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املبادرة   التي   اأطلقها   �شاحب   ال�شمو   ال�شيخ   خليفة   بن   زايد   اآل   نهيان   رئي�س   الدولة  
وجدت   تفاعالً   ر�شمياً    »  حفظه   اهلل   «  باأن   عام   2017   يف   دولة   الإمارات   هو ( عام   اخلري )  

 و�شعبياً   كبرياً  . 
وتعك�س   هذه   املبادرة   النهج   الذي   تبنته   دولة   الإمارات   منذ   تاأ�شي�شها   يف   العمل   اخلريي  
 والإن�شاين،   وتقدمي   اخلري   للجميع   من   دون   من   ول   اأذى   اأو   مقابل،   حيث   قال   �شموه  : اإن  
 الإمارات   هي   بلد   اخلري   و�شعب   الإمارات   هم   اأبناء   زايد   اخلري،   وعندما   يتحدث   النا�س  

 عن   تاريخ   نحن   نتحدث   عن   تاريخ   من   اخلري   بداأ   مع   قيادة   دولتنا  . 
اإن   املغفور   له   ال�شيخ   زايد   بن   �شلطان   اآل   نهيان  »    طيَّب   اهلل   ثراه    «  اأر�شى   قيم   البذل  
 والعطاء   والعمل   اخلريي   والإن�شاين،   وتعترب   اإدارة   مراكز   وزارة   الداخلية   لتاأهيل  
 وت�شغيل   املعاقني   من   اأهم   دللت   العمل   اخلريي   والإن�شاين   والتي   انطلقت   يف   عام  2002   
 تنفيذاً   لتوجيهات   املغفور   له   باإذن   اهلل   ال�شيخ   زايد   بن   �شلطان   اآل   نهيان  »   طيَّب   اهلل   ثراه «  
 ومببادرة   ودعم   الفريق   �شمو   ال�شيخ   �شيف   بن   زايد   اآل   نهيان   نائب   رئي�س   جمل�س   الوزراء  
 وزير   الداخلية،   بهدف   توفري   خدمات   التدريب   والتاأهيل   والتوظيف   لذوي   الإعاقة  
 من   الذكور   والإناث   من   خمتلف   اإمارات   الدولة،   والأخذ   بيد   هذه   الفئة   من   املواطنني  
 وتاأهيلهم   ليكونوا   قوة   منتجة   وعنا�شر   فاعلة   خلدمة   اأنف�شهم   واأ�شرهم   ودجمهم   يف  

 املجتمع . 
ومل   تقت�شر   جهود   مراكز   الداخلية   على   تدريب   وتوظيف   املعاقني،   بل   امتدت  
 لت�شمل   اإقامة   اأعرا�س   جماعية   لهم   لتوفري   احلياة   الكرمية   والآمنة   وامل�شتقرة   واإكمال  
 ن�شف   دينهم   وبناء   اأُ�شر   لهم،   وحتويلهم   من   اأ�شخا�س   بحاجة   اإىل   امل�شاعدة   اإىل   اأ�شخا�س  

 عائلني   لأنف�شهم   ولأ�شرهم . 
ويف   اإطار   اجلهود   الإن�شانية   اخلرية   التي   تبذلها   دولة   الإمارات   وعطائها   الالحمدود  
،   فقد   ا�شتقبلت   مراكز   الداخلية   �شنة    يف   جمال   العمل   الإن�شاين   وم�شاعدة   املحتاجني 
   2008  ع�شرة   من   الأ�شقاء   اللبنانيني   من   ذوي   الإعاقة،   وقامت   بتدريبهم   وتاأهيلهم   ملدة  

رت   للراغبني   منهم   فر�س   عمل   دائمة   يف   �شوق   العمل   بالدولة .   عام   كامل،   ثم   وفَّ
كما   قدمت   مراكز   الداخلية   مبادرة   يف   عام   2009   لدعم   الأ�شقاء   الفل�شطينيني 
 حيث   ا�شتقبلت   20   منهم   من   ذوي   الإعاقة   اجل�شدية   من   الذكور   والإن���اث   من   قطاع  
 غزة،   ووفرت   لهم   برناجماً   تاأهيلياً   طبياً   متخ�ش�شاً   لعالجهم،   كما   وفرت   لهم   اأجهزة  
مت   لهم   برناجماً   تدريبياً   لتاأهيلهم   للح�شول   على   الوظائف   املنا�شبة    تعوي�شية،   ونظَّ

 لهم،   ومن   ثم   توظيف   عدد   منهم   يف   القطاع   اخلا�س . 
ويف   اإطار   م�شوؤولياتها   الجتماعية   جتاه   اأفراد   املجتمع   نظمت   مراكز   الداخلية   دورات  
 تخ�ش�شية   يف   جمالت   لغة   الإ�شارة   والرخ�شة   الدولية   للحا�شب   الآيل   واللغة   الإجنليزية  
 مب�شاركة   املئات   من   املواطنات   واملقيمات   يف   مدينة   العني   لتاأهيلهم   للتوا�شل   والتفاعل   مع  

 فئة   ال�شم   والبكم   ولإعدادهم   ل�شوق   العمل   والدرا�شة   يف   اجلامعات   والكليات   املختلفة . 
ومازالت   اإجنازات   اإدارة   مراكز   الداخلية   لتاأهيل   وت�شغيل   املعاقني   م�شتمرة،   وعطاوؤها  

 مازال   ممتداً   يف   خدمة   هذه   ال�شريحة   املهمة   يف   املجتمع . 
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تصدر فصليـًا عن

إدارة مراكز وزارة الداخلية لتأهيل 
وتشغيل المعاقين

األمانة العامة لمكتب سمو الوزير 

اإلدارة العامة لحماية المجتمع والوقاية 
من الجريمة



أخبـار المراكــز

 بلدية   العين   تدرب   خريجي  »   مراكز   
الداخلية   للمعاقين « 

دربت   بلدية   العني   خم�شة   من   خريجي   اإدارة   مراكز   وزارة   الداخلية   لتاأهيل  
 وت�شغيل   املعاقني   يف   الإدارة   العامة   حلماية   املجتمع   والوقاية   من   اجلرمية   بوزارة  
 الداخلية   وذلك   يف   جمالت   ال�شكرتارية   وحفظ   امللفات   والأعمال   الإدارية   وخدمة  

 العمالء . 
وتاأتي   هذه   الدورة   التدريبية   التي   ا�شتمرت   ملدة   �شهر   يف   اإطار   التعاون   بني  
 مراكز   الداخلية   وبلدية   العني   بهدف   رفع   م�شتوى   كفاءة   خريجي   املراكز   و�شقل  

 مهاراتهم   واإعدادهم   ل�شوق   العمل . 
وقال   الأ�شتاذ   حممد   �شليمان   العزاين   م�شوؤول   تدريب   الطالب   يف   البلدية:  
 اإن   خم�شة   من   خريجي   مراكز   وزارة   الداخلية   �شاركوا   يف   الدورة   وهم  : حممد  
 فا�شل   �شامل   املن�شوري   واإ�شماعيل   مبارك   العمري   وحميد   نا�شر   القطامي  
 و�شعيد   خمي�س   ال�شام�شي   وب�شائر   خزام   ال�شام�شي،   م�شرياً   اإىل   اأنهم   كانوا   مثالً  
 يف   الن�شباط   واللتزام   باحل�شور   والتفاعل   والقابلية   للَتعّلم،   ولديهم   الرغبة   يف  

 العطاء   والعمل،   واأجنزوا   املهام   التي   كلفوا   بها   يف   وقت   قيا�شي . 
واأ�شاد ت  اإدارة   مراكز   وزارة   الداخلية   لتاأهيل   وت�شغيل   املعاقني   بجهود   بلدية  
 العني   يف   جمال   رعاية   ودعم   الأ�شخا�س   ذوي   الإعاقة،   وا�شتجابتها   ملبادرة   مراكز  

 الداخلية   لتدريب   وتاأهيل   خريجيها . 
وقالت  : اإن   ا�شرتاتيجية   اإدارة   املراكز   تقوم   على   مبداأ   تعزيز   ال�شراكة  
 والتن�شيق   مع   املوؤ�ش�شات   احلكومية   واخلا�شة   تنفيذاً   لروؤية   الفريق   �شمو   ال�شيخ  
 �شيف   بن   زايد   اآل   نهيان   نائب   رئي�س   جمل�س   الوزراء   وزير   الداخلية،   وتنفيذاً  
 للت�شريعات   احلكومية   التي   تن�س   على   حقوق   املواطنني   من   ذوي   الإعاقة   يف  
 احل�شول   على   فر�س   عمل   وتدريب   وتاأهيل   متكافئة   تتيح   لهم   امل�شاهمة   يف   نه�شة  

 الوطن   وتقدمه   وا�شتقراره،   واأن   ي�شبحوا   عنا�شر   منتجة   وفاعلة   يف   املجتمع . 
ودعت  املوؤ�ش�شات   احلكومية   واخلا�شة   كافة   لتوظيف   خريجي   املراكز،   م�شرياً  
 اإىل   اأنهم   اأثبتوا   كفاءة   وج���دارة   يف   مواقع   العمل   املختلفة،   واأن   هناك   العديد  
 من   النم�����اذج   الت����ي   اأ�ش����بح   فيها   ال����ف������رد   امل�����ع������اق   م������ش�����در   دخ���������ل   اأ�ش�����ا�ش�����ي  

 لنف�ش��������ه   ولأ�شرته . 
وقال�����ت  : اإن   اإدارة   امل����������راك�������ز   انتهجت   �شي������ا�ش��������ة   ج���������ديدة   يف   جم���������ال  
 التدري���������ب   باإحل�����������اق   اخل������ريجي�����ن   ب����دورات   تدريب���ي�����ة   يف   املوؤ�ش�شات   املحلية  
 يف   الع����ني   مل����دة   �شه�����ر   كام������ل   بع��������د   ت���خرجه�����م،   وذل�������ك   به������دف   �شق����������ل  

 مه����������اراته����م،   ورف����ع   ك����ف���اءاته����م   العم���لي�����ة   واإعداده�������م   ل�ش����وق   العم������ل . 
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وزارة  م��راك��ز  اإدارة  م��دي��ر  ال��ع��ام��ري  خ��ال��د خلفان  ال��دك��ت��ور  ال��رائ��د  افتتح 
والوقاية  املجتمع  حلماية  العامة  الإدارة  يف  املعاقني  وت�شغيل  لتاأهيل  الداخلية 
من اجلرمية بوزارة الداخلية  اأعمال 30    للذكور  و 24  لالإناث مبراكز الداخلية 

للمعاقني .
ت�شمل   الدورة   جمالت   ال�شكرتارية   وحفظ   امللفات   والتي   تلقى   اإقبالً   كبرياً  
 من   الطالب   لتوافقها   مع   احتياجات   �شوق   العمل   بجانب   اللغة   الإجنليزية  

 والر�شم   والت�شميم     و�شيانة   الكمبيوتر  . 
ويبلغ عدد املنت�شبني لهذه الدورة 27 منهم 15 من الذكور و12 من الإناث 
خمتلف  م��ن  ال�شم   فئة  وم��ن  اخلفيفة  والذهنية  اجل�شدية  الإع��اق��ة  ذوي  م��ن 

اإمارات الدولة .وبذلك يبلغ عدد املتدربني يف املراكز 757 متدربا .
 ونظمت   الإدارة   لقاءً   مفتوحاً   بهذه   املنا�شبة    للطالب   ذوي   الإعاقة   واأولياء  
 اأمورهم،   وذلك   بح�شور   الرائد   �شامل    بن   نخريات   العامري،   وت�شمن   اللقاء  
 �شرحاً   مف�شالً   عن   الأنظمة   واللوائح   املعمول   بها   واخلدمات   التي   تقدمها   الإدارة  
 يف   جمالت   ال�شكن   والإعا�شة   واملوا�شالت   والأن�شطة   الرتفيهية   والرتويحية  

 الهادفة   لدمج   الطالب   يف   املجتمع . 
بالطالب  فيها  رحب  املنا�شبة  بهذه  كلمة  العامري  الدكتور  الرائد  واألقى 

وحتق����ي�����ق   ، والن����ج��������اح  التوفي�����ق  له����م  متمني���ا   ، اأم���وره����م  واأول���ي����اء  اجل����دد 
الأه�����داف املرج�وة .

والأنظمة  باللوائح  واللتزام  واملثابرة  الجتهاد  على  اجلدد  الطالب  وحث 
 ، �شهور  مل��دة خم�شة  التي متتد  التدريبية   الفرتة  اأث��ن��اء  امل��راك��ز  يف  بها  املعمول 
وال�شتفادة الق�شوى من خمرجاتها ، م�شريا اإىل اأن التوظيف يف �شوق العمل حق 

م�شروع لكل املواطنني ، �شواء كانوا من فئة املعاقني اأوغريهم .
وحث   املتدربني   على   قبول   فر�س   العمل   املتاحة   بعد   التخرج   مهما   كانت   هذه  
يبداأ �شغريا   ومن   ثم   يتطور   مع   مرور   الزمن   وتراكم   الإن�شان   الوظائف،   لن 
 اخلربات   واملعارف   لي�شل   اإىل   مبتغاه   يف   التطور   الوظيفي   وحت�شني   و�شعه   املادي  

 وحتقيق   اأهدافه   يف   حياة   اأف�شل . 
وق�����ال »  : اإن   مراكز   وزارة   الداخلية   حر�شت   على   توفري   متطلبات   الدورة  
 التدريبية،   حيث   مت   توفري   احتياجات   املتدربني   من   حقائب   تدريبية   وجتهيزات  

 وو�شائل   موا�شالت،   وكل   الو�شائل   الكفيلة   بالنجاح   وحتقيق   الأهداف   املرجوة » .    
واأو�شح   اأن   هذه   الدفعة   ك�شابقتها   �شتخ�شع   للتدريب   امليداين   يف   عدد   من  
 املوؤ�ش�شات   احلكومية   واخلا�شة   يف   العني   يف   ختام   الدورة   من   خالل   تنفيذ   برامج  

 تدريبية   تتالءم   مع   متطلبات   العمل   يف   القطاعني   احلكومي   واخلا�س  . 

» مراكز   الداخلية   للمعاقين   «  تستقبل    
دفعتين جديدتين
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تنظيم   دورات   تدريبية   للجمهور   

 نظمت   اإدارة   مراكز   وزارة   الداخلية   لتاأهيل   وت�شغيل   املعاقني   بالإدارة   العامة  
 حلماية   املجتمع   والوقاية   من   اجلرمية   يف   وزارة   الداخلية   دورة   تدريبية   يف   جمال  
 اللغة   الإجنليزية  »   امل�شتوى   الأول   «  ل�   19   من   املواطنات   واملقيمات   من   خمتلف  

 اجلن�شيات   يف   مدينة   العني . 
وقال       مدير   اإدارة   مراكز   وزارة   الداخلية   لتاأهيل   وت�شغيل   املعاقني  : اإن   تنظيم  
 هذه   الدورة   ياأتي   متا�شياً   مع   مبادرة   عام   اخلري   الذي   اأطلقه   �شاحب   ال�شمو  
 ال�شيخ   خليفة   بن   زايد   اآل   نهيان   رئي�س   الدولة  »    حفظه   اهلل    «  والهادفة   لرت�شيخ  
 امل�شوؤولية   الجتماعية   يف   خدمة   الوطن   واملواطنني   واملقيمني   يف   الدولة،   يف   اإطار  
 روؤية   وا�شرتاتيجية   وزارة   الداخلية،   و�شمن   مبادرات   اإدارة   مراكز   وزارة   الداخلية  

 لتاأهيل   وت�شغيل   املعاقني   خلدمة   اأفراد   املجتمع . 
واأكد   اأن   الهدف   من   هذه   الدورات   هو   اإك�شاب   امل�شاركات   املهارات   الأ�شا�شية   يف  

 اللغة   الإجنليزية   واإعدادهم   للتناف�س   يف   �شوق   العمل . 
ولفت   اإىل   اأن   مراكز   وزارة   الداخلية   نظمت   خالل   ال�شنوات   املا�شية   13   دورة  
 تدريبية   يف   جمال   اللغة   الإجنليزية،   �شارك   فيها   220   من   املواطنني   واملواطنات  
 واأفراد   اجلمهور   ومن   الطالب   ومن   العاملني   يف   خمتلف   املوؤ�ش�شات   احلكومية  

 واخلا�شة . 
وكان   الرائد   �شامل   بن   نخريات   العامري   قد   قام   بتوزيع   �شهادات   التخرج   على  

 اخلريجات،   متمنياً   لهن   التوفيق   والنجاح . 
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أخبـار المراكــز

محاضرة   توعوية   بقسم   رعاية   األحداث   بشرطة  
 أبوظبي   بمناسبة  » اليوم   العالمي   للمعاقين«

مت   اإدارة  »    مراكز   وزارة   الداخلية   لت�اأهيل   وت�شغيل   املعاقني    «  يف   الإدارة   نظَّ
 العامة   حلماية   املجتمع   والوقاية   من   اجلرمية   بوزارة   الداخلية   حما�شرة   توعوية  
 لنزلء   ق�شم   رعاية   الأحداث   يف   اإدارة  »    املن�شاآت   العقابية   والإ�شالحية    «  ب�شرطة  

 اأبوظبي   مبنا�شبة   اليوم   العاملي   للمعاقني . 
وقام   باإلقاء   املحا�شرة   عبداهلل   �شيف   العرياين   البطل   الأوملبي   والإداري  

 مبراكز   وزارة   الداخلية   للمعاقني . 
وقال   النقيب   عبد   الرحمن   ال�شبلي   رئي�س   ق�شم   رعاية   الأحداث   ب�شرطة  
 اأبوظبي  : اإن   هذه   املحا�شرة   تاأتي   يف   اإطار   اجلهود   التي   يبذلها   الق�شم   لتوعية  
 وتثقيف   الأحداث   خالل   العطلة   الدرا�شية   بهدف   اإ�شالحهم   وتعديل   �شلوكهم  

 و�شغل   اأوقات   فراغهم   مبا   يعود   بالنفع   والفائدة   عليهم   وعلى   املجتمع . 
وعر�س   العرياين   خالل   املحا�شرة   اجلهود   التي   تبذلها   اإدارة   مراكز   وزارة  
 الداخلية   يف   جمال   تدريب   وتاأهيل   وتوظيف   الأ�شخا�س   ذوي   الإعاقة،   واإقامة  

 الأعرا�س   اجلماعية   لهم،   ودجمهم   يف   املجتمع . 
وحتدث   عن   جتربته   ال�شخ�شية   وق�شة   جناحه   يف   حتدي   الإعاقة،   حيث  
 اأ�شيب   ب�شلل   الأطفال   يف   �شن   ال�شاد�شة،   مما   �شبب   له   اإعاقة   ج�شدية،   ولكنه  
 ا�شتطاع   بعزميته   وقوة   اإرادته   اإن   يوا�شل   م�شواره   التعليمي   وتدرب   يف   مراكز  
 وزارة   الداخلية   للمعاقني   وتخرج   فيها   والتحق   بالعمل   بها   بوظيفة   اإداري،   ف�شالً  
 عن   اأنه   من   موؤ�ش�شي »    نادي   العني   للمعاقني « ،   و�شارك   يف   الكثري   من   الفعاليات  
 الريا�شية   على   امل�شتويني   املحلي   والعاملي،   واأحرز   العديد   من   امليداليات   الذهبية  

 والف�شية   والربونزية . 
وحثَّ   نزلء   ق�شم   رعاية   الأحداث   بالت�شلح   بالعلم   واملعرفة   والتحلي   بالروح  
 الإيجابية   والتفاوؤل،   والعمل   بجد   واجتهاد   ملواجهة   العقبات   التي   تواجههم  
 كافة،   وجت������اوز   الأخط�����اء   لتحقي����ق   الأهداف   امل�شتقبلي������ة   كي   ي�شب���حوا   عنا�ش����ر  

 فاعل�������ة   ومنتجة   يف   املجتمع  . 





