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صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس الدولة حفظه اهلل





صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي





صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي
عضو المجلس األعلى لالتحاد حاكم الشارقة



شهدت الجمعية منذ تأسيسها في العام 1983، الكثير من التطورات والمتغيرات اإليجابية التي كانت تدفعها يومًا بعد يوم نحو األفضل، 

حتى وصلنا إلى هذا العام 2012 وقد حققنا العديد من النجاحات الكبيرة.

ليست الجمعية فقط من يحقق اإلنجازات و دولتنا الحبيبة تعيش حياة مزدهرة في كافة الجوانب وفي هذا الجانب نتذكر المغفور له بإذن الله 

الوالد والمؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي تمكن مع إخوانه حكام اإلمارات من اتخاذ قرارات شجاعة وحكيمة قفزت بالبلد خالل 

السنوات الماضية إلى مصاف الدول األكثر ازدهارًا وتطورًا.

لقد امتد هذا التطور واستفادت منه كافة الشرائح االجتماعية بما فيهم المكفوفين، الذين يحظون دائمًا برعاية خاصة.  ومنذ انطالقة اتحاد 

إماراتنا السبع، وجهت قيادتنا الرشيدة جل اهتمامها وتركيزها على تطوير اإلنسان على هذه األرض، ومن هنا جاء تأسيس جمعية اإلمارات 

لرعاية المكفوفين تحت شعار »بإرادتنا نبني أمنياتنا«  التي قطعت على نفسها عهد تحمل مسؤولية االعتناء بالمعاقين بصريًا. وقد تمكن 

القائمون على الجمعية بفضل الله تعالى من تحقيق العديد من األمنيات ال سيما في السنوات األخيرة بعد انتقالها إلى المبنى الجديد 

واستطاعت أن تكون بيتًا كبيرًا للمكفوفين يقدم لهم كل ما يرغبون في تحقيقه من خالل خطط وبرامج مدروسة الهدف منها دمجهم في 

المجتمع اإلنساني عن طريق رعايتهم وتأهيلهم وتوثيق روابط الصلة بينهم، وإكسابهم المهارات األساسية التي تجعل منهم أناسًا منتجين 

في المجتمع وبالتالي إعدادهم للحياة العملية وتأهيلهم لممارسة حياتهم بشكل طبيعي.

لقد أخذت الجمعية على عاتقها مسؤولية رعاية أبنائها المكفوفين، ليس من خالل األنشطة والبرامج المقامة في مبنى الجمعية فقط بل عملت 

الخدمات  الكاملة من  باالستفادة  الذين ال تسمح لهم ظروفهم  المكفوفين  الرعاية االجتماعية لألفراد والجماعات من  أيضًا على تقديم وجوه 

الحكومية، وإتاحة الفرصة لهم ليؤدوا رسالتهم في الحياة الخارجية، ومشاركتهم في وضع الخطط التي تساعدهم على التأقلم مع الحياة والعيش 

بأمان، وإزالة العقبات النفسية واالجتماعية التي تعترضهم، كما تعنى الجمعية كذلك بإجراء البحوث والدراسات العلمية والميدانية بهدف تحديد 

حجم المشكالت واالحتياجات المتعلقة بالمكفوفين وأساليب رعايتهم وتأهيلهم وأسباب اإلعاقة البصرية وبرامج الوقاية منها.

وفي هذا اإلطار ال يسعنا إال التعبير عن جزيل تقديرنا وشكرنا لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس األعلى 

لالتحاد حاكم الشارقة -حفظه الله- الذي حرص منذ تأسيس الجمعية على مد يد العون لها ودعمها وتشجيع أعضائها على التطوير والتحديث.

ألكثر من عقد والجمعية تعمل على زرع التحدي وبث األمل في نفوس المعاقين بصريًا من المكفوفين وضعاف النظر، كما عملت الجمعية 

على  نشر العلم والمعرفة بينهم، مؤكدة على ضرورة توفير الخدمات والبرامج التأهيلية لرعايتهم، والمساهمة في سن التشريعات والقوانين 

التي تؤكد حقهم كمواطنين في التمتع واالستفادة من الخدمات التأهيلية وفرص العمل المناسبة لهم، ورعاية مصالحهم بشتى فئاتهم 

بالدولة. والمؤكد في هذا النجاح الذي نشكر الله عليه، هو الدور الرئيسي للمكفوفين أنفسهم في تطوير وتحديث برامج وأنشطة الجمعية، 

وقدرتهم المدهشة على المشاركة والمساهمة والحضور في كل الفعاليات واألنشطة، ما حقق للجمعية نجاحًا مستمرًا ومتواصاًل، تعمل 

إدارة الجمعية على استثماره وتوظيفه جيدًا لخدمة السمعة الجيدة التي تحظى بها الجمعية بين الجمعيات والمؤسسات الشبيهة في الدولة.

نؤكد في هذه المرة كما نؤكد دائمًا أننا عاقدو العزم على أن نمضي بهذه الجمعية في طريق التنمية والتطوير، يدفعنا في ذلك حرص 

أعضائها وتفاعلهم، وقبل ذلك ثقتنا بالله وإيماننا الكبير بأهمية ما نقوم به، سائلين المولى عز وجل التوفيق في كل أعمالنا، والنجاح في 

التغلب على أية مشكالت أو عقبات تعترض طريقنا المليء بالتحديات.

الشيخ/ صقر بن محمد القاسمي
رئيس مجلس اإلدارة 

استمرار النجاح



تحرص جمعية اإلمارات لرعاية المكفوفين على إصدار الكتاب السنوي بصورة 

منتظمة منذ أعوام، بعد أن تحول إلى رديف إعالمي وثقافي يعبر عن أنشطة 

الجمعية وتوجهاتها، وأبرز األحداث التي تهم المكفوفين خالل العام.

وفي العامين األخيرين أجرينا العديد من التحديثات في الكتاب سواء من جهة 

ليكون  بالكتاب  االرتقاء  ذلك  مراعين في  والمواد،  النصوص  اختيار  أو  اإلخراج 

الجمعية  داخل  بالمكفوفين  المرتبطة  واألخبار  القضايا  أبرز  على  للقارئ  نافذة 

الجمعية  أنشطة  أهم  استعراض  في  وفقنا  قد  نكون  أن  ونأمل  وخارجها. 

المعاقين  يهم  ما  على  الضوء  تسليط  إلى  باإلضافة  خالله،  من  وإنجازاتها 

المعنيين بتقديم  المباشرة من  المباشرة وغير  العالقة  بصريًا وأسرهم وذوي 

مختلف برامج الرعاية والخدمات في كافة مؤسسات المجتمع في الدولة.

ونحن إذ نفعل ذلك، إنما نسير وفق التوجيهات الحكيمة من القيادة السياسية  

في  ذلك  وتمثل  اإلنسان  تطوير  االتحاد  قيام  منذ  عاتقها  على  أخذت  التي 

االهتمام الشخصي من صاحب مسيرة االتحاد رحمه الله وطيب ثراه الشيخ زايد 

بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة االتحاد.

إن جمعية اإلمارات لرعاية المكفوفين تعبر في جانب منها عن االهتمام الذي 

ويعبر  المكفوفين،  وبينهم  الدولة،  اإلعاقة في  ذوي  األشخاص  تلقاه شريحة 

جزء من هذا الكتاب عن هذه الرعاية التي تجلت في المشاركة في الفعاليات أو 

االهتمام بالمتميزين في التعليم من أعضاء الجمعية. وقد شملت هذه الرعاية 

التعليمية  المجاالت  كافة  في  أرضها  على  والمقيمين  الدولة  مواطني  كافة 

فمنذ  الدولة،  مجتمع  مؤسسات  تقدمها  التي  الخدمات  ومختلف  والصحية 

العديد  ابتعاث  تم  حيث  الفئة  بهذه  لالهتمام  واضح  توجه  كان هناك  البدايات 

إلى  ليعودوا  وتعليمهم  لتأهيلهم  متخصصة  بمعاهد  لإللتحاق  للخارج  منهم  

وطنهم أفرادًا منتجين يسهمون في دفع عجلة بناء الدولة العصرية.

إننا نأمل أن يستمر هذا الكتاب في التعبير بصدق عن الجمعية ويغطي بالكلمة 

والصورة مشوارها الطويل في خدمة المكفوفين، راجين المولى جل وعال أن 

نكون قد وفقنا في ذلك والله القادر على كل شيء.  

عادل  الزمر
نائب رئيس مجلس اإلدارة

األمل المشرق
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النشأة والتأسيس

جمعية اإلمارات لرعاية المكفوفين
محطة التأسيس .. ومشوار 

العطاء الطويل

في العام 1983م تأسست جمعية اإلمارات لرعاية المكفوفين، وتّم إشهارها من قبل وزارة العمل والشؤون االجتماعية بدولة 

اإلمارات العربية المتحدة في عام 1985 م. تحت مسّمى جمعية اإلمارات لرعاية وتأهيل المعاقين، كجمعيٍة من جمعيات النفع 

جمعية  إلى  المعاقين  وتأهيل  لرعاية  اإلمارات  جمعية  من  الجمعية  مسّمى  َتعّدل  ثم  المتحدة.  العربية  اإلمارات  بدولة  العام 

على  التخصصية  طابع  إضفاء  بغرض  وذلك   )274( رقم  الوزاري  القرار  بموجب   1999 العام  في  المكفوفين  لرعاية  اإلمارات 

الجمعية، ولتكون خدماتها موجهة للمعاقين بصريًا، من المكفوفين، وضعاف النظر.



15األمل المشرق 2012

المكفوفين  ل��رع��اي��ة  اإلم����ارات  جمعية  ِل��م��ؤّس��س��ي  ك��ان  لقد 

بصريا  للمعاقين  اج��ت��م��اع��يٍّ  ت��ج��ّم��ٍع  إي��ج��اد  ه��ي  نبيلة؛  غ��اي��ة 

واقعهم  عن  التجمع  هذا  وِليعّبر  خالله،  من  أنفسهم  يجدون 

ُتواجههم،  التي  الّصعاب  تذليل  على  ويعمل  وطموحاتهم، 

عملت  التأسيس  ومنذ  مجتمعهم.  ف��ي  إلدماجهم  وص��واًل 

دورًا  ولعبت  بصريًا،  للمعاقين  خدماتها  تقديم  على  الجمعية 

العربية  اإلمارات  المكفوفين في  باسم  الناطق  بصفتها  بارزًا 

المتحدة. 

عن  واق��ع��ي��ة  ص���ورٍة  تقديم  على  اإلم����ارات  جمعية  وتعمل 

المكفوفين مع بيان إمكاناتهم وقدراتهم، باإلضافة إلكسابهم 

المهارات الضرورية، والعمل على تدريبهم وتأهيلهم.

لقد عمل مؤّسسو جمعية اإلمارات لرعاية المكفوفين، ومنذ 

البداية بكّل جهٍد وإخالص على تدعيم وترسيخ مفهوم العمل 

التطوعي في مجال اإلعاقة البصرية, كما عملوا على تطوير 

عالقة الجمعية بالمجتمع الذي تعمل فيه، وتقوية الروابط بين 

نفسه،  المجال  في  تعمل  التي  المؤسسات  وبين  الجمعية 

سواء في داخل الدولة أو خارجها.

الطلبة  ب��دأ  ال��س��اب��ق،  ال��ق��رن  م��ن  الثامن  العقد  مطلع  ف��ي 

بتأسيس جمعية خاصة  بالخارج يفكرون  الدراسة  العائدون من 

ذوي  من  اإلم���ارات  أبناء  ي��راود  حلمًا  ذل��ك  وك��ان  بالمعاقين، 

في  التعليم  من  حظاًّ  تلّقوا  الذين  أولئك  سّيما  ال  اإلعاقة، 

عام  نفٍع  ذات  جمعية  لتأسيس  ال��م��ح��اوالت  وك��ان��ت  ال��خ��ارج، 

ُتعنى بشؤون ذوي اإلعاقة بشكٍل عام، ويرجع ذلك إلى قلة 

الخدمات المقدمة لكافة الفئات من ذوي اإلعاقة في الدولة.

اللبنات  تظهر  ب��دأت  المؤسسون  بذله  ال��ذي  الجهد  ومع 

الرسمي  اإلشهار  على  َحَصَلت  التي  للجمعية   األول��ى 

عملت الجمعية على إخراج المكفوفين من الحالة التقليدية 
التي عاشها الكفيف إلى مجاالت أوسع للنشاط والعمل

حاكم ال�سارقة مع رئي�س جمل�س اإدارة  جمعية الإمارات لرعاية املكفوفني يف اإحدى املنا�سبات
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بمزاولة األنشطة الخاصة بهذه الفئة وحظيت بدعِم العديد 

القيادية،  الشخصيات  وبعِض  ال��دول��ة،  في  الجهات  من 

بن  سلطان  الدكتور  الشيخ  الّسمو  صاحُب  رْأِسِهم  وعلى 

حاكم  لإلتحاد  األعلى  المجلس  عضو  القاسمي،  محمد 

المادي  ال��دع��م  وبسخاء  لها  ق��ّدم  ال��ذي  ال��ش��ارق��ة،  إم���ارة 

والمعنوي لخدمة َأبنائه من ذوي اإلعاق���ة في الدولة.

الخطوة الثانية للتأس���يس كانت البحث عن مقّر للجمعي����ة؛ 

بإمارة  السكنّي���ة  المنصورة  بمنطقة  منزٍل  استئجار  تّم  و 

بدأ  حيث  للجمعية،  م��ؤّق��ت��ًا  ا  م��ق��رًّ ليكون  الش���ارق����ة؛ 

وكانت  الجمعّي��ة،  إلى  لالنضم���ام  بالتسجي���ل  األعض���اء 

األنش�ط�ة  بعض  هناك  كانت  مستمّرة،كم����ا  اللقاءات 

بعض  وم��م��ارس��ة  ك��ال��رح��الت  ال��ب��داي��ة؛  ف��ي  البسيط��ة 

الفترة المسائية إلى جانب بعض  الترفيهي���ة في  األلعاب 

األخرى. األنشط���ة 

كسر العزلة
من  المكفوف  إخ��راج  على  إنشائها  بداية  في  الجمعية  عملت 

الحالة التقليدية التي عاشها الكفيف إلى مجاالت أوسع للنشاط 

الطموح  كان  الجمعية  لتأسيس  األولى  البدايات  ومنذ  والعمل، 

لدى أعضاء الجمعية أكبر مما هو مقدم ومتاح لهم، حيث أخذت 

الجمعية على عاتقها مسؤولية نشر الوعي بضرورة إتاحة فرص 

التعليم والعمل المالئم في مؤسسات المجتمع بالدولة، وَكْسِر 

العزلة والخجل م��ن اإلع��اق��ة، م��ن خ��الل وس��ائ��ل اإلع��الم  ط��وِق 

المختلفة، والمشاركة الجماعية في األنشطة الداخلية والخارجية 

في  المماثلة  المؤسسات  م��ع  التواصل  ف��ي  تمثلت  وال��ت��ي 

مختلف الدول العربية الشقيقة بهدف اكتساب الخبرة خاصًة مّمن 

سبقوها في هذا المجال.

الشبابية  المخيمات  في  المشاركات  من  العديد  للجمعية  وكان 

التي ُتعقد كل صيف بتنظيٍم من المكتب اإلقليمي ِلَلجنة الشرق 

اأبرز الفعاليات والأن�سطة كانت برعاية ودعم من �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان القا�سمي
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األوسط لشؤون المكفوفين في تلك الفترة أْي فترة الثمانينيات.

التي  القضايا  من  العديد  حول  البداية  في  االهتمام  وَترّكز 

تهّم ذوي اإلعاقة بشكل عام، وبعد أْن َتغّير ُمسّمى الجمعية 

اإلم��ارات  جمعية  إلى  المعاقين  لرعاية  اإلم��ارات  جمعية  من 

فئة  على  التخّصص  طابِع  إضفاِء  بهدِف  المكفوفين  لرعاية 

نوادي  من  العديد  افتتاح  بعد  وخاّصًة  البصرية،  اإلعاقة  ذوي 

أصحاِب  على  م��رّك��زًا  االهتمام  أصبح  الحركية،  اإلع��اق��ة  ذوي 

اإلعاقة البصرية، وذويهم، والعاملين معهم في مراكز الرعاية 

والتأهيل وكذلك مدرسي ذوي اإلعاقة البصرية.

خطوة كبيرة ثانية
المنصورة  منطقة  من  االنتقال  كانت  الثانية  الكبيرة  الخطوة 

إلى منطقة الَحّزانة بإمارة الشارقة، حيث مقّر الجمعية الثاني. 

األنشطة  أّن  إال  الجديد،  المقّر  حجِم  ِصغر  من  الّرغم  وعلى 

األلفية  وتنّوعت في مطلع  الوتيرة  نفس  على  تمارس  ظلت 

لصالح  العقار  صاحب  به  تبّرع  قد  المقر  ه��ذا  وك��ان  الثانية، 

الجمعية مشكورا.

أصبحت  حتى  بالتزايد  الجمعية  أعضاء  بدأ  الوقت  مرور  ومع 

ُتلّبي  التي  األنشطة  م��ن  المزيد  الستحداث  ُملّحة  الحاجة 

حقق �سمو ال�سيخ �سقر بن حممد القا�سمي العديد من الجنازات للجمعية
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النشأة والتأسيس

تأسيس  على  العمل  فتّم  البصرية  اإلعاقة  ذوي  احتياجات 

البعض منها  تّم شراء  المسموعة حيث  للكتب  ناطقة  مكتبة 

وقد تطّوع بعض األعضاء بتوفير ما لديهم من مواّد مسّجلة 

ِمْن  القليلة  عناوينها  فهرسة  وتّمت  الكاسيت،  أشرطة  على 

ُخّصصت  خشبّية  غرفة  في  األعضاء  من  المتطّوعين  ِقبل 

لهذا الغرض.

حيث  الرياضية،  األنشطة  باإلشارة،  الجديرة  األنشطة  ومن 

وتتمثل  لممارستها  المبنى  من  الخلفية  المنطقة  ُخّصصت 

في كرة الهدف المحببة للكثير من األعضاء، وبعض التمارين 

الرياضية األخرى. وقد كان للنشاط االجتماعي والثقافي حظٌّ 

وافٌر من أنشطة الجمعية على الصعيد المحلي واإلقليمي، 

لذوي  الخليج  الجمعية ملتقى  1996 استضافت  العام  ففي 

بتنظيم  الجمعية  قامت   1998 العام  وفي  البصرية  اإلعاقة 

الملتقيات  هذه  وكانت  الهدف،  ِلكرة  التعاون  مجلِس  بطولِة 

اإلعاقة  ذوي  م��ن  نخبًة  يضّم  ع��رب��يٍّ  ِلملتًقى  ن���واًة  ُتمّثل 

البصرية.

اإلخ��وة  باستضافة   2000 العام  في  الرغبة  ه��ذه  وتحّققت 

لتحتضن ملتقاهم  الشارقةل  إمارة  إلى  َقِدموا  الذين  العرب 

األول.

معمل المعرفة
عند مطلع األلفية الثانية؛ تحّقق حلٌم آخر ِلْلجمعّية وهو تدشين 

من  العديد  هناك  وكان  الجمعية،  في  اآللي  الحاسب  معمل 

المتعّطشين إلى الُولوج إلى عالم المعرفة، من خالل التقنية 

فتّم  ِمصراعيه؛  على  المعرفة  ُأفق  لهم  َفتحت  التي  الحديثة 

ِلْلحاسب  تسمية هذا المشروع )آفاق(، وهو عبارة عن معمٍل 

الشاشة  ق��ارئ��اِت  ببرامج  تزويدها  ت��ّم  أجهزة،   6 يضّم  اآلل��ي 

غرفة  في  التدريبية  ال���دورات  من  العديد  فعقدت  العربية، 

خشبية أحدث من تلك التي خّصصت للمكتبة الناطقة.

ومن خالل هذا المعمل تّم نشر الوعي لدى األعضاء بأهمية 

أْن ُتسهم في  أّي َمَدى ُيمكن  التقنية للمعاقين بصريًا وإلى 

إثراء الجانب الثقافي لديهم.

الدراسة  مجال  أكبر في  ُفرًصا  للمكفوفين  التقنية  أتاحت  لقد 

مع  والتوظيف.وتزامن  التأهيل  مجال  في  أفضل  وُف��رًص��ا 

هذه الحملة التقنية التي تبّنتها الجمعية، طباعة بعِض الكتب 

من  العديد  إعطاء  تّم  كما   ، برايل  بطريقة  المهمة  والكتيبات 

األعضاء دوراٍت في طريقة برايل.

االت��ح��اد  ف��ي  ع��ض��وًا  الجمعية  اص��ب��ح��ت   2001 ال��ع��ام  وف��ي 

إتاحة  من  االنضمام  هذا  مّكننا  حيث  للمكفوفين،  اآلسيوي 

توجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان القا�سمي دعمت م�ساريع التطوير يف اجلمعية منذ تاأ�سي�سها
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أبرز مؤّسسي الجمعية 

محمد حسن النعيمي	 

أحمد مختار أحمد	 

عادل عبد الله الزمر	 

عبد الله صياح	 

راشد الخمري	 

وليد الحميدان	 

أحمد سرور	 

منى البحر	 

فاطمة عيد	 

الجمعية أهـــداف 
العمل على دمج المعاقين بصريًا في المجتمع. 	 

إكساب المعاقين بصريًا المهارات األساسية التي تجعل منهم أناسًا منتجين في المجتمع.	 

المقدمة 	  الخدمات  مستوى  وتحسين  دعم  أجل  من  المماثلة،  والمؤسسات  الجمعية  بين  العالقات  تنمية 

للمعاقين بصريًا في دولة اإلمارات. 

تسليط الضوء من خالل وسائل اإلعالم على قضايا المعاقين بصريًا.	 

إجراء البحوث والدراسات العلمية والميدانية التي تخدم المعاقين بصريًا.	 

إعطاء الرأي العام صورًة واضحة عن المعاقين بصريًا واحتياجاتهم. 	 

إكساب المعاقين بصريًا الخبرات والمهارات الضرورية.	 

استثمار أوقات الفراغ لدى المعاقين بصريًا بعمٍل يعود عليهم ومجتمعهم بالفائدة.	 

اإلسهام في التخفيف من ِحّدة المشكالت االجتماعية والنفسية التي قد يتعرض لها المعاق بصريًا.	 

التنسيق مع مختلف المؤسسات في الدولة من أجل تنمية الخطط االستراتيجية في مجال اإلعاقة البصرية.	 

اإلسهام في توفير االستشارات والخبرات في مجال اإلعاقة البصرية باإلضافة إلى تنمية المواهب الوطنية 	 

وتزويدها بأساسيات العمل العلمي المنظم.

إحياء النشاط التطّوعي في المجتمع والتوعية بأهميته.	 

الفرصة ِلعدٍد من األعضاء للمشاركة في العديد من ورش العمل 

التدريبية والدورات التخصصية في العديد من المجاالت.

للمكفوفين،  العالمي  ِلالتحاد  الجمعّية  2004 انضّمت  العام  وفي 

جمهورية  في  المنعقدة  دورت��ه  من  اعتبارًا  فيه،  عضوًا  وُسّجلت 

جنوب أفريقيا )كيبتاون(.

إنجاٌز كبير
الدكتور  الشيخ  الّسمو  صاحب  بحضرة  اللقاء  ك��ان   2003 العام  في 

سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس األعلى لالتحاد، حاكم إمارة 

المكرمة من  السنة، وكانت  ِلتلك  المبارك  الشارقة خالل شهر رمضان 

ُسمّوه بتخصيص مقرٍّ دائٍم للجمعية بمنطقة مويلح يبنى وفق أحدث 

المواصفات، ُمتضّمنًا مختلَف المرافق الرياضية واالجتماعية والثقافية، 

حيث كان لهذا الخبر أطيب األثر في نفوس أعضاء الجمعية. وتّم استالم 

التدريجي  االنتقال  2008، وكان  عام  للجمعية في صيف  الدائم  المقّر 

ِلْلمقر بعد فترٍة وجيزة من استالمه.

واستطاعت الجمعية خالل مشوارها تحقيَق العديد من اإلنجازات على 

كاّفة األصعدة، ويتطلع القائمون عليها إلى تقديم المزيد من الخدمات 

التي ُتعّزز مكانَة ذوي اإلعاقة البصرية في مجتمعهم.
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النشأة والتأسيس

األنشطة ال تتوقف على مدار العام

فعالياٌت متنّوعة في خدمة 
أعضاء الجمعية

منذ تأسيس جمعية اإلمارات لرعاية المكفوفين؛ واألنشطة والفعاليات المتنوعة ال تتوقف تقريبًا، حيث عملت الجمعية على 

وتنمية  المجتمع,  للمعاقين بصريًا في  والخدمة  الرعاية  تقديم  لها و هو  الهدف األساسي  باعتبار  االجتماعية  الجوانب  مراعاة 

مجتمع المعاقين بصريًا من المكفوفين وضعاف النظر, وُتدرك الجمعية أّن نجاحها في تحقيق ذلك يتوقف على صدِق وجدّيِة 

العمل االجتماعي التطوعي الذي ُتؤّديه.

وُيدرك القائمون على الجمعية أّن نجاح العمل المجتمعي يعتمد على رغبة المعاقين بصريًاً في إحداث تغييٍر حقيقيٍّ ؛ ِلتنمية 

قدراتهم ومهاراتهم المجتمعية. ومن المالحظ أّن العمل االجتماعي التطّوعي في الجمعية أصبح أحد الركائِز األساسية لتحقيق 

التقّدم االجتماعي والتنموي للمعاقين بصريًا في مجتمع اإلمارات.
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البشري,  العنصر  االجتماعي  العمل  نجاح  عوامل  أهم  وتبقى 

فكلما كان المورد البشري متحّمسًا، وُمدركًا ألبعاد وآثار العمل 

والعمل  وحقيقية.  إيجابيًة  النتائج  كانت  التطوعي،  االجتماعي 

االجتماعي التطّوعي في الجمعية، ُيمّثل فضاًء رحبًا للراغبين 

في إظهار والئهم وانتمائهم ِلمجتمعاتهم، سواٌء كانوا معاقين 

ِلصقل  حيوياًّ  مجااًل  االجتماعي  العمل  ُيعّد  كما  أواًل  بصريًا, 

قدراتهم،  وتطوير  وبناء   ، بصريًاً المعاقين  األف���راد  م��ه��اراِت 

وصواًل إلى دمجهم في مجتمعهم.

على  متزايدًا  إقبااًل  األخيرة  األع��وام  في  الجمعية  وشهدت 

أجل  وم��ن  المجتمع  أج��ل  من  والعمل  لعضويتها،  االنضمام 

أّن العمل االجتماعي التطوعي  المعاق بصريًا، ويمكن القول 

الرعاية  أنشطة  ف��ي  فّعالة  مساهمًة  أسهم  الجمعية  ف��ي 

إليها   المنضّمين  المعاقين بصريًا  ِلألفراد  االجتماعية  والتنمية 

سواًء كان ذلك بالرأي ،أو بالعمل، أو بالتمويل، أو بغير ذلك من 

الرحالت الرتفيهية �ساعدت على التقريب بني اأع�ساء اجلمعية
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النشأة والتأسيس

االجتم�اعي  العمل  خص�ائص  ومن  الموجه��ة.  الرعاية  أش�كال 

بصريًا  المعاقين  األف��راد  تعاون  على  يقوم  أنه  الجمعية  في 

واحتياجات  جانب،  من  احتياجاتهم  تلبية  غيرهم في سبيل  مع 

 ، جوهرّية  نقطة  إل��ى  يقود  وه��ذا  آخ��ر,  جانٍب  من  مجتمعهم 

فهِم  على  بناًء  يأتي  بالجمعية  االجتماعي  العمل  أّن  ُمفادها 

االحتياجات وتقييمها وتصنيفها ، ومن َثّم العمل على تلبيتها.

الرياضية المسابقات 
أ - مــســابــقــات الــمــضــمــار: ال��م��ش��ي وال���ج���ري خ��اص��ة 

بمصادر  االستعانة  طريق  عن  وذلك  القصيرة  المسافات 

طريق  عن  الصوت  مصدر  تجاه  الكفيف  ليتحرك  الصوت 

المشية الصحيحة وكذلك الجري بالطريقة الصحيحة. كذلك 

بتوفير  الجمعية  تقوم  حيث  الطويلة،  المسافات  سباق 

األجهزة الخاصة بالرياضة كالسير المتحرك.

وأقسامها  أنواعها  بمختلف  الميدان:  مسابقات  ب - 

للمكفوفين  يمكن  التي  ال��ق��وى  أل��ع��اب  مسابقات  م��ن 

ممارستها حتى ولو كان بالكفيف إعاقة أخرى، مثل حاالت 

ممارسة  ُيمكنهم  منهم  المقعدين  وحتى  والشلل  البتر 

مسابقات الرمي المختلفة مثل:

- دفع الجلة.

- قذف القرص.

- مسابقات الوثب. )الوثب الطويل، الوثب العالي، الوثب 

الثالثي(.

تشجع  التي  الرياضية  األنشطة  من  وهي  السباحة:  ج- 

صحية  فوائد  من  لها  لما  نظرًا  عليها  أعضاءها  الجمعية 

وترفيهية.

كما تحرص جمعية اإلمارات لرعاية المكفوفين على إقامة مسابقات في األلعاب الشعبية، والتي تربط المعاق بصريًا 

ببيئته مباشرة,  وُتمارس في الجمعية أيًضا ألعاب الكرة، وذلك باستخدام الكرات التي َتصدر عنها أصواٌت لتوجيهها 

ومن  المكفوفين،  لدى  األخرى  الحواس  تنمية  على  تعمل  والتي  الصحيح  التوجيه  على  للتعود  ؛  ثابتة  أهداف  إلى 

أشهر ألعاب الكرة، كرة الهدف للمكفوفين والتي تقام لها مسابقات عالمية. أما مسابقات رفع األثقال؛ فإن الجمعية 

تقوم بالتدريب عليها وإشراك الرياضيين من المعاقين بصريًا في مختلف المسابقات. فدور الجمعية إذن ال يقتصر 

على االهتمام بالنشاط الثقافي واالجتماعي، إنما يمتّد ليشمل النشاط الرياضي، لذلك أخذت الجمعية على عاتقها 

توفير المناخ المناسب للمكفوفين لمزاولة أنشطتهم الرياضية.
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أنشطة اجتماعية
رفع  في  الحلقات  هذه  وُتسهم  المفتوح:  الحوار  حلقات 

الوعي الثقافي لدى المعاقين بصريًا، وُتعّرفهم بالعديد من 

القضايا االجتماعية، وَأثبتت التجارب أّن حلقات الحوار المفتوح 

األفضل  التعاطي  من  الفرد  تمكن  حيث  إيجابي  مردوٍد  ذاُت 

مع واقعه االجتماعي من ناحية، وُتعّرفه على أفضل الحلول 

عن  بمعِزٍل  يعيش  الذي  الفرد  إّن  ثانية.  ناحيٍة  من  لمشاكله 

واقعه االجتماعي ، لن َيسهل عليه االندماج فيه، فالتعايش 

الحقيقي،  االجتماعي  العمل  مقومات  أهم  من  الواقع  مع 

الحلقات  ه��ذه  م��ث��ل  تنظيم  ع��ل��ى  الجمعية  ح��رص��ت  ل��ذل��ك 

خاصة  المكفوفين  تهم  التي  االجتماعية  القضايا  لمناقشة 

والمجتمع عامة.

من  ال��ت��رف��ي��ه  ب���ّأن  الجمعية  ُت��ؤم��ن  الترفيهية:  ــرحــالت  ال

ضروريات التعايش مع مجتمٍع سريِع التغّير والتبّدل، وتسهم 

الرتفيه من خالل الرحالت
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النشأة والتأسيس

الرحالت الترفيهية في إظهار المواهب المدفونة في داخل 

من  موجٍة  وْسط  يعيش  اإلنسان  أّن  اعتبار  على  اإلنسان، 

َثّم ال يستطيع أن يلتفت إلى  المتسارع، ومن  الجاّد  العمل 

جمعية  حرصت  لذلك  الرحالت،  طريق  عن  إاّل  نفسه  تسلية 

الرحالت  وإقامة  تنظيم  على  المكفوفين  لرعاية  اإلم��ارات 

تنميه  بقصد  وذلك  الوقت،  ذات  والمعرفية في  الترفيهية 

ناحية،  من  اإلب��داع  على  وحّثهم  بصريًا،  المعاقين  ق��درات 

وِلكسَر الجمود والروتين في حياتهم من ناحيٍة أخرى. 

االجتماعية:  المؤسسات  مختلف  مع  الزيارات  تبادل 

من  ض���رورًة  ُيعتبر  ومؤسساته  المجتمع  مع  التواصل  إّن 

للخبرات  تبادل  التواصل  وفي  المتكامل،  العمل  ضروريات 

لذلك  كّل ما هو جديٌد وُمتطّور،  واإلمكانات، ووقوًف على 

جسور  مّد  على  المكفوفين  لرعاية  اإلم��ارات  جمعية  تحرص 

التواصل بينها وبين مختلف المؤسسات العاملة في مجال 

اإلعاقة بصفة عامة واإلعاقة البصرية بصفة خاصة.

ُيعتبر  بصريًا  بالمعاقين  التعريف  إّن  التعريفية:  المعارض 

وتعمل  المجتمع،  الثقافي في  الوعي  نشر  ركائز  من  ركيزًة 

األس��اس  ه��ذا  على  المكفوفين  لرعاية  اإلم���ارات  جمعية 

لقد  التعريفية،  والنشرات  وال��ن��دوات  المعارض  خ��الل  من 

التعريف  لها  وتسّنى  المجال  ه��ذا  ف��ي  الجمعية  س��ارت 

الحضور  على  تحرص  وهي  جّيد،  بشكٍل  بصريًا  بالمعاقين 

بالمكفوفين  التعريف  بقصد  االجتماعية  المحافل  كّل  في 

وقضاياهم.

أنشطة ثقافية:
تعمل الجمعية على إبراز الواقع الثقافي والحضاري للمجتمع 

ت�ساعد الأجواء املفتوحة على حرية احلركة والتنقل للكفيف
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النشأة والتأسيس

باإليجاب  ينعكس  الثقافي  المردود  أّن  وُت��درك  اإلم��ارات��ي، 

كونها  حيث  من  الثقافة  إلى  وتنظر  بصريًا.  المعاقين  على 

الفعل المؤّثر واألهم في قضية نشر الوعي حول المعاقين 

التي  المعوقات  كّل  تجاوز  خاللها  من  يمكنهم  حيث  بصريًا، 

َتحول دون اندماجهم في المجتمع،  والعمل المتواصل من 

أجل إيجاد رؤية استراتيجّية ُموّحدة ُتجاه القضية الثقافية.  

ولقد تمثل هذا االتجاه في الندوات واألمسيات واإلصدارات 

بصريًا، وفي  المعاقين  لدى  الثقافي  الوعي  تأصيل  بقصد 

العمل  أج��ل  من  استراتيجية  برسم  الجمعية  ب��ادرت  الواقع 

في  مجالها  تأخذ  االستراتجية  تلك  ب��دأت  وق��د  الثقافي، 

النقاش بإشراك كّل أعضاِء الجمعية، بعد ذلك أخذت طريقها 

للتطبيق من خالل اإلسهام في مختلف الفعاليات الثقافية، 

لجنة ثقافية مختصة  رسمية و غير رسمية.  فالجمعّية لديها 

ولهم  وفنية  أدبية  أفكار  أصحاب  األعضاء  من  ع��ددًا  تضّم   ،

اللجنة  تقوم  ذلك  ضوء  وعلى  الثقافي،  بالعمل  اهتمامات 

الثقافية في الجمعية بوضع الخطط والبرامج التنفيذية التي 

ُتعنى بتطوير العمل الثقافي وتنميته.

فكرية  ثقافية  فعاليات  ُتقيم  أن  على  الجمعية  تحرص  كما 

عدٍد  بدعوة  وذلك  بصريًا،  المعاقين  تخدم  أبعاد  ذات  أدبية 

من المفكرين والكتاب واألدباء والمحاضرين، وقد كانت لهم 

مشاركة إيجابية ، وانعقدت في الجمعية العديد من الندوات 

أّن  كما  بصريًا،  بالمعاقين  صلة  ذات  قضايا  ناقشت  التي 

في  وفعال  إيجابي  دور  لها  المستمّرة  الثقافية  الفعاليات 

تعزيز ثقة المعاق بصرياًًّ بنفسه.

للمعاقين  الناضجة  الشخصية  بناء  على  الجمعية  وتعمل 

للعمل  استيعاب  خ��الل  م��ن  إال  ذل��ك  ي��ت��أّت��ى  وال  ب��ص��ري��ًا، 

لتطوير  مهّمة  وسيلة  الثقافة  وجعل  ومفاهيمه،  الثقافي 

على  القدرة  لديه  ستكون  وبذلك  المجتمع،  في  الفرد  أداء 

مختلف  الجمعية  ُتشّجع  لذلك   ، ذاته  وتحقيق  فكره  توصيل 

ُتسهم  كما  له،  ح��دود  ال  دعمًا  وتدعمها  الثقافية  األنشطة 

في تنظيم فعالياٍت ثقافية مثل: الندوات العلمية الموجهة 

في  تسهم  ال��ت��ي  التدريبية  وال����دورات  المجتمع،  لخدمة 

أنفسهم،  في  ثقتهم  وتعزز  بصريًا  المعاقين  كفاءة  رف��ع 

روح  تنمي  التي  الثقافية  المسابقات  الجمعية  ُتنّظم  كذلك 

تعمل  و  العلمي،  البحث  على  المتنافسين  وتحث  التنافس 

المعاقين  حول  التثقيفية  اإلرشادية  المطويات  إصدار  على 

بصريًا، كماتعمل على تعزيز مكتبتها من خالل إصدار عدٍد من 

المعاقين  عند  القراءة  لتنمية حّب  برايل  المطبوعات بطريقة 

بصريًا.

أنشطة رياضية: 
أواخر  إلى  المعوقين  األشخاص  عند  الرياضة  أصول  تعود 

القرن التاسع عشر، ومنذ سنة 1888م ُوجدت نواٍد ِللّصم في 

ألمانيا، وقد اكتسب كلٌّ من إعادة التأهيل الوظيفي والطب 

الرياضي أهميًة كبرى بعد الحرب العالمية الثانية، وفي عام 

من  الناجين  للطيارين  التأهيل  إلع��ادة  مركز  ُأنشئ  1944م 

وذلك  الشوكي،  الحبل  في  إلصابات  تعرضوا  الذين  الحرب 

أعصاٍب  ج��ّراُح  وه��و  قوتمان،  لوديق  الدكتور  إش��راف  تحت 

أهداف العمل االجتماعي 
التطوعي في الجمعية

الجمعية . 1 أعضاء  ومشاركة  انتماء  تعزيز 

في أنشطتها من أجل خدمة المجتمع.

تنمية قدرات المعاقين بصريًا ومهاراتهم . 2

الشخصية والعلمية والعملية.

فتح المجال أمام المعاقين بصريًا للعمل . 3

من أجل المجتمع.

للتعبير . 4 بصريًا  للمعاقين  الفرصة  إتاحة 

عن آرائهم وأفكارهم في القضايا العامة 

التي تهم المجتمع.

للعمل . 5 بصريًا  للمعاقين  الفرصة  إتاحة 

ع��ل��ى ح���ل ال��م��ش��اك��ل ال��ت��ي ت��واج��ه��ه��م 

بأنفسهم.

بصريًا . 6 للمعاقين  ال��م��ش��ارك��ة  ب��اب  فتح 

وم��س��اع��دت��ه��م ف��ي ت��ح��دي��د األول���وي���ات 

اتخاذ  على  وتشجيعهم  يحتاجونها  التي 

القرارات.



27األمل المشرق 2012



األمل المشرق 2012 28

النشأة والتأسيس

الخاّصة  الّرياضة  أَب  وُيعتبر  بستوكماندفيل،  بمستشفى 

للمكفوفين  اإلمارات  جمعية  تأّسست  أْن  ومنذ  للمعاقين، 

برياضة  االهتمام  عاتقها  على  أخ��ذت  م.   1983 ع��ام  في 

المعاقين بصريًا في الدولة بشقيها الترفيهي والتأهيلي.

الموجهة  الرياضية  األنشطة  من  العديد  الجمعية  وُتقّدم 

للمعاقين بصريًا، وقد حرصت على تنّوع األنشطة المقّدمة 

ممارستها  من  بّد  ال  والتي  المكفوفين،  مع  تتناسب  التي 

والعمل  خ��اص��ة،  بصفة  والحركية  البدنية  اللياقة  لتنمية 

طريق  ع��ن  وق���درات  إم��ك��ان��ات  م��ن  لديهم  م��ا  تطوير  على 

للمكفوفين.   العامة  بالصحة  للعناية  األخرى  الحواس  تنمية 

فالجمعية تحرص على النمو المّتزن للمعاقين بصريًا، كذلك 

إكسابهم الصفات األخالقية واإلرادية التي ُتساعدهم على 

الوصول إلى الشمولية، وُتمّكنهم من مجابهة الحياة اليومية 

التمرينات،  طريق:  عن  إال  ذل��ك  يكون  وال  ُتقابلهم،  التي 

وهناك العديد من التمرينات؛ خاّصًة التمرينات الحّرة الفردية 

والزوجية، والتمرينات باألدوات، وعلى األجهزة مثل المقاعد 

النظام،  وتمرينات  باألثقال،  و  الحائط،  وعقل  السويدية، 

بالمجموعات  للعناية  التمرينات  هذه  وتؤدي  والتشكيالت، 

الحركة  على  المكفوفين  تساعد  التي  المختلفة  العضلية 

مع  الحركي  بالمستوى  واالرتفاع  الحيوية  باألجهزة  والعناية 

الجسم  لمفاصل  بالمرونة  الخاصة  التمرينات  على  التأكيد 

وتكسر  يسر،  بكّل  التحرك  على  تساعدهم  التي  المختلفة 

حاجز الخوف لديهم.

كما أّن الجمعية تعمل على اختيار عدٍد من األلعاب الصغيرة 

غير المعقدة التي ال تحتاج إلى أدواٍت ومعّدات غير متوفرة 

في البيئة،  فالجمعية تتجه إلى استغالل اإلمكانات المتوفرة 

في البيئة، مثل سباق الفرسان؛ وهي عبارة عن قطع الخشب 

الصغيرة والعصي من األشجار التي يقوم الطفل أو الطفلة 

اتجاهات  ف��ي  بها  وال��ج��ري  ال��ف��رس  رك��وب  بتمثيل  الكفيفة 

للطفل  تتحقق  ثّم  ومن  العوائق،  من  الخالي  الميدان  داخل 

الرياضة،  بفضل  الحركة  في  االستقاللية  بصريًا  المعاق 

وكذلك القصص الحركية هي عبارة عن قصة مرتبطة بالحركة 

على  والسرور  المرح  عامل  إلدخال  والمواقف  الحوادث  مع 

نفس الكفيف والتي تؤدي للنشاط الحركي التمثيلي للطيور 

لتمكين  المختلفة  واآلالت  واألصوات  واألدوات  والحيوانات 

المكفوف من التحرك إلى الجهات المختلفة.

القوى. صحيٌح  ألعاب  بعض مسابقات  الجمعية  ُتقيم  كذلك 

هذه  أغلب  لكّن  ف��روع،  ع��دة  القوى  ألعاب  ِلمسابقات  أّن 

ت��دّرب  والجمعية  المكفوفين،  م��ع  تتناسب  المسابقات 

المعاقين بصريًا عليها. 

كرة الهدف من اأبرز الأن�سطة الريا�سية يف اجلمعية
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أنشطة تعليمية وتقنية:
وتعمل  األخيرة  السنوات  في  التقنية  العلوم  تطّورت  لقد 

وإدخ��ال  للتعلم،  جديدة  أساليب  استحداث  على  الجمعية 

أْن صارت أغلب ميادين  العمل، بعد  الحاسب اآللي لميدان 

المعاق  أن  ندرك  ألننا  اآلل��ي،  الحاسب  على  تعتمد  العمل 

)غير  مثل  مثله  اآلل��ي،  الحاسب  استخدام  يستطيع  بصريًا 

ذلك،  من  ُتمّكنه  مساعدٍة  أداِة  إلى  يحتاج  ولكنه  المعاق(، 

الجمعية  برهنت  وقد  الشاشة،  قارئ  تسمى  األداة  وهذه 

على هذه الحقيقة.

Screen Reader قارىء الشاشة
في  تنصيبه  يتّم  برنامج  عن  عبارة  هو  الشاشة  ق��ارىء 

الجمعية،  مختبر  في  متوفر  وهو  اآللي،  الحاسب  جهاز 

من  ب��ص��ري��ًا  ال��م��ع��اق��ي��ن  تمكين  األس��اس��ي��ة  وم��ه��ّم��ت��ه 

وُيسر،  سهولٍة  بكل  اآلل��ي  الحاسب  أجهزة  استخدام 

 Screen Readers وبرامج قارئ الشاشة أو ما يعرف ب

إلى: تنقسم 

البرامج  من  النوع  هذا  ويعتمد  ناطق:  شاشٍة  قارىء 

منطوق،  كالٍم  إلى  المكتوب  النّص  تحويل  تقنية  على 

البرامج  من  النوعية  هذه  مع  بصريًا  المعاق  ويتعامل 

السمع. على  معتمدًا 

النصوص  تحويل  برنامج  وه��و  برايل:  شاشة  قــارئ 

طريقة  إل��ى  اآلل���ي،  ال��ح��اس��ب  ش��اش��ة  على  المكتوبة 

اإللكترونية  برايل  أسطر  البرامج  هذه  وتستخدم  برايل، 

الم��عروفة  ب  Braille Display  ح��ي��ث ي�ت�م م�ن خالل 

الحاسوب  هذه األسطر عرض ما هو ظاهر على شاشة 

المستخدم  من  الطريقة  هذه  وتتطلب  برايل،  بطريقة 

برايل. كاماًل بطريقة  إلمامًا  ا  ُملمًّ يكون  أن 

من  النوعية  وه��ذه  بــرايــل:   / ناطق  شاشة  ــارىء  ق

بين  تجمع  إنها  حيث  السابقتين،  الميزتين  تجمع  البرامج 

وللمستخدم  برايل  طريقة  وخصائص  النطق،  خصائص 

أن  كما  تناسبه،  التي  الطريقة  استخدام  في  الحرية 

بين  الجمع  للمستخدم  تتيح  البرامج  من  النوعية  هذه 

رغبته. حسب  بينهما  والتبديل  السابقتين  الطريقتين 

على  المكفوفين  لرعاية  اإلم��ارات  جمعية  حرصت  وقد 

عدٍد  بتنظيم  قامت  كذلك  البرامج،  هذه  مختلف  توفير 

المعاقين بصريا  إمكانات  التدريبية، وتعزيز  الدورات  من 

التكنولوجية. والمعدات  األجهزة  بأحدث 
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التعليم عبر الحاسب اآللي:
إّن الحاسب اآللي يخدم المعاقين بصريا في مجاالٍت متعددة 

ومتنوعة، ومن هذه المجاالت:

المجال التعليمي: حيث أدى استخدام الحاسب اآللي في 

وطرق  أساليب  تنوع في  إلى  بصريا  المعاقين  تعليم  مجال 

التدريس، وتم استبدال األساليب التقليدية القديمة بأساليب 

مستحدثة جديدة.

للمعاقين  اآللي  الحاسب  فتح  لقد  العلمي:  البحث  مجال 

بصريا مجاال كان صعبًا عليهم من قبل، فبفضل التطبيقات 

البحث  عملية  إتمام  على  قادرا  بصريا  المعاق  أصبح  الحديثة 

العلمي، والوقوف على آخر البحوث والدراسات العلمية.

مجال العمل الوظيفي: لقد تمكن المعاق بصريا من اقتحام 

مجاالت وظيفية كان يعتقد أنها مستحيلة عليه في السابق، 

للحاسب  استخدامه  إمكانية  إل��ى  ذل��ك  في  الفضل  ويرجع 

اآللي، حيث أتيحت له مجاالت عمل متنوعة ومتعددة، وفتحت 

له أبواب جديدة للرزق وكسب العيش.

للمعلومات  الدولية  الشبكة  لقد قدمت  الثقافي:  المجال 

)اإلنترنت( وجبات ثقافية دسمة، فبعد أن كان المعاق بصريًا 

يعاني من قصور في المادة الثقافية المقدمة له، نظرًا لقلة 

مطبوعات برايل وُشّحها، صار بإمكانه اآلن أن ينهل من ينابيع 

الثقافة كيفما شاء.

الكفيف،  أّن  البعض  يعتقد  ربما  والترفيه:  التسلية  مجال 

ال يستطيع ممارسة ألعاب التسلية، التي تعتمد على الرؤية 

والسرعة، كألعاب الحرب مثاًل، هذا االعتقاد صحيح، ولكن بعد 

أن دخل المعاقون بصريًا عالم الحاسبات اآللية، صار بإمكانهم 

للصيد،  النارية  األسلحة  واستخدام  الحربية،  المعارك  إدارة 

ي�ستطيع املكفوفون ا�ستخدام احلا�سب الآيل بكل ي�سر عن طريق الربامج اخلا�سة بقراءة ال�سا�سة
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وقيادة العربات، والدراجات، وحتى الطائرات، ولكن من 

خالل ألعاب الفيديو الكمبيوترية.

الجمعية مشروعها  أطلقت  م.   2003 عام  بدايات  ومع 

تكنولوجيا  المكفوفين  لتعليم  )آف�اق(  الرائد  التعليمي 

المعلومات. ويهدف هذا البرنامج إلى فتح آفاٍق جديدة 

من العلم والمعرفة أمام المكفوفين. حيث إّن الجمعية 

مهاراِت  المكفوفين  إكساب  على  تعمل  البرنامج  بهذا 

استخدام الحاسب اآللي، والدخول إلى الشبكة الدولية 

مصادر  تنويع  بقصد  وذل��ك   ، )اإلنترنت(  للمعلومات 

المعرفة المقدمة لهم، وفتح أبواٍب جديدة لعملهم.
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مبنى حديث وضخم ومزود بأفضل 
التجهيزات

بيت العائلة الكبير

مدخل اجلمعية من اجلهة الأمامية

عاٌم وراء اآلخر وجمعية اإلمارات للمكفوفين تستقبل أعضاء ُجددًا ُيضافون إلى عائلة المكفوفين 
لرعاية  اإلمارات  »جمعية  عليها  ُكتب  أنيقة  لوحة  بابه  تعتلي  وحديث  ضخم  مبنى  َيضّمها  التي 
المكفوفين«. غير أّن هذا المبنى الجديد تحّول من مجرد بناٍء أنيٍق وكبير، إلى بيٍت واسٍع ودافٍئ 
إليه ذكورًا وإناثًا من كافة اإلمارات،  يأتون  الذين  الكفيفة في دولة اإلمارات،  العائلة  أفراد  يضّم 

دون أْن يقّلل من رغبتهم طول الطريق أو ُبعد المسافة.
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منطقة  ف��ي  ال��واق��ع  الجميل  المبنى 

اإلم����ارات،  م��ن ش���ارع  ب��ال��ق��رب  مويلح 

ُأن��ش��ئ ب��م��ك��رم��ٍة س��خ��ّي��ة م��ن صاحب 

السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد 

القاسمي،عضو المجلس األعلى حاكم 

لخدمة  خ��اّص��ة  بمواصفاٍت  ال��ش��ارق��ة، 

 2008 العام  في  وافُتتح  المكفوفين، 

وُيعّد من أشهر مباني جمعياِت اإلعاقة 

على مستوى المنطقة.  

وَي��س��ت��ق��ب��ل ال��م��ب��ن��ى ي��وم��ي��ًا أع��ض��اَء 

الجمعية الذين حفظوا ممّراته وأقساَمه 

فهم  فيه،  والتعليم  التدريب  وقاعاِت 

بمجرد وصولهم إليه، وبحسب حديثهم 

أو  ُيرافقهم  َمن  إلى  يحتاجون  ال  عنه، 

ألنه  بداخله،  التنقل  ف��ي  ُيساعدهم 

بحسب وصفهم بيتهم الثاني، أو كما 

يحلو للبعض وصفه 

البيت الكبير
لم  الكبير«  »البيت  تسمية  أّن  ويبدو 

بين  العالقة  إن  حيث  ف���راغ،  م��ن  ت��أت 

أفراد الجمعية داخل المبنى عالقة ودية 

أخوية كما يقول أعضاء الجمعية الذين 

عندما  ينقصهم  ما  َثّمة  أّن  يشعرون 

طويلة.  لفترة  الجمعية  ع��ن  يتغيبون 

خ��ص��وص��ًا أع��ض��اء ال��ف��ري��ق ال��ري��اض��ي 

م��ّراٍت في األسبوع  الذي يحضر ثالث 

الحضور  هذا  َيقّل  وقد  الجمعية.  إلى 

الرياضية  المسابقات  بحسب  يزيد  أو 

والفعاليات في الجمعية.

إم���اراِت  ف��ي  الجمعية  أع��ض��اء  وُيقيم 

من  يأتي  فبعضهم  المختلفة.  الدولة 

الفجيرة  من  يأتي  وبعضهم  ظبي  أبو 

ال��ذي��ن  ع���ن  ف��ض��اًل  ال��خ��ي��م��ة،  ورأس 

يقطنون إمارَتْي الشارقة ودبي ،وبقية 

الجمعية  إلى  أغلبهم  اإلمارات، ويأتي 

غرفة الجتماعات

يف الطريق اإىل مكاتب الإدارة وال�سالة الريا�سية

املجل�س
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النشأة والتأسيس

وَيعتقد  الجمعية،  توفرها  التي  الحافلة  عبر  منها  ويعودون 

أغلبهم أّن وجود المبنى على شارع اإلمارت وفي المنطقة 

التي يقع فيها مناسٌب ألعضاء الجمعية الذين يتواجدون في 

اإلماراِت كاّفة.

بعناية  اختياره  تّم  مناسبًا،  موقعًا   الكبير«  »البيت  ويحتّل 

القادمين  حتى يسهل وص��ول  اإلم��ارات،  بالقرب من ش��ارع 

الثقة  نادي  إلى جوار  الدولة، فهو يقع  إم��اراِت  كّل  إليه، من 

للمعاقين، ويطّل على شارع الجامعة، على ُبعد ثالثمائِة متٍر 

تقريبًا من شارع اإلمارات.

 2000 ال��ع��ام  منذ  الجمعية  زي���ارة  على  األع��ض��اء  وُي��واظ��ب 

خصوصًا  األسبوع،  في  م��رات  ثالث  إلى  مّرتين  بمتوّسط 

وأنهم تعّودوا على المبنى الجديد، وساعدهم في التأقلم 

والتكّيف معه، المواصفات التي ُبني بها المبنى، من حيث 

سهولته وتلبيته لمتطلبات األعضاء.

أنه  يشعرون  الذين  للمكفوفين  كثيرة  أشياء  المبنى  وّف��ر 

ويحفظ   ، ثانيًا  وبيتًا  ُمتّنفسًا  فيه  يجدون  حيث  لهم،  قريب 

بسهولة  ويعتادون  سريعًا  المبنى  تفاصيل  األعضاء  غالبية 

على التنقل بداخله من مكان آلخر.

يشعر  الجميع  ف��إّن  الجمعية  أعضاء  مع  النقاشات  وبحسب 

َتجمُعهم    األحاديث، حيث  يلتقون ويتبادلون  بالسعادة عندما 

التعبير  في  صعوبًة  يجدون  وال  مشتركة،  وهموم  قضايا 

األحوال  يعيشون  القضايا؛ ألنهم  بعِض  تجاه  عن شعورهم 

نفَسها.

إخواني  ه��م  الجمعية  ف��ي  ال��ذي��ن  »ه���ؤالء  أح��ده��م:  يقول 

وَربعي، ونستمتع بكل لحظة نعيشها مع بعض، ولذلك فنحن 

ال نجد مشقة في طول الطريق أو بعد المسافة«.

وتقول إحدى العضوات: »تغّيرت حياتي بعد التحاقي بالجمعية 

؛فأصبح لها معًنى«، وُتشير إلى أن الجمعية والمبنى الذي 

بالعزلة من  الذين يشعرون  ُيساعد بعض  المكفوفين  يجمع 

أعضاء الجمعية على االندماج والشعور بالتقارب مع زمالئهم، 

وُتضيف: »انتقلُت مع الجمعية من مبناها القديم إلى الجديد 

يجمعنا  كان  بصغره  فالقديم  خاصة.  ميزًة  منهما  لكلٍّ  وأج��ُد 

مرافُقه  لنا  َوّف���رت  والجديد  م��ح��دودة،  مساحٍة  في  جميعًا 

إلى  باإلضافة  مختلفة،  هواياٍت  ِلممارسِة  ُفرصًا  المتعّددة 

في  بصديقاتي  االلتقاء  على  أحرص  وأنا  ِللحركة،  مناسبته 

صالة البنات وعلى ممارسة رياضة التنس«

جانب من ال�سالة الريا�سية
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طرق خمتلفة ت�سع الريا�سة يف متناول املكفوفني

واسعة  مساحٍة  على  الجمعية  مبنى  يمتّد 

ِجواَر نادي الثقة للمعاقين بالقرب من شارع 

اإلمارات، وُيطّل مباشرة على شارع الجامعة، 

خضراء،  حديقٌة  وتتوّسطه  ُس��وٌر  به  ُيحيط 

الهواء  ف��ي  الفعاليات  بعض  عليها  ُت��ق��ام 

الطلق، وموقف صغير للمركبات َيصعد منه 

َممرٌّ للسيارت َيمّر بالباب الرئيسي للجمعية؛ 

من  ال��ن��زول  ع��ل��ى  المكفوفين  ل��م��س��اع��دة 

المركبة إلى باب الجمعية مباشرة.

