأ�سخا�س  حلقوق  �لدولية  �لتفاقية  تتطلب 
بتعزيز  �لتفاقية،  مبوجب  مطالبة،  �لدول  �لوطني،  �ل�سعيد  فعلى  و�لدويل.  �لوطني 
�لتفاقية وحمايتها ور�سد تنفيذها من خلل تقارير دورية، ت�سدرها جلنة ر�سد وطنية 

م�سكلة من هيئات حكومية و�أهلية، وترفعها �لدول �مل�سدقة كل عامني.

تقوم بها جلان ر�سد حملية وخليجية ودولية:

التقارير الوطنية.. اآلية لتعزيز التفاقية 

الدولية لذوي الإعاقة
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الدويل،  ال�شعيد  على  اأما 
التفاقية  مبوجب  ل  فُت�شكَّ
ذوي  بحقوق  معنية  جلنة 
الإع�����اق�����ة ي���ك���ون دوره�����ا 
ا�شتعرا�س التقارير الدورية 
ب�شاأن  ال��دول  تقدمها  التي 
لتنفيذ  املتخذة  اخلطوات 
اللجنة  وتتمتع  التفاقية، 
يف  النظر  ب�شلحية  اأي�شا 
واإجراء  الفردية  البلغات 
التحقيقات فيما يخ�س تلك 
الدول التي اأقرت �شلحية 
من  ب��ذل��ك  للقيام  اللجنة 
على  ال��ت�����ش��دي��ق  خ�����لل 

الربوتوكول الختياري.
عملية الر�سد

الــ�ــســيــد �ــســلــمــان دربـــا�ـــس، 
رئــــــــــيــــــــــ�ــــــــــس جـــــمـــــعـــــيـــــة 
البحرينية،  الجتماعيني 
اأن  »الإرادة«  مل��ج��ل��ة  ق���ال 
هى  فقط  امل�شدقة  ال��دول 
هذه  ب��اإ���ش��دار  تلتزم  التي 
ويفرق  ال��دوري��ة،  التقارير 
والدول  املوقعة  ال��دول  بني 
اأول  اإن  بالقول  امل�شدقة 
خطوة تخطوها الدولة لكي 
التفاقية  يف  طرفا  ت�شبح 
املعاهدة.  على  التوقيع  هي 
على  عزمها  ب��ذل��ك  وت��ب��ني 
اللزمة  اخل��ط��وات  اتخاذ 
ل���لل���ت���زام ب��امل��ع��اه��دة يف 

تاريخ لحق.
الت�شديق فهو اخلطوة  اأما 
تتخذها  ال���ت���ي  ال���ت���ال���ي���ة 
ت�شبح  لكي  املعنية  الدولة 
اأو  الت���ف���اق���ي���ة  يف  ط���رف���ا 
الختياري،  ال��ربوت��وك��ول 
تدبريًا  الت�شديق  ويعترب 

خلله  م��ن  تبني  ملمو�شًا 
م�شوؤولية  تويل  على  عزمها 
احل����ق����وق والل����ت����زام����ات 
عليها  املن�شو�س  القانونية 

يف التفاقية.
دولة  كل  على  اأن  واأ���ش��اف 
طرف يف التفاقية اأن تقدم 
بحقوق  املعنية  اللجنة  اإلى 
الإعاقة  ذوي  الأ���ش��خ��ا���س 
عن  �شامًل  اأول��ي��ًا  ت��ق��ري��رًا 
لتنفيذ  امل��ت��خ��ذة  ال��ت��داب��ري 
دولة  كل  وعلى  التفاقية. 
الأويل  تقريرها  تقدم  اأن 
بدء  من  �شنتني  غ�شون  يف 
نفاذ التفاقية بالن�شبة لها. 
التقرير  ينطوي  اأن  وينبغي 
عن  معلومات  على  الأويل 
الأم�����ور ال��ت��ال��ي��ة: الإط����ار 
ال���د����ش���ت���وري وال���ق���ان���وين 
بتنفيذ  اخل��ا���س  والإداري 

ال�شيا�شات  الت���ف���اق���ي���ة؛ 
لتنفيذ  املعتمدة  والربامج 
التفاقية؛  اأح��ك��ام  من  كل 
حتديد اأوجه التقدم املحرز 
يف اإعمال حقوق الأ�شخا�س 
نتيجة  الإع������اق������ة  ذوي 
التفاقية  على  للت�شديق 

ولتنفيذها.
املدين  املجتمع  دور  وح��ول 
تن�س  ال��ر���ش��د،  عملية  يف 
اأن  على  بو�شوح  التفاقية 
ي�����ش��ه��م امل��ج��ت��م��ع امل����دين، 
ذوو  الأ�شخا�س  وبخا�شة 
املمثلة  واملنظمات  الإعاقة 
الر�شد  ع��م��ل��ي��ة  يف  ل��ه��م، 
م�شاركة  فيها  وي�شاركون 
كاملة »الفقرة 3 من املادة 
م�شريًا  التفاقية«،  من   33
اإلى اأنه من املزمع اأن تنظم 
وزارات التنمية الجتماعية 

امل�����ش��دق��ة على  ال����دول  يف 
التفاقية ور�شات عمل حول 
يف  الأهلية  املنظمات  دور 
التاأ�شي�س والتنفيذ والر�شد 

واملتابعة.
التقارير املوازية

خبر  �سلبي،  علء  ال�سيد 
الإنــ�ــســان بربنامج  حــقــوق 
الإمنائي،  املــتــحــدة  الأمـــم 
هي  التقارير  اأن  اإلى  اأ�شار 
الر�شد  ع��ن  التعبري  اأداة 
وبالتايل هي اأداته يف تعزيز 
الإن�شان،  ح��ق��وق  اإح����رتام 
الوعي  جتتذب  اإن��ه��ا  حيث 
بحقوق  املتعلقة  بالتطورات 
م�شادر  وحتلل  الإن�����ش��ان، 
واأبعاد الإ�شكاليات اخلا�شة 
ب���ه���ا، ك��م��ا ت��ث��ري احل����وار 
معاجلة  ب��ه��دف  وال�شغط 

هذه الإ�شكاليات.
غري  امل��ن��ظ��م��ات  اإن  وق����ال 
اإعداد  اإلى  تلجاأ  احلكومية 
– اأو  امل���وازي���ة  ال��ت��ق��اري��ر 
الظل  ب��ت��ق��اري��ر  ي�شمى  م��ا 
التقارير  على  تعليقًا   –
تقدمها  ال���ت���ي  ال��وط��ن��ي��ة 
اللجنة  اإل����ى  احل��ك��وم��ات 
التفاقية  مبراقبة  املعنية 
الدولية التي �شادقت عليها 

الدولة.
التقارير  هذه  اأهمية  وتنبع 
اللجنة  اأع�����ش��اء  متكني  يف 
فهم  تكوين  من  التعاهدية 
الإلتزام  مدى  حول  اأف�شل 
وبيان  الت��ف��اق��ي��ة  ب��اأع��م��ال 
الدولة  يف  امل��ح��رز  التقدم 
وي�شهم  امل��ع��ن��ي��ة،  ال��ط��رف 
ب��ال��ت��ايل يف ت��ع��زي��ز ق��درة 

   �سلمــان دربا�س: �لــدول �مل�سدقة فقط 
هي �لتي تلتزم باإ�سد�ر تقارير حكومية 
تطبيــق  يف  �لتقــدم  لقيا�ــس  ومو�زيــة 

�لتفاقية.

   عبد �هلل �ل�سويــدي: �لدول �خلليجية 
�ست�سكل جلان ر�سد وطنية متهيدً� للجنة 

خليجية م�سرتكة للر�سد و�ملتابعة.

 عبد اهلل ال�سويدي�سلمان دربا�س
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نقا�س  اإج��راء  على  اللجنة 
حول  وج��دي��ة  حيوية  اأك���رث 
ت��ق��ري��ر ال����دول����ة ال��ط��رف 
تعليقات  اإل����ى  وال��ت��و���ش��ل 
وت��و���ش��ي��ات ذات  خ��ت��ام��ي��ة 

طبيعة عملية اأو واقعية.
يكت�شب  ب��ال��ق��ول:  واخ��ت��ت��م 
اأهمية  امل�����وازي  ال��ت��ق��ري��ر 
م�شدر  ب��ح��ك��م  اإ���ش��اف��ي��ة 
وت��ق��دمي��ه حيث  اإع�������داده 
املجتمع  روؤى  ي��ت�����ش��م��ن 
امل��دين التي ع��ادة ما تكون 
اأكرث اإبتكارًا واإبداعًا واأكرث 
املعا�س،  بالواقع  الت�شاقًا 
الإملام  اإع���داده  وي�شتوجب 
بن�شو�س التفاقية الدولية 
والل�����ت�����زام�����ات امل��رتت��ب��ة 
مبوقف  والمل������ام  ع��ل��ي��ه��ا، 
الدولة الطرف »التحفظات 
والدرا�شة  والإع���لن���ات«، 
العميقة للتقرير احلكومي.

ور�سة خليجية
التنفيذي  امل��ك��ت��ب  ن��ظ��م 
ال�����ش��وؤون  وزراء  مل��ج��ل�����س 
جمل�س  ب��دول  الجتماعية 

وزارة  مع  بالتعاون  التعاون 
ال�شوؤون الجتماعية يف دولة 
املتحدة  العربية  الإم���ارات 
ور����ش���ة ت��دري��ب��ي��ة لإع����داد 
حلقوق  الوطنية  التقارير 
الإعاقة  ذوي  الأ���ش��خ��ا���س 
الدولية  التفاقية  �شوء  يف 
ال���ف���رتة م���ن 7-6  خ����لل 
بح�شور  م،  دي�شمرب 2010 
جم���م���وع���ة م����ن اخل�����رباء 
دول  م����ن  وامل���������ش����ارك����ني 
اخلليجي،  التعاون  جمل�س 
اليمن  دول��ة  اإل��ى  بالإ�شافة 

ال�شقيقة.
الور�شة  يف  ����ش���ارك  وق���د 

التنمية  وزارة  م���ن  وف���د 
البحرينية  الج��ت��م��اع��ي��ة 
اإدارة  م��دي��رة  م��ن  م��ك��ون 
التاأهيل الجتماعي بالوكالة 
ورئي�شة  الغتم  جا�شم  منى 
الحتياجات  ذوي  خدمات 

اخلا�شة جليلة ال�شيد.
وقال حممود حافظ مدير 
الجتماعية  ال�سوؤون  اإدارة 
يف املكتب التنفيذي ملجل�س 
وزراء ال�سوؤون الجتماعية 
اإن  العربي  يف دول اخلليج 
لقرار  تنفيذًا  تاأتي  الور�شة 
املجل�س يف دورته ال�شاد�شة 
يف  عقدت  التي  والع�شرين 
 2009 ال���ع���ام 
عمان  ب�شلطنة 
وبهدف تعريف 
امل���������ش����ارك����ني 
ب��الل��ت��زام��ات 
من  امل��ط��ل��وب��ة 
الت����ف����اق����ي����ة 
ت�شكيل  وكيفية 
ال�������ل�������ج�������ان 
ال�����وط�����ن�����ي�����ة 
لر�شد ومتابعة 
ت����ن����ف����ي����ذه����ا 
وال��وق��وف على 

الآليات واملعايري ومنهجيات 
اإعداد و�شياغة التقارير.