نظمت اإدارة مراكز وزارة الداخلية لتاأهيل وت�شغيل املعاقني  يف الإدارة العامة حلماية املجتمع والوقاية من 
اجلرمية  بوزارة الداخلية مبادرة جديدة حتت عنوان ) عي�س حياتهم ( ا�شتجابة لتوجيهات  �شاحب ال�شمو 
ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة )حفظه اهلل( اأن  عام 2017  يف دولة الإمارات هو)عام اخلري ( . 

مبادرة
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استجابة لمبادرة )) عام الخير ((

))مراكز الداخلية(( نظمت مبادرة  

))عيش حياتهم(( لتمكين المعاقين 



العامري  �شاحلة  برئا�شة  امل��ب��ادرة  ف��ري��ق  وق���ام 
رئي�س ق�شم الن�شطة والفعاليات بالدارة  وع�شوية 
الولهازي   وهيثم  البلو�شي  و�شيخة  النيادي  حمده 
املبادرة  �شملتها  التي  الدارات  اىل  ميدانية  بزيارات 
رع��اي��ة  وادارة  ال��ق��ان��ون  اح����رتام  ث��ق��اف��ة  وه���ي مكتب 
حلماية  الداخلية  وزارة  وم��رك��ز  الح���داث  وحماية 
الطفل بوزارة الداخلية ، حيث مت تقدمي �شرح مف�شل 
ع��ن امل���ب���ادرة واه���داف���ه���ا    واأن��ه��ا ت�شتهدف اأ���ش��ح��اب 
، وه��ي عبارة  ال�شمعية   والإع��اق��ة  الإع��اق��ة احلركية 
املتحركة  الكرا�شي  على  كامل  عمل  ي��وم  ق�شاء  ع��ن 
لعدد  ال�شمعية  الإع��اق��ة  اأ�شحاب  �شخ�شية  وتقم�س 

من العاملني يف اجلهات  املذكورة .
واأدى عاملون يف مكتب ثقافة احرتام القانون ، 
واإدارة حماية  ورعايةالحداث  ومركز وزارة الداخلية 
حل��م��اي��ة ال��ط��ف��ل ب�����الإدارة ال��ع��ام��ة حل��م��اي��ة املجتمع 
بوزارة الداخلية مهامهم الوظيفية ليوم كامل على 
كرا�س متحركة ، وتقم�س بع�شهم �شخ�شية اأ�شح���اب 

الإعاق���ة ال�شمعي��ة  �شم�ن فعالي�ات املبادرة . 
اإط��ار  ت��اأت��ي يف  امل��ب��ادرة  اأن ه��ذه  الإدارة  واأك����دت 
املبادرات الإن�شانية املزمع تنفيذها خالل هذا العام .

وا�شتهدفت املبادرة  توعية املوؤ�ش�شات احلكومية 
واخلا�شة  واأفراد املجتمع ب�شرورة تهيئة بيئة عمل 
من  لتمكينهم  الإع��اق��ة   ذوي  لالأ�شخا�س  مالئمة 
، ون�شر ثقافة لغة  الأكمل  الوجه  اأعمالهم على  اأداء 
الإ�شارة ، وعدم ا�شتخدام املرافق املخ�ش�شة للمعاقني 
، وم���راع���اة  امل���ي���اه  ال�����ش��ي��ارات ودورات  م���واق���ف  م��ث��ل 

يف  الإع��اق��ة  ذوي  تواجه  التي  وال�شعوبات  ال��ظ��روف 
مواقع العمل املختلفة واإعطائهم كافة احلقوق التي 

كفلها لهم القانون .
يرتكون  املعاقني  بع�س  اأن  اإىل  الإدارة   ولفتت 
ت�شغيلهم  م��ن  ق�شرية  ف��رتة  م�شي  بعد  وظائفهم  
ب�شبب عدم مالءمة بيئة العمل لذوي الإعاقة ، وعدم 

ر�شا بع�شهم عن اأو�شاعهم الوظيفية.
احلكومية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  ك��اف��ة  الإدارة  دع���ت   كما 
واخلا�شة اإىل توفري الت�شهيالت الالزمة  للمعاقني  
يف بيئات العمل التي يعملون بها  والتي ت�شاعدهم يف 
اأدائهم املهني  وت�شهل لهم الو�شول اإىل مكان العمل  
والتنقل فيه ب�شهولة وي�شر  والتوا�شل والتفاعل  مع 
، لأن مثل ه��ذه الأم��ور  ال��زم��الء  واملتعاملني معهم 

ت�شاعد املعاق  يف التكيف وال�شتقرار املهني .
.واأ�شارت  اإىل اأن من اأهم ال�شرتاطات املطلوبة 
لتهيئة بيئة العمل  للمعاقني توفري املمرات والأبواب  
وامل����ن����ح����درات  ال���ت���ي ت���خ���دم م�����ش��ت��خ��دم��ي ال��ك��را���ش��ي 
املتحركة و كذلك امل�شاعد الكهربائية  ودورات املياه 
كافة  وت��وف��ري   ، لهم  املخ�ش�شة  ال�شيارات  وم��واق��ف 
ال�����ش��روري��ة  لت�شهيل ح��رك��ت��ه��م، ووج���ود  اخل��دم��ات 
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اإملام  لديهم  الذي  املوؤ�ش�شات  هذه  يف  العاملني  بع�س 
مع  والتفاعل  التوا�شل  ت�شهيل  بهدف  الإ�شارة  بلغة 
وح��دة  هناك  ب��ان  علما   ، ال�شمعية  الإع��اق��ة  اأ�شحاب 
الداخلية  وزارة  مبراكز  الإ���ش��ارة  لغة  يف  متخ�ش�شة 
ع��ل��ى ا���ش��ت��ع��داد ت���ام ل��ت��دري��ب ال��ع��ام��ل��ني يف خمتلف 

املوؤ�ش�شات على لغة الإ�شارة  .
مبادرة ا�شتثنائية

وو�شف العميد دكتور �شالح عبيد الغول مدير 
مكتب ثقافة احرتام القانون بوزارة الداخلية املبادرة 
ذوي  الأ���ش��خ��ا���س  ف��ئ��ة  اأن  م���وؤك���دا  ا�شتثنائية  ب��اأن��ه��ا 
الر�شيدة  ال��ق��ي��ادة  ورع��اي��ة  باهتمام  حتظى  الإع��اق��ة 
الإم��ك��ان��ات وفر�س  التي وف��رت لها كافة  ال��دول��ة  يف 
التدريب والتاأهيل والتوظيف لي�شطلعوا بدورهم يف 
تنمية الوطن وتقدمه وا�شتقراره وي�شبحوا عنا�شر 
العتماد  على  قادرين  واأ�شخا�س  املجتمع  يف  فاعلة 
اأ�شرهم  على  عالة  يكونوا  اأن  من  بدل  اأنف�شهم  على 

وعلى جمتمعهم. 
اإط������ار روؤي����ة  وق�����ال اإن ه����ذه امل����ب����ادرة ت���اأت���ي يف 
واإ�شرتاتيجية الفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن زايد اآل 
الداخلية  وزي��ر  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان 
قوى  وجعلهم  دجمهم  بهدف  الإع��اق��ة  ذوي  لتمكني 

منتجة يف املجتمع. 
ون����وه ب���ال���دور ال����ذي ت��ق��وم ب���ه “ م���راك���ز وزارة 
ت���دري���ب وت���اأه���ي���ل وت���وظ���ي���ف ذوي  “ يف  ال���داخ���ل���ي���ة 

الإعاقة.. م�شريا اإىل اأنهم اثبتوا جدارتهم وكفاءتهم 
احلكومي  ال��ق��ط��اع��ني  يف  ال��ع��م��ل  م��واق��ع  يف خمتلف 
عن  لتقل  واإمكانيات  ق���درات  لديهم  واإن  واخل��ا���س 
امل��ه��ارات  بف�شل  وذل���ك  املجتمع  اأف����راد  م��ن  غ��ريه��م 
وزارة  م��راك��ز  م��ن  ح�����ش��ل��وا عليها  ال��ت��ي  وال���ق���درات 

الداخلية. 
نائب  ال��ع��ف��اري  ح��م��ود  العقيد  الفعالية  ح�شر 
مدير مكتب ثقافة احرتام القانون بوزارة الداخلية 
اإدارة  مدير  العامري  خلفان  خالد  الدكتور  والرائد 
املعاقني  وت�شغيل  ل��ت��اأه��ي��ل  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  م��راك��ز 
ال��ع��ام��ة حل��م��اي��ة امل��ج��ت��م��ع  وال��وق��اي��ة من  يف الإدارة 

اجلرمية بالوزارة وعدد من ال�شباط .

تغيري نظرة املجتمع 
ال��دك��ت��ور حممد احمد  امل��ق��دم  اأك���د  وم��ن جهته 
ال��ربي��ك��ي م��دي��ر اإدارة رع��اي��ة وح��م��اي��ة الأح����داث اأن 
النظرة   تغيري  يف  فعال  اثر  لها  �شيكون  املبادرة  هذه 
علينا  الغالية  الفئة  هذه  جتاه  للمجتمع  التقليدية 
جميعا ، و�شوف ت�شهم يف توعية املوؤ�ش�شات احلكومية 
واخلا�شة  بظروف حياة ذوي الإعاقة ، والعمل على 
اأداء  من  ومتكينهم  لهم  املنا�شبة  العمل  بيئة  تهيئة 

اأعمالهم الوظيفية على اأف�شل وجه .
وقال اإن م�شوؤولية رعاية هذه الفئة لتقع على 
كافة  م�شوؤولية  هي  بل   ، فقط  املعنية  اجلهات  عاتق 

امل��وؤ���ش�����ش��ات احل��ك��وم��ي��ة واخل��ا���ش��ة واأف�����راد املجتمع ، 
وينبغي اأن تتظافر جهود اجلميع لدعم ورعاية هذه 

الفئة الهامة  ومتكينها ودجمها يف املجتمع .
الإع���اق���ة  الأ���ش��خ��ا���س ذوي  اأن  ال��ربي��ك��ي  واأك�����د 
اثبتوا جدارتهم وكفاءتهم يف مواقع العمل املختلف���ة 
تتنا�شب مع  التي  العمل  لهم فر�س  اأتيحت  ما  متى 
وعلينا   ، اإع��اق��ات��ه��م  وطبيعة  واإم��ك��ان��ات��ه��م  ق��درات��ه��م 
بيئة  ل��ه��م  ون��وف��ر   ، ون��رع��اه��م  ن��دع��م��ه��م  اأن  جميعا 
العمل املنا�شبة لهم ، وعدم ا�شتخدام املرافق اخلا�شة 
وغريها  املياه  ودورات  ال�شيارات   مواقف  مثل  بهم، 
ال��ظ��روف  ، وم��راع��اة  املخ�ش�شة لهم  م��ن اخل��دم��ات 
وال�شعوبات التي تواجه ذوي الإعاقة يف مواقع العمل 

واإعطائهم كافة احلقوق التي كفلها لهم القانون .
العالم  و�شائل  املبادرة �شدى طيبا يف   ولق��ت 
امل���ق���رءة وامل�����ش��م��وع��ة وامل���رئ���ي���ة وو����ش���ائ���ل ال��ت��وا���ش��ل 
الداخلية  م��راك��ز  ادارة  نظمت  ح��ي��ث   ، الج��ت��م��اع��ي 
بالتعاون  اعالمية   حملة  املعاقني  وت�شغيل  لتاهيل 
مع ادارة العالم المنى ، ون�شرت خمتلف ال�شحف 
املحلية اخبار املبادرة  ، واجرت اإذاعات ابوظبي  ودبي 
ورا�����س اخل��ي��م��ة ل��ق��اءات م��ع ال��رائ��د ال��دك��ت��ور خالد 
ال�شوء  �شلط  حيث  الإدارة  مدير  ال��ع��ام��ري  خلفان 
كما   ، منها  املرجوة  واله��داف  املبادرة  فعاليات  على 
ان�شتغ����رام وفي�����س بوك  املب�����ادرة  يف  ن�ش�����رت اخب�����ار 

وتويت������ر وزارة الداخلية  .

مبادرة
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اأكد   وحيد   العو�شي  ،    مدير   عام   مركز  »  اأي   كري  
»    اأي   كري    «  من   املراكز   الطبية   الرائدة    الطبي   «  اأن  
 يف   جمال   العالج   الطبيعي   والتاأهيل   ويعنى   بتقدمي  
 اخلدمات   التاأهيلية   لإ�شابات   املعاقني   يف   مدينة  
 العني،   حيث   يتوفر   لدى   املركز   العديد   من   اخلدمات  
 التاأهيلية   التي   ت�شمل   العالج   الطبيعي   والعالج  
 والوظيفي   وع�����الج   ا�شطرابات   النطق   وتعديل  
 ال�شلوك،   وي�شرف   على   تقدمي   هذه   اخلدمات   نخبة  
 من   املعاجلني   املرخ�شني   من   قبل   هيئة   ال�شحة   يف  
 اأبوظبي   من   ذوي   اخلربة   والكفاءة   يف   هذا   املجال  
 حيث   يتم   التعامل   مع   كل   احلالت   مبهنية   وحرفية  

 عالية . 
وق���ال  : اإن   الأ�شخا�س   ذوي   الإعاقة   وم�شابي  
 احلوادث   ب�شكل   عام   ميرون   بعدة   مراحل   يف   التاأهيل  
 واإعادة   الدمج ،   وتبداأ   هذه   املراحل   بالعالج   الوظيفي  
 الذي   يعنى   بتاأهيل   الأ�شخا�س   امل�شابني   من   الناحية  
 اجل�شدية،   والعالج   الوظيفي   هو   اأحد   املهن   الطبية  
 امل�شاندة   التي   تقوم   على   اأ�شا�س   التقييم   ومن   ثم  
 العالج   ملهارات   احلياة   اليومية   لالأ�شخا�س   الذين  

 يعانون   من   م�شكل   ج�شدية   اأو   ع�شبية   اأو   اإدراكية . 

العالج   الوظيفي
وقال   الدكتور   اأ�شرف   عيا�س   رئي�س   ق�شم   العالج  
 الطبيعي   يف   املركز   اإن   الق�شم   يعنى   باحلفاظ   على  
 وحت�شني   م�شتوى   الأداء   احلركي   ل���دى   املر�شى  
 واحلفاظ   على   اللياقة   البدنية   والقوة   الع�شلية  
 الكافية   لإجناز   املهام   اليومية   احلركية   من   امل�شي  
 واحلفاظ   على   التوازن   بوا�شطة   ا�شتخدام   الأجهزة  
 امل�شاعدة   من   الكرا�شي   املتحركة   واأج����زاء   م�شاعدة  

 امل�شي،   وهناك   ق�شم   متخ�ش�س   يف   معاجلة   الآلم  
 والتخل�س   منها   باأحدث   الو�شائل   العلمية   والتقنية  

 املتوفرة   على   م�شتوى   العامل . 

تاأهيل   املعاقني
واأ�شاف   اأن   ق�شم   العالج   الوظيفي   يف   املركز   يعنى  
 بتاأهيل   وتثقيف   املر�شى   واملعاقني   ملمار�شة   ن�شاطات  
 حياتهم   اليومية   با�شتقاللية   تامة   من   دون   احلاجة  
 للجوء   اإىل   طلب   امل�شاعدة   من   قبل   الأ�شخا�س  
 الآخرين،   وذلك   من   خالل   تدريبهم   وتاأهيلهم   على  
 ا�شتخدام   الأجهزة   امل�شاعدة   من   خالل   التدريب�����ات  
 اجل�شدي�����ة   والعقلي����ة   والنف�شية   التي   يتم   تقدميها  

 من   خالل   معاجلني   وظيفيني   ذوي   خربة   عالية   يف  
 هذا   املجال   وموؤهلني   ملمار�شة   هذا   الن�شاط   يف   القطاع  
كما   يحر�س   املركز   على   توفري   الأجهزة    ،  اخلا�س 
 امل�شاعدة   والكرا�شي   املتحركة   واجلبائر   والأحذية  
 الطبية   التي   من   �شاأنها   م�شاعدة   املري�س   ورفع  
 م�شتوى   الأداء   الوظيفي   له   وهذه   اخلدمة   مغطاة  
 من   قبل   �شركات   التاأمني   بالتن�شيق   مع   اإدارة   املركز  
 حيث   يقوم   املركز   بالتوا�شل   مع   �شركات   التاأمني  
 لتزويد   املر�شى   بهذه   الأجهزة   واملعدات   وتدريبهم  

 على   ا�شتخدامها . 
واأك������د   الدكتور   عيا�س   اأن   مركز »    اأي   ك���ري  «  
 الطبي   حري�س   على   تاأهيل   الأ�شخا�س   ذوي   الإعاقة  
 ودجمهم   يف   املجتمع   وذلك   بت�شهيل   التوا�شل   بينهم  

 وبني   القطاعات   املختلفة   يف   املجتمع . 

