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أعزاءنا القراء،،،
يتجــدد بكــم اللقــاء كل عــام لنضــع بيــن أيديكــم نســخة مــن هــذا اإلصــدار
الــذي نطلعكــم مــن خاللــه َعلــى أبــرز أنشــطة الجمعيــة ،فاســمحوا لــي
أن أغتنــم هــذه الفرصــة باســمي وجميــع أعضــاء الجمعيــة لنعــرب عــن
خالــص الشــكر والعرفــان لــكل مــن اســهم بدعمنــا إلبــراز دورنــا كمؤسســة
اجتماعيــة وإنجــاح فعالياتهــا فــي المجتمــع.
وإننــا علــى يقيــن بــأن االســتثمار فــي دعــم المعاقيــن بصريــا لــه مــردود
ايجابــي علــى الفــرد نفســه والمجتمــع ،والشــواهد علــى ذلــك كثيــرة
فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،ففــي الســابق كانــت فــرص
التخصصــات الدراســية محــدودة وكذلــك فــرص العمــل ،وأمــا اليــوم فقــد
حققــت الدولــة إنجــازات ملحوظــة علــى كافــة األصعــدة ،وهــذا المؤشــر
ً
حافــزا لنــا لتقديــم المزيــد مــن أجــل رفعــة هــذا الوطــن المعطــاء،
يعــد
الــذي لــم تألــوا القيــادة الرشــيدة فيــه جهــدا بالنهــوض واالرتقــاء واتاحــة
كافــة الفــرص التــي مــن شــأنها أن تعــزز مــن مكانــة المعاقيــن بصريــا.

عادل عبد اهلل الزمر
رئيس مجلس اإلدارة

13

النشأة والتأسيس

ً
عاما في خدمةالمكفوفين
34

ت�أ�س�ست جمعية الإمارات للمعاقين ب�صري ًا في عام
وتم �إ�شهارها من قبل وزارة العمل وال�ش�ؤون
1983م ّ ،
االجتماعية بدولة الإمارات العربية المتحدة في عام
م�سمى جمعية الإمارات لرعاية وت�أهيل
 1985م .تحت ّ
المعاقين ،بو�ضعها جمعي ٍة من جمعيات النفع العام بدولة
م�سمى الجمعية
الإمارات العربية المتحدة .ثم َتع ّدل ّ
�إلى جمعية الإمارات لرعاية المكفوفين في عام 1999
بموجب القرار الوزاري رقم ( )274وذلك بغر�ض �إ�ضفاء
طابع التخ�ص�صية على الجمعية ،وفي عام  2012جرى
تعديل الم�سمى �إلى جمعية الإمارات للمعاقين ب�صري ًا
لتكون خدماتها موجهة للمكفوفين و�ضعاف النظر
16

ليتنا�سب اال�سم مع المعايير التي تعتمدها المنظمات
والجمعيات التي تخاطب الكفيف وتهتم به.
لقد كان ِلم� ّؤ�س�سي الجمعية غاية نبيلة؛ هي �إيجاد
اجتماعي للمعاقين ب�صري ًا يجدون �أنف�سهم من
تجمعٍ
ّ
ٍّ
ِ
يعبروا عن واقعهم وطموحاتهم ،وليتمكنوا
خالله ،ول ّ
وال لإدماجهم في
ال�صعاب التي ُتواجههم ،و�ص ً
من تذليل ّ
مجتمعهم .ومنذ الت�أ�سي�س عملت الجمعية على تقديم
خدماتها للمعاقين ب�صرياً ،ولعبت دور ًا بارز ًا ب�صفتها
الناطق ب�أ�سمهم في الإمارات العربية المتحدة.
وتعمل جمعية الإمارات على تقديم �صور ٍة واقعية
عن المعاقين ب�صري ًا مع بيان �إمكاناتهم وقدراتهم،
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بالإ�ضافة لإك�سابهم المهارات ال�ضرورية ،والعمل على
تدريبهم وت�أهيلهم.
لقد عمل م� ّؤ�س�سو جمعية الإمارات للمعاقين ب�صرياً،
ومنذ البداية بك ّل ٍ
جهد و�إخال�ص على تدعيم وتر�سيخ
مفهوم العمل التطوعي في مجال الإعاقة الب�صرية ,كما
عملوا على تطوير عالقة الجمعية مع المجتمع الذي تعمل
فيه ،وتقوية الروابط بين الجمعية وبين الم�ؤ�س�سات التي
تعمل في المجال نف�سه ،داخل الدولة �أو خارجها.
الت�أ�سي�س
في مطلع العقد الثامن من القرن ال�سابق ،بد�أ الطلبة
العائدون من الدرا�سة بالخارج يفكرون بت�أ�سي�س جمعية
خا�صة بالمعاقين ،وكان ذلك حلم ًا يراود �أبناء الإمارات
�سيما �أولئك الذين تل ّقوا حظ ًّا من
من ذوي الإعاقة ،ال ّ
التعليم في الخارج ،وكانت المحاوالت لت�أ�سي�س جمعية
ٍ
ب�شكل عام،
ذات نفعٍ عام ُتعنى ب�ش�ؤون ذوي الإعاقة
ويرجع ذلك �إلى قلة الخدمات المقدمة لكافة الفئات من
ذوي الإعاقة في الدولة.
17

ومع الجهد الذي بذله الم�ؤ�س�سون بد�أت تظهر اللبنات
الأولى للجمعية التي َح َ�ص َلت على الإ�شهار الر�سمي
بدعم
بمزاولة الأن�شطة الخا�صة بهذه الفئة وحظيت
ِ
ِ
وبع�ض ال�شخ�صيات
العديد من الجهات في الدولة،
ال�سمو ال�شيخ الدكتور
القيادية ،وعلى ر�أْ ِ�س ِهم
ُ
�صاحب ّ
�سلطان بن محمد القا�سمي ،ع�ضو المجل�س الأعلى
للإتحاد حاكم �إمارة ال�شارقة ،الذي ق ّدم لها وب�سخاء
الدعم المادي والمعنوي لخدمة �أَبنائه من ذوي الإعاقة
في الدولة.
مقر للجمعية؛
الخطوة الثانية للت�أ�سي�س كانت البحث عن ّ
ٍ
ال�سكنية
منزل بمنطقة المن�صورة
تم ا�ستئجار
حيث ّ
ّ
مقرا م�ؤ ّقت ًا للجمعية ،حيث بد�أ
ب�إمارة ال�شارقة؛ ليكون ًّ
الجمعية ،وكانت
الأع�ضاء بالت�سجيل لالن�ضمام �إلى
ّ
م�ستمرة،كما كانت هناك بع�ض الأن�شطة
اللقاءات
ّ
الب�سيطة في البداية؛ كالرحالت وممار�سة بع�ض الألعاب
الترفيهية في الفترة الم�سائية �إلى جانب بع�ض الأن�شطة
الأخرى.
18

ك�سر العزلة
عملت الجمعية في بداية �إن�شائها على �إخراج ذوي
االعاقة الب�صرية من حالتهم التقليدية المنعزلة �إلى
مجاالت �أو�سع من الن�شاط والعمل ،ومنذ البدايات
الأولى للت�أ�سي�س كان الطموح كبير ًا لدى �أع�ضاء الجمعية
حيث �أخذوا على عاتقهم م�س�ؤولية ن�شر الوعي ب�ضرورة
�إتاحة فر�ص التعليم والعمل المالئم في م�ؤ�س�سات
المجتمع بالدولة ،و َك ْ�س ِر ِ
طوق العزلة والخجل من
الإعاقة ،من خالل و�سائل الإعالم المختلفة ،والم�شاركة
الجماعية في الأن�شطة الداخلية والخارجية والتي تمثلت
في التوا�صل مع الم�ؤ�س�سات المماثلة في مختلف الدول
ممن
العربية ال�شقيقة بهدف اكت�ساب الخبرة خا�ص ًة ّ
�سبقوا في هذا المجال.
وكان للجمعية العديد من الم�شاركات في المخيمات
بتنظيم من المكتب
ال�شبابية التي ُتعقد كل �صيف
ٍ
الإقليمي ِل َلجن ــة ال�شــرق الأو�ســط ل�شـ ـ�ؤون المكفـوفيـن
في تلـك الفترة ْ � -أي فترة الثمانينيات
و َتر ّكز االهتمام في البداية حول العديد من الق�ضايا
تهم ذوي الإعاقة ب�شكل عام ،وفي �أوقات الحقة
التي ّ
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التخ�ص�ص لفئة ذوي
بد�أت ت�أخذ �أغلب الأن�شطة طاب ِع
ّ
وخا�ص ًة بعد افتتاح العديد من
الإعاقة الب�صرية،
ّ
نوادي ذوي الإعاقة الحركية� ،أ�صبح االهتمام مر ّكز ًا
ِ
أ�صحاب الإعاقة الب�صرية ،وذويهم ،والعاملين
على �
معهم في مراكز الرعاية والت�أهيل وكذلك مدر�سي ذوي
الإعاقة الب�صرية.
خطوة كبرية ثانية
الخطوة الكبيرة الثانية كانت االنتقال من منطقة
الح ّزانة ب�إمارة ال�شارقة ،حيث
المن�صورة �إلى منطقة َ
المقر
الرغم من ِ�صغر ِ
حجم ّ
مقر الجمعية الثاني .وعلى ّ
ّ
الجديد� ،إال � ّأن الأن�شطة ظلت تمار�س على نف�س الوتيرة
وتنوعت في مطلع الألفية الثانية ،وكان هذا المقر
بالتزايد ّ
تبرع به �صاحب العقار ل�صالح الجمعية م�شكوراً.
قد ّ
ومع مرور الوقت بد�أ �أع�ضاء الجمعية بالتزايد حتى
�أ�صبحت الحاجة ُم ّلحة ال�ستحداث المزيد من الأن�شطة
التي ُت ّلبي احتياجات ذوي الإعاقة الب�صرية ف�أ�س�ست مكتبة
تطوع
ناطقة للكتب الم�سموعة ّ
تم �شراء البع�ض منها وقد ّ
م�سجلة على
بع�ض الأع�ضاء بتوفير ما لديهم من موا ّد ّ
وتم فهر�سة عناوينها القليلة ِم ْن ِقبل
�أ�شرطة الكا�سيتّ ،
خ�شبية ُخ ّ�ص�صت لهذا
ّ
المتطوعين من الأع�ضاء في غرفة ّ
الغر�ض .ومن الأن�شطة الجديرة بالإ�شارة،هي الأن�شطة
الريا�ضية ،حيث ُخ ّ�ص�صت المنطقة الخلفية من المبنى
لممار�ستها وتتمثل في:
كرة الهدف المحببة للكثير من الأع�ضاء ،وبع�ض التمارين
الريا�ضية الأخرى .وقد كان للن�شاط االجتماعي والثقافي
وافر من �أن�شطة الجمعية على ال�صعيد المحلي
حظٌّ
ٌ
والإقليمي ،ففي العام  1996ا�ست�ضافت الجمعية ملتقى
الخليج لذوي الإعاقة الب�صرية وفي العام  1998قامت
ِ
مجل�س التعاون ِلكرة الهدف،
الجمعية بتنظيم بطول ِة
ي�ضم نخب ًة
عربي ّ
وكانت هذه الملتقيات ُتم ّثل نوا ًة ِلملتقى ٍّ
من ذوي الإعاقة الب�صرية.
وتح ّققت هذه الرغبة في العام  2000با�ست�ضافة الإخوة
العرب الذين َق ِدموا �إلى �إمارة ال�شارقة ِلت�ست�ضيف
وتحت�ضن ملتقاهم الأول.
19

معمل املعرفة
تخ�ص�صية في عديد من المجاالت.
الجمعية ِلالتحاد العالمي
ان�ضمت
جمعية وهو وفي العام 2004
عند مطلع الألفية الثانية؛ تح ّقق حل ٌم �آخر ِل ْل ّ
ّ
ّ
تد�شين معمل الحا�سب الآلي في الجمعية ،وكان هناك للمكفوفين ،اعتبار ًا من دورته المنعقدة في جمهورية
العديد من المتعطّ �شين �إلى ال ُولوج �إلى عالم المعرفة ،جنوب �أفريقيا (كيبتاون).
من خالل التقنية الحديثة التي َفتحت لهم �أُفق المعرفة
فتم ت�سمية هذا الم�شروع (�آفاق) ،وهو �إجنا ٌز كبري
على ِم�صراعيه؛ ّ
عبارة عن ٍ
ال�سمو
معمل ِل ْلحا�سب الآلي ّ
ي�ضم � 6أجهزة ،زودت في العام  2003كان اللقاء بح�ضرة �صاحب ّ
ِ
قارئات ال�شا�شة العربية ،فعقدت العديد من ال�شيخ الدكتور �سلطان بن محمد القا�سمي ،ع�ضو
ببرامج
الدورات التدريبية في غرفة خ�شبية �أحدث من تلك التي المجل�س الأعلى لالتحاد ،حاكم �إمارة ال�شارقة خالل
�شهر رم�ضان المبارك ِلتلك ال�سنة ،وكانت المكرمة من
خ�ص�صت للمكتبة الناطقة.
ّ
دائم للجمعية بمنطقة مويلح،
مقر ٍ
ومن خالل هذا المعمل ت�أكد الوعي لدى الأع�ضاء ُ�س ّ
موه بتخ�صي�ص ٍّ
مختلف المرافق
ت�ضمن ًا
َ
ب�أهمية التقنية للمعاقين ب�صري ًا و�إلى � ّأي َم َدى ُيمكن وفق �أحدث الموا�صفاتُ ،م ّ
� ْأن ُت�سهم في �إثراء الجانب الثقافي لديهم .لقد �أتاحت الريا�ضية واالجتماعية والثقافية ،حيث كان لهذا
ر�صا الخبر �أطيب الأثر في نفو�س �أع�ضاء الجمعية .وت�سلمت
التقنية لمكفوفين فر�ص ًا �أكبر في مجال الدرا�سة و ُف ً
�أف�ضل في مجال الت�أهيل والتوظيف.وتزامن مع هذه الجمعية مقرها الجديد في �صيف عام  ،2008وكان
الحملة التقنية التي تب ّنتها الجمعية ،طباعة ِ
بع�ض الكتب االنتقال التدريجي ِل ْلمقر بعد فتر ٍة وجيزة من ا�ستالمه.
ٍ
تحقيق العديد من
دورات في وا�ستطاعت الجمعية خالل م�شوارها
والكتيبات المهمة بطريقة برايل  ،كما ُنظمت
َ
طريقة برايل .وفي العام  2001ا�صبحت الجمعية ع� ٍضو ًا الإنجازات على كا ّفة الأ�صعدة ،ويتطلع القائمون عليها
في االتحاد الآ�سيوي للمكفوفين ،مما منكن العديد من �إلى تقديم المزيد من الخدمات التي ُتع ّزز مكان َة ذوي
�أع�ضائها من الم�شاركة في ور�ش عمل تدريبية ودورات الإعاقة الب�صرية في مجتمعهم.
20
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في المجاالت الثقافية واالجتماعية والرياضية

خدمات رائدة وأنشطة مستمرة

تمكنت جمعية الإمارات للمعاقين ب�صري ًا خالل ال�سنوات
الما�ضية من تحقيق �إنجازات كبيرة على الكثير من
الم�ستويات ،ما مكنها من اكت�ساب �سمعة رائدة على م�ستوى
المنطقة ،وفي العام الما�ضي قرر مجل�س �إدارة الجمعية
�إجراء تعديالت على م�سمى الجمعية من «جمعية الإمارات
لرعاية المكفوفين» �إلى جمعية الإمارات للمعاقين ب�صرياً»
حتى تن�سجم الت�سمية مع المفاهيم الحديثة للإعاقة وتتيح
المجال �أكثر �أمام تقديم المزيد من الخدمات.
ومنذ ت�أ�سي�س الجمعية والأن�شطة والفعاليات المتنوعة على
مدار ال�سنة ال تتوقف تقريباً ،حيث عملت الجمعية على

مراعاة الجوانب االجتماعية باعتبارها الهدف الأ�سا�سي
لها؛ وهو تقديم الرعاية والخدمة للمعاقين ب�صري ًا في
المجتمع ,وتنمية مجتمعهم و ُتدرك الجمعية � ّأن نجاحها في
تحقيق ذلك يتوقف على ِ
�صدق وجد ّي ِة العمل االجتماعي
التطوعي الذي ُت�ؤ ّديه.
و ُيدرك القائمون على الجمعية � ّأن نجاح العمل المجتمعي
يعتمد على رغبة مجتم ِع المعاقين ب�صري ًّا في �إحداث
ٍ
حقيقي ؛ ِلتنمية قدراتهم ومهاراتهم المجتمعية.
تغيير
ٍّ
ومن المالحظ � ّأن العمل االجتماعي التط ّوعي في الجمعية
ِ
الركائز الأ�سا�سية لتحقيق التق ّدم االجتماعي
�أ�صبح �أحد
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الرعاية والتنمية االجتماعية ِللأفراد المعاقين ب�صري ًا
�سواء كان ذلك بالر�أي �،أو
المن�ضمين �إلى ع�ضويتها،
ٌ
ّ
بالعمل� ،أو بالتمويل� ،أو بغير ذلك من �أ�شكال الرعاية
الموجهة .ومن خ�صائ�ص العمل االجتماعي في الجمعية
�أنه يقوم على تعاون الأفراد المعاقين ب�صري ًا وغيرهم
من غير ذوي االعاقة مع بع�ضهم البع�ض في �سبيل تلبية
احتياجاتهم من جانب ،واحتياجات مجتمعهم من ٍ
جانب
�آخر ,وهذا يقود �إلى نقطة جوهر ّية ُ ،مفادها � ّأن العمل
فهم االحتياجات
بناء على ِ
االجتماعي بالجمعية ي�أتي ً
وتقييمها وت�صنيفها  ،ومن ث َّم العمل على تلبيتها.

والتنموي للمعاقين ب�صري ًا في مجتمع الإمارات.
ويبقى �أهم عوامل نجاح العمل االجتماعي متمث ًال في
متحم�س ًا
العن�صر الب�شري ,فكلما كان المورد الب�شري
ّ
لق�ضايا المعاقين ب�صرياً ،و ُمدرك ًا لأبعاد و�آثار العمل
االجتماعي التطوعي ،كانت النتائج �إيجابي ًة وحقيقية .كما
ف�ضاء
� ّأن العمل االجتماعي التط ّوعي في الجمعيةُ ،يمثّل
ً
رحب ًا للراغبين في �إظهار والئهم وانتمائهم ِلمجتمعاتهم،
ِ
مهارات
كما ُيع ّد العمل االجتماعي مجا ًال حيوي ًا ِل�صقل
الأفراد المعاقين ب�صرياً ،وبناء وتطوير قدراتهم ،و�ص ً
وال
�إلى دمجهم في مجتمعهم.
و�شهدت الجمعية في الأعوام الأخيرة �إقبا ًال متزايدا
على االن�ضمام لع�ضويتها ،والعمل من �أجل المجتمع ومن �أن�شطة متنوعة
العديد من الأن�شطة االجتماعية� ،أبر ُزها:
�أجل المعاق ب�صرياً ،ويمكن القول � ّأن العمل االجتماعي ُتقيم الجمعية
َ
التطوعي في الجمعية �أ�سهم م�ساهم ًة ف ّعالة في �أن�شطة حلقات الحوار المفتوح :وتعمل هذه الحلقات على رفع
22
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عرفهم بالعديد
الوعي الثقافي لدى المعاقين ب�صرياً ،و ُت ّ
من الق�ضايا االجتماعية ،و�أَثبتت التجارب � ّأن حلقات
ٍ
مردود �إيجابي لتعاطي الفرد مع
ذات
الحوار المفتوح ُ
عرفه على �أف�ضل الحلول
واقعه االجتماعي من ناحية ،و ُت ّ
من ناحي ٍة ثانيةّ � .إن الفرد الذي يعي�ش ِ
بمعز ٍل عن واقعه
االجتماعي  ،لن َي�سهل عليه االندماج فيه ،فالتعاي�ش مع
الواقع من �أهم مقومات العمل االجتماعي الحقيقي ،لذلك
حر�صت الجمعية على تنظيم مثل هذه الحلقات لمناق�شة
الق�ضايا االجتماعية التي تهم المكفوفين خا�صة والمجتمع
عامة.
الرحالت الرتفيهية:
ُت�ؤمن الجمعية ب�أّن الترفيه من �ضروريات التعاي�ش مع
مجتمع �سري ِع التغ ّير والتب ّدل ،كما ت�ؤمن ب�أن الرحالت
ٍ
الترفيهية تعمل على �إظهار المواهب المدفونة في داخل
و�سط موج ٍة من العمل
الإن�سان ،على اعتبار �أ ّنه يعي�ش ْ
الجا ّد المت�سارع ،ومن ث َّم لن ي�ستطيع �أن يلتفت �إلى ت�سلية
نف�سه �إ ّال عن طريق الرحالت ،لذلك حر�صت جمعية
الإمارات للمعاقين ب�صري ًا على تنظيم و�إقامة الرحالت
الترفيهية المعرفية ،وذلك بق�صد تنميه قدرات المعاقين
ك�سر الجمود
ب�صرياً ،وحثّهم على الإبداع من ناحية ،و ِل َت َ
والروتين في حياتهم من ناحي ٍة �أخرىّ � .إن جمعية الإمارات
للمعاقين ب�صري ًا تعمل على �إيجا ِد � ٍ
أجواء طبيعية لدمج
المعاقين ب�صري ًا في مجتمعهم ،والرحالت لها دور فعال
فبمجرد ُنزول المعاق ِل ِ
ميدان الواقع االجتماعي؛
في ذلك،
ّ
�س َيقبله المجتمع ولن ي�ستطيع رف�ضه على اعتباره واقع ًا
موجود ًا ويتعاي�ش معه ي�ؤثر في ِه ويت�أثّر به.
الزيارات املتبادلة:
� ّإن التوا�صل مع المجتمع وم�ؤ�س�ساته ُيعتبر �ضرور ًة من
�ضروريات العمل المتكامل ،وفي التوا�صل تبادل للخبرات
والإمكانات ،والوقوف على ك ّل ما هو جدي ٌد و ُمتط ّور ،لذلك
تحر�ص الجمعية على م ّد ج�سور التوا�صل بينها وبين
مختلف الم�ؤ�س�سات العاملة في مجال الإعاقة ب�صفة عامة
والإعاقة الب�صرية ب�صفة خا�صة.
23