ال�سوؤون  وزارة  وكــيــل  اأمـــا 
الجــتــمــاعــيــة الإمــــاراتــــي 
فاأكد  الــ�ــســويــدي  عــبــداهلل 
ال��دول��ي��ة  الت���ف���اق���ي���ة  اأن 
حل��ق��وق الأ���ش��خ��ا���س ذوي 
الإعاقة تتميز عن  ال�شل�شلة 
التفاقيات  م��ن  ال��ط��وي��ل��ة 
وال��ت�����ش��ري��ع��ات ال��دول��ي��ة 
التي نادت بحقوق  واملحلية 
اأ�شحاب  ك��ون  يف  املعاقني 
اأن��ف�����ش��ه��م هم  ال��ق�����ش��ي��ة 
يف  بفاعلية  �شاركوا  الذين 
�صياغتها مما يوؤكد قدرتهم 
وامل�شاهمة  امل�شاركة  على 
ال�شيا�شات  اإق��������رار  يف 
التي  وال���ش��رتات��ي��ج��ي��ات 
روؤيتهم  حتقيق  �شاأنها  من 
على  وقدرتهم  امل�شتقبلية 
وتقرير  امل�����ش��وؤول��ي��ة  حتمل 
����ش���وؤون���ه���م  يف  امل�������ش���ري 

الذاتية.
به  تقوم  ال��ذي  بالدور  ون��وه 
من  ال��ت��ع��اون  جمل�س  دول 
بت�شكيل  م��ب��ادرت��ه��ا  خ��لل 
جل����ان ر���ش��د وط��ن��ي��ة من 
تنفيذ  مدى  متابعة  �شاأنها 
على  املرتتبة  الل��ت��زام��ات 
التفاقية  على  امل�شادقة 
متهيدًا  وذل�����ك  ال���دول���ي���ة 
اخلليجية  اللجنة  لتكوين 
ومتابعة  لر�شد  امل�شرتكة 
يتفق  مبا  التفاقية  تطبيق 
الجتماعية  ال��ظ��روف  م��ع 
املت�شابهة  واجل��غ��راف��ي��ة 
التعاون  جم��ل�����س  دول  يف 

اخلليجي.

ي�سهــم  �أن  علــى  تن�ــس     �لتفاقيــة 
�ملجتمــع �ملدين، ومنظمــات �لإعاقة يف 
عمليــة �لر�سد و�إ�ســد�ر �لتقارير �سو�ء 

�حلكومية �أو �ملو�زية.

   �ملكتــب �لتنفيذي ملجل�س وزر�ء �لتنمية 
�لجتماعيــة �خلليجــي نظــم موؤخــرً� 

ور�سة لإعد�د �لتقارير �لوطنية.
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ونظمت موؤ�ش�شة زايد للرعاية 
الإن�شانية وذوي الحتياجات 
برعاية  امل��وؤمت��ر  اخل��ا���ش��ة، 
�شمو  ال��ف��ري��ق  م���ن  ك��رمي��ة 
اآل  زاي���د  ب��ن  �شيف  ال�شيخ 
جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان 
الداخلية،  وزي����ر  ال�����وزراء 
وذلك بنادي �صباط القوات 
خلل  ب��اأب��وظ��ب��ي،  امل�شلحة 
ال���ف���رتة م����ن13 وح��ت��ى 15 

�شعار  حتت  2011م،  مار�س 
لتحقيق  امللهمة  »ال��ق��ي��ادة 

رفاه املجتمع«.
دور متخ�س�س

�سعادة حممد حممد فا�سل 
الهاملي نائب رئي�س جمل�س 
الدارة الأمني العام قال اإن 
للموؤمتر  املوؤ�ش�شة  تنظيم 
ياأتي يف اإطار النجاح الكبري 
املوؤ�ش�شة  ح��ق��ق��ت��ه   ال���ت���ي 

العاملي   م��وؤمت��ره��ا  بتنظيم 
  ACCESS Abu Dhabi
املا�شية   اخلم�س  لل�شنوات 
اخل���ا����س ب����ذوي الإع���اق���ة، 
جديدة.  جناح  حلقة  ليكون 
�شنويًا  املوؤ�ش�شة  ت�شعى  حيث 
العاملي  املوؤمتر  هذا  لتنظيم 
اخلربات  اأف�شل  مب�شاركة 
للم�شاركة  املميزة  العاملية 
ب����اأه����م ن���ت���ائ���ج الأب����ح����اث 

الرعاية  مبيادين  اخلا�شة 
والتاأهيل .

هذا  ت��ن��ظ��م  اأن  واأ����ش���اف 
امل����وؤمت����ر ب�����ش��ف��ة دوري�����ة 
دور  ي����رتج����م  م��ن��ت��ظ��م��ة 
يف  املتخ�ش�س  امل��وؤ���ش�����ش��ة 
والرعاية  ال��دع��م  ت��ق��دمي 
ذوي  م��ن  لأبنائنا  الكاملة 
العاقة، حيث تت�شرف زايد 
يف  �شريكًا  تكون  باأن  العليا 

موؤمتر ACCESS Abu Dhabi يف ن�سخته �ل�سنوية �خلام�سة، ��ستعر�س �لتجارب �لقيادية 
�ملتخ�س�سني،  �لعامليني  �خلرب�ء  من  لنخبة  متميزة  مب�ساركة  جمتمعاتها،  يف  �لناجحة 

وعدد م�ساركني من موؤ�س�سات حملية يف �أبوظبي و�سل �إلى �أكرث من 300 �سخ�س.

موؤمتر عاملي تنظمه »ز�يد �لعليا«

التجارب القيادية امللهمة يف 

»اأك�ش�س اأبو ظبي 5«
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باأن  احلكومة  روؤي��ة  حتقيق 
اأف�شل  م��ن  واح���دة  ت�شبح 
العامل  يف  حكومات  خم�س 
هذا  اأهمية  تاأتي  هنا  ومن 
املوؤمتر، ول�شيما اأن خدمات 
اأحد  تعترب  الع��اق��ة  ذوي 
اأهم املعايري التي تقا�س بها 

املجتمعات املتح�شرة.
واأو���ش��ح الأم���ني ال��ع��ام اأنه 
املوؤ�ش�شة  اإميان  انطلقًا من 
ال��ك��ام��ل ب��اأه��م��ي��ة ت��دري��ب 
والكوادر  ال��ق��درات  وتطوير 
امل��ت��خ�����ش�����ش��ة وم�����ش��ان��دة 
ال�����ش��رك��اء ب���ه���دف ال��رق��ي 
املقدمة  اخلدمات  مب�شتوى 
العاقة،  ذوي  من  لأبنائنا 
ف��ق��د ت��ن��اول��ت امل���وؤمت���رات 
موا�شيع  ال�شابقة  الأرب��ع��ة 
يف  معظمها  �شب  خمتلفة 
ب�شكٍل  املعلم  مت�س  جم��الت 
من  واح��دًا  باعتباره  مبا�شر 
اخلا�شة  الرتبية  اأ�ش�س  اأهم 
مثل برامج الرعاية والتاأهيل 
الفردية  واخلطط  والتعليم 
التدري�س  وا���ش��رتات��ي��ج��ي��ات 
وغ����ريه����ا م����ن امل��وا���ش��ي��ع 
الرتبية  يف  امل��ت��خ�����ش�����ش��ة 
اخلا�شة غري اأن املوؤ�ش�شة قد 
 ACCESS اأن متنح  ارت��اأت 
بعدًا    Abu Dhabi 2011

مميزًا لهذ العام. 
القيادة امللهمة

وعـــن اأهـــــداف املـــوؤمتـــر قال 
جناح  اإن   : الـــعـــام  الأمــــــني 
كل  يف  اجل���م���اع���ي  ال��ع��م��ل 
يرتبط  احل���ي���اة  جم�����الت 
متميزة  ق����ي����ادة  ب����وج����ود 
العمل  تخطيط  على  ت�شرف 
العاملني  ج��ه��ود  وت��ن�����ش��ي��ق 
الأهداف  نحو  وتوجهها  فيه 
امل���ر����ش���وم���ة ح���ي���ث ت�����زداد 

�شعوبة امل�شوؤولية امللقاة على 
كاهل القائد وخطورتها كلما 
العاملون معه على قدر  كان 
واملعرفة  الثقافة  م��ن  ع���اٍل 
يفوقهم  اأن  ي�صتدعي  مم��ا 
وا�شتعداده  اإع����داده  يف  ه��و 
القائد  ب�شفات  يت�شف  واأن 
ي�شتطيع  حتى  واملوؤثر  امللهم 
ثقتهم  اك��ت�����ش��اب  ال��ق��ائ��د 
بحيث  م��ع��ه��م.  وال��ت��ع��ام��ل 
اإلى  ال���روؤى  ه��ذه  كل  تهدف 
اأف�شل  حياة  مب�شتوى  الرقي 
جمتمع  وحتقيق  لأط��ف��ال��ن��ا 

اأكرث رفاًه.  
فقد  املنظور  لهذا  وتثمينًا   
مو�شوع  تبني  اأهمية  ارتاأينا 
رئي�شي  ك��م��ح��ور  ال���ق���ي���ادة 
للموؤمتر حيث يهدف موؤمتر 
 ACCESS Abu Dhabi
2011 اإلى و�شع كل �شخ�س 
عن  امل�شوؤول  القائد  مو�شع 
عمله واأدائه باعتباره �شريكًا 
ذلك  يتحقق  ال��ت��ط��وي��ر،  يف 
من خلل م�شاركة نخبة من 
ذوي  من  العاملية  اخل��ربات 
اخلربة يف هذا املجال حيث 
�شيتم عر�س اأوراق عمل ثرية 
القيادية  باملفاهيم  خا�شة 

اأداء  م�شتوى  على  وتاأثريها 
الفرد  �صي�صاعد  مما  الفرد 
اإب��داع��ي��ة  يف ت��ب��ن��ي اأف���ك���ار 
الكوادر  وم�شاعدة  للتطوير 

على تقبل التغيري. 
اأوراق املوؤمتر

وقد قام الفريق �شمو ال�شيخ 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  �شيف 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب 
ورقة  باإلقاء  الداخلية  وزير 
الفتتاحية  اجلل�شة  يف  عمل 
معايل  األقت  كما  للموؤمتر، 
القا�شمي  ل��ب��ن��ى  ال�����ش��ي��خ��ة 
اخلارجية  ال��ت��ج��ارة  وزي���رة 
ورقة عمل اأخرى خلل نف�س 

اجلل�شة. 
بتقدمي  املوؤمتر  يف  و�شارك 
ورق�����ة ع��م��ل ال���ع���دي���د من 
اخل�������رباء ع���ل���ى راأ����ش���ه���م 
ال����دوق����ة ال���ربوف���ي�������ش���ورة 
مدير  جرينفيلد  ���ش��وزان 
الدماغ  م�شتقبل  موؤ�ش�شة 
علم  يف  وب���روف���ي�������ش���ورة 
ال�شيدلة بجامعة اأك�شفورد 

باململكة املتحدة. 
وعـــن حمــــاور املـــوؤمتـــر قال 
الأمـــــــــني الـــــعـــــام: امل���ح���اور 
املطروحة عديدة ومنها اإلهام 

قادة امل�شتقبل، متكني جناح 
القيادية،  االأمن��اط  القادة، 
ال���ت���دري���ب ع��ل��ى ال��ق��ي��ادة، 
امل�شتدام،  القيادية  املهارات 
الن�������ش���ج���ام والخ����ت����لف، 
العاملية  املعايري  تبني  تعزيز 
نظام  ال��ق��ي��ادة،  اأمن���اط  يف 
التعليم بالعمل، ودور الذكاء 
الجتماعي يف تفعيل القيادة، 
العلقات  ���ش��ب��ك��ات  وب��ن��اء 
املهنية والجتماعية الفاعلة، 
ال�شخ�شية  الفاعلية  وكذلك 

وحتقيق الرفاه.
من  العديد  امل��وؤمت��ر  وط���رح 
خلل  من  للنقا�س  الق�شايا 
قدمها  ال��ت��ي  العمل  اأوراق 
من  متخ�ش�شون  خ����رباء 
منها  ال��ع��امل،  دول  خمتلف 
القيادية  باملهارات  يتعلق  ما 
العمل  اأ���ش��واق  يف  املطلوبة 
القيادية  وال��ف��رق  العاملية، 
وا�شرتاتيجيات  ال��ف��اع��ل��ة، 
وقدرته  التوظيف  يف  القائد 
وكذلك  املوظفني،  ا�شتبقاء 
املجتمعية  امل�������ش���ئ���ول���ي���ة 
وت��اأث��ري ظروف  امل�����ش��رتك��ة، 
فاعلية  م�شتوى  يف  ال��ع��م��ل 

القيادة.
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جائزة الأمري �شلمان..