التاأهيل   الع�شبي
واأ�شار   اإىل   اأن   املركز   وفر   وحدة   متخ�ش�شة   يف  
 التاأهيل   الع�شبي   لالأطفال   حتت   اإ�شراف   ا�شت�شاري  
 دم����اغ   واإ����ش���اب���ات   اأط����ف����ال،   ويتم   تقدمي   اخلدمات  
 التاأهيلية   حتت   اإ�شراف   طبي   و�شمن   برامج   علمية  
 حديثة   وذلك   من   خالل   برنامج   التقييمات   والتدخل  
 العالجي   واإع������ادة   التقييم   للوقوف   على   النتائج  
 املرجوة   وحت�شن   م�شتوى   الأداء   الوظيفي   لالأطفال  
 ودجمهم   يف   املجتمع   �شواء   من   الناحية   الأكادميية   اأو  

 املجتمعية . 
واأ�شاف  : يتوفر   يف   املركز   وحدة   متخ�ش�شة   يف  
 تاأهيل   اإ�شابات   اليد   وعالجها   بوا�شطة »    اجلبائر  «  
 امل�شنعة   لكل   مري�س   ح�شب   حالته   مع   ممار�شة  
 التمارين   التاأهيلية   باإ�شراف   نخبة   من   املعاجلني   ذوي  

مير   الأ�شخا�س   ذوو   الإعاقة   مبراحل   عديدة   يف   التاأهيل   واإعادة   الدمج    يف   املجتمع  .. وتبداأ   هذه   املراحل   بالعالج  
 الطبيعي،   ثم   العالج   الوظيفي،   وهما   منظومة   متكاملة   ومكمالن   لبع�شهما   بع�شاً   لتاأهيل   امل�شابني   والأ�شخا�س  

 ذوي   الإعاقة . 
جملة )  اإرادة    (  زارت   مركز  ) اأي   كري  (  الطبي   يف   العني ،   اأحد   املراكز   الطبية   املتخ�ش�شة   يف   هذا   املجال   و�شجلت  
 بال�شورة   والقلم   مراحل   العالج   الطبيعي   والعالج   الوظيفي   التي   مير   بها   ذوو   الإعاقة   وامل�شابون   والإمكانيات  

 املتوفرة   لتاأهيلهم   واإعادة   دجمهم   يف   املجتمع . 

  وحيد   العو�شي
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 اخلربة   يف   هذا   املجال . 
واأ�شار   اإىل   اأن   املركز   يقدم   خدمة   متميزة   لعالج  
 اآلم   الظهر   والرقبة   والآلم   املزمنة   للمفا�شل،  
 بوا�شطة   جهاز   �شد   حديث   وفريد   من   نوعه   على  
 م�شتوى   الإم�������ارات   ومب�شاعدة   ه���ذا   اجلهاز   فقد  
 مت   جتنيب   ن�شبة   كثرية   من   املر�شى   من   اللجوء  
 للجراحة   لعالج   م�شاكل   الغمو�س   الفقري   واإزاحة  
 وت���اأك���ل   الغ�شروف   يف   العمود   الفقري   ومتكنت  
 وحدة   العالج   الطبيعي   من   اإحداث   حت�شن   يف   بع�س  

 احلالت  . 
واأكد   اأن   العالج   الطبيعي   يحقق   جناحاً   يف   حالت  
 الإعاقة   اجلديدة،   اأم����ا   احل����الت   القدمية   فهناك  
 �شعوبة   يف   عالجها   وحتتاج   اإىل   وقت   اأطول   للعالج،  
 وتلعب   احلالة   النف�شية   لل�شخ�س   وقوة   اإرادته   دوراً  

 موؤثراً   يف   عملية   العالج . 

العالج   الوظيفي   
وقال   اأحمد   قا�شم   اخلطيب   اأخ�شائي   العالج  
 الوظيفي   باملركز  : اإن   عمل   اأخ�شائي   العالج   الوظيفي  
 يرتكز   على   تنمية   املهارات   احلركية   الالزمة   للتعامل  
 مع   عنا�شر   العملية   احلياتية   يف   املنزل   والعملية  

 الرتبوية   والتعليمية   يف   املدر�شة . 
واأو�����ش����ح   اأن   ط����رق   العالج   التي   ي�شتخدمها  
 الأخ�شائي   ت�شمل   تقومي   احل���رك���ات   الدقيقة   يف  
 اجلزء   الأعلى   من   اجل�شم،   وتنمية   الرباعة   اليدوية،  
 واملهارات   احلياتية   اليومية،   وتنمية   قدرة   الطفل  
 على   التحكم   بع�شالته،   والتدريب   على   ا�شتخدام  
 الأجهزة   والو�شائل   امل�شاعدة   على   احلركة   والتنقل،  

 وتنمية   مهارات   العتناء   بالنف�س . 
واأ�شار   اخلطيب   اإىل   اأن   خدمات   العالج   الوظيفي  
 ت�شمل   حت�شني   اأداء   الطفل   املعاق،   والتغلب   على  
 جوانب   الق�شور   والعجز   الناجت   عن   الإ�شابات  
 املختلفة،   وحت�شني   ق���درة   الطفل   املعاق   على   اأداء  
 الواجبات   والأع���م���ال   با�شتقاللية،   والتقليل   من  

 العتماد   على   الغري  . ويركز   العالج   الوظيفي   على  
 اأداء   الأطراف   العليا   الدقيقة   يف   اجل�شم   مثل   حركة  
 اليدين   والأ�شابع   وال����ذراع����ني،   وي�شاعد   العالج  
 الوظيفي   الطفل   املعاق   يف   الوقوف   والتوازن   وامل�شي  
 ويف   تنمية   املهارات   والعادات   اليومية   مثل   الأك���ل  

 وال�شرب . 

حالت   
وقال   اخلطيب  : اإن   املركز   ا�شتطاع   اأن   يحقق  
 تقدماً   ملحوظاً   يف   بع�س   احلالت،   منها   حالة   طفل  
 يبلغ   من   العمر   �شنة   ون�شف   ال�شنة   وكان   يعاين   من  
 التاأخر   يف   النمو   و�شعف   وا�شح   يف   حركات   وع�شالت  
 اليدين،   ول   ي�شتطيع   امل�شي،   ولديه   بع�س   ال�شلوكيات  
 غري   الطبيعية  . وبداأنا   معه   برناجماً   عالجياً   ا�شتمل  
 على   تقوية   اليدين   بوا�شطة   اأجهزة   متخ�ش�شة  
 يف   العالج   الوظيفي   وببع�س   التقنيات   احلديثة،  
 وحت�شنت   حالته   ب�شكل   ملحوظ،   حيث   اأ�شبح   ي�شتخدم  
 يديه   ب�شكل   اأف�شل،   وتطورت   مهاراته   الإدراكية  

 واحلركية   ب�شكل   ملحوظ،   ومتكن   من   امل�شي   لعدة  
 خطوات   بدون   م�شاعدة   من   اأحد   الأمر   الذي   اأدخل  

 الفرح   وال�شرور   يف   نفو�س   والديه . 
واأكد   اأن   مثل   هذه   احلالت   ميكن   اأن   يتم   تاأهيلها  
 بن�شبة   90 %  ليكون   املعاق   معتمداً   على   نف�شه   ب�شكل  

 كبري . 
اأما   احلالة   الثانية   فهي   لطفلة   تبلغ   من   العمر  
9   �شنوات   وكانت   تعاين   من   تخلف   عقلي   متو�شط،  
 ومن   بع�س   ال�شمات   التوحيدية،   و�شعف   يف   املهارات  
 الإدراك���ي���ة   واحلركية   الدقيقة،   و�شعف   يف   النظر  
 وح�شا�شية   من   ال�شوء   ومن   اللم�س،   و�شعف   يف   ردة  

 الفعل . 
ورك����ز   الربنامج   العالجي   للطفلة   اأولً   على  
 توعية   اأ�شرتها   بكيفية   التعامل   معها،   ومت   ا�شتخدام  
 املهارات   الوظيفية   ب�شكل   مكثف   لتعديل   �شلوكها  
 وتنمية   مهاراتها،   وحدث   حت�شن   ملحوظ   يف   حالتها،  
 وزادت   ن�شبة   الرتكيز   والنتباه   لديها،   وذلك   بوا�شطة  
 ممار�شة   بع�س   الألعاب   وا�شتخدام   بع�س   الأجهزة  

 احلديثة . 
واحلالة   الثالثة   ل�شابة   تبلغ   من   العمر   33   �شنة،  
 اأ�شيبت   بك�شر   يف   عظام   الكعربة،   اأدى   اإىل   �شعف   يف  
 حركة   مف�شل   اليد   م�شحوباً   باأمل   �شديد   و�شعف   يف  

 الع�شالت   واملهارات   الدقيقة  . 
ومت   عمل »    جبرية    « لها   يف   يدها   للحد   من   احلركة  
 واإزالة   اللتهابات   يف   يدها،   كما   مت   ا�شتخدام   معدات  
 خا�شة   لتقوية   ع�شالت   اليدين   ولتح�شني   حركة  
 مف�شل   اليد،   وخالل   �شهر   ون�شف   ال�شهر   من   العالج  
 املكثف   حت�شنت   حالتها   بن�شبة    90 %  واأ�شبحت   تعتمد  

 على   نف�شها   ب�شكل   كبري . 
ويهتم   الق�شم   كذلك   بتاأهيل   الأطراف   ال�شفلية  
 والعمود   الفقري   وع�شالت   الظهر،   وذلك   باإجراء  
 مترين����ات   عالجي����ة   لتح�شني   اأداء   الع�ش����الت  
 واحلرك������ة   وحت�ش�����ني   م�����رون����ة   املفا�ش���ل   ب�شك�����ل  

 ي�شاع���دهم   على   احلرك������ة   وامل�ش����ي . 

 الدكتور   اأ�شرف   عيا�س

تحقيق





لـقـــاء

واأو�شت   الباحثة   ب�شرورة   زيادة   عدد   الربامج  
 املوجهة   ل�����ذوي   الإع����اق����ة   يف   الإذاع��������ات   والقنوات  
 التلفزيونية   املحلية،   وب�شرورة   اهتمام   املوؤ�ش�شات  
 الإعالمية   ب���ذوي   الإعاقة   ال�شمعية   عرب   توظيف  
 مرتجمي   اللغة   لرتجمة   ال���ربام���ج   املقدمة   عرب  

 القنوات   التلفزيونية   كافة . 
الباحثة   مي�س   حتدثت   يف   لقاء   مع   جملة »    اإرادة  «  
 عن   ق�شة   جناحها   يف   م�شوارها   الدرا�شي،   وعن   اأهمية  
 دور   و�شائل   الإعالم   املرئية   وامل�شموعة   يف   دعم   ق�شايا  

 الأ�شخا�س   ذوي   الإعاقة . 

حدثينا   عن   ق�شة   جناحك   يف  
 م�شوارك   الدرا�شي   حتى   ح�شولك  

 على   درجة   املاج�شتري؟   
  كان   تاأ�شي�شي   بطريقة   برايل   يف   مدر�شة   هلن  
 كالر   يف   القد�س،   حيث   اأم�شيت   بها   �شت   �شنوات   يف  
 ال�شكن   الداخلي   بعيداً   عن   اأ�شرتي،   وبعدها   عدتُ  
 لدولة   الإم����ارات   العربية   املتحدة   واأكملت   تعليمي  
 يف   مدار�س   الدولة   تنفيذاً   لعملية   الدمج   فالتحقت  
 مبدر�شة   احلكمة   اخلا�شة   يف   عجمان،   ويف   الثانوية  

 العامة   ح�شلت   على   املركز   الرابع   على   م�شتوى   دولة  
 الإمارات   العربية   املتحدة   واملركز   الأول   على   منطقة  
 عجمان   التعليمية   يف   الق�شم   الأدبي   مبعدل  %  98.6.   
وبعدها   التحقت   بكلية   الت�شال   يف   جامعة  
 ال�شارقة   تخ�ش�س   الت�شال   اجلماهريي   ق�شم  
 ال�شحافة   املطبوعة،   وذلك   مبنحة   درا�شية   من   حرم  
 �شاحب   ال�شمو   ال�شيخ   حممد   بن   را�شد   اآل   مكتوم  
 نائب   رئي�س   الدولة   رئي�س   جمل�س   الوزراء   حاكم   دبي  
 »  رعاه   اهلل    «  �شمو   ال�شيخة   هند   بنت   جمعة   اآل   مكتوم،  
 فلقيت   من   جامعة   ال�شارقة   كل   الدعم   والت�شهيالت  

رت   القيادة   الر�شيدة   يف   الدولة   لالأ�شخا�س   ذوي   الإعاقة   الإمكانيات   واخلدمات   واحلقوق   كافة   التي   تت�شمنها   وفَّ
 املواثيق   الدولية،   ليحظى   املعاق،   �شواء   كان   مواطناً   اأو   مقيماً   بالرعاية   والهتمام   والدعم   وفق   اأف�شل   املعايري  
 الدولية .  وعلى   الرغم   من   الإجنازات   الكبرية   التي   حققتها   الدولة    لذوي   الإعاقة،   اإل   اأن   الهتمام   الإعالمي  

 بق�شاياهم   مازال   �شعيفاً . 
الباحثة   مي�س   حمودة   من   ذوات   الإعاقة   الب�شرية   ح�شلت   على   درجة   املاج�شتري   بامتياز   من   كلية   الت�شال  
 بجامعة   ال�شارقة،   والتي   كانت   بعنوان »   : ا�شتخدامات   ذوي   الإعاقة   الب�شرية   لو�شائل   الإعالم   يف   دولة  

 الإمارات«  . 

معاقة   بصريًا   تنال   الماجستير   بامتياز  
 من   جامعة   الشارقة
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 خا�شة   من   اأع�شاء   هيئة   التدري�س،   فكانت   مبثابة  
 اأ�شرة   يل   توفر   يل   كل   ما   اأريده،   بالإ�شافة   اإىل   التعاون  
 التي   تعجز   الكلمات   عن   و�شفه   من   قبل   اأع�شاء  
 الهيئة   الإدارية   وفريق   عمل   املكتبات،   فقد   فتحت   لنا  

 املوؤ�ش�شة   الرائدة   العلم   من   اأو�شع   اأبوابه . 
وبعد   اأن   ح�شلت   على   درج����ة   البكالوريو�س  
 بامتياز   مع   مرتبة   ال�شرف   الأوىل   وكنت   الأوىل   على  
 دفعتي،   ح�شلت   على   منحة   درا�شية   من   حرم   �شاحب  
 ال�شمو   ال�شيخ   الدكتور   �شلطان   بن   حممد   القا�شمي  
 ع�شو   املجل�س   الأعلى   حاكم   ال�شارقة   �شمو   ال�شيخة  
 جواهر   بنت   حممد   القا�شمي،   واأنهيت   هذه   املرحلة  

 بامتياز   يف   يناير2016   م . 

 ماهي   ال�شعوبات   والتحديات   التي  
 واجهتك   يف   الدرا�شة   وكيف   تغلبت  

 عليها؟
   بف�شل   وق�����وف   اأ����ش���رت���ي   الكرمية   بجانبي،  
 وتب�شيطها   لأمور   حياتي   كافة،   مل   اأجد   اأي   �شعوبة  
 تذكر   يف   التعليم   اأو   احلياة   العملية،   لذلك   اأرى   اأن  
 الوالدين   هما   مفتاح   النجاح   لكل   فرد   ي�شعى   ويرغب  

 بالعمل   والإجناز . 

الرجاء   اإلقاء   ال�شوء   ب�شيء   من  
 التف�شيل   على   مو�شوع   ر�شالة  

 املاج�شتري؟
   كانت   ر�شالتي   بعنوان   ا�شتخدامات   ذوي   الإعاقة  
 الب�شرية   وال�شمعية   لو�شائل   الإع�����الم   امل�شموعة  
 واملرئية   يف   دولة   الإم���ارات   العربية   املتحدة،   درا�شة  
 ميدانية   باإ�شراف   الدكتور   ع�شام   ن�شر،   مت   من   خاللها  
 توزيع   ا�شتبيان   على   عينة   ع�شوائية   من   ذوي   الإعاقة  
 الب�شرية   وال�شمعية   قوامها   160   �شخ�شاً،   ويتمثل  
 الهدف   من   اإج����راء   هذه   الدرا�شة   يف   التعرف   على  
 دوافع   ا�شتخدام   ذوي   الإعاقة   الب�شرية   وال�شمعية  
 لو�شائل   الإعالم   امل�شموعة   واملرئية،   وقيا�س   مدى  
 ر�شا   ذوي   الإعاقة   الب�شرية   وال�شمعية   عن   الربامج  
 الإعالمية   والتعرف   على   مدى   اإ�شباع   املحتويات  
 الإعالمية   لحتياجات   ذوي   الإعاقة،   وقيا�س   مدى  

 اهتمام   و�شائل   الإعالم   بق�شايا   ذوي   الإعاقة . 