ع��ن��د ال���دخ���ول إل���ى ال��ج��م��ع��ي��ة م���ن ال��ب��اب 

جهَة  واسعة  صالٌة  تستقبلك  الرئيسي؛ 

اليمين، يتوّسطها مكتب السكرتارية، وعلى 

والطاوالت  المقاعد  بعض  ُوّزع��ت  جانَبيها 

التي ُرّصت عليها بعناية بعُض المطبوعات 

ومن  ب��اإلع��اق��ة.  الصلة  ذات  واإلص����دارت 

الصالة يمتّد َممرٌّ واسٌع وقصير إلى قلب 

جهة  على  الَممّر  وينفتح من هذا  المبنى، 

اليمين واليسار أبواب لمكاتب إدارية وغرفة 

في  الكبير  الرئيسي  والمجلس  اجتماعات 

الجمعية.

االنعطاف  عليك  سيكون  الَممّر  نهاية  عند 

الواقع  وفي  اليسار،  أو  اليمين  جهة  إلى 

النساء  أّما  اليسار  إلى  يّتجهون  الرجال  فإّن 

هذه  ِم��ْن  المبنى  أّن  ذلك  اليمني،  فإلى 

خاصٍّ  ج��زٍء  إل��ى  تقسيمه  ت��ّم  قد  النقطة، 

وَيشترك  ب��ال��رج��ال،  خ��اصٍّ  وج���زٍء  بالنساء، 

الصالة  األقسام، مثل:  الجميع في بعض 

الرياضية والمكتبة وغيرها.

االتجاهين  أيِّ  ف��ي  ت��ذه��ب  أن  قبل  ل��ك��ْن 

سُتشاهد على يمينك َممرًا قصيرًا ُيفضي 

وعلى  المبنى،  وسط  مفتوحة  ساحة  إلى 

الكمبيوتر  لتعليم  مختبر  الَممّر  هذا  يمين 

للمكفوفين.

إذا توّجهَت يسارًا ناحيَة قسِم الرجال؛ ستجد 

لعبة  صالة  الَممّر  في  وأن��ت  يمينك  إل��ى 

التنس ،وهي صالة طولية تتوسطها طاولة 

تنس وهي ُتشبه طاولَة الّلعبة العادية، غير 

أّنها مزّودة بإطاٍر جانبيٍّ يرتفع نحو 15 سم 

تقريبًا، حيث يرتدي كّل العٍب ُقّفازًا وُيمسك 

لعبة  الموجوَد في  ُيشبه  بمضرٍب خشبيٍّ 

َضْرِب  منافسه  ويتبادل مع  الطاولة،  تنس 

الفتحتين  أح��ِد  من  الكرة  َدخلت  وإذا  الكرة، 

ال��م��وج��ودت��ي��ن أس��ف��ل اإلط����ار ال���ذي يلّف 

الطاولة، ُتحسب نقطة ِلَمن أدخلها وهكذا..

باّتجاه  الَممّر  التنس،يلتّف  لعبِة  صالِة  بعد 

األي��س��ر مجلٌس  ج��ان��ب��ه  ال��ي��م��ي��ن، وع��ل��ى 

للمكفوفين، ثّم على اليمين غرفة الصالة 

الحمامات،  غ��رف��ة  إل��ى  ي���ؤدي  ب��اب  وم��ن��ه 

جهة  على  مختبران  ال��َم��م��ّر  ن��ف��ِس  وف��ي 

إل��ى  ث��م  ب��راي��ل،  ط��ري��ق��ة  لتعليم  ال��ي��س��ار 

القسم  حتى  تمتّد  التي  المكتبة  اليمين، 

كرِة  صالة  إلى  الَممّر  وينتهي  النسائي، 

وغرف  الرياضية،  األلعاب  وغرفة  الهدف، 

ُغ��رٌف  ُتوجد  بحيث  بها.  الملحقة  التبديل 

وأخ��رى  ب��ال��رج��ال،  خ��اّص��ة  بالّصالة  ُملحقٌة 

ال��ذي  اآلخ���ر  ال��ج��ان��ب  ف��ي  بالنساء  خ��اص��ة 

عريض  َممرٌّ  النقطة  ه��ذه  عند  من  يربطه 

بين  المشتركة  الفعاليات  بعُض  فيه  ُتقام 

والمكفوفات. المكفوفين 

حيث  الجمعية  م��ن  اآلخ���ر  ال��ج��ان��ب  وف���ي 

أيضًا  صالٍة  غرفُة  ُتوجد  النسائي،  القسم 

الجميع   أن  غير  تعليمي،  ومطبخ  ومجلٌس 

ي��ش��ت��رك��ون ف��ي ال��م��ح��اض��رات وال��ن��دوات 

التي  الفعاليات  وك��ّل  التدريبية   وال��ورش 

الجمعية. تنظمها 

ُم��خ��ّص��ٌص  صغير  م��ل��ح��ٌق  المبنى  وَي��ت��ب��ع 

ِلضيوِف الجمعّية ، هوعبارٌة عن صالٍة كبيرة 

ومطبٍخ وثالِث غرٍف ِللّنوم ،داخَل كّل غرفٍة 

ثالثُة أسّرة .





حصاد
2011
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حصاد 2011

بمشاركة أكثر من 42 شركة و13 باحثًا من عشرين دولة

)رعاية المكفوفين( تنجح في تنظيم معرض 
ومؤتمر تقنيات اإلعاقة البصرية )سايت مي(  

نجحت جمعية اإلمارات لرعاية المكفوفين في شهر فبراير 2011 في تنظيم معرض ومؤتمر اإلعاقة البصرية )سايت مي( بمركز 

التنظيمية  للكفاءة  المؤتمر عن تقديرها  العارضين والزائرين والمشاركين في  الفعل من جانب  ردود  بالشارقة، وعبرت  إكسبو 

التي ظهرت بها الجمعية في هذه المناسبة الموسمية الكبيرة.

ويخصص الكتاب السنوي لهذا العام الصفحات التالية لرصد وتغطية أبرز ما جاء في المؤتمر والمعرض، إلى جانب اإلشارة 

إلى ما يمثله )سايت مي( بالنسبة للمكفوفين. وكان الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي رئيس دائرة الشئون اإلسالمية 

واألوقاف رئيس مجلس إدارة جمعية اإلمارات لرعاية المكفوفين، قد أكد على أهمية االهتمام بالتطور في عالم التقنية الخاصة 

بالمكفوفين، باعتبار أن ذلك من أهم الروافد العلمية والعملية، التي أسهمت بشكل ملحوظ في تحسين ظروف اندماجهم 

في مختلف بيئات المجتمع .
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اإلعاقة  تقنيات  ومؤتمر  معرض  افتتاح  حفل  خالل  وأض��اف 

البصرية الشرق األوسط )سايت مي( الذي عقد خالل الفترة 

خلفان  محمد  مريم  رعاية  تحت   ،2011 فبراير   16  -  14 من 

الرومي وزيرة الشؤون االجتماعية، بمشاركة 30 من جمعيات 

ومؤسسات المكفوفين في العالم العربي، وجمعية اإلمارات 

لرعاية المكفوفين، أن اإليمان بقدرات هذه الفئة وحقها في 

الحصول على كافة الخدمات المقدمة من مختلف مؤسسات 

واإلقليمية  الدولية  االتفاقيات  لهم  كفلتها  التي  ال��دول��ة، 

هذا  بتنظيم  المبادرة  أخ��ذ  إل��ى  دفعنا  المحلية،  والقوانين 

الحدث العالمي، بهدف رصد أهم التغيرات في عرض الحلول 

التعويضية للمكفوفين، التي من خاللها يمكن الوصول إلى 

أفضل الممارسات التأهيلية والتعليمية والتشغيلية .

االجتماعية  الشؤون  وزارة  وكيل  الحاي  ناجي  أشار  جانبه  من 

هذا  تنظيم  أن  إل��ى  االف��ت��ت��اح  خ��الل  كلمته  ف��ي  المساعد 

البصرية،  اإلع��اق��ة  ذوي  لتطوير  الكثير  سيوفر  المؤتمر، 

لهم  المستدامة  ب��ال��خ��دم��ات  االرت��ق��اء  ف��ي  سيسهم  كما 

�سقر القا�سمي يفتتح معر�ض �سايت مي

�سقر القا�سمي يلقي كلمة يف حفل االفتتاح
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حصاد 2011

ألع��ل��ى ال��م��س��ت��وي��ات، وأش����اد ب����دور ال���دول���ة وم���ا حققته 

. المجاالت  إنجازات في شتى  من  اإلعاقة  ذوي   لألشخاص 

اإلم��ارات  جمعية  إدارة  مجلس  رئيس  نائب  الزمر  ع��ادل  وك��ان 

حققته  ال��ذي  بالنجاح  س��روره  أب��دى  قد  المكفوفين،  لرعاية 

الجمعية في تنظيمها لكل من فعاليتي المعرض والمؤتمر، 

ال��ح��دث ف��ي ك��ل م��ن شركة دبي  ل��رع��اة  موجهًا ش��ك��رًا خ��اص��ًا 

لالستثمار ومصرف الشارقة اإلسالمي باإلضافة إلى راعيه 

الرسمي وزارة الشؤون االجتماعية.

مشاركة واسعة
عشرين  من  ومنظمة  شركة    42 نحو  المؤتمر  في  وش��ارك 

دولة بينها أربع وثالثون شركة من شركات التقنية والتكنولوجيا 

جناح جمعية االإمارات لرعاية املكفوفني يف املعر�ض
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عشرين  إلى  تنتمي  البصرية،  باإلعاقة  الخاصة  والبرمجيات 

جناحين   جانب  إل��ى  إم��ارات��ي��ة،  شركات  ست  بينها  من  بلدًا 

خاصين بوزارتي الداخلية والشؤون االجتماعية وأجنحة لجمعية 

ومؤسسة  جمعية  عشر  وست  المكفوفين  لرعاية  اإلم��ارات 

طوعية لخدمات ورعاية ذوي اإلعاقة البصرية، منها عشر من 

العربية  ال��دول  من  وست  الوطنية  والمؤسسات  الجمعيات 

سايت مي

الشرق   – البصرية  اإلع��اق��ة  تقنيات  مؤتمر   

Sight ME( ، هو جزء  األوسط )سايت مي - 

اإلمارات  جمعية  تنظمها  متكاملة  فعالية  من 

إلى   14 من  الفترة  خالل  المكفوفين  لرعاية 

تقنيات  معرض  مع  بالتزامن   2011 فبراير   16

مركز  في  األوس��ط  للشرق  البصرية  اإلعاقة 

بالشارقة  وال��م��ع��ارض  ل��ل��م��ؤت��م��رات  أك��س��ب��و 

ب��دول��ة اإلم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة ال��م��ت��ح��دة. وه��ذا 

المؤتمر يعتبر األول من نوعه الذي يقام في 

الخبراء  المنطقة، وتقدم من خالله كوكبة من 

التي  العمل  أوراق  من  مجموعة  والمختصين 

تتناول آخر المستجدات المرتبطة بالمكفوفين 

لحياتهم  المختلفة  بالجوانب  اإلرتقاء  أجل  من 

يتناول  أن  ينتظر  كما  البصرية،  وتقنياتهم 

ال��ت��ي تعترض  ال��م��ش��ك��الت  أي��ض��ًا  ال��م��ؤت��م��ر 

عام،  بشكل  اإلبصار  وضعيفي  المكفوفين 

ف��ض��اًل ع��ن ت��ب��ادل ال��خ��ب��رات وال��ت��ج��ارب ال��ذي 

بهدف  ذلك  وكل  الفعاليات،  هذه  مثل  تتيحه 

من  ج��زءًا  تشكل  بتوصيات  المؤتمر  يخرج  أن 

من  بها  واالس��ت��رش��اد  تبنيها  يتم  عمل  خطة 

بصريًا. المعاقين  حياة  وترقية  تطوير   أج��ل 

والخبراء  الباحثين  المؤتمر  منظمو  وي��دع��و 

وال���م���دي���ري���ن وال��م��ش��رف��ي��ن ف���ي م��ج��االت 

البصرية،  اإلعاقات  لذوي  الداعمة  التكنولوجيا 

أن يتقدموا بأوراق عمل تتعلق بأي من المحاور 

البصرية.  باإلعاقة  المرتبطة  والموضوعات 

ذات  المؤتمر  نتائج  تكون  أن  المتوقع  وم��ن 

حياة  مستوى  ورف��ع  لدعم  كبيرة  وفائدة  تأثير 

في  المساهمة  على  وقدرتهم  المكفوفين 

اإلمارات  دولة  فى  سواء  مجتمعاتهم  تطوير 

أوس���ط. ال��ش��رق  منطقة  م��س��ت��وى  ع��ل��ى   أو 
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أبرزها من المملكة العربية السعودية.

من  أكثر  بلغت  كبيرة  خصومات  المشاركة  الشركات  وقدمت 

للمكفوفين وضعيفي  تقنية  برمجيات ومعينات  على   50%

اإلبصار بمناسبة المعرض.

األعمال  قطاعي  في  المتخصصين  من  عدد  المعرض  وزار 

جانب  إلى  البصرية  اإلعاقة  بذوي  الخاصة  الخدمات  ومزودي 

عائالتهم. 

لرعاية المكفوفين عددًا خاصًا من  وأصدرت جمعية اإلمارات 

والمؤتمر.  المعرض  هامش  على  »آفاق«  الفصلية  دوريتها 

المهتمين  لكل  منوعة  وتثقيفية  إعالمية  مادة  على  اشتمل 
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أهداف المؤتمر

للباحثين  ال��ف��رص��ة  إت��اح��ة  إل���ى  ال��م��ؤت��م��ر  يسعى 

الخبرات  وت��ب��ادل  وال��ت��ح��اور  لاللتقاء  والمهتمين 

لتحقيق أفضل النتائج في المجاالت التالية:

في  الحديثة  التقنية  واس��ت��خ��دام��ات  توظيف   -1

عرض  خ��الل  من  وذل��ك  البصرية  اإلع��اق��ة  مجاالت 

أفضل الممارسات وشرح أفضل التطبيقات التقنية 

في مجال دعم ذوي االعاقة البصرية ومناقشتها.

التقنية  مجاالت  في  الباحثين  وتشجيع  تحفيز   -2

يخدم  بما  البصرية  التقنيات  توطين  على  الحديثة 

ويطور حياة المكفوفين وضعيفي اإلبصار.

3- تشجيع التواصل بين المؤسسات وبناء الصالت 

بين األطراف العاملة والمكونة لهذا القطاع.

4- رصد إيجابيات وسلبيات تقنيات اإلبصار وإطالع 

على  واألهلية  العامة  المؤسسات  في  العاملين 

االبتكارات والتطورات التي طرأت في مجال تقنية 

اإلبصار.

المكفوفين  لتعليم  المناسبة  ال��ط��رق  إي��ج��اد   -5

التعليمية  العملية  ف��ي  أك��ب��ر  بشكل  وإدم��اج��ه��م 

النظامية في المدارس والجامعات.

توظيف  إل��ى  ت��ؤدي  التي  السبل  أفضل  بحث   -6

ذوي اإلعاقة البصرية وإدماجهم في الحياة العامة.

التي  واالجتماعية  االقتصادية  المعوقات  رصد   -7

تعترض حياة المكفوفين.

ال��ع��ام��ة  وال���ه���ي���ئ���ات  ال���م���ؤس���س���ات  ت��ش��ج��ي��ع   -8

تضع  ب���أن  وغ��ي��ره��ا  وال���م���رور  ال��ط��رق  إدارات  م��ث��ل 

العامة. استراتيجياتها  أجندة  ضمن   المكفوفين 

المحلية  واألنظمة  بالمعايير  والتثقيف  التعريف   -9

والدولية الخاصة بتنظيم حياة المكفوفين.

من  معهم  المتعاملين  و  البصرية  اإلع��اق��ة  ذوي  بقطاع 

بهم  المرتبطين  جانب  إلى  لخدماتهم،  المزودين  و  المجتمع 

بشكل يومي في دوائرهم األسرية والتعليمية. ووزعت تلك 

المطبوعة على المشاركين والزوار.

مؤتــمر علمـي
المع��رض  جان��ب  إلى  أقيم  الذي  العلمي  المؤتمر  وشم��ل 

م��ح��اور ع��دة ح��ول اح��ت��ي��اج��ات وح��ق��وق وري��اض��ة ودم���ج ذوي 

باحثًا  عشر  ثالثة  المؤتمر  في  وش��ارك  البص��رية.  اإلع��اقة 

وتقنيًا يمثلون شرك��ات عالمي��ة من كل من ألم��انيا، أم��ريكا، 

أوراق  وناقشت  واإلمارات.  بولندا  بريطانيا،  كوريا،  هولن��دا، 

البح��ث والعروض عدة موضوعات منها: التجربة الكورية في 

البارزة  الرسوم  إنتاج  وتقنيات  التعويضية  التقنيات  تط��وير 

في  المكفوفين  الطالب  ل��دى  »البرايل«  مه��ارات  وتعزيز 

مستخدمي  تواجه  التي  التقنية  التحديات  الدم�ج،  م��دارس 

خط برايل العرب�ي وقدمتها خولة مصلح من جمعية أصدقاء 

التطور  على  وأثره  التدريب  جانب  إلى  بفلس��طين،  الكفيف 

المهني للمع��اقين بصريًا، وقدمها أحم��د حس��ن الم��ال مدير 

للمعرفة  دبي  بهيئة  تمكين  بمؤسس��ة  الخارجية  العالق��ات 

تعزيز  في  التشريعية  األس��س  ودور  البشرية،  والتنمية 

التعويضية،  التقنية  استخدام  في  بصريا  المعاقين  حقوق 

لرع��اية  الع��مران من جمعية اإلم��ارات  الدكتور أحمد  وقدمها 

الم�كفوفين.

�سقر القا�سمي ي�ستطلع بع�ض التقنيات املعرو�سة خلدمة املكفوفني
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موقع إلكتروني للمعرض
)سايت  انطالق  قبل  االجتماعية  الشؤون  وزارة  استحدثت 

العربية  باللغتين  بالمعرض  خاصًا  إلكترونيًا  موقعًا  م��ي( 

واإلنجليزيةwww.sightme.net  احتوى العديد من النوافذ 

والمؤتمر  بالمعرض  الخاصة  المعلومات  إلى  تشير  التي 

إلى  باإلضافة  فيه  والمشاركة  التقديم  وطريقة  ومنظميه 

أسماء وأخبار عن الشركات المشاركة كما شمل الموقع عرضًا 

للمعرض  المصاحب  بالمؤتمر  الخاصة  والبرامج  للفعاليات 

وأسماء  العمل  وورش  العمل  أوراق  وعناوين  وجلساته 

مقدميها كما حملت الصفحة الرئيسية للموقع نافذة خاصة 

بأخبار هذا الحدث المهم ومستجداته.

وطالبت معالي مريم الرومي وزيرة الشؤون االجتماعية عند 

إطالقها للموقع اإللكتروني الشركات الوطنية والمؤسسات 

الخاصة في الدولة ذات الصلة بتقنيات وتكنولوجيا اإلعاقة 

يمكن  ما  كل  وتقديم  المكفوفين  شريحة  بدعم  البصرية 

إلنجاح الفعاليات المرتبطة بالمكفوفين.

�سقر القا�سمي اثناء جولته االفتتاحية يف املعر�ض

اأكرث من 42 �سركة ومنظمة �ساركت يف املعر�ض
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محاور المؤتمر
1- دور الدولة والمؤسسات الخاصة في إدماج ذوي 

اإلعاقة البصرية في التعليم والتوظيف

المساعدة  الكمبيوتر  أجهزة  برامج  استخدامات   -2

لذوي اإلعاقة البصرية.

3- رياضة المكفوفين.

4- اإلعاقة البصرية والتقدم في السن.

5- حقوق الكفيف في القوانين الوطنية على ضوء 

االتفاقية الدولية لحقوق المكفوفين.

المعرفة واالتصال  عالم  المكفوفين في  إدماج   -6

من خالل شبكة اإلنترنت: العقبات والحلول.

من  وال��وق��اي��ة  البصرية  الجراحة  تقنيات  آف��اق   -7

العمى.

8- التقنيات والمعايير الهندسية المطلوبة لتصميم 

السكن العائلي للمكفوفين.

المخصصة  وال��ب��رام��ج  واألج��ه��زة  التقنيات  آخ��ر   -9

لمساعدة المكفوفين وضعيفي البصر.

جانب من امل�ساركني يف املعر�ض

االأطفال كان لهم دور بامل�ساركة واحل�سور

برنامج »متكني« �سارك يف املعر�ض من اليمني اإىل الي�سار اأحمد العمران وعادل الزمر وعبد العزيز احلمادي
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ك���رم���ت ج��م��ع��ي��ة اإلم��������ارات ل��رع��اي��ة 

المشاركين  المتطوعين  المكفوفين 

ف�����ي ت���ن���ظ���ي���م م���ؤت���م���ر وم���ع���رض 

في  كبير  ح��ف��ل  ف��ي  م���ي«  »س��اي��ت 

م��ق��ره��ا ب��ال��ش��ارق��ة، ب��ح��ض��ور ال��ع��دي��د 

والمتطوعين،  الجمعية  أع��ض��اء  م��ن 

مؤسسة  من  متطوعًا   17 نحو  وك��ان 

جمعية  م��ن  م��ت��ط��وع��ي��ن  و8  ت��م��ك��ي��ن 

م��رش��دات  اإلم������ارات و6  م��ت��ط��وع��ي 

مع  للعمل  تطوعوا  قد  الشارقة  من 

المكفوفين  لرعاية  اإلم���ارات  جمعية 

 ف���ي ت��ن��ظ��ي��م ال��م��ؤت��م��ر وال��م��ع��رض.

المتطوعـــــيـــــــــــــــــن في »سايت مي« تكريم 
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المتطوعـــــيـــــــــــــــــن في »سايت مي« تكريم 
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2011 النتخاب مجلس إدارة جديد، ومناقشة أعمال الجمعية في  انعقدت الجمعية العمومية العادية وغير العادية في أبريل 

الدورة السابقة، والتي َقّدمت فيها اإلدارة السابقة أنشطَتها خالل الفترة الماضية.

كبيرة،  إنجازاٍت  الماضية من تحقيق  الفترة  الذين تمّكنوا خالل  بالغ شكرهم ألعضاء مجلس اإلدارة،  الجمعية عن  وعّبر أعضاء 

ومّثلوا الجمعّية بشكٍل ممتاز، في العديد من األنشطة والمؤتمرات المحلّية والدولّية.

 وَجَرت انتخاباُت مجلِس اإلدارة في جوٍّ أخوي، سادت فيه روح الّرضا والمسؤولية، وأسفرت االنتخابات عن فوز التالية أسماُؤهم:

 

- الشيخ صقر بن محمد القاسمي ؛ رئيس مجلس اإلدارة. 

- عادل عبد الله الزمر ؛ نائب رئيس مجلس اإلدارة. 

- عبد العزيز أحمد الحّمادي ؛ أمين الّسر. 

- محمد بالل مال الله ؛ أمين الصندوق. 

- أحمد حسن المال ؛ مدير الجمعية.

- عبد الرحمن أحمد البستكي ؛ نائبًا لمدير الجمعية. 

- د. أحمد العمران الشامسي ؛ رئيس لجنة التطوير. 

- خالد خميس بوسهم ؛ رئيس اللجنة االجتماعية والثقافية. 

- محمد راشد الغفلي ؛ رئيس لجنة العالقات العامة واإلعالم. 

- لؤي سعيد عالي ؛ رئيس اللجنة الرياضية. 

- محمد حسن غريب ؛ نائب رئيس اللجنة الرياضية. 

الجمعّية العمومّية للجمعّية
َتنتخُب مجلس اإلدارة
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استمر لمدة خمسة أيام في الكويت
مشاركة فاعلة في ملتقى 

المكفوفين العرب

شهر  ف��ي  المكفوفين  لرعاية  اإلم���ارات  جمعية  ش��ارك��ت 

عقد  ال��ذي  العرب  المكفوفين  ملتقى  في   2011 مايو 

للكفيف  نور  الذهبي،  »اليوبيل  شعار  تحت  الكويت  في 

العربي«.

وشمل الملتقى � الذي استمّر لمّدة خمسة أيام �  فعالياٍت 

حول  ون��دوة  للمكفوفين،  طاولة  تنس  بطولة  بينها  ع��ّدة، 

تحت  نقاشية  وحلقة  الكريم،  القرآن  في  العلمي  اإلعجاز 

عنوان »ذوو اإلعاقة البصرية حقوٌق وواجبات«، ومسابقة 

ألحسن كاتب للقصة القصيرة أو الشعر العربي أو التقرير«.

وضّم الملتقى معرًضا ِلتقنيات المكفوفين، وورش عمٍل 

حول التقنيات الحديثة للمكفوفين.

ال���دروع  المكفوفين  ل��رع��اي��ة  اإلم����ارات  جمعية  وت��ب��ادل��ت 

التذكارية مع جمعية المكفوفين الكويتية وشاركت بالعديد 

من الفعاليات المشاركة في الملتقى. 

أن  العازمي  الكويتية فايز  المكفوفين  رئيس جمعية  وأكد 

هو  الحاسوب  تكنولوجيا  مجال  في  )برايل(  رم��وز  توحيد 

أن  إلى  باإلضافة  العرب  المكفوفين  لملتقى  انجاز  أهم 

توحيد  على  لالتفاق  توصيات  مجموعة  أص��در  الملتقى 

الرياضيات  )برايل( وتوحيد رموز  الخاصة بطريقة  الهمزات 

مثل عالمات الطرح والضرب والكسر وغيرها علمًا بأن هذه 

الرموز هي المعتمدة في القراءة والكتابة لهذه الفئة. 

وقال في تصريح صحافي عقب ختام الملتقى الذي أقيم 

تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد 

تحت شعار »اليوبيل الذهبي نور للكفيف العربي« واستمر 

خمسة أيام، إن هذه التوصيات ستعمم على جميع الدول 

لهذه  المصنعة  الشركات  أن  كما  لتداولها  تمهيدا  العربية 

السطور اإللكترونية في أجهزة الحاسوب والهواتف الحديثة 

األجهزة  تلك  لتصنيع  االتفاقية  هذه  صياغة  في  شاركت 

وفق هذه الرموز الموحدة كاشفًا عن تأجيل مناقشة بعض 

الرموز التي لم يتم االتفاق عليها إلى وقت الحق.
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بحضور الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي رئيس مجلس إدارة جمعية اإلمارات لرعاية المكفوفين وأعضاء مجلس اإلدارة 

وأعضاء الجمعية وأهليهم. نظمت الجمعية بمقرها احتفااًل كبيرًا بمناسبة اليوم الوطني األربعين للدولة بمشاركة من الفرقة 

العسكرية لمدرسة الشرطة االتحادية التي عزفت السالم الوطني وقدمت عروضًا عسكرية.

وشمل الحفل برامج متنوعة من اليولة التي قدمتها مدرسة خالد بن محمد, ومحاضرة ألقاها عبيد بن صندل عن تاريخ ومراحل 

محمد  بن  صقر  الشيخ  قام  كما  األعضاء  بها  ساهم  شعبية  مأكوالت  وقدمت  ثقافية.  مسابقات  إلى  باإلضافة  الدولة  نمو 

القاسمي وأعضاء الجمعية بوضع بصمتهم على خريطة اإلمارات، وتكريم المشاركين في االحتفال.

الجمعية تحتفل
بالعيد الوطني األربعين للدولة 

�سقر القا�سمي وعادل الزمر يكرمان امل�ساركني يف االحتفال
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اأثناء عزف ال�سالم الوطني

تكرمي عبيد بن �سندل

عرو�ض من اليولة

جانب من احل�سور

�سقر القا�سمي يتو�سط احل�سور

عدد كبري من االأع�ساء �ساركوا يف االحتفال

جانب من عرو�ض الفرقة الع�سكرية

االأطفال �ساركوا  يف االحتفال
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والمؤسسات  المكفوفين  لرعاية  اإلم���ارات  جمعية  احتفلت 

اليومين  خ��الل  ال��ش��ارق��ة  مدينة  ف��ي  بالمكفوفين  المعنية 

هذا  يقام  ال��ذي  البيضاء،  للعصا  العالمي  باليوم  الماضيين 

العام تحت شعار »االنطالق نحو االستقاللية«، بهدف التوعية 

بكيفية التعامل مع األشخاص من ذوي اإلعاقة وتسليط الضوء 

على همومهم ومشاكلهم وحقوقهم وواجباتهم، حيث نظمت 

جمعية اإلمارات لرعاية المكفوفين مسيرة بهذه المناسبة، في 

للخدمات  الشارقة  لمدينة  التابع  المبكر  التدخل  حين نظم مركز 

اإلنسانية مجموعة من الفعاليات. 

اإلم��ارات  جمعية  إدارة  مجلس  رئيس  نائب  الزمر،  ع��ادل  وق��ال 

لرعاية المكفوفين، إن االحتفال باليوم العالمي للعصا البيضاء 

بالمعاقين  االهتمام  على  التأكيد  إلى  يهدف  الكفيف«  »يوم 

كافة،  المستويات  على  لهم  الخدمات  توفير  حيث  بصريًا، من 

والواجبات،  الحقوق  في  المبصرين  األف��راد  مع  ومساواتهم 

وإعطائهم الفرص ليعيشوا ضمن مجتمعاتهم كأفراد مساهمين 

في بنائها وتقدمها. 

الخاطئة  النظرة  لتصحيح  يأتي  اليوم  بهذا  أن االحتفال  وأضاف 

وغير  عاجز  إنسان  أنه  على  الكفيف  الشخص  إلى  البعض  لدى 

عضو  أنه  على  والتأكيد  اآلخرين،  مساعدة  إلى  وبحاجة  معطاء 

فاعل في مجتمعه، إلى جانب دعم عملية دمج المعاقين بصريًا 

هذا  في  المجتمعية  التوعية  تعزيز  خالل  من  مجتمعهم  في 

االتجاه. 

جمعية اإلمارات للمكفوفين تحتفل 
بيوم العصا البيضاء
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بصريًا  للمعاقين  الدولة  توليه  الذي  االهتمام  إلى  الزمر  ونوه 

والمشاريع  المرافق  مختلف  متطلباتهم في  مراعاة  من خالل 

األرضيات  لهم، مثل  عالميًا  عليها  المتفق  التسهيالت  وتوفير 

الخاصة والمعينات الصوتية وبطريقة برايل. من جانبه قال وائل 

عالم، المدير الفني لمركز التدخل المبكر، إن االحتفال بهذا اليوم 

يأتي للتعريف بالعصا البيضاء كرمز للشخص الكفيف، وبدورها 

كأداة مهمة تساعده على اكتساب االستقاللية واالعتماد على 

الذات، باإلضافة إلى التذكير بكل ما يلزمه، مع إبراز قدراته على 

التعلم واإلنتاج واإلبداع شأنه شأن األشخاص المبصرين. 

ولفت إلى أهمية إشراك األشخاص المكفوفين في عمليات 

الطرق  أفضل  وش��رح  المحاضرات  إل��ق��اء  خ��الل  م��ن  التوعية، 

المالئمة للتعامل مع الكفيف بقدر كبير من المحبة والتعاطف 

المتبادلين، بعيدًا عن أي مشاعر شفقة أو عطف. 

إجراء فحوص طبية لطلبة  أن فعاليات االحتفال تضمنت  وذكر 

المركز ومدرسة الوفاء لتنمية القدرات، للمساهمة في تقييم 

يتعلق  فيما  لهم  النصح  وتقديم  لعيونهم،  الطبية  الحالة 

باإلجراءات الواجب اتخاذها لتالفي أي انعكاسات سلبية عليها. 
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دورة في اللغة اإلنجليزية 
ألعضاء الجمعية

دورة   2011 يوليو  بشهر  مقرها  في  الجمعية  نظمت 

في اللغة اإلنجليزية بالتعاون مع معهد التميز للغات، 

اللغة  ت��دري��س  خبيرة  بتلر  غلوريا  األس��ت��اذة  قدمتها 

اإلنجليزية بمعهد التميز للغات بعجمان واستفاد منها 

7 أعضاء في الجمعية.

العمل التطوعي
في ندوة تعريفية

الجمعية  نظمت  التطوعي(  العمل  )مفهوم  عنوان  تحت 

ندوة تعريفية بالعمل التطوعي قدمها أحمد البخيت رئيس 

قسم شؤون المتطوعين بهيئة تنمية المجتمع بدبي.

وتطرقت الندوة التي حضرها العديد من أعضاء الجمعية 

لمفهوم التطوع في اإلسالم وأهمية كل فرد تجاه هذا 

الوطن في التطوع في مختلف شرائح المجتمع.

األستاذة  لإلعالمية  محاضرة  الشارقة  في  بمقرها  الجمعية  نظمت  الوطنية  بالهوية  الوعي  لبث  المستمرة  أنشطتها  ضمن 

فاطمة السري بعنوان )التعريف بالرموز الوطنية(، ضمن مشروعها الوطني في التعريف عن أربعين شخصية إماراتية معاصرة.

وتناولت المحاضرة الشخصيات التي ساهمت في بناء االتحاد في مختلف مراحله ومساهماتها التي ساعدت في  بناء هذا 

الوطن. كما سلطت الضوء على بعض الرموز الوطنية التي كان من بينها الشيخ مبارك بن محمد آل نهيان والشيخة فاطمة 

بنت مبارك.

التعريف بالرموز الوطنية
في محاضرة توعوية
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بحث التعاون مع مصرف الشارقة اإلسالمي 
بحثت جمعية اإلمارات لرعاية المكفوفين مع مصرف الشارقة اإلسالمي استحداث صراف آلي للمكفوفين وبحث االجتماع  

البصر،  البصرية وضعاف  اإلعاقة  آلي بمواصفات خاصة لألشخاص من ذوي  آلة صراف  توفير  عدة مواضيع منها فكرة 

والمميزات التي يجب أن تتوافر في اآللة من حيث استخدام الصوت واألحرف البارزة وطريقة برايل.

شارك في االجتماع عادل الزمر نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية وأحمد المال مدير الجمعية. إلى جانب ممثلي مصرف 

الشارقة اإلسالمي: محمد السيد عبد السالم وإيريك هالفورك مدير شركة سي إن إس لخدمات الصراف اآللي.

زار وفٌد من جمعّية اإلمارات لرعاية المكفوفين جامعَة اإلمارات بطلٍب من األخيرة ؛ لبحث ُسبل التعاون بين الجهتين.

منى  واألستاذة  التطوير،  لجنة  رئيس  اإلدارة  مجلس  عضو  العمران،  أحمد  الدكتور  الجمعية؛  من  حضَره  الذي  االجتماع  وفي 

ذوي  فئة  من  لطالبها  اإلمارات  جامعة  ُتقّدمها  التي  المساعدة  اإلمكانات  على  الجمعية  عضو  اّطلع  الجمعية،  عضو  الحمادي 

اإلعاقة البصرية، وسبل تطويرها لتسهيل الدراسة على ذوي التحّديات البصرية.

 وقد ُنوقشت في االجتماع وثيقُة الخدمات التي ُتقّدمها الجامعة لهذه الفئة، وتّم تقديُم بعض المقترحات ِلْلمعنّيين من قبل 

الجمعية العتمادها  النهائية على  الصيغة  المتفق عليها وعرض  التعديالت  بإضافة  بالجامعة  المسؤولون  الجمعية، ووعد  وفد 

بعد االنتهاء من دراستها.

بحث الخدمات التعليمية للطالب المكفوفين
مع جامعة اإلمارات

مكون  بوفد  المكفوفين  لرعاية  اإلم��ارات  جمعية  شاركت 

وعفراء  الحوسني  غريب  نجيبة حسن  الجمعية  من عضوتي 

أحمد محمد الحميدي في ملتقى )الخريف ملتقى الكفيف( 

بصاللة  2011م  يوليو(   20-16( الفترة  خالل  انعقد  ال��ذي 

الحميدي ورقة  في سلطنة عمان، وقدمت األستاذة عفراء 

كما  عام  بشكل  اإلم��ارات  وعن  الجمعية  أنشطة  عن  عمل 

قدمت كلمة الوفود المشاركة في الملتقى عن اإلمارات، 

وقد خرج الملتقى بعدد من التوصيات أهمها:

ضرورة إشراك المعنيين من المكفوفين في القرارات . 1

تخصهم. التي  والتشريعات 

دعم الجمعيات التي تعنى بالمكفوفين تشريعيًا وماليًا.. 2

المكفوفين . 3 دم��ج  تجاه  واضحة  خليجية  سياسة  رس��م 

الرعائية  السياسة  من  تدريجيًا  تستبدل  المجتمع  في 

إلى سياسة الحقوق والدمج  وإنجاز إحصاء حول واقع 

المكفوفين في هذه الدول. 

وإط��الق . 4 بالمكفوفين  المعنية  الجمعيات  دور  تعزيز 

برنامج لتطوير إدارة هذه الجمعيات في دول المجلس. 

مكسبًا . 5 بالمكفوفين  المعنية  الجمعيات  تجمع  اعتبار 

حقوقهم  وتلبية  المكفوفين  حقوق  مناصرة  لقضية 

والتعليم. التشغيل  بمجاالت 

من . 6 متساوية  بصورة  الكفيفة  المرأة  استفادة  تأمين 

لمجتمع  آليات  وفق  للمكفوفين  تقدم  التي  الخدمات 

ذوي  األشخاص  حقوق  لمعطيات  ومنتظم  متماسك 

اإلعاقة.

الجمعية تشارك في ملتقى )الخريف ملتقى الكفيف(
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نّظم نادي الثقة للمعاقين بالشارقة بالتعاون مع هيئة الطرق 

وال��م��واص��الت ف��ي دب���ي، م��ح��اض��رة ت��وع��وي��ة ع��ن إرش���ادات 

من  البصرية  اإلع��اق��ة  ذوي  استهدفت  ال��م��روري��ة  السالمة 

وذلك  المكفوفين،  لرعاية  اإلم��ارات  وجمعية  النادي  أعضاء 

ضمن برامج اللجنة االجتماعية ولجنة الثقافة وتنمية المجتمع 

ألعضاء  التوعوية  البرامج  تقديم  إلى  تهدف  التي  بالنادي، 

النادي من ذوي اإلعاقة. 

وتناولت المحاضرة القواعد واإلجراءات التي ُتسهم في رفع 

الوعي، وتجنب الحوادث المرورية، وما ينتج عنها من وفيات 

تعزيز  المجتمع في  فئاِت وشرائح  كّل  ودور  بليغة،  وإصابات 

الجهود المبذولة لنشر السالمة المرورية.

برايل  بطريقة  ُطبعت  توعوية،  نشرة  المحاضرة  في  وّزع��ت 

بالسالمة  التوعية  ع��ن  وال��م��واص��الت  ال��ط��رق  هيئة  أعّدتها 

الصحيحة  المرورية  السلوكيات  على  رّك��زت  حيث  المرورية، 

التي يجب اتباعها عند استخدام الطريق أو الحافلة أو المركبة. 

الحافلة  ح��ول  للطالب  موجهة  توعوية  رسائل  تضّمنت  كما 

للطريق،  اآلمن  والعبور  حولها،  الخطرة  واألماكن  المدرسية 

على  سيرًا  المدرسة  إلى  الذهاب  أثناء  السالمة  وإرش��ادات 

األقدام، أو بواسطة الدراجة الهوائية، أو برفقة أحد الوالدين 

في المركبة الخاصة.

نشرة توعوية بطريقة برايل
“إرشادات السالمة المدرسية”

في محاضرة بنادي الثقة للمعاقين

تكرمي هيئة الطرق واملوا�سالت

اأثناء املحا�سرة
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تخّرجت الطالبتان شيخة الكندي وأحالم الكثيري من كلية 

االتصال بجامعة الشارقة بحضور عبلة الكعبي والطالبة 

ميس أحمد كايد من جمعية اإلمارات لرعاية المكفوفين.

واستمر معرض مشروع التخرج للطالبتين شيخة وأحالم 

األّول  اليوم  بدأ   . ليومين  واستمّر  االتصال  كلية  في 

محمد  الدكتور  االتصال  كلية  عميد  قبل  من  باالفتتاح 

ق��ي��راط وش��ارك��ت ف��ي ال��م��ع��رض ال��ع��دي��د م��ن الجهات 

الشارقة  مدينة  ِضمنها  من  اإلعاقة،  ب��ذوي  المختصة 

للخدمات اإلنسانية بالشارقة، ونادي خورفكان للرياضات 

لتأهيل  ؛  ال��داخ��ل��ي��ة  َوِوزارة  دب���ي،  وش��رط��ة  ال��خ��اص��ة، 

وتوظيف ذوي االحتياجات الخاصة. 

)أيدينا تعمل معًا.. تحدٍّ و إنجاز(
مشروع تخّرج لشيخة الكندي 

وأحالم الكثيري

اأثناء تكرمي الطالبتان �سيخة واحالم

جانب من معر�ض التخرج
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العائلة  ملتقى  إلى  ألعضائها  ترفيهية  رحلة  الجمعية  نظمت 

في منطقة الخوانيج في دبي، والذي تديره إدارة مراكز األميرة 

الشؤون  لدائرة  التابعة  الثقافية اإلسالمية  الحسين  بنت  هيا 

اإلسالمية والعمل الخيري بدبي ويضم الملتقى العديد من 

الفعاليات التراثية ويمتد على مساحة واسعة تضم فعاليات 

جانب  إلى  ومطاعم شعبية،  المنتجة  لألسر  ومحالت  شعبية 

عامة  محاضرات  يتضمن  الذي  المسرح  منها  متنوعة  أنشطة 

تربوية،  ودورات  شرعية  علمية  ودورات  إنشادية  وأمسيات 

وبرامج ثقافية وتوعوية، وفعاليات للجاليات اإلسالمية.

أعضــاء الجمعـــيـــة يـــــزورون مـلــتــقـى 
العــــائـــلــــة بــدبي فـي رحلـــة ترفيهيـــة

بع�ض اأع�ساء اجلمعية ي�ستمتعون باالجواء الرتاثية للملتقى
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ملتقى العائلة م�سمم على الطريقة الرتاثية

مغامرة ممتعة لكنها حمفوفة بالتوتروي�سم العديد من االألعاب الرتفيهية
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جنـاح للـجـمـعـيـــة 
فــــــي مـــعـــرض 
”2011 “توعية 
بجناح  المكفوفين  لرعاية  اإلم���ارات  جمعية  ش��ارك��ت 

المجتمعية  للتوعية  الوطني  المعرض  في  توعوي 

في  عقد  الذي   ،“2011 “توعية  اإلنسانية  والخدمات 

نوفمبر  شهر  في  للمعارض  الوطني  أبوظبي  مركز 

بمشاركة  االجتماعية،  ال��ش��ؤون  وزارة  برعاية   2011

الحكومية  والمؤسسات  ال��وزارات  من  للعديد  واسعة 

والهيئات والجمعيات األهلية.
جانب من جناح اجلمعية يف املعر�ض

اإقبال كبري على املعر�ض
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استقبلت جمعية اإلمارات لرعاية المكفوفين 

15 ع��ض��وه م���ن ج��م��ع��ي��ة ال���ن���ور ال��ع��م��ان��ي��ة 

بحث طرق  االجتماع  وجرى في  للمكفوفين، 

والخبرات  الزيارات  وتبادل  التواصل  تفعيل 

بين العضوات الكفيفات.

النور  جمعية  عضوات  استقبال  في  وك��ان 

عادل الزمر نائب رئيس مجلس اإلدارة وأحمد 

المال مدير الجمعية وعدد من عضوات اللجنة 

وعواطف  الشامسي  نجوى  بينهن  النسائية 

ومنار  حسن  وفاطمة  الكعبي  ومريم  أكبري 

الجمعية  ع��ض��وات  قامت  حيث  ال��ق��ادر  عبد 

لتعريفهن  بالمبنى  ج��ول��ة  ف��ي  ب��أخ��ذه��ن 

بالمبنى وأنشطة الجمعية المختلفة.

الــنــور  جــمــعــيــة  وفـــد  اســتــقــبــال 
للمكفـــوفـــيـــن العمــــانــــيــــــة 

�سورة جماعية مع وفد جمعية النور

تكرمي وفد جمعية النور العمانية
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مبنى الجمعية 
يستضيف فعاليات 
المؤسسات الراعية 

لذوي اإلعاقة
المكفوفين في  لرعاية  اإلمارات  جمعية  استضافت 

من  طالبًا   46 لنحو  الرماية  امتحان  بالشارقة  مقرها 

أعضاء نادي الثقة للمعاقين ضمن خطة الجمعية في 

التواصل والتعاون مع المؤسسات التي ترعى ذوي 

اإلشارة  لغة  دورة  استضافت  كما  بالدولة.  اإلعاقة 

التي قدمها خبير ومترجم لغة اإلشارة لذوي اإلعاقة 

بالدورة  حيث شارك  عودة،  األستاذ صالح  السمعية 

المعاقين  رعاية  مراكز  مختلف  من  متدربين   7 نحو 

بالدولة إضافة إلى سكرتير الجمعية.

شاركت جمعية اإلمارات لرعاية المكفوفين في مؤتمر تهيئة البيئة التعليمية لألشخاص ذوي اإلعاقة، حيث حضر األستاذ عادل 

الزمر نائب رئيس مجلس اإلدارة والدكتور أحمد العمران رئيس لجنة التطوير واألستاذة منى الحمادي مؤتمر األبحاث التكنولوجية 

بكليات التقنية بدبي خالل يومي الخامس والعشرين والسادس والعشرين من شهر أبريل الماضي.

والطلبة،  النفس،  وعلماء  الخاصين،  والمربين  والمدرسين،  االختصاصيين،  يومين  مدى  على  عقد  الذي  المؤتمر  وأستهدف 

والمسئولين الراغبين في العمل مع األفراد ذوي االحتياجات التعليمية.

وناقش مؤتمر االحتياجات الخاصة في كليات التقنية قضايا تعليم المعاقين بشكل عام وفي مرحلة التعليم الجامعي بشكل 

خاص. وطرحت العديد من أوراق العمل التي ركزت على قضايا استخدام التقنيات التعويضية وطرق تطويع المناهج الدراسية 

وخدمات الدعم المساندة التي يحتاجها الطالب المعاقين في المراحل التعليمية المختلفة. 

ُتشــارك  الجمعـيــة 
في مؤتمر التـدخل 

بالـدوحة المبـّكر 
مؤتمِر  ف��ي  المكفوفين  لرعاية  اإلم���ارات  جمعية  ش��ارك��ت 

والمتعددة  البصرية  اإلعاقات  ذوي  لألطفال  المبكر  التدخل 

بالدوحة، بوفٍد مكّوٍن من نائب رئيس مجلس اإلدارة، األستاذ 

الحمادي  العزيز  العام، األستاذ عبد  الزمر، وأمين السر  عادل 

الف�ت�رة  خ�الل  الحم���ادي.  منى  األستاذة  الجمعية،  وعضو 

)27-30 أبريل 2011(.

وُقّدمت في المؤتمر العديُد ِمْن أوراق العم�ل وال�ورش مْن 

وأختصاصيي  جامعات  وأساتذة  وأطباء  أختصاصيين  ِقبل 

أجهزة تعويضّية تناولت أسباب اإلعاقة البصرية، واإلعاقات 

وإيجاد  اإلع��اق��ة،  عن  المبكر  الكشف  وأساليب  المتعددة، 

العالج في المرحلة األولى ألمراض العيون، وأهمية التدخل 

المبكر، وطرق وأساليب تدريب الطفل المعاق؛ منذ المراحل 

الُعمرّية األولى.

الجمعية تشارك في مؤتمر تهيئة البيئة 
التعليمية لألشخاص ذوي اإلعاقة
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ــــــم  ــــــري ــــــك ت
الـــفـــائـــــــزيـــن 
في مسابقة
ــــــب  ــــــت ــــــك ال
لســـمعـيــــة ا
بمقر   2011 صيف  في  الجمعية  نظمت 

حيث  السمعية  للكتب  القراءة  ها مسابقة 

من  المكونة  المسابقة  لجنة  استمعت 

التطوير  الدكتور أحمد العمران رئيس لجنة 

مدير  نائب  البستكي  الرحمن  عبد  والسيد 

ناصر  السيد  الجمعية  وع��ض��و  الجمعية 

قدمه  ال���ذي  ال��ك��ت��ب  لتلخيص  ال��ن��وران��ي 

حيث  المختارة،  الكتب  م��ن  المتسابقون 

بالمسابقة  ميرغني  ف���ارس  العضو  ف��از 

لصاحب  ال��ذات(  )سرد  لكتاب  تلخيصه  عن 

محمد  بن  سلطان  الدكتور  الشيخ  السمو 

لالتحاد  األعلى  المجلس  عضو  القاسمي 

حاكم إمارة الشارقة.

...ويقّيمون مت�سابقاً اآخراأع�ساء اللجنة ي�ستمعون الأحد املت�سابقني

نا�سر نوراين وعبد الرحمن الب�ستكي واأحمد العمران اأع�ساء اللجنة

اأثناء ا�ستقبال اللجنة للمت�سابقني
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حصاد 2011

من  وف��دًا  المكفوفين  لرعاية  اإلم���ارات  جمعية  استضافت 

جمعية الصداقة البحرينية للمكفوفين، الوفد الزائر مكون من 

13 عضوًا برئاسة حيدر حسين الحلبي رئيس جمعية الصداقة، 

حيث تعرف على أنشطة الجمعية وبحث طرق تفعيل التواصل 

وتبادل الزيارات والخبرات بين الجمعيتين. 

الزمر نائب رئيس مجلس  وقد كان في استقبال الوفد عادل 

مجلس  أعضاء  من  وعدد  الجمعية  مدير  المال  وأحمد  اإلدارة 

اإلدارة واللجنة النسائية.

وفد من جمعية الصداقة 
البحرينية يزور جمعية اإلمارات 

المكفوفين لرعاية 

عادل الزمر وحيدر احللبي يف حوار جانبي

جمعية االإمارات تكرم جمعية ال�سداقة البحرينيةاحللبي يطلع على جتهيزات اجلمعية
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اأثناء ا�ستقبال الوفد الزائر

الوفد البحريني اأثناء جولته داخل اجلمعية

جانب من الوفد البحريني مع بع�ض اأع�ساء اجلمعية من العن�سر الن�سائي        

...ويزور ال�سالة الريا�سية
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حصاد 2011

ن��ظ��م��ت ج��م��ع��ي��ة اإلم��������ارات ل��رع��اي��ة 
المكفوفين بالتعاون مع شرطة الشارقة 
المجتمعية  الشرطة  دور  حول  محاضرة 
السبوسي  عبيد  أحمد  النقيب  قدمها 
بقسم  المجتمعية  الشرطة  إدارة  مدير 
تناولت  حيث  بالشارقة  الغرب  شرطة 
الجديدة  ب���اإلدارة  التعريف  المحاضرة 
وط��رق  وواج��ب��ات��ه��ا  ومهامها  للشرطة 

التواصل معها.

المجتمعية”  “الشرطة 
تتحدث عن نفسها في مقر الجمعية

اأثناء املحا�سرة

النقيب عبيد ال�سبو�سي يتحدث الأع�ساء اجلمعية
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في  المصري  بالفريق  الهدف  لكرة  اإلم��ارات  منتخب  اصطدم 

دوري الثمانية ليخرج من البطولة العربية التي أقيمت في قطر 

لكرة الهدف. 

إلى  السفر  قبل  داخليًا  أقام معسكرًا  الدولة قد  منتخب  وكان 

قطر على أربع مراحل ولمدة أربعة أسابيع حيث أشرف الكابتن 

نور على التدريبات البدنية فيما تولى الكابتن محمد بالل مال 

الله األمور الفنية الخاصة باللعبة من حيث الدفاع والهجوم. 

وأظهر الفريق الوطني مستوى جيدًا عند انطالق البطولة حين 

تغلب على منتخبي ليبيا والبحرين واصطدم في دور الثمانية 

بمنتخب مصر في مباراة صعبة انتهت بفوز المنتخب المصري. 

المشاركة في
البطولة العربية في قطر
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حصاد 2011

اتحاد  مع  بالتعاون  بالشارقة  المكفوفين  لرعاية  اإلم��ارات  جمعية  نظمت 

الهدف  لكرة  األولى  الدولية  الودية  البطولة  المعاقين  لرياضة  اإلمارات 

والمنتخب  )ب(  و  )أ(  اإلماراتي  المنتخب  من  كل  بمشاركة  للمكفوفين، 

بحصول  المنافسات  اختتمت  حيث  للمكفوفين  والمصري  السعودي 

المنتخب المصري للمكفوفين على المركز األول ليكون وصيفه المنتخب 

اإلماراتي و المنتخب السعودي في المركز الثالث، وتأتي هذه البطولة 

التدريب  وسائل  أحدث  على  والتعرف  الفرق  بين  الخبرات  لتبادل  الودية 

الزمر نائب رئيس جمعية اإلمارات  الخاصة بكرة الهدف فنيًا. وقال عادل 

لرعاية المكفوفين أن تنظيم مثل هذه البطوالت الودية يؤهلنا ويدفعنا 

لخوض المشاركات القادمة بكل حماس.

حيث يعد احتكاك الالعبين ببعضهم البعض من أهم ما يكسب الالعب 

الخبرة الفنية في الملعب كما أن المنتخبين السعودي والمصري مشهود 

لهما بإنجازاتهما، حيث يعدان من المنتخبات ذات الباع الطويل في رياضة 

كرة الهدف للمكفوفين وهذا يعطينا حافزًا لتقديم األفضل، ونحن نثق 

بمستوى العبينا والذين سيقومون برفع علم الدولة في منصات التتويج 

لرياضة  اإلم���ارات  التحاد  حديثه  ختام  في  بالشكر  توجه  البطولة،  في 

رياضة  على  القائمين  وكل  الودية  للبطولة  الرئيس  الداعم  المعاقين 

المعاقين بالدولة.

منتخب اإلمارات وصيف مصر
في »دولية« كرة الهدف للمكفوفين

�سورة جماعية للفريق االإماراتي

�سورة جماعية للفريق االإماراتي وامل�سري

عادل الزمر يكرم الفريق امل�سري الفائز
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جانب من املنتخب ال�سعودي�سورة جماعية

فرحة عارمة بعد فوز الفريق امل�سري بالبطولة

الفريق امل�سري يحتفل بالفوزمن اأجواء البطولة
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حصاد 2011

اللجنة  نّظمت  المكفوفين،  لرعاية  اإلمارات  جمعية  إدارة  مجلس  رئيس  القاسمي،  محمد  بن  صقر  الشيخ  سمو  رعاية  تحت 

الفترة  خالل  للمكفوفين  الهدف  لكرة  السادسة  البطولة  المعاقين،  لرياضة  اإلمارات  اتحاد  مع  وبالتعاون  بالجمعية  الرياضية 

والشارقة  ودبي  أبوظبي   : هي  فرٍق،  أربعِة  بمشاركة  بالشارقة  الجمعية  لمقّر  الرياضية   الصالة  في   )2011 مايو   21-20(

وعجمان, بحضور العديد من أعضاء الجمعية. وقد حصل فريق الشارقة على المركز األول، فيما حّل فريق دبي في المركز 

الثاني، وجاء عجمان ثالثًا، وأحرزفريق أبوظبي المركز الرابع. وقد كان جدول المباريات على النحو التالي:

فريق الشارقة يفوز ببطولة الدولة 
السادسة لكرة الهدف للمكفوفين

فريق الشارقة 

عبد الرحمن البستكي

أحمد سعيد عالي

نواف خلفان عبيد

فريق دبي

لؤي سعيد عالي

أحمد يعقوب إبراهيم 

سعيد علي الكعبي

فريق عجمان 

محمد حسن غريب

بدر عبد العزيز القصاب

وليد رستم البلوشي

فريق أبوظبي

فوزي طرخاني

فارس ميرغني

أحمد إسحق 

محمد عبد الرحمن العبدولي
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المواجهة  االتحاد في  كأس  بطولة  بمقرها  الجمعية  نظمت 

)كرة تنس الطاولة للمكفوفين( التي انضمت حديثا لأللعاب 

التي يشرف عليها اتحاد اإلمارات لرياضة المعاقين وصار لها 

منافستان سنويتان، هما كأس االتحاد وبطولة الدولة. 

والتحدي  التشجيع  من  جو  في  والفتيات  الشباب  وتنافس 

البطولة  خــتــام  وفــي  اللعبة.   فــي  جــدد  العبين  ــرز  ب حيث 

الفائزين  الالعبين  الجمعية  إدارة  مجلس  رئيس  نائب  كــرم 

األول  بالمركز  البلوشي  وليد  الالعب  فاز  حيث  بالميداليات 

والالعب  الثاني  بالمركز  طرخاني  فوزي  التونسي  والالعب 

نــورة  الــالعــبــة  أحـــرزت  بينما  ثــالــثــا،  نجيب  محمود  الــصــاعــد 

الزرعوني المركز األول وشريفة بدر الهاشمي المركز الثاني 

وكلثوم علي المركز الثالث.

الجمعية تنظم بطولة كأس االتحاد 
في كرة تنس الطاولة

اأثناء البطولة

عادل الزمر مع الفائزات باملراكز الثالثة االأوىل





أخبار
المكفوفين
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أخبار المكفوفين

ضمن دراسة لتطوير المرافق الخاصة بهم 

87% من ذوي االحتياجات 
الخاصة راضون عن مترو دبي

وجعل  االستراتيجية  غاياتها  لتحقيق  للجميع  وسهل  آمن  تنقل  توفير  على  والمواصالت  الطرق  هيئة  حرص  منطلق  من 

المواصالت العامة صديقة للسكان. أجرت مؤسسة القطارات بالهيئة دراسة تحليلية لتجهيزات ذوي االحتياجات الخاصة في 

محطات وعربات مترو دبي. 

وهدفت الدراسة إلى فحص التسهيالت الموجودة في المحطات وسد الثغرات لالرتقاء بالخدمات وتحسينها.  و تكمن أهمية 

من  بمجموعة  خروجها  إلى  إضافة  للمعاقين  المناسبة  النقل  وسائل  تهيئة  مدى  على  الضوء  كونها سلطت  الدراسة  هذه 

التوصيات المهمة. 
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بشكل  ساهم  عمل  فريق  قبل  من  ال��دراس��ة  ه��ذه  إع��داد  تم 

فعال في إجراء مسوحات ميدانية من خالل التنسيق والتعاون 

المعاقين  وتأهيل  رعاية  إدارة   – االجتماعية  الشؤون  وزارة  مع 

الواقع،  أرض  على  توفيره  تم  ما  فاعلية  مدى  على  للوقوف 

ومحطاته   بالمترو  المتوفرة  التسهيالت  تحسين  وإمكانية 

الشرائح  مختلف  مع  االن��دم��اج  من  الفئة  ه��ذه  تمكين  بهدف 

الخدمات  مختلف  عن  العام  الرضا  مستويات  أعلى  وتحقيق 

المتاحة والمقدمة في وسائل المواصالت العامة .