العلـــم والتطـبـيــق.. مـعـــًا
للجنة  رئا�شته  اإل��ى  واإ�شافة 
العلمية  بامللتقيات  العلمية 
باجلمعية  الأخ��رية  ال�شنوية 
ل��لإع��اق��ة، فقد  اخل��ل��ي��ج��ي��ة 
تراأ�س املو�شى اللجنة العلمية 
مبركز الأمري �شلمان لأبحاث 
الإعاقة لفرتة قبل اأن ين�شم 
ل��ع�����ش��وي��ة جم��ل�����س الأم���ن���اء 
باملركز، ويرتاأ�س الآن اللجنة 
ال��ع��ل��م��ي��ة جل���ائ���زة الأم����ري 
�شلمان لأبحاث الإعاقة، كما 
اأنه ع�شو يف عدد من اللجان 
العلمية الأخرى �شعيًا اإلى اأن 
موؤ�ش�شية  جهود  �شمن  يكون 
تعنى بدمج املعاقني وحت�شني 
ال�صعودية  يف  حياتهم  من��ط 

ودول اخلليج ال�شقيقة.

بحوث تطبيقية
اإهتمامكم  املــلحــظ  مــن   
بالبحث العلمي وتفعيل هذا 
اجلانب يف جمالت الإعاقة 
والتي تظهر يف رئا�سة اللجنة 
العلمية للملتقيات ال�سنوية 
اجلــمــعــيــة اخلــلــيــجــيــة. فما 

هي خلفياتكم العلمية؟
ل��ل��دك��ت��وراة  اأط���روح���ت���ي   -

اخلا�شة  ال��رتب��ي��ة  يف  ك��ان��ت 
م��ع ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى الإع��اق��ة 
كثرية  بحوث  ويل  الب�شرية، 
مثل:  اخل��ا���ش��ة،  الرتبية  يف 
لتقييم  ال���وط���ن���ي  ال��ب��ح��ث 
دمج  ال�����ش��ع��ودي��ة يف  جت��رب��ة 
الإحتياجات  ذوي  التلميذ 
الرتبية  وم�شرية  اخل��ا���ش��ة، 
من  ال�شعودية-  يف  اخلا�شة 

اإل��ى ال��دم��ج. وجميع  ال��ع��زل 
على  ت��رك��ز  العلمية  بحوثي 
ي�شمى  ما  اأو  الرتبوي  الدمج 
ومدى  ال�شامل  التعليم  الآن 

تطبيقه يف بلدي.
 نظم مركز الأمر �سلمان 
موؤخراً امللتقى العلمي الأول 
اإلقاء  نود  الإعاقة.  لأبحاث 

مزيد ال�سوء عليه؟
ملتقى  تنظيم  املركز  قرر   -
علمية  ���ش��ب��غ��ة  ذو  ���ش��ن��وي 
الإعاقة،  باأبحاث  ويخت�س 
وكانت ق�شية امللتقى ال�شنوي 
البحث  م��ن��اه��ج  ه��ي  الأول 
منها  الإ���ش��ت��ف��ادة  وك��ي��ف��ي��ة 
فئات  ي��خ��دم  مب��ا  وتطبيقها 
امل��خ��ت��ل��ف��ة، حيث  الإع����اق����ة 

حجم  يك�سف  �ملو�سى،  علي  نا�سر  �لدكتور 
يف  �لعلمي  بالبحث  يتعلق  فيما  �لتطور 
�مللتقى  على  مــركــزً�  ــة،  ــاق �لإع جمـــالت 
باململكة  �لإعاقة  لأبحاث  �لأول  �لعلمي 
�لعربية �ل�سعودية، وجائزة �لأمري �سلمان 
مبجل�س  ع�سوً�  ب�سفته  �لإعاقة،  لأبحاث 
للجنة  ورئي�سًا  �سلمان،  �لأمري  مركز  �أمناء 

�لعلمية بهما.

د. نا�سر �ملو�سى
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جائزة الأمري �شلمان..

العلـــم والتطـبـيــق.. مـعـــًا
للجنة  رئا�شته  اإل��ى  واإ�شافة 
العلمية  بامللتقيات  العلمية 
باجلمعية  الأخ��رية  ال�شنوية 
ل��لإع��اق��ة، فقد  اخل��ل��ي��ج��ي��ة 
تراأ�س املو�شى اللجنة العلمية 
مبركز الأمري �شلمان لأبحاث 
الإعاقة لفرتة قبل اأن ين�شم 
ل��ع�����ش��وي��ة جم��ل�����س الأم���ن���اء 
باملركز، ويرتاأ�س الآن اللجنة 
ال��ع��ل��م��ي��ة جل���ائ���زة الأم����ري 
�شلمان لأبحاث الإعاقة، كما 
اأنه ع�شو يف عدد من اللجان 
العلمية الأخرى �شعيًا اإلى اأن 
موؤ�ش�شية  جهود  �شمن  يكون 
تعنى بدمج املعاقني وحت�شني 
ال�صعودية  يف  حياتهم  من��ط 

ودول اخلليج ال�شقيقة.

بحوث تطبيقية
اإهتمامكم  املــلحــظ  مــن   
بالبحث العلمي وتفعيل هذا 
اجلانب يف جمالت الإعاقة 
والتي تظهر يف رئا�سة اللجنة 
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اجلــمــعــيــة اخلــلــيــجــيــة. فما 
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ل��ل��دك��ت��وراة  اأط���روح���ت���ي   -

اخلا�شة  ال��رتب��ي��ة  يف  ك��ان��ت 
م��ع ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى الإع��اق��ة 
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مثل:  اخل��ا���ش��ة،  الرتبية  يف 
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�لعلمية بهما.

د. نا�سر �ملو�سى
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النوعية  البحوث  على  ركزنا 
والبحوث التطبيقية والبحوث 
اجل��م��ع��ي��ة، ع��ل��ى اإع��ت��ب��ار اأن 
جمتمع الإعاقة يت�شم بالتنوع 
ال�شديد وهم بحاجة اإلى هذه 

النوعيات من املناهج.
 وملاذا ل تلجاأون اإلى بحوث 

التي  الــــــراأي  اإ�ــســتــطــلعــات 
املعاقني  اإجتــــاهــــات  تــقــيــ�ــس 
اخلدمات  حــــول  اأنــفــ�ــســهــم 
ق�سايا  اأى  اأو  لهم  املقدمة 

اأخرى؟ 
- اأجرى مركز الأمري �شلمان 
ال���ع���دي���د م����ن ال���درا����ش���ات 
الإعاقة  حجم  حول  امل�شحية 
وطبيعتها والإعاقات املنت�شرة 
اململكة  يف  املنت�شرة  وغ���ري 
ورغم  ال�����ش��ع��ودي��ة،  العربية 
اإ�شتطلعات  بحوث  اأهمية 
الراأي اإل اأننا ن�شعى يف الوقت 
البحوث  ن�شر  اإل���ى  ال��راه��ن 
اأو  ت��در���س  وال��ت��ي  التطبيقية 
معني  برنامج  فاعلية  جترب 
يف  املعاقني  على  تطبقه  ث��م 

حالة جناحه.
جائزة الأمر �سلمان

امللتقى  ترتيبات  عن  مــاذا   
العلمي القادم؟

- هناك العديد من الق�شايا 

اللجنة  ت���در����ش���ه���ا  ال����ت����ي 
عنوان  و���ش��ي��ك��ون  ال��ع��ل��م��ي��ة، 
نتائج  م��ع  متكامًل  امللتقى 
كما  الأول،  العلمي  امللتقى 
ما  نتائج  تفعيل  على  �شريكز 
العرب  العلماء  اإليه  يتو�شل 
وال���دول���ي���ون م���ن ن��ت��ائ��ج يف 

بحوثهم العلمية.
جـــهـــود مركز  تــــاأتــــي  هــــل   
�سياق  يف  ــلــمــان  �ــس الأمـــــــر 
التي  املوؤ�س�سات  بقلة  قناعة 
تــهــتــم بــالــبــحــث الــعــلــمــي يف 

جمالت الإعاقة؟ 
الإع����اق����ة  ذوو  ي��ح��ظ��ى   -
واملعوقني يف اململكة باهتمام 
ك���ب���ري م����ن ق���ب���ل ق��ي��ادت��ن��ا 
ويظهر  ال��دول��ة،  وم�����ش��وؤويل 
ذلك يف اجلهود التي تبذلها 
الجتماعية  ال�����ش��وؤون  وزارة 
والتعليم  ال��رتب��ي��ة  ووزارة 
اإن�شاء  يف  ال�شحة  ووزارة 
وبرامج  وامل��ع��اه��د  امل���راك���ز 
الدمج الرتبوي، كما اأ�شهمت 
موؤ�ش�شات التعليم العايل من 
الأكادميية  وحداتها  خ��لل 
ومراكزها البحثية ودورياتها 
م�شرية  دفع  يف  املتخ�ش�شة 
ال��ع��ل��م��ي يف جم��ال  ال��ع��م��ل 

الإعاقة واملعوقني. 
 اأعــلــن املــركــز عــن اإطـــلق 

عـــاملـــيـــة يف جمـــال  جـــــائـــــزة 
الدافع  هـــو  فــمــا  الــبــحــوث. 

الرئي�س لها؟
- اأطلق املركز جائزة الأمري 
���ش��ل��م��ان لأب���ح���اث الإع���اق���ة 
واعتمد  »2008م«،  ع����ام 
جمل�س اإدارة املركز اللئحة 
كما  م��وؤخ��رًا،  لها  التنظيمية 
مت اإقرار هيئة اأمناء اجلائزة 
وجلنة  امل��ح��ك��م��ني  وجل���ن���ة 
حتديد  ومت  ال�����ش��ك��رت��اري��ة 
فروعها وجوائز كل فرع على 

حدة.