 ما   هي   اأهم   النتائج   والتو�شيات   التي  
 تو�شلت   اإليها   من   خالل   الر�شالة؟   

   م����ن   اأه������م   النتائج   ال���ت���ي   تو�شلت   لها   تلك  
 الدرا�شة   اأن   اأكرث   الو�شائل   الإعالمية   ا�شتخداماً  
 و�شائل   الإعالم   املرئية   يف   الفرتة   امل�شائية،   واأن   تلك  
 الفئة   ت�شتخدم   الو�شائل   الإعالمية   بهدف   الت�شلية  
 والرتفيه،   كما   اأن   حجم   م�شاركة   اأف����راد   العينة   يف  
 ال���ربام���ج   الإعالمية   يكاد   يكون   معدوما   ب�شبب  
 عدم   وجود   فر�س   كافية   لذوي   الإعاقة   الب�شرية  
 وال�شمع���ي�����ة   للم�شارك����ة   بالإ�ش���اف����ة   اإىل   قل����ة   اهتم����ام  
 الو�ش����ائ�����ل   الإع����المي����ة   بالق�ش���اي���ا   اخل��ا�ش�����ة  

 ب���ذوي   الإعاقة . 
كما   تو�شلت   ال����درا�����ش����ة   اإىل   اأن   املوؤ�ش�شات  
 الإعالمية   نادراً   ما   ت�شمح   بتوظيف   ذوي   الإعاقة   اأو  
 ت�شع   يف   اعتبارها   توفري   مرتجمي   اإ�شارة   خلدمة  
 ذوي   الإعاقة   ال�شمعية،   لذلك   كانت   اأعلى   ن�شبة   من  
 اأفراد   العينة   توؤيد   وجود   قناة   خا�شة   تخدم   الإعاقات  
 املختلفة   وتلبي   احتياجاتهم   وت�شبع   رغباتهم   وتو�شل  
 �شوتهم   للمجتمع،   بالإ�شافة   اإىل   ن�شر   الوعي   الكايف  
 بني   اجلمهور   عن   ذوي   الإعاقة   وكيفية   التعامل  

 معهم . 
 واأو�شت   الدرا�شة   مبا   يلي : 

•   اهتمام   املوؤ�ش�شات   الإعالمية   ب����ذوي   الإع���اق���ة  
 ال�شمعية   وذلك   من   خالل   توظيف   مرتجمي   الإ�شارة  
 لرتجمة   الربامج   املقدمة   عرب   القنوات   التلفزيونية  

 كافة . 
•    تقدمي   برامج   اإعالمية   اإذاعية   اأو   تلفزيونية،   اأو  
 تقدمي   فقرات   �شمن   الربامج   العامة   ت�شلط   ال�شوء  

 على   ق�شايا   ذوي   الإعاقة   وتناق�س   م�شكالتهم . 
•   اإدخ����ال   الربامج   املوجهة   ل���ذوي   الإعاقة   �شمن  
 اخلطة   الرباجمية   التي   يتم   و�شعها   من   قبل   معدي  

 الربامج   يف   الإذاعة   والتلفزيون . 
•   فتح   جمال   التوظيف   لذوي   الإعاقة   الب�شرية  
 وال�شمعية   يف   املوؤ�ش�شات   الإعالمية   بهدف   اإظهار  

 اإبداعاتهم   و�شقل   مواهبهم   وتطوير   مهاراتهم . 
•   اإج����راء   ا�شتطالعات   راأي   ب�شكل   م�شتمر   بهدف  
 التعرف   اإىل   اآراء   ذوي   الإع����اق����ة   وال����وق����وف   على  
 احتياجاتهم   التي   ميكن   تلبيتها   من   خالل   و�شائل  

 الإعالم . 
•   تقدمي   الربامج   التلفزيونية   وامل�شامني   الإعالمية  
 من   اإعالنات   وغريها   ب�شكل   مالئم   لحتياجات   ذوي  

 الإعاقة   الب�شرية . 
•  تقدمي   برامج   ذات   طابع   خا�س   ميكن   من   خاللها  
 �شماع   �شوت   ذوي   الإع���اق���ة   ب�شكل   مبا�شر   وتلبية  
 رغباتهم،   واإتاحة   الفر�شة   لهم   لإبداء   الراأي،   وتوفري  

 م�شاحات   كافية   للحوار   مع   الآخرين . 
•   اأن   تكون   الو�شائل   الإعالمية   امل�شموعة   واملرئية  
 و�شيطاً   بني   اأف���راد   املجتمع   من   ذوي   الإعاقة   وبني  

 املوؤ�ش�شات   الأخرى . 
•   األ   تقت�شر   الربامج   الإعالمية   على   تقدمي   النماذج  
 الإيجابية   من   ذوي   الإع���اق���ة،   بل   ل   بد   اأن   تغطي  

 واقعهم   الإيجابي   وال�شلبي   على   حد   �شواء . 
•  زي����ادة   عدد   الربامج   املوجهة   ل���ذوي   الإعاقة   يف  

 الإذاعات   والقنوات   التلفزيونية   املحلية . 

ما   هي   اأ�شكال   الدعم   وامل�شاندة   التي  
 وفرتها   لك   جامعة   ال�شارقة   لتحقيق  

 هذا   الإجناز؟
   جامعة   ال�شارقة   بكل   فخر   هي   املوؤ�ش�شة   التي  
 احت�شنتني   وفتحت   يل   اأبوابها،   وه���ذا   ما   كان   اإل  
 بف�شل   توجيهات   الرئي�س   الأعلى   للجامعة   �شاحب  
 ال�شمو   ال�شيخ   الدكتور   �شلطان   بن   حممد   القا�شمي  

د   ف�شل   اجلامعة   ودعمها   يل    حاكم   ال�شارقة،   وجت�شَّ
 بتعاون   كل   اأع�شاء   الهيئتني   الإداري���ة   والتدري�شية،  
 واأخ�س   بالذكر   كلية   الت�شال   التي   ل   ترتك   و�شيلة  
 اإل   وت�شتخدمها   خلدمة   ذوي   الإعاقة   وهي   من   اأكرث  
 الكليات   ا�شتقطاباً   لذوي   الإعاقة،   فجامعة   ال�شارقة  
 تدعم   ذوي   الإعاقة   بال   حدود،   اأما   عن   اأ�شكال   امل�شاندة  
 فاإن   اجلامعة   وبتوجيهات   من   �شمو   ال�شيخة   جميلة  
 بنت   حممد   القا�شمي   قامت   باإن�شاء   مركز   امل���وارد  
 لذوي   الإعاقة   والذي   يهدف   اإىل   توفري   الت�شهيالت  
 كافة   التي   يحتاجها   الطالب   منذ   دخوله   للجامعة  
 من   اأجهزة   ودورات   تدريبية   وغريها   من   الحتياجات . 

وحتر�س   اإدارة   املركز   على   تقدمي   اأرقى   اخلدمات  
 لأ�شكال   الإعاقة   كافة   وامللتحقني   يف   جامعة   ال�شارقة  

 باأفرعها . 

ما   هي   روؤيتك   لتطوير   الربامج  
 الإعالمية   لتلبية   احتياجات   ذوي  

 الإعاقة؟
  اأرى   ب���اأن   الربامج   الإعالمية   ل   بد   اأن   توفر  
 م�شاحة   كافية   لتغطية   ق�شايا   ذوي   الإعاقة   واإي�شال  
 �شوتهم   للمجتمع،   واأل   يقت�شر   دور   الإع���الم   على  
 تقدمي   النماذج   الإيجابية،   بل   عر�س   امل�شاكل   والهموم  
 وال�شعاب   التي   تواجه   الإعاقات   كافة   وحماولة   اإيجاد  

 حلول   منا�شبة   لتلك   امل�شكالت . 

 ماهي   طبيعة   عملك   يف   اجلامعة؟
 عملت   يف   ف���رتة   درا�شتي   املاج�شتري   يف   مركز  
 املوارد   لذوي   الإعاقة   ملدة   �شهرين   كم�شاعد   اأخ�شائي  
 تقني،   والآن   اأعمل   كم�شاعد   اإداري   يف   وحدة   التوجيه  

 الوظيفي   وتدريب   الطلبة . 

   ما   هي   طموحاتك   امل�شتقبلية؟
   اأطمح   للح�شول   على   درجة   الدكتوراه   يف   الإعالم  
 واأ�شبح   ع�شواً   يف   الهيئة   التدري�شية،   فح�شويل   على  
 درجة   املاج�شتري   كان   مبثابة   و�شيلة   لأحقق   طموحاً  

 اأكرب   وهو   الدكتوراه . 

ما   هو   تقييمك   لأو�شاع   املعاقني   يف  
 دولة   الإمارات   وكيف   تنظرين   اإىل  

 م�شتقبلهم   ؟
  الأ�شخا�س   ذوو   الإع����اق����ة   يف   دول����ة   الإم�������ارات  
 حمظوظون   لأنهم   يف   مكان   يوفر   لهم   الدعم   ويقدم  
 لهم   كل   الهتمام   ال���ذي   يتمثل   باإن�شاء   موؤ�ش�شات  
 تعليمية   وترفيهية   وجهات   للتوظيف،   فلهم   م�شتقبل  
 زاه����ر   يف   ه���ذا   البلد،   ول   ينق�شهم   �شوى   امل���ب���ادرة  
 والإقبال   على   العمل   بجد   واإخال�س   لرد   اجلميل  
 ال����ذي   ي��������ق�����دم   ل���ه����م   لأن�����ه����م   اأ�ش������خ�������ا�س   ل   ع��������ذر  
 ل���ه�������م   بف�������ش�����ل   ت���وف����������ر   الت�����ش���ه����ي����������الت   ك����اف��������ة  

 يف   م��خ���ت����ل����ف   امل����ج��������الت  . 
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تعترب   ال�شريعة   الإ�شالمية،   التي   �شبقت   جميع   ال�شرائع   يف   كفالتها   حلقوق   الإن�شان،   من   اأهم   م�شادر   الت�شريع  
 يف   دولة   الإمارات   العربية   املتحدة،   كما   ن�س   على   ذلك   الد�شتور   يف   مادته   ال�شابعة  .  وملا   كان   حتقيق   العدالة  
 الجتماعية   وامل�شاواة   وتكافوؤ   الفر�س   من   اأهم   احلقوق   التي   كفلتها   ال�شريعة   الإ�شالمية،   حر�س   امل�شرع   على  
 التاأكيد   عليه   يف   الد�شتور  ، اإذ   ن�شت   املادة   رقم   14   من   الد�شتور   على   اأن   امل�شاواة   والعدالة   الجتماعية   وتوفري  

 الأمن   والطماأنينة   وتكافوؤ   الفر�س   جلميع   املواطنني   من   دعامات   املجتمع . 

حقوق   المرأة   ذات   اإلعاقة   في  
 ضوء   التشريعات   الوطنية

بحوث ودراسات

وانطالقاً   من   هذا   الأ�شا�س   الت�شريعي،   حر�شت  
 القيادة   يف   دول����ة   الإم�������ارات   العربية   املتحدة   منذ  
 ن�شاأتها،   على   الأخذ   بكل   ما   من   �شاأنه   توفري   مقومات  
 الرعاية   للن�شاء   ذوات   الإعاقة   على   اعتبار   اأنهن   جزء  

 ل   يتجزاأ   من   املجتمع . 
فجميع   الت�شريعات   الوطنية   ل  تفرق   يف   تقريرها  
 حلقوق   الإن�شان   بني   الرجل   وامل����راأة   ول   بني   املعاق  
 وغري   املعاق،   كما   هو   ظاهر  . وقد   ات�شمت   �شيا�شات  
 الدولة   املبكرة   اخلا�شة   بالأ�شخا�س   ذوي   الإعاقة  
 برتكيزها   على   تقدمي   الرعاية   والتاأهيل   لهم   على  
 اعتبار   هيمنة   الجتاه   الرعائي   اخلريي   على   �شيا�شات  
 الدول   عموماً   خا�شة   يف   الفرتة   التي   تلت   ا�شتقالل  
 الدولة »    حتى   بداية   القرن   احلادي   والع�شرين  .  « اإل  
 اأن   هذه   ال�شيا�شات   اليوم   بداأت   تنحو   منحى   اآخر   يت�شم  
 بال�شبغة   احلقوقية،   نظراً   لتاأثرنا   بالتوجه   العاملي  
 اجلديد،   املتمثل   يف   الجت����اه   احلقوقي   لالإعاقة،  
 الذي   بداأ   يويل   اهتماماً   خا�شاً   بق�شايا   املعاقني   من  
 منطلق   حقوقي  . وفيما   يلي   عر�س   اأهم   الت�شريعات  

 بهذا   الجتاه : 
لقد   تبنت   دول����ة   الإم�������ارات   العربية   املتحدة  
 جمموعة   من   التدابري   الت�شريعية،   على   امل�شتوى  
 الحتادي   واملحلي،   لتعزيز   حقوق   الأ�شخا�س   ذوي  

 الإعاقة  . من   هذه   التدابري   ما   يلي  : 

•  القانون   الحت����ادي   رقم   29   لعام   2006   املعدل  
 بالقانون   الحت����ادي   رقم   14   لعام   2009   اخلا�س  

 بحقوق   املعاقني،   حيث   يعد   هذا   القانون   من   اأبرز  
 التدابري   الت�شريعية   التي   اتخذتها   الدولة   لتمكني  
 الأ�شخا�س   ذوي   الإع���اق���ة   مبا   فيهم   الن�شاء   من  
 ممار�شة   حقوقهم   على   قدم   امل�شاواة   مع   الأ�شخا�س  
 غري   املعاقني  . فكما   جاء   يف   ن�س   املادة   الثانية   منه  
 فاإن   هذا   القانون   يهدف   اإىل   كفالة   حقوق   الأ�شخا�س  
 ذوي   الإع���اق���ة   وتوفري   جميع   اخلدمات   لهم،   ول  
 يجوز   اأن   تكون   الإعاقة   �شبباً   يحول   من   دون   متكن  
 املعاق   من   احل�شول   على   تلك   احلقوق   واخلدمات،  
 خ�شو�شاً   يف   جمال   الرعاية   واخلدمات   الجتماعية  
 والقت�ش����ادي������ة   وال�شحي�����ة   والتعليمية   واملهني������ة  
 والثقافية   والرتويحية  . كما   اأكدت   املادة   الثالثة   على  

 اأن   الدولة   تكفل   للمعاق   امل�شاواة   بينه،   وبني   اأمثاله  
 من   غري   املعاقني،   وعدم   التمييز   ب�شبب   الإعاقة   يف  
 جميع   الت�شريعات،   كما   ت�شمنت   هذه   املادة   تاأكيداً   على  
 اأن   الدولة   ت�شمن   مراعاة   م�شائل   الإعاقة   يف   جميع  
 �شيا�شات   وبرامج   التنمية   القت�شادية   والجتماعية،  
 واتخاذ   التدابري   املنا�شبة   ملنع   التمييز   على   اأ�شا�س  

 الإعاقة . 
وقد   توزع   هذا   القانون   على   خم�شة   اأبواب : 

•  الباب   الأول  : اأحكام   عامة   و�شم   9   مواد   ت�شمنت  
 بع�س   الأحكام   العامة،   منها   مثالً   تعريف   ال�شخ�س  
 املعاق،   تعريف   التمييز  . اأه����داف   القانون   وبع�س  

 اللتزامات   العامة   وغريها . 
•  الباب   الثاين  : حقوق   الأ�شخا�س   ذوي   الإعاقة،  
 وتوزعت   اأحكامه   على   خم�شة   ف�شول   �شمت   17   مادة  

 وهذه   الف�شول   هي : 
•  الف�شل   الأول  : اخلدمات   ال�شحية   وخدمات   اإعادة  

 التاأهيل . 
•  الف�شل   الثاين  : التعليم . 
•  الف�شل   الثالث  : العمل . 

•  الف�شل   ال�����راب�����ع  : احل����ي����اة   العامة   والثقافية  
 والريا�شية . 

•  الف�شل   اخلام�س  : البيئة   املوؤهلة . 
•  الباب   الثالث  : الإعفاءات   و�شم   6   مواد . 

•  الباب   الرابع  : العقوبات   و�شم   مادة   واحدة . 
•  الباب   اخلام�س  : اأحكام   ختامية   و�شم   6   مواد . 

المشرع في
دولة اإلمارات
اتخذ تدابير 

تشريعية لكفالة 
حقوق النساء 
ذوات اإلعاقة
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•  القانون   الحت����ادي   رقم   11   لعام   2008   يف   �شاأن  
 امل������وارد   الب�شرية   يف   الهيئات   التابعة   للحكومة  
 الحتادية . حيث   خ�ش�شت   املادة   رقم   14   منه   للتاأكيد  
 على   حق   العمل   لالأ�شخا�س   ذوي   الإعاقة   مبا   فيهم  
 الن�شاء،   حيث   ن�شت   على   ما   يلي »   : مينح   املواطنون  
 املوؤهلون   من   ذوي   الحتياجات   اخلا�شة   الأولوية   يف  
 التعيني   يف   الوظائف   ذات   املهام   التي   تنا�شب   و�شعهم  
 ال�شحي،   على   اأن   يتم   تزويدهم   بجميع   الو�شائل  
 املالئمة   لتاأدية   واجباتهم   الوظيفية،   وكذلك   جتهيز  
 اأماكن   عملهم   بالو�شائل   واملتطلبات   التي   تنا�شب  

 طبيعة   احتياجاتهم   اخلا�شة .  « 

•  القانون   الحت����ادي   رقم   21   لعام   2007   املعدل  
 لبع�س   اأحكام   القانون   الحتادي   رقم   21   لعام 1995    

   يف   �شاأن   اأحكام   ال�شري   واملرور . 

حيث   ت�شمنت   املادة   رقم   63   منه   على   اإعفاء   املركبات  
 املخ�ش�شة   ل�شتخدام   املعاقني   من   جميع   ال�شرائب  

 والر�شوم   املفرو�شة   على   املركبات   عموماً . 

