
املنسيون على 
قارعة اإلعاقة

السنوات األخيرة عاشت البالد مرحلة زادت من معاناة املواطنني خالل 
بكل شرائحه وفئاته العمرية يف مختلف اجملاالت احلياتية.. ولعل 
أكثر الفئات اجملتمعية تضرراً هم فئة ذوي اإلعاقة واالحتياجات اخلاصة الذين 

مازالوا يف تزايد مستمر يف أعددهم ومعاناتهم مع استمرار الصراع.
األوضــاع  نتيجة  او  اللحظة  وليدة  اليمن  يف  اإلعــاقــة  ذوي  مشكلة  تكن  لم 
الراهنة، فقد ساهمت الظروف االقتصادية والصحية خالل العقود املاضية يف 
خلق شريحة واسعة من ذوي اإلعاقة على امتداد الرقعة اجلغرافية اليمنية، لكن 
الغذاء  تلقيهم  أبسط حقوقهم يف  املاضية ساعدت على حرمانهم من  السنوات 
املناسب والرعاية الصحية والتعليمية وحتى النفسية، كما تعرضوا لإلقصاء يف 
غمار هذا الصراع الذي وصل باليمن الى "أسوأ أزمة إنسانية يف العالم" وفقاً 

لتصنيف األمم املتحدة.
الرعاية الصحية  اليمن وخاصة قطاع     تأثر كافة القطاعات اخلدمية يف 
والضمان االجتماعي أدى إلى تدهور الوضع الصحي واالجتماعي لذوي اإلعاقة 
يف كل احملافظات اليمنية، وأصبحوا عاجزين على توفر الغذاء والدواء واملتطلبات 
األساسية التي توفر لهم حياة كرمية دون خذالن، كما أصبح الكثير منهم يلجئون 

إلى التسوُّل يف الشوارع لتوفير لقمة العيش.
   صحيفة صوت األمل تسلط الضوء يف هذا العدد حول قضايا ذوي اإلعاقة 

واحلقوقية  اإلنسانية  اجلوانب  معرفة  عبر  اليمن،  يف  اخلاصة  واالحتياجات 
املهمة، وكيف ساهم الصراع يف تزايد معاناتها، ودور  لهذه الشريحة اجملتمعية 
املنظمات احمللية والدولية واملبادرات اإلنسانية والشبابية التي ال زالت صامدة 
رغم صعوبة الظروف يف االلتفات لهذه الفئة التي تقدر مبا ال يقل عن أربعة مليون 
نسمة حسب تقرير منظمة العفو الدولية 2019 اخلاص بذوي اإلعاقات يف اليمن، 
كما قدرت منظمة الصحة العاملية نسبتهم بنحو %15 من إجمالي عدد السكان. 

  القانون اليمني منح ذوي اإلعاقة يف اليمن حقوقاً واضحة أذا مت تطبيقها 
بالشكل املناسب سيتم االستفادة من قدرات هذه الفئة املهمة يف اجملتمع، حيث 
نص القانون اليمني رقم 61 الصادر عام 1999م أن لكل معاق حق التأهيل من دون 
التي تقدمها  التأهيل املهني والرعاية االجتماعية  مقابل واالستفادة من برنامج 

مؤسسات ومراكز الرعاية وتأهيل املعاقني.
  وللتذكير فأن اليمن يف 30 مارس 2007م كانت من أول ثمان دول عربية 
وقعت على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، ليصادق البرملان على االتفاقية 
يف أكتوبر 2008م  ويف عام 2010 أعدت اليمن ممثلة بوزارة الشؤون االجتماعية 
وبالتعاون مع البنك الدولي والصندوق االجتماعي للتنمية اإلستراتيجية الوطنية 
املكلفة  اللجنة  انتهت  2014م  عام  بداية  ويف  اإلعاقة،  ذوي  األشخاص  حلقوق 
بإعداد الالئحة التنفيذية لإلستراتيجية من إعداد الالئحة على أن يبدأ العمل 

بها مبجرد مصادقة وزير الشئون االجتماعية والعمل عليها, ولكن ظروف الصراع 
أوقفت كل هذه اإلجراءات.

    وعند عودتنا إلى الوراء سنرى أن هناك اهتمام من قبل اجلهات الرسمية 
والدولية لهذه الفئة منذ سنوات عديدة، فمنذ خمسينيات القرن املاضي قامت 
ستينيات  ويف  واملكال،  عدن  و  وتعز  صنعاء  يف  املكفوفني  مراكز  بإنشاء  الدولة 
القرن املاضي مت إنشاء أول مركز يقدم العالج الطبيعي للمعاقني، ويف عام 1990 
ثم  اإلعاقة،  ذوي  األشخاص  بحقوق  لالهتمام  للمعاقني  الوطنية  اللجنة  أُنشئت 
صدر قانون رعاية وتأهيل املعاقني عام 1999م ، ويف عام 2001م تأسس االحتاد 
رعاية  إنشاء صندوق  2002م مت  عام  اليمنيني، ويف  املعاقني  الوطني جلمعيات 
وتأهيل املعاقني والذي له فروع يف عدد من احملافظات فضال عن االنتشار الكبير 

للجمعيات العاملة مع األشخاص ذوي اإلعاقة واملدعومة من الصندوق.
   يبقى ملف اإلعاقة يف اليمن بحاجة الى التكاتف املشترك من قبل جميع 
مبدأ  تعزيز  أجل  من  اجملتمع  فئات  وكل  والدولية،  منها  احمللية  املعنية  اجلهات 
العدالة لهذه الفئة التي تعد من أهم الفئات اجملتمعية، فهم جزء ال يتجزأ من 
اجملتمع اليمني املؤثر يف كل مجاالت احلياة )االجتماعية واالقتصادية واإلنسانية 
أي  دون  الطبيعي  بالشكل  حياتهم  ممارسة  يف  احلق  ولهم  السياسية(،   وحتى 

انتقاص.

 االفتتاحيـــة

منال أمني

ذوو اإلعاقة في اليمنذوو اإلعاقة في اليمن

 ذوو اإلعاقة يف اليمن بني واقٍع حالك ومستقبٍل حالم ذوو اإلعاقة يف اليمن بني واقٍع حالك ومستقبٍل حالم
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صوت األمل                                  
رجاء مكرد

الذي أجراه مين  العام  الرأي  وجد استطالع 
2021م،  سبتمبر  شهر  بداية  سنتر  انفورميشن 
حول ذوي اإلعاقة يف اليمن، انخفاَض دور ذوي 

اإلعاقة يف النشاط االقتصادي إلى 25%.
    ويف االستطالع الذي استهدف  70%من 
اآلراء  بعض  هت  اتَّ اإلناث  30%من  و  الذكور، 
 33% املعاقة يف اجملتمع  املرأة  أن مشاركة  إلى 
معدوم، و%42  غير فّعال، بينما %25 دورُهن 

فّعال.
احتياجات  عن  االستطالع  نتائج  كشفت  كما 
ذوي اإلعاقة يف اليمن %6 عدم توفر خدمات 
صحية، %4 عدم االهتمام بالتعليم، %12 عدم 

وجود فرص عمل، و%78 ُكل ما ُذكر.
للمعاقني  االجتماعية  الرعاية  عــدم  ازديـــاد 

59%
   يف االستطالع ذاته بيَّنت %59  من األراء 
االجتماعية،  الرعاية  اليجدون  اإلعاقة  ذوي  أن 
حني  يف  الــرعــايــة،  املعاقني  تلقي  يــرون   23%
وكانت  احلياد  على  وقفوا  اآلراء  من   18% أن 

إجاباتهم "ال أعلم".
%44 من  أن  النتائج  املقابل، أظهرت     يف 
اجلمهور يرون أنه ُعِمل بقرار دمج ذوي اإلعاقة 
يف اليمن، يف حني %56 يرون عكس ذلك، وأنه 

لم يُعَمل بقرار الدمج اجملتمعي.

الناس يف كيفية االعتناء     وعن مدى وعي 
بذوي اإلعاقة، خلصت النتائج إلى أن 42.1 % 
وعيهم ضعيف، 46.3 متوسط، %6.3 كبير، 5.3 

كبير جًدا.
%27 من  فيه  امتنع  الــذي  الــوقــت       يف 
املُستطلعني عن إبداء رأيهم حول االحتفال باليوم 

العاملي لذوي اإلعاقة وعبروا بـ "ال أعلم"، 14% 
دوا أهميته. قالوا: "غير مهم"، بينما %59 وكَّ

يف  احلكومية  الرسمية  املؤسسات  دور  تدني 

تأهيل ذوي اإلعاقة
     وكان االستطالع قد قيَّم دور املؤسسات 
ذوي  وتــأهــيــل  رعــايــة  يف  احلكومية  الرسمية 
دور   24% أن  يف  الــنــتــائــج  ومتــثــلــت  اإلعـــاقـــة، 
دور   56% بينما  دور،  لها  ليس   20% إيجابي، 

سلبي.
املدني  منظمات اجملتمع  دور  أمــا عن        
احمللية والدولية يف رعاية وتأهيل ذوي اإلعاقة، 
يرى %4 كبير جًدا، %10 كبير، %41 متوسط، 

%45 ضعيف.
تقييم  اإللكتروني  االستطالع  يف  وجــاء      
املُستطلعني لـ اخلدمات التي تؤديها مراكز تأهيل 
ذوي اإلعاقة يف اليمن، 4.3 % ممتازة، 52.2% 

جيدة، بينما 43.5 سيئة.
 ، صحيٌّ اإلعــاقــة  سبب  أنَّ  يرجحون   40%

%62 مناهج تعليم املعاقني ضعيف
    كما أوضح استطالُع مين انفورميشن سنتر 
لذوي اإلعاقة يف اليمن، أن آراء املُستطلعني حول 
صحية،  أسباب   40.7 اإلعــاقــة  مسببات  أكثر 
تليها نسبة 24.2 % من اآلراء ترجح الصراع، 
بينما %12.1 من اآلراء اختاروا سبب احلوادث، 

حوا أن تكون أسباًبا أخرى. %23.1 رجَّ
    اجلدير بالذكر، أن اآلراء يف االستطالع 
التعليم،  مناهج  يف  اإلعاقة  ذوي  مراعاة  قيَّمت 
إلى أن مستوى  السكان  62% من  فبينما اته 
املناهج التعليمية للمعاقني ضعيف، انصبت آراء 
 25% ا،  جــدً جيد   10 % ممتاز،   3 بني  البقية 

جيد.
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استطالع.. انخفاض دور ذوي اإلعاقة يف النشاط االقتصادي إلى 25%

أربعة ماليني على هامش احلياة يف اليمن
حياة ذوي اإلعاقة بني القانون والواقع املعاش

أرواد اخلطيب 
صوت األمل

        مع أن الصراع املتواصل يف اليمن منذ 
سنوات قد ترك آثاًرا كارثية على قطاع عريض 
واالقتصاد  التنمية  بعملية  وأضــرَّ  السكان،  من 
احمللي، إال أن نحو أربعة ماليني ميني من ذوي 
تضرًرا.  الفئات  أكثر  اليوم  يشكلون  اإلعــاقــة 
التي  الواضحة  القانونية  النصوص  وجود  ومع 
ذوي  رعــايــة  بــشــأن   61 رقــم  الــقــانــون  تضمنها 
االهتمام  تراجع  1999م.  عام  الصادر  اإلعاقة 
املتواضع بحقوق املعاقني وسط احتدام الصراع.
    ويقول مسؤول يف صندوق رعاية وتأهيل 
ال ميتلكون  إنهم   :« األمــل  “ صــوت  لـ  املعاقني 
يف  اإلعــاقــة  ذوي  عــدد  عن  دقيقة  إحصائيات 
منظمة  تقديرات  إلــى  يستندون  ولكنهم  البلد 
رت نسبتهم بنحو  % 15  الصحة العاملية التي قدَّ
التعداد  إلى  ويشير  السكان،  عدد  إجمالي  من 
العام للمساكن والسكان عام 2004م يقول: إن 
عدد االشخاص من ذوي اإلعاقة بني 500 إلى 
700 ألف شخص »لكن ال يعتمد عليه” إلدراكنا 
عددهم  أن  وقــدر  دقيقة،  غير  اإلحصائية  أن 
اليوم نحو أربعة ماليني بعد أن أرتفع عدد سكان 

البالد إلى ثالثني مليون نسمة. 
ــذي طلب عــدم الكشف عن  ال     املــســؤول 
وسائل  إلــى  باحلديث  مخول  غير  ألنــه  اسمه، 
د أن الصراع أثر تأثيًرا كبيًرا يف أداء  اإلعالم وكَّ
الصندوق، وهو األداء الذي اتَّسم بالتواضع منذ 
أو  العامة  اجلهات  من  الكثير  أن  وبنيَّ  إنشائه، 
املؤسسات اخلاصة ال تلتزم مبقتضيات القانون 
اليمني بشأن حقوق ذوي اإلعاقة،  كذلك األمر 
تلزمها  الــتــي  ــة  ــدول ال مــؤســســات  يخص  فيما 
املوقعة  الدولية  واالتفاقية  القانون  نصوص 
ما  بخاصة  املتطلبات  من  بجملة  اليمن  عليها 
وتوفيرها  التكنولوجيا  وتطوير  بالبحوث  يتصل 

لهذه الفئة. 
تقريٍر  يف  الدولية  العفو  منظمة  وقالت      
نهاية  وزَّعته  اليمن  يف  اإلعاقات  بــذوي  خاص 
2019م: إن ماليني األشخاص ذوي اإلعاقة يف 
لوا سنوات من النزاع املسلح، بل  اليمن قد حتَمّ
كانوا من أكثر الفئات تعرًضا لإلقصاء يف غمار 
بأنها  املتحدة  األمم  وصفتها  التي  األزمــة  تلك 

أسوأ أزمة إنسانية يف العالم.

ووكدت أن األشخاص ذوي اإلعاقة يواجهون 
العنف.  من  الفرار  أثناء  صعوبات مضاعفة يف 
رحــالت  قطعوا  أنهم  منهم  كثيرون  ذكــر  وقــد 
أن يكون لديهم مقاعد  الشاقة من دون  النزوح 
األدوات  مــن  غيرها  أو  عكاكيز،  أو  متحركة 
على  يعتمدون  تقريًبا  جميعهم  وكان  املساعدة. 
أهاليهم، ووصفت تلك الرحالت بأنها نوًعا من 

العذاب. 

اتفاقية دولية 
املوقعة  الـــدول  مــن ضمن  اليمن  كانت       
الــدولــيــة اخلـــاصـــة بحقوق  ــة  ــفــاقــي االت عــلــى 
األشخاص ذوي اإلعاقة، وتنص على أن تتعهد 
الدول باتخاذ جميع التدابير املالئمة، مبا فيها 
التشريعية، لتعديل أو إلغاء ما يوجد من قوانني 
وأعراف وممارسات حتوي متييًزا ضد  ولوائح 
القيام  عن  واالمتناع  اإلعاقة؛  ذوي  األشخاص 
بأي عمل أو ممارسات تتعارض وهذه االتفاقية 
وكفالة تصرف السلطات واملؤسسات العامة مبا 
يتفق معها؛ واتخاذ كل التدابير املناسبة للقضاء 
على التمييز على أساس اإلعاقة من جانب أي 
شخص أو منظمة أو مؤسسة خاصة؛  وإجراء 
واخلدمات  للسلع  والتطوير  البحوث  تعزيز  أو 

واملعدات واملرافق العامة. 
تقوم  أن  على  بــنــودهــا  يف  تنص  كما        
للتكنولوجيا  والتطوير  البحوث  بتعزيز  الــدول 
يف  مبا  واستعمالها،  توفيرها  وتعزيز  اجلديدة، 
والوسائل  واالتصال،  املعلومات  تكنولوجيا  ذلك 
والتكنولوجيا  التنقل،  على  املساعدة  واألجهزة 
مع  اإلعــاقــة،  ذوي  لألشخاص  املالئمة  املُِعينة 
بأسعار  املتاحة  للتكنولوجيا  األولــويــة  إعــطــاء 
معقولة مبا يف ذلك التكنولوجيا اجلديدة، فضلًا 
عن أشكال املساعدة األخرى، وخدمات ومرافق 

الدعم. 
     يقول احملامي رأفت الصلوي: إن توقيع 
اليمن على هذه االتفاقية الدولية يلزمها بالعمل 

بكل النصوص الواردة فيها كالتزامات دولية.
     مضيًفا، أن نصوص القانون اليمني رقم 
أن  يف  واضحة  كانت  1999م  عــام  الــصــادر   61
احلقوق  كل  مبمارسة  معاق  شخص  كــلُّ  يتمتع 
النافذة  والــقــوانــني  الــدســتــور  لــه  يكفلها  الــتــي 
دون  من  التأهيل  حق  معاق  لكل  وأن  األخــرى 
املهني  التأهيل  برنامج  من  واالستفادة  مقابل 
مؤسسات  تقدمها  التي  االجتماعية  والرعاية 

ومراكز دور الرعاية وتأهيل املعاقني.
      ويوكِّد الصلوي أن وزارة التدريب املهني 
بتوفير  احمللية  القانونية  للنصوص  وفًقا  ملزمة 
املعاهد  ــشــاء  وإن للمعاقني  التأهيل  خــدمــات 

واملؤسسات والهيئات واملراكز الكفيلة بذلك.
باالتفاقيات  وللعمل  الوطني  للقانون  ووفًقا   
)باحث  املــرونــي  السالم  عبد  د.  يــرى  الدولية 
يكون  أن  البد  أنه  التربوي(  التطوير  مركز  يف 
هناك تنسيق بني اجلهات املعنية من أجل إعداد 
املناهج والوسائل التعليمية ملراكز رعاية وتأهيل 
الفنيني  واملوجهني  املــدرســني  وتوفير  املعاقني 
بواسطة  الكتابة  يف  االختصاصيني  ــجــار  وإي
بهذه  املكتوبة  املناهج  وتوفير  )بــرايــل(  طريقة 

الطريقة خلدمة املكفوفني.
ويوكِّد املروني أن دمج ذوي اإلعاقة يف احلياة 
العامة يبدأ من دمجهم يف النظام التعليمي عن 
طريق املدارس واملناهج التربوية ومن ثم حقهم 
وإيجاد  العامة،  الوظائف  شغل  املشاركة يف  يف 
اختصاصيني يف لغة اإلشارة للتفاهم مع الصم 
والبكم، والتنسيق مع اجلامعات واملعاهد إلعداد 
املربني املسؤولني عن البرامج التربوية اخلاصة 
واملهنية والثقافية واإلعالمية وتأهيلهم ملعاجلة 

أوضاع املعاقني واحتياجاتهم اخلاصة.
      قــراءة نصوص القانون تلزم الــوزارات 
والدوائر احلكومية وجميع اجلهات ذات العالقة 
أيًضا بتقدمي املساعدة الطبية اجملانية للمعاقني 
للحد  املبكر  والتدخل  اإلعاقة  درجــة  وحتديد 

منها.  
عليها  املنصوص  “احلقوق  املروني:  ويضيف 
التنسيق مع اجلامعات  الوزارة  تلزم  القانون  يف 
ــيــات احلــكــومــيــة اخلــاصــة الســتــحــداث  والــكــل
املعاقني،  تأهيل  مجال  يف  املتخصصة  األقسام 
وتوفير  بهم،  اخلــاصــة  التربوية  املـــواد  ووضــع 
فرص الرياضة وإيجاد مالعب وقاعات وأدوات 
قدراتهم  وتطوير  حاجاتهم  يلبي  مبا  للمعاقني 
وفًقا للتشريعات، وأعطت األولوية يف االلتحاق 
احلكومية  واملــعــاهــد  ــات  ــع واجلــام بــالــكــلــيــات 
شهادات  على  احلاصلني  للمعاقني  واخلــاصــة 
ومعدالت علمية تتناسب وشروط القبول فيها”.
    وفيما يتعلق باملباني واخملططات العامة 
ألزم القانون اجلهات املعنية عند وضع التصاميم 
فتَح  العامة  الرسمية  األبنية  إلقامة  واخلرائط 
الطرق وتوفير االحتياجات والتجهيزات الالزمة 
املعاقني  تعيق حركة سير  التي  وإزالة احلواجز 

حركة  لتسهيل  اإلرشـــاديـــة  الــوســائــل  وتــوفــيــر 
سيرهم وتأمني سالمتهم. 

    وعند السفر إلى اخلارج أو الداخل منحهم 
تخفيض يف قيمة التذاكر تصل إلى )%50( من 
ــراءات.  اإلجــ كــل  لــه  وتسهيل  األصــلــي  سعرها 
وإعفاء األدوات واألجهزة واملعدات التي تستورد 
يف  مبا  ومساعدتهم  املعاقني  رعاية  ألغــراض 
ذلك السيارات املصنعة للمعاقني من الضرائب 
والرسوم اجلمركية، وأن تعمل وزارة الصحة على 
توفير األجهزة التعويضية واألطراف الصناعية 

وتعمل على إنشاء ورش لذلك.
ألزمت مكاتب  العامة  الوظائف       وبشأن 
العاصمة  بــأمــانــة  املــدنــيــة  واخلـــدمـــة  الــعــمــل 
واحملافظات بتمكني املعاقني املقيدين لديها من 
العام  القطاع  يف  واألعمال  بالوظائف  االلتحاق 
واخملتلط واخلاص حسب مؤهالتهم وقدراتهم، 
والشؤون  التأمينات  وزارة  مكاتب  تبليغ  وعليها 
ببيان  الواقعة يف نطاقها اجلغرايف  االجتماعية 

شهري عن املعاقني الذين استلموا وظائفهم . 
القانون  إن  الــصــلــوي:  يــقــول احملــامــي       
ينص على  تخصيص نسبة )%5( من مجموع 
للدولة  اإلداري  باجلهاز  الــشــاغــرة  الــوظــائــف 
للمعاقني  واخملتلط  العام  القطاعني  ووحــدات 
احلاصلني على شهادات تأهيل، ويجوز ألي من 
هذه اجلهات استخدام املعاقني من دون ترشيح 
املدنية وحتسب هذه  وزارة اخلدمة  من مكاتب 
هذه  عليها يف  املنصوص  النسبة  من  التعيينات 

النسبة. 
وأن يتولى أصحاب األعمال بحسب اإلمكانات 
والفرص املتاحة تشغيل املعاقني الذين ترشحهم 
مبا  مكاتبها،  أو  املهني  والتدريب  العمل  وزارة 
الكلية  العمالة  حجم  من   )5%( على  يزيد  ال 
األعمال  يعملوا يف  أن  وينبغي  العمل,  لصاحب 
واملهن التي تتناسب وقدراتهم وإمكاناتهم ,بحيث 
العمل  قانون  يف  املقررة  احلقوق  بكل  يتمتعون 
الذين حصلوا  ــ  املعاقني  وُجرم حرمان  النافذ. 
من  ــ  القانون  هذا  ألحكام  طبًقا  وظائف  على 
أية مزايا أو حقوق مقررة للعاملني اآلخرين من 

اجلهات األخرى بسبب إعاقتهم.
النصوص  يــرى أن هــذه        لكن الصلوي 
فقط  وأنــهــا  الــواقــع،  أرض  على  مــوجــودة  غير 
مجرد حبر على ورق داعًيا اجلهات ذات العالقة 
اخلاصة  القانونية  النصوص  بتطبيق  باملطالبة 

بذوي اإلعاقة؛ ألنها أحد حقوقهم األساسية.

عقوبات 

القانون  اليمني نصوص هذا  لم يترك املشرع 
من دون عقوبات يف حق من يخالفه حيث تنص 
املادة  )25(  على أن كل من يخالف أحكام املادتني 
)24,19( من هذا القانون يعاقب بغرامة مالية ال 
تزيد على )10.000( عشرة ألف ريال. وتتضاعف 
يخص  وفيما  املرتكبة،  اخملالفات  بتعدد  العقوبة 
أي  إذا خالفت  أنه  على  القانون  املؤسسات نص 
مؤسسة أو معهد أو مركز لرعاية وتأهيل املعاقني 
أيَّ حكم من أحكام هذا القانون أو أي قرار صادر 
بإنذاره  عنه  ينوب  من  أو  الوزير  يقوم  مبقتضاه 
إلزالة تلك اخملالفة خالل مدة يحددها يف اإلنذار. 
ـــف املــســؤولــون  ــوقَّ ــفــة يُـ ــد تــكــرار اخملــال وعــن
أسباب  يف  معهم  ق  يُحقَّ أن  إلى  عنها  املباشرون 
والتعهد  إزالــتــهــا  على  والعمل  اخملالفة  تــكــرار 
املؤسسة  على  القائمون  يقوم  أو  تكرارها،  بعدم 
املعهد  أو  املؤسسة  وإغالق  بآخرين.  باستبدالهم 

أو املركز إغالًقا دائًما بقرار مسبب من الوزير.
احملامي  ــد  يــوكِّ الــعــقــوبــات  هــذه  على  تعليًقا 
يف  صاحلة  تعد  لم  العقوبات  هــذه  أن  الصلوي 
الوقت احلالي وأنها تعدُّ غير صارمة وغير رادعة، 
داعًيا إلى العمل على إعادة النظر فيها وتعديلها 
مبا يتناسب مع املتغيرات احلاصلة خصوًصا يف 

جانبها املادي.

وفًقا للقانون )5%( 
من مجموع الوظائف 

الشاغرة باجلهاز 
اإلداري للدولة 
مخصصة لذوي 

اإلعاقة
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إخراج وتنفيذ
هاني الناشري

تصوير
محمد الصعفاني منال أمني

نائب رئيس التحرير
رجاء مكرد
مدير التحرير

سماح عمالق 
سكرتير التحرير
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ذوي اإلعاقة.. اإلعالم واالتفاقيات 
الدولية والتشريعات الوطنية

أما عن دور اإلعالم يف تفعيل قدرات ذوي اإلعاقة 
فإن ذلك يكون من خالل إبراز الشخصيات املعاقة 
منجزاتها  على  و  عليها  الضوء  تسليط  و  املؤثرة 
العلمية و مواهب هذه الشخصيات و خاصة تلك 
اإلعاقات التي تستحق التقدير و االحترام , و ذلك 
اإلعاقات  لــذوي  اإليجابي  الــدافــع  من  نــوع  خللق 
األُخرى وخاصة تلك األقل إعاقة منها للوصل إلى 
ما وصلت إليه وخلق نوع من التحفيز و املثابرة على 

تقدمي األفضل ناهيك  عن أن هذه اإلعاقة ستزيد 
من عطائها و حتصيلها العملي  و العلمي و بالتالي 
ويكون  اإلعاقة  ذوي  تاه  السلبية  النضرة  تغيير 
املهم هو حتديد قدرات املعوق وليس إعاقته ليصبح 

شعارنا )) املعاق بقدراته و ليس بعضالته ((
 أهم التحديات التي تواجه إعالم ذوي اإلعاقة:

واملنتجني  املمولني  مــن  عــدد  عـــزوف   - 1
لبرامج األشخاص ذوي اإلعاقة عن تغطية النفقات 
من  عائدات  أي  على  بحجة عدم احلصول  املالية 

مثل هكذا برامج.
بقضايا  املعنية  اجلهات  متكني  عــدم   - 2
األشخاص ذوي اإلعاقة من احلصول على التغطية 

املطالبة  عند  وعاجلة  مجانية  الكافية  اإلعالمية 
بذلك.

عدم أفراد املساحة الكافية والتي تتفق   - 3
مع نوعية الفعالية. 