المعار�ض التعريفيةّ � :إن التعريف بالمعاقين ب�صري ًا ُيعتبر
ركيز ًة من ركائز ن�شر الوعي الثقافي في المجتمع ،لذلك
تعمل جمعية الإمارات للمعاقين ب�صري ًا تحر�ص على
الم�شاركة في ك ّل المحافل االجتماعية بق�صد التعريف
بالمكفوفين وق�ضاياهم من خالل المعار�ض والندوات
والن�شرات التعريفية.
الأن�شطة الثقافية:
�أم�سيات وندوات و�إ�صدارات
تدرك الجمعية �أن العمل الثقافي له دور فعال في �إبراز
الواقع والح�ضاري للمجتمع الإماراتي ،و�أن المردود
الثقافي ينعك�س بالإيجاب على المعاقين ب�صرياً .كما
تنظر الجمعية �إلى الثقافة من حيث كونها الفعل الم�ؤثّر
والأهم في ق�ضية ن�شر الوعي حول المعاقين ب�صرياً ،حيث
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يمكنهم من خاللها تجاوز ك ّل المعوقات التي َتحول دون
اندماجهم في المجتمع ،والعمل المتوا�صل من �أجل �إيجاد
وحدة ُتجاه الق�ضية الثقافية.
ر�ؤية ا�ستراتيج ّية ُم ّ
وبرز التوجه الثقافي لدى الجمعية في تنظيم الندوات
والأم�سيات والإ�صدارات بق�صد ت�أ�صيل الوعي الثقافي
لدى المعاقين ب�صرياً ،وفي الواقع بادرت الجمعية
بر�سم ا�ستراتيجية من �أجل العمل الثقافي ،وقد بد�أت
تلك اال�ستراتجية ت�أخذ مجالها في النقا�ش ب�إ�شراك ك ّل
�أع�ضا ِء الجمعية ،بعد ذلك �أخذت طريقها للتطبيق من
خالل الإ�سهام في مختلف الفعاليات الثقافية ،ر�سمية
�أو غير ر�سمية .فالجمع ّية لديها لجنة ثقافية مخت�صة ،
ت�ضم عدد ًا من الأع�ضاء �أ�صحاب �أفكار �أدبية وفنية ولهم
ّ
اهتمامات بالعمل الثقافي ،وعلى �ضوء ذلك تقوم اللجنة
الثقافية في الجمعية بو�ضع الخطط والبرامج التنفيذية
التي ُتعنى بتطوير العمل الثقافي وتنميته وفقا للطموحات
القائمة.
وتحر�ص الجمعية على �أن ُتقيم فعاليات ثقافية فكرية
�أدبية ذات �أبعاد تخدم المعاقين ب�صرياً ،وذلك بدعوة
ٍ
عدد من المفكرين والكتاب والأدباء والمحا�ضرين ،كما
انعقدت في الجمعية العديد من الندوات التي ناق�شت
ق�ضايا ذات �صلة بالمعاقين ب�صرياً ،كما � ّأن الفعاليات
الم�ستمرة لها دور �إيجابي وفعال في تعزيز ثقة
الثقافية
ّ
المعاق ب�صري ًّا بنف�سه.
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وت�ساهم الجمعية في بناء ال�شخ�صية النا�ضجة للمعاق
ب�صرياً ،وال يت�أ ّتى ذلك �إال من خالل ا�ستيعابه للعمل
مهمة لتطوير �أدائه
الثقافي ومفاهيمه ،وجعل الثقافة و�سيلة ّ
في المجتمع ،وبذلك �ستكون لديه القدرة �أن ي�صل بالفكر
والر�أي ،ومن ّثم لن يكون ن�شاز ًا ولي�س ٍ
عما يجري
ببعيد ّ
في المجتمع ،و� ّإن انعكا�سات الواقع االجتماعي �ستعمل
على الحث على التفكير والإبداع في �شتى المجاالت� ،سواء
كانت �أدبية �أو فنية ،ت�صب جميعها في اتجاه واحد هو
م�صلحة المعاق ب�صرياً.
�شجع الجمعية مختلف الأن�شطة الثقافية وتدعمها
لذلك ُت ّ
ٍ
فعاليات ثقافية
دعم ًا ال حدود له ،كما ُت�سهم في تنظيم
مثل :الندوات العلمية الموجهة لخدمة المجتمع ،والدورات
التدريبية التي ت�سهم في رفع كفاءة المعاقين ب�صري ًا
وتعزز ثقتهم ب�أنف�سهم ،كذلك ُتنظّ م الجمعية الم�سابقات
الثقافية التي تنمي روح التناف�س وتحث المتناف�سين على
البحث العلمي ،كذلك تعمل الجمعية على �إ�صدار المطويات
الإر�شادية التثقيفية حول المعاقين ب�صرياً ،كماتعمل
على تعزيز مكتبتها من خالل �إ�صدار ٍ
عدد من مطبوعات
حب القراءة عند المعاقين ب�صرياً.
بطريقة برايل لتنمية ّ
الن�شاط الريا�ضي:
كافة التجهيزات للمناف�سة والنجاح
ومنذ � ْأن ت� ّأ�س�ست جمعية الإمارات للمعاقين ب�صري ًا في عام
 1983م� .أخذت على عاتقها االهتمام بريا�ضة المعاقين
ب�صري ًا في الدولة ب�شقيها الترفيهي والت�أهيلي.
وفي هذا الإطار ُتق ّدم الجمعية العديد من الأن�شطة
الريا�ضية الموجهة للمعاقين ب�صرياً ،والتي ال ب ّد من
ممار�ستها لتنمية اللياقة البدنية والحركية ب�صفة خا�صة،
والعمل على تطوير ما لديهم من �إمكانات وقدرات عن
طريق تنمية الحوا�س الأخرى للعناية بال�صحة العامة
فالجمعية تحر�ص على النمو الم ّتزن للمعاقين ب�صرياً،
كذلك �إك�سابهم ال�صفات الأخالقية والإرادية التي
ُت�ساعدهم على الو�صول �إلى ال�شمولية ،و ُتمكّنهم من
مجابهة الحياة اليومية التي ُتقابلهم ،وال يكون ذلك �إال عن
طريق:

خا�ص ًة
التمرينات ،وهناك العديد من التمرينات؛
ّ
الحرة الفردية والزوجية ،والتمرينات
التمرينات
ّ
بالأدوات ،وعلى الأجهزة مثل المقاعد ال�سويدية ،وعقل
الحائط ،والتمرينات بالأثقال ،وتمرينات النظام،
والت�شكيالت ،وت�ؤدي هذه التمرينات للعناية بالمجموعات
الع�ضلية المختلفة التي ت�ساعد المكفوفين على الحركة
والعناية بالأجهزة الحيوية واالرتفاع بالم�ستوى الحركي مع
الت�أكيد على التمرينات الخا�صة بالمرونة لمفا�صل الج�سم
المختلفة التي ت�ساعدهم على التحرك بك ّل ي�سر ،وتك�سر
حاجز الخوف لديهم.
كما عملت الجمعية على اختيار ٍ
عدد من الألعاب ال�صغيرة
غير المعقدة التي ال تحتاج �إلى � ٍ
أدوات ومع ّدات قد ال تتوفر في
البيئة ،فالجمعية تتجه �إلى ا�ستغالل الإمكانات المتوفرة،
مثل �سباق الفر�سان؛ وهي عبارة عن قطع الخ�شب ال�صغيرة
والع�صي من الأ�شجار التي يقوم الطفل �أو الطفلة الكفيفة
بتمثيل ركوب الفر�س والجري بها في اتجاهات داخل
الميدان الخالي من العوائق ،ومن ّثم تتحقق للطفل المعاق
ب�صري ًا اال�ستقاللية في الحركة بف�ضل الريا�ضة ،وكذلك
الق�ص�ص الحركية هي عبارة عن ق�صة مرتبطة بالحركة
مع الحوادث والمواقف لإدخال عامل المرح وال�سرور على
نف�س الكفيف والتي ت�ؤدي للن�شاط الحركي التمثيلي للطيور
والحيوانات والأدوات والأ�صوات والآالت المختلفة لتمكين
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المكفوف من التحرك �إلى الجهات المختلفة.
الأن�شطة التعليمية والتقنية :لقد تط ّورت العلوم التقنية في
ال�سنوات الأخيرة وتعمل الجمعية على ا�ستحداث �أ�ساليب
جديدة للتعلم ،و�إدخال الحا�سب الآلي لميدان العمل ،بعد
� ْأن �صارت �أغلب ميادين العمل تعتمد على الحا�سب الآلي،
لأننا ندرك �أن المعاق ب�صري ًا ي�ستطيع ا�ستخدام الحا�سب
الآلي ،مثله مثل الإن�سان (غير المعاق) ،ولكنه يحتاج �إلى
�أدا ِة م�ساعد ٍة ُتمكّنه من ذلك ،وهذه الأداة ت�سمى قارئ
ال�شا�شة ،و�إن الجمعية برهنت على هذه الحقيقة.
قارىء ال�شا�شة Screen Reader
يتم تن�صيبه في جهاز
قارىء ال�شا�شة هو عبارة عن برنامج ّ
ومهمته
الحا�سب الآلي ،وهو متوفر في مختبر الجمعيةّ ،
الأ�سا�سية تمكين المعاقين ب�صري ًا من ا�ستخدام �أجهزة
الحا�سب الآلي بكل �سهول ٍة و ُي�سر ،وبرامج قارئ ال�شا�شة �أو
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ما يعرف ب  Screen Readersتنق�سم �إلى:
قارىء �شا�ش ٍة ناطق .ويعتمد هذا النوع من البرامج على
كالم منطوق ،ويتعامل
الن�ص المكتوب �إلى ٍ
تقنية تحويل ّ
المعاق ب�صري ًا مع هذه النوعية من البرامج معتمدا على
ال�سمع.
قارئ �شا�شة برايل .وهو برنامج تحويل الن�صو�ص المكتوبة
على �شا�شة الحا�سب الآلي� ،إلى طريقة برايل ،وت�ستخدم
هذه البرامج �أ�سطر برايل الإلكترونية المــعروفة ب
 Braille Displayح ـيــث يعر�ض مـن خالل هذه
الأ�سطر ما هو ظاهر على �شا�شة الحا�سوب بطريقة برايل،
وتتطلب هذه الطريقة من الم�ستخدم �أن يكون ُم ًّلم ًا �إلماما
كامال بطريقة برايل.
قارىء �شا�شة ناطق  /برايل وهذه النوعية من البرامج
تجمع الميزتين ال�سابقتين ،حيث �إنها تجمع بين خ�صائ�ص
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النطق ،وخ�صائ�ص طريقة برايل وللم�ستخدم الحرية في
ا�ستخدام الطريقة التي تنا�سبه ،كما �أن هذه النوعية من
البرامج تتيح للم�ستخدم الجمع بين الطريقتين ال�سابقتين
والتبديل بينهما ح�سب رغبته.
وقد حر�صت جمعية الإمارات للمعاقين ب�صري ًا على توفير
مختلف هذه البرامج ،كذلك قامت بتنظيم ٍ
عدد من
الدورات التدريبية ،وتعزيز �إمكانات المعاقين ب�صري ًا
ب�أحدث الأجهزة والمعدات التكنولوجية.
جماالت احلا�سب الآيل واملعاقني ب�صري ًا
ٍ
مجاالت
� ّإن الحا�سب الآلي يخدم المعاقين ب�صري ًا في
متعددة ومتنوعة ،ومن هذه المجاالت:
المجال التعليـمي ،حيث �أدى ا�ستخدام الحا�سب الآلي
في مجال تعليم المعاقين ب�صري ًا �إلى تنوع في �أ�ساليب
وطرق التدري�س ،وتم ا�ستبدال الأ�ساليب التقليدية القديمة
ب�أ�ساليب م�ستحدثة جديدة.
مجال البحث العلمي ،لقد فتح الحا�سب الآلي للمعاقين
ب�صري ًا مجاال كان �صعب ًا عليهم من قبل ،فبف�ضل
التطبيقات الحديثة �أ�صبح المعاق ب�صري ًا قادرا على
�إتمام عملية البحث العلمي ،والوقوف على �آخر البحوث
والدرا�سات العلمية.
مجال العمل الوظيفي ،لقد تمكن المعاق ب�صري ًا من
اقتحام مجاالت وظيفية كان يعتقد �أنها م�ستحيلة عليه في
ال�سابق ،ويرجع الف�ضل في ذلك �إلى �إمكانية ا�ستخدامه
للحا�سب الآلي ،حيث �أتيحت له مجاالت عمل متنوعة
ومتعددة ،وفتحت له �أبواب جديدة للرزق وك�سب العي�ش.
المجال الثقافي ،لقد قدمت ال�شبكة الدولية للمعلومات
(الإنترنت) وجبات ثقافية د�سمة ،فبعد �أن كان المعاق
ب�صري ًا يعاني من ق�صور في المادة الثقافية المقدمة له،
و�ش ّحها� ،صار ب�إمكانه الآن �أن
نظرا لقلة مطبوعات برايل ُ
ينهل منذ ينابيع الثقافة كيفما �شاء.
مجال الت�سلية والترفيه ،ربما يعتقد البع�ض � ّأن
الكفيف ،ال ي�ستطيع ممار�سة �ألعاب الت�سلية ،التي تعتمد
على الر�ؤية وال�سرعة ،ك�ألعاب الحرب مثال ،هذا االعتقاد
�صحيح ،ولكن بعد �أن دخل المعاقون ب�صري ًا عالم

الحا�سبات الآلية� ،صار ب�إمكانهم �إدارة المعارك الحربية،
وا�ستخدام الأ�سلحة النارية لل�صيد ،وقيادة العربات،
والدراجات ،وحتى الطائرات ،ولكن من خالل �ألعاب
الفيديو الكمبيوترية.
ومع بدايات عام 2003م� .أطلقت الجمعية م�شروعها
التعليمي الرائد (�آفـاق) لتعليم المعاقين ب�صري ًا
تكنولوجيا المعلومات .ويهدف هذا البرنامج �إلى فتح � ٍ
آفاق
جديدة من العلم والمعرفة �أمامهم حيث � ّإن الجمعية بهذا
ِ
مهارات ا�ستخدام الحا�سب
البرنامج تعمل على �إك�سابهم
الآلي ،والدخول �إلى ال�شبكة الدولية للمعلومات (الإنترنت)
وذلك بق�صد تنويع م�صادر المعرفة المقدمة لهم ،وفتح
� ٍ
أبواب جديدة لعملهم.

أهداف العمل االجتماعي التطوعي
في الجمعية

.1
.2
.3
.4
.5
.6

1تعزيز انتماء وم�شاركة �أع�ضاء الجمعية في
�أن�شطتها من �أجل خدمة المجتمع.
2تنمية قدرات المعاقين ب�صريا ومهاراتهم
ال�شخ�صية والعلمية والعملية.
3فتح المجال �أمام المعاقين ب�صريا للعمل من
�أجل المجتمع.
�4إتاحة الفر�صة للمعاقين ب�صريا للتعبير عن
�آرائهم و�أفكارهم في الق�ضايا العامة التي
تهم المجتمع.
�5إتاحة الفر�صة للمعاقين ب�صريا للعمل على
حل الم�شاكل التي تواجههم ب�أنف�سهم.
6فتح باب الم�شاركة للمعاقين ب�صريا
وم�ساعدتهم في تحديد الأولويات التي
يحتاجونها وت�شجيعهم على اتخاذ القرارات.
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المسابقات الرياضية

�أ -م�سابقات الم�ضمار :الم�شي والجري خا�صة الم�سافات الق�صيرة وذلك عن طريق
اال�ستعانة بم�صادر ال�صوت ليتحرك الكفيف تجاه م�صدر ال�صوت عن طريق الم�شية
ال�صحيحة وكذلك الجري بالطريقة ال�صحيحة .كذلك �سباق الم�سافات الطويلة ،حيث
تقوم الجمعية بتوفير الأجهزة الخا�صة بالريا�ضة كال�سير المتحرك.
ب -م�سابقات الميدان:
بمختلف �أنواعها و�أق�سامها من م�سابقات �ألعاب القوى التي يمكن للمكفوفين ممار�ستها
حتى ولو كان بالكفيف �إعاقة �أخرى ،مثل حاالت البتر وال�شلل وحتى المقعدين منهم
ُيمكنهم ممار�سة م�سابقات الرمي المختلفة مثل:
 دفع الجلة. قذف القر�ص. م�سابقات الوثب( .الوثب الطويل ،الوثب العالي ،الوثب الثالثي).ج -ال�سباحة :وهي من الأن�شطة الريا�ضية التي ت�شجع الجمعية �أع�ضاءها عليها نظر ًا لما
لها من فوائد �صحية وترفيهية.
كما تحر�ص جمعية الإمارات للمعاقين ب�صري ًا على �إقامة م�سابقات في الألعاب ال�شعبية،
أي�ضا �ألعاب الكرة،
والتي تربط المعاق ب�صريا ببيئته مبا�شرة ,و ُتمار�س في الجمعية � ً
أ�صوات لتوجيهها �إلى �أهداف ثابتة ؛ للتعود
وذلك با�ستخدام الكرات التي َت�صدر عنها � ٌ
على التوجيه ال�صحيح والتي تعمل على تنمية الحوا�س الأخرى لدى المعاقين ب�صرياً،
ومن �أ�شهر �ألعاب الكرة ،كرة الهدف المعاقين ب�صري ًا والتي تقام لها م�سابقات عالمية.
�أما م�سابقات رفع الأثقال؛ ف�إن الجمعية تقوم بالتدريب عليها و�إ�شراك الريا�ضيين من
المعاقين ب�صريا في مختلف الم�سابقات .فدورالجمعية �إذن ال يقت�صر على االهتمام
بالن�شاط الثقافي واالجتماعي� ،إنما يمت ّد لي�شمل الن�شاط الريا�ضي ،وقد �أخذت الجمعية
على عاتقها توفير المناخ المنا�سب المعاقين ب�صري ًا لمزاولة �أن�شطتهم الريا�ضية.
28
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أخبار المكفوفين

االحتفال باليوم الوطني 46
لدولة اإلمارات العربية المتحدة

ال�شارقة  25نوفمبر 2017

بح�ضور �سعادة الأ�ستاذ عادل الزمر رئي�س مجل�س �إدارة
جمعية الإمارات للمعاقين ب�صريا و�أع�ضاء مجل�س الإدارة
و�أع�ضاء الجمعية و�أهليهم وال�ضيوف .نظمت الجمعية
بمقرها بال�شارقة م�ساء يوم ال�سبت الموافق  25نوفمبر
 2017مهرجان ًا وطني ًا احتفا ًال بمنا�سبة اليوم الوطني
الـ 46لدولة الإمارات العربية المتحدة.
32

و�أكد رئي�س الجمعية في كلمته �إن (ذكرى اليوم الوطني
غالية على قلوبنا جميعاً ،وتحر�ص الجمعية �سنويا على
االحتفال بهذه المنا�سبة منذ فترة طويلة باال�ستعداد
المبكر لليوم من خالل �إعداد الفقرات التراثية وال�شعبية
التي ت�ؤكد �أ�صالة وتاريخ الإمارات كما �أن االحتفال فر�صة
للتعبير عن فرحتنا بهذه المنا�سبة وت�أكيدا للتالحم
والإخاء بين �أبناء الإمارات والتفافهم حول القيادة
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الر�شيدة وتجديد عهد الوالء والوفاء ل�صاحب ال�سمو الوالد
ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة ،حفظه اهلل
و�إخوانه �أع�ضاء المجل�س الأعلى حكام الإمارات ،والم�ضي
قدم ًا بال�سير خلف قيادتهم الحكيمة لرفعة الوطن و�صون
اتحادنا ليبقى را�سخ ًا ومتيناً).
و�أكد الأ�ستاذ عادل الزمر افتخارنا بالمجد الذي �سطره
�شهدائنا الأبرار في مالحم البطولة والفداء الذين وهبوا
�أرواحهم لتظل راية الإمارات خفاقة عالية ،وهم ي�ؤدون
مهامهم وواجباتهم الوطنية داخل الوطن وخارجه في
الميادين المدنية والع�سكرية والإن�سانية كافة .ومن خالل
هذه ال�سانحة ندعو اهلل العلي القدير �أن يتقبل �شهدائنا
الأبرار في جنات النعيم مع ال�صالحين والأبرار وح�سن
�أولئك رفيقا.
و�أحتوت فقرات اليوم على معر�ض لإ�صدارات الطوابع
الوطنية قدمه ب�شرح �صوتي الأ�ستاذ �سالم ال�شايع ع�ضو
جمعية الإمارات لهواة الطوابع �آخذا فيه الح�ضور في جولة
تعريفية حول �أهم �إ�صدارات الدولة الوطنية من الطوابع
البريدية كما �أحتوى اليوم على عدد من الفقرات التراثية
وقراءات �شعرية قدمها رئي�س لجنة الإعالم والعالقات
العامة الأ�ستاذ محمد را�شد الغفلي وم�شاركات لعدد من
الح�ضور والأطفال وم�سابقات ثقافية حول تاريخ االتحاد.
33

احتفالية النصف من شعبان

ال�شارقة  11مايو 2017

احتفلت جمعية الإمارات للمعاقين ب�صريا يوم الخمي�س
الما�ضي بمقرها بال�شارقة بالتعاون مع م�ؤ�س�سة ال�شارقة
للتمكين االجتماعي بمنا�سبة الن�صف من �شعبان «حق
الليلة» ،بم�شاركة �أع�ضاء الجمعية والأيتام من منت�سبي
الم�ؤ�س�سة في �أجواء طفولية ترفيهية مرحة ،وجاء ذلك
بح�ضور رئي�س مجل�س الإدارة و�أع�ضاء المجل�س ،وذوي
الأطفال من الجانبين وعدد من موظفي الم�ؤ�س�سة.
وبهذه المنا�سبة قال ال�سيد عادل عبد اهلل الزمر رئي�س
مجل�س �إدارة الجمعية:
34

«�سعدنا بم�شاركة ابنائنا منت�سبي م�ؤ�س�سة التمكين
االجتماعي رفقة �أبنائنا من �أع�ضاء الجمعية حفل الن�صف
من �شعبان في �أجواء �أ�سرية و�أخوية ،نظمنا هذا العام
مجموعة من الفقرات التي تنا�سب الأطفال والتي تدخل
في نفو�سهم البهجة وال�سرور.
وتابع وتما�شيا مع عام الخير �أتت م�شاركة ابنائنا الأيتام
المنت�سبين لم�ؤ�س�سة ال�شارقة للتمكين االجتماعي بهدف
دمج الأطفال المكفوفين ب�أقرانهم من غير ذوي الإعاقة
وتوفير �أجواء احتفالية �أ�سرية لإ�سعاد الأيتام ،و�أ�ضاف
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تحر�ص الجمعية على م�شاركة �أفراد المجتمع بمختلف
�شرائحه في جميع المنا�سبات التي من �ش�أنها دمج �أ�صحاب
الهمم من المكفوفين مع فئات المجتمع المختفة».
و�صرحت �شيخة الطنيجي  -اخت�صا�صية اجتماعية
بم�ؤ�س�سة ال�شارقة للتمكين االجتماعي »:-حر�صت الم�ؤ�س�سة
على م�شاركة جمعية االمارات للمعاقين ب�صريا لإحياء مثل
هذه المنا�سبة التراثية التي تعتبر جزء ًا من عادات وتقاليد
المجتمع الإماراتي ،وللم�ساهمة في تعزيز الهوية الوطنية
والموروث ال�شعبي الإماراتي ،وغر�س القيم الأ�صيلة التي
35

ميزت ال�شعب الإماراتي في نفو�س الأيتام.
م�ؤكدة �أن الفعالية �أثرت الجانب التراثي بالإ�ضافة �إلى
تعرف الأبناء على فئة المعاقين ب�صريا مما يزرع فيهم
التحدي والقدرة على مواجهة ال�صعاب والإرادة التي
ي�ستمدها الأيتام من �أقرانهم من فاقدي الب�صر مما يرفع
لديهم م�ستوى الر�ضا والطموح لمواكبة ظروفهم والتعاي�ش
الأمثل معها».
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استقبال اجتماع مجلس
أمناء جائزة الشارقة للعمل التطوعي

ال�شارقة 2017/01/16

�ضمن �إطار التعاون وال�شراكة مع الم�ؤ�س�سات المجتمعية ا�ست�ضافت الجمعية بمقرها اجتماع مجل�س �أمناء جائزة ال�شارقة
للعمل التطوعي وذلك يوم االثنين الموافق  16يناير .2017
38
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استقبال طالبات كليات التقنية العليا

ال�شارقة 2017/11/11

ا�ستقبلت الأ�ستاذة نجوى ال�شام�سي رئي�سة اللجنة الثقافية ولجنة المر�أة �صباح يوم ال�سبت  11نوفمبر بمقر الجمعية
طالبات من كليات التقنية العليا بخ�صو�ص ا�ستبيان وبع�ض الأ�سئلة لم�شروع �صناعة جهاز يخدم المعاقين ب�صريا.
كما ا�ستقبلت �أي�ضا طالبة من مدر�سة الإمارات الوطنية ب�أبوظبي بخ�صو�ص م�شروع مقدم من الطالبة حول (كيفية تعليم
طريقة برايل).
39

استقبال وفد دائرة األوقاف
بالشارقة

2017 /03 /30

ال�شارقة
ا�ستقبل الأ�ستاذ عادل الزمر رئي�س مجل�س الإدارة �صباح َي ْوم الخمي�س  30مار�س بمقر الجمعية ال�سادة محمد
علي حرمول م�سئول ق�سم الم�شاريع الوقفية ومها ال�صايغ و�سارة الأميري من دائرة الأوقاف بال�شارقة.
وقد تناول اللقاء بحث �أوجه التعاون بين الدائرة والجمعية م�ستقبال بما يخدم المعاقين ب�صريا.