وت����ه����دف اجل�����ائ�����زة اإل����ى 
الرت����ق����اء  يف  امل�������ش���اه���م���ة 
العلمي  ال��ب��ح��ث  مب�����ش��ت��وى 
حمليًا  الإع���اق���ة  جم���ال  يف 
واإقليميًا وعامليًا باعتباره اأكرث 
الو�شائل فاعلية يف الت�شدي 

بالوقاية منها  �شواء  للإعاقة 
اآثارها عند  التخفيف من  اأو 

وقوعها.
الأهداف والفروع

فكـرة  ــــاأت  نــــ�ــــســـــ وكـــــيـــــف   
اجلائـزة؟

  بحوثــي وجهــودي �لعلميــة تركــز على 
�لدمج �لرتبوي �أو ما ي�سمى �لآن �لتعليم 

�ل�سامل ومدى تطبيقه. 

  �إ�ستطلعــات �لــر�أي هامــة لكننــا نركز 
علــى �لبحوث �لتطبيقيــة و�لتي تدر�س 

فاعلية �لرب�مج �لوقائية و�لعلجية.

  جائــزة �لأمــري �سلمــان ت�سجــع �جلهــود 
�لعلــم  �إثــر�ء  �إلــى  �لر�ميــة  �لعامليــة 
و�ملعرفة يف جمالت �لإعاقة �ملختلفة.

  فــروع �جلائــزة هــي: �لعلــوم �ل�سحيــة 
و�لطبية، �لعلــوم �لرتبوية و�لتعليمية، 

�لعلوم �لتاأهيلية و�لجتماعية.
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اجلائزة  كانت  البداية  يف   -
جائزة  ف����روع  ���ش��م��ن  مت��ن��ح 
املعوقني،  الأط��ف��ال  جمعية 
وب��ع��د اإ���ش��ه��ار م��رك��ز الأم��ري 
�شلمان لأبحاث الإعاقة، تقرر 
خلل  من  اجلائزة  متنح  اأن 
املركز نظرًا لن�شجامهما يف 
بعدها  والر�شالة،  الأه��داف 
مت تطوير اجلائزة ومت و�شع 

التي  وال�����ص��روط  ال�����ص��واب��ط 
يف  تقدميها  ط��ري��ق��ة  حت��ك��م 

اإطارها اجلديد. 
 مــــــا هــــــي اأهــــــــــم اأهــــــــــداف 

اجلائزة؟ 
- تهدف اجلائزة اإلى ت�شجيع 
والإقليمية  املحلية  اجل��ه��ود 
اإثراء  اإل��ى  الرامية  والعاملية 
جمالت  يف  وامل��ع��رف��ة  العلم 

وتعزيز  املختلفة،  الإع��اق��ة 
بيئة الإبداع الفكري والتفوق 
العلمي يف جمال الإعاقة مبا 
يكفل اإيجاد الطرق والو�شائل 
واحللول والبدائل التي توؤدي 
اإل���ى احل���د م��ن الإع���اق���ة اأو 
على  اآث��اره��ا  م��ن  التخفيف 
الإع��اق��ة  ذوي  الأ���ش��خ��ا���س 

واأ�شرهم.
تاأ�شيل  اإل�����ى  ت���ه���دف  ك��م��ا 
يف  العلمي  ال��ب��ح��ث  م��ف��ه��وم 
ثقافته  ون�شر  الإعاقة  جمال 
واإقليميًا  حمليًا  املجتمع  يف 
البحث  دور  وتفعيل  وعامليًا، 
نوعية  حت�����ش��ني  يف  ال��ع��ل��م��ي 
املقدمة  واخلدمات  الربامج 
الإعاقة،  ذوي  للأ�شخا�س 
البحث  ت���ط���وي���ع  وك����ذل����ك 
التقنية  ل��ت��ك��ي��ي��ف  ال��ع��ل��م��ي 
الأ�شخا�س  ل�شالح  احلديثة 
ميكنهم  مب��ا  الإع���اق���ة  ذوي 
اأنف�شهم  على  العتماد  من 
م�شكلتهم  ع��ل��ى  وال��ت��غ��ل��ب 

وحت���ق���ي���ق ط���م���وح���ات���ه���م، 
نتائج  م����ن  وال�����ش����ت����ف����ادة 
اإيجاد  يف  ال��ع��ل��م��ي  ال��ب��ح��ث 
بيئات اجتماعية يتحول فيها 
من  الإعاقة  ذوو  الأ�شخا�س 
فئات  اإل���ى  م�شتهلكة  ف��ئ��ات 
منتجة ت�شهم ب�شكل فاعل يف 

بناء املجتمعات ورقيها. 
 مت الإعــــــــلن عــــن وجــــود 
نود  للجائزة.  ثــلثــة  فـــروع 

اإلقاء ال�سوء عليها؟ 
الإع��اق��ة  ف����روع  - مت��ن��ح يف 
فرع  وهي:  الرئي�شة،  الثلثة 
والطبية،  ال�شحية  العلوم 
وف������رع ال���ع���ل���وم ال���رتب���وي���ة 
العلوم  وف����رع  وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، 

التاأهيلية والجتماعية.
توجهات عاملية

 مـــــــا هـــــــي مـــــو�ـــــســـــوعـــــات 
الـــدورة الأولـــى؟ ومتى يتم 

تنظيمها؟
العلمية  ال��ل��ج��ن��ة  ق��ام��ت   -
اجلائزة  اأمانة  مع  بالتن�شيق 
ب��اخ��ت��ي��ار م��و���ش��وع��ات��ه��ا يف 
دورت��ه��ا الأول���ى، وق���ررت اأن 
ال�شلوكية  الإع��اق��ات  ت��ك��ون: 
يف  الع�شبي  بالنمو  املرتبطة 
فرع العلوم ال�شحية والطبية، 
امل�شاعدة  التقنية  وا�شتخدام 
التلميذ  وت��دري��ب  تعليم  يف 
العلوم  فرع  يف  الإعاقة  ذوي 
الرتبوية والتعليمية، و تطوير 
لدمج  وتاأهيلية  بيئية  و�شائل 
الإع��اق��ة  ذوي  الأ���ش��خ��ا���س 
العلوم  ف��رع  يف  املجتمع  يف 
التاأهيلية والجتماعية، وتاأتي 
مع  مت�شيًا  املو�شوعات  ه��ذه 
العاملية يف  التوجهات  اأحدث 
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املعني  العلمي  البحث  جمال 
بالإعاقة، وتلبية للحتياجات 
والإقليمية  املحلية  املجتمعية 

والدولية. 
وق����د ت���ق���رر م��ن��ح اجل���ائ���زة 
كل  ال���ث���لث���ة  ف���روع���ه���ا  يف 
���ش��ن��ت��ني ب��ا���ش��ت��ث��ن��اء ال����دورة 
فمدتها  التح�شريية  الأول��ى 
اإعلن  ويتم  �شنوات،  ث��لث 
والفائزات  الفائزين  اأ�شماء 
باجلائزة قبل �شهر من موعد 
ت�شليمها، كما ت�شلم اجلائزة 
اأح���د  ي���رع���اه  اح���ت���ف���ال  يف 
نخبة  بح�شور  اململكة  اأعيان 
العاملية  ال�شخ�شيات  م��ن 
واملخت�شني  امل��ه��ت��م��ني  م���ن 
واخل���رباء يف جم��الت فروع 

اليوم  يف  وينظم  اجل��ائ��زة، 
ت�شليم  ح���ف���ل  ي���ل���ي  ال������ذي 
من  علمية  ن����دوة  اجل���ائ���زة 
الفائزون  يتحدث  خللها 
خل�شة  ع���ن  وال���ف���ائ���زات 
وخرباتهم  العلمية  جتاربهم 

العملية. 
 ومـــــــــا هـــــــي اأهـــــــــــم جلـــــان 

اجلائزة؟
عدد  على  اجلائزة  ت�شمل   -
ال��ل��ج��ان، الأول���ى »هيئة  م��ن 
مبهام  وت�شطلع  اجل���ائ���زة« 
العام عليها ور�شم  الإ�شراف 
واعتماد  ال��ع��ام��ة  �شيا�شتها 
املالية  و  التطويرية  اخلطط 
اللئحة  يف  ت��ع��دي��لت  واأي 
التنظيمية لها، بالإ�شافة اإلى 

كليًا  اجلائزة  حجب  اعتماد 
اأو  فروعها  بع�س  حجب  اأو 

املناقلة بينها.
اأم����ا ال��ل��ج��ن��ة ال��ث��ان��ي��ة فهي 
»جل���ن���ة اجل����ائ����زة« وت��ق��وم 
ب���اع���ت���م���اد امل���و����ش���وع���ات 
واعتماد  للجائزة،  ال��دوري��ة 
ا�شتمارة الرت�شيح للجائزة و 
حتديثها دوريًا عند احلاجة، 
جلان  اعتماد  اإلى  بالإ�شافة 
واأ�شماء  والخ��ت��ي��ار  ال��ف��رز 
امل��ح��ك��م��ني، وامل��ط��ب��وع��ات 
والوثائق الإعلمية والأن�شطة 
بها،  العلقة  ذات  والربامج 
واإخراج  ت�شميم  تتولى  كما 
�شهادات الفائزين والفائزات 
حجب  ب�������ش���اأن  وال��ت��و���ش��ي��ة 

اجلائزة كليًا، اأو حجب بع�س 
فروعها، اأو املناقلة بينها.

»اأمانة  هي  الثالثة  واللجنة 
اجل������ائ������زة« ال����ت����ي ت��ت��ول��ى 
جميع  عن  الكاملة  امل�شوؤولية 
املتعلقة  الإجرائية  اجلوانب 
ومتابعًة،  اإع��دادًا،  باجلائزة 

وتنفيذًا. 
 وماذا عن القيمة املالية؟ 

من  فرع  لكل  املركز  يقدم   -
 250« مبلغ  اجل��ائ��زة  ف���روع 
اإلى  بالإ�شافة  ري���ال«،  األ��ف 
ا�شم  ���ش��ه��ادة حت��م��ل  م��ن��ح 
وملخ�شًا  الفائزة،  اأو  الفائز 
للح�شول  له  اأهَّ ال��ذي  للعمل 
ميدالية  م��ع  اجل��ائ��زة،  على 

تقديرية.