تم من خالل هذه الدراسة إعداد استبيانات موجهة لفئة ذوي 

رضا  مستوى  الدراسة  نتائج  أظهرت  حيث  الخاصة،  االحتياجات 

عام بلغ 87 % عن مختلف التسهيالت والخدمات المتوفرة في 

محطات مترو دبي ، والتي تعتبر نتيجة إيجابية . 

من التحديات التي واجهت فريق المتطوعين من ذوي االحتياجات 

 ،)Tactile Paths( الخاص���ة وجود العالم���ات الب���ارزة الموجه��ة

اللغة  تطبيق هذه  السباق في  دبي  مترو  يعتبر مشروع  حيث 

والمنطقة  اإلم��ارات  دولة  مستوى  على  للمكفوفين  الجديدة 

إج���راء بعض  إل��ى ض���رورة  ال��دراس��ة  ، وخ��ل��ص��ت  ع��ام  بشكل 

االحتياجات  ذوي  لتمكين  والتوعية  التعليم  وأهمية  التحسينات 

الخاصة من استخدام مرافق المترو بكل أمن وسهولة ويسر، 

المختلفة  المراكز  مع  والتنسيق  التعاون  ض��رورة  إلى  إضافة 

الفئة  هذه  لتمكين  الالزم  المستمر  والتدريب  التعليم  إلجراء 

من االستخدام األمثل لمثل هذه التسهيالت.

نتائج وتوصيات الدراسة 

تحسين نظام العالمات البارزة في محطات مترو دبي و جسور 

المشاة

عربات  في  المتحركة  المقاعد  تثبيت  ألنظمة  دراس��ة  إع��داد 

القطارات وإمكانية تطبيقها.

التنسيق مع اإلدارات المعنية لتوفير مواقف سيارات مخصصة 

لفئة ذوي االحتياجات الخاصة في كافة المحطات كلما أمكن.

التركيز على أهمية التعلم والتوعية بهدف تمكين ذوي االحتياجات 

الخاصة من استخدام مرافق المترو بكل سهولة ويسر.

 أن تقوم مراكز ومؤسسات تأهيل ذوي اإلعاقة بإجراء التدريب 

)tactile( الالزم والتعليم الخاص باستخدام العالمات البارزة
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أخبار المكفوفين

ج��ام��ع��ة اإلم�����ارات م��رك��زًا  وق���د خصصت 

الخاصة   االحتياجات  ذوى  الطالب  لخدمة 

يعمل من خالل عمادة شؤون الطلبة من 

األكاديمية,  الخدمات  أفضل  تقديم  أجل 

لطلبة  واالجتماعية  الثقافية   , اإلرشادية 

ج��ام��ع��ة اإلم�����ارات م��ن ذوى االح��ت��ي��اج��ات 

ال��م��رك��ز بتقديم  ي��ق��وم ه���ذا  ال��خ��اص��ة, و 

والتسهيالت  ال��خ��دم��ات  م��ن  م��ج��م��وع��ة 

لطلبة  واالجتماعية  واإلداري���ة  األكاديمية 

من  الخاصة  االحتياجات  ذوى  من  الجامعة 

أجل مساعدتهم على استكمال دراساتهم 

و أبحاثهم و ممارسة كافة أنشطتهم في 

الجامعة بيسر و سهولة. 

خدمات المركز

خدمات أكاديمية للطالب و الطالبات :

ف��ردى  بشكل  ال��ط��الب  تقييم  و  ل��ق��اء  أ. 

التقارير  مراجعة  التقييم  عملية  )تتضمن 

الخطط  مراجعة  بالطالب,  الخاصة  الطبية 

الشخصية الفردية السابقة  و أيضا مراجعة 

تعامل  التي  التعليمية  و  الطبية  الجهات 

معها الطالب من قبل إذا لزم األمر( لتحديد 

ومناقشة  طالب  لكل  الخاصة  االحتياجات 

التي  التيسيرات  م��ن  المختلفة  األن���واع 

حالة   مع  تتناسب  التي  و  توفيرها  يمكن 

الطالب. 

أعضاء  مع  مستمرة   اجتماعات  عقد  ب. 

إليها  المنتسب  بالكليات  التدريس  هيئة 

الطالب ذوى االحتياجات الخاصة لمناقشة 

توفيرها  يجب  التي  التيسيرات  و  الحلول 

والتي قد تتضمن توفير أجهزة تكنولوجية 

مساعدة أو برامج كومبيوتر متخصصة .

وذلك  ذات��ه  على  الطالب  اعتماد  تعزيز  ج. 

م��ن خ���الل اإلرش����اد األك��ادي��م��ي وإرش���اد 

البديلة  التكنولوجيا  وسائل  إلى  الطالب 

التي من  و  لحالته  المتوفرة  المساعدة  و 

وأيضًا  ذات��ه  على  اعتماده  تعزز  أن  شأنها 

من  المستقبلي  التوظيف  ف��رص  تعزيز 

خالل توفير اإلرشاد المهني . 

من  للطالب  التعليم   / التدريب  توفير  د. 

هيئة  وأعضاء   ، الخاصة  االحتياجات  ذوى 

والموظفين  معهم  المتعاملين  التدريس 

بالجامعة  وذلك من خالل معامل الحوسبة 

بالطلبة  الخاصة  المساعدة  التكنولوجيا  و 

ذوى االحتياجات الخاصة و من خالل تنظيم 

يضم معماًل للبرامج اإللكترونية المساعدة
جولة داخل مركز خدمات الطلبة ذوى 
االحتياجات الخاصة بجامعة اإلمارات

الطالب من ذوي  ألبنائها  والرعاية  االهتمام  كل  تولي   أنها  اإلم��ارات  جامعة  تؤكد 

االحتياجات الخاصة وتعمل على تهيئة المناخ المالئم الستكمال دراستهم وممارسة 

وأقسام  إدارات  مع  تعاملهم  وحرية  والعلمية  واالجتماعية  الثقافية  أنشطتهم 

تطبيق  في  يتمثل  الذي  القانوني  الجامعة  التزام  من  انطالقًا  المختلفة،  الجامعة 

الخاصة و  2006 في شأن حقوق ذوى االحتياجات  29 لسنة  القانون االتحادى رقم 

إيمانًا من الجامعة بالتزامها األخالقي , التعليمي و المجتمعي تجاه طالبها من ذوى 

االحتياجات الخاصة وحرصًا على ضرورة توفير المعلومات األساسية  وتطبيق أفضل 

الجامعة من  و طالبات  باحتياجات طالب  للوفاء  العلمية  الممارسات  وأحدث  الطرق 

ذوى االحتياجات الخاصة.



77األمل المشرق 2012

إلى  تهدف  عمل مستمرة  وورش  دورات 

كيفية  و  اإلعاقات  أن��واع  بمختلف  التوعية 

التعامل معها. 

ه. توفير خدمات القارئ , الكاتب , مترجم 

اإلشارة و المرافقين المساعدين للطالب 

من ذوى االحتياجات الخاصة . 

و. توفير ال��م��ادة ال��دراس��ي��ة  ف��ي ص��ورة 

 ( المختلفة   الطلبة  احتياجات  تتناسب مع 

في  مطبوعة  ال��دراس��ي��ة  ال��م��واد  كتوفير 

طريق  ع��ن  مسموعة  أو  ب��راي��ل   ص���ورة 

النصوص السمعية ، أو تكبيرها من خالل 

النصوص المكبرة (.

ز. توفير موقع ألداء االختبارات واالمتحانات 

تتوافر فيه برامج متخصصة تمكن الطالب 

ذوى االحتياجات الخاصة من أداء االمتحانات 

أعضاء هيئة  بطريقة أفضل تحت إشراف 

التدريس من الكليات.

خدمات معمل التقنية المساعدة :

برامج قارئ الشاشة .

برامج مكبر الشاشة .

المكبرات التليفزيونية .

أجهزة كمبيوتر تعمل بطريقة برايل .

أجهزة قارئة للكتب .

مكبرات النصوص المحمولة .

لإلعاقات  المخصصة  الكمبيوتر  أج��ه��زة 

الحركية .

أجهزة F.M. لضعاف السمع .

طابعة برايل .

برامج تحويل النصوص لكالم مكتوب .

أجهزة قراءة المستندات و الوثائق .

للطالب  وتدريبية  تعليمية  خ��دم��ات 

والطالبات :

تعليمية  ع��م��ل  وورش  دورات  تنظيم 

أجل  م��ن  الطالبات  و  للطالب  مستمرة 

تدريبهم على استخدام أحدث التقنيات و 

البرمجيات المساندة.

ال���ط���الب و م��س��اع��دت��ه��م على  اب��ت��ع��اث 

و  الدولية  المؤتمرات  كل  في  المشاركة 

اإلقليمية المعنية بشئون ذوى االحتياجات 

الخاصة.

لسكن  مجهزة  و  خاصة  أم��اك��ن  تخصيص 

االحتياجات  ذوى  م��ن  ال��ط��الب   إق��ام��ة  و 

الخاصة.

إتاحة فرصة التدريب والتعلم بالمركز أمام 

بتشجيعهم  ذل��ك  و  الجامعة  طلبة  جميع 

التدريبية  الفترة  ق��ض��اء  على  الطالبات 

النهائية لهم داخل مركز خدمات الطلبة ذوى 

االحتياجات الخاصة.

لموظفي  وتدريبية  تعليمية  خدمات 

الجامعة :

تعليمية  ع��م��ل  وورش  دورات  تنظيم 

مستمرة ألعضاء هيئة التدريس المرشحين 

من قبل كلياتهم و أعضاء هيئاتها اإلدارية 

و  التعامل  كيفية  على  تدريبهم  أجل  من 

تدريس الطلبة من ذوى االحتياجات الخاصة  

الطلبة و  ) خاصة مع تعدد و تنوع حاالت 

اختالف درجات إعاقاتهم (.

أح��دث  اس��ت��خ��دام  على  تدريبهم  وك��ذل��ك 

في  ال��م��س��ان��دة  البرمجيات  و  التقنيات 

العملية التعليمية .

التوعية المجتمعية :

بقضايا  ال��م��ع��ن��ي��ة  ال��م��ؤت��م��رات  تنظيم 

كافة  ودع����وة  ال��خ��اص��ة  االح��ت��ي��اج��ات  ذوى 

و  للمشاركة  المجتمعية  ال��م��ؤس��س��ات 

الحضور .

أن��واع  يخص  فيما  المجتمعية  التوعية 

اإلعاقات بشكل عام  و حقوق و متطلبات 

األفراد )الطالب( ذوى االحتياجات الخاصة 

بشكل خ��اص و ذل��ك م��ن خ��الل ال���دورات 

و  ال���دوري���ة  ال��ن��ش��رات  و  ال��ع��م��ل  وورش 

الموقع اإللكتروني  .

الحرم  داخ���ل  الجامعة  إدارات  ك��ل  توعية 

الجامعي بقضايا ذوى االحتياجات الخاصة 

و ذل����ك م���ن خ����الل ال���ن���ش���رات ال���دوري���ة 

مع  ب��ال��ت��ع��اون  المختلفة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  و 

المؤسسات المجتمعية .

تدعيم و مساندة مشاركة النوادي الطالبية 

( في معظم  المتحديين  ن��ادى  ) و خاصة 

الفعاليات  و  االح��ت��ف��االت   ، األن��ش��ط��ة 

و  الدولة  إم��ارات  مختلف  المجتمعية في 

في  اندماجهم  عملية  دعم  أجل  من  ذلك 

و  العامة  لحياتهم  تأهيلهم  و  المجتمع 

الوظيفية بعد التخرج .
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مكالمة هاتفية فتحت لها الطريق إلى عالم المكفوفين
صديقة المكفوفين آالء الحرباوي.. 

المعلمة التي أصبحت جزءًا من العائلة

تقول آالء محمد أمين التي تدرب المكفوفين على التعامل مع الكمبيوتر أن العالقة التي تربطها بالمكفوفين لم تعد مجرد عالقة معلم 

وطالب أو مدرب ومتدرب لقد تجاوزت ذلك إلى الحد الذي يجعلها تشعر باستمرار أنها أحد أفراد العائلة الكبيرة التي تضم المكفوفين 

في جمعية اإلمارات لرعاية الممكفوفين.

ويحمل المكفوفون ألختهم آالء قدرًا كبيرًا من االحترام والتقدير، ليس ألنها فتحت مداركهم على عالم الكمبيوتر والتعامل مع البرامج 

المخصصة لهم، ولكن ألنها تكون موجودة دائمًا في المكان الذي يحتاجون فيه للمساعدة.

تعمل آالء في برنامج »تمكين«، لكنها دائمة الحضور في الفعاليات واألنشطة التي تنظمها جمعية اإلمارات لرعاية المكفوفين، وتبدو 

أكثر الوقت في الجمعية في حركة دائمة تساعد هذه وتعاون ذاك، حتى أصبحت كما يقول عنها البعض »صديقة المكفوفين، وفي 

هذا اللقاء السريع نتعرف أكثر على آالء وبداية الطريق الذي أوصلها إلى هذا العمل المهني والتطوعي.

تكرمي اآالء من اإدارة اجلمعية
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كيف بدأت عالقتك مع المكفوفين؟

كنت أعمل في مشروع الشيخ محمد بن راشد لتقنية المعلومات 

انتقلت  هناك  ومن   ، البشرية  والتنمية  المعرفة  لهيئة  التابع 

والتنمية  المعرفة  لهيئة  التابع  »تمكين«  برنامج  في  للعمل 

المشروع.  ترشيحي من قبل مديري في  تم  أن  بعد  البشرية 

لكني ترددت في بداية األمر، واتصلت باألخت عواطف التي 

الداخلية في مشروع »تمكين« ألعتذر  تعمل مديرة للعمليات 

لها عن العمل في المشروع. وربما يكون ذلك االتصال الذي 

أجريته هو الذي مهد على نحو حقيقي عالقتي بالمكفوفين، 

كمدربة لهم على استخدام جهاز الحاسب اآللي.

وسوف  سهل،  األم��ر  االتصال:  ذلك  في  عواطف  لي  قالت 

تتعودين على العمل، وسوف تحبينه مع استمرار التعامل مع 

المكفوفين، وأضافت إن األمر قابل للتجربة التي يمكن إنهاءها 

في حال تحققت المخاوف التي كانت تساورني بشان تدريس 

هذه الفئة التي لم يسبق لي التعامل معها.

همست  أن��ي  وأت��ذك��ر  الفشل،  م��ن  وقلقة  خائفة  كنت  لقد 

لمن  وليس  ينقذهم  لمن  بحاجة  الطالب  »ه��ؤالء  لعواطف: 

للهاتف  المقابل  ال��ط��رف  ف��ي  ع��واط��ف  ضحكت  ي��دم��ره��م«، 

وقالت: ال يوجد لدينا متخصصين في هذا المجال والمكفوفين 

بحاجة إليك، وسوف تتعلمين منهم بقدر ما سوف تعلمينهم، 

وهكذا قررت خوض التجربة، وذهبت في اليوم التالي إلى لقاء 

المكفوفين لبدءالحصة األولى.

ما الذي تتذكرينه من اليوم األول في الفصل؟

واحدة فقط  لمدة ساعة  تكون  أن  يفترض  كان  األولى  الحصة 

وبدا  وكانوا ستة طالب،  عواطف،  األخت  مع  اتفاقي  بحسب 

األول  ومولودها  األم  بين  تنشأ  التي  بالعالقة  شبيهًا  األم��ر 

ومع  األسئلة،  بطرح  المكفوفون  بدأ  الفصل  دخولي  وبمجرد 

تتوقف.  لن  األسئلة  ه��ذه  أن  شعرت  األول��ى  الدقائق  م��رور 

األسئلة  ت��ب��ادل  خ��الل  وم��ن  بحذر  األسئلة  على  ال��رد  وب���دأت 

األولى  العالقة  مالمح  فشيئًا  شيئًا  ترتسم  بدأت  واإلجابات 

بيني وبين المكفوفين، وقد قررت وأنا أخرج من الحصة األولى 

التي استمرت لساعتين أنني سوف أستمر في هذه الوظيفة.

ما الذي تقومين به تحديدًا مع المكفوفين؟

تدريب المكفوفين على التعامل مع الكمبيوتر، وكيفية العمل 

أوفيس،  الميكروسوفت  ب��رام��ج  مثل  المهمة  البرامج  على 

واالنترنت، وأستعين بمجسمات توضح للكفيف شكل النوافذ 

التي تظهر في شاشة جهاز الكمبيوتر وشريط المهام وترتيب 

برنامج  استخدام  جانب  إلى  البرنامج.  في  واألوامر  األيقونات 

الناطق الشهير الذي هو بمثابة عين إلكترونية تساعد الكفيف 

معها  التعامل  وكيفية  البرامج  محتويات  على  التعرف  على 

واستخدامها.

ويوفر برنامج تمكين للمكفوفين دورة تدريبية في هذا المجال 

لمدة أربعة أشهر بمعدل حصتين في األسبوع مدة كل حصة 

أربع ساعات ويضم الفصل من ستة طالب إلى سبعة، ويمنح 

الكفيف في نهاية الدورة شهادة معتمدة من البرنامج.

التدريبية   الوظيفة  تجاوزت  بالمكفوفين  عالقتك  لكن 

أصبحت  بشكل  المكفوفين  مساعدة  التطوع في  إلى 

وبشكل  الجمعية  فعاليات  ف��ي  نشيط  ع��ض��وًا  فيه 

مستمر.

تكرمي اآلء يف اليوم الوطني لدولة الإمارات جانب من الأدوات امل�ستخدمة يف تدريب املكفوفني
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تدريب  وظيفة  ف��ي  النجاح  أن  مبكر  وق��ت  منذ  أدرك���ت  لقد 

بطبيعة  ومناسب  ك��اف  بشكل  اإللمام  تستلزم  المكفوفين 

الكفيف، وأن العالقة المهنية بين المدرب والطالب تحدد إلى 

الذين  من  وكثير  عدمها،  من  التدريبية  العملية  نجاح  ما  درجة 

عملوا في تعليم المكفوفين يعرفون تمامًا أن الخطوة األولى 

بتدريبه،  يقوم  الذي  الشخص  الكفيف  يتقبل  أن  هي  للنجاح 

وأن يشعر بأن من يقوم بمساعدته يتفهم احتياجاته ويحترمها، 

وهذا شيء مهم، ولذلك فقد التحقت بدورة تدريبة في كيفية 

الحركة والتنقل بالنسبة للمكفوفين، وكيفية التعامل معهم.

منحى  تنحو  المكفوفين  مع  العالقة  ب��دأت  الوقت  وب��م��رور 

الكفيفة،  األس��رة  واح��دًا من  أصبح  بأنه  المرء  يشعر  إذ  عائليًا، 

الجمعية في  الجمعية، ولذلك تجدني أهرع إلى  وعضو داخل 

كل المناسبات وأقوم بأعمال التطوع بمنتهى السعادة والفرح، 

ألنك تحس أن من تقوم برعايتهم هم من أفراد األسرة الذين 

تعرف الكثير عن كل واحد منهم.

تدريب  ع��ن  لديك  تكون  ال��ذي  األول  االنطباع  ه��و  م��ا 

تدريب  انتقالك مباشرة من  بعد  المكفوفين، خصوصًا 

المبصرين إلى تدريب المكفوفين؟

الخبرات،   التعلم واكتساب  المكفوفون لديهم رغبة كبيرة في 

ثم إن وجود العديد من المعاهد والمراكز المتنوعة للمبصرين 

يجعلهم إلى حد ما أقل جدية من المكفوفين الذين يعلمون 

المدرب  على  و  أهملوها  إن  تتكرر  ال  قد  تدريبهم  فرصة  ان 

التعامل مع تصرفات المكفوفين التي قد تبدو غير مفهومة 

له فيما هي طبيعية عند بعض المكفوفين، فقد تعودت دائمًا 

أن الطالب ينظر مباشرة إلى أثناء الشرح ألضمن أنه مركز في 

الحصة، لكن هذا الشيء ال تستطيع أن تطلبه من المكفوفين.

ما هي الصعوبات المرتبطة بتعليم الكفيف؟

كذلك  ليس  لكنه  نفسيًا  مريحًا  يكون  قد  الكفيف  تعليم 

على مستوى اإلرهاق الجسدي، وبالذات إن كان المدرب 

التلقين  التعليم ليست  امرأة والمتدرب رجل، ألن مسألة 

فقط، وإنما االقتراب من نفسية المتدرب ومنحه شعورًا 

بانك قريب منه وتتفهم احتياجاته، وهذا قد يصعب في 

بعض األحيان على المدربة. ومن الصعوبات أيضًا أنه ال 

يوجد متخصصون بما فيه الكفاية في تدريب المكفوفين 

بمساعدة  ف��ردي  اجتهاد  هو  به  أق��وم  وال��ذي  وتعليمه، 

األستاذ  »تمكين«  برنامج  في  الخارجية  العمليات  مدير 

أحمد الذي وفر لي كل ما يساعدني على اكتساب الخبرة 

ومراكمتها.

اآلء ت�سارك يف اإحدى الفعاليات اخلا�سة باجلمعية
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فاطمة خريجة كلية التقنية العليا وتلقت تدريبات على التعامل مع 

المكفوفين، وتعمل ضمن مجموعة تطوعية تابعة لنادي الفجيرة 

العلمي والثقافي.

آلخر،  شخص  من  يختلف  الكفيف  مع  التعامل  أن  فاطمة  تقول 

المنوال فواحدة  ليست على نفس  وتجربتها مع مريم وسلمى 

في  المستمرة  الرغبة  لديها  االخ��رى  بينما  دائمًا  وح��ذرة  حريصة 

أن  ينبغي  المكفوفين ال  أن دمج  والمجازفة, وتعتقد  االكتشاف 

يتوقف عند المدرسة فقط ولكن في شتى مجاالت الحياة وتؤكد 

أنه يجب التوقف عن التعامل مع المكفوفين على أنهم فئة خاصة.

من  أكبر  رغبة  لديهم  المكفوفين  أغلب  أن  إل��ى  فاطمة  وتشير 

تحدي  على  ال��ق��درة  ولديهم  طموحاتهم،  تحقيق  في  سواهم 

الصعوبات ومواجهة العقبات بشكل مذهل.

تكرمي فاطمة امل�سماري من جمعية املكفوفني

فاطمة امل�سماري ت�سارك يف اإحدى فعاليات اجلمعية

فاطمة المسماري رحلة تطوع
ال تتوقف من الفجيرة إلى الشارقة

ت��ع��م��ل ف��اط��م��ة ح��س��ن ال��م��س��م��اري 

لرعاية  اإلمارات  جمعية  في  متطوعة 

المكفوفين منذ العام 2007، والبداية 

طفولتها  رفيقتي  طريق  ع��ن  كانت 

اللتان  وسلمى  م��ري��م  خالتها  ابنتا 

إلى  مرافقتهما  يوم  ذات  منها  طلبتا 

الجمعية، ومنذ ذلك اليوم لم تتوقف 

في  منزلها  من  الحضور  عن  فاطمة 

الجمعية  إلى  خالتها  ابنتا  مع  الفجيرة 

الفعاليات  معظم  ف��ي  والمشاركة 

جمعية  بها  ت��ق��وم  ال��ت��ي  واألن��ش��ط��ة 

اإلمارات لرعاية المكفوفين.
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تحديات خاصة

أثنى المري على الجهود التي يبذلها سمو الشيخ محمد بن 

الوزراء،  مجلس  رئيس  الدولة،  رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد 

التي يعدها من  الفئة  الله، في دعم هذه  رعاه  حاكم دبي، 

ذوي التحديات الخاصة وليست من ذوي االحتياجات الخاصة.  

الملتقى  فكرة  صاحبة  الحمادي  عبدالقادر  منار  وق��دم��ت 

صاحب  برئاسة  اإلم���ارات  ل��دول��ة  الرشيدة  للقيادة  شكرها 

وأخيه  الله،  حفظه  نهيان،  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو 

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، 

الحمادي  وأثنت  اإلم��ارات،  حكام  السمو  أصحاب  وإخوانهما 

تعليمات  أصدر  الذي  المري  أحمد  محمد  اللواء  جهود  على 

يأتي  الملتقى  أن  موضحة  الملتقى،  على  اسمها  بإطالق 

لتحقيق الكثير من األهداف أبرزها توعية المجتمع في كيفية 

وإب��راز  الصحيحة،  بالطريقة  المكفوفين  فئة  مع  التعامل 

المكفوفين وكذلك  إنجازات األفراد من فئة  قدرات وتثمين 

الفئة،  هذه  دعم  في  ومتطوعين  مسؤولين  من  األصحاء 

المكفوفين  بفئة  المختصة  القرارات  دعم  في  والمساهمة 

بالدولة. المختصة  للجهات  والحلول  التوصيات   وتقديم 

تفوق وإبداع

المشرف  الموسى،  ناصر  الدكتور  الشرف  ضيف  وتحدث 

على برامج التربي��ة الخاص�ة في المملك��ة العربي��ة السعودي��ة 

العط��اء  على  قادرة  فئة  هم  البصرية  اإلعاق��ة  ذوي  أن  عن 

لم  البصر  حاسة  ففقد  التميز،  سباق  في  قدمًا  والمضي 

واإلب��داع،  التفوق  تحقيق  من  المكفوفين  من  العديد  يمنع 

ومس��ان��دة  القوي��ة  إرادت���هم  ل��وال  ممكنًا  ذل��ك  يكن  ول��م 

ومجتمعاتهم. أس��ره��م 

المري  أح��م��د  محمد  ال��ل��واء  ك��رم  الملت��ق��ى  خ��ت��ام  وف��ي 

البصري���ة  اإلع�����اق����ة  ذوي  م��ن  المتمي��زي��ن  ال��ط��الب 

الملتقى،  فقرات  ف�ي  والمش����اركي��ن  الملتقى  وضي��وف 

والمتطوعين، والرعاة.)وام(

“إقامة دبي”
تنظم ملتقى 
المنار الثاني 

اللواء محمد أحمد  الثاني، بحضور  نظمت اإلدارة العامة لإلقامة وشؤون األجانب بنادي الضباط في دبي ملتقى المنار 

المدير  مكتوم  آل  بطي  بن  مكتوم  والشيخ  بدبي،  المجتمع  تنمية  لهيئة  العام  المدير  الكمدة  وخالد  اإلدارة،  مدير  المري 

التنفيذي لقطاع الرعاية االجتماعية في هيئة تنمية المجتمع.

وتسليط  المكفوفين  ق���درات  ب��إب��راز  ُيعنى  ال��م��ب��ادرة  ه��ذه  بتنفيذ  االه��ت��م��ام  أن  ال��م��ري  أح��م��د  محمد  ال��ل��واء  وأوض���ح 

احتياجاتهم  تأمين  إل��ى  وال��س��ع��ي  مراعاتها  يجب  ال��ت��ي  اإلرش����ادات  خ��الل  م��ن  معهم  التعامل  كيفية  على  ال��ض��وء 

اليوم  م��ع  ت��زام��ن��ًا  ي��أت��ي  السنوي  المنار  ملتقى  إن  وق���ال  ح��دوده��ا،  وتخطي  اإلع��اق��ة  ق��ي��ود  كسر  ف��ي  ومعاونتهم 

ب���اإلدارة  تعمل  موظفة  اس��م  م��ع  تطابقًا  الملتقى  اس��م  اختيار  وت��م  أك��ت��وب��ر،  شهر  ف��ي  البيضاء  للعصا  العالمي 

المجال. ه��ذا  ف��ي  ال��م��ب��ادرات  م��ن  ال��ع��دي��د  ق��دم��ت  أن  لها  سبق  وال��ت��ي  ال��ح��م��ادي  م��ن��ار  وه��ي  المكفوفين  فئة   م��ن 
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المدن  تخطيط  قطاع  في  ممثلة  العين  مدينة  بلدية  أطلقت 

خرائط  مشروع  مبادرة   2011 الماضي  يوليو  في  والمساحة 

وأطلس مدينة العين للمكفوفين.

ونقلت صحيفة اإلمارات اليوم عن مدير إدارة البيانات المكانية 

البلدية،  في  والمساحة  المدن  تخطيط  قطاع  في  باإلنابة 

مدينة  أط��ل��س  م��ش��روع  إن  ق��ول��ه  الشامسي  ع��وض  أح��م��د 

للرعاية  زاي��د  مؤسسة  مع  بالتعاون  ج��اء  للمكفوفين  العين 

اإلنسانية وذوي االحتياجات الخاصة، من خالل تبادل الزيارات 

والتعرف  التواصل  شأنها  من  والتي  الجهتين  بين  الميدانية 

إلى احتياجات الفئة المستهدفة من الدراسة والسعي لخدمة 

فيه  تعيش  الذي  بالمحيط  استشعارها  وتسهيل  الفئة  هذه 

والمخيلة، وهو  المواقع  بين هذه  الربط  على  القدرة  وتنمية 

خدمة  مجال  في  العين  مدينة  لبلدية  يسجل  ال��ذي  السبق 

المكفوفين وتطوير خرائطها بما يتناسب مع الكفيف، باعتباره 

الظاهري  عوشة  وقالت  المجتمع.  في  وفاعاًل  مهمًا  عنصرًا 

في قطاع تخطيط المدن والمساحة، إن أطلس مدينة العين 

أكثر  ويحوي  المنطقة،  على مستوى  مبتكرة  فكرة  أول  يعتبر 

من 20 صفحة مطبوعة ومكتوبة بطريقة »برايل«، لتتماشى 

خرائط  من  مجموعة  ويتضمن  المستهدفة  الفئة  قراءات  مع 

والمرافق  الطبيعية  والمظاهر  الحدود  تظهر  العين  مدينة 

إبراز  جهاز  استخدام  تم  كما  والترفيهية،  والسياحية  الخدمية 

الصور لتوفير صور أكثر بروزًا ومالمسة لليد، إضافة إلى جهاز 

أوراق خاصة تم توفيرها  باستخدام  الطباعة بطريقة »برايل« 

األطلس  أن  وأضافت  للمعاقين.  العين  مركز  مع  بالتعاون 

يشكل موسوعة تخدم فئة المكفوفين ويمكن استغالل هذه 

والمؤسسات  التجارية  المراكز  في  توزيعه  خالل  من  الفكرة 

من  المجتمع  فئات  بين  الجغرافي  الوعي  لنشر  الحكومية 

األصحاء وذوي اإلعاقة.)وام(

إطالق مشروع أطلس مدينة 
العين للمكفوفين
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كّرم الشيخ هزاع بن حمدان بن زايد آل نهيان، في أواخر شهر 

نوفمبر الماضي 2011 الفائزين في الدورة الخامسة لمسابقة 

تحت  للمكفوفين،  برايل  بطريقة  المقروءة  القصيرة  القصة 

العليا  زاي��د  مؤسسة  تنظمها  التي  ي��ق��رأ«،  »الجميع  شعار 

للرعاية اإلنسانية وذوي االحتياجات الخاصة.

مجلس  رئيس  نائب  بحضور  حمدان  بن  ه��زاع  الشيخ  وسلم 

اإلدارة األمين العام للمؤسسة، محمد محمد فاضل الهاملي، 

المنصوري،  عبدالرحمن  ناعمة  المكفوفين،  مطبعة  ومديرة 

الرعاة  كّرم  كما  للفائزين،  المالية  والجوائز  التقدير  شهادات 

الرئيسيين ودور النشر المشاركة، والمراكز المشاركة من دول 

مجلس التعاون الخليجي.

العليا متمثلة  زايد  جاء ذلك في احتفال أعلنت فيه مؤسسة 

المقروءة  القصة  مسابقة  نتائج  المكفوفين  مطبعة  في 

بطريقة برايل للمكفوفين.

زاي��د  مؤسسة  ح��رص  الهاملي  ف��اض��ل  محمد  محمد  وأك���د 

والرعاية  ال��دع��م  ك��ل  تقديم  على  اإلنسانية  للرعاية  العليا 

الكبير  الدعم  المجتمع، والسيما في ظل  الشريحة من  لهذه 

السمو  لصاحب  الرشيدة  القيادة  من  واالهتمام  والملموس 

الفريق  ومن  الدولة،  رئيس  نهيان،  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ 

أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبي 

توفير  على  والحرص  المسلحة،  للقوات  األعلى  القائد  نائب 

أفضل الخبرات واألجهزة لكل مراكز الرعاية التابعة للمؤسسة، 

وكذلك دعم ورعاية مشروعاتها ومبادراتها.

المسابقة  نتائج  إعالن  إن موعد  االحتفال  وقال على هامش 

يأتي مع احتفاالت الدولة باليوم الوطني ال�40 للدولة، ذكرى 

مرور 40 عامًا على تأسيس االتحاد، مشيرًا إلى أن الثاني من 

اإلم��ارات  أيام  من  خالدًا  يومًا  سيبقى  عام  كل  من  ديسمبر 

لدولتنا  المباركة  الشاملة  النهضة  لمسيرة  البداية  ومحطة 

آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  له  المغفور  دعائمها  أرسى  التي 

مواطن  كل  به  يفتخر  وطنيًا  وعيدًا  ث��راه،  الله  طيب  نهيان، 

ومقيم على هذه األرض الطيبة.

وأشار إلى أن ذوي التحديات البصرية من الفئات التي تحظى 

لها  المتنوعة  الخدمات  تقديم  طريق  عن  المؤسسة  برعاية 

أبوظبي،  مستوى  على  المنتشرة  الرعاية  مراكز  بوساطة 

التي  البصرية  وال��ت��ح��دي��ات  المكفوفين  مطبعة  والسيما 

تلبية  العامة للمؤسسة، على  تحرص، بتوجيهات من األمانة 

الدفع  إل��ى  بالفعل  تحتاج  التي  الفئات  تلك  متطلبات  كل 

بقوة لكسر حاجز الرهبة من التعاطي مع المجتمع، وذلك من 

» زايد العليا” تكّرم المكفوفين 
الفائزين بمسابقة قصة برايل 
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المراحل  لمختلف  الدراسية منها،  المطبوعات والسيما  خالل 

التعليمية، وكذلك الكتب العامة والروايات.

من جانبها، وجهت ناعمة المنصوري التهاني لصاحب السمو 

إخوانه  وإلى  الدولة،  رئيس  نهيان،  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ 

أصحاب السمو أعضاء المجلس األعلى حكام اإلمارات، وإلى 

شعب اإلمارات الكريم بمناسبة اليوم الوطني ال�.40

إن  االح��ت��ف��ال  ب��داي��ة  ف��ي  ألقتها  ال��ت��ي  الكلمة  ف��ي  وق��ال��ت 

تأتي  للمكفوفين  برايل  بطريقة  المقروءة  القصة  مسابقة 

للرعاية  العليا  زاي��د  مؤسسة  تبذلها  ال��ت��ي  الجهود  ضمن 

والتحديات  المكفوفين  مطبعة  ف��ي  متمثلة  اإلن��س��ان��ي��ة، 

التشجيع  أهمها  أجلها،  من  وضعت  أهداف  لتحقيق  البصرية 

على القراءة بطريقة برايل، وتعزيز روح التنافس الشريف بين 

المتسابقين، مشيرة إلى أن المسابقة في دورتها الخامسة 

بن  حمدان  بن  هزاع  الشيخ  من  كريمة  برعاية  التوالي،  على 

في  الخدمات  تطور  بالغ  باهتمام  يتابع  الذي  نهيان،  آل  زايد 

ينادي  الذي  الحديث  التوجه  ويدعم  اإلنسانية،  الرعاية  مجال 

بمنح ذوي االحتياجات الخاصة الفرصة الحقيقية إلثبات الذات 

والمشاركة بفاعلية في النشاطات المجتمعية.

اتخذت  المسابقة  أن  المكفوفين  مطبعة  مديرة  وأضافت 

يرغب  من  كل  أم��ام  المجال  لتفتح  يقرأ،  الجميع  لها  ش��ع��ارًا 

المعرفة  مجال  وتوسيع  القدرات  تطوير  بهدف  بالمشاركة 

والتواصل مع اآلخرين، ما يسهم في عملية الدمج بالمجتمع، 

بتحقيق  لرؤيتها  تجسيدًا  المؤسسة  ل��ه  تسعى  م��ا  وه��ذا 

فاعلين  أف��رادًا  ليصبحوا  ترعاها،  التي  الفئات  وآمال  أهداف 

وإقبااًل من  ترحيبًا  المسابقة القت  أن  مؤكدة  المجتمع،  في 

ويزداد  نبيلة  أهدافًا  طياتها  في  تحمل  لكونها  الطالب  قبل 

في كل عام عدد المشاركين في كل مستوى من مستوياتها، 

و هذا دليل على نجاح تنظيمها.

وذكرت أن ما يميز الدورة الخامسة لمسابقة القصة المقروءة 

دول  م��ن  مسابقين  مشاركة  للمكفوفين،  ب��راي��ل  بطريقة 

توسع  المسابقة  على  يضفي  ما  الخليجي  التعاون  مجلس 

رقعة انتشارها وازدياد التنافس الشريف عليها، وقالت »نحن 

الخليجي  التعاون  مجلس  دول  من  طالبنا  بمشاركات  نرحب 

وعلى ثقة بأن المسابقة ستجذب المشاركين من دول عديدة 

في المستقبل القريب لما لها من فوائد جمة تتكلل بالعلم 

والمعرفة«.

عن  بالنيابة  كلمة  حمود،  كايد  أحمد  ميس  ألقت  جانبها،  من 

المشاركين في المسابقة بمستوياتها المختلفة، قالت فيها 

الذي  وج��ل،  عز  لله  القلب  من  نابعة  شكر  بكلمات  »نتقدم 

الصعاب  يذللون  أناسًا  لنا  ووه��ب  عظيمة  بنعم  علينا  أنعم 

ويحققون الطموح واألحالم ويرسمون لنا اآلمال التي تلوح 

في اآلفاق، فالحمد لله دائمًا وأبدًا«.

التوقير  بتحية  نتقدم  زمالئي،  وباسم  »باسمي  وأضافت 

للشيخ هزاع بن حمدان بن زايد آل نهيان، الذي قدم لنا الدعم 

ونقدم  باإلنجازات.  حافل  مستقبل  رسم  ألجل  أشكاله  بكل 

الشكر للمؤسسة الفاضلة الداعمة لنا في مختلف المجاالت 

العلمية والثقافية بكل ما لديها من جهد فكل التقدير لمطبعة 

وذوي  اإلنسانية  للرعاية  العليا  زاي��د  بمؤسسة  المكفوفين 

االحتياجات الخاصة والقائمين عليها«.

من  متسابقًا   50 فيها  ش��ارك  التي  المسابقة  نتائج  وج��اءت 

الفائز  اآلت��ي:  النحو  على  العربي  الخليج  ودول  الدولة  داخل 

في المركز األول من المستوى األول عبدالعزيز خالد الخواجة 

الثاني الطالبة نورة حصين الهاجري من  من اإلمارات، المركز 

قطر، والمركز الثالث الطالب غيث محمد الغفلي من اإلمارات.

فايز  عمر  الطالب  األول  المركز  في  الثاني  المستوى  وفي 

كايد،  أحمد  رنيم  الطالبة  الثاني  والمركز  العمري،  سالم  عمر 

من  وثالثتهم  سبع،  سعيد  نعيم  الطالبة  الثالث  والمركز 

اإلمارات.

الطالب حمد  المركز األول  الفائز في  الثالث  المستوى  وفي 

محمد  الطالب  الثاني  والمركز  قطر  م��ن  ال��م��ري  حمد  علي 

عبدالحميد من اإلمارات، والمركز الثالث الطالبة شيخة حابس 

من اإلمارات.

شيخة  الطالبة  األول  المركز  في  الفائزة  الرابع  والمستوى 

الطالبة  الثاني  البحرين، والمركز  العامر من  محمد عبدالرحمن 

مروة علي سعيد من اإلمارات، المركز الثالث الطالبة شمسة 

هاشم الهاشمي من اإلمارات.

شما  الطالبة  األول  المركز  في  الفائزة  الخامس  المستوى 

كايد،  أحمد  ميس  الطالبة  الثاني  والمركز  الحرفي،  محمد 

والمركز الثالث الطالب عبدالله محمد، وثالثتهم من اإلمارات.

وام
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ابتكار فريد ومفيد

يقول الطالب مصعب الحمادي عن فكرة مشروعهم والسبب 

الذي دفعهم إلى ابتكار شيء يفيد فئة المكفوفين ويقول: 

السنوات  خالل  الجامعة  في  الهندسة  طلبة  على  »يفترض 

منها  سنة  كل  في  يقوموا  أن  دراستهم  من  األخيرة  الثالث 

بعمل مشروع عملي ضمن مساق دراسي كامل، وبما أنني 

مميز  مشروع  بعمل  فكرنا  الثالثة  السنة  في  كنا  وزمالئي 

نفس  وف��ي  المساق،  في  مرتفعة  درج��ة  على  عبره  نحصل 

مشروع تخرج في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا
مواطنون يبتكرون جهازًا يساعد 

المكفوفين على تجاوز عقبات الطريق

توصل 4 شباب إماراتيين يدرسون الهندسة في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والبحوث فرع الشارقة، إلى ابتكار جدي، 

عبارة عن حزام للمكفوفين ليحققوا لفاقدي البصر منفعة كبيرة تساعدهم في التنقل من مكان آلخر دون مساعدة من أحد، 

ما يحقق لهم الخصوصية والسير بأمان في الطرق دون الخوف من االرتطام بجسم ما أو الوقوع في حفرة ونحو ذلك. 

2011 هم  هؤالء الطلبة بحسب التحقيق الصحفي الذي أجرته معهم صحيفة االتحاد اإلماراتية في شهر نوفمبر الماضي 

من تخصصات هندسية مختلفة، ما ساعد في تغطية جميع الجوانب التي تطلبها االبتكار أثناء تصنيعه، حيث يدرس الطالبان 

الطنيجي  أحمد  الرابع،  وزميلهم  كمبيوتر  فيدرس هندسة  الشحي  حميد  أما  الكترونيات،  الحمادي هندسة  وجاسم  مصعب 

الذي يدرس هندسة اتصاالت.
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الوقت نشارك به في المسابقة التي عقدتها جامعتنا في تلك 

الفترة وهي مسابقة المهندسين الكهربائيين العالمية، وألن 

موضوع المسابقة هذا العام يتعلق بتقديم جهاز للمكفوفين 

دون تحديد لنوعية هذا الجهاز أو وظيفته، فقد فكرت وزمالئي 

على  المكفوف  يرتديه  حزام  على  مثبتًا  الجهاز  يكون هذا  بأن 

ويحميه  أمامه  غريب  جسم  أو  عائق  أي  بوجود  لينبهه  خصره 

درج  السقوط عن  أو  الحفر  الوقوع في  أو  بالحجارة  التعثر  من 

االتجاه  أو  الطريق  نحو  ويوجهه  له،  رؤيته  عدم  نتيجة  أمامه 

األفضل«. ويضيف: »ال شك أننا وبعد اجتماعنا مع أساتذتنا 

في الكلية خرجنا بمجموعة مقترحات لكننا فضلنا فكرة تركيب 

الجهاز على الحزام وليس على العصا على أساس أنها فكرة غير 

مستهلكة أو تقليدية وعملية أكثر من غيرها، ويمكن للكفيف 

كان  لو  كما  تعب،  أو  بعناء  أن يشعر  دون  الحزام  أن يستخدم 

احتاج  حال  في  بشيء  يديه  تنشغل  ولن  العصا،  سيستخدم 

الستخدامهما«. 

جهاز مشابه

ويوضح الطالب جاسم الحمادي الخطوات التي مر بها ابتكارهم 

الشهر ويقول:  للحزام والذي استغرق منهم شهرين ونصف 

»بعد أن حددنا الفكرة التي نريدها من الجهاز التي نود صناعته 

مشابهة  أحزمة  وج��ود  عن  اإلنترنت  شبكة  عبر  بالبحث  قمنا 

للمكفوفين حول العالم، فوجدنا من سبقنا لهذه الفكرة في 

التي  األحزمة  في  قصور  وج��ود  اكتشفنا  لكن  أوروب��ي��ة  دول 

صنعوها، وتمثل القصور في كبر حجم الحزام والجهاز المثبت 

تكرمي 

�سورة جماعية للم�سممني مع بع�ض الزمالء وامل�سرفني من اأ�ساتذة جامعة خليفة

...وي�ستعر�سون الت�سميم اأمام الزوارم�سمموا اجلهاز يقفون اإىل جوار اجلهاز املبتكر
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عليه، ما انعكس على ثقل الحزام وشعور الكفيف الذي يلبسه 

لنا أن السبب في هذا العيب أن هذه  بأنه عبء عليه، وتبين 

األحزمة صنعت في فترة زمنية بعيدة لم تكن فيها التكنولوجيا 

متطورة كما في وقتنا الحالي، إذ اضطر هؤالء إلى تكبير حجم 

من  يتكون  والذي  عليه  المثبت  الجهاز  حجم  كبر  بسبب  الحزام 

المتوافرة  أنها  أساس  على  حجمها  كبيرة في  إلكترونية  قطع 

العيب  ه��ذا  معالجة  حاولنا  أننا  يعني  م��ا  ال��زم��ان،  ذل��ك  ف��ي 

أجزاء  داخله  وفي  اليد  كف  بقدر  ليصبح  الجهاز  حجم  بتصغير 

التكنولوجي  التطور  ساعدنا  الصغر  متناهي  حجمها  إلكترونية 

إكسبو  إلى معرض  بزيارة  ثم قمنا  إليها، ومن  الوصول  في 

عليه  فاطلعنا  للمكفوفين  منتجات  يضم  كان  والذي  الشارقة 

وبحثنا عن الحزام بينها فلم نجده فاطمأنت قلوبنا على أن فكرة 

الحزام ليست مستهلكة كغيرها«.

ويستطرد جاسم مشيرا إلى الخطوة التي تلت عملية البحث 

عن جهاز مشابه في األسواق قائاًل: »بعد ذلك قمنا بدراسة 

أما  الجهاز  لصناعة  نحتاجها  التي  اإللكترونية  القطع  وتحديد 

عادة  شراؤه  يتم  والذي  المعروف  الجلدي  الحزام  فهو  الحزام 

لتوفرها  الجامعة  إدارة  إلى  بها  نتقدم  أن  وقبل  السوق،  من 

لنا رسمنا تصميما للحزام وللدوائر اإللكترونية على الكمبيوتر، 

ومن ثم قدمنا للجامعة دراسة جدوى عن القطع التي نحتاجها 

أخذنا  إحضارها  وبعد  الدولة،  خارج  بعملية شرائها من  لتتكفل 

وتوصيلها  القطع  ه��ذه  تركيب  في  وس��اق  ق��دم  على  نعمل 

وبرمجتها مستفيدين مما تعلمناه في السنوات السابقة«.

4 حساسات

منها  يتكون  التي  القطع  نوعية  الشحي  حميد  الطالب  ويبين 

الجهاز الذي ابتكروه ويقول :« الجهاز يتكون من 3 أجزاء رئيسية 

3 منها موجهة لألمام  4 حساسات،  هي الحساسات وعددها 

أمامه،  األجسام  عن  الكفيف  تفصل  التي  المسافة  لكشف 

والرابع موجه لألسفل لقياس المسافة بين الكفيف واألجسام 

أما  والحفر،  والحصا  الحجارة  مثل  أسفله  والعوائق  الصغيرة 

الجزء الثاني فهو الميكروكونترولر الذي هو بمثابة »مخ« الجهاز 

ويرسل  الحساسات  من  المعلومات  باستقبال  دوره  ويتمثل 

في ضوئها أوامره للجزء الثالث الذي هو المنبه ويعطيه أمرا 

بأن يصدر صوتا ويتكلم ويقول للكفيف أمامك جسم ويقترح 

عليه اتجاها أفضل ليسير فيه كأن يقول له اتجه يمينًا أو يسارًا، 

فتحه  يمكن  اختياريًا  االه��ت��زاز  لكن  باالهتزاز  التنبيه  يتم  كما 

وإغالقه ليساند الصوت لكن األوامر الصوتية هي األساس، 

فهي  التنبيهي  صوته  الجهاز  ليصدر  الالزمة  المسافة  أم��ا 

متران، وقد قمنا بقياسها عبر االختبار العملي إذ جربنا ووجدنا 

أنها المسافة الكافية ليتمكن الكفيف من سماع صوت التنبيه 

والوقوف وتغيير حركته ومساره«.

حيث  للجهاز،  داخلية  أخ��رى  أج��زاء  وج��ود  إل��ى  الشحي  ويلفت 

الحساسات  من  تتكون  الحجم  كبيرة  إلكترونية  دائرة  يضم  إنه 

والميكروكونترولر وشريحة إصدار األصوات والهزاز وترانزستور 

عملية  تلت  حيث  المناسبة،  بالطاقة  الجهاز  تمد  بطاريات  و4 

على  البرنامج  إن���زال  عملية  الدقيقة  األج���زاء  ه��ذه  توصيل 

الحاسوب  على  برمجته  عملية  تمت  وال��ذي  الميكروكونترولر، 

بلغة برمجة خاصة قام بها حميد شخصيًا نظرًا لتخصصه في 

هندسة الكمبيوتر. 

تحديد موقع الحزام

أما الطالب أحمد الطنيجي فقام بمساعدة زمالئه في صناعة 

الدائرة الكبرى بصناعة دائرة إلكترونية صغيرة منفصلة عن الجهاز 

الكفيف  أن  الحزام، وذلك على أساس  وظيفتها تحديد موقع 

الحزام عن خصره وينسى أين وضعه فيتواصل مع  قد يخلع 

الجهاز السلكيًا عبر هذه الدائرة الموضوعة في قطعة صغيرة 

يمسكها بيده ويضغط على زر مثبت عليها فيصدر الجهاز صوتًا 

يساعد الكفيف على معرفة مكانه والوصول إليه . 

ويلفت الطنيجي إلى أنهم قاموا بتركيب الجهاز الذي تم وضع 

أجزائه في صندوق بالستيكي بحجم كف اليد على حزام جلدي 

ر�سم تو�سيحي ل�سرح عمل اجلهاز
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في منطقة المنتصف، وذلك ليتمكن بقياس المسافة التي 

تفصل الكفيف عن األجسام والعوائق أمامه بشكل أفضل، ما 

يعني أنه من السهل تركيبه ونقله إلى أحزمة أخرى فيما اضطر 

الكفيف إلى تغيير لون الحزام الذي يتناسب مع مالبسه، كما 

أن عنصر األمان موجود فيه ولن يعرض الكفيف ألي خطر من 

أي نوع، هذا إلى جانب وجود ميزة أخرى فيما لو نسي الكفيف 

يعرض  قد  مما  استخدامه  من  االنتهاء  بعد  مشغال  الجهاز 

وال��ذي  تلقائي  إغ��الق  نظام  بوجود  وذل��ك  للنفاذ  البطاريات 

يعمل على إغالق الجهاز إذا ما أحس الجهاز عبر حساساته بأن 

الكفيف ال يستخدمه لفترة 5 دقائق متواصلة. 

مشكلة البطارية

الصعوبات  ح���ول  س��ؤال��ه  ع��ل��ى  ال��ح��م��ادي  مصعب  وي��ع��ل��ق 

أبرز  »من  فيجيب:  للجهاز  صناعتهم  أثناء  في  واجهتهم  التي 

المشكالت التي واجهتنا هي مشكلة نفاد البطارية التي تمد 

الجهاز بالطاقة الالزمة لتشغيله، ما يضطر الكفيف إلى معاودة 

شراء بطاريات جديدة في حال نفاذ سابقتها، وقد خففنا من 

الجهاز  منها  يتكون  إلكترونية  قطع  اختيار  عبر  المشكلة  هذه 

وتستهلك كمية طاقة أقل من غيرها وفي ذات الوقت تعطي 

نفس الكفاءة المطلوبة، وبتجربة الحزام بعد االنتهاء من تركيب 

الجهاز وجدنا أنه قادر على العمل بشكل متواصل لمدة 10 أيام 

ضمن نفس البطاريات، المشكلة الثانية كانت في تحديد الجهاز 

لموقع الحفر نظرًا لتباين أطوال قامة مستخدميه فوجدنا حاًل 

لذلك عبر برمجة الجهاز بأخذ قراءة لدى لبس الكفيف له وتثبيتها 

وبعد مشيه يستمر بأخذ قراءات ويقارنها بالقراءة األولى فإذا 

ما قلت عنها يبدأ الجهاز بالتنبيه«.

حظ عاثر

يعبر الطلبة المبدعون عن إصابتهم بخيبة أمل لدى مشاركتهم 

حيث  العالمية،  الكهربائيين   ieee المهندسين  مسابقة  في 

بقليل،  لهم  اللجنة  فحص  قبل  العمل  ع��ن  ال��ح��زام  ت��وق��ف 

الصباح في نفس يوم  كان يعمل خالل فترة  أنه  الرغم  على 

لكن  أمامهم  بتشغيله  وقاموا  ال��زوار  عليه  واطلع  المسابقة 

الحظ لم يحالفهم وأخفقوا ولم يفوزوا لتوقفه عن العمل في 

للتعرف  المسابقة عمدوا  يوم  انتهاء  وبعد  الحاسمة،  اللحظة 

زر  ف��ي  العطل  أن  فاكتشفوا  عطله  أو  توقفه  سبب  على 

عملية  أثناء  في  زائدة  حرارة  استخدموا  إنهم  حيث  التشغيل، 

لحام الدائرة اإللكترونية الكبيرة مع زر التشغيل ما سبب ذوبانها 

اللحام،  انقطعت أسالك  للجهاز  تكرار االستخدام  الجزئي ومع 

وانفصل زر التشغيل عن الدائرة االلكترونية واألجزاء الموجودة 

سبب  على  تعرفهم  وبعد  العمل  عن  الجهاز  فتوقف  فيها، 

العطل قاموا بإصالحه وعاد الحزام يعمل بكفاءة من جديد!!

امل�سممون ي�ستعر�سون اجلهاز يف جمعية الإمارات لرعاية املكفوفني
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وبينما جاءت البحرين في المركز األول من 

حيث عدد الجوائز، عبر اقتناصها أربع جوائز 

جوائز،  ث��الث  اإلم���ارات  حصدت  مختلفة، 

اليمن في حصول  مع  الكويت  وتساوت 

كل منهما على جائزتين، في مقابل جائزة 

واحدة لكل من السعودية وقطر.

سالم،  إبراهيم  اإلماراتي  الفنان  وحصل 

على جائزة الفنان المشارك، فيما حصلت 

جائزة  على  محمد،  أمل  الشابة  اإلماراتية 

المسرحية  جوائز  جاءت  المشاركة،  الفنانة 

تقديرًا  لتعكس  جابر«  »س��الم  البحرينية 

التي  للمسرحية،  جماهيريًا  وأيضًا  نقديًا 

إخ��راج  أفضل  جائزة  اقتناص  في  نجحت 

للفنان عبدالرحمن بوجيري، وجائزة أفضل 

السباع،  زه��راء  للبحرينية  أول  دور  ممثلة 

فيما حصد مواطنها الفنان محمد يعقوب، 

دوره  عن  مناصفة،  ممثل  أفضل  جائزة 

الجوائز  ورابعة  جابر،  في مسرحية سالم 

الخاصة  التحكيم  ج��ائ��زة  ك��ان��ت  البحرينية 

العليوي، ألدائه الموسيقي  للفنان علي 

في المسرحية ذاتها.

يترأسها،  التي  التحكيم  لجنة  وأوص���ت 

الفنان الدكتور حبيب غلوم، بضرورة وضع 

رؤية ومعايير واضحة لكل دورة من دورات 

من  المشاركة  الدول  بها  تلتزم  المهرجان 

ونسبة  ومستواها،  األعمال  نوعية  حيث 

اإلدم�����اج ف��ي م��ك��ون��ات ال���ع���رض، فيما 

انتقدت بشكل مباشر ضعف حضور ذوي 

اإلعاقة في مكمالت العرض المسرحي، 

الفرصة  بإتاحة  المنتجة  الجهات  موصية 

لذوي اإلعاقة إلشراكهم في بقية عناصر 

ال���ع���رض ال��م��س��رح��ي، خ��ص��وص��ًا م��ج��ال 

التقنيات. وطالبت اللجنة الجهات المشاركة 

واض��ح��ًا  بشكل  تهتم  ن��ص��وص  ب��ان��ت��ق��اء 

بالصيغ  اإلعاقة ومناقشتها  بقضايا ذوي 

رأته  الذي  األمر  وهو  المختلفة،  الدرامية 

قبل  من  المبكر  اإلع���داد  ض��رورة  يتطلب 

الوزارات والجهات المعنية المشاركة في 

المهرجان ضمانة لرفع مستوى المشاركة.

بضرورة  أيضًا  التحكيم  لجنة  أوص��ت  كما 

في  خاصة  مسرحي  إع��داد  ورش  إقامة 

العمل  مكونات  مختلف  ف��ي  دول���ة  ك��ل 

ذوي  بمسرحيين  باالستعانة  المسرحي، 

للعاملين في  الفنية  السوية  لرفع  خبرة، 

هذا المجال، وصقل مواهب ذوي اإلعاقة 

وانتقدت  والعملية.  العلمية  بالمعرفة 

التقنيات  توظيف  ضعف  أي��ض��ًا  اللجنة 

والمكمالت المسرحية التي تضفي على 

مفردات  من  بصرية  جمالي���ات  العروض 

ب��ض��رورة  أوص���ت  ل���ذا  الس���ينوغرافيا، 

االهتمام بالج���وانب التق��نية في العرض 

العروض  يعطي  ال��ذي  األم��ر  المسرحي، 

الحاملة  و  المؤثرة  الجماليات  من  مزيدًا 

للرسائل الموجهة للمتلقي.