40
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استقبال المدير التنفيذي
لجمعية العوق البصري السعودية

ال�شارقة  7نوفمبر
ا�ستقبل الأ�ستاذ عادل الزمر رئي�س مجل�س الإدارة
والأ�ستاذة نجوى ال�شام�سي رئي�سة اللجنة الثقافية
ولجنة المر�أة �صباح يوم الثالثاء 2017 /11 /07
بمقر الجمعية الأ�ستاذ خالد �سليمان الم�شيقح المدير
التنفيذي لجمعية العوق الب�صري الخيرية بالق�صيم،
المملكة العربية ال�سعودية يرافقه ع�ضوان من
2017

ا لجمعية .
وقد تناول اللقاء بحث �أوجه التعاون الم�ستقبلي بما
يخدم المعاقين ب�صريا بالبلدين.
وفي ختام اللقاء تم �أخذ الوفد الزائر في جولة
بمرافق مبنى الجمعية للتعرف على المبنى وتجهيزاته
والخدمات المقدمة للمعاقين ب�صريا.
41

استقبال طالبات مدرسة بريلينت
إنترناشيونال الخاصة بالشارقة

ال�شارقة
ا�ستقبلت الجمعية بمقرها بال�شارقة �صباح يوم
الخمي�س  12يناير ع�شرون طالبة من طالبات مدر�سة
بريلينت �إنترنا�شيونال الخا�صة بال�شارقة وعدد من
الم�شرفات حيث كان في ا�ستقبالهن الأ�ستاذ عادل
الزمر رئي�س الجمعية والأ�ستاذة نجوى ال�شام�سي
رئي�سة اللجنة الثقافية ولجنة المر�أة وع�ضوة الجمعية
الأ�ستاذة عواطف �أكبري الذين قدموا للطالبات
�شرحا تف�صيليا عن الخدمات التي تقدمها الجمعية
2017/01/12

42

للمعاقين ب�صريا ثم تم �أخذهن في جولة تعريفية
ب�أق�سام المبنى المختلفة.
وت�أتي الزيارة امتدادا لزيارة طالب وطالبات مدر�سة
بريلينت �إنترنا�شيونال للجمعية بغر�ض التعرف على
�أن�شطتها وخدماتها المقدمة للمعاقين ب�صريا بالدولة،
و�أهمية دمجهم في المجتمع وتعريف المجتمع بهم
وبقدراتهم .حيث ت�ستقبل الجمعية زيارة �سنوية من
طالب وطالبات المدر�سة.
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استقبال وفد من هيئة
دبي للثقافة والفنون

ال�شارقة 2017/12/25

ا�ستقبل الأ�ستاذ عادل الزمر رئي�س مجل�س الإدارة �صباح يوم االثنين الموافق  25دي�سمبر بمقر الجمعية وفدا من �إدارة
مراكز دبي للتنمية التراثية بهيئة دبي للثقافة والفنون.
حيث قدم الوفد �إهداءا لمكتبة الجمعية عدد من الم�صاحف وكتب التف�سير مطبوعة بطريقة برايل.
44
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التعاون في اصدار قصص بطريقة برايل

ال�شارقة 2017/12/04

ا�ستقبل كل من الأ�ستاذ عادل الزمر رئي�س مجل�س الإدارة والأ�ستاذة نجوى ال�شام�سي رئي�سة اللجنة الثقافية ولجنة المر�أة
�صباح يوم االثنين الموافق  04دي�سمبر بمقر الجمعية معلمة تربية خا�صة من رو�ضة البراعم بدبي.
حيث بحث اللقاء التعاون مع الجمعية لطباعة ق�ص�ص �أطفال بطريقة برايل.
45

لقاء ودي يجمع مكفوفي
اإلمارات والسعودية

ال�شارقة � 9سبتمبر 2017

اختتمت م�ساء الخمي�س ال�سابع من �سبتمبر المباراة الودية
الدولية في كرة الهدف للمكفوفين والتي جمعت فريق
جمعية الإمارات للمعاقين ب�صريا بنظيره نادي المنطقة
ال�شرقية لريا�ضة ذوي االحتياجات الخا�صة بالمملكة
العربية ال�سعودية بال�صالة المغطاة لكرة الهدف بمقر
الجمعية بال�شارقة.
جاء ذلك بح�ضور الأ�ستاذ عادل الزمر ري�س مجل�س �إدارة
46

جمعية الإمارات للمعاقين ب�صريا والدكتور نا�صر بن
نا�صر الجميعة رئي�س نادي المنطقة ال�شرقية لريا�ضة ذوي
االحتياجات الخا�صة بالمملكة العربية ال�سعودية يرافقهما
�أع�ضاء مجال�س �إداراتهما.
و�شهدت المباراة الودية تناف�سا كبيرا بين الالعبين حيث
تغلب فريق الجمعية على نظيره ال�سعودي بنتيجة .10-15
وفي ختام المباراة حيا الزمر والجميعة الفريقان و�أثنيا
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على العبي الفريقين لجهدهما وحما�سهما في المناف�سة
الودية.
كما �أقامت الجمعية حفل ع�شاء على �شرف ال�ضيوف
ح�ضره جميع الح�ضور من الطرفين ،وقد تبادل الزمر
والجميعة الدروع التذكارية والتقطا ال�صور مع العبي
الفريقين و�أع�ضاء مجال�س الإدارة ويذكر ب�أن هذا اللقاء
الذي تجريه الجمعية ب�شكل دائم مع الفرق ال�شقيقة لرفع
م�ستوى الكفاءة والجاهزية لالعبيها وتهيئتهم لأي بطوالت
قادمة ،ويذكر �أن الجمعية تقييم بطولة محلية �سنوية
الكت�شاف العبين جدد وخلق روح المناف�سة بين �أع�ضاءها
لإثراء ودعم الن�شاط الريا�ضي ويعتبر هذا الفريق ممثال
لمنتخب الإمارات لكرة الهدف للمكفوفين.

47

حلقة نقاشية حول اعتماد النظام
األمريكي لرموز الرياضيات والعلوم

�أبوظبي 2017/11/15

�شاركت ع�ضوتا الجمعية مي�س �أحمد وامتثال عو�ض �صباح يوم الأربعاء  15نوفمبر في حلقة نقا�شية حول اعتماد النظام
الأمريكي لرموز الريا�ضيات والعلوم (النمث) بطريقة برايل المعتمد للمكفوفين التي نظمها مركز مطبعة المكفوفين
والتحديات الب�صرية بم�ؤ�س�سة زايد العليا للرعاية الإن�سانية وذوي االحتياجات الخا�صة ب�أبوظبي.

48
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رحلة العمرة الرابعة للمعاقين بصريا

2017/03/03-02/28

نظمت الجمعية رحلة للأرا�ضي المقد�سة لعدد ثالثين
ع�ضوا من �أع�ضاء الجمعية وذويهم لأداء منا�سك العمرة
حيث كان على ر�أ�س الرحلة كل من الأ�ستاذ عبد العزيز
الحمادي �أمين ال�سر العام والأ�ستاذ عبد الرحمن الب�ستكي
مدير الجمعية ،حيث �أدوا منا�سك العمرة بكل �سهولة وي�سر
وكانت الإقامة بجوار الحرم بفندق دار الغفران ب�أبراج
ال�صفا �أمام بوابة الملك عبد العزيز ،وما يجدر ذكره �أن
هذه الرحلة ال�سنوية الرابعة حيث درجت الجمعية على
تنظيم رحلة �سنوية لأع�ضائها لأداء منا�سك العمرة.
49
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لقاء مفتوح
مركز الفن للجميع (فلج)

ال�شارقة 2017/14/13

نظمت الجمعية بمقرها لقاءا مفتوحا مع مركز الفن للجميع (فلج) التابع لمدينة ال�شارقة للخدمات الإن�سانية ح�ضره
رئي�س لجنة العالقات العامة والإعالم وعدد كبير من �أع�ضاء الجمعية ،حيث تم اال�ستاذ محمد بكر مدير المركز
والمن�سقة الإدارية بالمركز �شرحا عن المركز والخدمات التي يقدمها وكيفية االن�ضمام للمركز.
52

المشاركة في حفل افتتاح األلعاب
اآلسيوية البارالمبية للشباب
دبي 2017/12/10

�شارك ال�سادة محمد بالل مال اهلل �أمين ال�صندوق ومحمد
ح�سن غريب الحو�سني رئي�س اللجنة الريا�ضية م�ساء اليوم
الأحد في حفل افتتاح الألعاب الآ�سيوية البارالمبية لل�شباب
 دبي  2017التي تنظمها اللجنة الآ�سيوية البارالمبيةونادي دبي لأ�صحاب الهمم واللجنة البارالمبية الإماراتية
بنادي دبي لأ�صحاب الهمم.
كما ي�شارك ال�سيد محمد بالل مال اهلل �أمين ال�صندوق في
اللجنة المنظمة للعبة كرة الهدف للمكفوفين باعتباره حكم
معتمد من االتحاد الدولي للعبة كرة الهدف (الإيب�سا).

54

زيارة القرية العالمية

دبي 2017/02/11

بالتعاون مع �إدارة القرية العالمية بدبي نظمت الجمعية ع�صر يوم ال�سبت الحادي ع�شر من فبراير  2017رحلة للقرية
العالمية �شارك فيها �أربعين ع�ضوا من �أع�ضاء الجمعية ومرافقيهم ،وقد تمت زيارة معظم �أجنحة القرية بغر�ض تعرف
المعاقين ب�صريا على البلدان والثقافات المختلفة حول العالم .مما ي�شكل مرجعية ثقافية لعدد من الأع�ضاء الذين
تعرفوا على بع�ض الثقافات والتراث لعدد من الدول لم يتعرفوا عليها من قبل.
وقد ا�ستمرت الجولة لمدة �أربعة �ساعات منذ الرابعة ع�صرا وحتى الثامنة م�ساءا.
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59

المقهى اإللكتروني الخامس

2017/02/15

ال�شارقة
بح�ضور رئي�س مجل�س الإدارة الأ�ستاذ عادل الزمر
وعدد من �أع�ضاء المجل�س و�أع�ضاء الجمعية والمهتمين
و�ضعاف الب�صر.
نظمت الجمعية بمقرها بال�شارقة م�ساء الأربعاء 15
فبراير ولمدة ثالث �ساعات ومن خالل ن�شاطها الدوري
المقهى االلكتروني.
حيث قدم في الجزء الأول رئي�س مجل�س الإدارة
60

الأ�ستاذ عادل الزمر عر�ض لبع�ض التطبيقات الحديثة
الم�ساعدة للمعاقين ب�صريا ،وفي الجزء الثاني من
المقهى تم تقديم عر�ض خا�ص لأحدث التقنيات
الب�صرية الم�ساعدة ل�ضعاف الب�صر من �شركة
ميديكال �إنترنا�شيونال لتقنيات �ضعاف الب�صر من
خالل تقديم عدد من الأجهزة الم�ساعدة ل�ضعاف
ا لب�صر .
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المقهى اإللكتروني السادس

ال�شارقة 2017/04/01

نظمت الجمعية من خالل ن�شاطها الدوري المقهى االلكتروني في الدورة ال�ساد�سة بالتعاون من �شركة الناطق لتكنولوجيا
الكفيف حيث تم تقديم الجهاز الجديد (برايل �سين�س بوالري�س) من �شركة هيمز الكورية.
62
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المقهى اإللكتروني السابع

ال�شارقة 2017/11/11

بح�ضور رئي�س مجل�س الإدارة الأ�ستاذ عادل الزمر وعدد من �أع�ضاء المجل�س و�أع�ضاء الجمعية والمهتمين و�ضعاف
الب�صر.
في �أول فعالية بعد �إعادة ت�أثيث وتجهيز �صالة المحا�ضرات الجديدة بالجمعية نظمت جمعية الإمارات للمعاقين ب�صريا
بمقرها بال�شارقة م�ساء ال�سبت  11نوفمبر ولمدة ثالث �ساعات المقهى الإلكتروني ال�سابع الذي ا�ست�ضافت فيه بالفترة
الأولى الأ�ستاذ �أحمد الرحيلي مدير العمليات في �شركة كتاب �صوتي ال�سويدية لت�سليط ال�ضوء على تطبيق (كتاب �صوتي)
�أكبر من�صة �إلكترونية للكتب الم�سموعة باللغة العربية.
وفي الفترة الثانية قدمت �شركة الناطق للتكنولوجيا جهاز بريل �سين�س بوالري�س وجهاز القاريء الناطق.
63

احتفالية اليوم العالمي لبرايل عجمان
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الهالل األحمر يكرم المكفوفين

65

الملتقى الخليجي لليوم العالمي
للعصا البيضاء  -سلطنة عمان

2017/10/17-15

�شارك ممثلين عن الجمعية كل من ال�سيد محمد بالل مال اهلل �أمين ال�صندوق وال�سيد محمد غريب الحو�سني رئي�س
اللجنة الريا�ضية في فعاليات الملتقى الخليجي لليوم العالمي للع�صا البي�ضاء الذي نظمته جمعية النور للمكفوفين فرع
محافظة الداخلية خالل الفترة � 17-15أكتوبر ب�سلطنة عمان.
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جلسة عصف ذهني وتكريم عضو
مجلس اإلدارة للدورة الماضية

ال�شارقة 2017/04/01

بح�ضور رئي�س مجل�س الإدارة الأ�ستاذ عادل الزمر ونائبه الدكتور �أحمد ال�شام�سي و�أع�ضاء مجل�س الإدارة و�أع�ضاء
الجمعية.
نظمت الجمعية بمقرها بال�شارقة م�ساء يوم ال�سبت الأول من �أبريل جل�سة ع�صف ذهني مع الأع�ضاء تم فيها تقديم عددا
من الأفكار والمقترحات من قبل �أع�ضاء الجمعية ،كما قام رئي�س الجمعية ونائبه بتكريم الأ�ستاذ خالد بو�سهم رئي�س
اللجنة الريا�ضية للدورة ال�سابقة عن ما قدمه خالل دورة المجل�س الما�ضية متمنين له مزيدا من التقدم والنجاح.
67

حفل تكريم الفائزين بجائزة اإلمارات
للقراء المكفوفين

ال�شارقة 2017/01/07

�أ�سدلت ال�ستار جمعية الإمارات للمعاقين ب�صريا م�ساء يوم
ال�سبت ال�سابع من يناير في مقرها بال�شارقة على الدورة
الأولى لجائزة الإمارات للقراء المكفوفين والتي تزامنت مع
عام القراءة  2016ونظمتها الجمعية بح�سب معايير محددة
وكونت لجنة للجائزة.
جاء ذلك بح�ضور ال�سيد عادل الزمر رئي�س مجل�س الإدارة
يرافقه �أع�ضاء المجل�س وعدد من ممثلي وزارة الثقافة
68

وتنمية المعرفة ومديرة م�ؤ�س�سة كلمات لتمكين الأطفال،
كما ح�ضر الحفل عدد من �أع�ضاء الجمعية وذويهم و�أقرانهم
وعدد من المهتمين.
يذكر �إن الجمعية �أطلقت جائزة الإمارات للقراء المكفوفين
في �شهر �أكتوبر من العام الما�ضي و�شارك في الم�سابقة
 20مت�سابق تر�شح  10منهم للمراحل النهائية وتم ت�صفية
 5مت�سابقين وفاز بالمراكز الثالث الأولى ثالثة فتيات هن
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(مي�س �أحمد والتي ح�صلت على المركز الثالث ،وحلت �شيخة
ال�شريقي في المركز الثاني ،وح�صدت رنيم �أحمد المركز
الأول) وبلغت جوائز الم�سابقة  18000درهم ،وتعتبر
الجائزة الأكبر على م�ستوى المكفوفين في الدولة.
وتحدث في بداية الحفل الدكتور �أحمد العمران ال�شام�سي
نائب رئي�س مجل�س الإدارة رئي�س لجنة الجائزة ،عن
التحديات التي تواجه المكفوفين في النفاذ والو�صول لأكبر
عدد من الكتب والمعلومات بالطرق المي�سرة وبال�صيغ
المتاحة لهم ،وبخا�صة المحتوى العربي والذي ي�شكل  %1من
الكتب المنتجة �سنويا في حين ي�شكل المحتوى الغير عربي

 %5من واقع ما ينتج �سنويا ،كما تحدث ال�شام�سي عن �إتفاقية
مراك�ش للمكفوفين والتي ت�سمح بالنفاذ �إلى المن�شورات
والمعلومات بالطرق المي�سرة لذوي الإعاقة الب�صرية وذكر
�إن الإمارات العربية المتحدة �أول دولة عربية ت�صادق على
االتفاقية ودعى الجهات المعنية �إلى تعديل الت�شريعات
بال�شكل الذي يالئم الم�ؤ�س�سات المعنية بالمعاقين ب�صريا
حيث ي�سمح ويتيح لها �إعادة الن�شر لهذه الكتب والمن�شورات
دون العودة للنا�شر �أو الم�ؤلف مع االحتفاظ بحقهم الأدبي.
وفي ختام الحفل وزع الزمر جوائز الحفل على الفائزات
بالم�سابقة.
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جلستان لدعم أصحاب الهمم

ال�شارقة 2017/11/04

نظمت الجمعية �صباح يوم ال�سبت  04نوفمبر  2017بمقرها بال�شارقة وبالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع بدبي .جل�ستان
لدعم �أ�صحاب الهمم قدمها المدربان ع�ضوا الجمعية خلفان ال�شريقي و�شيخة ال�شريقي لعدد من �أع�ضاء الجمعية من
ال�شباب والفتيات بم�شاركة الدكتور برهان �سليمان والدكتورة كريمة عبد المنعم و�ست�ستمر الجل�سات حتى اكتمال خم�س
جل�سات لأ�صحاب الهمم يقدمها الكوت�شان المعتمدان.
70

الدورة العاشرة للمسابقة الكبرى
لحفظ القرآن

�أم القيوين 2017/10/26

�شارك يوم الخمي�س ال�ساد�س والع�شرين من �شهر �أكتوبر عدد من �أع�ضاء الجمع ّية في الدورة العا�شرة للم�سابقة الكبرى
لحفظ القر�آن الكر ِّيم لجائزة را�شد بن �أحمد المعال للقر�آن الكريم والثقافة الإ�سالمية بم�سجد ال�شيخ زايد ب�أم القيوين.
72

جلسة عصف ذهني وباربكيو للكفيفات

ال�شارقة 2017/12/14

نظمت الجمعية بح�ضور الأ�ستاذة نجوى ال�شام�سي رئي�سة اللجنة الثقافية ولجنة المر�أة وعدد كبير من ع�ضوات الجمعية
(جل�سة ع�صف ذهني وباربكيو وبرنامج ترفيهي) للكفيفات وذلك ع�صر يوم الخمي�س الموافق  14دي�سمبر بحديقة
الجمعية.
74
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جلسة تأهيل المواقع اإللكترونية
والتطبيقات الذكية للقطاع الخاص
في إمارة دبي

ال�شارقة 2017/05/16

نظمت الجمعية بالتعاون مع م�ؤ�س�سة حكومة دبي الذكية وهيئة تنمية المجتمع بدبي م�ساء الثالثاء  16مايو بمقرها جل�سة
حوارية بخ�صو�ص ت�أهيل المواقع الإلكترونية والتطبيقات الذكية للقطاع الخا�ص في �إمارة دبي لتكون �صديقة لأ�صحاب
الهمم �ضمن مبادرة (مجتمعي ..مكان للجميع) ح�ضرها عددا من �أع�ضاء الجمعية.
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المعاقين بصريا يكرمون الشركاء
والداعمين ألنشطة الجمعية

2017/03/09

ال�شارقة
نظمت جمعية الإمارات للمعاقين ب�صريا م�ساء الخمي�س
 9مار�س حفل تكريم للم�ؤ�س�سات ال�شركاء والأع�ضاء
الفاعلين بفندق رادي�سون بلو بال�شارقة حيث قامت
الجمعية بتكريم الم�ؤ�س�سات الحكومية والخا�صة الداعمة
76

لأن�شطة الجمعية والأع�ضاء والمتطوعين الفاعلين كما
قامت بتكريم الع�ضوات المتميزات في الحفظ بدورة
تحفيظ القر�آن الكريم التي تنظمها الجمعية بمقرها
بالتعاون مع م�ؤ�س�سة القر�آن وال�سنة بال�شارقة وخريجي
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دورات برايل وخريجي دورة فن الحركة والتنقل وتكريم
ال�شركاء الإعالميين.
كما وقد قدم في بداية الحفل فلم تعريفي عن �أن�شطة
الجمعية خالل العام  2016والربع الأول من العام 2017
احتوى على �أبرز الأن�شطة خالل الفترة.
وقال عادل الزمر رئي�س الجمعية:
�إن جمعية الإمارات للمعاقين ب�صريا عبر ال�شراكة
الم�ستمرة والمتكاملة بين الجمعية والم�ؤ�س�سات والدعم
والم�ساندة التي تحظى بها الجمعية من م�ؤ�س�سات
المجتمع .تحققت العديد من الإنجازات والنجاحات
خالل الفترة الما�ضية واليوم نكرم فيهم وفاءهم
ونثمن ا�ستمرار دعمهم لأن�شطتنا ونتقدم لهم بخال�ص
ال�شكر والتقدير وعظيم االمتنان على دعمهم لأبنائهم
و�إخوانهم المعاقين ب�صريا.
ولحر�ص الجمعية على تحفيز �أع�ضائها المتميزين في
الأن�شطة ف�إنه ن�سعد بتكريم المتميزات من الم�شاركات
في دورة تحفيظ القر�آن الكريم التي تنظمها الجمعية
بالتعاون مع م�ؤ�س�سة القر�آن الكريم وال�سنة بال�شارقة
لنيلهم عددا من �شهادات الحفظ وتقدمهم الم�ستمر

كما ونكرم المحفظة التي ت�ساهم بجهودها الدءوبة في
و�صولهم لحفظ كتاب اهلل الكريم كامال ب�إذن اهلل تعالى،
كما ونكرم الأع�ضاء الذين �أكملوا بنجاح دورة مهارات
فن الحركة والتنقل متابعة الخطة التوعوية التي �أطلقتها
الجمعية في � 15أكتوبر العام الما�ضي بمنا�سبة اليوم
العالمي للع�صا البي�ضاء للمكفوفين لرفع الوعي ب�أهمية
هذه الأداة للكفيف وتحفيزه ال�ستخدامها ب�شكل يومي في
�أداء وظائفه الحياتية المختلفة ،لم�ساعدته على االندماج
المجتمعي و�إتاحة اال�ستقاللية في الحركة والتنقل ب�شكل
ي�سير و�آمن.
كما نهنئ خريجي دورات طريقة برايل للقراءة والكتابة
للمعاقين ب�صريا والتي تحر�ص الجمعية على اك�ساب هذه
المهارة لجميع المعاقين ب�صريا لزيادة الوعي بالقراءة
والكتابة.
و�أ�ضاف :ونكرم �أي�ضا �أبرز الأع�ضاء والمتطوعين
الفاعلين الذين �أ�سهموا في �إنجاح �أن�شطة الجمعية خالل
العام  2016والربع الأول من العام .2017
ومن جانب �آخر اختتمت الجمعية فعاليات الدورة
الإدارية لعام  2017-2015بعدد من الفعاليات زاد عن
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تقنيــات المعاقين بصريا:

المائة و�ستين فعالية مختلفة بين الدورات والمحا�ضرات
والدورات التدريبية بحيث كانت الإح�صائيات وجدول في جانب تقنيات المعاقين ب�صريا تم تنظيم المقهى
الن�شاط خالل الدورة ذاخرة بعدد كبير من الأن�شطة الإلكتروني في خم�سة دورات وهو ن�شاط يهدف �إلى ت�سليط
ال�ضوء على �أحدث التقنيات الم�ساعدة للمعاقين ب�صريا
التي ا�ستفاد منها عدد كبير من الأع�ضاء منها:
وعر�ضها فور �إ�صدارها حيث تم تناول �أهم التطبيقات
حلقــة تحفيظ القرآن الكريم:
حلقة تحفيظ القر�آن كان المنت�سبين عددهم  49وقد و�أحدث التقنيات الم�ساعدة للمعاقين ب�صريا.
مثلوا الجمعية في م�سابقات على م�ستوى الدولة وح�صلوا الرحالت:
على المراكز الأولى في عدد من الم�سابقات وجوائز وفي الجانب االجتماعي والتثقيفي والترفيهي نظمت
الجمعية عدد  13رحلة متنوعة بين زيارات للقرية
القر�آن الكريم.
العالمية والمتاحف والرحالت البرية.
دورات برايل:
نظمت الجمعية دورات تعليم طريقة برايل ا�ستفاد منها رحالت العمرة:
عدد  25ع�ضوا منهم طالب المدار�س والجامعات وعدد نظمت الجمعية خالل هذه الدورة رحلتان لأداء منا�سك
العمرة ا�ستفاد منها  57ع�ضوا.
من الموظفين.
دورات الكمبيوتر:

النشاط الرياضي:

قدمت خالل الدورة دورات متنوعة في الحا�سب الآلي في جانب الن�شاط الريا�ضي نظمت الجمعية بطولة
ا�ستفاد منها ت�سعة �أع�ضاء من الطالب والموظفين .الإمارات لكرة الهدف ثالثة مرات كما �شاركت في بطولة
ند ال�شبا الرم�ضانية بدبي ودورة الألعاب الريا�ضية
دورة فــن الحركة والتنقل:
نظمت الجمعية دورة فن الحركة والتنقل قدمتها خبيرة الثانية لمجل�س التعاون لدول الخليج العربية بالمملكة
خليجية في الحركة والتنقل للمكفوفين �إنت�سب �إليها العربية ال�سعودية و�إحراز المركز الثاني للدولة.
ع�شرون ع�ضوا من الموظفين والطالب الذين ا�ستفادوا المشاركات خارج الدولة:
من الدورة في الحركة في بيئة العمل والبيئة الخارجية� .شارك عدد  37ع�ضوا من الجمعية في الم�شاركات خارج
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الدولة في عدد من الم�ؤتمرات والملتقيات والور�ش الدورة.
�أبرزها الم�شاركة في اجتماعي الجمعية العمومية مطبعة برايل:
لالتحادين الآ�سيوي والعالمي بالكويت والواليات ا�صدرت مطابع برايل بالجمعية خالل الدورة عدد من
الإ�صدارات الداخلية الخا�صة بالجمعية وعدد 38
المتحدة الأمريكية.
ا�صدارة لعدد من الم�ؤ�س�سات الحكومية والخا�صة في
االستقباالت:
ا�ستقبلت الجمعية  29م�ؤ�س�سة وجهة من الجامعات الدولة.
والجدير بالذكر �أن الدورة الحالية لمجل�س الإدارة
والمدار�س وال�شخ�صيات البارزة خالل الدورة.
استشارات:
تنتهي بتاريخ الخمي�س القادم الموافق  16مار�س بانعقاد
قدمت الجمعية عددا كبيرا من اال�ست�شارات لأولياء الجمعية العمومية وانتخاب مجل�س �إدارة جديد لدورة
الأمور والمعلمين والعاملين مع العاقين ب�صريا خالل .2019 -2017
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تكريم حلقة تحفيظ القرآن الكريم

ال�شارقة 2017/05/13

كرمت الأ�ستاذة نجوى ال�شام�سي رئي�سة اللجنة الثقافية ولجنة المر�أة ظهر يوم ال�سبت  13مايو الع�ضوات الم�شاركات
في حلقة تحفيظ القر�آن الكريم الم�ستمرة التي تنظمها الجمعية بالتعاون مع م�ؤ�س�سة القر�آن الكريم وال�سنة بال�شارقة.
وجاء ذلك في ختام المو�سم الرابع للحلقة.
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زيارة ألطفال مستشفى القاسمي