4 -  الثقافة السائدة لدى قيادات األعالم 
من  إليهم  والنظر  اإلعــاقــة  ذوي  األشــخــاص  عــن 

منظور الشفقة والرحمة.
التوصيات:

املرئي  اإلعـــالم  وســائــل  مــن  االهتمام   .1 
بنقل صورة واضحة وحقيقية لذوي اإلعاقة وإبراز 

مواهبهم وقدراتهم لتكون مثاالً يحتذي به.
الــتــركــيــز عــلــى صــنــاع الـــقـــرار وأخــذ   . 2

لــهــم فيما يــخــص هــمــوم ومــشــاكــل ذوي  أحــديــث 
اإلعاقة وإيجاد احللول لها.

الــعــمــل  يف  ــة  ــ ــاق اإلعــ ذوي  ــراك  ــ أشــ  .3
اإلعالمي أعداداُ وتنفيذا ألنهم خير من يعبر عن 

مشاكلهم واحتياجاتهم.
تدريب الكوادر اإلعالمية اخملتلفة على   .4

كيفية تناول قضايا األشخاص ذوي اإلعاقة.
إقامة دورات تدريبية مكثفة عبر برامج   .5
لقلة مترجمي لغة  تلفزيونية يف لغة اإلشارة نظراً 
اإلشارة يف كثير من ميادين احلياة وخاصة لألولياء 

األمور وإفراد األسرة.
تعليمية  ببرامج  ــارة  اإلشـ لغة  تعميم   .6

الفضائيات  يف  اإلشارية  الترجمة  اقتصار  وعــدم 
العربية على برامج األخبار فقط. 

عربية  إعالمية  حلمالت  التخطيط   .7
مشتركة للتوعية بقضايا اإلعاقة.

تعنى  عربية  إعــالمــيــة  شبكة  أنــشــاء   .8
بقضايا األشخاص ذوي اإلعاقة وإبراز إبداعاتهم. 
التأكيد على ضرورة التغطية اإلعالمية   .9
والتوسع  اإلعاقة  وبرامج األشخاص ذوي  ألنشطة 

يف مساحة التغطية.
عن  ــالم  األعـ يــكــون  أن  على  التأكيد   .10
اإلعالم  اإلعاقة جزء من سياسة  ذوي  األشخاص 

العام.     

رحلة املنتخب الباراملبي مــــــــن 
صــــــنعــــــاء الى طــــــــوكــــيــو 

املساعد  العام  األمــني  عليه  ــدت  وكَّ ما  وهــو 
باللجنة الباراملبية اليمنية يف وقت املشاركة "أمل 
يف  املشاركة  على  "حرصنا  قالت:  حيث  ع"  هزا 
املشاركة  مبجرد  ألنــه  بتونس؛  الدولية  البطولة 

نستطيع التأهل إلى األوملبياد العاملي بطوكيو". 

مرحلة اإلعداد والتجهيز
ًيــا كبيًرا لكلٍّ من      كــان األمــر ميثل حتــدِّ
العام  واالحتــاد  الباراملبية  اللجنة  يف  اإلداريـــني 
الفني  لرياضة األشخاص ذوي اإلعاقة واجلهاز 
والالعبني فعلى الرغم من اإلمكانات الشحيحة، 
تتجاوز  لم  التي  اإلعــداد  ملرحلة  والضعيفة  بل 
العام والنصف وألن هذه املشاركة األولى لالعبني 
من  ناهيك  سابقة  مشاركات  أي  لديهم  وليس 
الظروف التي مير بها اليمن، فجميعها مؤشرات 
عالمات  من  العديد  وتضع  املشاركة  بعدم  تُنْبئ 
الــكــم مــن اإلحــبــاط  ــك  ، ومــع كــل ذل االستفهام 

تقف  كانت  التي  التحديات  مواجهة  استطاعوا 
أمام مشاركتهم.

)مدرب  ليبان اجلماعي  الكابنت  يقول       
يف  "شاركنا  الــقــوى(:  أللــعــاب  الوطني  املنتخب 
الدولية(  الكبرى  اجلائزة  )ببطولة  تونس  بطولة 
التي تعدُّ من أفضل بطوالت ألعاب القوى لذوي 
اإلعاقة حيث يشارك فيها نخبٌة من أفضل العبي 
القوى يف العالم من أجل اكتساب اخلبرة وصقل 
املشاركة  هذه  نطمح يف  وكنا  الالعبني،  مهارات 
طوكيو،  أوملبياد  إلــى  التأهل  بطاقة  حجز  إلــى 
وهذا فعلًا ما حصل ومتكنا من حجز مقعدنا يف 

األوملبياد".
    ويضيف اجلماعي :"أما ما يخص إعداد 
وواجهنا  ونصف  عام  منذ  اإلعــداد  كان  املنتخب 
املكان  تــوفــر  ــدم  وعـ املــالــيــة،  الــصــعــوبــات  بعض 

واألدوات الرياضة". 
جتدد األمل

    ومع اإلصرار والعزمية التي تولدت لدى 
ووضع  املشاركة  بأهمية  والفني  اإلداري  اجلهاز 
رياضي  محفل  أكبر  يف  علمها  ورفع  اليمن  اسم 
والسعي  اجلاد  العمل  بدأ  طوكيو2020م،  عاملي 

األول  ــاهــني  اتِّ يف  العمل  مسار  فكان  احلثيث 
للتدريب  مكان  وإيجاد  لالعبني  البدني  اإلعــداد 
فكان البد من التضحية واملعاناة من اجلهاز الفني 
جلائحة  الالزمة  االحــتــرازات  وعمل  والالعبني 
العام  يقرب  ما  منذ  ذلــك  وكــان  حينها،  كــورونــا 
والنصف؛ أي ما قبل مشاركة ملتقى تونس الدولي 

وحتديًدا من بداية العام 2020م.
ـــاه اآلخــر فكان البحث عن        أمــا االتِّ
ــدعــم والــتــمــويــل ملــرحــلــة اإلعــــداد والــتــدريــب  ال
وكــذا  االحتياجات  مــن  عــدد  وتوفير  للمنتخب، 
تــأمــني تــذاكــر الــســفــر واإلقـــامـــة، ومـــع كــل تلك 
من  جــهــوٌد  لــت  بُــذِ فقد  والصعوبات   املشكالت 
مختلف األطراف تكللت ُجلها يف استعداد اللجنة 
الباراملبية الدولية بالتكفل بتذاكر السفر واإلقامة 
والفنية  اللوجستية  التسهيالت  وكــذا  للمنتخب، 
ومن  والرياضة  الشباب  وزارة  من  مت  ُقدِّ التي 
واللجان  آسيا  غــرب  ملنطقة  الباراملبي  االحتــاد 
الباراملبية  األلعاب  ولــدورة  تونس  مللتقى  املنظمة 
بطوكيو2020م، إضافة إلى دعم مادي من اللجنة 

األوملبية اليمنية.
    وكان للداعم الوطني الرسمي األثُر الفاعل 

اإلمكانات  بقية  وتوفير  املشاركة  تلك  إجنــاح  يف 
كان  التي  التنقالت  تكاليف  وكذا  واالحتياجات، 
باملؤسسة  ممثلًا  ذلك  وكان  املنتخب  إليها  يحتاج 

اليمنية العامة لصناعة وتسويق اإلسمنت.

البطاقة البيضاء والتأهل إلى باراملبيات 
طوكيو2020م

     يف تصريح سابق  للمدير الفني للمنتخب 
ليبان  الكابنت  القوى   أللعاب  الباراملبي  الوطني 
بطولة  يف  مشاركتنا  "كانت  فيه:  قال  اجلماعي، 
حصول  ناحية  مــن  أهمية  ذات  الدولية  تونس 
مهًما  ذلك  وكان  الدولي،  التصنيف  على  فريقنا 
جًدا ألنها أول مشاركة لنا وكانت مبنزلة محطة 
ــوف عــلــى مـــدى اســـتـــعـــدادات وحتــضــيــرات  ــ وق
الباراملبية الستحقاقات قادمة وأهمها  املنتخبات 
التأهل وحصول العبي املنتخب اليمني الباراملبي  
)نصيب فتح الرعود، وبلقيس أحمد طارش( على 
دعوة رسمية للمشاركة يف أوملبياد طوكيو 2021م 
بعد حصولهما على البطاقة البيضاء من الباراملبية 
الدولية بعد مشاركتهما يف بطولة تونس الدولية، 

للجنة  املساعد  العام  األمني  به  حت  ما صرَّ وهو 
الباراملبية اليمنية )أمل هزاع( حينها بـقولها: "إن 
صبرهم لم يذهب ُسًدى" . إن هذه الدعوة التي 
تلقاها اليمن للمشاركة يف أوملبياد طوكيو 2021م 
تعني الكثير، تعني أن صبرنا طول الفترة السابقة 
لم يذهب سًدى، صبرنا وعانينا بجهودنا الذاتية 

وصنعنا منتخًبا من العدم ". 

استراتيجية مستقبلية
     وبعد هذا املوجز اخملتصر لرحلة املشاركة 
التي أضافت عامل اخلبرة واالستفادة  والتجربة 
ق بفعل هذه املشاركة، كان من الوجوب  الذي حتقَّ
ــ على الرغم من عدم حتقيق أيِّ مركز ومبشاركة 
ميكن  وكيف  القادم  على  نتعرف  أن  متواضعةــ 
الفني  املدير  ده  وكَّ ما  وهو  سبق،  االستفادة مما 
ملنتخبنا الباراملبي "ليبان اجلماعي" يف لقاء سابق 
ر به هنا، حيث قال: "نشارك يف هذا احلدث  وأُذكِّ
من أجل اكتساب اخلبرة وصقل مهارات الالعبني 
الرياضية  للمنتخبات  إعداد  استراتيجية  ووضع 
والتحضير املشرِّف لالستحقاق القادم يف أوملبياد 

باريس عام 2024م.

سماح عمالق 
صوت األمل

ويشير التقرير إلى أن ذوي اإلعاقة يعانون 
ـ  احلصول  من  واحلــرمــان  املعاملة،  يف  التمييز 
التعليم،  مثل  واخلدمات،  الوظائف  على  عاملّيًاـ 
يف  اإلعاقة  ذوو  يشارك  وال  الصحية،  والرعاية 
جني ثمار التنمية مقارنة بنظرائهم غير املعاقني.

يف القمة العاملية 
     أعلنت مجموعة البنك الدولي ومشاركوها 
يف القمة العاملية لإلعاقة عن التزاماتها بتسريع 
وتيرة اجلهود العاملية من أجل التنمية التي تراعي 
التعليم،  مثل:  رئيسة،  مجاالت  اإلعاقة يف  ذوي 
والتنمية الرقمية، واستثمارات القطاع اخلاص، 
القمة  هذه  واستضافت  االجتماعية،  واحلماية 
وزارة التنمية الدولية البريطانية باالشتراك مع 
لإلعاقة يف   الدولي  والتحالف  الكينية  احلكومة 

يوليو 2018م.
لتنمية  اجملموعة  استراتيجية  مع  ومتاشًيا 

تهدف  الــعــالــم،  أنــحــاء  يف  البشري  املـــال  رأس 
التزامات اجملموعة بشأن التنمية املراعية لذوي 
اإلعاقة إلى مساعدة البلدان النامية على تنمية 
ويف  اإلعــاقــة  ذوي  األشــخــاص  يف  استثمارها 

تيسير وصولهم إلى اخلدمات.
وتقوم هذه االلتزامات على اجلهود املتواصلة 
جملموعة البنك الدولي لتلبية االحتياجات امللحة، 
يف سبيل تسريع العمل على نطاق واسع من أجل 
حتقيق تنمية تراعي ذوي اإلعاقة دعًما جلدول 

أعمال التنمية املستدامة لعام 2030م.

ا مليار معاق عاملّيً

)املديرة  جورجيفا  كريستالينا  قالت       
القمة  فعالية  الدولي( يف  للبنك  العامة  اإلدارية 
إلى  االستماع  أوان  آن  "لقد   : لإلعاقة  العاملية 
يف  اإلعــاقــة  من  يعانون  شخص  مليار  أصــوات 
لطاملا  حًقا،  قوية  شريحة  إنهم  العالم،   أنحاء 
إن  والتهميش.  اإلهــمــال  مــن  إمكاناتهم  عانت 
النمو  أساس حتقيق  هو  للجميع  الفرص  تكافؤ 

االقتصادي واحلد من الفقر".

اجلهد  من  مزيد  ببذل  جورجيفا،  وتعهدت 
تتاح  أن  لضمان  الــدولــي؛  البنك  أداء  وحتسني 

لذوي اإلعاقة فرٌص متكافئة للنجاح.
العاملي  الــعــبء  تقرير  تــقــديــرات  وأشـــارت 
يقترب  رقم  إلى  2015م،  ديسمبر  لألمراض يف 
من 975 مليون شخص أي 4.19%، ومن هؤالء 
أن  إلى  العاملي  الصحي  املسح  تقديرات  أشارت 
من  يعانون   2.2% بنسبة  شخص  مليون   110
صعوبات بالغة الشدة يف تأدية الوظائف، أضف 
إلى ذلك تقديرات تقرير العبء العاملي لألمراض 
التي توضح أن 190 مليون شخص %8.3 يعانون 
من إعاقة شديدة مثل الشلل الرباعي، و االكتئاب 

الوخيم، و الكف البرصي .

فئة عريضة يف خطر

     تؤثر اإلعاقة بنسب مختلفة يف الفئات 
نتائج  وتــوضــح  للمخاطر،  املعرضة  السكانية 
املسح العاملي لعام 2015  أن انتشار اإلعاقة يف 
البلدان  منه يف  أعلى  الدخل  املنخفضة  البلدان 
تنتشر نسبة اإلعاقة  املرتفع.  كأن  الدخل  ذات 
بصور أكبر بني الشريحة املئوية السكانية األشد 
فقًرا كالنساء واملسنني، وتزداد مخاطر التعرض 
أو  املنخفض،  الــدخــل  أصــحــاب  بــني  لــإلعــاقــة 
العاطلني عن العمل، أو ذوي املؤهالت التعليمية 
ديسمبر  يف  املــنــشــور  املــســح  حسب  الضعيفة 

2015م.

العفو  منظمة  نشرته  تقرير  ويشير       
األشخاص  حياة  "مستبعدون  بعنوان  الدولية 
اليمن" يف  النزاع املسلح يف  ذوي اإلعاقة وسط 
 4.5 عــن  يقل  ال  مــا  أن  إلــى  2019م،  ديسمبر 
مليون ميني من ذوي اإلعاقة يواجهون صعوبات 

يف  والعيش  العنف،  من  الــفــرار  عند  مضاعفة 
مناطق النزوح، كما تعترضهم عقبات إضافية يف 

احلصول على اخلدمات األساسية. 
يقول محمد مارش )معاق حركّيًا يف إحدى 
مخيمات النازحني(: "لقد فررنا من العنف جراء 
وقد  تعز،  يف  السكنية  األحــيــاء  على  القصف 
دون  من  أنــا  وحالّيًا  األهــل،  ظهور  على  ُحملُت 
دواء أو مأوى أو فرصة عمل تتناسب مع حالتي 

الصحية".
   ويأمل محمد وهو خريج محاسبة وإدارة 
أعمال، مراعاة احتياجات ذوي اإلعاقة يف أثناء 
عامة  االقــتــصــاديــة  للتنمية  التخطيط  عملية 
والعمرانية بصفة خاصة، ويطلق مارش على ما 

يريد بـ"الدمج املكاني أو اإلتاحة املكانية".

أصواٌت تنادي

    مع صدور القانون رقم )61( لسنة 1999م 
العمل، وقد  اإلعاقة يف سوق  إدماج ذوي  بشأن 
احلكومية  اجلهات  يف   5% نسبة  القانون  حدد 
واخلاصة للعمالة البشرية من هذه الفئة، إال أن 
هنالك أصواًتا تنادي بتفعيل هذا القانون الذي 

يكفل حياة كرمية للمعاقني املؤهلني للعمل. 
    يف مدينة املكال وقفت مجموعة من ذوي 
الفائت،  ديسمبر  الـ14من  يف  احتجاًجا  اإلعاقة 
من  الـ5%  بتفعيل  االحتجاجية  الوقفة  وطالبت 
وظائفهم يف املصالح احلكومية، ورفع احملتجون 
مدير  بإقالة  وتطالب  تهميشهم،  ترفض  الفتاٍت 
من  حقوقهم  وإعطائهم  للمكفوفني،  النور  مركز 
املساعدات والدمج يف اجملتمع، وذلك تزامًنا مع 

ذكرى شهر اليوم العاملي لذوي اإلعاقة. 
من  البصر  )كفيف  عــبــداهلل  مفيد  يــقــول 
تولينا  أن  إلــى  بحاجة  :"نــحــن  ذمـــار(  محافظة 

لنصبح  والــتــدريــب،  التأهيل  يف  أهمية  الــدولــة 
يف  ولنا  كواهلهم،  تثقل  عالًة  ال  ألسرنا  ُمعيلني 
املبصر الشاعر عبداهلل البردوني خير مثال يف 
اإلرادة والقدرة على تقدمي كل ما من شأنِه تنمية 

البلد واالرتقاء مبستوى فكرنا ودخلنا".

جهود مبذولة 
قـــال مــصــدر مــســؤول يف صــنــدوق تأهيل 
وتــدريــب املــعــاقــني لـــ)صــوت األمــــل(: "يــهــدف 
الصندوق إلى متكني املعاقني من االعتماد على 
مراكز  ودعــم  احتياجاتهم،  توفير  يف  أنفسهم 
التأهيل التابعة للجمعيات العاملة معهم، وتوفير 
املستلزمات لهذه املراكز فعلى سبيل املثال يوجد 
يف محافظة إب معمل للنجارة ومعمل لألشغال 
مدينة  يف  املعاقني  خدمة  مراكز  تتبع  اليدوية 
منتجاتهما،  وتُسوَّق  معاقون  فيهما  ويعمل  يرمي، 
املعاقني  جلمعية  تابع  خياطة  معمل  يوجد  كما 
املعاقني  مبساعدة  الــصــنــدوق  ويــقــوم  ــا،  حــركــّيً
ألف   50 مبلغ  يُصرف  حيث  بالتعليم  امللتحقني 
ريال سنوّيًا باجلامعات واملعاهد، ومبلغ 150 ألف 

ريال سنوّيًا لطالب الدراسات العليا".
:"يقوم  األمـــل(  لـــ)صــوت  املــصــدر  ويضيف 
للمعاقني  صغيرة  مشروعات  بإنشاء  الصندوق 
ومتويلها، ويعمل على التنسيق مع الهيئة العامة 
للزكاة بتخصيص نسبة 15 % للمعاقني من أي 
املثال  سبيل  فعلى  بتنفيذه،  الهيئة  تقوم  مشروع 
أُدِخــل 15 معاًقا يف إب ضمن  يف العام 2020م 
مشروع العرس اجلماعي، واحتواء املعاقني ضمن 
االقتصادي  للدعم  املتكامل  النموذج  برنامج 
اليونيسيف  منظمة  متوله  ــذي  ال واالجتماعي 
ويهدف إلى تقدمي مساعدات نقدية. وعدد أسر 
إب4052  من  املــشــروع  يف  املستهدفة  املعاقني 

أسرة". 

    التقرير العاملي عن اإلعاقة الذي أصدره البنك الدولي ومنظمة الصحة 
العاملية يف 24 يوليو 2018م، نّص على أن: "هناك أكثر من مليار شخص معاق 
يف العالم، منهم ما يقدر بنحو 800 مليون معاق يف البلدان النامية يعانون 

أحد أشكال اإلعاقة". 

بني الواقع والطموح

ذوو اإلعاقة يف اليمن عجلة االقتصاد اخلفيةذوو اإلعاقة يف اليمن عجلة االقتصاد اخلفية
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ــادة رقـــم )5( من  ــ املـ      هـــذا وقـــد نــصــت 
على  1991م  العام  يف  الصادر   )61( رقم  القانون 
املعاهد،  إنشاء  طريق  عن  املعاقني  وتأهيل  رعاية 
لتوفير  الالزمة  ،واملراكز  والهيئات  واملؤسسات، 

خدمات التأهيل للمعاقني.
ت املادة رقم)8( قيام       ويف السياق ذاته، أقرَّ
احلكومية  والدوائر  الوزارات  مع  بالتعاون  الوزارة 
وتأهيل  بــرعــايــة  الــعــالقــة  ذات  اجلــهــات  وجميع 
املعاقني وتقدم الدعم املادي والفني ملراكز الرعاية 
التأهيلية  برامجها  توفير  من  ومتكينها  والتأهيل، 
اجملانية  الطبية  املــســاعــدة  وتــقــدمي  وتــعــزيــزهــا، 
املبكر  والتدخل  اإلعاقة  درجة  وحتديد  للمعاقني 
اإلشارة  لغة  يف  اختصاصيني  وإيجاد  منها،  للحد 
التنسيق  إلى  للتفاهم مع الصم والبكم، باإلضافة 
املسؤولني  املربني  واملعاهد إلعداد  مع اجلامعات، 
عن البرامج التربوية اخلاصة واملهنية، والثقافية، 
املعاقني،  أوضــاع  ملعاجلة  وتأهيلهم  واإلعالمية 
هذا  يف  معارفهم  وتديد  املتميزة،  واحتياجاتهم 
اجملال والتنسيق مع اجلامعات والكليات احلكومية 
اخلاصة الستحداث األقسام املتخصصة يف مجال 
اخلاصة  التربوية  املـــواد  ووضــع  املعاقني  تأهيل 
لتوفير  العالقة  ذات  اجلهات  مع  والتنسيق  بهم، 
الفرص الرياضية وإيجاد مالعب وقاعات وأدوات 

للمعاقني مبا يلبي حاجاتهم وتطوير قدراتهم.
مراكز دعم اإلعاقة احلركية 

املعاقات  وتأهيل  لرعاية  السالم  جمعية       
حركّيًا من أفضل املؤسسات  املعنية برعاية وتأهيل 
اإلعــاقــة احلــركــيــة عــن طريق  األشــخــاص ذوي 
والصحية  والتأهيلية،  التعليمية،  اخلدمات  تقدمي 

لألشخاص من ذوي اإلعاقة احلركية.
     يقول فهد الدهيش )رئيس جمعية السالم(: 
اخملتصة  املراكز  أقدم  من  السالم  مركز  "جمعية 
يف  مستمرة  اآلن  ــى  إل وظــلــت  ــا  حــركــّيً باملعاقات 
تقدمي خدامتها لذوي اإلعاقة مع األوضاع الراهنة 
الصعبة. قدمنا خدمات عديدة يف مجال التعليم، 
املهني،  والتدريب  والتأهيل،  والرعاية،  والصحة 
العالج  تقدمي  إلــى  باإلضافة  النفسي،  والــدعــم 
أكانت  ســواء  واملــســاعــدات  واخلــدمــات  الطبيعي 
من  عليها  نحصل  و  إيوائية  أم  عينية  أم  نقدية 

منظمات ومانحني".
وجـــود مدرسة  املــركــز  مــا مييز  أن  مــوضــًحــا، 
احلركية  اإلعاقة  ذوي  من  األطفال  بتعليم  خاصة 
مهيأة لتتناسب مع إعاقاتهم، فهناك ممرات خاصة 
وباصات  حركتهم  تسهل  التي  املتحركة  بالعربات 

خاصة  بنقلهم من وإلى املدرسة.
ــب املـــرأة  ــدري ويــؤكــد الــدهــيــش، أن تــأهــيــل وت
إلى حتقيقها،   ويسعى  األولــى  املركز  أهــداف  من 
باألشغال  أقسام عديدة: قسم خاص  املركز  ففي 
خاص  وقسم  بالكمبيوتر،  خاص  وقسم  اليدوية، 

بالتطريز، واخلياطة، وقسم خاص  باإلنترنت.
مضيًفا: "نهدف من خدماتنا أن جنعل للشخص 
من ذوي اإلعاقة أّيًا كانت إعاقته هدًفا يف احلياة، 
نفسه  املسؤول عن  الشخص  نفسه  هو  يكون  وأن 

فنحن  مختلفة  مجاالت  على  تدريبهم  طريق  عن 
التنمية  ويف  احلاسوب  مجال  يف  تدريبات  منتلك 

البشرية". 
تقدم  البرامج  "إن  الدهيش:      كما قال فهد 
لألشخاص بحسب درجة إعاقتهم وطبيعتها، وقد 
ج عدد كبير من ذوي اإلعاقة من املركز ودخل  تخرَّ
أفضل  الراهنة  األوضــاع  تكون  أن  ونأمل  الكثير، 

بكثير حتى نستطيع خدمة هذه الفئة".
      نوال  علي )إحدى املستفيدات من مركز 
حركية  إعــاقــة  بسبب  باملركز  التحقت  الــســالم( 
املدينة  إلى  واالنتقال  قريتها  ترك  على  أجبرتها 
تقول  لـ "صوت األمل": إن أكثر شيء  تعلمته  يف 
هذا املركز هو التعايش مع إعاقتي، وكسر حاجز 
الوحيد  لست  بأنك  والشعور  والتهميش،  العزلة 
ــه حتدٍّ  ذات بحد  فهذا  اإلعــاقــة،  مــن  يعاني  ــذي  ال

ويعطيك أملًا يف احلياة ويزيد من إصرارك.
اإلعاقة  بذوي  اخملتصة  املراكز  "دور  مضيفة: 
املركز،  يف  وقتنا  أغلب  نقضي  فنحن  جــًدا،  مهم 
نتعلم كل جديد ونستفيد، فنصيحتي لكل شخص 
من ذوي اإلعاقة أن يُقرر اخلروج إلى العالم وعدم 

االستسالم واخلجل من اإلعاقة".

مراكز رعاية املكفوفني 
     تضم جمعية املكفوفني يف مدينة تعز الواقعة 
جميع  من  وكفيفة  كفيف   700 القاهر  مبديرية 
الفئات العمرية، ومن جميع مناطق ومديريات تعز.
      األستاذ سفيان أحمد )أمني عام جمعية 
من  العديد  لها  اجلمعية  "إن  يــقــول:  املكفوفني( 
اجلانب  أهمها  ــاالت،  اجملـ مختلف  يف  األنشطة 
الــصــحــي حــيــث تــتــواصــل مــع اجلــهــات اخلــاصــة 
والعامة إلعفاء وخصم رسوم وتكاليف الفحوصات، 
واملعاينة يف أي جهة، أما بالنسبة للجانب اإلغاثي 
أسماء  حتمل  التي  البيانات  قاعدة  بتقدمي  نقوم 
املــكــفــوفــني لــلــجــهــات اخملــتــصــة؛ لــتــقــدمي الــدعــم 
الغذائي واملالي وتوزع  حسب دعم اجلهة واملعاير 

املتبعة للكفيف".
التعليمي  باجلانب  املركز  يهتم  مضيًفا،        
للمكفوفني"  اخلــيــر  "دروب  مــدرســة  تضم  حيث 
طالًبا من الصف األول إلى الصف التاسع، ويبلغ 
مناطق  جميع  من  وطالبة  70طالًبا  الطالب  عدد 

فنحن  الثانوية،  لطالب  بالنسبة  أما  تعز،  مدينة 
واملدارس،  التربية،  وزارة  تواصل مستمر مع  على 
التعليمية،  الدمج  عملية  إمتام  أجل  من  ونتواصل 
اخلاصة  اجلامعات  مع  التواصل  إلــى  باإلضافة 

لتخصيص مقاعد مجانية لطالبنا املكفوفني  .

