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االفتتاحية
لقد تعامل بعض أصحاب العمل منذ وقت طويل مع األشخاص ذوي
اإلعاقة على أساس من التعاطف وضموهم إلى سوق العمل من منطلق
الشفقة والعطف عليهم ،دون اإلميان الداخلي بقدراتهم ،واعتبروهم جزءا ً
من املنح والهبات التي تقدمها الشركات للمحتاجني ،حيث كانت عملية
التوظيف شكلية تخلو من مقومات التوظيف الطبيعي ،بحيث ال تنطبق
أي من األنظمة والتعليمات الداخلية على املعاق املوظف.
وما نشهده اليوم في دولة االمارات من تطور في النظرة نحو الشخص
املعاق ،هو نتاج توعية مجتمعية بذلتها طيلة السنوات املاضية
املؤسسات العاملة في امليدان ،حيث أصبح أصحاب العمل أكثر جرأة في
توظيف املعاق ،ورغبة في خوض هذه التجربة بعد االطالع على الكثير
من النماذج والتجارب التي تتراكم يوما ً بعد يوم في القطاعات احلكومي
واحمللي واخلاص.
وإن منوذج التشغيل الذي وصلت إليه مجموعة الصحراء بعد توظيف
ما يزيد عن ( )30شخصا ً من ذوي اإلعاقة الذهنية ،إضافة إلى إعاقات أخرى،
لهو مثال يحتذى به ،وحتول في الفكرة النمطية السابقة عن املعاقني،
حيث أثبت املعاقون أنفسهم بعد تكليفهم مبهام تناسب قدراتهم وبعد
تقدمي برامج الدعم واملساندة لهم في بيئة العمل ،وإن حملة (معا ً فلنزرع
االمارات" التي أطلقتها مجموعة الصحراء بالتعاون مع وزارة الشؤون
االجتماعية ،لهي تتويج لهذه النجاحات في مجال التشغيل.
حيث خرج املعاقون من إطار العمل املؤسسي إلى العمل اجملتمعي،
نحو الدوائر احلكومية واحمللية واخلاصة واألماكن العامة ،ليثبتوا قدراتهم
ومهاراتهم أمام اجلميع في زراعة أشجار الفاكهة ،في مختلف إمارات
الدولة  ،ويساهموا في بناء تفعيل رؤية اإلمارات اخلضراء التي حثنا عليها
املغفور له بإذن اهلل الشيخ زايد الباني واملؤسس األول ،حيث يزيد هذا
املشروع انتماء املعاقني لوطنهم ويعزز من انخراطهم اجملتمعي ،وبذلك
نقطف ثمار عملية التأهيل املهني املبنية على متطلبات واحتياجات سوق
العمل ،باستثمار موارد بشرية وطنية كانت مستبعدة طيلة سنوات.
آملني أن حتدو املزيد من مؤسسات القطاع اخلاص نحو املشاريع املبتكرة
التي توفر للمعاقني فرص العمل ،وتساهم في استقاللهم االجتماعي
واالقتصادي ،ومتكنهم من املشاركة في عمليات البناء الوطني مهما
بلغت قدراتهم.
عبد اهلل راشد السويدي
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مؤمت��ر التأهي��ل الدول��ي – اإلقلي��م العربي
حتت شعار “اتفاقية حقوق األشخاص ذوي
اإلعاقة ..التصديق واسرتاتيجيات التطبيق”

اخباري

حت��ت رعاي��ة صاحب��ة الس��مو امللكي
األميرة هيا بنت احلسني حرم صاحب السمو
الش��يخ محمد بن راش��د آل مكتوم نائب
رئيس الدولة رئيس مجل��س الوزراء حاكم
دب��ي ،عق��دت وزارة الش��ؤون االجتماعي��ة
بالتع��اون م��ع منظم��ة التأهي��ل الدولي،
مؤمت��ر التأهي��ل الدولي – اإلقلي��م العربي،
ف��ي مقر ندوة الثقافة والعلوم بدبي .وذلك
حت��ت ش��عار “اتفاقي��ة حقوق األش��خاص
ذوي اإلعاق��ة ..التصدي��ق واس��تراتيجيات
التطبي��ق” ،به��دف إل��ى حث ال��دول على
التصديق عل��ى االتفاقي��ة الدولية حلقوق
ذوي اإلعاقة.
الرومي :ض��رورة تطبيق االتفاقية الدولية
جلع��ل احلي��اة ممكن��ة وآمن��ة لألش��خاص
ذوي االعاقة.

وق��د حضرت حف��ل اإلفتت��اح صاحبة
الس��مو امللكي األميرة هيا بنت احلس�ين،
ومعال��ي م��رمي الروم��ي وزي��رة الش��ؤون
االجتماعي��ة ،ومعال��ي حمي��د القطامي
وزي��ر التربي��ة والتعلي��م وع��دد م��ن كبار
الش��خصيات .وأكدت الرومي في كلمتها
االفتتاحي��ة للمؤمت��ر أن تطبي��ق االتفاقية
عالمي

الدولي��ة يحت��م إع��ادة توجيه سياس��ات
وبرام��ج التنمية ،مبا يخ��دم قضايا اإلعاقة
وتوس��يع نطاق املعرفة وامله��ارات في هذا
اجملال جلعل احلياة ممكنة وآمنة لألش��خاص
ذوي اإلعاق��ة ،مضيف��ة أن التصدي��ق على
االتفاقية املذكورة يستلزم خلق مجتمعات
تقوم على العدالة والش��مولية واإلنصاف،
وتهيئ��ة كل الظ��روف لتحقي��ق االندماج
الكام��ل له��م ،فالتمكني م��ن احلقوق هو
الش��رط واملفتاح.وأوضح��ت أن اإلم��ارات
ش��اركت اجملتم��ع الدولي في اجله��ود التي
أدت إلى بروز االتفاقية ،ووقعت عليها وعلى
وبروتوكوله��ا االختياري ف��ي فبراير ،2008
وس��بق ذلك صدور القانون االحتادي رقم 29
لس��نة  2006في ش��أن حقوق األشخاص
ذوي اإلعاقة.
هوكر  :لدينا القدرة على إجراء التغيري.

م��ن جانبه��ا ،رك��زت آن هوكر رئيس��ة
منظم��ة التأهيل الدولي في كلمتها على
أهمي��ة إقرار األمم املتح��دة التفاقية حقوق
األش��خاص ذوي اإلعاق��ة ،وتن��ص على أن
األشخاص ذوي اإلعاقة لديهم نفس احلقوق
املمنوحة جلميع أفراد اجملتمع اآلخرين ،وهي
 5أخباري

أول معاهدة حلقوق اإلنسان من القرن احلادي
والعشرين .ويبلغ عدد املعاقني حول العالم
نح��و  650مليون معاق ف��ي العالم يعيش
غالبيتهم في حالة فقر ،وحسب هوكر أن
املنظمة لديها اخملطط إلجراء التغيير.
جلسات وحماور املؤمتر

ت��رأس اجللس��ة األولى في الي��وم األول
من املؤمتر س��عادة حس�ين الش��يخ املدير
التنفي��ذي لش��ؤون الرعاي��ة االجتماعية
والتي دارت حول اتفاقية حقوق األشخاص
ذوي اإلعاقة مبش��اركة ش��عيب ش��الكلن
مق��رر األمم املتحدة اخلاص لش��ؤون اإلعاقة
والذي قدم ورقة عمل ع��ن التعاون الدولي
ومالحظ��ة استكش��افية عل��ى امل��ادة
 32م��ن اتفاقي��ة حق��وق األش��خاص ذوي
اإلعاقة ،ش��اركهم في اجللس��ة الدكتورة
آمنة الس��ويدي املقرر اخل��اص للبروتوكول
االختياري التفاقية حقوق األش��خاص ذوي
اإلعاقة.

أخباري 6

أم��ا اجللس��ة الثاني��ة الت��ي ترأس��ها
موس��ى ش��رف الدي��ن ،رئي��س منظم��ة
االحتواء الش��امل ملنطقة الشرق األوسط
وش��مال إفريقيا ،فقد كان محورها عن دور
منظمات األش��خاص ذوي اإلعاقة واجملتمع
املدن��ي ف��ي رص��د االتفاقية ،حاض��ر فيها
الس��يد فاليري س��يليزنيف ،نائ��ب رئيس
مجلس الدوما للجمعية العمومية لإلحتاد
الروسي ،ورجاء املصعبي السكرتير الوطني
ملنظمة التأهيل الدول��ي في اليمن ،والتي
تطرقت إلى دور منظمات األش��خاص ذوي
اإلعاق��ة واجملتمع املدني في رص��د اتفاقية
حقوق األش��خاص ذوي اإلعاق��ة والتعريف
به��ا .واس��تعرضت اجلهود الت��ي يجب أن
تقوم به��ا املنظمات واألدوار التي تقع على
عاتق املنظمات العاملة في مجال اإلعاقة
واملنظم��ات العامل��ة ف��ي مج��ال حقوق
اإلنسان وبقية املنظمات.
فيم��ا ركز الدكتور مهن��د صالح العزة
منسق منطقة الش��رق األوسط للحقوق
وكس��ب التأيي��د من ورش��ة العم��ل التي

عالمي

قدمه��ا نهاية الي��وم األول ،عل��ى األهلية
القانونية لألشخاص ذوي اإلعاقة في ضوء
املادة ( )12من االتفاقية.
أما الي��وم الثاني من املؤمتر فقد عقدت
جلس��ته األول��ى ح��ول البيئ��ة املؤهل��ة
لألش��خاص ذوي اإلعاق��ة ،حاض��ر فيه��ا
جوزيف كوان رئيس الهيئة الدولية لتقنية
الوصول ،واملهندس عبد الرضا أبو احلس��ن
م��ن هيئة الطرق واملواصالت في دبي عرض
فيها ورقة عمل وفيلم فيديو عن مترو دبي
اخلالي من املعيقات ،فيما عرض ثالثة خبراء
من كوريا مجموعة من الدراس��ات القيمة
الت��ي تناول��ت البيئ��ة املؤهل��ة للمعاقني
ف��ي العم��ل ،وتتب��ع رضاه��م الوظيف��ي
واحتفاظهم باملهنة.
أم��ا احملور األخير من مح��اور املؤمتر فقد
تن��اول تأهيل بيئة املؤسس��ات التعليمية،
عرضت خالله الدكتورة س��حر اخلش��رمي
م��ن جامع��ة املل��ك س��عود جترب��ة مركز
خدم��ات االحتياجات اخلاصة في جامعتها
ف��ي تنفيذ االتفاقية الدولية ،فيما عرضت
نورة املري مدي��ر إدارة التربية اخلاصة بوزارة
التربية والتعليم مشروع القواعد املوحدة
للتربي��ة اخلاصة في دولة اإلم��ارات ،وتناول
السيد تيم أشمور من بريطانيا ورقة عمل
ح��ول تفريد التعل��م في الكلي��ة امللكية
البريطان��ي للمكفوفني تن��اول فيها جتربة
الكلية في تعليم وتقييم وتطوير مهارات
املعاقني بصرياً.
مشروع “صدى الصمت”

وفي إط��ار املؤمتر أطلق��ت معالي مرمي
الرومي وزيرة الش��ؤون االجتماعية مشروع
“صدى الصمت” ،أحد مش��روعات صندوق
املس��ؤولية االجتماعي��ة التاب��ع ل��وزارة
الش��ؤون االجتماعي��ة بالتع��اون مع هيئة
تنظيم االتصاالت.
ويعتب��ر املش��روع األول م��ن نوع��ه في
العالم العربي ،ويهدف املش��روع إلى متكني
عالمي

أفراد ذوي اإلعاقة السمعية والنطقية في
الدولة من التواصل وحتقيق اندماجهم مع
اجملتمع ومساعدتهم .ويوفر املشروع خدمات
تقنية متقدمة وبرامج تدريبية لالستفادة
من وسائل االتصال احلديثة ،وبالتالي حتقيق
املساواة مع أقرانهم ومتتعهم على العيش
والعمل باستقاللية.
ويعتمد مشروع “صدى الصمت” مركز
خدمات خاص من خالل ش��ركات االتصال
بالدولة بحيث يتم نقل احملادثة من املتصل
م��ن ذوي اإلعاقة الس��معية أو م��ن الذين

يعانون من صعوبات التواصل الشفهي إلى
املس��تقبل عن طريق جه��از يطبع املتصل
فيه نص الرسالة.
ويق��وم مرك��ز اخلدم��ات بتوصيله��ا
للمتلق��ي عل��ى ش��كل اتص��ال صوت��ي،
وف��ي ح��ال كان املتص��ل واملس��تقبل من
ذوي اإلعاق��ة الس��معية و النطقي��ة فإنه
يت��م نق��ل الرس��الة مطبوعة عب��ر مركز
اخلدم��ات عن طريق جهاز يتي��ح هذا النوع
من االتصال .علما ً أنه س��يتم تركيب هذه
األجه��زة بالتع��اون مع م��زودي اخلدمة في
اإلمارات “اتصاالت” و”دو” و”اليا سات”.
 7أخباري

البيان اخلتامي والتوصيات:

برعاية صاحبة الس��مو امللكي األميرة
هي��ا بنت احلس�ين ،ح��رم صاحب الس��مو
الش��يخ محمد بن راش��د آل مكتوم نائب
رئيس الدولة رئيس مجل��س الوزراء حاكم
دبـ��ي .عق��دت وزارة الش��ؤون االجتماعية
بدولة اإلمـارات العربية املتحدة بالتعاون مع
منظمة التأهـيل الدولي ،اإلقليم العربي،
مؤمت��ر التأهيل الدولي خـ�لال الفترة مـن
 12-11نوفمبر  2009حتت شعار " :اتفاقية
حقوق األش��خاص ذوي اإلعاقة ..التصديق
واس��تراتيجيات التطبيق" ،بحضور حوالي
( )375مشاركا ً من ( )37دولة ،وقد صدر عن
املؤمترين البيان التالي:
 - 1يتش��رف املش��اركون بتوجيه الش��كر
والتقدي��ر إلى صاحبة الس��مو امللكي
لتكرمها برعاية املؤمتر.
ثمن املش��اركون الدور الريادي لإلمارات
ّ -2
العربي��ة املتح��دة ،وإمارة دب��ي حتديداً،
في مجال تأمني التسهيالت واخلدمات
لألش��خاص ذوي اإلعاقة ف��ي مختلف
اجملاالت.
ثمن املش��اركون عاليا ً اجله��ود احلثيثة
ّ -3
الت��ي بذله��ا فري��ق العم��ل ف��ي وزارة
الش��ؤون االجتماعي��ة ،بتوجي��ه م��ن
معال��ي الدكتورة م��رمي محمد خلفان
الروم��ي ،وأثن��وا على حس��ن التنظيم
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وكرم الضيافة ،وتقدمي كل التسهيالت
للمشاركني.
وصدرت عن املؤمترين التوصيات التالية:
 حث الدول على اإلس��راع بالتصديقعلى اتفاقية حقوق األشخاص ذوي
اإلعاقة والبروتوكول اإلختياري.
 اس��تصدار التش��ريعات اخلاص��ةباألش��خاص ذوي اإلعاق��ة ،والعمل
عل��ى تطوير التش��ريعات املوجودة
حالي��اً ،لكي تتالءم م��ع ما جاء في
بنود اتفاقية حقوق األشخاص ذوي
اإلعاقة.
 إعطاء قضاي��ا اإلعاقة األهمية التيتس��تحق ضمن سياسات وخطط
ال��دول ،وض��رورة احتالله��ا مرحلة
متقدم��ة عل��ى س��لم أولوياته��ا
الوطنية.
 رص��د امليزاني��ات الكافي��ة لتنفيذاخلط��ط والسياس��ات والبرام��ج
املوجه��ة لألش��خاص ذوي اإلعاقة
مب��ا يتواف��ق م��ع اتفاقي��ة حق��وق
األشخاص ذوي اإلعاقة.
 بناء اس��تراتيجية وطنية يش��اركفيه��ا األش��خاص ذوو اإلعاق��ة،
واملؤسسات احلكومية ومؤسسات
اجملتم��ع املدن��ي مبا يضم��ن الدمج
الشامل لهم.

-

-

-

-

-

وض��ع خط��ط وطني��ة ش��املة
للتوعي��ة باألس��باب املؤدي��ة إل��ى
حدوث اإلعاقات.
حث جمعي��ات ومنظم��ات اجملتمع
املدني واحملل��ي ذات العالقة ببرامج
األش��خاص ذوي اإلعاق��ة ،عل��ى
التركيز عل��ى تنمية قدراتهم وبناء
مهاراتهم لتأمني دمجهم الشامل
في اجملتمع.
مطالبة اجلمعيات املهتمة مبختلف
أنواع اإلعاق��ات ،بتطوي��ر برامجها
وأنظمته��ا ،مبا يتواف��ق مع نصوص
اتفاقي��ة حق��وق األش��خاص ذوي
اإلعاقة.
االس��تفادة م��ن التط��ور التقن��ي
عل��ى املس��توى الدولي ،وتس��هيل
استخدامه مبا يفيد األشخاص ذوي
اإلعاقة واندماجهم الشامل.
التأكي��د على ض��رورة االس��تفادة
من التج��ارب الرائ��دة واإلمكانيات
املتوف��رة في إطار التع��اون الدولي،
تنفي��ذا ً ملا جاء ف��ي اتفاقية حقوق
األشخاص ذوي اإلعاقة.
إش��راك األش��خاص ذوي اإلعاق��ة
وأس��رهم ف��ي صياغة ومناقش��ة
وتنفي��ذ جمي��ع اخلط��ط والبرامج
اخلاصة بهم ،حتقيقا ً ملبدأ "الش��يء
لنا من دوننا".

عالمي

اليوم العاملي لألشخاص ذوي اإلعاقة
“جعل األهداف اإلمنائية لأللفية ال تستثين
ً
أحدا :متكني األشخاص ذوي اإلعاقة
وجمتمعاتهم احمللية يف مجيع أحناء العامل”
يحتفل العالم في الثالث من سبتمبر
من كل عام باليوم العاملي لألشخاص ذوي
اإلعاق��ة ،وقد مت إقرار اإلحتف��ال بهذا اليوم
للع��ام  2009حتت ش��عار “جع��ل األهداف
اإلمنائي��ة لأللفية ال تس��تثني أحداً :متكني
األش��خاص ذوي اإلعاق��ة ومجتمعاته��م
احمللية في جميع أنحاء العالم”.
ويه��دف اإلحتف��ال بهذا الي��وم لهذا
العام إلى تعزيز الفه��م اجملتمعي لقضية
وحق��وق األش��خاص ذوي اإلعاق��ة ،وجن��ي
عالمي

املكاس��ب الناجم��ة ع��ن إدماجه��م ف��ي
مجتمعاته��م في مختل��ف جوانب احلياة
السياس��ية واإلجتماعي��ة ،واالقتصادي��ة
والثقافية .ويوفر اليوم العاملي لألش��خاص
ذوي اإلعاق��ة فرصة لدف��ع اجلهود من أجل
حتقيق الهدف املتمثل في متتع األش��خاص
ذوي اإلعاق��ة الكام��ل واملتكاف��ئ بحقوق
اإلنسان ،واملش��اركة اجملتمعية ،والذي أقره
برنامج العمل العاملي املتعلق باألشخاص
ذوي اإلعاقة ،الذي اعتمدته اجلمعية العامة
لألمم املتحدة عام .1982
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( .)MDGsوهذه األه��داف ميكن أن حتقيقها
فق��ط بإش��راك األش��خاص ذوي اإلعاقة
وأس��رهم .مما يضمن اس��تفادة األشخاص
ذوي اإلعاق��ة وأفراد أس��رهم م��ن مبادرات
التنمي��ة العاملية .وإن اجله��ود الرامية إلى
حتقيق األه��داف اإلمنائية لأللفي��ة وتنفيذ
االتفاقية هي أمور مترابطة ويعزز بعضها
بعضاً.
التأهيل املبين على اجملتمع احمللي
 CBRجسر بني السياسة واملمارسة:

تشير الدراسات التي أجريت مؤخرا ً إلى
أن واحدا ً -تقريباً -من كل عش��رة أشخاص
على مستوى العالم هو شخص ذو إعاقة،
وأن األشخاص ذوي اإلعاقة يشكلون نسبة
تصل إلى  20في املائة من الس��كان الذين
يعيش��ون في الفقر في البل��دان النامية.
والكثير من األشخاص ذوي اإلعاقة ما زالوا
يواجه��ون عقب��ات حتول دون مش��اركتهم
في مجتمعاتهم ،وغالب��ا ً ما يجبرون على
العيش عل��ى هامش اجملتمع .وهم غالبا ً ما
يواجهون وصمة العار والتمييز ،ومحرومون
بش��كل روتيني من حقوقهم األساس��ية
مثل :الغ��ذاء والتعلي��م والعمل واحلصول
على اخلدمات الصحي��ة وخدمات الصحة
اإلجنابية .وكثير منه��م يجبرن على البقاء
في املؤسس��ات اإليوائية اخلاصة بهم ،وهو
ما يعتبر انتهاكا ً مباش��را ً للحق في حرية
التنقل والعيش في مجتمعاتهم.
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حتظ��ى األمم املتحدة بتاري��خ طويل في
مجال تعزيز حقوق ورفاه جميع الناس ،مبن
فيهم األش��خاص ذوي اإلعاقة ،وقد عملت
املنظمة على ضمان مشاركتهم الكاملة
والفعالة في احلقوق املدنية والسياس��ية
واالقتصادي��ة واالجتماعية والثقافية على
قدم املس��اواة مع اآلخرين ،من أجل حتقيق
مجتم��ع للجميع .وإن الت��زام املنظمة في
متتع األش��خاص ذوي اإلعاقة الكامل وعلى
قدم املس��اواة بجميع حقوق اإلنس��ان ،هو
أم��ر عمي��ق اجلذور ف��ي الس��عي لتحقيق
العدال��ة االجتماعية واملس��اواة في جميع
جوانب التنمية اجملتمعية.
وإن برنام��ج العم��ل العامل��ي املتعلق
باألشخاص ذوي اإلعاقة ،والقواعد املوحدة
بش��أن حتقيق تكاف��ؤ الف��رص للمعوقني،
ه��ي ترجمة ملدى الت��زام املنظمة في إطار
السياس��ة الدولي��ة ،وهو م��ا مت تعزيزه من

قبل اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة،
والتي تعتبر صكا ً قانونيا ً دولياً ،لتمكينهم
نح��و حياة أفض��ل ف��ي مجتمعاتهم عبر
العالم.
األهداف اإلمنائية لأللفية واألشخاص
ذوي اإلعاقة:

تواص��ل األمم املتح��دة واجملتم��ع الدولي
العم��ل م��ن أجل إدم��اج األش��خاص ذوي
اإلعاقة في جميع جوانب اجملتمع والتنمية.
وعل��ى الرغم م��ن العديد م��ن االلتزامات
التي بذلت لتشمل األشخاص ذوي اإلعاقة
ف��ي عملي��ة التنمي��ة ،إال أن الفج��وة بني
السياسة واملمارسة ال تزال قائمة.
إن ضمان إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة
في جميع األنشطة اإلمنائية هو أمر ضروري
م��ن أجل حتقي��ق األهداف اإلمنائي��ة املتفق
عليها دولياً ،مثل األهداف اإلمنائية لأللفية

عالمي

وثمة نهج متنام��ي النجاح في مجال
إدم��اج األش��خاص ذوي اإلعاقة في عملية
التنمية ،هذا النهج يتم تطبيقه في أكثر
م��ن  90بلدا ً ف��ي جميع أنح��اء العالم ،أال
وهو التأهيل املبني على اجملتمع احمللي .هذا
النوع من التأهيل هو جزء من استراتيجية
تنمي��ة اجملتمع العامة الهادف��ة للحد من
الفق��ر ،وحتقي��ق تكاف��ؤ الفرص وإش��راك
األف��راد ذوي اإلعاق��ة في اجملتم��ع .حيث أن
ه��ذا التأهي��ل اجملتمعي هو اس��تراتيجية
مرنة ،دينامية وقابلة للتكيف مع مختلف
البيئات االجتماعية والظروف االقتصادية،
والتضاريس ،والثقافات والنظم السياسية
ف��ي جمي��ع أنح��اء العالم .ويش��مل ذلك
احلصول على الرعاي��ة الصحية والتعليم
وكسب الرزق ،واملشاركة اجملتمعية والدمج.
وإن متك�ين األش��خاص ذوي اإلعاق��ة وأفراد
أس��رهم هي املكونات الرئيس��ية لبرنامج
التأهيل اجملتمعي الناجح.

عالمي

يحرص التأهيل املبني على اجملتمع على
متانة الصالت بني األش��خاص ذوي اإلعاقة
ومبادرات التنمي��ة .وينفذ هذا التأهيل من
خ�لال اجله��ود املتضافرة لألش��خاص ذوي
اإلعاقة وأس��رهم ،واملنظم��ات واجملتمعات
احمللية واحلكومي��ة ذات الصلة ،واملنظمات
غير احلكومية العاملة في قطاع التنمية.
ويعم��ل التأهي��ل املبن��ي عل��ى اجملتم��ع
لضمان مشاركة األش��خاص ذوي اإلعاقة
في مب��ادرات التنمي��ة ،واعتبارهم عنصرا ً
أساس��يا ف��ي تنمي��ة اجملتمع احملل��ي .ومن
خ�لال العمل في اجملتم��ع احمللي يتم متكني
األش��خاص ذوي اإلعاقة (فرادى وجماعات)
إلحقاق حقوقهم وتعزيز احترام كرامتهم
املتأصلة ،وضم��ان أن لديهم نفس احلقوق
والفرص كغيرهم من أفراد اجملتمع.

التركي��ز عل��ى التدابي��ر احملف��زة واملبتك��ر
ملواصل��ة تنفيذ القواع��د واملعايير الدولية
املتعلق��ة باألش��خاص ذوي اإلعاقة .وميكن
للمدارس واجلامعات واملؤسس��ات املماثلة،
أن تنته��ز مث��ل ه��ذه املناس��بات لتق��دم
مس��اهماتها فيما يتعلق بتعزيز قدرا أكبر
من االهتم��ام والوعي بني األطراف املهتمة
باآلثار االجتماعية والثقافية واالقتصادية،
واحلقوق املدنية والسياس��ية لألش��خاص
األش��خاص ذوي اإلعاق��ة ،وذل��ك بتنظيم
املنتدي��ات ،واملناقش��ات العام��ة واحلمالت
اإلعالمية دعما ً لليوم العاملي لألش��خاص
ذوي اإلعاق��ة ،بالتركيز على قضايا اإلعاقة
واالجتاهات والسبل والوسائل التي يتمكن
من خاللها األش��خاص املعاقون وأس��رهم
املشاركة لتنمية مجتمعاتهم.

ومبناسبة اليوم العاملي لألشخاص ذوي
اإلعاق��ة ،م��ن املمكن طرح أف��كار جديدة،
ملواصلة استكشاف خيارات جديدة لكيفية
استخدام التأهيل املبني على اجملتمع كأداة
لتفعي��ل اتفاقي��ة حقوق األش��خاص ذوي
اإلعاقة ،ويش��مل ذل��ك األه��داف اإلمنائية
لأللفي��ة ،على غرار التش��ريعات الوطنية،
وتس��ليط الضوء عل��ى األهمي��ة الكبيرة
إلدماج ومشاركة األش��خاص ذوي اإلعاقة
ومساهماتهم في تنمية مجتمعاتهم.

وتعتبر مثل هذه املناس��بة وغيرها من
املناس��بات املتعلقة باألش��خاص املعاقني
فرصة للتركيز على اتخاذ إجراءات عملية،
ملواصل��ة تنفيذ القواع��د واملعايير الدولية
املتعلقة باألش��خاص ذوي اإلعاقة ،وتعزيز
مش��اركتهم ف��ي احلي��اة االجتماعي��ة
والتنموية على أساس املساواة مع اآلخرين.
إضاف��ة إلى أهمية دور وس��ائل اإلعالم في
املس��اهمة بدعم االحتفال باليوم العاملي
لألش��خاص ذوي اإلعاقة  -وطوال الس��نة
– م��ن أجل رص��د ومتابعة التق��دم احملرز أو
العقب��ات ،وتعزي��ز الوعي الع��ام اجملتمعي
بإس��هامات األش��خاص ذوي اإلعاق��ة في
تنمية مجتمعاتهم.

إن االحتفال باليوم العاملي لألشخاص
ذوي اإلعاق��ة يوف��ر فرصا ً للمش��اركة من
قب��ل جمي��ع األط��راف املعني��ة احلكومية
وغير احلكومية والقط��اع اخلاص ،من أجل
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جناح باهر ملؤمتر سالمنكا الدولي 2009م
حول الدمج التعليمي
ش��هد املؤمتر العاملي ح��ول الدمج التربوي
في الش��هر املاضي جناحا باهرا ً مما انعكس
على كافة املشاركني ،حيث نظم املؤمتر من
جانب منظمة اإلحتواء الشامل –العاملية-
اإلقليم األوروبي للمظمة وجامعة إينيكو
اإلس��باية في مدينة س�لامنكا اإلسبانية
مبش��اركة ما يفوق ال 400مشارك من حول
العالم مبا فيه��م املناص��رون الذاتيون –أي
األش��خاص ذوي اإلعاقة العقلية وأسرهم
وممثلي جمعيات اإلعاقة إلى جانب العديد
من األس��اتذة اجلتمعيني واخلبراء والباحثني
والعلماء.
عقد املؤمتر على مدار ثالثة أيام وبدأ بترحيب
حار من رئيس��ة منظمة اإلحتواء الشامل
ملنطقة اوروبا الس��يدة انغري��د كورنر ومن
الس��يد غوردن بورتر مدي��ر برنامج "الدمج
ف��ي كن��دا" وعض��و ش��رف ف��ي منظمة
اإلحتواء الشامل الدولية.
أخباري 12

ويعتبر الس��يد بورتر رائدا ف��ي مجال احلق
في الدمج التربوي لألشخاص ذوي اإلعاقة
والذي شهد إنطالقة “بيان سالمنكا” منذ
 .1994وكان بي��ان س�لامنكا ق��د صدر عن
منظمة اليونيسكو وأطلق ندا ًء إلى اجملتمع
الدول��ي لتبن��ي مقاربة امل��دارس الدامجة
بتطبيق تغيرات عملية وإستراتيجية .وقد
ش��هد العام  1994قد ش��هدت حشدا من
 92دولة و  25منظمة دولية في س�لامنكا
حي��ث توفقوا ف��ي إصدار إعالن س�لامنكا
وتبني إطار للتنفيذ من أجل توجيه املدارس
لدم��ج كافة التالميذ بغض النظر عن أية
إعاق��ة ميك��ن أن يحملوها .وبع��د مرور 15
س��نة من ذلك البيان أكد غوردن بورتر على
إجناز تقدم منذ إطالق البيان ولكن بني على
أن هن��اك الكثير من املهم��ات التي تنتظر
اإلجناز .إذ أن لدى الناس الكثير من الغموض
والهواجس ح��ول ماتعنية التربية فال تزال
عالمي

بع��ض البل��دان وبع��ض احلكوم��ات تنفق
األموال لتشييد مؤسسات للتربية اخلاصة
العزلية ،هدف مؤمتر سالمنكا إذا إلى تقدمي
براه�ين عمالنية وأمثلة ومعلومات إلظهار
أن الدم��ج التربوي حقيق��ة واقعة لكافة
التالميذ.
وقام��ت الس��يدة داي��ان ريتش��بر بتق��دمي
التقرير العاملي ح��ول الدمج التربوي .2009
وق��د بادرالتقرير إل��ى إبراز التق��دم املنجز
منذ مؤمتر جومتي��ان حول التربية للجميع
ومؤمت��ر س�لامنكا ع��ام  1994و بي��ان دكار
ع��ام  2000ومنذ إط�لاق املعاه��دة الدولية
حول حقوق األش��خاص ذوي اإلعاقة وأشار
التقري��ر كذلك إلى التحدي��ات التي التزال
قائمة حائال دون الدمج التربوي .وقد تكامل
التقرير مع ما اوردته اجلمعيات األعضاء في
منظمة اإلحتواء الشامل والعلماء واخلبراء
ووزارات التربية واجلمعي��ات األهلية من 75
دولة من خ�لال دراس��ات إلكترونية وخالل
مجموع��ات ضغ��ط ومراقبات ش��خصية
والتي ميكن مطالعتها:

www.inclusion-international.org

وب�ين املتحدث�ين امللهمني كان��ت ميا فرح
من حركة املناص��رة الذاتية وعضو الهيئة
اإلداري��ة ملنظمة اإلحتواء الش��امل وممثلة
منطقة الش��رق األوسط وش��مال أفريقيا
والتي تقدم��ت بتجربة ش��خصية مبينة
م��ا ال��ذي يجع��ل الدم��ج الترب��وي مهما
عالمي

لألش��خاص ذوي اإلعاق��ة .وعب��ر فيل��م
قصير أوضح��ت أهمية الدمج التربوي في
احلياة ،وأوضحت أن في عدم تيس��يرالدمج
التربوي لألش��خاص ذوي اإلعاقة يؤدي إلى
حرمانهم من م��ن احلصول على وظيفة أو
فرصة عمل ومن فرص اإلندماج في اجملتمع
ومن اإلس��تقاللية الفردي��ة .وقد أوضحت
أن العيش في املؤسس��ات يعن��ي إنقطاع
األشخاص عن اجملتمع ومن العالم احلقيقي
كما أن عدم تيس��ير الدم��ج التربوي لهم
يحرمه��م في الفرصة م��ن إتخاذ القرارات
الش��خصية .وأوضحت أن األشخاص ذوي
اإلعاقة يريدون أن يتعلموا ويريدون الذهاب
إل��ى املدارس مع س��ائر التالميذ .ومن أجل
ترجم��ة ذلك إل��ى الواقع من امله��م إتخاذ
اإلجراءات التالية:
• قوانني قوية تضمن احلق بالتربية
• نط��ام دم��ج تربوي يحت��رم كافة حاجات
التالميذ
• برامج مرنة
• معلم��ون مدرب��ون عل��ى تعلي��م كاف��ة
التالميذ
• مدرسني من ذوي اإلعاقة
• تعزي��ز الدع��م لألش��خاص ذوي اإلعاق��ة
لتمكينهم من فهم خياراتهم
وق��د بينت أهمية أن يتم إش��راك التالميذ
ذوي اإلعاق��ة أنفس��هم ف��ي عملي��ة إجناز
الدمج التربوي قائلة “نحن خبراء”.