مسرحية “سفر العميان” تفوز بجائزة 
أفض��ل مسرحية في مهرجان
مسرح الخليج لذوي اإلعاقة

»سفر  اإلم��ارات��ي��ة  المسرحية  ف���ازت 

العميان« للفنان ناجي الحاي، بالجائزة 

األهم في مهرجان مسرح الخليج لذوي 

اإلعاقة، الذي اختتمت فعاليات دورته 

الماضي،  نوفمبر  منتصف  الثانية 

في معهد الشارقة للفنون، بمشاركة 

دول  مختلف  من  مسرحية  فرق  سبع 

مجلس التعاون الخليج�ي.
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البيئة،  أص��دق��اء  جمعية  إدارة  مجلس  رئ��ي��س  نائبة  ق��ال��ت 

في  األح��م��دي،  محمد  مريم  البيئية،  القوانين  لجنة  رئيسة 

أق��راص  إص���دار  تعتزم  »الجمعية  إن   2011 سبتمبر  شهر 

البيئة  وتشريعات  لقوانين  شرحًا  تتضمن  صوتية  مدمجة 

تنفيذية،  ولوائح  ق��رارات  من  بشأنها  صدر  وما  الدولة،  في 

اإلعاقة  وذوي  عمومًا،  للجمهور  البيئية  الثقافة  تعزيز  بهدف 

االستفادة  بهدف  الخصوص،  وج��ه  على  المكفوفين  م��ن 

المدمجة  توزيع األقراص  الجمعية بصدد  أن  منها«.أ وتابعت 

إلى  منها  نسخًا  سترسل  كما  مجانًا،  الجمهور  أف��راد  على 

الحكومية والخاصة والجامعات  وسائل اإلعالم والمؤسسات 

القوانين  إلى  المهتمون  يتعّرف  حتى  التعليمية،  والجهات 

المستدامة  التنمية  تعزيز  بما يسهم في  البيئية،  واألنظمة 

البيئة  على  والمحافظة  وعربيًا،  محليًا  البيئية  للمكتسبات 

والموارد الطبيعية.

أقراص صوتية لشرح قوانين البيئة 
للمكفوفين
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حصل الزميل الصحفي ناصر نوراني على درجة الماجستير في 

)صورة  أطروحته  عن  الشارقة  جامعة  من  وآدابها  العربية  اللغة 

ذي اإلعاقة في الرواية السودانية(، والتي تناول فيها بالتحليل 

محتوى  فاحصًا  الصويم،  منصور  للروائي  )ذاك��رة شرير(  رواي��ة 

الرواية على ضوء الصورة النمطية لإلعاقة مجتمعيًا وعالقتها 

بالتهميش باعتبار أن الرواية عبرت عن مجتمع الهامش )الشماسة 

في الخرطوم(، كما تطرقت الرسالة لدراسة البناء الفني ل�)ذاكرة 

مالءمته  ومدى  والشخصيات  والمكان  الزمان  حيث  من  شرير( 

في  ال��دراس��ة  وتوصلت  البطل،  بإعاقة  وارتباطه  للمضمون 

المختتم إلى مجموعة نتائج كانت أجابت عن سؤال مدى االرتباط 

بين الصورة التي عكستها الرواية لإلعاقة وذويها وبين الصورة 

المجتمعية لهذه الشريحة. لجنة المناقشة المكونة من األستاذ 

مصطفى  نافع  محمد  الدكتور  واألس��ت��اذ  سالم  رش��اد  الدكتور 

المبذول  بالمجهود  أش��ادت  ق��رورة،  بو  عمر  الدكتور  واألستاذ 

مالحظات  مبدية  العالية،  ورمزيتها  وبالرواية  الباحث  قبل  من 

منح  المداولة  بعد  ق��ررت  وقد  مهمة  وتفصيلية  عامة  منهجية 

الطالب درجة الماجيستر بتقدير امتياز، وسط حضور كبير من أهل 

الباحث وأصدقائه وبعض الفعاليات الرسمية والثقافية. والجدير 

الدراسية في  مراحله  كل  تلقى  نوراني  محمد  ناصر  أن  بالذكر 

دولة اإلمارات العربية المتحدة ويعمل صحفيًا في مجلة أطفال 

مجال  في  ناشط  وهو  دب��ي،  لشرطة  العامة  القيادة  تصدرها 

اإلعاقة التي يحملها منذ صغره كونه كفيفًا.

أهدى اإلنجاز إلى عماه الذي لقنه أصدق دروس النور
ناصر نوراني يحوز الماجستير من جامعة الشارقة

نا�سر يف ثوب التخرج مع والدته

�ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان القا�سمي يبارك لنا�سر بالنجاح ومينحه �سهادة املاج�ستري



93األمل المشرق 2012

إهداء من على العتبات
أيام  امتداد  على  تعودتني  التي  نفسها  العتبات  على  وقفت 

بعينين  الكتب  بين  البحث  بها في قسوة  مررت  التي  المرارات 

ميتتين وحين كنت أطل من فوقها على المجهول وأنا أنتظر كل 

لمنزلي من هذا  حاًل ضبابيًا يضمن لي وصولي  دراسي  يوم 

المكان القصي الذي وصلت إليه بمعاناة موازية.. 

الشارقة  بجامعة  اآلداب  كلية  على مدخل  نفسها  العتبات  على 

وقفت اليوم بهّم ُمَوَدع غير مأسوف عليه وبتفائل مستبد وبما 

أرجوه من إيمان أكبر في رحمة الله وعميم فضله..

وقفت اليوم بعد أن أصبحت من عباد الله الماجستيريين أعترف 

أني كنت مالحقًا دائمًا منذ أن بدأت الدوران في فلك الدراسات 

متحماًل  الحلم  مع  كنت  وأن��ي  محبيَّ  كل  وحلم  بحلمي  العليا 

مسؤولية رأيتني ملزمًا بها تجاه كل شركاء األلم الجميل أشقائي 

في انطفاء العينين.. 

نعم لست أول مكفوف ينال الماجستير لكني في جامعة الشارقة 

كنت كذلك.. 

لقد كانت اللحظة مسرفة بدفء احتضان بسماتها لدموعها عصية 

على اللغة كيف وأنا أتحسس بهجة وفخر الذين ساروا إلّي حبًا 

منفلتين من زمانهم الضاغط.. 

ثم ماذا بقي أن أقول..  

إهداء خجول سطرته على صدر رسالتي.. 

 إلى عماي الذي لقنني أصدق دروس النور. إلى أبي من يفرط 

الراهنة التي هيأها لي  في الحضور إذ يغيب ويمتلك لحظتي 

وعلمنيها مذ لثغت بأحرف الكتابة.إلى أمي التي فرشت لي في 

قلبها للنجاح طريقًا حريرًا من دعاء مستجاب

إلى رفيقي الدرب والحب واأللم..

من اخترتها واختارتني، ومن نبت منا نتعهد يومه ..ونعده لغدنا 

وغده األجمل إلى كل الذين يطلون من عيون حروف هذه الرسالة 

بهجة وفخرًا بي يطوقونني بخالص الدعاء واأليادي المحسنة.

إلى أهلي الذين أتوّكأ على حبهم ،ألتحم بهم نسبًا وأجد اِلعتزازي 

بهم ألَف سبب. إلى أشقائي الذين تنبت كل حين تربة رحمهم ورد 

بالتهكم وأوسعوني النطفاء  الذين بدؤوني  إلى  ودٍّ وائتالف. 

والتسامي  للتسامح  فرصة  أزهى  فمنحوني  استخفافا؛  عيني 

والتصّبر.

إلى كل هؤالء.. أهدي هذا الجهد.

ناصر نوراني

 

نا�سر نوراين متاثراً بنجاحه يف نيل املاج�ستري

...ومع ابنه حممد وزوجته اآية

اأثناء املناق�سة

اأثناء اإعالن النتيجة
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نال المركز األول على مستوى الجامعة
عبدالله المعتصم يتخرج بامتياز دون 

أن يفتح كتابًا واحدًا

المركز األول على مستوى جامعة الشارقة بعد  إنجاز علمي مذهل بحصوله على  المعتصم  حقق عبدالله محمد 

تخرجه في قسم الفقه وأصوله بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف.

القاسمي، عضو  الدكتور سلطان بن محمد  الله بفخر واعتزاز لحظة تكريمه من صاحب السمو الشيخ  ويتذكر عبد 

المجلس األعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، الذي تسلم من سموه شهادة التقدير في حفل رسمي 

داخل الجامعة. وقال المعتصم في حوار لصحيفة الخليج أنه اعتمد على المحاضرات فقط ولم يعرف للكتاب طريقًا 

منذ لحظة ولوجه الجامعة .
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إل��ى “األي���ام” وه��و يضع  أن تعرف  أن��ه منذ  وأض���اف 

الدكتور طه حسين في رأسه، ما دفعه إلى تجاوز صغائر 

البكاء  الناس الذين يعايرونه ب “العمى” ودفعوه إلى 

أحيانًا، الفتًا إلى أن اعتماده على نفسه وتنظيم الوقت 

وفضل أساتذته أهم عوامل النجاح.

وحول دور العائلة في مساعدته على تحقيق هذا اإلنجاز 

يكون  فإنه  عائلته  على  عبء  بأنه  المعوق  إذا شعر  قال: 

كذلك بالفعل، وإذا أشعروه بأهميته وبأنه ذو شأن يندفع 

من نجاح إلى آخر، خاصة إذا وجدت لغة تفاهم بينه وبينهم، 

في  ادخاله  عدم  إلى  إضافة  التشجيع،  إلى  يدفعه  وما 

مقارنة مع آخرين من األسرة، وأن يكونوا عارفين بقدارته، 

الله  الله فيه، فأنا مثاًل عوضني  التي وضعها  وإمكاناته 

بذاكرة قوية أعّدها كنزي في الحياة، بعد أن أطفأ نور عيني.

وعن المصاعب التي واجهته قال كنت في البيت أفتقد 

من يقرأ لي نظرًا إلى ظروف العمل الذي كان يأخذ مني، 

الذي  النجاح  احقق  أن  واستطعت  حياتي  مضت  ولكن 

إلى شؤون  كان يذهب  أنه  عيني، وقال  وضعته نصب 

الطلبة طالبًا المساعدة، فأجد من يذهب معي ليكتب لي 

اإلجابات، كما تعاونت مع أمين مكتبة الكلية أحمد أمين 

الذي كان يكتب لي رغم مشاغله، وكان يقوم بالتنسيق 

لي  يكتبوا  حتى  الكلية  في  التدريس  مساعدي  مع  لي 

خالل  من  نفسي  على  اعتمدت  البيت  وفي  اإلجابات، 

تنظيم الوقت، بمعنى االتفاق مع أحد أفراد األسرة على 

القراءة لي وقت تفرغه.
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الموقف الذي ال يزال يتذكره من تلك األيام هو أحد 

المكفوفين الذي كان قد أنهى للتو عدة عمليات في 

يكن  ولم  أقرانه،  عن  مختلفًا  منظره  جعل  ما  عينيه 

يقول  الكفيف،  هذا  مع  صداقات  عقد  يحب  البعض 

أحمد رفيع إنه استطاع أن يتقبل هذا الطالب الكفيف 

هو  الطالب  هذا  أن  الجميع  ليكتشف  معه  ويتعاون 

األك����ث����ر ت����ف����وق����ًا ف��ي 

العلمي  التحصيل 

واألك�������ث�������ر ذك������اء 

ف����ي ال��ت��ع��ام��ل 

م�����ع ال����م����واد 

ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، 

ول�������ذل�������ك 

أق���������������ول 

دائ��م��ًا إن 

ق  لمعا ا

ه������و 

من ال يخدم وطنه.

في  أص��ي��اًل  ج���زءًا  أصبحوا  المكفوفين  أن  وي��ق��ول 

حياته فهو على تعامل مستمر معهم بشكل يومي 

عائلتي  م��ن  ج��زء  ه��م  المكفوفون  »ه���ؤالء  تقريبًا: 

الكبيرة، وأتعامل مع كل كفيف على أنه سوي تمامًا 

وعندما أذهب إلى التسوق أو المطعم أبحث عن أحد 

هذه  وبسبب  ليرافقني«،  المكفوفين  أصدقائي 

الصداقة سافر رفيع مع المكفوفين إلى بلدان كثيرة 

وحضر معهم مؤتمرات وندوات متخصصة إلى جانب 

األنشطة الثقافية والرياضية.

جمعية  تأسيس  ف��ي  ش���ارك  ال���ذي  رف��ي��ع  ويضيف 

اإلمارات لرعاية المكفوفين: »ال أشعر أن المكفوفين 

مع  أتعامل  كما  معهم  وأتعامل  بالنقص  يحسون 

غيرهم من االشخاص غير المكفوفين، وأثناء ذلك ال 

أشعر أنهم بحاجة إلى شيء آخر ينقصهم«. والمهم 

وأن  معه  صادقًا  تكون  أن  الكفيف  مع  التعامل  في 

الكفيف  أن  على  وي��ؤك��د  ثقته.  كسب  على  تعمل 

إنسان سوي ويجب التعامل معه على هذا األساس 

وال يحتاج إلى الرحمة أو العطف بالقدر الذي يشعره 

يحتاجه  ما  كل  أن  إذ  اآلخرين،  من  وأق��ل  ضعيف  أنه 

الكفيف هو أن يتم التعامل معه على أساس أنه 

28 عامًا في مركز تأهيل المعاقين
صديق المكفوفين أحمد رفيع: 

المعاق من ال يخدم وطنه
يعمل أحمد رفيع مدرسًا منذ 28 عامًا في مركز تأهيل المعاقين في دبي التابع لوزارة الشؤون االجتماعية في دبي، لقد حولته هذه 

السنين الطوال إلى أكثر األشخاص صداقة مع المكفوفين، ولذلك يفضل البعض تسميته »بصديق المكفوفين«.

ويتحدث األستاذ أحمد في هذا اللقاء القصير للكتاب السنوي عن أيامه األولى التي عمل فيها بمركز المعاقين، يقول: »األيام 

األولى كانت متعبة ومرهقة، لقد تغيرت بالنسبة لي األجواء،  فاألشخاص الذين تعمل معهم وتتتحدث إليهم مختلفين، ويحتاجون 

إلى طريقة مختلفة في التعامل، ومع مرور الوقت بدأت أتاقلم مع المكفوفين وأعقد صداقات جيدة معهم، وال يزال يربطني بهم 

الكثير من الود حتى اليوم وأتذكر منهم األخ عادل الزمر والدكتور أحمد عمران ومنى مال الله وعواطف«
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إنسان سوي بحاجة إلى ثقة اآلخرين به.

ويستغرب أحمد من الذين يظهرون ترددًا في مرافقة 

بحجة  األم��اك��ن،  بعض  إل��ى  اصطحابهم  أو  الكفيف 

فإن  لرفيع  بالنسبة  ب��اإلح��راج،  لهم  يتسببون  أنهم 

يسعده  فرفيع  العكس  على  يبدو  بل  مختلف،  األمر 

يتحرك  كيف  ويعرف  المكفوفين،  مرافقة  باستمرار 

وكيف  ي��ري��دون  وم���اذا  السير  ف��ي  ويجاريهم  معهم 

بالنسبة  تعد  لم  المسألة  أن  يقول  طلباتهم،  يلبي 

بكل  معه  ويتعامل  صديق  هو  معاق،  أو  كفيف  له 

ال��دورات  م��ن  العديد  رفيع  وتلقى  وي��س��ر.  سالسة 

التدريبية في التعامل مع المكفوفين وتدريبهم على 

بعض األنشطة الرياضية.

مع  فيها  سافر  التي  الرحالت  أجمل  إن  رفيع  يقول 

في  ال��دوح��ة  إل��ى  األخ��ي��رة  الرحلة  كانت  المكفوفين 

التفاهم  هو  والسبب  الهدف،  لكرة  العربية  البطولة 

أعضاء  بين  س���ادت  ال��ت��ي  ال��ص��داق��ة  وروح  الجميل 

الوفد. وكان أحمد قد سافر إلى عدة  دول منذ نهاية 

الثمانينات بصحبة المكفوفين، بدأها بتونس ثم قطر 

والبحرين والسعودية والعديد من الدول.

االحترام  من  كبير  بقدر  المكفوفين  إلى  رفيع  وينظر 

مركز  في  عمله  في  براحة  يشعر  ولذلك  والتقدير، 

المعاقين في دبي ولم يفكر مطلقًا كما يقول بتغيير 

عمله إلى مجال آخر. 

ويؤكد رفيع أن معاملة المجتمع للكفيف في السنوات 

تربط  التي  العالقة  األخيرة تغيرت نحو األفضل، وأن 

الكفيف بأفراد المجتمع تسير بشكل جيد في الوقت 

الحالي على العكس مما كان معمواًل به في السابق، 

إال  منه  ي��خ��رج  وال  بيته  حبيس  الكفيف  يظل  حيث 

أهمية  على  رفيع  يؤكد  ذلك  مع  قليلة،  أوق��ات  في 

لجمعية  فروع  وفتح  بالكفيف  االجتماعية  التوعية  دور 

اإلمارات لرعاية المكفوفين في إمارات الدولة.

الجمعية  تلعبه  ال��ذي  ال��دور  أهمية  على  رفيع  ويؤكد 

جانب  إلى  به،  ودمجه  بالمجتمع  الكفيف  تعريف  في 

خالل  م��ن  يحتاجه،  وم��ا  بالكفيف  المجتمع  تعريف 

مدار  على  الجمعية  تنظمها  التي  العديدة  الفعاليات 

في  مقصرًا  ي��زال  ال  اإلع��الم  أن  يعتقد  لكنه  العام، 

تغطية أخبار الجمعية وال يلتفت على النحو المطلوب 

ألخبار المكفوفين. كما يعتقد أنه يتوجب على القطاع 

الخاص دعم أنشطة الجمعية بالشكل الكافي.

في  المكفوفين  دم��ج  عملية  إن  رفيع  أحمد  ويقول 

المدارس واجهت العديد من التحديات في أول األمر، 

لكن تم التغلب عليها بفعل الدورات التدريبية ودورات 

التأهيل للمعلمين  للتعامل مع الكفيف.





قضايا
وتقارير
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الدكتور محمد الفارس:

أع���داد  ازدادت  األخ��ي��رة  ال��س��ن��وات  ف��ي 

صور  وظهرت  كثيرة،  ألسباب  المعاقين 

جديدة من اإلعاقات لم نكن نسمع عنها 

وإعاقات  التوحد،  مرض  مثل  قبل،  من 

ذهنية وسمعية وبصرية، نتيجًة لعوامل 

وراثية من أحد الوالدين، أو نتيجة ألخطاء 

من  الفئة  ه��ذه  معينة  ح��وادث  أو  طبية 

المجتمعات،  كل  في  موجودة  المجتمع 

في  طبيعي  ب��ش��ك��ل  ت��ت��ع��اي��ش  وه���ي 

مجتمعاتها، وخاصًة في الدول المتقدمة 

التي تنظر إلى اإلعاقة على أنها تعطل 

وظيفة من وظائف الجسم، لكن ال تمنع 

الطبيعية  حياته  ممارسة  م��ن  صاحبها 

بينما  المجتمع،  في  الخدمات  وتقديم 

المجتمعات  معظم  في  ُينظر  لألسف 

شخص  أن��ه  على  المعاق  إل��ى  العربية 

على  ق��درة  ل��ه  وليس  العطف  يستحق 

لهذا  وطبقًا  الطبيعية،  حياته  ممارسة 

في  إهمااًل  الفئة  هذه  تواجه  المفهوم 

مجتمعاتها،  ف��ي  الطبيعية  المشاركة 

وتواجه صعوبات في التوظيف وغيره .

كلثم عبيد:

ذوي  رعاية  الندوة مؤسسات  اسم هذه 

والتحديات،  البرامج  الخاصة:  االحتياجات 

مفهومًا  يعتبر  الخاصة  االحتياجات  وذوو 

ندوة بمركز الخليج بحثت ثالثة محاور
مؤسسات رعاية المعاقين: 

الواقع والتحديات

نظم مركز الخليج للدراسات بمؤسسة دار الخليج للطباعة والنشر في شهر مارس الماضي ندوة حول مؤسسات رعاية ذوي االحتياجات 

الخاصة شارك فيها العديد من المتخصصين بينهم أعضاء من جمعية المكفوفين منهم الدكتور أحمد العمران وأحمد المال ومنى 

الحمادي.

وقد سعت الندوة للتعريف بمؤسسات رعاية المعاقين من خالل ثالثة محاور هي: مدى تقديم مؤسسات رعاية ذوي االحتياجات الخاصة 

برامج تفي باحتياجات الفئات المستهدفة وما آليات التنسيق بين المراكز المختلفة لخدمة أكبر مجموعة من هذه الفئة؟ وأخيرًا البحث في 

السبل التي يمكن لمؤسسات خدمة ذوي االحتياجات الخاصة اتباعها لتجاوز التحديات التي تواجههاوسوف نعيد في هذا الكتاب نشر 

ما تم تناوله في الندوة التي أدارها الدكتور محمد الفارس وأعدها للنشر هاني عوكل. 
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ف��ئ��ة، ونحن  م��ن  أك��ث��ر  واس��ع��ًا ويشمل 

ن��ش��ك��ل ج�����زءًا م���ن ه���ذه ال��ف��ئ��ة حسب 

القانون الدولي لألشخاص ذوي اإلعاقة، 

“مؤسسة  العنوان  يكون  أن  ويفترض 

رعاية األشخاص من ذوي اإلعاقة: البرامج 

والتحديات” .

الحقيقة  لكن  رسالة،  ولدينا  جئنا  إننا  ثم 

تفاجأنا بأنه ليس هناك منحدر في جريدة 

غريب  شخص  ج��اء  ل��و  وف��رض��ًا  الخليج، 

وهو مقعد، فكيف يمكن له الدخول وال 

يوجد منحدر، ولذلك نتمنى على الجريدة 

إقامة منحدر، حتى تتمكن من استقبالنا 

واستقبال ضيوفها في المرات المقبلة، 

واستنادًا إلى رؤية الشارقة “مدينة بال 

حواجز” .

منى الحمادي:

لدي  فأنا  نفسي،  عن  بالحديث  سأبدأ 

إعاقة بصرية وأعتبر من الفئات ضعيفة 

مركز  من  وتخرجت  درس��ت  وق��د  البصر، 

دبي للمكفوفين وضعاف البصر، وكان 

التركيز الكلي على فئات المكفوفين، ولم 

تكن هناك برامج خاصة للمعاقين بصريًا، 

وي��ش��م��ل ذل���ك ف��ئ��ات ض��ع��اف البصر، 

“ب��راي��ل”  طريقة  على  تعلمت  ول��ذل��ك 

عشرة  الثانية  سن  وف��ي  للمكفوفين، 

وبعد استكمال رحلتي العالجية، التحقت 

طريقة  أتعلم  حتى  مسائية  بمدرسة 

القراءة والكتابة للمبصرين، وبالتالي تم 

من  باعتباري  دب��ي  مركز  في  معاملتي 

تعليم  م��دارس  وفي  كليًا،  المكفوفين 

من  باعتباري  معي  التعامل  ت��م  الكبار 

يطلقون  أناس  وهناك  كليًا،  المبصرين 

علينا اسم “الفئة الضائعة”، ألننا لسنا 

مكفوفين كليًا وال مبصرين كليًا، وبرامج 

من  ع��اٍل  قدر  إلى  بحاجة  البصر  ضعاف 

تحديد  يتم  حتى  والتمكن،  التخصص 

أنني  المهم  البصر.  ضعيف  احتياجات 

والتحقت  ال��ث��ان��وي��ة،  دراس��ت��ي  أن��ه��ي��ت 

بجامعة اإلمارات وكانت هناك صعوبات 

حيث  الفترة،  تلك  في  واجهتنا  وعقبات 

أربع فتيات وكانت  آنذاك نحو  بلغ عددنا 

فقد  نحن  وأم��ا  كليًا،  كفيفة  فتاة  بيننا 

متفاوتة،  وبدرجات  البصر  ضعيفات  كنا 

وفي تلك الفترة كنت أرغب في االلتحاق 

تم  التمييز  وبسبب  لكن  التربية،  بكلية 

ألن  الكلية  ه��ذه  م��ن  أوراق���ي  استثناء 

أن  ال��ث��ان��ي  والتمييز  ض��ع��ي��ف،  ب��ص��ري 

أثناء  حذفت  األس��اس��ي  التعليم  م��واد 

اللغة  العربية،  اللغة  مثل  دراستنا،  فترة 

ألن  الرياضيات،  الكمبيوتر،  اإلنجليزية، 

الجامعة لم تكن مهيأة آنذاك وتم حذف 

تكن  ل��م  إن��ه  ث��م  بالكامل،  ال��م��واد  تلك 

المعاقين  لتدريس  مهيأة  م��واد  هناك 

روحي عبيدات

منى الحمادي: عانيت من التمييز 

بسبب إعاقتي في التعليم وفي 

ال��ع��م��ل.. وت��ج��رب��ة ال���دراس���ة في 

من  الكثير  على  عرفتني  استراليا 

الخدمات المقدمة للكفيف

ع��ب��دال��غ��ف��ور ال��رئ��ي��س��ي: من 

المؤسسات  تهيئة  ال���ض���روري 

ودمجهم  المعاقين  مع  للتعامل 

في المجتمع، وهذا يتطلب فهم 

احتياجات المعاق

التحديات  أب��رز  عبدات:  روح��ي 

ت��واج��ه م��ؤس��س��ات رعاية  ال��ت��ي 

ال��خ��اص��ة هي  االح��ت��ي��اج��ات  ذوي 

تعمل  فنية  مهنية  ك��وادر  توفير 

مع المعاقين
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بصريًا في ذلك الوقت، وبالتالي تحملنا 

وعلى  ال��دراس��ي��ة،  م��وادن��ا  تهيئة  ع��بء 

المناهج  بتكبير  قمت  الشخصية  نفقتي 

أو طباعتها بطريقة “برايل” وهو متعب 

أنه  ويحتاج إلى وقت طويل، فضاًل عن 

لم يكن هناك قسم خاص باإلعاقة، بحيث 

يتابع احتياجات المعاقين بصريًا في ذلك 

مهيئة،  تكن  لم  مثاًل  والمكتبة  الوقت، 

بصريًا،  الطالب  يواجهها  مشكلة  وه��ذه 

مراجع  االستفادة من  إنه ال يستطيع  إذ 

المكتبة أو توسيع البحث األكاديمي، ألن 

للمعاقين  مهيأة  غير  لألسف  المكتبات 

بصريًا .

الجامعي،  م��ش��واري  م��ن  االن��ت��ه��اء  بعد 

عن  البحث  وهو  آخر  تمييز  إلى  تعرضت 

المنزل  عمل، وجلست لمدة عامين في 

من  الوظائف  من  للكثير  تقدمت  بينما 

بينها وزارة التربية والتعليم، وتم استثناء 

إعاقتي  بسبب  م��رة  م��ن  أك��ث��ر  أوراق����ي 

دراساتي  استكمال  ق��ررت  ثم  البصرية، 

العليا في جمهورية مصر العربية، وهناك 

لم يكن الوضع أفضل حااًل من هنا في 

اإلمارات، ولم أناقش جامعتي في مصر 

حول موضوع إعاقتي البصرية، وبالتالي 

اعتبار  على  دراستي  مسؤولية  تحملت 

أنني طالبة مبصرة، ولم أكن أود آنذاك أن 

يتم التعامل معي على أساس عاطفي 

طرح  من  أتحسس  كنت  أنني  والحقيقة 

األغلب  ف��ي  ألن���ه  البصرية  مشكلتي 

قدر  على  المعاق  مع  التعامل  يتم  ك��ان 

استكملت  وحينما  العاطفة،  م��ن  كبير 

دراستي عدت إلى اإلمارات وعملت في 

مساعدة  وباحثة  البصرية،  اإلعاقة  مجال 

وال��ت��راث،  للثقافة  أبوظبي  هيئة  ف��ي 

عام،  لمدة  التربية  وزارة  في  عملت  ثم 

الستكمال  استقالتي  قدمت  وبعدها 

لدراستي في  بالنسبة  العليا.  دراساتي 

اس��ت��رال��ي��ا، وج���دت أن ه��ن��اك ف��رق��ًا في 

فحينما  العربية،  ال���دول  ع��ن  التجهيزات 

أن  وج��دت  “ملبرن”  مطار  إل��ى  وصلت 

ذوي  س��واء  المعاق،  لحركة  مهيأ  المطار 

اإلعاقة الحركية أو البصرية، وتم إرشادي 

إلى أن وصلت إلى الفندق، ومن خالل 

يعرضون  األج��ان��ب  أن  وج��دت  تنقالتي 

فإن  ذلك  عن  والمساعدة، فضاًل  الدعم 

المعاقين  لحركة  أي��ض��ًا  مهيأة  ال��ش��وارع 

ب��ص��ري��ًا، واإلش������ارات ال��ض��وئ��ي��ة م���زودة 

إلى  انتسبت  وحينما  الصوت،  بخاصية 

وج��دت  استراليا  ف��ي  الجامعات  إح���دى 

المعاقين،  لمساعدة  متخصصًا  قسمًا 

وضعي  ع��ن  وحدثتهم  إليهم  وذه��ب��ت 

أخذوا بمالحظاتي  احتياجاتي، وقد  وعن 

داعمة،  مؤسسات  هناك  إن  ثم  كافة، 

متخصصة  مؤسسة  إل��ى  ذه��ب��ت  حيث 

كنت  وق��ت  في  البصرية،  اإلع��اق��ة  في 

التنقل  عملية  ف��ي  مشكلة  فيه  أواج���ه 

ومراكز  والتسوق  والجامعة  السكن  بين 

إليها  التي توجهت  العيون، والمؤسسة 

وفرت لي مدربة متخصصة في تدريب 

المعاقين بصريًا على الحركة والتنقل، إذ 

أنها دربتني كيف أتحرك بطريقة سلسة، 

كافة  م��واج��ه��ة  استطعت  ل��ل��ه  وال��ح��م��د 

فترة  ف��ي  واجهتني  ال��ت��ي  الصعوبات 

دراستي .

إظهار  م��ن  أتحسس  ال  أن��ن��ي  الحقيقة 

طريقة  من  أتحسس  كنت  لكن  إعاقتي، 
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استيعاب الناس إلعاقتي، وحينما انتهيت 

من دراستي في القاهرة عملت في مجال 

اإلعاقة، فقد دربت األطفال على طريقة 

كما  تغير  لدي  الوعي  “برايل” ومستوى 

أقرأ في  تغيرت، وبدأت  نظرتي لإلعاقة 

وعرفت  للمعاقين،  الخاصة  التشريعات 

أن  يفترض  أي  حقوقي،  م��ن  ح��ق  بأنها 

أتحدث عن القضايا التي أحتاجها وأحصل 

عليها ليس فقط من جانب رعائي، وإنما 

باعتبارها حق من حقوقي .

عبدالغفور الرئيسي: 

إلى  شخص  من  تختلف  الحركية  اإلعاقة 

الحصول على  تتطلب  إعاقة  آخر، فهناك 

تتطلب  إع��اق��ة  وه��ن��اك  متحرك،  كرسي 

الكراسي  لمستخدمي  وبالنسبة  عكازًا، 

منحدرًا  يجدون  ما  ن��ادرًا  كانوا  المتحركة، 

لمؤسسات مختلفة، لكن بجهود كوكبة من 

منحدرات،  وضع  موضوع  طرحنا  الشباب 

والحمدلله اآلن تجد الكثير من المؤسسات 

مهيأة للتعامل مع اإلعاقات الحركية، من 

حيث توفر المنحدرات والمصاعد . . إلخ .

في  لديها  تتوفر  تكن  ل��م  المؤسسات 

المعاقين  مع  التعامل  وسائل  السابق 

الذهاب  في  صعوبة  أج��د  وكنت  حركيًا، 

الطوابق  إل��ى  والصعود  المدرسة  إل��ى 

أصدقائي  وكان  الحصص،  ألخذ  العلوية 

بفضل  لكن  الوقت،  طوال  يساعدونني 

الله وانطالقًا من مدينة الشارقة للخدمات 

اإلن��س��ان��ي��ة، م��ع وق����وف ال��م��ؤس��س��ات 

اإلعالمية إلى جانبنا، استطعنا طرح هذه 

وتم  ص��داه��ا  أخ��ذت  وبالتالي  المشكلة 

هناك  لكن  معها،  والتعاطي  التفاعل 

مؤسسات أقامت منحدرات ومع األسف 

وبالتالي من  الممرات ضيقة،  أن  نالحظ 

الضروري تهيئة المؤسسات للتعامل مع 

وهذا  المجتمع،  في  ودمجهم  المعاقين 

يتطلب فهم احتياجات المعاق، ابتداًء من 

تسيير حركته وإقامة المنحدرات والممرات 

معه  التعامل  بأسلوب  انتهاًء  ال��الزم��ة، 

وتوفير بيئة مناسبة له.

روحي عبدات:

في إدارة رعاية وتأهيل المعاقين التابعة 

لوزارة الشؤون االجتماعية، هناك خمسة 

الدولة،  أرج��اء  على  موزعة  تأهيلية  مراكز 

ب��ال��ت��دخ��ل المبكر  اب���ت���داًء  ت��ق��دم خ��دم��ات 

والتشغيل،  المهني  بالتأهيل  وان��ت��ه��اًء 

والبرامج التي تقدم أساسًا، هي التدخل 

المبكر للفئة العمرية من خمس سنوات 

أو أقل، وبعد الخمس سنوات إلى سن 

تربية  برامج  هناك  عشرة،  والثالثة  الثانية 

خاصة لمختلف اإلعاقات العقلية، الشلل 

ال��دم��اغ��ي، ال��ص��م��م، ب��ع��ض اإلع��اق��ات 

يتوسع  بدأ  الدمج  مفهوم  ألن  البصرية، 

ما  وفي  والتعليم،  التربية  م��دارس  في 

بعد تأتي مرحلة التأهيل المهني وتعنى 

ب��ت��أه��ي��ل ال��ش��خ��ص ال��م��ع��اق ف��ي مهنة 

المهنية،  وميوله  ق��درات��ه  م��ع  تتناسب 

ت��م��ه��ي��دًا ل��دم��ج��ه ف���ي س����وق ال��ع��م��ل، 

الحكومي،  أو  الخاص  القطاع  في  سواء 

باإلضافة إلى وجود خدمات إضافية مثل 

اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  تسهيالت  عمل 

إلى خدمات مثل سالك،  الذين يحتاجون 

اتصاالت، شهادة لمن يهمه األمر، إصدار 

بطاقة . . إلخ .

أعتقد أن أهم تحديات تواجه مؤسسات 

ال��خ��اص��ة، هي  رع��اي��ة ذوي االح��ت��ي��اج��ات 

توفير كوادر مهنية فنية تعمل مع ذوي 

الدولة  أن  خ��اص��ًة  الخاصة،  االحتياجات 

الخدمات  مثل  تخصصات  إل��ى  تفتقد 

المساندة للعالج الوظيفي وعالج اللغة، 

هذه  فيها  تتوفر  ال  ال��دول��ة  وج��ام��ع��ات 

الشارقة  بدأت جامعة  التخصصات، وقد 

الطبيعي،  العالج  تخصص  توفير  في 

غير  تخصصات  ه��ن��اك  أن  يبقى  ل��ك��ن 

اأحمد العمران اأحمد املال

المعاق  توظيف  المال:  أحمد 

الحكومية  القطاعات  في  بصريًا 

والخاصة لم يعد صعبًا كما في 

السابق، وال يوجد تمييز ضدهم 

يعيقهم عن العمل

أح���م���د ال���ع���م���ران: م����ن اب����رز 

السنوات  ال��دول��ة ف��ي  ان��ج��ارات 

الخاص  القانون  إص��دار  األخ��ي��رة 

اإلعاقة  ذوي  األشخاص  بحقوق 

وال��م��ص��ادق��ة ع��ل��ى االت��ف��اق��ي��ة 

الدولية الخاصة باإلعاقة.
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موجودة، ومراكز الدولة تسعى لتغطية 

بدول  االستعانة  عبر  التخصصات  هذه 

هذه  مثل  على  تحصل  لم  وإذا  أخ��رى، 

على  االعتماد  يتم  فإنه  التخصصات 

أشخاص حاصلين على دورات تدريبية، 

لكن ذلك قد يؤدي إلى نتائج عكسية .

التحدي اآلخر يتعلق بتعاون ولي األمر، 

العملية  ف��ي  م��ق��ص��ر  أن���ه  ن��الح��ظ  إذ 

في  المراكز  يكمل  أن  والب��د  التأهيلية 

االحتياجات  ذوي  دم��ج  حيث  من  ذل��ك، 

هذا  أن  ونجد  المجتمع،  ف��ي  الخاصة 

الدور مقتصر على حضور أولياء األمور 

ب��ذوي  متصلة  ومناسبات  لنشاطات 

االحتياجات الخاصة .

تابعة  اتحادية  مراكز  يوجد  الدولة  في 

لوزارة الشؤون االجتماعية، وهي )مركز 

رأس  عجمان،  المعاقين،  لتأهيل  دبي 

الخيمة، الفجيرة، دبا الفجيرة(، أما النمط 

للحكومة  تابع  فهو  المراكز  من  الثاني 

للخدمات  الشارقة  مدينة  مثل  المحلية 

اإلنسانية، ومؤسسة زايد العليا للرعاية 

اإلنسانية، أما النمط الثالث فهو سائد 

بشكل كبير في الدولة، وهو مؤسسات 

يقدم  منها  جزء  فهذه  الخاص،  القطاع 

اضطرابات  عالج  مثل  مساندة  خدمات 

اللغة والكالم، وجزء يقدم خدمات تربية 

خاصة، وجزء آخر يبحث عن فرص عمل.

بالنسبة لدور وزارة الشؤون االجتماعية، 

فأساسه اإلشراف المباشر على المراكز 

وهناك  سابقًا،  ذكرتها  التي  الخمسة 

آخ��ر على مؤسسات  ن��وع  إش��راف من 

والتأكد  التراخيص  منحها  مثل  خاصة، 

من أن البيئة المكانية صالحة لفتح مركز، 

أن هناك تخصصات معينة  والتأكد من 

فضاًل  ال��م��رك��ز،  ه��ذا  الفتتاح  مناسبة 

زمنية  المراكز كل فترة  عن متابعة هذه 

معينة 

أمل السعدي: 

واجهتها  ال��ت��ي  ل��ل��ت��ح��دي��ات  بالنسبة   

اإلع���اق���ات  ذوي  ل��ألط��ف��ال  ك��م��ع��ل��م��ة 

مشكلة  أب��رز  أن  وج��دت  فقد  الذهنية، 

أولياء األمور، وهناك خطة فردية  هي 

أطلبها من الطالب، لكن مع األسف أجد 

أن أولياء األمور غير مهتمين لهذه الخطة 

الحماية  إم��ا  أبنائهم  تجاه  دوره��م  وأن 

الزائدة أو اإلهمال الزائد، وأجلس طوال 

المطلوبة  االستجابة  عدم  أعاني  العام 

من قبل أولياء األمور لمساعدة أبنائهم 

على إنجاز الخطط المطلوبة منهم.

تنقسم  فهي  اإلعاقة  لمراكز  بالنسبة 

الطالب  ينتقل  إذ  مجموعات،  عدة  إلى 

من مجموعة إلى أخرى أعلى منها، إلى 

وهناك  التأهيل،  مرحلة  إلى  يصل  أن 

تأهيل  وقسم  للفتيات  تأهيل  قسم 

هؤالء  لتأهيل  نسعى  ونحن  للذكور، 

سوق  في  دمجهم  أجل  من  المعاقين 

العمل، وإذا تطلب األمر فإننا ننسق مع 

وزارة الشؤون االجتماعية وجهات معينة 

في  للدخول  يؤهلهم  تدريب  لتوفير 

سوق العمل واالندماج في المجتمع .

سلمى كنعان: 

في  ل��ل��دم��ج  ق��اب��ل��ة  السمعية  اإلع��اق��ة 

في  اندمجت  طفلة  ولدينا  ال��م��دارس، 

مدرسة حكومية، كما لدينا طفل مصاب 

مدرسة  ف��ي  وان��دم��ج  جسدية  ب��إع��اق��ة 

للدمج،  قابلة  إعاقات  وهناك  حكومية، 

للدمج،  قابلة  غير  إع��اق��ات  توجد  بينما 

إلى  نسعى  فإننا  ل��ألخ��ي��رة  وبالنسبة 

تأهيلها من أجل الدمج، أي أن الشخص 

بعض  ينظر  كنعان:  سلمى 

أولياء األمور إلى مراكز اإلعاقات 

باعتبارها مراكز لإليواء، أو تملك 

اإلعاقات  إلخفاء  سحرية  ق��درات 

نهائيًا

أول��ي��اء  بعض  السعدي:  أم��ل 

م��ه��ت��م��ي��ن بخطط  غ��ي��ر  األم�����ور 

التأهيل ويقتصر دروهم دورهم 

الزائدة  بالحماية  إما  أبنائهم  تجاه 

أو اإلهمال الزائد
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غير القابل للدمج نقوم بتأهيله لالندماج 

في  إدخ���ال���ه  خ���الل  م��ن  المجتمع  ف��ي 

العمل  س��وق  ف��ي  دمجه  أو  ال��م��درس��ة 

أب��رز  م��ن  ول��غ��ة،  ن��ط��ق  كاختصاصية   .

عدد  قلة  هي  تواجهنا  التي  التحديات 

األط��ف��ال  ب��ع��دد  قياسًا  االختصاصيين 

في  السيما  الخاصة،  االحتياجات  ذوي 

اللغة  ع��الج  أو  الطبيعي،  العالج  مجال 

في  تتمثل  المشكلة  إن  ث��م  وال��ك��الم، 

غياب الدور التأهيلي والتوعوي من قبل 

بعض أولياء األمور، الذين ينظرون إلى 

مراكز اإلعاقات باعتبارها مراكز لإليواء، أو 

أنها قادرة على جعل األطفال طبيعيين، 

وأالحظ أيضًا في بعض فصول زميالتي 

سبعة  لديها  المعلمة  أن  المعلمات، 

ومعلوم  مساعدة،  لديها  وليس  أطفال 

المعاقين،  التعامل مع  الصعب  أنه من 

فردية  خطط  تطبيق  ظل  في  خصوصًا 

فإن  وبالتالي  طفل،  كل  على  مقتصرة 

التدريب  بحصة  المرتبطة  الزمنية  المدة 

ال تكفي، في ظل وجود إعاقات ذهنية 

تتطلب المزيد من الوقت وفي ظل عدم 

وجود مساعدات . القوانين التي تصدر 

بحق ذوي االحتياجات الخاصة هي رائعة 

جدًا، ونحن نوافق عليها ونرحب بها، لكن 

يتطلب ذلك متابعة تطبيقها على أرض 

خطة  إلى  بحاجة  أننا  والحقيقة  الواقع، 

بذوي  الخاصة  القوانين  لترجمة  محددة 

االحتياجات الخاصة .

بدرية عبيد السويدي:

العلم  مع  ابني،  مع  ناجحة  تجربة  ل��دي 

لمدة  التدريس  سلك  في  عملت  أنني 

إعاقة  بسبب  وت��ق��اع��دت  ع��ام��ًا  عشرين 

ابني، والحمدلله تجربتي ناجحة معه، لكن 

أقول  التجربة  هذه  أخوض في  أن  قبل 

األمور  أولياء  توعية  المعلمين  على  إن 

ذوي  من  أبنائهم  معاملة  كيفية  بشأن 

االحتياجات الخاصة .

شلل  من  يعاني  فهو  البني،  بالنسبة 

حالته  اكتشفت  وحينما  رباعي،  دماغي 

مبكرًا أدخلته إلى التدخل المبكر، ووضعت 

بسيطة  ذهنية  إعاقة  وهناك  ل��ه،  خطة 

فضاًل عن المتوسطة والمعقدة، وفي 

خطتي كنت أسعى إلى دمج ابني في 

مدينة  من  يعود  كان  فحينما  المجتمع، 

الشارقة للخدمات اإلنسانية، كنت أطلب 

للتفاعل مع  المدرسة  إلى  المجيء  منه 

مشاركة األسرة في تأهيل المعاق
أكدت منى الحمادي على أهمية إشراك األسرة في برامج تأهيل المعاقين 

وقالت هناك من تحدث عن قضية أولياء األمور وعدم تجاوبهم، وأعتقد من 

خالل خبرتي وعملي كمتطوعة في جمعية اإلمارات للمكفوفين، أالحظ أن 

أولياء األمور في البداية يكونون محبطين، وكنت أعطي صورة إيجابية لهؤالء 

وأقدم نماذج لهم عن طلبة غير مبصرين ووصلوا إلى مستويات جيدة في 

دراساتهم وأنهوا جامعاتهم وأكملوا حياتهم بشكل جيد ومنهم من تزوج، ولم 

أكن أكتفي في تدريبي بتدريب الطالب نفسه، بل كنت أصر بأن تكون والدة 

الطالب معي في الصف الدراسي، حتى تتعلم طريقة “برايل” وتساعد ابنها 

على ذلك، والحظت أن هناك تجاوبًا من بعض األمهات، لكن هناك أمهات 

تحمسن فترة ثم انقطعن عن الحضور، وأعطي نسبة المهتمين بمعدل 6 على 

عشرة متجاوبين، في حين أن الباقي غير متجاوب لحجج وأعذار متنوعة، وأحيانًا 

كنت أالحظ أيضًا أن أولياء األمور يتقبلون النصيحة من المدربين المكفوفين 

وشبه المبصرين أكثر من تقبلهم نصائح المدربين العاديين، وعلى الصعيد 

الشخصي كنت أوظف إعاقتي في إقناع أولياء األمور ببعض القضايا .
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الطلبة، والحمد لله هو اآلن متميز في 

الصف الخامس االبتدائي، ويدرس منهج 

وبدأت معه في  والتعليم،  التربية  وزارة 

تحفيظ القرآن، وهذا ساعده على طالقة 

اللسان وهو اآلن يحفظ أو قد حفظ ثالثة 

أجزاء من القرآن، قد شارك في مسابقات 

في السعودية وحصل على المركز األول 

مرتين، وأفتخر به ألنه استطاع أن يوجه 

من  وت��رف��ع  تخدمه  قضايا  ف��ي  إعاقته 

معنوياته .

األمهات يسعين  أن  ألمس  تجربتي  من 

إلى مساعدة أوالدهن وهن يفرحن ألي 

نقلة إيجابية في وضع هذه الشريحة من 

ذوي االحتياجات الخاصة، وكما قلت فإنني 

وضعت خطة زمنية طويلة المدى البني 

العلم  مع  الله،  كتاب  حفظ  في  تتمثل 

أنه لم يكن يتحدث ونطقه في البدايات 

لبق  متحدث  اآلن  لكنه  سليمًا،  يكن  لم 

للتميز  الشارقة  جائزة  على  حاصل  وهو 

بنفسه  الصالة  إل��ى  ويذهب  التربوي، 

أن  والحقيقة  الموتى،  على  كما يصلي 

األسرة يقع عليها الجهد األكبر في تأهيل 

ابنها، وعلى المعلمات أن يقمن بتوعية 

أولياء  عن  دفاعًا  وليس  الطلبة،  وتأهيل 

إنهم فعاًل يقومون  أق��ول  لكن  األم��ور، 

بدور مسؤول تجاه أبنائهم، ويبقى على 

وتنميها،  ابنها  ق��درات  تالحظ  أن  أم  كل 

وهناك قلة قليلة من األسر التي ال تهتم 

بأبنائها .

ليلى جاسم محمد:

من تجربتي مع ابني، هو لم يكن يعاني 

أي شيء، وحينما وصل عمره إلى ست 

أصابه  سرطاني  ب��ورم  تفاجأنا  سنوات، 

في  للعالج  معه  وذه��ب��ت  رأس���ه،  ف��ي 

بريطانيا لمدة ثالث سنوات، وهو تحول 

من طبيعي إلى معاق بسبب العالجات 

اإلشعاعية والكيمياوية، وكنت أرفض أن 

كنت  ألنني  الكرسي  على  ابني  يجلس 

أعتقد بأنه سيمشي في يوم من األيام، 

إلى  أخذته  اإلم��ارات  إلى  عودتي  وقبل 

مركز تأهيلي للعالج الطبيعي لمدة ستة 

لم  لكن  يتحرك،  أصبح  والحمدلله  أشهر، 

يعد سالمًا مثلما كان قبل الورم، وطلب 

مني األطباء في لندن الذهاب إلى مراكز 

تأهيلية في اإلم��ارات، واتصلت بمدينة 

وقبلوا  اإلنسانية،  للخدمات  الشارقة 

لله  والحمد  م��ع��ه،  يقصروا  ول��م  اب��ن��ي 

تحّسن وضعه  

أحمد المال:

مركز تمكين الذي أعمل فيه يعنى بتأهيل 

وتدريب وتوظيف المعاقين بصريًا فقط، 

صاحب  من  بمبادرة  افتتاحه  تم  والمركز 

حيث  راش���د،  ب��ن  محمد  الشيخ  السمو 

بدايات  وفي   2004، العام  في  تأسس 

تأسيس المركز واجهتنا عدد من المشاكل، 

المعاقين  عدد  حول  اإلحصاء  غياب  منها 

بصريًا في الدولة، وبالتالي اعتمدنا على 

من  عليها  حصلنا  التي  البيانات  بعض 

باإلضافة  للمكفوفين،  اإلم��ارات  جمعية 

الهالل األحمر للمكفوفين،  إلى مطبعة 

والمعنية بالطباعة بطريقة “برايل” ومن 

عالقاتنا الشخصية، إذ إننا معاقون بصريًا 

استطعنا تجميع المعلومات ووضع قاعدة 

بيانات بسيطة، وعملنا على أساسها، ثم 

رئيسة،  جوانب  ثالثة  على  بالتركيز  قمنا 

اإلنجليزية،  اللغة  العمل،  س��وق  منها 

ال��م��ه��ارات ال��وظ��ي��ف��ي��ة، ب��اإلض��اف��ة إل��ى 

تدريب  استطعنا  لله  والحمد  الكمبيوتر، 

عدد من المكفوفين ومن ثم توظيفهم، 

المكفوفون  لدينا مشكلة وهي  وبقيت 

الموظفون من األساس، إذ كان الهدف 

مستوياتهم  ورف���ع  ه���ؤالء  م��ع  العمل 

ضمان  م��ع  وظائفهم،  ن��ط��اق  وتوسيع 

حقوقهم في الترقية باستمرار وتقدمهم 

الوظيفي .

المرحلة الثالثة قمنا فيها بتوسيع النطاق 

بصريًا  المعاقين  م��ع  بالتواصل  قلياًل 

في الجامعات، بحيث نقدم لهم التدريب 

أن  والحقيقة  الممكنة،  والتسهيالت 

جامعة زايد تعاونت معنا، وأسست مركزًا 

لخدمة المعاقين في الجامعة، ونتمنى أن 

يتوسع المركز في السنوات المقبلة، أما 

تعاون  األخرى فلم يكن هناك  الجامعات 

إلى  واضطررنا  كبير،  بشكل  وبيننا  بينها 

ألننا  الطلبة،  وبين  بيننا  مباشر  خط  فتح 

لو انتظرنا اإلجراءات الرسمية والموافقة 

لن  فإننا  المالية  واالعتمادات  والقبول 

ننتهي، وبالتالي فتحنا خطًا مباشرًا بيننا 

أن  على  التأكيد  يجب  عبيد:  كلثم 

وينبغي  إح��س��ان،  ال  ح��ق  العمل 

تأهيل ذوي االحتياجات الخاصة حتى 

يترقوا ويتدرجوا في الوظائف
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أو نكيف  إلينا  يأتوا  أن  إما  الطلبة،  وبين 

الوقت بما يتناسب معهم، أو نقوم بعقد 

التدريب  المهم أن نقدم  برامج مسائية، 

والدعم للطالب أثناء الدراسة الجامعية .

ل��س��ت م��ل��م��ًا ب��م��وض��وع ت��وظ��ي��ف كافة 

جانب  ع��ن  س��أت��ح��دث  لكني  اإلع���اق���ات، 

بصريًا.  المعاقين  توظيف  وه��و  واح��د 

مواطن  نوعان،  لدينا  بصريًا  والمعاقون 

وغ��ي��ر م���واط���ن، ف��م��ن ال��س��ه��ول��ة إي��ج��اد 

وظيفة لمعاق بصريًا مواطن، بينما من 

المواطن،  لغير  وظيفة  إي��ج��اد  الصعب 

وربما اتبعنا التوظيف الشكلي مع بعض 

المنتسبين من المكفوفين عندنا لفترات 

معينة، باعتبار أن هذا التوظيف يوفر دخاًل 

للطالب، والحقيقة أننا اتبعنا هذا النوع من 

التوظيف مع الطلبة الجامعيين، ألنه يوفر 

الحصول على أجهزة مثل “البرايل” في 

ظل غياب الدعم الحكومي بشكل واضح 

البديلة،  عن توفير األجهزة المساعدة أو 

كما  الشكلي  للتوظيف  اتجهنا  ولذلك 

قلت سابقًا لتوفير الدعم المالي للطلبة، 

نستغني  الجامعية  الدراسة  انتهاء  وبعد 

ع���ن ال��ت��وظ��ي��ف ال��ش��ك��ل��ي ون��ت��ج��ه إل��ى 

التوظيف الفعلي، واتجهنا في التوظيف 

إلى القطاع الحكومي والقطاع االتحادي، 

ووجدنا سهولة في عملية التوظيف تحت 

عملية  أن  العلم  مع  القطاعين،  هذين 

وقد  وليست شكلية،  حقيقية  التوظيف 

على  األول���ى  بالدرجة  الوظائف  ت��رك��زت 

مدخلي البيانات، أو الوظائف التي تعتمد 

على الكمبيوتر، وتعاونت معنا مشكورة 

إدارة الجنسية واإلقامة، فضاًل عن وزارة 

مجموعة  استحداث  واستطعنا  الداخلية، 

للمعاقين  متاحة  تكن  لم  الوظائف  من 

أو سبع سنوات، مثاًل  بصريًا قبل ست 

ف��ي م��ج��ال إص����دار ت��أش��ي��رات اإلق��ام��ة 

تكن  ل��م  وه��ذه  االلكترونية،  واألرش��ف��ة 

متاحة، والحمد لله أصبحت متاحة، وأصبح 

الموظف المعاق بصريًا قادرًا على اإلنتاج 

المرحلة األخيرة في مجال عملنا، تتصل 

أثناء  المستمر  والتدريب  الدعم  بتقديم 

ثالث قضايا حقوقية
حقوق  بتعزيز  تتعلق  قضايا  ثالث  هناك  أن  العمران  أحمد  الدكتور  يقول 

المعاقين، أولها محتوى القانون نفسه، واألمر الثاني هو تفعيل المحتوى، 

وثالثًا إيجاد جهات لرصد عملية تفعيل القانون. بالنسبة لمحتوى القانون، 

هو إلى حد ما مقبول، إذ أنه يقر حقوق المعاقين بشكل عام، لكنه يفتقد 

متعلقة  جدًا وهي  وهناك قضية مهمة  المواضع،  بعض  التفصيل في 

ببعض المفاهيم، على سبيل المثال إذا تحدثنا عن مفهوم اإلعاقة، فهو 

فقط  يركز  الذي  الخيري،  الرعائي  باالتجاه  يعرف  بما  وثيق  بشكل  مرتبط 

هذا  أن  تعلمون  وأنتم  المعاق،  للشخص  الشخصية  المعوقات  على 

اإلعاقة  حركات  قبل  من  حثيثة  لمساعي  نظرًا  اآلن،  يتغير  بدأ  المفهوم 

أكثر  يكون  وأن  المفهوم  هذا  يتغير  بأن  ونادت  التي سعت  العالم،  في 

المعوقات  إلى  إضافة  الشخصية  المعوقات  يتضمن  بحيث  شمولية، 

يمكن  كيف  إذ  بيئية،  معوقات  هناك  أن  ذكرت  األخ��وات  وإح��دى  البيئية، 

توفير مقعد متحرك والبيئة معيقة وليست مهيأة؟ وبالتالي إذا تحدثنا عن 

قضية حقوقية، فالبد أن يتضمن القانون المفهوم الشمولي، بداًل من 

تضمنه المفهوم الرعائي الخيري، أو المفهوم الطبي الضيق، الذي يركز 

فقط على المعوقات الشخصية .

التمييز،  المساواة وعدم  نتحدث عن  كنا  إذا  التمييز،  بتعريف  يتعلق  فيما 

فإن القانون مع األسف لم يطرح هذا الموضوع بالشكل المثالي، ونحن 

نتحدث هنا عن أناس لهم احتياجات معينة وتدابير معينة البد أن تتخذ، من 

أجل تعزيز حق المعاق وتعزيز جانب تكافؤ الفرص، وإلى اآلن هي لم تحدد 

على األقل في القانون، وربما قد تكون موضحة في اللوائح التنفيذية .

وفي مجال التفعيل، نحن بانتظار السياسات التي يجب اتخاذها من أجل 

تفعيل القانون، والجهة التي يفترض عليها متابعة تنفيذ القانون هي غير 

موجودة في الوقت الحالي، وبما أننا صادقنا على االتفاقية فربما هذا 

يشكل دافعًا كبيرًا لنا، ونأمل البت واتخاذ هذه الخطوات عاجاًل إن شاء الله .
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فترة العمل، مع ضمان الترقي وحصول 

المكفوف على ترقية والتدرج الوظيفي، 

مركز  عملنا في  خالل  من  أنه  والحقيقة 

التمييز  من  ن��وع  أي  نلمس  لم  تمكين، 

المكفوفين،  ال��م��وظ��ف��ي��ن  م���ع  ح��ص��ل 

يتقاضاها  التي  نفسها  هي  فالمرتبات 

ال��م��ك��ف��وف ع���ن ال���م���وظ���ف ال���ع���ادي، 

وربما في  وللمكفوف حقوق وواجبات، 

التمييز  بعض  هناك  ك��ان  عملنا  بدايات 

على صعيد  ال��خ��اص  ال��ق��ط��اع  قبل  م��ن 

المرتبات، بحيث أن يستفيد هذا القطاع 

للمواطن  اإلجباري  التوظيف  عملية  من 

يمكنه  وبذلك  والقوانين،  اللوائح  وفق 

االستفادة من توظيف شخصين بشخص 

واحد، أي معاقين بشخص عادي، ورفضنا 

ذلك وطلبنا من القطاع الخاص توظيف 

الموظفين  ت��س��اوي  ب��روات��ب  المعاقين 

العاديين، أو أننا لن نقبل التعاون، وهناك 

جهات استجابت مثل طيران اإلمارات على 

ولم  الصحراء،  مجموعة  المثال،  سبيل 

المعاقين  مع  التمييز  نلمس من هؤالء 

بصريًا، ومن خالل عملي في التوظيف 

لم  اللحظة،  وح��ت��ى   2004 ال��ع��ام  منذ 

أالحظ أي مشكلة حقيقية في التوظيف، 

كنا  الماضي  العام  في  بسيط،  وكمثال 

نبحث عن 11 معاقًا للعمل في مطارات 

أبوظبي، ولم نجد أي شخص، ومرة أخرى 

أقول إنه ال توجد ظاهرة تعسف أو تمييز 

ضد المعاقين بصريًا في مجال التوظيف 

تمييز  ي��وج��د  أن���ه ال  وال��ع��م��ل، وأج����زم 

في  الخاصة  االحتياجات  ذوي  مع  أيضًا 

المشاركون  واإلخ��وان  التوظيف،  عملية 

يستطيعون تأكيد ذلك .