2017/12/02

ال�شارقة
زار كل من رئي�س لجنة العالقات والإعالم ال�سيد محمد الغفلي ،ورئي�سة اللجنة الثقافية ولجنة المر�أة ال�سيدة نجوى
ال�شام�سي وع�ضوتي الجمعية الآن�سة موزة ال�شام�سي والآن�سة عائ�شة ال�شام�سي �صباح يوم ال�سبت الموافق الثاني من
دي�سمبر م�ست�شفى القا�سمي بال�شارقة ،ق�سم الأطفال حيث قاموا بتقديم هدايا اليوم الوطني  46للإمارات ور�سم الب�سمة
على وجوه الأطفال و�أ�سرهم.
82

دورات انجليزي

2017/04/30

ال�شارقة
انطلقت م�ساء اليوم الأحد الموافق � 30أبريل (دورة تعليم
اللغة الإنجليزية) ولمدة  60يوما للم�ستويين المبتدىء
والمتو�سط والتي نظمتها الجمعية بمقرها بال�شارقة
وقدمتها معلمة اللغة الإنجليزية المعتمدة الأ�ستاذة �إيمان
يو�سف ،وقد �ضمت الدورة مجموعتان هم الأع�ضاء:
نواف خلفان عبيد
احمد محمد ا�سحاق
نور الدين فهد محمد نبيل
84

محمود نجيب �سعيد
محمد ح�سين �شعالن
يو�سف محمد �أحمد
نورة عبداهلل الزرعوني
�شريفة بدر الها�شمي
علياء ح�سن ال�شم�سي
امتثال عو�ض خ�ضر �سالم
�آالء محمد ال�صادق
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دورات طريقة برايل

نظمت الجمعية دورات م�ستمرة في طريقة برايل لأع�ضاء
الجمعية المكفوفين والمهتمين من ذوي العالقة قدمتها
مدربة برايل مي�س �أحمد بتاريخ منذ بادية العام .2017
وقد كان عدد الم�ستفيدين من هذه الدورات �ستة �أع�ضاء
هم:
محمد ح�سن غريب الحو�سني
محمود �سعيد نعمان
فهد محمد علي �صالح
علي �صالح علي محمد
مهرة المندو�س
86

موزة المندو�س
ثم التحق بالدورة عدد من الأع�ضاء هم:
�آالء محمد ال�صادق
و�صال �إدري�س �أحمد
م�ؤيد حاتم الجنيد
خالدة حاتم الجنيد
عبد اهلل علي �آل علي
�شريفة بدر الها�شمي
ماجد زكريا قدفجي العدوان
زينب ف�ضل الرحمن
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نور الدين فهد محمد
ح�صة مبارك �سالم
علياء مبارك �سالم
فار�س ميرغني الهادي
يو�سف محمد �أحمد يو�سف
وليد مراد البلو�شي
وقد احتوت الدورات على تمارين اللم�س والتعريف
بالأحرف وتركيب الكلمات واتقان �شكل الحرف بهدف
تح�سين م�ستوى القراءة والكتابة والتنوين واالخت�صارات
والرموز الريا�ضية بطريقة برايل ومازالت المجموعة
الثانية توا�صل الدورة.
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دورة مهارات التوجه وتقنيات
لحركة والتنقل للمكفوفين

ال�شارقة 2017/01/19-14

نظمت الجمعية خالل الفترة  19-14دورة في (فن والحركة
التوجه وا�ستخدام الع�صا البي�ضاء) للمكفوفين والتي
تقدمها الخبيرة البحرينية مع�صومة محمد تقي ،بم�شاركة
 20متدربا من �أع�ضاء الجمعية المكفوفين و�ضعاف الب�صر
على مجموعتين �صباحا وم�ساءا ،وت�ستمر الدورة حتى يوم
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الخمي�س القادم.
وقال ال�سيد عادل عبد اهلل الزمر رئي�س مجل�س �إدارة الجمعية:
«�أتت هذه الدورة متابعة الخطة التوعوية التي �أطلقتها
الجمعية في � 15أكتوبر العام الما�ضي بمنا�سبة اليوم العالمي
للع�صا البي�ضاء للمكفوفين لرفع الوعي ب�أهمية هذه الأداة
للكفيف وتحفيزه ال�ستخدامها ب�شكل يومي في �أداء وظائفه
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الحياتية المختلفة.
كما وتعمل الجمعية على دعم وتمكين المعاقين ب�صريا ببرامج
ت�ساعدهم في االندماج المجتمعي وتتيح لهم اال�ستقاللية في
الحركة والتنقل ب�شكل ي�سير و�آمن.
ودعا الزمر المكفوفين على الحر�ص على ا�ستخدام الع�صا
البي�ضاء وجعلها �أداه مهمة و�ضرورية واعتبارها جزء من
الأدوات الدائمة التي ي�صطحبونها معهم لأنها ت�سهل عليهم
الحركة وتوفر لهم الحماية وتعرف المجتمع عليهم ،و�أ�ضاف
الزمر نتمنى من وزارة التربية والتعليم ت�أهيل وتدريب معلمي
التربية الخا�صة والأطفال المكفوفين وخلق ور�ش تدريبية في
هذا المجال لتمكين الأطفال وزرع فيهم حب حمل الع�صا
البي�ضاء وتوعية الأطفال الغير معاقين ب�صريا بهذه الأداة
التي ي�ستخدمها �أقرانهم».
وبدورها قالت الخبيرة البحرينية في التوجه والحركة ال�سيدة
مع�صومة تقي:
«�إن جمعية الإمارات للمعاقين ب�صريا من الجمعيات الرائدة
في وطننا العربي وتتميز باالجتهاد في ت�أهيل المعاقين ب�صريا
و�أت�شرف بتقديم الدورة الثانية للجمعية حيث قمت بتقديم
الدورة الأولى قبل عدة �سنوات ا�ستفاد منها نف�س العدد
تقريبا ،و�أ�ضافت قمت في هذه الدورة بو�ضع برنامج متكامل
مق�سم على عدد �أيام الدورة ب�أهداف محددة حيث �أحتوى
اليوم الأول على عدد من المهارات الهدف منها تنمية وتطوير
المفاهيم والتقنيات الأ�سا�سية ما قبل ع�صا ال�سير وهدف
اليوم الثاني تمكين المعاق ب�صريا من ال�سير ب�سالمة وكفاءة
في بيئة داخلية م�ألوفة و�أدوات هذا الهدف التعريف ب�أنواع
الع�صا و�أجزائها وو�ضع الع�صا وحمل الع�صا عند مرافقة
دليل مب�صر والمداخل والأبواب المغلقة والمفتوحة وا�ستخدام

الع�صا على درات ال�سلم وتقنيات التوازي وتقنيات االت�صال
الم�ستمر وغيرها من المهارات والتقنيات وفي اليوم الثالث
والرابع الهدف تطوير مهارات الطالب الأ�سا�سية في البيئة
الخارجية والوحدة الخارجية ال�سكنية ويوم الأربعاء مهارات
الحركة والتنقل في الأماكن الخارجية التجارية بهدف تطوير
مهارات الكفيف الأ�سا�سية في البيئة الخارجية وعبور ال�شارع.
وتبعت تقي كما �سنقوم في اليوم الأخير بمهارات ال�سير في
الخارج العامة التي تحتوي على تجويد تقنية اللم�س والتح�س�س
وطول وعر�ض القو�س الثابت الم�ستقيم وخط ال�سير الم�ستقيم
وا�ستخدام الم�صاعد المتحركة وطلب الم�ساعدة».
يذكر �إن الدورة تقام على فترتين �صباحية وم�سائية بواقع �ست
�ساعات يومية وت�شتمل الدورة على كيفية ا�ستخدام الع�صا
البي�ضاء في البيئة المحيطة بالكفيف وكيفية ا�ستخدامها
في الأماكن العامة كما يتم تعليمه على كيفية توفير الحماية
الذاتية داخل وخارج محيطه كما تعطيه الع�صا البي�ضاء �أي�ضا
اال�ستقاللية في �أداء مهامه اليومية دون الحاجة لمرافق �أو
مر�شد بعد �أن يتم �إعطاء المعاق ب�صريا جميع الإحداثيات
المحيطه به.
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اإلمارات للمعاقين بصريا تدرب 31
معلم ومعلمة على مهارات تدريس
المكفوفين

ال�شارقة  4مايو  2017م
�أختتمت يوم الخمي�س الرابع من مايو في جمعية الإمارات والتعليم من معلمي التربية الخا�صة وانطلقت الدورة يوم
للمعاقين ب�صريا دورة طرق تعليم المكفوفين في مدار�س الأحد الما�ضي في مقر الجمعية ،وتم تقديم مجموعة من
الدمج بم�شاركة  31معلم ومعلمة من وزارة التربية التدريبات الأ�سا�سية في تعليم طريقة برايل ،وتعرفوا على
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الو�سائل التي يمكن اال�ستفادة منها في اي�صال المعلومة
للطالب الكفيف ،وما هي المعينات والأدوات التقنية التي
من �ش�أنها رفع مهارات التعلم الذكي للطالب والمعلم ،كما
تدربوا على مهارات التوجه والتنقل وكيفية تقديم العون
للكفيف �أثناء ال�سير والتعرف على البيئة المدر�سية.
وبدوره قال :ال�سيد عادل الزمر رئي�س مجل�س �إدارة
ا لجمعية :
«تحر�ص الجمعية على رفع مهارات المهتمين بالتعامل
مع ذوي الإعاقة الب�صرية في مختلف المجالت ومنها
المعلمين وبخا�صة معلمي الدمج فن�شكر وزارة التربية

على تر�شيحها لهذا العدد من معلمي التربية الخا�صة
لنقوم بتدريبهم بواقع � 20ساعة تدريبية ا�ستمرت على
مدى خم�س �أيام قدمنا من خالها ور�ش متنوعة في كيفية
تدريب وتعليم الطالب الكفيف و�شرح الأدوات والمعينات
التقنية التي تدعم الطالب والمعلم في اي�صال المعلومة
وبخا�صة تعليم مادة الريا�ضيات..
كما ن�ؤكد على �أهمية اكت�ساب الطالب الكفيف مهارات
القراءة والكتابة بطريقة برايل ،ومن هذا المنطلق قدمت
الجمعية مجموعة من دورات برايل للمكفوفين وهي
م�ستمرة على مدار العام».
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دورة مهارات وفن الطبخ للكفيفات

ال�شارقة 2017/04/15-13

نظمت الجمعية في الفترة � 15-13أبريل الجاري بمقرها
بال�شارقة دورة في (مهارات وفن الطبخ) قدمها عدد من
المدربات ،وذلك بهدف تمكين الفتيات الكفيفات من
ا�ستخدام �أدوات المطبخ وتعزيز ثقتهن ب�أنف�سهن وتطوير
مهاراتهن الحياتية وك�سر حواجز الخوف والعجز التي
تزرعها بع�ض الأ�سر في نفو�س بناتهن.
وبلغ عدد الم�شاركات في تلك الدورة خم�س ع�شرة ع�ضوة،
وقد تم تق�سيمهن �إلى مجموعات ،وتوزيع الأدوار عليهن
بحيث تتولى كل مجموعة �إعداد وجبة الفطور �أو الغداء �أو
الع�شاء بنف�سها.
وفي نهاية الدورة �أكدت الم�شاركات على الفائدة العظيمة
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والمهارة الجديدة التي اكت�سبنها من تلك الدورة التي
�أ�سهمت في تجاوز عدد من ال�صعوبات التي تواجهها
الفتاة الكفيفة في بيتها نظر ًا لخوف �أ�سرتها عليها ،كما
�أكدن على �أهمية مثل تلك الدورات في حياة كل كفيفة لما
لها من �أثر كبير في تر�سيخ فكرة االعتماد على النف�س،
وتقدمت الم�شاركات بال�شكر الجزيل للجمعية على دعمها
الدائم وجهودها المتوا�صلة لتقديم الأف�ضل لأع�ضائها.
و�أ�ضافت رئي�سة لجنة المر�أة واللجنة الثقافية ال�سيدة
نجوى ال�شام�سي ب�أن الجمعية �ستنظم خالل الفترة
القادمة العديد من الدورات التخ�ص�صية التي من �ش�أنها
تلبية كل ما تحتاجه الفتاة الكفيفة في حياتها اليومية.

فعاليات رمضانية متنوعة وفطورا
جماعيا في اإلمارات للمعاقين بصريا

ال�شارقة يونيو 2017

�إنطلقت يوم الخمي�س الأول من يونيو في جمعية الإمارات
للمعاقين ب�صريا بمقرها بال�شارقة فعاليات رم�ضانية
متنوعة تحت �شعار «رم�ضننا خير في عام الخير» ،جاء ذلك
بح�ضور ال�سيد عادل الزمر رئي�س مجل�س الإدارة يرافقه
�أع�ضاء المجل�س بم�شاركة  100ع�ضو من �أع�ضاء الجمعية
وجانب من ذويهم و�أقرانهم والمتعاملين معهم ،وقد ابتد�أت
الفعالية بتناول الفطور الجماعي وبعد ذلك تم تنفيذ الأن�شطة
الم�صاحبة للفعالية ،والتي ت�ستمر خالل ثالث �أ�سابيع في
هذا ال�شهر في كل يوم خمي�س ،ا�شتملت الفعاليات على بطولة
الدومينو لل�شباب ،وبطولة تن�س الطاولة للفتيات ،بالإ�ضافة �إلى
الأن�شطة والم�سابقات الثقافية والترفيهية.
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وبهذه المنا�سبة قال الزمر:
«نهنئ قيادة و�شعب الإمارات ب�شهر رم�ضان الكريم �أعاده اهلل
عليهم وعلينا باليمن والبركات ،حر�صنا في جمعية الإمارات
للمعاقين ب�صريا في كل عام على �إقامة �أن�شطة وفعاليات
رم�ضانية بهدف زيادة التوا�صل االجتماعي بين الأع�ضاء
و�أ�سرهم بالإ�ضافة �إلى �إ�ضفاء �أجواء ترفيهية ممتعة ب�إقامة
البرامج والم�سابقات الثقافية والذهنية والريا�ضية ،وال يفوتني
�أن �أتقدم بال�شكر الجزيل لجمعية الهالل الأحمر لتعاونها مع
الجمعية وتقديمها لـ� 10أجهزة ذكية تم توزيعها على �أع�ضاء
الجمعية نثمن لهم هذا التعاون الذي يعزز �أطر التوا�صل مع
الم�ؤ�س�سات التي من �ش�أنها خدمة المعاقين ب�صريا».
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لقاء المشاركين في رحلة العمرة الرابعة

ال�شارقة 2017/02/23

بح�ضور رئي�س الجمعية الأ�ستاذ عادل الزمر وعدد من �أع�ضاء مجلي�س �إدارة الجمعية تم عقد لقاء مع الأع�ضاء الذاهبين
لأداء منا�سك العمرة ومرافقيهم بتاريخ  23فبراير �ضمن الرحلة التي تنظمها الجمعية �سنوياً .وكان عدد الم�شاركين
في رحلة العمرة الرابعة التي �سوف تكون بالفترة  2017/03/03-02/28ثالثين ع�ضوا ومرافقيهم ،وقد تحدث
الأ�ستاذ عادل الزمر رئي�س الجمعية و�أمين ال�سر العام الأ�ستاذ عبد العزيز الحمادي رئي�س الرحلة للموجودين عن
ترتيبات وتجهيزات برنامج العمرة ومواعيد ال�سفر والتوجيهات فترة الرحلة ،وتوزيع البرنامج للمعتمرين.
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استقبال طالب كليات التقنية العليا
بالشارقة

ال�شارقة 2017/03/09

ا�ستقبل رئي�س الجمعية الأ�ستاذ عادل الزمر بمقر الجمعية �صباح يوم الخمي�س الموافق  09مار�س  2017خم�سة
وع�شرون طالبا من طالب كلية الهند�سة بكليات التقنية العليا بال�شارقة حيث تناول اللقاء درا�سة الحتياجات المعاقين
ب�صريا ومدى مقدرة الطالب على ت�صميم وابتكار م�شاريع لم�ساعدة المعاقين ب�صريا.
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المشاركة في مؤتمر اإلمارات السابع
عشر لطب وجراحة العيون

دبي 2017/12/16-14

�شارك رئي�س لجنة الإعالم والعالقات العامة الأ�ستاذ محمد الغفلي وع�ضوتا الجمعية مي�س �أحمد و�إمتثال عو�ض في
الفترة  16-14دي�سمبر بجناح للجمعية في (م�ؤتمر الإمارات ال�سابع ع�شر لطب وجراحة العيون) الذي نظمته جمعية
الإمارات الطبية خالل الفترة  16-14دي�سمبر  2017بمركز دبي الدولي للم�ؤتمرات والمعار�ض.
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المشاركة في مبادرة
همم فوق القمم

ر�أ�س اخليمة 2017/12/12

�شاركت ع�ضوتا الجمعية مي�س �أحمد وو�صال �إدري�س في الجل�سة الحوارية لمبادرة (همم فوق القمم) التي نظمتها
الإدارة العامة للإقامة و�ش�ؤون الأجانب بر�أ�س الخيمة بالمبنى الرئي�سي �صباح يوم الثالثاء الموافق .2017/12/12
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فعالية مجتمعين على خير

ال�شارقة 2017/09/15

�شارك عدد من �أع�ضاء الجمعية ع�صر الجمعة الموافق � 15سبتمبر في فعالية (مجتمعين على خير) التي نظمت في
الفجيرة مول �ضمن مبادرات اليوم العالمي للعمل الإن�ساني  2017التي نظمها فريق توا�صل التطوعي تحت رعاية ال�شيخ
مكتوم بن حمد ال�شرقي رئي�س نادي الفجيرة الريا�ضي.
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محاضرة استقبال شهر رمضان

ال�شارقة 2017/05/20

نظمت الجمعية وبالتعاون مع دائرة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف بال�شارقة محا�ضرة بعنوان (ا�ستقبال �شهر رم�ضان)
قدمها الواعظان:
�أحمد محمد ها�شم – لل�شباب
ابت�سام �سالم بو�سمنوه – للفتيات
م�ساء يوم ال�سبت الع�شرون من مايو بمقر الجمعية ح�ضرها عدد كبير من الأع�ضاء.
كما تم عقد جل�سة لعر�ض التحديثات التي اجريت على نظارة اي �سايت ل�ضعاف الب�صر بعد نهاية المحا�ضرة.
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محاضرة العصا البيضاء وأهميتها
واستخداماتها للكفيف

ر�أ�س اخليمة � 16أكتوبر 2017

قدم الأ�ستاذ عادل الزمر رئي�س مجل�س الإدارة �صباح يوم االثنين  16اكتوبر محا�ضرة حول الع�صا البي�ضاء و�أهميتها
وا�ستخداماتها للكفيف التي نظمها مركز فتيات ر�أ�س الخيمة بمدر�سة ال�صباحية الثانوية للبنات بر�أ�س الخيمة بمنا�سبة
اليوم العالمي للع�صا البي�ضاء.
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جمعية اإلمارات للمعاقين بصريا تحتفل
باليوم العالمي للعصا البيضاء

ال�شارقة � 14أكتوبر 2017

نظمت جمعية الإمارات للمعاقين ب�صريا في بحيرة خالد
ومن �أمام القهوة ال�شعبية لحديقة المجاز م�سيرة اليوم
العالمي للع�صا البي�ضاء للمكفوفين والذي ي�صادف 15
�أكتوبر من كل عام وكان ذلك م�ساء ال�سبت � 14أكتوبر
الجاري ،بمرافقة مو�سيقى ال�شرطة الع�سكرية وجاء ذلك
بح�ضور ال�سيد عادل الزمر رئي�س مجل�س الإدارة يرافقه
�أع�ضاء المجل�س وعدد كبير من المكفوفين �أع�ضاء الجمعية
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وعدد �أربعين متطوع من مختلف الم�ؤ�س�سات التطوعية �إلى
جانب ح�ضور كبير من الم�ؤ�س�سات االجتماعية والتعليمية
ومراكز المعاقين فاق االربعمائة م�شارك.
وبهذه المنا�سبة قال الزمر« :ان االحتفال باليوم العالمي
للع�صى البي�ضاء ،يج�سد الرغبة ال�صادقة والأكيدة من
قبل م�ؤ�س�سات المجتمع والأفراد في �إذكاء الوعي العام عن
�أهمية و�ضرورة ا�ستخدام الع�صا البي�ضاء للمعاقين ب�صريا،
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فالع�صا البي�ضاء لي�ست رمزا للإعاقة الب�صرية فح�سب ،بل
هي من �أهم الأدوات التي تحقق حرية وا�ستقاللية الأ�شخا�ص
المعاقين ب�صريا ،و�إن م�ستخدميها تتعزز لديهم الثقة
ب�أنف�سهم ،في االنتقال والحركة دون الحاجة للآخرين في
طلب الم�ساعدة للو�صول» وقد درجت الجمعية �سنويا على
تنظيم م�سيرة الع�صا البيي�ضاء لم�شاركة وتوعية المجتمع
ب�أهمية الع�صا البي�ضاء ورمزيتها للكفيف.
واختتمت الجمعية فعاليات الع�صا البي�ضاء بحفل حافل
بفندق رادي�سون بلو بال�شارقة تخلله عر�ض فلم توعوي عن
الع�صا البي�ضاء وا�ستخداماتها و�أهميتها للمعاقين ب�صريا
وتوعية لل�سائقين وم�ستخدمي الطريق ،وكلمة للجمعية
قدمها الدكتور �أحمد العمران ال�شام�سي نائب رئي�س مجل�س
الإدارة بمنا�سبة اليوم كما رحب فيها ب�ضيوف الجمعية من
مراكز الرعاية ورعاة الفعالية ،كما قدمت خالل الحفل

م�سابقات عن اليوم العالمي للع�صا البي�ضاء قدمها رئي�س
لجنة العالقات العامة والإعالم الأ�ستاذ محمد الغفلي
ومتطوعات نادي فتيات �أم القيوين قدمت جوائزها من
جمعية ال�شارقة التعاونية.
وفي نهاية الحفل كرم الأ�ستاذ عادل الزمر ونائبه الدكتور
�أحمد العمران ال�شام�سي الجهات الراعية والداعمة حيث
تم تكريم �شرطة ال�شارقة ومو�سيقى ال�شرطة الع�سكرية
كما تم تكريم الرعاة الرئي�سيون بنك ال�شارقة وم�ؤ�س�سة
الأ�سواق الحرة بدبي والراعاة الفرعيون �آك�سيوم تليكوم
وجمعية ال�شارقة التعاونية و�شركة ال�شارقة للأ�سمنت
والتنمية ال�صناعية والجهات الم�شاركة في �إنجاح فعالية
وم�سيرة اليوم العالمي للع�صا البي�ضاء للمكفوفين ومركز
الم�شاعر الإن�سانية ونادي فتيات �أم القيوين ومفو�ضية
مر�شدات ال�شارقة.
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زيارة معرض الشارقة الدولي للكتاب

ال�شارقة  4نوفمرب 2017

نظمت الجمعية زيارة لمعر�ض ال�شارقة الدولي للكتاب بمركز اك�سبو ال�شارقة للمعار�ض
يوم ال�سبت  04نوفمبر  2017بح�ضور عدد كبير من �أع�ضاء الجمعية ومرافقيهم.
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الجمعية تنظم ورشة فنية لتدريب
المكفوفين على التشكيل بالصلصال

عجمان 2017/01/21

نظمت جمعية الإمارات للمعاقين ب�صريا بالتعاون مع وزارة الثقافي والمعرفي بعجمان قدمها الفنان الت�شكيلي الأ�ستاذ
الثقافة وتنمية المعرفة (ور�شة فنية للتدريب على الت�شكيل �إبراهيم العو�ضي بم�شاركة رئي�س لجنة العالقات العامة
بال�صل�صال) م�ساء يوم ال�سبت  21يناير  2017بالمركز والإعالم الأ�ستاذ محمد الغفلي ورئي�سة اللجنة الثقافية
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ولجنة المر�أة الأ�ستاذة نجوى ال�شام�سي و�سبعة وع�شرون
ع�ضوا من �أع�ضاء الجمعية وقد احتوت الور�شة على الفنيات
المختلفة للت�شكيل والنحت بال�صل�صال وفي الن�صف الثاني
من الور�شة قام كل كفيف بعمل �شكل من اختياره.
وقالت نجوى ال�شام�سي رئي�س اللجنة الثقافية ولجنة المر�أة
�أن الجمعية تحر�ص دائما على تدريب المعاقين ب�صريا على
جميع الفنون المتاحة واثبات �أن الكفيف كغيره قادر على
تقديم كل ما هو جميل.
و�أ�شاد العو�ضي بعقد الجمعية لمثل هذه الور�ش و�أ�ضاف ب�أنه
قد خا�ض تجربة جميلة تعرف من خاللها على �أحا�سي�س
و�إبداعات المعاقين ب�صريا و�أنه �سي�سعى مع �إدارة المركز
ووزارة الثقافة وتنمية المعرفة لعر�ض هذه الأعمال في
معر�ض فني يدعى له الجمهور للتعرف على هذه الإبداعات.
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اإلمارات للمعاقين بصريا تنظم
معسكرها الثالث للفتيات