•  قرار   جمل�س   ال���وزراء   رقم   9   لعام   2011   يف   �شاأن  
 الالئحة   التنفيذية   للقانون   الحتادي   رقم   10   لعام  
  2009  ب�شاأن   برنامج   ال�شيخ   زايد   لالإ�شكان  . حيث  
 اأعطت   املادة   رقم   41   منه   الأولوية   لالأ�شخا�س   ذوي  
 الإعاقة   يف   ال�شتفادة   من   املنحة   املالية   التي   تقدمها  

 الدولة   مل�شاعدة   املواطنني   على   بناء   م�شاكنهم . 
اأما   على   امل�شتوى   املحلي،   فقد   اتخذت   احلكومات  
 املحلية   جمموعة   من   التدابري   الت�شريعية   لتعزيز  
 حقوق   الأ�شخا�س   ذوي   الإعاقة   على   امل�شتوى   املحلي  

 لكل   اإمارة  . من   هذه   التدابري   ما   يلي : 

•  القانون   املحلي   رقم   27   لعام   2006   يف   �شاأن   اإدارة  
 املوارد   الب�شرية   للدوائر   والهيئات   احلكومية   التابعة  
 لإمارة   دبي  . حيث   جاء   يف   ن�س   املادة   رقم   38   منه   ما  
 يلي  : يتوجب   على   الدوائر   بذل   اجلهود   كافة   لتعيني  
 املواطنني   من   ذوي   الحتياجات   اخلا�شة   يف   الوظائف  
 التي   تنا�شب   و�شعهم   ال�شحي   ويتمكنون   من   القيام  
 مبهامها   . يتعني   على   اأي   دائرة   يعمل   لديها   اأي   من  
 املوظفني   من   ذوي   الحتياجات   اخلا�شة   تزويدهم  
 بالو�شائل   كافة   املالئمة   لتاأدية   واجباتهم   الوظيفية  
 مع   جتهيز   اأماكن   عملهم   مبا   يتنا�شب   وطبيعة  

 حاجاتهم   اخلا�شة . 

•  القانون   املحلي   رقم   1   لعام    2006   املعدل   بالقانون  
 املحلي   رقم   1   لعام    2008   يف   �شاأن   اخلدمة   املدنية  

 يف   ال���دوائ���ر   والهيئات   التابعة   حلكومة   اأبوظبي،  
 حيث   اأكدت   املادة   رقم   18   منه   على   اأنه   من   الأدوار  
 املناطة   بالأمانة   العامة   للمجل�س   التنفيذي   حلكومة  
 اأبو   ظبي   مراعاة   تخ�شي�س   ن�شبة   من   الوظائف   يف  
 الهيئات   والدوائر   املحلية   لالأ�شخا�س   ذوي   الإعاقة  
 ح�شب   ما   حتدده   الالئحة   التنفيذية   لهذا   القانون.  
 ومبوجب   هذه   الالئحة   فاإنه   يتعني   تخ�شي�س   ن�شبة 
  % 2   من   الوظائف   يف   كل   هيئة   اأو   دائرة   لالأ�شخا�س  
 ذوي   الإعاقة   على   اأن   يراعى   عند   اإجراء   الختبارات  
 املتعلقة   بالكفاءة   لاللتح�����اق   بالعمل   توفري  
 الحتياجات   اخلا�شة   للمر�شح   للعمل  ، كما   اأكدت   هذه  
 الالئحة   على   اأنه   ل   يجوز   اأن   تكون   الإعاقة   �شببا  
 يحول   من   دون   طلب   اللتحاق   بالعمل   والتوظيف  
 واحل�شول   على   التدريب   والتاأهيل   ال���الزم���ني  
 لاللتحاق   بالعمل   اأو   الرتقية   يف   الوظائف   العامة.  
 وكما   جاء   يف   الالئحة   فاإن   اجلهات   احلكومية   تتوىل  
 رعاية   وتدريب   وتاأهيل   ذوي   الإعاقة   املعينني   لديها  
 ومنحهم   فر�شاً   متكافئة   مع   غريهم   وذلك   بالتعاون  
 مع   اجلهات   املعنية   باملعاهد   واملراكز   واملوؤ�ش�شات  
 املتخ�ش�شة،   وتوفي�����ر   فر�س   التدريب   والتاأهي��������ل  
 الوظيفي   واملنح   الدرا�شية   لهم   بهدف   تنمية   مهاراتهم  
 وقدراتهم   العلمية   والعملية  . كما   اأكدت   الالئحة   على  
 اأنه   ل   يجوز   باأي   حال   التمييز   على   اأ�شا�س   الإعاقة   ول  
 امل�شا�س   باأي   من   احلقوق   الوظيفية   لالأ�شخا�س   ذوي  
 الإعاقة   املقررة   يف   ت�شريعات   اخلدمة   املدنية   اأو   اأي  

 ت�شريعات   نافذة  . 

كما   ن�شت   الالئحة   التنفيذية   لهذا   القانون   على  
 اأنه   يراعى   اإحلاق   ال�شخ�س   املعاق   بالوظيفة   التي  
 تتالءم   مع   الإعاقة   امل�شاحبة   له   مع   اإعداد   املكاتب  
 واأماكن   العمل   مبا   ل   ي�شكل   اأي   معاناة   له   ويي�شر   له  
 اأداء   اأعماله   بكل   �شهولة   واأن   يكون   مقر   العمل   قريباً  
 من   �شكنه   ما   اأمكن   ذلك   مع   تخ�شي�س   موقف   �شيارة  

 له   اأمام   مقر   العمل . 

ي�شاف   اإىل   ما   تقدم،   فاإنه   �شبق   للم�شرع   يف   الدولة  
 تبني   تدابري   ت�شريعية   خا�شة   بحقوق   املعاقني   قبل  

 �شدور   القانون   الحتادي   رقم   29   لعام   2006   .
ولعل   التدابري   الت�شريعية   التالية   التي   اتخذت  
 قبل   ذلك   خري   �شاهد   على   جهود   الدولة   املبكرة   يف  

 تعزيز   هذا   اجلانب  . من   هذه   التدابري   ما   يلي : 

القانون   الحت�����ادي   رقم   4   لعام   1984   يف   �شاأن    •
 البعثات   وامل�شاعدات   الدرا�شية  . حيث   ن�شت   املادة   رقم  
  10 من   هذا   القانون   على   ما   يلي    : طالب   البعثة   من  
 املعوقني  : تتحمل   الوزارة    وزارة   التعليم   العايل  جميع  
 امل�شروفات   اخلا�شة   بالو�شائل   والأدوات   والأجهزة  
 واملعدات   الالزمة   لطلبة   البعثات   من   املعوقني   وذوي  
 العاهات،   وذلك   للدرا�شة   وموا�شلة   حياتهم   الطبيعية  
 ح�شب   اأو�شاعهم   ال�شحية،   ويكون   ذلك   مبوجب  
 م�شتندات   اأ�شولية   من   اجلهات   ال�شحية   املعنية  

 م�شدقاً   عليها   من   امل�شوؤول   عن   البعثات .      

•  القانون   الحت���ادي   رقم   21   لعام   2001   اخلا�س  
 باخلدمة   املدنية   يف   احلكومة   الحتادية  . حيث   ن�شت  
 امل���ادة   رقم   20   منه   على   ما   يلي    : يكون   التعيني   يف  
 الوظائف   ال�شاغرة   من   الدرجة   الأوىل   وحتى   الدرجة  
 العا�شرة   بالإعالن   الذي   يت�شمن   البيانات   املتعلقة  
 بالوظيفة   و�شروط   التعيني   فيها  . ويحدد   بقرار   من  
 املجل�س   عدد   ونوع   الوظائف   التي   حتجز   للمعاقني  

 و�شروط   التعيني   فيها 
مما   تقدم،   يت�شح   اأن   امل�شرع   يف   دولة   الإم���ارات  
 العربية   املتحدة   اتخذ   جملة   من   التدابري   الت�شريعية  
 لكفالة   حقوق   الن�شاء   ذوات   الإعاقة   والأ�شخا�س   ذوي  
 الإعاقة   عموماً  . وقد   اعتمد   امل�شرع   اأ�شلوبني   يف   �شنه  
 لهذه   الت�شريعات :  الأول  : متثل   يف   �شن   قانون   خا�س  
 حلقوق   املعاقني   كما   هو   ال�شاأن   يف   القانون   الحتادي  
 رقم   29   لعام   2006    والثاين  : متثل   يف   �شن   ن�شو�س  
 متفرقة   يف   عموم   القوانني،   كما   هو   احلال   يف   القانون  

 الحتادي   للموارد   الب�شرية   وقانون   ال�شري   واملرور  . 
*  باحث يف حقوق الن�شان.

الدكتور      اأحمد   العمران * 
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ال�شوؤال :  
و�شلتنا   ر�شالة   من   اأحد   خريجي   اإدارة »    مراكز   وزارة   الداخلية   لتاأهيل   وت�شغيل   املعاقني « ،   ي�شري   فيها   اإىل   اأنه  
ج   من   مراكز   وزارة   الداخلية   قبل   فرتة   بعد   اأن   مت   تدريبه   وتاأهيله   يف   جمال   ال�شكرتارية   الإلكرتونية،    قد   تخرَّ
ت   له   فر�شة   الإفادة   من   كفاءة   اأع�شاء    واأ�شار   اإىل   اأنه   ا�شتفاد   كثرياً   من   خالل   جتربة   التحاقه   باملراكز،   حيث   وفرَّ

 هيئة   التدري�س   الذين   اأ�شهموا   يف   رفع   جاهزيته   وا�شتعداده   ل�شوق   العمل . 
واأ�شاف،   اأن   امل�شكلة   التي   واجهته   بعد   التخرج   هي   عدم   ح�شوله   على   فر�شة   عمل   منا�شبة   يف   القطاع   العام،  

 وعدم   تقبل   القائمني   على   الأمر   يف   القطاع   اخلا�س   لفكرة   ت�شغيل   ذوي   الإعاقة . 
وطالب   اجلهات   احلكومية   واخلا�شة   بو�شع   خطط   �شنوية   ثابتة   لتعيني   ذوي   الإعاقة   حتى   يتم   دجمهم  
 يف   املجتمع،   لفتاً   اإىل   اأن   عزوف   بع�س   اجلهات   عن   توظيف   املعاقني   كان   �شبباً   يف   بطالتهم   وا�شتمرار   معاناتهم  

 النف�شية   وال�شحية   والجتماعية . 

الإجابة : 
اإن   توفر   فر�س   عمل   كافية   م�شكلة   حقيقية   تواجه   الأ�شخا�س   ذوي   الإعاقة،   وهذه   امل�شكلة   تعاين   منها   العديد  
 من   الدول،   وبالرغم   من   ذلك   فاإن   اإدارة   مراكز   وزارة   الداخلية   لتاأهيل   وت�شغيل   املعاقني   تبذل   جهوداً   كبرية   حلل  
 هذه   امل�شكلة،   فقد   ا�شتطاعت   اأن   تدرب   وتوؤهل   وتوظف   املئات   منهم   خالل   ال�شنوات   املا�شية،   لكن   مازال   بع�شهم  

 على   لئحة   النتظار . 
ونحن   لنرمي   اللوم   فقط   على   اجلهات   احلكومية   واخلا�شة   يف   وجود   عطالة   و�شط   الأ�شخا�س   ذوي   الإعاقة،  
 حيث   اإن   بع�س   هوؤلء   الأ�شخا�س   يف�شلون   العمل   يف   القطاع   احلكومي   ن�شبة   لالمتيازات   املتوفرة   يف   هذا   القطاع،  

 ويرف�شون   الفر�س   التي   تتوفر   لهم   يف   القطاع   اخلا�س   بداعي   �شعف   الرواتب   وقلة   المتيازات . 
اإن   على   اخلريجني   اجلدد   من   ذوي   الإعاقة   القبول   بفر�س   العمل   املتوفرة   والعمل   على   �شقل   مهاراتهم،  
 وزيادة   كفاءتهم   وتطوير   اإمكاناتهم   حتى   يناف�شوا   بقوة   يف   �شوق   العمل   واحل�شول   على   فر�س   عمل   جيدة   تر�شي  

 طموحاتهم . 
اإن   قانون   املوارد   الب�شرية   الذي   اأ�شدره   �شاحب   ال�شمو   ال�شيخ   خليفة   بن   زايد   اآل   نهيان   رئي�س   الدولة »    حفظه  
 اهلل    « موؤخراً،   والذي   ي�شري   على   املوظفني   املدنيني   يف   اإمارة   اأبوظبي   ميثل   نقطة   حتول   يف   جمال   توظيف   ومتكني  
 املعاقني،   حيث   ت�شمن   اإلزام   اجلهات   احلكومية   بتعيني   الأ�شخا�س   ذوي   الإعاقة   يف   الوظائف   املنا�شبة   لظروفهم  

 ال�شحية   بالن�شب   التي   تقدرها   هيئة   املوارد   الب�شرية   يف   اأبوظبي . 
وندعوا   القطاع   اخلا�س   يف   دولة   الإمارات   اإىل   تغيري   نظرته   ال�شلبية   جتاه   املعاقني،   وفتح   الأبواب   املغلقة  

 اأمامهم   ومنحهم   الفر�شة   للح�شول   على   الوظائف   املنا�شبة   لقدراتهم   واإمكاناتهم . 
اإن   العمل   ميثل   اأهمية   كبرية   يف   حياة   الأ�شخا�س   ذوي   الإعاقة،   وي�شاعد   املعاق   على   النخراط   يف   املجتمع  
 واكت�شاب   الأ�شدقاء   واملعارف،   وميكنه   من   العتماد   على   نف�شه   يف   تدبري   �شوؤون   حياته   وتوفري   حاجاته   الأ�شا�شية،  
 ويجعل   املعاق   ي�شعر   بامل�شوؤولية،   ويعزز   ثقته   بنف�شه   عندما   ي�شعر   اأنه   اأ�شبح   �شخ�شاً   اإيجابياً   وع�شواً   فاعالً   ومنتجاً  

 يف   املجتمع . 

العمل   يمثل   أهمية   كبيرة   للمعاقين

اإعداد
اأحمد حمرم  

24 مارس 2017
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اإلعاقة   طاقة   إيجابية

�شعت   القيادة   الر�شيدة   بدولة   الإمارات   العربية   املتحدة   منذ   ن�شاأتها اإىل   الهتمام   بفئات   املجتمع   وعنا�شرها  
 على   امل�شتويات   الجتماعية   كافة،   واأعطت   العن�شر   الب�شري   جل   اهتمامها،   ورعايتها   واأ�شبح   الإن�شان   هو   األأولوية  
 الوىل   لها   يف   النهو�س   وحتقيق   التقدم   والزدهار،   وركزت   القيادة   الر�شيدة   يف   ا�شتثمار   العن�شر   الب�شري   الإماراتي  
 وتنمية   مهاراته   الفكرية،   والذهنية   ملا   يخدم   الأهداف   ال�شرتاتيجية   ال�شامية   واملتمثلة   بالريادة   والتميز   الدويل  
 بال�شتثمار   الإن�شاين   خلدمة   املجتمع،   على   اأ�شا�س   اأن   تتبوء   دولة   الإمارات   العربية   املتحدة،   مكاناً   مرموقاً   ومتميزاً  

 بني   الأمم   على   ال�شعيدين   الإقليمي   والدويل   مب�شتوياته   كافة . 
ومبا   اأن   العن�شر   الب�شري   هو   الأولوية   الأوىل   لال�شتغالل   وال�شتثمار،   فقد   �شخرت   القيادة   الر�شيدة   يف   دولة  
 الإمارات   اإمكانياتها   املادية   واملعنوية   كافة   نحو   ال�شتغالل   الأمثل   لهذا   املورد   الب�شري   املهم،   الذي   على   عاتقه  
 تتقدم   الأمم   وترتقي   وتزدهر   بطاقاتها،   رغم   مامتتلكه   من   ثروات،   فاإن   مل   يكن   العن�شر   الب�شري   هو   القادر   على  
 ت�شريف   تلك   الرثوات   مبا   يخدم   بيئته،   وبنيته   الجتماعية   فلن   يتحقق   النجاح   اإطالقاً،   وذلك   من   منطلق   القاعدة  
 الجتماعية   التي   و�شع   لبنتها   الأوىل   موؤ�ش�س   هذه   الدولة   الفتية   فقيد   الوطن   الغايل   ال�شج   زايد   بن   �شلطان   اآل  
 نهيان  »    طيب   اهلل   ثراه    «  الذي   كان   يردد   دائماً   اأنه   ل   نفع   لتلك   الرثوات   مهما   ارتفع   قدرها   وقيمتها   املادية   اإذا   مل  

 ُت�شخر   لفائدة   الإن�شان   واأن   الرثوة   احلقيقية   تتجلى   يف   الإن�شان   اأو   املكون   الب�شري . 
ويف   �شوء   ما   تقدم   اأعطت   القيادة   الر�شيدة   جل   اهتمامها   لأبنائها   كافة   على   حد   �شواء   ذكوراً   واإناثاً،   ومل   تفرق  
 يف   ما   بينهم   لإمكانية   العطاء   والإنتاج   ف�شاوت   بني   الرجال   والإناث   يف   النواحي   الجتماعية   والقت�شادية   والثقافية  
 والتعليمية   والأمنية   كافة   وو�شعت   قاعدة   اأ�شا�شية   لرتقائها   املجتمعي،   مفادها   اأن   التكامل   الب�شري   هو   اأ�شا�س  
 الرتقاء   والنهو�س   بالدولة،   ومن   تلك   الفئات   التي   اأولتها   القيادة   الر�شيدة   بالهتمام   وو�شعت   لها   الإمكانات  

 املنا�شبة   لال�شتغالل   الأمثل،   فئة   الأ�شخا�س   ذوي   الإعاقة . 
اإن   نظرة   القيادة   الر�شيدة   يف   دولة   الإمارات   العربية   املتحدة   اإىل   هذه   الفئة   هي   اأنها   من   الفئات   التي   يعول  
 عليها    يف   النهو�س   والرتقاء   وفقاً   للتكاملية   الجتماعية،   واإنها   فئة   لبد   من   ا�شتغاللها   وا�شتثمارها   لت�شبح  
الة   جنباً   اإىل   جنب   مع   بقية   فئات   املجتمع،   ف�شخرت   لها   الإمكانيات   املنا�شبة،   واأن�شاأت   لها   املرافق    فئة   اإيجابية   فعَّ
 اخلدمية   والثقافية،   وعملت   على   اإدماجها   يف   املوؤ�ش�شات   التعليميه   واملهنيه   مب�شتوياتها   كافة،   واإحلاقها   بالأعمال  
 التخ�ش�شية   على   قدم   امل�شاواه   مع   اأقرانهم   من   اأفراد   املجتمع،   لي�شبحوا   جنباً   اإىل   جنب   ويداً   بيد   مع   باقي   الفئات  