كلثم عبيد:

إعاقتي مكتسبة وناتجة عن حادث سيارة، 

أع��م��ل،  ك��ن��ت  بشهرين  ال��ح��ادث  وق��ب��ل 

وأسرتي ساعدتني في العالج والتأهيل 

من  الطبيعي  العالج  يبدأ  أن  ويفترض 

المنزل،  ثم يستكمل في  المستشفى 

وأسرتي وقفت بجانبي في تلك الفترة، 

في  أع��م��ل  كنت  فقد  العمل  جهة  أم��ا 

المنطقة الطبية بعجمان، الطابق األول، 

للعالج  المستشفى  وجودي في  وأثناء 

إلى  انتقلت  بأنني  األخ��ب��ار  وصلتني 

واحد من مراكز الصحة المدرسية، بحيث 

منه،  والخروج  إليه  الدخول  علي  يسهل 

التأهيل  عملية  أن  أدرك���ت  الوقت  وم��ع 

تتركز على الشخص المعاق نفسه وعلى 

الخدمات  مدينة  إلى  وانتسبت  المكان، 

اإلنسانية، وهي في حقيقة األمر تقدم 

والطفلة  للطفل  ليس  للجميع،  خدماتها 

من  حتى  أي��ض��ًا،  لألهالي  وإنما  فقط، 

مدينة  إلى  يذهبون  فإنهم  يعملون  ال 

ال��ش��ارق��ة ال��خ��دم��ات اإلن��س��ان��ي��ة، وهي 

تتكون من مجالس كثيرة، وهناك مجلس 

ال��م��ع��اق وم��ج��ال��س اآلب��اء  إخ���وة الطفل 

للتشغيل،  بالنسبة   . األمهات  ومجالس 

من  أكثر  معاقة  بيئة  هناك  ب��أن  نؤمن 

الشخص  ألن  نفسه،  المعاق  الشخص 

أج��ه��زة  ع��ل��ى  ال��ح��ص��ول  ال��م��ع��اق يمكنه 

مساعدة تمكنه من اجتياز العقبات، بينما 

البيئة المعيقة تعيق حركة ذوي االحتياجات 

التجهيزات  وج��ود  عدم  حيث  من  الخاصة 

المتعلقة بتسهيل قدرة ذوي االحتياجات 

على الحركة .

وفي  التشغيل  تبنت  مؤسسات  لدينا 

ووزارة  الثقة،  مشاريع  هناك  الشارقة 

مشاريع  تبنت  أبوظبي  ف��ي  الداخلية 

التأهيل لذوي االحتياجات الخاصة، فضاًل 

عن مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية .

إحسان،  ال  ح��ق  العمل  إن  نقول  دائ��م��ًا 
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الخاصة  االحتياجات  ذوي  تأهيل  وينبغي 

الوظائف،  في  ويتدرجوا  يترقوا  حتى 

التعويضية،  األجهزة  لصرف  وبالنسبة 

فإن الذي يحصل عليها هو اإلنسان الذي 

يعالج من قبل الدولة في الخارج، لكن من 

هم داخل الدولة فإنهم ال يحصلون على 

أجهزة تعويضية مساعدة 

د . أحمد العمران:

أود في البداية سرد تجربتي، ألنني أرغب 

في اإلشارة إلى بعض األمور المهمة، 

حيث بدأت دراستي في مركز دبي لرعاية 

 1985،  1984- بين  المعاقين  وتأهيل 

وفي العام 1989 تركت المركز وأسرتي 

أرادت أن تجد لي بيئة مثالية أكثر لتعليم 

المعاقين بصريًا، واستغلوا فرصة وجود 

أقارب لي في السعودية، وفعاًل ذهبت 

معهد  إل��ى  وانتقلت   1989 ال��ع��ام  ف��ي 

النور، وما وجدته أن هناك فارقًا كبيرًا من 

حيث اإلمكانات، بحكم اختالف وكثرة عدد 

المعاقين بصريًا، وأيضًا لقدم معهد النور 

الذي يقدم خدمات لذوي اإلعاقة البصرية 

المراكز  أن  حين  في   1956، العام  منذ 

الخدمات منذ  في دول��ة اإلم��ارات تقدم 

العام ،1981 وأيضًا لقلة العدد فإن ذلك 

البيئة  وجود  لعدم  عاماًل مساهمًا  يعتبر 

اإلعاقة  ذوي  األشخاص  لتعليم  المثالية 

جيدة  إمكانات  هناك  كانت  أنه  وجدته  ما 

التربية  وزارة  قبل  من  مدعوم  والمعهد 

وهي جهة ذات اختصاص، وهناك طاقم 

من المتخصصين، فضاًل عن وجود عدد 

شتى  في  المنتشرين  المدرسين  من 

في  دراستي  وأنهيت  السعودية،  أنحاء 

للدراسة  وانتقلت   1996، ع��ام  المعهد 

ف��ي ال��ج��ام��ع��ة أي��ض��ًا ف��ي ال��س��ع��ودي��ة، 

الجامعة  ف��ي  وج��دت��ه��ا  ال��ت��ي  وال��ب��ي��ئ��ة 

الستقبال  تهيئها  ع��دم  بحكم  مختلفة، 

األشخاص ذوي اإلعاقة، وكنا نجد صعوبة 

لالستعانة  اضطررنا  حيث   الدراسة  في 

التكاليف،  بطلبة وقراء وكنا نتحمل هذه 

علمًا بأن السعودية قد وفرت للمعاقين 

وكاتب،  ق��ارئ  ببدل  االستعانة  إمكانية 

وإحقاقًا للحق، وزارة التعليم العالي في 

البعثات،  قسم  في  مشكورة  اإلم��ارات 

توفر األجهزة المساعدة للطلبة المعاقين 

المبتعثين إلى خارج الدولة . المهم أنني 

أنهيت الماجستير من نفس الجامعة، من 

المعهد العالي للقضاء في الحقوق عام 

،2002 وعدت إلى اإلمارات وحاولت في 

تلك الفترة البحث عن العمل، وطموحي 

المجال األكاديمي، لكن  العمل في  كان 

أختلف مع األخ المال بأنه ال يمكن تعميم 

التمييز أو حصره على نطاق  دون آخر، ذلك 

أنني تعرضت على سبيل المثال للتمييز، 

أحصل  فلم  المقبولة  غير  للحجج  ونظرًا 

األك��ادي��م��ي،  العمل  ف��ي  وظيفة  على 

االستثناء في ظل وجود  يتم  وب��أي حق 

وتلزم  تؤكد  التي  والقوانين  التشريعات 

هذه الجهات في تقديم الخدمة بالشكل 

الخاصة،  االح��ت��ي��اج��ات  ل���ذوي  المطلوب 

عمل،  على  حصلت  األم��ر  نهاية  وف��ي 

إذ  ل��ي،  بالنسبة  مشجعًا  يكن  ل��م  لكنه 

إنساني  اعتبار  على  معي  التعامل  تم 

وأنني بحاجة إلى راتب فقط، ولم أتقبل 

ورغبت  طاقات  ل��دي  كانت  ألن��ه  الوضع 

في تقديمها للناس، لكن لم يعترف بها 

دفعني  الوضع  ه��ذا  وبالتالي  أح��د،  أي 

لبريطانيا  وتوجهت  دراستي  الستكمال 

للحصول على شهادة دكتوراه، وأتفق مع 

الظروف  أن  على  الحمادي  منى  األخ��ت 

على سبيل  بريطانيا  وجدناها في  التي 

من  العربية  ال���دول  ع��ن  مختلفة  المثال 

توصيات الندوة
* دعوة المؤسسات ذات العالقة 

بدمج ذوي االحتياجات الخاصة في 

المجتمع اإلماراتي .

فنية  م��ه��ن��ي��ة  ك������وادر  ت��وف��ي��ر   *

االحتياجات  ذوي  تدرب  متخصصة 

الخاصة .

* ض���رورة م��ش��ارك��ة األس���رة في 

االح��ت��ي��اج��ات  ذوي  دم����ج  ع��م��ل��ي��ة 

الخاصة في المجتمع .

فيها  تتوفر  سليمة  بيئة  توفير   *

ذوي  ودمج  الستيعاب  اإلمكانات 

االحتياجات الخاصة في المجتمع .

ال��ق��ان��ون  ي��ت��ض��م��ن  أن  الب����د   *

المتعلق بذوي االحتياجات الخاصة 

الجانب  يتجاوز  شموليًا،  مفهومًا 

ويركز  الطبي،  أو  الخيري  الرعائي 

أكثر على حقوق هذه الشريحة من 

األشخاص .

وتفصيلية  تنفيذية  لوائح  إقرار   *

بذوي  المتعلقة  بالقوانين  تتعلق 

االحتياجات الخاصة .

تختص  إشرافية  جهة  تشكيل   *

الخاصة  االحتياجات  ذوي  بأوضاع 

وتقف على احتياجاتهم .

مؤسسات  ع��ن  ممثلين  إي��ج��اد   *

لمتابعة  الخاصة  االحتياجات  ذوي 

ورصد الحقوق الخاصة بالمعاقين 

الحكومية  المؤسسات  مطالبة   *

وال����خ����اص����ة ال��م��ت��ع��ل��ق��ة ب����ذوي 

االحتياجات الخاصة بدعمهم وإيجاد 

مشاريع يمكنهم االستفادة منها .
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والتهيئة  واإلم��ك��ان��ي��ة  ال��ج��ه��وزي��ة  ح��ي��ث 

الستقبال ذوي االحتياجات الخاصة، وتهيؤ 

في  الدراسة  إنجاز  على  ساعدني  البيئة 

الرسالة  ع��ن��وان  وك���ان   2010، منتصف 

“تعزيز حق العمل ألشخاص ذوي اإلعاقة 

دروس  المتحدة:  العربية  اإلم���ارات  في 

وبشكل  دول��ي��ة”،  ت��ج��ارب  م��ن  مستفادة 

السنوات  أنه في  إلى  أشير  أن  أود  عام 

مهمتين،  خطوتين  الدولة  خطت  األخيرة 

األولى تمثلت في إصدار الدولة القانون 

المعدل   2006 لعام   )29( رقم  االتحادي 

بشأن   2009، لعام  االت��ح��ادي  بالقانون 

حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، والخطوة 

على  والمصادقة  التوقيع  هي  الثانية 

االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي 

مهمتان،  خطوتان  هاتان  وطبعًا  اإلعاقة، 

أن يتم استغالل  المستقبل  ونأمل في 

هذه الخطوات في تعزيز حقوق المعاقين 

بشكل عام .

 روحي عبدات:

فيما يتعلق بموضوع توظيف المعاقين 

وتعقيبًا على حديث المشاركين، أتفق مع 

األخ أحمد المال على أنه ال توجد مشكلة 

فيما يتعلق بتوظيف المعاقين، خصوصًا 

الحركية والبصرية،كما أتفق مع  اإلعاقات 

الدكتور أحمد العمران على أن هناك عملية 

توظيف، لكن هل تتاح الفرصة للشخص 

األشخاص  من  لغيره  تتاح  مثلما  المعاق 

بممارسة بعض الصالحيات والمهام التي 

يمارسها موظف عادي، أم أن الموضوع 

خالل  من  والعطف؟  الشفقة  قبيل  من 

مطالعاتي وسؤالي لعدد من زمالئي من 

ذوي اإلعاقة، وجدت أن الكثير منهم يقول 

التي  المهام  له  تتاح  ال  لكن  توظف  إن��ه 

تتاح لغيره من الزمالء العاديين، وأن هناك 

من الدورات التي ال يحضرها عكس غيره، 

فضاًل عن موضوع الترقيات واالمتيازات 

عليها  حصل  وإن  عليها،  يحصل  ال  التي 

فإنها من باب الشفقة وليس من قبيل 

الحق، لكن برأيي أن التحدي األكبر يكمن 

في مجال توظيف اإلعاقة الذهنية، ونحن 

في الدولة نواجه مشكلة كبيرة في هذا 

الجانب، مع أن هناك تجارب ناجحة، ويهمنا 

أن  إال  الصحراء،  مجموعة  تجربة  ذكر  هنا 

هذه التجربة غير كافية لحل هذه اإلشكالية، 

خاصًة أن بيئة اإلمارات مناسبة وفيها نمو 

اقتصادي وشركات ومجال لتوظيف مثل 

مجموعة  مساعدة  وح��اول��ت  الفئة،  ه��ذه 

الذهنية  اإلع��اق��ة  ذوي  األش��خ��اص  م��ن 

من  ع��ددًا  لكن  وظ��ائ��ف،  عن  البحث  في 

أعمال  هناك  بأن  أخبرتنا  المؤسسسات 

عمالة  توظيف  ش��رك��ات  عليها  تسيطر 

آسيوية، وأن نذهب إليهم لتوظيف ذوي 

اإلعاقة الذهنية، وهنا يكمن تخوف ولي 

عمال  بين  ابنه  توظيف  حيث  من  األم��ر 

آسيويين، واحتمال تعرض ابنه ألنواع من 

االستغالل.

في إحدى المرات أخذنا مجموعة من ذوي 

الشركات،  إح��دى  إلى  الذهنية  اإلعاقات 

على  واف��ق  ال��ذي  المدير  م��ع  واجتمعنا 

شابين  أم��ر  وليتي  لكن  ه��ؤالء،  تشغيل 

م��ن ذوي اإلع��اق��ة ال��ذه��ن��ي��ة س��أل��ت��ا عن 

ابنيهما،  تشغيل  ورفضتا  الراتب  ماهية 

بأن يجلس  راتبهما، وردت��ا  بسبب ضعف 

ابنهما ويحصالن على ضمان وهما في 

منزلهما، لكن ال تدرك وليتا أمر الشابين، 

أن موضوع التشغيل يتخطى عملية الدعم 

اجتماعية  أهدافًا  هناك  أن  ذلك  المادي، 

وسلوكية من وراء عملية التشغيل . مثلما 

تفضل الدكتور أحمد بالحديث، فإن القانون 

المتعلق بذوي االحتياجات الخاصة، بحاجة 

بالنسبة  وتفصيلية  تنفيذية  لوائح  إل��ى 

ووزارة  ال��م��ع��اق��ي��ن،  تشغيل  ل��م��وض��وع 

الشؤون االجتماعية استطاعت إلى هذه 

معاق،   200 عن  يزيد  ما  توظيف  اللحظة 

اإلعاقة  ذوي  م��ن  ك��ان  منهم  كبير  وج��زء 

الذهنية، والوزارة مثل أي مؤسسة أخرى، 

تواجه تحديات في هذا الجانب .

عبدالغفور الرئيسي:

جيدة،  مراحل  إلى  تدرجنا  نحن  لله  الحمد 

من  ب��ه  ب��أس  ال  ج��زء  على  فيها  حصلنا 

جهة  الحقيقة  توجد في  ال  لكن  حقوقنا، 

االحتياجات  بأوضاع ذوي  تختص  إشرافية 

الوقوف  المهم  من  وبالتالي  الخاصة، 

ع��ل��ى أوض�����اع ال��م��ع��اق��ي��ن واالس��ت��ج��اب��ة 

الحتياجاتهم .

أحمد المال:

بتوظيف  ال��م��ت��ع��ل��ق  ال��ك��وت��ا  م���وض���وع 

وزارة  عن  ص��در  تعميم  هو  المواطنين، 

ال��ع��م��ل، وك���ذل���ك ص���در ع���ن ال��م��ص��رف 

قامت  وبنوك  وهناك مصارف  المركزي، 

بتوظيف مجموعة من الطلبة الجامعيين، 

وال أتحدث هنا عن معاقين، وهذا المرتب 

درهم، من   6000 إلى   2000 بين  يتراوح 

الموظف  أي  الطالب  أن يحضر هذا  دون 

أنه مسجل فقط في  اللهم  البنك،  إلى 

حاالت مسجلة  وأع��رف  البنك،  كشوفات 

ف��ي بنكين ف��ي ن��ف��س ال��وق��ت، وه��ذا 

التوظيف  م��وض��وع  على  تحاياًل  يشكل 

اإللزامي. نحن استفدنا في مركز تمكين 

م��ن ه���ذا ال��م��وض��وع، م��ن ح��ي��ث توفير 

ذوي  الجامعيين  للطلبة  ال��م��ادي  ال��دع��م 

اإلعاقات البصرية، وحينما تحدثت سابقًا 

بذلك  أقصد  كنت  فإنني  التمييز،  ع��ن 

التمييز المادي، لكن إذا تحدثنا عن التمييز 
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هناك  أن  نجد  فعاًل  الشامل،  بمنظوره 

تمييزًا، ثم إن كل جهة مختصة بالمعاقين 

أن  المشكلة  لكن  معينة،  خدمات  تقدم 

القول  وخالصة  لوحدها،  تعمل  جهة  كل 

إنه ال يوجد تفعيل لمؤسسات المجتمع 

والجمعيات،  األندية  وب��ال��ذات  المدني، 

المكفوفين،  رعاية  جمعية  نطاق  وعلى 

نجدها قائمة بالدرجة األولى على التطوع، 

وهو شيء جيد، لكن ال نستطيع االعتماد 

فعاًل  خدمات  تقديم  في  التطوع  على 

في  الرسمية  وال��م��ؤس��س��ات  داع��م��ة، 

مؤسسات  عن  البعد  كل  بعيدة  الدولة 

المجتمع المدني مثل األندية والجمعيات 

الرياضية، فال تتعاون معها نهائيًا .

فيما يتعلق بموضوع توظيف اإلعاقات 

ارتكبته  خطأ  يعتبر  ه��ذا  ف��إن  الذهنية، 

جهات في الدولة، بأن قامت بتخصيص 

الحكومي،  قطاعها  في  األعمال  بعض 

دون  من  خاصة،  إلى شركات  وإسنادها 

لنفسها.  بسيط  ول��و  بحق  تحتفظ  أن 

مثاًل في موضوع المراسلين وموضوع 

تصوير المستندات، وموضوع التشجير، 

ه���ذه ك��ل��ه��ا أع���م���ال ي��م��ك��ن أن ي��ؤدي��ه��ا 

الشخص المعاق ذهنيًا .

إذا نظرنا إلى موضوع ولي األمر وقضية 

حصول ابنه على راتب 2000 درهم على 

بين هذه  فإنه سيفاضل  المثال،  سبيل 

االجتماعية  اإلعانة  وبين  درهم  ال2000 

دره��م،   4000 وتبلغ  يتقاضاها  ال��ت��ي 

أفضل،  األخيرة  إن  يقول  هو  وبالتالي 

ولذلك فإن المطلوب هو تدخل الجهات 

بحيث  الدولة،  في  والحكومية  الرسمية 

التي  القوانين  بعض  بتعديالت  تقوم 

تناسب وضع ذوي االحتياجات الخاصة .

م��ع بعض  ي��ت��ن��اف��ى  ال��ق��ان��ون  ك���ان  إذا 

القوانين األخرى فإن ذلك يشكل مشكلة 

بتوظيف  ننادي  نحن  فمثاًل  ذاتها،  بحد 

المعاقين، واإلعاقات الذهنية يتركز عملها 

في مجال وظائف متدنية، وبالتالي فإن 

طبقنا  ل��و  وبالتالي  متدنية،  المرتبات 

قانون الضمان االجتماعي، بحيث إن كل 

موظف تقطع عنه اإلعانة االجتماعية عند 

الهدف  أحقق  ال  بذلك  فإنني  توظفيه، 

المعاقين،  بتوظيف  المتعلق  المنشود 

في  استثناءات  وض��ع  من  الب��د  ولذلك 

القانون 

 أمل السعدي:

هذا  أن  أجزم  أكاد  المعاق،  يتميز  حينما 

بشكل  وهي  متميزة،  أم  وراءه  التميز 

حالته  فهمت  ق��د  ت��ك��ون  أوتوماتيكي 

بالنسبة  تحديًا  يشكل  هذا  أن  واعتبرت 

ما  كل  أعطت  ذل��ك  أس��اس  وعلى  لها، 

لديها في سبيل تغيير حالة ابنها . ثم إن 

األمهات الالتي لديهن أبناء من اإلعاقة 

أبنائهن  ح��االت  يستوعبن  هن  الحركية، 

إعاقة  ذوي  أب��ن��اء  لديهن  م��ن  أم��ا  أك��ث��ر، 

ما  ن��وع��ًا  التطور  أن  يرين  فهن  ذهنية 

بطيء، فيصبن باالحباط من ذلك. مثلما 

تجاه  أمهات متميزات ومجتهدات  هناك 

أبنائهن، فإن هناك في المقابل أمهات 

وبالتالي  صبر،  لديهن  وليس  محبطات 

وكمعلمة  لهن،  فعل  ردة  ه��ذا  يشكل 

ذوي  األب��ن��اء  م��زاج  تغيير  في  تحدًّ  ل��دي 

كان  ما  إذا  خصوصًا  الخاصة،  اإلعاقات 

األبناء،  تجاه هؤالء  أسري  إهمال  هناك 

التأهيلية  العملية  أن  أيضًا  وخصوصًا 

بالوقت،  قياسًا  بالمنزل  تتعلق  األه��م 

أو  المدرسة  في  يتعلم  االب��ن  أن  ذلك 

لكنه  س��اع��ات،  ست  لمدة  الرعاية  مركز 

المنزل وبين  يقضي معظم وقته في 

أسرته.

المشاركون في الندوة
* د . أحمد العمران: عضو جمعية 

اإلمارات لرعاية المكفوفين .

العالقات  مدير  المال:  أحمد   *

الخارجية في مركز تمكين الخاص 

بتأهيل المعاقين بصريًا - دبي .

الرئيسي:  علي  عبدالغفور   *

الثقة  ن��ادي  إدارة  مجلس  عضو 

للمعاقين - الشارقة .

رئيسة  السويدي:  عبيد  بدرية   *

الشارقة  مدينة  أمهات  مجلس 

اإلن��س��ان��ي��ة، عضو  ل��ل��خ��دم��ات 

مجلس نادي الثقة للمعاقين .

أول��ي��اء  جمعية  ع��ب��ي��د:  ك��ل��ث��م   *

الثقة  ن���ادي  ال��م��ع��اق��ي��ن،  أم���ور 

ل��ل��م��ع��اق��ي��ن، م��دي��ن��ة ال��ش��ارق��ة 

للخدمات اإلنسانية .

دكتوراه  الحمادي: طالبة  * منى 

اإلم����ارات  جمعية  ف��ي  وع��ض��و 

للمكفوفين .

* ليلى جاسم محمد: ولية أمر، 

ع��ض��و ف���ي ج��م��ع��ي��ة ال��خ��دم��ات 

اإلن��س��ان��ي��ة وع��ض��و ف��ي ن��ادي 

الثقة للمعاقين .

رع��اي��ة  إدارة  ع��ب��دات:  روح���ي   *

وزارة  ال��م��ع��اق��ي��ن،  وت���أه���ي���ل 

الشؤون االجتماعية .

اختصاصية  ك��ن��ع��ان:  سلمى   *

عجمان  مركز  ولغة،  نطق  تقويم 

لتأهيل المعاقين.

تربية  معلمة  السعدي:  أم��ل   *

لتأهيل  عجمان  مركز  في  خاصة 

المعاقين .
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الشراكة مع المؤسسات الخاصة جزء من 
استراتيجية مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية

الشيخة جميلة: موارد المدينة 
في خدمة الجمعية

قالت الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي ، نائب رئيس المجلس األعلى لشؤون األسرة بالشارقة، مدير عام مدينة الشارقة 

للخدمات اإلنسانية إنها شهدت والدة الجمعية وَسَعت العتمادها مع مؤسسي الجمعية عند الجهات الحكومية، وقد احتضنت 

„قريبًة من  بحسب وصفها:  جميلة  للشيخة  بالنسبة  الجمعية  وُتعّد  الوالدة،  تلك  جانبًا من  اإلنسانية  للخدمات  الشارقة  مدينة 

قلبي، ويهمني ازدهارها“.

وأّكدت الشيخة جميلة القاسمي في هذا الحوار الخاص بالكتاب السنوي أنها تضع إمكانات مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية 

في خدمة جمعية اإلمارات لرعاية المكفوفين، وأّن التعاون بين الجهتين أمٌر مهم، والبّد من السعي إلى تطويره وتشجيعه.

وتطّرق الحوار إلى أبرز القضايا المرتبطة باألشخاص المعاقين في الدولة واهتمامات الشيخة جميلة بهذه الفئة منذ وقت مبكر، 

وأبرز اإلنجازات التي تحّققت على المستوى المؤسسي والشخصي.وتاليًا نص الحوار :
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ُع���رف���ت ال��ش��ي��خ��ة ج��م��ي��ل��ة ال��ق��اس��م��ي 

وق��ٍت  منذ  اإلع��اق��ة  ب���ذوي  باهتمامها 

للخدمات  الشارقة  مدينة  وُتجّسد  مبّكر، 

اإلنسانية جزءًا كبيرًا من هذا االهتمام، 

لكْن ما نريد أن نعرفه ، هو لماذا اتجهت 

ه��ذا  م��ث��ل  دع���م  إل���ى  جميلة  ال��ش��ي��خ��ة 

الجانب من األعمال؟

توافق االختيار مع الميول، هذا باختصار 

فتوّجهي لدراسة علم النفس واالهتمام 

بالمجال االجتماعي وبقضايا اإلعاقة، جاء 

متوافقًا مع تكليفي بالعمل في مدينة 

قبل  من  اإلنسانية  للخدمات  الشارقة 

وحّققْت  الشارقة،  حاكم  السمو  صاحب 

لي  االخ��ت��ي��ار  ه��ذا  ف��ي  البعيدة  ن��ظ��رُت��ه 

وللمدينة الكثير من الرضا والنجاحات.

من  جميلة  الشيخة  حّققته  ال���ذي  م��ا   

األب��رز  اإلن��ج��از  المدينة؟ وم��ا ه��و  خ��الل 

هناك  وهل  الماضية؟  السنوات  خالل 

أو  الشهور  في  كبيرة  لمشاريع  خطط 

السنوات المقبلة؟

الكثير  حّققُت  الشخصي  المستوى  على 

ال���ذات  ت��ط��وي��ر  و  وال��خ��ب��رة  التعلم  م��ن 

عالقاٍت  كّونُت  كما  النفس.  عن  والرضا 

اجتماعيًة ومهنيًة على المستوى العربي 

والعالمي. 

أّما عّما تحّقق للمدينة؛ فال أنسُب لنفسي 

من  متكامٍل  فريٍق  عمل  هو  بل  نجاح،  أيَّ 

موظفين  س����واٌء  ال��ج��اّدي��ن،  المخلصين 

أو م��ت��ط��وع��ي��ن، ب��اإلض��اف��ة إل���ى ال��دع��م 

المجتمعي من المؤسسات و األفراد. 

للمدينة،  األب���رز  اإلن��ج��از  ع��ن  لإلجابة  و 

اإلنجازات  من  الكثير  هناك  أّن  فأعتقد 

التي يصعُب حصُرها، ولكْن ما ُنشاهُده 

األشخاص  بين  كبيٍر  تفاعٍل  من  اليوم 

إلى  باإلضافة  والمجتمع،  اإلعاقة  ذوي 

إنجازاٍت  تحقيق  في  المعاقين  دور  بروز 

تمكينهم  مع  ترافق  ومجتمعّية،  فرديٍة 

كما  مختلفة،  مجاالت  في  العمل  من 

المجاالت  ف��ي  كبيرًة  إن��ج��ازاٍت  حّققوا 

خالل  من  عملنا  أّن  ونعتقد  الرياضية، 

الشخصية  وبناء  التمكين  في  المدينة 

في  كثيرًا  ساعد  قد  المشاركة؛  الفاعلة 

تحقيق كلِّ تلك اإلنجازات.

فأهّمها:  ؛  والمشاريع  الخطط  عن  أّم��ا 

ال��س��ري��ع ف��ي مجال  ال��ت��ط��ور  م��واك��ب��ُة 

األمثل  واالستخداُم  المعاقين،  خدمة 

الخدمات  للتكنولوجيا، وتطويُر وتحسيُن 

ال��ق��ائ��م��ة، وال��ّس��ع��ُي إل��ى ال��م��زي��د من 

اإلع���اق���ة  ذوي  ل��ألش��خ��اص  ال��ت��م��ك��ي��ن 

ُيشاركوا  و  األمور  بزمام  ُهْم  لُيمسكوا 

في تقرير المصير. 

أْن كانت مدينة الخدمات اإلنسانية  منذ 

أن  وإل��ى  ق��رن،  ربع  من  أكثر  قبل  فكرًة 

تعتقد  هل  ؛  مشهودًا  واقعًا  تجّسدت 

الطموحات  حّققت  أّنها  جميلة  الشيخة 

أم  التأسيس،  كانت عند  التي  واألحالم 

في  وتعّثرت  م��ج��االٍت  في  نجحت  إنها 

أخرى؟ وما هو مستوى الّرضا الشخصي 

ع��ن��د ال��ش��ي��خ��ة ج��م��ي��ل��ة ع���ن ل��م��س��ت��وى 

للفئات  المدينة  قّدمتها  التي  الخدمات 

التي تستهدفها؟

تحّقق، ولكْن  عّما  كبير  رًضًا  لدّي  بالتأكيد 

هناك دائما طموُح ِلما هو أفضل.
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كثيرة،  مجاالت  في  المدينة  نجحت  لقد 

وتعّثرت في أخرى، ولدينا تحليٌل وبحٌث 

لبرامجنا  وت��ق��ي��ي��ٌم  وم��راج��ع��ٌة  دائ���م���ان، 

تعّثْر؛  ما  تعّثر  ِل��َم  ِلنعرف  ومشاريعنا؛ 

ف��ن��ح��اول ت��ق��وي��م��ه وِل����َم ن��ج��ح م��ا نجح؛ 

هناك  ودائمًا  أفضل،  بشكٍل  لنستثمره 

والمدينة  وال��ّن��وع  ال��ك��ّم  بين  إشكاليٌة 

األهالي، وهي  كبير من  بقبوٍل  تحظى 

تقّدم خدماٍت جّيدة، بل متمّيزة وفريدة 

الطلب  يجعل  مّما  األحيان؛  بعض  في 

تتزايد  والضغوط  يتزايد  الخدمة  على 

ع��دم  ب��ي��ن  ال���ت���وازن  ع��ل��ى  وللمحافظة 

على  والمحافظة  الطلبات  هذه  إهمال 

احتياجاٍت  ُنواجه  الخدمة  جّيدة من  نوعيٍة 

حتى  علينا  يتعّذر  وأحيانا  متزايدة.  ماليًة 

مع توفير المادة أْن نقّدم الخدمة؛ نظًرا 

الجّيدين  المختّصين  توفيِر  لصعوبة 

الممكنة.  بالسرعة  المناسب  والمكان 

هذه بعض تحّدياتنا. 

كيف تنظرين إلى تجربة تأهيل األشخاص 

بعد  المدينة وتوظيفهم  المعاقين في 

جّيٍد  بشكٍل  المدينة  َتسير  ه��ل  ذل��ك، 

المدينة  اكتفت  المجال؟ وهل  هذا  في 

أم  النمطية  ِللمهن  المعاقين  بتأهيل 

إنها تسعى إلى توظيف المعاقين في 

مجاالٍت أكثر ديناميكّية؟

ج��ان��ب ال��ت��أه��ي��ل وال��ت��ش��غ��ي��ل ه���و أح��د 

تطويرها  إل��ى  نسعى  التي  الجوانب 

الفترة  ه��ذه  ف��ي  لها  التخطيط  وإع���ادة 

التركيز  سيكون  قادمة  سنواٍت  ولعّدة 

وِمهٍن  مناسبة  برامج  عن  البحث  على 

ت��ت��م��اش��ى م���ع اح��ت��ي��اج��ات ال��م��ج��ت��م��ع، 

المحمّية  ال���ورش  لتأسيس  وس��ن��ع��ود 

ال��ت��ي ك��ان��ت ف��ي ف��ت��رة س��اب��ق��ة ِضمن 

؛  كثيرة  دول  في  ُألغيت  التي  البرامج 

اإلعاقة  تماشيًا مع حّق األشخاص ذوي 

ولكْن  العمل،  سوق  في  االندماج  في 

مؤّسساتنا  وحاجِة  ذلك  لصعوبة  نظًرا 

من  الكثير  إل���ى  وال��ص��ن��اع��ي��ة  ال��ت��ج��اري��ة 

الصعوبات  وبسبب  والقناعة  ال��وع��ي 

اإلعاقة  ذوو  األشخاص  ُيواجهها  التي 

جّدياًّ  ُنفّكر  فإننا  خاص؛  بشكٍل  الذهنية 

في مثل هذه المشاريع. 

المعنّية  المؤسسات  أّن  بعُضهم  يرى 

بتأهيل المعاقين في اإلمارات أكثر من 

هذا  في  رأي��ك  ما  لها،  الفعلّية  الحاجة 

الطرح؟ وما هوى مستوى رضا الشيخة 

بين  ال��ت��ع��اون  ع��ن  ال��ق��اس��م��ي  جميلة 
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المعاقين  بتأهيل  المعنّية  المؤسسات 

وبقية  المدينة  بين  ورعايتهم، خصوصًا 

بهذه  المعنّية  والجمعيات  المؤسسات 

إل��ى تصميم  ت��س��ع��ون  ال��ف��ئ��ة؟، وه��ل 

بالتعاون  تنفيُذها  يتّم  أوحمالٍت  برامج 

مع تلك الجهات؟

أكثر  المؤسسات  عدد هذه  أّن  أعتقد  ال 

من الحاجة ، ولكْن في رأيي الشخصي 

غياب التنسيق وغياب الجهات اإلشرافية 

التي من المفترض أْن تنّظم هذا العمل 

بشكٍل َيضمن تنّوع الخدمات ومالءمتها 

من حيث الرسوم والبرامج وكذلك ضبط 

تقييم  و  ومراقبة  الخدمات  هذه  ج��ودة 

العمل فيها، كل هذا يتسّبب في بعض 

بذلك(  تسميتها  لنا  صّح  )إذا  الفوضى 

و  المادية  ال��م��وارد  م��ن  للكثير  وإه���دار 

البشرية وإرهاق معنوي للعاملين فيها، 

و يفتح المجال واسعًا لالستغالل . 

وتسعى المدينة وكجزء من استراتيجيتها 

إل���ى ب��ن��اء ش���راك���اٍت م��ع ال��م��ؤس��س��ات 

هذه  بعض  م��ع  تتعاون  وه��ي  األخ���رى 

ضّيقة  ح��دوٍد  في  لكْن  و  المؤسسات، 

ُذكر  ما  إلى  باإلضافة  سببها  يكون  قد 

أعاله أّن الجميع ُمنشغٌل بشكٍل أو بآخر. 

تجربة  إل��ى  جميلة  الشيخة  َتنظر  كيف 

المكفوفين؟  لرعاية  اإلم���ارات  جمعية 

ترغبين في  ال��ت��ي  ال��رس��ال��ة  ه��ي  وم��ا 

الجمعية  ع��ل��ى  ل��ل��ق��ائ��م��ي��ن  ت��وص��ي��ل��ه��ا 

التي  المجاالت  هي  وما  وألعضائها؟، 

مع  بشأنها  تتعاون  أن  للمدينة  يمكن 

المكفوفين؟ جمعية 

قد ال يعرف الكثيرون أنني شهدت والدة 
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المكفوفين،  لرعاية  اإلم���ارات  جمعية 

مدينة  ف��ي  منها  كبير  ج��زء  ت��ّم  وال��ت��ي 

ولقد  اإلن��س��ان��ي��ة،  للخدمات  ال��ش��ارق��ة 

الشؤون  وزارِة  موافقة  شخصياًّ  تابعُت 

رأسها  على  وكان  والعمل،  االجتماعية 

في ذلك الوقت معالي خلفان الرومي، 

وتّم كّل ذلك بدعٍم و متابعٍة قريبة من 

سلطان  الدكتور  الشيخ  السمو  صاحب 

 � الشارقة  حاكم  القاسمي  محمد  ب��ن 

حفظه الله � .

الّرواد  فيها  أحّيي  طّيبة  مناسبٌة  و هذه 

آَن��ذاك،  الجمعّية  إلشهار  َسَعْوا  الذين 

واألستاذ  مختار  أحمد  األستاذ  وأبرزهم 

محمد النعيمي . 

وأت���ذّك���ر ه���ذا األم����ر ألق����ول: ك��م هي 

الجمعية قريبة من قلبي و كم يهّمني 

ازدهارها و رفعتها. 
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بأّن  أذّكرهم  الجمعية  على  وللقائمين 

للكثيرين في  ُتتاح  ال  الفرص  مثل هذه 

الفرصة  فلديهم  غيرها؛  في  و  بالدنا 

الكثير  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ال��ج��م��ع��ي��ة  خ���الل  م���ن 

المجتمع  أف���راد  ولباقي  للمكفوفين 

ممكن،  شكٍل  بأفضل  فْليستثمروها 

على  وأه��ّن��ئ��ه��م  أي��ادي��ه��م  على  وأش���ّد 

إنجازاتهم السابقة والالحقة . 

لدعم  تحتاج  فالمدينة  التعاون  عن  أّم��ا 

الشخصية  بالخبرات  ورف��ده��ا  الجمعية 

في  سُتساعدنا  ال��ت��ي  وبالمعلومات 

صغار  للمكفوفين  المبّكر  التدّخل  برامج 

ال���ّس���ن، ح��ي��ث ُي��م��ك��ن��ه��م ال��ت��ع��رف عن 

من  نماذج  على  وذُووه���م(  )ه��م  ق��رب 

عْن  ُيثنِه شيء  لم  الذي  الناجح  الشباب 

إلى  ليصل  المجتمع  في  طريقه  ش��ّق 

وفي  العمل  ف��ي  رفيعة  م��س��ت��وي��اٍت 

الحياة بشكٍل عام . 

و أشكر جهوَدكم مّرًة أخرى وأضع خبرتي 

الُمتاحة  المدينة  وم���وارد  المتواضعة 

في خدمة الجمعية وأعضائها.
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مدينة الشارقة للخدمات 
اإلنسانّية.. عالٌم متنّوُع الخدمات

مدين���ة الشارقة للخدمات اإلنسانية أنشئت في عام 1979 كفرٍع لمنظمة األسرة العربية في منطقة الخليج والجزيرة العربية .وقد 

صدر بشأن ذلك المرس���وم األميري رقم1981/6 بتاريخ 1981/3/11 عن حكوم�ة الشارقة .

ذوي  من  لألشخاص  والتأهيل  والتدريب  التعليم  خدماِت  تقّدم   . حكومية  غير  َطْوعية  كمنّظمة  عملها  في  المدينة  واستمّرت 

اإلعاقة في الدولة، إلى آب أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس األعلى حاكم إمارة 

الشارقة في العاشر من أكتوبر عام 1995 مرسومًا أميريًا رقم 4 لسنة 1995 بشأن وْضع المدينة، لتصبح بذلك مؤسسة أهلّية 

مستقلة لتمكين األشخاص المعاقين، تتمتع بالشخصية االعتبارية واألهلية الكاملة لمباشرة التصرفات القانونية الالزمة لتحقيق 

أهدافها، ويكون لها استقاللها المالي واإلداري. وتتشّرف المدينة بالرئاسة الفخرية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن 

محمد القاسمي، عضو المجلس األعلى حاكم الشارقة الذي ظّل وال يزال أّول الداعمين يقّدم الدعم المادي والمعنوي للمدينة ؛ 

إيمانًا من سمّوه بأهمية العمل التطوعي في التنمية االجتماعية وبأهمية توفير خدمات التعليم والتدريب والتأهيل لألشخاص 

المعاقين باعتبار ذلك حقاًّ مشروعًا لهم.   
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التعريف بالمؤسسة 

 مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية هي 

األعلى  المجلس  مؤسسات  إح�����دى 

تتولى  بالشارق���������ة،  لش������ؤون األسرة 

والتعلي���م  والتدريب  التمكي�������ن  مهام 

وال��ت��أه��ي��ل وال��ت��ش��غ��ي��ل )ال��م��ع��اق��ي��ن و 

األيتام( من مختلف األعمار والجنسيات 

في دول�����ة اإلمارات العربية المتح������دة، 

االجتماعية  الخدمات  إل��ى  باإلضاف����ة 

والتثقيفية والتوعوي���ة ل�ذوي المعاقين 

بوجٍه خاص وللمجتم��������ع بشكٍل عام.

الناس  وهي مؤسسة أهلية قريبة من 

ترفض  ح��ظ��ًا وال  األق����ّل  ال��ف��ئ��ة  ت��خ��دم 

إنفاق  ف��ي  ت��ت��رّدد  وال  لمستحق،  طلبًا 

ال��ذي��ن  المعاقين  ع��ل��ى  م���وارِده���ا  ك���لِّ 

من  منه���م  المستفيدين  ع��دد  بل��������غ 

خدماتها سنويًا 2000 شخٍص معاٍق من 

يق�������وم  واإلعاقات  الجنسيات  مختلف 

اختصاصيًا  ك����ادرًا   473 خدمتهم  على 

التعلي���م  خ���دم���اِت  ل��ه��م  ي��ق��ّدم��ون   ،

والتثقيف  والتوعية  والتأهيل  والتدريب 

الواحد  للطالب  فعليٍّ  كلفٍة  بمتوّسِط 

يبلغ 26,000 درهم، ال يدفع ذُووُه منها 

 15% ال�  تتعدى  ال  رمزية  رس��وٍم  سوى 

من التكلفة الفعلية، مع العل�م أّن  85% 

أّي  من  كليًا  معف����ون  المستفيدين  من 

رسوم .

رؤيته�����ا 

 „ أْن تكون مؤسسة رائدة في مناصرة 

واحتواء وتمكين األشخاص ذوي االعاقة 

في دولة االمارات والوطن العربي“ .

الخدمات 

للخدمات  الشارق����ة  مدين����ة   ُتق�������ّدم 

والتأهيل  التدريب  خ��دم��اِت  اإلنسانية 

اإلع��اق��ة،  ذوي  ل��ألش��خ��اص  وال��ت��ع��ل��ي��م 

أع���داُد  ت��ض��اع��ف��ْت  س��ن�����ة  ب��ع��د  وسن���ة 

نصفهم  ق��راب��ة  م��ن��ه��ا،  المستفيدين 

ي��س��ت��ف��ي��دون م���ن خ���دم���ات م��ب��اش��رة 

وال���ن���ص���ف اآلخ�����ر ت���ق���دم ل��ه��م بعض 

الخدمات األخرى غير المباشرة كالتوظيف 

الصحية  والخدمات  المساعدة  واألجهزة 

والمجتمعية. 

والخ�دمات المسان���دة

الخدمات  في  المدينة  خدمات  وتتمثل 

والتأهيلي�ة  وال��ت��دري��ب��ي��ة  التعليمي��ة 

واألق��س��ام  المعاهد  ف��ي  ُت��ق��دّم  التي 

المهن��ي.  التأهي��ل  وورش  المختلفة 

إلى جانب خدمات التوعي�ة والتثقيف عبر  

والمسموع�ة  المرئي�ة  اإلع��الم  وسائ�ل 

وال���م���ق�������روءة. ك��م��ا ت���ق���دم ال��م��دي��ن��ة 

مثل  المنّوع������ة  االجتماعية  الخدم����ات 

المجتم�������ع  ق��ط��اع��ات  م��ع  ال��ت��واص��ل 

المحلي���ة والجمعيات األهلي������ة  كالدوائر 

والمدارس والمستشفيات وغي��رها. 

والتثقيف  األس�������ري  اإلرش��اد  خدم��ات 

الن��دوات  خ��الل  م��ن  اإلعاق��ة  بقضايا 

التشغيل  وخ��دم�����ات  وال���م���ح���اض���رات. 

والمتابعة لألشخاص من ذوي اإلعاق�����ة 

الذين تّم تأهيله���م وتكوينهم. 

خدم�ات تأهيلي�ة مساندة 

السباح��ة و ركوب الخيل العالج�����ي. 

ت��وف��ي��ر ال��ُم��ع��ي��ن��ات م��ث��ل : ال��ك��راس��ي 

بحاجة  هم  ِلَمن  والسّماعات  المتحركة 

لها. 

تدري��ب النطق الف��ردي. 

مركز مدينة الشارقة للسمعيات. 
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  األنشطة 

األنشطة  من  العديَد  المدينة   ُتنّف��ذ 

التعليمية  الوسائل  استخدام  خالل  من 

واالجتماعية والثقافية كافة ومن خ��الل 

فريِق عمٍل متفاٍن من إداريين ومعلمين 

باإلضاف�����ة  معالجين،  واختصاصيين 

المدينة  ف���إّن  ال���ع���ادي  ال��ب��رن��ام��ج  إل���ى 

األنشطة  من  متنّوع���ة  مجموعًة  تنظم 

الرحالت،  مثل:  والترفيهية  االجتماعية 

و  ال��ن��وادي  وإقام������ة  ال��زي��ارات  ت��ب��ادل 

األع��م��ار  لمختلف  ال��ص��ي��ف��ي��ة  ال��م��راك��ز 

واإلعاقات وذلك على مدار العام.

أقسام وفروع المدينة

مدرسة وروضة األمل للصم

تقدم المدرسة فرصة التعليم والتأهيل 

وال��ت��م��ك��ي��ن ل��ألط��ف��ال ال��ّص��م م��ن سن 

في  عامًا   20 سن  إلى  ونصف  سنتين 

األول��ى  الحضانة  م��ن  مختلفة  م��راح��ل 

، وقد  الثانوي  الثاني عشر  الصف  إلى 

)المعهد  ال��م��درس��ة  عمل  ب��داي��ة  ك��ان��ت 

وكانت   1979 ع��ام  12ط��ال��ب��ًا  ب���  سابقا( 

خاص���ة  مناهج  المستخدمة  المناهج 

دول�ة  م��ن  عليها  الحصول  ت��ّم  بالصم، 

تّم تطوير  ثّم  الشقيق����ة؛ ومن  الكويت 

التربية  وزارة  مناهج  باستخدام  المناهج 

ُيعطى  ك��ان  المنهاج  ول��ك��ّن  والتعليم، 

وُتستخدم  عاٍم ونصف،  أو  عامين  لمّدة 

التأهيل  ف��ي  ال��م��ن��ّغ��م  ال��ل��ف��ظ  ط��ري��ق��ة 

معهٍد  مع  التعاقد  تّم  حيث  والتدريب، 

بلجيكا  ف��ي  ب��روك��س��ل  م��ن  م��ت��خ��ّص��ص 

المناهج  .واآلن  س��ن��وات  ع��ش��ر  ل��م��دة 

وزارة  مناه�������ج  نفس  هي  المستخدمة 

وُتستخدم  للسامعين  والتعليم  التربية 

الطريقة الكلية من قراءة الشفاه، ولغة 

الُمنّغ����م،  ،واللفظ  والكتاب�����ة  اإلشارة، 

واألسلوب السمع����ي الشفاه�����ي.

مدرسة الوفاء لتنمية القدرات

ُأّسست مدرسة الوف��اء لتنمية القدرات 

م���ع ب���داي���ات ع��م��ل م��دي��ن��ة ال��ش��ارق��ة 

استيعاب  بهدف  اإلنسانية  للخدمات 

يجدوا  ل��م  ال��ذي��ن  المعاقين  األط��ف�����ال 

الخدمات  ُتقّدم لهم  مراك����ز متخصص����ة 

ال��وق��ت.  ونظرًا  ذاك  ف��ي  الالزم�����ة 

ذهنيًا  المعاقين  األطفال  أعداد  لتزاي����د 

الخدمات  لتلقي  لهم  يخطط  لم  الذين 

أّس��س��ت  والعالجي�����ة؛  التعليمي����ة 

مدين����ة الشارق����ة للخدمات اإلنساني����ة 

التربي�ة  معهد   1984 ع��ام  أكتوبر  ف��ي 

ال��ف��ك��ري��ة وق��ت��ه��ا ك����دواٍم م��س��ائ��ي في 

م��درس��ة األم����ل ل��ل��ص��م، وف���ي ال��ع��ام 

عدد  تزاي�د  وبعد   1985  –  84 الدراسي 

المنتسبين إليه تم افتتاح المبنى الخاص 

ب��ال��م��درس��ة وال����ذي ي��ض��م ث��الث��ة م��ب��اٍن 

التربي���ة  خدمات  فيها  م  ُتق����دَّ جديدة، 

عدد  بلغ  وق��د  المنظم�����ة.  الخاص��ة 

التعليمية  البرامج  من  حاليًا  المنتفعي���ن 

حوالي  واإلرشادية  والتربوية  والعالجية 

أعمارهم  تتراوح  وطالبة.  طالبًا   )  145  (

 رسالة المدينة

من  ِل��ل��ح��ّد  م��ع��ًا  نعمل  ن��ح��ن   „ 

المبكر  بالتدخل  اإلعاقة  أسباب 

ونعمل  المجتمعية،  والتوعية 

وتمكين  واحتواء  مناصرة  على 

األشخاص ذوي اإلعاقة بالتعليم 

ليكونوا  والتوظيف؛  والتأهيل 

م��ش��ارك��ي��ن وم��س��ت��ق��ّل��ي��ن في 

مجتمعاتهم“   
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بين 5 – 16 سنة حيث يتم تحويلهم بعد 

المهني  التأهي�ل  إلى قسم  العمر  هذا 

بعد أن يكون الطالب قد تلقوا في عمر 

المهنية  التهيئة  في  دروس���ًا  سنة   14

بالمهن  تهيئتهم وتعريفهم  إلى  تهدف 

المهنية  ميولهم  واستكشاف  المختلفة 

وم��س��اع��دت��ه��م ع��ل��ى ت��ك��وي��ن ات��ج��اه��ات 

لالنتقال  تمهيدًا  العمل  نحو  إيجابية 

ومساعدتهم  المهني  ال��ت��أه��ي��ل  إل���ى 

المادي  االستقالل  على  المحصلة  في 

وتعزيز الشعور بالذات.

الخاص���ة  التربي��ة  ح��االت  ع��دد  أّن  وبما 

المتقدم��ة للمدين���ة في تزايد مستمر؛ 

تعليمي����ة  خ��دم��ات  م��ن  ت��ق��دم��ه  ل��م��ا 

وتربوي���ة وتأهيلية مميزة وتلّمسًا لحاجة 

فق�د  ال��خ��دم��ات،  ه��ذه  لمثل  المجتمع 

في  المسائي����ة  الفت���رة  فصول  فتحت 

العام الدراسي  2001 – 2002  وبلغ عدد 

الخدمات  هذه  م�ن  المنتفعين  الطالب 

ون الخطط  92 ( طالبًا يتلقَّ المسائي����ة ) 

التربوي����ة والعالجي�ة ذاَتها المقدمة في 

مع  حالت���ه  حسب  كلٌّ  الصباحي��ة.  الفترة 

الطلب���ة  بين  الفردي���ة  الفروق  مراعاة 

العام  وف��ي  الخطط.    ه��ذه  في وض��ع 

ال��دوام  ُأل��غ��ي   2010-2009 ال��دراس��ي 

المسائي بعد أن تّم افتتاح فرٍع ِلمدرسة 

منطقة  ف��ي  ال��ق��درات  لتنمية  ال��وف�����اء 

الرملة بالشارقة، يقدم خدماته ألكثر من 

78 طالبًا وطالبة.

قسم العالج الطبيعي والوظيفي

لألطفال  خدمات����ه  بتقديم  القسم  بدأ 

ذوي القدرات الحركّي�����ة الخاّصة مع بداية 

التربي����ة  معه����د  من  كجزٍء  الثمانينيات 

الوفاء  مدرسة  ،حاليًا  )سابقًا(  الفكرية 

التدخل  مركز  في  أّما   , القدرات  لتنمية 

المبّكر؛ فكانت البداية في العام 1994، 

مستقل  بشكٍل  عمله  القسم  بدأ  وقد 

مع بداية شهر سبتمبر من العام 1999 

على  خدماته  تقدي����م  ف��ي  ،واس��ت��م��ّر 

الوقت  في  أساسيتين  خدمتيِن  شكِل 

الطبيعي  العالج  خدم����ة  هما:  الحالي؛ 

يتطلع  و  الوظيفي،  الع��الج  وخدم����ة   ،

أساسية  خدمٍة  إضاف������ة  إلى  القسم 

ثالثة هي التزويد باألجهزة و الجبائ�������ر.

فرع المدينة في المنطقة الشرقية 

خورفكان

للخدمات  الشارقة  مدينة  ف��رع  تأسس 

اإلنسانية في خورفكان في شهر أكتوبر 

سنة 1985م بمكرمة سامية من صاحب 

الخدمات  لتقديم  الشارقة  حاكم  السمو 

في  المعاقين  لألشخاص  المتخصصة 

الجنسيات  كافة  من  الشرقية  المنطقة 

والسمعية  الذهنية  اإلع��اق��ة  ذوي  م��ن 
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وال����م����زدوج����ة، إل����ى ج���ان���ب ال��خ��دم��ات 

وخدمات  الطبيعي  كالعالج  المساندة 

المجانية  واالستشارات  الفوري  النطق 

لألسر وأولياء األمور، والزيارات المنزلية 

النائية  ال��م��ن��اط��ق  ف��ي  ح��ت��ى  ال���دوري���ة 

البعيدة في مدينة خورفكان.

وق���د ت���ط���ورت خ���دم���ات ال���ف���رع م��ؤخ��رًا 

وأص��ب��ح��ت ت��ش��م��ل خ���دم���ات م��س��ان��دة 

واستحداث  األس��ري  ك��اإلرش��اد  منفردة 

فصول التدخل المبكر والورش التأهيلية 

من  ويستفيد  سنة   18 ف��وق  للطالب 

خدمات الفرع حاليًا 92 طالبًا وطالبة، من 

مختلف اإلعاقات.

قسم التأهيل المهني والتدريب

والتدريب  المهني  التأهي���ل  قسم  ُيعّد 

أقسام  أهّم  من  المتابعة  و  والتوظيف 

اإلنسانية.  للخدمات  الشارقة  مدينة 

خدمات���ه  وُيق�����ّدم   1989 ع��ام  تأسس 

مجال  ف��ي  اإلعاق�ة  ذوي  م��ن  ألبنائ���ه 

واإلع���داد  المهني  والتوجيه  ال��ت��دري��ب 

المختلفة،  الحياة  م��واق��ف  لمواجه����ة 

باإلضاف��ة إلى خدمات التدريب الخارجي 

وال��ق��ط��اع  الدول������ة  م��ؤس��س��ات  ف��ي 

الخاص؛ تمهي�������دًا للتوظيف.

مركز التدخل المبكر

رسم�يًا  المبك�����ر  التدخل  مركز  ُأفتت�����ح 

يتمي���ز  و   ،1994 ن��وف��م��ب��ر   26 ف���ي 

العشوائي��������ة،  غير  المنهجية  ببرامج����ه 

الخدمات  آلية  إّن  حيث  المبعثرة،  وغير 

بعًضا،  بعضها  ُي��ك��ّم��ل  ت��راك��م��ي��ة،  فيه 

عدة  م��ن  اختصاصيين  يضم  فالمركز 

خلفي�����ة  لديه  منهم  ك��لٌّ  اختصاصات. 

وخبرة جيدة في العم����ل. التدخل المبك�ر 

وسريعة  مناسبة  إج��راءات  اتخاذ  يعني 

/ /الوقائية  التربوية  الناحية  من  ، سواء 

العالجية، تجاه الطفل، حيث إّن فترة نمّو 

وحتى  األولى  األشهر  وخاّصًة  الطفل، 

فت���������رة  هي  العمر  من  الخامس�ة  سن 

قد  ال��ت��ي  المشاكل  واك��ت��ش��اف  ح��رج��ة، 

المرحلة  ه��ذه  ف��ي  الطفل  على  تظهر 

الت���������ي  المشاكل  من  الكثير  ُتجّنب������ه 

قد تظهر في المستقبل.

دون  اإلع���اق���ات  جميع  ال��م��رك��ز  وي��خ��دم 

الجسدية،  )الذهنية،  منها:  استثناء، 

النطق  اضطرابات  السمعية،  البصرية، 

تأخر  السلوكية،  االض��ط��راب��ات  واللغة، 

والمتعددة  المزدوجة  اإلعاقات  النمو، 

وصعوبة التعلم.

مركز الشارقة للتوحد

تّم افتتاح م�ركز الشارقة للتوح�����د التابع 

اإلنسانية  للخدمات  الشارقة  لمدينة 

غيُر  م��رك�����ٌز  وه��و   ،  2002/2/16 ب��ت��اري��خ 

خدمات  تقدي�����م  إل��ى  ي��ه��دف  رب��ح��ي 

مناسب�ة  اختصاصية  وعالجية  تربوية 

التوّح��������دّيين  ول��ل��ش��ب��اب  ل��ألط��ف��ال 

قس������ًما  المركز  يضم  وألسره������م،كما 

افتتاحه  تم  التوحدّيين  بالشباب  ا  خاصًّ

شباب   6 ويض�����م   2007/04/10 بتاريخ 

توحدّيين و3 مشرفين تربويين به�����دِف 

االستمرار في تطوير وتوسيع الخدمات 

المراهقين  لتشم������ل  نطاِقها؛  وم�����ّد 

والشباب التوح�����دّيين.