ا  مركز رعاية األطفال ذهنّيً
أحد  ذهنّيًا  الطفل  لرعاية  الرحمة  مركز       
من  األطفال  خدمة  إلى  تهدف  التي  املراكز  أبرز 
وإخراجهم   اجملتمع   يف  ودمجهم  اإلعــاقــة  ذوي 
التي  األطفال  من  عــدًدا  املركز  ويضم  العزلة  من 
تتدرج فيهم مستويات اإلعاقة، ويعمل املركز على 

تدريسهم وفًقا لدرجة اإلصابة.
      رحيمة قاسم سعيد )رئيسة مركز الرحمة(، 
ورعاية  تأهيل  إلى  يسعون  املركز  أنهم يف  أفــادت 
بحاجة  ألنهم  الذهنية؛  اإلعاقة  ذوي  من  األطفال 
أن  يحاول  املركز  وأن  خــاص،  وتعامل  رعاية  إلى 
الصحية  الرعاية  من  إليه  يحتاجون  ما  لهم  يوفر 
العديد  إقامة  طريق  عن  والتعليمية،  والنفسية 
يف  تسهم  التي  اخملتلقة  والفعاليات  األنشطة  من 

الشعور بالثقة بالنفس واالندماج يف اجملتمع. 

أنــواع  أصــعــب  الذهنية  "اإلعـــاقـــات  مضيفة: 
وقــادرة  كــوادر متخصصة  إلــى  اإلعــاقــات وحتتاج 

على التعامل مع األطفال من هذه الفئة".

صعوبات 
تعيق عمل مراكز  التي   الصعوبات      وحــول 
ومؤسسات رعاية وتأهيل ذوي اإلعاقة يف اليمن، 
تتعاون  جهات  توجد  ال  أنــه  أحمد  سفيان  يوكِّد 
بعض  ماعدا  اإلغــاثــي،  اجلانب  يف  املكفوفني  مع 
إال  تتجاوب  ال  جهة  مائة  بني  فمن  املؤسسات،  
ثالث جهات،  باإلضافة إلى تقاعس دولي كبير يف  
حتقيق وضمان  حقوق ذوي اإلعاقة، كما ال توجد 

نفقات وال دعم يسهل عملية الدمج.
   من جانبه أوضح فهد الدهيش أن فئة املعاقني 
من أكثر الفئات تضرًرا جراء الصراع، حيث تأثرت 
وعدد  االقتصادي،  الوضع  وضعف  النزوح  بسبب 
عاجزة  أصبحت  واجلمعيات  املــراكــز  مــن  كبير 
إليها  يحتاج  التي  واخلدمات  الرعاية  تقدمي  عن 
وعدم  املــوارد  قلة  بسبب  اليمن؛  يف  اإلعاقة  ذوو 
احتياجات   لتلبية  اجلهات   بعض  من  االستجابة 

هذه الفئة. 

     ُتعدُّ قضايا رعاية املعاقني وتأهيلهم من أبرز القضايا املهمة 
ر عدد األشخاص من  ذوي اإلعاقة  يف اجملتمع اليمني، حيث ُقدِّ
يف   الدولية  العفو  منظمة  عن  صادر  لتقرير  وفًقا   ،15% بنسبة 
العام 2019م؛  األمر الذي ألزم كل األفراد واملؤسسات يف اجملتمع 
حقوقهم  وضمان  اإلعاقة   ذوي  من  األشخاص  بدعم  بالقيام 

اإلنسانية، والتربوية، والنفسية ،والصحية، واالجتماعية.

مناذج خدمات مراكز ذوي اإلعاقة يف اليمن مناذج خدمات مراكز ذوي اإلعاقة يف اليمن 
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يتنفس بعمق، نظراته توحي بالتعب، فبعد 
محل  ــ  خاص  عمل  ولديه  مستقًرا  كان  أن 
لبيع اخلضار يف احلديدةــ نزح هو وأسرته 

إلى صنعاء.
نظًرا  الصحية؛  أوالده  حــالــة  ــاءت  اســت
لظروف النزوح مشًيا وزحًفا من منطقة إلى 
ليس  أنه  كما  آخــر،  إلى  ُمخيم  ومن  أخــرى 

مبقدوره شراء األدوية الالزمة ألوالده.
ضحايا  هم  »كثير  الستيني:  األب  يقول 
ضاعفت  أوالدي  إعــاقــة  ولــكــن  الـــصـــراع، 
وأطفالي  أنــا  أنتظر  وجعلتني  مــعــانــاتــي، 
به  الطريق من يعطينا ما نسد  على قارعة 

جوعنا«.
يف اآلونة األخيرة، ومع استمرار الصراع 
تزايدت حاالت ذوي اإلعاقة، أطفال ونساء 
متضررين  بني  األسباب  واختلفت  ورجــال، 
جراء النزاع بانفجارات أو قصف، أو إعاقة 
وتتنوع  الطفولة،  منذ  األشــخــاص  رافــقــت 
حالة اإلصابة باختالف املُسبب لها والعضو 

املُصاب.
     ال توجد إحصائية حديثة عن نسبة 
ذوي الهمم يف اليمن من اجلهات املعنية أو 
املعاقني،  وتأهيل  برعاية  املهتمة  اجلمعيات 
الدولية  العفو  منظمة  نشرته  ملا  وفًقا  لكن 
بوثيقتها الصادرة يف يونيو عام 2019م، بلغ 
اليمنية  اجلمهورية  يف  اإلعــاقــة  ذوي  عــدد 
متوقعة  ُمعاق،  مليون  ونصف  ماليني  أربعة 

أن يتزايد العدد باستمرار النزاع.

ماهي اإلعاقة؟
    يُعرف الدكتور يوسف الشميري )طبيب 
وتعني  العجز،  من  حالة  بأّنها  اإلعاقة  عــام( 
إصابة الفرد بقصور جزئي أو كلّي يف إحدى 
احلسّية،  أو  العقلية  أو  البدنية  ــدرات  ــق ال
عموًما  اإلعاقة  إلى  املؤدية  األسباب  ويوضح 
وجود  بسبب  ســواء  اجلينية،  بـاالضطرابات 
جينات موروثة أم بسبب مؤثر خارجي كبعض 

واملضاعفات  األم  تصيب  قد  التي  األمــراض 
الــتــي قــد حتــدث يف أثــنــاء احلــمــل والـــوالدة 

والتشوهات اخللقية.
اإلصابة  اإلعاقة  أسباب  من  أن  مضيًفا، 
أمراض  مثل  ومضاعفاتها  األمــراض  ببعض 
الــعــضــالت واملـــفـــاصـــل واجلـــهـــاز احلــركــي 
الدماغية)اجللطة(،  والسكتة  القلب  وأمراض 
اجلهاز  وأمــــراض  واألورام   الــســّكــري  وداء 
الى  باإلضافة  واإلصابات،  اخملتلفة  العصبي 

التقّدم بالعمر وأسباب غير معروفة. 

أنواع اإلعاقة
ويوضح الدكتور الشميري » لصوت األمل« 

أنواع اإلعاقة: 
اإلعاقة  هي  العقلية)الذهنية(:  اإلعاقة   *
الناتة عن توّقف النمو أو عدم اكتماله مما 
يؤدي إلى إحداث ضرر يف الوظائف اإلدراكية 
االتصال  ومهارات  والتركيز  كالذاكرة  للدماغ 
قد  التي  العوامل  أشهر  ومــن  اآلخــريــن.  مــع 
متالزمة  هي:  اإلعاقة  من  النوع  هذا  تسبب 
الدرقية  الغدة  قصور  املنغولي(،  داون)الطفل 
األكسجني،  ونقص  الدماغ  ضمور  للمواليد، 
كيتون،  الفينيل  داء  الهش،  الصبغي  متالزمة 
إصابات  السحايا،  والتهاب  الــدمــاغ  عــدوى 
الدماغ  تطّور  التغذية،  الشديدة، سوء  الرأس 

غير الطبيعي مثل القيلة الدماغية.
اإلعاقة  هي  احلركية)البدنية(:  اإلعاقة   *
العصبي  الناتة عن خلل وظيفي يف اجلهاز 
واحلركي مما يؤدي إلى فقدان اجلسم القدرة 
على احلركة الطبيعية. وأسباب هذه اإلعاقة 
والعمود  الدماغ  إصابات   : أهمها  مختلفة، 
اجلهاز  وأمـــراض  الدماغي  الشلل  الفقري، 
العصبي املركزي والطريف، ضمور العضالت، 
التشوهات  ــابـــات،  اإلصـ املــفــاصــل،  الــتــهــاب 
هشاشة  الــصــمــاء،  الــغــدد  اخــتــالل  اخللقية، 
املزمنة  الدموية  األوعــيــة  وأمـــراض  العظام، 

وغيرها.
الناتة  اإلعاقة  هي  احلسّية:  اإلعاقة   *
عن إصابة األعصاب أو النسيج يف األعضاء 

اآلتية: العني، األذن، اللّسان.
العمى  بني  تــتــراوح  البصرية:  اإلعــاقــة  أ- 
الكلّي واجلزئي، ويوجد نوعان هما املصابون 
بالعمى  وضعاف البصر، وتنتج هذه اإلعاقة 
الكثير من األسباب أشهرها :- ضمور العصب 
طول  الصباغي،  الشبكية  التهاب  البصري، 
املياه  الــوالدي،  احلدقة  توّسع  النظر،  وقصر 
البيضاء والزرقاء، انفصال الشبكية وغيرها. 
ب- اإلعاقة السمعية: خلل يف حاسة السمع 
يتدّرج ما بني فقدان السمع اخلفيف والشديد 
للعديد  مصاحًبا  يكون  ما  وعـــادًة  والصمم. 
املنغولي  الطفل  متالزمة  مثل  اإلعــاقــات  من 
د، ومن أهم أسباب هذه اإلعاقة هي:  والتوحُّ
األملانية،  واحلصبة  واإلصــابــات،  احلـــوادث 
وااللتهابات اخملتلفة، وتصلّب عظيمات األذن، 

والعيوب اخللقية وغيرها.

أسباب صحية 
اإلعــاقــة  ــاالت  حــ تختلف  ــا،  صــحــّيً     
ــذا مــا أوضــحــه طبيب  بــني املـــرضـــى، وهــ

وصفها  إذ  الُزبير،  لُطف  الدكتور  األطفال 
باالضطرابات اجلسدية والذهنية واحلسية 
باجلهاز  ترتبط  ما  منها  بصر(،  أو  )سمع 

العصبي أو مسببات ما بعد الوالدة.
من  أن  األمــل«  لصوت   « الزبير  ويضيف 
عند  وحتصل  النمو،  تأخر  االضــطــرابــات 
اخلامسة،  حتى  الـــوالدة  سن  بني  األطــفــال 
واالنفصام،  كاالنطواء،  نفسية  واضطرابات 
فتكون  اجلسدية  أمــا  االكتئاب،  أو  والقلق 
كضمور  فقدانه،  أو  األعــضــاء  أحــد  بخلل 
العضالت، والتهاب مبفاصل الظهر، والشلل 

النصفي، والتشوهات يف األطراف.
الدكتورة  توضح  ذاتــه  السياق  يف        
املتخصصة يف طب األسنان رؤى العفيفي لـ 
»صوت األمل«، أن من األمراض التي تسبب 
والذهنية  احلسية  وكذلك  احلركية  اإلعاقة 
ضمور الدماغ، ويكون سببه نقص األكسجني 
عند الوالدة أو ارتفاع نسبة الصفار الوالدي 

عن الطبيعي أو ارتفاع احلمى الشديد.
     وتشرح الدكتورة رؤى بقولها: ذهنّيًا، 
هناك مرض التوحد ومرض البالء املنغولي 
عدد  بزيادة يف  ويكون  ــي،  وراث سببه  الــذي 
الكروموسومات الطبيعية مبقدار كروموسوم 
أما حسّيًا فقد تكون هناك أمراض  واحد. 
ــراض  أم أو  ــارب  ــ األق زواج  بسبب  ــة  ــي وراث
تضغط  التي  الدماغ  يف  األورام  مثل  أخرى 
فقدان  ــى  إل ــؤدي  وتـ احلسية  املــراكــز  على 
حاسة السمع والبصر، أيًضا هناك التهابات 
حتدث للطفل إما بالعني وإما باألذن؛ نتيجة 
اإلهمال األسري أو الطبي؛ تؤدي إلى فقدان 

حاستي البصر والسمع.
املتخصص يف  الدكتور  معها  يتفق        
هناك  أن  فيرى  الُفتيح،  فتحي  الصيدلة 
أسباًبا عديدة منها: وراثية )زواج األقارب(، 
ونــقــص األكــســجــني عــلــى اجلــنــني الــواصــل 
يف  األم  وإصابة  الـــوالدة،  أثناء  يف  للدماغ  
أثناء احلمل باحلصبة األملانية، ونقص اليود 
الذي بدوره يسبب نقص يف الغدة الدرقية، 
كيمائية  ملواد  احلمل  أثناء  يف  األم  وتعرض 

سببت لها تسمم أو تعرضها لألشعة.
كما يُلخص الدكتور ماجد العطن )طبيب 

عام( األمراض املسببة لإلعاقة بـ »احلميات 
والتهاب  الفيروسية،  احلمى  ومنها  عموًما، 

السحايا«.

توصيات
      توضح األخصائية النفسية الدكتورة 
ــضــروري حتسني  ال مــن  ــه  أن خــولــة مطهر، 
التعامل مع ذوي الهمم، وأن ُهناك أساليب 
وأنه  إعاقته،  نوع  حسب  كُل  بهم  لالهتمام 
الرعاية فهم احتياجات ذوي  ينبغي ملقدمي 
اإلعاقة، ومراعاة التعامل معهم بتعاون، ومن 
دون تضجر أو إشعارهم بالشفقة والتحدث 

عن املشكالت اخلاصة بهم.
     يف محاولة لـ »صوت األمل« التواصل 
وزارة  دور  على  للتعرف  الصحة  وزارة  مع 
يكن  لــم  اإلعــاقــة،  ذوي  رعــايــة  يف  الصحة 
إلى  الصحيفة  واتهت  تــاوب،  أي  ُهناك 
صندوق رعاية وتأهيل ذوي اإلعاقة، وُهناك 
التقت مبدير اإلعالم يف الصندوق وحتدث 

عن الدور الذي تؤديه الوزارة.
)مــديــر اإلعـــالم يف  يقول حسن عـــردوم 
إن  اإلعــاقــة(:  ذوي  وتأهيل  رعاية  صندوق 
الصندوق عبارة عن جهة إيرادية تعمل على 
ذوي  بــاألشــخــاص  تهتم  مــشــروعــات  متويل 

اإلعاقة. 
التوعية  ناحية  مــن  أنــه  ــردوم،  عـ ويــؤكــد 
هناك حاالت إعاقة منتشرة انتشاًرا كبيًرا، 
وصندوق املعاقني يتلقى يومّيًا أكثر من 30 
أغلب  وهــذه احلــاالت  – 40 حالة جديدة، 

األسر ال تعي ماهي مسببات إعاقتها.
 منبًِّها: »املفروض أن يكون ملركز التثقيف 
الصحي يف وزارة الصحة دور كبير يف توعية 
حتى  اإلعــاقــة  مبسببات  اليمني  اجملتمع 

يتفادى حدوث إعاقات يف املستقبل«.
  وأضاف » لصوت األمل«، أنُه على وزارة 
تسهيل  جانب  من  بدورها  تقوم  أن  الصحة 
ومن  ــة،  اإلعــاق لـــذوي  الصحية  اخلــدمــات 
واألجهزة  العالج  توفر  العالجية  الناحية 
بقضايا  املعنية  اجلهة  ألنها  التعويضية، 
الصحية  واحلياة  اإلعاقة  ذوي  األشخاص 

لهذه الفئة خصوًصا .

دور  عليها  التربية  وزارة  أن  إلى  مشيًرا 
اإلعاقة  ذوي  الــطــالب  دمــج  جــًدا يف  كبير 
وأيًضا التهيئة، للمدارس واألماكن اخلاصة، 
اجلــهــات  أو  ــال  ــغـ األشـ وزارة  عــلــى  وأنــــه 
تفرض  أن  املــشــروعــات  بــاعــتــمــاد  املعنية 
مثل  املنشآت  مقاولي  سواء  املقاولني،  على 
أن  تفرض  الطرقات،  مقاولي  أم  املــدارس 
يكون لألشخاص ذوي اإلعاقة نصيب، مثال 
يف املدارس واملنشآت احلكومية ينبغي توفير 
رامبات، التي من شأنها أن تُسهل للمعاقني 
بكل  املنشآت  هذه  إلى  يصعدوا  أن  حركّيًا 

سهولة.
ويردف حسن عردوم قائلًا: من الضروري 
كلها  ــات  واجلــه للمكفوفني،  طــريــق  عــمــل 
اإلعــاقــة  ذوي  فئة  ألن  تــتــعــاون،  أن  يجب 
بل  املعاقني فقط،  ليست مسؤولية صندوق 
والصندوق  عامة،  اليمني  اجملتمع  مسؤولية 
كافة،  يقدم اخلدمات  أن  وحده ال يستطيع 
ألنه   ،100% بنسبة  الفئة  هــذه  يخدم  كــأن 
مهما كانت إيراداته فلن يستطيع أن يوزعها 
على املعاقني الذين يتوافدون يومّيًا بخاصة 
أن حــاالت اإلعــاقــة تــزايــدت تــزايــًدا كبيًرا 

بسبب الصراع.

بسبب إعاقتهم..بسبب إعاقتهم..
تعب الشقاء وألم البقـــــاءتعب الشقاء وألم البقـــــاء

الذهنية  العشرين من ذوي اإلعاقة  ــ أب لثالثة رجال يف سن  َيُعد عبداهلل      لم 
ه الوحيد أصبح  واحلركيةــ يهتم ألمور مالبس أوالده أو مشيهم زحًفا يف الشارع؛ فهمُّ

يف سد رمق جوعهم فقط.
أوالده،  خلف  سيًرا  عليها  يتكئ  التي  الهشة  والعصا  وجهه،  على  اخلطوط  تلك      
األوضاع  مقاومة  عن  وعجزه  جهة  من  سنه  ُكبر  بها  يصارع  التي  مبعاناته  توحي 

الصعبة، ومخلفات الصراع يف اليمن من جهة أخرى.

كثير هم ضحايا 
الصراع، ولكن إعاقة 

أوالدي ضاعفت 
معاناتي، وجعلتني 
أنتظر أنا وأطفالي 

على قارعة الطريق 
من يعطينا ما نسد به 

جوعنا

على وزارة الصحة أن 
تقوم بدورها من جانب 

تسهيل اخلدمات 
الصحية لذوي 

اإلعاقة، ومن الناحية 
العالجية توفر العالج 
واألجهزة التعويضية
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عبد الواحد أمنوذًجا
ذوو اإلعاقة يف اليمن بني واقٍع حالك ومستقبٍل حالم

سماح عمالق 
صوت األمل

والتنابز  للسخرية  يتعرض  كــان  وأضـــاف،       
الصغيرتني  وعينيه  اخملتلف  شكله  على  اللفظي 
فيقوم األطفال مبالحقته ومناداته بألفاظ جارحة، 
هذه املغامرة الصغيرة شكلًا والكبيرة ضمناً وتأثيراً 
على نفسية عبدالواحد أو أي طفل آخر جعلت منه 

ًدا. متوحِّ
     ملعرفة نوعية هذه اإلعاقة توضح الدكتورة 
بثينة دماج )طبيبة جراحة عامة يف محافظة إب(: 
انقسام خلوي  تنتج عند حدوث  داون  متالزمة  »أن 
عن  ينتج  21؛  بــالــكــرومــوســوم  يتعلق  طبيعي  غير 
انقسام اخلاليا غير الطبيعية وجود نسخة كلية أو 
املادة  وتكون  الكروموسوم،  جزئية إضافية من هذا 
املميزة  السمات  عــن  مسؤولة  اإلضافية  اجلينية 

واملشكالت املتعلقة بالنمو يف متالزمة داون«.
    وأضافت: »ميكن أن تساعد الرعاية الطبية 
الروتينية وعالج األنسجة عند احلاجة يف احلفاظ 
على منط حياة صحي لألشخاص املصابني مبتالزمة 
داون، وهذا املرض غير وراثي إال يف حاالت نادرة ».

خذالن اجملتمع 
وهو  املدينة  إلــى  عبدالواحد  عائلة  انتقلت      
يف اخلامسة عشر من عمره، فكان هنالك منحًنى 

إيجابيٌّ وآخر سلبي يف حياته. 
الناحية  »مــن  أحــمــد:  عبدالرحيم  يــقــول       
يف  مختصة  مبدرسة  إحلاقه  استطعنا  اإليجابية 
املدينة، ولكنها لم تكن مجهزة جيًِّدا الستقبال مثل 
هذه احلاالت، إال أنها اخليار الوحيد واملتاح. ومن 
ناحية سلبية خرج عبدالواحد إلى مجتمع أوسع لم 
يكن قد اعتاده من قبل، فيه من املتنمرين والسلبيني 
واملتحرشني ما سبب له مشكالت وصدمات نفسية 
األســرة  أفــراد  بقية  على  أيًضا  انعكس  مما  كبيرة 
يــحــّدون مــن حريته يف  الــذيــن أصبحوا بــال وعــي؛ 

اخلروج للّعب خوًفا عليه«. 
    وألن عبدالرحيم أقرب إخوة عبدالواحد إليه 
يف العمر، كان أكثرهم حًبا له، بعد وفاة والده أصبح 
عبد الرحيم هو املسئول األول عن أخيه عبد الواحد 
احللقة  من  ابتداًء  حوله  من  توعية  جاهًدا  وحــاول 

األقرب.
     ويؤكد عبدالرحيم: »ال نزال نواجه التحدي 
اجملتمع  إلى  الواحد  عبد  يخرج  أن  وهو  األصعب 
من دون احلاجة إلى املراقبة اللصيقة، وأن يحصل 

على التأهيل والدمج املناسبني؛ فلم يدم وجوده يف 
كانت  الكفاءة  قلة  إن  إذ  طويلًا،  اخلاصة  مدرسته 

سبًبا يف انتكاسته. 

ي الواقع  حتدِّ
الرعاية  له  »ُقــِدَمــت  الرحيم:  عبد  ويضيف      
األولية التي مّكنته من مواصلة احلياة إّلا أنه لم يتلَق 
التأهيل املناسب نظًرا لشحة أماكن التأهيل، وألننا 
اخلدمات  كل  عن  بعيدة  قرية  يف  نعيش  كنا  أيًضا 

األخرى املساِعدة«. 
  وتشارك أم عبدالواحد ابنها يف احلديث: »«.

وطلبنا  إلــى مختص  »ذهبنا  األم  وأشـــارت       
منه حتليلًا حلالة عبد الواحد وبرنامًجا سنوّيًا ميكن 
موقعه  يف  ــلًّا  ك توّلينا،  وبالفعل  البيت،  يف  تنفيذه 
البرنامج  هــذا  تنفيذ  مهمة  وأنــا،  وإخــوتــه  أخــواتــه 
باذلني جهدنا يف أن نعوضه عن املدرسة؛ وقد كانت 

النتيجة -رغم بطئها- ملحوظة ومفرحة«. 

إعطاؤهم الثقة
     تقول األخصائية يف اإلرشاد النفسي والتربوي 
بسمة صادق لصوت األمل:«ينبغي أن يتعامل اجملتمع 
الوضع  باحترام، ألن هذا  مع املصابني بحالة داون 
عدم  ويجب  هــكــذا،  خلقوا  فقد  باختيارهم  ليس 

النظر إليهم على أنهم مرضى. 
     وبيَّنت، أنه من الضروري بناء مراكز ومدارس 
وقدراتهم  شخصياتهم  وتقوِّي  ي  لتنمِّ بهم؛  خاصة 

ومهاراتهم احلياتية. 
أما األسرة أنصحها أن تتعامل معهم بحب وحنان 
مع  والتعامل  أنفسهم.  يف  الثقة  وتعطيهم  وعطف، 
وتعليمه  بالًغا،  وليس  طفل  أنه  على  الشخص  هذا 

املبادئ والقيم بسالسة ومرونة.
عــواقــب حبس  مــن  »احـــذر  بسمة:  وتضيف      
املصاب بحالة داون أو أي معاق آخر يف البيت، ومن 
اجملتمع  أفــراد  من  اآلخرين  أمام  باإلحراج  الشعور 
هؤالء  دمــج  لذلك-  تبًعا  فينبغي-  تصرفاتهم.  من 
األشخاص مع الناس، والتعامل معهم ببساطة بالغة«. 

بني األمس واليوم
لألسرة:  أخــرى  جهوًدا  عبدالرحيم  يسرد       
االجتماعية  األنشطة  يف  املشاركة  على  »ساعدناه 
تغليف  واملساعدة يف  اخليري  املطبخ  إلى  كاخلروج 
األكل يف رمضان، واخلروج إلى لعب الكرة مع األهل 
واألصدقاء املقاربني له يف العمر، والتنزه معه كلما 

أتيحت لنا الفرصة بصفة دوريَّة«.

  »كما أن من يعرف عبدالواحد من قرب يجده 
وجه  على  ويعشق  والــرقــص،  للغناء  محّبًا  طــروًبــا 
له  ابتعُت  لــذا  البرع؛  ورقصة  العود،  آلــة  التحديد 
يف  بتصويره  وبــدأت  ــده،  ي ملقاسات  مناسًبا  عــوًدا 
فيديوهات أشاركها يف حسابه على فيسبوك وأيًضا 
مع األصدقاء، ومن ثم أنقل له إعجاب اآلخرين مبا 
العزلة  كثيًرا يف كسر حاجز  يفعل؛ لقد أسهم هذا 

بينه وبني الناس«. وفًقا ألخيه.

صفحة يف فيسبوك 

   أنشأ عبدالرحيم صفحة فيسبوك باسم أخيه 
فيها  يكتب  داون،  مبتالزمة  املــصــاب  عبدالواحد 
بهدف  أخيه وذلك  باسم  مقاالت ومنشورات مؤثرة 
وهمومهم،  مبشاعرهم  الفئة،  بهذه  اجملتمع  توعية 

وما  لــه،  يتعرضون  مبــا  ومــخــاوفــهــم،  بأمنياتهم، 
يطمحون إليه.

باألرقام 
م الدكتور أحمد محمد قاسم عتيق )باحث      قدَّ
مكفوف البصر يف قضايا حقوق اإلنسان( يف ورقة 
بحثه بندوة أقامتها وزارة حقوق اإلنسان حول ذوي 
اإلعاقة أواخر عام 2019م إحصائيات تشير إلى أن 
العالم هم من سكان  املعاقني يف  % من   80 نسبة 
الدول النامية من واقع 500 مليون معاق يف العالم، 

أغلبهم يعيش يف مجتمعات ريفية. 
    وتقدر إحصائيات وزارة التأمينات والشؤون 
نسبة  2019م  و   2018 لعامي  اليمنية  االجتماعية 
اإلعاقة يف اليمن بأنها تتفاوت بني 8 % - 13 % 

عاملّيًا لتوضح أنها من أعلى النسب يف العالم.
داون  ملتالزمة  اليمنية  اجلمعية  رئيسة  وقالت 
آالف   10 مــن  أكثر  »إن  اخلطيب:  رشــا  الــدكــتــورة 
العاصمة  يف  داون  بــاملــتــالزمــة  مــصــابــون  شخص 
لــلــمــراكــز اخلــاصــة  1000مــنــتــســب  صــنــعــاء، منهم 
آخرين يف  آالٍف  إلى  باإلضافة  املنازل،  و9000 يف 

بقية محافظات اجلمهورية«.