ال�شارقة .2017/01/28-26
اختتمت جمعية الإمارات للمعاقين ب�صريا ال�سبت  28يناير المع�سكر الثالث للفتيات الكفيفات من ع�ضوات الجمعية والذي
�أنطلقت فعالياته يوم الخمي�س  26يناير  2017تحت �شعار (�صحتي من �أولوياتي) بم�شاركة  20كفيفة.
وقالت :رئي�سة اللجنة الثقافية ولجنة المر�أة ال�سيدة نجوى ال�شام�سي:
«تحر�ص جمعية الإمارات للمعاقين ب�صريا على �إك�ساب الفتيات الكفيفات المهارات الحياتية التي تمكنهن وتتيح لهن
اال�ستقاللية االجتماعية مما يجعلهن عنا�صر فعالة في منازلهن بعيدا عن االتكالية واالعتماد على الآخرين.
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و�أ�ضافت :جاء تنظيم المع�سكر الثالث (�صحتي من
�أولوياتي) هذا العام رغبة منا في رفع الوعي ال�صحي لدى
ع�ضواتنا كونهن فتيات من حقهن �أن يتمتعن بج�سم �سليم
�صحي يحميهن من �سوء التغذية الذي ي�ؤدي �إلى ال�سمنة
مما ينتج عن ذلك �أمرا�ض خطيرة ،واختتمت ال�شام�سي
ب�أن الجمعية تهتم بالن�شاط الن�سائي وتتيح برامج في تمكين
المر�أة الكفيفة مما يجعلها منتجة في مجتمعها وبين �أهلها
و�صديقاتها والبرامج ال�صحية والريا�ضية واحد من �أ�شكال
التثقيف والتمكين».
ويذكر �إن المع�سكر ا�شتمل على العديد من الفعاليات
الريا�ضية والترفيهية ومحا�ضرة في التغذية ال�سليمة قدمتها
الدكتورة علياء ال�شام�سي ودورات في التجميل والخياطة
والتدبير المنزلي ،وا�شتمل المع�سكر �أي�ضا على جل�سات
�شواء في حديقة الجمعية وم�سابقات متنوعة بين الريا�ضة
وال�صحة.
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المعسكر األول للمرأة الخليجية
الكفيفة

البحرين 2017/04/06-01

�شاركت الجمعية في المع�سكر الأول للمر�أة الخليجية الكفيفة الذي نظمته جمعية ال�صداقة للمكفوفين خالل الفترة -01
 2017/04/06بمملكة البحرين تحت �شعار (�إرادتنا مر�آة الحياة) بم�شاركة �أكثر من  30كفيفة من دول مجل�س التعاون
الخليجي ،وقد مثلت الجمعية الع�ضوة عبلة الكعبي حيث كان برنامج المع�سكر حافال بالور�ش التدريبية والبرامج الترفيهية
والتعليمية ،جبق قدمت الخبيرة البحرينية مع�صومة تقي دورة فن الحركة والتنقل التي ا�ستمرت حتى اليوم الخام�س �إ�ضافة
لور�ش في كيفية تغيير الذات وور�شة الأمن ال�سالمة المنزلية مع الدكتورة قوت ،وور�شة مع الأ�ستاذة ب�سمة (ق�صة كفاح مع
الحياة)� ،إ�ضافة �إلى الم�سابقات اليومية مثل م�سابقة الطبخ «اعداد اف�ضل طبق» يحتوي على المقبالت الوجبه الرئي�سية وطبق
حلو وقد ا�شترك الوفد العماني مع االماراتي في اعداد هذا الطبق فح�صل على المركز االول وهناك م�سابقة ترتيب وتنظيف
الغرف فح�صل الوفد االماراتي على المركز االول.
ويعتبر المع�سكر هو الأول للفتيات الكفيفات الذي ينظم على م�ستوى دول مجل�س التعاون الخليجية.
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يوم االبتكار ألبطال اإلرادة والتحدي

عجمان 2017/04/12

�شاركت الجمعية في (يوم الإبتكار لأبطال الإرادة والتحدي) الذي نظمه مركز االبتكار في جامعة عجمان بمنا�سبة عام
الخير وا�ست�ضاف به مجموعة من مراكز ذوي الإعاقة وعر�ض ابتكارات طالب الجامعة التي تخدم ذوي االعاقة.
وقد مثل الجمعية الأع�ضاء:
مي�س �أحمد
�سميرة الزاهر
انت�صار نعمان
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ملتقى نحن معكم

دبي 2017/01/06

�شاركت الجمعية في ملتقى (نحن معكم) الذي تنظمه هيئة �آل مكتوم الخيرية بكايت بيت�ش بجميرا دبي ،حيث ح�ضر حفل
االفتتاح الأ�ستاذة نجوى عبد اهلل ال�شام�سي رئي�سة اللجنة الثقافية ولجنة المر�أة وعدد من الع�ضوات ،و�أ�ستقبل جناح الجمعية
ال�شيخ را�شد بن حمدان بن را�شد �آل مكتوم في زيارة لجناح الجمعية في الملتقى وا�ستمع من رئي�سة اللجنة الثقافية ولجنة
المر�أة �إلى �شرحا عن الجمعية وخدماتها المقدمة للمعاقين ب�صريا بالدولة.
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برنامج دعم األقران
من أصحاب الهمم

دبي 2017/10/12-01

�شارك ع�ضوا الجمعية خلفان محمد خلفان ال�شريقي و�شيخة محمد خلفان ال�شريقي في ح�ضور (برنامج دعم الأقران من
�أ�صحاب الهمم) من خالل الدورة التدريبية المتخ�ص�صة ( )Life Coachingلإعداد  10قادة من �أ�صحاب الهمم
لي�صبحوا مدربين لأقرانهم ولقيادة مجموعات الدعم.
الذي نظمته هيئة تنمية المجتمع خالل الفترة � 12-01أكتوبر بدبي.
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135

ورش توعوية في إرشادات
التعامل مع المعاقين بصريا

الفجرية 2017/04/13

�ضمن التعاون الم�شترك مع وزارة الثقافة وتنمية المعرفة لتعريف المجتمع ب�إر�شادات وطرق التعامل مع المعاقين ب�صريا
�شارك �صباح يوم الخمي�س � 13أبريل رئي�س لجنة العالقات والإعالم ال�سيد محمد الغفلي في تقديم ور�شة توعوية في
�إر�شادات التعامل مع ذوي الإعاقة الب�صرية بمركز الفجيرة الثقافي علما ب�أنه �ستقدم الور�ش الأخرى في المراكز الثقافية
بعجمان و�أم القيوين ور�أ�س الخيمة.
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ورشة وسائل النشر للمكفوفين
بطريقة برايل

ال�شارقة 2017/11/03

قدم م�ساء الجمعة الموافق  3نوفمبر رئي�س لجنة العالقات والإعالم ال�سيد محمد الغفلي (ور�شة و�سائل الن�شر للمكفوفين
بطريقة برايل) �ضمن فعاليات �إدارات المكاتب العامة التابعة لهيئة الثقافة والفنون بدبي في من�صتها بمعر�ض الكتاب في
اك�سبو ال�شارقة.
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في يوم العلم بكل فخر الجمعية ترفع
علم الدولة

ال�شارقة 2017/11/02

ا�ستجابة لدعوة �صاحب ال�سمو ال�شيخ محمد بن را�شد �آل
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س مجل�س الوزراء حاكم دبي،
رعاه اهلل ،لرفع العلم ،الذي يرفرف دائم ًا في الأعالي ،في
�إطار حملة وطنية و�شعبية �شاملة وم�ستمرة.
حيث قام كل من الأ�ستاذة عادل الزمر رئي�س مجل�س
الإدارة والأ�ستاذة نجوى ال�شام�سي رئي�سة اللجنة الثقافية
138

ولجنة المر�أة وعدد من الأع�ضاء وموظفي الجمعية برفع
العلم على ال�سارية بمقر الجمعية في ال�ساعة الحادية ع�شر
�صباح يوم الخمي�س الثاني من نوفمبر ،وذلك حر�صا من
الجمعية على الم�شاركة في هذه المنا�سبة الوطنية الغالية
على قلوب الجميع وتعبير ًا عن الوالء واالنتماء للقيادة
الر�شيدة.
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بحوث ودراسات

«برايل آي»..
عين طالبية لمساعدة المكفوفين

جريدة اخلليج تاريخ الن�شر2017/10/24 :

متابعة :هديل عادل
يعمل برنامج «حا�ضنات الأعمال» في متنزه جامعة الإمارات
للعلوم واالبتكار على توفير بيئة حا�ضنة للإبداع ودعم
الم�شاريع وتحويلها �إلى خدمات ومنتجات يمكن اال�ستفادة
منها في خدمة الفرد والمجتمع .ومن �أهم الم�شاريع التي
تبناها البرنامج في العام الجاري جهاز «برايل �آي» لم�ساعدة
المكفوفين و�ضعاف الب�صر ،حيث تتيح كاميرا الجهاز
142

لم�ستخدميه التقاط �صورة من الوثيقة التي تراد قراءتها ،ومن
ثم تحويلها �إلى لغة برايل .الم�شروع من ت�صميم  6طالب من
كليات مختلفة جمعهم هدف واحد هو جعل �أ�صحاب الإعاقة
الب�صرية �أكثر فاعلية واندماج ًا في المجتمع.
يتحدث محمود عبد المالك (طالب في كلية الهند�سة
الكهربائية) عن م�شروعهم الذي �أنجزه بالتعاون مع فريقه
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المكون من �سيف الدين حاتم وفرج الفرج ومحمد الحمادي
قائل:جهاز
وعبد الرحمن غزال والطالبة ال�صينية جنجروما ً
«برايل �آي» هو عبارة عن جهاز قارئ ذكي للمكفوفين و�ضعيفي
الب�صر ي�ساعدهم على قراءة �أي ن�صو�ص مكتوبة عن طريق
ت�سخير تقنية خا�صة في التعرف �إلى الحروف ،وتحويلها
�إلى لغة برايل ،و يهدف هذا االبتكار �إلى توفير فر�صة �أكبر
لأ�صحاب الهمم من فئة المكفوفين للتعلم والح�صول على
المعرفة ،وممار�سة هوايتهم في القراءة ،ما ي�ساعدهم على
تطوير �أنف�سهم واالندماج في مجتمعهم ،ومما تجدر الإ�شارة
له هنا �أنه تم �إنجاز نموذج �أولي للجهاز ،ونحن ب�صدد
�إنتاج جهاز قابل لال�ستخدام من قبل المكفوفين من دون
م�ساعدة الآخرين ،وبعد هذه المرحلة �سنبد�أ مرحلة التطوير
واالختبار ،حيث �سنقوم با�ستطالع �آراء م�ستخدمي الجهاز ما
ي�ساعدنا على تطويره وحل م�شاكله.
ويقول فرج الفراج (طالب علوم �أحياء) :جاءت فكرة ت�صميم
هذا الجهاز عندما �أردنا م�ساعدة �أحد زمالئنا الطالب �سيف
الدين حاتم في درا�سته وممار�سة حياته اليومية ،وهو �أي�ضا
�أحد الطلبة الم�شاركين في ت�صميم هذا الم�شروع ،وبد�أنا
نترجم ر�ؤيتنا لجهاز «برايل �آي» �إلى �أفكار و�آليات تقنية،
وخالل مرحلة العمل فكرنا في �أن نعمم الفائدة من هذا
الم�شروع لت�شمل جميع المكفوفين من �أنحاء العالم ،ومن هنا
ات�سعت ر�ؤيتنا لم�شروعنا وتقدمنا بها �إلى برنامج حا�ضنات
الأعمال في متنزه جامعة الإمارات للعلوم واالبتكار ،وبف�ضل
اهلل كان من الم�شاريع التي اختارتها لجنة البرنامج للعام
الدرا�سي  2017ليتم احت�ضانها وتطويرها حتى ت�صبح
قابل لال�ستخدام من قبل المجتمع.
منتجا ً
ً
ويتحدث �سيف الدين حاتم (طالب هند�سة كيميائية)
عن تجربته ال�شخ�صية ك�أحد الم�ستفيدين من الجهاز
كثيرا
والم�شاركين في ت�صميمه
مو�ضحا ميزاته ً
ً
قائل� :سعدت ً
بهذه المبادرة التي قام بها �أ�صدقائي من �أجل م�ساعدتي و�أنا
متفائل بنجاحها وا�ستفادة الكثيرين منها ،حيث �إن التقنية
الم�ستخدمة حال ًيا في القراءة من قبل المكفوفين تعتمد على
تو�صيل �أجهزة عدة ببع�ضها ،ليتمكن ال�شخ�ص من قراءة �أي
عموما على لوحة عر�ض
ن�صو�ص يريدها ،ويعتمد الكفيف ً
برايل �أو جهاز حا�سب برايل في القراءة ،وال �شك في �أن هذه

الأجهزة مرتفعة ال�سعر ولي�ست في متناول الجميع� ،أما جهاز
 Braille Eyeفيتميز بقلة تكلفته وحجمه كحجم الجيب
�إ�ضافة �إلى �سهولة ا�ستخدامه ،فهو عبارة عن جهاز ذكي
يمكنه قراءة �أي �شيء وفي �أي وقت ،وذلك با�ستخدام �إحدى
تقنيات التعرف الب�صري �إلى الحروف «�أوكر» التي تحول
الوثائق التي يتم التقاطها بوا�سطة كاميرا رقمية �إلى بيانات
قابلة للتحرير والبحث وترجمتها �إلى لغة برايل ،وباعتبار
�أنني من الم�ستفيدين من هذا االبتكار ف�إنني �أ�شارك فريق
العمل في تقييم الجهاز و�إجراء �أي تعديل عليه.
وعن كيفية عمل جهاز «برايل �آي» يقول محمد الحمادي
(طالب هند�سة كهربائية) :يعتمد عمل الجهاز على توجيه
الكاميرا الخا�صة به �إلى �أي م�ستند تراد قراءته ،ومن ثم
يقوم الجهاز ب�إر�شاد م�ستخدمه بكيفية جعل المعلومات
تظهر في نطاق الكاميرا ،ومن ثم يتم تحويل الن�صو�ص
التي تم التقاطها بالكاميرا �إلى بيانات مقروءة للمكفوفين
و�ضعاف الب�صر ،وذلك من خالل تقنية التعرف �إلى
الحروف ( )OCRالتي تعمل على تحويل الن�ص �إلى بيانات
رقمية ،ومن ثم تحويلها �إلى لغة برايل ،وي�ستطيع الجهاز
�أن يحول �أي كالم في مجال الكاميرا كقراءة الفواتير في
المتاجر وقائمة الطعام في المطاعم� ،إ�ضافة �إلى قراءة
الكتب بلغة برايل وعر�ضها على �سطح الجهاز من خالل
تقنية Refreshable Braille Disply
ويتحدث عبد الرحمن غزال (طالب �إدارة واقت�صاد)عن
واقع المكفوفين وفق �إح�صائية منظمة ال�صحة العالمية
قائل :هناك ما يقدر بنحو  285مليون �شخ�ص يعانون
ً
�إعاقات ب�صرية في جميع �أنحاء العالم منهم  39مليو ًنا
فاقدو الب�صر بالكامل و %82منهم يبلغون من العمر 50
عاما �أو �أكثر و 246مليون �شخ�ص يعانون �ضعف الب�صر،
ً
و %90من ه�ؤالء الأ�شخا�ص من �أ�صحاب الدخل المتدني،
ويعاني ه�ؤالء الأ�شخا�ص �صعوبة تطوير �أنف�سهم واالندماج
في مجتمعهم ،ومن المعروف �أن القراءة من �أهم الو�سائل
التي ت�ساعد الإن�سان على التعلم والتطوير ،وكلما �أوجدنا
ً
حلول لت�سهيل عملية القراءة على المكفوفين ،ف�إننا بالت�أكيد
ن�ساعدهم على حل م�شاكلهم ،وعلى �أن ي�صبحوا �أكثر فاعلية
في حياتهم ومحيطهم ومجتمعهم.
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ورقة عمل مقدمة إلى معرض ومؤتمر
سايت مي لتقنيات اإلعاقة البصرية
الدورة الثالثة
وعنوانها :
دور اخ�صائي بريل في ت�سهيل دمج الطلبة ذوي الإعاقة الب�صرية في المدار�س العامة
د .م�ؤيد عزيز
اخ�صائي �أنظمة بريل
مديرية تربية �سياتل
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اخ�صائي بريل Braillist

مما ال�شك فيه ان اخ�صائي بريل يلعب دورا جوهريا في
�إنجاح دمج الطلبة ذوي الإعاقة الب�صرية في مدار�س
التعليم العام .ال يمكن تخيل الدمج بدون وجود اخ�صائي
بريل .و اعني ب�إخ�صائي بريل ،هو ال�شخ�ص الحا�صل على
�شهادة اتقان انظمة بريل المختلفة ال�سيما العامة (البريل
العربي المطور ،و البريل الإنكليزي الموحد) ،و يف�ضل ان
يكون مرخ�صا �أي�ضا في نظام بريل للريا�ضيات و العلوم
(�شفرات نمث) .و يتم الح�صول على تلك ال�شهادات من
خالل االن�ضمام الى دورات و اجتياز االختبارات الأولية و
االمتحانات.
مهمات اخ�صائي بريل تتمثل في النقاط التالية:
التدريب على �أنظمة بريل المختلفة
تحويل المواد الطباعية الى مواد مطبوعة بنظام بريل

Transcribing

تحويل المواد المطبوعة بنظام بريل الى مواد طباعية
Interlining

انتاج الر�سوم البارزة
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التدريب على �أنظمة بريل المختلفة
اخ�صائي �أنظمة بريل المرخ�ص يقوم بتدريب الطلبة
ذوي الإعاقة الب�صرية ،و الأ�شخا�ص المب�صرين
االخرين الذين يتعاملون مبا�شرة مع الطلبة ذوي الإعاقة
الب�صرية و منهم المعلمين و �أولياء الأمور على �أنظمة
بريل المختلفة .و يت�ضمن التدريب التعريف برموز بريل
الممثلة النظمة بريل المختلفة (البريل العربي المطور،
البريل الإنكليزي الموحد� ،شفرات نمث) .بعد التدريب،
يتمكن الطالب من ت�صفح المواد الدرا�سية و قراءتها ،و
كذلك يتمكن من �أداء الواجبات المدر�سية و االمتحانات.
و ي�شتمل التدريب ،تدريب الطلبة على ا�ستخدام �أدوات
الكتابة اللوحة و القلم ،و طابعات بركنز الميكانيكية� .أما
المب�صرون فبالإ�ضافة لتدريبهم على اللوحة و القلم ،و
طابعات البركنز ،يدربون على برامج المعدة الدخال رموز
بريل با�ستخدام تقنية االزرار ال�ستة .هنالك برنامجان
مجانيان يمكن ا�ستخدامهما لهذا الغر�ض Perky
 Duckالذي تنتجه �شركة  Duxburyو كذلك برنامج
 Braille Blasterالذي انتجته �شركة American
 Housing of Printingالمعروفة اخت�صارا APH.
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تحويل المواد الطباعية الى مواد مطبوعة
بنظام بريل Transcribing
من المهام الأ�سا�سية الموكلة الخ�صائي �أنظمة بريل هو
تحويل المطبوعة النتاجها بنظام بريل .في اغلب الحاالت
ن�ستلم ملفات الكترونية من المدر�سين ليتم تحويلها الى
�أنظمة بريل با�ستخدام برنامج التحويل  Duxburyو من
ثم يتم ار�سالها للجهة الم�ستفيدة .اما درو�س الريا�ضيات ال
زلنا ن�ستخدم تقنية االزرار ال�ستة لإنتاج مواد الريا�ضيات.
تحويل المواد المطبوعة بنظام بريل الى مواد طباعية
لأغرا�ض التقييم و االختبارات يتم ار�سال المواد
المطبوعة بنظام بريل من قبل الطلبة م�ستخدمين طابعات
البركنز ليتم تحويلها الى الن�ص الطباعي و ار�سالها الى
المدر�سين .فيعمل اخ�صائي بريل حلقة و�صل بين الطالب
و المدر�سة.

انتاج الر�سومات البارزة
يتم انتاج الر�سومات البارزة و ب�سرعة مقبولة بمعدل
خم�سة دقائق للملف الواحد .و ي�ستفاد من هذه الر�سومات
البارزة في درو�س الريا�ضيات ،لر�سم اال�شكال الهند�سية
( المثلثات و المربعات  ...الخ ) او المخططات البيانية
الممثلة للمحورين ال�سيني و ال�صادي ،ف�ضال عن البيانات
الإح�صائية .و مما يجدر الإ�شارة اليه ،يتم تدريب الطلبة
على قراءة و تف�سير المعلومات الريا�ضية الموجودة التي
تت�ضمنها الر�سومات البارزة و التي تكتب برموز بريل.
فعلى �سبيل المثال :تمثل النقاط بحروف �إنكليزية كبيرة
 upper caseو المتغيرات بحروف �إنكليزية �صغيرة
 lower caseام الأرقام فانها تمثل بالنقاط التي
تحتل الجزء ال�سفلي لخلية بريل .كذلك يعمل اخ�صائي
بريل على انتاج الر�سومات الأخرى كالخرائط و اال�شكال
التو�ضيحية الم�ستخدمة في مواد العلوم المختلفة .و بعد
اكمال الر�سومات يتم طباعتها بنف�س الطابعة الخدمية
الم�ستخدمة لطباعة المواد بريل الأخرى.
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دور المعلم:
ان تدريب مدر�سي التعليم العام على �أنظمة بريل يكون
اختياريا .فمن غير المنطقي ان نطلب من مدر�س المادة
ان يتعلم �أنظمة بريل لمو�سم درا�سي واحد .ولكن يطلب من
مدر�س المادة ان يعدل خطة در�سه كي يلبي االحتياجات
التعلمية للطلبة ذوي الإعاقة الب�صرية .و يجب ان ي�ضع في
ح�سبانه بع�ض المواد يتم تحويرها كي تتالئم مع الطلبة
ذوي الإعاقة الب�صرية كي يتمكنوا من قراءتها و تف�سيرها.
ويجدر الإ�شارة هنا ،يجب مراعاة المعلمين ان الطلبة ذوي
الإعاقة الب�صرية لديهم خ�صو�صية في الواجبات البيتية
او االمتحانات .فعلى �سبيل المثال :يطلب من الطلبة ذوي
الإعاقة الب�صرية اما حل ن�صف عدد الأ�سئلة التي يتوجب
على اقرانهم المب�صرين حلها ،او م�ضاعفة الوقت .و
كذلك قد ي�سمح لقارئ و كاتب ان يكون مع الطلبة ذوي
الإعاقة الب�صرية في بع�ض الدرو�س لو�صف و ابالغ الطلبة
ذوي الإعاقة الب�صرية ما يكتب على لوحة ال�صف.
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دور االهل:
يلعب �أهالي الطلبة ذوي الإعاقة الب�صرية دورا م�ساعدا
في ت�سهيل تعليم �أوالدهم ،و لكن تدريبهم يبقى اختياريا.
�أنظمة بريل المختلفة:
يتطلب من الطلبة ذوي الإعاقة الب�صرية ان يتدربوا
على �أنظمة بريل المختلفة :بالإ�ضافة الى البريل العربي
المطور ،فينبغي ان يتقنوا كل من البريل الإنكليزي الموحد
و نظام بريل للريا�ضيات و العلوم (نمث كود) .فنظام
بريل للريا�ضيات و العلوم يغطي مواد الريا�ضيات و العلوم
في جميع مراحل التعليم العام و كذلك يتم تغطية المواد
الدرا�سية الجامعية.
نظام البريل العربي المطور:
لن اتطرق كثيرا حول هذا النظام النه معروف في العالم
العربي .لكن لدي مالحظة في هذا الخ�صو�ص مع انه نظام
يحوي الم�ستويين الأول ( الذي يمثل الحروف االبجدية،
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الحروف الملحقة ،و �أدوات الت�شكيل و �أدوات الترقيم) ،و بريل للريا�ضيات و العلوم با�ستخدام �شفرات نمث .حيث
الم�ستوى الثاني ( الذي ي�شمل على االخت�صارات) ،اال انه تكتب �شفرات نمث �ضمنا داخل نظام البريل الإنكليزي
االخت�صارات لم ت�ستخدم بعد على م�ستوى وا�سع.
الموحد .و لعدم اللب�س بين نظام البريل الإنكليزي الموحد
و �شفرات النمث يتم ا�ستخدام دليلي الدخول و الخروج
نظام بريل الإنكليزي الموحد:
من �شفرات النمث.
نظام بريل الإنكليزي الموحد ا�صدر ر�سيما عام 2004
 ،و تم العمل به في الكثير من الدول ،لكنه ا�صبح ملزما �أدوات الكتابة نظام بريل
في الواليات المتحدة عام بداية عام  .2016منذ عام اللوحة و القلمSlate and stylus :
 2016بدات جميع المطبوعات ت�صدر بالبريل الإنكليزي ان ال�ستخدام اللوحة و القلم ك�أداة لكتابة �أنظمة بريل
الموحد� .سابقا كانت لكل دولة ناطقة باالنكليزية بريل المختلفة محا�سن و م�ساوئ .فالكثير من ذوي الإعاقة
خا�ص بها ،و لتوحيد �أنظمة بريل انتجوا البريل الإنكليزي الب�صرية يعدوها الأداة الأكثر توفرا ،ف�ضال عن كونها
الموحد .عندها �أ�صبحت طباعة المواد ت�ستخدم نظام �سهلة الحمل ،رخي�صة الثمن ،خفيفة الوزن ،و عملية
بريل الإنكليزي الموحد .في الحقيقة ،ان نظام بريل في اخذ المالحظات المخت�صرة ال �سيما عند ا�ستخدام
الإنكليزي الموحد ا�سهل في القراءة و الكتابة و اكثر دقة .االخت�صارات .و من م�ساوئ ا�ستخدام اللوحة و القلم:
�صعوبة ت�صحيح الأخطاء الناجمة عن الخط�أ في الكتابة،
نظام بريل للريا�ضيات و العلوم (�شفرات نمث) :و كذلك بطئ الكتابة مقارنة مع طابعات بريل الميكانيكية.
�صدرت �شفرات نمث عام  .1952هذا النظام منف�صل يتطلب معرفة المتدرب النقاط الم�شكلة لرموز بريل 64
تماما عن نظام البريل الإنكليزي الموحد .و يتم تمثيل رموز المختلفة .و كذلك ادراك ال�سبب وراء كتابة النقاط في
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خلية بريل باتجاه معاك�س� ،أي من اليمين الى الي�سر ،في
حين ان القراءة تكون من الي�سار الى اليمين .فعلى �سبيل
المثال لكتابة رمز بريل الذي يمثل حرف النون الذي تمثله
خلية بريل ذات النقاط الأربعة :نقطتان في ي�سار العمود
االي�سر (النقطة الأولى و النقطة الثالثة) ،و النقطتان
العلويتان في العمود الأيمن (النقطة الرابعة و الخام�سة)،
لكاتبة هذا الرمز با�ستخدام اللوحة و القلم ينبغي كتابة
النقطتان الأولى و الثالثة في العمود االيمن لخلية اللوحة
في حين النقطتان الرابعة و الخام�سة فانها تكتب في
العمود االي�سر لخلية اللوحة.
طابعة البركنز Perkins :