 

م���ؤس���س���ة ال���ش���ارق���ة ل��ل��ت��م��ك��ي��ن 

االجتماعي

الّسمو  صاحب  من  هادف�������ة  بلمساٍت 

ب���ن محمد  ال���دك���ت���ور س��ل��ط��ان  ال��ش��ي��خ 

عضو   ،  � ال��ل��ه  ح��ف��ظ��ه   � ال��ق��اس��م�����ي 

المجلس األعلى حاكم الشارقة، اّتضحْت 
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فكرة  وت��ب��ل��ورت  المسيرة  تلك  معالم 

للتمكي�������ن  الشارقة  مؤسسة  إنشاء 

من  األول  النصف  ف��ي  االجتماع����ي 

العام 2002 لتهتّم برعاية شؤون األيتام 

والنفسي����ة  التعليمي����ة  النواحي  من 

واالج��ت��م��اع��ي��ة وال��ص��ح��ي��ة وال���م���ادي���ة، 

األيتام  )شريحة  فاعلية  بتطوير  وتختص 

كّل  تقديم  خ��الل  من  المجتم���ع  في   )

التكام������ل  لهم  تحقق  التي  الضروريات 

أعض������اء  ليكونوا  وتهّيئهم  االجتماع�ي 

في  وفاعلين  مجتمعه����م  في  نافعين 

بيئته���������م.

ف�����رع ال���م���دي���ن���ة ف����ي ال��م��ن��ط��ق��ة 

الوسطى  الذيد

في  اإلع��اق��ة  ل��ذوي  الخدمة  تقديم  ب��دأ 

من  اعتبارًا  الذيد   – الوسطى  المنطقة 

ضمن   1998  –  1997 ال��دراس��ي  العام 

نادي فتيات الذيد وفي 14 فبراير 2004 

يقدم  الذي  للفرع  الجديد  المبنى  افتتح 

وطالبة  طالبًا   68 خدماته  من  ويستفيد 

من مختلف اإلعاقات.

ويقدم الفرع خدمات التربية الخاصة من 

الطبيعي  العالج  وخدمة  الفصول  خالل 

والتشخيص واإلرشاد األسري من خالل 

أقسام العالج الطبيعي والتدخل المبكر 

وقسم  والسمعية  الذهنية  واإلع��اق��ة 

التهيئة المهنية والتأهيل.

 فرع المدينة في المنطقة الشرقية  

كلباء

أنشئ  األم  ال��م��دي��ن��ة  ف���روع  أح���د  ه��و 

بمكرمة سامية من صاحب السمو الشيخ 

القاسمي  محمد  ب��ن  سلطان  الدكتور 

الشارقة  حاكم  األعلى  المجلس  عضو 

كلباء  أهالي  حاجة  لمس سموه  أن  بعد 

اإلعاقة  ل��ذوي  المقدمة  الخدمات  إل��ى 

وافتتحه رسميًا في نوفمبر 2006.

طاللبًا   52 ال��ف��رع  خ��دم��ات  م��ن  يستفيد 

وط��ال��ب��ة م��وزع��ي��ن ع��ل��ى وح����دات ال��ف��رع 

لتنمية  ال���وف���اء  )م���درس���ة  ال��م��خ��ت��ل��ف��ة 

اإلرش���اد  المهني،  التأهيل  ال��ق��درات، 

باإلضافة  الطبيعي(  العالج  األس���ري، 

إل����ى خ���دم���ات ع����الج ال��ن��ط��ق وال��ل��غ��ة، 

من  لألطفال  األسري  اإلرش��اد  وخدمات 

خارج  من  األطفال  ولبعض  الفرع  داخ��ل 

لهذه  معد  زمني  لجدول  وفقًا  ال��ف��رع، 

الغاية.

ج��م��اع��ة اإلم������ارات ل��ل��ف��ن ال��خ��اص 

بالشارقة

للفن  اإلم�����ارات  جماع�������ة  ت��أس��س��ت 

الخاص في الشارقة عام 1995 بمكرمٍة 

م��ن ص��اح��ب ال��ّس��م��و ال��ش��ي��خ ال��دك��ت��ور 

ال��ق��اس��م��ي،  محم��������د  ب��ن  س��ل��ط��ان 

الشارقة،  حاكم  األعلى  المجلس  عضو 

للخدمات  الشارقة  مدينة  مظلة  تحت 

فترٍة  منذ  الجماعة  اإلنساني������ة، وعملت 

طويلة؛ كي تأخذ جماع����ة اإلمارات للفن 

دورها  وتؤدي  الطبيعي،  مكانها  الخاص 

جهودنا  ُتّوجت  وقد  وج������ه،  أكمل  على 

عضوي������ة  على  بحصولها   2000 ع��ام 

المنظمة الدولي��ة.

داف��ع��ًا  العضوي������ة  ه���ذه  ك��ان��ت   لقد 

وتنويع�������ه  عملنا  لتطوير  لنا  ق��وي��ًا 

والفن،  األدب  أش��ك��ال  بعض  ليشمل 

والفلكل���ور،  والتمثيل  كالموسيقى 

التشكيلية  ال��ف��ن��ون  إل���ى  ب��اإلض��اف��ة 

أّن  من  واث��ق��ون  ونحن  بها،  بدأنا  التي 

ق��ادرون  اإلع��اق��ة  ذوي  من  الموهوبين 

الفنانين  م��ن  ونخب��������ِة  ال��ل��ه  ب��ع��ون   -

المتفّهمين أله������داِف الجماع�����ة - على 

اإلبداع فيها ُأسوة بزمالئهم المشاركين 

في البرنامج الدولي للجماعة.

جماعة اإلبداع الفني

أنشئت جماعة اإلبداع الفني لألشخاص 

من ذوي اإلعاقة بتاريخ 6 ديسمبر 2010 

بشكل مستقل ومكمل ألهداف جماعة 

تقوم  بحيث  ال��خ��اص،  للفن  اإلم����ارات 

الفنية  المواهب  برعاية  اإلب��داع  جماعة 
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النضمامهم  تمهيدًا  المدينة  لطالب 

لجماعة اإلمارات للفن الخاص.

ويتلخص دور جماعة اإلبداع الفني في 

ل��ذوي  متخصصة  فنية  أع��م��ال  تقديم 

مدروس  ومنهجي  فني  بشكل  اإلعاقة 

اكتشاف  ع��ل��ى  دائ���م  بشكل  وال��ع��م��ل 

الكاملة  الرعاية  وتقديم  الطلبة  مواهب 

غنائية  مسرحية  فنية  أعمال  وانتاج  لها 

الموهوبون  المدينة  ط��الب  يقدمها 

مناصرة  ف��ي  المدينة  أه���داف  لتخدم 

واحتواء وتمكين األشخاص المعاقين.

مركز مدينة الشارقة للسمعيات

وزارة  م���ن  رخ���ص���ت  ت��ش��خ��ي��ص  وح�����دة 

إلى  ت��ه��دف   2011 إب��ري��ل  ف��ي  الصحة 

للحاالت  كامل  تقديم تشخيص سمعي 

داخ�����ل ال��م��دي��ن��ة وخ���ارج���ه���ا، ووص���ف 

السمعية  للمشاكل  المناسبة،  الحلول 

الموجودة ويستفيد منها جميع الحاالت 

عن  ف��ض��اًل  ال��م��دي��ن��ة،  ف��ي  المسجلة 

الحاالت الخارجية.

الفحص  تشمل  خدمات  الوحدة  وتقدم 

األذن  وفحص  التشخيصي  السمعي 

الترددي،  السمعي  الفحص  الوسطى، 

باستخدام  ل��ألط��ف��ال،  السمع  وفحص 

السمعي  وال��ت��خ��ط��ي��ط  ال��ح��ر،  ال��م��ج��ال 

الدماغي، باإلضافة إلى توفير المعينات 

والتواصل  لوازمها،  وجميع  السمعية 

لعمل  للمعينات  المزودة  الشركات  مع 

ال��ح��االت  لجميع  وال��ق��وال��ب  ال��ص��ي��ان��ة 

المستشفيات  م��ع  ال��ت��واص��ل  وك��ذل��ك 

لتلقي العالج المناسب وعمل التخطيط 

في  والمشاركة  ال��دم��اغ��ي،  السمعي 

عمليات المسح لرياض األطفال.
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مؤتمر   2011 سبتمبر  شهر  في  انعقد 

اإلم���ارات  ف��ي  االجتماعية  السياسات 

الصحية  والعلوم  الطب  كليات  بمجمع 

الشؤون  وزارة  برعاية  الشارقة،  بجامعة 

الرعاية إلى  االجتماعية تحت شعار „من 

التمكين والمشاركة“

وشارك في المؤتمر الذي عقد ليومين 

بينهم  في  الجمعية  أعضاء  من  العديد 

ال��دك��ت��ورة م��ن��ى ال��ب��ح��ر وال��دك��ت��ور أحمد 

العمران ومنار عبد القادر.

وك��ان��ت م��ري��م خ��ل��ف��ان ال���روم���ي وزي���رة 

الشؤون االجتماعية، قد أكدت أن الدولة 

حيث  احتياجًا،  األك��ث��ر  الفئات  تغفل  ل��م 

أصدرت حزمة من التشريعات والقوانين 

الداعمة، فكان قانون الضمان االجتماعي 

التي صدرت منذ  التشريعات  أقدم  من 

تأسيس الدولة، ويضمن القانون تقديم 

المساعدات االجتماعية الماليه ألكثر من 

المساعدة  قيمة  مضاعفة  تم  فئة،   16

مرات  وث��الث  عديدة،  م��رات  االجتماعية 

في السنوات الخمس األخيرة، وتشمل 

هذه الفئات كبار السن واألرامل واأليتام 

والعجز  المادي  العجز  وذوي  والمطلقات 

لرعاية  ب��رام��ج  ُخصصت  كما  ال��ص��ح��ي، 

ذوي  م��ن  األش��خ��اص  وتعليم  وت��أه��ي��ل 

اإلعاقة، ودفعت بقوه نحو تمكين المرأة 

ورعاية الطفولة .

تم  للمؤتمر  الختامية  الجلسة  وف��ي 

استعراض تقييم كلي للسياسات الراهنة 

للسياسات  المستقبلية  الرؤية  ووض��ع 

كما  المحددة  المجاالت  في  االجتماعية 

إنجازات  المؤتمر  في  المشاركون  ثمن 

اإلمارات في المجال االجتماعي السيما 

في السنوات األخيرة.

عدد  صياغة  إل��ى  المشاركون  وت��وص��ل 

بالمشاركة  تتعلق  التي  التوصيات  من 

االجتماعية  ال��رع��اي��ة  ب��ب��رام��ج  واالرت���ق���اء 

من  المستفيدين  دم��ج  إل��ى  والسعي 

ال��م��س��اع��دات االج��ت��م��اع��ي��ة ف��ي ب��رام��ج 

التنمية االجتماعية ودمج األشخاص ذوي 

يتالءم  بما  التشريعات  وتطوير  اإلعاقة 

مع تنفيذ رؤية اإلمارات 2021. 

مشاركة فاعلة ألعضاء الجمعية في الندوات والورش
مؤتمر السياسات االجتماعية يوصي 

بدمج المعاقين في برامج التنمية

ويل عهد ال�سارقة يفتتح م�ؤمتر ال�سيا�سات الجتماعية يف الإمارات
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لق���د كان المكفوف���ون األوفر حظًا بين 

ذوي الحاج���ات التعليمي���ة الخاصة في 

معظ���م دول العال���م. فق���د أنش���ئت 

المؤسس���ات الخاص���ة لرعايته���م قبل 

ظهور أية مؤسس���ات لفئ���ات اإلعاقة 

األخ���رى. ويعتب���ر الفرنس���ي فالنتي���ن 

ه���وي أول من أس���س مدرس���ة لتربية 

المكفوفين. وبع���د ذلك بفترة قصيرة 

لتأهي���ل  ظه���رت مؤسس���ات عدي���دة 

المكفوفي���ن ف���ي ال���دول األوروبي���ة 

األخ���رى. وبع���د مض���ي ع���دة عق���ود 

أنش���ئت بع���ض المؤسس���ات الخاصة 

للمكفوفي���ن ف���ي الوالي���ات المتحدة 

األمريكية.وكان ذل���ك في بداية القرن 

مؤسس���ات  وبقي���ت  عش���ر.  التاس���ع 

اإلقامة الداخلية النموذج المس���تخدم 

إلى بدايات القرن الحالي. أما األطفال 

ضعاف البصر فكانوا يتلقون تعليمهم 

في صفوف خاصة كانت تعرف باسم 

" صفوف الحفاظ على البصر". وكانت 

تلك الصفوف تس���تند إل���ى افتراض 

أثبت���ت األي���ام عدم صحت���ه ومفاده أن 

المحافظ���ة عل���ى الق���درات البصري���ة 

المتبقي���ة ينبغ���ي ع���دم اس���تخدامها. 

وقد وصل األمر ببعض المدارس إلى 

تدريس أولئ���ك األطفال في صفوف 

مظلمة تمام���ًا خوفًا من أن يفقدوا ما 

ابرز الخصائص النفسية
والسلوكية للمعاق بصريًا

كيف تتعامل مع الكفيف؟
دورًا  االنسان  حياة  البصر في  يلعب 
ولذلك  الوضوح.  كل  وواضحًا  حيويًا 
لتعطل  المحتملة  ال��ت��أث��ي��رات  ف���إن 
كبيرة  تكون  ضعفها  أو  الحاسة  هذه 
الحركية  الصعوبات  تشمل  وقد  جدًا 
واالجتماعية  والسلوكية  والنفسية 
وال����ت����رب����وي����ة. ون����ق����ول ذل�����ك ألن 
يفقد  ب��ص��ره  يفقد  ال���ذي  اإلن��س��ان 
تواصله  ق��ن��وات  م��ن  رئيسية  ق��ن��اة 
مرغمًا  ويصبح  حوله  من  العالم  مع 
األخرى  الحواس  على  االعتماد  على 
واللم�س. الس��مع  ح�اس��تي  وخاصة 
من  وغيرهما  الحاستين  هاتين  ولكن 
الحواس األخرى ال تعوضه بما يكفي 
يجعل  م��م��ا  ال��م��ع��ل��وم��ات  ليكتسب 

خبراته محدودة كمًا ونوعًا.
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تبقى لديهم من حاسة البصر.

بع���د ذل���ك ش���رعت بعض الم���دارس 

العادية بتهيئة فصول خاصة لألطفال 

المعوقين بصري���ًا. وتبعًا لهذا البديل 

الترب���وي يمك���ث الطف���ل ف���ي منزله 

ومع أس���رته ويمضي يومه الدراسي 

ع���ن  مفص���ول  خ���اص  ص���ف  ف���ي 

الصف���وف األخرى في المدرس���ة. ثم 

أنبثق���ت بدائ���ل تربوية أخرى اس���تنادًا 

إل���ى فلس���فة الدم���ج في األنش���طة 

المدرس���ية العادي���ة إل���ى أقصى حد 

ممكن.

تعريفات
اإلعاق���ة البصرية كما يش���ير كوفمان 

له���ا تعري���ف قانون���ي ونظامي حيث 

يش���ير هذا التعريف إلى أن الشخص 

الكفي���ف قانونيًا "هو ذلك الش���خص 

الذي ال تزيد ح���دة ابصاره عن 20/200 

ق����دم ف����ي احس����ن العيني����ن وحت����ى 

باس����تعمال النظ����ارة الطبي����ة أو أولئك 

األش����خاص الذي����ن لديه����م ضيق في 

م����دى الرؤية ف����ي المج����ال البصري ال 

تزيد عن 20 قدمًا"، والخطأ الشائع بين 

الن����اس هو ان الكفيف نظامًا هو الذي 

ال ي����رى على اإلطالق والصحيح هو ان 

نسبة ضئيلة من المكفوفين نظامًا ال 

يرون ش����يئًا وليس لديه����م قدرة على 

اإلبصار حيث ان لدى معظمهم وقدرة 

على اإلبصار.

"أن  فه����و  الترب����وي  التعري����ف  أم����ا 

الش����خص الكفيف يش����كو م����ن إعاقة 

يتعل����م  أن  ويج����ب  ش����ديدة  بصري����ة 

القراءة والكتاب����ة على طريقة بريل أما 

المكف���وف جزئيًا فهو الذي يس���تطيع 

قراءة الكتابة العادية وذلك باالستعانة 

ذات  والكت���ب  المكب���رة  بالعدس���ات 

األحرف الكبيرة"

أسباب اإلعاقة البصرية
1. أس���باب م���ا قب���ل ال���والدة وه���ي 

عوام���ل وراثية أو إصاب���ة األم الحامل 

مث���ل  المعدي���ة  األم���راض  ببع���ض 

الحصبة األلمانية والسفلس.

2. أس���باب أثناء عملي���ة الوالدة وهي 

نقص األكسجين والوالدة المتعسرة.

3. أس���باب ما بعد الوالدة وهي زيادة 

نس���بة األكس���جين المعط���ى للطفل 

الخ���داج باإلضاف���ة إل���ى واإلصاب���ات 

الناتجة عن الحوادث.

مكفوفو البصر 
تلك الفئة م���ن األطفال الذين فقدوا 

درج���ات اإلبص���ار كلي���ة، ووصلت إلى 

أق���ل م���ن 20 درج���ة ول���و باس���تخدام 

النظ���ارة، ومثل هذه الفئ���ة ال يمكنها 

االس���تفادة من الخبرات التي تقدمها 

البرامج التربوية والتعليمية لألسوياء. 

 ضعاف البصر 
وه���م تل���ك الفئة م���ن األطف���ال الذين 

فقدوا جزءًا من أبصارهم )حوالي 20% 

- %70( بع���د مرحل���ة من الع���الج. ومن 

وجه���ة النظر التربوي���ة واالجتماعية فإن 

الطفل الكفيف هو ذلك الطفل الذي ال 

يس���تطيع أن يشق طريقه دون معاونة، 

وخاص���ة في األوس���اط غي���ر المعروفة، 

وه���و الذي تص���ل قدرته عل���ى اإلبصار 

إلى درج���ة عديمة الج���دوى االقتصادية 

ويعرفه البع���ض أيضًا بأنه الطفل الذي 

ال يق���وى عل���ى ع���د أصاب���ع ي���ده على 

مسافة 2 م تقريبًا. 

النفسية  الخصائص 
والسلوكية للمعاقين بصريًا

• خ��ص��ائ��ص ل��غ��وي��ة وه��ي 
ال��ظ��اه��رة ال��ل��ف��ظ��ي��ة وه��ي 
مبالغة الكفيف في التعبير 
عن الموضوع وذلك للتقبل 
االج��ت��م��اع��ي ل���دى اآلخ��ري��ن 
بالمعرفة  السامع  واشعار 

التامة للموضوع

• القدرات العقلية ال يوجد 
اخ���ت���اف ب��ي��ن ال��م��ك��ف��وف 

والسليم

ت��ك��وي��ن  ع���ل���ى  ال����ق����درة   •
تختلف  وه���ي  ال��م��ف��اه��ي��م 
عن غيره وذلك بسبب عدم 

رؤية األشياء المنظورة

على  ال����ق����درة  ص��ع��وب��ة   •
من  وه��ي  والتنقل  الحركة 
أه����م م��ش��ك��ات ال��م��ع��اق 

بصريًا

التحصيل  ع��ل��ى  ال���ق���درة   •
اذا  جيدة  وهي  األكاديمي 
التعليمية  الوسائل  توفرت 

للمعاق بصريًا

ال��ت��ك��ي��ف  ال����ق����درة ع��ل��ى   •
االج��ت��م��اع��ي وه����ي ق���درة 
اآلخرين  بمواقف  مرهونة 
المجتمع  أف���راد  وات��ج��اه��ات 
الشخص  فيه  يعيش  ال��ذي 

المعاق بصريًا
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لقد كان المكفوفون األوفر حظًا بين ذوي 

معظم  في  الخاصة  التعليمية  الحاجات 

المؤسسات  أنشئت  فقد  العالم.  دول 

ال��خ��اص��ة ل��رع��اي��ت��ه��م ق��ب��ل ظ���ه���ور أي��ة 

مؤسسات لفئات اإلعاقة األخرى. ويعتبر 

أول من أسس  فالنتين هوي  الفرنسي 

ذلك  وبعد  المكفوفين.  لتربية  مدرسة 

عديدة  مؤسسات  ظهرت  قصيرة  بفترة 

لتأهيل المكفوفين في الدول األوروبية 

أنشئت  عقود  عدة  وبعد مضي  األخرى. 

للمكفوفين  الخاصة  المؤسسات  بعض 

األمريكية.وكان  المتحدة  ال��والي��ات  في 

ذل���ك ف��ي ب��داي��ة ال��ق��رن ال��ت��اس��ع عشر. 

الداخلية  اإلق��ام��ة  م��ؤس��س��ات  وب��ق��ي��ت 

القرن  بدايات  إلى  المستخدم  النموذج 

ال��ح��ال��ي. أم���ا األط��ف��ال ض��ع��اف البصر 

صفوف  في  تعليمهم  يتلقون  فكانوا 

ب��اس��م " صفوف  ت��ع��رف  خ��اص��ة ك��ان��ت 

ال��ح��ف��اظ ع��ل��ى ال��ب��ص��ر". وك���ان���ت تلك 

أثبتت  اف��ت��راض  إل��ى  تستند  الصفوف 

المحافظة  أن  ومفاده  عدم صحته  األيام 

ينبغي  المتبقية  البصرية  القدرات  على 

عدم استخدامها. وقد وصل األمر ببعض 

األطفال  أولئك  تدريس  إل��ى  ال��م��دارس 

في صفوف مظلمة تمامًا خوفًا من أن 

يفقدوا ما تبقى لديهم من حاسة البصر.

بعد ذلك شرعت بعض المدارس العادية 

بتهيئة فصول خاصة لألطفال المعوقين 

بصريًا. وتبعًا لهذا البديل التربوي يمكث 

أسرته ويمضي  منزله ومع  الطفل في 

يومه الدراسي في صف خاص مفصول 

ثم  المدرسة.  األخرى في  الصفوف  عن 

إلى  استنادًا  أخرى  تربوية  بدائل  أنبثقت 

المدرسية  األنشطة  في  الدمج  فلسفة 

العادية إلى أقصى حد ممكن.

تعريفات
اإلعاقة البصرية كما يشير كوفمان لها 

يشير  حيث  ونظامي  قانوني  تعريف 

هذا التعريف إلى أن الشخص الكفيف 

ال  ال��ذي  الشخص  ذل��ك  "ه��و  قانونيًا 

قدم   20/200 ع��ن  اب��ص��اره  ح��دة  ت��زي��د 

باستعمال  وحتى  العينين  احسن  في 

األشخاص  أولئك  أو  الطبية  النظارة 

الرؤية  م��دى  في  ضيق  لديهم  الذين 

 20 ع��ن  تزيد  ال  البصري  المجال  ف��ي 

الناس هو  قدمًا"، والخطأ الشائع بين 

ان الكفيف نظامًا هو الذي ال يرى على 

اإلطالق والصحيح هو ان نسبة ضئيلة 

شيئًا  ي��رون  ال  نظامًا  المكفوفين  من 

وليس لديهم قدرة على اإلبصار حيث 

ان لدى معظمهم وقدرة على اإلبصار.

أما التعريف التربوي فهو "أن الشخص 

الكفيف يشكو من إعاقة بصرية شديدة 

على  والكتابة  القراءة  يتعلم  أن  ويجب 

فهو  جزئيًا  المكفوف  أما  بريل  طريقة 

العادية  الكتابة  ق��راءة  يستطيع  ال��ذي 

المكبرة  بالعدسات  باالستعانة  وذلك 

والكتب ذات األحرف الكبيرة"

أسباب اإلعاقة البصرية
1. أس���ب���اب م���ا ق��ب��ل ال�����والدة وه��ي 

الحامل  األم  إصابة  أو  وراثية  عوامل 

ببعض األمراض المعدية مثل الحصبة 

األلمانية والسفلس.

وهي  ال��والدة  عملية  أثناء  أسباب   .2

نقص األكسجين والوالدة المتعسرة.

زيادة  الوالدة وهي  بعد  ما  أسباب   .3

للطفل  المعطى  األك��س��ج��ي��ن  نسبة 

ال���خ���داج ب��اإلض��اف��ة إل���ى واإلص���اب���ات 

الناتجة عن الحوادث.

مكفوفو البصر 
فقدوا  الذين  األطفال  من  الفئة  تلك 

درجات اإلبصار كلية، ووصلت إلى أقل 

النظارة،  باستخدام  ول��و  درج��ة   20 من 

االستفادة  يمكنها  ال  الفئة  هذه  ومثل 

م��ن ال��خ��ب��رات ال��ت��ي ت��ق��دم��ه��ا ال��ب��رام��ج 

التربوية والتعليمية لألسوياء. 

 ضعاف البصر 
الذين  األط��ف��ال  م��ن  الفئة  تلك  وه��م 

فقدوا جزءًا من أبصارهم )حوالي 20% 

ومن  العالج.  من  مرحلة  بعد   )70%  -

فإن  واالجتماعية  التربوية  النظر  وجهة 

الطفل الكفيف هو ذلك الطفل الذي ال 

يستطيع أن يشق طريقه دون معاونة، 

المعروفة،  غير  األوس��اط  في  وخاصة 

اإلبصار  على  قدرته  تصل  ال��ذي  وه��و 

االقتصادية  الجدوى  عديمة  درج��ة  إلى 

ويعرفه البعض أيضًا بأنه الطفل الذي 

ال ي��ق��وى ع��ل��ى ع��د أص��اب��ع ي���ده على 

مسافة 2 م تقريبًا. 

مظاهر اإلعاقة البصرية
قصر النظر،. 1

طول النظر،. 2

عن . 3 تنتج  حالة  وه��ي  االستجمازم 

عدم  إلى  راجع  االنكسار  في  خطأ 

عدسة  أو  القرنية  سطح  انتظام 

ال��ع��ي��ن وي��ن��ج��م ع��ن ذل���ك غ��ش��اوة 

القرنية وإجهاد شديد للعين،

الجالكوما وهي زيادة الضغط على . 4

كرة العين.

كتاراكت وهو الماء األبيض.. 5

مرض السكري.. 6

تراخوما. 7
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التعرف المبكر على اإلعاقة 
ال��ح��االت ال��ح��ادة وال��ش��دي��دة م��ن اإلعاقة 

قد ال تستلزم جهدًا كبيرًا في تشخيصها 

والمتوسطة،  البسيطة  الحاالت  ان  بيد 

كحاالت ضعف اإلبصار، والمتعلقة بمجال 

إلى  تحتاج  مثاًل  النظر  بقصر  أو  االبصار 

عنها  للكشف  خاصة  وترتيبات  إج���راءات 

سواء من خالل الفحوص الطبية لالطفال 

طريق  عن  أو  الدراسة،  سن  قبل  عمومًا 

المنتظمة  ال���دوري���ة  الطبية  ال��ف��ح��وص 

التعليمية  بالمراحل  الدراسة  خالل سنين 

المختلفة، السيما بالنسبة لألطفال الذين 

ويعانون  تعليمية  مشكالت  يواجهون 

التخلف الدراسي. وينبغي على الوالدين 

التالية  األع��راض  إلى  االنتبه  والمعلمين 

ال��ت��ي ق��د ت��ؤش��ر إل��ى اإلع��اق��ة البصرية 

وهي أعراض سلوكية وأخرى نفسية

األعراض السلوكية:
بصورة . 1 ودعكهما  العينين،  ف��رك 

مستمرة. 

العينين وفتح . 2 احدى  أو حجب  إغالق 

االخرى بشكل متكرر. 

إل��ى األم��ام . 3 رأس���ه وم��ده��ا  تحريك 

أراد  كلما  لالنتباه  ملفتة  بطريقة 

ال��ن��ظ��ر إل���ى األش���ي���اء ال��ق��ري��ب��ة أو 

البعيدة. 

أو . 4 ال��ق��راءة  في  صعوبات  مواجهة 

الى  يحتاج  عمل  ب��أي  القيام  ف��ي 

استخدام العينين عن قرب. 

جدا . 5 قريبًا  المطبوعة  المواد  وضع 

من العينين لدى محاولة قراءتها. 

بسرعة . 6 وإغماضهما  العينين  فتح 

وبشكل ال إرادي وبصورة مستمرة. 

صعوبة رؤية األشياء البعيدة بوضوح. . 7

الى . 8 النظر  ث��م  الحاجبين  تقطيب 

األشياء بعينين شبه مغمضتين. 

كثرة التعرض للسقوط واالصطدام . 9

المجال  ف��ي  ال��م��وج��ودة  ب��االش��ي��اء 

الحركي والبصري للطفل. 

عند . 10 الشديد  والحذر  والخوف  البطء 

الحركية  النشاطات  بعض  ممارسة 

أو  كالمشي  اليومية،  ال��ض��روري��ة 

الجري، أو النزول من الدرج وصعوده. 

األعراض المظهرية:
وجود حول في العين.. 1

احمرار الجفنين وانتفاخهما. . 2

االلتهابات المتكررة للعين. . 3

إفراز الدموع بكميات غير عادية. . 4

شكوى الطفل
حرقان شديد ومستمر في العينين . 1

يؤدي الى فركهما.

صداع ودوار يعقب مباشرة أداء أي . 2

عمل يحتاج الى الرؤية عن قرب.

األشياء . 3 رؤي��ة  على  ال��م��ق��درة  ع��دم 

بوضوح ولو عن مسافة قريبة بحيث 

ملبدة  كانت  ل��و  كما  األش��ي��اء  تبدو 

بالغيوم أو الضباب.

البصري . 4 التمييز  على  القدرة  ع��دم 

بين االشياء.

رؤية صور األشياء مزدوجة.. 5

مسؤوليات الوالدين
• االعتراف بحالة الطفل ومعاملته بتقدير 

له دون مبالغة أو شعور بالذنب.
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وال  آخ��ر  شخص  أي  مثل  الكفيف   •
ل����ذا ع��ام��ل��ه بشكل  ي��خ��ت��ل��ف ع���ن���ك، 

طبيعي وبدون افتعال.
• ال تظهر له العطف الزائد والشفقة، 
ف��أك��ث��ر م���ا ي��ؤث��ر ف���ي ن��ف��س��ه كلمة 
يشعر  تجعله  الكلمة  فهذه  مسكين، 

وكأنه عاجز حقًا.
• عند التقائك بكفيف البد من تحيته 
االبتسامة  ع��ن  ع��وض��ًا  ومصافحته 

التي ترسم على شفتيك لغيره
أخبره  الكفيف  م��ع  تتحدث  عندما   •
عينيك  يرى  ال  فهو  إليه  تتحدث  أنك 
حتى يعرف انك تتحدث اليه لذا ناده 
باسمه حتى يعرف ان الحديث موجه 
مع مجموعة  يكون  عندما  خاصة  اليه 
فإنك في حديثك تنتقل من شخص 

آلخر.
تحاول  ال  الكفيف  مع  التحدث  عند   •
معه  حديثك  اجعل  ب��ل  صوتك  رف��ع 

ارتفاع  ألن  تمامًا  السوي  مثل  عاديًا 
الصوت يؤذيه ويؤدي إلى مضايقته.
استخدام  م��ن  ب��اإلح��راج  تشعر  ال   •
إن  انظر  مثل:  بالنظر  تتعلق  أل��ف��اظ 
رأي���ت م��ن وج��ه��ة ن���ظ���رك........إل���خ. 
الكفيف فهو  تحرج  الكلمات ال  فهذه 
ال  ك��ان  وإن  حديثه  ف��ي  يستخدمها 
يرى، فا تتجنب استخدامها ألن ذلك 

سوف يحرجه.
• ال ت��ش��ع��ر ب���اإلح���راج م���ن ال��ت��ح��دث 
ال  فهذا  إعاقته  وعن  البصر  كف  عن 
يضايقه النه اعتاد عليها وإنما عليك 

اتباع األسلوب المناسب.
م��راف��ق  وم��ع��ه  كفيفا  ق��اب��ل��ت  إذا   •
األسئلة  توجه  فا  شيئا  يريد  مبصر 
يريده  بما  المبصر  المرافق  وتخاطب 
فهو  الكفيف  خاطب  وإنما  الكفيف، 
التحدث عن نفسه والتعبير  يستطيع 

عما يريد.

أن  عليك  الكفيف  مع  التحدث  عند   •
ال  ك��ان  وإن  باتجاهه  وتنظر  تستدير 
كنت  ان  وي��ع��رف  يشعر  فهو  ي���راك 
من  باتجاهه  تنظر  وأن��ت  اليه  تتحدث 
غير  من  أنه  كما  صوتك،  اتجاه  خال 
مبصر  شخص  ال��ى  التحدث  ال��ائ��ق 
دون النظر إليه فان ذلك ينطبق على 

الكفيف أيضًا.
• عند دخولك على كفيف دعه يشعر 
بوجودك وذلك عن طريق إخراج بعض 
األصوات، وال تعتمد على انه يعلم 

بوجودك، فهو ال يراك وأنت تدخل.
حديثك  م��ن  انتهيت  ق��د  ك��ن��ت  ان   •
م��ث��ًا،  ال��غ��رف��ة  م��ن  ال���خ���روج  وأردت 
وتنبهه  الكفيف  تعلم  أن  فعليك 
لذلك، فهو ال يراك وأنت تخرج ومن 
يظن  وه��و  إليك  يتحدث  ان  المحرج 
أنك مازلت في الغرفة ويكتشف بعد 

ذلك انه يحدث نفسه.

• التركيز على المثيرات البيئية التي توفر النمو الجيد.

• تشجيع الطفل على استغالل مالديه من بقايا بصرية.

• الحديث مع الطفل وإعطائه التفسير الكافي لألحداث المختلفة التي 

يتعرض لها.

• تزويد الطفل بالتغذية الراجعة المناسبة فيما يتعلق بمظهره وسلوكه.

• توضيح قدرات الفرد المعاق بصريًا لآلخرين.

الظروف  بعض  الجزئية في  االعتمادية  تقبل  على  الطفل  • مساعدة 

للوصول إلى أقصى درجات االستقاللية.

مسؤوليات المعلمين
إليهم  باإليعاز  وذل��ك  ال��ذات  على  باالعتماد  شعورهم  تطوير  يجب   •

بالعناية بأدواتهم الخاصة.

لزميله  الدليل  المرشد  بدور  المبصرين  األطفال  أحد  يقوم  أن  مكن   •

فن ال�تعامل مع الكف�ي�ف
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المساعدات  م��ن  الكثير  ت��ق��دم  ال   •
التي  الحاالت  في  وخاصة  للكفيف 
يمكنه القيام بعمل ما بمفرده، فإنك 
إن فعلت ذلك تشعره بأنه عاجزا عن 
مرور  وم��ع  األع��م��ال،  بأبسط  القيام 
االعتماد  يستطيع  ل��ن  ف��ان��ه  ال��زم��ن 
على  وسيعتماد  أب���دًا  نفسه  على 

اآلخرين بشكل دائم.
بأداء عمل بسيط  الكفيف  إذا قام   •
اليه  تنظر  فا  نفسه  على  معتمدًا 
باستغراب وكأنه قام بمعجرة وتقول 
ل���ه )ه���ل ف��ع��ل��ت ه���ذا وح����دك دون 
هذه  ف��ي  تعامله  فإنك  م��س��اع��دة!( 

الحالة وكأنه طفل.
إل��ى  ال��ك��ف��ي��ف  إرش�����اد  أردت  اذا   •
موضع شيء فا تقل له هناك فهو 
ك��ن دقيقا في  وإن��م��ا  ي��رى هناك  ال 
على  يمينك  على  مثًا  وقل  الشرح 

بعد ثاثة أقدام وهكذا.
• عند تواجدك في مكان مع الكفيف 
تكون  حتى  حوله  يوجد  ما  له  اش��رح 
لما  تفاديًا  به  يحيط  عما  فكرة  لديه 
قد يقع اذا تحرك دون ان يكون على 

المحيطة  الشياء  علم مسبق بموقع 
والبارزة  المعلقة  األشياء  كذلك  به، 
على مستوى رأسه ووجهه قد تكون 

خطيرة عليه اذا لم يعلم بوجودها
مفتوحة  نصف  األب���واب  تترك  ال   •
ف����إن ذل����ك ي��ع��رض ال��ك��ف��ي��ف لخطر 
إما مغلقة  بها فاألبواب  االصطدام 

تماما او مفتوحة تماما.
• إذا لزم األمر تغيير أثاث الغرفة أو 
ال��ذي  مكانها  م��ن  قطعة  أي  تحريك 
إعامه  فعليك  الكفيف،  عليه  اعتاد 
غير  صدمات  ألي  تجنبًا  التغيير  بهذا 

متوقعة.
ال  للكفيف  ما  شيئًا  تقديمك  عند   •
ل��ه خ��ذ فهو ال ي��رى ات��ج��اه يدك  تقل 
وموقعك، وبالتالي فإنك اما تصدر 
تقديمه  تريد  ال��ذي  بالشيء  صوتا 
الموقع  الصوت ويعرف  له فيسمع 
واالتجاه ويسهل عليه أخذه، وإما ان 
تقربه الى يده حتى يلمسه ويشعر 

فيستطيع أخذه.
نوع  أي  م��ن  ش��راب��ًا  تقديمك  عند   •
للكفيف ال تمأل الكأس الى آخره فان 

ذلك يؤدي الى سبكه.
• اذا قدمت للكفيف طعاما فاذكر ما 
الطاولة  على  موقعه  واذك��ر  الطعام 
األخ���رى،  واألدوات  ال��ك��أس  وم��وق��ع 
حتى يتسنى له أخذه دون ان يوقعه، 
وأفضل طريقة لشرح مواقع األشياء 
الساعة وهي  هي استخدام طريقة 

كالتالي:
• تشرح للكفيف وتقول له إن الكأس 
عند  الجبن  الساعة “3” وقطعة  عند 
عند  الرئيسي  والطبق   ”8“ الساعة 
ال��س��اع��ة “6” وه��ك��ذا، ك��ذل��ك أش��رح 
بنفس  نفسه  الطبق  محتويات  ل��ه 

الطريقة السابقة.
الطريق فا  كفيفًا في  قابلت  اذا   •
قد  فهو  وتجره  مباشرة  يده  تمسك 
ال يحتاج إلى مساعدتك وعليك أوال 
كان  ف��إذا  المساعدة  عليه  تعرض  ًان 
بحاجة إليها فأنه سيوافق عليها وإذا 
أن  بإمكانه  ان  يعني  فهذا  رفضها 
األم��ر  ه��ذا  ف��ي  نفسه  على  يعتمد 
وان  رغ��ب��ت��ه  ت��ح��ت��رم  أن  عليك  وي��ج��ب 

تشجعه على ذلك.

المعوق بصريًا ما دام ذلك اليجعله اعتماديًا أكثر من الالزم.

• يجب معاملة الطفل المعوق بصريًا كغيره من األطفال.

• يجب تشجيع األطفال المعوقين بصريًا واألطفال المبصرين 

على التفاعل فيما بينهم إلى أقصى حد ممكن.

• يجب أن يشارك الطفل المعوق بصريًا في أكبر عدد ممكن من 

النشاطات ويجب توفير الفرص له للمشاركة في أنشطة بديلة 

إذا لم يكن قادرًا على المشاركة في األنشطة العادية.

إرشاد الكفيف أثناء السير
الشخص  عن  خطوة  نصف  متقدما  المبصر  المرشد  يقف   •

الكفيف، ويقف الكفيف إلى جانب المرشد المبصر.

• يقوم الكفيف بمسك المنطقة فوق الكوع )المرفق( للشخص 

يده  الكفيف، مستخدما  لجسم  بالنسبة  الوسط  خلف  المبصر 

وتكون  للمرشد،  اليمنى  لليد  المرفق  فوق  ليمسك  اليسرى 

مسكة اليد معتدلة وخفيفة.

• عند السير في ممرات ضيقة يقوم المرشد بتحريك يده التي 

يمسك بها الكفيف إلى الخلف وسط ظهره وهذه اإلشارة تنبه 

المرشد مباشرة على بعد خطوة،  الكفيف الى ان يقف خلف 

وبعد االنتهاء يعيد المرشد يده الى الوضع السابق.

• عند صعود الساللم يجب أن يتوقف المرشد برهة لالشارة 

الى انه سوف يصعد أو ينزل السلم ومن حركة جسم المرشد 

ومن  السلم  ينزل  أو  انه سوف يصعد  الكفيف  ي��درك  سوف 

الممكن أن يوضح لفظيا مثل "اصعد الدرج".

• عند الجلوس على مقعد يقوم المرشد بوضع يد الكفيف على 

الجلوس   من  الكفيف  سيتمكن  وبالتالي  المقعد  يد  أو  ظهر 

بمفرده وبطريقة صحيحة.
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االهتمام ببرامج التدريب على المهارات الضرورية

المهارات األساسية لتعامل 
األسرة مع طفلها الكفيف

الكثير  من  تجد  أو  الكفيف  التعامل مع طفلهم  كبيرة في كيفية  اآلباء واألمهات مشكلة  الكثير من  يجد 
حوله من  التعامل مع من  كفيف ال يستطيع  بحكمة ومهارة مع طفل  التصرف  عن  عاجزة  نفسها  األسر 
األشخاص واألشياء. هذه الدراسة سوف تساعد اآلباء واألمهات الذين لديهم طفل كفيف، على كيفية 
أو  األم  تستطيع  وتدريب،  تأهيل  برنامج  المقالة  هذه  تعد  حيث  صحيحة.  عملية  بطريقة  معه  التعامل 
والمهم  الضرورية،  المهارات  على  بصريًا  المعاقين  األطفال  تدريب  خاللها  من  الخاصة  التربية  مدرسة 

تعلمها من أجل تهيئة الطفل لعملية دمجه في المجتمع.
هذه  بصريًا  المعاقين  األطفال  إكساب  من  بد  ال  كان  وناجحة  إيجابية  الدمج  عملية  تكون  أن  أجل  ومن 
هذه  يكتسب  الكفيف  .والطفل  اآلخرين  على  اعتماده  وتقلل  االستقاللية  للطفل  تتيح  التي  المهارات، 

المهارات من خالل التدريب والممارسة.
وعلى كل من يتولى األشراف على أطفال معاقين بصريًا أن يركز عمله على الجوانب األكثر أهمية في 
بصريًا  للمعاق  يتسنى  حتى  بصريًا،  المعاق  حياة  جوانب  مختلف  تطوير  إلى  يسعى  وأن  الطفل،  حياة 
االنسجام مع المجتمع. دون إغفال ضرورة وجود برامج تأهيلية وتدريبية موجهة أطفال المعاقين بصريًا 

وقابلة للتطبيق بأقل التكاليف قدر اإلمكان.
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إن واجب األسرة تجاه الطفل المعاق بصريًا مهم وخطير في 

ذات الوقت، ألن األسرة تتولى رعاية الطفل المعاق بصريًا منذ 

نعومة أظافره، وتتدخل تدخاًل مباشرًا في تشكيل شخصيته، 

المسئولة  فاألسرة هي  األولى،  النفسية  بذور صحته  وتبذر 

المعاق  الطفل  مستقبل  معالم  رسم  عن  مباشرة  مسئولية 

بصريًا.

رئيسية  وقناة  اإلنسان،  ح��واس  أهم  من  البصر  حاسة  وتعد 

الستقبال اإلشارة من العالم الخارجي .والشخص الذي يتعرض 

لمشكالت بصرية، تصبح فرصه لالتصال بالبيئة والعالم أقل 

بكثير منها عند أقرانه المبصرين .وقد يقول البعض إنه يمكن 

للكفيف تعويض حاسة البصر من خالل تنمية الحواس األخرى 

الحرمان  بعض  يعوض  الكفيف  أن  في  جدال  وال  وتطويرها، 

حاستي  خاصة  األخ��رى  ال��ح��واس  طريق  عن  البصري  الحسي 

ذلك  من  ويسيرًا  بسيطًا  ج��زءًا  يعوض  إنه  واللمس،  السمع 

لنا استقبال اإلشارات الحسية  الحرمان .فالسمع مثاًل ال يتيح 

اللمس  حاسة  أم��ا  ص��وت،  عنها  يصدر  حين  إال  األش��ي��اء  من 

فهي تمدنا بخبرة حسية عن األشياء الصغيرة والتي تكون في 

متناول يدنا ونستطيع تحسسها والتعرف على خصائصها.

مزايا تعامل األسرة مع االبن الكفيف
تشير الدراسات االجتماعية إلى أن موقف الكثير من األسر 

تجاه اإلبن الكفيف، يتسم بعدة مزايا بينها:

انتشرت  وقد  وتجاهله،  الطفل  بإعاقة  االعتراف  رفض   .1

هذه الضاهرة في المجتمعات القديمة.

2. قبول الطفل المعاق على مضض وعدم إظهاره لآلخرين، 

المجتمعات  أوس���اط  ف��ي  منتشرة  كانت  ال��ط��اه��رة  وه��ذه 

الشرقية.

والتدليل،  الحنان  مظاهر  بكافة  وإحاطته  به،  االعتراف   .3

أي مجهود،  ، وإعفائه من  كافة  تلبية طلباته ورغباته  لدرجة 

هذه  أن  والغريب  إعاقته،  بحجة  أخ��وت��ه  م��ن  أكثر  وتدليله 

الظاهرة منتشرة بين األسر المتعلمة.

4. السخط على القدر، والنزاع والخالف بين الزوجين، واتهام 

المعاق،  الطفل  إنجاب  في  السبب  بأنه  اآلخ��ر  منهما  كل 

وعليه يرمي كل واحد منهم بمسؤولية الطفل على اآلخر، 

التقليدية  المجتمعات  بعض  في  سائدة  الظاهرة  وه��ذه 

والتي لديها تقليد وأعراف أسرية واجتماعية غريبة.

5. االعتدال في استقبال الطفل المعاق، ومساواته 

وتدعيم  مواهبه،  تنمية  على  والعمل  أخوته،  بباقي 

عند  تجدها  الظاهرة  وهذه  عنده،  اإليجابية  االتجاهات 

األسر التي لها اتجاهات تقليدية أو دينية.

ومن الواضح أن أغلب هذه المواقف خاطئة، ومضرة 

تكوين  وعلى  النفسية،  بصريا  المعاق  الطفل  بصحة 

شخصيته، لذا فإن الواجب على أسر المعاقين بصريا 

تعامله  وأن  طفلها،  لدى  القصور  بجانب  تعترف  أن 

دون مبالغة، أو شعور بالذنب أو إهمال، وتساويه مع 

فوق  ما  تكليفه  دون  والواجبات،  الحقوق  في  أخوته 

طاقته.

ولكي تتمكن أسر المعاقين بصريًا من تنمية قدرات 

أبنائها، فعليها تقبل العجز لدى الطفل، والتعامل مع 

والتدرج  مدروسة،  علمية  وأساليب  بطرق  العجز  هذا 

في تدريب الطفل المعاق بصريًا وتأهيله، واالنتقال 

األكثر  اإلع��م��ال  تلك  إل��ى  البسيطة  األع��م��ال  من  به 

لديه  ال��ح��واس  باقي  تنمية  على  مركزين  تعقيدًا، 

تعويضًا عن حاسة البصر المفقودة.
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ميزتين عند الطفل الكفيف
المبكرة بدرجة عالية من الحساسية، وربما يرجع  المعاق بصريًا منذ طفولته  المرهفة، حيث يتميز  1. الحساسية 

الحيلة  هذه  إلى  فيلجأ  اآلخرين،  أوجه  على  المرتسمة  االنفعاالت  تمييز  على  القدرة  عدم  إلى  ذلك  في  األمر 

الدفاعية تجنبًا وتحاشيًا للحرج االجتماعي مستقباًل.

2. الرغبة في االستقاللية، يبحث المعاق بصريًا منذ  نعومة أظافره عن االستقاللية في حياته، و هذه االستقاللية 

ليست بالقدر نفسه عند جميع األطفال المعاقين بصريًا، حيث إنها مختلفة من طفل إلى طفل، ويرجع االختالف 

إلى وجود الفروق الفردية فيما بينهم.

المحبة والتقدير
بناء  أسس  هي  المعتدل،  والتقدير  والعطف  المحبة  إن 

الطفل المعاق بصريًا، وعلى األسرة إذا قام طفلها بعمل 

والتعظيم  التقدير  بهالة من  وإغراقه  ما عدم االستغراب، 

الزائدين، ألن مثل هذه التصرفات تدخل الثقة الزائدة و غير 

المطلوبة لنفسية الطفل المعاق بصريًا، وبالتالي سوف 

يصطدم بالواقع المرير عندما ينزل إلى معترك الحياة في 

الطفل  بين  ع��داوة  تنشئ  ال  وحتى  ناحية،  من  المجتمع 

وباقي إخوته من ناحية أخرى.

باقي  من  للسخرية  بصريًا  المعاق  الطفل  يتعرض  أحيانًا 

بسبب  الجيران،  أبناء  أو  كاإلخوان،  به  المحيطين  األطفال 

بمراقبة  الحالة  ه��ذه  ف��ي  األس���رة  دور  ويكمن  إع��اق��ت��ه، 

حاولوا  إذا  بشدة  ومنعهم  األط��ف��ال،  ه��ؤالء  ومالحظة 

يجب  نفسه  الوقت  في  الكفيف،  الطفل  من  السخرية 

ومنطقي  وبأسلوب سلس  بصريًا  المعاق  الطفل  إفهام 

وتدريجي طبيعة إعاقته،

ومن المهم معرفة أن اإلفراط في تغليف الطفل المعاق 

عقدة  لديه  يولد  سوف  الزائدة  الحساسية  بغالف  بصريًا 

من  للكثير  يتعرض  سوف  وبالتالي  المفرط،  اإلحساس 

للميدان االجتماعي فيما  نزوله  الصدمات االجتماعية عند 

بعد.

إن األسرة إذا ما أحسنت التعامل مع إعاقة طفلها المعاق 

بصريا منذ البداية فإنها بذلك سوف تجنب طفلها العديد 

يستطيع  وس��وف  واالجتماعية،  النفسية  المشاكل  من 

تخرج  سوف  وبذلك  نفسه،  على  االعتماد  بصريًا  المعاق 

المختلفة،  الحياة  ظروف  مواجهة  على  قادرًا  شابًا  األسرة 

بدرجة عالية من التفاعل االجتماعي.

الكفيف معظم خياراته  البصر يفقد  الحرمان من حاسة  إن 

من  ويحرمه  والشكل،  واللون  بالصورة  المتعلقة  اليومية 

تكوين الصور الذهنية عن معظم األشياء في البيئة .وكما 

هو معلوم فإن تكوين الصور الذهنية عن األشياء وخزنها 

عملية  مقومات  أه��م  من  تعتبر  الحاجة  عند  واستعادتها 

التعلم.

األف��راد  لبعض  البصرية  الصعوبات  على  التغلب  أجل  ومن   

اعتبرت قضية اإلعاقة البصرية واحدة من القضايا االجتماعية 
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اهتمام  محط  وأصبحت  واالقتصادية،  التربوية  األبعاد  ذات 

االهتمام  من  الرغم  وعلى  وعنايتها،  المختلفة  المجتمعات 

إال  البصرية،  اإلع��اق��ة  بموضوع  المجتمع  قبل  من  المتزايد 

الميادين  من  واحدًا  يعتبر  عمومًا  المكفوفين  تربية  ميدان  أن 

لعوامل  نتيجة  وسريعة  قوية  انطالقة  شهدت  التي  الحديثة 

تدريب  ميدان  صار  حتى  عديدة،  وثقافية  اجتماعية  ومتغيرات 

لذلك قمت  الخاصة.  التربية  ميادين  أهم  الكفيف من  الطفل 

بعمل هذه الدراسة بقصد اإلسهام في وضع برنامج تدريبي 

إكساب  في  مساعدتهم  أج��ل  من  بصريًا  المعاقين  ألمهات 

أبنائهم من المعاقين بصريًا المهارات األساسية.

اعتقاد خاطئ
والمكفوفين  المبصرين  أن  إل��ى  اإلش����ارة  المناسب  م��ن 

متشابهين، وأن الفروق الفردية بينهم تتمثل في أن المعاق 

مختلفة  وط��رق  بوسائل  اليومية  الحياة  ظ��روف  يواجه  بصريًا 

بعض الشيء وذلك نتيجة لفقدانه البصر.

المساعدة  إلى  محتاج  الكفيف  بأن  القائل  التقليدي  واالعتقاد 

من  تحد  الزائدة  والحماية  المساعدة  ألن  خاطئ  اعتقاد  دائمًا 

الفرص  إتاحة  أم��ا  االتكالية,  على  وتشجعه  الكفيف،  ق��درات 

العالقات  تطوير  إل��ى  ت��ؤدي  واالس��ت��ق��الل  للنمو  المناسبة 

ويفسح  ومجتمعه،  بصريًا  المعاق  بين  والواقعية  اإليجابية 

المجال لحرية ممارسة المهارات المختلفة بقليل من المساعدة،  

ويشجع الكفيف على اإلبداع.لذلك تعتبر هذه الدراسة ضرورية 

الالزمة، وترسيخ  إلكساب األطفال المعاقين بصريًا المهارات 

القناعة لدى المجتمع بأن الكفيف قادر على استيعاب المعارف 

والمهارات والخبرات التي تؤهله لالندماج في المجتمع ولكي 

يكون عضوًا فعااًل في وسط أقرانه.

تعلم المهارات األساسية
أن  عليه  يصعب  فقد  بتاتًا  الرؤية  يستطيع  ال  الطفل  كان  إذا 

يتعلم كيف يستخدم جسمه، ألنه ال يرى كيف يتصرف الناس 

فيقلدهم، كيف يجلسون، كيف يستخدمون أصابعهم للمس 

األشياء .وال يرى كيف يتحرك الناس أو يحبو األطفال أو كيف 

يمشي الشخص أو يجري.
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و هو ال يرى كيف يلعب األطفال اآلخرون. أو كيف يعتني الناس 

بأنفسهم دون مساعدة. ويأكلون دون مساعدة. ويستخدمون 

المرحاض. وال يستطيع أن يرى كيف يتواصل الناس بأجسامهم. 

األشياء  ي��رى  ال  كما  أجسامهم.  وح��رك��ة  وجوههم  وتعبيرات 

وحركة  واألل��وان  واألشكال  به،  المحيط  العالم  في  الموجودة 

األشياء .لذلك فهو ال يتعلم بالطريقة نفسها التي يتعلم بها 

أدراك  ليتمكن من  للمساعدة  األطفال في مثل سنه، ويحتاج 

وفهم كل األشياء التي يدركها األطفال اآلخرون بالرؤية.

باإلصغاء  أو  بلمسها  األشياء  بعض  معرفة  الطفل  يستطيع 

إلى األصوات التي تحدثها، كما يستطيع التعرف على أشياء 

أخرى بالشم والتذوق، ومن المهم أن نجعل الطفل يتعرف على 

هذه  تنمية  على  نحرص  وأن  المختلفة،  الطرق  بهذه  األشياء 

الحواس وذلك لتعويض النقص الذي تحدثه اإلعاقة البصرية.

تعلم أشياء جديدة، جعله  الطفل على  المهم تشجيع  كما من 

يدرك سرورك عندما يتعلم نشاطًا جديدًا أو يحسن عمل شئ 

من  مزيد  في  الرغبة  على  الطفل  نشجع  الطريقة  فبهذه  ما، 

التعلم، إذ أنه يدرك سرورك عن طريق كلماتك ونبرة صوتك، 

فشجع الطفل بإبداء الحب واالهتمام لكن تجنب الدلع والدالل 

الزائد فإنه مضر بالكفيف.

يسمعها  التي  األص��وات  إل��ى  اإلنصات  الطفل  تعليم  علينا 

حوله، وكيف يعرفها، وكيف يتعرف على الناس من أصواتهم 

ثم   ، أختك  ه��ذه  وال��دك  ه��ذا  مثاًل  الصوت  بصاحب  وتعريفه 

الطفل لمس  يقترب حتى يستطيع  أن  اطلب من كل شخص 

وجهه بينما أنت تصف الشخص.

قربه  و  بأسمائها  وأخبره  الحيوانات  صوت  إلى  ينصت  اجعله 

ليلمسها حسب المستطاع، اشرح له كل األصوات المحيطة بك 

مثل صوت الماء الجاري والنار والريح والسيارات.

كيف يهتم الطفل الكفيف بنفسه؟
من األفضل للطفل الكفيف أن يكون قادرًا على األكل والشرب 
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وارتداء مالبسه دون أي مساعده من أحد، وحتى إذا قام الطفل 

بهذه األشياء ببطء فدعه يقوم بها بدون مساعدتك. كما يمكن 

الكالم  على  قدراته  ينمي  أن  اللعب  خالل  من  أيضًا  للطفل 

الكفيف  الشخص  تدريب  يمكن  كيف  لكن  والتحرك.  والتعلم 

على االعتناء بنفسه: 

األكل:
يأكل  أن  اإلب��ص��ار  صعوبة  يعاني  ال��ذي  الشخص  على  يجب 

مختلف  بأنه  يشعر  ال  فحينئذ  اآلخرين،  األس��رة  أف��راد  كباقي 

بها  يأكل  أخرى  طريقة  اختيار  تحاولي  وال  عجزه،  بسبب  عنهم 

خالف الطريقة المعتادة إال إذا تعذر عليه ذلك ألي سبب كوجود 

إعاقة أخرى غير اإلعاقة البصرية.

إذا كان الطفل معاقًا بصريًا منذ الوالدة فساعده على معرفة 

األنواع المختلفة من الغذاء أما إذا سبق له األبصار فهو بالتأكيد 

قد تعرف على األنواع المختلفة من األغذية.

سيكون من األسهل على الطفل أن يجلس دائمًا في نفس 

يستعملها  التي  األخ��رى  واألدوات  طبقه  دائمًا  فضع  المكان 

لألكل في نفس المكان في كل وجبة حتى يعثر عليها بسهولة، 

وضع الطعام في نفس المكان على الطبق بنظام شبيه بنظام 

الساعة لسهولة الوصول إليه، وإن تدريب الطفل الكفيف على 

تناول الطعام بصورة منظمة سوف يقيه من الحرج االجتماعي 

حين يكبر.

الشرب:
أن  فإنه يستطيع  الشرب،  على  وق��ادرًا  بصيرًا  الطفل  كان  إذا 

يشرب بنفس الطريقة بعد حدوث اإلعاقة البصرية.