طموح مشروع
تأهيل  مبــركــز  يلتحق  أن  عــبــدالــواحــد  »يطمح 
ــاســب، فــيــه مــتــخــصــصــون قـــــادرون عــلــى فهم  مــن
وإلى  وتنميتها،  مواهبه  وإدراك  وتلبيتها  احتياجاته 
بيننا  بوجوده  له، وسيظل  ذلك احلني سنظل سنًدا 

سبًبا حقيقّيًا لنحب احلياة« تقول والدته.
    وتؤكد وفاء محمد عامر )معلمة سابقة لعبد 
الواحد(: »ما يجعلني أؤكد أن عبدالواحد محظوظ 

كثيرة  بعائالت  القريبة  معرفتي  هو  متعلمة،  بعائلة 
لديها أطفال من ذوي متالزمة داون، يعانون مرارة 
نفاد  وإما عن  إما عن جهل  األهل،  الدنيا وخذالن 
حظوا  الــذيــن  األطــفــال  حتى  اجملــمــل  يف  للصبر، 
بعائالت متفهمة ما زالوا يعانون جهل اجملتمع كباًرا 

وصغاًرا«.
كثيرة  اإلعــاقــة طموحات  »لـــذوي  وفـــاء:  وتــزيــد 
من  أن جند  نخجل  باألصح حقوق  وهي  مشروعه، 
اخلدمات  توفير  حقوقهم  أبسط  ومن  بها،  يطالب 
التعليمية والصحية واالقتصادية التي تتالءم مع كل 

حالٍة على حدة«.

حنني الوحش
صوت األمل

                           
صندوق رعاية وتأهيل املعاقني يعدُّ مرفًقا يهتم 
بقضايا واحتياجات املعاقني )حركّيًا، وذهنّيًا(  يف 
مختلف احملافظات اليمنية ، وله دوٌر كبيٌر ومؤثر 

يف التخفيف من معاناتهم.
ملقر  ــارة  ــزي ب قــامــت  األمـــل"  "صـــوت  صحيفة 
صندوق رعاية وتأهيل املعاقني يف محافظة عدن 
جنوب اليمن، لالطالع على ما يقوم به من مهام 
املعاق،  وجــع  مــن  التخفيف  يف  تسهم  ــداف  وأهـ

ومعرفة أهم الصعوبات التي تواجه عملهم.

جنوى  الــدكــتــورة  الــصــنــدوق  مبــديــرة  التقينا 
الصندوق،  عمل  آلية  لنا  أوضــحــت  التي  فضل 
ذوي  لفئة  كثيرة  الصندوق خدمات  "يقدم  قائلة: 
عن  اليمنية،  احملــافــظــات  مختلف  مــن  اإلعــاقــة 
طريق استقبال احلاالت وتسجيلها يومّيًا، والقيام 
فيها،  للعالج  خاصة  مستشفيات  مع  بالتعاقد 
العالج  مبرحلة  البدء  ثم  ومن  احلالة  وتشخيص 

واملتابعة الدورية".
    وتضيف فضل:  "يقدم الصندوق تسهيالت 
ــ املعامالت  لذوي اإلعاقة، من مختلف اجلوانب 
واألمور املاديةــ كما نقوم مبتابعة احلاالت يف أثناء 
العالج  منه، وصرف  املطلوبة  الفحوصات  إجراء 
مجاًنا، وإذا لزم األمر نقدم تسهيالت بالسفر إلى 

اخلارج للمتابعة". 

38 جمعية لذوي اإلعاقة
واملؤسسات  إن اجمالي عــدد  اجلمعيات      
واملراكز التي يدعمها الصندوق يف )عدن، حلج، 
أبـــني، شــبــوة، والــضــالــع( مــا يــقــارب 38 جمعية 

مختصة لذوي اإلعاقة.
     هنا توضح الدكتورة جنوى أن عملية الرقابة 
واملتابعة لهذه اجلمعيات حتدث عن طريق تنفيذ 
نزول ميداني لتقييم سير عملها، ومدى االنضباط 

باخلطة التي يقدمونها سنوّيًا إلى الصندوق.
    وأضافت ، نقوم أيًضا بتقييم مدى قابلية 
والتعليمية  التدريبية  للدورات  املعاقني  وحضور 

والتأهيلية التي تنفذها اجلمعيات، ومراقبة كيفية 
أثناء احلصص الدراسية  األداء لدى املعملني يف 

والبرامج التدريبية.
يقدمها  الــتــي  بــاخلــدمــات  يتعلق  وفــيــمــا      
اخلــدمــات  إن  قائلة:  فــضــل،  تــوضــح  الــصــنــدوق 
التي تقدم يف اجلانب التعليمي تتمثل يف: توفير 
واجلمعيات  للمؤسسات  التشغيلية  النفقات  
واملراكز اخلاصة بذوي االعاقة لتوفير كل ما يلزم 
للعملية التعليمية من الفصول الدراسية، ووسائل 
النقل، واملستلزمات التعليمية، وصرف مستحقات 
يف  اإلداري  والــطــاقــم  املعلمني  مــن  املتعاقدين 

اجلمعيات التابعة للصندوق.
املــدارس  الترتيب مع  أنه يجري        مبينة، 

خاصة  دراســيــة  فــصــول  لتخصيص  احلكومية 
باملعاقني لدمجهم وإشراكهم يف البيئة العامة مع 

بقية الطالب.
     أما من الناحية الصحية فيقوم الصندوق 
وتقدمي  اإلعــاقــة،  لــذوي  ــة  دوري فحوصات  بعمل 
التسهيالت العالجية الالزمة لهم )من الفحوصات 

االبتدائية إلى املتابعة النهائية للحالة(.
      وتابعت الدكتورة جنوى:  "نحن يف الصندوق 
الشريحة  لهذه  أكبر  خدمات  تقدمي  إلــى  نسعى 
املطروحة  املستقبلية  املهملة، ومن ضمن اخلطط 
مستشفى  إنـــشـــاء  حتقيقها  إلـــى  نــطــمــح  ــي  ــت ال
الفئة، يحتوي على كل اإلمكانات  متخصص لهذه 
ــراف  ــن أهــمــهــا األطــ ــي يــحــتــاجــون إلــيــهــا ومـ ــت ال

    »أصيب عبد الواحد أحمد )23عاًما من محافظة إب( مبتالزمة 
داون منذ ميالده يف 21 يناير 1998م، وكان يعاني من معامالت خاطئة 
اجملاورة  البقالة  إلى  صباًحا  يخرج  كان  حيث  به،  احمليط  اجملتمع  من 
القصيرة  املسافة  هذه  وتصبح  أمتار،  بضعة  تبعد  ال  والتي  ملنزله 
رحلة شاقة تتطلب منه الدفاع عن نفسه من األطفال الذين يرمونه 
قاله  ما  هذا  جتاههم«.  الطفولية  فعله  بردة  مستمتعني  باحلجارة 

أخوه الكبير عبدالرحيم أحمد. 

د.محمد أحمد قاسم عتيق 

أخرجناه من 
املدرسة بأنفس 

مكسورة، مدركني 
سلًفا أننا نحرمه اآلن 
من فرصته يف الدمج 

مع أقرانه والحًقا 
مع بقية األطفال يف 

املدارس

حملــة عن دور صنــدوق رعايـــة  املعاقني وجمعية عدن للتوحد 
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الصناعية، وأقسام متخصصة لذوي اإلعاقة".

 أزمة مالية 
  ووكَّدت لصوت األمل أن الصراع احلالي يعدُّ 
املؤثرة  سلبّيًا يف  واألسباب  الصعوبات  أبرز  من 
تقدمي اخلدمات  ناحية  الصندوق من  سير عمل 

للفئات املستفيدة.
ــددت عــلــى أهــمــيــة صــرف  ــك شــ ــى ذلـ     إلـ
اإليـــــرادات اخلــاصــة بــصــنــدوق رعــايــة وتأهيل 
لسنة   2 رقم  للقانون  وفًقا  حددت  التي  املعاقني 
خدمة  يف  أعــمــالــه  متابعة  ليستطيع  2002م، 

املعاقني على الوجه املطلوب.
ذوي  ــئ خلــدمــة  ــِشـ أُنـ الـــصـــنـــدوق  "إن       

ليرى  أســاًســا  قائم  وهــو  اخلــاصــة،  االحتياجات 
لذا  الصحيح،  الوجه  على  ويخدمهم  متطلباتهم 
بعني  الشريحة  هــذه  إلــى  النظر  جــًدا  املهم  من 
الهمم  أصحاب  لينال  لصاحلها  والعمل  الرحمة، 
نبهت  ملا  وفًقا  وذلك  وجــه".  أكمل  على  حقوقهم 

إليه الدكتورة جنوى.

حملة عن جمعية التوحد
أُنِشئت يف  للتوحد(  أطفال عدن      )جمعية 
العام 2011م، وتستهدف األطفال الذين يعانون من 
واحملافظات  املناطق  التوحد يف عدن ويف  طيف 

اجملاورة لها.
جمعية  )رئيسة  اليوسفي  عبير  املهندسة      

إن  األمــل:  لصوت  تقول  للتوحد(،  عــدن  أطفال 
واألنشطة  اخلدمات  من  العديد  تقدم  اجلمعية 
ألطفال  اخملصصة  الدولية  التأهيلية  والبرامج 
بيكس،  املهارات،  تنمية  )بورتيج،  وتشمل  التوحد 

التكامل احلسي(.
بقولها:  البرامج،  تلك  أهمية  مستعرضة      
لدى  املــهــارات  تنمية  على  البرامج  هــذه  "تعمل 
وتأهيلهم  صحيحة،  تنمية  التوحد  طيف  أطفال 
ليصبحوا قادرين على التعلم ودمجهم يف اجملتمع، 
واجملتمع  األمــور  أولياء  تستهدف  توعية  وبرامج 
ككل، الستيعاب هذه الشريحة النادرة واملهمة من 

األطفال".
املهندسة  تقول  املقدمة،  األنشطة  وحــول      

عبير:  "كان هناك العديد من األنشطة والفعاليات 
توزيع احلقيبة  تتمثل يف:  تنفذها اجلمعية،  التي 
توزيع  و  األسبوعية،  الرحالت  وإقامة  املدرسية، 
كسوة العيد وغيرها من البرامج والفعاليات التي 
بني  واالندماج  الترابط  وزيادة  على سرعة  تعمل 

الطفل والطفل، والطفل واخملتص".

التحديات
التي  التحديات  أهــم  اليوسفي  استعرضت 
تواجه اجلمعية، وتتمثل يف تأخر صرف امليزانية 
التشغيلية للجمعية من صندوق رعاية املعاقني يف 
التـأخر  األمر  على هذا  ويترتب  األوقــات،  أغلب 
يف مساعدة األطفال للتخفيف من معاناة األسر، 

يف  الــعــامــل  الـــكـــادر  مستحقات  ــأخــرصــرف  وت
اجلمعية. 

ــت: إن ضــيــق املــبــنــى يــجــبــرنــا على  ــال كــمــا ق
عام،  كل  األطفال يف  من  محدود  عدد  استيعاب 
من  كبيرة  رفض مجموعة  إلى   اضطررنا  لذلك 

األطفال، لعدم القدرة على استيعابهم.

خطط مستقبلية
    لدى اجلمعية خطط تسعى إلى حتقيقها، 
الستيعاب  ــة  دراســي فــصــول  إضــافــة  يف  تتمثل 
الكادر  وتأهيل  إعــداد  يف  واالستمرار  الطالب، 
لزيادة حتسني القدرة على مساعدة األطفال على 

وفق البرامج اخملصصة. 

حنني الوحش
صوت األمل

     صالح حسان )ابن 17 عاًما من تعز( يقول: 
شرعب  يف  الواقع  منزلي  بجوار  ألعب  كنت  “بينما 
محافظة تعز، تعرضت لإلصابة يف قدمي ويدي إثر 
بترهما،  إلى  ى  أدَّ مما  منا،  باجلوار  قذيفة  انفجار 

األمر الذي أوجعني كثيًرا”.
    عانى صالح من أضرار جسمية ونفسية بالغة، 
فهو يف مقتبل العمر فقد إحدى يديه ورجليه، وشعر 
بالعجز فجاة، وتبدلت أحالمه بكابوس اسمه اإلعاقة.
     لم يكن حال شعيب شاهر طفل يف اخلامسة 
من العمر أفضل من صالح، حيث فقد شعيب قدَمه 
إثر تعرض منزلة الكائن يف منطقة حيس يف محافظة 
2017م، فعانى من حالة  العام  للقصف يف  احلديدة 

نفسية شديدة، وألم قوي.

محاوالت إلعادة األمل
يحاول  ظل  بل  لإلعاقة،  يستسلم صــالح  لم      
البحث عن بديل يخفف عنه وجعه، فسافر إلى مدينة 
والــبــدء يف  الصناعية  لــزيــارة مركز األطـــراف  عــدن 
وتقدمي  له،  األطــراف  وتركيب  له  الالزمة  املعاجلات 

الدعم النفسي من اخملتصني يف املركز.
عملت  أنــهــا  شــعــيــب،  أم  حتــكــي  جانبها  مــن     
ولكن  احلديدة،  يف  معاناته  من  للتخفيف  املستحيل 
عالجه  استمرار  دون  حالت  هناك  الصراع  ظــروف 
إلى  النزوح  إلى  الذي  اضطرهم  األمر  انتظامه،  أو 

مدينة عدن.
ا سيخفف من وجع  وتضيف: “يف أثناء سؤالنا عمَّ

األطــراف  مركز  إلى  به  الذهاب  إال  لم جند  شعيب 
الصناعية ملتابعة حالته النفسية واجلسدية”.

لقدم شعيب، وأصبحت  ــب طــرٌف صناعي  ُركِّ    
العائلة تعود كلَّ سنة تقريًبا ملتابعة حالته مع الطرف 
الــصــنــاعــي، الـــذي تُــقــدر مــدتــه االفــتــراضــيــة ثالث 

سنوات، ومن بعدها يتغير.
   وحول الصعوبات التي تواجهها، تقول أم شعيب: 
به،  منر  عائق  أكبر  هي  الصعبة  املادية  “الــظــروف 
بعالج  املركز  تكفل  لنا وحلالتنا  املتابعة  فبعد عملية 
شعيب وبقيمة املواصالت من املركز إلى مكان اإلقامة 

يف عدن طوال فترة املتابعة والعالج.
للعام  األحمر  للصليب  الدولية  للجنة  تقريٍر  يف 
التي  املــســاعــدات  فيه  استعرضت  الــذي  2020م، 
أن  أوضــحــت  اليمن،  يف  الــصــراع  لضحايا  قدمتها 
من  استفادوا  الصراع  جرحى  من  شخًصا   3.426

الدعم الذي قدمته للهالل األحمر اليمني.
     ومن ضمن البرامج املقدمة لدعم ذوي التأهيل 
تأهيل  يــقــارب 35.728جـــهـــاز  مــا  احلــركــي، قدمت 
و31.049  الصناعية،   األجهزة  ذلك  يف  مبا  حركي 
جهاًزا تقوميّيًا ، و3.627جهاًزا مسانًدا و121 كرسّيًا 

متحرًكا و14.063 جلسة عالج طبيعي.
 

مركز األطراف الصناعية 
الصناعية يف  األطـــراف  مركز  دور  وملعرفة       
التخفيف من معاناة األشخاص املعاقني حركّيًا، يقول 
رأفت الدرويش )نائب مدير مركز األطراف الصناعية 
والعالج الطبيعي بعدن(: “نحن نستقبل املرضى من 
محافظات مينية عديدة مثل شبوة، وأبني، والضالع، 
وحلج، والساحل الغربي، وعدن، من فاقدي األطراف 

)املبتورين( من مختلف األعمار”.

      واستعرض لـ«صوت األمل” كيفية عمل املركز، 
للمستفيدين،  صناعية  أطــراف  بعمل  “نقوم  قائلًا: 
وعمل  تعويضية،  وأجهزة  مساندة  بأجهزة  والقيام 
اجللطات  ألصــحــاب  وكهربائية  طبيعية  جلسات 
والشلل، وهناك أجهزة تصحيح ألصحاب التشوهات 

اخللقية”. 
     ويتابع لصوت األمل: “تضاعف أعداد فاقدي 
األلغام  بسبب  وأطــفــال  ونساء  رجــال  من  األطـــراف 
املستخدمة  الوسائل  من  وغيرها  الناسفة  والعبوات 

يف الصراع القائم يف البالد”.
األطــراف  بتقدمي  يقوم  املــركــز  “أن  مضيًفا:     
اجتماعية  دراسة  حسب  مجتمعية  مساهمة  بصورة 
للظروف املادية التي يعاني منها املرضى، والعمل على 
قدرته  حسب  كل  إعفائهم،  أو  لهم  املساعدة  تقدمي 

واحتياجه”.
بــنيَّ أن عــدد األطـــراف املصنعة يف        حيث 
2021م   العام  بداية  منذ  بلغ  للمركز  التابعة  الورشة 

أكثر من  235 طرًفا.
     وحول املساعدات التي تقدمها اجلهات الداعمة 
للمركز، يوضح الدرويش أن منظمة الصليب األحمر 
الدولي قدمت بعض املواد اخلارجية )املكونات( التي 

تدخل يف صناعة األطراف.
    كما تكفلت  منظمة اليونيسف بتركيب األطراف 
 ، عاًما   16 سن  دون  لألطفال  املتطورة  الصناعية 
باإلضافة إلى التكفل مبصاريف املواصالت واإلقامة 
والتغذية للوافدين من غير محافظة عدن،  ومنظمة 
األطــراف  بتركيب  األخــرى  هي  تكفلت  الهانديكاب 

الصناعية للعديد من املستفيدين.
    ويف السياق نفسه أوضحت إلهام فضل )مديرة 
والعالج  األطـــراف  مركز  يف  الطبيعي  العالج  قسم 
ازديـــاًدا واضًحا يف  “أن هناك  الطبيعي يف عــدن(  
الذين  ــــ  الــصــراع  ــــ جـــراء  ــا  ــداد املعاقني حــركــّيً أعـ
مرحلة  يف  ســـواء  سريعة  تــدخــالت  ــى  إل يحتاجون 
تركيب األطراف أم العالج الطبيعي والدعم النفسي، 
العمل  الكثير من احلاالت، ومُتّدد ساعات  وتُستقبل 

للقيام بالتدخالت الالزمة”.

بارقة أمل
ذ جمعية ذوي االحتياجات اخلاصة عدًدا       تنفِّ
وحركّيًا  ذهنّيًا  املعاقني  بها  تستقطب  األنشطة  من 
الصراع  من  املتضررين  الدائمة  العاهات  وأصحاب 
اجملتمع،  يف  إدماجهم  وإعـــادة  وتأهيلهم  لتدريبهم 

واستثمارهم يف سوق العمل.
    حيث تستعرض ليلى باشميلة )رئيسة جمعية 
األمل  لصوت  عــدن(  يف  اخلاصة  االحتياجات  ذوي 
أنشطتها عبر  تنظيم  تتبعها اجلمعية يف  التي  اآللية 
ويعمل  البكر:  التدخل  مركز  األول  مــراكــز:  ثالثة 
على تقدمي اخلدمات الالزمة من التدريب والتأهيل 
للطفل يف وقت مبكر لتكون االستجابة سريعة، ومن 
بطريقة  دورهــا  كيفية ممارسة  على  األم  تدريب  ثم 

إيجابية تنعكس على الطفل املعاق.
التأهيل  عملية  يف  يتمثل  الــثــانــي:  واملــركــز       
بصورة  ويهدف  اخلاصة،  االحتياجات  لذوي  املهني 
واملهنية  الشخصية  اإلمكانات  استثمار  إلى  رئيسة 
قادرين  اخلاصة جلعلهم  االحتياجات  أصحاب  لدى 
مع  يتناسب  واملشاركة يف اجملتمع مبا  اإلسهام  على 

قدراتهم.
تستمر  قد  التدريب  مراحل  مدة  أن  مضيفة،     
على  التعرف   ( مراحل  ثــالث  إلــى  مقسمة  سنتني، 

املعدات، والتدريب، ومرحلة اإلنتاج (.
   موضحة، أنه بعد االنتهاء من مرحلة التدريب 
يأتي دور املركز الذي يقوم على مشروع كسب العيش، 
للحياكة،  للفتيات  إنتاجي  مشغل  افتتاح  إلى  ويهدف 
واخلياطة، والكوافير، واألشغال اليدوية، ومشروعات 
النجارة،  وورش  للكمبيوترات،  كالصيانة  شبابية 

واألملنيوم.

خدمة الكراسي 
تقول  احلــديــثــة،  املــشــروعــات  وفيما يخص       
املتحركة،  الكراسي  “هناك مشروع خدمة  باشميلة: 
حالّيًا، حيث  التنفيذ  قيد  وهو  االجتماعي  واإلدمــاج 
ع عليه يف شهر يونيو للعام 2021م مبوجب اتفاقية  ُوقِّ
الدولية للصليب األحمر ومكتب الشؤون  اللجنة  بني 
االجتماعية والعمل يف عدن، يهدف بصورة أساسية 
الصراع  ضحايا  من  املصابني  احتياجات  تلبية  إلى 
كيفية  يف  لهم  واالجتماعي  النفسي  الدمج  وعملية 
التعايش مع اجملتمع من جديد والتخفيف من وطأة 

املشكلة.

ا يف اليمن خالل اآلونة األخيرة؛ مع      توسعت شرائح املعاقني حركّيً
استمرار الصراع الذي أثرت مخلفاته يف زيادة نسبة أعداد اإلصابات 

واإلعاقات احلركية الدائمة يف العديد من احملافظات اليمنية.
لفقدان  وتعرضوا  احلياة،  عليهم  ت  اشتدَّ ونساء  ورجال  أطفال       
أطرافهم على غفلة منهم، وبيأس شديد يحاولون استبدالها بأخرى 
صناعية ليستطيعوا االستمرار ومتابعة احلياة الطبيعية التي ُحرموا 

منها يف وقت مبكر.

اإلعاقات احلركية يف اليمن 

 تزايد مستمر بسبب تواصل الصراع 

حملــة عن دور صنــدوق رعايـــة  املعاقني وجمعية عدن للتوحد 
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رجاء مكرد
صوت األمل

التعليم
      إن دور الدولة واجملتمع املدني يف رعاية 
املعاقني تتمثل يف نشر التعليم، ففي آخر نشاط 
مدير  يقول  املعاقني  وتأهيل  رعاية  صندوق  لـ 
اإلعالم حسن عردوم: إنه مببلغ تاوز 61مليون 
من  األولــى  الدفعة  بتحويل  الصندوق  قام  ريــال 
 638 لعدد  2021-2020م،  الدراسية  الرسوم 

طالًبا وطالبة من ذوي اإلعاقة.
رعاية  لصندوق  التنفيذي  املدير  أفاد  كما     
أن  مغلي،  ناصر  علي  الدكتور  املعاقني  وتأهيل 
بتعليم ذوي اإلعاقة هدف أساس لدى  االهتمام 
الذي  احلاصل  التطوير  ظل  يف  الصندوق  إدارة 
وتويد  كــافــة،  اجملـــاالت  الــصــنــدوق يف  يشهده 

اخلدمات وتسهيل إجراءاتها أمام ذوي اإلعاقة.
وأكد، أن التعليم مستقبل لذوي اإلعاقة، وأن 
صندوق رعاية وتأهيل املعاقني سيظل داعًما لهم 
والعمل مع  التنسيق  يف جميع اجملــاالت، وكذلك 
اجلهات املعنية لتسهيل أي عقبات تقف أمامهم. 

التدريب املهني
حركّيًا/  املعاقني  وتأهيل  رعاية  )جمعية      
مركز السالم( يقول رئيس اجلمعية فهد الدهيش: 
»تقدم اجلمعية خدمات تعليمية وتاهيلية ورعاية 
أُنِشئت  لألشخاص ذوي اإلعاقة احلركية، حيث 
الصف  إلــى  األول  الصف  من  للطالب  مدرسة 

الثامن لألشخاص املعاقني حركّيًا.
التأهيلية  اخلــدمــات  أمــا  الدهيش،  ويضيف 
فتتمثل يف إنشاء معامل كورشة جنارة، وخياطة، 
عدة  يف  ودورات  ومــونــتــاج،  تطبيقية،  وبــرامــج 
لغات  ودورات يف  إداريــة،  بشرية  تنمية  مجاالت 
يف  صحية  خدمات  يقدم  كما  وغيرها،  عديدة 

العالج الطبيعي واإلسعافات األولية.
مشيًرا إلى أنه يوجد لدى مركز السالم مختبر، 
وكل اخلدمات التي تقدم للمعاقني مجانية، وأن 

جًدا،  كثيرة  املركز  يف  تواجههم  التي  الصعوبات 
أولها قلة املوارد التي تُعطى للمركز، وعدم وجود 

نفقات تشغيلية للمركز.

رعاية ضحايا األلغام )املدنيني(
األلغام(  من  للناجني  اليمنية  )اجلمعية      
وهي مستقلة تُعنى بإعادة تأهيل ضحايا األلغام 
واجتماعّيًا  اقتصادّيًا  ــ  اجملتمع  يف  وإدماجهم 
من  مجموعة  يديرها  ــــ  احلــقــوق  عــن  والــدفــاع 
الضحايا املؤهلني والذين لديهم خبرة يف اإلدارة. 
لفروع  الــعــام  املنسق  الشميري  ســالــم  لـــ  وفــًقــا 
باملقر  املالي  واملسؤول  احملافظات،  يف  اجلمعية 

األساس بصنعاء.
تابعة  مراكز  توجد  أنــه  الشميري،  ويضيف 
وألن  اليمنية،  احملــافــظــات  بعض  يف  للجمعية 
اليمن واحدة من أكبر بلدان العالم الـ  24املتأثرة 
عمل  خلطة  وفًقا  ــ  الصراعات  بحكم  باأللغام 
الوحيدة  ــ فهي اجلمعية  2004م  نيروبي عام   

التي ترعى ضحايا األلغام على مستوى اليمن.

مشروعات تنموية
اجلمعية  أن  إلــى  الشميري  سالم  أشــار      
وإعــادة  الضحايا  من  فــرٍد   1100 بتأهيل  قامت 
دمجهم يف اجملتمع عن طريق إنشاء العديد من 
املطابع،  مشروع  مثل:  االقتصادية  املشروعات 
ومراكز اخلياطة، واحلياكة، والنجارة، واحلدادة، 
وبقاالت  والنحل،  املواشي،  وتربية  واالتصاالت، 
عدٌد  منها  استفاد  الغاز،  بيع  ومحالت  صغيرة 

كبيٌر من الضحايا وأسرهم. 
 وأضاف )لصوت األمل(، أن إشراك الضحايا 
حيث  بأنفسهم،  الثقة  لهم  أعــاد  قد  التنمية  يف 
املانحني  األصدقاء  مع  بالتعاون  اجلمعية  تسعى 
يف الداخل واخلارج إلى تأهيل أكبر عدد ممكن 
اإلمكانات  وفق  وعلى  مراحل  الضحايا على  من 

املتاحة. 
تختص  اجلمعية  أن  إلى  الشميري  وينبه      
برعاية وتأهيل ذوي اإلعاقة من ضحايا الصراع 

والشباب(  واألطفال  والشيوخ،  )النساء،  املدنيني 
عن طريق إنشاء مشروعات تتناسب مع قدراتهم 
أنفسهم،  عــلــى  معتمدين  منتجني  ليصبحوا 

واستعادة مكانتهم يف اجملتمع والعيش بكرامة.
 مؤكًدا، أن عدد املدنيني ممن تسبب الصراع 
ــ  ــ وفًقا للمسح امليداني  بحدوث إعاقة لهم بلغ 
يُقدر بـ أكثر من  12000 حالة إعاقة من املدنيني 

يف العام 2021
اجلمعية  أهــداف  من  أن  الشميري،  لـ  ووفًقا 
بناء القدرات لضحايا األلغام من خالل التدريب 
بحقوق  والتوعية  اجملــاالت،  جميع  يف  والتأهيل 
اآلثــار  من  والتخفيف  عنها،  والــدفــاع  الضحايا 
أنشطة  تنفيذ  طــريــق  عــن  للضحايا  النفسية 
متنوعة، والعمل على دمجهم يف اجملتمع، ومراقبة 
املعنية  واجلهات  باأللغام  الصلة  ذات  املؤسسات 
بدعم وتأهيل ضحايا األلغام، عن طريق السعي 
لتنفيذ االتفاقيات واملعاهدات الدولية والقوانني 

والتشريعات الوطنية.