وق�����د ن���ظ���م م���رك���ز اخل���رب 
امللتقى  ال��ن��ه��اري��ة  ل��ل��رع��اي��ة 
الثاين ملتلزمة داون »بركتنا 
 14-  13 ال��ف��رتة  خ��لل   ،»2
مع  بالتعاون  2011م،  مار�س 
اجلمعية الربيطانية ملتلزمة 
من  ك��رمي��ة  ب��رع��اي��ة  داون، 
الأمي�ر  امللكي  ال�شمو  �شاحب 
حم��م�����د ب���ن ف��ه�����د ب���ن عبد 
العزيز اآل �شعود اأمري املنطقة 
العربية  باململكة  ال�شرقية 

ال�شعودية.
مراكز التاأهيل

كلمة الفتتاح كانت لل�سيدة 
مركز  مــديــرة  كـــردي  �سنثيا 
النهارية،  لــلــرعــايــة  اخلـــرب 
اأهداف   عن  خللها  حتدثت 
بالأطفال  واهتمامه  امللتقى 
داون  ب�متلزمة  امل�شابني 
ت��ط��وي��ر  يف  وم�������ش���اه���م���ت���ه 
ما  كل  يف  املجتمع  اإجت��اه��ات 

يخ�س هذا الفئة.
ال�شعودية  اأن  ك��ردي  واأك��دت 
امل���درب���ني  ن�����درة يف  ت���ع���اين 
حالت  مع  للتعامل  املوؤهلني 
داون  مب��ت��لزم��ة  الإ����ش���اب���ة 
فاعلني  اأف��راد  اإلى  لتحويلهم 
اإل���ى  يف امل��ج��ت��م��ع، م�����ش��ريًة 
امل�شابني  تاأهيل  مراكز  اأن 

مبتلزمة داون يتوقف دورها 
فقط،  ���ش��ن��ة   12 ���ش��ن  ع��ن��د 
اإلى حتويل معظم  يوؤدي  مما 
اإلى  الإعاقة  بهذه  امل�شابني 
عاطلني عن العمل ويزيد من 

معاناتهم النف�شية.
واأ�شارت اإلى اأن مركز اخلرب 
يحت�شن  النهارية  للرعاية 

اأطفال دو متلزمة داون منذ 
الولدة وحتى �شن »12�شنة«، 
اأطفال  ت��دري��ب  على  ويعمل 
مرحلة  م��ن  داون  م��ت��لزم��ة 
وتهيئتهم  امل��ب��ك��ر  ال��ت��دخ��ل 
املهني،  اأو  الأكادميي  للدمج 
وتقدمي جل�شات اإر�شاد اأ�شري 
اكت�شاف  منذ  الأم��ور  لأولياء 

اإلى  وت�شخي�شها  املتلزمة 
ون�شر  امل���راه���ق���ة،  م��رح��ل��ة 
ع��ن ماهية  ال��ث��ق��ايف  ال��وع��ي 
بني  الفئة  ه��دة  واحتياجات 
عن  املجتمع  �شرائح  خمتلف 
ط��ري��ق ت��ن��ظ��ي��م امل���وؤمت���رات 
والدورات  العلمية  وامللتقيات 

التدريبية.

»بركتنا 2« بال�شعوديـة.. ملتقى 

علمى عن املتالزمـة

ملتقى »بركتنا �لثاين« ينجح يف �لوقوف على �أهم �لرب�مج و�لو�سائل �حلديثة �مل�ستخدمة 
يف بريطانيا لتدريب وتاأهيل �أطفال متلزمة د�ون، وت�سليط �ل�سوء على �أحدث �لبحوث 
و�لدر��سات �خلا�سة بتعليمهم وتاأهيلهم، وتوعية �لأ�سرة و�ملجتمع باحتياجاتهم �لنف�سية 

و�لجتماعية.
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واأو�شحت الكردي اأن جمموع 
الإع����اق����ات ب�����ش��ك��ل ع����ام يف 
املليون  ق��راب��ة  و�شل  اململكة 
اإعاقة، واإحدى هذه الإعاقات 
اإع��اق��ة م��ت��لزم��ة داون،  ه��ي 
اإح�شائيات  ت��وج��د  ل  ول��ك��ن 
متلزمة  مل�����ش��اب��ي  دق��ي��ق��ة 
اأبرزها  م��ن  لأ���ش��ب��اب  داون 
بعيدًا عن  ال�شابق  الولدة يف 
بع�س  اإخفاء  اأو  امل�شت�شفيات 
ذوي  لأط��ف��ال��ه��م  الأه������ايل 
الإعاقة موؤكدًة اإهتمام الدولة 
الوقت  يف  ب��الإح�����ش��ائ��ي��ات 
من  الكثري  اأن  كما  احلا�شر، 
وعي  لديهم  اأ�شبح  الأه���ايل 
اإلى  وم�شريًة  اأبنائهم،  جتاه 
ال�شنوات  البدء يف  اأنه قد مت 
الأخرية بو�شع قاعدة بيانات 
واإح�����ش��ائ��ي��ات ل��ك��ل اإع��اق��ة 
منطقة،  ك��ل  يف  واإع���داده���م 
البيانات  ل��ق��اع��دة  وط��ب��ق��ًا 
مبركز اخلرب توجد قائمة مبا 

اأطفال  ا�شم من  يقارب 400 
متلزمة داون. 

الكت�ساف والربامج
�سوزان  الــربوفــ�ــســورة  قــامــت 
ج. بكلي والربوف�سورة ربيكا 
امللتقى  �ــســيــفــتــا  بـــاكـــ�ـــســـرت 
الربيطانية  اجلــمــعــيــة  مــن 
داون باحلديث عن  ملتلزمة 
طرق اكت�شاف الإ�شابة املبكرة 
وطرق  معها  التعامل  وكيفية 
للم�شابني  امل��ه��ارات  تطوير 

ودجمهم باملجتمع.
�شوزان-  الربوف�شورة  وبعثت 
مديرة اأبحاث التعليم الدويل 
اإلى  بر�شالة  داون-  ملتلزمة 
»يجب  وه��ي:  امللتقى  �شيوف 
ح�شب  ال����ربام����ج  ت�����ش��م��ي��م 
الح���ت���ي���اج���ات امل��ط��ل��وب��ة«، 
من  الكثري  هناك  اأن  موؤكدة 
احلالت التي ميكن تطويرها 
يف مرحلة الطفولة، مع وجود 
ح���الت حت��ت��اج ل��وق��ت اأط��ول 

خلل  م��ن  تطويرها  لتقبل 
ال���ربام���ج ال��ت��ي ت��ه��دف اإل��ى 
التعليمية  ق��درات��ه��م  تطوير 

وال�شلوكية.
اأمــــــــــا اأخــــ�ــــســــائــــيــــة الـــلـــغـــة 
اجلمعية  يف  والـــتـــخـــاطـــب 
داون  ملــــتــــلزمــــة  الـــعـــاملـــيـــة 
باك�سرت  ربــيــكــا  الــربوفــ�ــســور 
املعاناة  ع��ن  حتـــدثـــت  فــقــد 
يعانيها  ال���ت���ي  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة 
داون  م��ت��لزم��ة  م�����ش��اب��ون 
املتمثلة يف حماولتهم التعبري 
عن النف�س يف مراحل الطفولة 
الأولى، حيث تكون البت�شامة 
هي اأول و�شيلة يحاول الطفل 
من خللها اإي�شال م�شاعره.

و�شددت على على اأهمية دور 
ق���درات  تنمية  يف  امل�����ش��رف 
وتو�شيع  امل�����ش��اب  ال��ط��ف��ل 
ت��ق��ب��ل��ه مل����ف����ردات ج���دي���دة 

وا�شتك�شاف  وا���ش��ت��ي��ع��اب��ه��ا، 
مو�شحة  فيه،  املميزة  الأمور 
الأ�شابيع  م��ن  الأط��ف��ال  ب��اأن 
الأولى وحتى بلوغ العام الأول 
بني  التمييز  ي�شتطيعون  ل 
طريقة  ي�صعب  مما  اللغات 
التوا�شل معهم، وهو ما يربز 
الطفل  دم��ج  الأ���ش��رة يف  دور 
اخلارجية  بالبيئة  امل�شاب 
الفعال  التوا�شل  خ��لل  م��ن 
يف  املعاقني  غري  الأطفال  مع 

نف�س ال�شن.
الأ�شر  اأن بع�س  اإلى  واأ�شارت 
مل تكت�شف اإ�شابة اأطفالها اإل 
الثالثة من  �شن  بلغوا  اأن  بعد 
العمر، رغم اأن الإ�شابة ميكن 
الك�شف عنها قبل الولدة من 
والإ�شاعات  التحاليل  خ��لل 
التي ميكن للأم اأن جتريها. 

   �مللتقــى عقــده مركز �خلــرب بالتعاون مع 
�جلمعية �لربيطانيــة لتطوير �إجتاهات 

�ملجتمع نحو �أطفال �ملتلزمة.

   �لأور�ق و�ملحا�ســر�ت تناولت �لكت�ساف 
�ملبكــر وطرق تطوير �ملهــار�ت للم�سابني 

ودجمهم باملجتمع.
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الـتـثـقـيـف �شـالحــنـا لــدمـــج 

املعـاقـني ب�شـريًا
»الإرادة«  جم��ل��ة  ل��ق��اء  ويف 
م���ع ال�����ش��ي��د ي��و���ش��ف حممد 
اإدارة  جمل�س  ع�شو  املفتاح، 
عن  ال�شوء  نك�شف  امل��رك��ز، 
ق�شايا هامة ذات �شلة بعمل 
الوقت  يف  وترتبط  امل��رك��ز، 
نف�شه بدمج املعاقني ب�شريًا 
املجالت  يف  قطر  دول���ة  يف 

الجتماعية والإقت�شادية.
ع�سويـة مفتوحـة

التعرف  نـــود  الــبــدايــة  يف   
على �سجلكم يف العمل املهني 

والتطوعي؟
حممد  ي��و���ش��ف  ا���ش��م��ي   -
املوؤ�ش�شة  م��دي��ر  امل��ف��ت��اح، 
امل�شنني،  لرعاية  القطرية 

املهني،  ع��م��ل��ي  ه���و  وه�����ذا 
بعملي  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا  اأم�����ا 
ال��ت��ط��وع��ي ف��اأن��ا م��ت��ط��وع يف 
نحو  منذ  الإعاقة  موؤ�ش�شات 
حاليًا  واأ���ش��غ��ل  ع���ام���ًا،   23
الإدارة مبركز  ع�شو جمل�س 
والثقايف  الج��ت��م��اع��ي  قطر 

للمكفوفني.
ع�سويتكم  عــــن  ومــــــــاذا   
اخلليجية  بــــاجلــــمــــعــــيــــة 

للإعاقة؟
ع�شوية  ع��ل��ى  ح�����ش��ل��ت   -
للإعاقة  اخلليجية  اجلمعية 
واأتوا�شل  اأع��وام،  ثلثة  منذ 
دائمًا مع اجلمعية من خلل 
ن�شراتها وملتقياتها، وقد فتح 

ذلك الباب لتوثيق ال�شلت 
بني مركزنا وبني العديد من 
العاملة يف جمال  اجلمعيات 
البحرين  مملكة  يف  االإعاقة 

ودول جمل�س التعاون.
 مـــــتـــــى تـــــاأ�ـــــســـــ�ـــــس مــــركــــز 
الثقايف  الجــتــمــاعــي  قــطــر 

للمكفوفني؟
- جاء تاأ�شي�س املركز بقرار 
الهيئة  رئ��ي�����س  ���ش��ع��ادة  م��ن 
ال��ع��ام��ة ل��ل�����ش��ب��اب رق���م 28 
ل�شنة 2004م، ولكن الفتتاح 
املوقع  وت��د���ش��ني  ال��ر���ش��م��ي 
العام  كان خلل  الإلكرتوين 
م�شئولني  بح�شور  2008م، 
الح���ت���ي���اج���ات  ذوي  ع����ن 

جمل�س  ب������دول  اخل���ا����ش���ة 
املهتمني  من  وع��دد  التعاون 
املفكرين  م��ن  ب��امل��ك��ف��وف��ني 

واملثقفني داخل الدولة.
ع�سوية  لـــلـــمـــركـــز  هـــــل   
الإقليمية  املـــوؤ�ـــســـ�ـــســـات  يف 

والدولية؟ 
امل���رك���ز  ان�������ش���م  ن���ع���م.   -
للمكفوفني  العاملي  للحتاد 
ان�شم  كما  ر�شمي،  كع�شو 
للحتادين الأ�شيوي والعربي 

للمكفوفني.
 هل توجد اإح�ساءات لعدد 

املعاقني ب�سرياً يف قطر؟
اإح�������ش���اءات  ت���وج���د  ل   -
تقديرات  هي  واإمنا  ر�صمية، 

ب�سريًا  �ملعاقني  بحقوق  �لعميق  ــان  �لإمي
كانت  وقدر�تهم  طاقاتهم  من  و�لإ�ستفادة 
�إن�ساء  فكرة  منها  �نطلقت  �لتي  �لقاعدة 
مركز قطر �لجتماعي �لثقايف للمكفوفني، 
ويعمل �ملركز باإجتاهني متو�زيني، �أولهما: 
دمـــج �ملــعــاقــني بــ�ــســريــًا و�ألـــيـــاء �أمــورهــم 
باملجتمع، و�لثاين: توعية �ملجتمع بحقوق 

هذه �لفئة.