جلميع األطفال احلق يف التعليم

وأك��د مقرر األمم املتحدة حول احلق بالتربية
فيرن��ون مون��ز أن كافة األطف��ال يجب أن
يس��تحوذوا احلق بالتعليم في حني تنتشر
الفك��رة التقليدي��ة أن التربية حصريا هي
الوس��يلة للتطور اإلقتصادي ،وأن التعليم
التنافس��ي ه��و األفضل لتحصي��ل نتائج
أكادميية .وصرح ب��أن التعليم يتعدى ذلك.
التعلي��م يعن��ي إدراك التن��وع والثقاف��ة
والقي��م كالتقب��ل والتحمل املتب��ادل .وأن
التعلي��م حتى اآلن ال يبدو كحق من حقوق
اإلنس��ان .علينا أن نعم��ل إلقامة مجتمع
يتمتع أفراده بحقوق متساوية.
وأك��د وزي��ر التربي��ة اإلس��باني الس��يد
أجني��ل غابيلندو بوجول أن بيان س�لامنكا
يعكس تواف��ق عاملي عل��ى احلاجة للدمج
الترب��وي وأن دعم اجملتم��ع بكافة مكوناته
يعتبر أساس��يا إذا ما أردنا تغيير املفاهيم
املغلوط��ة واألحكام املس��بقة عن اإلعاقة
ومن أجل التوصل إلى املس��اواة الشاملة.
وأك��د عل��ى أهمية املؤمتر كه��ذا في تبادل
اخلب��رات وإكتس��اب امله��ارات واخلب��رات
والقدرات املعززة.
وقد وض��ع الس��يدين بيت��ر إيفان��ز (احمللل
الس��ابق األس��مى ف��ي منظم��ة التعاون
اإلقتصادي والتنمية  )OECDوفيان سيمونز
(الرئي��س املنتخ��ب للجمعي��ة العاملي��ة
ألبحاث اإلعاقات العقلية )IASSID
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إجراءات واقعية ميكن إعتمادها
لتحقيق الدمج الرتبوي:

• التمويل :زي��ادة فعالية والتحويالت املنح
املالية املقدمة للتربية اخلاصة نحو الدمج
التربوي
• مصداقية وتقومي
• برامج تدريب للمعلمني لتحضير مدرسني
كجزء أساسي من برامج التدريب واإلعداد
• تقدمي وتوفير املعرفة واملوارد
• تقدمي الدعم داخل وخارج املدارس
• سياس��ات تربوي��ة  :تش��ريعات قوي��ة
وفالعلة
• مش��اركة أكثر م��ن أولياء األم��ور وتبادل
املعلومات املشتركة
• مناه��ج مرن��ة وتنظيم داخ��ل الصفوف
لإلستجابة حلاجات التالميذ
أخباري 14

وإختتم فيان باملقولة التالية:

"يج��ب أن يصار إلى تقييم نوعية التعليم
بنوعي��ة التعلي��م املق��دم إل��ى اجملموعات
املهددة من األطفال"
وقد قدمت خالل املؤمتر العديد من ورش��ات
العم��ل إلفس��اح اجمل��ال أمام املش��اركني
ليظهروا آراءهم وليشاركوا في املناقشات
على مس��تويات فردية مع العلماء واخلبراء
واألكادمييني وممثلي منظمات اإلعاقة.
وفي إحدى الورش املنظمة قدمت السيدة
فانيس��ا دي س��انتوس من جمعية جنوب
أفريفيا ملتالزمة داون والسيد برنارد شميت
م��ن منظم��ة اإلحت��واء الش��امل أوروب��ا ،
ومنظم��ة النمس��ا العضو ف��ي اإلحتواء
عالمي

الشامل ،كالهما قدما وجهة نظر كأولياء
أمور ألطفال ذوي إعاقة وناقشا دورجمعيات
الوالدين ف��ي توفير الدم��ج التربوي .وقدم
برنارد شميت النصيحة ليشاركوا بفعالية
اكث��ر في تروي��ج التقني��ات وإب��راز احلاجة
إلى املش��اركة في اإلجن��ازات الناجحة كما
ونصح بتعزيز دور الوالدين .وأبرزت السيدة
ليليان مالينغ املربية اخملتصة واملناصرة من
زميبابوي قوة مناصرة الوالدين التي يتحتم
توفرها من أجل نشر الوعي وتغيير املواقف
في اجملتمع.
كما حتدث في ورش��ة عمل أخرى نورس��ك
فوربن��د م��ن الفدرالي��ة النروجي��ة ألولياء
أم��ور األش��خاص املعوق�ين عقلي��ا ح��ول
الدم��ج التربوي ف��ي النرويج واب��رز أهمية
دم��ج املناصرين الذاتي�ين من خالل حمالت
التدريب املتناس��ب إضافة إلى ذلك حتدثت
ديني��ز روزا العض��و الروس��ي ف��ي اإلحتواء
الشامل ألوروبا عن العوائق القائمة للدمج
في روس��يا وحتدث��ت عن النش��اطات التي
تقوم به��ا جمعية بيرس��بكتيفا ملواجهة
تل��ك العوائ��ق مبا ف��ي ذلك برام��ج تدريب
املعلم�ين ورف��ع الوع��ي ح��ول اإلعاقة في
امل��دارس ناصحا امل��دارس بتوفير الولوجية
وإنتهاء الصور النمطية السائدة من خالل
األفالم الس��ينمائية .كم��ا تنظم جمعية
بيرس��بكتيفا حم�لات وتق��دم املش��ورات
للوالدين ودعايات لتعزيز الدمج.
وفي ورش��ة عمل التجارب الوطنية قدمت
إميانوكوالدا بليسنس��يا-بيرو من املنظمة
األوروبي��ة للمش��اركني "خط��ة العم��ل
األوروبية  " 2010-2003وعن املرتكزات الثالثة
لهذه اخلط��ة  ،مناهضة التمييز والتنهيج
والولوجي��ة .كم��ا وأب��رزت أهمي��ة تطبيق
املعاه��دة الدولي��ة في ال��دول األطراف في
اإلتفاقية على مس��توى الس��وق األوروبية.
وقد أبلغت بأن اإلط��ار الدولي للعمل –من
مؤمت��ر س�لامنكا سيش��كل حاف��زا قويا
إلستراتيجيات املنظمة األوروبية ولصناعة
السياسات.
وكان��ت ال��ورش األخ��رى فرص��ة للتب��ادل
والتفاعل بني املتحدث�ين من أوروبا الغربية
والش��رقية ونيوزلن��دة وكن��دا وأمي��ركا
الالتينية والواليات املتحدة.
وفي إختت��ام املؤمت��ر حتدثت دايان ريتش��لر
رئيسة منظمة اإلحتواء الشامل و إنغريد
كورنر رئيس��ة إقلي��م أوروبا ع��ن اإلجنازات
احلاصلة منذ  1994متطلعني إلى مستقبل
واعد.
عالمي

قرار مؤمتر ساالمنكا 2009م

" نح��ن املوقعون ادناه املش��اركون في
املؤمتر العاملي حول الدمج التربوي – في
مواجه��ة الهوة ما بني احلقوق واآلمال
والواقع؟ العودة إلى جامعة ساالمنكا
إسبانيا ( 21أكتوبر )2009
 - 1إع��ادة التأكيد على اإللت��زام ببيان
س��االمنكا ( )1994ونلت��زم بتطوير
نظ��ام دمج تربوي ف��ي كل بلد من
بل��دان العال��م .نرح��ب باملعاهدة
الدولي��ة ح��ول حقوق األش��خاص
ذوي اإلعاق��ة وخاصة املادة  24التي
تضي��ف زخم��ا جدي��دا عل��ى احلق
االنساني بالدمج التربوي كعملية
حيث يتم دع��م األطفال .التالميذ
املدموجني مما ميكنهم التوصل إلى
احلصول على م��ا يلبي تطلعاتهم
األكادميي��ة واإلجتماعي��ة وذل��ك
بإزال��ة املوانع ،حيال البيئة احمليطة
،واملواقف اإلجتماعي��ة ،والتواصل،
واملنه��ج الدراس��ي والتعلي��م
والتفاعل اإلجتماعي والتقومي على
مختلف املستويات.
 - 2ونناش��د كاف��ة احلكوم��ات إب��رام
اإلتفاقي��ة الدولي��ة حي��ال حقوق
األش��خاص ذوي اإلعاق��ة ولك��ي
تُعد وتطب��ق خطط��ا موضوعية
لضم��ان تطوي��ر الدم��ج الترب��وي
للجميع ،باإلضافة إلى مناش��دتنا
الوكاالت الدولية مثل اليونيسكو
واليونيسيف والبنك الدولي لتعزيز
دعمه��م اجله��ود اآليل��ة لتطوي��ر
الدم��ج الترب��وي ووض��ع ذل��ك في
أولوياتهم
 - 3ونضع لزاما علينا تش��كيل حتالف
من أجل حشد اجلهود العاملية إلجناز
الدمج الترب��وي للجميع ونحن من
ه��ا نعلن إطالق املب��ادرة  24كإطار
لبلوغ غايتنا”
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و ﺣــﻤﻠـــــــــــــﺔ
ﻣــﻌــ� ﻓــﻠﻨــﺰرع اﻻﻣــــــﺎرات
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مبادرة ً
“معا فلنزرع اإلمارات”
مبادراتي
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أطلقتها جمموعة الصحراء بالتعاون مع
وزارة الشؤون االجتماعية
مجموعة الصحراء هي شركة إماراتية
أنشئت عام  1988وهي مجموعة شركات
تختص في أعمال إنشاء احلدائق وتصميمها
وكل ما يحتويها ،وتعتبر هذه اجملموعة هي
الكبرى في هذا اجملال وهي متتلك  % 50من
سوق النباتات  .ومتتاز بنخبة من اخلبراء من
شتى دول العالم في مجال املسطحات
اخلضراء ،كما أن لديها راوبط وثيقة مع
الهيئات احلكومية والوزارات والبلديات في
األعمال الزراعية وعالج النباتات.
وتعتبر مجموعة الصحراء من أوائل
شركات القطاع اخلاص في االهتمام
بقضية توظيف وتشغيل األشخاص ذوي
اإلعاقة مبختلف أنواع إعاقاتهم ،حيث

بدأت اجملموعة يإيجاد فرص عمل مالئمة
ومتكافئة مع نوعية اإلعاقة في عام
 .2006فوصل عدد العاملني من املعاقني 36
موظفا ً غالبيتهم من ذوي اإلعاقة الذهنية
على أمل أن يصل العدد مع نهاية العام
 2009إلى خمسني موظفاً.
محلة ً
“معا فلنزرع االمارات”

جاءت هذه املبادرة من قبل مجموعة
الصحراء بالتعاون مع وزارة الشؤون
االجتماعية ،تعبيرا ً عن إشراك األشخاص
ذوي اإلعاقة في مختلف جوانب احلياة
اليومية ،وممارستهم لنشاط مثمر يفيدون
من خالله مجتمعهم ،ويعبرون من

خالله عن قدراتهم ومهاراتهم الزراعية
التي اكتسبوها من خالل توظيفهم في
مجموعة الصحراء .لذلك جاءت احلملة
للمزج بني االهتمام البيئي واحلضاري
املعهود في الدولة ،وإبراز القدرات الكامنة
لدى األشخاص ذوي اإلعاقة ،وتعبيرا ً عن
حبهم لوطنهم الذي يهدونه خالصة
جتربتهم عبر املشاركة بتخضيره وبالتالي
ترسيخ انتمائهم له.
أهداف احلملة:

إن الهدف األساسي من احلملة هو
انتقال األشخاص املعاقني إلى طاقات
منتجة مفيدة لوطنهم ،وبناء اإلجتاهات
اجملتمعية اإليجابية نحوهم ،وخلق فرص
عمل مناسبة لهم ،وبث الثقة في نفوسهم
واملساهمة بدمجهم اإلجتماعي ،حيث بدأ
املوظفون في مجموعة الصحراء من ذوي
اإلعاقة عملية الزراعة في مجموعة من
الوزارات احلكومية االحتادية والدوائر احمللية،
واملعالم احليوية في الدولة.
دور وزارة الشؤون االجتماعية:

لقد دعمت وزارة الشؤون االجتماعية
هذه احلملة ،وذلك عبر توقيع اتفاقية
تفاهم مع “مجموعة الصحراء” ،حترص
مبوجبها الوزارة على التعاون مع مجموعة
عالمي

الصحراء من أجل توفير املعلومات حول
األشخاص ذوي اإلعاقة الذين هم في سن
العمل والقادرون عليه ،وتزويد اجملموعة
باملعلومات الضرورية عن األشخاص
ذوي اإلعاقة مثل البيانات والدراسات
اإلحصائية واملؤسسات واملراكز التي تقدم
لهم خدمات التأهيل املهني والتشغيل.
وتقدمي الدورات التدريبية واالستشارات
الفنية للعاملني املباشرين مع األشخاص
ذوي اإلعاقة الذين توظفهم مجموعة
الصحراء ،من أجل ضمان تكيفيهم املهني
ومنوهم في بيئة العمل واستقرارهم فيه.

للمشاركة في هذا املشروع ،ليم تدريبهم
من قبل املعاقني على كيفية زراعة
أشجار الفاكهة واالعتناء بها ،وبذلك
يتم توظيف مجموعة من األشخاص
ذوي اإلعاقة في زراعة أشجار الفاكهة
بعد تدريبهم الكافي عليها ،حيث سيتم
متابعة عمليات العناية باألشجار طيلة
فترة احلملة التي بدأت من األول من أكتوبر
2009م ومتتد لغاية  30إبريل 2010

ومن أجل تفعيل هذه املبادرة حرصت
“مجموعة الصحراء” على االتفاق مع
مجموعة من املؤسسات احلكومية واحمللية
واملدارس واجلامعات ،والشركات الكبرى ،من
أجل زراعة عشرة آالف شتله من الفاكهة
في مرافقها وحدائقها.
ودعوة مجموعة من الشخصيات
املهمة في القطاع احلكومي ،رجال األعمال
واملمثلني والالعبني املشهورين ملشاركة
املعاقني في هذه املهمة إلضفاء الطابع
اإلعالمي على املشروع ،وحتفيز اجملتمع
للمشاركة والتعريف بقدرات املعاقني،
وكذلك دعوة طلبة مدارس التعليم العام
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محلة “كن صديقي”

لدمج األشخاص ذوي اإلعاقة يف التعليم العام
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في إط��ار تفعيل الش��راكة في الدمج
اجملتمعي وتطوير أساليب الرعاية والتأهيل
املقدم��ة لألش��خاص ذوي اإلعاق��ة ،والذي
يعتب��ر هدف��ا ً اس��تراتيجيا ً تس��عى وزارة
الش��ؤون االجتماعي��ة من أج��ل حتقيقه،
تبنت إدارة رعاية وتأهي��ل املعاقني مبادرة “
تفعيل قانون حق��وق املعاقني فيما يخص
دمج املعاقني في التعليم العام “مدرس��ة
اجلمي��ع” ،كمبادرة مس��تقلة ته��دف إلى
تطبيق الهدف االستراتيجي العام املنبثق
عن اس��تراتيجية احلكومة االحتادية ،ودمج
املعاقني بصريا ً في م��دارس التعليم العام
بنسبة  % 100مع نهاية العام 2010م.

وم��ن أجل تنفيذ هذه مبادرة (مدرس��ة
اجلمي��ع) ،مت إع��داد حملة حت��ت عنوان “كن
صديق��ي” في إش��ارة إل��ى دع��وة متبادلة
معلن��ة من قبل األش��خاص املعاقني وغير
املعاقني لبناء جس��ور التع��اون والصداقة
في البيئة التعليمية ،حيث ميد األشخاص
املعاق��ون املدمج��ون في م��دارس التعليم
الع��ام أيديه��م م��ن خ�لال ه��ذه احلملة
لتتش��ابك م��ع أيدي زمالئه��م في الصف
الدراس��ي ،للتع��اون واملضي في مس��يرة
تعليمية واحدة تضم��ن الفرص املتكافئة
لكال الطرفني في التعليم ،والبيئة امليسرة
واآلمنة املشجعة على التحصيل الدراسي

مبا يتناس��ب مع قدرات كل ش��خص على
حدا.
وألن للصداق��ة قيمة كب��رى ومغزى ذو
دالالت هام��ة في حياة الف��رد االجتماعية
والتعليمي��ة ،ف��إن روح ه��ذه الصداق��ة
الت��ي تن��ادي بها حملة (ك��ن صديقي) من
ش��أنها أن تس��اهم في الدمج االجتماعي
للش��خص املعاق مع أقرانه ،ليس في إطار
احلياة املدرسية فحسب وإمنا على مستوى
موس��ع في اجملتمع ،لذلك تس��عى احلملة
إل��ى تهيئة بيئ��ة تعليمية خصب��ة تقوم
على أسس التعاون بني الطالب ذو اإلعاقة
وغي��ر املعاق لتحقيق األه��داف التعليمية
املش��تركة ،وعلى أس��اس حقوقي يضمن
للطال��ب املع��اق أن يك��ون ب�ين أقرانه في
املدرس��ة ،وميارس أوجه حيات��ه التعليمية
واالجتماعي��ة بحري��ة ويس��ر ،وأقصى قدر
ممكن من اإلعتماد على الذات.
عالمي

وبذلك تكون إدارة رعاية وتأهيل املعاقني
ق��در رس��مت مالم��ح الدم��ج التربوي في
الدولة بأسلوب عصري حديث يتناسب مع
أفضل املمارس��ات العاملية ،وطريقة جاذبة
للطلب��ة ،تخاطبهم بلغتهم البس��يطة،
عن طريق مجموعة من األنشطة التربوية
والتعليمي��ة والترفيهي��ة الهادف��ة الت��ي
تخدم في احملصل��ة النهائية الهدف العام
ملبادرة (مدرسة اجلميع).
فلألس��لوب القصص��ي حض��ور كبير
في هذه احلملة ،بعد أن أصدرت إدارة رعاية
وتأهيل املعاقني “سلسلة نور القصصية”،
حيث متأل هذا األس��لوب عناصر التش��ويق
واحمل��اكاة ،ولعب األدوار ،بحيث يس��تخلص
الطالب بعد مناقشة كل قصة مع زمالئه
ومعلم��ه في الفصل الدراس��ي مجموعة
من العبر والدروس املستقاة ،والتي بإمكانه
نقلها إلى واقعه اإلجتماعي ،وبذلك تفتح

السلسلة القصصية العنان أمام مخيلة
الطالب في بناء تصورات جديدة نحو قدرات
الش��خص املع��اق وط��رق التعام��ل املثلى
مع��ه ،وبذل��ك ت��ذوب اإلجتاهات الس��لبية
واالنطباعات املس��بقة تدريجياً ،األمر الذي
يبل��ور بيئ��ة مدرس��ية مهيأة تس��توعب
قضي��ة اإلعاق��ة وق��ادرة عل��ى اس��تقبال
الطالب املعاقني على مقاعد الدراسة.
أهداف احلملة ومستهدفوها:

ته��دف حمل��ة ك��ن صديقي بش��كل
أساس��ي إل��ى حتقي��ق الدم��ج الترب��وي
لألش��خاص املعاقني في م��دارس التعليم
الع��ام ،وتنمي��ة اإلحس��اس باملس��ؤولية
االجتماعي��ة نح��و املعاق�ين ،والتوعي��ة
اجملتمعي��ة بش��أنهم ،إضاف��ة إل��ى تعزيز
دور األش��خاص املعاق�ين في اجملتم��ع وبناء
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اإلجتاهات اإليجابية نحوهم.
وتخاطب هذه احلملة وتستهدف ليس
األش��خاص املعاق�ين فحس��ب ،وإمن��ا كل
األش��خاص ذوي العالقة بالواقع التعليمي
في الدولة ،والذين بإمكانهم املساهمة في
جناح عملية الدمج التربوي ،حيث ال مناص
من إش��راك طلبة امل��دارس عب��ر التوعية
والتوجي��ه ،والهيئات التعليمي��ة والفنية
الت��ي يعتمد جناح احلملة عل��ى اجتاهاتهم
اإليجابية نحو املعاقني وقناعاتهم بأحقية
تلقيه��م التعلي��م على مقاعد الدراس��ة
العام��ة ،إضاف��ة إل��ى أولياء أم��ور كل من
املعاق�ين وغير املعاقني ،والذي��ن لهم الدور
األكبر في توعي��ة أبنائهم ،وتعزيز تقبلهم
للمعاقني ف��ي املدارس ومش��اركتهم في
األنشطة املشتركة ،وكذلك اجملتمع بشكل
عام عن طريق مختلف وسائل اإلعالم.
ومن حيث املراحل األساس��ية للحملة
فق��د مت االنته��اء م��ن املرحلت�ين األول��ى
والثاني��ة للحمل��ة والتي كان��ت عبارة عن
مرحلة التنس��يق م��ع إدارات امل��دارس من
أجل الدمج ،ونش��ر ثقاف��ة الدمج التربوي
ب�ين الطلب��ة والهيئة التعليمي��ة وتهيئة
البيئة املدرس��ية للطلب��ة املعاقني ،حيث
مت التنس��يق م��ع وزارة التربي��ة والتعلي��م
لتق��دمي مجموعة م��ن ال��دورات التدريبية
للمعلمني القائمني عل��ى تدريس املعاقني
بصريا ً أساسيات لغة برايل ومبادئ التوجه
واحلركة واتي مت بعضها خالل ش��هر يوليو
املاضي.
وكانت املرحل��ة الثانية للحملة عبارة
عن املرحلة اإلعالمي��ة ،والتي مت فيها وضع
امللصقات ،وتوزيع املنشورات على املدارس،
وضع الش��عار املصور اخلاص باحلملة على
املناهج التعليمية لوزارة التربية والتعليم،
وامللصقات في الش��وارع ،إضافة إلى إعداد
برام��ج تلفزيوني��ة تتضمن الش��خصيات
مبادراتي
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األساسية للحملة ،والتي تتضمن رسائل
إعالمي��ة موجه��ة لألطف��ال ع��ن الدمج،
وتصني��ع مجموع��ة م��ن األلع��اب الت��ي
متثل ش��خصيات احلملة (ن��ور ،ناصر ،عزام
ومحبوب) في إشارة إلى اإلعاقات البصرية
والس��معية واحلركي��ة والذهني��ة الت��ي
تتقمصه��ا هذه الش��خصيات إضافة إلى
شخصية (سالم) الذي ميثل طالبا ً من غير
ذوي اإلعاقة.

تتقدم
إدارة رعاية وتأهيل املعاقني
بوزارة الشؤون االجتماعية
بخالص التهاني القلبية إلى
معالي الدكتورة

مريم حممد خلفان الرومي

ه��ذا وس��تقوم إدارة رعاي��ة وتأهي��ل
املعاق�ين باس��تكمال البرام��ج التدريبية
املش��تركة م��ع وزارة التربي��ة والتعلي��م
بهدف تدريب الكادر لنقل اخلبرات لتفعيل
عملية الدمج ،وتفعي��ل دور املعلم العادي
مبا يس��هل عملية الدم��ج ،وتعزيز حلقات
التواصل بني املعلم العادي واملعلم اخملتص
في مجال اإلعاقة البصرية ،يعقبه تطبيق
عملي حي من خالل ورش العمل حول طرق
التعام��ل املثلى .ويتضم��ن البرنامج أيضا ً
تدريب أولياء األم��ور على اجلوانب العملية
والتأكد من تطبيقها بالشك السليم.

وزيرة الشؤون االجتماعية

وع��ن التصورات املس��تقبلية للحملة
كش��ف وفاء حمد بن س��ليمان مدير إدارة
رعاية وتأهيل املعاقني أنه :من أجل توسيع
نطاق احلملة نحو إعاقات أخرى ،سوف يتم
إضافة ش��خصيات كرتونية جديدة ،لإلملام
بكل أبع��اد البيئة املدرس��ية ومتغيراتها،
ولتخ��دم الهدف العام م��ن احلملة ،إضافة
إل��ى تك��رمي اإلدارات املدرس��ية املتعاون��ة
لتش��جيعها عل��ى م��ا بذلته م��ن جهود
في إجن��اح احلملة وبالتال��ي عملية الدمج
التربوي ،ومنح جوائز ألفضل طالب وأفضل
معل��م مناص��ر للدم��ج وذل��ك بن��اء على
ممارس��اتهم التربوية الس��ابقة خالل فترة
تطبيق احلمل��ة .واجلدير بالذك��ر أن جهات
عديدة قد س��اهمت في إجن��اح حملة “كن
صديقي” أهمه��ا جمعية االحتاد التعاونية
واملرموم ،وبريد االمارات وشركة “بيزي بي”.
عالمي

مبناسبة حصولها على شهادة الدكتوراة الفخرية
في املسؤولية االجتماعـية والتنمـية من جامعـة
MIDDLESEX UNIVERSITY DUBAI

متمنني ملعاليها دوام التقدم والتوفيق
وألف مبروك
عالمي
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 - 1عدم متييز القوانني واألنظمة السارية
حول التوظيف ضد األشخاص
املعوقني.

جتارب دولية يف تشغيل
األشخاص ذوي اإلعاقة
الدكتور جمال محمد الخطيب
الجامعة األردنية
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منذ ما يزيد عن ثالثة عقود ،أصبحت
اجملتمعات تتعامل مع قضايا األشخاص
ذوي اإلعاقة بوصفها قضايا تتعلق بحقوق
اإلنسان ال قضايا تخص نظم الرعاية
االجتماعية فقط .وتعكس القوانني احلالية
قدمت
في دول العالم هذا التحول .وقد ّ
إعالنات ومواثيق منظمة العمل الدولية
()International Labor Organization
أهم العناصر التي يشملها التوجه
املستند إلى احلقوق وخاصة منها :اإلعالن
املتعلق مبكافحة التمييز في التوظيف
(عام  ،)1958واإلعالن املتعلق بالتأهيل
املهني والتوظيف (عام  ،)1983واإلعالن
املتعلق باملبادئ واحلقوق األساسية في
العمل (.)1998

وكما هو معروف ،اتخذت اجلمعية
العامة لألمم املتحدة قرارا في عام 1993
حددت فيه القواعد املوحدة لتحقيق
تكافؤ الفرص لألشخاص املعوقني .وقد
جاءت هذه القواعد مبثابة موجهات للدول
النامية على وجه اخلصوص التخاذ تدابير
قانونية لضمان تطوير برامج وخدمات
التربية اخلاصة والتأهيل .ومن املبادئ التي
أكدتها هذه القواعد ضرورة منح األشخاص
املعوقني صالحية ممارسة حقوقهم
االنسانية وخصوصا في ميدان التوظيف.
وسنركز هنا على القاعدة السابعة كونها
تتعلق بتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة.
ومن أبرز ما جاء ضمن هذه القاعدة ما
يلي:

 - 2دعم إشراك األشخاص املعوقني في
السوق املفتوحة للتوظيف .وميكن
حتقيق هذا الدعم القوي باتخاذ
مجموعة من التدابير مثل :التدريب
املهني ،أو مخططات احلصص التي
تستهدف توفير احلوافز ،أو الوظائف
احملجوزة أو اخملصصة ،أو القروض
أو املنح املقدمة لألعمال الربحية
الصغيرة ،أو األولوية في حقوق االنتاج،
أو االمتيازات الضريبية.
 - 3تضمني برامج العمل التي تنفذها
الدول ما يلي:
• تدابير ترمي الى تصميم أماكن
العمل ومباني العمل ومواءمتها
بحيث تكون ميسرة لألشخاص الذين
لديهم حاالت عجز مختلفة.
• مساندة استخدام التكنولوجيا
اجلديدة وتطوير وانتاج املعينات
واألدوات واملعدات واتخاذ التدابير
الالزمة لتيسير حصول األشخاص
املعوقني على هذه املعينات واملعدات،
لكي يتمكنوا من احلصول على العمل
واحلفاظ عليه.
• تأمني التدريب املالئم ،وتوفير الدعم
املستمر.
 - 4دعم حمالت توعية اجلمهور الرامية
الى التغلب على االجتاهات السلبية
والتحيزات.
 - 5توظيف األشخاص املعوقني في
القطاع العام.
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 – 6تعاون منظمات العمال وأرباب العمل
من أجل كفالة اتباع سياسات
منصفة في مجال التعيني والترقية،
وشروط اخلدمة ومعدالت األجور،
واتخاذ تدابير لتحسني بيئة العمل
بهدف درء اإلصابات ،وتدابير إلعادة
التأهيل للعاملني الذين تلحق بهم
إصابات ذات صلة بالعمل.
 - 7متكني األشخاص املعوقني من العمل
في سوق العمل املفتوحة .وفيما
يتعلق باألشخاص الذين ال ميكن
تلبية احتياجاتهم في سوق العمل
املفتوحة ،ميكن أن يتمثل البديل
لذلك في توفير وحدات صغيرة من
العمالة احملمية أو املدعومة.
 - 8اتخاذ التدابير الالزمة الشراك
األشخاص املعوقني في برامج التدريب
والتوظيف.
 – 9تعاون منظمات العمال وأرباب
العمل مع منظمات املعوقني بشأن
جميع التدابير الرامية الى إيجاد
فرص التدريب والتوظيف لألشخاص
املعوقني ،مبا في ذلك نظام ساعات
العمل املرنة ،والعمل بعض الوقت،
واقتسام الوظائف ،والعمل املستقل،
وخدمات الرعاية باملنزل.
وجاء في املادة التاسعة من االتفاقية
الدولية الشاملة لتعزيز وحماية حقوق
األشخاص ذوي اإلعاقة التي اعتمدتها
اجلمعية العامة لألمم املتحدة في عام
 :2006على الدول االعتراف بحق ذوي
اإلعاقة في العمل على قدم املساواة مع
اآلخرين وأن حتمي هذا احلق في العمل.
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بعض احلقائق ذات العالقة بتشغيل
األشخاص ذوي اإلعاقة*

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

•

إن نسبة البطالة بني األشخاص
املعوقني في الدول النامية تزيد عن
% 80
غالبا ما يفترض أرباب العمل أن
األشخاص املعوقني غير قادرين على
العمل
معظم األشخاص املعوقني العاطلني
عن العمل يريدون العمل ولكنهم ال
يستطيعون إيجاد وظائف
ال يزيد معدل غياب املوظفني املعوقني
عن العمل عن معدل غياب املوظفني
غير املعوقني
ال توجد فروق تذكر بني املوظفني
املعوقني واملوظفني غير املعوقني من
حيث مستوى حتقيق معايير األداء
املهني اجليد
إن تكاليف تعديل بيئة العمل (في
حال احلاجة إليها) لتصبح مالئمة
للموظفني أقل بكثير مما يظن معظم
أرباب العمل
ال توجد فروق تذكر بني معدالت
إصابات العمل بني املوظفني املعوقني
واملوظفني غير املعوقني
قد تكون معدالت االستمرار في
العمل أعلى بني املوظفني املعوقني
منها لدى املوظفني غير املعوقني
غالبا ما يتقاضى املوظفون املعوقون
أجورا أقل من تلك التي يتقاضاها
األشخاص غير املعوقني
تتقاضى املوظفات املعوقات أجورا
أقل من تلك التي يتقاضاها املوظفون
املعوقون
األشخاص املعوقون هم أول من
يفقدون أعمالهم عندما يقرر أصحاب
العمل االستغناء عن موظفني
قد يكون الدعم املالي غير املشروط
للشخص املعوق مثبطا ومعوقا
للتأهيل بدال من أن يكون مشجعا
وميسرا له
إن كثيرا من الدول ليس لديها قوانني
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حتمي حقوق األشخاص املعوقني في
عالم العمل
• تتعرض الفتيات والنساء املعوقات
للتمييز أكثر من النساء غير املعوقات
وأكثر من الرجال والشباب املعوقني
في عالم العمل
• العمل املنزلي هو النمط الوحيد
من العمل املتوفر لنسبة كبيرة من
النساء املعوقات
األشخاص ذوو اإلعاقة وعامل العمل

يكابد األشخاص املعوقون صعوبات
متنوعة في احلصول على عمل من أهمها:
عدم تلقي التعليم املدرسي املناسب،
وعدم مواءمة التدريب في مراكز التأهيل
مع فرص العمل املتاحة في اجملتمع احمللي،
واالجتاهات السلبية ألصحاب العمل .ففي
حني أن أعدادا متزايدة من األشخاص ذوي
اإلعاقة في عالم اليوم أصبحت حتصل
على عمل وتدمج في اجملتمع ،إال أن هؤالء
األشخاص كمجموعة ما زالوا يواجهون
مستويات عالية من الفاقة والبطالة.
فالتقارير الدولية تشير إلى أن  % 20من
فقراء العالم أشخاص ذوو إعاقة .وهذا
صحيح بوجه خاص بالنسبة للنساء
املعوقات .ويتعذر تقدمي معلومات دقيقة
حيث أن الدول املتقدمة فقط تقدم
بيانات ميكن الوثوق بها حول مشاركة
االشخاص ذوي اإلعاقة في عالم العمل.
وحتى في هذا الدول ،تدل البيانات على
التمييز والعزل الذي يتعرض له األشخاص
ذوو اإلعاقة .فهذه البيانات تبني أنه ال
تتوفر لهؤالء األشخاص فرص متساوية
في التعليم والتدريب والعمل .وفي حال
احلصول على عمل ،فان رواتبهم وفرص
الترقية املتاحة لهم واألمن الوظيفي أقل
بكثير مما يتوفر لألشخاص غير املعوقني.
ففي الواليات املتحدة األمريكية وأستراليا
 ،تتراوح معدالت البطالة بني األشخاص
ذوي اإلعاقة ما بني % 50و  .% 70وفي االحتاد
االوروبي تبلغ النسبة  .% 58وفي الدول
النامية ال تتوفر بيانات دقيقة إال أنه يعتقد
أن النسبة تتراوح بني  % 80و .% 90

نسبة البطالة بني األشخاص ذوي
اإلعاقات يف بعض دول العامل*
االقليم/الدولة
		

نسبة
البطالة التقريبية

			
آسيا
		
االحتاد األوروبي
أمريكا الالتينية
		
األرجنتني
		
النمسا
		
البرازيل
		
بلغاريا
كندا		
		
تشيلي
الصني		
		
اليونان
الهند		
		
الفلبني
			
كوريا
روسيا		
الواليات املتحدة األمريكية

% 80
% 65
% 85
% 90
% 30
% 70
% 87
% 26
% 75
% 15
% 84
% 80
% 43
% 30
% 70
% 15

أهم معوقات توظيف األشخاص ذوي اإلعاقات في بعض دول العالم*
		
االقليم/الدولة

أهم املعوقات

			
أفريقيا

مواقف أصحاب العمل السلبية

		
االحتاد األوروبي

التمييز وعدم الثقة بقدراتهم واخلوف من التكاليف

				

اإلضافية

		
أمريكا الالتينية

قلة الوظائف ،قلة التدريب ،التمييز

			
آسيا

عدم الثقة بقدراتهم

الواليات املتحدة األمريكية

االعتقاد بعدم كفاءة األشخاص املعوقني ،اخلوف من

				

تكاليف تكييف بيئة العمل

جتارب دولية يف تشغيل األشخاص
ذوي اإلعاقة

*UN enable، Disabled World.Com
بالرغم من كل املعوقات ،حتسنت فرص
العمل لألشخاص ذوي اإلعاقة في العقود
الثالثة املاضية .السبب هو تغير اجتاهات
أصحاب العمل واملعلمني واألسر .قبل
 30عاما كان االعتقاد هو أن األشخاص
املعوقني غير قادرين على عمل أي شيء
وعاملتهم اجملتمعات بناء على هذا الفهم.
وقبل  20عاما أصبح االعتقاد بأنهم
قادرون على عمل األشياء ولكن بعض
األشياء فقط (مثل جتميع أشياء بسيطة،
وضع ملصقات على األشياء) .وقبل عشر
سنوات أصبحت اجملتمعات تنفذ التوظيف
املدعوم (توظيف ودعم في أماكن عمل
خاصة) .في الوقت احلالي ،تغير األمر متاما
وأصبح عالم األعمال كله تقريبا متاحا
(األعمال املكتبية في الصناعة والتأمني
والتكنولوجيا ،الخ).
عالمي

تتنوع أمناط العمل التي قد يشغلها
األشخاص املعوقون تبعا لعدد من
املتغيرات من أهمها :طبيعة اإلعاقة
وشدتها ،وفاعلية التدريب ،وطموحات
الشخص وقدراته ،والفرص املتاحة في
اجملتمع احمللي .وبوجه عام ،تأخذ أمناط العمل
املتاحة لهؤالء األشخاص األشكال التالية
(اخلطيب :)2008
أ -العمل في السوق املفتوحة أو العمالة
التنافسية ()Competitive Employment
وهو انخراط الشخص ذي اإلعاقة في
سوق العمل املفتوحة (الزراعة ،الصناعة،
التجارة) بشروط مماثلة للموظفني غير
املعوقني .إنه توظيف األشخاص املعوقني
توظيفا انتقائيا حسب قوانني العرض
والطلب ووفق قوانني العمل والتوظيف.
ويوفر هذا البديل فرص عمل متنوعة
جدا كما أنه يساعد في حتقيق مبدأ
الدمج وتساوي الفرص.
ب -العمل في مشاغل محمية (Sheltered
 :)Employmentوهو توظيف في ورش
محمية لألشخاص الذين متنعهم
طبيعة اإلعاقة وشدتها من االنخراط في
العمالة التنافسية .وقد يكون العمل
في املشاغل احملمية ملرحلة انتقالية إلى
أن يكتسب الشخص املهارات املهنية
الالزمة لولوج السوق املفتوحة وقد
يكون مبثابة عمل طويل املدى إذا كانت
اإلعاقة شديدة لدرجة حتول دون توفر
عالمي

* UN enable
فرص عمل أخرى.
ج -العمل للحساب اخلاص (املشاريع الفردية
الصغيرة) :يستطيع بعض األشخاص
املعوقني تنفيذ مشاريع استثمارية
خاصة .وتبادر دول كثيرة إلى توفير دعم
ملثل هذه املشاريع تشجيعا الستقاللية
األشخاص املعوقني وتيسيرا الكتفائهم
الذاتي اقتصاديا.
د -العمل باملنزل ( :)Home Workإذا كانت
طبيعة اإلعاقة حتول دون ّ
متكن الشخص
املعوق من التنقل واحلركة بيسر أو إذا
كانت ثمة قيود اجتماعية وثقافية
حتد من العمل خارج املنزل ،ميكن دعم
األشخاص املعوقني وتدريبهم لتنفيذ
مشاريع حرفية أو صناعية من منازلهم
تدر دخال معقوال وتقلل من اعتمادهم
على غيرهم.
هـ -اجلمعيات التعاونية لألشخاص
املعوقني(Cooperatives for Persons
 :)with Disabilitiesهي مؤسسات أو
مشاريع تعاونية يقيمها األشخاص
املعوقون أنفسهم أو تنشأ لهم لتنفيذ
أنشطة مدرة للدخل وتوفير اخلدمات
الصحية واالجتماعية وفرص املشاركة
في األنشطة الثقافية والترويحية.
وتتطلب مثل هذه التعاونيات تقدمي
تدريب هادف لألشخاص املعوقني في
مجاالت العمل التعاوني.
و -نظام احلصص (:)Quota Systems
تخصيص نسبة مئوية معينة من
الوظائف لألشخاص ذوي اإلعاقة.