التوعية
    كما قامت اجلمعية بتنفيذ حمالت توعية 
ومخلفات  األلــغــام  آثــار  مخاطر  حــول  وتثقيف 
الصراع يف مختلف احملافظات اليمنية، والسعي 
لتجنب  إزالتها؛  والعمل على  انتشارها  للحد من 
آثارها على اجملتمع، بالتنسيق مع اجلهات املعنية 
احلمالت  وتنفيذ  والدولية،  احمللية  واملنظمات 
ــة والــصــحــيــة واملــســاعــدات  ــي ــوائ اإلغــاثــيــة واإلي
ـــ سالم  ــا ل ــًق ــام. وف ــغـ اإلنــســانــيــة لــضــحــايــا األلـ

الشميري.
    إميان اآلنسي )مديرة مؤسسة خذ بيدي( 
اإلعاقة  ذوي  بفئة  تعنى  املؤسسة  »إن  تــقــول: 
اجتماعّيًا  اإلعاقة  ذوي  دمــج  الرئيس  وهدفها 
شملت  البرامج  من  العديد  طريق  عن  وتعليمّيًا 
)الدمج التربوي، والتمكني االقتصادي، والتدريب 
االجتماعية،  والــرعــايــة  والــصــحــة،  والــتــأهــيــل، 
واألمن الغذائي واملياه واإليواء، وبرنامج احلماية 

واملناصرة”. 

مناصرة املرأة املعاقة
    تواجه املــرأة اليمنية مشكالت عديدة يف 
ثمَّ  ومن  ووظيفيةــ  وتأهيلية  اجتماعية  ــ  حياتها 
تقل مشاركتها اجملتمعية، هذه املعاناة تتضاعف 
يحصل  فالتمييز  اإلعاقة،  ذوي  من  النساء  لدى 
جهة  مــن  معاقة  وكونها  جهة  مــن  امـــرأة  كونها 
أخرى. وفًقا لـ سبأ جميل )رئيسة جمعية التحدي 

للمعاقات(.
النسوية  املؤسسات  أن  جميل،  وتضيف      
اليمن،  يف  مــحــدودة  املعاقة  بــاملــرأة  تهتم  التي 
عدم  منها  املعاقات  تواجه  صعوبات  هناك  وأن 
تفعيل التشريعات املتاحة ضمن الدستور اليمني؛ 
املتاحة  واملــوارد  الفرص  على  احلصول  ليتسنى 

للمرأة املعاقة.
 مؤكدة، أنه ال يوجد اهتمام بالبيئة التدريبية 
التأهيل  نحو  والتوجه  الهمم؛  ذوي  من  للنساء 
املهني الحتياجات سوق العمل، من ثمَّ فإن جهود 
والدفاع  اإلعاقة  ذوات  ملناصرة  تسعى  اجلمعية 

عن حقوقهن.
     من جانبها بشرى احملفدي )رئيسة مؤسسة 
املؤسسة  اهتمام  محور  إن  تقول:  للتنمية(  رمز 
ببناء  تقوم  إذ  اإلعــاقــة،  ذوو  واألطــفــال  النساء 
املعرفية واملهنية، وتسعى إليصال  النساء  قدرات 
النساء من ذوي اإلعاقة إلى مواقع صناعة القرار، 
واملشروعات  البرامج  كعمل  احتاجاتهن  وتلبية 

وتبني االستراتيجيات عبر وسائل اإلعالم.

الدعم النفسي
     مؤسسة روابــي النهضة التنموية احمللية 
لها نشاطات واسعة جًدا يف محافظة حجة ويف 
وإب،  صنعاء،  مثل  األخـــرى  احملافظات  أغلب 

وحجة، واحلديدة وغيرها. 
التقت »صوت األمل« بـخولة مطهر )أخصائية 
نفسية( يف املركز اجملتمعي حلماية ذوي اإلعاقة 
من النازحني بـ عبس يف )مؤسسة روابي النهضة 
تنفذ  املؤسسة  أن  إلى  أشــارت  حيث  التنموية(، 

الالجئني(  لــشــؤون  املفوضية  حماية  )مــشــروع 
االستشارة  وتقدم  النازحني،  من  اإلعاقة  لذوي 
االحــتــيــاجــات،  تقييم  طــريــق  عــن  االجــتــمــاعــيــة 
معايير  حسب  الطارئة  اإلحالة  معايير  وتطبيق 
الضعف من مفوضية شؤون الالجئني للمتضررين 
حالّيًا من القصف اجلوي والنزوح وحدوث حاالت 

إعاقة.
ــاك قــســًمــا خــاًصــا  وتـــوضـــح خـــولـــة، أن هــن
النفسي،  الدعم  وتقدمي  النفسية  باالستشارات 
حلاالت اإلعاقة الذهنية واحلركية التي تدهورت 
وإصابتهم  الـــنـــزوح،  بسبب  النفسية  حالتهم 

باإلعاقة التي ضاعفت معاناتهم.

حتديات
     ذكرت إميان اآلنسي )مؤسسة خذ بيدي( 
وتواجه  املؤسسة  تواجه  التي  التحديات  أبرز  أن 
بذوي  تُعنى  التي  املؤسسات  باعتقادهاــ جميع  ــ 
اإلعاقة، هي توسع احتياجات فئة ذوي اإلعاقة 
يوًما بعد يوم، ويف املقابل ضعف تفاعل املنظمات 

واجلهات املمولة مع هذه االحتياجات.  
      أما عن الصعوبات والتحديات التي تواجه 
جمعية الناجني من األلغام يقول سالم الشميري: 
»هــنــاك الــعــديــد مــن الــصــعــوبــات الــتــي تعانيها 
اجلمعية وتعيقها عن حتقيق أهدافها منها تزايد 
 2019 املاضنّي  العامني  خالل  الضحايا  أعــداد 
البرنامج  من  الدعم  أغلب  وتوقف  2020م،   –
ــد كبير  ــزاي اإلمنــائــي لـــألمم املــتــحــدة يف ظــل ت
األمم  من  الدعم  زيــادة  املفترض  وكان  للضحايا 

املتحدة واملانحني وليس العكس«.
أنــه مــن التحديات عدم      وأوضـــح ســالــم، 
وجود مقر إداري وتدريبي ثابت ومؤهل ملمارسة 
التي  واإلمكانات  املوارد  وقلة  األنشطة اخملتلفة، 
وارتــفــاع  أهــدافــهــا،  حتقيق  مــن  اجلمعية  متكن 
الذكور  الضحايا سواء  أوساط  بني  األمية  نسبة 
أم اإلناث، وتدهور األوضاع النفسية لدى أغلب 
الضحايا بسبب اإلهمال يف أثناء وبعد اإلصابة، 
يف  تقبلهم  وعــدم  الضحايا  بحقوق  الوعي  وقلة 

األسرة واجملتمع.
الضحايا  تــزايــد  مــع  الشميري،  وأردف      
الفترة  يف  خــصــوًصــا  ــــ  ومخيًفا  كــبــيــًرا  ــًدا  ــزاي ت
األخيرةــ تواجه اجلمعية صعوبة يف الوصول إلى 
وبعيدة  نائية  مناطق  من  معظمهم  الضحايا؛ ألن 
وجبلية، والطرق إليها وعرة وحتتاج إلى سيارات 
لتقدمي  إليهم  الــوصــول  من  للتمكن  رباعي  دفــع 

اخلدمات.

لسان حال املستفيدين
    الدكتورة خديجة احلبابي )معاقة حركّيًا( 
تقول: إن املنظمات الدولية يتمثل دعمها بتقدمي 
إلــى  بالنسبة  ــا  أمـ ــة،  ــي غــذائ وســــالت  عــربــات 
املشروعات فهي وهمية، وغرضها حتسني صورة 
املنظمة؛ كونها تعمل يف مجال احلقوق اإلنسانية 

واملعاقني وهم احللقة األضعف.
ذوي  من  اليمني  الباراملبي  الوفد  أن  يف حني 
اإلعاقة أخيًرا، شارك يف دورة )األلعاب الباراملبية 
وما  بـ طوكيو،  الفريق  يزال  2020م( وال  طوكيو 
يوًما  عشر  اثني  استمرت  منافسات  من  شهدته 
من 24 أغسطس حتى 5 سبتمبر 2021م، وسط 
من  الرياضني  أمهر  جمع  عاملي  باراملبي  حدث 
 4500 قــدر  بعدد  ــة  دول  163 مــن  اإلعــاقــة  ذوي 
على  للحصول  تنافسوا  عربية،  دولة   19 منها   ،
539 ميدالية ملونة يف 23 رياضة. وفًقا لـ رئيس 
مركز  حــركــّيًــا،  املعاقني  وتأهيل  رعــايــة  جمعية 
ذوي  مشاركة  يعدُّ  الذي  الدهيش،  فهد  السالم، 
الرياضة جناًحا وثمرة جهد اجلهود  اإلعاقة يف 

املبذولة. 
   إن االهتمام بذوي اإلعاقة والسعي لتنمية 
اجلميع  يتشاركها  مسؤولية  ومهاراتهم،  قدراتهم 
ليستطيع  مدني،  مجتمع  ومؤسسات  دولــة  من 
ذوو اإلعاقة خوض غمرات احلياة، واالندماج يف 
اجملتمع ونيل حقوقهم كافة وليكونوا قوى فاعلة 

يعيلون أنفسهم وأسرهم واجملتمع عموًما.

العدد )18( 2021/10/15 ملف العدد08

اجملتمع املدني وذوي اإلعاقة.. جهود محدودة يف مجال واسع

الصراع أضاف 12 ألف معاق جديد من املدنيني يف اليمن خالل السنوات املاضية
 أبرز متطلبات ذوي اإلعاقة: التعليم، التأهيل املهني، املشروعات التنموية، التوعية والدعم النفسي

     تؤدي مؤسسات اجملتمع املدني إلى جانب الدولة دوًرا 
الرعاية  ُسبل  وتختلف  امُلعاقني،  وتأهيل  رعاية  يف  كبيًرا 
بني التدريب املهني والتعليم والرعاية الصحية النفسية أو 
اجلسدية، من أجل حتقيق التنمية الشاملة، ولتعزيز ثقة 

ذوي اإلعاقة بذواتهم وتأمني حياة كرمية لهم وألسرهم. 



 سماح عمالق-  علياء محمد 
صوت األمل

مكفوف  )باحث  عتيق  محمد  الدكتور        
"يُعد  يقول:  اإلنــســان(  حقوق  مجال  يف  البصر 
اإلعاقة من  ذوي  لتمكني  األمثل  السبيل  التعليم 
لهم  بأهميتها  اإلدراك  ثّمً  ومن  حقوقهم  معرفة 
والقوانني  التشريعات  ســن  إن  إذ  وجملتمعهم؛ 
وحده ال يكفي مادام أن الفئات املُستهدفة غير 
ُمدركة حلقوقها بسبب األمية بخاصًة يف املناطق 

الريفية والنائية".
     مضيًفا: "من هنا تدر اإلشــارة إلى أن 
مليوًنا   115 عددهم  البالغ  األطفال  من  الكثير 
احتياجات  لديهم  الــدراســة،  يف  املنتظمني  غير 
الشامل  بالدمج  التعليم  وميثل  خاصة،  تعليمية 

استراتيجية أساسية للعمل مع هؤالء األطفال".
     ويقول فتحي خشافة )مدير فرع صندوق 
"تعدُّ  إب(:  املعاقني يف محافظة  وتأهيل  تدريب 
أحد  التعليمية  العملية  يف  املعاقني  دمج  عملية 
يف  لكن  الصندوق،  يقدمها  التي  البرامج  أهــم 
أنواع  كل  دمج  إلى صعوبة  اإلشــارة  أود  البداية 
ذهنّيًا  كاملعاقني  التعليمية  العملية  يف  اإلعاقات 
إلى  بحاجة  الفئة  هــذه  ألن  املــثــال؛  سبيل  على 
التعليم ومع ذلك يوجد  برامج خاصة يف مجال 
وقام  ذهنّيًا  للمعاقني  الطموح  مدرسة  إب  يف 

الصندوق بدمجها".
من  نوعني  هناك  "أن  ويوضح خشافة        
الدمج، دمج كلي يف املدارس احلكومية للحاالت 
ــذوي  ل فــصــول  بتخصيص  ــي  وجــزئ الــيــســيــرة، 
الكادر  اإلعاقة يف املدارس احلكومية مع توفير 

املشغل لها".

فصول ومدارس غير مهيأة 
التحق عاصم عبداهلل )أصم وأبكم 30- عاًما(  
)السياني(  قريته مبديرية  مختلطة يف  مبدرسة 
الثامن، ليطرحه مرض السل على  حتى الصف 
الفراش ملدة عام كامل، وعقب تعافيه بدأ والده 
احتياجاته  تراعي  مــدرســٍة  عن  البحث  برحلة 
إلى  التاسع  الصف  من  ــدًءا  ب لينتقل  اخلاصة، 
اخلاصة  االحتياجات  لذوي  )الصديق(  مدرسة 
من  الرغم  على  دراسته  يف  عاصم  تفوق  بتعز، 
من  وحيًدا  يقطعها  كــان  التي  الطويلة  املسافة 

محافظة إب إلى تعز يومّيًا. 

    لقد جنح عاصم يف احلصول على منحة 
دبلومه  وأكمل  )السعيد(  أكادميية  يف  دراسية 

العالي يف برمجة احلاسوب. 
     يقول األستاذ فؤاد مانع )معلم عاصم يف 
املدرسة بالريف(: "لقد كان هذا الطالب أعجوبة 
كان  بأنه  نعتز  ونحن  املالحظة،  وقوة  الذكاء  يف 

طالًبا لدينا".
    ويضيف محمد احلوباني )معلم عاصم يف 
املعهد، أستاذ البرمجة(: "لقد أثبت هذا الطالب 
بينه وبني ما يريد،  أنه ليس هناك حاجز يقف 
حيث أظهر مهارة عالية يف التعامل مع احلاسوب 

وأنظمته املعقدة، وأمتنى له مستقبلًا واعًدا".
     أما أمل عبد اهلل )تعاني من إعاقة حركية 
يسيرة( فقد أكملت تعليمها  يف مدارس حكومية 
ولم تد  صعوبة يف دراستها ألن إعاقتها يسيرة 
تقول: "إعاقتي يسيرة، فأنا استطيع السير بعكاز 
صعوبة  أجــد  كنت  أنــنــي  صحيح  قــدمــي،  على 
برغبتي  ذلــك  حتديت  ولكني  الـــدرج،  طلوع  يف 
من  عــدد  هناك  حكومية،  مبــدرســة  التعلم  يف 
الزميالت املقعدات حركّيًا، لم يستطعن االلتحاق 
الفصول  تهيئة  عدم  بسبب  مختلطة؛  مبدرسة 
بالتعلم يف مراكز  واملدارس الستقبالهم واكتفني 

ومؤسسات لرعاية املعاقات حركّيًا. 

يف امليدان
إب  امليداني يف محافظة  الــنــزول      خــالل 

بذوي  خاصة  دراسية  فصول   10 وجــود  أتضح 
والبكم،  للصم  اآلمـــال  مــدرســتــي  يف  اإلعــاقــة 
ومـــدرســـة 26 ســبــتــمــبــر، وفــصــول لــلــدمــج يف 
والنهضة،  للبنات  والــوحــدة  الــفــاروق،  مـــدارس 
عن  فــضــلًا  للبنات،  الــتــربــوي  السعيد  ومجمع 
املدارس اخلاصة أهمها: مدرسة الفجر اجلديد 
للمكفوفني بفصولها اخلمسة وهي تابعة جلمعية 
لدمجهم  متهيًدا  املعاقني  وتدريب  لتأهيل  العني 

يف العملية التعليمية خارج املدرسة. 
     األستاذ محمد سعد الــورايف )أمني عام 
اجلمعية اليمنية لرعاية وتأهيل املكفوفني(، وهو 
مكفوف البصر، يقول لـ)صوت األمل(: "تستهدف 
جمعية العني 1020 مكفوًفا من محافظات مينية 
عديدة ، ويدعمنا صندوق املعاقني التابع لوزارة 

التأمينات والشؤون االجتماعية". 
    ويضيف الورايف: "أنه من معايير القبول يف 
اجلمعية، أن تكون نسبة النظر لدى الطالب أقل 
من %65، حيث نوزع أدوية الزوالمول وهو عالج 
نادر لضغط العني، واملنهج املسموع، ونقدم منًحا 
مجانية بواقع خمس نظارات من املركز التركي، 
وعشر نظارات من املركز التركي سنوّيًا لضعاف 

البصر".
     ويوضح الــورايف، أن مستهديف اجلمعية 
يف  طالّبًا  و26  جامعّيًا،  طالًبا   34 العام  هــذا 
اجلمعية  تأسست  وقد  اجلديد،  الفجر  مدرسة 
الثالث من  اليمنية لرعاية وتأهيل املكفوفني يف 

أغسطس1998 م.
     أما يف محافظة صنعاء فهناك مدرسة 
املعاقات حركّيًا تقوم  تتبع مركز السالم لرعاية 
الصف  إلى  األول  الصف  من  األطفال  بتدريس 
حركية،  إعاقات  من  يعانون  وجميعهم  الثامن، 
املدرسة مؤهلة بالكامل الستقبالهم، من ممرات 
تنقل  التي  الباصات  وتوفير  بالعربات  خاصة 

الطالب إلى املدرسة. 
طالبات  )إحـــدى  الــرميــي  عاتكة  وأوضــحــت 
ممرات  إلــى  يحتاج  حركّيًا  املعاق  أن  املــدرســة( 
خاصة، حتى يسهل تنقله يف املدرسة، وهذا ماال 
وهذا  واجلامعات احلكومية؛  املدارس  يتوفر يف 
لذوي  التعليمي  الدمج  عملية  أمــام  عائًقا  يعدُّ 

اإلعاقة.

صعوبات يف املناهج التعليمية
جهوًدا  إب  املعاقني يف  ويــبــذل صــنــدوق      
اإلعاقة يف  ذوي  دمج  عملية  متواصلة  إلجنــاح 
)مدير  خشافة  فتحي  يسرد  التعليمية،  العملية 
"يصرف  بقوله:  النشاط  ذلــك  الصندوق(  فــرع 

الصندوق نفقات مدارس الدمج اجلزئي وأجور 
الـــكـــادر ويــوفــر مـــواصـــالت خــاصــة لــلــطــالب، 
العلمية  املــواد  من  املكفوفني  الطلبة  يعفي  كما 
ويوفر  والــرســومــات،  والفيزياء،  كالرياضيات 
للمكفوفني،  "برايل"  بلغة  بهم  اخلاصة  املناهج 
ص  وامتداًدا من هذا العام -2020 2021م، ُخصِّ
متهيًدا  األهلية،  املــدارس  يف  للمعاقني  مقعدان 
كما  التربية،  مكتب  عبر  التنسيق  من  إلعفائهم 
نسق الصندوق للمعاقني يف اجلامعات احلكومية 

واألهلية".
أنـــه يــحــق ألي معاق  ــؤكــد خــشــافــة،       وي
التعليمية  العملية  يف  الدمج  ببرنامج  االلتحاق 

مادامت إعاقته تسمح بذلك. 

       أصبحت قضية دمج ذوي اإلعاقة يف التعليم من املواضيع املهمة، 
إلى  وتدفع  اإلعاقة؛  ذوي  لألشخاص  النمو  لتحقيق  ملحة  وضرورة 
تعزيز الثقة بالنفس والشعور باالنتماء إلى اجملتمع الذي يعيش فيه،  

وتساعد على تقبل اإلعاقة والشعور بقيمة احلياة.
    وتعد اتفاقية  دمج ذوي اإلعاقة يف التعليم من االتفاقيات الدولية 

التي تهدف إلى حماية وتعزيز حقوق األشخاص املعاقني.
    وأقرت اليمن قرار الدمج يف العام  2006م، وصادقت عليه يف العام 
24 وُقبل القرار بشرط توفير بيئة تعليمية  2008 م وأجازته يف املادة 

مناسبة جلميع فئات ذوي اإلعاقة. 
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علياء محمد 
صوت األمل

    فئة األشــخــاص مــن ذوي اإلعــاقــة أحد 
جمهور هذه الوسائل، الذين  يواجهون  عدًدا من 
واجلهل  لهم،  السلبية  النظرة  أهمها  التحديات 
حققت  فهل  معهم،  التعامل  وكيفية  بحقوقهم 
وسائل اإلعالم دورها يف تقدمي الهدف املطلوب 

خلدمة  قضايا اإلعاقة عموًما؟!
“ دكــاكــني وفــوضــى إعــالمــيــة« هــكــذا وصف 
اإلعالمي عالء الهمداني )مذيع من ذوي اإلعاقة 
مؤكًدا،  احمللية(.  اليمنية  اإلذاعــات  البصرية يف 
دوًرا ضعيًفا  تؤدي  أصبحت  اإلعــالم  وسائل  أن 
وأن  املهمة،  اإلجتماعية  القضايا  مناقشة  يف 
تهتم  تعد  فلم  كبيًرا،  انحراًفا  أنحرف  مسارها 
بقضايا األشخاص من ذوي اإلعاقة، وال تتيح لهم 

الفرصة يف املشاركة.
يف السياق ذاته يرى اإلعالمي محمد الشيباني 
)من ذوي اإلعاقة( أن املؤسسات اإلعالمية أظهرت 
مواهب وإبداعات ذوي اإلعاقة، معتبًرا ذلك مجرد 
يف  عليها  املنصوص  احلقوق  متناسني  )تلميع(  
القوانني، وكذا الواجبات ودور املعاقني يف التنمية. 
     وحول الصعوبات التي واجهها يف تربته 
الشيباني:  يقول  اإلذاعي،  التقدمي  اإلعالمية يف 
2017م،  العام  من  بــدأت  اإلعــالم  يف  »تربتي 
كثيرة  أموًرا  منها  وتعلمت  جيدة  ما  نوًعا  وكانت 
صعوبات  وواجهت  اخلوف،  حاجز  كسر  أهمها: 
التي  السردية  البرامج  تقدمي  ناحية  من  عديدة 

حتتاج إلى اإلعداد والتقيد بسيناريو.
حتويل  صعوبة  يف  يكمن  العجز  أن  موضًحا، 
املادة إلى طريقة برايل البارزة)نظام كتابة خاص 
بذوي اإلعاقة البصرية(، األمر الذي جعله يتجه 

إلى البرامج احلوارية. 

دراسة إعالمية واستبانة 

    كشفت دراسة صادرة عن مركز الدراسات 

2018م عن عدد  يوليو  واإلعــالم االقتصادي يف 
اإلذاعات اليمنية، التي وصلت إلى 44 إذاعة، 15 
إذاعة حكومية, و 21 إذاعة خاصة, إضافة إلى 

ثماني إذاعات مجتمعية. 
العام  أخـــرى يف  دراســـة  املــركــز  أصـــدر  كما 
2017م، أوضحت ازدياد عدد القنوات التلفزيونية 
حكومية  مينية  فضائية  قناة   22 إلــى   لتصل 
وخاصة وحزبية، 14  قناة تبث من خارج األراضي 

اليمنية، وثماني قنوات تبث من داخل اليمن .
ذوي  )مــن  القدسي  سلطان  فهيم  الصحفي 
اإلعاقة احلركية( يؤكد أهمية دور وسائل اإلعالم 
ــ وبخاصة املرئي ـ يف التأثير يف األشخاص من 
تطرح  مساحة  إعطاء  طريق  عن  اإلعاقة   ذوي 
تعالج  التي  البرامج  وإيجاد  وواقعهم،  قضاياهم 
ذلك الواقع والتي رمبا تكون من ضمن الرسالة 

املنوطة باإلعالم وخاصة التلفاز. 
مضيًفا: »ما يعتري وسائل اإلعالم من قصور 
الصعوبات  مــن  كبيًرا  ــا  كــّمً يضيف  عائًقا  يعدُّ 
هنا  ومن  اإلعاقة،  ذوي  تواجه  التي  والتحديات 
يستلزم األمر  إعادة النظر فيما يحتاج إليه ذوو 
ذوي  أن  أذهاننا   عن  يغيب  أال  ويجب  اإلعاقة، 
اإلعاقة هم جزء من اجملتمعات اإلنسانية، فمع 
خصوصية أوضاعهم إال أنها ال تشطب إنسانيتهم 

وال تلغيها”. 
مه التلفاز من      ويوضح القدسي أن ما يقدِّ
برامج ومسلسالت يُفترض أن تكون موجهة لكل 
فئات اجملتمع من دون استثناء، مع مراعاة  كل 
فئة سواء أكانت من ذوي اإلعاقة أم من غيرها، 
وأنه من الضروري عمل دراسة واستبانة للمحتوى 

املقدم.
استعمال  على  التأكيد  أن  إلى  فهيم  ويشير   
لغة اإلشارة يف وسائل اإلعالم املرئي، هو ضمان 
حلق الشخص األصم يف احلصول على املعلومات 
واملعارف، بل من املهم ألَّا تكون الترجمة مقتصرة 
يكون  برامج  فهناك  احمللية،  األخبار  على  فقط 
إليها  احلــاجــة  أمــس  يف  السمعية  اإلعــاقــة  ذوو 

ومعرفة ما يدور فيها.
    يف املقابل يجب أن يكون احلق نفسه لذوي 

أثناء  يف  إعاقتهم  مراعاة  يف  البصرية  اإلعاقة 
الفقرات اإلعالنية للبرامج أو النشرات اإلخبارية 
استكمال  االقتصادية خصوًصا يف  أو  الرياضية 
القراءة الصوتية، وعدم االكتفاء باإلعالن الكتابي 
الذي ال تصاحبه قراءة. وفًقا لـ فهيم القدسي.  

يأتي  اإلعالنات  تلك  أغلب  أن  متعجًبا،       
املذيع على قراءتها إلى أن يصل إلى مواعيد البث 
واإلعادة، ليقول: “يأتيكم يف األوقات التالية” يف 
صمت متاًما يجعل املسألة مأساوية وبحاجة إلى 

مساعدة ملن هم من ذوي اإلعاقة البصرية. 
متمنّيًا، أن يعمل اجلميع على ما يخدم قضايا 
األشخاص من ذوي اإلعاقة، وأال يُساء إليهم يف 
إطار من املعايير والضوابط لألعمال التلفزيونية. 

عدم الثقة
أوضح دارس البعداني )مدير املركز اإلعالمي 
املــؤســســات  أن  ــة(،  ــ ــاق اإلعــ ذوي  لــألشــخــاص 
ويف  اإلعاقة  ذوي  بقدرات  تؤمن   ال  اإلعالمية 
التعامل  كيفية  ومن  منهم،  تتخوف  نفسه  الوقت 
معهم، وكيف يستطيع اإلعالمي من ذوي اإلعاقة 
تقدمي عمله بأكمل وجه ومن دون قصور، وهذه 
الوسائل  فيها  تقع  التي  الكبيرة  األخــطــاء  مــن 
يرفضون  الشخص  إعاقة  فلمجرد  اإلعالمية، 
إتاحة الفرصة له وإعطائه مكان يف مؤسساتهم.