ع�سو جمل�س �إد�رة »ثقايف قطر« يو�سف �ملفتاح:
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حيث ل يتجاوز عدد املعاقني 
اأكرث  قطر  دول��ة  يف  ب�شريًا 
من 200 �شخ�س من خمتلف 

ال�شرائح العمرية؟
ع�سوية  تـــقـــتـــ�ـــســـر  هـــــل   
املعاقني  عـــلـــى  مــــركــــزكــــم 

ب�سرياً فقط؟
نحو  املركز  ع�شوية  تفوق   -
من  معظمهم  �شخ�شًا،   150
وذويهم،  ب�شريًا  امل��ع��اق��ني 
وكل  الب�شر  �شعاف  وكذلك 
مبجال  واملهتمني  العاملني 

الإعاقة الب�شرية.
برامـج اجتماعيــة

مركز  اأهــــــــــداف  هـــــي  مـــــا   
الثقايف  الجــتــمــاعــي  قــطــر 

للمكفوفني؟ 

اإل�����ى:  امل����رك����ز  ي���ه���دف   -
و�شعيف  بالكفيف  التعريف 
الب�شر بكل الو�شائل املمكنة 
ك��امل��ع��ار���س وامل��ه��رج��ان��ات 
ال��ث��ق��اف��ي��ة وامل���ح���ا����ش���رات 
اإليها،  وال��دع��وة  وال��ن��دوات 
والعمل على توثيق العلقات 
املكفوفني  ب��ني  الإن�����ش��ان��ي��ة 
واملجتمع،  الب�شر  و�شعاف 
بني  والتوعية  الثقافة  ون�شر 
الب�شر  و�شعاف  املكفوفني 
بكل الو�شائل املتاحة، والعمل 
على �شغل وقت فراغ الكفيف 
يعود  مما  الب�صر  و�صعيف 
اإلى  اإ���ش��اف��ة  بالنفع،  عليه 
ال�شلة  ت��وث��ي��ق  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل 
العربية  واملراكز  املركز  بني 

والدولية التي تت�شابه معه يف 
الأهداف.

براجمكم  اأهـــــم  هـــي  ومــــا   
تقومون  الــتــي  واأن�سطتكم 
هذه  بتحقيق  خــللــهــا  مــن 

الأهداف؟
فئة  ي���خ���دم  امل���رك���ز  اإن   -

اجلن�شني،  م��ن  امل��ك��ف��وف��ني 
اجتماعية  برامج  خلل  من 
ت�����ش��اع��ده��م على  وث��ق��اف��ي��ة 
التفاعل يف املجتمع ودجمهم 
الإ�شتفادة  يتم  وحتى  فيه، 
نقوم  ال����ربام����ج  ه����ذه  م���ن 
جمانية  نقل  و�شائل  بتوفري 

عــدد �ملعاقــني ب�سريــًا يف قطــر نحو 200 
خدمــات  لهــم  يقــدم  ومركزنــا  �سخ�ــس 

�جتماعية وتدريبية وتثقيفية.
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املكفوفني  الأع�����ش��اء  لنقل 
من مقار �شكنهم اإلى املركز 

وبالعك�س.
وم�����ن ب����راجم����ن����ا: ت��ق��دمي 
اخلا�شة  التدريبية  الربامج 
»دورات  للمكفوفني  واملنوعة 
الجنليزية،  اللغة  احلا�شب، 
بريل،  ب��ط��ري��ق��ة  ال��ط��ب��اع��ة 
اليدوية  الأع��م��ال  التقوية، 
وال��ف��ن��ي��ة، ال��ري��ا���ش��ة، ال��خ«، 
وزي����ادة  ق��درات��ه��م  لتنمية 
الطباعة  ت��وف��ري  معارفهم، 
بطريقة بريل لأع�شاء املركز 
التفاعل  امل��ك��ف��وف��ني،  م���ن 
عن  الجتماعي  والن��دم��اج 

امليدانية  ال��رح��لت  ط��ري��ق 
داخل وخارج مدينة الدوحة، 
ومهياأة  معدة  مرافق  توفري 
املكفوفني  احتياجات  لتلبية 
غرفة  اآيل،  حا�شب  »خمترب 
مكتبة،  الريا�شية،  للمعدات 

حمام �شباحة، الخ«.
حداثة  م���ن  ال���رغ���م  وع��ل��ى 
اإن�شاء املركز اإل اأنه ا�شتطاع 
اأن ينفذ العديد من الأن�شطة 
الجتماعية  وال��ف��ع��ال��ي��ات 
والرتفيهية  والإب����داع����ي����ة 
والريا�شية التي ت�شغل اأوقات 
يعود  امل��ك��ف��وف��ني مب��ا  ف����راغ 

عليهم بالنفع والفائدة.

التعليــم والتوظيــف
 هل تقومون بتوفر بع�س 

اخلدمات التعليمية؟
- يقوم مركز النور للمكفوفني 
التعليمية  اخلدمات  بتقدمي 
الرو�شة  م��رح��ل��ة  م��ن��ذ  ل��ه��م 
اأما  الثانوية،  املرحلة  وحتى 
تطوير  يف  دورًا  فنلعب  نحن 
ون�شعى  التعليمية  الو�شائل 
اإل����ى حت��ق��ي��ق ال��ت��ك��ات��ف بني 
يف  العاملة  املوؤ�ش�شات  جهود 
للمعاقني  اخل��دم��ات  ت��ق��دمي 
ب�����ش��ري��ًا، اإل���ى ج��ان��ب توفري 
ال���رع���اي���ة ال�����ش��ام��ل��ة ل���ذوي 
ال��ب�����ش��ري��ة من  الإع�����اق�����ة 
ال�شحية  اجل��وان��ب  خمتلف 
والتعليمية  والج��ت��م��اع��ي��ة 
ي�صاعده  مم���ا  وال��ث��ق��اف��ي��ة؛ 
نف�شه،  على  الع��ت��م��اد  على 

داخل  توا�شله  ي�شهل  وكذلك 
جمتمعه. 

 ومــــــــــــــاذا عـــــــن خـــــدمـــــات 
يكملون  ملـــــن  الــــتــــوظــــيــــف 
تعليمهم اجلامعي اأو اأولئك 

الذين اأكملوه بالفعل؟
املا�شي  ال��ع��ام  قمنا  لقد   -
معاقني  خ��م�����ش��ة  ب��ت��وظ��ي��ف 
اأو�شح  اأن  واأود  ب�����ش��ري��ًا، 
ذوي  م��ن  العمل  طالبي  اأن 
»لديهم  املتعددة  الإع��اق��ات 
اإعاقة  م��ع  ب�شرية  اإع��اق��ة 
اأخرى« والذين تقع اإعاقاتهم 
ا���ش��ت��ك��م��ال  دون  ح����ائ����ل 
درا����ش���ت���ه���م اجل���ام���ع���ي���ة، 
فبالن�شبة لهوؤلء يقوم املعهد 
اإدماجهم  ق�شد  بتاأهيلهم؛ 
داخل �شوق العمل، من خلل 
تدريبهم على بع�س الأعمال 
ال��ب�����ش��ي��ط��ة؛ حتى  ال��ي��دوي��ة 
يف  اإدم��اج��ه��م  عملية  ت�شهل 

�شوق العمل.
ب�شريًا  امل��ع��اق��ني  ووج�����ود 
يوقف  ل  ال��ع��م��ل  ���ش��وق  يف 
على  ب��ل  ل��ه��م،  م�شاعداتنا 
توا�شل  ع��ل��ى  ن��ظ��ل  العك�س 
معهم؛ حيث يوفر لهم ق�شم 
وخدمة  ال��ع��ام��ة  ال��ع��لق��ات 
املجتمع دورات يف الكمبيوتر، 
دورة حمو  ل��ه��م  ن��ق��دم  ك��م��ا 
اإلكرتونيًا،  الكفيف  اأم��ي��ة 
وهذه الدورة تدوم �شتة �شهور 

  بر�جمنــا ت�ساعــد �ملعاقــني ب�سريًا على 
�لتفاعــل يف �ملجتمع، ونوفــر لهم و�سائل 

نقل جمانية للم�ساركة فيها.

  �ملركز وظف خم�سة من �أع�ساءه 2010م 
بعــد توفــري بر�مــج تدريبيــة وتاأهيلية 

لدجمهم ب�سوق �لعمل.
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ونعطيهم  وللبنني،  للبنات 
فيها  يتعرفون  م�شائية  دورة 
الكمبيوتر مزود  برامج  على 
بربنامج ناطق بعد ا�شتكمال 
بغر�س  كله  وذل��ك  ال���دورة، 
اأعمالهم  يف  م�����ش��اع��دت��ه��م 

املختلفة.
 هــــل اأنــــتــــم را�ـــــســـــون عن 
الــتــوا�ــســل مــع اأولــيــاء اأمور 

املعاقني ب�سرياً؟
- بكل تاأكيد. فهناك اأع�شاء 
ب��امل��رك��ز م��ن اأول���ي���اء اأم���ور 
ونحن  ب�����ش��ري��ًا،  امل��ع��اق��ني 
اجتماعيا  الدعم  لهم  نقدم 
تخفيف  ون��ح��اول  ونف�شيا، 
يحققوا  ح��ت��ى  م��ع��ان��ات��ه��م 
م�شتوى  اأف�����ش��ل  لأب��ن��ائ��ه��م 
وعلمي،  وف���ك���ري  م��ع��ي�����ش��ي 
مواهب  ب���اإب���راز  وي�شمحوا 
اأبنائهم وقدراتهم. بالإ�شافة 
اإلى عقد اجتماعات ولقاءات 
معهم بهدف تبادل اخلربات 
ال��ن��ف�����ش��ي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة، 
وت���ن���ظ���ي���م اجل�����ه�����ود حلل 
تعرت�س  ال���ت���ي  امل�����ش��ك��لت 

تربيتهم لأبنائهم.
الوقايــة والدمـــج

اإلــــى تطوير   هــل تــ�ــســعــون 
لأولياء  املــقــدمــة  اخلــدمــات 
ــــزامــــن مع  ــــت ــــال ب الأمــــــــــــور 
تقدمونها  الــتــي  اخلــدمــات 