الدروس املستفادة من جتارب الدول

املختلفة
الدرس األهم الذي تعلمناه من جتارب
الدول اخملتلفة في السنوات املاضية هو أن
األشخاص ذوي اإلعاقة قادرون على املشاركة
البناءة في االقتصاد الوطني إذا أزيلت العوائق
وقدم لهم التدريب املناسب وتوفرت لهم
ّ
الفرص .فعلى سبيل املثال ،أفادت شركة
دوبونت ( )Dupont Corporationاألمريكية
وهي ثاني أكبر شركة للكيماويات في
العالم في تقرير حديث لها أن أداء موظفيها
ذوي اإلعاقة يعادل أو يفوق أداء موظفيها
غير املعوقني من حيث السالمة املهنية
واالنتاجية واملواظبة .وقد توصلت عشرات
الشركات الكبرى وآالف أصحاب العمل في
العالم إلى نتائج مشابهة (International
.)Labor Organization، 2007
درس آخر بالغ األهمية تعلمناه من
خبرات دول العالم اخملتلفة أن نظم اإلعانات
احلكومية تكرس اإلحساس بالضعف
وتشكل مثبطا قويا للعمل .فاحلوافز للعمل
ليست قوية بالنسبة ألؤلئك الذين يعيشون
على املعونات احلكومية (ضمان اجتماعي،
رعاية صحية ،الخ) بسبب اإلعاقة .وذلك
صحيح أن عملهم ال يؤدي إلى حتسني
دخولهم بل هو قد يعمل على تخفيضها.
لكن االعتماد على الدعم احلكومي للعيش
يجعل الشخص مهمشا ويجعله يتعرض
للوصمة االجتماعية.
ومن الدروس املستفادة أيضا سواء من
الدول املتقدمه أو الدول النامية قصور
تقدمي خدمات التدريب املهني والتشغيل
لألشخاص املعوقني من خالل مراكز/معاهد
تدريبية خاصة .فكما حتولت برامج التربية
اخلاصة من برامج تنفذ في أوضاع معزولة
إلى برامج تنفذ وفقا لفلسسسفة الدمج،
حتولت برامج التأهيل املهني من برامج تنفذ
في مؤسسات متخصصة معزولة (كالورش
احملمية للتدريب والتشغيل) إلى برامج
التوظيف املدعوم (تشغيلهم في اجملتمع
وتدريبهم أثناء العمل).
فالتأهيل التقليدي محدود من حيث عدد
وطبيعة املهن التي يدرب عليها وانخفاض
اجلودة وتأكيده على مبدأ العزل وعدم قدرته
على الوصول الى خدمة قطاع أكبر من
األشخاص املعوقني أو حتسني امكانية ادماج
اخلريجني في سوق العمل.
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ألماكن قد ال يصلها اآلخرون و(نفهم)
أشياء قد ال يفهمها اآلخرون؟ هل هذا هو
املطلقُ
نقيض النسبي؟ هل نحن غيرهم؟
ُ
هل هم غيرنا؟ وإذا كنا نريد من اآلخرين أن
يقبلونا كما نحن ونص ّر على ذلك فلماذا ال
نقبلهم أيضا كما هم؟

اللغـة حني تكــون عائقـا
( ال��دالالت الس��يكولوجية والسوس��يولوجية لبعض
املفاهي��م واملصطلحات املس��تخدمة يف أدبيات
اإلعاقة )
ماهر الريشة
خبير تأهيل مهني
منظمة العمل الدولية
هل أصبحت اللغة هي األخرى "عائقا"
أمام دمج األشخاص ذوي اإلعاقة في
اجملتمع؟ ملاذا نستخدم أحيانا تعبيرات
ومفاهيم وكلمات تثير في الوجدان والعقل
دالالت ملتبس ًة وقد تعكس ما يُقصد
ٍ
منها؟ من ميلك حقّ إسقاط معاني محددة
معنى ومغز ًى؟
على كلمات حتتمل أكثر من
ً
من يقرر أ َّن من "يختلف" عنا يستحق لغة
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مختلفة غير تلك التي نستخدمها بيننا
نحن "املتشابهني"؟! من يجب أن يحدد
مواصفات إنسان آخر مظهرا ً وجوهرا ً إذا
كان أداؤه وتعاطيه لطقوس احلياة اليومية
بجميع جتلياتها مختلفا عما نقوم به
و( ُمربِكا) لنا وملا اعتدنا عليه؟ هل ألننا
(نسمع) أشياء قد ال يسمعها اآلخرون
و(نرى) أشياء قد ال يراها اآلخرون و(نتحرك)
عالمي

إن املتت ّبع ألدبيات اإلعاقة يالحظ
مبنتهى السهولة أن كثيرا ممّن له عالقة
بهذا اجملال سواء بالتخصص أو بالتنظير أو
باملمارسة أو باملعاناة يستخدم كلمات تبدو
للوهلة األولى ُمحايد ًة وموضوعية وذات
نوايا صادقة ،غير أن تدقيقا بسيطا فيها
يجعلنا نستنتج مبا ال يدع مجاال للشك
أنها غير محايدة ،بل على العكس ،فإنها
قد تشكل إساءة وانتهاكا لألشخاص ذوي
اإلعاقة وقضاياهم.
البد من إزالة احلاجز اللغوي الذي يعيق
تواصلنا مع األشخاص ذوي االعاقة

لنبدأ من السؤال اللغوي البسيط
التالي :ما هو عكس كلمة معاق أو مع ّوق؟
لقد وَ ّج ْه ُت هذا السؤال ألكثر من فئة
ومجموعة ممن يعملون مع األشخاص ذوي
اإلعاقة أو أهاليهم أو الطلبة أو املتدربني أو
من عامة الناس ،وكانت معظم إجاباتهم
كما يلي :إن عكس كلمة معوق هو"
سوي"" ،سليم" " ُمعافى" " ،صحيح" ،
"عادي" " ،كامل" " ،طبيعي"  ،وقليل جدا
أجاب إن عكسها هو "غير معاق" أو "غير
ُّ
ُّ
األقل أجاب بأنه ال يعرف أو
واألقل
مع ّوق"،
لم يخطر السؤال بباله من ُ
قبل!
لنبدأ أيضا بتحليل اإلجابات :من يقرر
معافى
سوي أو
أن هذا الشخص أو ذاك
ٌّ
ً
عالمي

ٌ
سليم أو
كامل أو
صحيح أو
عادي أو
أو
ٌ
ٌّ
ٌ
طبيعي أو ...أو...؟ ما هو املعيار أو املعايير
ٌ
املستخدمة للحكم على اآلخرين بأنهم
أصحاء وعاد ّيون وسليمون وكاملون؟ ما
هي مواصفات الشخص العادي أو السليم
أو السوي؟ هل األطباء فقط (كما أجاب
بعضهم) هم املخُ ّولون فقط باإلجابة على
هذه األسئلة أم أ ّن (املنظر العام) للشخص
املاثل أمامنا (كما أجاب البعض اآلخر) هو
َمن يحدد ذلك؟ إذا سألت أي إنسان على
سوي ،فسوف يجيبك
سبيل املثال هل أنت
ٌّ
ميتص مفاجأة السؤال) بأنه
فورا (بعد أن
ّ
كذلك دون أدنى شك وبدون أن يعطي
سمعك ما
مساحة للتفكير أصال ،وقد يُ ِ
ال تو ّد سماعه نظير جت ّرؤك على سؤاله
أصال مثل هذا السؤال ،ألن اإلنسان "غير
السوي" حسبما هو مزروع في العقل
اجلمعي والوجداني هو اجملنون أو غير العاقل
أو الذي يعاني من مرض نفسي! فإذا كنا
أسوياء فهل األشخاص ذوو اإلعاقة "غير"
أسوياء؟ وإذا كنا "عاديني" فهل األشخاص
املع ّوقون "غيرعاديني"؟ وهل (السو ّية)
و(العاد ّية) وغيرهما هي اصطالحات طبية
أم اجتماعية أم ثقافية أم ماذا؟
لقد مرت تسميات األشخاص ذوي
اإلعاقة مبراحل مختلفة ،فأحيانا كان
يُطلق عليهم "عاجزون" أو "ذوو عاهات"
أو "ذوو احتياجات خاصة" أو " ُم َت ََح ّدون" ،أو
" ُم ْق َعدون" وجميع هذه التسميات حملت
معها دالالت سلبية أو غير مقبولة ،حتى
أن اللغة االجنليزية حاولت أن تبتعد عنها
واستنبطت معاني أكثر إيجابية منها،
فكلمة  DISABLEDالتي تعني الشخص

املع ّوق استُب ِدلت بكلمة أخرى هي
 DIFFABLEDالتي تعني القدرة مع االختالف
بالطريقة ،وكلمة  HANDICAPالتي تعني
العجز استبدلت بكلمة HANDICAPABLE
مبعنى القدرة ،وكل ذلك يؤكد أهمية
اختيار التعبيرات التي ال تثير في املتلقي
أي انطباعات غير مرغوب فيها ،أو قد يُسا ُء
فهمها.
إن التجربة أثبتت ـ وما زالت تثبت ـ قدرة
األشخاص ذوي اإلعاقة على القيام باألدوار
التي يقوم بها غيرهم في جميع مناحي
احلياة مع بعض االستثناءات القليلة ،مما
يعني أن التسميات أو التوصيفات التي
تُطلق عليهم هي في أبسط األحوال غير
حقيقية بل هي متحيزة ضدهم وتنتهك
حقوقهم وإنسانيتهم ،وعليه فإنهم
يستحقون لغة غير تلك التي يستخدمها
معظمنا عند احلديث معهم أو عنهم.
إن علينا أن نزيل هذا (احلاجز اللغوي) من
قاموسنا الثقافي واالجتماعي والنفسي،
وأن نعمل على استنباط لغة أكثر إنسانية
وأكثر تفهما لواقع وحقيقة األشخاص
ّ
ولعل لغتنا العربية من أكثر
ذوي اإلعاقة،
اللغات العاملية تطويعا واستجابة ،وقد
يعتقد البعض أن احلواجز املادية األخرى التي
تعترض حياة األشخاص املعوقني هي أهم
وأكثر إحلاحا من قضية اللغة والتسميات
واأللقاب والتوصيفات ،إال أننا نؤكد أنه من
دون لغة حتترم آدميتهم وتؤمن بهم كما
هم ،فإن احلواجز األخرى تبقى كما هي
حتى ولو متت إزالتها ألن مفهوم اإلعاقة
مزروع هنا في أدمغتنا وعقولناَ ،ف َمن إذن
عليه أن يتغير :نحن أم هم؟
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أسر األشخاص ذوي اإلعاقة..
مشاعر نفسية وانفعالية
موسى شرف الدين
رئيس منظمة االحتواء الشامل /منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

تتمثل أهم مزايا اجملتمعات احلديثة ،في
قيام الناس بالتخطيط سلفا أليامهم القادمة
وقدرتهم على مشاهدة تنفيذ تلك اخلطط كأمنا
زمام املبادرة تبقى قيد حتكمهم .ولكن يبدو أن
األمر مختلف حني يكون بني هؤالء الناس اسر
ملصابني بإعاقات عقلية ،إذ أن هؤالء ولسوء
احلظ يتعرضون لعوامل حتول دون وصولهم إلى
هذه املستوى –النوعي -من اجلودة في حياتهم
اسوةباالخرين إذ يتحتم إعادة هيكلة منط
حياتهم بني ليلة وضحاها .وبغض النظر عن
البراعة في إمتام عملية إعادة الهيكلة هذه فان
هنالك صعوبات جمة في التحكم مبسار النمط
املستجد .
و نتطلع إلى تلك املفاعيل عن قرب فنرى
بداية اهتزاز الثقة ،فمع وصول الطفل تتسارع
عمليات تغيير اخملططات والبرامج التي كان
األهل سبق ورسموها .ونرى ما يتهدد ذلك
الوليد اجلديد من معضالت صحية ،وبطء في
وتيرة اكتساب املهارات الفكرية واالجتماعية،
إضافة إلى العالقة املشوشة مع احمليطني كل
ذلك يضع األهل في موقف صعب فال قدرة لهم
على اتخاذ قرارات حاسمة وقراراتهم تكون عادة
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مرحلية ومؤقتة ،عوضا عن أن تكون طويلة األمد
غير مضمونة النتائج .ولسوء احلظ أن هؤالء
األهل يعانون اكثر من غيرهم من صعوبات
التحول إلى نوعية حياة مقبولة فالبد لهم من
إعادة هيكلة كاملة لنمط حياتهم بني ليلة
وضحاها .ومهما كانت جودة النمط احلياتي
اجلديد سيكون من الصعب التحكم مبتغيراته.

ارتباك وتوتر الوالدين حنو مستقبل
طفلهما املعاق
وتأتى ردود الفعل األولى باهتزاز الثقة
والقلق من اجملهول ،إذ أن وصول طفل جديد
على حني غرة ميكن أن يعصف باالستقرار
القائم وميكن أن يغير مفاعيل البرامج احلياتية
املعتمدة .وهناك العديد من الصعوبات
التي ميكن أن حتيط بالضيف اجلديد تبدأ
باخملاطر الصحية مرورا ببطء تنامي املهارات
االجتماعية والذهنية واهتزاز التواصل مع
احمليطني وصوال إلى االقتناع بأن ليس من حلول
شاملة ودائمة بل كل احللول ستكون مرحلية
ومؤقتة.

فهناك احتماال كبيرا باضطراب وتيرة
النمو لدى املولود اجلديد- ،ومن يعرف ما هي
الوتيرة الطبيعية؟ فأحيانا حتصل االحتماالت
املرتقبة القريبة األجل و وقد تتأخر في أحيان
أخرى .ال أحد يعرف أو باألحرى ال أحد يخبرهم
بذلك .وميكن أن يرفض األهل تصديق كالم
اخلبراء ملا يشاهدوه يوميا من تغيرات  ...وتبدأ
لدى األهل مرحلة الريبة والشك في كل ما
يقال لهم..
ويطال االهتزاز حتى الثقة بالنفس ويالحظ
أن معايشة بعض األهل لهؤالء األطفال
املضطربني محفوف مبخاطر جسدية وصحية
 .وجميعهم يدركون أن انتقادات الذعة ميكن
أن تطالهم إبان مغادرتهم املنزل ،وحتى ألتفه
األسباب كالتأخر في مالحقة االبن .االبنة
خالل تواجده .ها في امللعب او في احلديقة
العامةو او في الشارع.
إن وجود طفل مصاب باإلعاقة العقلية
في أسرة م̧ا يجعلها هدفا سهال لعيون الناس
وألسنتهم من شتى اجلهات والطبقات ،وال بد
من مرور عدة سنوات من التكيف مع هكذا
مواقف لتتحصن األسرة و تزداد مناعة إضافة

عالمي

إلى اعتياد احمليطني بهم على احلالة وتزايد
قدراتهم على حتمل الواقع خاصة بغياب
املظاهر اخلارجية لإلعاقة،.
وهناك أمور حيوية تشوش ،وجتعل قدرة
األهل على التخطيط والبرمجة مضطربة
ومحدودة اآلفاق واخليارات وتنهار اآلمال
والطموحات والتمنيات املتعلقة باأليام
واملستقبل بفعل معايشة أمناط السلوك
املتغيرة حلظة بلحظة وساعة بساعة.
إذ أن تلك اخلطط والبرامج ترسم بشكل
انفعالي ودون دراسة اجلدوى منها ،ودون توفر
الضمانات لتنفيذ تلك اخلطط .وإذا توفرت
لدى األهل اإلمكانات مؤقتا لالستجابة
ملتطلبات واحتياجات ابنهم أو ابنتهم فمن
يضمن االستمرارية .ومن يضمن استمرارية
الدعم من اجلمعيات أو املؤسسات احلكومية
أو استمرارية االلتزام بالقوانني والتشريعات.
ولهذه الضمانات أبعادا وتشعبات تطال
مختلف اوجه احلياة اإلنسانية .فعلى صعيد
التوظيف والعمالة واإلنتاجية االقتصادية
املالية فكثير ما جتد األسرة أو الوالدين
املوظفني صعوبات إدارية واقتصادية من خالل
موقعهم الوظيفي مما يحد من ترقيتهم أو
يحول دونهم ومواقع وظيفية أخرى  .أحيانا
يجد الشريك –أحد الوالدين -الشريك اآلخر
وقد تخلى عن وظيفته أو التحق بوظيفة أخرى
بطرق عشوائية  .أما إذا ما كان املعيل –أحد
الوالدين منفردا -فهناك الصعوبة القصوى
فمن الذي يقوم بالرعاية املباشرة ؟ أو من يقون
باإلنتاج املالي؟..
حتديات اقتصادية واجتماعية تنتظر أسر
املعاقني
أما األهالي التي يرتبط قيمة تعويض
تقاعدهم على نوعية وكيفية أعمالهم
جندهم في ورطة وقلق إذ أن عليهم االلتزام
بكافة الشروط الوظيفية املفروضة على
سواهم -أي على أفراد متمتعني بحظوظ
وفرص أوفر وحرية حترك وسعي وهجرة وتنقل
وتكيف -وهؤالء األهل ترتبط مصائرهم
بشبكات متداخلة من الشروط واالجراءت
املستجدة والغير مستقرة وبالتالي غير
مجدية أو غير منتجة.
أما اجملتمعات التي يعتبر فيها األبناء -في
املستقبل البعيد -ضمانة سعادة اآلباء في
سنيهن وفي عجزهم فمن ياتري سيتابع رعاية
عالمي

األبناء ومن سيأخذ على عاتقه رعاية اآلباء؟
وللنساء في مجمل هذه القضايا نصيب
اكبر من نصيب الرجال .إذ أن نسبة املطلقات
لدى اسر املصابني بإعاقات اكبر وغالبا ما
تكون بسبب تلك احلالة .واملطلقة املعيلة
ملصاب بإعاقة عادة ما تعيش اقرب إلى خط
الفقر إذ أن بدالت أتعابهن أدنى بكثير من أجور
اآلباء إذا ما عملوا في منصب واحد.
وفي اجملتمعات املدنية احلضرية يجد أهل
املصابني بإعاقات أنفسهم في عزلة عن
الرفاق واألصدقاء ،حتى عن زمالء العمل يجدون
جهودهم احلثيثة للمشاركة واملساهمة مع
احمليطني بهم وأبناء حيهم تتشتت متبخرة
دون نتيجة تذكر .وحتى في املناخات األكثر
محافظة والتي عادة ما تسودها معايير وقيم
لتكريس العالقات ما بني الناس نرى أن املناخات
تلك قد بدأت تتلوث وتكتسب أشكاال وألوانا
هجينه.
ونتساءل على من سيعتمد األهل في
املستقبل البعيد ومن هم يا ترى اؤلئك الذين
سيقفون معهم في أيامهم السوداء ؟
كرامة وعزة نفس
إن الكثير من األهالي واآلباء ممن ال يكتفون
مبا يقدم لهم وألبنائهم من خدمات ودعم -
وغالبا ما يكون ذلك أدنى بكثير من املطلوب
توفيره – فالطاقة لهم على حتمل األعباء
الباهظة لالستجابة حلاجات أبنائهم ،ماديا
ومعنويا  .إضافة إلى ذلك فهناك صعوبة
في إيجاد الطرق واألساليب املؤدية إلى تلك
اخلدمات بالرغم من األثمان التي بتكبدها
طالب اخلدمة من مذلة ومها نه.
ويبدو للمشاهد من بعيد كما لو أن والدي
املصاب بإعاقة قد أدينوا فجأة ودون سابق إنذار
بارتكاب جرمية ما،مع سبق االصرار والتصميم،
فحكم عليهم حكما مؤبدا ً دون أن يجرؤ أحد
على القيام بالدفاع عنهم ،فهم مدانون حتى
يثبتوا براءتهم.
وسرعان ما ينتقل األهل إلى مرحلة
تنفيذ احلكم في زقاق وطرق محفوفة بأوجه
وآراء وأشخاص كل يلقي خطبته ووصاياه
وحتذيراته وينبغيا ته فتارة في رداء طبيب وتارة
أخرى مبعطف عالم نفسي وطورا بثوب عامل
اجتماعي إلى ما هنالك من أصحاب اختصاص
وغير أصحاب اختصاص وما اكثر هم .وكلهم
يتشاطر نصائح أو تعاويذ أو صلوات ويجد
األهل أنفسهم مضطرين مللء االستمارات
والتقدم مبحاضر وحتضير وثائق في عمليات

ال تنتهي بهدف استيفاء شروط تلقي ما
يستحقه أبنائهم من متطلبات وخدمات،
وأحيانا جتدهم في آخر الصفوف الطويلة أو
في قوائم انتظار ال نهاية لها ،أو مصغيني
عنوة إلى خبراء وعلماء ومبشرين أو يتحتم
عليهم قبول خدمة منتقصة ……،فتلك
افضل من ال شيء.
أولياء األمور متهمون ومالحقون
لعل ما يهدر من اجلهد والوقت غير كاف في
النيل من األهل واألقارب بل أن هناك التوجس
الدائم املتربص مبوقعهم من اآلخرين ،فهم
موضع شك وتوجس إذ أن إجنابهم ملصابني
باعاقات لم يكن مبحض الصدفة ،والبد من نار
أدت إلى انبعاث هكذا دخان  .وسرعان ما تالحق
هكذا أفكار االخوة واألخوات من حول املصاب
بإعاقة ويحارون ماذا عساهم أن يفعلوا هربا
من مالحقا تهم:
 فهم مطالبون بتبريرات دفاعية إذا مااحسنوا معاملة أبنائهم.
 وهم سجانون-إذا ما افرطوا في حمايةابنهم
 وهم مهملون إذا ما حاولوا تدريب أوالدهمعلى االستقاللية
 هم هاربون من عقدة الذنب إذا ما انخرطوافي العمل االجتماعي
 وهم ناكرون لعالقتهم باملصاب إذا ماابتعدوا إلى مجاالت حياتية ال صلة لها
باإلعاقة
ومهما حاولوا فهم يراوحون مكانهم
ومكانتهم االجتماعية بني اآلخرين ،جاثمني
على مفترق مثلث االبعاد بني املاضي واحلاضر
واملستقبل وال مناص من إحلاقهم بخريطة
قيميه واجتماعية عاصمتها اإلعاقة.
ماذا عس��اهم أن يعمل��وا للمحافظة على
كرامته��م وعل��ى هويته��م اجملتمعية
إذا ؟
نعتقد أن في اعتمادهم على مواطن
القوة عندهم كما عند أمثالهم املبعثرين
بني شرائح اجملتمع في إطار مشتت يتمكنون
من الترقي والتقدم ،و إذا ما بادروا للتواصل
والتالقي حول أهدافهم املشتركة ،عند ذلك
فقط ميكنهم حتسس الدرب الطويل الذي البد
لهم من عبوره للسيطرة على مسار حياتهم
–بغض النظر عن اخلدمات االجتماعية املرصودة
ملساعدتهم -عبر سلم قيمي مستحدث.
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محض الفوليك
قصــة جنــاح للوقايــة مــن اإلعاقــة
الدكتور  /عبدا هلل محمد الصبي

أستشاري طب األطفال  -مدينة الملك عبدا لعزيز الطبية  -الحرس الوطني

حالة نادرة وإن كنا لم نسمع بهذه احلالة
سوى في السنوات األخيرة ،وهي مرض خلقي،
وهي من عيوب األنبوبة العصبية ،وحتدث حالة
لكل ألف مولود ،وإذا علمنا أن املواليد في
اململكة العربية السعودية في العام املاضي
نصف مليون تقريباً ،فهناك  500طفل متت
والدتهم مصابون بالصلب املشقوق ،وقد
أثبتت الدراسات بإمكانية تفادي حدوث احلالة
بنسبة تصل  % 70-50باستخدام أقراص
حمض الفوليك قبل احلمل .
قصة جناح للسيطرة على اإلعاقة:

جتنب اإلعاقة حلم كل إنسان على وجه
األرض ،وحلم احلكومات واملؤسسات ،فاإلعاقة
تستنزف الكثير من جهود الدول في كل
أنحاء العالم ،كما تستنزف جهود الكثير
من العائالت ،فالكثير من الناس يعتقدون
أن اإلعاقة والعيوب والتشوهات اخللقية
أمور نادرة ،ولكنها في احلقيقة نسبة عالية،
تصل إلى ثالث حاالت لكل مائة والدة ،كما
يعتقد الكثيرين أن األسباب وراثية أو نتيجة
تناول احلامل لألدوية ،ولكن احلقيقة أننا ال
ميكننا التعرف سوى على عشرة في املائة من
األسباب.
هل نستطيع جتنب حالة اإلعاقة؟
احلقيقة املرة بالنفي ،فكيف نقضي على
شيء ال نعرفه ،ولكننا ميكن أن نقضي على
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ما نعرفه ،ولنا في النجاحات السابقة دليل
على ذلك ،فقد مت القضاء على شلل األطفال
والذي كان سببا ً رئيسا ً لإلعاقة احلركية ،فلم
يسجل أي حالة لشلل األطفال في السنوات
العشرة املاضية ،كما استطعنا السيطرة
على العمى والعوق الفكري الناجت من احلصبة
األملانية بالتطعيم كذلك ،كما السيطرة على
العديد من األمراض واإلعاقات من خالل برامج
التطعيم األساسية ،ولكن هناك العديد من
البرامج التي ميكن من خاللها التقليل من
حدوث اإلعاقة مثل حزام النجاة للسيارة كما
كرسي األطفال وغيرها.
محض الفوليك والصلب املشقوق:
الصلب املشقوق (الظهر املشقوق) ليست
عالمي

القليل من الناس يعرفون أهمية حمض
الفوليك في القضاء على نوع من أنواع
اإلعاقة ،ففي الستينات من القرن املاضي
نشر بحث يوحي بوجود عالقة بني نقص أحد
الفيتامينات املسمى حمض الفوليك وحدوث
الصلب املشقوق وعيوب األنبوبة العصبية،
وفي أواخر الثمانينيات امليالدية مت أجراء بحث
تطبيقي في جمهورية هنغاريا للتأكيد على
أهمية حمض الفوليك وعالقته بالصلب
املشقوق ،حيث مت تطبيق البحث على 5000
امرأة حامل ،مت تقسيمهم إلى مجموعتني،
اجملموعة األولى مت إعطاؤهم مجموعة من
الفيتامينات حتتوي على حمض الفوليك،
واجملموعة األخرى مت إعطاؤهم أقراص حتتوي
على بعض األمالح ولكن ال حتتوي على حمض
الفوليك ،وظهرت النتائج الباهرة التي أثبتت
وجود عالقة بني تناول حمض الفوليك ونسبة
حدوث الصلب املشقوق ،ومتت دراسات وبحوث
أخرى في نفس اجملال في بريطانيا وأمريكا،
ولقد أثبتت جميع هذه الدراسات أن تناول
حمض الفوليك قبل احلمل ميكن ان يقلل
نسبة حدوث الصلب املشقوق بنسبة تصل
 % 70-50من احلاالت.
هل محض الفوليك ملنع الصلب املشقوق
فقط؟ :
خالل الدراسات السابقة ،الحظ العلماء
أن تناول حمض الفوليك قبل احلمل قد قلل
عالمي

نسبة حدوث العديد من العيوب اخللقية
خاصة الشفة األرنبية واحللق املشقوق،
العيوب اخللقية للقلب والكلى ،متالزمة داون،
عيوب األطراف اخللقية  ،وغيرها.
تطبيقات النجاح :
بعد نشر هذه الدراسات والبحوث ،قامت
العديد من الدول األوروبية وأمريكا وأستراليا
بحمالت للتوعية على كيفية تفادي هذه
احلاالت ،ففي املانيا قرر أن تكون احلملة
مستمرة ملدة ثماني سنوات ،كما قامت
هذه الدول بإضافة حمض الفوليك للدقيق،
ليكون موجودا ً في اخلبز واملعجنات وغيرها،
لضمان تناول جميع النساء كمية من حمض
الفوليك ،وإضافة حمض الفوليك للعديد من
األغذية األخرى.
تطبيق��ات النج��اح يف اململك��ة العربية
السعودية:
قامت وزارة الصحة منذ عشر سنوات
بالطلب من صوامع الغالل بإضافة حمض
الفوليك للدقيق ،وهو مطبق حاليا ً وأن كان
الكثيرين يجهلون ذلك لعدم كتابته على
عبوات الدقيق ،كما صدرت توجيهات الوزارة
إلى جميع املراكز واملؤسسات الصحية ونصت
على وجوب تناول جميع النساء املتزوجات 400
ميكروغرام من حمض الفوليك قبل احلمل
واالستمرار عليه حتى األسبوع العاشر من
احلمل ،ووجهة الطب الوقائي بوضع برامج
تثقيف صحي لتوعية اجلميع لهذا األمر .بقي
علينا كمسئولني من أطباء وإداريني اخذ األمر
مبحمل اجلد وتشمير السواعد على نشر هذه
املعلومات.
هذه قصة جناح نادر في منع العيوب
اخللقية ،وهذا الفيتامني رخيص السعر ،ليس
له مضار أو أعراض جانبية ،فماذا بقي علينا
كمسئولني وكأفراد؟؟ بقي علينا أخذ األمر
مبحمل اجلد والبدء بأنفسنا وأهلنا وتوعيتهم
بأهمية تناول هذا الفيتامني قبل احلمل والبدء
بذلك اليوم قبل الغد.
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Universal Accessibility
and the Development of
the Built Environment
Inclusive Design، as defined by
the Royal National Institute for the
Blind (RNIB) is a development of
the principles of universal design
and more likely to lead to some of
the necessary changes in the social
relations of development and design
processes.
Inclusive Design، as
Table 1 suggests، is much more than
a technical response to the needs of
disabled people or just an ‘add-on’
to the existing stock of knowledge
of building professionals. It is part
of a lineage of ideas which seek to
prioritise building users’ views and
values and to challenge the social
and institutional، as well as technical،
relations of design and building
processes. Inclusion in the design and
development of the built environment
is not a disability issue per se; it is an
equity and quality (of life) issue for
everyone.
The Built Environment must be
accessible to all building users who
may have varying abilities. Apart
from the young and agile، the fit and
strong، the environment must also
include and facilitate:-

• The elderly people
• Those of excessively large or small
stature
• Children of varying ages
• Mothers-to-be in the later stages
of pregnancy
• Parents and others in charge of
small children، particularly those
using pushchairs
• Those who are temporarily
injured
• Those who are sick or ill
• Those who are emotionally
distressed or unstable and
• Those who are laden with heavy
luggage، particularly when held in
both hands.
It is estimated that approximately
40% of the worldwide population
would also benefit from an inclusive
environment.
In view of the wide range of these
conditions، it is of fundamental
importance wholly to reassess the
conventional، and indeed، often
stereotypical pictures that we have of
the population.
Then، the range of disabilities is also
wide and varied، and should also
include those with:-

Table 1. Inclusive and Non-inclusive Design: A Comparison
Inclusive Design

Non-inclusive Design

Concern with meaning and context

Concern with style and ornament

Participative

Non-participative

Human oriented

Corporate or institution oriented

Client re-defined to include users

Owner as exclusive client

Low cost

High cost

Grassroots design approaches

Top-down design approach

Democratic

Authoritarian

Seeking to change design attitudes

Acceptance of prevailing design attitudes

Use of appropriate technology

Use of high technology

Use of alternate models of the development
process

Development process controlled by corporate
interests

Heterogeneity

Homogeneity

• Mobility Impairment
- Ambulant disabled
- Pushchair users
- Wheelchair users
- Electric wheelchair users
- Buggy users
• Hearing Impairment
- Total hearing loss
- Moderate hearing loss
- Minor hearing loss
• Speech Impairment
- Unable to speak
- Moderate speech impairment
- Minor speech impairment
• Vision Impairment
- Totally blind
- Partially sighted
- Low vision

and Terminals، Taxi-stands etc.
should be equally accessible; then
the final destination whether it is a
residence، a house، a flat، a school
or an office، a hotel or a hospital،
a church or a temple، a shopping
or a recreational centre should not
exclude، but designed to be fully
accessible to include a wide range of
the population as far as possible.
External environment that features
footpaths، pedestrian crossings،
car parking bays، footbridges،
underpasses، steps and stairs is the
important element that provides the
continuity to a fully accessible setting
and living condition.

An Inclusive Environment should
provide for the full range of our
population whether they are ablebodied or people with disabilities.

For example، the design of pedestrian
crossings is moving towards an
inclusive approach where the road
level is raised to the same level as the
adjoining footpaths، thus allowing
a level crossing for all pedestrians
including wheelchair users، mothers
with strollers، push chairs etc. This
approach is placing the people، the
person first، as the primary city
user and not the ubiquitous motor
vehicles.

Universal Accessible
Built Environment External

Universal Accessible
Built Environment Internal

Universal Accessible
Public Transportation

The built environment should be
considered as an accessible chain with
seamless transitions from one setting
to the next. It should incorporate a
complete accessible journey without
any physical barriers that may impede
independent passage or exclude any
person with varying abilities.
Built environments such as Airports،
Train Stations، Bus Terminals،
Boat Piers and Car Parks should be
designed to be inclusive and free of
barriers. The Town Centre، Stations

Similarly، the design of accessible
toilets for people with disabilities can
take the inclusive direction where the
public toilet is designed with a range
of fixtures and fittings suitable for a
range of users. Toilet entrances may
be designed without the obstructing
doors to facilitate entry by wheelchair
users. The interior layout should
be sufficiently wide and spacious to
accommodate the ambulant disabled،
fathers with strollers، mothers with
prams، people with luggage and also

All modes of public transportation
whether for air، sea or land should be
accessible to the elderly and to people
with disabilities. Public transport
users must be given choices to use the
mode that most suit their particular
needs، therefore again the universal
accessible approach should be
adopted. Many Underground Train/
Mass Transit Systems are beginning
to be designed to be accessible with
the installation of lifts and elevators
that benefit a wide range of the

• Mental Impairment
- Learning disabilities
- Mental illness
- Mild/moderate/severe grade

wheelchair users. Toilet cubicles
should be designed with a range
and variety to cater to all needs.
A wheelchair accessible and an
ambulant disabled accessible cubicle
should be included in all public toilet
facilities. The way forward must be
such inclusive designs that cater to the
needs of people of varying abilities.

population. Ticketing Machines and
Ticket Counters are designed with
lowered portions to be more userfriendly، and wide-gates are now
installed along the narrow turnstile
type gateways. Station Platforms are
beginning to be designed with different
users in mind، including features for
wheelchair users، the hearing and the
vision impaired. Train vehicle doors
are wider and the train floor is level
with the platform that facilitates the
safe use of pushchairs، baby strollers،
wheelchairs، and people travelling
with luggage.
Similarly، buses and trams should be
low-floor types that provide a range
of options for the users. A lower
floor section for the elderly، users of
wheelchairs and mothers with baby
prams، and a higher floor section
for the more agile and young. This
should be the direction of Inclusive/
Universal Design where most people
are provided with choices to meet
their particular needs.

[Source: Adapted from Sommer، 1983:7]
Inclusive Population
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The Universal Accessibility Approach
towards an Inclusive Society for All
JOSEPH KWAN،
Global Chair (RI – ICTA)
Rehabilitation International - International Commission on
Technology and Accessibility
The population of Dubai as of
2006 was 1،422،000. In terms of
people with varying disabilities، the
figure generally accepted in most
industrialized countries is 10% of the
total population. Thus، it is expected
that there are over 140،000 PwDs in
Dubai alone.
According to the United Nations
Department of Economic and Social
Affairs، by 2025-2030، projections
indicate that the world’s population
over 60 will be growing 3.5 times as
rapidly as the total population (2.8 per
cent compared to 0.8 percent).
The proportion of older persons
is projected to more than double
worldwide over the next half century.

In times of economic uncertainty،
it is easy for everyone to focus on
seemingly more important matters of
concern than the needs of a seemingly
small minority group، the elderly and
people with disabilities (PwDs).
It is estimated that our elderly
population globally is growing steadily
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with Japan perhaps having some of
the largest “Silver” communities in
the world.
The total population of the UAE as
of 2005 was 4،104،695. The aging
population (> 65 years) in the UAE in
2005 was 1% of the population، and
expected to be 1.4% by 2013.

Worldwide، by 2050، 1 in every 3
persons living in the more developed
regions is likely to be 60 or older and
about 1 in every 4 is projected to be 65
or older. In the less developed regions،
nearly 1 in every 5 is projected to be
over 60، while 1 in every 7 is projected
to be over 65.
United Nations Convention on the
Rights of Persons with Disabilities
(CRPD) was adopted by the UN
General Assembly on 13 December
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2006 and it entered into force on 3
May 2008. The main purpose of the
Convention is to “promote، protect
and ensure the full and equal
enjoyment of all human rights
and fundamental freedoms by all
persons with disabilities، and to
promote respect for their inherent
dignity”. The Convention prohibits
discrimination against persons with
disabilities in all areas of life. Article
9 of the CRPD deals specifically with
Accessibility.
The first Asian and the Pacific
Decade of Disabled Persons spanned
1993 – 2002، and the second Asian
and the Pacific Decade of Disabled
Persons spans 2003 – 2012. The
main goals encompass “towards an
inclusive، barrier-free and rightsbased society.”
In Europe، the Disability Action Plan
2006-2015 aims for social cohesion
for all throughout Europe، and “to
promote the rights and full participation
of people with disabilities in society:
improving the quality of life of people
with disabilities in Europe.”
The African Decade of Disabled
Persons 2000-2009 has “goals
of promoting awareness and
commitment to full participation،
equality and empowerment of persons
with disabilities in Africa.”
The Arab Decade of Disabled Persons
spans 2004 - 2013 and its goals are to
guarantee “full participation in public
life as an integral part of the fabric
of society and human development.”
In relation to the built environment،
the Arab Decade guarantees the
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right of accessibility for people with
disabilities to public facilities، and
their homes. In relation to transport،
the Arab Decade aims at ensuring
the rights of people with disabilities
to barrier-free travel and access to all
public venues، which includes having
accessible transportation.
Architects and Designers، City
and Town Planners، Building and
Public Transportation Providers
must address the issues relating to
the elimination of physical (access)
barriers and move forward towards
a strategy with an Inclusive and
Universal Accessibility Approach.
This translates to ability of all people
to have equal opportunity and access
to services or products from which
they can benefit، regardless of their
social class، ethnicity، background or
physical disabilities. It is accessibility
on a universal level.
The design of our buildings must،
firstly of all، be accessible to all
its users. Our current and future
housing stock must be user-friendly،
adaptable، and barrier-free to all its
visitors and occupants، including
children، mothers، elderly، people
with disabilities، and a whole host
of building/maintenance related
personnel who may also have some
kind of disabilities.
Children with varying abilities
must be able to learn together، to be
nurtured under integrated mainstream
education supported by a system of
accessible، stimulating and enriching
learning environments، and not
confined into special schools from
the outset.

The external environment، open
spaces، the links between buildings
must likewise be accessible and barrierfree to all users of varying abilities.
Parks and gardens، recreational and
sporting facilities should encourage
participation and usage by all and
not be designed exclusively for the
young، fit and agile.
The design of Public Transportation
for air، sea and land and its supporting
infrastructures must include patronage
by all user groups، and not only the
young and the physically mobile.

Universal Design
The Concept of Universal Design
is the accepted notion that design
should make life easier for everyone،
by ensuring that products and
environments are safer، more
comfortable،
more
affordable،
accessible، adaptable and easier to
use، regardless of our diverse sizes،
ages and abilities.
One important characteristic of
universal design is that design
solutions do not segregate users and
the environment does not become less
usable by persons who are not disabled.
Designers and building owners have
begun to realize that building codes
do not accommodate all individuals.
People come in all sizes and have
various abilities. Organisations that
are planning to build new premises
or centres should recognize this as an
opportunity to incorporate and include
universal design principles into the
new buildings، not only state-of-theart universal design principles but
“best practices” in universal design.
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necessary support services. Some
research has shown that districts
which are implementing inclusion
are not spending more than their
segregated counterparts; rather، they
are shifting costs.
Good Leadership sets the tone
for the entire process. Principals
and superintendents must convey a
positive attitude towards inclusion
and foster a supportive environment in
which new and challenging situations
are dealt with in a flexible manner.
Teachers who have the encouragement
and backing of their supervisors are
often the most successful initiators of
change.

change; physical accommodations
may be made; and therapies may be
given. Support can be extensive or
minimal، depending on the needs of
the particular student. For teachers،
support may mean encouragement
from supervisors; collaboration
with peers; team teaching; feedback
from parents; or access to the many
resources available on inclusion.
Transition
planning
alleviates
potential problems. Before the
school year begins، teachers and staff
should have appropriate training;
the student with special educational

needs should be familiar with his or
her surroundings; and peers should
receive orientation. Knowledge about
the abilities of children with special
needs will lessen the apprehension of
teachers and classmates.