     وأكد لصوت األمل “نحن ــ ذوي اإلعاقة 
وإننا  خاطًئا،  عرًضا  قضايانا  عرض  نرفض  ــ 
تستهدف  مــواضــيــع  وطـــرح  تــنــاول  ــى  إل بحاجة 
الشخص املعاق بطبيعته، كأي فرد يف  اجملتمع، 

له حقوق وعليه واجبات”.

واقع إعالمي مؤلم 
    ترى اإلعالمية هناء جميل)مدير البرامج 
أنــه ال وجــود لبرامج  يف إذاعـــة إف إم شــبــاب( 

تستهدف اإلعاقة يف اليمن من اجلهة اإلعالمية 
خالل الوضع احلالي، فهناك مفارقات كثيرة بني 

دورها اآلن وما كانت تقدمه يف السابق.
وسائل  أن  األمـــل،  لصوت  وتــؤكــد جميل      
أخرى  منحنيات  نحو  اإلعــالم اتهت يف عملها 
الفترة،  هذه  مختلفة خالل  جوانب  عن  والبحث 
بذلك قضايا  متناسني  املادة  نحو  أغلبهم  ه  واتَّ
وتعاملوا  اإلعالمية،  رسالتهم  يف  االعاقة  ذوي 

معها سطحّيًا، ولم يعيروها أيَّ إهتمام .
    وأشارت هناء جميل إلى أن هناك شريحة 
من اإلعالميني من ذوي االعاقة موجودين وبكثرة، 
ولهم من اإلبداع سهٌم، ولديهم نظرة ثاقبة تفوق 
أو  دعــم  أيَّ  يلقون  ال  لألسف  ولكن  املبصرين، 
التواصل  وســائــل  ــى  إل بعضهم  واتـــه  حتفيز، 
االجتماعي وقنوات اليوتيوب، مع أن رسائل ذوي 
اإلعاقة تصل إذاعّيًا بنسبة %80 ــ حد وصفهاـ 
أثر كبير، والحظنا ذلك من خالل تربتنا  ولها 
اإلعالمية يف برنامج )نحن هنا(، وكذلك برنامج 
)ألجلك أنت(الذي كان موجه لفئة ذوي اإلعاقة، 

وكان هناك تفاعل كبير من جميع الفئات. 

أول مؤسسة إعالمية لذوي اإلعاقة

ــألشــخــاص ذوي  ــي ل ــالمـ ــز اإلعـ ــركـ    )املـ
تهتم  حقوقية  إعالمية  مؤسسة  أول  اإلعاقة( 
بإعالم األشخاص من ذوي اإلعاقة يف اليمن يف 
اجلانب احلقوقي، وجانب مناصرة األشخاص 
التي  مــن ذوي اإلعــاقــة، ورصـــد االنــتــهــاكــات 
يتعرض لها املعاقون يف وسائل اإلعالم ، وذلك 
تطرح  أن   يجب  كيف  تبنيِّ  التي  املــواد  بإنتاج 

قضاياهم.
يقول دارس البعداني )مدير املركز اإلعالمي 
س املركز بجهود  لألشخاص ذوي اإلعاقة(: “أُسِّ

مجموعة من الشباب رغبة منهم بأن يكون هناك 
وسائل  ولتعريف  الــفــئــة،  لــهــذه  مسموع  صــوت 
ذوي  األشــخــاص  قضايا  تتناول  كيف  اإلعـــالم 
وعمل  بقضاياهم،  املعاقني  وتوعية  اإلعــاقــة، 
شراكات مع مؤسسات إعالمية ومراكز البحوث 

والتطوير األكادميية”.
   موضًحا لصوت األمل، أن فئة ذوي اإلعاقة 
اجملتمع،  فئات  %15مـــن  نسبة  متثل  اليمن  يف 
قضايا  أهمية  اإلعــالم  وسائل  تــدرك  أن  ويجب 
ذوي اإلعاقة وتعطيها الفرصة واملساحة املنصفة 

والكافية.

مناذج مشرقة
   استطاع عدد من شباب ذوي اإلعاقة، التغلب 
على إعاقتهم واالستمرار بالكفاح، فاثبتوا للجميع 
أنهم كغيرهم من األشخاص قادرين على تطوير 

ذواتهم وخلق تأثير فعلي يف واقعهم أبرزهم:
الشاب اإلعالمي دارس البعداني الذي يعاني 
أصبح  بل  لها،  يستسلم  لم  بصرية،  إعاقة  من 
أكثر إصراًرا وعزمية.  أكمل دارس دراسته  بها 
جيد  بتقدير  اإلعــالم  كلية  يف  وتخرج  اجلامعية 
جًدا، وواصل عمله اإلعالمي وحصل على فرصة 
إذاعــة مجتمعية  أول  تاميز  إذاعــة مين  عمل يف 

مينية.
    كما حصل على عدد من الدورات التدريبية 
يف اجملال اإلذاعي، داخل وخارج اليمن، وكان لها 
دور كبير يف تطوير مهاراته اإلذاعية والصحافية 

حتى أصبح يقوم بتدريبات إعالمية.
    وبالثقة نفسها واإلرادة استطاع اإلعالمي 
من  عــدد  اكتساح  الــهــمــدانــي”  “عـــالء  البصير 
التقارير بخامة صوت رائعة وجميلة، وأصبح من 
متفرد وخاص يف  بأسلوب  املتمتعني  اإلعالميني 

تقدمي البرامج ودخوله عالم اإلخراج اإلذاعي. 

تغيب برامج ذوي اإلعاقة يف وسائل اإلعالم احمللية
اخملتلفة  اإلعالم  بوسائل  اليمنية  اإلعالمية  الساحة  تنوعت 
ا يف عملية التأثير  املسموعة, واملقروءة، واملرئية، مقدمًة دوًرا حيوّيً
يف ُمستقبل الرسالة، فأصبحت وسيلة من وسائل التعبير عن القضايا 

واملشكالت والهموم لألفراد  بفئاتهم اخملتلفة.

فهيم القدسي دارس البعدانيمحمد الشيباني

حتقق احُللم رغم الصعوبــات..
رجاء مكرد
صوت األمل

يف أقل من عام، حتديًدا منُذ 12 نوفمبر 
ــ  احلبابي  خديجة  الدكتورة  كانت  2020م، 
من ذوي اإلعاقة احلركيَّةــ ضيفًة لـ صحيفة 

"صوت األمل".
كان دأب خديجة املثابرة ومواصلة تعليمها 
درجة  تنال  كي  إعاقتها  ت  األكــادميــي، حتــدَّ
لتسعد  احلبابي  عــادت  والــيــوم  الــدكــتــوراه، 

الصحيفة بخبر حتقيق ُحلمها األكادميي.
ــى درجــــة الـــدكـــتـــوراه  فــقــد حــصــلــت عــل
الرسمية  املــؤســســات  )دور  بــأطــروحــتــهــا 
الوطنية والدولية يف إدماج املعاقني حركّيًا يف 
اليمني، دراسة ميدانية مقارنة بني  اجملتمع 
الريف واحلضر(، فلنرافق الدكتورة خديجة 

ونستكمل حكايتها.

احُللم أصبح حقيقة
    "حتقق احللم، واحلمد هلل، الصعوبات 
أبحث عن عمل من  كبيرة جــًدا، كنت  كانت 
التسجيل  بعد  الدراسة  نفقات  تغطية  أجل 
من  عمل  على  مت  قدَّ الــدكــتــوراه،  ببرنامج 
أذهب  كنت  وكذلك   ،HR مين  موقع  خالل 
ولم  املنظمات  مــدراء  بعض  مع  للمقابالت 

أيأس". وفًقا لـ الدكتورة خديجة  احلبابي.
مكتب  يف  عملت  احلبابي،  وتضيف      
للرؤية الوطنية عضًوا يف وحدة بناء القدرات، 
وكان هذا العمل يف بداية السنة الثانية من 
من  والتقدير  ــرام  االحــت ولقيت  الــدكــتــوراه 
األستاذ محمود اجلنيد )نائب رئيس الوزراء، 
ورئيس وحدة بناء القدرات( والزمالء، عملت 
فيه مدة قبل حصولي على درجة الدكتوراه.

مــؤكــدة، عــرضــت مــوضــوع بــيــع كتاب 

اليمن  اإلعاقة يف  ذوي  األشخاص  )واقع 
بني املنظمات احمللية والدولية( للجمعيات 
االستمرار  استطع  ولم  بعضهم،  وتاوب 
يف العمل، وكذلك النزول امليداني لتطبيق 
محافظات  ســت  يف  األطــروحــة  استبانة 
ريفها  سياسية  عاصمة  ــة  )األمــان وهــي 
ــاء، وصــعــدة   ــع عـــمـــران ومــحــافــظــة صــن
اقتصادية جنوبية  شمالية، عدن عاصمة 

ريفها الضالع(.

الدافع
ــدافــع الـــذي يجعلني  تــقــول احلــبــابــي: "ال
على  املعاقني  حصول  حلمي  لتحقيق  أسعى 
أو  رحمة  وليس  قانونية،  بطرق  حقوقهم 
مينيون  مــعــاقــون  فنحن  أحـــد،  مــن  شفقة 
وتشجيع  دولـــة،  ــة  ورعــاي ظــل  نعيش حتــت 
صنعاء  جامعة  ويف  وحسني،  عــادل  أخواني 

البروفيسور علي سعيد الطارق". 
مضيفة، أن من الدوافع لتحقيق طموحها، 

أســرة  إلــى  وتنتمي  معاقة  كونها  يف  يتمثل 
حصلت  متوسًطا،  اقتصادّيًا  مستوى  تعيش 
شخصي،  مبجهود  العلمية  ــدرجــة  ال على 
درست  منظمة،  أو  دولة  رعاية  وليس حتت 
الرواتب وتخلي  يف ظروف الصراع، وتوقف 
أو  الــوطــنــيــة  الــرســمــيــة  املــؤســســات  جميع 
الدولية عن واجبها تاه هذه الشريحة التي 
تضم عدًدا كبيًرا ممن يحتاجون إلى أن متدَّ 

لهم يُد العون  يف ظل استمرار الصراع.
ــدي رغــبــة يف الــتــنــافــس على  ــدة: "لـ ــؤك م
يف  العالم  علماء  ومنافسة  العاملية  الزمالة 
مجال  العاملة يف  واملنظمات  اإلعاقة  مجال 

اإلعاقة".
الطموح مستمر

لدى  الــدكــتــوراه،      حققت خديجة طموح 
خديجة طموحات أخرى يف احلصول على منحة 
مجال  يف  األكــادميــي  والعمل  العاملية  الزمالة 
اإلعاقة يف إحدى اجلامعات العاملية مثل: جامعة 
أو  بريطانيا،  ليفربول يف  برمنجهام،  أكسفورد، 
أي جامعة عريقة يف الدول األوربية،  باإلضافة 
إلى إنشاء مركز خاص مركز أبحاث ودراسات 
حول اإلعاقة، ومركز طبي متخصص يف مجال 
واكــتــشــاف  التشخيص،  عــلــى  يعمل  اإلعــاقــة 
العالجات  وتوفير  املبكر،  والــتــدخــل  اإلعــاقــة 

اجملانية لألسر األشد احتياًجا.
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صوت األمل
سماح عمالق

يف الثالث من ديسمبر 1992م أعلنت اجلمعية 
العامة لألمم املتحدة يف قرارها رقم 47/3 عن 

اليوم الدولي لألشخاص ذوي اإلعاقة. 
األمم  جلمعية  الرسمي  للموقع  وتبًعا       
حقوق  تعزيز  إلــى  اليوم  هــذا  يهدف  املتحدة، 
جميع  يف  ورفاههم  اإلعــاقــة  ذوي  األشــخــاص 
تنوير  وكذلك  واإلمنائية،  اجملتمعية  اجملــاالت 
اإلعاقة  ذوي  األشخاص  بحالة  اجملتمع  وعي 
يف كــل جــانــب مــن جــوانــب احلــيــاة السياسية 

واالقتصادية والثقافية واالجتماعية. 

ا  يوم 3 ديسمبر دولّيً
     حتت شعار "إعادة البناء بشكل أفضل: 
بعد  ومستدام  نافع  للجميع  شامل  عالم  نحو 
األشخاص  خــالل  من   19(  - )كوفيد  جائحة 
معهم".  وبالتعاون  أجلهم  ومــن  اإلعــاقــة  ذوي 
لألشخاص  الدولي  باليوم  "اليونسكو"  حتتفي 
أسبوًعا  مدته  احتفالي  ببرنامج  اإلعاقة  ذوي 
ديسمبرمن   3 إلى  نوفمبر   25 من  ميتد  كاملًا 
االحتفالية  الفعاليات  هذه  أقيمت  و  عام،  كل 

لعام 2020.
    ويف عام 2020م نظمت "اليونسكو" كذلك 

على  املسألة  بهذه  الوعي  لتنوير  عاملية  حملة 
التركيز على  التواصل االجتماعي مع  منصات 
أثر جائحة كورونا يف األشخاص ذوي اإلعاقة 
ــوري لــألزمــة عــن طريق  ــف وعــلــى الــتــصــدي ال
للحلول  واملبتكر  والشامل  املنفتح  االستخدام 
حملة  طريق  وعن  الرقمية،  واملــوارد  واألدوات 
وا حكاياتنا، والتمكني حلقوقنا". معنونة بـ "ُقصُّ

وبــنــاًء عــلــى عــقــود كــثــيــرة مــن عــمــل األمم 
باتفاقية  دفعت  اإلعــاقــات،  مجال  يف  املتحدة 
حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة - التي اعتُمدت 
األشخاص  أولئك  بحقوق  قدًما   2006- عام 
 2030 أعمال  تنفيذ جدول  إطار  ورفاههم يف 
األعمال  أطر  من  وغيرها  املستدامة  للتنمية 
ذوي  األشــخــاص  إدمـــاج  ميثاق  مثل  الــدولــيــة، 

اإلعاقة يف العمل اإلنساني .

أكثر من مليار معاق يف العالم
األمني العام جلمعية األمم املتحدة أنطونيو 
غوتيريش وّكد -عند تدشينه استراتيجية األمم 
يونيو  شهر  اإلعاقة يف  منظور  إلدماج  املتحدة 
املتحدة هي  2019م - ضــرورة أن تكون األمم 
أهمية حتسني  ووكد  بها،  يُحتذى  التي  القدوة 
بإدماج  يتصل  فيما  وأدائــهــا  املنظمة  معايير 
منظور اإلعاقة يف كل ركائز العمل ابتداء باملقر 

الرئيس وانتهاء بامليدان. 
املتحدة يف موقعها  أعلنت األمم  كما        
جميع  يف  شخص  مليار  من  أكثر  أن  الرسمي 
 ، اإلعاقة  أنواع  من  نوًعا  يعانون  العالم  أنحاء 
أي ما يعادل ٪15 من سكان العالم ، ومن املتوقع 
أن يرتفع هذا العدد يف السنوات املقبلة بسبب 
زيادة انتشار األمراض غير السارية وشيخوخة 

السكان. 
من  شخص  مليار  أصــل  من   80% ويعيش 
النامية، كما يُقدر أن  البلدان  ذوي اإلعاقة يف 
 60 أعمارهم  تبلغ  الذين  املسنني  من   46%
ويُحتمل  اإلعــاقــة،  ذوي  من  هم  أكثر  أو  عاًما 
أن تعاني واحدة من كل خمس نساء من إعاقة 
يعاني واحد من كل  بينما  أثناء حياتها،  ما يف 
عشرة أطفال من اإلعاقة. وفًقا لتقرير نشرته 
يف  الرسمي  موقعها  يف  املتحدة  األمم  جمعية 

الثالث من ديسمبر الفائت. 

احتفاالت محلية

ــي )نـــائـــب مــديــر  ــوالنـ ــول إبــراهــيــم اخلـ ــق ي
محافظة  يف  املعاقني  وتأهيل  رعاية  صندوق 
املركز  كان  السابق  "يف  األمــل(:  لـ)صوت  إب( 
الرئيس يعتمد إقامة فعاليات بهذه املناسبة يف 
فروع الصندوق باحملافظات، وكان يعتمد إقامة 
فعالية احتفالية مبشاركة املعاقني كافة من كل 

اجلمعيات".
    ويستدرك اخلوالني: "لكن يف السنوات 
ــامــة الــفــعــالــيــات بهذه  األخــيــرة اقــتــصــرت إق
املناسبة على املركز الرئيس، وقد وضعنا خطة 
ملشروع إقامة فعاليات بهذه املناسبة هذا العام 
يف محافظة إب، ونأمل موافقة املركز الرئيس 

يف صنعاء".
وقد عبر عبداهلل عبدالكرمي )18 عاًما معاق 
هذه  مثل  إلقامة  تطلعه  عن  إب(  من  حركّيًا 
احتياجات  إلى  األنظار  تلفت  التي  االحتفاالت 
يف  إدماجها  بأهمية  الوعي  وتزرع  الفئة،  هذه 
أو  والعملية من دون متييز  احلياة االجتماعية 

إقصاء. 
      ومــن جانبها أشـــادت األســتــاذة وفــاء 
ــا ذا"( بجهود  أن "هــا  ــرة مــركــز  ــورايف )مــدي ــ ال
صندوق املعاقني يف تنمية قدراتهم، وتدريبهم، 
لديهم بحفالت صغيرة  املعنوية  الروح  وحتفيز 
تقام بني احلني واآلخر، ومن دون أية إمكانات. 
وتــدعــو وفــاء إلقــامــة فعاليات كبيرة        
ألن  للمعاقني،  العاملي  اليوم  مبناسبة  مدعومة 
بجدوى  ومحلّيًا  دولّيًا  اعتراًفا  يعدُّ  اليوم  هذا 
وجودهم، وأحقيتهم يف العيش الكرمي مع وفرة 

كامل متطلباتهم. 
     يف السياق ذاته عبَّرت أمل محمد)25 
عن  ذمــار(  محافظة  من  حركّيًا  معاقة  عاًما 
يف  وبنظرائها  بها  باالحتفال  البالغة  سعادتها 

اليوم العاملي بذوي اإلعاقة. 
وقال مفيد عبداهلل )29 عاًما كفيف البصر 
من محافظة عدن( :"هذا اليوم يُوِلي للمعاقني 
هذه  أنتظر  وأنا  بوجودهم،  ويشعرهم  أهمية، 

الفعاليات ألقول باختصار أنني هنا".

عن محمد سليم.. مخترع أجهزة تعويضية للحركة
رجاء مكرد
صوت األمل

ليلٍة وُضحاها حتول محمد من رجٍل سليم  بني 
متحرك.  كرسيٍّ  على  يعيش  شخص  إلــى  ُمعافى 
ــ  حادث سير بسيط وخطأ طبي فادح يف العملية 
ــ تسبب يف شلِّ حركة  حتديًدا يف العمود الفقري 
الطرفني السفليني طوال 13 سنة، لكنه لم يستسلم 
للمعاناة، فصنع من ضعفه قوة لُه ولذوي اإلعاقة، 
على  للحركة  تعويضية  أجهزة  وُصنع  اختراع  وبدأ 

الرغم من إعاقته احلركية.
أبــنــاء  مــن  ــا  عــاًم  30 الــزراعــي  سليم  محمد   
املستوى  احلــاســب  عــلــوم  درس  تــعــز،  مــحــافــظــة 
األول، ولكن بعد احلادث توقف مشواره التعليمي، 
»كنت  يقول محمد:  فاإلعاقة غيرت مسار حياته، 
أتوقع أن أقف على قدمي خالل سنة من احلادث، 

ولكن مرت سنوات ولم تتحسن حالتي«.

ب عليها املعاناة والتغلُّ
    يعيش سليم مع أمه وأخته وزوجته، ما يعوله 
إذ  الشهرية،  متطلباته  ربع  يسد  ال  مبلغ  وعائلته 
شهرّيًا؛   %  75 بنسبة  تراكمي  قرض  على  يعتمد 
اليومية،  أسرته  واحتياجات  احتياجاته  لتغطية 
كثير من  يعجز عنها  وميتلك محمد قدرات مهنية 

املتخصصني يف مجال الهندسة.
على  يقعد  وهــو  سليم  على  أعـــوام  ــرت  م     
كرسيه، لكنه استطاع أن يكسر اليأس، حيث يتنقل 
محمد بسيارته - التي حول قيادتها إلى يدوية - 
وتأهيل  رعاية  عمله يف صندوق  مقر  إلى  يوم  كل 
من  التخفيف  إلــى  باختراعاته  ويسعى  املعاقني، 
معاناة ذوي اإلعاقة، وذلك بصناعة كرسيٍّ يتكيف 

مع نوع اإلعاقة احلاصلة لهم.
ــمــُت بصناعة  »ق مــحــمــد:  املــهــنــدس  يــقــول      
قيادتها  يف  للتحكم  هنداي  نوع  من  لسيارتي  جهاز 
من  املستورد  يفوق  مثالي  بتصنيع  اليد  طريق  عن 
اخلارج، كما أقوم بصناعة الكرسي من قصب املاء«.

خطة للنهوض
      قبل احلادث كان سليم يعمل حداًدا يف ورشة 
ودراسته  عمله  وتعطل  إصابته  وبعد  بــه،  خاصة 
بديلًا  متحرك،  كرسيٍّ  على   تركَّب  عجلة  اخترع 
لزيادة  ُصنِّعت  النقل،  وسائل  ركوب  من  للمعاقني 
التكاسي، وحقق  بدلًا عن  والتنقل  الكرسي  سرعة 
الكهربائي  الكرسي  إن  إذ  مذهلة،  نتائج  االختراع 
والعجلة  الساعة،   يف  كيلو  خمسة  اخملترع ميشي 
واحدة  بشحنة  كيلو   50 سليم متشي  التي صنعها 

وسرعتها 25 كليو يف الساعة.
    لم يحصل سليم على أيِّ جوائز للتصنيع الذي 
رعاية  صندوق  يف  توظيف  على  حصل  لكنه  قدمه، 
وتأهيل املعاقني، وأخيًرا قدم سليم مشروعي )ورشة 
)األشخاص  التعويضية(،  األجهزة  وصيانة  تصنيع 

من ذوي االحتياجات اخلاصة بعني اإلنسانية(.

مساعدة ذوي اإلعاقة
محمد  املهندس  أن  إال  الصعب  وضعه  مع      
تولدت فكرته من  الذي  التصنيعي  أطلق مشروعه 
ُمعاًقا حركّيًا- ومعاناة آالف  كونه   – رحم معاناته 

املعاقني.
املنظمات  يــدي  بــني  مشروعه  سليم  يضُع      
واجلهات الداعمة، الذي سيسهم إسهاًما كبيًرا يف 
اليومية لذوي اإلعاقة،  حل املشكالت والصعوبات 
فهدف املشروع إخراج املُعاق من سجن اإلعاقة إلى 
يف  مجتمعه  املُعاق  ليشارك  واإلنتاج؛  احلياة  واقع 

البناء واإلعمار.
سليم  محمد  يواجهها  التي  الصعوبات  وعن     
يف مشروع صناعة الكراسي واألجهزة التعويضية، 
مهيئة  معامل  وجود  وعدم  املــال،  قلة  بـ:  يحددها 
ومجتمع   ، والتصنيع  الهندسة  مجال  يف  للمعاقني 
مما  أكثر  املعاق  أعطى  إذا  إال  للمعاق   يعمل  ال 

سيأخذ.

طموح
طموحات  سليم  محمد  املـُـهــنــدس  لـــدى       
تصنيع  ورشـــه  فتح  وهــي  حتقيقها،  إلــى  يسعى 
كراسي للمعاقني إنتاج محلي بجودة عالية، صيانة 
الكراسي واألجهزة  التعويضية بأشكالها اخملتلفة،  
وتوفير قطع غيار لها لم يسبق توفيرها يف اليمن 

إلى اآلن.
بصناعة  مــراده   لتحقيق  سليم  يسعى  كما      
الطويلة  للمسافات  املعاقني  لتنقل  صغيرة،  سيارة 
الكهربائي  الكرسي  قيمة  من  أرخص  ذاتية  قيادة 

الذي أصبح اليوم قيمته تصل لقيمة سيارة.
املهندس  يرسم  اليوم،  من  سنوات  بعد خمس    
محمد مخططاته بأنه إذا حصل على ممولني لفتح 
املركز  يحتلَّ  أن  يتوقع  بالتصنيع،  اخلاصة  الورشة 
األول على مستوى اليمن يف تصنيع وصيانة وتقدمي 
وابتكارات تخدم املعاقني بدرجة ال تصفها الكلمات. 

رسالة
    رسالة وجهها سليم لذوي اإلعاقة، »ال تتخلَّ 
عن حلمك جملرد أنك ترى جزًءا فيك غير مكتمل، 
أن  تظن  ال  بالصبر،  وحتلَّ  ــاإلرادة،  ب العجز  أكمل 
العقل،  ينقصه  من  فهناك  مكتملًا،  شخًصا  هناك 
وهناك من ال يستطيع أن يفكر، عليك أن تثق يف 

نفسك، وتصنع املعجزات«.
فقد  املعنية  وللجهات  للمجتمع  رسالته  أمــا 
إال  املــعــاقــني  شريحة  يــخــدم  »لــن  بــقــولــه:  اكتفى 
املعاقون أنفسهم، و نتمنى فتح مؤسسات يترأسها 
بأصحاب  تُغيَّر  ثم  سنوات،  ثالث  خالل  معاقون 

همم جديدة«.
 أقوى ثالث عبارات ترددها لنفسك دائًما:

  - سأكون صاحب يد بعون اهلل.
 - ضني باهلل يفوق طموحي.

- سيشار إلّي يف البنان.

محمد سليم الزراعي

اليوم العاملي لذوي اإلعاقة.. تقدير دولي واهمال محلي 
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رجاء مكرد
صوت األمل

التعامل فن
األخصائية خولة  مع  احلــوار  بداية       عند 
عن فن التعامل مع ذوي القدرات اخلاصة، أشارت 
إلى املعنى االصطالحي لذوي اإلعاقة بقولها:  هم 
األشخاص املصابون بحالة معينة أو مرض يسبب 
لهم إحساًسا بالصعوبة يف فعل العديد من األمور 

التي يقوم بها الناس من حولهم. 
مسميات  اخــتــالف  على  أنــه  مضيفة،        
ذوي  أو  اإلعـــاقـــة  ذوي  ـــ  ــ اإلعـــاقـــة  أصـــحـــاب 
يــكــون مقدمو  االحــتــيــاجــات اخلــاصــةــــ البــد أن 
أن يحظى  والبد  املعاق،  بحالة  فهم  الرعاية على 
الدراية  لديهم  مختصني  مبعلمني  الهمم(  )ذوو 
التعامل. فذوو اإلعاقة هم عبارة  الكافية بكيفية 
عن فئة من األطفال أو الشباب بحاجة إلى اهتمام 
خاص ألمور واحتياجات متعددة تختلف عن تلك 

التي يحتاج إليها األشخاص األصحاء.
آداب مع الكبار من ذوي اإلعاقة

كبار  من  اإلعاقة  ذوي  مع  التعامل  كيفية  وعن 
السن قالت مطهر: إنه البد من رسم االبتسامة يف 
أثناء التعامل معهم، كما يجب أن نتجنب التحديق 
أو إظهار أي رد فعل عند رؤية أي شخص معاق 
ــة، لتجنب  ــواع اإلعــاق أنـ ــوع مــن  ن ــا أو أي  حــركــّيً

إحراجه أو جرحه.

أردنــا  لــو  »مـــاذا  بـــ  خولة  لـــ  سؤالنا  عند  لكن 
كبار  فئة  اإلعــاقــة  ذوي  مــن  الشخص  مساعدة 
ذوو  يُــْســأل  أن  يجب  بأنه  مطهر  ردت  الــســن؟« 
القدرات اخلاصة يف حال حاجاتهم إلى املساعدة، 
أيًضا يجب أن نتجنب أخذ زمام املبادرة، ويفترض 
ال  حتى  علمهم  دون  مــن  لهم  اخلــدمــة  تـُـقــدم  أن 

يشعرون بالشفقة والعطف عليهم.