طابعات بريل الميكانيكية المعروفة بركينز ي�ستخدمها
االف الأ�شخا�ص عبر العالم .في عام  ،1951انتجت
مطبعة هاوي  Howe PressKالتابعة مدر�سة بركينز
للمكفوفين هذه الطابعة .تت�صف هذه الطابعة بقوتها حيث
يمكن ان يحتفظ بها الم�ستخدم لع�شرات ال�سنين ،و هي
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�سهلة اال�ستخدام تعتمدد على تقنية المفاتيح ال�ستة .من
م�ساوئ هذه الطابعة انه ثقيلة الوزن ،و ال يمكن التنقل بها
ب�سهولة ،و كذلك انها ت�صدر �أ�صواتا قد تزعج االخرين
عن ا�ستخدامها داخل ال�صف المدر�سي .مع ذلك يف�ضلها
الكثيرون على اللوحة و القلم ،كونها �سريعة في طباعة رموز
بريل ،و بالإمكان ت�صحيح الأخطاء با�ستخدام �أداة الم�سح
المرفقة مع الطابعة .ي�ستخدمها الطلبة الداء الواجبات
البيتية ،و اخذ المالحظات ،و كتابة الملخ�صات.
في الواجهة االمامية لطباعة بريل توجد �ستة ازرار
بي�ضوية ثالثة على الجانب الأي�سر تطبع نقاط العامود
االي�سر لخلية بريل من اليمن الى الي�سار ( )3 ، 2 ،1و
ثالثة على اليمن ،التي تطبع نقاط العامود الأيمن لخلية
بريل من الي�سار الى اليمين ( .)6 ،5 ،4للطباعة يتم
و�ضع �أ�صابع اليد الي�سرى على االزرار الثالثة الي�سرى:
ف�سبابة اليد الي�سرى تمثل النقطة رقم  ،1و و�سطى اليد
الي�سرى تمثل النقطة رقم  ،2اما بن�صر اليد الي�سرى يمثل
النقطة رقم  :3في حين �سبابة اليد اليمنى تمثل النقطة

األمل المشرق 2017 -

و الخدمية .الطابعات الإنتاجية ذات ال�سرعة العالية
في الإنتاج ت�ستخدم النتاج الكتب و منها الكتب المقررة
المنهجية ،الدوريات ،و المطبوعات الأخرى التي تحوي
عدد كبير من �أوراق بريل .اما الطابعات الخدمية ،فكتون
�سرعتها اقل في انتاج الأوراق المطبوعة بنظام بريل ،و
تتميز بانها �سهل الحمل و النقل من مكان الخر ،و عادة
يمكن و�ضعها في مراكز انتاج مواد بريل ذات الأوراق
القليلة .على �سبيل المثال ،يمكن ا�ستخدامها ،النتاج مواد
بريل المتعلقة بكتابة المالحظات ،الواجبات البيتية،
�أوراق االختبارات و االمتحانات.

رقم  ،4و و�سطى اليد اليمنى يمثل النقطة رقم  ،5و �أخيرا
بن�صر اليد اليمني يمثل النقطة رقم  .6تتو�سط هاتين
المجموعتين زر الم�سافة  ، space barيتم ال�ضغط
على هذا الزر با�ستخدام احد او كال االبهامين ،و عند
النقر على هذا الزر يتم ترك خلية بريل فارغة .و على
الجانب االي�سر لالزرار الي�سرى الثالثة رز دائري ،عند
النقر عليه بخن�صر اليد الي�سرى يتم االنتقال الى �سطر
بريل التالي على ورقة بريل .و يوجد �أي�ضا زر دائري اخر
على الجانب الأيمن الزرار اليمنى الثالثة ،عند النقر على
الزر الدائري الأيمن يعيد م�ؤ�شر بريل خلية واحدة .وفي
الواجهة الخلية لهذه الطابعة هنالك عتلتين �صغيرتين
ت�ستخدمان لتحديد هام�ش �صفحة بريل .و توجد على برامج بريل االلكترونية:
جانبي الطابعة بكرتين ت�ستخدمان الدخال و اخراج ورق Duxbury
هو برنامج تنتجه �شركة دك�ستبري ،ي�ستخدم لتحويل
بريل من و الى الطابعة.
المطبوعات  printsالى �أنظمة بريل المختلفة braille
 .systemsعند ت�شغيل هذا البرنامج على الحا�سوب ،و
طابعات بريل االلكترونية:
هنالك مجموعتان من طابعات بريل االلكترونية :الإنتاجية
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فتح ملف جديد ،يتم تحديد االعداد تقنية االدخال هل ن�ص
طباعي با�ستخدام ازرار لوحة المفاتيح التقليدية او ا�ستخدام
تقنية االزرار ال�ستة (الموافقة للوحة مفاتيح طابعة بركينز
الميكانية) ،بعد ذلك يتم تحديد اللغة ( العربية ،الإنكليزية
..الخ) .يمكن نقل المطبوعات االلكترونية المتعلقة ببرنامج
الورد ،او �أي ن�ص على االنترنيت او البريد االلكترونية بن�سخة
و من ثم �إعادة ل�صقه في واجهة الدك�سبري الطباعية .عند
ادخال الن�ص او طباعته يتم تحويله الى نظام بريل با�ستخدام
امر  .Control + Tعندها تفتح نافذة �أخرى لنظام بريل
و تكون جاهزة للحفظ الملف و طباعته با�ستخدام احدى
طابعات بريل االلكترونية.
ان الميزة الرائعة في هذا البرنامج انه يمكن ر�ؤية الن�ص الطباعي
في ا�سفل �شا�شة برنامج الدك�سبري مع وجود ن�ص بريل.

عن بعد .لكتابة رموز بريل المختلفة على واجهة هذا
البرنامج ،ت�ستخدم تقنية االزرار ال�ستة .و يمكن حفظ و
طباعة الملف المنتج بوا�سطة برنامج بركي دك .و من
الجدير بالذكر ان قارئات ال�شا�شة يمكن ان تقر�أ الرموز
المكتوبة بنظام بريل ال�سيما الم�ستوى الأول و اعني به
الرموز الممثلة للحروف و ادوات الترقيم .مما يجدر
الإ�شارة اليه هنا ،ان البرنامج مخ�ص�ص للمب�صرين
ب�شكل عام ،لذلك يمكن ا�ستخدامه لتدريب �أهالي الطلبة
ذي الإعاقة الب�صرية ،ف�ضال عن المدر�سين.
Braille Blaster

�صدر م�ؤخرا برنامج  Braille Blasterالمنتج من قبل
 .American House of Printingهذا البرنامج
مجاني ويمكن ا�ستخدامه من قبل المب�صرين .ميزة هذا
البرنامج هو الإنتاج المبا�شر ل�شفرات النمث� ،أي يمكن
ن�سخ و ل�صق العبارات الريا�ضية في واجهة المطبوع و مثل
Perky Duck
برنامج البركي دك هو برنامج مجاني تنتجه �شركة تحول مبا�شرة الى �شفرات نمث ( نظام بريل للريا�ضيات
دك�ستبري .ن�ستخدم هذا البرنامج في الدورات التدريبة و العلوم) ،بعد عمل تغيير لعدد من اعدادات النظام .هذا
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البرنامج يدعم فقط اللغة الإنكليزية .لذلك فهو مفيد
جدا لال�ستخدام في مطبوعات اللغة الإنكليزية ،و كذلك
لمواد العلوم و الريا�ضيات المعدة باللغة الإنكليزية ال�سيما
الم�سائل الريا�ضية .يمكن حفظ ملفات هذا البرنامج على
هيئة ملفات  BRFو هي ملفات بريل قابلة للقراءة ،حيث
يمكن فتحها في برنامج  ،Duxburyو احداث بع�ض
التن�سيقات الب�سيطة .و بالتالي �سيخفف عناء ا�ستخدام
تقنية المفاتيح ال�ستة في ادخال رموز �شفرات النمث
يدويا ،او ادخال مواد الريا�ضيات في برنامج اخر مثال
� Scientific Noteأو  .Math Typeيحوي هذا
البرنامج �أي�ضا خا�صة االدخال با�ستخدام تقنية المفاتيح
ال�ستة ،حيث يعد برنامجا مفيدا لتطوير مهارات الكتابة
با�ستخدام تقنية االزرار ال�ستة المحاكية لطابعات
البركينز.

التي تكون �ضمن الن�ص الإنكليزية .و يتم حفظ ملفتها
ليتم فتحها الحقا في برنامج  .Duxburyانا �شخ�صيا،
اف�ضل ا�ستخدام تقنية االزرار ال�ستة لكتابة العبارات
الريا�ضية النها تكون ا�سرع و يخفف علينا عناء التنقل بين
البرامج المختلفة.

التو�صيات:
يجب ان تكون هنالك مطبعة بريل خا�صة النتاج الكتب
المنهجية.
يف�ضل ان�شاء مراكز متخ�ص�صة ت�ستخدم فيها طابعات
خدمية النتاج مواد بريل الم�ساعدة ( االختبارات ،الر�سوم
البارزة).
العمل على �إقامة ور�شات عمل لتدريب ا�شخا�ص على �أنظمة
بريل المختلفة كي ي�صبحوا اخ�صائي بريل مرخ�صين.
العمل على �إقامة ور�شات عمل لتدريب اهلي الطلبة ذوي
الإعاقة الب�صرية الراغبين في ذلك.
TactileViw
ي�ستخدم هذا البرنامج النتاج الر�سوم البارزة ،و التي توفير المعدات الالزمة النتاج مواد بريل المختلفة
ت�ساعد الطلبة ذوي الإعاقة الب�صرية على ر�سم �صورة
ذهنية للر�سومات المتعلقة في الدرو�س المختلفة .ففي
مادة الريا�ضيات ،ن�ستخدم هذا البرنامج النتاج ر�سوم
بارزة لال�شكال الهند�سة (المثلثات ،المربعات ...الخ)،
و كذلك ي�ستخدم لتمثيل الدوال الهند�سية diagrams
 .و ن�ستخدمه �أي�ضا في الدرا�سات االجتماعية النتاج
الخرائط الجغرافية ،و في مواد العلوم النتاج الر�سوم
التو�ضيحية .و يتم ن�سخ ال�صور من برامج �أخرى كملفات
 PDFاو برنامج الورد ،و كذلك يمكن عمل المخططات
البيانية با�ستخدام برنامج االك�سل و ن�سخة ليتم ل�صقها
في برنامج  .Tactile Viewي�ضم هذا البرنامج
عدد من المر�شحات التي ت�ساعد م�ستخدم البرنامج
من احداث التعديالت .حيث يتم ا�ستبدال الن�صو�ص و
الأرقام الملحقة بالر�سوم الى رموز بريل كي نمكن الطلبة
ذوي الإعاقة الب�صرية من قرائتها.
Scientific Note and Math Type

هذين البرنامجين ي�ستخدمان لكتابة العبارات الريا�ضية
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تقنيــــات

العالمات اإلرشادية
لتنقل المكفوفين

ويمكن تق�سيم هذه العالمات الإر�شادية �إلى ق�سمين
�أ�سا�سيين اعتماد ًا على المكان الذي �سيتم و�ضعهم فيه
�إلى :عالمات الأماكن المفتوحة ( )Outdoorsو
عالمات الأماكن المغلقة (.)Indoors

مجال تطويع الأر�ضيات بما ينا�سب حركة المكفوفين عن
طريق و�ضع العالمات الإر�شادية الم�ساعدة على تنقلهم
هو �أحد �أهم المجاالت التي تعمل فيها �شركة الناطق
للتكنولوجيا بالتعاون مع الم�ؤ�س�سات بكافة �أنواعها لت�سهيل
حركة المكفوفين داخل هذه الدوائر ،وم�ساعدتهم
على التنقل بين الأق�سام المختلفة دون الحاجة لطلب �أما المواد التي ت�صنع منها هذه العالمات فهي متنوعة،
الم�ساعدة من �شخ�ص �آخر.
منها المعدني،الفوالذي،المطاطي والعديد من المواد
الأخرى ذات الخ�صائ�ص المختلفة.
العالمات الإر�شادية للتنقل هي عالمات بارزة يتم و�ضعها
على الأر�ض لتوجه حركة تنقل المكفوفين من مكان لآخر ،نعر�ض لكم بالأ�سفل �صور لأحد الم�شاريع المنفذة �ضمن
ويتم و�ضعها بحيث ي�ستطيع المكفوف تمييز م�سار الطريق هذا الإطار ،والتي قمنا بها بالتعاون مع �إحدى الجهات
�سواء كان م�ستقيم �أو متفرع للو�صول �إلى وجهته المحددة .الحكومية:
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قارئ الناطق – فخر الصناعة العربية
من الناطق للتكنولوجيا
�آلة م�سح �ضوئي وتعرف �آلي على الحروف وقراءة وترجمة متكاملة م�صممة للكفيف
� آلة قارئ الناطق �صممت من مهند�سي ومطوري الناطق
للتكنولوجيا لتلبية احتياجات الكفيف من قراءة الكتب
والمجالت وال�صحف والوثائق المطبوعة باللغة العربية �أو
الإنجليزية .يواكب الكفيف �أعباء الدرا�سة والوظيفة بم�سح
المطبوعات للتعرف ال�ضوئي عليها ومن ثم ي�سمعها ب�صوت
عربي وا�ضح ومفهوم.
مميزات الآلة:
قراءة الكتب القديمة باللغة العربية
1 .1قراءة الوثائق الحديثة مثل المرا�سالت المكتبية
باللغة العربية �أو اللغة الإنجليزية
2 .2قراءة ال�صحف والجرائد والمجالت والكتيبات باللغة
العربية �أو اللغة الإنجليزية
3 .3ترجمة الوثائق الإنجليزية بعد م�سحها والتعرف عليها
ومن ثم قرائتها باللغة العربية
4 .4تحتوي على نمطين للقراءة :نمط القراءة الآلية ونمط
القراءة اليدوية
5 .5تحكم في طريقة القراءة و�سرعتها
6 .6حفظ الم�ستندات المتعرف عليها على قلم ذاكرة

فال�ش يو �أ�س بي ب�صيغتين :الملف المقروء
 TXTوالملف الم�سموع MP3
7 .7قراءة ملف م�ستند �  PDFأو ملف ن�صي TXTمن
وحدة التخزين
8 .8ترجمة ملف ن�صي TXTمن وحدة التخزين
9 .9خا�صية التبديل التلقائي لقراءة الم�ستندات التي
باللغتين  -العربية والإنجليزية
موا�صفات الآلة:
�آلة حديثة متكاملة تعمل ب�شكل م�ستقل دون الحاجة
لإي�صالها بجهاز �آخر
تحتوي على ما�سح �ضوئي متقدم و�سريع
�ستة �أزرار �سهلة الت�شغيل :القائمة – رجوع – موافق –
�أ�سفل – �أعلى –تحكم في علو ال�صوت
�سماعات من نوع �ستيريو
جميع المنافذ القيا�سية (منفذين لل  ،USBمنفذ
لل�شبكة ،ومنفذ ل�سماعات الر�أ�س)
�آلة نطق عربية �إنجليزية من �أكابيال
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آلة التبويب اإللكترونية
()6dot

�آلة التبويب الإلكترونية(  )6dotهي �آلة عالية الجودة لديها � 6أزرار للبريل بالأعلى .ت�سمح للم�ستخدم طباعة
ما يرغب على �شريط ال�صق ومن ثم ق�صه وال�صاقه في المكان الذي يرغب به .الأزرار مرتبة بطريقة ت�سمح
للم�ستخدم با�ستخدام كلتا يديه للكتابة و �أي�ض ًا زر الم�سافة الموجود �أ�سفل الأزرار و يمكن �ضغطه ب�أحد
الإبهامين .بالإ�ضافة �إلى ثاللثة �أزرار موجودة �أعلى زر الم�سافة ،بين �أزرار بريل ال�ستة .زر الت�شغيل و الإيقاف
موجود بالجانب الأيمن من الجهاز� .أما مل�صق بريل المطبوع فهو يخرج من الجهة الي�سرى للجهاز.
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الخ�صائ�ص:
ت�صميم مريح و �صغير ي�سمح بحمل و ا�ستخدام الجهاز في �أي مكان.
�أزرار البريل الموجودة تدعم مختلف درجات بريل و مختلف اللغات.
�إمكانية تو�صيل لوحة مفاتيح ت�سمح للأ�سخا�ص الذين ال ي�ستطيعون الكتابة بالبريل ب�أن يطبعو بالجهاز.
�إمكانية تو�صيل الجهاز بالكهرباء �أو ا�ستخدام البطارية مما يتيح خيارات متعددة للم�ستخدم.
الجهاز ي�ستخدم مل�صق فينيل المطبوع القيا�سي (  9مم).
ق�ص المل�صق ب�شكل تلقائي دون الحاجة �إلى ا�ستخدام مق�ص.
الأبعاد 2.8×5.8×8 :بو�صة.
الوزن 0.5 :كغ.

النظارة الذكية
eSight

النظارة الذكية  eSightوالتي ت�ساعد �ضعاف الب�صر على القيام بالمهام المختلفة دون طلب الم�ساعدة من الغير.
حيث ت�سمح للم�ستخدم بر�ؤية الوجوه ،القراءة ،م�شاهدة التلفاز ،والعديد من المهام التي ال ح�صر .وهي ذات جودة عالية
جد ًا ويمكن التحكم ب�إعداداتها مثل م�ستوى التكبير ،الألوان وم�ستوى الإ�ضاءة بكل �سهولة.
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بريل سينس بوالريس

برايل �سين�س بوالري�س المعيار الجديد في مفكرة برايل
و�سل�س في المدر�سة والعمل واللعب.
بوالري�س جها ٌز كف�ؤٌ
ٌ
يقدم جهاز البرايل �سين�س بوالري�س معيارا جديدا للتطبيقات ال�صديقة للمكفوفين مع �أحدث التقنية المتطورة.
وقد بني هذا الجهاز مع تطبيقات متخ�ص�صة حول  ،polaris office suiteفي الوقت نف�سه يوفر و�صوال
�شامال �إلى تطبيقات  googleال�شائعة مثل :الم�ستندات ،ال�شرائح� ،أوراق العمل ،وغرفة ال�صف.
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برايل �سين�س بوالري�س مفكرة �صديقة للمكفوفين
بميزات وبرامج قيا�سية.
فمع جهاز بوالري�س يمكنك ت�صفح الإنترنت من خالل
 google chromeتماما كما هو مت�صفح الإنترنت
التقليدي.
ويمكنك �أن ت�ستخدم معالج الكلمات لكتابة التقارير �أو
َ
�أي م�ستندات �أخرى تماما كما هو في معالج الن�صو�ص
في جهاز البرايل �سين�س التقليدي.
هذا بالإ�ضافة �إلى �أنه يمكنك مزامنة التقويم الخا�ص
بك مع تقويم  googleوذلك عندما ت�ستخدم التنظيم
الخا�ص ببورالري�س .يمكنك حتى اال�ستمتاع بالكتب من
البوك �شير �أو من �أية م�صادر �أخرى ،وقراءتها في
م�شغل ديزي ومعالج الن�صو�ص هذا بالإ�ضافة �إلى عدد
ال يح�صى من الخدمات العامة للمكفوفين.
واجهة بوالري�س بديهية مع لم�سة متقنة ،فقد حافظنا
على واجهة البرايل �سين�س التقليدية بنماذجها
ال�شائعة .يحتوي هذا الجهاز على لوحة مفاتيح
بنمط مفاتيح �آلة البيركنز التقليدية ،وعار�ض برايل
باثنين وثالثين خلية مع �أزرار توجيه الم�ؤ�شر� ،إ�ضافة
�إلى اال�ست�شعار باللم�س فوق ال�شا�شة لتح�سين عملية
التنقل .يوجد �أي�ضا اال�ست�شعار باللم�س فوق �أزرار
م�شغل الو�سائط ليجعل الم�ستخدم يتعرف عليها.
بوالري�س في العمل
ا�ستخدم ما اخترناه لك من قوامي�س لتو�سيع وترجمة
المفردات الخا�صة بك� ،أو اعثر على تطبيق يعادل
للقوامي�س على متجر �سوق .google
ي�سمح لك جهاز بوالري�س �أن تتخذ القرار الذي
حيث تحليل �أوراق العمل من خالل عار�ض
ينا�سبك! من ُ
�إك�سل العام في الجهاز� ،أو قراءة وتحرير �أوراق العمل
من خالل � .google sheetأو من حيث قراءة �أو
ا�ستعرا�ض العر�ض التقديمي من خالل عار�ض البور
بوينت الخا�ص بالجهاز� ،أو �إن�شاء العر�ض التقديمي
الخا�ص بك بدء من ال�صفر.