WHAT CAN BE DONE
TO FOSTER CHILD’S
INCLUSION?
Become aware of the rights under
federal and state laws. Learn
about The federal law supporting
special education and related service

Social skills and peer relationships
are two of the most important
foundations for، and byproducts of،
inclusion. Peers are positive role
models for speech and appropriate
behavior. As allies and friends،
peers offer support in and out of the
classroom: in cooperative learning
situations; in peer support groups; and
in after-school activities. Friendships
develop which extend beyond the
classroom.

Communicate with the school
system. Help administrators and
teachers develop methods that will
work well. Provide insight and
awareness regarding the needs and
goals of your child.
Learn about successful inclusion
practices.
Contact
parents،
organizations and schools that have
made inclusion work. Write for
information from the growing number
of national organizations that have
a proven commitment to inclusion.
Form support networks. Avail
yourself of the numerous publications
and videos available.

with the best education possible in
the diversity of their neighborhood
school.

Participate in the design of your
child’s IEP. The goals and objectives
listed in the IEP will determine not
only what your child is taught، but
how and where that teaching will take
place.

How are we going to proceed?
What can we do?

Since the passage of Public Laws،
educational options for children
with special needs have expanded
greatly. IEPs are now provided for all
children with special needs; parent
involvement in the planning process
is sought; and advocacy and support is
widely available. Inclusion represents
the latest effort to provide all children

Support
includes
everything
necessary to meet the goals established
in the IEP. Additional personnel may
be present in the classroom; peers may
form a support network; curricula may
be adapted; teaching methods may
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programming for children and youth
with disabilities، and what it means
for the child. If you request an
appropriate inclusion program، your
school system is required to provide
it. A child cannot be placed in a
more restrictive environment unless
the school system has shown that
inclusion was unsuccessful despite
the provision of appropriate support
and services.
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For more information about materials
to help you along the road to inclusion،
or parent groups that may have
experience working with schools،
contact UNESCO offices around the
World.

- raising awareness
- training all decision makers at all
levels (reference to the pyramid)
- availability of qualified personnel
- availability of necessary resources
(references، reference people،
etc.)
- modification of laws and decrees
- early intervention
- early detection
- adaptation / modification of
current school curricula
- pilot projects

- media awareness campaigns
- documentation of experiences
- coordinating and building upon
current experiences/ projects
- developing modes for networking
and cooperation
- physical adaptation of centres/ sites
to make them more accessible
- bringing “inclusion” into CBR
programmes
- modifying centres/ sites to allow
for inclusion
- provision of funds
- extending ‘inclusion’ to the whole
community، not only to schools
- clarifying ‘inclusion’ as a concept
and philosophy
References for more information:
UN conventions on Human Rights
UNESCO Education for All
Jumtien Recommendations
Salamanca Frame Work of Action (June 1994)
Dakar Goals (2000)
United Nation Convention on Human Rights for
People with Disabilities UN CRPD
Salamanca Global Report (23. October 2209)
http://www.inclusion-international.org/en/extras/4.
html
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Inclusive
Education

WHAT MAKES INCLUSION
SUCCESSFUL?
A Commitment to the philosophy
of inclusion and a belief in the equal
value of all students must be shared
by everyone. Many schools make
explicit mention in their mission
statements that the educational
goals of students with disabilities
are of equal value to those of other
students.
Accountability assures that all
individuals، at the district، building
and classroom level delegate tasks
appropriately and fulfill their
responsibilities. The department
of special education should have
clearly defined policies for program
implementation.

INCLUSION
Creative approaches to inclusive
schooling are being discovered
throughout the World every day as
parents and educators work together
to meet the unique needs of their
students. Today it is common to
see the majority youngsters with
special educational needs، in every
part of the Western World and in
some developing countries included
in their neighborhood schools.
Boys and girls، in rural، urban and
suburban locations، at the preschool،
elementary and secondary level are
able to enjoy the company of their
peers and the activities of the regular
school setting.
Inclusion in the regular classroom is
only one of the many options available
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to children with special educational
needs. It is، however، an important
one. This section is designed to
familiarize you with the philosophy
and practice of inclusion.

Moussa Charafeddine
Inclusion International

INCLUSION IS...
A Philosophy. It is a belief in every
person’s inherent right to participate
fully in society. Inclusion implies
acceptance of differences. It means
making room for a person who would
otherwise be excluded. Translating
this philosophy into reality is a
process that requires collaboration،
teamwork، flexibility، a willingness
to take risks، and support from a
whole array of individuals، services
and institutions.

A Practice. It is the educational
process by which all students، even
those with disabilities، are educated
together، with sufficient support، in
age-appropriate، regular education
programs in their neighborhood
schools. The goal of inclusive
education is to prepare all students for
productive lives as full، participating
members of their communities.
عالمي

Evolving. As people learn more
about inclusion، they understand that
“full inclusion” means that students
with Down syndrome are part of the
regular education system – even if
their curricular goals and needs differ
from those of their classmates.
Rewarding for all people involved.
When inclusion is carried out
appropriately،
research
has
demonstrated benefits to students
with Down syndrome as well as to
their peers. Friendships develop،
students without disabilities learn to
appreciate differences and students
with disabilities are more motivated.
All of this is carried home and into
the community.

INCLUSION IS NOT...
A Passing Fad. Numerous federal
district court decisions have affirmed
the right of students with Down
syndrome to attend regular classes full
time when the educational benefits for
the student warrant such a placement.
Inclusion، with its focus on outcomes،
عالمي

is the spirit of the Individuals with
Disabilities Education Act (IDEA)
and the trend for the future.
Dumping. It does not mean that a
child with special needs is placed in a
classroom without adequate support
and appropriate services. It does not
mean that undue burdens are placed
on teachers and peers. Thoughtful
planning، continual monitoring and
sufficient support are all part of
successful inclusion programs.
Easy. Parents، educators، peers
and administrators are all partners
in the inclusion process and must
work together to make it successful.
Ongoing
problem
solving
is
involved.
Mainstreaming. Inclusion is more
than mainstreaming. Mainstreaming
implies that a child from a special
education class visits the regular class
for specific، usually nonacademic،
subjects. Inclusion means that a
student with special needs is part
of the regular class، even if he or
she receives occasional services in
another setting.

Careful assessment and planning
guarantees that the student’s
curriculum is appropriate; adequate
support is provided; and long and
short-term goals are met. Assessment
should focus on the child’s strengths
and parents should actively participate
in the design of the Individualized
Education Program (IEP).
Collaboration requires that all
participants be equal partners.
Teachers will be working together
in and out of the classroom; peers
will become allies and friends; and
parents will continually be interacting
with the school system. The need
for teamwork is constant and only
through cooperative effort does
inclusion work.
Flexibility must be present at every
stage of the inclusion process.
Because teaching models are often
altered، curriculum adaptations made
and unique needs addressed، all
participants must be willing to accept
compromise and try new situations.
Funding must be available for the
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االهداف العامة للجائزة :

جائزة األمرية هيا للرتبية اخلاصة
إجنازاتي

تسليط الضوء على العاملني مع ذوي
اإلحتياجات اخلاصة وما يقومون به من جهود
في تدريب وتأهيل االطفال ذوي االحتياجات
اخلاصة

اجلائزة تكريم وحتفيز لكل

الرؤية :
تعزيز االبداع والتميز والتخصصية يف جماالت الرتبية اخلاصة

من “ ك ّرس حياته خدمة لفئة
ذوي اإلحتياجات اخلاصة”

تكرمي العاملني في قطاع التربية اخلاصة

الرسالة:
تقديم افضل اخلدمات الرتبوية يف جمال رعاية وتأهيل ذوي
االحتياجات اخلاصة ضمن معايري عاملية وبرامج نوعية متميزة
لضمان خمرجات تعليمية ناجحة من خالل اجياد بيئة تنافسية

صاحبة السمو امللكي
األمرية هيا بنت احلسني
حرم صاحب السمو
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي

مؤهلة تضمن اتاحة الفرص للعاملني لرفع مستوى اخلدمات
املستقبلية وضمان استمراريتها

إنجازاتي
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الرقي مبستوى اخلدمات املقدمة لألطفال
ذوي االحتياجات اخلاصة
حتفيز العاملني في التربية اخلاصة على
مزيد من العطاء والبذل في سبيل الرقي
بخدمات التربية اخلاصة

توفير مناذج مميزة من اإلداريني واخملتصني
واملراكز ليحذوا حذوها بقية املراكز والكوادر
الفنية واإلدارية
تشجيع الكوادر اإلدارية والفنية الوطنية
منها بشكل خاص على العمل مع ذوي
اإلحتياجات اخلاصة
تقدمي وممارسة أفضل املعايير التربوية
العاملية املتبعة مع ذوي اإلحتياجات اخلاصة

عالمي

عالمي

جائزة األميرة هيا للتربية اخلاصة هي مبادرة
فريدة من نوعها على مستوى املنطقة،
تهدف إلى تكرمي العاملني في قطاع التربية
اخلاصة واالرتقاء والتميز بذلك القطاع أسوة
مبختلف القطاعات في الدولة ،وتقدمي أفضل
اخلدمات التربوية في مجال رعاية وتأهيل
ذوي االحتياجات اخلاصة ضمن معايير عاملية
وبرامج نوعية متميزة لضمان مخرجات
عملية تعليمية ناجحة ،وإيجاد بيئة تنافسية
مؤهلة تضمن إتاحة الفرص للعاملني ،ورفع
مستوى اخلدمات املستقبلية واستمراريتها.
وتشمل اجلائزة ثالث فئات أساسية هي :فئة
أألخصائي املتميز وفئة التميز املؤسسي،
وفئة أولياء األمور ،حيث يتفرع عن كل فئة
مجموعة من الفئات األخرى ،وقد وأضافت
اجلائزة في دورتها الثانية للعام 2009م فئة
العمل اجملتمعي وذلك بهدف تعزيز وترسيخ
آليات العمل اجملتمعي وتشجيع املؤسسات
والشركات واألفراد وأعضاء مجلس إدارات
مراكز التربية اخلاصة على توفير الدعم وتبني
قضايا تلك املراكز.
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وللتعرف أكثر على أهداف اجلائزة وتصوراتها
املستقبلية ،كان جمللة عاملي احلوار التالي مع
الدكتور سالم علي الشافعي ،رئيس جلان
حتكيم جائزة دبي للنقل املستدام.

إدراج فئة املعاقني ضمن
جائزة دبي للنقل املستدام

حوار مع
الدكتور سامل الشافعي
رئيس جلان حتكيم
جائزة دبي للنقل املستدام
برعاية كرمية من سمو الشيخ حمدان
بن محمد بن راشد آل مكتوم ،ولي عهد
دبي ورئيس اجمللس التنفيذي إلمارة دبي,
تشرف هيئة الطرق واملواصالت بدبي ،على
جائزة دبي للنقل املستدام السنوية ،حيث
تشمل اجلائزة على عدة فئات هي :فئة
إدارة التنقل ،السالمة للنقل ،احلفاظ على
البيئة إضافة إلى جوائز خاصة .وقد أضيف
في هذه الدورة فئة جديدة وهي فئة ذوي
االحتياجات اخلاصة ،ويستقطب هذا البند
اجلديد املبادرات واملشاريع املتميزة على النحو
التالي:
 مبادرات وممارسات أسهمت بشكل مباشرأو غير مباشر في التسهيل على حركة
وتنقل ذوي اإلحتياجات اخلاصة.
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 مبادرات وممارسات أدت إلى تفعيل دمجذوي االحتياجات اخلاصة في اجملتمع من خالل
توفير وسائل ومرافق نقل متاحة لهم.
 مبادرات وممارسات أدت إلى تطبيق معاييرومواصفات تنقل ذوي االحتياجات اخلاصة
في مرافق ووسائل النقل.
ومتكن هذه اجلائزة املؤسسات من كافة
األحجام واألنواع للترشح للمشاركة فيها،
شريطة أن يكون مقرها ونشاطها في إمارة
دبي ،وحتث هيئة الطرق واملواصالت كافة
املؤسسات احلكومية احمللية واالحتادية على
املشاركة في اجلائزة ،إضافة إلى مؤسسات
القطاع اخلاص ،ومؤسسات النفع العام
مبا فيها اجلمعيات والنوادي واملؤسسات
االجتماعية واملهنية والرياضية واخليرية.
عالمي

ما أهم أهداف اجلائزة؟

تهدف جائزة دبي للنقل املستدام إلى
حتقيق مجموعة من األهداف اإلستراتيجية
أهمها:
 - 1توعية وتشجيع مؤسسات وأفراد اجملتمع
للقيام بدور فاعل وايجابي في مشاركة
ومساندة احلكومة ممثلة في هيئة الطرق
واملواصالت في حتقيق أهدافها في مجال
تطوير نظام نقل آمن وسهل للجميع
وذلك من خالل تبني وتطبيق مبادرات
تتسم باالستدامة وتدعم أهداف
النقل املستدام املعتمدة في خطط
واستراتيجيات احلكومة.
 - 2تعزيز الشراكة والتعاون في حتقيق
األهداف اجملتمعية بني احلكومة
واملؤسسات العاملة في اإلمارة في
مختلف مجاالت النقل املستدام.
 - 3تعزيز وتعضيد أهمية النقل املستدام
ضمن االهتمامات للرئيسة للمجتمع
واملؤسسات األهلية واإلعالمية.
 - 4نشر الوعي وحس املسؤولية لدى
كافة شرائح وفئات اجملتمع وعلى وجه
اخلصوص املؤسسات والشركات العامة
واخلاصة وذات النقع العام.
 - 5دعم وتشجيع املبادرات الناجحة في
فئات اجلائزة األربع وهي إدارة التنقل
واحلفاظ على البيئة وسالمة النقل
وتنقل ذوي اإلعاقة وتعميمها على
املؤسسات األخرى.
 - 6حتفيز وتشجيع اإلبداع والريادة للمبادرات
املبتكرة في مختلف مجاالت اجلائزة
لتحقيق أكبر قدر من الفائدة واألثر
االيجابي على اجملتمع.
ملاذا مت إدراج جمال األشخاص املعاقني
من ضمن اجلائزة؟
لقد متت إضافة فئة جديدة خاصة لتنقل
األشخاص ذوي اإلعاقة في الدورة احلالية وهي
النسخة الثانية منها وذلك من منطلق إميان
احلكومة ودعمها لهذه الفئة العزيزة من
عالمي

اجملتمع .كما تعلمون بأن احلكومة قد أصدرت
التشريعات األساسية التي حتفظ حقوق
األفراد من أصحاب اإلعاقة باألخص تلك التي
تدعم فرص اندماجهم الكامل في النسيج
العام للمجتمع وممارستهم حلياتهم كأفراد
منتجني ميكنهم حتقيق ذواتهم في بيئة
تتسم بتكافؤ الفرص وخالية من املعيقات
املادية واملعنوية ،وكما هو معلوم أيضا بأن
االندماج اجملتمعي املنشود يعتمد إلى حد
كبير جدا على قدرة األفراد على التنقل
وسهولة الوصول إلى واحلركة والتنقل
ضمن مختلف املواقع واملباني واملرافق التي
تقدم فيها اخلدمات ومقار العمل .ومن هذا
املنطلق ارتأت اجلائزة إضافة فئة خاصة
بتسهيل تنقل األفراد من ذوي اإلعاقات
مبختلف أنواعها ،وذلك لتشجيع وحتفيز
كافة املؤسسات العاملة في اإلمارة إلي تبني
وتنفيذ مبادرات تسهل عملية تنقل األفراد
بسهولة ويسر وأمان ومن خالل االعتماد
على ذواتهم إلى أبعد احلدود املمكنة .نحن
من خالل متابعتنا ومراقبتنا للساحة احمللية
على علم بوجود العديد من املؤسسات
واملرافق التي تبنت حلوال متكاملة ومتميزة
تخدم أهداف تسهيل وتأمني عملية تنقل
األفراد من أصحاب اإلعاقة ونأمل منها أن
تتقدم للجائزة في دورتها احلالية والدورات
القادمة لعلها تفوز بأجدى املراكز الثالث
األولى وتبرز تفوقها.
ما رأيكم مبستوى التسهيالت واملرافق
اخلاصة بتنقل املعاقني يف دولة
االمارات؟
اعتقد بأنه من اجللي والواضح لدى جميع
من يعيش على ارض اإلمارات العربية املتحدة
وباألخص في مدنها الرئيسية يستشعر مبا مت
حتقيقه من تطور وحتسني كبيرين في مجال
توفير تسهيالت ومرافق تساعد وتسهل
عملية تنقل وحركة األفراد من ذوي اإلعاقة
وممارسة حياتهم بشكل أكثر سهولة ويسر،
ويشمل ذلك تسهيالت مقدمة خملتلف أنواع
اإلعاقات .فعلى سبيل املثال تقوم اغلب املدن
بتوفير مواقف املركبات اخملصصة ألصحاب
اإلعاقات وكذلك األرصفة واملنحدرات
اخملصصة ،وكما توجد وسائل تسهل
عمليات تنقل ذوي اإلعاقة البصرية من
عالمات أرضية ووسائل وتسهيالت سمعية
تعينهم على التنقل السهل واآلمن ،وتوجد

مثل هذه اخلدمات في املباني واملرافق الكبرى
كاملطارات وقطار املترو والعديد من املباني
العامة واخلاصة .وفي اعتقادي الشخصي
بأنه وعلى الرغم من هذه االجنازات الطيبة
إال أننا ما زلنا بحاجة ماسة إلى النظر إلى
املدينة ومناطقها اخملتلفة بنظرة شاملة
بحيث يتم معاملتها كوحدة واحدة أو كتلة
متكاملة والعمل على إيجاد بيئة متكاملة
خالية من العوائق Seamless Environment
ومزودة بالتسهيالت األساسية املطلوبة
لتنقل وسهولة حركة اجلميع وحتقيق
انسيابية شاملة بغض النظر عن مكان
وجود املعاق ،ويتطلب حتقيق مثل األمر
االهتمام في احتياجات املعاقني منذ املراحل
األولى من تخطيط املدن واملناطق إلى
تصميم املسطحات والبلوكات احلضرية
حتى تصميم املباني والشبكات املوصلة
لها وتصميم وتنفيذ املباني واملرافق امللحقة
بها .ولتحقيق مثل هذا الهدف يجب تهيئة
اخملططني واملهندسني ومفتشي املباني
وغيرهم ممن يرتبط عملهم في هذا اجملال
هل من تصورات مستقبلية عن اجلائزة؟
كمثيالتها من اجلوائز احمللية والعاملية تخضع
جائزة دبي للنقل املستدام للتقييم واملراجعة
السنوية بهدف االرتقاء مبخرجاتها والتأكد
من حتقيق أهدافها بشكل أمثل .ومن أهم
تلك األفكار التي تقوم اجلائزة بدراستها
في الوقت الراهن إمكانية تعميم اجلائزة
على مستوى دولة اإلمارات العربية املتحدة
وفتح باب املشاركة أمام املؤسسات والدوائر
والهيئات والوزارات ومؤسسات النفع العام
في كافة أرجاء دولتنا احلبيبة ومن ثم على
مستوى دول مجلس التعاون اخلليجي بإذن
اهلل.
باإلضافة إلى ذلك ستقوم أمانة اجلائزة من
خالل جهازها الفني بإعداد موقع الكتروني
للموارد الفنية والتنظيمية و ذلك بهدف
التعريف باجلائزة بشكل أعمق وأكثر سهولة
باإلضافة إلى معلومات عن املبادرات الفائزة
في الدورات السابقة وتقدمي اإلرشادات
العملية لكيفية تعبئة استمارات اجلائزة
املوحدة و كيفية التقدمي باإلضافة إلى
مساحة تفاعلية ملشاركة القراء واملهتمني
في طرح أفكارهم وآرائهم في مختلف
محاور اهتمامات اجلائزة.
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أطفال التوحد..
سلوكيات حباجة إىل تعديل

تتقدم
إدارة رعاية وتأهيل املعاقني بوزارة الشؤون االجتماعية إلى
الزميل األستاذ /روحي عبدات

صفاتي

مبناسبة فوزه بجائزة راشد للبحوث والدراسات اإلنسانية
وذلك عن تقدميه دراسة بعنوان:
فاعلية برامج التأهيل املهين املقدمة للمعاقني
بدولة اإلمارات العربية املتحدة

متمنني له النجاح والتوفيق على طريق التميز
في خدمة األشخاص ذوي اإلعاقة.
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عالمي

عالمي

روحي عبدات
اختصاصي نفسي تربوي
يواجه أطفال التوحد الكثير من املشكالت
السلوكية التي تؤثر على جوانب حياتهم
االجتماعية وتكيفهم مع البيئة األسرية
واملدرسية احمليطة ،ويواجه أولياء أمورهم
والعاملون معهم صعوبة في التعامل مع
هذه املشكالت ،كون الكثير منها مرتبط
بعادات عصبية كرفرفة اليدين والهز واحلركات
النمطية األخرى ،وتشكيل بعضها خطورة
على الذات وعلى اآلخرين ،كسلوكيات ضرب
الرأس وعض اليدين .وعلى الرغم من خطورة
هذه السلوكيات وما متثله من هاجس يومي
للمحيطني بالطفل ،إال أن عملية تعديلها
يعتبر أمرا ً ممكناً ،إذا مت بناء البرنامج السلوكي
للطفل استنادا ً إلى مالحظات دقيقة عن أوقات

حدوث السلوك وسوابقه ولواحقه ،والتعاون
الوثيق بني األسرة واملدرسة لبناء سلوكيات
إيجابية عند الطفل ومحو السلبية منها،
وفي ما يلي مجموعة من االرشادات املوجهة
للعاملني مع األطفال التوحديني ،واملفيدة في
جناح البرامج السلوكية املقدمة لهم:
الح��ظ أس��باب املش��كالت والعالم��ات
التحذيرية:
هناك بعض اإلشارات التحذيرية التي
تسبق السلوك غير املرغوب فيه ،وفي حال قدرة
األسرة أو املعلمة على مالحظة هذه االشارات
فإنه سيكون من السهل عليها جتنب دخول
الطفل في نوبات الغضب أو السلوكيات غير
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روحي عبدات
اختصاصي نفسي تروي
التكيفية .وتشكل نوبات الغضب بالنسبة
للكثير من األطفال الطريقة الوحيدة
للتواصل أو التعبير عن احلاجات أو الضغوط
التي يتعرضون لها ،في حني أن األطفال
العاديني يعبرون عن حاجاتهم لفظياً.
وضع بنية ثابتة وروتينية:
يكون أداء األطفال الذين يعانون من
التوحد بشكل أفضل في ظل بيئة ميكن
التنبؤ بها ،وعادة ما يجدون صعوبة كبيرة
في ظل أي تغير غير متوقع ،وعدم وجود
الهيكلية الواضحة في الروتني اليومي .فال بد
من وضع جدول يتبعه الطفل كل يوم ،وإجناز
األشياء وأدائها على الطريقة ذاتها دون تغيير.
ويتمكن بعض األطفال من التعامل مع
جدول زمني حر ،يعبرون من خالله عن
سعادتهم اليومية كل صباح ،فيما
يحتاج أطفال آخرون إلى برنامج دقيق
عند لبس املالبس.
درب طفلك على التغيري يف الروتني:
بالنسبة لبعض أطفال التوحد
سوف يتطلب تغيير الروتني تذكيرهم
لفظيا ً باحلدث التالي للحدث احلالي:
“أوالً :العشاء  ،ثم احلمام “ .وبالنسبة
آلخرين ،ميكن استخدام الصور أو
التواصل عن طريق لوحة الصور من
أجل املساعدة في عملية االنتقال
من حدث إلى آخر .فعلى سبيل املثال:
“نحن ذاهبون إلى املطعم ،مع اإلشارة
إلى صورة املطعم أو صورة الوجبة
الغذائية التي يحبها.
ال تربط احلديث بعملية التواصل
بالنسبة لألطفال الذين ال يتكلمون،
ميكن تعليمهم علمية التواصل من
أجل تلبية احتياجاتهم ،وهذا ميكن أن
يتحقق عن طريق استخدام املواضيع
واإلمياءات ،واإلشارة إلى الصور ،أو
استخدام لغة اإلشارة .وإن استخدام
هذه التقنيات هو خطوة تطورية
صفاتي

46

طبيعية نحو الكالم ،وال يتداخل أو يؤثر
على تعلم الكالم.
وتذكر أن التواصل مع أطفال
التوحد ،ليس بالضرورة أن يكون تواصال ً
لفظياً ،أو هو النمط الوحيد في
التواصل ،فالكالم بالنسبة للكثيرين
من أطفال التوحد عبارة عن مخرجات
لفظية ليست ذات معنى ،وبالنسبة
آلخرين ،فإنه عبارة عن وسيلة تواصل
دقيقة في بعض األحيان ،ولكن ليس
عند جلميع.
فإذا كان طفلك ال يتحدث ،تأكد
من أنك تفهم ما يريد التعبير عنه،
وأن ما يقوله الطفل حقيقة هو ما
يحاول التعبير عنه بالفعل ،وقد يكون
من املفيد في بعض األحيان مساعدة
الطفل عن طريق إعطائه الفرصة ألن
يشير إلى ما يريد من بني مجموعة من
اخليارات التي تقدم له ،فعلى سبيل
املثال“ :هل تريد مشاهدة التلفزيون أم
االستماع إلى املوسيقى؟”
تعلم كيف نعيش مع بعض السلوكيات
النمطية:
عندما يكون طفلك في مكان عام،
البد أنك تريد تدريبه على التصرف
بشكل الئق أمام اآلخرين قدر اإلمكان،
ولكن األمر قد يختلف بعض الشيء
في البيت ،حيث يجب إعطائه الفرصة
ليكون على طبيعته ،فعلى سبيل
املثال :هناك العديد من سلوكيات
استثارة الذات (التنشيطية) مبا في
ذلك الثبات اللفظي والهز تبدو وكأنها
تخدم أغراض االطمئنان أو القلق،
فيشعر الطفل حيال ممارستها بحالة
من االستقرار اإلنفعالي.
وفي الوقت الذي قد يبدو من
املستحسن محاولة منع تفاقم
بعض السلوكيات الغريبة ،إال أنه من
الصعب جدا ً القضاء على السلوكيات

الثابتة عن الطفل بشكل كامل ،وإن
السلوكيات التي يتم محوها قد
يتم استبدالها بسرعة بسلوكيات
أخرى كسلوكيات استثارة الذات أو
السلوكيات غير العادية .وقد يكون
السلوك اجلديد أكثر أو أقل قبوال ً من
السلوك السابق ،لذلك فإن برامج
تعديل هذه السلوكيات أو التخلص
منها يجب أن تدرس العواقب احملتملة
بعناية.
إن تقليص حدة ظهور السلوك التوحدي
أو احلد من وتيرة التعبير عنه في أوقات وأماكن
معينة هو من األهداف األكثر موضوعية ،ويتم
حتقيق بعض هذه األهداف عن طريق التجاهل،
وإعادة التوجيه ،أو تقدمي مهمة أخرى للتركيز
عليها.
إن استبدال بعض السلوكيات الغريبة
أو التدريب على ممارسة بعض السلوكيات
اإليجابية اجلديدة ،ميكن أن يكون ناجحا ً
ومساعدا ً للطفل على الظهور بشكل أقل
اختالفا ً عن اآلخرين في املدرسة أو اجملتمع ،وهذا
يتضمن التدخل املكثف من قبل البالغني ،مبا
في ذلك تعزيز السلوكيات البديلة ،حيث أن
أي سلوك يتم تغييره سيكون بحاجة إلى أن
يتم استبداله بسلوك يكون على األقل ممتعا ً
للطفل.
إحصل على الدعم من أجلك:
إن تنشئة طفل لديه توحد ميثل عبئا ً كبيرا ً
على الوالدين ،لذلك ميكن التخفيف من هذا
العبء عن طريق ممارسة األنشطة اجملتمعية
مع األسرة واألصدقاء واجملتمع
واملؤسسات احمليطة ،واستشارة اآلخرين
الذين لديهم خبرات مشتركة مماثلة في مجال
التوحد ،وقد يكون التحاق الوالدين مبجموعات
الدعم الذاتي املكونة من أسر التوحديني
اآلخرين ،منفسا ً لألسرة ودعما ً لها ،فيما
يشكل تلقي األسرة لإلرشاد األسري والنفسي
موجها ً لسلوك أفرادها نحو التعامل اليومي
مع الطفل ذو التوحد.
عالمي

ً
جنبا إىل جنب مع مدرستك:
إعمل
يتطلب املنهاج الدراسي للطفل التوحدي
تركيزا ً كبيرا ً على مهارات العناية الذاتية
واملهارات اجملتمعية ،ويعتمد حتديد ما يحتاج
كل طفل تعلمه في املدرسة ،على اخلصائص
الفريدة اخلاصة به ،من حيث :مستوى ذكائه،
ووضع األسرة ،وحاجته للتواصل واألداء في
ظل اجملتمع.
وينبغي أن تقرر األسرة واملدرسة معا ً
ماهية املهارات الهامة التي يحتاج كل طفل
إلى تطويرها ،ومن ثم العمل معا ً لتدريب
األطفال على استخدام هذه املهارات في واقع
احلياة اليومية .ولنتذكر دوماً ،أنه على الرغم
من أهمية مهارات القراءة واحلساب بالنسبة
للطفل التوحدي ،إال أنها لن تكون مفيدة له
على املدى الطويل إال إذا استخدمها ومارسها
في مواقف احلياة احلقيقية اليومية ،وإذا كان
معتمدا ً على ذاته أوال ً في قضاء احتياجاته
األساسية في البيت ،ويتصرف بشكل مالئم
في اجملتمع.
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إحم طفلك من قدوة النماذج العدوانية
ِ

قدر املستطاع:
عادة يقلد األطفال التوحديون السلوكيات
التي يقوم بها اآلخرون أمامهم دون فهم لسبب
قيام الشخص الذي أمامهم بهذا السلوك،
وذلك ما يسمى بـ ( echopraxiaالتكرار غير
الطبيعي لتصرفات شخص آخر) ،وهو األمر
املماثل للصدوية ( echolaliaترديد كلمات أو
عبارات) التي ينخرط العديد من أطفال التوحد
فيه،ا وإن مختلف أشكال الترديد قد حتدث على
الفور ،أو بشكل متأخر بعض الشيء .فاألطفال
الذين يُضربون هم أكثر عرضة للقيام بضرب
اآلخرين في املدرسة أو اجملتمع .وكذلك األمر
بالنسبة لتقليد ما يشاهدونه من أفالم أو
كرتون بشكل غير مناسب ،لذلك فإن حتديد
البرامج التلفزيونية التي من املناسب للطفل
التوحدي أن يشاهدها ،يتطلب قدرا ً كبيرا ً من
حسن البصيرة من الوالدين وتعاون جميع
أفراد األسرة ،مبا في ذلك األخوة.
ال تتوقع من طفلك حتمل الناس اجلدد أو
املواقف املستجدة:

إذا كان من الضروري أن يكون الطفل
التوحدي مع مجموعة من الناس ،فاسمح
له بهامش كبير من احلرية الشخصية،
وفرص اخلروج من املوقف ،ألن الكثير من هؤالء
األطفال ال يتكيفون بسهولة مع الغرباء ،أو
املواقف اجلديدة التي تواجههم ،خاصة عند
الزيارات االجتماعية ،والتسوق والسفر.
حاذر من املواقف احلساسة:
كثير من أطفال التوحد لديهم حساسية
شديدة من أصوات معينة ،ظروف اإلضاءة،
حتسس اجللد ،الذوق ،وامللمس أو درجة احلرارة،
وكثير من هؤالء األطفال أيضا ً ال يروق لهم
النظر إلى بعض األلوان .وإن الشكل الدقيق
لهذه احلساسية املفرطة hypersensitivities
من شأنها أن تختلف مع مرور الوقت ،ولكن
األمر يتطلب لدى معظم األطفال أن يتعرف
الكبار على مشكلتهم هذه ،وإجراء التعديالت
املناسبة للحد من تعرضهم لها ،وهناك
مجموعة متنوعة من البرامج التي يجري
البحث فيها لتوعية األطفال بحساسية
اللمس والصوت وتدريبهم على التقليل من
هذه احلساسية ،مما قد يعطي األمل لألطفال
وألولياء أمورهم في املستقبل.
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أطفال القمر:
مـعـاقــون يف النهـار فـقـط
ناظم منصور
أخصائي في علم اإلعاقة

هم أطفال مثلهم مثل األطفال اآلخرين
ولكن ال ميكنهم اخلروج من املنزل أثناء النهار
وال ميكنهم اللعب أو قيادة دراجة في حديقة
املنزل أو حتى مشاركة أقرانهم بلعبة كرة
القدم أو زيارة حديقة احليوانات أو التنزه في
الهواء الطلق  .وفي حالة القيام مبثل هذه
األنشطة التي يقوم بها جميع األطفال في
مثل سنهم عليهم اتخاذ إجراءات وقائية
كثيرة لعل أهمها ارتداء أقنعة ومالبس
خاصة تشبه تلك التي يرتديها رواد الفضاء،
وأثناء تواجدهم في املنزل عليهم تعتيم
النوافذ مبواد خاصة حتول دون دخول األشعة
فوق البنفسجية وكل ذلك بسبب حتول
أشعة الشمس والتي هي منبع احلياة إلى
قاتل مميت لهذه الفئة من األطفال .
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مسميات خمتلفة ومرض واحد
كثيرة هي األسماء التي أطلقت على هذه
الفئة من األطفال ولعل أشهرها مسمى”
أطفال القمر “ وسبب هذه التسمية هو
أن األطفال املصابون ميكنهم اخلروج من
املنزل في الليل أو بعد غياب الشمس
 .أما املسمى العلمي لهذا املرض فهو
مرض  Xeroderma pigmentosumويعرف
اختصارا مبسمى مرض  . XPيعرف كذلك
مبسمى  Dry pigmented skinوهو من
االضطرابات الوراثية التي يسببها جني
متنحي Autosomal recessive genetic
 disorderحيث يكون األب واألم carriers
 .وفي حالة والدة طفل مصاب بهذا املرض
يكون احتمال والدة طفل آخر مصابا بنفس
املرض  1من . 4
في هذا املرض يفقد املصاب القدرة على
إصالح اخللل أو األذى الذي تسببه األشعة
فوق البنفسجية  Ultravioletفي احلامض
النووي  DNAمما يسبب في نشوء تغيرات
كثيرة تؤدي إلى حدوث أورام مختلفة األنواع
في اجللد واألعضاء األخرى.
أما مسمى “ مرض مصاصي الدماء “ فلم
يعد مقبوال والسبب في هذه التسمية هو
التشابه بني هذه الفئة من األطفال مع ما
هو معروف باألساطير من احتراق مصاصي
الدماء عند تعرضهم ألشعة الشمس
حيث أن األشخاص املصابني ال يسمح لهم
بالتعرض ألشعة الشمس على اإلطالق
دون املالبس والقناع الواقي  ،وقد ساهمت
بعض الروايات واألفالم في هذا املسمى غير
املنصف لهذه الفئة من األشخاص حيث
ظهر في هذه الروايات واألفالم قصص عن
أشخاص يحترقون عند تعرضهم ألشعة
الشمس نذكر من هذه الروايات Moonlight
 Bay Trilogyوفلم “ اآلخرون The Others

مسات وصفات خاصة
مت وصف مرض  XPللمرة األولى عام 1860
ويعد اجملري  Moritz Kaposiأول من وصف
هذا املرض  .ومن أهم السمات والعالمات
املرضية التي تالحظ عند األطفال املصابون
:
 اإلصابة بحروق الشمس بعد التعرضألشعة الشمس لفترة قصيرة وتستمر
هذه احلروق ألسابيع عدة  ،وفي العادة ميكن
مالحظتها بعد تعرض الطفل لألول مرة
لألشعة الشمس .
 ظهور كم كبير من البقع (الكلف ) علىاجللد في سن مبكر .
 ظهور بقع غامقة غير منتظمة الشكلعلى اجللد .
 إصابة اجللد بجفاف شديد وخشونةسطحه وتقشره .وازدياد سمكه مع تقدم
الطفل املصاب في السن وظهور بقع
مختلفة األلوان على اجللد.
 “ شيخوخة “ اجللد بشكل مبكر ويظهرذلك على الشفاه واجلفون والفم واللسان .
 حساسية مفرطة مع الشعور بألمفي العيون عند التعرض لضوء الشمس أو
بعض األضواء الصناعية مع كثرة ظهور
االلتهابات أو بقع دموية في العينني .
 ظهور األوعية الدموية على شكل خيوطعنكبوتيه . Spidery blood vessels
 ترقق شديد في اجلفون وفقدان الرموشعند نسبة من املصابني مع عدم منو الشعر
على الصدر والرجلني .