إيجابية الطرح
بخصوص نوعية اخلطاب الذي ينبغي أن يكون 
مع ذوي اإلعاقة، تقول األخصائية النفسية خولة: 
وأن  إيجابّيًا  اإلعاقة  ذوي  مع  التحدث  من  »البد 
جميع  عن  التحدث  أو  التذمر  عن  متاًما  نبتعد 

املشكالت اخلاصة«.
ذوي  مــن  الشخص  ــان  ك إذا  »إنـــه  مستأنفة: 
اإلعاقات السمعية، فالبد من أن نربِّت عليه وهذا 
ومتهل  ببطٍء  إليه  ونتحدث  انتباهه،  لفت  بهدف 
املقعدين،  وبواضح، ويف حال كان من األشخاص 
فالبد من اجللوس معه والتحدث إليه؛ حتى يكون 

املتحدث على مستوى الشخص املقعد«.
األشخاص  مع  واحلديث  التعامل  كيفية  وعن 
ذوي اإلعاقات البصرية، تقول األخصائية مطهر: 
إنه من األفضل أن نلمس يده، وهذا حتى يعرف 
األفضل  ومن  معه،  يتحدث  من  هناك  يوجد  أنه 
أسماء  ونذكر  فيه  يوجد  الــذي  املكان  نصف  أن 
جميع األشخاص املوجودين يف ذات املكان، حتى 

يستطيع أن يتعرف عليهم بسهولة، وال يكون هناك 
ملل من اجللوس أو احلديث.

املراهقون واألطفال
      تقول األخصائية خولة: “إن االضطرابات 
ـ على سبيل املثال احلركيةـ  اء اإلعاقة،ـ  النفسية جرَّ
تبًعا لسنه أو  يكون لها تأثير مختلف يف املصاب 
نوع جنسه، فقصر الرجل لدى األنثى يكون أشد 
تأثيًرا من الرُجل، أيًضا الطفل املعاق تقبله لفكرة 

اإلعاقة تختلف عن تقبل الشخص الكبير”.
من  اإلعاقة  ذوي  مع  التعامل  وآداب  فن  وعن 
ألَّا  علينا  أنــه  مطهر  تؤكد  والصغار،  املراهقني 
ألن  اخلاصة؛  القدرات  ذوي  األطفال  من  نخاف 
األمــر  هــذا  أن  تعني  لديهم ال  مــا  إعــاقــة  وجــود 
مخيف، وينبغي التعامل معهم بطريقة طبيعية، ألن 
بعض األطفال واملراهقني من ذوي اإلعاقة عندهم 
شعور بعدم  الثقة بأنفسهم نتيجة إلعاقتهم؛ لذلك 

البد من التعامل معهم دون تكلف.
التحدث مع األطفال ذوي  »أن طريقة  مردفة: 
الذي  لألسلوب  مشابهة  تكون  اخلاصة  القدرات 
من  وتكون  آخر،  طبيعي  أي طفل  مع  به  نتحدث 
دون استعمال أي تعبيرات طفولية أو نبرة صوت 
كانوا  إذا  معهم، خصوًصا  مناسبة  تكون غير  قد 
من  يتمكنوا  ولــم  ســنــوات  خمس  مــن  أكبر  بعمر 

الوقوف«.
ضــرورة  ــى  إل خــولــة  األخصائية  ــارت  أشـ كما 

األطفال  عند  الــقــوة  نقاط  جميع  على  التعرف 
جميع  إيضاح  على  وتشجيعهم  اإلعاقة،  ذوي  من 
كانوا  إذا  أنه  مراعاة  مع  بها،  واإلشــادة  مواهبهم 
معهم  التعامل  ينبغي  أصحاء  بأطفال  محاطني 
األصحاء،  مع  بها  يُتعامل  التي  نفسها  بالطريقة 

ومحاولة دمجهم بتعايش وقبول.

التقُبل بالدمج
أقرانهم  مــع  اإلعــاقــة  ذوي  دمــج  أهمية  عــن 
»البد من  قالت:  التعامل معهم،  وكيفية  األصحاء 
توفير اجملال أمام ذوي اإلعاقة بهدف مساعدتهم، 
مثلًا يف التعليم إذا شعرت أن الطفل بحاجة إلى 
املساعدة  تقدمي  يجب  كما  احتضنه،  العاطفة 
حل  يف  مساعدة  ــى  إل أحــدهــم  احتياج  حــال  يف 

الواجبات املدرسية«.
من  البــد  االخــتــبــارات  أثناء  ــه يف  »أن مضيفة: 
مع  االمتحانات  أدائــهــم  وبطريقة  بهم  االهتمام 
األخرين، واالستماع إلى أسئلتهم أو استفساراتهم 

دائًما«.
املعلم  على  يصعب  قد  أنــه  مطهر،  وتؤكد      
حتديد احلالة التي يُعاني منها الطفل أو املراهق، 
الضطرابه  أخــرى  مسببات  هناك  تكون  قــد  أو 
اإلعاقة  نــوع  على  التعرف  يجب  وهنا  النفسي، 
املصاب بها الطفل والتواصل مع أسرته والقريبني 
تخص  التي  املعلومات  جميع  على  للحصول  منه؛ 

وحتدد االحتياجات اخلاصة به بدقيقة.

الثقة للطفل املعاق
وحول كيفية غرس شعور الثقة يف الطفل املعاق، 
قالت األخصائية خولة: يف البداية البد من احترام 
تعليمه  مراحل  ويف  اآلخرين،  عن  الطفل  اختالف 
األدوات  مــن  يخجل  بـــأال  ودفــعــه  تشجيعه  يــجــب 
الظهور  يحاول  وأن  مثلًا،  كالعكاز  بإعاقته  اخلاصة 
طبيعّيًا ويكون كباقي رفاقه وأصدقائه، البد من أن 
ح لزمالئه أن  يتقبل حالة إعاقته، والبد من أن نوضِّ

يقبلوا اختالفه عنهم دائًما.
التعرف  إلى  الطفل  دعوة  يجب  أنه  إلى  مشيرة 
الــقــدرات  ذوي  مــن  اآلخــريــن  األطــفــال  على جميع 
األمــر  وهـــذا  قصصهم،  على  وتعريفه  اخلــاصــة، 
يساعد يف إحساسه أن احلياة جيدة وتكون ممكنة 
دائًما حتى مع حدوث اإلعاقة، أيًضا البد من تقبل 
الطفل املعاق كما هو، وتعليمه أن الكرامة اإلنسانية 

ال تتأثر بوجود اإلعاقات عند اإلنسان.

ماذا لو أن اإلعاقة ذهنية؟
يف هذه احلاالت تقول األخصائية النفسية مطهر: 
إنه البد من التعامل مبعرفة ودراية كاملة باحلالة، 
فلو كان املراهق أو الطفل املعاق قليل الذكاء علينا 
بأنه طبيعي مثل غيره من األطفال، وال  أن نشعره 
نشعره بأنه مختلف عن غيره من األطفال املوجودين 
أن علينا    ، كما  األماكن  أو غيرها من  املــدارس  يف 
تقدمي املساعدات التي تشعره أن جميع األشخاص 
بجانبه وعلى استعداد ملدِّ يِد العون له يف أي حلظة.

حنني الوحش
صوت األمل

   

أن  يعني  فهذا  اإلعــاق،  ذوي  من  تكون  "إن    
تصنع من احملنة منحة وتصنع شيًئا مختلًفا؛ ألنك 
اجلوباني  أماني  قالته  ما  هذا  ومختلف".  مميز 
ابنة  34 ربيًعا من محافظة تعز، لتثبت أن عكازها 

كان الداعم لها يف مسيرتها املليئة بالنجاحات.
    لم تفقد أماني األمــل، وكان طموحها هو 
ت بها  السباق يف حياتها فمع الصعوبات التي مرَّ
إال أنها نالت العديد من التحصيالت واملؤهالت 
العلمية منها: دبلوم تقنية معلومات، وبكالوريوس 
يف احملاسبة املالية، وماجستير يف إدارة األعمال 
األولـــى يف  املــراتــب  وتــأخــذ  تنافس  ممــا جعلها 

حياتها العلمية والعملية.

بداية املشوار 
فتقول:  بدايتها،  عــن  أمــانــي  لنا       حتكي 
تأهيل  بجمعية  التحاقي  عند  كــانــت  "الــبــدايــة 
املعاقني، كعضو يف  العام 1997م، إال أنَّ تفاعلي 
يف أنشطة اجلمعية التطوعية وأعمالها بدأ بعد 

الثانوية مباشرة".
مــســؤولــة  انــتــخــبــت  2007م  الــعــام  ويف      
املعاقني،  وتأهيل  رعاية  جلمعية  وإداريــة  مالية 

الــعــام  حــتــى  باجلمعية  الــعــمــل  يف  ــمــررت  واســت
2012م.

     وتضيف بعد خروجي من جمعية رعاية 
بشهادتي  الوظيفي  عملي  إلى  انتقلت  املعاقني، 
ناشطي  مــع  العمل  يف  واســتــمــررت  اجلامعية 

منظمات اجملتمع املدني إلى العام 2015م.
النزوح   إلى  الصراع اضطررت  بداية  عند     
إلى خارج املدينة، وخالل تلك الفترة لم أمارس 

أيَّ نشاط ملدة عامني.
عملي  بــدأت مبمارسة  م  الــعــام2017     يف 
منظمات  مع  بالتدريبات  وااللتحاق  اجملتمعي 

عديدة للمجتمع املدني .

أبرز األعمال واألنشطة
إدارة  العمل عضًوا يف  اجلوباني  بــدأت       
سيدات األعمال بالغرفة التجارية يف تعز يف العام 
2009م، كما عملت مع مجموعة من األعضاء يف 
التجارية  بالغرفة  األعمال  سيدات  إدارة  تفعيل 
بتعز يف العام2017 م، بعد توقفها بسبب الوضع 
يف  نشاطها  اإلدارة  لتستأنف  حينها  يف  األمني 

فترة الصراع.
سيدات  إدارة  عضوية  يف  ت  واســتــمــرَّ      
األعمال لتقوم مع مجموعة من سيدات األعمال 
رائدات  وتأهيل  لتنمية  لك(  )مؤسسة  بتأسيس 
منصب  وتتقلد  2019م  العام  مطلع  يف  األعمال 

األمني العام يف املؤسسة.
)روح  باسم  مــبــادرة  اجلوباني  أسست        
من  مجموعة  مــع  والــســالم(  للتنمية  القضية 
يف  ت  واستمرَّ اجملتمعيني،  والناشطني  الشباب 

العمل فيها إلى أواخر العام2019 م. 
أماني  2019م، عملت  العام  أواخــر       ويف 
للتدريب  كايزن  )مركز مين  وإدارة  تأسيس  على 
يستوقفها  ولـــم  واالســـتـــشـــارات(،  ــات  ــدراسـ والـ
إصــراًرا  زادهــا  بل  فحسب،  ذلــك  عند  الطموح 
2020م مع مجموعة  العام  لتقوم يف فبراير من 
مــن األكــادميــيــني والــشــبــاب والــنــســاء فئة ذوي 
للشباب  سياق  )منظمة  بتأسيس  تقوم  اإلعاقة، 

والتنمية( .
حتدي الظروف

     ومع الصعوبات واملشكالت والوضع املتردي 
يف املنطقة التي تعمل فيها أماني، إال أنها جازفت 
باالستمرار واملضي قدًما لتوصل رسالتها وتقدم 

ما عجز الكثيرون عن تقدميه.
"اســعــوا  أمــانــي:  تــقــول  وبــأمــل وابتسامة      
كانت  مهما  ذواتــكــم  وابــنــوا  أحالمكم  لتحقيق 
تستسلموا  ال  أمامكم،  التي  والعوائق  الصعوبات 
خلفكم.  تتركوها  وال  معكم،  أحالمكم  واحملوا 
البدايات صعبة يف ظل التقلبات التي نعيشها على 
جميع األصعدة السياسية واالقتصادية واألمنية، 

ولكنها ليست مستحيلة".

أساليب نفسية يف فن التعامل مع ذوي اإلعاقة
حركته  تتعطل  أو  جسمك  من  عضًوا  تفقد  أن 
الشخص  لدى  يتولد  إذ  صعٌب،  شعور  فهذا 
أو  الكراهية  يولد  قد  باحلرمان  إحساس 
هذا  ُيتدارك  لم  إذا  بداخله  بالعجز  إحساس 

األمر.
       لذا باتت تلبية االحتياجات النفسية لذوي 
االنتباه  اجلميع  من  تستدعي  ضرورة  اإلعاقة 
كانوا  إذا  خصوًصا  معهم،  التعامل  أثناء  يف  لها 

أطفاًلا؛ جلعلهم أكثر ثقة وتعايًشا مع أقرانهم.
    »صوت األمل« كان لها حديث مع األخصائية 
النفسية خولة مطهر، للتعريف بفن التعامل مع 
املعاقني، كل معاق حسب نوع إعاقته، مع التركيز 
مع  لالندماج  بحاجة  هم  الذين  األطفال  على 

أقرانهم من دون الشعور باحلرج أو العجز.

أماني اجلوباني رفيقة العكاز وصديقة النجاحأماني اجلوباني رفيقة العكاز وصديقة النجاح
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“كان  قائلة:  إعاقتها  سبب  عن  عاتكة  حدثتنا 
عمر  يف  وأنــا  لــه  تعرضت  ــا  حــادًث إعاقتي  سبب 
رمية  جــبــال  يف  صــخــور  ســقــوط  بسبب  الثامنة؛ 
أهلي  ــام.   حينها جلــأ  األغــن أرعــى  كنت  عندما 
ثم  ومن  الشعبي،  والتجبير  باألعشاب  العالج  إلى 
انتقلت إلى محافظة صنعاء للعالج وعملت عمليات 
حتى أستطيع املشي، ولكن جميعها باءت بالفشل 
وزادت حالتي سوًءا بسبب األخطاء الطبية املتكررة 

يف عمودي الفقري”.
مرت سننٌي طويلة على عاتكة وهي تبكي وتتألم 
ُمَعافى؟”.  وغيري  معاقة  أنا  »ملــاذا  تتسأل  وأيًضا 
الشعور، خصوًصا  تغير هذا  الزمن  ولكن مع مرور 
بعد دخولها مركز السالم لرعاية املعاقات حركّيًا يف 
العام  2008م؛ لتلقي العالج الطبيعي فحينها وجدت 

عدًدا كبيًرا من األشخاص كحالتها وآخرين أقل. 
احلياة،  نهاية  ليست  اإلعاقة  بأن  اقتنعت  هنا 
القوة،  الكثير من  إلى  بل هي حياة جديدة حتتاج 
فقررت أن تنطلق بكل إصرار وثقة وعزمية لتحدي 
وتدربت  ودرســت  أفضل،  بحياة  والــبــدء  اإلعــاقــة 
على األشغال اليدوية، حتى أصبحت مدربة، ولها 

خطوات جديدة لتكملة الدراسة اجلامعية.

 مواجهة التحديات 

تكون  أن  ففكرة  جــًدا،  كبيًرا  كان  “التحدي 
باحلركة،  تتميز  قبل  مــن  ــت  وأن مقعًدا  طــفــلًا 
مــع األصــدقــاء صعبة  ــروج  اللّعب واخلـ وحتــب 
ومؤملة، وهذا ما شعرُت به بعد احلادث ، وكان 
العالم  يف  الوحيدة  الطفلة  بأنني  اعتقاد  لدي 
أوضحته  مــا  هــذا  اإلعــاقــة”.  مــن  تعاني  التي 

عاتكة .
وحول نظرة اجملتمع أو األشخاص األصحاء 
اجملتمع  نظرة  إن  عاتكة:  تقول  االعاقة،  لذوي 
حتمل قدًرا كبيًرا من الرحمة والشفقة. وآخرين 
ينظرون إلينا بنظرة غريبة وكأننا أشخاص من 

عالم آخر، وهذه النظرات تؤثر فينا سلبّيًا .
قــرروا يف  الذين  األشخاص  من  »أنــا  قائلة: 
البيت،  من  اخلــروج  عدم  اللحظات  من  حلظة 
أدركت  ولكنني  الناس،  نظرة  بسبب  ذلك  وكل 
وأن  والواقع،  اإلعاقة  مع  أتعايش  أن  يجب  أنه 
أثبت للناس أنِّي قادرة على حتقيق أشياء قد ال 

يحققها الشخص الصحيح”.
مثل  جــارحــة،  ملواقف  تتعرض  عاتكة  كانت 
االستهزاء بها أو الصراخ عليها والتلفظ بألفاظ 
يقولون:  اجملتمع،  أفــراد  من  والكثير  جارحة 

“أنت معاقة، ملاذا خرجت؟«. 
  هنا تؤكد عاتكة، أن هناك عدًدا كبيًرا من 

ذوي اإلعاقة يخجل أو يخاف من اخلروج إلى 
الشارع بسبب نظرة اجملتمع؛ لذلك نحتاج إلى 
من  األشخاص  وواجبات  بحقوق  الوعي  زيــادة 
كيفية  على  والتأهيل  والتدريب  اإلعاقة،  ذوي 
التعامل مع هذه الفئة التي ال تختلف عن غيرها 

من األشخاص. 
إن أبرز الصعوبات التي مازالت تواجه ذوي 
اإلعاقة عموًما، عدم توفير أماكن مؤهلة لذوي 
واملنتزهات  والــشــوارع  فاملستشفيات  االعاقة، 
الترفيهية غير مناسبة لفئة ذوي اإلعاقة وغدت 

عائًقا كبيًرا أمامهم.

 دور املراكز واملؤسسات

باملعاقني  اهــتــمــت  جــهــات  “هــنــاك         
خدمات،  مــن  إليه  يحتاجون  مــا  لهم  ووفـــرت 
مــثــل تــوفــيــر الــكــراســي املــتــحــركــة، واألدويــــة، 
ولكن  املالية.  واملساعدات  بالعمليات،  والتكفل 
اقتصادي صعب   وضــع  مــن  بــه  مامنر  ظــل  يف 
اإلعاقة،  ذوي  بفئة  االهتمام  قلَّ  الصراع  جراء 
أمامهم،  أبوابها  أغلقت  املراكز  من  كبير  وعدد 
وقطعت اخلدمات التي كانت تقدم لهم، وأصبح 
األشخاص من ذوي اإلعاقة هم األكثر تضرًرا”. 
املعنية  أكدته عاتكة حول دور اجلهات  هذا ما 

بهم.
وتوجه عاتكة رسالة إلى األشخاص من ذوي 
وال  إعاقتك،  من  تخجل  »ال  فتقول:  اإلعــاقــة، 
ًيا  تعلها عائًقا أمامك، اصنع من إعاقتك حتدِّ
وإرادة، طّور من مهاراتك، منِّي مواهبك، انطلق 
كلَّ  أن  بفكرة  تؤمن  أن  يجب  حلمك،   لتحقيق 
شخص من ذوي اإلعاقة لديه كنز يجب أن يبحث 
لديهم معاق  وأب  أم  لكلِّ  ورسالتي  عنه ألجله. 
أبنائكم،  إعاقات  مع  تعايشوا  إعاقته  كانت  أّيًا 
بكل  عاملوهم  منهم  اقتربوا  باحتوائهم،  قوموا 
حب واخرجوهم للناس وغيروا نظرة اجملتمع”. 
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التميز واالهمال  تكبدها  معاناة مزدوجة  من 
مهملة  فاملرأة  اليمن،  االعاقة يف  ذوي  من  النساء 
يف  حقوقها  تلقي  ال  الــنــاس  مــن  كبير  عــدد  عند 
احلقوق  من  وغيرها  والتعليم  الصحية  الرعاية 
االساسية ناهيك ان تكون املرأة معاقة فهذا عمق 

من معاناتها
نظرة اجملتمع الذكورية جعلت الكثير من األسر 
العيب  من  ابنتهم شيء  اعاقة  عن  احلديث  تعتبر 
األمر الذي صعب من اجراء احصائيات دقيقة عن 

النساء اليمنيات من ذوي االعاقة.
بهذه احلقائق بدأت عاتكة مجور احدى مدربات 
ذوي  لرعاية  السالم  مركز  يف  اليدوية  االشــغــال 
األسر  من  كبير  عــدد   " مضيفًة  حديثها  االعاقة 
تخفي خبر وجود امرأة من ذوي اإلعاقة يف املنزل 
التحدث حول هذا املوضوع وهذا ما  وتخجل من 
عدد  الــزيــارات إلحصاء  من  عدد  نحن يف  ملسناه 
النساء من ذوات اإلعاقة وفعال طرقنا منزل أحد 
االم  بقول  وتفاجأنا  اإلعــاقــة  ذوي  مــن  الفتيات 
فتاة من فئة ذوي اإلعاقة ونحن  انهم ال ميتلكون 

متأكدون من تواجدها.
منسقة شؤون  ردمان  لطيفة  أكدت  جانبها  من 
التدريب والتأهيل لألطفال: "ان هناك عدد كبير 
من النساء املعاقات تستاء حالتها النفسية بسبب 
أي  تشارك يف  ال  املنزل  تظل حبيسة  فهي  االهل 
مناسبة اجتماعية أو حتى عائلية وال تد متنفسا 
ذوي  مــن  املـــرأة  يجعل  ــذي  ال ــر  االم اليه  للخروج 

االعاقة غير متقبلة ومتعايشة من إعاقتها"
مضيفة "لم تد املرأة اليمنية من ذوي اإلعاقة 
الصراع  وضاعف  حتتاجه  الذي  الكبير  االهتمام 

القائم من حتديات ومشكالت ذوي اإلعاقة.

 العنف ضد ذوي اإلعاقة
حلماية  الدولية  االتفاقية  اليمن  إقــرار  رغــم 
كبير  عــدد  فهناك  اإلعــاقــة،  ذوي  قــدرات  وتعزيز 
وال  االعاقة  ذوي  من  أسريا  املعفنات  النساء  من 
حيث  ومأساتهن  معاناتهن  عن  احلديث  يستطعن 

يعد اإلبالغ عن العنف األسري عيبا مجتمعيا. 
النساء  له  تتعرض  الذي  العنف  أشكال  وتتنوع 
ــة، بـــني اجلــســدي  ــاقـ الـــنـــازحـــات مـــن ذوي اإلعـ
املتوسطة  املنخفضة  والعنف مبستوياته  واللفظي 
واملــرتــفــعــة وأثــبــتــت دراســـة صـــادرة عــن املنتدى 
 2017 العام  يف  االعاقة  ذوي  لألشخاص  اليمني 
م استهدفت 280 امرأة نازحة من ذوات اإلعاقة 
السمعية والبصرية واحلركية، من محافظات عدة 
للعنف  يتعرضن  اإلعاقة  ذوات  من  النازحات  ان 
اللفظي  العنف  يليه   ،64.3% بنسبة  النفسي 
بنسبة  اجلــســدي  العنف  ثــم   ،62.75% بنسبة 
النازحات  %59.3 من  نسبته  ما  %50.وتتعرض 
من ذوي االعاقة  للعنف مبستوى متوسط ومرتفع، 
مبستواه  للعنف  يتعرضن  ممن   40.7% مقابل 

املنخفض. 
الــذي  الوحيد  التحدي  هــي  االعــاقــة  تكن  لــم 
بترت  بشظية  أصيبت  التي  احمد(  )أم  واجهته 
قررت  إصابتي  "بعد  قائلًة  قصتها  تروي  قدميها، 
االنفصال عن زوجي بسبب معاناتي معه، فأنا ام 
لطفلني وال أستطيع املشي واقوم بكل شيء بنفسي 
والذي يصل يف بعض  وبدون مساعده من زوجي 
جعلني  الذي  األمر  وضربي  تعنيفي  الى  االحيان 
ورعاية  لرعايتي  أهلي  إلى  والعودة  الطالق  اطلب 

ابنائي. 

فتيات الريف معاناة وحرمان 
جملة  االعــاقــة  ذوي  من  الريفية  ــرأة  امل تواجه 
من التحديات والصعوبات يف انتقالها إلى املدينة 
ومؤسسات  مراكز  عن  للبحث  ذاتها  بحد  معاناة 
الذي  األمــر  االعــاقــة.  ذوي  رعاية  يف  متخصصة 
يتطلب منهم االبتعاد عن اهاليهم واملكوث يف احد 

الدور لرعاية وتأهيل النساء من ذوي اإلعاقة
يف نزول ميداني التقت )صوت األمل( عدد من 
يعيشن يف سكن خاص  اإلعاقة  ذوي  الفتيات من 
على نفقتهم اخلاصة ومبساعدة من فاعلي اخلير.
تــقــول هــنــد: "أعــانــي مــن تــشــوه خلقي جعلني 
العاصمة  الى  انتقلت  حينها  احلركة  عن  مقعدة 
الريف وطرقها  أفضل من حياة  للبحث عن حياة 
على  وقدمت  املتحجرة  اجملتمع  وعقليات  الوعرة 

سنوات  اسوأ  فيها  عشت  املعاقني  لرعاية  جمعية 
عمري وتفاجأت من الفرق بني ما تقوله املنظمات 
وبني التعامل معها يف الواقع وشعرت حينها أنى يف 

حبس له أربع جدران.
بنفسي  احــتــاجــه  مبــا  ــوم  ــ اق كــنــت   " مضيفة 
التواصل  احدى صديقاتي، ال ميكنني  ومبساعدة 
مع عائلتي اال بساعات محددة. وعندما يقطع أحد 
من عائلتي ساعات من السفر لرؤيتي ال يسمحون 
الوقت وبصراحة تامة كنت ال  بذلك بحجة تأخر 
الزيارات اخلاصة للمركز  اشعر بالراحة اال وقت 
من الداعمني واملانحني وعند خروجهم يعود حالنا 

ملا كنا عليه.
الفقري  العمود  يف  بتشوه  أصيبت  )أســمــاء( 
تـــرك عائلتها  أقــعــدهــا عــن احلــركــة واضــطــرت 

سكن  يف  لها  صديقات  مع  السكن  الى  واالنتقال 
خاص لتكمل تعليمها.   

تقول أسماء "ثالثة اعوام وانا ابحث عن فرصة 
من  واملشي  بالوقوف  امــل  تعطيني  للخارج  سفر 
جديد ولكن ال مجيب ملا اقوم به وما زلت انتظر..

اإلعاقة  ذوات  من  اليمنية  املــرأة  أن    " مؤكدة 
الرعاية  على  احلــصــول  يف  احلــرمــان  مــن  تعاني 
حياتها  لتمارس  الضرورية  واألدوات  الصحية، 
والــعــكــازات  املتحركة  كالكراسي  أفــضــل  بشكل 
والسماعات الطبية واالطراف الصناعية باإلضافة 
مراكز  إلى  تقلهم  التي  املواصالت  توفر  الى عدم 

اخلدمة الصحية"

تعيش بـ 20 دوالر كل ثالثة أشهر

لم تقتصر املعاناة على هند وأسماء فهناك عدد 
اليمنيات يتكبدون مرارة اإلعاقة  كبير من النساء 
أمــام  أنفسهن  ووجـــدن  الــظــروف  انهكته  بلد  يف 

حتدي البقاء على قيد احلياة.
 الراتب الذي يجدونه من صندوق املعاقني يصل 
الى عشرين دوالر كل ثالثة أشهر، ال يكفي لتحقيق 
أدنى مستويات مصاريف الدراسة واألكل والشرب.
الدولية  العفو  منظمة  عن  تقرير صادر  وأشار 
يف 3 ديسمبر من العام 2019م أن صندوق رعاية 
ذوي  احتياجات  وتلبية  برعاية  املعني  املعاقني 
االعاقة واجه صعوبات يف املوارد منذ عام 2015، 

وفقا ملا ذكرته وزارة الشؤون االجتماعية والعمل.
النزاع  تسبب  فقد  الذكر  سالف  للتقرير  وفقا 
املعنية  واملراكز  املؤسسات  من  كبير  عدد  بإقفال 
واقع  امــام  أنفسهم  ليجدوا  اإلعاقة  ذوي  بحقوق 

مرير يسلبهم أبسط حقوقهم.