 للعمل   والعطاء   والنهو�س   باملجتمع .  
كما   حر�شت   القيادة   الر�شيدة   على   دمج   تلك   الفئة   يف   املجتمع   واإذابة   العراقيل   وال�شعوبات   كافة   جتاهها   يف  
 �شبيل   حتقيق   الأهداف   الوطنية،   اإمياناً   منها   من   اأن   تلك   الفئة   هي   فئة   ل   ميكن   ال�شتغناء   عنها،   ولها   دور   مهم  

 ميكن   اأن   حتققه   وتنجزه   يف   �شبيل   الرتقاء   بهذا   الوطن . 
ومن   خالل   تلك   الروؤية   التي   اأوجدها   القادة   الإن�شانيون   يف   دولة   الإ   مارات   العربية   املتحدة،   جند   اأن   الأ�شخا�س  
 ذوي   الإعاقة   متواجدون   يف   املدار�س   واجلامعات   مع   باقي   زمالئهم   كما   جندهم   يف   الأعمال   التخ�ش�شية   واملهنية  

 واحلرفية،   ومل   ت�شع   القيادة   فروقاً   فيما   بينهم   وبني   باقي   زمالئهم   بهدف   الدمج   وامل�شاواه   والإ�شعاد . 
ومن   هذا   املنطلق   اأ�شبحت   القيادة   والإرادة   عنواناً   متالزماً   ومن�شجماً   للنجاح   والتميز   نتيجة   ملا   و�شعته   القيادة  
 من   �شيا�شة   حكيمة   نبيلة   بالرقي   بالوطن   با�شتغالل   الإبداعات   الب�شرية   لأبنائها   با�شتثمار   اإرادتهم   وطاقاتهم   على  
عد   كافة   وجندهم   قد   حققوا    العطاء   والإنتاج،   حيث   جند   اأن   تلك   الفئة   برز   اإنتاجها   واإرادتها   الفعالة   على   ال�شُ
 جناحات   مبهرة   ومتميزة   على   امل�شتوى   الثقايف   والريا�شي   والفكري،   واأخذت   الدولة   تتميز   باإجنازاتهم   على  
 ال�شعيدين   الإقليمي   والدويل،   وهذا   مل   ياأت   من   فراغ،   بل   بالإميان   الرا�شخ   من   اأن   تفجري   الطاقات   الإبداعية  

فقط   من   فئة   حمددة   اجتماعياً،   ولكن   بالتكاملية   الفئوية   الجتماعية .   للنهو�س   بالدول   ل   ياأتي 
بني   الأمم   باإرادة   واإ�شرار   قادتها   واإرادة   واإ�شرار   اأبناء   �شعبها   بفئاتهم   لقد   اأ�شبح   لدولة   الإمارات   مكاناً   مرموقاً 
 كافة،   فتالقت   الإرادتان   القيادية   والوطنية   من   اأبناء   ال�شعب   مبن   فيهم   ذوي   الإعاقة   لي�شكل   ذلك   التالقي   النجاح  

 والريادة   يف   خمتلف   املجالت   فما   اأعظمه   من   جناح . 
الرائد   علي   الزعابي
الإدارة   العامة   حلماية   املجتمع   والوقاية   من   اجلرمية
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اأحمد   النعيمي   حكى   لنا   ق�شة   جناحه   فقال:  
 اأ�شبت   ب�شمور   يف   ع�شالت   اجل�شم   منذ   طفولتي،  
 واأجمع   الأطباء   على   اأن   حالتي   تعد   من   احلالت  
 النادرة   على   م�شتوى   العامل،   واأن   الطب   مل   يتو�شل  
 اإىل   عالج   لها   حتى   الآن،   وزادت   حالتي   �شوءاً   خالل  
 الدرا�شة   يف   املرحلة   الثانوية،   واأ�شبحت   اأحت���رك  
 ب�شعوبة   مب�شاعدة   الأ�شاتذة   وال���زم���الء،   اإىل   اأن  
 توقفت   ع����ن   احل����رك����ة   مت����ام����اً،   وع�شت   ح���ال���ة   من  
 الإحباط   والياأ�س،   وتوقفت   عن   اإكمال   الدرا�شة،  
 واكت�شفت   خالل   تلك   الفرتة   اأن   اأ�شدقائي   اأكملوا  
 درا�شتهم   وانخرطوا   يف   حياتهم   العملية   وتبواأوا  

 منا�شب   مرموقة،   الأمر   الذي   �شكل   دافعاً   وحافزاً  
 يل   على   اخلروج   من   دائرة   العزلة،   وموا�شلة   الدرا�شة  
 م�شتعيناً   بكر�شي   متحرك   اأوتوماتيكي،   وح�شلت  
 على   دبلوم   يف   الأعمال   امل�شرفية   من   معهد   الإمارات  
 للدرا�شات   املالية   وامل�شرفية   يف   عام    2003   ثم   وا�شلت  
 م�شواري   الدرا�شي   وح�شلت   على   بكالوريو�س   يف  
 الإدارة   والأعمال   امل�شرفية   من »    اأمريكان   غلوبال  
 انرتنا�شونال   يونيفر�شتي    « وح�شلت   اأخ����رياً   على  
 ع�شوية »    جمعية   العاملني   يف   البنوك   الكندية    « وهي  

 تعادل   دبلوماً   عالياً   يف   جمال   العمل   امل�شريف . 
وبعد   التخرج   التحقت   بالعمل   يف   بنك   اأبوظبي  

 التجاري   وعملت   يف   ق�شم   خدمة   العمالء   حتى  
 اأ�شبحت   رئي�شاً   للق�شم،   وت����درج����ت   يف   خمتلف  
 الوظائف   يف   البنك   وحققت   جناحاً   بدعم   كبري   من  
 رئي�س   جمل�س   اإدارة   البنك   ال�شابق   �شعادة   �شعيد  
 الهاجري   والرئي�س   احلايل   �شعادة   عي�شى   ال�شويدي،  
 ومب�شاعدة   وتعاون   وت�شجيع   من   العاملني   الذين  
 رف�شوا   التعامل   معي   كمعاق،   واأت���اح���ت   يل   اإدارة  
 البنك   فر�س   امل�شاركة   يف   دورات   تدريبية   وور�س   عمل  
 ومعار�س   با�شم   البنك،   وقد   انعك�س   هذا   الهتمام  
 والتعامل   الراقي   على   اأدائ����ي   العملي   وتدرجت   يف  
 ال�شلك   الوظيفي   اإىل   اأن   اأ�شبحت   مديراً   للم�شروعات  

 يف   ق�شم   العمليات   بالبنك  . 
و�شاركت   يف   تاأ�شي�س   مبادرة »    طموحة«والتي  
 تعد   الأوىل   من   نوعها   يف   الدولة   واملنطقة،   وتت�شمن  
 اآليات   جديدة   ومبتكرة   لتمكني   املواطنات   من   العمل  
 يف   القطاع   امل�شريف   مبا   يتالءم   مع   التزاماتهن  
 الجتماعية   والعائلية،   وتفتح   هذه   املبادرة   املجال  
 للمواطنات   وللمرة   الأوىل   لاللتحاق   بالعمل   من  
 خالل   املنزل،   ول   ي�شرتط   التواجد   الفعلي   يف   مقر  
 العمليات   بفروع   البنك،   وي�شتعا�س   عن   ذلك   بنظام  
 الكرتوين   مبتكر   واآمن   عن   طريق   اأجهزة   كمبيوتر  

 �شخ�شية   يوفرها   البنك   للموظفات  . 
اإن   الف�شل   فيما   و�شلت   اإليه   والنجاح   الذي  
 حققته   يف   م�شريتي   العلمية   والعملية،   يعود   اأولً  
 اإىل   اهلل   �شبحانه   وتعاىل   ثم   اإىل   اأ�شرتي   واإخ���واين  
 واأ�شدقائي   وزمالئي   يف   العمل،   فقد   وجدت   منهم  
 كل   عون   وم�شاندة   وت�شجيع،   وزرعوا   الثقة   يف   نف�شي  
 حتى   خرجت   من   دائرة   العزلة   والإحباط   والكتئاب،  

 واأ�شبحت   عن�شراً   منتجاً   وع�شواً   نافعاً   يف   املجتمع . 
ول   نن�شى   الرعاية   والهتمام   الكبري   ال���ذي  
 يلقاه   الأ�شخا�س   ذوو   الإعاقة   من   القيادة   الر�شيدة  

النعيمـي   تحـدى   اإلعاقـة
وتقلد   مركزًا   مرموقًا

اأحمد   عبداهلل   النعيمي   مثال   يحتذى   به   لالأ�شخا�س   ذوي   الإعاقة،   كانت   اإعاقته   احلركية   نقطة   النطالق   نحو  
 التميز   والنجاح   يف   العمل،   حتى   اأ�شبح »    مدير   م�شروعات    « ق�شم   العمليات   يف   بنك   اأبوظبي   التجاري .  

اأ�شيب   ب�شمور   يف   الع�شالت،   وعا�س   حالة   من   الياأ�س   والإحباط،   لكنه   مل   ي�شت�شلم   ومل   يياأ�س،   اإمياناً   منه  
 باأن   الإعاقة   ابتالء   من   اهلل   عز   وجل،   واأن   الفرد   املعاق   ي�شتطيع   بقوة   العزمية   والإرادة،   ومب�شاعدة   الأهل  
 والأ�شدقاء   واملجتمع   اأن   يكون   عن�شراً   منتجاً   واإن�شاناً   نافعاً   لنف�شه   ولأ�شرته،   بل   وي�شتطيع   اأن   يتفوق   على  

 اأقرانه   الأ�شوياء،   متى   ما   وجد   الدعم   والرعاية   والهتمام   من   جانب   الدولة   والأ�شرة    واملجتمع . 

ذوو اإلرادة
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 يف   دولة   لهذه   ال�شريحة   باعتبارها   جزءا   ليتجزاأ  
 من   املجتمع،   وتوفرت   كل   مقومات   احلياة   الكرمية  
 لذوي   الإعاقة   وتهياأت   لهم   فر�س   التدريب   والتعليم  
 والعالج   والتعليم   والتوظيف،   وا�شبحت   الإم���ارات  
 دولة   �شديقة   للمعاقني،   وكان   للتكنولوجيا   احلديثة  
 دور   مهم   يف   تي�شري   احلياة   على   املعاقني   حتى   اأ�شبح  
 باإمكانهم   العتماد   ب�شكل   كبري   على   اأنف�شهم   يف   القيام  

 بكل   �شيء   من   دون   م�شاعدة   الآخرين . 
واأذك��������ر   اأن����ن����ي   التقيت   يف   ع�����ام   1989   ب���اأح���د  
 الأمريكان   الذي   قدم   اإىل   الدولة   للعمل   يف   اإحدى  
 املوؤ�ش�شات،   وعندما   وجدين   ا�شتخدم   كر�شياً   متحركاً  
 ا�شتوقفني   وقال   يل   اإن   لديه   ابناً   معاقاً   ولكنه   يتخوف  
 من   ا�شتقدامه   اإىل   الدولة   ظناً   منه   اأنه   �شوف   يعاين  
 من   عدم   توفر   البنية   التحتية   للمعاقني،   فقلت   له   اإن  
 الإمارات   دولة   مهياأة   حلياة   املعاقني،   وتتوفر   فيها   كل  
 ال�شبل   التي   تعينهم   على   ممار�شة   حياتهم   اليومية  

 ب�شكل   طبيعي . 
اإن���ن���ي   اأط���م���ح   يف   ا�شتكمال   درا����ش���ات���ي   العليا  
 واحل�شول   على   املاج�شتري   والدكتوراه   واإكمال   ن�شف  

 ديني   بالزواج . 
واأن�شح   اإخ�����واين   واأخ���وات���ي   من   ذوي   الإعاقة  
 بعدم   ال�شت�شالم   لأي   �شعف،   فالإعاقة   ابتالء   من  
 اهلل   �شبحانه   وتعاىل   واأن   ال�شخ�س   املعاق   هو   العاطل  
 ع���ن   العمل،   ويجب   عليهم   اأن   يتحدوا   الإع���اق���ة  
 والظروف   كافة   التي   تواجههم   يف   احلياة   العامة،   واأل  
 يركنوا   للي����اأ�س   والحب����اط،   واأن   يت�شلح����وا   بالعل����م  
 واملعرف����ة   والعزمي����ة   والإرادة   القوي�����ة   ليحق����ق����وا  

 طم����وح���اته����م   واأهدافهم  . 
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تعّلم  لغة اإلشارة  . . . .  خطوة بخطوة
م:    الو�شائل   املتبعة   يف   تعليم   ال�شُ

يتلقى   الإن�شان   املعلومات   عرب   احلوا�س   اخلم�س »    ال�شمع،   الب�شر،   ال�شم،   الذوق   واللم�س .  «  واإذا   حدث   خلل   يف    واحدة   من  
 هذه   احلوا�س   تواجه   الإن�شان   �شعوبات   يف   تلقي   املعلومات،   ففي   حالة   عجز   حا�شة   ال�شمع   عن   القيام   بدورها،   فان   ذلك   يوؤدي  
م،   لذا   يلجاأ   املعلم   اإىل   ا�شتخدام   و�شائل   اأخرى   ت�شاعد   يف   تو�شيل   املعلومات    اإىل   �شعوبات   عديدة   ومتنوعة   يف   تعليم   ال�شُ

 والأفكار   له   ب�شورة   وا�شحة . 

اإعداد
يا�شر مو�شى

�شور
نا�شر راقع
الحبابي

خريج - اإدارة املراك���ز 
من ذوي

الإعاقة ال�شمعية 

رة
ــا

ش
اإل

ة 
غــ

ل

يــوم ال�شحـــة العـاملـــي ....

 

العاملي )بداية ال�شارة(ال�شحة )نهاية ال�شارة(ال�شحة )بداية ال�شارة(يوم

... العاملـــي لنـوفـــر لـالأطـفــــال 

لالأطفاللنوفر )نهاية ال�شارة(لنوفر )بداية ال�شارة(العاملي )نهاية ال�شارة(

بيـئــة �شحـيــــة مـمتـــازة 

ممتازة�شحية )نهاية ال�شارة(�شحية )بداية ال�شارة(بيئة
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ُت�شهم الأنظمة والتجهيزات التكنولوجية ب�شكل كبري يف دمج املعاقني كاأع�شاء فاعلني يف املجتمع. وقد تو�شل العلم يف ع�شرنا 
احلا�شر اىل عدد من الأجهزة والربجميات التي ت�شاعد املعاقني يف جمال احلركة والنطق والتوا�شل مع الآخرين، و�شنعر�س يف هذا 

الباب مناذج من هذه الأجهزة والربجميات تباعاً تعميماً للفائدة.

اإعداد
مهيد عو�س

ــا
جي

ـو
ول

كنـ
ت

تقنية  »    توبي    «  لمساعدة   المعاقين   على   التواصل   
طفل   ياباين   يبلغ   من   العمر   �شبع   �شنوات،   ويعاين   من   التهاب   مزمن   يف   الدماغ،   ما   يوؤثر   على    » اإيان   «  

 مهارات   الكالم   واحلركة   لديه . 

تقنية   تتبع   العني   ال�شويدية   املعروفة   با�شم  »    توبي    «  مكنت   هذا   الطفل   من   التوا�شل   مع   اأفراد   اأ�شرته،  
 با�شتخدام   حركة   العينني،   وذلك   لختيار   اجلمل   والأ�شياء   الظاهرة   على   �شا�شة   اأمامه .  والدته   �شيال   هي   رئي�شة  
 موؤ�ش�شة    ( gecenym )    التي   تهدف   مل�شاعدة   الأ�شخا�س   ذوي   الأمرا�س   الع�شبية   يف   الأرجنتني .  تقول   الأم  

 �شيال   ليفي    : كاأم،   راحة   البال   اأمر   مهم   جداً .   

ما   تغري   الآن   لدى »    اإيان    «  هو   اأنه   ميكنه   اللعب   مبفرده   وميكنه   فتح   جهاز   التلفزيون،   وم�شاركة   اإخوته   يف  
 اللعب   وعزف   املو�شيقى،   والتعبري   عما   يريد   فعله،   وميكنه   ا�شتخدام   اجلهاز   يف   املدر�شة   اأي�شاً . 

زمالوؤه   يقولون   اإن   با�شتطاعته   الكالم،  »    اإيان    «  يتحدث   بف�شل   توبي   ومن   خالل   حركة   العينني،   لقد  
 ك�شب   ثقة   اأكرب   يف   نف�شه  . 
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تطبيقات   ذكية   لتحفيز   حواس  
 المعاقين

طوع   مركز »    معني    « للتقنيات   امل�شاعدة   التابع   ل����وزارة   تنمية  
 املجتمع   التكنولوجيا   احلديثة   لتعزيز   واإثراء   قدرات   ذوي   الحتياجات  
 اخلا�شة   على   التعبري   عن   النف�س   والتوا�شل   والتفاعل   مع   بيئتهم  

 وحميطهم   وجمتمعهم . 

كذلك   يعزز   ا�شتخدام   التكنولوجيا   تطوير   اأداء   املعاقني   املدر�شي  
 ويدعم   م�شاعر   الثقة   بالذات   وي�شهم   يف   ال�شتقاللية   والعتماد   على  

 النف�س،   الأمر   الذي   ي�شب   يف   م�شلحة   ت�شريع   عملية   الدمج . 

ويخدم   مركز   التكنولوجيا   امل�شاعدة  »    معني    «  الأطفال   املعاقني  
 من   خمتلف   الإعاقات  ( املتعددة،   التوحد،   الإعاقة   الذهنية،   ذوي  
 الإعاقة   ال�شمعية   والب�شرية  ) ،   اإذ   يراعي   احتياجات   كل   حالة   على  

 حدة،   تبعاً   لقدرات   واإمكانات   كل   حالة . 