إضافة إلى األعراض السابقة في اجللد
والعيون يصاب  % 20من األطفال املصابني
بهذا املرض بأمراض عصبية والتي تتضمن
فقدان سمع عصبي وضعف التناسق
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احلركي أو تشنج في العضالت أو تأخر منائي
عام  .وهناك فئة من األطفال يصابون بقصر
القامة وتأخر في ظهور الصفات اجلنسية
في مرحلة البلوغ  .وعند فئة معينة من
األطفال املصابني تبدأ األعراض العصبية
في الظهور في سن متأخر وتتفاقم بشكل
تدريجي  .وهناك تقارير طبية تشير إلى
حدوث نقص في حجم الرأس مكتسب
 Acquired microcephalyعند نسبة من
املصابني يصاحب ذلك نقص في القدرات
العقلية .
إال أنه أكثر ما يعاني منه املصابني بهذا
املرض هو ارتفاع نسبة أو احتمال اإلصابة
بأنواع مختلفة من األورام السرطانية
(Basal cell carcinoma،Squamous cell
 ) carcinoma and Melanomaومن املمكن
أن تظهر هذه األورام قبل أن يتم الطفل
سن عشرة سنوات  ،واملناطق املكشوفة هي
األكثر عرضه مثل الوجه والشفتني واجلفون
حيث ترتفع نسبة إصابة هذه املناطق
بالسرطان إلى أكثر من  1000مرة عما هو
في احلال عند األشخاص غير املصابني مبرض
 XPوذلك بسبب غياب األنزمي الذي يحمي
اجلسم من األشعة فوق البنفسجية التي
تعمل على إحداث تغيرات مرضية شديدة
اخلطورة في اجلسم في حالة عدم وجود هذا
اإلنزمي  .ومن املمكن كذلك أن تصاب أعضاء
كثيرة باألورام مثل الرئة أو الدماغ أو النخاع
ألشوكي أو البنكرياس  ...الخ .
نسبة اإلصابة باملرض
تختلف نسبة اإلصابة من بلد إلى آخر أو
من قارة إلى أخرى دون وجود تفسير علمي
لذلك  ،ففي الواليات املتحدة األمريكية
هناك شخص مصاب من بني  250000من
السكان بينما ترتفع اإلصابة بهذا املرض
في اليابان وتبلغ ستة أضعاف عما هو احلال
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في البلدان األخرى حيث انه توجد حالة
واحدة من بني  .40000وترتفع نسبة اإلصابة
كذلك في بلدان الشرق األوسط وشمال
أفريقيا وتبلغ طفل واحد لكل 100،000
(مئة ألف) طفل واملالحظ هو ارتفاع نسبة
اإلصابة بني األطفال في بلدان املغرب العربي
ويعزى السبب في هذا االرتفاع إلى زيادة زواج
األقارب في هذا اجلزء من العالم .وهناك
تقديرات تشير إلى وجود عدد من احلاالت
غير مكتشفة في بلدان العام اخملتلفة وهو
يصيب األطفال الذكور واإلناث على حد
سواء ويصيب جميع األجناس واألعراق دون
متييز .
أنواع خمتلفة من املرض
تشير املراجع الطبية املتخصصة في هذا
اجملال إلى وجود سبعة أنواع أو مجموعات
من املرض وتختلف هذه األنواع فيما بينها
حسب موقع ومكان اجلينات املصابة  ،وبناء
على الفترة التي يظهر بها املرض يقسم
العلماء هذا املرض إلى فئتني  ،الفئة األولى
يطلق عليها مسمى اإلكسرودرما التقليدية
أما الفئة الثانية تسمى اإلكسرودرما
املتنوعة .
تظهر أعراض اإلصابة باملرض عند الفئة
األولى في األشهر األولى بعد الوالدة وتتميز
باحلساسية الشديدة ألشعة الشمس
وللضوء الصناعي الذي يحتوي على نسبة
عالية من األشعة فوق البنفسجية وظهور
بقع حمراء على الوجه والعنق وتقرحات
جلدية شديدة التي من احملتمل جدا أن تؤدي
إلى أنواع مختلفة من السرطان .
أما أعراض املرض عند الفئة الثانية والذين
ميثلون  % 25-20من مجموع املصابني فتبدأ
األعراض في الظهور ما بني 15و 16عاما
ويكون انتشار املرض بطيئا .
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إجراءات ومعاناة كثرية
مع عدم وجود عالج شافي حتى الوقت
احلالي ملرض  ”XPإال انه توجد الكثير من
اإلجراءات واالحتياطات ال بد أن يتقيد بها
املصابون بهذا املرض إذا أرادوا احلياة أو أرادوا
عدم إصابتهم باحلروق الشديدة أو باألورام
السرطانية ،وتسبب هذه اإلجراءات في عزل
األطفال املصابون عن بيئتهم الطبيعية
األمر الذي يحرمهم من مشاركة األطفال
اآلخرين في لعبهم والتمتع بحياتهم خارج
املنزل ويفرض عليهم منط حياة معني داخل
املنزل  .ومن أهم اإلجراءات التي تتخذ بعد
تشخيص اإلصابة باملرض :
 اتخاذ إجراءات الوقاية من األشعةالبنفسجية .
 مينع األطفال املصابون من اللعب خارجاملنزل أثناء النهار إال في حالة وجود وقاية
من األشعة فوق البنفسجية ( خيمة خاصة
للعب ) وبعيدا عن األسطح التي من املمكن
أن تعكس الضوء مثل األسطح التي تتجمع
بها املياه أو الثلوج .
 استخدام مراهم من نوع خاص شديدةالتركيز نسبة الوقاية أعلى من  15وحتتوي
على مواد مثل zinc oxide، titanium
. ،dioxide
 ارتداء أقنعة ومالبس ونظارات خاصة(بعض هذه املالبس تشبه تلك التي يرتديها
رواد الفضاء ومصنوعة من املواد نفسها التي
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تصنع منها مالبس رواد الفضاء ) ويشترط أن
تكون املالبس من النوع الذي ال يسرب الضوء
وال تسمح باألشعة فوق البنفسجية باملرور
عبرها  .واألمر نفسه يطبق على النظارات
والي يجب أن تكون من النوع الذي ال يسمح
لألشعة فوق البنفسجية باملرور وتدعى UV
 absorbing glassesوتوفر حماية كاملة
للعينني من جميع اجلهات في الوقت نفسه
 .وهناك من يرتدي مالبس صممتها وكالة
الفضاء األمريكية وتدعى NASA designed
. UV protective suit
 وضع أفالم تعتيم خاصة على نوافذاملنزل والسيارة من النوع الذي ال يسمح
لألشعة فوق البنفسجية من املرور .
 استخدام أجهزة خاصة داخل املنزللقياس مستوى األشعة فوق البنفسجية
اآلتية من مصادر طبيعية أو صناعية .
 تتخذ إجراءات خاصة عند التحاقالطفل باملدرسة والتي تتمثل في اإلضاءة
اخلاصة اخلالية من األشعة فوق البنفسجية
(باستخدام مرشحات ( فالتر ) خاصة ) وعدم
السماح للطفل في اللعب أو التواجد خارج
احلجرة الدراسية وغير ذلك من اإلجراءات .
 زيارة الطبيب اخملتص مرة كل شهرينللمتابعة ومالحظة أية تغيرات مرضية
وتطورها إضافة إلى زيارة طبيب العيون
بشكل منتظم لفحص العينني .
 يحذر كذلك األطفال املصابون منالتعرض للتدخني السلبي حيث أن مشتقات
التبغ من املمكن أن تكون مؤذية إلى ابعد
احلدود عليهم .
إج��راءات الوقاي��ة م��ن األش��عة ف��وف
البنفسجية
حاملا يتم تشخيص إصابة الطفل مبرض
 XPيتم القيام بإجراءات كثيرة لتقليل من
فرص تعرض اجللد لألشعة فوق البنفسجية
مما يقلل من فرص ظهور أمراض اجللد .
من املعروف بوجود نوعني من األشعة فوق
البنفسجية وهما أشعة املوجة القصيرة
وأشعة املوجة الطويلة ،ويعتبر ضوء
الشمس هو املصدر األساسي لألشعة فوق
البنفسجية قصيرة املوجة وهي األكثر أذى
للمصابني مبرض  XPوتوجد هذه األشعة
كذلك في الضوء العادي مثل ضوء املصابيح

واملصابيح الزئبقية  ،لذلك يستخدم جهاز
خاص للكشف عن األشعة فوق البنفسجية
لتحديد مصدر هذه األشعة  .إضافة إلى
ذلك يفضل جتنب تعريض الطفل ألمواج
األشعة فوق البنفسجية الطويلة والتي
يكون مصدرها ضوء الشمس املتسرب
من النافذة أو الناجت عن مصابيح اإلضاءة
الفلورسنت  Fluorescent Bulbsمن خالل
تظليل النافذة بنوع خاص من املظلالت
وإبقاء النوافذ واألبواب مغلقة مع أن هذه
األشعة أقل خطورة من األشعة ذات املوجة
الطويلة  .ويفضل في جميع األحوال خروج
الطفل من املنزل في ساعات الصباح الباكر
أو في ساعات املساء مع ارتداءه املالبس
والقناع الواقي .
الدعم النفسي واالجتماعي للمصابني
وأسرهم
يعاني األطفال املصابون وأسرهم من
صعوبات جمة تتمثل في العزلة وعدم
القدرة على اخلروج من املنزل دون اتخاذ الكثير
من اإلجراءات الواقية وتغطية أي جزء من
اجلسم يكون مكشوفا ً للضوء وعدم القدرة
على اللعب في األماكن املكشوفة أو خارج
املنزل وقد يصاب الطفل بتشوهات كثيرة
في املناطق املكشوفة من اجلسم تتمثل في
الكلف الشديد على الوجه أو ظهور البقع
الداكنة في منطقة الوجه وغير ذلك من
التعقيدات لذلك تقل فرص األطفال في
التطور والنمو واكتساب اخلبرات والتعلم
ما لم يكن هناك برنامج تدخل مبكر فعال
يتعامل مع جميع مجاالت التطور النفسي
واالجتماعي والعقلي عند الطفل املصاب .
وقد ظهر في الكثير من البلدان الغربية وفي
املغرب العربي جمعيات تعنى باملصابون
وتساعد أسرهم في التعامل مع هذا املرض
مما أدى إلى حتسن كبير في ظروف احلياة التي
يعيشونها  .وجند في بعض البلدان الغربية
أماكن ترفيه مظلله وخالية من األشعة
فوق البنفسجية مخصصة لهذه الفئة من
األطفال مما يساعدهم على اخلروج في أوقات
النهار بعد ارتداء املالبس والنظارات الواقية.
وهناك مخيمات ترفيهية خاصة تقام في
الواليات املتحدة لهذه الفئة من األطفال .
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Learning Development، UAE، has
completed a two year study of the
effectiveness of sensory integration
to increase neuro-efficiency، and
intelligence. With the study of 62
children over some 8 assessments and
two years of therapy/coaching، the
results show an increase of 4 grade
levels on average for these children،
while 1 ½ grade levels in ability was
to be expected. This results was also
seen as an average 16% increase in
)the Visual Motor Integration (VMI
scores ، or neurological capability،
scores – where this score is supposed
to show zero change year on year.
Whether a child is labeled a ‘gifted
learner’ or a ‘slow learner’، it is
possible to develop the learning
process to make connections faster،
work well with abstractions، and
generally develop intellectual ability.
Yet، there is a major role for teachers
in all of this. With the development
of children brought on by therapists،
teachers need to develop a better
understanding of the neurological
process of learning and to direct the
‘provision of information’ toward
stimulating interest and involvement.
They need to challenge the brain in
a ‘learning environment’ with the
purpose of creating interest، but to
also aim to create thinking. Slow
learners، along with gifted learners
alike، all like to think.
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’If there is inadequate ‘integration
or
’‘interpretation
(perception/
understanding/meaning)، there is said
to be a dysfunction.

Learning is implicitly a neurological
function and the capacity to learn
is dependent upon neurological
efficiency.

’Focusing specifically on the ‘thinking
process; as sensory input provides
information، the brain interprets the
information and proceeds to create
‘rational thought’. Rational Thought
involved ‘deliberation’، ‘analysis’،
‘creativity’،
’and
imagination’.
Thinking is a complex activity. But
the more we think about a subject
the more parts of the brain become
involved and complex neighbourhood
networks of neuron axion fibres
are built and joined. Complexity of
thinking، or reasoning، develops as
more thought is given to a subject and
more ways of perceiving، relating، and
considering the subject are involved.

The fundamental hypothesis for
sensory integration theory is that
because there is plasticity within
the central nervous system (the
brain is moldable) and because the
brain consists of systems that are
hierarchically organised، it is possible
to stimulate the learning process and
correct learning disorders.

While intelligence is a process of
rational thought، neurological
science has shown us two important
things:

The brain has to be understood as a
functioning neurological system but
also as an intellectual unit carrying out
rational and purposeful deliberations.
As information is received through
the sensors of the body-brain، it
arrives in the back of the brain at the
brain stem. It is then disseminated
across the brain through a process of
‘integration’ and then ‘interpretation’.

One، that the neuro-efficiency of the
brain will effect the ability، and even
capability، of the brain to be engage
in rational thought، or intelligence.
Second، that the brain is plastic، or
mouldable، and intelligence is not a
fixed capability، and further، that it is
possible to increase neuro-efficiency
and increase intelligence.
In an effort to test and prove that the
brain is indeed ‘plastic’and can improve
in efficiency، The British Institute for

 51صفاتي

Increasing
Intelligence
qualities: the speed of deliberation،
the extent of the deliberation، and the
outcome of the deliberation. Einstein،
for example، never discovered
anything in a minute، but with years
of intellectual application to a subject
produced results of genius.

By: Dr Christopher Reynolds
Managing Director
British Institute for Learning Development
For more than a hundred years we have
been led to believe that intelligence is
a fixed neurological capacity: That
we were born with an intelligence
capacity، or score، and that we are to
journey through life with this mark of
capacity.
For many، having an IQ score became
a stigma rather than an opportunity
for success. A person’s IQ score has
often translated into a mark of social
standing and even job prospects. This
has been especially so for children
with special needs and/or learning
difficulties.

 صفاتي53

With advanced knowledge of how
the neuro-physiological system of
the body works، the idea of a fix
intellectual quadrant is now to be
understood as simplistic، and indeed،
wrong.
The issue is made more complicated
however، because for some hundred
years we have allowed a naïve medical
model to dominate our appreciation
and definition of intelligence.
Advances in neurological science
now show that intelligence، as arising
out of neuro-efficiency، can be
increased.

To journey back for a moment to the
original deliberations on the subject،
for the Greeks، and Western philosophy
that developed from that period of
the classics، intelligence was defined
as the ability to carry out rational
thought. Scholars were encouraged to
understand the pursuit of intelligence
as a virtue and specifically as a
journey in the pursuit of excellence.
If one would venture to describe a
person as ‘highly intelligent’، it was
inadvertently a description of the
degree of efficiency of their ‘rational’
thoughts. Such a description was
essentially based upon observing three

عالمي

The Greeks saw intelligence (nous)
as a pursuit and a virtue in its own
right، and those who sought to study
the workings of the ‘soul’ (psuchas/
psyche)، and describing themselves
in the Twentieth Century as
psychologists، sought to understand
intelligence as an inherited biological
capacity. In reality، intelligence is a
combination of both capability and
ability.
To gain a adequate understanding
of intelligence starts with the
appreciation that advances in
medical technology allow us today to
virtually see inside the brain and see
neurological activity and understand
why there are differences in people’s
neurological activity.
In addressing the issue specifically of
learning capability، there is known to
be a correlation between neurological
activity and neurological ability/
disability. Children with learning
disabilities demonstrate slower brain
wave patterns. EEG technology
has been used to identify sensory
processing disorders (SPD) and
demonstrate that children with
sensory processing disorders show
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less sensory gating than children who
were typically developing. Children
with learning difficulties exhibited
slower brain wave patterns than
‘average’ children and that it was
possible to predict learning difficulty
or normal group membership
based upon neurological activity.
Intelligence، at this point، is seen to
be an expression for neuro-efficiency
(degree of neurological activity).
But to say some children have
slower neurological activity، or
slower neuro-efficiency، is only the
beginning of the issue.
In the 1950’s Jean Ayres worked with
others in California to understand
neurological-physiological activity
and specifically understand the
sensory system functions of the brianbody. The conclusion of her work was
that problems، or dysfunctions، in the
sensory system can prevent or hinder
proper neurological function، and as
a result، neurological-physiological
capability. The good news that came
out their research was the belief that

the sensory system of the brain-body
could be improved، resulting in an
increase in neuro-efficiency.
As the brain processes and integrates
information through its sensors، it is
able to plan and organise behaviour
in order to make an adaptive
response in the ongoing process of
learning. This neuro-processing of
sensory information is called sensory
integration.
However، where the brain is not
properly receiving sensory input،
and/or not integrating the sensory
information properly، learning is
belated. That is، if the sensory system
is not functioning as it should، or
where sensory information is not
appropriately integrated، there is said
to be a learning disorder.
(The implication is that a learning
disability is not the result of poor
academic teaching and will not be
alleviated by increased or intensive
academic tuition)
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اظهرت دراسة لليونيسيف عام 1998
أن فقط  2إلى  3في املائة من األطفال

املعوقني في فيتنام ينتظمون في املدرسة.
وبعد عرض التشريعات الشاملة اصبحت
النسبة  ٪ 47.6من األطفال املعوقني في
املدرسة اآلن ،وفقا الستراتيجية التنمية
للتربية في فيتنام .2010-2001
في اندونيسيا  ٪ 89 ،من األطفال غير
املعوقني في املدارس  ،باملقارنة مع  ٪ 29من
ذوي االعاقة( .البنك الدولي املوقع)
في جنوب أفريقيا كشفت دراسة
أن معظم املدارس يتعذر الوصول إليها
لكثير من املتعلمني بسبب تصميم البناء
واملسافات الطويلة اضافة الى عوامل
أخرى .ووجدت الدراسة أيضا أن ارتفاع
تكاليف التعليم لألطفال تنطبق على
االطفال املعوقني في بيئات منفصلة
ألقرانهم غير املعوقني  ،في حني تسجيل
التربية الدامجة انخفاض التكاليف
املتكبدة)NCSNET & NCESS( .

حقــائق عن التعليم
يف ظل اتفاقية حقـوق
األشخاص ذوي اإلعاقـة
حقوقي

يتحدث الهدف الثاني من اهداف
االلفية للتنمية عن حتقيق التعليم
االبتدائي عامليا ً بحلول عام  ،2015حيث ان
هناك  115مليون طفل حاليا خارج املدرسة
(موقع األمم املتحدة).
يقدر الباحثون أن  ٪ 90من هؤالء
األطفال يعيشون في البلدان املنخفضة
الدخل وأقل في البلدان ذات الدخل
املتوسط  ،و 40مليون طفل ذو اعاقة خارج
املدرسة  -وبالتالي فإن هذا الهدف ال ميكن
حتقيقه دون دمج األطفال املعوقني( .البنك
الدولي)
على الرغم من أن اإلحصاءات نادرة،
تكشف بعض البيانات أن فقط  ٪ 3-1من
األطفال املعوقني مسجلني في التعليم.
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اتفاقية األمم املتحدة و التعليم

(التمكني التعليم شبكة االنترنت)
وتقدر اليونيسيف أن  ٪ 10من األطفال
يولدون معهم أو تصيبهم اإلعاقة  ،وال
تزيد نسبة احلصول على التأهيل املناسب
الكثر من  .٪ 10وباإلضافة إلى ذلك  ،في
البلدان املنخفضة الدخل  ،فان االعاقة
تكتشف عندما يكون االطفال بعمر  3إلى
 4سنوات  ،مما يؤدي إلى تأخير في خدمات
إعادة التأهيل.
معدل معرفة القراءة والكتابة في
الهند هي  ٪ 75.85للذكور و  ٪ 54.16لإلناث
 ،ولكن ما هي اال حوالي  ٪ 45لالشخاص
املعوقني ٪ 9 .فقط من االشخاص املعوقني
اكملوا التعليم 'فوق مستوى التعليم
الثانوي")ideanet.org( .
عالمي

حددت اتفاقية األمم املتحدة بشأن حقوق
األشخاص ذوي اإلعاقة بوضوح التعليم
كأحدى اجملاالت ذات األولوية .التعليم هو
حق جلميع الناس ،ينبغي أن يتحقق دون
متييز وعلى قدم املساواة .التعليم هو
أداة ميكن لالشخاص املعوقني خالله ان
يصلوا الى حتقيق ذاتهم ،وتنمية مواهبهم
الشخصية ومتكينهم من املشاركة
الكاملة في اجملتمع.
انها مسؤولية احلكومات لضمانة إزالة
احلواجز التي حتول دون التعليم  ،ألن
األطفال املعوقني قادرون على الوصول
إلى التعليم في نفس معدل أقرانهم
غير املعوقني .هذا التعليم يحتاج إلى أن
يكون شامال  ،وهذا يعني أن يكون األطفال
املعوقني غير منفصلني عن اآلخرين في
عالمي

نظام التعليم ،مع الدعم ،تصاميم افرادية
داعمة ،ملساعدة الطفل في احلصول على
املناهج الدراسية .وميكن أن يشمل ذلك
استخدام تقنيات االتصال الشاملة مثل
طريقة برايل ولغة اإلشارة وغيرها  ،فضال
عن ضمان توفير معلمني متّ تدريبهم بصورة
مناسبة .وأخيرا ،التعليم ال ينتهي بانتهاء
مرحلة الطفولة  ،والدول مسؤولة أيضا
عن دمج االشخاص املعوقني في تعليم
الكبار ومخططات التعليم العالي.
املادة (  ) 24التعليم

 - 1تسلم الدول األطراف بحق االشخاص
املعوقني في التعليم ،وإلعمال هذا احلق
دون متييز وعلى أساس تكافؤ الفرص
تكفل الدول األطراف نظاما تعليميا
جامعا على جميع املستويات وتعلما
مدى احلياة موجهني نحو ما يلي:
(أ) التنمية الكاملة للطاقات اإلنسانية
الكامنة والشعور بالكرامة وتقدير الذات
وتعزيز احترام حقوق اإلنسان واحلريات
األساسية والتنوع البشري؛
(ب) تنمية شخصية االشخاص املعوقني
ومواهبهم وإبداعهم ،فضال عن قدراتهم
العقلية والبدنية ،للوصول بها إلى أقصى
مدى؛
(ج) متكني االشخاص املعوقني من املشاركة
الفعالة في مجتمع ُحر.
 - 2حترص الدول األطراف في إعمالها هذا
احلق على كفالة ما يلي:

(أ) عدم استثناء االشخاص املعوقني
من النظام التعليمي العام على أساس
اإلعاقة ،وعدم استثناء األطفال املعوقني
من التعليم االبتدائي والثانوي اجملاني
واإللزامي على أساس اإلعاقة؛
(ب) متكني االشخاص املعوقني من احلصول

على التعليم االبتدائي والثانوي اجليد
واجلامع واجملاني في اجملتمعات التي يعيشون
فيها ،وعلى قدم املساواة مع اآلخرين؛
(ج) مراعاة االحتياجات الفردية بصورة
معقولة؛
(د) حصول االشخاص املعوقني على الدعم
الضروري في نطاق نظام التعليم العام
لتيسير حصولهم على تعليم فعال؛
 - 3متكن الدول االشخاص املعوقني من
تعلم مهارات حياتية ومهارات في
مجال التنمية االجتماعية لتيسير
مشاركتهم الكاملة على قدم املساواة
مع اآلخرين في التعليم بوصفهم أعضاء
في اجملتمع .وحتقيقا لهذه الغاية تتخذ
الدول األطراف تدابير مناسبة تشمل ما
يلي:
(أ) تيسير تعلم طريقة بريل وأنواع الكتابة
البديلة وطرق ووسائل وأشكال االتصال
املعززة البديلة ومهارات التوجيه والتنقل
وتيسير الدعم والتوجيه عن طريق األقران.
(ب) تيسير تعلم لغة اإلشارة وتشجيع
الصم؛
الهوية اللغوية لفئة ُ
(ج) كفالة توفير التعليم للمكفوفني
والصم املكفوفني ،وخاصة األطفال
والصم ُ
ُ
منهم ،بأنسب اللغات وطرق ووسائل
االتصال لألشخاص املعنيني في بيئات
تسمح بتحقيق أقصى قدر من النمو
األكادميي واالجتماعي.
 - 4وضمانا إلعمال هذا احلق تتخذ الدول
األطراف التدابير املناسبة لتوظيف
مدرسني مبن فيهم اشخاص معوقون
يتقنون لغة اإلشارة وطريقة بريل
ولتدريب األخصائيني واملوظفني العاملني
في جميع مستويات التعليم .ويشمل
هذا التدريب التوعية بشؤون املعوقني
واستعمال طرق ووسائل وأشكال
االتصال املعززة البديلة املناسبة
والتقنيات واملواد التعليمية ملساعدة
املعوقني.
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 - 5تكفل الدول األطراف إمكانية حصول
املعوقني على التعليم العالي والتدريب
املهني وتعليم الكبار والتعليم مدى
احلياة دون متييز وعلى قدم املساواة مع
اآلخرين .وحتقيقا لهذه الغاية تكفل
الدول األطراف توفير السكن املالئم
للمعوقني.
تعلي��م االش��خاص ذوي االعاق��ة  :حمل��ة
عامة

احلق في التعليم ينطبق كل انسان.
الواقع هو أن هناك أقلية صغيرة جدا من
األطفال ذوي االعاقة يتم حصولهم على
التعليم في معظم البلدان النامية .وهذه
أحدى اجملاالت ذات األولوية ملا لها من اثار
ضخمة تترتب على التنمية بشكل عام ،
وسياق قضية اإلعاقة في العالم .األطفال
املعوقني يستحقون التعليم  ،ولهم احلق
في التعليم في نفس املرافق كغيرهم
من األطفال من مجتمعهم .املدارس
“ينبغي أن تستوعب جميع األطفال بغض
النظر عن قدراتهم البدنية والفكرية
واالجتماعية والعاطفية ،أو اللغوية أو
غيرها من الشروط .وينبغي أن يشمل
ذلك واألطفال املعوقني واملوهوبني ،وأطفال
الشوارع واألطفال العاملني  ،واألطفال من
املناطق البعيدة او الريفية ،واألطفال من
لغات واعراق مختلفة أو األقليات الثقافية
وغيرهم من املناطق احملرومة أو املهمشة
أو اجلماعات”( .ساالمانكا بيان وإطار عمل
بشأن تعليم ذوي االحتياجات اخلاصة ،
الفقرة )3
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تشير تقارير اليونسكو الى أن العديد من
األطفال تركوا دون تعليم ،وان التعليم
الشامل لم يحظ بعد بقبول كامل في
املدارس واجملتمع .احلواجز التي تعترض
التعليم الشامل حتتاج إلى املعاجلة
كونها جزءا من برنامج التعليم .وهذا
يشمل إمكانية الوصول إلى املباني
املدرسية  ،توفير املواد واملعدات ،وتدريب
املعلمني ودعم العمال ،املناهج اخملتلفة
وتقييم االستراتيجيات التي تتناسب مع
االحتياجات الفردية للطفل.
حقا ً التعليم لديه القدرة على متكني
املاليني من األطفال املعوقني كسر دائرة
الفقر واالستبعاد التي يجد الكثير منهم
انفسهم فيها .لقد حان الوقت ألصوات
هؤالء األطفال ان تُسمع.
قضايا املدافعة

• يجب على احلكومات أن تثبت التزامها
حيال االشخاص ذوي االعاقة الباحثني
عن التعليم من خالل التصديق على
اتفاقية األمم املتحدة حلقوق األشخاص
ذوي اإلعاقة وتنفيذها  ،وال سيما املادة
 24منها.
• هناك حاجة ملزيد من القبول بحق
األطفال املعوقني بتلقي التعليم في
بيئات شاملة.
• احلواجز التي حتول دون حتقيق التعليم
الشامل يجب االعتراف بها ومعاجلتها
عالمي

متاماً .وتشمل هذه الزمينة ،امكانية
الوصول ،تعديل استراتيجيات التواصل
مع املدارس ،تدريب الكوادر البشرية،
املوارد املادية وزيادة مشاركة االشخاص
املعوقني في تصميم اخلدمات
التعليمية.
• التعليم الشامل يجب أن يدرج في
سياسات التنمية وبرامج التعليم.
• مزيد من البحث في وضع التربية احلالي
لألطفال املعوقني يجب أن يتّم في
البلدان النامية.
ما ميكنك القيام به

• كتابة الرسائل إلى /وتنظيم اجتماعات
مع كبار السياسيني واملسؤولني
احلكوميني حلث بلدكم على التوقيع
والتصديق على اتفاقية األمم املتحدة
حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.
• لقاء مع ممثلي احلكومة الرئيسيني
ومنظمات حقوق اإلنسان الوطنية
واحمللية لزيادة الوعي عن االحتياجات
التعليمية وحقوق االشخاص املعوقني.
• الدعوة ملشاركة اشخاص معوقني في
تصميم البرامج التعليمية.
• االنضمام الى شبكات االشخاص
املعوقني يدعون للتعليم الشامل في
بلدان ومناطق أخرى.
• دعوة احلكومات احمللية والوطنية إلدخال
قوانني قوية تضمن حق األطفال املعوقني
في التعليم.
• إشراك مؤسسات أخرى إلى جانب
املدارس ،ومرافق التعليم العالي وتعليم
الكبار.
• حتديد الشركاء الرئيسيني املهتمني في
هذه القضايا (مثل املنظمات النسائية
 ،و جماعات الدعوة للصحة ،ومنظمات
األطفال ،وما إلى ذلك) والنظر في كيفية
العمل معا.
عالمي
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رئيس الدولة
يص��در مرس��ومني بالتصدي��ق على
االتفاقي��ة الدولي��ة حلماي��ة وتعزي��ز
حق��وق املعاق�ين وتعديل مس��مى
قانون إىل “حقوق املعاقني”
أصدر صاحب الس��مو الش��يخ خليفة بن زايد
آل نهي��ان رئيس الدولة حفظه اهلل مرس��وما
احتادي��ا ،بالتصدي��ق عل��ى االتفاقي��ة الدولية
الش��املة واملتكامل��ة حلماية وتعزي��ز حقوق
األشخاص ذوي اإلعاقة وكرامتهم.

دون متييز على أس��اس اإلعاقة وعدم حرمانهم
م��ن حريتهم بش��كل غير قانوني أو بش��كل
تعسفي ،وأن يكون أي حرمان من احلرية متفقا ً
مع القانون وأن ال يس��تند بأي حال من األحوال
إلى اإلعاقة.

كما أصدر سموه مرسوما آخر ،بتعديل مسمى
وبعض أحكام القانون االحتادي رقم /29/لسنة
( ،)2006ليصب��ح “قانون حق��وق املعاقني” بدال
م��ن قانون “حق��وق ذوي االحتياج��ات اخلاصة”،
وتس��تبدل كلم��ة ذوي االحتياج��ات اخلاص��ة
بكلم��ة املعاقني ف��ي عنوان الب��اب الثاني وأي
مادة من مواد القانون املذكور.

ويح��ق لكل ش��خص مع��اق أن يس��تفيد من
اخلدم��ات الصحي��ة وإعادة التأهي��ل وخدمات
الدع��م عل��ى نفق��ة الدول��ة ،ممثل��ة مبختلف
اإلدارات والهيئات التي تؤمن تلك اخلدمات.

وف��ي ه��ذا الس��ياق نظم��ت وزارة الش��ؤون
االجتماعي��ة بالتع��اون م��ع وس��ائل اإلع�لام
اخملتلف��ة ،حمل��ة كامل��ة للتعري��ف بحق��وق
املعاق�ين وحمايته��م ودمجه��م الكامل في
شتى مجاالت اجملتمع.
ووجه��ت معالي م��رمي الرومي وزيرة الش��ؤون
االجتماعي��ة ،الش��كر والتقدي��ر إل��ى صاحب
الس��مو رئيس الدول��ة على ه��ذا اإلجناز املهم
الذي جعل اإلمارات في طليعة الدول التي توفر
لألش��خاص من ذوي اإلعاقة حقوقهم كاملة
ف��ي التعلي��م والصح��ة والتأهي��ل والثقافة
والبيئ��ة املؤهل��ة واالتصال .وقال��ت الرومي إن
“صدور هذين املرس��ومني إجن��از حضاري جديد
لإلم��ارات ف��ي حماية حق��وق املعاق�ين تتوج
اإلم��ارات بهما إجنازاتها ف��ي رعاية حقوق هذه
الفئة العزيزة على قلوب اجلميع “.
وهنأت الرومي ذوي اإلعاقة وأسرهم بهذا اإلجناز،
مؤك��دة أن اإلم��ارات حت��رص دائما عل��ى توفير
حقوق مواطنيها كاملة“ ،ويحظى ذوو اإلعاقة
باهتم��ام خاص ،الس��يما أن سياس��ة الدولة
تتبن��ى توفير الدم��ج االجتماعي واملش��اركة
واملساواة للمعاقني في اجملتمع اإلماراتي”.
وتكفل الدولة حقوق املعاقني في احلرية واألمن
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وأكدت الروم��ي أن املعاقني في دول��ة اإلمارات
يحظ��ون بكل الرعاية واالهتمام ،مش��يرة إلى
أن قان��ون املعاقني ينطلق م��ن احترام اإلمارات
حلقوق اإلنسان واملواثيق الدولية.
ولفت��ت الرومي إلى أن التعديل على مس��مى
القانون ليس مجرد تغيير اس��م ،بل تغيير في
املفاهيم بالدرجة األول��ى؛ ألن اإلعاقة لم تعد
نقصا يجب تخبئته خلف مسميات أخرى.
وينص قانون املعاقني عل��ى إعفاء املعاقني من
جميع الضرائ��ب والرس��وم املركبة اخملصصة
الس��تخدام املع��اق ،وذل��ك بناء على ش��هادة
إعاقة صادرة من الوزارة ،كما تعفى من رس��وم
الترخيص وس��ائل النقل اخلاص��ة باجلمعيات
واملراكز اخلاصة باملعاقني التي يحددها مجلس
الوزراء.
وذكرت الرومي أن املعاقني يدركون أن إعاقتهم
ل��ن جتعله��م قاصري��ن ع��ن ممارس��ة دوره��م
االجتماعي بش��كل كامل ،فه��م ميلكون من
الكفاءة واألهلية والقدرة والعزمية والتصميم
م��ا ميكنهم م��ن املش��اركة في بن��اء اجملتمع
وتنميته على قدر املساواة مع أقرانهم.
وأوضح��ت أن تعدي��ل ه��ذه التس��مية يأت��ي
انس��جاما م��ع التس��ميات الت��ي تضمنتها
االتفاقي��ات واملواثي��ق الدولي��ة ،وه��و االس��م
املس��تخدم في القوانني في أغلب دول العالم
السيما املتقدمة منها.

تهنئة
تتقدم إ دارة رعاية وتأهيل املعاقني

وحول أهمية التصديق على االتفاقية الدولية
حلماية وتعزيز حقوق األش��خاص ذوي اإلعاقة،
أوضح��ت الروم��ي أن تصديق صاحب الس��مو
عل��ى االتفاقي��ة أعطاها حق النف��اذ في دولة
اإلم��ارات وه��ذا يعني توفير احلق��وق واخلدمات
للمعاقني وفق أحدث املعايير الدولية”.

إلى الزمالء الفائزين بجائزة الناموس ،بأصدق التهاني القلبية وعظيم االمتنان ،على
جهودهم وتفانيهم الذي أثمر عن فوزهم بجدارة واستحقاق ،وهم على النحو التالي:

وأضافت ،أنه على الرغم من توفير الدولة هذه
احلقوق فعلي��ا للمعاقني “إال أن التصديق على
االتفاقي��ة س��يعطي تلك احلق��وق زخما أكبر
واهتماما أوسع من جميع فئات اجملتمع”

فئة الوحدة املتميزة

مركز الفجيرة لتأهيل املعاقني
مركز دبي لتأهيل املعاقني
مركز رأس اخليمة لتأهيل املعاقني

وكان��ت اإلمارات م��ن أوائل ال��دول التي وقعت
هذه االتفاقية منذ ش��هر فبراير  ،2008ومثلت
وزيرة الش��ؤون االجتماعية الدولة في مراسم
التوقيع.
واعتبرت الرومي أن هذه االتفاقية تعتبر اتفاقية
القرن الواحد والعش��رين بجدارة ،داعية إلى أن
يعمل جميع أف��راد اجملتمع ومؤسس��اته على
أخذ أحكام قان��ون املعاقني واالتفاقية الدولية
حلمايتهم في جميع برامجهم ومش��اريعهم،
ليكون توفير تلك احلقوق مسؤولية اجلميع.

املبادرة املتميزة
مشروع دورة تدريبية باللغة االجنليزية ملركز دبا الفجيرة لتأهيل املعاقني

من جهتها ،أشارت وفاء بن سليمان مدير إدارة
تأهي��ل املعاقني ب��وزارة الش��ؤون االجتماعية،
إلى إصدار التش��ريعات والنظم اخلاصة بدمج
املعاقني ف��ي العملية التنموي��ة وزيادة برامج
تأهيله��م وتدريبهم بالش��راكة م��ع اجلهات
احمللية والقطاع اخلاص ،فضالً عن سعي الوزارة
إل��ى إدماجهم في األنش��طة الرياضية احمللية
والدولي��ة وتوفير املرافق والتس��هيالت الالزمة
لذلك.

فئة التفوق الوظيفي
ناظم فوزي املنصور
سلمى أحمد كنعان
مرمي علي اليماحي
منى سعيد هالل

وقال��ت س��ليمان ،إن “ دول��ة اإلم��ارات تتكفل
بجميع حقوق املساواة وعدم التمييز للمعاقني
ف��ي جمي��ع التش��ريعات ع��ن طري��ق مراعاة
مس��ائل اإلعاقة في جميع سياس��ات وبرامج
التنمي��ة االقتصادي��ة واالجتماعي��ة ،واتخ��اذ
جميع التدابير املناسبة”.

عالمي

وإننا إذ نهنئ أنفسنا بفوز الزمالء األفاضل ،فإننا نهنئ جميع موظفي إدارة رعاية وتأهيل
املعاقني مبناسبة فوز اإلدارة باملركز األول عن فئة اإلدارة التنموية ،متمنني أن يكون النجاح
والتميز حليفنا على الدوام.