لأبناءهم املعاقني ب�سرياً؟

امل�شتويات،  كل  على  نعم   -
ف��ف��ي جم���ال ال��ت��وع��ي��ة نعمل 
على تعريف الوالدين واأ�شرة 
الأ�شا�شية  باحلقوق  الكفيف 
بها،  املطالبة  و�شبل  للكفيف 
التمييز  ق�شايا  ومناق�شة 
���ش��د ح��ق��وق��ه��م، واأف�����ش��ل 
لرتويج هذه احلقوق  الطرق 
اأن  على  والتاأكيد  ون�شرها، 
اأف���راد  ح��ق��وق  نف�س  لديهم 
املجتمع الآخرين، وجتنيبهم 
والعنف  للإ�شاءة  التعر�س 
والتمييز �شد حقوقهم مقارنًة 
املجتمع،  اأف��راد  بغريهم من 
اأبنائهم  والتاأكد من ح�شول 
حقوقهم.  ع��ل��ى  امل��ك��ف��وف��ني 

حماية  على  ن�شاعدهم  كما 
كل  م��ن  املكفوفني  اأبنائهم 
و�شمان  ال�شتغلل  اأ�شكال 

حقوقهم الجتماعية.
 اأخراً.. هل تقومون بدور 
يف الـــوقـــايـــة مــــن الإعــــاقــــة 
اأع�ساءكم  ودمــج  الب�سرية 

يف املجتمع؟
- نعم. فنحن نعمل على ن�شر 
والتعاون  املجتمع  يف  الوعي 
مع كافة املوؤ�ش�شات احلكومية 
وال��دول��ي��ة ب��ه��دف احل��د من 
اأو  العمى  ب��اإع��اق��ة  الإ���ش��اب��ة 
�شعف الب�شر والتدخل املبكر 
للتقليل من حالت الإ�شابة، 
والدرا�شات  الأبحاث  ون�شر 

لتوعية  وال�شحية  التثقيفية 
مبختلف  وتثقيفه  املجتمع 
اأو  املدار�س  يف  �شواء  فئاته، 

اجلمعيات اأو النوادي الخ.
املعاقني  بدمج  يتعلق  وفيما 
و�شائل  مع  نتعاون  ب�شريًا، 
الإع������لم م���ن اأج����ل اإب����راز 
ال�شورة احلقيقية للمكفوفني 
ومنتجني  ق��ادري��ن  ك���اأف���راد 
يحتاجون  كاأ�شخا�س  ولي�س 
����ش���وؤون  امل�����ش��اع��دة يف ك���ل 
ح��ي��ات��ه��م، و����ش���رورة الأخ���ذ 
نظرهم  ووج��ه��ات  ب��اآرائ��ه��م 
واإ�شراكهم يف �شناعة القرار 
واإبراز دورهم يف كافة و�شائل 

الإعلم.

  لدينــا بر�مج لأوليــاء �لأمــور لتخفيف 
معاناتهم وحتقيق �أف�سل م�ستوى معي�سي 

وفكري وعلمي لأبناءهم

  نعمــل على ن�سر �لوعــي يف �ملجتمع للحد 
من �لإ�سابــة باإعاقة �لب�ســر و�لتدخل 

�ملبكر للتقليل منها
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وقد اأدى اإنخراطهم يف عدد 
التي  واللجان  ال��ن��وادي  م��ن 
طويلة،  ل�شنوات  عملها  امتد 
بني  ال��ف��ج��وة  تقلي�س  اإل����ى 
بقية  وبني  الفئة  تلك  اأف��راد 
اأف�����راد امل��ج��ت��م��ع، وان��دم��اج 
الفئتني واإخراج الفئة الأولى 
من عزلتها، ومن بينها جلنة 
يف  والبكم  ال�شم  اأ�شدقاء 
بالعوامية  ال�����ش��لم  ن����ادي 
القطيف،  ملحافظة  التابعة 
ال����ت����ي ب��������داأت ق���ب���ل ع���دة 
قليل  عدد  بانت�شاب  �شنوات 

عدد  لي�شل  الأف�����راد،  م��ن 
ال�شم  من  فيها  امل�شاركني 
من  اأك��رث  اإل��ى  املا�شي  العام 

90 م�شاركًا.
وك���ذل���ك جل��ن��ة اأ����ش���دق���اء 
بالقطيف،  وال��ب��ك��م  ال�شم 
اأكرث  م��ن��ذ  تاأ�ش�شت  وال��ت��ي 
م��ن 15 ع��ام��ًا، وو���ش��ل عدد 
ع�شو،   200 اإل��ى  اأع�شائها 
هذه  دم��ج  ا�شتطاعت  حيث 

ال�شريحة مع عامة النا�س.
ك�سر العزلة

نادي  اإدارة  جمــلــ�ــس  عــ�ــســو 

ومـــوؤ�ـــســـ�ـــس جلنة  الـــ�ـــســـلم 
والبكم  الـــ�ـــســـم  اأ�ــــســــدقــــاء 
بالعوامية حممد اآل ثومير 
اأو�ــســح ب��اأن ال��ن��ادي هو اأول 
م��ن اأه��ت��م ب��ه��ذه ال��ف��ئ��ة من 
اخلا�شة،  الإع���اق���ات  ذوي 
الثقافية  اللجنة  قامت  حيث 
اأكرث من  بنادي ال�شلم قبل 
يوم  بتخ�شي�س  ع��ام��ًا،   17
الرم�شانية  براجمها  �شمن 
ال��ث��ق��اف��ي��ة لن����دم����اج ه��ذه 

ال�شريحة يف املجتمع.
اأفراد  اإننا بداأنا بب�شع  وقال 

املا�شي  ال���ع���ام  وجت����اوزن����ا 
اأك���رث م��ن 90 م�����ش��ارك��ًا من 
ك��م��ا خ�ش�س  ال�����ش��م،  ف��ئ��ة 
اأفراد  النادي يومني لتدريب 
بالقطيف«  ال�شم  »منتخب 

على ملعب النادي.
رئي�س  قــــال  جـــانـــبـــه،  ومــــن 
ال�سم  اأ�ـــــســـــدقـــــاء  جلــــنــــة 
ال�سيخ  حمــمــد  بــالــقــطــيــف 
التي  »ال��ل��ج��ن��ة  اإن:  اأحـــمـــد 
 15 م��ن  اأك��رث  منذ  تاأ�ش�شت 
اأع�شائها  وب��ج��ه��ود  ع��ام��ًا، 
بعد  ا�شتطاعت  ال��وا���ش��ح��ة 

�أفر�د فئة »�ل�سم و�لبكم« يف 
باململكة  �ل�سرقية  �ملنطقة 
�لعربية �ل�سعودية، خرجو� 
مع  و�نخرطو�  عزلتهم،  من 
بقية �أفر�د �ملجتمع ، مببادرة 
يف  �ل�سائد  �لعتقاد  ك�سرت 
نفو�سهم حول تخوف وتهرب 
ليجدو�  مــنــهــم،  �لآخـــريـــن 
�لنا�س،  من  قريبني  �أنف�سهم 
ويت�ساركون معهم يف تفا�سيل 

�حلياة �ملختلفة.

تنفذها جلان �أ�سدقاء �ل�سم منذ 15 عامًا

مبادرات �شعودية حتول ال�شم
من العزلة اإىل الإندماج
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هذه  اأف��راد  دمج  اهلل  توفيق 
على  ال���ع���زي���زة  ال�����ش��ري��ح��ة 
قلوبنا مع �شائر اأقرانهم من 
عامة النا�س، وباإمكان املتابع 
و�شل  م��ا  م��لح��ظ��ة  للجنة 
ع�شوًا   200 م��ن  اأك���رث  اإل��ي��ه 
من  اجلمعية  من�شوبي  م��ن 

م�شتوى ثقايف ومعريف«.
تعلموا لغتنا

ال�سم  مــركــز  رئي�س  واأ�ــســار 
ـــــي بـــالـــقـــطـــيـــف  الـــــريـــــا�ـــــس
اإل���ى  عـــويـــ�ـــســـر،  اآل  عــــــادل 
املوافقة  على  ح�شلوا  اأنهم 
الرئا�شة  قبل  من  الر�شمية 
العامة لرعاية ال�شباب العام 
املا�شي لإقامة مركز ريا�شي 
»يف  اإنه  قائًل  املحافظة،  يف 
املا�شي كنا ن�شعر باأن النا�س 
ل يتقبلوننا، اأما الآن وبعد اأن 
ال�شم  اأ�شدقاء  جلنة  قامت 
بتقدمي  بالعوامية  وال��ب��ك��م 
اأ�شبح  الو�شفية،  الرتجمات 
لنا كيان يف هذه احلياة. وقد 
اأ�شبح باإمكاننا الآن التوا�شل 
مع ال�شم يف مناطق اململكة 
اإلى  نحتاج  ولكننا  الأخ��رى، 
تعاون اأندية املنطقة ال�شرقية 
فعالياتنا  ل�شت�شافة  اأك��رث 
واأن�����ش��ط��ت��ن��ا ال��ري��ا���ش��ي��ة، 
خا�س  مقر  اإن�����ش��اء  ونتمنى 

باملركز بدعم من املوؤ�ش�شات 
وال�������ش���رك���ات اخل���ا����ش���ة يف 

املنطقة«.
وبـــــدوره قـــال الــ�ــســاب فادي 
عبد اجلليل من فئة ال�سم 
والبكم من حمافظة القطيف 
ول  ���ش��اب��ق��ًا،  منعزلني  »ك��ن��ا 
املجتمع،  ب��ف��ئ��ات  ن��خ��ت��ل��ط 
معهم  اندجمنا  الآن  ولكننا 
علقاتنا  ول���دي���ن���ا  اأك������رث، 
ال�شخ�شية �شواء مع الأقارب 
اأو  فئتنا  م��ن  الأ���ش��دق��اء  اأو 
نحب  فنحن  الأخ��رى،  الفئة 
ون�������ش���ادق، ون��غ�����ش��ب، ول 
نختلف عن غرينا يف امل�شاعر 
والأحا�شي�س،  وندعو املجتمع 
عاملنا،  اإل�����ى  ي���دخ���ل  ب�����اأن 
طريق  ع��ن  حياتنا  ويقتحم 
تعلم لغة الإ�شارة حتى ت�شهل 
التعامل بيننا للتوا�شل وك�شر 

احلاجز«.
ويــــوؤيــــد مـــرتجـــم الإ�ــــســــارة 
الربح  حــ�ــســني  الــو�ــســفــيــة 
اأ�ــســار له »فـــادي« قائًل:  ما 
نتعلم  اأن  يجب  الذين  »نحن 
اأنها  واأع��ت��ق��د  الإ���ش��ارة  لغة 
مهمة للتقرب من هذه الفئة، 
فقد بداأنا ب�شمهم عن طريق 
والبكم  ال�����ش��م  »م��ه��رج��ان 
بنادي  ال��رتوي��ح��ي  ال��ث��ق��ايف 
كما  ب��ال��ع��وام��ي��ة،  ال�����ش��لم 
لالنخراط  بت�صجيعهم  قمنا 

الدمج  طريق  عن  باملجتمع 
اجل��زئ��ي، واإخ��راج��ه��م من 
يعي�شونها  كانوا  التي  العزلة 
�شابق، فهم ميلكون  يف وقت 
والأحا�شي�س  العواطف  من 
ملا يدور  ما يجعلهم مدركني 
باحلب  وي�شعرون  حولهم، 
وال���ك���راه���ي���ة وب��اله��ت��م��ام 
ويتفاعلون  بل  وال��لم��ب��الة، 
مع ذلك، فال�شخ�س بالطبع 
و�شيكره  يحبه،  من  �شيحب 

من ل يهتم به«.