تعليمه  المهم  فمن  ال��والدة  منذ  كفيفًا  الطفل  ك��ان  إذا  أم��ا 

الشرب من الفنجان بأن تضع يدك فوق يده وتمسكا بالفنجان 

أخرى، وساعده على  يأخذ رشفة ثم يضعه مرة  سويًا، وكيف 

ذلك عدة مرات مقلاًل المساعدة في كل مرة، ثم دعه يحاول 

بمفرده .ومن األفضل وضع الفنجان في نفس المكان كل مرة 

حتى يستطيع العثور عليه بسهولة.

الفنجان أو الكوب المقدم للكفيف بالسائل،  يجب أن ال يماًل 

وذلك حتى ال ينسكب عليه، لذا يراعى ترك الربع األخير تقريبًا 

الكفيف وتدريبه على نظام  الطفل  تعليم  المهم  فارغًا، ومن 

تركيب مائدة الطعام.

الكفيف في المنزل والشارع

يجب أن يكون الطفل الكفيف قادرًا على التنقل في 

الخطرة  األماكن  تراعى  أن  يجب  لذا  بأمان،  المنزل 

بالمنزل  المحيطة  بالممرات  كان  وإذا  المنزل.  في 

المشي فيها صعبًا، فيجب رفع  كبيرة تجعل  أحجار 

هذه األحجار وردم الفجوات في الممرات إن وجدت، 

ويجب على األم أن تذكر األشياء الموجودة بالمنزل 

أنحاء  في  الطفل  بمرافقة  أواًل  ونبدأ  الطريق،  أو 

المنزل، وأثناء ذلك نقوم بوصف األشياء المحيطة 

عندئذ  يلمسها،  أن  منه  ونطلب  األب��واب  مثل  بنا 

على  يساعده  وهذا  بلمسها  األشياء  رؤية  يتعلم 

التنقل في المنزل.

المنزل،  خارج  التنقل  على  الطفل  نربي  ذلك  بعد 

كالسور  ال��م��وج��ودة  األش��ي��اء  بوصف  نقوم  حيث 

إلى  لإلنصات  رأس��ه  يدير  أن  ونعلمه  واألش��ج��ار، 

عن  خ��ط��وات  بضع  نبتعد  ب��أن  وذل���ك  األص����وات، 

بأيدينا  نصفق  أو  إليه  نتحدث  ثم  الكفيف  الطفل 

ونطلب منه أن يشير إلى اتجاهنا، ثم نتحرك إلى 

مكان آخر ونكرر التجربه، ثم نبتعد أكثر ونطلب منه 

مصدر  سيتعلم  وبهذا  المسافة،  مقدار  يخمن  أن 

األصوات ومقدار بعدها عنه.

على  ال��ك��ف��ي��ف  ال��ط��ف��ل  تشجيع  ال���ض���روري  وم���ن 

الطريق،  في  يقابلهم  الذين  الناس  مع  التحدث 

بأصواتهم،  الناس  معرفة  على  مساعدته  وعلينا 

األشياء  وروائ��ح  أص��وات  معرفة  على  ومساعدته 

أثناء  تفاديها  يجب  التي  والقمامة  الحيوانات  مثل 

ومن  طريقه،  ف��ي  تصادفه  ق��د  وال��ت��ي  المشي 

السير فوق أرض غير مستوية  تدريبه على  المهم 

وتدريبه  يقع،  أن  دون  من  المشي  يستطيع  حتى 

ودرج��ات  الرياح  في  باالختالفات  اإلحساس  على 

ومعرفة  الجو  حالة  معرفة  يستطيع  بحيث  الحرارة  

الوقت عن طريق الفرق في درجات الحرارة.
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النظافة الشخصية:
بمفرده  االستحمام  تعلم  الكفيف  الطفل  يستطيع 

اآلخ��رون،  األس��رة  أف��راد  يتبعها  التي  الطريقة  بنفس 

ال��ذه��اب  الكفيف  ال��ط��ف��ل  تعليم  ط��ري��ق  ع��ن  وذل���ك 

كيفية  على  وتدريبه  بمفرده،  االستحمام  مكان  إل��ى 

االستحمام منذ الطفولة، وهنا يجب أن نعلم أنه عندما 

الطريقة  يتعلم  الطفل  فإن  ابنها  بتحميم  األم  تقوم 

الصحيحة لالستحمام.

نظيفة  يرتدي مالبس  أن  الكفيف  الطفل  تعليم  علينا 

بعد كل استحمام، ومعرفة ما إذا كانت المالبس متسخة 

وتحتاج إلى الغسل عن طريق الشم. ويجب على األم أن 

تعلم طفلتها الكفيفة كيفية غسل المالبس الداخلية، 

وتقدير كمية الصابون المطلوبة لعملية غسيل واحدة 

وذلك بوضع كمية الصابون بيدها.

من  أسنانه  ينظف  كيف  الكفيف  الطفل  تعليم  ويجب 

الداخل والخارج، وتمشيط شعره كل يوم ومن الضروري 

إذا  أما  بمفرده،  الحمام  استخدام  على  الطفل  تدريب 

كان ال يستطيع الذهاب للحمام بمفرده، فعرفه طريق 

عملية  على  الكفيف  تشجيع  المهم  وم��ن  ال��ح��م��ام، 

األشياء  مواضع  اكتشاف  من  ليتمكن  االستكشاف 

بمفرده.

ومن المهم تدريبه على عملية ارتداء مالبسه بنفسه 

وذلك عن طريق تعريفه الوجه األمامي والوجه الخلفي 

للمالبس حتى يتمكن من ارتدائها على النحو الصحيح، 

أما إذا كان الوجه األمامي والخلفي متشابهين تقريبًا 

نضع عالمة على الوجه الخلفي بخياطة قطعة صغيرة 

من القماش عليه من الداخل.

يجب أن يكون الطفل قادرًا على معرفة الفرق في األلوان 

مختلفة  بأشكال  عالمة  فنثبت  المختلفة،  المالبس  بين 

على المالبس الملونة، ونخبر الشخص باللون الذي يدل 

يرغب  الذي  اللون  اختيار  بحيث يستطيع  كل شكل،  عليه 

في ارتدائه، ونعرفه ألوان المالبس عند شرائها.
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استخدام النقود :
من المهم أن يتلقى الطفل الكفيف تدريبًا على استخدام 

النقود، وعلى األم أن تدرب طفلها على ذلك من خالل:

اإلحساس  طريق  عن  المختلفة  المعدنية  النقود  -معرفة 

بحجمها وشكلها ووزنها باليد.

طريق  عن  بمساحتها  باإلحساس  الورقية  النقود  -معرفة 

لمسها باليد وبين األصابع.

-إذا كانت النقود الورقية متساوية المساحة فتطوى األوراق 

كيف  الطفل  ونعلم  مختلفة  بطرق  المختلفة  القيم  ذات 

طويت األوراق ذات القيمة المختلفة.

التدريب على تنقل الكفيف بمفرده
علمه  والفناء  المنزل  ف��ي  األش��ي��اء  الطفل  يتذكر  عندما 

المشي في هذه المناطق دون أن يمسك بيدك وساعده 

ذراعيه  إح��دى  م��د  م��ع  المشي  علمه  نفسه،  حماية  على 

لتقي  عنه  وبعيدة  وجهه  أمام  يده  تكون  بحيث  أعلى  إلى 

والق�دمين  األخ��رى  الي�د  اس��تخدام  ويمكنه  والرأس،  الوجه 

حوله  ما  وش��رح  وصف  وعليك  األشياء،  أماكن  الكتش�اف 

حتى يتذكر كل ما هو موجود إذا مشى بمفرده، والبد من 

يبدأ  األثاث عندما  أو  الجدران  أو  باألبواب  الطفل  اصطدام 

ذلك  من  ويحميه  األول��ى،  للمرة  مساعدة  ب��دون  المشي 

الطريق���ة  الطفل  عل��م  وجه��ه.لذا  أم��ام  يديه  إح��دى  وضع 

اليد، ويمكنك  الرأس والجسد باستخدام  الص�حيحة لحم��اية 

تعليمه االستع��انة بظ��هر إحدى يديه ليتتبع حائط��ًا أو مائ�دة 

أو ما ش��ابه ذلك.

بالوح��دة  األم��ر  بادئ  في  الكفيف  الط�فل  يشعر  س��وف 

من�ه،  الق�ريبين  األب  أو  األم  من  إرش��اد  بدون  يسير  حين 

ل�ذا علينا أن نك�ون قريبين نتحدث إليه ونشجعه ، وأال نتركه 

في مكان ال يع�رف عنه شيئ�ا دون أن نخبره أين ه�و ومتى 

سنعود. ومن الض��روري أن نع��لم�ه باالتج���اه ال�ذي ينبغ�ي 

له أن يتخ�ذه للوص�ول إلى مك��ان معين، ولكي نفع�ل ذلك 

نبدأ من م�كان مع�روف كأح��د األب�واب مث�اًل.
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االهتمام بتدريب المعاقين في الدولة بدأ متأخرًا كما هو الحال 

في سائر الدول العربية، وعلى العكس تمامًا من ذلك فقد كان 

من  الرغم  وعلى  الحكومية،  بالوظائف  يحظى  بصريًا  المعاق 

الصعوبة والمشقة التي تواجهه إال أنه يعين دونما تمييز بينه 

ما  فغالبًا  الترقيات  أما  المرتب،  امتيازات  في  المبصر  وقرينه 

تكون متعثرة بسبب غياب التدريب.

بتدريب  اإلماراتي  المجتمع  بدأ  الماضية  القريبة  السنوات  في 

ذات  تدريبية  برامج  اإلمارات  وقد ظهرت قي  بصريًا،  المعاقين 

الفضل  ويعزى  التوظيف،  عملية  في  إيجابيًا  أثرت  علمي  طابع 

في ذلك للوعي العام، وسوف نلقي الضوء في هذه الورقة 

اإلم��ارات،  في  بصريًا  المعاقين  وتوظيف  تدريب  عملية  على 

التدريب،  أهمية  مستعرضين  عليهم،  العملية  تلك  وانعكاسات 

والبرامج التدريبية المقدمة وما لها وما عليها، وانعكاسات تلك 

بعض  بيان  مع  بصريًا،  المعاقين  توظيف  عملية  على  البرامج 

القوانين  تلك  تخدم  وكيف  والتشريعية  القانونية  الجوانب 

والتشريعات المعاقين بصريًا في اإلمارات.

التدريبية: البرامج 
البرامج  م��ن  ع��دد  المتحدة  العربية  اإلم���ارات  دول��ة  ف��ي  تقدم 

التدريبية للمعاقين بصريًا، وتتسم تلك البرامج بعدة سمات من 

أبرزها:

• تعتمد تلك البرامج على التكنولوجيا الحديثة.

• تغطي أهم متطلبات سوق العمل الرئيسية.

• متنوعة بحيث تشمل برامج تنمية مهارات العمل وبرامج تنمية 

المهارات الذاتية.

ال  أننا  إال  الصفات  بهذه  البرامج  تلك  تمتع  من  الرغم  وعلى 

وت��دري��ب  بتأهيل  المعنية  المؤسسات  ب��أن  ال��ق��ول  نستطيع 

تقدم  المتحدة  العربية  اإلم���ارات  دول��ة  ف��ي   بصريًا  المعاقين 

برامج تدريبية ذات طابع علمي مخطط لها بشكل صحيح، ويعزى 

الموجه في  التدريب  عملية  حداثة  أبرزها  أسباب من  لعدة  ذلك 

اإلمارات بصفة عامة، وسوف نعرض أهم الصعوبات والمشاكل 

التي تواجه العملية التدريبية الحقًا.

ثالثة أنواع من التدريب:
البرامج التدريبية خالل فترة الدراسة: وتقدم تلك البرامج من خالل 

الطالب  دراسة  فترة  خالل  الجامعات  أو  القائمة  المعاقين  مراكز 

فن  وبرنامج  الحياتية  المهارات  برنامج  البرامج  تلك  وأهم  فيها، 

ماذا يقول القانون االتحادي رقم 29 لعام 2006

توظيف المعاقين.. البرامج 
والتحديات

قضيتين مهمتين في حياة عمل المرأة: التدريب والتوظيف

من حيث أن التدريب هو المحفز والداعم للخبرات المكتسبة سابقًا، بينما التوظيف 
واالنخراط في سوق العمل يعني االستقاللية واالعتماد على الذات، ولذلك فإن 
هاتين القضيتين تحظيان باهتمام لما لهما من انعكاسات إيجابية في عملية التعليم 
والتأهيل، وكثيرًا ما عنيت الدول المتقدمة بمسألة تدريب المعاقين بصريًا، ومن 
البرامج التدريبية الخاصة،  أجل ذلك أنشئت مراكز معنية بالتدريب، كذلك صممت 
العصر  لتطورات  للمعاقين بصريًا مواكبًا  المقدم  التدريب  الدول  تلك  وقد جعلت 
الخادمة لسوق العمل من جانب  التدريبية  الحاجة  من جانب، ومطابقًا لما تقتضيه 

آخر، وبالتالي فتحت أبوابًا جديدة لعمل المعاقين بصريًا.

بقلم:اأحمد املال
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اجتهادية وال  أنها  البرامج هو  تلك  الحركة والتنقل، وما يميز 

تعتمد على منهج مقنن، كذلك مدى رغبة مدرسي المعاقين 

المهتم  فالمدرس  البرامج  تلك  تنفيذ  عملية  تحكم  بصريًا 

والمتحمس هو الذي يقوم بتنفيذ مثل هذه البرامج، أما باقي 

المدرسين فال يقومون بتنفيذها، وقد أسهمت عملية إدماج 

في  المبصرين  من  أقرانهم  مع  بصريًا  المعاقين  الطالب 

المدارس إلى إضعاف تلك البرامج التدريبية بشكل عام، ولم 

تكن تلك البرامج ذات أهميه كبرى وذلك الفتقارها للمنهجية 

عام،  بشكل  والمزاجية  الشخصي  االجتهاد  على  واعتمادها 

لذلك لم يعول على مثل هذه البرامج كثيرًا.

لماذا تدريب المعاق؟
التدريب مهم للمعاق ألنه يعزز لديه المعنويات، حيث 

يشعر المعاق بصريًا بتحسن أدائه وبتحفيز أكثر لإلنتاج 

في العمل، وبالتالي ينمو الشعور العام لديه بأهمية 

عمله المقدم في تطوير القطاع الذي يعمل فيه.

إكساب المعاق بصريًا الثقة: 

المعاق  الموجه والمستمر يكتسب  التدريب  م�ن خالل 

والتطوير،  التغير  على  وال��ق��درة  بالذات  الثقة  بصريًا 

وبالتالي الحماس للعمل المشترك.

مساعدة المعاق بصريا على التغيير:

باستمرار  بصريًا  المعاق  يتطلع  ال��ت��دري��ب  خ��الل  م��ن 

ف�ي  األفض�ل  إلى  والتغ�ير  الذاتي�ة  إمكانيات�ه  لتطوير 

عمومًا،  والحي��اة  الخصوص  وج��ه  على  العمل  مجال 

التط�ور  ومواكبة  الذات  تطوير  على  المستمر  والعمل 

الت�كنول�وجي.

تعزيز روح عمل الفريق:

بأس�لوب  العم�ل  على  بص��ريًا  المع�اق  يرغب  التدريب 

والس�ع�ي  العم�ل،  ف��ي  زم��الئ��ه  م��ع  الواح�د  الفريق 

تبادل  عملية  خ��الل  م��ن  المشتركة  المنف�عة  لتتحقق 

األدوار.

التط�ور التكنولوجي:

أس�هم التدريب وبش�كل فع��ال في رفع كف�اءة المع�اقين 

الع��ال�مي في  للتط�ور  بص�ريًا تكنولوجي��ًا و م�واكبتهم 

مم�ا  باس���تخدامها  ملمين  وأصب�ح�وا  التقني�ات،  مج�ال 

ك��ان ل�ه األث�ر في زي�ادة فرص�هم الوظيفي��ة.

ف�تح مجاالت عم�ل جديدة للمع�اقين بص�ريا:

المعاقين  لصالح  الحديثة  التكنولوجيا  تسخير  أسهم 

من  بهم  خرجت  جديدة  عمل  مجاالت  فتح  في  بصريًا 

العمل  من  أوسع  رحاب  إلى  التقليدية  العمل  مجاالت 

التقني وبذا زادت فرصهم للحصول على وظائف.

االحترافية في العمل:

االحتراف  من  بصريًا  المعاق  تمكن  التدريب  خالل  من 

في المهام الوظيفية الملقاة على عاتقه، واإلتقان في 

الثقة  زاد  مما  الجودة  مع  اإلنتاج  في  والسرعة  العمل 

بقدرات المعاقين بصريًا.

زيادة الدخل:

 دخول المعاقين بصريًا إلى قطاعات عمل جديدة لم تكن 

متاحة لهم من قبل أسهم في ارتفاع دخلهم الشهري 

مما يسر عليهم مواجهة متطلبات الحياة العصرية.

المساواة مع اآلخرين:

أسهم التدريب المتطور في مساواة المعاقين بصريًا 

مع أقرانهم من المبصرين في فرص التعلم واكتساب 

وظيفة  ع��ل��ى  ال��ح��ص��ول  وف���رص  الحياتية  ال��م��ه��ارات 

واالعتماد على الذات.

كسب ثقة المجتمع:

المجتمع  ثقة  كس��ب  م��ن  ب��ص��ري��ًا  المعاقون  تمك�ن 

باعتبارهم عناصر منتجة يس�همون في تطور مجتمعاتهم 

وليسوا عالة على المجتمع كما كان االعتقاد سابقًا.
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برامج العمل: دأبت بعض مؤسسات المجتمع المدني والتي 

يعمل بها معاقون بصريًا على إشراكهم في بعض البرامج 

لموظفيها،  المؤسسات  تلك  قبل  من  المقدمة  التدريبية 

مدتها  وتباعد  وتفرقها  قلتها  رغ��م  المبادرات  تلك  وتأتي 

المؤسسة،  في  العامل  للمعاق  المجاملة  باب  من  الزمنية 

وغالبًا ما يخرج المتدرب من مثل تلك البرامج دون أي فائدة 

مصممة  األص��ل  في  تكن  لم  البرامج  تلك  أن  حيث  تذكر، 

الطابع  البرامج ذات  للمعاقين بصريًا، واستثني منها بعض 

النظري كالدورات التدريبية في مجال الفقه واإلرشاد الديني  

واإلمامة الموجهة للعاملين في مجال المساجد.

مؤسسات التدريب المتخصصة:  شهدت اإلمارات في عام 

2004 ظهور أول مؤسسة تدريبية مختصة بالمعاقين بصريًا، 

وتعنى تلك المؤسسة بتقديم برامج تدريبية موجهة بقصد 

ومن  العمل،  لسوق  وتهيئته  بصريا  المعاق  ق��درات  تعزيز 

خالل تلك المؤسسة ورغم حداثتها تم تعزيز بعض القدرات 

المهارية للمتدربين، ورغم كونها مركزًا معنيًا بقضايا التدريب 

إال انها مازالت تحسس طريقها بشكل بطيء، والسبب في 

ذلك قصور الوعي العام حول أهمية تدريب المعاقين بصريًا 

من جانب، وغياب المتخصصين في مجال التدريب في تلك 

المؤسسة من جانب آخر.

ابرز البرامج التدريبية :
استخدام  في  عام  مدخل  ويشمل  اآلل��ي:  الحاسب  برنامج 

سوفت  والمايكرو  كالويندوز  التطبيقية  وبرامجه  الكمبيوتر 

والورد واإلكسل باإلضافة إلى البريد اإللكتروني واإلنترنت، 

بصريًا،  للمعاقين  جديدة  عمل  آفاق  البرنامج  هذا  فتح  وقد 

ومكنهم من الخروج من نطاق العمل التقليدي إلى مجاالت 

أوسع مما سهل عليهم فرص الحصول على وظائف وضمن 

لهم الترقية والتقدم في وظائفهم، كذلك أسهم في زيادة 

قدرتهم اإلنتاجية بجودة عالية.

كفاءة  لرفع  البرنامج  ه��ذا  ويقدم  اإلنجليزية:  اللغة  برنامج 

العمل  قطاع  صار  أن  بعد  اإلنجليزية  اللغة  في  المتدربين 

ويشمل  الخاص،  القطاع  وبالذات  عليها  يركز  اإلم��ارات  في 

البرنامج تعزيز القدرات في مجال القراءة ، الكتابة والمحادثة، 

ويعتمد المنهج الدراسي المقدم في هذا البرنامج على ما 

يسمى بلغة العمل.

أهمها  من  الفرعية  البرامج  من  عدد  البرنامج  هذا  ويصاحب 

البريد  رسائل  كتابة  مهارة  وكذلك  واإلل��ق��اء  التحدث  مهارة 

اإللكتروني.

برامج المهارات الوظيفية:
يعطى المتدرب سلسلة من البرامج التدريبية قصيرة المدى 

العالقات  وبرنامج  الوقت  وإدارة  والتواصل  االتصال  مثل 

القصيرة،  البرامج  من  وغيرها  العمالء  خدمة  وبرنامج  العامة 

بصريًا  المعاقين  ك��ف��اءة  لرفع  ال��ب��رام��ج  تلك  مثل  وت��ه��دف 

سوق  إليها  يحتاج  التي  ال��ض��روري��ة  بالمهارات  وتعزيزهم 

اآلخرين  مع  المشترك  العمل  على  تدريبهم  كذلك  العمل، 

باإليجاب  سينعكس  مما  العمل  تقسيم  مهارة  وإكسابهم 

عليهم عند نزولهم لميدان الوظيفة.

برامج ميدان العمل الموجة:
أثناء  بصريًا  للمعاق  المقدمة  ال��ب��رام��ج  تلك  ب��ه  ويقصد   

فردية  بكونها  البرامج  تلك  وتتميز  الوظيفة،  في  وج��وده 

وغير منتظمة حيث تقدم عند الحاجة لها بسبب ظهور بعض 

التدريب  مركز  تدخل  يستدعي  مما  الموظف  عند  المشاكل 

لحل هذه المشاكل وتدريب الموظف على حلها وغيرها من 

إذا ظهرت مستقباًل، أما السبب اآلخر فهو ترقية  المشاكل 

واستخدامه  جديدة،  وظيفية  مهام  ألداء  وانتقاله  الموظف 

حصوله  يتطلب  مما  عليها،  تدرب  التي  غير  تدريبية  لبرامج 

على تدريب مفرد ليتسنى له إتقان عمله والنجاح فيه.

وذلك  كبرى  أهمية  ذا  يعتبر  الموجة  العمل  ميدان  وبرنامج 

مع  ومستمر  دائم  اتصال  على  بصريًا  المعاق  يبقي  لكونه 

مركز التدريب، وبالتالي استمرارية تطوير قدراته بشكل دائم 

وإلمامه بأحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا المعاقين بصريًا، و 

رفع كفائتة المهنية.

الصعوبات والتحديات:
مما  علمي  بشكل  لها  المخطط  التدريبية  ال��ب��رام��ج  غياب 

المعاقين  تدريب  عملية  في  واالجتهاد  االرتجالية  إلى  أدى 

بصريًا، ويرجع ذلك لغياب الرؤية الواضحة عن سوق العمل، 

كذلك  السوق،  ذلك  متطلبات  عن  التدريب  مراكز  وانفصال 

عدم وجود مدربين متخصصين في عملية تدريب المعاقين 

بصريًا، وإنما كل مكفوف يعتمد على تطوير إمكانياته بشكل 
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ذاتي دون إن يتلقى أي برامج تدريبية ذات جودة عالية، بل 

النظرية من  المعلومات  بعض  المتدرب  عليه  يحصل  ما  كل 

بعض المهتمين.

عدم وجود سياسة تدريبية من قبل الجهات التي يعمل فيها 

الحكومي  القطاعين  على  ذل��ك  وينسحب  بصريًا  معاقون 

والخاص.

بنية البرامج التطبيقية المتخصصة والمستخدمة في سوق 

الشاشة  ق��ارئ  لبرامج  منها  الكثير  م��الءم��ة  وع��دم  العمل 

المستخدمة من قبل المعاقين بصريًا، مما ترتب عليه ضعف 

قدرتهم في أداء بعض المهام الوظيفية الموكلة إليهم.

عام،  بشكل  العربية  الشاشة  ق��ارئ  برامج  مستوى  ضعف 

والبطء الشديد في تطوير تلك البرمجيات، كذلك عدم وجود 

التطبيقية  البرامج  تطويع  في  عالية  كفاءة  ذوو  مختصين 

الشاشة  ق��ارئ  ب��رام��ج  م��ع  العمل  س��وق  ف��ي  المستخدمة 

بخرائط  يعرف  بما  بصريًا  المعاقين  قبل  من  المستخدم 

ال  التي  المشاكل  من  العديد  لظهور  ذل��ك  أدى  التطويع، 

يستطيع الموظف المعاق بصريًا تجاوزها، مما انعكس سلبًا 

على اإلنتاجية في العمل والتطور الوظيفي.

بصريًا  للمعاق  ينظر  اإلم��ارات  في  المحلي  المجتمع  مازال 

المعاقين  ب��ق��درات  إيمانه  ع��دم  ف��ي  تتمثل  دون��ي��ة  ن��ظ��رة 

وسائل  خالل  من  ذلك  عكس  يظهر  كان  وإن  وإمكانياتهم، 

اإلعالم. 

للمعاق  تخطط  اإلم���ارات  في  المعاقين  رعاية  مؤسسات 

عملية  في  شريكة  بصفتها  وليس  عليه،  وصية  بصفتها 

المعاقين  تشرك  ال  المؤسسات  تلك  و  والتدريب،  التأهيل 

التخطيط  عملية  في  خصوصًا  بصريًا  والمعاقين  عمومًا 

عن  وعجزه  التخطيط  ضعف  عليه  ترتب  مما  ال��ق��رار،  وصنع 

الوفاء بالمتطلبات الحقيقية للمعاق.

عدم وجود قاعدة بيانات دقيقة تبين معطيات سوق العمل 

عدم  في  تسبب  مما  لذلك،  المطلوبة  التدريبية  والبرامج 

وال  التدريبية،  للعملية  التخطيط  أثناء  واضحة  رؤي��ا  وج��ود 

ينسحب ذلك على المعاقين بصريًا فقط وإنما يشمل جميع 

قطاعات التدريب المختلفة.

على  وانطوائهم  لذاتهم،  بصريًا  المعاقين  بعض  إهمال 

برفضهم  وذلك  قدراتهم،  تطوير  عن  وعزوفهم  أنفسهم، 

االلتحاق بأي من البرامج التدريبية، مما كان له األثر السلبي 

بصريًا  المعاقين  على  يحكمون  فجعلهم  مسئوليهم  على 

بالسلبية من خالل شخص واحد، وتعميم ذلك الحكم الخاطئ 

الكثير من المسئولين رغبة حقيقية  إبداء  مما أدى إلى عدم 

في توظيف المعاقين بصريا في مؤسساتهم. 

القانون االتحادي رقم 29
في  للمعاقين  بالنسبة  ال��ق��ان��ون  ع��ام   2006 ع��ام  يعتبر 

رقم  االتحادي  القانون  العام  هذا  حيث صدر في  اإلم��ارات، 

29 تحت مسمى قانون ذوي االحتياجات الخاصة، وقد كفل 

بموجب القانون حق المعاقين في العمل والتدريب.

الثاني  الباب  من  الثالث  الفصل  من   19 المادة  نصت  وقد 

لعمل صاحب  المتخصصة  اللجنة  لجنة تسمى  على تشكيل 

االحتياجات الخاصة، وأسندت إليها المهام التالية:

• رسم السياسات الالزمة لعمل صاحب االحتياجات الخاصة 

استمرارية  ضمان  مع  ممكنة  كفاءة  أكبر  تحقيق  ومتطلبات 

العمل ألطول فترة.

إلنشاء  المؤهلين  الخاصة  االحتياجات  ذوي  ودعم  تشجيع   •

المعلومات  وتوفير  اقتصادي،  ومردود  جدوى  ذات  مشاريع 

عن المنح والقروض الميسرة المتاحة وسبل الحصول عليها.
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المتاحة  وال��وظ��ائ��ف  العمل  س��وق  ع��ن  المعلومات  توفير   •

المستقبلية. اآلفاق 

• إع����داد ال���دراس���ات ح���ول ال��م��ه��ن وال��وظ��ائ��ف ب��م��ا ي��ت��الءم 

العمل. التقنية واحتياجات سوق  والتطورات 

وتشغيل  وتأهيل  لتدريب  الخاص  القطاع  وتوجيه  تشجيع   •

وفي  المناسب  الدعم  تقديم  مع  الخاصة  االحتياجات  ذوي 

المتاحة. اإلمكانيات  حدود 

• اقتراح اإلجراءات الالزمة لحماية ذوي االحتياجات الخاصة من 

كل أنواع االستغالل في العمل.

ومن العرض السابق لمهام اللجنة يتضح لنا مدى أهمية تلك 

اللجنة وضرورة دراستها ألوضاع سوق العمل المتاحة ليتسنى 

وفق  لبرامجهم  التخطيط  التدريبية  العملية  على  للقائمين 

معطيات السوق، وبالفعل شكلت اللجنة المشار إليها برئاسة 

والمؤسسات  المراكز  وعضوية  االجتماعية  الشئون  وزارة 

بعض  إلى  باإلضافة  والتوظيف،  بالتدريب  المعنية  الحكومية 

مؤسسات المعاقين العاملة في المجال نفسه ] وبالرغم من 

ولكن   ،] اآلن  حتى  يذكر  شيئًا  تقدم  لم  أنها  إال  اللجنة  حداثة 

عمومًا يعتبر الحكم على تلك اللجنة سابقا ألوانه وذلك نظرًا 

لحداثتها.

أما سوق العمل في اإلمارات ومدى حظوظ المعاقين بصريًا 

إن  ال��ق��ول  نستطيع  فإننا  فيه  وظ��ائ��ف  على  الحصول  ف��ي 

لكل  وإن  رئيسية،  قطاعات  أربعة  إلى  ينقسم  السوق  هذا 

تلك  أبرز  ومن  ومميزاته،  القطاعات خصائصه  تلك  من  قطاع 

القطاعات:

والهيئات  ال���وزارات  والمحلي:  االت��ح��ادي  الحكومي  القطاع 

وال��م��ؤس��س��ات وال���دوائ���ر ال��ت��اب��ع��ة ل��ل��ح��ك��وم��ة االت��ح��ادي��ة أو 

الحكومات المحلية لكل إمارة، ويمتاز هذا القطاع كونه حكوميًا 

بضمانات عدة كالتقاعد وغيرها من االمتيازات، إال أن المردود 

المادي للعاملين في هذا القطاع يعتبر أقل مقارنة مع باقي 

يعملون  اإلمارات  في  بصريًا  المعاقين  غالبية  و   ، القطاعات 

في  التدريب  فإن  سابقًا  ذكرنا  وكما  الحكومي،  القطاع  في 

المعاقين  على  سلبًا  انعكس  مما  محدود  القطاعات  ه��ذه 

وبالتالي  الوظيفية  المهام  محدودية  عليه  وترتب  بصريًا، 

المكتسبة. الخبرة  محدودية 

الطابع  ذات  والمؤسسات  الشركات  الحكومي:  شبه  القطاع 

الربحي، والتي تمتلك الحكومة النسبة األكبر فيها، ولقد بدأ 
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اآلونة  في  واالزده��ار  بالنمو  القطاع  هذا 

األخيرة وبالذات في مدينة دبي، وتحديدًا 

العاملون  ويحظى  العقارات،  مجال  في 

في هذا القطاع بمزايا وامتيازات متعددة 

المستمر،  وال��ت��دري��ب  األج����ور،  ك��ارت��ف��اع 

وق����د ب����دأ ه����ذا ال��ق��ط��اع ب��ق��ب��ول بعض 

فرص  م��ازال��ت  ول��ك��ن  ب��ص��ري��ًا،  المعاقين 

القطاع   ه��ذا  في  بصريا  المعاقين  عمل 

الرغم من كونه ميدانًا رحبًا  محدودة، على 

إلظهار قدرات وإمكانيات المعاقين بصريًا 

الحديثة  التقنيات  على  العتماده  وذل��ك 

بشكل أساسي في العمل.

المملوكة  ال��ش��رك��ات  ال���خ���اص:  ال��ق��ط��اع 

بالجانب  الشركات  تلك  وتعنى  ل��ألف��راد، 

الربحي، وغالبًا ما تلجأ مثل تلك الشركات 

الستقطاب العمالة الرخيصة وذلك لتقليل 

ال��م��ص��روف��ات وزي���ادة األرب����اح، ول��م يحظ 

في  تذكر  عمل  فرصة  بأي  بصريًا  المعاق 

الشركات  تلك  اكتفت  وقد  القطاع،  هذا 

وم��ؤس��س��ات  ل��م��راك��ز  ال��داع��م  دور  بلعب 

المادية. تبرعاتها  المعاقين من خالل 

بصريا  المعاقين  بامتالك  يتعلق  وفيما 

قبلهم  م���ن  ت�����دار  خ���اص���ة  ل��م��ش��روع��ات 

على  شحيحة  ال��م��ب��ادرات  تلك   فمازالت 

الرغم من وجود عدد من البرامج التمويلية 

والمتوسطة. الصغيرة  الشباب  لمشاريع 

والمؤسسات  كالبنوك  المصارف:  قطاع 

الرغم  وعلى  ال��م��ال،  مجال  في  العاملة 

في  العمل  قطاعات  أب��رز  م��ن  كونه  م��ن 

إال  المتعددة  المتيازاته  ن��ظ��رًا  اإلم���ارات 

للمعاقين  الداعم  دور  بلعب  اكتفى  أن��ه 

المدفوعة  المادية  إسهاماته  خ��الل  م��ن 

يذكر  يقدم شيئًا  ولم  تبرعات،  على شكل 

المعاقين  وت��وظ��ي��ف  ت��دري��ب  م��ج��ال  ف��ي 

تدريب  في  تمامًاً  النقيض  وعلى  بصريًا، 

وتوظيف باقي اإلعاقات دون البصرية.

ما الذي يحتاجه المعاق؟
التوعية: المجتمع المحلي في اإلمارات مازال بحاجة إلى المزيد من برامج 

التوعية، ومما الشك فيه إن برامج التوعية ستسهم بشكل فعال في 

إنجاح البرامج الموجهة لصالح المعاقين بصريًا، بشرط إشراك المعاقين 

البرامج  تلك  تكون  وأن  التوعوية،  البرامج  لتلك  والتنفيذ  التخطيط  في 

بعيدة عن المبالغة ومحاكية الواقع الحقيقي لحياة المعاقين عمومًا.

تطوير التدريب: مازال التدريب الموجه للمعاقين بصريًا بحاجة إلى التطوير، 

وإذا ما طورت البرامج التدريبية فاننا نستطيع القول بأن لدينا معاقين 

باستمرار،  المتغيرة  العمل  قادرين على مواكبة متطلبات سوق  بصريًا 

وإن تطوير البرامج التدريبية يضمن لهم فرصًا وظيفية جيده ومتنوعة، 

وبالتالي سوف تكون لديهم حرية االختيار بين عدد من الوظائف.

نظام عمل البرامج التطبيقية: مازالت دول الوطن العربي بأسره تهمل 

جانب مالءمة البرامج التطبيقية المستخدمة في سوق العمل للمعاقين 

بصريا، وقد تسبب ذلك في صعوبات تواجه برامج قارئ الشاشة ومدى 

تفاعلها مع تلك البرمجيات، و السبب في ذلك غياب التشريعات، وجهل 

المبرمجين بهذه القضية، وغياب والوعي العام بأهمية مالءمة البرامج 

ليتسنى للمعاقين بصريًا استخدامها، وينطبق ذلك أيضًا على مواقع 

الويب السيما المواقع الحكومية والخدمية، و الحل األمثل لمثل تلك 

البرمجة  لشركات  ملزمة  قوانين  ووض��ع  الشاملة،  التوعية  اإلشكالية 

السيما تلك الشركات التي لديها تعامالت مع القطاع الحكومي.

تطوير برامج قارئ الشاشة العربية: إننا اليوم في أمس الحاجة لتطوير 

على  العمل  سوق  اعتماد  بسبب  وذل��ك  العربية  الشاشة  ق��ارئ  برامج 

مقترن  والتوظيف  التدريب  عمليات  فتطور  كبير،  بشكل  التكنولوجيا 

بشكل كبير بتطور البرامج، كذلك يجب أن تصاحب عملية تطوير البرامج 

البرامج  بتطويع  مختص  عمل  فريق  وإيجاد  المستخدمين،  كفاءة  رفع 

التطبيقية ليتسنى للمعاقين بصريًا استخدامها بشكل فعال.

تطوير التعليم المقدم للمعاقين بصريًا: مازال التعليم المقدم في مراكز 

ومؤسسات المعاقين تعليمًا أكاديمًا نظريًا، ومازالت مدخالت التعليم 

بعيدة كل البعد عن التطور التكنولوجي، لذلك بات ملحًا تطوير المنهاج 

الدراسي، والحرص على إكساب الدارسين المهارات األساسية بجانب 

عالية من  كفاءة  ذات  تعليمية  النظرية وذلك لضمان مخرجات  الدراسة 

المعاقين بصريًا.
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لماذا يستخدم المكفوفون العصا البيضاء ؟

للعصا  المكفوفين  الس��ت��خ��دام  األس��ب��اب  م��ن  ع��دد  ه��ن��اك 

البيضاء:

1- العصا البيضاء ترمز لمن يحملها بأنه شخص كفيف، ومن 

تفهم  أو  اآلخرين مساعدته  يحملها يسهل على  ثم فان من 

وضعه بمجرد رؤيته من بعيد .

2- تساعد الكفيف على معرفة نوع األرض التي يسير عليها.

الكفيف  طريق  تعترض  التي  العقبات  تحديد  على  تساعد   -3

ومعرفة نوعها.

4- تقي الكفيف من االصطدام بالعقبات .

االحتفال بها سنويًا منذ العام 1980

العصا البيضاء.. عمر طويل في
خدمة المكفوفين

يعتبر جيمز بيغ James Biggs الذي كان يعمل مصورًا أول من أطلق تسمية العصا البيضاء على عصا المكفوفين بعد تعرضه 

لحادث سير أدى إلى فقد بصره. وبعد أن بدأ باستخدام العصا تعرض أيضًا ألكثر من حادث نتيجة لالزدحام المروري للدراجات 

وسائقي العربات. بعد ذلك فكر في إدراج اللون األبيض وعمم تجربته عبر الصحف والمؤسسات. ومن هنا اعتمدت العصا 

للمكفوفين. البيضاء 

في العام 1931 أطلقت في فرنسا أول حركة للعصا البيضاء لنشر الوعي حول استخدامها وأهمية استخدامها ونشر الوعي 

10/15 من كل عام يومًا  1980 اجتمع المجلس العالمي لرعاية المكفوفين وحدد يوم  حول حركتها للمجتمعات. وفي العام 

عالميًا للعصا البيضاء.
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5- تساعد الكفيف على تحديد مسار السير .

السير ومعرفة  أثناء  والجدران  األرصفة  تتبع  المساعدة على   -6

المنحنيات والمحافظة على سالمة يده.

7- تساعد الكفيف على التعرف على عالمات الطريق.

8- تقي الكفيف من الوقوع في الحفر التي تعترض الطريق .

9- تساعد الكفيف على معرفة عرض الطريق واتساعه .

10-  تساعد الكفيف على السفر والترحال باستقالل تام

هل هناك أنواع مختلفة من العصا البيضاء ؟

نعم يوجد خمسة أنواع من العصي البيضاء

1- العصا الرمزية

البصر والمسنون  المكفوفون وضعاف  وهي عصا يستخدمها 

أيضًا للداللة على أن صاحبها لديه مشكلة ما في اإلبصار دون 

بالحركة  الخاصة  البيضاء  للعصا  الالزمة  المعايير  بها  تتوفر  أن 

والتنقل .

2- العصا اإلرشادية

التي  األرضية  نوع  لمعرفة  المكفوفون  يستخدمها  عصا  وهي 

يسيرون عليها وحواف األرصفة ودرجات السلم وكذلك لحماية 

الجزء األسفل من الجسم فقط ، ويكون طولها فوق خصر الجسم 

بقليل ،وتصنع أطراف هذه العصي من النايلون أو األلمونيوم .

3- العصا الطويلة

بصورة  وال��ت��رح��ال  التنقل  ف��ي  استعمااًل  العصي  أكثر  وه��ي 

من  األس��ف��ل  ال��ج��زء  عند  طولها  يكون  أن  وينبغي  مستقلة، 

إنسان آلخر  يختلف من  فإن طولها  ثم  الصدري، ومن  القفص 

ويستطيع الكفيف من خالل العصا الطويلة أن يكتشف العقبات 

التي قد تعترض طريقة قبل االصطدام بها وتصنع أطراف هذه 

منها  أشكال  عدة  األط��راف  هذه  وتأخذ  النايلون،  من  العصي 

الشكل المدبب أو الكروي أو المخروطي .

4- عصا السير العادية

أن  دون  والمبصرون  البصر  وضعاف  المكفوفون  ويستخدمها 

خشبية  م��ادة  من  تكون  ما  وع��ادة  خاصة،  مواصفات  لها  يكون 

صلبة تتحمل االتكاء عليها أحيانًا .

5- عصا هبل

وهي عصا مقوسة تشبه مضرب التنس إلى حد كبير وتستخدم 

في األرضيات غير المناسبة للعصا الطويلة مثل المناطق ذات 

التضاريس الوعرة والطرق الصخرية ، و ينبغي أن يصل طولها 

إلى ما فوق الجزء األسفل من القفص الصدري .

6- العصا اإللكترونية

البيضاء  العصا  شكل  على  مصممة  الكترونية  عصاه  وه��ي 

الطويلة لكنها تقدم للكفيف ترددات فوق صوتية يشعر بها تحت 

يده عندما تصطدم بعقبة معينة في طريقها

كما أنها تستطيع استكشاف العقبات في كل االتجاهات على 

مسافة خمسة أمتار.

قانون العصا البيضاء

العالمي  االت���ح���اد  تشكيل  ت��م   1984 ال��ع��ام  ف��ي 

البيضاء  العصا  قانون  وأطلق  بادر  حيث  للمكفوفين 

ونصه التالي:

ه���و ق���ان���ون ي��ؤك��د ع��ل��ى أن ل��ل��م��ك��ف��وف��ي��ن ال��ذي��ن 

األماكن  ارتياد  الحق في  البيضاء  العصا  يستخدمون 

العامة مثل المبصرين، وهذا يعني أن لهم الحق في 

يصطحبوا  وأن  البيضاء  العصي  معهم  يحملوا  أن 

واألبنية  األماكن  هذه  داخ��ل  تجوالهم  خالل  الكالب 

والمتاجر  والمتاحف  والمسارح  والمطاعم  والمكاتب 

وأماكن العمل وفي الحافالت والسيارات والقطارات 

هذا  صدر  وقد   ، العامة  األماكن  وجميع  والطائرات 

أن  ليؤكد  للمكفوفين  الدولي  االتحاد  عن  القانون 

للمكفوفين نفس الحقوق التي ألي شخص آخر .
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دراسة ميدانية قدمتها شرطة دبي للمؤتمر 
الدولي الثالث الرياضة في مواجهة الجريمة

تطور رياضة المعاقين وتأثيرها في 
التأهيل والعالج )المكفوفين نموذجًا(

الرياضية  المالعب والصاالت  تهيئة  إلى ضرورة  المجتمع  تكيفهم مع  المعاقين في  رياضة  دور  دراسة ميدانية عن  خلصت 

عالجي  كجانب  الرياضة  واستثمار  الالعبين،  وتجانس  اإلعاقات  وأن��واع  يتناسب  بما  األدوات  وتوفير  المعاقين،  لوصول 

للمعاقين.

وتناولت الدراسة التي أعدها الدكتور يوسف شراب من مركز دعم اتخاذ القرار بشرطة دبي للمؤتمر الدولي الثالث بعنوان 

„الرياضة في مواجهة الجريمة“ عرض وتقييم للتجارب التطبيقية المحلية ودورها في تعزيز دور الرياضة في الوقاية ومواجهة 

الجريمة، كما قام الباحث بإجراء البحث على المعاقين الرياضيين في دولة اإلمارات العربية المتحدة ممثلة في نادي الرياضات 

الخاصة بدبي ونادي الثقة للمعاقين بالشارقة وذلك باستخدام اإلستبيان المباشر للمستهدفين والمقابالت غير المقننة مع 

القائمين باإلشراف الفني واإلداري على المعاقين الرياضيين.

النفسية واالجتماعية  الجوانب  الخارجية. واإلفادة من  للمشاركات واألنشطة  المعاقين  الالعبين  بتهيئة  الدراسة  كما أوصت 

لرياضة الترويحية للمعاقين. والتأكيد على دور وأهمية اإلعالم في تأقلم المعاقين مع المجتمع. وفي الصفحات التالية من 

هذا الكتاب مقتطفات من الدراسة.
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تطور رياضة المعاقين في دولة اإلمارات العربية المتحدة:

االتحادي  والقانون  المتحدة  العربية  اإلم��ارات  دولة  دستور  يعد 

األعلى  المجلس  أعضاء  بعض  من  الصادرة  المراسيم  وبعض 

ال��ق��رارات  وبعض  المتحدة  العربية  اإلم���ارات  ل��دول��ة  االت��ح��ادي 

وينص  بالدولة،  المعاق  لحقوق  الداعم  الرافد  ال��وزراء  لمجلس 

)14( على أن المساواة  المادة رقم  دستور دولة اإلم��ارات في 

والعدالة االجتماعية، وتوفير األمن والطمأنينة لجميع المواطنين 

في المجتمع. وتنص المادة )16( من الدستور على أن يشمل 

المجتمع برعاية الطفولة واألمومة ويحمي القصر.

الضمان  بشأن  1977م  لسنة   )6( رقم  االتحادي  القانون  ونص 

االجتماعي على مراعاة أوضاع وظروف المعاقين والعمل على 

مراكز  إنشاء  طريق  عن  اإلعاقة  سلبيات  تجاوز  في  مساعدتهم 

الرعاية وإتاحة فرص التأهيل وتسهيل دمجهم في الحياة، وتنص 

الضمان  شمول  على  االت��ح��ادي  القانون  من   )3( رق��م  ال��م��ادة 

االجتماعي لفئات ذوي العاهات كليا أو جزئيا عن العمل...

قانون اتحادي رقم )29( لسنة 2006م في شأن حقوق المعاقين 

المعدل بقانون اتحادي رقم )14( لسنة 2000م.

وبحسب المادة )2(: يهدف القانون لكفالة المعاق وتوفير جميع 

أن  يجوز  وال  وإمكاناته  قدرته  به  تسمح  ما  حدود  الخدمات في 

تكون اإلعاقة سببًا يحول دون تمكن المعاق من الحصول على 

والخدمات  الرعاية  مجال  في  خصوصًا  والخدمات  الحقوق  تلك 

والمهنية  والتعليمية  والصحية  واالق��ت��ص��ادي��ة  االجتماعية 

والثقافية والترويحية.

أما المادة )3(: تكفل الدولة المساواة بينه وبين أمثاله من غير 

التشريعات،  جميع  اإلعاقة في  بسبب  التمييز  وعدم  المعاقين 

التنمية  وبرامج  سياسات  جميع  في  ذل��ك  مراعاة  تضمن  كما 

أساس  على  التمييز  لمنع  المناسبة  التدابير  واتخاذ  االقتصادية 

اإلعاقة.

و تتولى المراكز والمؤسسات والمعاهد الخاصة برعاية وتدريب 

المعاقين وتأهيلهم، حسب المادة )9( المهام اآلتية:-

تأهيل المعاقين للتكيف واالندماج في المجتمع.

توفير التربية الخاصة للمعاقين.

توفير برامج التدريب المهني للمعاقين.

تدريب أسر المعاقين على أساليب التعامل معهم.

وتعتبر مكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 

الدولة حفظه الله، لتكريم أصحاب االنجازات الرياضية والبالغة 12 

مليونًا و 287 ألفًا و 500 درهم، تعكس بوضوح االهتمام الذي 

توليه الدولة وقيادتها الرشيدة لقطاع الرياضة، وتشجيع الشباب 

ليس على ممارستها وحسب، بل وعلى تحقيق التفوق واالنجاز 

فيها أيضًا، لرفع علم الدولة خفاقًا عاليًا في المناسبات الرياضية 

اإلقليمية والعالمية. هذه المكرمة التي تعتبر أعلى قيمة مكافأة 

لتكريم الرياضيين في تاريخ الدولة سيتم توزيعها على أصحاب 

االنجازات في مختلف األلعاب الرياضية.

وما يلفت االنتباه هو ان اتحاد المعاقين يتصدر قائمة المكرمين 

المخصصة  المكافأة  ف��ي  مالية  قيمة  أعلى  على  بالحصول 

ألصحاب االنجازات، بعد تحقيقه 29 ميدالية خالل العام الماضي، 

وال شك أن هذا ينعكس االهتمام واالحتفاء الكبير بهذه الفئة 

من جانب الدولة، والحرص على إدماجها في المجتمع باعتبارها 

شريكًا رئيسيًا فيه ومساهمًا في تحقيق إنجازاته المختلفة.

رياضة المعاقين في دولة اإلمارات العربية المتحدة:

المعاقين  لرياضة  اإلم���ارات  إلتحاد  اإلستراتيجية  الخطة  تأتي 

الحديثة  للمتغيرات  واستجابة  السياسية  القيادة  قرارات  لتواكب 
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النتائج  شهدت  فقد  العالمية  والمتغيرات  األه��داف  حيث  من 

التي حصل عليها الالعبون ضمن البطوالت االولمبية والعالمية 

والعربية الخليجية قفزات كبيرة تحطمت من خاللها أرقام عالمية 

األمر الذي يدعو إلى وضع خطة دقيقة تستند على إستراتيجية 

علمية لتحقيق أهدافها من أجل تأهيل المعاق اجتماعيًا ونفسيًا 

للسنوات  والخارجية  الداخلية  الرياضية  البرامج  وصحيًا من خالل 

القادمة.

العمل  إستراتيجية  المعاقين  لرياضة  اإلم��ارات  إتحاد  وضع  لقد 

لكافة فئات اإلعاقة لممارسة األنشطة الرياضية وإعداد الخطط 

والبرامج التنفيذية والتي تعني بتطوير المهارات لدى المعاقين 

وتنميتها وفقًا لطموحاتهم، فالتطوير الفني واإلداري هو محور 

عمل االتحاد للحصول على الهدف العام الذي نسعى إليه وهو 

االرتقاء برياضة المعاقين بدولة اإلمارات العربية المتحدة إذ أن 

طريق اإلبداع وتحقيق االنجازات العالمية يتطلب التفاعل والجهد 

والمثابرة من جميع المعنيين باالتحاد إداريين ومدربين والعبين 

لتحقيق الهدف المنشود وهو تحقيق أفضل النتائج الرياضية)(.

وتنص المادة )10(: أن لكل معاق مواطن الحق في االستفادة 

من الخدمات الصحية وإعادة التأهيل وخدمات الدعم على نفقة 

الدولة منها:-

زرع  أم ال: من  اإلعاقة  نتجت عن  كافة سواء  الجراحية  العمليات 

مراكز  ف��ي  واالستشفاء  األط���راف  وتقويم  ال��ق��روح  ومعالجة 

متخصصة وغيرها للعالج المكثف أو العادي. ويشمل ذلك توفير 

ضروري  هو  مما  وغيرها  والمعينات  واألدوات  المعدات  جميع 

إلنجاح العملية، سواء كانت دائمة أو مؤقتة.

اختصاصيين،  عامين،  أط��ب��اء  ل���دى:  وال��ع��الج  المعاينة  توفير 

السمع  وتخطيط  النفسي،  والتقييم  أسنان  أطباء  استشاريين. 

واألشعة والتحاليل ألمخبريه، وصرف األدوية.

وتضمن:  والخارجي  الداخلي  والمتخصص:  ألتأهيلي  العالج 

العالج الطبيعي والعالج الوظيفي والعالج النطقي والسمعي 

والنفسي.

المعينات التقنية واألجهزة المساعدة من أجهزة تعويضية متحركة 

أشكال  وغيرها(  اصطناعية  وعين  وسماعات  أط��راف   ( وثابتة 

ماشيات،  متحركة، عصي،  )كراسي  للتنقل  تقويمية، ومعينات 

المستخدمة في  القروح وكافة األدوات  وعكازان( وللوقاية من 

العمليات الجراحية.

وفي المادة )11(: تقرر تشكل لجنة تسمى „ اللجنة المتخصصة 
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ال��وزراء،  مجلس  بقرار  للمعاقين“  والتأهيل  الصحية  للخدمات 

الجهات  من  ممثلين  الصحة وعضوية  وزارة  وكيل  برئاسة  تكون 

واجتماعاتها.  اللجنة  عمل  نظام  الصحة  وزي��ر  ويصدر  المعينة، 

وتمارس اللجنة على وجه الخصوص ما يأتي:- 

توفير الخدمات التشخيصية والعالجية والتأهيلية وتطوير البرامج 

والخدمات الصحية القائمة من أجل النهوض بالمعاقين.

والتثقيف  والتوعية  والتشخيص  المبكر  الكشف  برامج  وض��ع 

الصحي، وتأمين وسائل التدخل المبكر والمتخصص في مجال 

اإلعاقة.

اإلعاقة  مجال  في  المتخصصة  الصحية  البشرية  الكوادر  توفير 

بمختلف أنواعها وتدريبها وتأهيلها.

إعداد الدراسات الوطنية للتعرف على األسباب التي تؤدي إلى 

اإلعاقة وتداعياتها وسبل الوقاية منها وتعميمها على الجهات 

المعنية في الدولة.

الوزراء  الوزير تمهيدًا لرفعها إلى مجلس  رفع تقارير دورية إلى 

التخاذ ما يراه مناسبًا.

للتعليم  )12( فرصًا متكافئة  المادة  للمعاق في  الدولة  تضمن 

ضمن جميع المؤسسات التربوية أو التعليمية والتأهيل المهني 

وتعليم الكبار والتعليم المستمر وذلك ضمن الصفوف النظامية 

أو في صفوف خاصة إذا استدعى األمر ذلك، مع توفير المنهج 

أخ��رى  )ب��راي��ل( وب��أي ط��رق  أو طريقة  بلغة اإلش���ارة  ال��دراس��ي 

حسب االقتضاء. وال تشكل اإلعاقة في ذاتها مانعًا دون طلب 

أو  تربوية  مؤسسة  أية  إلى  الدخول  أو  االلتحاق  أو  االنتساب 

تعليمية من أي نوع حكومية كانت أو خاصة.

التعليم  ووزارة  والتعليم  التربية  وزارة  فتلتزم   )13( المادة  أما 

بالتعاون مع  باتخاذ اإلجراءات المناسبة  العالي والبحث العلمي 

الدراسية،  التربوي والمناهج  التشخيص  لتوفير  المعنية  الجهات 

تعمل  كما  التدريس  ألغ��راض  الميسرة  والتقنيات  والوسائل 

ووضع  المعاقين،  مع  للتواصل  معززة  بديلة  طرق  توفير  على 

من  ذلك  وغير  ميسرة  مادية  وبيئة  للتعلم  بديلة  استراتيجيات 

الوسائل الالزمة لكفالة المشاركة التامة للطالب المعاقين.

والبحث  العالي  التعليم  ووزراء  والتعليم  التربية  وزارة  وعلى 

التخصصات  توفير  المعنية  ال��ج��ه��ات  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  العلمي 

األكاديمية إلعداد العاملين المعاقين وأسرهم سواء في مجاالت 
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التشخيص والكشف المبكر أو التأهيل التربوي أو االجتماعي أو 

التدريب  برامج  توفير  وضمان  المهني،  أو  الطبي  أو  النفسي 

إثناء الخدمة لتزويد العاملين بالخبرات والمعارف الحديثة حسب 

المادة )14(.

وفي المادة )15(: تشكل بقرار من جلس الوزراء لجنة تسمى „ 

برئاسة وكيل وزارة  المعاقين“ تكون  بتعليم  المتخصصة  اللجنة 

التربية والتعليم وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية. ويصدر 

وزير التربية والتعليم نظام عمل اللجنة واجتماعاتها.

وتمارس اللجنة على وجه الخصوص ما يلي:

التربوية  المؤسسات  جميع  لضمان  التنفيذية  البرامج  وض��ع 

التعليم  وح��دات  في  أو  النظامية  صفوفها  في  والتعليمية 

المتخصصة.

التربوية  الخطط  التعليمة وإعداد  للبرامج  المنهجي  البناء  تطوير 

المواكبة لروح العصر والتطور التقني والتي تتالءم مع السمات 

اإلنمائية والنفسية للمعاقين.

برامج  م��ن  المعاقين  بتعليم  المتعلقة  األم���ور  ك��اف��ة  تنظيم 

النظامية  الصفوف  في  االلتحاق  وش��روط  وأساليب  وإج��راءات 

وتأدية االمتحانات.

التربوية  البشرية  ال��ك��وادر  وت��دري��ب  تأهيل  س��ي��اس��ات  وض��ع 

والتعليمية العاملة في مجال المعاقين.

تقديم االستشارات والمساعدة التقنية والفنية والتعليمية إلى 

كافة المؤسسات التعليمية التي تود استقبال معاقين ودراسة 

بيئة  وتأهيل  والتقنيات  بالمعدات  المتعلقة  التمويل  طلبات 

المؤسسة التعليمية.

إلى  مجلس  إلى  لرفعها  تمهيدًا  الوزير  إلى  دوري��ة  تقارير  رفع 

مجلس الوزراء التخاذ ما يراه مناسبًا.

التأهيل الرياضي للمعاقين بصريًا

يعرف التأهيل في مجال المكفوفين بأنه مساعدة الكفيف على 

استغالل قدراته ومواهبه في القيام بالعمل الذي يالءم هذه 

الفئة، لكي يستطيعوا إعالة أنفسهم وأسرهم.