ووفر   املركز   تقنيات   تعليمية   جديدة   منها   فاأرة   للتحكم   يف   جهاز  
 الكمبيوتر   عرب   العني،   وبرامج   تتكيف   ح�شب   حالة   املعاق،   اإ�شافة  
 اإىل   جمموعة   كبرية   من   التكنولوجيا   امل�شاعدة   لالأ�شخا�س   ذوي  
 الإعاقة   واأ�شرهم   والعاملني   يف   جمالت   ال�شحة   والتعليم   والرعاية  
وطور   املركز   تطبيقات   ذكية   مل�شاعدته   على   حتقيق    الجتماعية .  
 اأهدافه   الرتبوية   والتعليمية   بطرق   جاذبة   وم�شجعة   ومب�شطة   تنا�شب  
 جميع   الطالب،   وت�شتخدم   هذه   التطبيقات   يف   عملية   التعلم   والتاأهيل  

 والت�شخي�س،   وتكييف   الربامج   ح�شب   كل   طالب . 

ويزخر   املركز   مبجموعة   مميزة   من   الو�شائل   التعليمية  
 والتقنيات   البديلة   التي   تنا�شب   ذوي   الإعاقات   اجل�شدية،   وجمموعة  

 من   اخليارات   للنفاذ   الإلكرتوين   لذوي   الإعاقة . 

وي�شتهدف  »    معني    «  م�شاعدة   الأطفال   ذوي   الإعاقة   على   التغلب  
 على   امل�شكالت   الناجمة   عن   اإعاقاتهم،   تعريف   الأطفال   ذوي   الإعاقة  
 بالتقنيات   والتطبيقات   الذكية   وم�شاعدتهم   على   ال�شتفادة   الق�شوى  
 من   تلك   املعينات،   م�شاعدة   الأطفال   ذوي   الإعاقة   على   اكت�شاب   املهارات  
 التوا�شلية،   واملهارات   الجتماعية   التي   ت�شاعدهم   على   التكيف   يف  
 البيئة   التعليمية   والبيئة   الجتماعية   العامة،   ت�شهيل   مهمة   الأطفال  

 ذوي   الإعاقة   يف   عملية   امل�شاركة   يف   الأن�شطة   ال�شفية   والال�شفي .





طفلي   تأخر   في   الكالم  .. 
ماذا   أفعل؟

صـحـــة

متى   يفرت�س   اأن   يتكلم   طفلي؟   ملاذا   ل   يتكلم   مثل  
 غريه   من   الأطفال؟   هل   يعاين   من   م�شكلة   ما؟   اأ�شئلة  
 كثرية   ترتدد   ببال   الوالدين،   هذه   الأ�شئلة   وغريها  
 طرحناها   على   الأ�شتاذ   معن   خالد   اخت�شا�شي   تربية  

 خا�شة   فاأجاب : 
تاأخر   النطق   عند   بع�س   الأطفال   ي�شبب   م�شكلة  
 تقلق   الأهل  . ويختلف   تطور   النطق   من   طفل   اإىل   اآخر  
 حتى   �شمن   نف�س   العائلة،   وينتج   هذا   الختالف   عن  
 بع�س   العوامل   الطبيعية   اأو   لأ�شباب   مر�شية  . لذا  
 من   املهم   فح�س   الطفل   منذ   ولدته،   للتاأكد   من   اأنه  
 ل   يعاين   ال�شمم ( الطر�س )  اأو   التخلف   العقلي   اأو   اأية  
 اأمرا�س   اأخرى   توؤدي   اإىل   التاأخر   يف   النطق   واللفظ،  
 والطفل   الذي   يفهم   الأوام���ر   الب�شيطة   وي�شتجيب  
 له������ا   وبلغ�����ة   ب�شيط������ة   مثل  : اجل�س،   اح�ش����ر   الك������رة،  
 وغريه���ا،   فاإن��ه   ع�����ادة   ما   يك����ون   ق����ادراً   على   ال�شمع  

 وفه����م   ما   يق���ال   له . 

ما   معنى  »   تاأّخر   يف   النطق « ؟
التاأخر   يف   النطق   يعني   اأن   الطفل   يبداأ   الكالم  
 يف   �شن   متاأخرة،   يقول   كلمات   قليلة   ل   يعرف   ربطها  
 يف   جملة   واح���دة   اأو   جمله   غري   مرتبطة   ببع�شها،  
 اأي   جمل   قواعدها   خطاأ   مثل »    األعب   طابة،   اأو   روحي  
 �شيارة  »    وتعريفها   ح�شب   الدليل   ال�شادر   عن   اجلمعية  
 الأمريكية   للطب   النف�شي   فاإنه   ف�شل   يف   ا�شتخدام  
 اأ�شوات   الكالم   املتوقعة   منائياً   والتي   تكون   منا�شبة  
 لعمر   الفرد   وذكائه   ولهجته،   ويف   هذه   احلالة   ل  
 ميكن   الطلب   منه   اإعادة   الكلمة   اأو   اجلملة   لأنه   �شيكّرر  

 اخلطاأ  . 
مثالً   اإذا   طلبت   منه   نطق   كلمة »   دب   «  يقول »    جب   «  
ثم   تعيد   عليه   دب   فريد   حب  ، وهذه   الفئة   من   الأطفال  
 ت�شاعدهم   القراءة   الكثرية   يف   لفظ   الكلمات   وتركيب  

 اجلمل . 
وتختلف   قابلية   الأطفال   يف   تعلم   الكالم،   اأو  

 البدء   به   من   طفل   لآخر،   وتاأخر   النطق   عند   الطفل  
 ل   يعني   بال�شرورة   انخفا�س   معدل   الذكاء،   اأو   �شعف  
 امل�شتوى   العقلي   عند   الطفل،   ولكن   هناك   حالت  
 معينة   يجب   على   الأم   اأن   ت�شت�شري   الطبيب   فيها   ومن  

 هذه   احلالت : 
   ظهور   فرق   ملحوظ   بني   الطفل   واأخيه   الأكرب  
 اأو   اأحد   اأبناء   اجلريان   اإذا   كان   الطفل   هادئاً   اأكرث   من  
 املعتاد   ول   ي�شتطيع   تكرار   الكلمات،   اأو   اإذا   كان   ا   لطفل  
 يعاين   من   التهابات   يف   الأذن   الو�شطى   ب�شكل   متكرر،  
 اأو   اإذا   كان   الطفل   متاأخراً   يف   التوا�شل   الجتماعي   مع  
 اأقرانه   فال   يلعب   معهم   كثرياً،   اأو   ل   يتوا�شل   معهم  
 ب�شكل   جيد،   اأو   اإذا   كان   اأ   حد   اأفراد   العائلة   يعاين   من  

 مثل   هذه   الأمرا�س . 

طرق   التوا�شل
وطرق   التوا�شل   مع   الأطفال   كثرية   ومتعددة،  

34 مارس 2017



 اأهمها   التوا�شل   اللفظي   ولغة   الإ�شارة   والإ�شارات  
 الو�شفية   والإمياءات   والكتابة   ولغة   اجل�شد   واللوحات  
 املرئية   مثل: ( الرموز   املرورية،   رموز   املطارات  )    حيث  
 اإن   الطفل   يتوا�شل   يف   بداية   عمره   بلغة   تفهمها   الأم  
 من   خالل   العني   والبكاء   واحلركات   التي   تعرب   عن  

 جوع   اأو   مر�س   اأو   عدم   راحة . 

مراحل   النمو   اللغوي
ومير   الطفل   مبراحل   خمتلفة   لكت�شاب   اللغة  
 منها   مرحلة   البكاء   التي   متتد   من   بداية   امليالد  
 حتى   ال�شهر   ال�شاد�س   حيث   يعرب   فيها   الطفل   عن  
 حاجاته   وانفعالته   بالبكاء   وال�شراخ،   تليها   مرحلة  
 املناغاة   ومتتد   من   ال�شهر   الرابع   حتى   ال�شهر   التا�شع،  
 ون�شتطيع   القول   ب���اأن   املناغاة   هي   الطريقة   التي  
 تعلم   اللغة،   ففيها   ي�شتعذب   الطفل   اإ�شدار   الأ�شوات  
 واإدراكها،   ويحاول   اأن   يحاكي   بها   ماي�شل   اإليه   من  
 اأ�شوات   وكلمات   الآخرين،   ومرحلة   ما   بعد   ال�شهر  
 الثامن   ع�شر   اإىل   بلوغه   �شن   ال�شنتني   تكون   مفردات  
 حوايل   50   كلمة،   وبدون   ا�شتخدام   اأحرف   جر   مثاًل:  
 باب   �شيارة،   ماما   اأكل،   ومع   ا�شتمرار   الن�شج   والتعلم  
 والتدريب   ومع   اكتمال   ن�شج   جهاز   النطق   واكتمال  
 الإدراك   ال�شمعي   ي�شبح   الطفل   ق���ادراً   على   الكالم  

 بتكوين   اجلمل   والتحدث   بطالقة . 

تاأخر   الكالم
اإن   تاأخر   الكالم   هو   اأكرث   اأمرا�س   اللغة   انت�شاراً،  
 خا�شة   عند   الأطفال   يف   �شن   ما   قبل   املدر�شة،   وي�شري  
 اإىل   اأن   امل�شتوى   اللغوي   للطفل   عمراً   زمنياً   اأقل   من  
 عمره   احلقيقي،   بحيث   تكون   احل�شيلة   اللغوية   لديه  
 اأقل   ب�شكل   وا�شح   من   اأقرانه   يف   املرحلة   العمرية  

 نف�شها   التي   مير   بها . 
اأما   عن   مقومات   منو   اللغة   فيجب   التاأكد   اأولً  
 من   �شالمة   القنوات   احل�شية،   و�شحة   وظيفة   الدماغ،  

 وال�شحة   النف�شية،   والبيئة   املحيطة . 
ولكت�شاب   اللغة   بطريقة   �شوية   يجب   اأن   تعمل  
 كل   احلوا�س   بكفاءة   عالية،   واأهم   هذه   احلوا�س   هي  

 حا�شة   ال�شمع   التي   ت�شبق   دائماً   حا�شة   الب�شر،

اأنواع   ا�شطرابات   النطق
ا�شطرابات   النطق   اأن�����واع   وت�شمل   الإب�����دال:  
 وهو   ا�شتبدال   الطفل   نطق   �شوت   ب�شوت   اآخر   كاأن  
 ي�شتبدل   نطق   حرف ( ر )  بحرف ( ل )  ،  والنوع   الثاين  
 وهو   احلذف   بقيام   الطفل   بحذف   �شوت   اأو   اأكرث   من  
 الكلمة،   والنوع   الثالث   وهو   التحريف   اأو   الت�شويه  
 فيه   ينطق   الطفل   ال�شوت   ب�شكل   يقربه   من   ال�شوت  
 الأ�شلي   غري   اأنه   ل   ي�شبهه   متاماً،   والنوع   الرابع  
 الإ�شافة   وفيه   ي�شيف   الطفل   �شوتاً   زائداً   اإىل   الكلمة  

 مما   يجعل   كالمه   غري   وا�شح   وغري   مفهوم  . 

دور   الأهل   يف   مالحظة   الطفل

لالأهل   دور   مهم   يف   مالحظة   الطفل   لأنه   املحيط  
 املبا�شر   للطفل   وله   اأثره   يف   العالج   اللغوي،   بدءاً   من  
 مالحظة   دلئل   النمو   والتطور   للطفل  ( كتعرفه   على  
 الأهل  / ظهور   الأ�شنان  / اجللو�س  / امل�شي  / التحكم   يف  
 البول   والرباز )   ومالحظة   اندماجه   مع   اأفراد   اأ�شرته  

 واأقربائه،   ومالحظة   درجة   ال�شمع   والذكاء   لديه . 
وهناك   عالمات   حتذيرية   عدة   ميكن   لالأهل  
 اأن   يالحظوها   ومنها  : عدم   �شدور   املناغاة   حتى  
 عمر   12    �شهراً   ،  وعدم   ا�شتخدام   الإمياءات   والإ�شارة  
 اإىل   الأ�شياء   حتى   عمر   12   �شهراً   ،  وعدم   نطق   كلمات  
 مفردة   حتى   عمر   16   �شهراً،   وعدم   نطق   جمل   من  
 كلمتني   وب�شكل   عفوي   حتى   عمر   24   �شهراً   ،   والكالم  

 غري   مفهوم   حتى   عمر   24   �شهراً . 
ويف   حال   مالحظة   اأية   �شعوبات   اأو   م�شكالت  
 لدى   الطفل   مما   ورد   �شابقاً،   فاإنه   يتوجب   على   اأولياء  
 الأمور   عر�س   طفلهم   على   طبيب   الأطفال   اأو   طبيب  

 خمت�س   يف   النطق   وال�شمع   لت�شخي�س   احلالة،   اأما  
 اإذا   كانت   حالة   التاأخر   ب�شيطة   وعادية،   فاإن   الأهل  
 يلعبون   دوراً   مهماً   بالتعاون   مع   الطبيب   يف   تطوير  
 لغة   طفلهم   وجعله   ق���ادراً   على   التحدث   بالطالقة  
 املطلوبة   يف   عمره،   اإذ   عليهم   يف   هذه   احلالة   اأن   يق�شوا  
 املزيد   من   الوقت   يف   التحدث   اإليه،   وعدم   ا�شتخدام  
 لغة   الأطفال   معه   بعد   عمر   ال�شنة،   وقراءة   الق�ش�س  
 والكتب   له،   وال�شتماع   اإليه   من   دون   مقاطعته   لإف�شاح  

 املجال   له   ليعرب   عن   نف�شه . 

هل   التحّدث   مع   الطفل   بلغة   ثانية  
 يوؤخر   نطقه؟   

مما   ل�شك   فيه   اأن   تعّرف   الطفل   اإىل   عدة   لغات  
 يف   �شن   �شغرية   جداً   اأمر   جيد   �شرط   اأن   يتحدث   اللغة  
 الأجنبّية   يف   �شكل   �شليم  . يعني   عندما   تريد   الأم   اأن  
 تتحدث   اإليه   باللغة   الإنكليزية   عليها   اأن   تقول   جملة  
 كاملة   ولي�س   كلمة   عربية   واأخ���رى   اإنكليزية . مثالً  
 تقول   اأم  (    هيدا     What )  فهذا   خطاأ   فادح   اإما   اأن   ت�شاأل  
 بالإنكليزية   �شوؤلً   كامالً   اأو   ت�شاأل   بالعربية  . واأحياناً  

 يقوم   الأهل   بت�شويه   اللغة   الأجنبية   بحذف   حرف  
   bring ball  التعريف   فيها   مثالً   ن�شمع   اأم���اً   تقول 
 عو�شاً   اأن   تقول   له   Bring the ball  . فكل   لغة   لديها  
 قوانينها   وقواعدها   وعلى   الأم   احرتامها،   فهي   التي  
 �شتكون   منوذجاً   للطفل  . عدا   هذه   امل�شكالت   لي�س  
 هناك   �شبب   لتاأخر   النطق   عند   الطفل   اإلّ   يف   حالت  
 حمّددة   كاأن   يريد   معاقبة   اأمه   اإذا   �شافرت   لأنها   تركته  

 وحده   مثالً . 

ن�شائح   واإر�شادات   
وهناك   ن�شائح   عدة   يوجهها   اأخ�شائيو   الرتبية  
 اخلا�شة   لالأهل   ب�شاأن   عالج   هذه   احلالة   يف   حال  
 ظهور   اأعرا�شها   وت�شمل   عر�س   الطفل   على   طبيب  
 متخ�ش�س   لعالجه   اإن   كان   ال�شبب   ع�شوياً،   وجتنب  
 الآم   جلو�س   الطفل   لفرتات   طويلة   مع   مربية  
 خا�شة   اإذا   كانت   اأجنبية،   فهذا   من   �شاأنه   اأن   يقلل   من  
 ح�شيلته   اللغوية  ، ويجب   عدم   ال�شخرية   وال�شحك  
 من   كلمة   غريبة   ينطقها   الطفل   لئال   ي�شاب   باإحباط  
 ويخاف   من   اأن   يخطئ   وبالتايل   ميتنع   عن   الكالم  
 اأمام   النا�س،   ولكن   ينبغي   اأن   نبث   الثقة   والطماأنينة  
 يف   نف�شه،   وينبغي   عدم   التحدث   مع   الطفل   يف   مو�شوع  
 اأكرب   من   اإدراكه   ل   يفهمه   ول   ي�شتطيع   التعبري   عنه . 

اإن   م�شاركة   الطفل   لأقران   يف   مثل   �شنه   يخرجه  
 من   النطوائية   وي�شاعده   على   اكت�شاب   مهارات  
 النطق   ال�شليم،   ويجب   على   الأم   ترديد   اأ�شماء   بع�س  
 الأ�شياء   املوجودة   يف   البيت   والتي   ي�شتخدمها   الأطفال  
 ليتعرفوا   على   اأ�شمائها،   وعلى   املدر�شني   يف   املدار�س  
 العمل   على   خلق   اجلو   ال�شالح   للطفل   بحيث   ل  
 ي�شعر   باحلرج   �شواء   عند   الإجابة   عن   اأ�شئلة   املدر�شني  
 وت�شميع   الدرو�س   اأو   عند   التحدث   مع   زمالئه،   وعلى  
 اأولياء   الأمور   عدم   اإتاحة   الفر�س   لأطفالهم   اجللو�س  
 لفرتات   طويلة   مبفردهم   اأمام   التلفاز   اأو   على   اأجهزة  
    ( I pad -  I Phone )   والتحدث   عن   الأحداث   اليومية  
 كتناول   الطعام  -  تغيري   املالب�س  - ال�شتحمام  

 وم�شاركتهم   يف   األعابهم   اخلا�شة . 

وعلى   الأم   اأن   جتيب   عن   اأ�شئلة   الأطفال   كافة  
 مهما   كان   نوعها،   وبلغة   مب�شطة   مفهومة،   وعدم  

 التذمر   مهما   كرثت   الأ�شئلة . 