   جلان �أ�سدقاء �ل�سم تعمل من �أجل ك�سر 
حاجــز �لعزلــة وتكويــن �ل�سد�قات بني 

�ل�سم وغري �ل�سم.

   �ل�سم يوؤكدون �أننا ب�سر عاديون ونتمنى 
�أن يقتحم غري �ملعاقني حياتنا وي�سبحون 

�أ�سدقاءنا.
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ولقد ظهر هذا ال�شنف من 
خمتلفة  اأم��اك��ن  يف  ال��ن��ا���س 
داخل جمتمعاتنا اخلليجية، 
نف�شه  بع�شهم  ����سُ  َع���رَّ ب��ل 
لي�شت  اأم��اك��َن  يف  للخطر، 
كمن  ت�شول،  ول  �شوؤاٍل  حمَل 
�شريعة،  ط�����رق  يف  ي���ق���ف 
ومي�شي بني ال�شيارات واأمام 
اإ�شارات املرور، واأكرثهم من 
وي�شتعطفهم  النا�س  ي�شتغل 
يقف  ف��ل  اإع��اق��ة.  بافتعال 
ولي�س  ح���د،  ع��ن��د  طمعهم 
جل�شعهم غاية، حيث اتخذوا 

الت�شول موردًا للتك�شب. 
�إهانة و�سقوط

اأو  مب�شكني  �شائل  كل  ولي�س 
يتظاهر  من  فمنهم  حمتاج 
تب�شر  تكاد  وعينه  بالعمى 
اأ�شحابها،  النقود يف جيوب 
العرَج  يت�شنع  م��ن  ومنهم 
ال�����ش��م��َم  اأو  وامل������ر�������سَ 
الأ�شحاء  وه��م  واخل��ر���س، 

ملاأواهم  َرجعوا  اإذا  الأ�شداء 
وخلوا باأنف�شهم.

عن  منهم  الواحد  يكف  ول 
ال�شوؤال مهما جمع من املال، 
ياأخُذ  عمل  عليه  ُعِر�َس  ولو 
رف�س  رمب��ا  خال�شًا،  اأْج��ره 
هذا  ع��ن  ح  ُن�شِ ول��و  واأب���ى، 
وع�شى،  لأع���ر����س  ال��ف��ع��ل 
لعكف  يكفيه  ما  اأٌعطى  ول��و 
َيحلف  وقد  فيه،  على ما هو 
اإميانًا اأنه مل َيجد َمن يغديه 
ي�شاأل  ل  ف��ه��ذا  يع�شيه،  اأو 
ي�صاأل  واإمن�����ا  الح��ت��ي��اج��ه، 

لطمعه واعتياده. 
اإن الت�شول ل ير�شاه الإ�شلم 
لأهله، فكيف يتخذه الإن�شان 
اهلل  يريد  له،  وحرفًة  مهنة 
اأن يبعث يف الإن�شان الكرامة 
َبِني  ْمَنا  َكرَّ والرفعة، {َوَلَقْد 
يريد  املت�شول  ولكن  اآَدم}، 
وال�صق�وط،  االإه��ان��ة  لنف�صه 
العزَة  للإن�ش�ان  اهلل  يريد 

واملت�شول  العزة،  وهلل  والعلو 
ويت�شفل  ي��ن��ذل  اأن  ي��ري��د 

وينحط.
الن�ش�و�س  ج�����اءت  وق�������د 
ال�شرعية لتحث على التعف�ف 
والرتفع عن �ش�������وؤال الن�ا�س، 
فق�د اأثنى اهلل على الفق�راء 
ظه�رت  الذي�ن  املحتاجني، 
واحلاج��ة،  الفاق�ة  عليه�م 
ال�ش�وؤال،  عن  تعففوا  لكنهم 
قناع�ة مبا اأعطاه�م موله�م، 
الذين  ه�وؤلء  يقول اهلل ع�ن 
بالتعفف  اأنف�شه�م  ف��وا  ��رَّ ���شَ
اح�ش�روا  الذي�ن  للفقراء 
{ِل��ْل��ُف��َق��َراِء  اهلل  �شبيل  يف 
�َشِبيِل  يِف  ��ُروا  اأُْح�����شِ ��ِذي��َن  الَّ
يِف  ْرًبا  �شَ َي�ْشَتِطيُعوَن  َل   ِ اهللَّ
اِهُل  اجْلَ َيْح�َشُبُهُم  اْلأَْر����سِ 
َتْعِرُفُهم  ِف  َعفُّ التَّ ِمَن  اأَْغِنَياَء 
مدٌح  الآية  ويف  ِب�ِشيَماُهْم}، 
عن  للمتعفف  وتعظيٌم  وثناٌء 

ذلك.

الك�سب والعمل
ال�����ش��ح��ي��ح��ني من  ج���اء يف 
حديث اأبي هريرة اأن ر�شول 
اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم قال: 
»لي�س امل�شكني بهذا الطواف 
النا�س  ع��ل��ى  ي��ط��وف  ال���ذي 
واللقمتان  ال��ل��ق��م��ة  ف����رتده 
قالوا  وال��ت��م��رت��ان،  وال��ت��م��رة 
اهلل؟  ر�شول  يا  امل�شكني  فما 
قال: الذي ل يجد غنى يغنيه 
ول ُيفطن له فيت�شدق عليه، 

ول ي�شاأل النا�س �شيئًا«. 
النبي  ق���ال  ال��ب��خ��اري  ويف 
»اإن  و�شلم:  عليه  اهلل  �شلى 
قيل  ث���لث���ًا،  ل��ك��م  ك���ره  اهلل 
املال، وكرثة  واإ�شاعَة  وقال، 
الوعيد  وج����اء  ال�������ش���وؤال«، 
النا�س  ي�شاأل  للذي  ال�شديد 
ا�شتكثارًا من غري حاجة ول 

تقرها  وحقوق  �إمتياز�ت  على  للح�سول  �لإعاقة  يدعي  �لذي  �لبع�س  هناك  كان   �إذ� 
�حلكومات لذوي �حلاجات �خلا�سة، فاإن هناك من يدعون �لإعاقة �حلركية �أو �ل�سمم 
�لدين  باأحكام  �لت�سول، يف ظاهرة غري مقبولة تعك�س �جلهل  �لعمى لإحرت�ف مهنة  �أو 

و�إ�ستلذ�ذ �لك�سل و�خلمول و�لطرق �ل�سهلة للك�سب غري �مل�سروع.

مدعي اإعاقة.. واملهنة.. 
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�شلى  النبي  قول  �شرورة يف 
�شاأل  »من  و�شلم:  عليه  اهلل 
فاإمنا  تكرثًا  اأموالهم  النا�س 
اأو  فلي�شتقل  خ��م��رًا  ي�����ش��ال 

لي�شتكرث«، 
وحول عقوبة مثل هوؤلء، قال 
عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر�شول 
و�شلم: »من �شاأل �شيئًا وعنده 
من  ي�صتكرث  فاإمنا  ُيغنيه  ما 
ر�شول  يا  قالوا  جمر جهنم، 
ما  ق��ال:  يغنيه؟  وم��ا   : اهلل 
يغديه اأو يع�شيه«، ويف �شحيح 
م�شلم، اأخذ النبي �شلى اهلل 
اأ�شحابه  على  و�شلم  عليه 
اأحدًا  ي�شاألوا  »األ  البيعة:  يف 
على  لهم  منه  َحمًل  �شيئًا«، 
والرتفِع  الأخ����لق،  م��ك��ارم 
ع����ن حت���م���ل ِم������ن اخل��ل��ق 
م�ش�س  على  ال�شرب  وتعليم 
عن  وال�شتغناِء  احل��اج��ات 
النا�س يف كل الأحوال، حتى 
َي�شقط  كان بع�س ال�شحابة 

ي�صاأل  ف��ال  اأح��ده��م  ���ص��وط 
اأحدًا يناوله اإياه. 

ويحث الإ�شلم على الك�شب 
اخلمول  عن  وينهى  والعمل، 
ال�شحيحني  ويف  والك�شل، 
قال:  اأبي هريرة  من حديث 
�شلى  اهلل  ر����ش���ول  ���ش��م��ع��ت 
»لأن  يقول:  و�شلم  عليه  اهلل 
َيغُدوا اأحدكم فيحتطب على 
وي�شتغنى  فيت�شدق  ظهره 
اأن  النا�س خ��رٌي م��ن  ب��ه م��ن 
منعه  اأو  اأعطاه  رجًل  ي�شاأل 
اأف�شُل  العليا  اليد  فاإن  ذلك 
واأب��داأ مبن  ال�شفلى  اليد  من 

تعول«.
املت�شدِق  ع��ل��ى  ف����اإن  ول����ذا 
يتقي  اأن  وامل��زك��ي  وامل��ن��ف��ِق 
اإل  ي�شعُه  ول  ماله  يف  اهلل 
وينبغي  ي�شتحقه،  من  يد  يف 

يطلَب  اأن  املال  على �شاحب 
وي���ب���ح���َث ع����ن ال���ف���ق���راء، 
مواطن  ع���ن  وي�����ش��ت��ك�����ش��َف 
والتجمل  اخلري  اأهل  اأح��وال 
واملحتاجني  ال��ف��ق��راء  م��ن 
ممن يكون م�صترتًا خمفيًا ال 
يظهر حاجته ول ُيكرث البث 
اأهل  من  يكوُن  اأو  وال�شكوى، 
املروءة، لكن نزلت به نازلة 
فذهبت نعمته وبقيت عادته 
فهو يتعي�س يف جلباب احلياء 
لأنه كان م�شتغنيًا  والتجمل؛ 
من قبل لكن اآلت به الأحوال 

وال���ظ���روف اإل����ى احل��اج��ة، 
اإلى  املعروف  �شرِف  فثواُب 
ي�شرف  ما  اأ�شعاُف  ه��وؤلء 

اإلى املجاهرين بال�شوؤال.
الإ�شلم  اأن  الأمر  وخل�شة 
عن  التعفف  امل�شلمني  علم 
طرق  علمهم  كما  امل�����ش��األ��ة 
ال�شمو  هو  وهذا  الكت�شاب، 
اأن  الإن�شان  وعلى  النف�شي 
التعفف  يف  نف�شه  ي��ج��اه��د 
ومن  النا�س،  ���ش��وؤال  وع���دِم 
ومن  اهلل،  يعفه  ي�شتعفف 

ي�شتغن يغنه اهلل.

بالعمــى  �ملت�سولــني يتظاهــر  مــن    كثــري 
ويت�سنع �لعــرَج و�ل�سمَم و�خلر�س، وهم 

�لأ�سحاء �لأ�سد�ء.

  �لن�سو�ــس �ل�سرعية حتث �مل�سلمني على 
�لتعفف و�لرتفع عن �سوؤ�ل �لنا�س وتثني 

على �لفقر�ء �ملحتاجني.
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