عالمي
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األهلية القانونية
لألشخاص ذوي اإلعاقة،
اختالف مفاهيم أم سوء فهم
د .مهند صالح العزة
ماهية األهلية القانونية وأقسامها
األهلية القانونية ببساطة ،هي اعتراف
القانون للشخص بحقوقه األساسية
املمنوحة ألمثاله ،وحقه في التمتع بتلك
احلقوق ،وممارستها على أساس من املساواة
مع اآلخرين .والدولة بوصفها املكلف األول
بإنفاذ أحكام القانون ،يقع عليها عبء كفالة
تلك احلقوق ،وتوفير ما يلزم ملمارستها لألفراد
كاف ًة ،دون متييز على أي أساس كان.
فاألهلية القانونية بهذا املعنى لها شقان
أساسيان ال يقبالن التجزءة أو املفاضلة:
شق يتعلق باكتساب احلقوق وثبوتها ،وهو
ما يعرف بأهلية الوجوب ،وشق آخر يتعلق
مبمارسة تلك احلقوق ،وما يستتبع ذلك من
القيام بالتصرفات القانونية والواقعية الالزمة
للتمتع بتلك احلقوق متتعا كامال ،وهذا الشق
يعرف بأهلية األداء.
أوال :أهلية الوجوب
كما هو واضح من تسميتها ،فإنها تعني
أن احلقوق قد وجبت للشخص بغض النظر
عن ديانته أو لونه أو حالته الصحية الخ.
وثبوت احلقوق األساسية بهذا املعنى ينطوي
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على اعتراف بالشخصية القانونية لإلنسان،
بوصفه شخصا طبيعيا ،وفقا لالصطالح
القانوني الدارج في فقه القانون املدني .فال
يشترط إذن في ثبوت أهلية الوجوب إال أن يولد
الشخص إنسانا حيا ،ليس به مسخ يخرجه
عن دائرة اخمللوقات اآلدمية ،وفقا ملا يحدده أهل
اخلبرة من علماء الطب وعلم األحياء.
ثانيا :أهلية األداء
وهذا الشق من األهلية القانونية
يتعلق بثبوت الصالحية القانونية ملا يقوم
به الشخص من تصرفات وأعمال ،للتمتع
باحلقوق على النحو األكمل .وهذا يفترض
بداه ًة أن الشخص قادر على اتخاذ القرارات،
وفقا إلرادة حرة مستنيرة يعبر عنها بوضوح
وجالء .فاحلق في التعليم يستتبع اختيار
مجال التعليم ودرجته ومكانه ،واحلق في
الصحة يستتبع املوافقة على ما يتم اتخاذه
من إجراءات طبية وقائي ًة كانت أو عالجي ًة في
مواجهة الشخص .وكال األمرين -االختيار في
التعليم واملوافقة في اجملال الصحي -يتطلبان
معرفة الشخص باخليارات اخملتلفة ،ومزايا كل
منها ومساوئه ،حتى يقوم باملوازنة وفقا ملا
يتراءى له من اعتبارات ،إلى أن يصل إلى قرار
عما استقرت عليه إرادته احلرة.
محدد يعبر ّ
عالمي

فاإلحاطة بجوانب األمور والتعبير عن
اإلرادة هي قوام أهلية األداء ،كما هو مستقر
عليها في فقه القانون املدني .وملا كان اإلنسان
منذ والدته وحتى بلوغه سن الرشد ،مير
مبراحل تطور مختلفة من الناحيتني الذهنية
واجلسمية ،فقد أرسى القانون مبادئ وقواعد
عامة حتكم أهلية األداء تضييقا وتوسيعا
بحسب كل مرحلة .فحجب عن الصبي غير
املُميز الذي لم يبلغ السابعة أهلية األداء
بالكلية ،واعترف بأهلية محدودة جدا للصبي
املميز ،تنحصر في التصرفات النافعة نفعا
محضا ،أي التي ال ترتب على الصغير أي التزام،
وتعود عليه بالنفع املطلق ،كما هو احلال في
الهبة والتبرع غير املشروط .ثم يتدرج القانون
مع مراحل منو الشخص فيعترف له بأهلية
أداء أوسع نطاقا قبل بلوغه سن الرشد
بقليل ،فيقر له بصحة التصرفات الدائرة بني
النفع والضرر ،مع إبقائها قابل ًة لإلبطال حال
بلوغ سن الرشد ،ثم ينتهي املطاف بأهلية
األداء عند بلوغ سن الرشد لتصبح كامل ًة
اللهم ،إال ما
مكتمل ًة ال قيد فيها وال شرط،
ّ
تعلق بالنظام العام واآلداب.
وعلة التدرج في نطاق أهلية األداء كما
يب ّينه شراح القانون وأحكام القضاء ،تكمن
في عدم قدرة الشخص في مراحل معينة
من عمره على التمييز بني ما هو نافع وما هو
ضار مبصلحته ،لذلك أوكل القانون لوليه أو
وصيه مهمة النيابة عنه ،في كل ما يحتاج
إلى اتخاذ قرار وتعبير عن إرادة ،وذلك كله وفق
تفصيل وتأصيل تضمنته أحكام الوالية على
املال والقوامة والوصاية.
وإذا كانت علة النيابة في أحكام الوالية
والوصاية مردها عدم القدرة على التمييز
بدرجات متفاوتة ،وملا كان هناك من عوارض
األهلية ما يتعلق بأنواع محددة من اإلعاقات
النفسية والذهنية ،وملا كان التعبير عن اإلرادة
من مستلزمات ممارسة تلك األهلية ،وإذا كان
معلوما أن ثمة أنواعا من اإلعاقات حتتاج إلى
وسائل مختلفة للتعبير عن إرادة أصحابها،
فإن التساؤل يثور عن األثر احملتمل لإلعاقة على
أهلية األداء.
حقيقة أثر اإلعاقة على نطاق أهلية األداء
لقد كانت املادة  12من اتفاقية حقوق
األشخاص ذوي اإلعاقة مثار جدل كبير ما
زالت أصداؤه تتردد حتى اآلن ،بني الدول اخملتلفة
ومنظمات اجملتمع املدني ،وبصفة خاصة
منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة.
عالمي

ومبوجب الفقرة الثانية من هذه املادة،
تعترف الدول األطراف لألشخاص ذوي اإلعاقة
بأهلية قانونية كاملة على أساس من املساواة
مع اآلخرين ،وتقدم أشكاال من الدعم القانوني
والقضائي للمساعدة على اتخاذ القرار وفقا
ملا ورد في نص الفقرة الثالثة من هذه املادة.
وقد أبدت جل الدول العربية وروسيا والصني
وبضع دول أخرى حتفظها على نص هذه املادة
متعلل ًة بأن األشخاص ذوي اإلعاقات النفسية
والذهنية ليسوا محال ألهلية األداء ،بل هم
يستأهلون فقط أهلية الوجوب ،شأنهم في
ذلك شأن الصبي غير املميز على التفصيل
الذي أوردناه آنفا .وقامت تلك الدول بوضع
حاشية في مس َّودة نص املادة  ،12تقول إن
األهلية القانونية الواردة في نص الفقرة
الثانية تنصرف إلى أهلية الوجوب ،وليس
أهلية األداء ،وذلك في سياق اللغة العربية
والروسية والصينية .وبعد جدال ومناقشات
طويلة ،وافقت اجملموعة العربية ومن حذا
حذوها على شطب تلك احلاشية ،إال أن هذه
الدول أعربت في اجتماع اجلمعية العامة
لتبني االتفاقية عن أنها تفهم وتفسر األهلية
القانونية الواردة في نص املادة املذكورة على
أنها أهلية الوجوب وليست أهلية األداء.
ولتحليل هذا املوقف من جانب معظم
الدول العربية ،فإننا نطرح السؤال اآلتي :هل
يعد األشخاص ذوو اإلعاقة من حيث اتخاذ
القرار والتعبير عن اإلرادة مبثابة الصبي غير
املميز؟ ثم هل ميزت الدول العربية في حتفظها
بني إعاقة وأخرى ،وبني اإلعاقة الشديدة
واملتوسطة والبسيطة؟
في الواقع ،إن الصور النمطية السائدة
عن اإلعاقة والفهم اخلاطئ الذي غالبا ما
ينبني على رؤية شخصية أمور كانت احملرك
األساس لهذا املوقف املتحفظ جتاه املادة
 12من االتفاقية .وقد تعللت الدول العربية
بأحكام الوالية على املال والوصاية املستمدة
من أحكام الشريعة اإلسالمية ،وا ّدعت هذه
الدول أن االعتراف بأهلية كاملة لألشخاص
ذوي اإلعاقة يخالف النظم التشريعية اخلاصة
وهو من بعد يخالف أحكام الشريعة الغراء.
واحلقيقة أن هذا التبرير يفتقر إلى الدقة
وسالمة املنطق.
فهو غير دقيق ألنه يس ّوي بني اإلعاقات
فنص احلاشية
على اختالف أنواعها ودرجاتها.
ّ
احملذوفة وما جاء في البيانات التفسيرية
املعلنة ،ينبئ بتعميم جائر يشمل اإلعاقات
كاف ًة نفسي ًة وذهني ًة وبصري ًة وسمعي ًة الخ.

وحتى إذا سلمنا جدال مبا أثارته بعض الوفود
بشكل غير رسمي حول اإلعاقات النفسية
ُّ
تظل واهي ًة،
والذهنية ،فإن حجة تلك الوفود
لكون اإلعاقات النفسية والذهنية بها من
التنوع ما يستحيل معه احلكم عليها جمل ًة
واحدة ،من حيث أثرها في قدرة الشخص على
التعبير واتخاذ القرار.
أما من حيث أن دعوى تلك الدول تفتقر إلى
سالمة املنطق ،فذلك لكون التعلل بأحكام
الوالية على املال ومبادئ الشريعة الغراء إمنا
استخدم في غير محله ودون تأمل ومتحيص.
فالثابت فقها وقانونا أن النيابة في
التصرفات تدور علتها مع مصلحة األصيل
وجودا وعدما ،فالولي أو الوصي يتصرف وفقا
ملا متليه مصلحة الشخص ،التي تتحدد وفقا
لضوابط قانونية وحتت رقابة القضاء ،فالولي
ال يتصرف وفقا لهواه أو ملا يعتقد هو أن فيه
مصلحة من كان حتت واليته.
وقد احترم املشرع إرادة الشخص إلى
حد أنه جعل ما يبرم من تصرفات في مرحلة
عمرية معينة قابال لإلبطال متى عبر الشخص
عن إرادته بعد بلوغه سن الرشد بل أكثر من
ذلك ،فإن معظم نصوص القانون املدني في
الدول العربية توجب على احملكمة انتداب خبير
في حال تعذر التعبير عن اإلرادة من جانب
الشخص األصم أو األبكم أو األصم الكفيف،
ثم إن هذه النصوص تعطي مكنة االستعانة
مبساعد قضائي يساعد الشخص على اتخاذ
القرار ،وفي حال صدور أي إشارة تعكس إرادة
الشخص وتفهمها احملكمة ،فإن كل هذا
يطرح جانبا ويؤخذ مبا عبر عنه الشخص.
وثمة نقطة أخرى غاية في األهمية في هذا
الصدد ،أال وهي أن املسألة ميكن النظر إليها
من زاويتني مختلفتني تؤدي كل منهما إلى
نتائج مختلفة .فالرائج في عوارض األهلية،
وحتديدا فيما يخص اإلعاقة ،القول بأنه يتعذر
على الشخص التعبير عن إرادته .وهذا مؤداه
أن تبعة ذلك التعذر إمنا تقع على الشخص
نفسه .في حني أن املسألة قد تأخذ منحى
آخر إذا ما قيل :تعذر فهم اإلرادة ،إذ في هذه
احلالة سوف تكون تبعة تعذر الفهم واقع ًة
على املتلقي وليس على الشخص ،األمر الذي
يحتم على اجلهات ذات العالقة ،وبصفة خاصة
احملاكم اتخاذ ما يلزم لتتمكن من فهم اإلرادة
على نحو دقيق ال لبس فيه .فعدم فهمنا ألمر
ما ال يعني بحال نفي ذلك األمر واعتباره غير
موجود .فعدم فهمك للغة الصينية ،مثال ،ال
يعني أن اللغة الصينية غير موجودة ،أو أن
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الشخص الذي يتحدث هذه اللغة ليس لديه
أهلية األداء أمام احملاكم العربية والعكس
بالعكس.
وبنا ًء عليه ،فإن األشخاص من ذوي
اإلعاقات النفسية والذهنية لديهم ،وال ريب،
إرادة ورغبات وميل ،واستجالء ذلك كله يحتاج
إلى وسائل داعمة متخصصة تتيح استقراء
مكنون اإلرادة لدى هؤالء األشخاص ،وتختلف
تلك الوسائل تبعا لنوع اإلعاقة ودرجتها.
وعدم إملامنا باملعرفة الالزمة لتحقيق ذلك
االستجالء واالستقراء ال ينفي عن هؤالء
األشخاص أهليتهم القانونية في شقها
املتعلق باألداء.
وإذا كانت املصلحة كما سبق البيان هي
مناط األحكام اخلاصة بالوالية والوصاية ،فإن
ال أحد يجادل في أن مصلحة الشخص تكمن
في تنفيذ ما تنصرف إليه إرادته ،مبا ال يخالف
النظام العام واآلداب .فإذا كان ذلك كذلك،
وجب حتري إرادة األشخاص من ذوي اإلعاقات
النفسية والذهنية وغيرها ،وتقدمي املساعدة
القضائية التي تسهل اتخاذ القرار األقرب
إلرادتهم.
يتضح ،إذن ،أن حجة الدول التي أبدت
حتفظها على االعتراف لألشخاص ذوي اإلعاقة
بأهلية قانونية كاملة ،هي حجة واهية ال سند
لها من منطق أو قانون .وحسب هذه الدول أن
تنظر حولها لتطالع مناذج من األشخاص ذوي
اإلعاقة النفسية والذهنية ممن برزوا وساهموا
في تغيير دفة احلركة الصناعية والثقافية
والعلمية والتشريعية وغيرها .فهل يقول أحد
بأن مثل هؤالء ال ميكن االعتراف لهم بأهلية
األداء التي يعترف بها لألميني ،بل وحتى
للمنحرفني من أفراد اجملتمع؟ إن هذا لعمرك
هو التمييز البينّ الذي ّ
قل أن جتد له أي نظير،
وإن كان له في كل محفل عندنا ظهير.
وضع املسألة يف الشريعة اإلسالمية
إننا ال نغالي في القول إذا ما قررنا أن
الشريعة الغراء تعد حج ًة على من ا ّدعى
وجوب االنتقاص من أهلية األشخاص ذوي
اإلعاقة ال حج ًة لهم .فقد منح الشارع
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احلكيم األشخاص ذوي اإلعاقة أهلي ًة قانوني ًة
غير محدودة .فحسبك بعمرو أو عبد اهلل بن
أم مكتوم أحد صحابة رسول اهلل -صلى اهلل
عليه وسلم -وقد كان كفيفا ،فقد عهد إليه
النبي عليه السالم أكثر من  13مر ًة بالوالية
على املدينة ،التي شهدت نواة تكون الدولة
اإلسالمية .وهذا يعني أن اإلسالم قد أقر بأهلية
احلكم لألشخاص ذوي اإلعاقة متى توافرت
فيهم الشروط والضوابط الشرعية األخرى.
وهذا الصحابي نفسه توفي في معركة
القادسية حيث خرج مقاتال حامال الراية
للجيش ،فما نهره أحد بدعوى أنه مسكني
مكانه البيت واملسجد فقط ،فأي نظام لدينا
اليوم يسمح لألشخاص ذوي اإلعاقة بتولي
املناصب أو االنخراط في القوات املسلحة؟
لقد فهم السلف ما غاب عن اخللف ،فنظروا
إلى اإلعاقة ضمن محيطها البيئي وك ّلفوا
هذا الصحابي اجلليل مبهمة قتالية تتناسب
ومتطلبات إعاقته ،وهذا نوع ممّا يعرف اليوم
بالترتيبات التيسيرية املعقولة ،كما وردت في
نص املادة  2من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي
اإلعاقة.
فإذا ما تعمقنا قليال في البحث ،فإننا جند
أن الشارع احلكيم قد أعطى األشخاص من
ذوي اإلعاقات الذهنية والنفسية مبصطلح
اليوم ،مكنة إبرام التصرفات القانونية املالية
التي تصنف وفقا للقانون املدني على أنها من
التصرفات الدائرة بني النفع والضرر .فاآلية
 282من سورة البقرة املعروفة بآية الدين
واضحة متاما ،في أن الشخص الذي عليه احلق
قد يكون سفيها أو ضعيفا أو ال يستطيع أن
يمُ ِ ّل بنفسه ،وفي هذه احلالة أمر ربنا تبارك
وتعالى وليه أن َّ
ميل له بالقسطاس املبني.
واملالحظ في هذا احلكم ،أن الشارع احلكيم إمنا
جعل مناط الوالية العدل وليس احللول محل
األصيل ،واتخاذ ما يرتئيه النائب وفقا لتقديره
أو هواه .كما جتدر مالحظة أن الدين يعد من
التصرفات الدائرة بني النفع والضرر في جانب
املدين ،أما في جانب الدائن ،فإنه من التصرفات
الضارة ضررا محضا نظرا لعدم مشروعية
الفوائد وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية،
فإذا كان بوسع الشخص ذي اإلعاقة الذهنية
أو النفسية أن يبرم عقود الدين بوصفه دائنا
وفقا لشروط وضوابط معينة ،فإنه يتجلى
مدى نطاق األهلية القانونية التي أعطاها
الشارع احلكيم لألشخاص ذوي اإلعاقة.

فأين من احتجوا بالشريعة الغراء من هذه
األمثلة واألحكام؟
وقد احترمت الشريعة اإلسالمية حرية
االختيار حتى أنها غ ّلبتها على بعض الرخص
واالستثناءات ،كما هو في حالة انخراط بن أم
مكتوم -رضي اهلل عنه -في اجليش وترخيص
الرسول -صلى اهلل عليه وسلم -لعمرو بن
اجلموح -رضي اهلل عنه -الذي كان أعرج ،أو
ذي إعاقة حركية مبفهوم اليوم بالقتال في
موقعة أحد ،على الرغم من أنه ُمعفى من
اخلدمة العسكرية وفقا لالصطالح الدارج .إن
هذا االحترام إلرادة األفراد وحقهم في االختيار
ينبئ عن نظرة متقدمة حلق الشخص في
ممارسة أهليته القانونية ،على أساس من
املساواة مع اآلخرين.
فإذا ما رغب راغب بأمثلة من حاضر زماننا،
فإننا نحيله إلى ما صدر من فتاوى كان من
أحدثها فتوى مفتي الديار املصرية د .علي
جمعة الذي بني فيها حق األشخاص من ذوي
اإلعاقات الذهنية والنفسية بالزواج.

اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

خالصة القول ،إذن ،إن الشرية الغراء تعزز
أهلية األداء لألشخاص ذوي اإلعاقة ،هذا ،فضال
عن أهلية الوجوب ،وإن احترام حق الشخص
في االختيار واتخاذ القرار غالب ومعتبر ،على
نحو ال جند له مثيال أو حتى بدرجة أقل في
التشريعات الوطنية احلالية.

أسئلة متك ّررة

ويبقى السؤال معلقا ،وماذا بعد؟
إن قضية األهلية القانونية تتطلب
تضافر جهود منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة
وحقوق اإلنسان وأعضاء اجملالس التشريعية؛
حتى ميكن الوصول إلى فهم مشترك لهذه
املسألة ،يؤدي في النهاية إلى اعتراف كامل
وفاعل باألهلية القانونية لألشخاص ذوي
اإلعاقة.
أما من حيث أنه كامل ،فألنه يجب أن
يشمل أهلية الوجوب واألداء سوا ًء بسواء.
وأما من حيث إنه فاعل ،فألنه يجب أن
يقترن بتبني وسائل قانونية وقضائية جديدة
تتيح للشخص عند احلاجة تلقي الدعم الالزم
التخاذ قراره مبا يعكس مكنون إرادته ويضمن
استقالليته وخصوصيته ،والتعبير عن اإلرادة
قد يحتاج هو اآلخر إلى أشكال مختلفة من
ّ
تظل
الدعم واملساعدة الفنية التي يجب أن
دائما وأبدا حتت إشراف القضاء ورقابته.
عالمي

املصدر  :منظمة التأهيل الدولي ()RI

 )1ملاذا حنتاج إىل املعاهدة؟

اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
تكمل وتعزز الهدف االساسي ملعاهدات
حقوق اإلنسان لالمم املتحدة االخرى التي
لم توفر حماية كاملة حلقوق االشخاص
املعوقني ،كونها وثيقة من وثائق قانونية
ملزمة مخصصة فقط حلقوقهم،
تتمتع هذه االتفاقية بالسلطة ملساءلة
احلكومات عن التمييز وعدم املساواة.
االتفاقية اجلديدة تعكس حتوال منوذجيا
في حقوق اإلنسان إلى العجز  ،مؤكدة
أن االشخاص املعوقني يجب أن يتمتعوا
بنفس احلقوق والفرص املتاحة لغيرهم في
اجملتمع  ،بغض النظر عن السن واجلنس
واملوقع اجلغرافي أو نوع اإلعاقة.
عالمي

 )2م��ا ه��و ال��ف��رق ب�ين اتفاقـية حقـوق
االش���خ���ـ���اص امل��ع��ـ��ـ��وق�ين وال��ق��واع��ـ��ـ��د
املوحدة؟

الفرق الرئيسي بني االتفاقية والقواعد
املوحدة بشأن حتقيق تكافؤ الفرص
لالشخاص املعوقني ،هو حول اإلنفاذ
القانوني .االتفاقية هي صك ملزم قانونا
 ،وهذا يعني أن البلدان التي تصدق على
االتفاقية لديها التزامات معينة .القواعد
املوحدة  ،من جهة أخرى  ،تقدم التوجيه ،
وهذا يعني أن البلدان ال متتثل لذلك .كل من
الصكوك لديها هيئة الرصد ،ومجموعة
من اخلبراء في مجال اإلعاقة ملراقبة مسار
كيفية التقدم احملرز للبلدان في التنفيذ.
(انظر السؤال رقم .)13
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بصورة كاملة وفعالة في اجملتمع على قدم
املساواة مع اآلخرين .مفهوم اإلعاقة ميكن
مناقشته مع التشريعات الوطنية و/او
هيئة الرصد(.هيئة املعاهدة)
 )6ما هي أنواع القوانني اليت تتناوهلا
االتفاقية؟

تعدل
 )3ه��ل ميك��ن للقواعد املوح��دة ان ّ
ّ
س��يحل به��ا عندما تدخ��ل االتفاقية
وماذا
حيز النفاذ؟

هناك ارادة سياسية محدودة من احلكومات
لتحديث أو تنقيح القواعد املوحدة  ،ألن
االتفاقية نوقشت في اآلونة األخيرة وتوفر
احلماية القانونية (في حني أن القواعد
مبثابة توصيات غير ملزمة).
ولكن مبا أن جميع البلدان لن تصدق على
االتفاقية ،على األقل في املدى القريب ،
ستبقى القواعد املوحدة مبثابة أداة هامة
في جهود الدفاع  ،وفي توجيه احلكومات.
 )4ما هو الربوتوكول االختياري؟

البروتوكول االختياري هو الصك القانوني
الذي مينح األفراد القدرة على تقدمي شكاوى
إلى هيئة رصد االتفاقية بعد أن يكونوا قد
اتبعوا بالفعل كل ما ميكن من اإلجراءات
القانونية في بلدانهم .هيئة املتابعة لن
تكون قادرة على تقدمي أو تنفيذ أي أحكام،
ولكن توصياتها عموما قد تلعب دورا
مهما ً كدعم دولي قوي .وهكذا  ،سوف
تشعر احلكومات بضغوط سياسية هائلة
للعمل وفقا لتوصيات هيئة الرصد.
 )5ه��ل هن��اك تعري��ف لإلعاق��ة لدي��ه
"تغطية" من جانب االتفاقية؟

ال يوجد تعريف مقبول عامليا لالعاقة
في االتفاقية .ومع ذلك ،تنص املادة  1من
اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ما
يلي  " :ويشمل مصطلح “املعوقني” كل من
يعانون من عاهات بدنية أو عقلية أو ذهنية
حس َية ،مما قد مينعهم لدى التعامل مع
أو ّ
مختلف احلواجز من كفالة مشاركتهم
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إن اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
هي معاهدة شاملة حلقوق اإلنسان،
وتشمل احلقوق املدنية والسياسية
واالقتصادية والثقافية واالجتماعية.
احلقوق املدنية والسياسية  --مثل املساواة
في احلماية أمام القانون  ،واحلرية واألمن
الشخصي  ،واحلق في احلياة  ،وحماية
السالمة الشخصية واحلق في املشاركة
في احلياة العامة  --وهي التي يجب أن
تنفذها الدولة على الفور  ،في حني احلقوق
االقتصادية واالجتماعية والثقافية  --مبا
في ذلك حرية التعبير  ،واحلق في التعليم ،
احلق في العمل  ،احلق في مستوى معيشي
الئق  ،واحلق في الصحة واحلق في املشاركة
في احلياة الثقافية  --ميكن تنفيذها على
مدى فترة من الزمن (ما يسمى حتقيق
"التدريجي") (انظر السؤال رقم .)15
 )7ماذا يعين بالنسبة لبلد التوقيع على
االتفاقية؟

من خالل التوقيع على اتفاقية حقوق
األشخاص ذوي اإلعاقة  ،يظهر البلد االلتزام
في نهاية املطاف إلى التصديق واتفاقه
مع مبادئ االتفاقية والغرض منها .هذا
البلد يؤكد أنه لن يتخذ أي إجراء النتهاك
الفكرة الرئيسية لالتفاقية  ،وأنه مهتم
في أن يصبح دولة طرف في املستقبل.
من خالل التوقيع  ،الدولة ليست ملزمة
باالمتثال لالتفاقية.
 )8م��اذا يع�ني بالنس��بة لبل��د التصدي��ق
على االتفاقية؟

عملية التصديق هو أن تتعهد البلدان
رسميا العتماد اتفاقية حقوق األشخاص
ذوي اإلعاقة .كل بلد له قوانني وإجراءات
للتصديق عليها  ،والتي تستلزم عادة
موافقة البرملان .التصديق بعد ذلك يجب أن
يكون رسميا بايداعه لدى األمني العام لألمم
املتحدة .التصديق يعني أن يصبح البلد
دولة طرف بالتالي تكون ملزمة قانونيا
باالتفاقية  ،ويجب أن متتثل للمعاهدة.
 )9مت��ى تصب��ح االتفاقي��ة والربوتوكول
ً
قانونا؟
االختياري

إن اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
والبروتوكول االختياري امللحق بها حيز

النفاذ في  3أيار  /مايو  ،عام  ، 2008األمر الذي
يعني أن املعاهدة اصبحت رسميا ً قانونا ً
دولياً .ومع ذلك  ،فإن االتفاقية وبروتوكولها
االختياري ملزمة فقط للبلدان التي تصدق
عليها .املطلوب  20تصديقا ً على االتفاقية
كي تصبح قانونا ً و 10على البروتوكول
االختياري.
 )10هل ميكن لألفراد أو املنظمات
التوقيع أو التصديق على املعاهدة؟

ال  ،فقط البلدان أو املنظمات اإلقليمية
مثل اجلماعة األوروبية ميكن ان توقع أو
تصدق على االتفاقية .األفراد واملنظمات
ميكن أن تساعد من خالل حث احلكومات
على التوقيع والتصديق.
 )11ما هي التحفظات واإلعالنات؟

التحفظ هو بيان يسمح للدولة بقبول
معاهدة متعددة األطراف ككل  ،بينما
يسمح لهذه لدولة أن تختار عدم االلتزام
ألحكام معينة من االتفاقية .التحفظات
ال ميكن أن تتعارض مع الهدف والغرض
الرئيسي للمعاهدة .اإلعالن هو وسيلة
يسمح للدولة لتوضيح تفسيرهم حلكم
معني من احكام املعاهدة ،ال تستبعد أو
تغير األهمية القانونية للوثيقة .ميكن لدول
أخرى االعتراض على التحفظ في غضون
 12شهرا .يجوز للدول أن تقرر سحب حتفظ
أو إعالن في أي وقت.
 )12كيف متكن��ت منظمات اإلعاقة من
املشاركة يف العملية جتاه االتفاقية؟

االتفاقية هي وثيقة من وثائق لم يسبق
لها مثيل بسبب ارتفاع مستوى مشاركة
االشخاص املعوقني ومنظماتهم في
عملية التفاوض بشأن املعاهدة .وكان
التحدي في اجلمع بني مختلف املشاركني
من اجملتمع املدني .ثمانية من منظمات
االشخاص املعوقني الدميقراطية العاملية
شكلت االحتاد الدولي للمعوقني ،في عام
 .1999أعضاء االحتاد الدولي للمعوقني
وغيره من املنظمات غير احلكومية شكلت
التحالف الدولي للمعوقني ،هكذا ستكون
قادرة على التكلم بصوت موحد في
مفاوضات املعاهدة .في الواقع  ،متاشيا ً
مع شعار التحالف الدولي للمعوقني
"ال شيء عنا من دوننا" الكثير من نص
االتفاقية هو في الواقع كتبه أعضاء
التحالف الدولي للمعوقني .التحالف
الدولي للمعوقني منى ليصبح ائتالفا ً من
أكثر من  70منظمة من املنظمات الدولية
واإلقليمية والوطنية ومنظمات املعوقني
واملنظمات غير احلكومية املتحالفة معها

عالمي

 ،يتواصلون بداية من خالل شبكة اإلنترنت.
التحالف الدولي للمعوقني جنح في حتقيق
هدفه املتمثل في اتفاقية ( )1حتمي حقوق
اإلنسان جلميع األشخاص املعوقني في
جميع أنحاء العالم ،بغض النظر عن نوع
اإلعاقة  ،و( )2ترتكز على أساس املشاركة
الكاملة ،واحترام التنوع البشري  ،التقرير
الذاتي  ،وعدم التمييز واملساواة بني الرجل
واملرأة.
 )13كي��ف س��توضع املعاه��دة موض��ع
التنفيذ؟

في غضون سنتني من التصديق على
املعاهدة  ،سوف يقدم كل بلد تقريرا
يتضمن ما قامت به من التقدم احملرز في
تنفيذ املعاهدة .بعد التقرير األولي  ،سوف
يتعني تقدمي تقارير املتابعة كل أربع سنوات.
وستقدم تقارير إلى اللجنة املعنية بحقوق
األشخاص ذوي اإلعاقة ،جلنة دولية من
اخلبراء ،مبن فيهم االشخاص املعوقون.
وستقوم اللجنة بعد ذلك في املالحظات
اخلتامية بعد تقييم كل تقرير .وباإلضافة
إلى ذلك  ،يجوز للجنة أن تصدر من وقت
إلى آخر تعليقات أو توصيات عامة ملزيد
من التوضيح ألحكام املعاهدات .أعضاء
من اجملتمع املدني ،وال سيما من منظمات
املعوقني .ومن املتوقع القيام بدور نشط
في جميع مراحل عملية الرصد  ،مبا في
ذلك تقدمي بلد مستقل "تقارير الظل"
وتشجيع احلكومات على ترشيح خبراء من
االشخاص املعوقني .ال يوجد  ،على اية حال،
اية عقوبة لتلك احلكومات التي ال متتثل
لالتفاقية .وباإلضافة إلى ذلك ،في بعض
احلاالت ،يستطيع األفراد ارسال الشكاوى
إلى هيئة الرصد (انظر السؤال رقم  4على
البروتوكول االختياري).

عالمي

 )14م��ا ه��و الف��رق ب�ين جلن��ة حق��وق

بعض املرونة عند مواعيد نهائية صارمة
لتحقيق هذه احلقوق .على الرغم من
كل بلد وسيكون العمل على اتخاذ
خطوات الستخدام جميع املوارد ما في
وسعها لتلبية شروط االتفاقية .املادة 32
من االتفاقية تركز على التعاون الدولي
ويدعو ملساعدة كل البلدان األخرى  ،مثل
تقدمي املساعدة التقنية واالقتصادية عند
االقتضاء .وباإلضافة إلى ذلك  ،املنظمات
غير احلكومية املعنية باإلعاقة وآخرين في
اجملتمع املدني ينبغي استشارتهم خالل
عملية التنفيذ لتوفير مدخالت ومساعدة
البلدان على العمل من أجل إعمال هذه
احلقوق إعماال تاما.

األش��خاص ذوي اإلعاق��ة ومؤمت��ر ال��دول

 )16م��ا ه��ي املعلوم��ات ال�تي ميك��ن

على الصعيد الوطني  ،واجلهات الفاعلة
في احلكومة ،فان رصد تنفيذ االتفاقية
سوف يختلف من بلد إلى آخر .وتقضي
االتفاقية بأن يكون هناك على األقل موقف
واحد للحكومة لالشراف على كيفية
االتفاقية موضع التنفيذ .كما أن لكل بلد
بإنشاء هيئة مستقلة ،مثل جلنة وطنية
حلقوق اإلنسان أو جلنة االعاقة  ،لبحث
تنفيذ االتفاقية .كما تقر االتفاقية أيضا
عل ان املنظمات غير احلكومية سوف
تشارك مشاركة كاملة في عملية الرصد
هذه.

األطراف؟

الوصول إليها؟

جلنة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
تتألف من اخلبراء املستقلني الـ 12الذين مت
انتخابهم من قبل الدول التي صدقت على
االتفاقية .وتقوم هذه اللجنة باستعراض
تقارير الدول بشأن كيفية تنفيذ الدول
التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.
مؤمتر الدول األطراف هو التجمع من جميع
الدول التي صدقت على اتفاقية حقوق
األشخاص ذوي اإلعاقة .وخالفا للجنة
حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ،مؤمتر الدول
األطراف لن يكون له دور اإلنفاذ ،بل انه
يتيح الفرصة للبلدان ملناقشة تنفيذ
اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
وانتخاب أعضاء اللجنة .سوف يتم عقد
مؤمتر الدول االطرف بانتظام في مقر االمم
املتحدة في نيويورك.

املعلومات التي ميكن الوصول إليها  --ما
إذا كانت السمعية والبصرية أو املكتوبة
– هي التي تتوافر في األشكال التي
ميكن أن تستخدم من قبل األشخاص ذوي
االعاقات اخملتلفة .بعض األمثلة على جعل
املعلومات سهلة الوصول مثالً وضع النص
في طريقة برايل أو الطباعة الكبيرة ،أو
إضافة ترجمات ألشرطة الفيديو .أيضا،
العديد من قراء شاشة احلاسوب ،التي
يستخدمها األشخاص ذوي االعاقة
البصرية  ،ال ميكنهم قراءة الوثائق في
بعض األشكال مثل  -- PDFولذلك  ،ينبغي
بذل كل اجلهود لتوفير وثائق في شكل Word
أو ما يعادلها من األشكال .وباإلضافة إلى
ذلك  ،يجب أن تكون املعلومات التي ميكن
الوصول إليها بسهولة أشكال القراءة
والفهم.