يعرف التأهيل بأنه استعادة قدرة أو قدرات مفقودة بعد أن كان 

للعالج  مجاريًا  يكون  قد  التأهيل  فإن  وبهذا  بسوء،  أصابها  قد 

الجسمي أو النفسي، وربما يلعب دورًا فيه مع أن له دورًا مميزًا. 

كفيف  لكل  األنشطة  تجدول  هادفة  ديناميكية  خطة  فالتأهيل 

التي  األنشطة  على  الجداول  تلك  مثل  وتتبنى  بأكمله،  لليوم 

وتعليم  النفسية،  للخدمات  االعتبار  بنظر  األخذ  المعالج  يصفها 

بالعالج  يلحق  موجه  اجتماعي  وتطبيع  الصغار،  وتدريب  الكبار 

وإعادة التدريب، فالتأهيل ضمن هذا المعنى هو إعادة الكفيف 

بها،  يقوم  التي  باإلعمال  يتعلق  فيما  السابق  وضعه  إل��ى 

التأهيل  الشائعة هي  اللفظة  أن  غير  بالتيسير،  أحيانًا  ويوصف 

بمعنى تأمين الشروط االجتماعية أو االقتصادية الكفيلة بتمكين 

المادية،  الحاجات  لسد  يكفي  عمل  ممارسة  من  الكفيف  الفرد 

ويتيح المجال لالنخراط في سلك المجتمع، وهناك جملة نقاط 

البصرية  اإلعاقة  مجال  في  التأهيل  جهود  إليها  توجه  أساسية 

وهي:

أعلى درجة من التحسن البدني.

إحالل مهني يمّكن المكفوف من العمل بأقصى استطاعته.

بحيث  والشخصية  االجتماعية  العالقات  ف��ي  الجيد  التوافق 

نافع في  أن يؤدي وظيفته كعضو  الكفيف من جديد  يستطيع 

المجتمع.

أصيبوا  ال��ذي��ن  بصريًا  المعاقين  معاونة  يستهدف  التأهيل 

بالئمهم في حدود قدراتهم  الذي  بالعمل  كلي  أو  جزئي  بعجز 

النفسي  التكيف  على  ومساعدتهم  اإلصابة  بعد  وطاقاتهم 

واالجتماعي للظروف المحيطة في المجتمع.

خطوات التأهيل الرياضي للمعاقين بصريًا:

الحصر أو اكتشاف الحاالت:

من األمور األساسية في خطوات التأهيل الرياضي هو تحديد 

الرعاية االجتماعية، ومن ثم ينبغي  حجم المجتمع الذي تشمله 

مكتسبة  أم  والدي��ة  أكانت  سواء  البصرية  اإلعاقة  حاالت  حصر 
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وتصنيفها، وينبغي اكتشاف هذه الحاالت مبكرًا.

مرحلة اإلعداد البدني:

تبدأ هذه المرحلة بعملية الفحص الطبي أواًل لتحديد سبب الكف 

البصري، ودرجته ونوع العالج المطلوب، ويشمل اإلعداد البدني 

للمعاقين بصريًا اآلتي:

بعض  إل��ى  يحتاج  الكفيف  أن  تبين  إذا  الطبي  ال��ع��الج  إت��م��ام 

العمليات أو التدريب.

التي  الرياضات  من  نوعًا  الكفيف  يمارس  حيث  بالعمل،  العالج 

يميل لممارستها أثناء فترة العالج، وذلك لتدريب الكفيف على 

القيام بحركات معينة تفيد خطة العالج.

وخاصة  بالنظارات  باالستعانة  الرياضية  األنشطة  على  التدريب 

مع ضعاف البصر.

مرحلة المتابعة:

درجة  ودراس��ة  الكفيف  نشاط  متابعة  إلى  العملية  هذه  ترمي 

تكيفه مع زمالئه، ويتوقف هذا العمل على استعداداته النفسية 

والميول الشخصية، والتعرف على مشكالته سواء في النادي أو 

الجمعية أو المدرسة أو في مجال عمله، ومساعدته في حل هذه 

المشكلة حتى ال يشعر باإلحباط وينصرف عن النشاط الرياضي 

سهر  بشكل  تحريكهم  وكيفية  وملبسهم،  بنظافتهم  والعناية 

ومريح، وتختلف نشاطات التأهيل تبعًا لسن الكفيف ومستوى 

كبيرة  اإلعاقة  ودرجة  اإلعاقة مكتسبة  كانت  إذا  السابقة،  خبراته 

التي  البيئة  تركيب  إلع��ادة  ألتأهيلي  المعالج  يتدخل  ما  وكثيرًا 

يعيش فيها الكفيف، لزيادة مقدرته على الحركة وخدمة نفسه، 

فقد يعمل على إعادة ترتيب أثاث الغرفة بشكل معين.

ثالثة أهداف في رياضة المعاقين
أواًل: االستفادة من الرياضة كعامل عالجي:

للعالج  طبيعية  وسيلة  للمعاقين  الرياضة  ممارسة  تعتبر 

على هيئة تمرينات عالجية تأهيلية، وكأحد المكونات الهامة 

البدنية  اللياقة  للعالج الطبيعي  بدرجة كبيرة في استعادة 

للمعاق، مثل استعادته للقوة العضلية، والمهارة، والتوافق 

والمرونة،  والسرعة،  الجلد(   ( والتحمل  العصبي،  العضلي 

كما  الحياة،  العامة في  ولياقته  لكفاءته  استعادته  وبالتالي 

تساهم تلك التمرينات في تغلب المعاق على ما يصادفه 

من إرهاق عضلي خاصة في بداية المراحل التأهيلية، مثل 

مرحلة الخروج من الجبس والبتر، والشلل العصبي.

للرياضة  النفسية  االيجابية  الجوانب  من  االستفادة  ثانيًا: 

الترويحية:

إيجابية عميقة تفوق كونها عالجًا  المعاقين جوانب  لرياضة 

بدنيًا لهم فيتعدى األمر كونها طريقة ووسيلة ناجحة وجيدة 

للترويح النفسي للمعاق كما تشكل جانبًا مهمًا من استرجاعه 

لعنصر الدافعية الذاتية والصبر والرغبة في اكتساب الخبرة 

والتمتع الصحيح بالحياة.

إع��ادة  في  كبير  إيجابي  ب��دور  الترويحية  الرياضة  وتساهم 

التوازن النفسي للمعاق وللتغلب على الحياة الرتيبة والمملة 

ما بعد اإلصابة. وتهدف الرياضة الترويحية إلى غرس عناصر 

االعتماد والثقة بالنفس واالنضباط وروح المنافسة الصحيحة 

النفسي  الجانب  تدعيم  بالتالي  المعاق،  ل��دى  والصداقة 

والعصبي إلخراج المعاق من عزلته التي فرضها على نفسه 

في المجتمع.

ثالثًا: إعادة تأقلم المعاقين في المجتمع:

تأقلمهم  إع���ادة  المعاقين  لرياضة  النبيلة  األه���داف  م��ن 

المحيط بهم، أو تسهيل وسرعة  المجتمع  ببنية  والتحامهم 

استفادتهم وإفادتهم للمجتمع بانتظامهم في ما يسمى 

مهنة  ممارسة  على  المعاق  تدريب  أي  المهني،  بالعالج 

إعاقته.  ونسبة  ومواهبه  لميوله  طبقًا  جديدة  أو  سابقة 

للمعاق  الالزم  المهني  التأهيل  دعم  إلى  الرياضة  وتهدف 

وتنمية وتطور أدائه لمهنته الجديدة.
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وعـلـوم
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طـب و عـلـوم

تتصدر أسباب اإلصابة بالعمى في اإلمارات
المياه البيضاء.. أسباب العمى 

وطرق العالج
الطبيعية شفافة. وتبدو  األحوال  تكون في  التي  العين  إعتام يصيب عدسة  عبارة عن  الساد  أو  األبيض  الماء  أو  الكتاراكت 

العدسة في هذه الحالة مثل لوح من الزجاج متسخ بالغبار. وعادة ما يستغرق األمر سنوات حتى يبلغ اإلعتام حدًا يمنع الضوء 

من الوصول إلى الشبكية أو تفريق أشعة الضوء، وفي الحالتين يحدث فقدان البصر.وبحسب تصريحات رسمية لوزارة الصحة 

اإلماراتية فإن المياه البيضاء تتصدر أسباب اإلصابة بالعمى في اإلمارات

وسميت بالماء البيضاء ألنها تظهر بيضاء للناظر من خالل بؤبؤ العين. وتتكون الماء البيضاء نتيجة خلل في اتزان العناصر 

الكيميائية الضرورية والمهمة لنمو وصفاء العدسة. 

وعلى عكس ما يعتقد كثيرون، ال تحدث المياه البيضاء بسبب سرطان، والغاللة التي تغطي العين ليس لها عالقة بإجهاد 

العينين، وهي ال تمتد من إحدى العينين إلى األخرى )رغم أنه في بعض الحاالت قد تصاب العينين(.

ومع الشيخوخة، تصبح العدسة أقل مرونة، وأكثر سمكًا، وتصبح األلياف المكونة للعدسة أكثر انضغاطًا وتصبح العدسة أكثر 

صالبة، وعالوة على ذلك تبدأ جزيئات البروتين بداخل العدسة في االلتصاق معًا. وهذا التغير الذي يطرأ على العدسة مشابه 

لما يحدث عندما نغلي بياض البيض فيتحول من اللون الشفاف إلى المعتم.

األسباب:
أسباب المياه البيضاء هي:

التغيرات المرتبطة بالسن

العامل الوراثي

إصابات العين

التلوث النووي

بعض العقاقير )وبخاصة الكورتيزون(

المشاكل الصحية مثل البول السكري

احتساء المشروبات الكحولية والتدخين

التعرض للشمس لمدة طويلة قد يسهم كذلك في أن يتعرض 

المرء لخطر أكبر في حاالت نادرة.

في الصغار عند الوالدة )خلقي( في عين واحدة أو في االثنتين 

معا كما هو الحال عند إصابة األم بالحصبة خالل األشهر الثالثة 

األولى من الحمل.

بعض  األم  تعاطي  عند  البيضاء  الماء  تكون  أن  يمكن  وكذلك 

الحبوب واألدوية في األسابيع األولى من الحمل. 

يمكن أن تتكون الماء البيضاء كجزء من تغيرات أخرى في الجسم 

مثل مرض السكري، وليس شرطًا أن تتأثر العين األخرى من وجود 

ماء بيضاء في العين األولى

األعراض:
العين سميكة ومعتمة فال  الكتاراكت تصبح عدسة  تتكون  عندما 

الصورة  فتصبح  بسهولة  منها  النفاذ  ال��ض��وء  أشعة  تستطيع 

مشوشة 

1- الكتاراكت مرض ال يسبب األلم ويتفاقم ببطء، وعادة ما يصيب 

اإلبصار بتشوش وإعتام 

2- يسبب الضوء العالي ووهج الشمس الضيق للمصاب 

3- ويعاني المصاب من تشوه الصور التي يراها وفي المراحل 

المبكرة قد يصاب المرء بالمزيد من قصر النظر، ألن العدسة التي 

صارت أكثر كثافة تصبح ذات قوة مشتتة للضوء أكثر، مما يجعل 

بؤرة تجمع الضوء تصبح أمام الشبكية. وتسوء حالة الرؤية الليلية، 

وتصبح األلوان أقل حيوية.

كثير  فإن  شديد،  ببطء  تظهر  الكتاراكت  ح��االت  أغلب  ألن  ونظرًا 

أن ترغمهم حالة  بأن ثمة خطأ ما إال بعد  الناس ال يشعرون  من 
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التي تصيب حدة إبصارهم على  التدهور 

أو  نظاراتهم  على كشوف  تغييرات  إج��راء 

عدساتهم الالصقة.

هل يمكن تفادي المياه البيضاء؟
ال يمكن تفادي الماء البيضاء عند حدوثها 

كما  العدسة  يصيب  هرم  عن  عبارة  ألنها 

تفادي  يمكن  ولكن  كله،  الجسم  يصيب 

بالوقاية  الخلقية  البيضاء  المياه  وق��وع 

تعاطي  وبتجنب  ال��ح��م��ل،  إب���ان  الصحية 

وكذلك  للجنين  الضارة  واألدوي��ة  الحبوب 

بتجنب إجهاد الجسم بالعمل الشاق، أيضا 

بأمراض  أف��راد مصابين  ال��زواج من  بعدم 

في عيونهم يمكن أن يتوارثها األطفال.

المحافظة  فعليهم  السكري  مرضى  أم��ا 

ع��ل��ى ب���ق���اء ن��س��ب��ة ال��س��ك��ر ف���ي ال���دم 

المرضى  وعلى  اإلم��ك��ان  بقدر  طبيعية، 

بدون  الكورتزون  نظارات  استعمال  عدم 

عمال  وع��ل��ى  مختص  طبيب  اس��ت��ش��ارة 

خاصة  ن��ظ��ارات  يستعملوا  أن  األف����ران 

لوقاية عيونهم.

خيارات العالج:
ال يوجد عالج طبي يزيل الماء البيضاء أو 

إزالتها بأجراء  يوقف تزايدها، ولكن يمكن 

عملية جراحية..؟

م���ت���ى ت����ج����رى ال��ع��م��ل��ي��ة 
الجراحية..؟

في  الجراحية  العملية  إج��راء  األفضل  من 

تجنبًا  ال��ص��غ��ار،  عند  ممكن  وق��ت  أس���رع 

لحدوث كسل أو حول في العين المصابة. 

حتى ولو في الشهر األول.

مياه  أن��ه��ا  على  الحالة  تشخيص  أن  غير 

حاجة  أنك في  بالضرورة  يعني  ال  بيضاء 

لجراحة فورية.

إذا ل��م يكن اإلب��ص��ار ق��د ح��دث ل��ه سوى 

وتصحيح  ضبط  يمكن  طفيف،  تشويش 

درجة اإلبصار بتصحيح كشف النظر وتقوية 

اإلضاءة. وقد يكون من المفيد أيضًا لدى 

البعض تناول العقاقير الموسعة للحدقة.

البيضاء  المياه  ج��راح��ة  يؤجلون  كثيرون 

لسنوات دون أن ينتضروا، وهناك آخرون 

ال يحتاجون إليها مطلقًا.

ومع اتباع األساليب األحدث في الجراحة، 

لم يعد من الضروري االنتظار على المياه 

العدسة  تصبح  )أي  تنضج  حتى  البيضاء 

معتمة تمامًا( كي تستأصل.

جراحة المياه البيضاء
ج��راح��ة ال��م��ي��اه ال��ب��ي��ض��اء ت��ع��د واح����دة من 

بنجاح  تتم   98% أم���ان���ًا.  ال��ج��راح��ات  أك��ث��ر 

من  جيدة  درج��ة  المرضى  يستعيد  حيث 

لديهم  توجد  ال  أنه  افتراض  مع  اإلبصار، 

العملية  وتجرى  بالعين.  أخ��رى  مشكالت 

عادة باستعمال مخدر موضعي دون الحاجة 

للمبيت بالمستشفى. أكثر من %98 ممن 

البيضاء  المياه  أو  الكتاراكت  جراحة  يجرون 

بالستيكية  عدسة  زراع��ة  أيضًا  لهم  تجرى 

الطبيعية  العدسة  من  ب��داًل  العين  داخ��ل 

طبيب  يقيس  ال��ج��راح��ة،  وق��ب��ل  للعين. 

العيون استدارة القرنية وطول العين لدى 

المريض ليحسب قوة العدسة المطلوب 

أقل  العادة  في  الجراحة  تستغرق  زرعها. 

المريض  أن  من  الرغم  وعلى  من ساعة، 

الجراحي، فإنه  الفريق  يكون مدركًا لوجود 

ال يشعر بأي ألم بل وقد يدرك ما إذا كانت 

عيونه مفتوحة أم مغلقة.

إزالة الكتاراكت:
بمساعدة  بالعين  فتحة  ال��ج��راح  يصنع 

ميكروسكوب مكبر, ويتبع في هذه الجراحة 

عدة أساليب مختلفة. في جراحة الكتاراكت 

من خارج الكبسول Extracapsular يصنع 

شق جراحي على شكل نصف دائرة )طوله 

يتراوح بين 3/1 إلى 2/1 بوصة( حول حافة 

الجفن  أسفل  العين،  بياض  في  القرنية 

تاركة  المعتمة،  العدسة  وت��زال  العلوي. 

للعدسة  الخلفي  )الحافظة(  الكبسول 

التي  للعدسة  دعمًا  يوفر  وه��ذا  سليمًا، 

ستزرع ويقلل من خطر حدوث مضاعفات 

دقيقة  غرز  بعدة  الجرح  ويغلق  للشبكية. 

وه��ذه  نفسها.  تلقاء  م��ن  ت���ذوب  الحجم 

استجماتيزم  ف��ي  تتسبب  ق��د  العملية 

بالقرنية أو تزيد من حدته إن كان موجودًا 

أصاًل. وفي أسلوب أحدث يسمى اإلذابة 

 ،Phacoemulsification ب��ال��م��وج��ات 

ذات  الصوتية  ف��وق  الموجات  تستخدم 

التردد العالي في تحليل أو إذابة العدسة 

ذلك  بعد  شفطها  يمكن  بحيث  المعتمة 
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من خالل أنبوب على شكل إبرة رفيعة. وهذا يقلل بقدر كبير من 

حجم الفتحة الجراحية )إلى 8/1 بوصة فقط( ويصبح ال داعي هنا 

لعمل غرز. ويترك الجرح ليلتئم أسرع مع قدر أقل من االستجماتزم.

زرع العدسة:
نظر  بطول  مصابة  العين  تصبح  العدسة،  استئصال  بمجرد 

زرع  ويتم  بؤرة.  في  الضوء  تجميع  على  قدرتها  وتفقد  شديد 

عدسة بالستيكية بصورة دائمة في العين. وهي ال تحتاج ألي 

عناية وعادة ما تحقق إبصارًا جيدًا. وفي الغالب توضع العدسة 

إذا  أم��ا  الخلفية.  الحجرة  عدسة  ه��ذه  وتسمى  القزحية،  خلف 

وتقوم  األمامية،  الحجرة  عدسة  سّميت  القزحية،  أم��ام  زرع��ت 

حلقات بالستيكية دقيقة الحجم بتثبيت العدسات المزروعة في 

موقعها.

مطوية  عدسة  إدخ��ال  يتم  الصوتية،  بالموجات  اإلذاب��ة  وف��ي 

مصنوعة من مادة السيلكون أو اإلكريليك في فتحة دقيقة بعد 

شفط العدسة المعتمة، ثم تعود العدسة الجديدة لتفتح طياتها 

من تلقاء نفسها داخل موقعها بالعين. أما إذا استعملت عدسة 

تقليدية بعد اإلذابة بالموجات، فإن على الجّراح في هذه الحالة 

أن يوسع الفتحة التي صنعها حتى يتمكن من زرع العدسة.

بعد الجراحة:
قد يضع الجّراح رباطًا وغطاًء فوق عينيك وسوف تستريح بعض 

الوقت قبل أن تعود إلى منزلك. وباتباع أحدث أسلوب جراحي، 

جراحية  غرز  جراحية ممكنة وعدم وجود  وباستعمال أضيق فتحة 

بعد العملية، يتحسن اإلبصار في بضعة أيام، أما مع استخدام 

فتحات كبرى وغرز، فإن األمر قد يستغرق بضعة أسابيع. وأغلب 

الناس يمكنهم مزاولة أنشطتهم الطبيعية واستعادة نشاطهم 

عن  طبيبك  بسؤال  عليك  ولكن  أي��ام،  بضعة  خ��الل  الطبيعي 

اإلرشادات الواجب اتباعها.

والتصاق  الحكة  رأس��ك.  تهز  وأال  عينيك  تفرك  أال  المهم  من 

كلها  للضوء  والحساسية  بسيط  بقدر  الدموع  وذرف  الجفون، 

أمور طبيعية قد تستمر لبضع ساعات بعد الجراحة، غير أن األلم 

الشديد والتغير المفاجئ في درجة اإلبصار ليسا كذلك. اتصل 

اإلحساس  تخفيف  ويمكن  ذلك.  حدث  إذا  الفور  على  بطبيبك 

بضيق بسيط بتناول بدائل األسبرين )ألن األسبرين قد يسبب 

النزيف( كل 4 إلى 6 ساعات.

أو  مرهم  لوضع  بحاجة  تكون  قد  أسابيع،  بضعة  م��دى  وعلى 

قطرة مضاد حيوي ومضاد لاللتهاب )لمنع حدوث عدوى وللحد 

إف��رازات  أي  إلزال��ة  معقم  بماء  جفونك  نظف  االلتهاب(.  من 

لياًل فوق  قشرية، وتجنب ضوء الشمس، وارتد ِ واقيًا معدنيًا 

العين التي أجريت فيها العملية.

خطر اإلصابة بالكتاراكت:
البيضاء يتوقف على  معدل خطر تعرض المرء لإلصابة بالمياه 

بعض المعطيات:

- مرة ونصف: إذا كنت أنثى - مرتان: فرط في احتساء الكحوليات 

- مرتان: تدخن السجائر حاليًا - ثالث مرات: تعرضت لمستويات 

أو  أخ  لديك  مرات:  ثالث   - البنفسجية  فوق  األشعة  من  عالية 

بالسكر في سن  - ثالث مرات: أصبت  بالكتاراكت  أخت مصاب 

صغيرة - خمس مرات: تناولت عقاقير الكورتيزون لمدة طويلة

إرشادات:
- يجب على كل فرد تعدى عمره األربعين أن يفحص عينيه 

سنويًا.

- لدى ظهور المياه البيضاء في عين المريض عليه مراجعة 

الطبيب كل ستة أشهر، أو كلما طلب منه ذلك.

بالنسبة  مبكر  وقت  في  الجراحية  العملية  إج��راء  يمكن   -

البيضاء  ال��م��اء  ك��ان��ت  إذا  وخ��ص��وص��ًا  األع��م��ال،  ألص��ح��اب 

موجودة في العينين وتؤثر على مجرى نشاطهم اليومي.

الماء  التي هي نفسها  المعتمة  العين  إزالة عدسة  بعد   -

البيضاء فإنه يجب استعمال نظارة طبية قوية التحدب، أو 

وظيفتها  وت��ؤدي  العدسة  مقام  تقوم  الصقة....  عدسة 

في إيضاح الرؤيا.

البيضاء  الماء  إزال��ة  بعد  ملحوظ  بشكل  النظر  يتحسن   -

وخصوصًا إذا خلت العين من أمراض سابقة كالماء السوداء 

أو السكري أو تلف في الشبكية، أو غباشات في القرنية.

الجديد  النظر  على  يعتاد  أن  أحيانًا  المريض  على  يصعب   -

وباهرة  مكبرة  األشياء  له  فتبدو  البيضاء.  الماء  إزالة  بعد 

ويصعب  ومقوسة،  مموجة  الخطوط  تبدو  كما  األل��وان. 

سرعان  ولكن  وهلة،  ألول  عنه  األشياء  بعد  تقديره  أيضًا 

ما يتعود عليه 
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للكفيف  بالنسبة  الكمبيوتر  استخدام  كان  قريب  وقت  وحتى 

أمرًا مقصورًا على عدد قليل جدًا منهم بسبب عدم  العربي 

وجود تقنية تعمل باللغة العربية.

سلبًا  تؤثر  كثيرة  عقبات  في  تتسبب  اإلشكاليات  ه��ذه  مثل 

على الدراسة أو الحياة الشخصية وتجعل االستفادة بالخدمات 

والمزايا التي يتمتع بها المبصرون شيئًا صعب المنال إضافة 

إلى ذلك فهي أثرت كثيرًا على فرص التوظيف ونظرة المجتمع 

للكفيف.

بدائل التقنية في خدمة
اإلعاقة البصرية

شريف حسن سعيد /معهد النور / دولة قطر 
التقنيات الحديثة المتوفرة نقلة نوعية سواء في تدريب وتأهيل المعاقين بصريًا او في حياتهم  أتاحت 
الشخصية والعملية وحتى زمن قريب كان معظم المكفوفين يعتمدون على تسجيل الكتب على شرائط 
على  تأتي  التي  حتى  أو  الورقية  والرسائل  للخطابات  األشخاص  أحد  قراءة  على  أو  زمالئهم  خالل  من 
المحمول مما كان يتسبب في الحرج إما بسبب حساسية المعلومات أو بسبب الطلب نفسه وهناك مواد 
مثل الرياضيات أو العلوم كانت عرضة لحذف أجزاء كبيرة منها بسبب عدم وجود وسيلة مناسبة لشرح هذه 

المواد أو طباعتها ناهيكم عن حذف مواد بالكامل مثل الحاسوب. 
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األمر الذي يدفعنا للتساؤل عن الواقع الحالي ومدى توفر هذه 

التقنيات ومدى استخدامها وفائدتها؟

هو  المساعدة  التقنيات  ومجال  مستمر  تغير  في  الوضع  لكن 

امتداد للتغير في التقنيات الحديثة التي أصبحت تتطور لحظة 

حديثا   ظهرت  التي  التقنيات  من  العديد  اآلن  ويوجد  بلحظة 

وهذه  الكفيف  وتأهيل  تدريب  على  واث��رت  الكفيف  تساعد 

تواجه  مازالت  أيضًا  لكنها  التطبيقات  من  العديد  لها  التقنيات 

سريعة  إطاللة  نقدم  الكتاب  هذا  .وفي  التحديات  من  العديد 

على أبرز البدائل التقنية في مجال اإلعاقة البصرية.

مطابع برايل:

وهي عبارة عن طابعات وأنظمة نشر بطريقة برايل ومنها أنواع 

مثل:

وثائق  من  النصوص  بطباعة  تقوم  برايل:  وطابعات  مطابع   •

وكتب بطريقة برايل.

الرسومات  مع  النصوص  بطباعة  تقوم  رسومية  طابعات   •

البارزة.

الطابعة  بين  برايل والحبر معًا، وهي تدمج  • طابعات بطريقة 

القراءة  المبصر  يستطيع  بحيث  برايل  وطابعة  العادية  النصية 

أيضًا

• ماكنات صناعة الليبل بطريقة بارزة كذلك عمل اآلرمات البارزة 

وخصائص  بمواصفات  وه��ي  معينة.  أم��اك��ن  ف��ي  لتعليقها 

متعددة أهمها السرعة التي تتحكم بأسعارها. 

وهي تساعد في التعليم والتدريب والتأهيل والتشغيل. 

أدوات الرسم البارز   

الرياضيات، الخرائط، الرسم، والصور جميعها تحتاج إلى أدوات 

وأجهزة وبرمجيات خاصة للرسم البارز 

 هناك أدوات الرسم البياني والهندسي، ولوح الرسم اليدوي، 

والخرائط البارزة، وأجهزة الرسم الحراري، والقلم الحراري، وألواح 

أيضًا،  الناطقة  ومنها  ال��ب��ارزة  للرسومات  المحوسبة  ال��ق��راءة 

وغيرها. 

 

برمجيات الحاسوب الخاصة بالمعوقين بصرياً

المعوق  تمكن  بصريًا وهي  بالمعوقين  خاصة  برمجيات  هناك 

ق��ارئ  أنظمة  تتوفر  حيث  ال��ح��اس��وب،  اس��ت��خ��دام  م��ن  بصريًا 

جهاز تسجيل المالحظات
Braille Note Taker 

المشحونة  البطارية  على  يعمل  محمول  ج��ه��از  وه��و 

محمواًل  كمبيوترًا  ويعتبر  العشرين،  تتعدى  لساعات 

الكفيف  للكفيف، ويمكن أن يستخدمه الطالب والمعلم 

كتابة وتسجيل  يمكنه  والبيت، حيث  الصفية  الحصة  في 

ذاكرة  بالحصة وتخزينها على  المتعلقة  المالحظات  جميع 

بحروف  قراءتها  طريق  عن  الجهاز  من  واسترجاعها  الجهاز 

من  صوتيًا  إليها  االستماع  أو  الجهاز  بها  المزودة  برايل 

سواء  الحاسوب  طابعة  على  طباعتها  أو  الجهاز  نفس 

الحصة  الحبر، كما يمكنه تسجيل  أو طريقة  برايل  بطريقة 

الجهاز  نفس  من  إليها  باالستماع  واسترجاعها  صوتيًا 

الحاسوب  ج��ه��از  على  ص��وت��ي  ملف  ف��ي  تخزينها  أو 

الكاسيت.  شريط  أو  الحاسوب  م��ن  إليها  واالس��ت��م��اع 

وهناك استعماالت أخرى هامة لهذا الجهاز مثل:

ال���دخ���ول إل���ى ش��ب��ك��ة اإلن��ت��رن��ت، واس��ت��ع��راض ال��ب��ري��د 

إضافة  ونقلها،  ونسخها  الوثائق  وطباعة  اإللكتروني 

والتقويم  والتاريخ  الساعة  تشمل:  التي  المفكرة  إلى 

أيضًا  خالله  من  ويمكنك  والعناوين  المواعيد  وتنظيم 

إلكترونية  كتب  إلى  واالستماع  الراديو  إلى  االستماع 

)ملفات صوتية محوسبة( بشبك ذاكرة فالش عن طريق 

منفذ USP. كما يمكن ربط الجهاز بالحاسوب واستعراض 

محتوياته أمام المبصرين 

أم��ام  واس��ت��خ��دام��ه   Projector ع��رض  بجهاز  رب��ط��ه  أو 

الحضور. 

إضافة إلى العديد من الخصائص. 
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الحاسوب  لشاشة  المكبرة  األن��ظ��م��ة  أو  الناطقة  ال��ش��اش��ة 

اإللكترونية  الرسائل  وإرس��ال  اإلنترنت  الستعراض  تستخدم 

الهاتف  بأنظمة  خاصة  برمجيات  يوجد  وغيرها.كما  والطباعة 

بأنظمة  الخاصة  البرمجيات  والمكبرة.كذلك  الناطقة  المحمول 

النشر بطريقة برايل التي تمكن من توفير المطبوعات والكتب 

والمجالت المختلفة. كذلك برمجيات خاصة بالرسوم البارزة. 

 تستخدم للتعليم  والتدريب والتأهيل والتواصل والتشغيل. 

أدوات مساعدة للحياة اليومية

أدوات   ,GPS system الجغرافية  المناطق  تحديد  تنقل  أنظمة 

تنقل/ العصا البيضاء, أدوات قياس: المتر / الميزان  آالت حاسبة 

/ أداة تمييز األلوان, أدوات الطبخ: أداة قلي البيض، أداة تنبيه 

عن مستوى السوائل, إبر الخياطة، ساعات برايل أو ناطقة.

 طابعات البرايل والرسومات 

 تستخدم في طباعة الكتب بطريقة برايل ومعظمها اآلن يدعم 

طباعة الرسومات و بدرجات مختلفة ولكن التي تتخصص في 

الرسومات تتميز بالدقة العالية وقدرتها على تقديم الرسومات 

مختلفة  ارتفاعات  على  اعتمادًا  أعلى  تباين  بدرجة  المختلفة 

للنقاط بعكس الطابعات العادية التي توفر فقط ارتفاعًا واحدًا .

نواحي  في  العادية  الطابعات  تتفوق  أخ��رى  جهة  من  ولكن 

السرعة ووضوح خط برايل حيث ان نقاط برايل ذات حجم اكبر 

وموضوع جودة النقاط بالطبع ال يتوقف على نوعية الطابعة 

ال��ورق  نوعية  أي��ض��ًا  فيه  ي��دخ��ل  ول��ك��ن  فحسب  المستخدمة 

المهمة  األم��ور  من  وهي  الورقة  وسماكة  السطح  وملمس 

الواجب مراعاتها عند إنتاج الكتب.

فهي  حاليًا  الكتب  طباعة  تواجه  مازالت  التي   المشكالت  أما 

المناهج أو المواد المطبوعة نفسها ومدى مالءمتها أو حاجتها 

إلعادة صياغة. 

احتواء  السهلة بسبب  بالعملية  ليست  الكتب  تكييف  فعملية 

العديد من الصور والرسومات واالشكال  العادية على  الكتب 

التي ال يكفي فقط معها إعطاء أمر طباعة وذلك لعدة أسباب 

من ضمنها: 

)الصور الفوتوغرافية( 

قيمة  تعبر عن  والتي  أماكن  أو  أشخاص  تحوي  التي  كالصور 

معينة أو مكان أو شخص ما وال تستطيع البرامج التعرف على 

محتواها وبالتالي تحتاج إلى وصف لفظي الستبدالها. 

)الرسومات ثالثية االبعاد(

وهي كرسومات األشكال الهندسية المعقدة وأيضًا رسومات 

المجسمات وبعض الرسومات العلمية والمشكلة والصعوبة 

تكمن في أنه مع تحويل هذه الرسومات لطباعتها فإنها تفقد 

ما يدل على كونها رسوم ذات بعد ثالث ويصبح من الصعب 

تكون  قد  التي  التفصيالت  ه��ذه  مثل  إدراك  الكفيف  على 

مهمة في إدراكه لخصائص الشكل.

)screen readers( برامج قراءة الشاشة

شاشة  محتوى  على  ال��ت��ع��رف  ف��ي  تستخدم  ب��رام��ج  وه��ي 

الكمبيوتر وقراءته صوتيًا أو عن طريق إظهاره على شكل نص 

 Braille Displays سطر برايل الكتروني

برايل.  بطريقة  للشاشة  ق��ارئ  جهاز  عن  عبارة 

يمكن الكفيف من استخدام جهاز الحاسوب من 

خالل سطر يحتوي خاليا برايل إلكترونية يتفاوت 

عددها بين جهاز وآخر.

قام  ما  ومراجعة  قراءة  الكفيف من  يمكن  كما 

بإدخاله من معلومات من خالل لوحة المفاتيح 

ت���ت���ف���اوت أس����ع����اره ب��ح��س��ب ال��م��واص��ف��ات 

جهاز  وه��و  المختلفة.  واألح��ج��ام  والخصائص 

والتأهيل  وال��ت��دري��ب  التعليم  ف��ي  يستخدم 

والتشغيل. 
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بطريقة برايل على السطر اإلكتروني 

على  فقط  تعتمد  العربية  اللغة  تدعم  برامج   4 حاليًا  ويوجد 

محركين لقراءة النصوص  )TTS(صوتيًا باللغة العربية بعكس 

قراءة  محركات  من  العديد  لها  يتوفر  التي  اإلنجليزية  اللغة 

النصوص. 

وتعتمد الفكرة العامة في قراءة العناصر على قدرة البرنامج 

بيئة  من  واستخالصها  العنصر  خصائص  على  التعرف  على 

من  تجعل  مشكالت  عدة  هنا  يبرز  ولكن  وقراءتها  التشغيل 

الصعب على برامج قراءة الشاشة التعامل مع برنامج معين أو 

موقع على اإلنترنت من أهمها

-1 اعتماد المبرمج على عناصر غير قياسية في كتابة برنامجه 

وبالتالي فالبرنامج ال يستطيع التعرف على نوع العنصر هل 

هو زر وما اسم هذا الزر مثال.

-2 اعتماد المبرمج على الصور في التعبير عن كثير من أجزاء 

محتوى  يصف  ما  يوجد  ال  فإنه  وبالتالي  واألزرار  البرنامج 

العنصر على الشاشة. 

-3 المعادالت والرموز الرياضية

االعتماد  وزي��ادة  اإلنترنت  مواقع  في  المستمر  التطور   4-

على الرسومات وبرامج الحركة مثل الفالش سواء في تمثيل 

البيانات أو القوائم كذلك فإن طريقة بناء بعض المواقع تجعل 

البيانات وعرضها  الشاشة فرز  برامج قراءة  الصعب على  من 

بصورة مناسبة.وبالتالي فان المستخدم قد يقف طوياًل أمام 

برامج  اعتمدت بعض  ولذلك  التعامل معه  برنامج اليستطيع 

قراءة الشاشة انظمة مثل script أو mapping  وهي وسيلة 

يتم تعريف البرنامج فيها على محتوى البرنامج من العناصر من 

وتسجيلها في  حدة وخصائصه  على  عنصر  كل  تعريف  خالل 

تلقائيًا  الشاشة  قارئ  برنامج  طريق  عن  استدعاؤه  يتم  ملف 

عند تشغيل البرنامج المصمم له الملف.األمر الذي يستدعي 

تدخل من أشخاص محترفين أو على دراية عالية لعمل  مثل 

هذه الملفات التي التصلح إال لبرنامج قارئ واحد فقط

قارئ الشاشة للجواالت 

وهذه البرامج تقوم بنفس وظيفة قارئ الشاشة لجهاز الحاسب 

التطور  في  البرامج  هذه  بدأت  وقد  الجوال  على  لكن  اآللي 

بشكل ملحوظ ولكن في الفترة االخيرة بدأت توجه العديد من 

بدأت  والتي  باللمس  تعمل  التي  الشاشات  مثل  التحديات 

الحلول تظهر لها مؤخرًا كذلك فليست كل أجهزة الجوال تحوي 

انظمة متوافقة مع هذه البرامج. 

السطر اإللكتروني 

وهو جهاز يقوم بعرض النصوص بطريقة برايل وفي الغالب 

برايل  الخاليا كل منها يمثل حرف  يتكون من صف واحد من 

وفي الغالب ال تزيد عن 80 خلية.

المفكرة االلكترونية 

وهي بمثابة كمبيوتر محمول أو مفكرة متقدمة ، حيث تمكنهم 

و  المهمات  أو  الوظائف  من  العديد  إنجاز  من  العالية  مزاياها 

تحوي وظائف مثل تحرير  النصوص، آلة حاسبة، دفتر عناوين، 

مسجل صوتي، وفي بعض االجهزة نظام ال GPS  ... الخ

Reading Machines  أجهزة قراءة الكتب
هناك أنواع متعددة من أجهزة القراءة مثل:

- الماسح الضوئي القارئ

- المشغالت والمسجالت

- قارئات الكتب الرقمية وقارئات الكاسيت

- قارئات برايل 

 وهذه جميعها تفيد في قراءة وتسجيل الكتب

 هناك برمجيات مختلفة في هذا المجال أيضًا 

مثل قارئ الشاشة الناطق. 

والتأهيل  وال��ت��دري��ب  التعليم  ف��ي  تستخدم 

والتشغيل والترفيه. 
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وهي تتميز بصغر الحجم والوزن مما يتيح استخدامها بحرية.

لكن إلى اآلن ليست كل إمكانات هذه ألجهزة مستغلة كذلك 

فارتفاع سعرها يؤثر كثيرا على نسب تداولها

مشكالت التدريب 

احتياجات  ت��راع��ي  ال��ح��ال��ي��ة  ال��م��ن��اه��ج  ف��ي  معايير  الي��وج��د 

المكفوفين او نوعية التقنيات المتاحة لهم كذلك عدم وجود 

عملية  في  التقنيات  تضمين  يتم  بحيث  منظمة  منهجية 

التدريب واالستفادة منها ولكن حاليا الموجود مجموعة من 

الدورات التي تقوم بتدريبه على منتج بعينه وبالتالي يصبح 

من الصعب عليه استخدام برامج غيرها في حالة قصورها. 

مناسبة  بصورة  والمؤهلين  المجال  في  المتخصصين  قلة 

لتأهيل وتدريب  المكفوفين على هذه التقنيات. 

على  مؤثرة  عوامل  األجهزة  تكلفة  وارتفاع  المادي  العائق   -

تكلفة اقتناء وتشغيل هذه البرمجيات مما يجعل عبء توفيرها 

يتركز على الدول ويجعل امتالك هذه التقنية محصورًا في 

فئة معينة من المكفوفين فال يوجد قوانين ملزمة لتوفير 

هذه التقنيات وبالتالي فإنها تؤثر سلبًا على فرص التوظيف. 

بكثرة  منتشرة  ليست  األج��ه��زة  ف��ه��ذه  الصيانة  مشكالت 

كما  واألجهزة  البرامج  لتقديم خدمة صيانة  واليوجد شركات 

هو الحال بالنسبة ألجهزة الحاسوب العادية مما يحمل عبء 

أطول  تعطل  زمن  في  ويتسبب  األجهزة  اقتناء  في  أعلى 

عين  موزِّ وإنما  خدمة  مراكز  فيها  ليس  ال��دول  معظم  كذلك 

إرسال  أو  الخارج  من  القطع  طلب  إلى  المستخدم  ويضطر 

الجهاز بالكامل 

نظرة إلى األمام 

على صعيد تقنيات شاشات البرايل مثاًل نجد أنه أصبح هناك 

الكثير من األبحاث لتطوير خاليا برايل أقل ثمنًا وأكثر كفاءة 

أبحاث وفرت تقنيات قد نراها  وقدرة فمثاًل يوجد اآلن عدة 

قريبًا وهي عبارة عن خاليا برايل قابلة للطي.

أيضًا فقد طورت شركة سامسونج كاميرا تمكن المكفوفين 

من التقاط الصور بعد معاينتها بصورة بارزة عن طريق شاشة 

خاصة 

ق��راءة  من  الكفيف  تمكن  طريقة  الباحثين  بعض  ط��ور  كما 

حروف برايل عن طريق إرسال ذبذبات عبر الشاشة التي تعمل 

باللمس لكي يستطيع الكفيف اإلحساس بالحروف وقد تم 

 Nokia 770  Internet Tablet اختبارها على أجهزة نوكيا

للكتب  ق��ارئ  لجهاز  تصورًا  الباحثين  بعض  ط��ور  فقد  ايضا 

اإللكترونية يشبه إلى حد كبير أجهزة قراءة الكتب اإللكترونية 

أجهزة وأدوات التكبير 
إلى  البصر  ضعاف  من  بصريا  المعوقين  يحتاج 

اإلبصار  وبقايا  تتناسب  للتكبير  وأدوات  أجهزة 

المختبرات  في  تستخدم  أجهزة  لديهم.هناك 

ثابتة وكبيرة الحجم، لها شاشة  والمكاتب وهي 

وكاميرا مكبرة بدرجة تكبير عالية.

يمكن  محمولة  الكترونية  مكبرة  أجهزة  وهناك 

استخدامها في أي مكان بدرجة تكبير متوسطة.

تكبير  نظام  تعتمد  زجاجية  مكبرة  أدوات  وهناك 

العدسات ودرجة تكبيرها صغيرة.

القراءة  تستعمل هذه األدوات للمساعدة على 

وتوضيح  وال��رؤي��ة.  ال��ص��ورة  وتوضيح  والكتابة 

الصورة عن قرب وبعد. 
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ما هي مشكالت استخدام التقنية محليا ؟
نادرًا  تصميمها  يتم  عندما  التقنيات  معظم  ان  هي  المكفوفين  تواجه  مشكلة  أكبر  إن 

هذه  من  بعضا  أن  ننسى  أال  يجب  وأيضا  المكفوفين  استخدام  االعتبار  بعين  يؤخذ  ما 

المشكالت هي انعكاس لواقع التقنية في العالم العربي إذ أن معظم هذه التقنيات هي 

في األساس تقنيات تم تعريبها محليًا.

ونلخص بعضًا من هذه المشاكل في النقاط التالية:

1- دائمًا ما يكون هناك فترة تأخير قد تصل إلى سنين قبل أن تظهر حلول تقنية تمكن 

فترة طويلة وعلى سبيل  منذ  المبصرون  بها  يتمتع  التي  التقنية  استخدام  الكفيف من 

المثال أنظمة التشغيل وحزم البرمجيات المشهورة مثل أوفيس فحتى اآلن ومنذ صدور 

اإلصدار 7 من ويندوز فإنه ال يوجد برنامج عربي يدعم بصورة كاملة هذا النظام كذلك عند 

صدور برامج مثل أوفيس فإننا نعاني من نفس المشكلة 

2- تقريبًا اليوجد قارئ شاشة أو منتج عربي واحد مبني مئة بالمئة محليًا وإنما في معظم 

الحاالت بالنسبة للبرامج فإنها تظهر باللغة اإلنجليزية ثم بعد ذلك يتم تعريبها وهذا معناه 

أما  أكثر  الفجوة  يوسع  مما  البرامج  من  جديدة  نسخ  صدور  حال  في  الوقت  من  المزيد 

بالنسبة لألجهزة فالمشكلة نفسها تأخذ وقتا أطول وتكلفة أعلى. 

إلى  تسعى  متخصصة  رسمية  عربية  جهة  اليوجد  العربية  المنطقة  أجزاء  معظم  3-في 

تطبيق المعايير التقنية في الوصول إلى الجهات والمؤسسات في الدول العربية أو حتى 

تعمل كجهة استشارية رسمية وبالتالي فإن معظم المنتجات البرمجية أو المواقع العربية 

وحتى الحكومية ليست مؤهلة بصورة مناسبة إلستخدام المكفوفين. 

4- أنظمة التحقق CAPTCHA التي ظهرت أخيرًا على اإلنترنت للحد من اإلستخدام السيء 

لبعض المواقع والمنتشرة بكثرة مثل استخدام صورة تحتوي على مجموعة من الحروف 

ونقلها إلى مربع نص في نفس الصفحة والتي ال يستطيع الكفيف قراءتها وال تشمل 

على مقطع صوتي في معظم األحوال تحول بين استخدام الكفيف لبعض المواقع. 

5- حاجز اللغة وهو أحد أهم العوائق حيث أن معظم التقنيات في األساس مبنية على 

ومن  العربية  باللغة  للتطوير  كافية  عربية  إستثمارات  اليوجد  ولألسف  اإلنجليزية  اللغة 

ضمنها ال TTS  مثال فكما نعلم نظام التشغيل ويندوز يوفر برنامج يساعد الكفيف في 

كذلك  اإلنجليزية  اللغة  فقط  يدعم  وهو    Narrator األساسية  العمليات  ببعض  القيام 

ظهور التطبيقات الحديثة التي تعتمد على محركات الصوت وبسبب عدم توفرها بصورة 

كافية فإننا نجد المكفوفين محرومين من التمتع بها ناهيكم عن البرامج التي تعتمد على 

تقنيات ال voice commands  وهي مازلت قيد التطوير. 

مشكالت المواد المطبوعة بالشكل العادي والتي تقف قدرة برامج التعرف الضوئي على 

الحروف )OCR( عائقا أمام استخدامها ومعظم البرامج الموجودة حاليًا ال تحوي مكتبة كبيرة 

من الخطوط إذا ما قورنت باللغة اإلنجليزية.

الجوال من خالله  يعمل مع  االنترنت  عبر  متاح  برنامج مجاني  يوجد  المثال  فعلى سبيل 

يمكن عمل مسح ضوئي للمواد والتعرف على النص ولكنه يعمل فقط باللغة اإلنجليزية. 

المنتشرة حاليًا 

فقد  اإلن��ت��رن��ت  صعيد  على  أم��ا 

طورت شركة جوجل محركًا للبحث 

يوفر أفضلية في النتائج بحسب 

قدرة برامج قراءة الشاشة لها

التوصيات 

الب����د م���ن م����راع����اة اح��ت��ي��اج��ات 

معايير  وض��ع  عند  المكفوفين 

خاصة بمناهج المدارس ويفضل 

استخدام طرق مثل ال

 UDL )Universal Design

تصميم  عند   )for Learning

المناهج.

تقنية  مناهج  تصميم  م��ن  الب��د 

الحاسوب  م��ادة  عن  بدياًل  تكون 

يكون  ال��م��دارس  في  التقليدية 

على  الكفيف  ت��دري��ب  وظيفتها 

فقط  وليس  المختلفة  التقنيات 

الحاسوب بغرض تطوير  تشغيل 

األدوات  استعمال  على  قدراته 

التقنية الحديثة. 

الدفع باتجاه تطوير حزم مفتوحة 

س��واء    TTS ال  مثل  لبرمجيات 

لتكون  الجوال  أو  الكمبيوتر  على 

اإلنترنت  عبر  لالستخدام  متاحة 

أم��ام  ال��ب��اب  ستفتح  وب��ال��ت��ال��ي 

المجانية  ال��ب��رام��ج  م���ن  ال��ك��ث��ي��ر 

فقط  اإلنجليزية  باللغة  المتاحة 

حاليًا لتدعم اللغة العربية.

تطورا  أكثر  تدريبية  حزم  تصميم 

مستوى  رف���ع  ب��ات��ج��اه  ت��س��ع��ى 

مستخدم  م��ج��رد  م���ن  ال��ك��ف��ي��ف 

درجة  إلى  للتقنية  بسيط  مبتدئ 

االح��ت��راف وال��خ��روج م��ن ال��دائ��رة 

التقليدية . 
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عبدالملك العمر

www.gulfkids.com

بشكل  مظلمة  وهي  كامل  بشكل  مصمتة  غرفة  في  كنا  إذا 

كامل أيضًا؛ فإننا ال نستطيع رؤية أي شيء حولنا مهما كان لونه 

أو حجمه )يستثنى من ذلك بعض المركبات الخاصة كالفسفور 

العكسي،  بالشكل  يتم  وتمييزها  األش��ي��اء  ورؤي��ة  وخ��الف��ه(، 

وغيره  النار  أو  المصابيح  أو  الشمس  من  الساقطة  فاألشعة 

تسقط على األجسام المحيطة بنا فتعكس هذه األشعة ومن 

ثم تدخل من خالل العين وتسقط على شبكية العين فنراها.

والتي  المبسط  بشكلها  للرؤية  األساسية  الفكرة  هي  هذه 

-354( الهيثم  بن  الحسن  العظيم  البصريات  عالم  اكتشفها 

للضوء  األساسية  الفكرة  عرفنا  فإذا  1039-م(،   965  / 430ه� 

الطبيعية  غير  الحاالت  ومعرفة  التعمق  يمكننا  الرؤية  وكيفية 

للرؤية وكيفية حدوث األخطاء وعيوب العين اإلنكسارية.

 

شبكية  على  وتسقط  جسم  أي  من  المنعكسة  األشعة  تأتي 

العين الموصولة بالعصب البصري المكون من ماليين الخاليا 

الصورة  تحليل  يتم  حيث  للمخ  والناقلة  الموصلة  العصبية 

اإلنكسارية  األخطاء  بها، ومشكلة  نراه  الذي  بالشكل  وإخراجها 

تتم أساسًا في األجزاء األمامية للعين: القرنية والعدسة. هناك 

أجزاء أخرى لها عالقة باألشعة الداخلة للعين ولكن التأثير األكبر 

هو من هذين العضوين الحيويين في العين.

على  وم��ا نصطلح  بعيدة،  أج��س��ام  م��ن  ت��أت��ي  ال��ت��ي  األش��ع��ة 

تسميته باألشعة القادمة من الالنهائية )ستة أمتار فما فوق( 

العين  على  وتسقط  متوازية  الحالة  هذه  في  األشعة  تكون 

كل  فإن  عدسة  أو  قرنية  هناك  يكن  لم  ولو  متعامد،  بشكل 

الشبكية مما يجعل مجموع  يكّون صورة مستقلة على  شعاع 

فكل  رؤيتها  يمكن  وال  واضحة  وغير  جدًا  كبيرة  صورة  األشعة 

ما سيراه اإلنسان نور فقط من دون تمييز لما يراه. واألمر ال 

الكالم  العين، وهذا  كانت األجسام قريبة من  لو  كثيرًا  يختلف 

هو شرح نظري فيزيائي، وإال من ليس لديه قرنية وال عدسة 

فهو شخص أعمى تمامًا ال يمكن أن يرى، فالقرنية والعدسة 

تمتص نصف األشعة الداخلة للعين )لهذا السبب يصاب من 

يتعرضون للشمس بكثرة للماء األبيض في سن مبكرة( ولو 

سقطت األشعة بشكل مباشر على الشبكية الحترقت وألجل 

الكسوف،  لمشاهدة  خاصة  مرشحات  ذات  نظارات  توجد  هذا 

كذلك فإن القرنية والعدسة تحبسان سوائل العين وتحافظان 

على الشكل الطبيعي للعين، ويوازنان ضغط العين وغيرها من 

الوظائف الحيوية المهمة.

حجم  مع  تتوافق  انكسارية  قوى  لها  وعدستها  العين   قرنية 

ولتقريب  العين،  شبكية  عن  وبعدهما  محورها  وط��ول  العين 

ثم  الشمس  ضوء  تحت  مكبرة  عدسة  أي  أمسك  الفكرة  هذه 

على  تحصل  حتى  وأبعدها  األرض  م��ن  العدسة  ه��ذه  ق��رب 

أصغر نقطة ممكنة، فأشعة الشمس هي األشعة التي تدخل 

مجموع  هي  اإلنكسارية  القوة  ذات  المكبرة  والعدسة  العين، 

الناتجة  الصغيرة  للقرنية والعدسة، والنقطة  القوة اإلنكسارية 

الشبكية.  على  المكونة  الصورة  هي  األرض  على  والمتكونة 

إما  مكانها  لتغيير  الضطررنا  المكبرة  العدسة  قوة  غيرنا  فلو 

النقطة  على  نحصل  حتى  إبعادها  أو  األرض  م��ن  بتقريبها 

الصغيرة.

22ملم(  )تقريبًا  طبيعي  محوري  طول  ذات  الطبيعية   العين 

)تقريبًا  طبيعية  انكسارية  ق��وى  لهما  وع��دس��ة  قرنية  وذات 

أخطاء  للعدسة( ال تشتكي من  20ديوبتر  و  للقرنية  40ديوبتر 

ماذا نعني بعيوب وأخطاء
العين اإلنكسارية؟
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انكسارية بل ترى العالم كأوضح ما يكون وبشكل طبيعي، ألن 

هذه القوى متوافقة مع الطول أو البعد الطبيعي بين الشبكية 

والجزء األمامي من العين وتتكون أوضح صورة ساقطة على 

محوري  ذات طول  اإلنسان  عين  كانت  أن  حدث  ولو  الشبكية، 

طبيعي وقوى انكسارية طبيعية ومع ذلك فهو ال يرى بشكل 

انكسارية  وليست  مرضية  تكون  حينئذ  المشكلة  فإن  واض��ح 

)كااللتهابات البكتيرية والفيروسية أو اعتالالت الشبكية ... الخ(.

تسطيح  أو  القرنية  طبيعي في  غير  تحدب  هناك  يكون  حينما 

الوضع  يغير  مما  تختلف،  اإلنكسارية  قوتها  فإن  طبيعي  غير 

ينطبق  ذاته  واألم��ر  الشبكية،  على  األشعة  لسقوط  المثالي 

الالصقة  والعدسات  الطبية  النظارات  فإن  لذا  العدسة،  على 

وعمليات التصحيح بالليزر تعالج هذه الظواهر غير الطبيعية في 

العين، وتجعل األشعة الداخلة للعين تسقط بالشكل الطبيعي 

والمثالي على الشبكية.

 

عيوب العين اإلنكسارية

هناك ثالثة عيوب انكسارية تؤثر على كافة النشاطات البصرية 

لإلنسان:

 قصر النظر

أو كالهما  العدسة  أو  القرنية  تكون  العيب يحدث حينما  وهذا 

الطول  يكون  حينما  أو  الطبيعي،  الحد  م��ن  أكثر  متحدبتين 

هذه  ك��ل  الطبيعي؛  المستوى  م��ن  أط���ول  للعين  ال��م��ح��وري 

الشبكية،  على  الساقطة  للصورة  التركيز  لتغير  تؤدي  العوامل 

فتظهر الصورة لألجسام البعيدة مشوشة وغير واضحة، ويحتاج 

حينها المريض لعدسات مقعرة )سالبة( لتصحيح هذا الخطأ أو 

العيب اإلنكساري. 

طول النظر: 

هذا العيب اإلنكساري تقود إليه عدة أسباب، وهي في مجملها 

عكس األسباب المؤدية لقصر النظر، وهي حينما يكون تحدب 

القرنية أو العدسة أو كالهما أقل من الحد الطبيعي، أو حينما 

الطبيعي؛  المستوى  من  أقصر  للعين  المحوري  الطول  يكون 

على  الساقطة  للصورة  التركيز  لتغير  تؤدي  العوامل  هذه  كل 

وغير  مشوشة  البعيدة  لألجسام  ال��ص��ورة  فتظهر  الشبكية، 

واضحة، ولكن الصورة السيئة ال تظهر إال بعد أن يدخل اإلنسان 

مرحلة الشباب، حينما تقل قدرة العدسة على التكيف، ويحتاج 

الخطأ  هذا  لتصحيح  )موجبة(  محدبة  لعدسات  المريض  حينها 

أو العيب اإلنكساري.  هناك ميزة يحصل عليها مصابي طول 

الطبيعي،  اإلن��س��ان  يفوق  بشكل  اإلب��ص��ار  ح��دة  وه��ي  النظر 

الشيخوخي(  )النظر  حصول  هو  النظر  طول  مساوئ  من  لكن 

ألن  والثالثين؛  السابعة  حوالي  ربما  نسبيًا،  مبكرة  سن  في 

العدسة المرنة طوال السنين الماضية كانت متكيفة وفي عمل 

العمر االفتراضي  الوقت مما يؤدي إلنقاص  متواصل طوال 

والقياسي لها.

الالبؤرية:

باسم  مشهورة  وه��ي  النظر(،  تماثل  )ع��دم  أيضًا  وتسمى 

)االنحراف(، وهي تسمية غير دقيقة.

حينما يركز اإلنسان على جسم ما، قريب أو بعيد، فإن صورة 

بشكل  متقاطعين  محورين  طريق  ع��ن  العين  تدخل  الجسم 

متطابق  بشكل  الصورة  تسقط  بحيث  القرنية،  في  تعامدي 

وصافي ونقي على الشبكية.

تحدث الالبؤرية حينما يكون هناك تحدب لمحور أكثر من المحور 

الشبكية  على  المتقاطعة وتسقط  الصورة  تختل  عندها  اآلخر، 

فتنتج  ال��ص��ورة،  تركيز  على  يؤثر  وه��ذا  متساوي،  غير  بشكل 

أو  القريبة  لألجسام  دقيقة، سواء  وغير  غير صافية  لنا صورة 

البعيدة.

لعدسات  المريض  يحتاج  اإلن��ك��س��اري  الخطأ  ه��ذا  ولتصحيح 

المحور  على  اعتمادًا  الصورة  تصحح   )cylinder( أسطوانية 

المصاب بالخلل.

النظر،  طول  أو  النظر  لقصر  مصاحبة  الالبؤرية  تكون  ما  غالبًا 

ويندر أن يصاب بها اإلنسان لوحدها.

الممارسات  على  مريح  غير  تأثير  له  اإلنكساري  العيب  وه��ذا 

البصرية بكافة أشكالها.