جهاز يومي للطالب
يدعم جهاز برايل �سين�س بوالري�س تطبيقات
 googleمما يجعل اال�ستفادة من خدمات google
�أمرا ي�سيرا ،وهذه الخدمات مثل ،محرك ،google
الم�ستندات ،ال�شرائح ،و�أوراق العمل ،كما يفعل ماليين
الطالب كل يوم .ولكن هناك المزيد ،فهذا الجهاز
يوفر و�صول ال مثيل له �إلى الف�صول الدرا�سية للطالب
والمعلمين على حد �سواء في  .googleهذا التعاون
بين الطالب والمعلمين لم يكن �أبد ًا �سهال .وهو يدعم
نظام الريا�ضيات الأمريكي نيميث ،ونظام الريا�ضيات
البريطاني اليوب.
ي�سمح للعر�ض على �شا�شة عر�ض  lcdداخلية ،تابليت
عبر ميراكا�ست� ،أو �شا�شة خارجية عبر المنفذ. hdmi
بوالري�س �سهل االت�صال مع �أجهزتك المف�ضلة
فب�إمكانك و�صل البوالري�س عبر ال�شبكة اال�سلكية الواي
فاي ،البلوتوث � ،4.2أو يو �أ�س بي  3مع حا�سوبك،
و�أي�ض ًا يمكنك و�صل الجهاز مع �أجهزة ،IOs
الأندرويد ،تابليت ،الآيفون.
ا�ستمتع ب�سماع ملفات  mp3من خالل �سماعات
�ستاريو� ،أو ا�ستخدم �سماعات الر�أ�س بعد و�صلها في
المنفذ الخا�ص بها عندما ترغب ب�سماع �شيء خا�ص
بك .
هل ترغب ب�شراء �شيء خا�ص؟ جميل جد ًا �أن ت�ستخدم
ميزة  nfcبطاقة الدفع ،هذه الآلية مدمجة في الجهاز
نف�سه.
تم تجهيز البوالري�س ب�إمكانية عك�س �شا�شة العر�ض
 lcdوهي ت�سمح لمزيد من الن�شاطات الفعالة بين
الطالب المكفوفين ،المعلمين �ضعيفي الب�صر ،الأهل،
وزمالء العمل والأ�صدقاء.
ال ت�ستخدم البورالري�س فقط للعمل ا�ستخدمه للترفيه
�أي�ضاً ،فهو مدمج بالأ�شعة تحت الحمراء كما هو حال
جهاز التحكم عن بعد ،كما �أنه يمكنك حتى اال�سترخاء
�أثناء تو�صيله والعر�ض على �شا�شة التلفاز الخا�ص بك.
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الأ�صوات الخارجية.
الموا�صفات الفنية:
التطبيقات :متجر التطبيقات ،متجر تطبيقات جوجل،
جهاز بريل �سين�س بوالري�س
التطبيقات المن�صبة :بوالري�س �أوفي�س ( وورد� ،ساليد،
اللون ف�ضي و�أ�سود المع.
الأبعاد :الطول 9.66 :بو�صة ،العر�ض 5.66 :بو�صة� ،شييت� ،إيميل) ،مت�صفح االنترنت� ،سطر �إلكتروني
ل�شا�شة الكمبيوتر ،ديزي ،مدير الملفات ،مدير
االرتفاع 0.39 :بو�صة
المواعيد ،مدير العناوين� ،آلة حا�سبة ،التقويم ،م�شغل
الوزن �سبعمئة وخم�سون غرام فقط
و�سائط ،التاريخ والوقت� ،ساعة تنبيه� ،ساعة توقف،
رقم الموديلH532B :
راديو �إف �إم .التطبيقات المدعومة :تطبيقات جوجل
عار�ض البريل� :سطر بريل تفاعلي  32 -خلية
نوع لوحة المفاتيح :بيركنز
(وورد� ،شييت� ،ساليد ،درايف ،كال�س رووم) APH
nearby explorer
نظام الت�شغيل)Lollipop( 5.1.1 Android OS :
�صيغ الملفات المدعومة:
ذاكرة التخزين الع�شوائيةGB 3 :
وحدة المعالجة المركزية 2.1 GHz :ثماني النواة
الم�ستنداتHBL, DOC, XLS, XLSX, CSV, PPT, :
PPTX, RTF, TXT, BRL, BRF, EPUB, PDF,
ذاكرة التخزينGB 64 :
HTML/XML
ال�شا�شة� :شا�شة عر�ض داخلية  ،LCDمنفذ HDMI
المنافذ� :أزرار تعمل باللم�س متعددة الوظائف ،منفذ الو�سائط :يوتيوبWAV, ASF, OGG, ,MP4 ,MP3 ،
ذاكرة خارجية WMA, M4A, M3U, PLS, Audible, WMV, FLAC ,micro OTG, HDMI 2.0 /3.0 USB
ال�شبكة ، b/g/n/ac 802.11 :WLAN :يدعم .MID,ACC Wi-Fi
ديزي :ديزي ،1.1 NIMAS ،3.0/2.02/2.0
دايركت.
bookshare.org، NLS،open library،Learning
يدعم 4.2 Bluetooth
Ally
يدعم التو�صيل بالأ�شعة تحت الحمراء IrDA
البطارية� 18 :ساعة من العمل المتوا�صل� 5 ،ساعات
يدعم التوا�صل قريب المدى NFC
يدعم ال�شكبة المحلية ( USB to Ethernetاختياري)� .شحن ،ال�شحن الال�سلكي.
تحديد الموقع :تفعيل �صوتي (« مرحبا بوالري�س») جي الحماية والأمن:
بي �إ�س� ،ساعة تحديد المواقع ،مقيا�س ت�سارع ،بو�صلة ،قفل  ،Kensingtonغطاء خاليا بريل ،حقيبة
جايرو�سكوب ثالثي الأبعاد.
ا لجها ز .
الو�سائط :كاميرا التركيز التلقائي ، MP13
تنبيه(اهتزاز،ت�صفير ،نغمات �صوتية)� ،سماعات
�ستيريو ،ميكروفون �ستيريو مع �إلغاء ال�ضجيج/
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جهاز بليز أيتي

(بنظام األندرويد)

�إحمـــــل العالـــم في جيبــــــــك
كتـ ــب ومو�سيق ـ ــى ووثائ ـ ــق ون�شرات بودكا�ست وم�سجل �صوتي
وما�سح �ضوئي وتعرف على الوثائق المطبوعة وموا�صفات
�أخرى.
جهاز �سهل الإ�ستخدام وب�إ�ستطاعة �أي م�ستخدم التعرف
على تطبيقاته ب�شكل �سريع .خا�صية التعرف ال�ضوئي على
الحروف ،وقراءة للوثائق ب�آلة نطق وا�ضح
الجهاز يمكن الكفيف من م�سح الوثائق وقرائتها ب�سرعة
فائقة ،ويمكنه �أي�ضا من حفظ الوثائق المتعرف عليها �ضوئيا
للقراءة الالحقة .متعة القراءة والمطالعة بلم�سة واحدة.
قراءة ال�صحف والمجالت والكتب والوثائق وقوائم الطعام.
ت�صميم ع�صري يحاكي �أجهزة الموبيل في الحجم واللون
والمظهر
لوحة مفاتيح �شبيهة بالموجودة على الهواتف التقليدية لتمكين
الم�ستخدم من �إنجاز مهام متقدمة مثل:
�إدارة الملفات � -إن�شاء وطباعة المذكرات الن�صية � -إجراء
العمليات الح�سابية
قامو�س عربي �إنجليزي و�إنجليزي عربي (تطبيق �إ�ضافية
مقابل ر�سوم)
(تطبيقات وبرامج �إ�ضافية �سيتم الإعالن عنها في الم�ستقبل)
�آلة نطق لقراءة الوثائق وت�صفح القوائم
كاميرا عالية الجودة لإلتقاط �صور الوثائق وقرائتها ب�آلة

ا لنطق
مهيئ لتو�صيل �سماعات بدون �أ�سالك بوا�سطة البلوتوث
ذاكرة داخلية ت�صل �إلى  16جيجا بايت لتخزين الوثائق
والملفات
ت�شغيل لكتب الدايزي وملفات الميديا المختلفة مثل المو�سيقى
والملفاتال�صوتية
الجهاز ُمعد بالوايرلي�س (الواي فاي) للنفاذ �إلى المواد
ال�صوتية على �شبكة الإنترنت
راديو الإنترنت بوا�سطة الواي فاي
راديو (�أف �أم) ،و�ساعة منبه
الم ـ ــوا�صفاتالفني ـ ـ ـ ــة:
ت�سجيل المحا�ضرات ب�صيغة الديزي
�إدارة الملفات والمجلدات بدون التو�صيل بجهاز الحا�سوب
�إن�شاء وحفظ ملفات المذكرات ال�شخ�صية
تطبيق القامو�س (تطبيق �إ�ضافي بر�سوم �إ�ضافية)
�آلة حا�سبة ناطقة
منبه بخ�صائ�ص متقدمة
ذاكرة الفال�ش الداخلية 12 :جيجا بايت
منفذ يو �أ�س بي من النوع ال�صغير
فتحة بطاقة (�أ�س دي)
منفذ بلوتوث 3.0
واي فاي 802.11
يدعم م�شغل الأقرا�ص
نظام التعرف على الحروف (�أو �سي �آر) لإلتقاط �صور الوثائق
وحفظها على الذاكرة وقرائتها ب�آلة النطق
يقر�أ ملفات الورد (والأر تي �أف) والأت�ش �أم �أل (والأك�س �أم
�أل) والدوك (والبي دي �أف) وغيرها من الملفات القيا�سية
بطارية ت�ستغرق � 12ساعة من الت�شغيل المتوا�صل
الوزن  138جرام
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جهاز كومباكت  5أتش دي

جهاز التكبير بخاصية الهاي دافينيشن

مرونة اال�ستخدام ت�شمل قراءة ال�صفحات الم�سقولة
في المجالت دون �سابق �إعداد لتفادي ال�سطوع
الم�صاحب لمثل هذا النوع من المواد المطبوعة.
قراءة الر�سائل بخط اليد �أو المطبوعة وقراءة
بطاقات �أ�سعار المنتجات في المحالت التجارية .كل
ذلك من خالل و�ضعين ديناميكيين دون �أي �إعداد �أو
ت�ضبيط كما هو في الأجهزة القديمة المتداولة.
164

يمتاز جهاز كومباكت � 5أت�ش دي بمحافظته على
التكبير الب�ؤري بغ�ض النظر عن الم�سافة التي تف�صل
المادة المراد قرائتها �أو معاينتها حيث �أنه يقوم
بتهيئة ال�صورة وعر�ضها ب�شكل �آلي كما �أنه خفيف
الوزن وذوحجم �صغير و�سهل الإ�ستخدام .وتتفاوت
درجات تكبير الجهاز بين � 1.5إلى � 18ضعف من
خالل الزوم.
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ت�صميم �إبداعي
ي�ستطيع الم�ستخدم �إنتقاء و�ضعين مختلفين للتكبير.
�إختر الو�ضع المتقدم في فتح الجهاز والحظ زاوية
�إنف�صال العد�سة عن ال�شا�شة بوا�سطة ذراع متحرك
فعالة� .أما �إعادة الجهاز �إلى
ليمنح بذلك معاينة ّ
الو�ضع الإفترا�ضي دون تنحية العد�سة عن ال�شا�شة
ف�إنها تزود الم�ستخدم بتكبير مبا�شر و�سريع حيث �أن
المواد من الممكن �أن يتم معاينها عن بعد ُي�صل �إلى
�أربعة �أقدام.
هاي دافين�شن – جرب الفرق بنف�سك
يطوع الجهاز كاميرا متقدمة بموا�صفات  8ميغا
بيك�سل والتي توفر خ�صائ�ص فريدة:
 .1يفوق �أجهزة التكبير التقليدية ب�أربعة �أ�ضعاف
فيما يتعلق بم�ساحة المعاينة على ال�شا�شة.
 .2دقة في العر�ض وو�ضوح �أعلى بثالثة �أ�ضعاف عن
الأجهزة التقليدية.
� .3ألوان متنوعة و�سطوع م�صنفة ب�ستة ع�شر مجموعة
مختلفة مما ي�سهل على العين دون �أي �أعرا�ض جانبية.
 .4براعة في ت�صميم نظام للإ�ضاءة يقوم بتبديد
الأ�ضواء المرتدة والمنك�سرة الم�شو�شة للر�ؤية عند
قراءة ال�صفحات ال�ساطعة.

الموا�صفات الفنية:
 .1زوم متوا�صل من � 1.5إلى � 8أ�ضعاف من التكبير
والوا�ضح والمريح.
 .2كاميرا بموا�صفات عالية 8 .ميغا بيك�سل و�أوتو
فوك�س وقراءة �سهلة و�سريعة.
� .3شا�شة من نوع تي �أف تي وبحجم  5بو�صة.
� .4ستة ع�شر مجموعات من الألوان المختلفة
وال�سطوع المفيد في القراءة المريحة دون ت�أثيرات
جانبية على العين.
 .5قوائم ذات عنا�صر كبيرة للت�ضبيط والإختيار.
 .6و�ضعين مختلفين ومنا�سبين للقراءة �أحدهما
بزاوية والآخر �أُفقي و�إلتقاط عن بعد متر ون�صف
ا لمتر .
 .7نظام �إ�ضاءة متميز لتبديد الإ�ضاءة �إرتداد
الأ�ضواء غير ال�ضرورية والمزعجة.
 .8خا�صية �إلتقاط ال�صور وتثبيتها للمعاينة القريبة
مع حوافز �صوتية.
 .9بطارية قابلة لل�شحن وعمل متوا�صل لمدة 3
�سا عا ت .
 .10حقيبة حمل واقية.
 .11الوزن  249جرام.
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اكتيلينو

�أكتيلينو هو جهاز مفكرة �إلكترونية للمكفوفين .يحتوي على  16خلية بيزو بريل �سيراميكية .ولوحة مفاتيح
بريل ال�صامتة تجعل جهاز �أكتيلينو رفيقك اليوم ،يعر�ض جهاز �أكتيلينو المعلومات على �سطر بريل للقراءة،
كما �أنه يمكنك الح�صول على المعلومات ب�شكل �صوتي
مميزات الجهاز:
• جهاز �أكتيلينو هو طريقك للو�صول �إلى العالم الخارجي .ال تحتاج لتحميل �أي برنامج ،بب�ساطة قم بكتابة
مفكراتك �أو ما ترغب به ثم �أر�سله �إلى هاتفك المحمول �أو جهاز الحا�سوب الخا�ص بك ،الميكروفون الداخلي
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الموجود بالجهاز ي�سمح لك بالت�صال عن طريق
برامج التوا�صل مثل �سكايب ،في�س تايم والوات�ساب.
• يقدم جهاز �أكتيلينو خا�صية التعرف باللم�س
الفريدة .حيث ح�صلت �شركة هاندي تيك على براءة
اختراع في (التحكم بموقع القراءة الن�شط) ،حيث
ت�سمح هذه الخا�صية للجهاز ب�أن يعمل ك�شا�شة لم�س
للأجهزة اللوحة ،و ت�سمح هذه الخا�صية للم�ستخدم
بالقراءة المتوا�صلة ،حيث ي�ست�شعر الجهاز و�صول
الم�ستخدم لنهاية الن�ص فيقوم تلقائيا باالنتقال �إلى
ال�سطر التالي.
• �أكتيلينو جهاز مفكرة �إلتكترونية متكامل .حيث
يقدم لك مجال وا�سع من الخ�صائ�ص مثل معالج
الن�صو�ص ،الآلة الحا�سبة ،منظم الجداول� ،ساعة
م�ؤقتة �أو منبه .كما �أنه يحتوي على الألعاب التفاعلية
ويدعم تعليم المو�سيقى بالبريل.
• جهاز الأكتيلينو ي�سمح لك بالكتابة بدون الحاجة
�إلى برامج �إ�ضافية وفقط عن طريق ا�ستخدام �أمر
ب�سيط ،يمكنك �إر�سال مدوناتك �إلى هاتفك المحمول
�أو حا�سوبك ال�شخ�صي.
• �أكتيلينو لديه العديد للجميع� .سواء كنت تتعلم
قراءة بريل �أو كنت تحب القراءة ،يمكنك اال�ستمتاع
بقراءة الكتاب من الغالف �إلى الغالف وبدون الحاجة
�إلى �أن ت�ضغط �أي مفتاح .ذاكرة التخزين الخا�صة
بجهاز �أكتيلينو لديها القدرة على تخزين العديد من
ملفات الكتب التي ت�صل �إلى الآالف فال داعي �أن تقلق
من نفاذ الكتب المخزنة لديك!
• تكنولوجيا التحكم بموقع القراءة الن�شط الموجودة
بجهاز �أكتيلينو تجعل القراءة �أكثر متعة.هذه
الخا�صية ت�ستطيع �أن ت�ست�شعر موقع القراءة على
عار�ض البريل .يمكنك التحكم بم�ستوى فاعلية هذه
الخا�صية من �أجل �أن تكون مالئمة لجميع قارئين
البريل بمختلف م�ستوياتهم.
• جهاز �أكتيلينو يقدم لك :المعلومات عن طريق
البريل ،المعلومات ب�شكل �صوتي� ،إدخال المعلومات،
والتحكم بحا�سوبك ال�شخ�صي .ال�سماعات

والميكروفون الموجودين في الجهاز �سيجعلونك في
توا�صل دائم مع العالم المحيط .يمكنك تو�صيل �أربعة
�أجهزة بجهاز الأكتيلينو في نف�س الوقت ،ثالثة منهم
عن طريق البلوتوث و واحد عن طريق اليو �أ�س بي.
• جهاز الأكتيلينو هو عار�ض بريل ومفكرة �إلكترونية
مع ًا في نف�س الجهاز .ال�شكر لتكنولوجيا ال hid
،حيث �سيتم التعرف تلقائيا على جهاز الأكتيلينو
من قبل �أنظمة الحوا�سيب و�سيعمل دون الحاجة �إلى
تن�صيب برنامج محدد.
• ال�شا�شة مثل ويندو �آيز ،جاو�س� ،إن في دي �أي �أو
ال�سوبرنوفا جميعها يمكنها العمل مع �أكتيلينو ال�سلكي ًا
�إما عن طريق البلوتوث �أو تو�صيلة اليو �أ�س بي.
• ال�شكر لخا�صية تو�صيل �أكثر من جهاز بالأكتيلينو في
نف�س الوقت .يمكنك تو�صيل ثالثة �أجهزة بالأكتيلينو
عن طريق البلوتوث في نف�س الوقت� .أكتيلينو متوافق
مع �أنظمة ت�شغيل �أبل ،الأندرويد وجوجل.
الموا�صفات الفنية:
خلية بريل مقعرة (بيزو �إلكتريك)
•
تكنولوجيا التحكم بموقع القراءة الن�شط
•
� 8أزرار بريل
•
زرين م�سافة
•
 16زر للم�شيرة
•
زرين ثالثي التحكم
•
منفذ يو ا�س بي للوحة التحكم
•
منفذ يو ا�س بي للتو�صيل بجهاز الحا�سوب �أو لل�شاحن
•
ذاكرة تخزين  16جيجا بايت
•
تكنولوجيا البلوتوث الال�سلكي
•
�سماعة عالية ال�صوت
•
بطارية ليثيوم  3000ملي �أمبير
•
�ساعات العمل للبطارية� 30 :ساعة تقريبا
•
�ساعات ال�شحن للبطارية� 3 :ساعات
•
•	�أبعاد الجهاز :الطول � 16.6سم،
العر�ض �10.9سم ،االرتفاع � 2.9سم
•
الوزن 420 :جرام
•
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طب وعلوم

العمى وفقدان البصر
(إرشادات وتوجيهات)

170

ٍ
ل�شخ�ص ما � َّإن لديه ا�ضطراب ًا
تقول
من ال�صعب �أن َ
في الر�ؤية ال يمكن �أو من ال�صعب معالج ُته؛ فقد ي�ؤ ِّدي
بالتفجع
عند بع�ض الأ�شخا�ص �إلى حال ٍة �شبيهة
ذلك َ
ُّ
�أو الحزن ال�شديد  ،bereavementحيث يعانون
من ٍ
طيف من الم�شاعر التي ت�شتمل على ال�صدمة
يتقبلوا حال َتهم في نهاية
والغ�ضب والإنكار قبلَ �أن َّ
المطاف.
عند معاناة ال�شخ�ص من �ضعف الب�صر �أو العمى،
َ
ُيحال �إلى اخت�صا�صي العين للح�صول على الإر�شادت
بعد معرفة ال�سبب ومحاولة معالجته.
المنا�سبةَ ،
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الدعم
مجموعات َّ
ي�ستفيد الم�صابون ب�ضعف الب�صر �أو العمى
يمكن �أن
َ
المكونة من �أفراد
الدعم
كثير ًا من �إحدى مجموعات َّ
َّ
ُيعانون من الحالة نف�سها.
معين ال�ضطراب الب�صر ،وذلك
قد ُي َّ
حدد م�ستوى َّ
�شدة �ضعف الر�ؤية :ا�ضطراب الب�صر �أو
ح�سب َّ
�ضعف الر �ؤية الجزئي sight impaired (partially
ال�شديد (العمى)
� ،)sightedأو ا�ضطراب الب�صر َّ
( .)severely sight impaired blind
حد َة الب�صر visual
يقي�س
اخت�صا�صي العين َّ
ُّ
( acuityالقدرة على ر�ؤية التفا�صيل من على ُبعد)،
ال�شخ�ص حو َله وهو
ومجال الر�ؤية (مقدار ما يراه
َ
ُ
ينظر �إلى الأمام).
التعاي�ش
معظم الم�صابين با�ضطراب الب�صر
ي�ستطيع
َ
ُ
مع حالتهم وهم في المنزل؛ ولكن ،قد يحتاجون �إلى
ال�سيما �إذا كانوا يعي�شون
�إجراء بع�ض التغييرات فيهَّ ،
بمفردهم.
المهمة التي قد تكون
وفيما يلي قائمة ببع�ض الأ�شياء
َّ
مفيدة:
	••هاتف ب�أزرار كبيرة ،big-button telephone
جواالً.
�سواء �أكان ثابت ًا �أم َّ
ٌ
	••حا�سوب �أو كمبيوتر ،فالإنترنت يمكن �أن يو ِّفر
�شعور ًا حقيقي ًا بالتوا�صل مع الأ�صدقاء والعائلة،
ف�ض ًال عن الأ�شخا�ص الآخرين الم�صابين
عملية
با�ضطراب الب�صر .كما �أ َّنه طريق ٌة
َّ
الكت�شاف المعلومات والح�صول على الب�ضائع
لوحات مفاتيح ذات
والخدمات .ولذلك ،تتو َّفر
ُ
خا�صة وقوارئ
�أزرار كبيرة و�شا�شات عر�ض
َّ
للن�صو �ص .
	••جهاز �إنذار اجتماعي .Community alarm
عند �ضغطه �إ�شار ًة
جها ٌز �صغير له ز ّر �إنذار ير�سل َ
تحذير َّية �إلى مركز ا�ستجابة ،حيث يقوم هذا
معين.
المرك ُز بتنبيه �أو �إعالم �صديق �أو قريب َّ
الم�صابيح ذات ال�ضوء
	••�إ�ضاءة �ساطعة :تع ُّد
ُ
ال�ساطع والأ�ضواء القابلة للتعديل �أ�شياء �ضرور َّية

ال�سيما في المطبخ والأدراج
في المنزل،
َّ
(وهي المناطق الأكثر عر�ض ًة للحوادث).
ويو�صى بالم�صابيح الت�أ ُّلقية (فلور�سنت )
fluorescent bulbsلأ َّنه تعطي �إ�ضاء ًة
�ساطعة ،وهي لي�ست مرتفع َة الثمن بالمقارنة مع
مدة عملها.
طول َّ
يكون لطالء �أو نوع دهان المنزل
•كما يمكن �أن َ
دو ٌر في ت�سهيل الر�ؤية ،مثل �أ�سلوب الدهان بلونين
متباعدين ،كالأ�سود والأبي�ض ،حيث يجعل ذلك
الفرق بين الأ�شياء المتجاورة �أو�ضح ،مثل الباب
َ
وقب�ضته �أو الدرج والدرابزين.
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القراءة والكتابة
ٍ
عند وجود م�شاكل في قراءة
عد ُة
خيارات متاحة َ
هناك َّ
وال�ص ُحف.
الن�صو�ص العادية في الكتب والمج َّالت ُّ
من � ِ
ا�ستعمال �أداة تكبير تجعل
أب�سط هذه الخيارات
ُ
ِ
أكبر للم�ساعدة على قراءتها.
الحرف
َ
والكلمات تبدو � َ
عدة،
ويمكن
ُ
الح�صول على هذه الأدوات من م�صادر َّ
كالم�ست�شفيات واخت�صا�صيي الب�صر َّيات � ...إلخ.
إلكترونية
ا�ستعمال القوارئ ال
كما يمكن
ُ
َّ
حمل باليد وت�سمح
 ،e-readersوهي �أدوات ُت َ
ال�ص ُحف والمجالت
بتحميل الكتب واال�شتراك في ُّ
على الإنترنت ،ويمكن و�ض ُع خيار عر�ض الن�صو�ص
بحجم كبير.
ٍ
ويمكن و�ض ُع برامج القراءة من ال�شا�شة screen-
 reading softwareعلى الحا�سوب ،حيث تقر�أ
البريد الإلكترو ِني والم�ستندات والن�صو�ص على
َ
ا لإنترنت.
برامج لتمييز ال�صوت voice
وهناك �أي�ض ًا
ُ
يتحدث
 ،recognition programmesحيث
َّ
ال�شخ�ص من خالل جهاز �صوت ِ
كروفون) ،ويقوم
ُ
(م ُ
البرنامج بتحويل الكالم �إلى كتابة .كما يمكن
ُ
ا�ستعمال هذه البرامج لإمالء الأوامر ،مثل �إغالق
ُ
الإنترنت واالنتقال من موقع �إلى �آخر عليه.

�إلى اختيار طريقة برايل  .Brailleوهي نظا ٌم في
أحرف بارزة كبديل عن الأحرف
�ستعمل فيه � ٌ
الكتابة ُت َ
ا لمكتو بة .
بالإ�ضافة �إلى طبعات برايل للكتب والمجالت،
الح�صول على وحدات عر�ض برايل Braille
يمكن
ُ
و�صل �إلى الحوا�سيب،
 ،display unitsوالتي ُت َ
وت�سمح بقراءة ال ُّن�صو�ص على �شا�شة الكمبيوتر .كما
لوحات مفاتيح برايل للحوا�سيب �أي�ضاً.
تتو َّفر
ُ
والتجول
الحركة
ُّ
ٍ
للتحرك
عد ُة طرق مختلفة يمكن ا�ستعمالُها
هناك َّ
ُّ
ٍ
ب�شكل م�ستق ّل �إذا كانت لديه م�شكل ٌة في الر�ؤية.
الع�صا الطويلة
ال�شخ�ص ع�صا طويلة تفيده في الحركة
يجد
يمكن �أن َ
ُ
للطي ،ويمكن �أن
ُّ
والتجول ،وهي نو ٌع من ال ُع�صي قابل ِّ
تح�س�س الأ�شياء في
خالل
من
الحركة
على
ت�ساعد
َ
ُّ
طريق ال�شخ�ص .كما تجعل هذه الع�صا ال�سائقين
ال�شخ�ص
والعابرين الآخرين ُمد ِركين ب� َّأن هذا
َ
م�صاب ب�ضعف الب�صر.
ٌ

النظام الدولي لتحديد المواقع
النظام الدولي لتحديد المواقع global
طريقة برايل
ُ
بع�ض الم�صابين ب�ضعف الب�صر ال�شديد )positioning system (GPS ،هو و�سيل ُة
يلج�أ
ُ
ال�سيما الذين ظهرت الم�شكل ُة لديهم في عمر �صغير ،ا�ستك�شاف تقوم على ا�ستعمال �إ�شارات من الأقمار
َّ
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ال�صناعية لتحديد الأماكن ،والم�ساعدة على
َّ
التخطيط للرحالت.
ٍ
كوحدات م�ستق َّلة يمكن
تتو َّفر �أجهز ُة تحديد المواقع
برمج ُتها با�ستعمال لوحة مفاتيح برايل ،وهي ُتخ ِبر
عن الموقع الراهن ،وتعطي التعليمات للحركة باتجاه
موقع ما.
ٍ
جوا ٌل ذكي ،يمكن تحميلُ عدد
�إذا كان لدى ال�شخ�ص ّ
من تطبيقات �أو برامج تحديد المواقع.
ال�سيارة
قيادة َّ
عند ت�شخي�ص حالة ت�ؤثِّر في الر�ؤية لدى ال�شخ�ص،
َ
والبد من تبليغ
بحكم الباطلة.
َّ
تع ُّد رخ�ص ُة القيادة ُ
ال�شخ�ص مخالف ًا
�إدارة منح ُر َخ�ص القيادة ،و�إ َّال كان
ُ
عند بع�ض ال ُّدول.
للقانون َ
حاالت ا�ضطراب الب�صر الخفيف،
و ُي�س َتثنى من ذلك
ُ
حيث تكون القياد ُة م�سموح ًا بها في القانون �إذا كان
ال�شخ�ص قادر ًا على قراءة لوحة الأعداد من م�سافة
ُ
 20متر ًا (  65قدماً) ،وعندما يظهر اختبا ُر العين � َّأن
�سمح لل�شخ�ص
َّ
حد َة الب�صر هي  12/6على الأق ّل .و ُي َ
ِ
عند قراءة لوحة
بو�ضع نظَّ ارات �أو عد�سات ال�صقة َ
الأعداد �أو الأحرف.