 )15كي��ف ميكن للبلدان النامية االمتثال
لالتفاقية؟

وتسمح االتفاقية للتنفيذ التدريجي،
مبعنى أنه سيتعني على البلدان دون

 Arial ، Century Schoolbook، GaramondوVerdana
هي من بني اخلطوط املرجوة عموما Arial ،و
 Verdanaتعتبر األفضل للشاشات
و  Garamondو Century Schoolbook

للمواد مطبوعة.
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اجلمعيات األهلية
و مساندة األسر يف برامج
التأهيل اجملتمعية
عبد الرمحن املودني
حماضر وناشط حقوقي يف جمال اإلعاقة
باململكة املغربية

إن تعزيز دور األسر وإشراكها في إعداد
وتخطيط وتنفيذ البرامج التأهيلية
والتعليمية واتخاذ القرارات التي تخص
أبناءها .لن يصبح ممكنا إال بتدريب األهل
وتثقيفهم بطرق التعامل السليم
مع إعاقة أبنائهم وتوعية األسر أيضا
بحقوق أبنائها والعمل على الدفاع
عنها.ومساندة األسر في برامج التأهيل
املرتكزة على اجملتمعات إجماال ميكن
تقسيمها إلى مستويني:
األسر املعنية هي األكثر قدرة على ايصال
املعلومات التأهيلية واإلرشادية بسالسة
نظرا ً للوقوع في نفس املشكلة.
أ :املستوى األول :التثقيف أو التدريب

وهو وإن كان به نوع من التوجيه واإلرشاد
إال أنه عمل أكثر عمقا من مجرد إرشاد.
ويسمى غالبا بالتدريب أو التثقيف حيث
نسمع بتثقيف األمهات .فهو تدريب أكثر
مما هو إرشاد وتوجيه ويحتاج هذا املستوى
من املساندة إلى تكوين القائمني به على
تقدمي خدمات وتدريبات منزلية معينة
لألمهات على مهارات قائمة في مراجع
خاصة بهذا النوع من املساعدة .وتوضع
فيه خطط تثقيفية خاصة لكل حالة
على حدا ومتابعة نتائجها الوظيفية
حركيا أو حسيا أو إدراكيا أو هما معا
في اإلعاقات املركبة .وتنفيذ أنشطتها
التي تهدف إلى تطوير هذه القدرات
لدى الطفل في شكل دروس لألم حترص
على االستمرار في تنفيذها لوحدها
مع الطفل باملنزل ويقوم املدرب/املرشد
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بتقييم النتائج على فترات معينة ووضع
أهداف جديدة للتقدم املأمول أو الزيادة
في وتيرة وحجم التدريب.وهذا يتم في
إطار برامج معروفة للتدخل املبكر .وجتدر
اإلشارة إلى أن هناك عدة برامج لهذا
التدريب من أشهرها
برنامج التأهيل اجملتمع  -وبرنامج  -بورتيج
 وبرامج أخرى خاصة بحاالت معينةوهذه البرامج يعمل بها في التأهيل
الذي يرتكز على عاملني من اجملتمع احمللي
متطوعني أو محترفني.
ويلعب فيها تنظيم لقاءات ألسر
األشخاص املعاقني دورا مهما فمجرد
لقاء األسرة بأسرة أخرى تعاني نفس
األمر الذي تعانيه  ،فيه نوع من املواساة
حني يدرك اآلباء أنهم ليسوا الوحيدين
من يواجه اإلعاقة وأثارها .هذا إضافة إلى
أمر آخر مهم وهو تبادل اخلبرات والتجارب،
فاألسر املعنية خصوصا األمهات أكثر
قدرة على إيصال املعلومات التأهيلية
واإلرشادية بسالسة نظرا لرابط االشتراك
في نفس املصاعب واملشاكل مع األسرة
املتلقية .وهذا يفسر اعتماد العديد
من البرامج التأهيلية على مساهمة
األشخاص املعاقني أنفسهم وأسرهم
في تخطيط وتنفيذ هذه البرامج .ومن
مميزات هذا النوع من البرامج أن بإمكانها
أن تنفد في العديد من الدول النامية
إذ تعتبر أقل تكلفة من التأهيل املرتكز
على املؤسسات واملراكز الضخمة التي
تتطلب أمواال باهظة ال قبل مليزانيات

الدول النامية بها وقد أصبح هذا النوع
من التأهيل يحظى بدعم كبير من املنادين
مبقاربات حقوقية جتاه اإلعاقة إذ انه
يكفل للطفل حق العيش في مجتمعه
وبني أهله عوض عزله في مراكز خاصة
تسودها حياة -الغيتوهات.-وهذا موضوع
آخر ليس في نيتنا مناقشته هنا.
ومن أهم مراجع هذه الربامج وأكثرها
غنى باملعلومات املبسطة واملفيدة:

دليل منظمة الصحة العاملية.
تدريب املعوقني في إطار اجملتمع ،لكل
من أ.هيالندرو ب  .منديس و ج.نلسون
وأ.جوردت  :وهو في متناول اجلمعيات
العاملة مع األطفال املعاقني باللغة
العربية لدىاملكتب اإلقليمي ملنظمة
الصحة العاملية بشرق البحر املتوسط
اإلسكندرية ،مصر
ب  -املستوى الثاني :التوجيه واإلرشاد:

وهو مستوى يتم العمل فيه بتوفير
معلومات أساسية عن اإلعاقة والقواعد
األساسية للتعامل السليم معها .مع
تبسيطها لغة وتلقينا وفق املسترشد –
املتلقي – وهو الذي نحاول أن نتناوله في
هذا الكتاب .
وهذا املستوى ميكن تقسيمه بدوره إلى
قسمني:
 - 1القسم األول:

ويستهدف فيه اإلرشاد عالقة األسرة مع

عالمي

طفلها املعاق وتعاملها معه حيث ميكن
أن يحدث اختالال إما بسيادة العطف
الزائد عن حده في التعامل مع الطفل.
حيث يحاول األهل القيام بكل شيء
نيابة عن طفلهم مبا في دالك األشياء
التي في مقدوره القيام بها .ويرجع
األخصائيون النفسيون دالك إلى نفسية
األم -خصوصا -املتأثرة بشدة بازدياد طفل
معاق لها وينتج عن ذالك نتائج تتنافي
مع مصلحة الطفل إذ يعرقله دالك عن
تعلم مهارات احلياة اليومية والتواصل
واملهارات االجتماعية واالعتماد على
النفس وهذا ما يؤدي إلى اتكاله على
املساعدة كليا.كما ميكن أن يحصل أن
تستسلم األسرة لليأس واعتبار الطفل
كائنا ال ميكنه اإلتيان بأي شيء وبالتالي
التخلي عن البحث في سبل تأهيله
وتطوير قدراته وتعليمه مهارات تساعد
على اندماجه مستقبال في مجتمعه.
حيث يعتبر األهل أال فائدة من كل دالك
فيحجمون عن تعليمه وعن إشراكه
في األنشطة اجملتمعية وكل دالك طبعا
يلقى ثقله على كاهل األم التي تصبح
حياتها محصورة في العناية بالطفل
وحاجياته ولو أدى دالك إلى إهمال رعاية
وتربية إخوانه اآلخرين فتصبح األسرة
غير متوازنة على املستوى السلوكي
والعاطفي.
 - 2القسم الثاني:

وهو التوجيه واإلحالة إلى الهيئات املعنية
بتقدمي اخلدمات الصحية والتربوية
األساسية والضرورية في عملية تأهيل
الطفل املعاق وشرح طرق االستفادة من
عالمي

خدماتها .
بحيث يضع املرشد املعلومات الالزمة
عن اخلدمات املالئمة للطفل وعناوين
الهيئات اخملتصة فيها رهن إشارة األسرة
مما يساعدها على تفادي ضياع الوقت
والتدخل بأسرع وقت ممكن.
وهنا تتحكم نقطة بيئية أساسية
في جناح هذا اجلانب من التوجيه وبلوغ
الغاية منه ال ميكن إغفالها .وهي حجم
ومستوى املنظومة الصحية واالجتماعية
والتربوية املتوفرة بالقرب من األسرة
املسترشدة أو التي في متناولها الوصول
إليها على األقل .وغالبا ما يكون عمليا
وكذا واقعيا أكثر االستناد إلى منظومة
اإلحالة محليا بحكم املستوى املعيشي
وإمكانيات أهالي األطفال املعاقني الدين
غالبا ما يكونون من الفئات االجتماعية
الفقيرة والشرائح املعوزة.
ميكن أن يلعب املتطوعون دورا ً هاما ً في
العملية اإلرشادية ،كما أن التوجيه هنا
يعمل إضافة إلى ذلك إلى لفت انتباه
األسر إلى اجلوانب التي قد تخفى عنها
بحكم عدم معرفتها باإلعاقة وسبل
التعامل معها.وهذا اجلانب جد مهم
كلما مت توفيره لألسر في وقت مبكر من
عمر الطفل.كما يهدف هذا املستوى
أيضا إلى تصحيح اجتاهات األسرة نحو
اإلعاقة بالتوعية و والتحسيس .
من هنا يتبني إن هذا املستوى من املساندة
باإلرشاد في متناول املتطوعني باجلمعيات
العاملة في مجال اإلعاقة واملهتمة
بالتنمية االجتماعية بصفة عامة.
فبقدر محدود من البحث والتعلم الذي

ميكن أن يكون إما بشكل جماعي في دورات
تكوينية محدودة .أو بشكل شخصي في
إطار التحصيل املعرفي في مجال اإلعاقة
للتثقيف الذاتي الذي يساعد على إجناح
كل متطوع جمعوي يسعى إلى تخفيف
أثار اإلعاقة على األطفال املعاقني
وذويهم وتيسير اندماجهم في اجملتمع.
فاملتطوعون باجلمعيات والناشطون
اجملتمعيون ميكنهم العمل مبرونة واسعة
مع ساكنة مجتمعاتهم احمللية بنوع من
القرب املفعم باملصداقية .فكونهم أبناء
هذه اجملتمعات واألحياء احمللية يجعلهم
يحضون أسهل من غيرهم بتلك
االستجابة اجملتمعية التي يتمتعون بها
كأبناء املنطقة.إضافة إلى قدرتهم
على اإلقناع أكثر وجعل األسر تنخرط
في اجلهود التأهيلية لألطفال املعاقني
وتؤدي دورها فيه بنجاح وعلى أكمل وجه
.كما أن مبقدور الناشطني اجملتمعيني
في مجتمعاتهم احمللية تعبئة املوارد
احمللية وتسخيرها في أنشطة التنمية
احمللية بشكل أسهل فهم أدرى مبسالك
مجتمعاتهم وباألشخاص املؤثرين فيه
.وكل هذا من الناحية اإلستراتيجية،
يجعل اجملتمعات أكثر قدرة على تلبية
احتياجات أطفالها املعاقني من خالل
أسرهم ومحيطهم في مستواه األولي
والبسيط محليا دون احلاجة إلى االلتجاء
إلى املستويات اإلقليمية والوطنية إال
في احلاالت التي تتطلب تدخالت خاصة
وعلى كل ففوائد هذا اإلرشاد/االنخراط
اجلمعوي في تأهيل وإدماج األطفال
املعاقني في غاية األهمية .
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ﲨﻌﻴﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﳌﺘﻼﺯﻣﺔ ﺩﺍﻭﻥ

UAE DOWN SYNDR OME
ASSOCIATION

ً
ج��دا يف
البداي��ة كان��ت متواضع��ة
املستش��فى األمريكي كنا نلتقي مع

مجعية اإلمارات ملتالزمة داون
ﲨﻌﻴﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﳌﺘﻼﺯﻣﺔ ﺩﺍﻭﻥ

بعض عائ�لات م��ن متالزم��ة داون منذ بضع
س��نوات مضت  ...يتبادلون اخلربات فيما
ٌ
بينه��م ويقدم��ون الدع��م النفس��ي كل
لألخر واس��تمرت اللقاءات وكان يتخللها

UAE DO W N SYN DR O M E
يزداد العدد ويكبر احللم
 SOيوم
C I AT I O Nيوما ً بعد
AS
من عائالت عاشوا املعاناة وينطلقون
بعض الفعاليات الثقافية واالجتماعية.

الرؤية :

مؤسساتي

حتسني نوعية احلياة لذوي متالزمة داون
وتقدمي الدعم املتكامل لهم ولذويهم
حلياة أفضل .
الرسالة :

تسعى جمعية اإلمارات ملتالزمة داون أن
تكون من أفضل اجلمعيات املماثلة في
املنطقة من اجل حتقيق ومتكني أفراد ذوي
متالزمة داون وإبراز أقصى إمكانياتهم
ومهاراتهم ليصبحوا أعضاء فاعلني
ومنتجني في اجملتمع من خالل األنشطة
اإلجتماعية والرياضية والتربوية
نطمح للوصول ألفضل إجنازات لفئة
متالزمة داون على الصعيد احمللي
واخلليجي والعربي والعاملي محققـني
شعــار
ً
عجزا”
“ اإلعاقة قـدرة وليست

األهداف

زيادة الوعي في اجملتمع
دمج فئة متالزمة داون باجملتمع أن
يكونوا مشاركني ومنتجني فيه
تطوير ومتابعة البرامج التربوية بني
األهل واملعلم
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اكتشاف إمكانياتهم وتطوير
مهاراتهم من خالل األنشطة
الرياضية والثقافية واإلجتماعية
إعداد برامج ذات أبعاد متعددة يشارك
فيها آباء أصدقاء وصناع القرار في
اجملتمع
تقدمي االستشارات القائمة على
األبحاث واالجتاهات احلديثة
حتسني نوعية احلياة وحفظ حقوقهم
والعمل على مصلحتهم
التعاون مع مؤسسات وجمعيات
أخرى حتقق نفس األهداف
إنشاء قاعدة بيانات عن أفراد متالزمة
داون في دولة اإلمارات
عقد املؤمترات والندوات لتبادل اخلبرات
مع املؤسسات واملهتمني بشؤون
متالزمة داون من الداخل واخلارج
للدولة
كانت والدة هذا الصرح اإلنساني في
القرار الوزاري رقم  405لعام  . 2006نعم
كانت والدة جمعية اإلمارات ملتالزمة
داون في دبي ،حيث كان اخملاض عسيرا ً ...
ولكن املوعد مع األمل كان كبيرا ً ..
عالمي

إلى مستقبل أفضل ألبنائهم وحتدوا
كل الصعاب ونسجوا من احلب مهدا ً
لألمل ومن اإلصرار طريق النجاح،
تضافرت اجلهود ،وتواصلت القلوب من
أجل هذه املسيرة اإلنسانية ،ومع ازدياد
العدد انتقلت اجملموعة إلى مركز دبي
للمجتمع  ...عيون حائرة وقلوب صغيرة
وجله كانت تتطلع بكل األمل ملن يأخذ
بيدها ،إلى أن انتقلت هذه اجملموعة
إلى نادي دبي للسيدات ،ومن هنا
لتمد األيادي الكرمية لسمو الشيخه
منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم
وحتتضنها دعما ً وعطا ًء وتشجيعا ً
ومتسح عن جبهة هؤالء األبناء وذويهم
دمعة احلسرة .وتخرج إلى النور جمعية
أهلية ذات نفع عام وهذا ليس بجديد
علي دبي احلضارة والتقدم.
وها هي اجلمعية حتتضن بني ظهرانيها
ما يزيد عن مئتي عائلة من ذوي متالزمة
داون ومن مختلف اجلنسيات ...
نعم هذه قصة والدة هذه اجلمعية
عالمي
صفاتي

الفتية والتي من خالل عمرها القصير
استطاعت أن تقدم الكثير صحيا
وتربويا واجتماعيا ورياضيا .عقدت
العديد من امللتقيات شاركت بالكثير
في املؤمترات محليا وعامليا كان آخرها
مشاركتها فلنكوفر في كندا في املؤمتر
الثاني ملتالزمة داون ،ففي مجال الصحة
كانت لها جلنة طبية مؤلفة من خمس
أطباء متخصصني أكفاء ،وبصدد
اإلعداد للبدء بعيادة التخصصية
ملتالزمة داون ،وفي مجال التربية متكنت
اللجنة التربوية من دمج العديد من
أطفال متالزمة داون في املدارس مع
أقرانهم ..وهناك جلنة الدعم األسري
والتي فتحت أبواب من التواصل بني
األمهات ،وجلنة العالقات العامة
واللجنة االجتماعية والرياضية ناهيك
عن املسابقات واللقاءات االحتفالية
والترفيهية التي أقامتها اجلمعية في
اليوم العاملي ملتالزمة داون.

نضعهم على الطريق الصحيح بالدعم
واملساندة وننحني إكبارا ً وإجالال لكل
اجلنود اجملهولني الذين عملوا ويعملون
من أجل هذا الصرح اإلنساني.

حيث ال يتسع املقام لذكر هذه
األنشطة ،ولكن ال نزال في بداية
الطريق وعلينا الكثير والكثير لنقدمه،
نحن في جمعية اإلمارات ملتالزمة داون
ال نقدم العطف وال نبذل الشفقة،
نحن نقدم التشجيع بدال من العطف
ومننح األمل بدال من اإلحباط  ،ونزرع
التفاؤل مكان الشفقة لنقدم هؤالء
األبناء األعزاء كأفراد فاعلني في اجملتمع
بإذن اهلل بدال من أن يكونوا عالة عليه ...
فهم قادرون على العطاء ولكن يجب أن
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معايري و خدمات مستحدثة لذوي االحتياجات اخلاصة

منذ نش��أتها في نوفمبر  ،2005وضعت
هيئة الطرق واملواصالت بدبي في صلب
اهتماماتها ،تقدمي خدمات مماثلة ،إن لم
تك��ن أفضل لفئة مهمة في النس��يج
االجتماع��ي لدول��ة اإلم��ارات العربي��ة
املتح��دة ،وه��ي فئ��ة ذوي االحتياجات
اخلاص��ة ،التي كانت متطلباتها حاضرة
في خطط التطوير والوسائل واخلدمات،
التي تقدمها الهيئة في مرافقها .
مع استمرار عملية التطوير والتحديث
وتنفيذ املشروعات ،وفق املعايير العاملية
الرفيع��ة ،ف��ي الهيئ��ة ،أدى االهتم��ام
بفئ��ة ذوي االحتياج��ات اخلاص��ة ،إل��ى
بروز باق��ة من اخلدم��ات املتكاملة ،غير
املس��بوقة لهذه الفئة ،ف��ي كل مرافق
ونقاط اخلدمة التي تقدمها مؤسسات
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وقطاع��ات الهيئة ،كاف��ة على إختالف
أنواعها ،ونوجزها فيما يلي :
مؤسسة القطارات
• مس��ارات إرش��ادية ناتئ��ة ،عل��ى
األرضي��ات في محط��ات القطارات،
لتوجيه ذوي اإلعاقة البصرية.
• جميع نوافذ بي��ع التذاكر ،مصممة
بحيث يس��هل الوص��ول إليها ،من
قبل األش��خاص ،الذين يستخدمون
الكراسي املتحركة.
• توفير حمامات خاصة ،لألش��خاص
ذوي اإلعاقة.
• مس��احات خاص��ة ملس��تخدمي
الكراس��ي املتحرك��ة ،عل��ى جميع
القطارات .
عالمي

• إشارات حتذير مسموعة ومرئية ،عند
إغالق األبواب املؤدية إلى القطارات.
• توفير مصاعد مبساحات واسعة ،مبا
يكفي للس��ماح بحركة الكراس��ي
املتحركة.
• الدوائ��ر التلفزيوني��ة املغلقة ،لذوي
اإلعاقة السمعية.

•
•
•

• إعالن��ات صوتي��ة ،ل��ذوي اإلعاق��ة
البصرية.
• مس��كات خاص��ة ،عل��ى ارتف��اع
مناسب.

•

• زر إيق��اف ،يس��تخدم ف��ي حال��ة
الطواريء.

•

عالمي

جتهيز احملط��ات بس�لالم متحركة،
مزودة مبسكات طوليه على اجلوانب،
وذلك تفاديا ً ألي ضرر.
اإلضاءة على طول الس��لم املتحرك،
وذلك لتحسني مدى الرؤية.
توفير منحدرات من موقف السيارات،
إلى مدخل احملطة ،مع مراعاة أن تكون
أرضية املنحدرات ذات سطح خشن،
غير قابل لالن��زالق ،وتزويد املنحدرات
مباس��ات من الطرف�ين ،وعلى امتداد
املنحدر.
فروقات لونية لألرضيات واملنحدرات
ليسهل متييزها.
العالم��ات األرضي��ة ،الت��ي تس��هل

حركة ذوي اإلعاق��ة البصرية ،وذلك
بتتب��ع احل��ركات األرضي��ة ،الت��ي
ترشدهم إلى البوابات ،أو إلى املواقع
اخملصصة لهم ،في العربات.
• توفي��ر خدمة مواق��ف خاصة ،لذوي
االحتياج��ات اخلاص��ة ،بالق��رب من
املداخل الرئيسة.
• توفير املداخل واألبواب األوتوماتيكية،
لتسيل عملية الدخول واخلروج.
• اتس��اع املكان للكرسي اخلاص بذوي
االحتياجات اخلاصة ،ف��ي القاطرات
بالقرب من الباب.
• جتهي��ز احملط��ات بهوات��ف عمومية،
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مبس��توى منخف��ض لتمك�ين
ذوي االحتياج��ات اخلاص��ة م��ن
استخدامها.
• بواب��ات واس��عة لتس��هيل عملية
دخ��ول الكرس��ي املتح��رك ،ل��ذوي
االحتياجات اخلاصة.
مؤسسة املرور والطرق
• تصميم ارتفاع أرصفة الطرق ،بحيث
يلب��ي متطلب��ات ذوي االحتياج��ات
اخلاصة،م��ن حي��ث تقلي��ل االرتفاع،
عن��د االقتراب م��ن التقاطع��ات ،أو
نقاط العبور.
• تنفي��ذ مم��رات العب��ور ب�ين طرف��ي
الطريق ،بحيث ال يكون هناك أي فرق
باالرتفاعات.
• توفير مصاعد كهربائية جلسور املشاة
اجلدي��دة ،لتمك�ين ذوي االحتياجات
اخلاصة من استخدامها.
• التدقي��ق عل��ى تصامي��م املواق��ف

•

•
•

.1
•
.2
•

•
•
•
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اجلدي��دة ،والتأكد م��ن وجود مواقف
ذوي االحتياجات اخلاصة.
ل��دى تدقيق دراس��ة التأثي��ر املروري
للمنش��آت ،مراعاة توفي��ر اخلدمات
املناس��بة لذوي االحتياجات اخلاصة،
مث��ل املواقف واملم��رات املائلة ،قرب
األدراج.
تركي��ب اللوح��ات ،التي تخ��دم ذوي
االحتياج��ات اخلاص��ة ،ف��ي املواقف
واملناطق.
تركي��ب عالم��ات أرضي��ة (الدهان)،
عند احلاج��ة خلدمة ذوي االحتياجات
اخلاصة.
توفي��ر مواق��ف مجاني��ة ،ل��ذوي
االحتياجات اخلاصة تراعي مؤسسة
امل��رور والط��رق احتياج��ات ذوي
االحتياجات اخلاصة كالتالي :
سالك:
كل املركب��ات اخلاص��ة ب��ذوي
االحتياجات اخلاص��ة ،تعطى بطاقة
سالك معفية من الرسوم.
اإلشارات الضوئية اخلاصة باملشاة :
تأخذ بعني االعتبار ،حركة وس��رعة
ذوي االحتياج��ات اخلاصة،عند حتديد
أوقات اإلش��ارات الضوئي��ة اخلاصة
باملشاة.
حترص مؤسس��ة املرور والطرق على
تق��دمي خدم��ات ل��ذوي االحتياجات
اخلاصة كالتالي:
توفي��ر مواق��ف ل��ذوي االحتياجات
اخلاصة .
مراقب��ة مواق��ف ذوي االحتياج��ات
اخلاصة ،والتأكد من ان مستخدمي
ه��ذه املواقف ،م��ن ذوي االحتياجات
اخلاصة.

مؤسسة تاكسي دبي
• تعدي��ل نظ��ام التعرف��ة ملركب��ات
ذوي االحتياج��ات اخلاص��ة ،ليصبح
كالتعرف��ة العادية،جلمي��ع مركبات
األجرة في إمارة دبي .
• تش��غيل  5مركب��ات أج��رة لتلبي��ة
متطلب��ات ذوي االحتياجات اخلاصة
تعمل على م��دار  ،24تغطي جميع
مناط��ق اإلم��ارات ،يتول��ى قيادته��ا
سائقون مدربون ومؤهلون.
تزويد مركبات األج��رة اخلاصة بذوي
االحتياجات اخلاصة باملرافق التالية:
• رافع��ات خاصة حلمل كراس��ي ذوي
االحتياجات اخلاصة.
• أجهزة للتنفس االصطناعي .
• كرسي متحرك داخل املركبة.
• مقاعد خاصة باملرافق.
مؤسسة النقل البحري
• تصمي��م وتنفي��ذ محط��ات النقل
البح��ري ،وف��ق متطلب��ات ذوي
االحتياجات اخلاصة،لتمكينهم من
اس��تخدام هذه احملطات ،بس��هولة
ويسر.
• متكني ذوي االحتياج��ات اخلاصة ،من
استخدام الباص املائي ،حيث صمم
الب��اص املائ��ي ،ليناس��ب دخول ذوي
االحتياجات اخلاصة بكل سهولة.
• توفي��ر أماك��ن جل��وس فس��يحة
داخل الباص املائي ،الس��تخدام ذوي
االحتياج��ات اخلاص��ة ،حيث يتس��ع
لثالثة كراسي متحركة.
• يس��اعد أفراد الطاقم ب��كل ود ،ذوي
االحتياجات اخلاصة ،لصعود القارب
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بس��هولة ويس��ر ،ويوج��د موظ��ف
لتقدمي املساعدة على كل مرسى.
• توفير شاشات إرشادية داخل الباص
املائ��ي ،إلعطاء معلوم��ات عامة عن
الباص املائي واجراءات السالمة.
• تصمي��م في��ري دبي ،بحي��ث يخدم
فئات اجملتمع ،ومنهم ذوو االحتياجات
اخلاصة .
• توفي��ر أماكن مناس��بة لكرس��يني
متحركني ،في فيري دبي ،لتتناس��ب
م��ع متطلب��ات ذوي االحتياج��ات
اخلاص��ة ،وذل��ك لتوفي��ر مس��احة
مناس��بة ،لتس��هيل دخ��ول وخروج
الكرس��ي املتح��رك ،واحملافظة على
الثبات في املقصورة.
مؤسسة الرتخيص
• توفي��ر الفت��ات إرش��ادية متكاملة،
لتنوي��ر كل ش��رائح اجملتمع ،ومنهم
ذوي االحتياجات اخلاصة.

عالمي

• خدم��ة إص��دار تصاري��ح املواق��ف
اخلاصة بإمارة دبي .
• اس��تصدار القان��ون رقم  1لس��نة
 2008بشأن تنظيم املواقف اخلاصة
بإم��ارة دب��ي ،وبن��اء علي��ه ص��درت
الالئح��ة التنفيذي��ة للنظ��ام ،التي
تشتمل على فئات التصريح والفئات
املستفيدة ،والشروط اخلاصة بهم.
• خدمة جتهيز مركبات ذوي االحتياجات
اخلاصة ،وهي خدمة مجانية الرشاد
العميل ،ع��ن التجهي��زات املطلوب
توفرها ،في املركبة اخملصصة للسائق
املع��اق ،او حلاف�لات ذوي االحتياجات
اخلاصة والش��ركات الت��ي توفر هذه
التجهي��زات ،ومن ثم فحص املركبة
واعتماده��ا رس��ميا ،من قب��ل إدارة
ترخي��ص املركبات،بوصفه��ا مركبة
مخصص��ة لفئ��ة ذوي االحتياجات
اخلاصة.

املواصالت العامة
• تزويد احلافالت اجلديدة بكل وس��ائل
الراحة ،وس��هولة االستخدام ،لذوي
االحتياجات اخلاصة ،من حيث خفض
مس��توى األرضيات ،ومتك�ين الركاب
من هذه الشريحة ،من استخدامها
دون جهد.
• توفي��ر أزرار لطلب اخلدمة ،مبس��توى
كرسي الراكب.
• توفير مظالت مكيفة للركاب.
خدمة العمالء
• توفير كرسي للمعاقني عند املدخل
الرئي��س لبع��ض مراك��ز خدم��ة
العمالء(أم الرم��ول – ترخيص ديرة –
البرشاء)
• توفير استقبال خاص باملركز ،خلدمة
ذوي االحتياجات اخلاصة.
• توفير خدم��ة موافق خاصة ،بالقرب
من املداخل الرئيسة.
• توفير خدمة بطاقات املواقف.
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مطبعة املكفوفني هى أحد مراكز قطاع
ذوي االحتياجات اخلاصة مبؤسسة زايد العليا
للرعاية اإلنسانية وذوي االحتياجات اخلاصة
وشؤون القصر  ،وتعد املطبعة الوحيدة
في دولة اإلمارات التي تقوم بطباعة املواد
التعليمية ( املناهج التعليمية والوسائل
التعليمية) والثقافية والقصص بطريقة
برايل للمكفوفني وتقدم خدماتها
للمكفوفني وضعاف البصر على مستوى
الدولة.اخلاصة.

مطبعة املكفوفني
بـمؤسسة زايد العليا للرعاية اإلنسانية
مشعة تبدد ظالم املكفوفني

تعد املطبعة أحدي االجنازات املهمة لصالح
اإلعاقة البصرية وأسهمت منذ إنشائها في
تقدمي خدمات جليلة وكثيرة لهذه الفئة
ومنها طباعة الكتب والنشرات واملطبوعات
والقصص بالتعاون مع الكثير من مؤسسات
اجملتمع سواء داخل الدولة أو خارجها في
طباعة ما يحتاجه أصحاب اإلعاقة البصرية
بطريقة برايل وذلك ليتمكنوا من التعلم
وحتصيل املعارف واملعلومات والتواصل مع
اجملتمع اخلارجي .
إجمالي عدد الطالب املكفوفني للعام الدراسي
 2007، - 2006بلغ  74طالبا ً وطالبة على نطاق
الدولة ،كما ان عدد املستفيدين من املطبعة
من عام  2001وحتى العام احلالي بلغ 439
مكفوفا ً على مستوى الدولة ،باإلضافة أن
املطبعة تستخرج  3500كتابا ً سنويا ً  ،عدد
املعلمني املستفيدين من املطبعة بلغ 26
معلماً ،وتوفر املطبعة عددا ً من البرامج على
(سي دي) وتبلغ عدد النسخ  20نسخة.
املطبعة تأسست عام  2000م في هيئة الهالل
األحمر وبدأ العمل الفعلي بها عام  2001م
برؤية جليلة من الشيخ زايد بن سلطان آل
نهيان رحمه اهلل وتوجيهات سامية من سمو
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الشيخة فاطمة بنت مبارك الرئيس األعلى
ملؤسسة التنمية األسرية رئيسة االحتاد
النسائي العام أم أألمارات  ،وحمل رسالة
إنشائها وتكوينها في مراحلها األولى سمو
الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان نائب رئيس
مجلس الوزراء رئيس هيئة الهالل األحمر و
سمو الشيخة شمسه بنت حمدان آل نهيان
مساعد رئيس هيئة الهالل األحمر للشؤون
النسائية .
وبتوجيهات سامية من الفريق أول سمو
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد
أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات املسلحة
مت في 24يناير من العام  2006تسليم مطبعة
املكفوفني ملؤسسة زايد العليا للرعاية
اإلنسانية وذوي االحتياجات اخلاصة وشؤون
القصر وعليه بدأت املؤسسة إدارة وتشغيل
املطبعة لتستمر مسيرة العطاء ألبنائنا
املكفوفني وضعاف البصر على مستوى
الدولة بهدف متكينهم من الدمج التعليمي
والثقافي أوال ثم الدمج بكامل أنواعه في
مجتمعهم .
دعم املكفوفني
إن مؤسسة زايد العليا ومطبعة املكفوفني
تقدمان دعما للمعاق امللتحق مبدارس التعليم
العام والفني واجلامعي ،وذلك بتهيئة البيئة
التعليمية لتقبل املعاق بصرياً ،وتوفير ما يلزم
من وسائل وخدمات تعليمية تناسب الطالب
املعاقني بصرياً ،مع تذليل كافة الصعاب
التي تواجههم مما يساعدهم على التكيف
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واالندماج في اجملتمع  .ويهدف برنامج فن
احلركة والتوجه للمكفوفني متكني الكفيف
من القدرة على احلركة مستقال بذاته ،وال
يعتمد على مساعدة املبصرين إال في احلاالت
الضرورية ،مع إتقان أداء مهارات التنقل بحرية
وإدراك االجتاهات وفق مجموعة من التدريبات
الفردية واجلماعية داخل وخارج املركز.
تقوم املطبعة بتوفير عدد من األجهزة احلديثة
منها “العصا البيضاء” ،وساعات وأقالم برايل،
وكذلك توفر املطبعة بالتعاون مع مؤسسة
زايد العليا والهالل األحمر جهاز “بيركنز”
مجانا لكل طالب وكفيف حيث تتراوح قيمة
اجلهاز  3آالف و 500درهم ،كما توفر برنامج
صخر الناطق ،ومحاولة مواكبة التطور وتوفير
جميع األجهزة التي يحتاج إليها كاحلاسبة
والساعة والتاريخ ومقياس الطقس وخدمة
“ماجالن” ،وتتوفر أجهزة للكفيف يتم توصيل
بعض أنواعها بأجهزة احلاسوب العادية تتحول
الى شاشات عرض تظهر عليها الكتابة
بطريقة برايل ،صفتها صغيرة احلجم خفيفة
الوزن ميكن للكفيف أخذها معه إلى قاعات
الدرس ومكاتب العمل أو حتى إلى املسجد
لقراءة القرآن الكرمي.
تعمل مؤسسة زايد العليا ومطبعة املكفوفني
على توفير برامج مساعدة يستخدمها
الكفيف كآلية متكنه من التواصل مع أنظمة
وبرامج احلاسوب األخرى كنظام التشغيل
ويندوز ،حيث يقوم الكفيف بتنصيب أحد
هذه البرامج على جهازه اخلاص ،ومن ثم
يعمل هذا البرنامج على أخذ البيانات املرسلة
إلى كرت الشاشة ومعاجلتها ليتم إخراجها
عالمي

على الفور في شكل رموز “برايل” تظهر على
شاشة عرض خاصة أو إلى مادة صوتية يتم
بثها عبر السماعات امللحقة باحلاسوب؛
والكفيف مخير في استخدام اخلدمتني معا أو
االكتفاء بإحداهما حسب الرغبة واإلمكانات.
كما يساهم “الهالل األحمر” في توفير تلك
األجهزة.
خطط تطويرية
سيتم تطوير وحتديث املطبعة بشكل يواكب
احتياجات فئة املكفوفني ،والتمكن من طباعة
املناهج أو املطبوعات التي تخدم املؤسسات
املعنية ،حيث سيتم تزويد املطبعة بأجهزة
واآلالت جديدة وبالتالي ستتم توسعة
املطبعة .والتوجهات احلديثة ملواءمة اجملتمع
لتقبل اإلعاقة كواقع وفروق فردية وحقوق
إنسانية وذلك من خالل النشاطات املوجهة
نحو حتسني الوعي االجتماعي وإزالة احلواجز
ودعم دمج األشخاص املعوقني في كافة
مناحي حياة اجملتمع وبهذا تكون اإلجراءات
التأهيلية لألشخاص املعوقني مجرد عوامل
مساعدة لتحقيق احلد األقصى من الدمج في
اجملتمع.
تعاون
تتعاون املطبعة مع عدد من اجلهات واخلبرات
سواء على مستوى الدولة وخارجها ،حيث
تسعى لالستفادة من كل ما هو حديث في
كافة اخلدمات التي تقدم للمكفوفني وهناك
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تعاون مع دول عربية ودول أجنبية .وتقوم
بتنظيم عدد من الورش التدريبية الشاملة
للعاملني واملشرفني بها و منها برنامج “دكس
باري” جلداول “البرايل” العربية ،وذلك بهدف
إعدادهم لتعليم وتأهيل ورعاية املكفوفني
وضعاف البصر الستخدام طريقة برايل في
الكتابة والقراءة وبعض املهارات احلياتية في
مجاالت التعليم وتدريب ودمج هذه الفئة في
اجملتمع التعليمي والوظيفي واالجتماعي ،من
أجل التواصل مع هذه الفئة ومن أجل تطوير
اخلدمات املقدمة لها من حيث التعليم أو
الوسائل التعليمية التي حتتاجها.
طريقة “برايل”
تتكون طريقة “برايل” من عدد من اخلاليا،
وحتتوي كل خلية على عمودين ،يتكون كل
عمود من ثالث نقاط بارزة ،يستطيع الكفيف
أن يقرأها من خالل ملسه بأطراف أنامله أرقام
النقاط في العمود األول من اخللية هي 1-2-3
من أعلى إلى أسفل ،وأرقام النقاط في العمود
الثاني من اخللية  4-5-6من أعلى إلى أسفل
أيضا ،ويتكون كل حرف أو كلمة أو عدد أو
عالمة ترقيم أو عالمة إعراب أو حرف موسيقي
من تكوين خاص لهذه احلروف البارزة وميكن
الكتابة بطريقة برايل عن طريق آلة “برايل”
وهي آلة تشبه آلة الطباعة العادية أو من خالل
احلاسوب الذي يقوم بتحويل الكتابة العادية
الى طريقة “برايل” أو ما يسمى ببرنامج “قارئ
الشاشة فيجو” ،كما ميكن استخدام قلم ذي
سن معدني مدبب يقوم بكتابة احلروف من

خالل ثقوب في الورقة بواسطة لوحة معدنية
أو خشبية محفور بها عدد من خاليا “برايل”،
ويقوم بقراءة الكتابة بعد قلب الورقة من
اخللف .
القصة املقروءة بـ”برايل “
تنظم املطبعة مسابقة تعد األولى من
نوعها في الوطن على مستوى دولة اإلمارات
للقصة املقروءة بطريقة برايل للمكفوفني
حتت شعار “اجلميع يقرأ” شهدت منوا ً مضطردا ً
في دوراتها الثالث حيث وصل عدد املشاركني
في الدورة أألولى للمسابقة إلى  20متسابقا ً ،
والدورة الثانية العام املنصرم إلي  30متسابق
بزيادة بنسبة  % 50عن األعداد التي شاركت
الدورة األولى  ،والدورة الثالثة العام احلالي 41
متسابقا ً مت تكرمي الفائزين منهم جميعا ً من
قبل إدارة املطبعة كحافز وتقدير لهم على
املشاركة .
وأوضحت أن مؤسسة زايد العليا تهدف من
املسابقة النهوض بواقع ثقافة الكفيف على
مستوى الدولة وتشجيع تلك الفئات على
استخدام طريقة برايل في القراءة وإكسابهم
مجموعة من القيم واملبادئ  ،إضافة إلي
العمل على إثراء احلصيلة اللغوية واخليالية
للكفيف مبفردات ومعاني وصور وتنمية حب
اللغة العربية وتنمية الوعي بالقضايا الدينية
واألخالقية واجملتمعية لدى الكفيف  ،واكتشاف
املواهب األدبية لدى الكفيف وتنميتها.
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جسـر التـواصل التقين
مع األشخاص ذوي اإلعاقة
أجهزتي

الــرؤيـــة :
مجتم��ع تتحق��ق في��ه املس��اواة ف��ي
احلص��ول على اخلدم��ات التقني��ة عبر
تواصل أفراد اجملتمع مع بعضهم.

الـرســــالـة :
تزوي��د أف��راد ذوي اإلعاقة الس��معية أو
النطقي��ة بأفض��ل اخلدم��ات التقني��ة
للتواصل مع اجملتمع بطريقة فعالة.

تطبيقا ً للقانون اإلحتادي رقم  29لس��نة
2006م في ش��أن حقوق األش��خاص ذوي
اإلعاقة ،والذي يدعو إل��ى تأهيل البيئة
املناس��بة لألش��خاص ذوي اإلعاقة من
أجل تسهيل تواصلهم واندماجهم في
اجملتمع ،أبرمت وزارة الشؤون اإلجتماعية
عب��ر صن��دوق املس��ؤولية االجتماعية
التاب��ع له��ا مذك��رة تفاه��م بالتعاون
م��ع هيئ��ة تنظي��م اتص��االت ،وذل��ك
للتـعـاون في مجـال متكني األش��خاص
ذوي اإلعاق��ة من إس��تخدام وس��ـائـل

التكنـولوجيـا حي��ث قـدمت الهيئـة
فكـ��رة املش��ـروع الـذي يهـ��دف إلـى
دعـم األشخاص ذوي اإلعاقة من خـالل
تـوفـيـ��ر خـدمـ��ات تكـنـولـوجيـ��ة
حـديـثـ��ة تلبـ��ي احتـيـاجـاتهـ��م،
وس��ـد الـفجـوة الـرقميـ��ة وضـمـان
تـوفـيـر بـرامـ��ج تـقـنـيـة متطـورة
تضمـن لهم س��هـولـة اس��ـتـخـدام
أجـهـزة االتصـال أسـوة ببـقيـة أفراد
اجملـتمـع ،وذلك عن طريق مشروع “صدى
الصمت”.