وا�شركي   طفلك   يف   جمموعات   لعب   يف   ح�شانات  
 الأطفال،   ويف   درو�س   مو�شيقى   اأو   ميكنك   ا�شطحاب  
 طفلك   اإىل   حديقة   احليوان   وتعريفه   باحليوانات  

 واأ�شمائها   وحركاتها   بكلمات   ب�شيطة . 
اإن   معظم   الأط����ف����ال   خا�شة   الطفل   الأول  
 يتاأخرون   يف   القدرة   على   نطق   كلمات   مفهومة،  
 لذلك   ل   جتزعي   وتعاملي   مع   طفلك   بهدوء   مع   اتباع  
 الن�شائح   ال�شابقة،   ول   تقاطعه   اأثناء   كالمه   حتى   لو  

 اأخطاأ،   ول   تبالغ   يف   ت�شحيح   اأخطائه   اللغوية . 
ويف   النهاية   يجب   اأن   نثق   بقدرات   اأطفالنا   واأن  

 نكون   داعمني   لهم . 
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القراءة الكثيرة
تساعد األطفال في 

لفظ الكلمات
وتركيب الجمل 



كانت   فتاة   الإمارات   على   موعد   مع   اإجناز   تاريخي  
 حينما   اأهدت   �شارة   ال�شناين   الريا�شة   الن�شائية   يف  
 دولة   الإمارات   اأول   ميدالية   يف   الألعاب   الباراملبية   يف  
 »  ريودي   جانريو    « الربازيلية   يف   اأواخر   العام   املا�شي،  

 وذلك   بح�شولها   على   برونزية   دفع   اجللة . 
واأهدت   البطلة   �شارة   هذا   الإجناز   التاريخي   اإىل  
 القيادة   الر�شيدة،   واإىل   �شمو   ال�شيخة   فاطمة   بنت  
 مبارك   رئي�شة   الحتاد   الن�شائي   العام   الرئي�س   الأعلى  
 ملوؤ�ش�شة   التنمية   الأ�شرية   رئي�شة   املجل�س   الأعلى  

 لالأمومة   والطفولة »    اأم   الإمارات .  « 
واأك�����دت   �شارة   يف   لقاء   مع   جملة »    اإرادة    « بعد  
 م�شاركتها   مع   بعثة   الإم����ارات   يف   هذه   البطولة   اأن  
 اهتمام   �شمو   ال�شيخة   فاطمة   بنت   مبارك   كان   وراء  
 النقلة   النوعية   للريا�شة   الن�شائية   يف   الإمارات   التي  

 ت�شري   بخطى   ثابته   نحو   حتقيق   اأهدافها   وغاياتها   يف  
 املحافل   الدولية . 

وقالت  : اإنها   كانت   قد   ا�شتعدت   ب�شكل   جيد  
 للم�شاركة   يف   هذه   البطولة   من   خالل   املع�شكرات  
 التي   اأقامها   احتاد   الإمارات   للمعاقني   ونادي   العني  

 للمعاقني   يف   بولندا   ودولة   الت�شيك  . 
واأك�����دت   اأن   ه���ذا   الإجن�����از   التاريخي   يوؤكد   اأن  
 الريا�شة   الإماراتية   على   الطريق   ال�شحيح،   واأنها  

 ت�شري   بخطى   ثابتة   لتحقيق   اأهدافها   وغاياتها . 
واأعربت   ال�شناين   عن   فرحتها   بو�شولها   اإىل  
 من�شة   التتويج   يف   اأول   م�شاركة   اأوملبية   لها،   م�شرية  

 اإىل   اأن   امليدالية   الربونزية   كان   لها   طعم   خا�س . 
وقالت  : اأ�شرتي   وقفت   معي   يف   هذه   امل�شاركة  
 والتي   مثلت   قوة   دفع   كبرية   يل   من   اأجل   خو�س   هذا  

 التحدي   با�شم   فتاة   الإمارات،   مما   اأدى   اإىل   ك�شر   حاجز  
 الرهبة   يف   امل�شاركة   يف   مثل   هذه   البطولت   الكبرية . 

واأكدت   �شارة   اأن   فتاة   الإمارات   قادرة   على   حتقيق  
 الإجنازات   يف   ظل   الدعم   الكبري   الذي   جتده   ريا�شة  

 الإمارات   من   القيادة   الر�شيدة   يف   الدولة . 
واأ�شارت   اإىل   اأن   املراأة   ل�شيما   الريا�شية   تتطلع  
 للو�شول   اإىل   اأعلى   امل�شتويات   ورفع   علم   الدولة   يف  
 جميع   املحافل   القارية   والدولية،   وتبذل   كل   ما   يف  
 و�شعها   من   اأجل   حتقيق   طموحاتها   يف   ظل   الهتمام  

 الكبري   الذي   جتده   من   القيادة   الر�شيدة .  
وقالت   �شارة  : امليدالية   الربونزية   م�شوؤولية  
 جديدة   ولكل   فتاة   اإماراتية   من   اأجل   ترك   ب�شمة  
 جديدة   من   خ���الل   امل�شاركات   اخلارجية   املقبلة،  

 لتحقيق   ما   ت�شبو   اإليه   كل   منت�شبة   لريا�شة   املراأة . 

سارة   السناني   أول   فتاة   إماراتية
 تحقق   ميدالية   أولمبية

فرســان اإلرادة
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واأ�شافت  : قبلت   التحدي   و�شعيت   ومتكنت  
 بف�شل   اهلل   من   حتقيق   هذا   الإجناز   بعد   عمل   دوؤوب  

 وتدريبات   �شاقة   ا�شتمرت   لعدة   �شنوات  . 
و�شكرت   �شارة   كل   من   وقف   اإىل   جوارها   و�شاندها  

 لتحقيق   احللم   الأوملبي . 
وذكرت   اأن   هذا   الإجناز   �شبقته   اإجنازات   عديدة   حيث  
 حققت   34   اإجنازاً   يف   داخل   الدولة   وخارجها،   ومن  
 اأهم   هذه   الإجنازات   ح�شولها   على   امليدالية   الف�شية  
 وحتقيق   رقم   جديد   يف   دفع   اجللة   يف   بطولة   دبي  
 يف   �شهر   مار�س   من   العام   املا�شي،   وح�شولها   على  
 امليدالية   الربونزية   وحتقيق   رقم   جديد   يف   دفع   اجللة  
»   ماندفيل  «    يف   بطولة   العامل   لل�شباب   التي   جرت   يف  

 باململكة   املتحدة   يف   �شهر   اأغ�شط�س   عام   2014   .
واأ�شافت  : كما   ح�شلت   على   امليدالية   الربونزية  
 وحققت   رقماً   جديداً   يف   دفع   اجللة   يف   بطولة   العامل  
 لل�شباب   عام   2012   يف  »    اولوموك    « يف   دولة   الت�شيك،  
 وعلى   ميداليتني   ف�شية   وبرونزية   يف   بطولة   العامل  

 للكبار   يف   البطولة   نف�شها . 
و�شاركت   البطلة   �شارة   ال�شناين   يف   بطولة   الكويت  
 الدولية   الثانية   املفتوحة   لألعاب   القوى   لريا�شة  
 املعاقني،   وح�شلت   على   ميداليتني   ذهبية   وبرونزية  

 يف   رمي   الرمح،   وذلك   يف   عام   2012.   
كما   �شاركت   يف   بطولة   الأل���ع���اب   العاملية   لل�شباب  
 للكرا�شي   املتحركة،وللبرت   يف   عام   2011   وح�شلت  

 على   ميدالية   برونزية   يف   تن�س   الطاولة . 
وت�شتعد   البطلة   الإم���ارات���ي���ة   �شارة   ال�شناين  

 للم�شاركة   يف   البطولت   القادمة   من   خالل   النخراط  
 يف   املع�شكرات   التدريبية   اخلا�شة   بامل�شاركة   يف   بطولة  
 غرب   اآ�شيا،   وبطولة   العني   الدولية،   وبطولة   فزاع  
 الدولية،   وبطولة   ال�شارقة   الدولية،   وبطولة   العامل  

 يف   بريطانيا .  
وتوؤكد   �شارة   اأن   اإ�شابتها   بال�شلل   الدماغي  
 وان�شغالها   بدرا�شة   تخ�ش�س   البيئة   وال�شالمة   يف  
 »  معهد   اجلزيرة   للعلوم   والتكنولوجيا    « �شوف   لن  
 يحول   دون   حتقيق   طموحاتها   ومتثيل   دولة   الإمارات  
 خري   متثيل   يف   املحافل   القارية   والدولية   بعد   ان  

 وفرت   القيادة   الر�شيدة   يف   الإمارات   عوامل   النجاح  
 لبلوغ   ما   ت�شبو   اإليه   فتاة   الإمارات . 

كادر   
اأكد   حممد   حممد   فا�شل   الهاملي   ع�شو   اللجنة  
 الباراملبية،   رئي�س   اللجنة   الباراملبية   الإماراتية   رئي�س  
 البعثة   اأن   الدعم   والهتمام   غري   املحدود   من   قبل  
 قيادتنا   الر�شيدة   وكلماتها   املحفزة   كان   لها   الأثر  
»   فر�شان   وفار�شات   الإرادة  «    الكبري   يف   دفع   م�شرية  
 نحو   من�شات   التتويج   من   اأجل   رفع   علم   الدولة   عالياً  

 خفاقاً   يف   هذا   املحفل   الأوملبي   املهم . 
وقال  : بالرغم   من   �شغر   �شن   �شارة   وم�شاركتها   الأوىل  
 يف   الدورات   �شبه   الوملبية   فاإنها   حَتّلت   بالثقة   بالنف�س  
 وبالعزمية   والإ������ش�����رار،   فكللت   جهودها   بح�شد  
 امليدالية   الربونزية،   متمنياً   ل�شارة   م�شتقبالً   باهراً،  
 حيث   اأكدت   اأنها   تتطلع   لل�شري   على   درب   الإجنازات   يف  

 الدورة   �شبه   الأوملبية   املقبلة  »   طوكيو   «  2020  . 
من   جانبه   قال   ماجد   الع�شيمي   نائب   رئي�س  
 احتاد   املعاقني   رئي�س   اللجنة   الباراملبية   الآ�شيوية:  
 �شارة   ال�شناين   اأ�شعدت   قيادة   و�شعب   الإم�������ارات  
 بانتزاعها   امليدالية   الربونزية   يف   اأول   اإجناز   لفتاة  
ت   اجلميع   باأول   ميدالية   باراملبية    الإمارات،   و�شارة   �شرَّ
 ن�شائية   ودخلت   التاريخ   من   اأو�شع   اأبوابه،   لتنال   �شرف  
 اأول   فتاة   اإماراتية   حتقق   اأول   ميدالية   اأوملبية،   مما  

 ي�شاعف   من   م�شوؤولياتها   خالل   املرحلة   املقبلة . 

 اهتمام سمو
 الشيخة فاطمة بنت 

مبارك كان وراء 
النقلة النوعية 

للرياضة النسائية 
في اإلمارات 
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   حما�شرة حول البتكار ونقاط القوة وال�شعف يف �شخ�شية الإن�شان لالأ�شتاذ عبد اهلل اجلنيبي

 حما�شرة حول تطوير الذات األقاها املتدرب �شعيد العلوي من الدفعة 29 

  حما�شرة حول املواطنة اليجابية األقاها الدكتور احمد الرميثي

  رحلة لطالب الدفعة 29  اإىل حديقة مبزرة ال�شياحية 
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  الحروف المبعثرة 
مطلوب  كلمة  على  لتح�شل  املبعرثة  الكلمات  ح��روف  ا�شطب 

معرفتها .

الأمارات - ربيعة - العاقة - ال�شحب - نبيلة - قارة - حارة - 
الوعي - فرم - لدن - �شارع - بار - درة - فر�س - وردة - حار 

- مار - مي - يد .
  حل احلروف املبعرثة :

  سودوكــو
9 مربعات كبرية، كل مربع منها مق�ّشم  ال�شبكة على  حتتوي هذه 
اإىل 9 خانات �شغرية. هدف هذه اللعبة ملء اخلانات بالأرقام الالزمة 
من 1 اإىل 9، �شرط عدم تكرار الرقم اأكرث من مرة واحدة يف كل مربع 

كبري ويف كل خط اأفقي وعمودي.

اإعداد: �شايل العطار
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  ابتسم 

• واحد وقف راعي تك�شي ، قاله: فا�شي ؟؟!!! قال: ايوه  !!! قاله: انزل 
�شولف معاي ؟!.

• بخيل دخ���ل وم��ع��اه ول���ده ال�����ش��وب��رم��ارك��ت ف��ق��ال ال��ول��د لأب��ي��ه :اأح���ب 
ال�شوكالته ؟! قال له اأبيه: حبها ورجعها مكانها؟؟!!!.

�شاف  الثالجه،  راح فتح  ع��ط�����ش��اااااااااااان  النوم  واح��د �شحى من  يف   •
اجللي يهتز قاله : ل تخاف ؟؟!!! انا ابغى ا�شرب ماي ؟؟!!!.

  الفوارق
اإرادةحاول التعّرف على 5 فوارق جتمع بني الر�شمني اأدناه.
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تشغيل   المعاقين   بين   التشريع   والتطبيق

ينظر   املراقب   اخلارجي   مبزيج   من   الإكبار   والإعجاب   لتطور   دولة   الإمارات   ونه�شتها   التي  
 تفوقت   فيها   على   مقيا�س   الزمن   خالل   العقود   الثالثة   املا�شية،   وا�شتطاعت   اأن   تبلور   لنف�شها   اإطاراً  
 ح�شارياً   من   الربامج   واخلدمات   والت�شريعات   التي   تواكب   روح   الع�شر،   بل   ولتكون   منوذجاً   ومنارة  

 لكثري   من   دول   العامل . 

وكان   لذوي   الإعاقة   ن�شيب   وافر   من   الهتمام   يف   �شياغة   م�شتقبل   التنمية   الوطنية   بالرتكيز  
 على   ا�شتحداث   املوؤ�ش�شات   والربامج   والن�شاطات   وبلورة   القوانني   والت�شريعات   التي   ت�شتوعب  

 حاجات   هذه   الفئة   من   اأبناء   املجتمع . 

ولي�س   هناك   من   �شك   يف   ح�شن   النية   لدى   امل�شرعني   ووا�شعي   ال�شيا�شات   احلكومية   باأن   حتظى  
 الإعاقة   باهتمام   يعك�س   حر�س   القيادة   واملجتمع   يف   تاأكيد   حقوق   ذوي   الإعاقة   لال�شتفادة   من  
 برامج   التنمية   يف   املجالت   كافة،   ويف   اإطار   ياأخذ   يف   العتبار   تلك   اخل�شو�شية   املرتبطة   بظروف  
 العجز   من   خالل   تطوير   الآليات   والإجراءات   التي   ت�شجعهم   على   النخراط   يف   الربامج   العادية  
 للتعليم   والتدريب   والريا�شة   والن�شاطات   العامة   والعمل   والزواج   وبناء   الأ�شرة   والدمج   الجتماعي  
 وغريها،   ومبا   يجنبهم   قدر   امل�شتطاع   من   مواقف   العزل   والتهمي�س   والإبعاد   حتت   مربرات   العجز  

 املرتبط   بالإعاقة  . 

وحيث   اإن   العمل   والوظيفة   التي   توفر   الدخل   والعوائد   التي   تهيئ   لذوي   الإعاقة   بناء   حياة  
 كرمية   ومتهد   اإىل   حتقيق   الكرامة   وال�شتقالل   القت�شادي   والجتماعي،   ورغم   الهتمام   احلكومي  
 نحو   بلورة   القوانني   والت�شريعات   التي   توؤكد   حقوق   العمل   والوظيفة   لذوي   الإعاقة،   اإل   اأن   التقييم  
 املو�شوعي   ي�شري   اإىل   فجوة   هائلة   فيما   بني   تاأكيد   احلقوق   باملنظور   الت�شريعي   وواقع   املمار�شات  
 والنتائج   التطبيقية   وذلك   لأ�شباب   تتعلق   بالوعي   وامل�شوؤولية   املجتمعية   لدى   اأ�شحاب   العمل  
 ومالكي   فر�س   التوظيف   يف   القطاعني   احلكومي   والأهلي،   بالإ�شافة   اإىل   غياب   الآليات   الوا�شحة  
 الداعمة   لتنفيذ   م�شامني   الت�شريعات   مبا   فيها   الأنظمة   والتعليمات   والتدريب   والإعداد   والتوجيه  
ال   مل�شمون    واملتابعة   وال�شبط   والغرامات   واحلوافز   وغريها   من   الإجراءات   املرتبطة   بالتطبيق   الفعَّ
 القوانني،   حيث   ما   زال   واقع   توظيف   ذوي   الإعاقة   يعتمد   على   مزاجية   �شاحب   العمل،   اأو   يقوم   على  

 منظور   امل�شاعدة   يف   احلالت   التي   تتوفر   فيها   الوظائف . 

وانطالقاً   من   املبادئ   التي   اأ�ش�شت   لقيام   دولة   الإمارات   العربية   املتحدة   بالتاأكيد   على   حقوق  
 املواطنني   يف   احل�شول   على   الفر�س   املتكافئة   لال�شتفادة   من   نتائج   التنمية،   والنفتاح   على  
 التطبيقات   العاملية   الناجحة   يف   ميدان   الدمج   الوظيفي   واحلياتي   لذوي   الإعاقة،   فقد   يبدو   ملحاً  
 اأن   تبادر   احلكومة   اإىل   مراجعة   �شيا�شاتها   يف   جمال   ت�شغيل   ذوي   الإعاقة،   والدعوة   اإىل   موؤمتر   وطني  
 ت�شارك   فيه   موؤ�ش�شات   الدولة   ذات   العالقة،   وموؤ�ش�شات   القطاع   اخلا�س   والأكادمييني   وامل�شّرعني  
 وممثلني   لذوي   الإعاقة   واأ�شرهم   وذلك   للخروج   مبوجهات   ت�شاهم   يف   اإعادة   �شياغة   الت�شريعات  
 القائمة   وتوجيهها   مل�شارات   تفيد   حت�شني   الواقع   وتواكب   التطور   الذي   ت�شهده   الدولة   يف   املجالت  

 كافة . 
عزيز داود
م�شت�شار يف اإدارة مراكز وزارة الداخلية
لتاأهيل وت�شغيل املعاقني
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