ٍ
حول التعاي�ش مع هذه
ن�صائح و�
تقدم
إر�شادات َ
التي ِّ
َ
بع�ض الم� َّؤ�س�سات التي
الم�شكلة في العمل .وهناك ُ
ُتتيح للموظَّ ف �أن يعملَ من منزله بح�سب الوقت الذي
يختاره ،كما في بع�ض الحاالت كحفظ ال�سجالّت
وو�ضع خطط العمل � ...إلخ.

االختبارات الدور َّية للب�صر
المهم
عند �إ�صابة ال�شخ�ص ب�ضعف الب�صر ،يكون من
َ
ِّ
عينية منتظمة ،بحيث ي�ستطيع
�أن
َ
يخ�ضع الختبارات َّ
العمل
التغيرات الجديدة في عينيه ،ويعطي
ُ
الطبيب ِّ
تحري ُّ
�إذا كان
ال�شخ�ص على ر�أ�س عملهُ ،
القيام به بالن�سبة �إلى
حول �أف�ضل ما يمكن
ُ
و�ش ِّخ�ص له م� َّؤخر ًا الم�شور َة َ
ُ
ا�ضطراب في الب�صر ،يمكن �أن
َ
ي�ستفيد من الجهات ب�صره.
ٌ
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ٕانفصال الشبكية

retinal detachment

ال�شبكية
انف�صال
يحدث
ُ
َّ
الرقيقة في الجزء الخلفي من العين،
عندما تبد�أ البطان ُة َّ
ال�شبكية  ،retinaباالنف�صال عن الأوعية
�سمى
َّ
والتي ُت َّ
المغذية.
الدموية التي تم ُّدها بالأك�سجين والعنا�صر
ِّ
و�إذا لم ُتعالَج الحال ُة �سريعاً ،ف�سوف ي�ؤ ِّدي ذلك �إلى فقدان
الب�صر في العين الم�صابة.
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الأعرا�ض والعالمات التحذيرية
معظم الأ�شخا�ص من عالمات تحذير َّية تد ُّل على
ُيعاني
ُ
عر�ض ٌة لخطر حدوث انف�صال قبلَ �أن يفقدوا
� َّأن
َّ
ال�شبكي َة ُم َّ
العالمات على ما يلي:
ب�صرهم .وت�شتمل هذه
ُ
* ظهور مفاجئ لل َعوائم floaters؛ وهي نقط �أو بقع �أو
خطوط �سوداء تعوم �أو تطفو في مجال الر�ؤية (تقت�صر
الإ�صاب ُة على ٍ
عين واحد ٍة عاد ًة).
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1 .1ت�أثير بيت العنكبوت  cobwebللكثير من ال َعوائم
أ�شخا�ص �آخرون عن م�شاهدتهم
ال�صغيرة ،حيث �أبلغ �
ٌ
لبقعة عائمة �سوداء كبيرة ت�شبه الذبابة .housefly
�ضوئية مفاجئة و�سريعة في العين
2 .2حدوث وم�ضات
َّ
ت�ستمر �أكثر من ثانية واحدة.
الم�صابة ،ال
ُّ
 3 .3تغ ُّيم �أو ا�ضطراب الر�ؤية.
تناق�ص الر�ؤية في العين الم�صابة �إذا لم ُتعالَج
يبد�أ
ُ
معظم الأ�شخا�ص هذه الحال َة بالظل �أو
الحالة .وي�صف
ُ
«ال�ستارة ال�سوداء  »black curtainالتي تنت�شر في
مجال ر�ؤيتهم.
ال�شبكية على ٍ
عين واحدة عاد ًة.
حدوث انف�صال
يقت�صر
ُ
َّ
وعند �إ�صابة �إحدى العينين ،تكون فر�ص ُة �إ�صابة العين
َ
الأخرى بانف�صال ال�شبكية هي .%10
متى ينبغي طلب الم�ساعدة الطبية؟
يجب ا�ست�شار ُة الطبيب فو َر ظهور � ٍّأي من العالمات
ا لتحذ ير َّية .
الأ�سباب
ال�شبكي ُة في الجزء الخلفي من العين ،وتر�سل
تتو�ضع
َّ
َّ
مما ي�سمح بحدوث الر�ؤية .وعند
الإ�شارات �إلى الدماغَّ ،
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تتخرب الخاليا
حدوث انقطاع في �إمداد
َّ
ال�شبكية بالدمَّ ،
مما ي�ؤدي �إلى فقدان الب�صر.
َّ
الع�صبيةَّ ،
ال�شبكية في معظم الأحيان نتيجة ازدياد
انف�صال
يحدث
ُ
َّ
ر َّقتها وه�شا�شتها مع التق ُّدم في ال�سن ،وانف�صالها عن
غذيها غالباً.
الأوعية الدمو َّية التي ُت ِّ
االنف�صال عن حدوث �إ�صابة مبا�شرة في
كما قد ينجم
ُ
العين� ،إ َّال � َّأن هذه الحال َة �أق ّل �شيوعاً.
الت�شخي�ص
الطبيب بوجود انف�صال في ال�شبكية ،فمن
�إذا ا�شتبه
ُ
المحتمل �أن ُيح ِّول الحال َة �إلى الطبيب االخت�صا�صي
بالأمرا�ض العينية ،ويجري ذلك في نف�س اليوم عاد ًة.
اخت�صا�صي الأمرا�ض العينية بدرا�سة الجزء الخلفي
يقوم
ُّ
ال منظار العين ophthalmoscope
من العين م�ستعم ً
ال�ش ِّقي slit
(عد�سة مكبرة م َّت�صلة ب�ضوء) والم�صباح ِّ
( lampمجهر ُيك ِّبر العين في �أثناء �إراحة الر�أ�س على
م�سند الذقن) .وعند وجود َ�ضعف في الر�ؤية ناجم عن
ال�شبكية ،فقد ُي َلج�أ �إلى ا�ستعمال الت�صوير بالأمواج فوق
ال�صوتية للتح ُّقق من الحالة.
المعالجة
ال�شبكية �سريعةً ،انخف�ضت
ك َّلما كانت معالج ُة انف�صال
َّ
مخاطر حدوث فقدان جزئي �أو دائم للر�ؤية في العين
ُ
الم�صابة.
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يمكن �إعاد ُة تثبيت معظم حاالت انف�صال ال�شبكية بنجاح
من خالل الجراحة .وهناك ع َّد ُة �أنواع من الإجراءات
الجراحية المختلفة ،والتي تختلف عن بع�ضها بع�ض ًا
باختالف حالة ال�شخ�ص.
قد ي�ستغرق ال�شفا ُء الكامل من العملية الجراحية في العين
عف في الر�ؤية خالل هذه الفترة،
ع َّد َة �أ�شهر .وقد يحدث َ�ض ٌ
القيام ببع�ض الأن�شطة
ال�شخ�ص لن ي�ستطيع
مما يعني � َّأن
َ
َ
َّ
المعتادة ،مثل قيادة المركبات �أو الطيران.
عند بع�ض الأ�شخا�ص
ال تعود درج ُة الر�ؤية �إلى طبيعتها َ
عف دائم في
بعد �إجراء الجراحة ،وقد يحدث عندهم َ�ض ٌ
يظهر ذلك حتى
الر�ؤية
َّ
الجانبية �أو المركز َّية .ويمكن �أن َ
المخاطر
ال�شبكية .وتزداد
بعد نجاح عملية �إعادة تثبيت
َ
ُ
َّ
المتعلِّقة بالر�ؤية ك َّلما طالت فتر ُة عدم معالجة انف�صال
ال�شبكية.
المعر�ضون للإ�صابة
الأ�شخا�ص
َّ
ُتع ُّد حال ُة انف�صال ال�شبكية من الحاالت النادرة ،حيث ال
تتجاوز ن�سبة الإ�صابة � %0.01سنو َّي ًا في المملكة المتحدة
مثالً.
حدوث انف�صال ال�شبكية بعمر ال�شخ�ص ،حيث
يرتبط
ُ
معظم الحاالت تحدث عند الأ�شخا�ص الذين تتراوح
� َّإن
َ
�أعمارهم بين  70-60عاماً.
انف�صال ال�شبكية نتيجة لحدوث �إ�صابة
بينما قد يحدث
ُ
مهما كان عمر ال�شخ�ص ،بمن فيهم الأطفال.
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األداة القانونية المهملة

البروتوكول االختياري الملحق باالتفاقية الدولية
لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

بقلم :د�.أحمد العمران ،الباحث المتخ�ص�ص في حقوق الإن�سان وحقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
منذ �أَ ْن اع َت َم َدت الجمعية العامة
ع�شرة �أعوام م�ضت ُ
للأمم المتحدة االتفاقية الدولية لحقوق الأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة ب َغ َر ِ�ض تعزيز وحماية وكفالة تمتع
جميع الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة تمتعا كامال ،على
قدم الم�ساواة مع الآخرين ،بجميع حقوق الإن�سان
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والحريات الأ�سا�سية ،وتعزيز احترام كرامتهم
ا لمت�أ �صلة .
وال يمكن لأحد �أن يماري في المكت�سبات التي حققتها
االتفاقية ،حيث �أ�سهمت ب�شكل فاعل في �إحداث نقلة
ملحوظة في طريقة الدول في تعاملها مع ق�ضايا
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،فلم تعد الدول اليوم تعمد �إلى
عزل ق�ضايا هذه الفئة والتعاطي معها ب�شكل منف�صل،
و�إنما جعلتها جزء ال يتجز�أ من خططها اال�ستراتيجية
ومنظومتها التنموية ال�شاملة ،وهذا بالطبع يرجع �إلى
المنهج الحقوقي المتر�سخ في االتفاقية الذي � َأثر
بدوره على تغيير فهم الدول للإعاقة وتوجهاتها نحو
�أ�صحابها.
الحديث بين �أو�ساط الباحثين والكتاب
َو َق ْد َكث َُر
ُ
المخت�صين في ال�ش�أن الحقوقي للإعاقة حول
االتفاقية وما �أحدثته من تغيير �إيجابي في المفاهيم
والأيديولوجيات المرتبطة بالإعاقة على الأقل� ،إال �أَ َّن
القليل منهم انبرى للحديث عن البروتوكول االختياري
بو�صفه �أداة قانونية ملحقة باالتفاقية ،ال تقل �أهمية
عنها ،وهذا ما �سنحاول فعله فيما تلى من �سطور.
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة� ،إلى جانب
االتفاقية الدولية لحقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة،
بروتوكوال اختياريا يتيح للأفراد �أو مجموعات الأفراد،
�إمكانية اللجوء �إلى اللجنة الدولية لحقوق الأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة للإبالغ عن �أي انتهاك تعر�ضوا له من
قبل دولة طرف في االتفاقية.
وكما هو ال�ش�أن ،في االتفاقية الدولية لحقوق
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،ال تعد �أحكام البروتوكول
االختياري ملزمة وداخلة حيز النفاذ �أال بالن�سبة

للدول (�أو منظمات التكامل الإقليمي) الم�صادقة �أو
المن�ضمة �إليه.
وقد حوى البروتوكول االختياري  18مادة بينت �آلية
تقديم ال�شكاوى والردود عليها و�إجراءات الم�صادقة
�أو االن�ضمام �إلى البروتوكول والتحفظ عليه
واالن�سحاب منه.
وحددت المواد من � 1إلى � 7آلية تنفيذ البروتوكول
االختياري لالتفاقية الدولية لحقوق الأ�شخا�ص ذوي
ا لإعاقة.
�إذ يتعين بموجب البند  1من المادة الأولى
على الدول الأطراف في البروتوكول االختياري،
االعتراف باخت�صا�ص لجنة حقوق الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة المتمثل في تلقي البالغات من الأفراد �أو
مجموعات الأفراد �أو با�سم الأفراد �أو مجموعات
الأفراد الم�شمولين باخت�صا�صها والذين يدعون �أنهم
�ضحايا دولة طرف لأحكام االتفاقية ،والنظر في تلك
البالغات.
وقد ا�شترط البروتوكول االختياري ل�صحة البالغ
المقدم �شروط عدة منها:
�1 .1أن يقدم البالغ �ضد دولة طرف في البروتوكول
االختياري واالتفاقية و�أال يكون البالغ مجهوال و�أال
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يت�ضمن ما يمثل �إ�ساءة ال�ستعمال الحق و�أال يكون
منافي لأحكام االتفاقية.
2 .2كما ا�شترط البروتوكول ل�صحة البالغ �أال يكون
قد �سبق للجنة النظر فيه �أو ما زال منظور �أمامها
بمقت�ضى �إجراء �آخر من �إجراءات التحقيق
الدولي �أو الت�سوية الدولية و�أن ي�ستنفد المبلغ
كافة و�سائل االنت�صاف (الطعن) الداخلية و�أن
يكون البالغ قائم على �أ�سا�س وا�ضح و�أن يكون
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مدعما ببراهين كافية.
3 .3وا�شترط البروتوكول �أخيرا �أن تكون الوقائع،
مو�ضوع البالغ ،قد حدثت بعد بدء نفاذ هذا
البروتوكول بالن�سبة للدولة الطرف ما لم تكن
تلك الوقائع قد بد�أت قبل ذلك وال زالت قائمة.
4 .4وبعد تحقق اللجنة من ا�ستيفاء البالغ المرفوع
�إليها لل�شروط الم�شار �إليها ،تقوم عندئذ بعر�ضه،
ب�سرية ،على الدولة المعنية .ويتعين على الدولة
بعد تلقيها لإخطار اللجنة تقديم تف�سيرات �أو
بيانات مكتوبة ،في غ�ضون �ستة �أ�شهر ،تو�ضح
فيها الم�س�ألة ،مو�ضوع البالغ ،وتو�ضح �أي
�إجراءات انت�صاف قامت الدولة بتبنيها.
ومن ثم تقوم اللجنة بالنظر في البالغ في جل�سات
مغلقة ،وبعد �إتمامها لدرا�سته ،تقوم ب�إحالة
اقتراحاتها وتو�صياتها� ،إن وجدت� ،إلى الدولة الطرف
المعنية و�إلى مقدم البالغ.
وفي حال تلقي اللجنة معلومات موثوق بها تدل على
وقوع انتهاكات ج�سيمة �أو منتظمة من جانب دولة
طرف للحقوق المن�صو�ص عليها في االتفاقية ،تدعو
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اللجنة تلك الدولة الطرف �إلى التعاون في فح�ص
المعلومات وتقديم مالحظات ب�ش�أن المعلومات
المعنية لهذا الغر�ض .كما يجوز للجنة تعيين ع�ضو
�أو �أكثر من �أع�ضائها لإجراء تحر وتقديم تقرير على
وجه اال�ستعجال �إلى اللجنة� ،آخذة في اعتبارها �أي
مالحظات تقدمها �إليها الدولة الطرف المعنية و�أي
معلومات �أخرى موثوق بها متاحة لها .ويجوز �أن
ي�شمل التحري �أي�ضا القيام بزيارة لإقليم الدولة متى
ا�ستلزم الأمر ذلك وبموافقتها.
وبعد �إتمام اللجنة لذلك التحري ،تقوم ب�إحالة تلك
النتائج �إلى الدولة الطرف المعنية م�شفوعة ب�أي
تعليقات وتو�صيات ،وتقوم الدولة بتقديم مالحظاتها
على التحري الذي تم وذلك في غ�ضون �ستة �أ�شهر بعد
تلقيها لتعليقات اللجنة حوله.
كما �أن للجنة ،عند االقت�ضاء ،وبعد انتهاء فترة ال�ستة
�أ�شهر الم�شار �إليها دعوة الدولة الطرف المعنية �إلى
�إبالغها بالتدابير المتخذة ا�ستجابة لذلك التحري.
كانت هذه �أهم الأحكام المبينة لآلية تنفيذ البروتوكول
االختياري لالتفاقية الدولية لحقوق الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة.
ومن الجدير بالبيان ،ف�إن الدولة وقعت على البروتوكول

االختياري لالتفاقية الدولية لحقوق الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة في العام  2008ولم تن�ضم �إليه بعد ،و�سيكون
لهذا البروتوكول ،في حال ان�ضمام الدولة �إليه� ،أبلغ
الأثر في زيادة تعزيز حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
خا�صة و�أنه يفتح المجال لأي فرد �أو مجموعة �أفراد
للتظلم �أمام اللجنة الدولية لحقوق الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة في حال تعذر ح�صولهم على تلك الحقوق بعد
ا�ستنفاد كافة و�سائل الطعن الداخلي المتاحة لهم،
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التمكين الرقمي لذوي اإلعاقة:
فرص وتحديات.

بقلم :د� .أحمد العمران ،الباحث المتخ�ص�ص في حقوق الإن�سان ،وحقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
�شهدت تقنيات االت�صال المعلوماتية تطورا مذهال في
ال�سنوات الأخيرة �إلى الحد الذي جعل م�ستخدميها
فارتبط كلُ �شيء
عاجزين عن مواكبة الجديد فيها.
َ
أ�صبح من غير الم�ست�ساغ �إنجاز
بهذه التقنيات ،و� َ
�أي تعامل دون ا�ستخدام و�سائط تقنية وحلول رقمية
وتطبيقات ذكية .و�سيكثر االعتماد في الم�ستقبل
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القريب على تقنيات مثل� :إنترنت الأ�شياء ،الواقع
االفترا�ضي وتقنية ثالثية الأبعاد .ونتيجة لهذا التحول
انت�شرت العديد من الكيانات الذكية
الرقمي الرهيب،
َ
التي ال يوجد لها �أ�سا�س مادي ،فظهرت على �أر�ض
الواقع كيانات مثل :الحكومات الذكية ،المدن الذكية،
المحاكم الذكية ،المكتبات والجامعات الذكية،
ريد لها �أن تكون نوافذ
وغيرها من الكيانات التي �أُ َ
لت�سريع عجلة التطور والنمو ،بكافة �صوره ،بما ي�سهم
في زيادة �إمكانية و�صول كافة �أفراد المجتمع �إليها
على حد �سواء بما ي�سهل عليهم اال�ستفادة من كل ما
ُي َق َد ُم عبرها.
لي�س هذا فح�سب ،بل َع ِم َدت الحكومات �إلى ت�سخير
َ
كافة �إمكاناتها ال�ستغالل المنافع التي تتيحها
هذه التقنيات ،فحثت �أفراد المجتمع على االبتكار
با�ستغالل انت�شار التكنولوجيا الحديثة ،و�أن�ش�أت
وزارات للذكاء اال�صطناعي نظرا لأن م�ستقبل دول
العالم اليوم مرهو ٌن بتطور هذه التكنولوجيات
ومتوقف على اكتمال التحول الذكي لكياناتها المادية.
ٌ
و�إلى جانب هذه المعطيات والمتغيرات ،ظهرت �آالف
االختراعات الم�صممة لتراعي
االحتياجات المتنامية لأفراد وم�ؤ�س�سات المجتمع،
و�أبدع مطورها في تمكين هذه المجموعات من
اال�ستفادة منها في جميع المجاالت .فمثال :يتناف�س
م�صنعوا المركبات في تطوير ال�سيارات الذاتية
القيادة وتزويدها بتقنيات �صديقة للبيئة نظرا
للفوائد العملية التي �سيجنيها كافة �أفراد المجتمع
من مثل هذه التقنيات.
ومن الأمور البديهية الم�سلم بها� ،أن التمتع بهذه
الحلول حق للجميع ،ال يجوز بموجب القوانين

الطبيعية والأعراف ال�سائدة والمواثيق الدولية
لحقوق الإن�سان ،حرمان �أي فرد من التمتع بها على
قدم الم�ساواة مع الآخرين ،خا�صة �إذا ما ا�س ُت ِ
خد َمت
بغر�ض تمكين بع�ض الفئات مثل الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة من االنخراط في مجاالت الحياة المختلفة،
فال�سيارة الذاتية القيادة ،مثال� ،ستعزز من �إمكانية
و�صول وانتقال ذوي الإعاقات الب�صرية والحركية في
البيئات المادية.
وكذا الحال بالن�سبة للمحتويات الرقمية ،المتوفرة
�سواء في و�سائل الإعالم المختلفة �أو في المكتبات
الذكية� ،أو غيرها ،ف�إن التطور الذي طر�أ على الأوعية
الم�ستخدمة الحتظان هذه الكيانات الغير المادية،
�س ُي َع ِّز ُز من عملية الو�صول �إليها خ�صو�صا �إذا ما
روعيت موا�صفات التهيئة الالزمة لتحقيق �إمكانية
النفاذ �إلى البيئات الغير مادية.
وبهذا َي َت ِّ�ضح حجم الفر�ص التي يمكن �إتاحتها
لتحقيق التمكين الرقمي ال�شمولي للأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة ،فالتمكين الرقمي من �ش�أنه فتح الأبواب
على م�صراعيها لإدماج هذه الفئة في مختلف جوانب
الحياة �سواء كانت ثقافية �أو اقت�صادية �أو اجتماعية �أو
ترفيهية �أو غير ذلك ،فعندما ُتطَ َبق موا�صفات التهيئة
في التطبيقات الذكية الم�صممة لتحقيق النفاذ �إلى
المكتبات الرقمية ،ف�إن هذا �سيزيد من فر�ص ذوي
الإعاقات الب�صرية ومن لديهم ع�سر في القراءاة ومن
يواجهون �صعوبات في حمل الكتاب في تحقيق �إمكانية
الو�صول �إلى ماليين الم�صادر المعرفية ،الأمر الذي
�سيكون له �أبلغ الأثر في زيادة الم�ستوى الثقافي لهذه
الفئة.
وهذا الحال ينطَ ِب ُق �أي�ضا على �ألعاب الفيديو
المتداولة رقميا ،ف�إذا ما روعيت فيها موا�صفات
التهيئة ،ف�سيتمكن ه�ؤالء من ا�ستخدامها ،مما يعني
زيادة فر�ص م�شاركة هذه الفئة في الحياة الترفيهية
بجميع جوانبها بما فيها �ألعاب الفيديو.
وال يمكن �إغفال الحديث عن �أهمية مراعاة �سهولة
النفاذ �إلى التطبيقات الذكية الم�صممة من قبل
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الجهات الحكومية بغر�ض تمكين متعامليها من
الح�صول على خدماتها ،فمراعاة مو�صفات �إمكانية
الو�صول �إليها من �ش�أنه اخت�صار الكثير من الجهد
والوقت على جميع فئات المجتمع بما فيها فئة ذوي
ا لإعاقة.
وعلى الرغم من التطور الكبير الذي �شهده العالم
الرقمي المعلوماتي في جميع المجاالت� ،إال �أن الواقع
العملي قد �أفرز العديد من التحديات التي تحول دون
تحقيق التمكين الرقمي ال�شامل للأ�شخا�ص ذوي
ا لإعاقة.
ولعل من �أهم هذه التحديات ،غياب الإطار الت�شريعي
الذي يكفل التزام جميع القطاعات بتطبيق موا�صفات
التهيئة لتمكين كافة فئات المجتمع من اال�ستفادة
مما تقدمه من خدمات وتحقيق �إمكانية الو�صول �إلى
جميع ما تقدمه من معلومات.
ي�ضاف �إلى ذلك ,عدم وجود �إطار حوكم محدد,
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ممثل في جهة تناط بها م�س�ؤولية تطوير معايير
التهيئة الرقمية ومتابعة مدى التزام جميع القطاعات
بتطبيقها حتى يتحقق النفاذ ال�شامل لذوي الإعاقة
على قدم الم�ساواة مع الآخرين.
و�أخيرا ،ال يوجد �إلمام كاف ،بين �أو�ساط المخت�صين
حول �أهمية
التقنيين في الجهات الحكومية والخا�صةَ ،
تطبيق معايير التهيئة الرقمية وتوفير متطلبات
التمكين الرقمي ال�شامل لذوي الإعاقة.
وبهذا يتبين حجم العمل المطلوب من الجهات المعنية
القيام به حتى يتحقق التمكين الرقمي المن�شود لذوي
الإعاقة ،ف�إيجاد الإطار الت�شريعي الوا�ضح� ،إلى
جانب تحديد �آلية المتابعة وو�ضع المعايير الالزمة
والت�أكد من تنفيذها �إ�ضافة �إلى �إذكاء وعي الجهات
حول �أهميتها هي �أبرز العوامل التي يجب مراعاتها
لتحقيق التمكين الرقمي ال�شامل لك�أ�شخا�ص ذوي
ا لإعاقة.
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