املرخص لها في الدولة وعلى أي شركة
يرخص لها في املستقبل ،والتـأكـد من
مـالئمـ��ة التكنـولوجيـا وتطبيقـهـا
تقنيـا ً من قبـل ش��ـركـات االتصـاالت
املرخص لها ،إضافة إلى وضع اإلجراءات
التنظيمي��ة والتعليم��ات اخلاصة بهذا
النظام ،والتأكد من إلتزام املرخص لهم
مبا يخص هذا النظام.

وعليـ��ه فقد ش��جعت هيئ��ة تنظيم
اتص��االت املش��غليـن ف��ي قطـ��اع
االتصـ��االت لـدعـ��م هـ��ذه الفئـ��ة
م��ن خ�لال اعتمـ��اد سيـاس��ـات
واس��تـراتـيجيـات للنظـ��ر ف��ي
القضـايـ��ا املتعلقـة باألش��خاص ذوي
اإلعاقة ،وتنفـيـذ املبـادرات واألنشطـة
املتعلقـ��ة بتكنـولـوجيـا املعلـومـات
واالتصـاالت من أجـل حتقـيـق التنميـة
والتكـافـؤ داخـل اجملـتـمـع في جميـع
فـئـاتـه.

الــهــــدف من "صدى الصمت":

ومبوجب مشروع “صدى الصمت” تعمل
هيئة تنظيم اتصاالت على تطبيق نظام
“ ”Relay Systemمـ��ع ش��ركات االتصاالت

يعتب��ر مش��روع “ص��دى الصم��ت” هو
األول م��ن نوعه ف��ي العالم العربي وهو
أح��د مش��روعات صن��دوق املس��ؤولية

االجتماعي��ة التاب��ع ل��وزارة الش��ؤون
االجتماعية بالتع��اون مع هيئة تنظيم
االتص��االت والذي يهدف إلى متكني أفراد
ذوي اإلعاق��ة الس��معية والنطقية من
التواصل وحتقيق اندماجهم مع اجملتمع
ومس��اعدتهم لالس��تفادة من وسائل
االتصال احلديثة على قدم املس��اواة مع
أقرانهم ومتتعهم على العيش والعمل
باستقاللية وأمان.
ويوفر مش��روع “صدى الصم��ت” مركز
خدمات خ��اص تتم فيه نقل احملادثة من
املتصل من ذوي االعاقة إلى املس��تقبل
والعك��س ،بحي��ث يت��م تركي��ب هذه
األجه��زة بالتعاون مع مزودي اخلدمة في
اإلمارات “اتصاالت” و”دو” و”الياه سات”.
الـفـئــات املستهدفة:

أجهزتي
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عالمي

يه��دف “ص��دى الصم��ت” إل��ى توفي��ر
خدمات تقنية متقدمة وبرامج تدريبية
ألصحاب اإلعاقة الس��معية والنطقية
في الدول��ة (املواطنني واملقيمني والزوار)
االش��خاص الذين يعان��ون من صعوبات
في التواصل الشفهي ،وتزود هذه الفئات
بخدم��ات االتصاالت بش��كل يناس��ب
احتياجاته��م ،كم��ا تـوفـ��ر بـرامـ��ج
تـقـنـيـة متطـورة لضمان س��هـولـة
اس��ـتـخـدام أجـهـزة االتصـال أسـوة
ببـقيـة أفراد اجملـتمـع.

عالمي
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العالج باستخدام البدالت اخلاصة
( ) Therapy Suit
أوردت صحيفة نيويورك تاميز عن تطور
جديد في مجال العدسات املكبرة
التقليدية التي يستخدمها ضعاف
البصر لتكبير الصور حيث أصبح
بإمكانهم استخدام جهاز فيديو يحمل
في اليد ميكنه أن يساعد ضعاف البصر
في القراءة وفي رؤية ما كان يصعب
عليهم رؤيته في السابق باستخدام
العدسات املكبرة التقليدية .
اجلهاز من نوع األجهزة خفيفة الوزن
والتي حتمل باليد حيث يزن  9اونصات أو
 250غرام وميكنه تكبير احلروف عن قرب
أو من مسافة معينة فعلى سبيل املثال
ميكن للشخص ضعيف البصر استخدام
اجلهاز في مطعم خافت اإلضاءة لقراءة

أجهزتي

80

محتويات قائمة الطعام ( وهذا األمر لم
يكن ممكنا ً بالعدسات املكبرة التقليدية)
وميكنه كذلك استخدام اجلهاز أثناء
تسوق احلاجيات من السوبر ماركت وذلك
بوضعه على املنتج لرؤيته بشكل واضح
كما هو في الصورة .
وفي هذا الصدد يشير الدكتور Bruce P.
 Rosenthalرئيس برنامج ضعاف البصر
في مانهاتن بأن هذا اجلهاز يتميز عن
العدسات املكبرة التقليدية بكثير من
اخلصائص ولعل أهمها هي قدرة اجلهاز
على زيادة التباين اللوني  Contrastمما
يسهل على ضعيف البصر رؤية الكثير
من األشياء لم يستطيعوا رؤيتها في
السابق باستخدام العدسات التقليدية.

عالمي

اعداد :محمد فوزي يوسف
مدير قسم العالج الطبيعي والوظيفي
مدينة الشارقة للخدمات االنسانية

عالمي

لقد تطور العالج الطبيعي شأنه كشأن أي
نوع من العلوم االخرى  ،ومن اجملاالت التي
اشتهر هذا العلم في تقدمي خدماته لها
االشخاص من ذوي االعاقة ولقد تطورت
االجهزة واالساليب العالجية في هذا
اجملال لتتالئم مع االحتياجات والتطورات
امللحة في اجملاالت اخملتلفة  ،وفي بدايات
التسعينات من القرن العشرين (1990م)
بدأت تظهر األصوات والتي تنادي إلى
ضرورة العالج الطبيعي و التأهيل املكثف
لألطفال املعاقني حركيا ً وخصوصا ً االطفال
الذين لديهم متالزمة الشلل الدماغي
من خالل استخدام بدالت عالجية خاصة
والكثير من املراجع املتوفرة ترجح الى أن
تاريخ استخدام هذه البدل اخلاصة يعود

إلى عهد حرب الفضاء حيث كانت انطالقة
استخدام هذه البدل في روسيا .
في بداية االمر كانت هذه البدل تستخدم
ملواجهة اآلثار السلبية (مثل  :ضمور
العضالت وهشاشة العظام) و التي عانى
منها رواد الفضاء بعد رحالتهم الطويلة في
الفضاء اخلارجي حيث يخضع رواد الفضاء
الى دورات عالجية مكثفة عند عودتهم الى
سطح االرض هذا وقد مت تطوير هذه البدالت
اخلاصة للمساعدة في عملية اعادة تأهيل
رواد الفضاء واستعادة وظائفهم اجلسمية
اخملتلفة والتي وجد انها كانت تتاثر سلبيا
ًنتيجة لبقاء الرواد فترات طويلة جدا ً حتت
ظروف انعدام اجلاذبية االرضية وكانت هذه
البدلة األصلية والتي تسمى ()Penguin
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اخللل في األداء والتثبيت املفصلي و تدريب
الطفل ومعاملته وكأنه طفل عادي قابل
على احلركة بشكل سليم ولكن تتم
مساعدته للقيام بذلك .
وتكمن األهداف األساسية في هذه
األساليب -:
قد مت تطويرها فيما بعد لتستخدم في
عالج األطفال .

واألنشطة اليومية للطفل ،وكذلك فإن
برنامج التدريبات ومتارين التقوية العضلية
العالجية اخلاصة بتقوية العضالت والتي
ترتكز على استخدام وحدة التدريبات
العالجية الشاملة أو املكثفة والتي تعتمد
أساسا ً على ما يسمى بشبكة أو وحدة
التعليق (  )Suspension Netويطلق عليه
كذلك (  ، ) Spider Cageوبشكل أساسي
يهدف هذا األسلوب إلى مقاومة انعدام
التكيف وعدم القدرة على احلركة لدى
األطفال من خالل إكساب حركة العضالت
شكلها الطبيعي بأكبر قدر مستطاع .

وفي العام (1997م) بدأ استخدام هذا
األسلوب العالجي في أمريكا بشكل واسع،
وفي العام ( 2002م ) مت تسجيل هذه البدلة
والتي مت تسميتها (  )TheraSuitTMفي
إدارة العقاقير األمريكية ( )FDAو كذلك
فان هناك جهات أخرى قامت بتطوير هذه
البدلة حتت أسماء أخرى كما ذكرت اال ان
اساسها العلمي واحد .

إن البدلة (  )TheraSuitTMهي عبارة عن
مجموعة من احلبال املرنة وهي مصنوعة
من مادة خاصة وناعمة حتيط اجلسم
مبفاصله اخملتلفة بحيث تشكل جبيرة
ديناميكية تشجع حث املستقبالت الذاتية
لدى جسم الطفل بحيث تساعد على
تعليق اجلسم بأقرب شكل إلى الشكل
الطبيعي والسليم  ،باإلضافة إلى أن إعادة
تشكيل وضع اجلسم يلعب دورا ً حيويا ً في
تعديل مستوى التوتر العضلي للطفل ،
هذا و يتم استخدام التمارين العالجية
املكثفة بشكل مستمر من ثالث إلى أربع
ساعات يوميا ً .

وكما ذكرت فإن أول استخدام لهذه البدلة
في عالج األطفال [ الذين لديهم اضطرابات
في احلركة نتيجة إلصابات مركزية املنشأ
(ومنهم أطفال متالزمة الشلل الدماغي)
واضطرابات عضلية عصبية ] في بداية
عام( 1990م)  ،وتسارعت املؤسسات واجلهات
الى تطوير البدالت للتتالئم واالحتياجات
وظهرت البدل باسماء مختلفة مثل بدلة
البطريق او بدلة الفضاء او البدلة املطاطية
وغيرها من االسماء .

إن العالج باستخدام البدلة (Method
)TheraSuitTMوهي عبارة عن أسلوب
عالجي ينظر إلى الطفل بشكل متكامل
 ،وهو يجمع بني برنامج عالجي مكثف
يهدف إلى تقوية عضالت األطفال الذين
لديهم متالزمة الشلل الدماغي وذلك
باستخدام البدلة اخلاصة ( ،)TheraSuitTM
الفعال في هذا
واملفتاح األساسي والعنصر ّ
األسلوب هو برامج التقوية العضلية والتي
تصمم خصيصا ً باالعتماد على حاجات
األطفال الفردية  ،ومتارين أو برامج التقوية
هذه تنعكس بشكل مباشر على املهارات
أجهزتي
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بشكل عام فإن هذه الطرق العالجية والتي
تعتمد على استخدام البدلة اخلاصة تعمل
على -:
التوحيد بني عملية التقوية العضلية
املكثفة وذلك باستخدام البدل اخلاصة
ووحدات التدريب الشاملة ( Universal
. ) Exercise Unitباالضافة الى محاربة
عالمي

إعادة مستوى التوتر العضلي إلى املستوى
الطبيعي .
زيادة مدى حركة املفاصل بشكل ذاتي
(ايجابي) .
زيادة القوة العضلية ومدى التحمل لدى
الطفل .
تقوية مجموعات عضلية جديدة تؤدي في
محصلتها إلى حتسني املهارات الوظيفية
للطفل لتحقيق استقاللية أكبر في
احلياة.
تسريع تطور املهارات احلركية والوظيفية
لألطفال من خالل حتسني املستقبالت
الذاتية في جسم الطفل وتقليل
املنعكسات املرضية واستعادة النماذج
احلركية والوضعية اجلسمية السليمة
باالضافة الى تزويد الطفل بدعائم خارجية
لتثبيت ودعم العضالت الضعيفة عالوة
على تعديل توازن اجلسم وتعليقه والتأثير
في النظام الدهليزي عند الطفل كذلك
عمل حث للدماغ وإعادة تعليم وتدريب
اخلاليا العصبية املركزية و حتسني اللغة
والكالم لألطفال و نقل اإلحساس بالضغط
على جسم الطفل .
وفي اخلتام هنا نعود ونؤكد ان املعدات
واالجهزة والوسائل تتطور عبر الزمن
حسب االحتياجات والتي غالبا ً ما تكون
فردية لذلك علينا دائما توخي احلذر واالخذ
منها مبا يتناسب وحاجة الطفل  ،وعلينا
دوما ان نبحث عن افضل الطرائق واالدوات
والتي تؤدي بنا في نهاية املطاف الى حصول
الطفل على حاجاته من املعاجلة والتي هو
بحاجة لها وتتناسب مع حالته وقدراته .
عالمي
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كتاب التقييم النفسي
الرتبوي يف الرتبية اخلاصة
متالزمات اإلعاقة العقلية
منشوراتي
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متالزمات اإلعاقة العقلية
كتاب متالزمات اإلعاقة العقلية من
تأليف األستاذ محمد الزين واألستاذة
ابتسام الفردان من جمعية احلنان
لتأهيل املعاقني بلبنان ،يتحدث الكاتبان
عن أهم األمراض الوراثية التي تسبب
اإلعاقات الذهنية ،وعرضا ً ملفهوم
وراثة اإلعاقة العقلية وكيف تتم تلك
الوراثة.
حيث تطرق الكاتبان إلى اإلعاقة
العقلية على أنها ليست مرضا ً وال
توجد جرثومة معروفة تسببها ،لكن
االفتراض بوراثة اإلعاقة العقلية عن
طريق اجلينات فهو افتراض مأخوذ به
ومعروف ،وذلك ألن اجلينات هي التي
حتمل اخلصائص الوراثية ،وحتدد صفات
الطفل اجلسمية والنفسية والتي تأتيه
من والديه وأجداده.
تتم وراثة اإلعاقة العقلية عندما يخترق
احليوان املنوي للذكر الغالف اخلارجي
للبويضة األنثوية حتى يلتصق نواته
بنواتها ،فتنشأ اخللية األولى التي تضم
 46كروموسوما (  23كروموسوما من

األب و 23كر وموسوما من األم).
ويتابع املؤلفان عملية تشخيـص
اإلعاقة العقلية ويتناوالنها من عدة
جوانب :الطبي ،العقلي ،االجتماعي،
التربوي ،االنفعالي ،وبعض املقاييس
العاملية لتشخيصها ،ومن ثم يسرد
املؤلفان مجموعة املتالزمات الوراثية
اخلاصة باإلعاقة العقلية من حيث
سماتها اإلكلينيكية وتشخيصها
الطبي وبعض صفاتها اجلسمية
واالجتماعية والسلوكية ،وأهم
املتالزمات التي تعرض لها الكتاب:
(متالزمة لويس بار ،متالزمه والس،
متالزمه مارفان ،متالزمة نونان ،فنيل
كيتون يوريا ،متالزمة موبيوس ،متالزمة
برادر -ولي ،متالزمة ريلي -داي ،متالزمة
احلصبه االملانيه اخللقيه ،متالزمة
روبنشتني ،متالزمة سانفيليبو ،متالزمة
سيكل ،متالزمة بيش – نبهان ،متالزمة
مواء القطه ،متالزمة كروزن ،متالزمة
كورنيليا دي الجن ،متالزمة براش مان
دي الجن) وغيرها الكثير الكثير من
املتالزمات التي تفيد اخملتصون وأولياء
األمور والعاملني مع هذه الفئة.
عالمي

صدر عن دار اليازوري العلمية للنشر
والتوزيع في عمان ،كتاب "التقييم النفسي
التربوي في ميدان التربية اخلاصة" لألستاذ
روحي عبدات االختصاصي النفسي التربوي
بوزارة الشؤون االجتماعية .قدم الكتاب
األستاذ الدكتور عبد العزيز السرطاوي
رئيس قسم التربية اخلاصة بجامعة اإلمارات
العربية املتحدة ،مشيرا ً في تقدميه إلى أن
هذا الكتاب يعد إضافة علمية هامة في واقع
التقييم التربوي النفسي في مجال التربية
اخلاصة ،لكونه يتبنى املنهج الشمولي
في عملية التقييم دون أن يقف عند حدود
االختبارات النفسية العقلية ممتدا ً إلى ما هو
أبعد من ذلك ليشمل العوامل االجتماعية
واألسرية احمليطة بالطفل وبيئته التعليمية
ودورها في عملية التقيم.
يحتوي الكتاب على اثني عشر فصالً ،بدأها
املؤلف بإعطاء حملة تاريخية عن مفهوم
اإلعاقة العقلية وتطور تعريفاتها ،ومن ثم
أعطى في الفصول الثاني والثالث والرابع
مجموعة من التطبيقات التربوية العملية
الالزمة في عملية التقييم واملوجهة إلى
األخصائيني النفسيني والتربويني ومدراء
مراكز املعاقني.
ومن خالل الفصل اخلامس وضح الكاتب
مجاالت التقييم النفسي التربوي من حيث
العمليات الواجب القيام بها قبل التقييم
وأثناءه وبعده ،الفتا ً إلى األوضاع االقتصادية
واالجتماعية للحالة ودورها في العملية ،أما
عالمي

حتليل عملية التقييم وأدواته فقد كانت من
خالل الفصلني السادس والسابع حيث أنواع
االختبارات النفسية والعقلية والنمائية
التي من الواجب استخدامها تبعا ً للحالة
املراد تقييمها ،وقد خصص املؤلف الفصل
الثامن للحديث عن التقييم النفسي في
املدرسة للكشف والتعرف على احلاالت
املعرضة خلطر اإلعاقة أو املصابة باضطرابات
منائية والتي تعاني من صعوبات في عملية
التعلم ،وواجبات األخصائي نحوها.
ولم يقتصر الكتاب على توجيه رسالته إلى
األخصائيني واملهنيني ،بل أكد على دور ولي
األمر في عملية التقييم من خالل فصله
التاسع ،وأرفق املؤلف في الفصول النهائية
من الكتاب مجموعة من الدراسات املطبقة
حول التقييم النفسي التربوي وردود
فعل املعلمني واخملتصني حوله ،وأخالقيات
األخصائي النفسي كما أوردتها مجموعة
من اجلمعيات العاملية اخملتصة ،إضافة إلى
مجموعة كبيرة من املصطلحات اخلاصة
بالتقييم باللغتني العربية واإلجنليزية
وشروحات مفصلة عن كل منها.
يأتي هذا الكتاب في ( )366صفحة،
ويستطيع اإلستفادة من محتوياته جميع
العاملني في ميدان التربية اخلاصة ،وبالذات
األخصائيني النفسيني ،وراعى فيه املؤلف
بساطة العرض ليتالءم مع القراء على
اختالف اهتماماتهم مبا فيهم أولياء أمور
األشخاص ذوي اإلعاقة.
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دراسة قوانني اإلعاقة
يف دول جملس التعاون

اخلطة العامة للتعامل مع انفلونزا
 H1N1يف مراكز تأهيل املعاقني
أصدرت وزارة الشؤون االجتماعية
بالتعاون مع وزارة الصحة ،وهيئة
الصحة في كل من إمارتي دبي وأبو
ظبي ،دليالً خاصا ً ميثل اخلطة العامة
للتعامل مع انفلونزا اخلنازير H1N1
في مراكز تأهيل املعاقني ،وذلك بهدف
رفع مستوى الوعي الصحي للعاملني
في هذه املراكز وأولياء أمورهم ،واحلد
من انتشار مرض انفلونزا اخلنازير بني
األطفال ذوي اإلعاقة.
وقد احتوى الدليل على مقدمة تعريفية
باملرض ،وشرحا ً مفصالً ألهم أعراضه،
وتعريفا ً للشخص اخملالط ،والدور
الواجب على مراكز املعاقني القيام به
من أجل التعامل مع هذا املرض من
حيث اإلجراءات الواجب إجراؤها عند
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استقبال األطفال ،مع بداية وأثناء العام
الدراسي ،إضافة إلى اإلجراءات في حال
االشتباه بطفل ،وكيفية إحالة املشتبه
به ،وتشخيص اإلصابة البشرية باملرض،
والتبليغ وتسجيل احلاالت فور االشتباه
باملرض.
كما عرض الدليل فئات اإلعاقة احملتمل
تعرضها لهذا املرض ،كاملعاقني الذين
يعانون من أمراض مزمنة واضطرابات
في عملية األيض ،والذين لديهم ضعفا ً
في جهاز املناعة وعيوبا ً خلقية ،أو
أمراض عصبية وعضلية مثل حاالت
الشلل الدماغي ،وقدم الدليل في
نهايته مجموعة من االرشادات املوجهة
للمدرسني واملرشدين في مراكز املعاقني
للحد من انتشار انفلوزنزا .)A(H1N1

عالمي

أصدر املكتب التنفيذي جمللس وزراء
العمل ووزراء الشؤون االجتماعية بدول
مجلس التعاون لدول اخلليج العربية،
دراسة بعنوان "تقييم قوانني اإلعاقة
في دول مجلس التعاون ،في ضوء
االتفاقية الدولية حلقوق األشخاص ذوي
اإلعاقة" وهي دراسة قانونية حتليلية
أعدها الدكتور يوسف إلياس.
وتعني هذه الدراسة القانونية الصرفة
حتديدا ً ومباشرة بدراسة وحتليل حقوق
األشخاص ذوي اإلعاقة كما حددها
القانون الدولي حلقوق اإلنسان عموما ً
واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
خصوصاً ،وكما نظمتها القوانني
واألنظمة الوطنية بالدول األعضاء
في مجلس وزراء العمل ووزراء الشؤون
االجتماعية بدول مجلس التعاون لدول
اخلليج العربية (القطاع االجتماعي).

عالمي

لهذا فإن منهج هذه الدراسة يقوم
على ثالث ركائز أساسية :أوالها
تتمثل في التعريف شرحا ً وحتليالً
مبضمون االتفاقية الدولية بشأن حقوق
األشخاص ذوي اإلعاقة والبروتوكول
االختياري امللحق بها ،وثانيها املقارنة بني
أحكام االتفاقية وأحكام قوانني الدول
األعضاء ملعرفة مدة التقارب والتباعد
بني االتفاقية والقوانني من جهة وبني
القوانني ذاتها من جهة أخرى ،وآخرها
االستنتاج بضرورة تطوير املدونات
القانونية للدول األعضاء للتقارب مع
بعضها وتتوافق مع اتفاقية حقوق
األشخاص ذوي اإلعاقة.
وتخلص الدراسة إلى رسم معالم
تنظيم قانوني لدول اجمللس يتيح
لألشخاص ذوي اإلعاقة بوصفهم
مواطنني ،القدرة على ممارسة حقوقهم
كغيرهم من الناس ،واملشاركة في
احلياة العامة جملتمعاتهم دون أن تكون
أإلعاقة سببا ً في حرمانهم من ذلك.
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الرتبية اجلنسية لذوي اإلعاقة العقلية
الدليل الفين لدمج الطالب املعاقني
بصريا يف إطار التعليم العام

أطلقت إدارة رعاية وتأهيل املعاقني
في وزارة الشؤون االجتماعية مبادرة
“ مدرسة اجلميع “ والرامية إلى دمج
األطفال املعاقني بصريا ( فاقدي البصر
وضعاف البصر ) في نظام التعليم العام
ابتداء من الصف الدراسي األول  .وفي
هذا اإلطارمت إعداد “ الدليل الفني لدمج
الطالب املعاقني بصريا في إطار التعليم
العام “ حيث يحتوي الدليل على
املواصفات الفنية الالزمة في عملية
الدمج الناجحة والتي تشتمل على :
• املبادئ األساسية في البيئة املادية
والبيئة التربوية للطالب املعاقني بصريا.
• املبادئ األساسية في نسخ الكتب
املدرسية بطريقة برايل .
• املبادئ األساسية في تصميم وإعداد
االختبارات املدرسية للطالب املعاقني
بصريا .
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يحتوي الدليل كذلك على مالحق
تتضمن طرق واستراجتيات تعليم بعض
املواد الدراسية مثل تعليم الرياضيات
والعلوم  .واألدوات التي يحتاجها الطالب
املعاق بصريا في الصف الدراسي.
إضافة إلى هذا الدليل تعكف إدارة رعاية
وتأهيل املعاقني على تدريب العاملني مع
املعاقني بصريا من مدرسني وأخصائيني
اجتماعيني ونفسيني وذلك بالتعاون مع
اجلهات املعنية في الدولة وتضع نصب
أعينها تطوير الوعي أفراد اجملتمع مبختلف
فئاتهم وشرائحهم باإلعاقة البصرية
األمر الذي من شأنه سوف يساعد في
تطوير وحتسني اخلدمات املقدمة لهذه
الفئة من أفراد اجملتمع وفي حتسني نوعية
احلياة للمعاقني بصريا .
ويقدم الدليل إرشادات هامة للمعلمني

في مدارس التعليم العام من شأنها
تعزيز دمج الطالب املعاقني بصريا سواء
كانوا من فئة فاقدي البصر متاما أو من
الذين يصنفون ضمن فئة ضعاف البصر،
باإلعتماد على عوامل عديدة حتدث عنها
الدليل والتي ال بد من تهيئتها حتى ميكن
احلديث عن عملية دمج ناجحة ،حيث
حتتاج هذه الفئة من الطالب إلى خدمات
وتسهيالت أو تعديالت وبيئة مادية
مدرسية وصفية خاصة بهم .إضافة
إلى إجراء التعديالت املالئمة في الكتب
الدراسية ومناذج االختبارات املدرسي لكي
تالئم طبيعة اإلعاقة البصرية والتي
تعني غياب أو ضعف القناة البصرية
املهمة في عملية التعلم والتي يعتمد
عليها الطالب غير املعاقني بصرياً.
عالمي

هذا الكتاب يحتوي على مجموعة
من النصائح واإلرشادات الق ّيمة ألولياء
أمور املعاقني عقليا ً والعاملني معهم،
واجملتمع بشكل عام حول كيفية التعامل
مع سن املراهقة عند املعاقني عقلياً،
وتهذيب حاجاتهم اجلنسية بأسلوب يتفق
مع القيم الدينية والعادات والتقاليد
اجملتمعية ،حيث نترك ملؤلف الكتاب
احلديث عن الدوافع التي دعته لتأليف مثل
هذا الكتاب الذي يعتبر من الكتب القليلة
في املكتبة العربية ،يقول املؤلف األستاذ
محمد الزين:
األسرة ومن كافة الطبقات واملستويات
واالجتاهات واجلنسيات هي البيت والوطن
والتقاليد واملنشأ األول للطفل ،كما أنها
مرآة لواقع معاش يعكس مجموعة من
األفكار والتقاليد والعادات والثقافات
كما أن البيئة األسرية تتضمن مجموعة
من النظم املترابطة باملواقف االيجابية
والسلبية  ،وان التبادل بني هذه اجملموعات
هي التي حتدد العالقات ضمن مستوياتها
اليومية املرتبطة مبنطق البيئة.
إن أسئلة كثيرة تدور في أذهان األسر التي
يولد طفلها معوقا وتقبل األسر هذا الواقع
يتوقف على املفاهيم واملعتقدات السائدة
كما يتوقف مستقبل الطفل على حجم
ثقافة األسرة .
إن ما حملني على كتابة هذا البحث خجل
األسرة بالتطرق لألمور اجلنسية وامتناع
املدارس واملنهاج املقررة من التطرق إلى هذه
التربية ونظرة اجملتمع السلبية الدائمة
التي تنطلق من املعتقدات والتقاليد
عالمي

واملفاهيم الدينية اخلاطئة والقيود
واملعايير االجتماعية والقيم األخالقية
التي تشكل قيودا كبيره على السلوك
اجلنسي عند املراهقني كما إن اإلساءة
اجلنسية التي يتعرض لها األطفال تعتبر
من املواضيع التي يلفها جدار الصمت
حتت تأثير العادات والتقاليد وحماية
الشرف ومنها عدم إبالغ قوى األمن
أو تقدمي شكوى وعدم إفصاح األهل
خوفا من الفضيحة والعار وحرصا
على التقاليد والعادات كما إن
العامل الهام في قضية االعتداء اجلنسي
على املعوقات عقليا تزاد حدة بسبب عدم
قبول شهادة أو إفادة الفتاة املعتدى عليها
إال في حال اثبت الطب الشرعي حالة
االعتداء أو االغتصاب وهذا ال ميكن أن يتم
إال في حال تقدمي شكوى للجهات اخملتصة
إن الكثير من اجملتمعات ال تنظر إلى وجود
حياة جنسيه بقدر ما ترى اجلنس كمظهر
سلوكي مع انه توجد فروقات متعددة ما
بني ما هو جنسي أو تناسلي فاجلنس بناء
عاطفي يطال كل اجلسد بينما التناسلي
ليس له إال وظائف محدده وهو وسيله
للذة والشهوات .والتربية اجلنسية عمليه
دائمة تستهدف إرساء أرضيه صلبه حلياة
جنسيه خاليه من التأزم ومن مختلف
الصور واالنحرافات ،وعادة نتجاهل أو
نتناسى إن التربية اجلنسية تتم بصوره غير
مباشره في البيوت أو املدارس أو اجلامعات
وفي وسائل اإلعالم لكن الطابع السائد
للكالم عن اجلنس يحيطه اإلحساس باإلثم
أو الذنب أو العيب إضافة إلى األساطير

واخلرافات
واألفكار اخلاطئة املتعلقة
بالوظيفة اجلنسية والسلوك اجلنسي
خاصة لدى املراهقني من ذوي االحتياجات
اخلاصة (العقلية ) ،مع انه هذه الفئة لها
احلق باحلياة الطبيعية و الزواج رغم عدم
قدراتهم أحيانا على حتمل تبعات تكوين
األسرة وإشباع الدوافع اجلنسية بصوره
عاديه في إطار العرف والقيم االجتماعية
وبالتالي هم بحاجه إلى تعلم كل ما هو
متعلق باحلياة اجلنسية والسلوك اجلنسي.
وما ما سأعرضه في هذا البحث ليس درسا
في البرامج التعليمية للجنس لكنني
سأقتحم أمورا ً حساسة وغامضة وبشرح
موضوعي ،فاملعرفة ليست عيبا ً  ،فهذا
البحث يلقى الضوء على مجموعة من
األبحاث والدراسات واالجتاهات واالنحرافات
واإلرشادات  .ومن املهم أن أشير أن ما سيرد
في هذا البحث من كلمات قد تخدش
املشاعر في حياتنا إال أنني أردت أن أضعها
في سياقها الثقافي .
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مواقعي

أصدرت إدارة رعاية وتأهيل املعاقني بوزارة
الشؤون اإلجتماعية سلسلة قصصية
بعنوان “كن صديقي” ،وذلك في إطار مبادرة
تفعيل قانون األشخاص 1ذوي اإلعاقة في
ما يتعلق بدمج املعاقني في التعليم العام
(مدرسة اجلميع) ،تضمن السلسلة ست
قصص ،و هي على النحو التالي:
نور واحلاجز املكسور:

قصة لفتاة تعاني من فقان البصر،
كانت تعيش وحيدة بال أصدقاء إلى
أن جاء سالم ،ذلك الفتى الذكي احملب
للجميع ،والذي قام بدوره بإخراج نور من
عزلتها وضمها جملموعة أصدقائه.
نور وباقة الزهور:

قصة نور في أول أيامك الدراسة وحسه
املرهف وذوقها العالي في التعامل مع
اآلخرين.

نور وكعكة الفطور:

متثل قصة نور ودورها الفاعل في املنزل
وقدرتها على القيام ببعض األعمال
ومهاراتها االجتماعية في التعاون
واالتقان.
نور وصديقها العصفور:

قصة نور مع العصفور وقدرتها على
االعتناء به ،ومد يد العون له و قدرتها
على التفكير في وسائل املساعدة
وحسن التصرف.
نور والصندوق املسحور:

قصة نور في مدينة األلعاب ومهاراتها
احلسية في التعرف على األشياء
وإيجادها ،والدقة والسرعة في اإلجناز.

نور عزف وسرور:

قصة نور التي تتمتع باحلس املوسيقي
العالي ،وقدرتها على املثابرة بالعزف
واالجتهاد واإلصرار.
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جملة عاملي تدخل الصفحات
العنكبوتية
أطلقت وزارة الشؤون االجتماعية بدولة
اإلمارات العربية املتحدة موقع مجلة
 www.alami.aeوذلك
“عاملي” االلكتروني		،
بهدف تعزيز التواصل بني قراء اجمللة ،وإتاحة
الفرصة لقراءتها في مختلف أنحاء العالم
لإلطالع عليها ،وإفادة أكبر قدر ممكن من
اخملتصني واملهتمني باجملال.
حيث يتيح املوقع للمسجلني فيه إمكانية
االطالع على أعداد اجمللة كاملة ،واألعداد
السابقة منها عبر أرشيفها ،إضافة إلى
إمكانية البحث عن أي موضوع يتعلق
باإلعاقة سبق أن مت التطرق إليه في أبواب
اجمللة ،ويحتوي املوقع على مجموعة من
األقسام متثل أبواب اجمللة املعهودة ،وقسما ً
لتحميل نسخ اجمللة ،إضافة إلى معرض
للصور ّ
ميكن املسجلني من حتميل الصور
التي يرغبون بها والتي سبق أن مت نشرها
في أعداد اجمللة ،أو أي صور أخرى خاصة
مبختلف املناسبات.

وبذلك تكون مجلة “عاملي” قد تخطت
مجرد التوزيع الورقي لنسخها ،وتناغمت
خطواتها مع التطور التقني احلاصل،
وأشبعت رغبة وميول عشاق القراءة
االلكترونية ،التي تسهل عملية البحث
والوصول إلى املعلومة املبتغاة في أسرع
وقت ،وبذلك يحقق هذا املوقع تواصالً بني
قراء اجمللة من جهة ،وبني القراء والكتّاب من
جهة أخرى ،حيث يتمكن القارئ عبر املوقع
االلكتروني اخلاص باجمللة ،من التعليق على
أي مقال قرأه وإبداء رأيه فيه.
ومن خالل زاوية التصويت ،يعرض موقع
“عاملي” اإللكتروني موضوعا ً خاصا ً باإلعاقة
بني كل فترة وأخرى ،من أجد أخذ آراء
القراء والناس عامة فيه واجتاهاتهم نحوه،
حيث سيتم طرح مجموعة من األسئلة
على اجلمهور تتعلق بقضايا املعاقني
ومشكالتهم والطلب من القراء التصويت
عليها.
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سعت مجلة من خالل أعدادها السابقة إلى حتقيق رسالة اجمللة ،املتمثلة في تقدمي
مواد علمية حديثة في مجال التربية اخلاصة واخلدمات املساندة ،لألشخاص ذوي اإلعاقة
وأولياء أمورهم والعاملني معهم واملهتمني في كل مكان ،بأسلوب مش ّوق ومتغ ّير ،من أجل
تفعيل قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ورفع مستوى الوعي اجملتمعي بقضية اإلعاقة .ومن
خالل القراءة املتتبعة لردود القراء يتبني أن هناك تشوقا ً كبيرا ً ملزيد من املواضيع املتخصصة
في عالم اإلعاقة ،وخاصة احلديثة منها ،والتي ع ّبر الكثير من اخملتصني وأولياء األمور عن
استفادتهم منها ،ورغبتهم في تناول مواضيع أخرى محددة ترتبط بأساليب وطريق تعليمية
حديثة في تأهيل األشخاص ذوي اإلعاقة.
إن هذه االستجابات املتتالية بعد صدور كل عدد من اجمللة ،هي التي أشعرتنا بالطمأنينة،
كوننا نسير على الطريق الصحيح الذي رسمته لنا رسالة اجمللة ورؤيتها ،وهو ما يدفعنا
ملواصلة املشوار بوتيرة متناغمة مع ردود القراء واحتياجاتهم ،مبا يحقق املزيد من التطوير
والتحسني.
ولكي تكون اجمللة تفاعلية بيننا وبني قرائها األعزاء ،مت إطالق موقع اجمللة اإللكتروني ،والذي
يعزز جسور التواصل مع القارئ ،وميدنا بتغذية راجعة عن اجمللة لتبقى في حلقة مستمرة من
التحسني والتطوير ،عوضا ً عما يوفره موقع اجمللة من إمكانية للتفاعل بني الكاتب والقارئ،
والتعليق على ما هو منشور ،والتصويت عليه ،وبذلك يتبني لنا أكثر املواضيع التي يتعطش
لها الق ّراء ،ليتم تناولها بشيء من التفصيل في أعداد قادمة.
إن هذه النقلة اجلديدة التي حققتها اجمللة كونها أصبحت الكترونية جنبا ً إلى جنب مع
نسختها الورقية ،هي حت ّول ملموس نحو عالم التقنيات احلديثة املساعدة في نشر قضية
إلعاقة ،ومتشيا ً مع الثورة املعلوماتية التي نشهدها ،والتي تساعد في عملية البحث عن
املعلومة واقتناصها في وقت يسير ،مما يجعل اجمللة أكثر انتشارا ً ووصوال ً إلى قرائها من مختلف
دول العالم ،خاصة مبا حتتويه من مواضيع باللغة االجنليزية ،ميكن الوصول إليها عبر محركات
البحث اإللكترونية.
ومع كل هذا التوسع في اجمللة ،فإننا ندين بذلك لكم قرائنا األعزاء ،موجهني شكرنا
وتقديرنا لتواصلكم ،الذي نعتبره مداد حروف اجمللة الناصعة ،واملع ّبرة عن نبض قرائها ،لتشرق
صفحاتها مبكنونات الصدور وما يجول في النفوس ،مقتطفني في كل عدد خير ما تقع عليه
اختياراتنا ومشاركاتكم من مواضع شيقة ومفيدة وجديدة ،تخدم عالم اإلعاقة.
وفاء محد بن سليمان
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