قانون وحقوق ذوي اإلعاقة إلى أين
ذوي  حقوق  اتفاقية  يف  الثالثة  ــادة  امل نصت    
متتع  ضمان  اليمن  عليها  صادقت  التي  اإلعاقة 
كل شخص من ذوي االعاقة مبمارسة كافة حقوقه 

التي كفلها الدستور والقانون. 
التعليم  املعاق يف  أحقية  الرابعة  املادة  وأعطت 
والتأهيل دون مقابل، وأكدت املادة السابعة عشرة 
مسئولية مكاتب العمل واخلدمة املدنية يف متكني 
يف  واألعــمــال  بالوظائف  االلــتــحــاق  مــن  املعاقني 
القطاع العام واخملتلط واخلاص وحسب مؤهالتهم 

وقدراتهم.
ولكن واقع احلال اختلف واملشكلة ال تكمن يف 
القوانني وإمنا يف اجملتمع وافراده بكيفية حتقيق 
ذوات  من  النساء  حماية  وضمان  القوانني  هــذه 

اإلعاقة. 

 امل وطموح رغم االلم
املالذ  هو  ــرار  واالصـ واالرادة  العزمية  وتبقى 
األخير للنساء من ذوي االعاقة فالكثير منهن رغم 
دراستهن  إكمال  استطعن  والتحديات  الصعوبات 
وواقع  أجمل  بوطن  يحلمن  منهن  الكثير  ومازالت 

أفضل.

العمر  البالغة من  الرميي  والرضا، تقبلت عاتكة  والعزمية  والقوة  باألمل 
عاتكة  حققت  جديد،  كل  وبتعلم  احلركية.  إعاقتها  عاًما  وعشرين  ستة 
لرعاية  السالم  مركز  يف  وتطريزية  يدوية  أشغال  مدربة  لتصبح  احللم  

ا.   املعاقني حركّيً

عاتكة الرميي .. إبداع يتجاوز اإلعاقةعاتكة الرميي .. إبداع يتجاوز اإلعاقة

املرأة احللقة األضعف يف شريحة ذوي اإلعاقة يف اليمناملرأة احللقة األضعف يف شريحة ذوي اإلعاقة يف اليمن
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املنتدى الشبابي لذوي اإلعاقة
     أُسس مجموعٌة من الشباب الذين ينتمون 
عملًا  فيه  يعملون  شبابّيًا،  منتًدى  اإلعاقة  لذوي 
دراســة  طــريــق  عــن  شريحتهم  خلــدمــة  تطوعّيًا 

حقيقية الحتياجاتهم.
ــادة األمـــل إلــى  ــ ــهــدف املــنــتــدى إلـــى إع    وي
العديد  بتقدمي  ــك  وذل بيدهم  واألخـــذ  املعاقني 
التعليمية والصحية واالجتماعية  من املشروعات 
النفسي؛  التأهيل  وبــرامــج  التدريبية  والبرامج 
لدعمهم وإشراكهم يف اجملتمع، والتعريف بقضايا 
ومناصرتها  وتبنيها  اخلاصة  االحتياجات  ذوي 
ومتــكــني ذوي الــهــمــم مــن احلــصــول عــلــى سبل 
العيش الكرمي، وممارسة حقوقهم بتساٍو يف إطار 

اجملتمع.
    عادل دحان)رئيس املنتدى الشبابي لذوي 
األنشطة  أبـــرز  عــن  يتحدث  تــعــز(  مــن  اإلعــاقــة 
نت أنشطة  والبرامج التي ُقدمت للمعاقني وتضمَّ
صفرية )غير ممولة( معتمدة على جهود أعضاء 
املبادرة، مثل عمل دورات إسعافية ملعلمي مدرسة 
حقيبة  وتوفير  وموظفيها،  حركّيًا  املعاقني  تنمية 
إسعافات أولية يف مدرسة تنمية املعاقني حركّيًا.

مشروعات  هــنــاك  أن  دحـــان،  ويضيف       
عبارة  وهي  اإلعاقة،  لذوي  ُقدمت  أخرى ممولة 
عن مشروع البناء املؤسسي ملدرسة تنمية املعاقني 
عن   ، التعليم  جودة  إلى حتسني  ويهدف  حركّيًا، 
الــقــراءة  نهج  معلمني يف  عــشــرة  تــدريــب  طــريــق 
املبكرة، وتهيز غرفة األنشطة بكل مستلزماتها 

وتغيير املستلزمات التالفة يف املدرسة.
أسهمت  جهات  هناك  أن  إلــى  مشيًرا        
الشبابي،  املنتدى  ملبادرة  الالزم  الدعم  يف تقدمي 

مثل “منظمة سياق” التي لها السبق يف تأسيس 
وتوفير  املبادرة  ألعضاء  الدعم  وتقدمي  املنتدى، 

املستلزمات القرطاسية والقاعات التدريبية.
    وأكد عادل دحان أن هناك )منظمة شباب 
بال حدود( وقد قدمت الدعم  يف قبول مشروع 
البناء املؤسسي ضمن برنامج حتسني آليات بناء 
يف  أسهمت  التي  مين(  رؤية  و)مؤسسة  السالم، 
أيًضا  والــطــاوالت،  التعليمية  املستلزمات  توفير 
إدارة املدرسة نفسها التي عملت على إصالح ما 

تلف يف املبنى.
    وحول الصعوبات التي تواجههم، قال دحان: 
حركّيًا،  املعاقني  فئة  من  املبادرة  أعضاء  كلَّ  »إن 
وعــدم  للمنتدى،  ًيــا  حتــدِّ يعني  ــه  ذات بحد  وهــذا 
مــن حيث  التفاعل  وانــعــدام  مقر خــاص،  وجــود 
تقدمي اخلدمات من اجلهات اخملتصة واملسؤولة 
عن املعاقني؛ األمر الذي تسبب يف تقلص أعداد 

اإلعاقة؛  ذوي  دعم  مجال  يف  العاملة  املــبــادرات 
لعدم وجود االهتمام الالزم لهذه املبادرات .

فعاليات توعية وترفيه لألطفال 
“بــذرة عطاء” إحــدى املبادرات        مبادرة 
الشبابية يف محافظة تعز، قدمت برامج ترفيهية 

للمعاقني من فئة الصم والبكم. 
للمبادرة(  املالي  )املدير  أرسالن احلمدي      
يقول: »قدمنا فعاليات توعية وترفيه لألطفال من 
ذوي اإلعاقة، مثل: )مًعا ضد كورونا( والعديد من  
الفعاليات الترفيهية التي نالت استحسان األطفال 

وأولياء األمور، لنرسم االبتسامة على وجوههم.
    ويتابع احلمدي: “واجهنا صعوبة يف التواصل 
ولكن  إليهم،  األفــكــار  توصيل  ويف  األطــفــال  مــع 
مبساعدة معلمات األطفال وأولياء األمور تاوزنا 
هذا، إذ عملوا على جعل األطفال يستمتعون مع 

بعضهم بعًضا وهذا ما سعينا ألجله”. 

)Health For All( مبادرة الصحة للجميع
      مبادرة شبابية موجودة يف صنعاء تعمل 
عملًا تطوعّيًا يف مجال تقدمي اخلدمات الصحية 
عــن طــريــق عــمــل املــعــاجلــات الـــالزمـــة خملتلف 

الشرائح العاجزة عن تلقي اخلدمات الطبية .
الصحة  مــبــادرة  )رئيسة  إبراهيم  نسيم       
“قدمنا  تــقــول:   )  )Health For Allلــلــجــمــيــع
والذهنية(  )اجلسدية  اإلعــاقــة  ــذوي  ل نشاطني 
اإلعــاقــة  لـــذوي  عالجية  فــحــوصــات  يف  متمثلة 
لهم فحص  ُعِمل  كما  املسنني،  دار  املوجودين يف 
التي  الــالزمــة  العالجات  لهم  وُصــرفــت  شــامــل، 

وصفها االختصاصيون املتطوعون يف املبادرة.
التي  الصعوبات  أبــرز  نسيم  واستعرضت      
شكلت عائًقا لهم، واملتمثلة يف كيفية التعامل مع 

املرضى، وعدم توفر البيئة املناسبة للمعاجلة.
مت  ُقدِّ التي  اإلسهامات  أن  إلــى  مشيرة      
هي  الصعوبات،  تاوز  على  وساعدت  للمبادرة 
مين  فــور  منظمة  قدمته  الـــذي  املـــادي  الــدعــم 

يف  أسهمت  التي  العولقي  ومختبرات  للمبادرة، 
الدعم  وتــقــدمي  بــاجملــان  الفحوصات  استخراج 

املادي أيًضا.

دور اجلهات اخملتصة من وجهة نظر ذوي 
الهمم

القائم      وألصحاب الشأن رأي حول الدور 
االهتمام  جانب  اخملتصة يف  اجلهات  عاتق  على 
كشف  وقــد  للمعاقني،  الـــالزم  الــدعــم  وتــقــدمي 
األمل«  »صوت  أجرته  الذي  امليداني  االستطالع 

أن هنالك تباين واضح يف اآلراء:
      إذ يرى أديب عبد الواسع )31 عاًما، فئة 
املؤسسات اجملتمعية  أن  تعز(  من  والبكم،  الصم 
واحلكومية لم تقم بواجبها على الوجه املطلوب، 
وجه،  أكمل  على  التنموية  البرامج  تستهدف  ولم 
حيث توجد برامج كثيرة تأهيلية لم تُستهدف ولم 

تُراَع كالتدريب لسوق العمل. 
   قائلًا : “البد أن تكون هناك برامج تدريبية 
بحاجة  فاجملتمع  املعاقني،  مع  االنــدمــاج  بشأن 
املعاقني  من  أكثر  البرامج  هــذه  مثل  إلــى  ماسة 

أنفسهم«.
       من جانبه أكد رأفت أحمد 22(  عاًما 
واحلكومية  اجملتمعية  املؤسسات  أن  عــدن(  من 
واملبادرات الشبابية قد قامت بجهود كثيرة، عن 
اجملتمعية،  واملشاركة  الدعم  مشروعات  طريق 
األعمال  كــل  تظل  ولكن  التفاعلية،  واألنــشــطــة 
والعطاء  اجلهد  من  املزيد  إلى  بحاجة  املبذولة 
املستمر للوصول إلى نسبة عالية من املستهدفني.
ويف السياق ذاته قال عادل عبد اهلل )28 عاًما 
من تعز(: حتى وقتنا احلالي ليس هناك من يؤدي 
الدور املطلوب يف جوانب القصور احلياتية لدى 
املعاق  تتخذ  اخملتصة  اجلهات  أن  كما  املعاقني، 
اآلخرين،  استعطاف  ونيل  منه  لالستفادة  وسيلة 
واحلصول على دعمهم، وأن هناك أشياء يسيرة 
لدى  تغييًرا  حُتدث  ال  ولكنها  له  مت  ُقدِّ ملموسة 

املعاق ألنها غير مستمرة.

الشباب وذوي اإلعاقة، عالقة احللقة املفقودة الشباب وذوي اإلعاقة، عالقة احللقة املفقودة 

الطاقات الشبابية ودورها يف دعم ذوي اإلعاقةالطاقات الشبابية ودورها يف دعم ذوي اإلعاقة
يأتي الدور الشبابي 

مكمًلا للجهات الرسمية 
يف دعم وحتفيز ذوي 

اإلعاقة، وذلك بإقامة 
برامج وفعاليات تشجيعية 
وأجواء ترفيهية لهم، وهذا 

ما سعى إليه الشباب يف 
مبادراتهم الشبابية التي 

تعمل بدرجة أساسية على 
دعم املعاقني وإشراكهم يف 

اجملتمع.
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    ماجد خريج برمجة احلاسوب للعام 2014م، 
ليأتي  تخرجه  بعد  وانعزال  اكتئاب  حالة  يف  ظل 
الصراع ويكمل عليه، حيث اضطر أهله إلى النزوح 
إلى القرية هرًبا من الصراع ومن نظرة اجملتمع له.
ليعود  القرية  يف  سنوات  ماجد خمس  مكث    
إلى عدن مضطًرا،  عاد للبحث عن عمل يحسسه 
بأهميته يف اجملتمع، وليتحمل مسؤولية ابنه البالغ 

من العمر سنتني.
ويؤكد ماجد، أنه طوال عام كامل ظل يبحث عن 
عمل وكان طلبه يقابل بالرفض ألنه أصم وأبكم، 
اجلمعيات  إحــدى  عملًا يف  وجد  املــدة  هذه  وبعد 
معاناته  من  التخفيف  يف  أسهمت  التي  اخليرية 

أمام اجملتمع وأمام نفسه.

معاملة مختلفة 
 ويف اجلانب اآلخر نلتقي مبحمد السقاف )14 
عاًما من حضرموت مقيم يف صنعاء( يجيد القراءة 
اإلجنليزية  إلــى  العربية  من  والترجمة  والكتابة 
بطالقة، وله مشاركات عديد يف مؤمترات وندوات 

عديدة كان له كلمة فيها من كتابته.
يقول السقاف املصاب بالتوحد: إنه كان يعاني 
بطريقة  يعاملونه  فالناس  له،  اجملتمع  نظرة  من 

مختلفة وكأنه غير باقي البشر.
بالعقبات،  مليئة  احلياة   “ السقاف:  ويضيف   
لكني أحصل على الدعم والتحفيز دائًما من والدي 

ووالدتي ومعلماتي ألتاوز هذه العقبات “ . 
من جانبها حتكي أم محمد معاناتها هي وابنها 
وهو يف  التوحد،  أعــراض  تكتشف  بــدأت  أن  منذ 
عمر اخلامسة تقريًبا، بقولها: “الحظت يف محمد 
أعراًضا مختلفة عن بقية األطفال يف مثل عمره، 
من  اخلـــوف  وعـــدم  مــنــعــزلًا،  البقاء  يف  كالرغبة 
الظالم وغيرها من األعراض التي تشير إلى طيف 

التوحد.
ُعــــِرض مــحــمــد عــلــى أطــبــاء واخــتــصــاصــيــني 
وخضع  عالجه،  فترة  طوال  ونفسيني  اجتماعيني 
صت حالته، وبعدها بدأنا  الختبارات عديدة، وُشخِّ
يف تأهيله وعمل معاجلة لسلوكياته ودمجه مع بقية 

األطفال الطبيعيني.
   يحكي محمد نظرة اجملتمع احمليط به الذي 
كالمه  طريقة  على  ســواء  كثيًرا،  منه  يسخر  ظل 
عليه  الضغط  استخدم  أنــه  وكيف  سلوكياته،  أم 
باألشياء يتجنبها الطفل التوحدي كالصوت املرتفع 

والزحمة وغيرها.
ى إعاقته وطور من نفسه        وقال: إنه حتدَّ
بدعم من أهله ليصبح اآلن ذا شأن مهم، محملًا 
ــع ذوي  ــوعــي يف الــتــعــامــل م اجملــتــمــع  ضــعــف ال
االحتياجات اخلاصة الذي قد يسبب لهم مشكالت 

كثيرة. 

آراٌء مجتمعية 
     حول آراء اجملتمع يف كيفية التعامل مع ذوي 
ملساعدة  عليهم  القائم  والدور  بالدنا،  اإلعاقة يف 
عبد  الغني  لعبد  كان  اجملتمع،  من  الشريحة  هذه 

به،  خاصة  نظر  وجهة  تعز(  من  عاًما   33( اهلل  
قائال: “ال يوجد أيُّ مبرر ليكون هناك تفريق بني 
الشخص السليم وذي اإلعاقة، إلَّا يف عقول بعض 
الشخصي  بالتعامل  ســواء  الناقصة،  األشخاص 
على مستوى األهل أم املدارس أم اجلامعات وحتى 

املؤسسات.
     وأكد، أن ذوي اإلعاقة هم أناس طبيعيون 
إجناًزا صحيًحا،  األعمال  إجناز  على  القدرة  لهم 
وبذكاء مميز خصوًصا إذا ما ساندناهم ورعيناهم 
معهم  التعامل  جــًدا  املهم  ومــن  صحيحة،  رعاية 

بصورة طبيعية ال بعني الشفقة. 
      أما بشار محمد ابن 29 عاًما من تعز، يرى 
أنه من املهم جًدا التعامل مع ذوي االعاقة بأسلوب 
األضــرار  لتجنب  اجملتمع؛  أفــراد  بقية  مع  متساٍو 
النفسية التي تؤثر يف حياتهم عموًما،  ومن املهم 
ص مساحة مريحة يف التعامل معهم  جًدا أن تُخصَّ
بوجود  يشعروا  أن  دون  من  اإلنــتــاج  ليستطيعوا 
اختالف يف التعامل، ويكونوا قادرين على التخلص 

من العوائق التي فرضت عليهم من دون إرادتهم.
    ومن وجهة نظر أديب عبد الصمد )31عاًما 
أفــراد  بعض  عقول  يف  تكمن  اإلعــاقــة  تعز(  مــن 
اجملتمع الذين يرون أن هناك حواجز  يف التعامل 
يراعون  والذين ال  مع ذوي اإلحتياجات اخلاصة، 
باقي  عن  بها  يتميزون  التي  وقدراتهم  إمكاناتهم 

فئات اجملتمع.

بأعني اخملتصني 
رانــيــا خــالــد  )أخصائية يف علم  تــقــول        

يف  اجملتمع  نظرة  “إن  األمــل:  لصوت  االجتماع( 
الغالب تؤثر تأثيًرا سلبّيًا يف ذوي اإلعاقة، وتعلهم 
إلى  يؤدي  الشعور  وهذ  مختلفون،  بأنهم  يشعرون 
بروز مشكالت عديدة واضطرابات نفسية تعلهم 
أو مشاركني  متفاعلني  ينعزلون عن اجملتمع، غير 

فيه، متقوقعني يف عاملهم اخلاص.
     وحول املعاجلات واإلجراءات التي يجب أن 
تتخذ ملساندة ذوي اإلعاقة تقول:  “من الضروري 
لرفع  الــالزم  النفسي  الدعم  الفئة  لهذه  يوجه  أن 
معنوياتها وعزميتها وجعلها تتقبل نفسها وال تشعر 
فيها  الهمة  روح  وبث  باألسوياء،  مقارنة  بالنقص 
واكتشاف قدراتها وتطويرها وجعلها فئة مشاركة 

منتجة متداخلة مع اجملتمع تداخلًا طبيعّيًا.
    “وضرورة العمل على توعية اجملتمع وتوجيهه 
بعدم النظر إلى هذه الفئة نظرة مؤذية، وعدم املزح 
يف صفات العجز التي متيزهم؛ ألن ذلك قد يعود 
بضرر كبير عليهم وعلى اجملتمع«. وفًقا للدكتورة .

دمج يف اجملتمع
)أخصائية  باشميله  ليلى  ـــدت  وكَّ جانبها  مــن 
عــلــم االجــتــمــاع ومــديــرة مــركــز الــتــأهــيــل املهني 
النظرة  أن  عدن(  يف  اخلاصة  االحتياجات  لذوي 
تغيرت  قد  اخلاصة  االحتياجات  لذوي  اجملتمعية 
كثيًرا عن السابق، حيث كانت األسر تخفي أبناءها 
احلالي  وقتنا  أما يف  اجتماعية،  املعاقني ألسباب 
فالعائلة هي من تدفع بأبنائها إلى العالج، وتساعد 
ذلك  بعد  ليحدث  وتدريبهم،  تأهيلهم  عملية  يف 
إدماجهم يف اجملتمع، وذلك بسبب إدراكهم بأهمية 

دورهم يف احلياة.
    وأشــارت لصوت األمل، أن هناك استجابة 
قد  املعاقني  مــن  الكثير  فيوجد  الفئة،  هــذه  مــن 
قادرون  وهم  كبيرة،  علمية  درجات  على  حتصلوا 
على املنافسة واملشاركة والظهور يف اجملتمع ظهوًرا 

مشرًفا.  
ومستوى  مختلفة  أشكال  لها  اإلعاقات  إن   “  
إدراك مختلف، فأصحاب اإلعاقات احلركية ذوو 
ويتأثرون  واإلدراك  الــذكــاء  مــن  طبيعي  مستوى 
تأثًرا سلبّيًا وكبيًرا بنظرة اجملتمع لهم، فيتجنبون 
من  الشفقة  نظرات  من  خوًفا  واالندماج  اخلروج 
وفاء  إليه  أشارت  ما  هذا  اجملتمع”.  أفراد  بعض 
واإلرشاد  التنمية  مركز  يف  نفسية  معاجلة  طلحة 

األسري لصوت األمل.
  ووكــدت وفــاء، أن املعاق يستطيع التكيف مع 
على  حُصل  ما  إذا  اإلعاقةــ  نوع  حسب  ــ  إعاقته 
الصحيح  وباألسلوب  الكافيني  والرعاية  االهتمام 

واملؤثر.
سليمان  القاضي  ــد  وكَّ قانونية  نظرة  ومــن     
ــرة شـــؤون األعــضــاء  عبد اهلل غــالــب )رئــيــس دائـ
أن  األمل،   اليمن( لصوت  بنادي قضاة  واملشاريع 
هناك نصوًصا حتمي ذوي اإلعاقة يف أحكام الهبة 
ينظم  فلم  بالقضاء  يتعلق  وفيما  فقط،  والوصية 
على  احلصول  لكفالة  خاصة  رعاية  أيَّ  القانون 
اخلدمة، وجميع املقرات لم توفر املمرات اخلاصة 
املعاقني، فيجد  بذوي اإلعاقة وفًقا لقانون رعاية 
املعاق صعوبات وحتديات كثيرة يف احلصول على 

اخلدمات الالزمة له.

تأثير النظرة اجملتمعية يف ذوي اإلعاقة
    “املعاناة ليست يف 

فهمنا للمجتمع وفهمه 

لنا فقط، ولكن هناك 

معاناة أخرى وهي يف 

عدم تقبل اجملتمع لنا 

“.هذا ما أوضحه ماجد 

عبد السالم البالغ من 

العمر 32 عاًما – عدن، 

من فئة الصم والبكم .

 سماح عمالق
صوت األمل

  عبد الرقيب الفقيه تخصص يف اإلدارة 
فقد  إب،  محافظة  التربية  بكلية  التربوية 
حالة  وهــي  أمــه،  بطن  يف  كــان  منذ  بصره 

َخلْقية ال عالج لها حسب وصفه. 
مع  تأقلمُت  “لقد  الــرقــيــب:  عبد  يقول 
رزقني  وقد  ناسبني،  حتى  وناسبتُه  الظالم 
اهلل البصيرة، وقدرة استشعار عالية للخطر 

تسمونها غالًبا باحلاسة السادسة”.

    تخرج عبد الرقيب من مدرسة الفجر 
“بريل”  اجلديد ملكفويف البصر، وأتقن لغة 
اليتوفر  حيث  اجلامعة  يف  إال  يفارقها  ولم 

منهج جامعي بهذه اللغة. 

دارسته اجلامعية 
     وحول دراسته يف اجلامعة يضيف عبد 
حيث  يومّيًا،  احملاضرات  “أحضر  الرقيب: 
مع  بالتعاون  هاتفي  يف  احملاضرات  أسجل 
زمالئي، وأوزِّع املالزم بني زمالئي ليذاكرونها 
كما  التسجيالت،  لي  ويرسلون  عاٍل  بصوت 
الصوتية،  ــر  ــ األوام عبر  هاتفي  اســتــخــدم 

لي  تقرأ  الكلية جلنة  فتشكل  االختبار  وأما 
وتسجل إجاباتي”. 

بدرجة  إال  الرقيب  عبد  يــرضــى  ال      
االمتياز يف جامعته، ومع فقدانه لبصره إال 

أنه ضمن أوائل الدفعة املنافسني. 
ألسرته  باالمتنان  الرقيب  عبد  يشعر     

الــتــي وقــفــت إلـــى جـــــواره بــقــولــه:” لقد 
األصــعــب  ــب  اجلــان يف  عائلتي  ســاعــدتــنــي 
بداياتي  يف  ورافقتني  الشخصية،  بناء  وهو 
سواي،  عن  االستغناء  ثقافة  علمتني  حتى 
هذا  األكثر صدًقا يف  السند  هم  وبالتأكيد 

العالم”. 

العوائق 
طوال  أقع  “لم  الرقيب:  عبد  يضيف     
حياتي يف مأزق على غير العادة، حتى بعض 
املقالب التي استحدثها لي بعض األطفال يوم 
كنُت طفلًا مثلهم، كنُت أستشعرها كاملبصرين 
متاًما، وهذا ما كان يثير دهشتهم، ويصرفهم 

عني”. 
بعض  هناك  “إن  الرقيب:  عبد  يقول     
األســاس  ويف  لها،  تعرضت  التي  الــعــوائــق 
لذوي  بخاصة  عائًقا  بجله  الوضع  أصبح 
نقص  يف  واملتمثلة  اخلــاصــة،  االحتياجات 
التعليمية، وصعوبة املعيشة، وتنمر  الوسائل 

بعض أفراد اجملتمع”.  
املثابرة  “لــوال  الرقيب:  وأضــاف عبد     

واإلصرار لتوقفنا يف منتصف الطريق”. 
ناجًحا وملهًما  َعَدْدته منوذًجا      وحني 
“لألمانة ستجدين مناذج  للنجاح رد بقوله: 
اإلعاقة  حاجز  وا  حتـــدَّ املعاقني  مــن  كثيرة 
واستمرت حياتهم بسهولة ويسر، وقد تقبلوا 
ذلك،  بعد  اجملتمع  ليتقبلهم  أولًا  أنفسهم 
أما  الفكر،  إعاقة  هي  احلقيقية  فاإلعاقة 

احلواس فهي تؤازر وتكمل بعضها”.

من  البصر  مكفوف  شاب  عاًما   25( الفقيه  الرقيب  عبد  التقينا  حني      
شوارع  على  وحيًدا  ميشي  وجدناه  إب(  مبحافظة  العدين  حزم  مديرية 
مواجهة  يف  القوية  واإلرادة  بالعزمية  يتمتع  كاملبصرين،  املزدحمة  املدينة 

اإلعاقة.
   يتفاجأ الناظر حني يرى عبدالرقيب ميشي بسهولة بني السيارات من 
دون نظارة أو عكاز أو استعانة بشخص يأخذ بيده ، حيث يستطيع متييز 

صوت السيارة القريبة منه.

من النماذج امللهمة للنجاح

عبدالرقيب الفقيه..املكفوف الذي يرانا بعني قلبه



ذوو اإلعاقة يف احملافل الدولية

رحلة املنتخب الباراملبي مــــــــن صــــــنعــــــاء الى طــــــــوكــــيــو رحلة املنتخب الباراملبي مــــــــن صــــــنعــــــاء الى طــــــــوكــــيــو 

فهيم سلطــان القدســـــي
املدير التنفيذي للمنتدى اليمني لألشخاص ذوي اإلعاقة

ذوي اإلعاقة.. اإلعالم 
واالتفاقيات الدولية 
والتشريعات الوطنية

نتحدث كثيرا عن دور األعالم وخاصة املرئي 
افردها  التي  املساحة  وحجم  تأثيره  حيث  من 
وإيجاد  وواقعهم  وطرح قضاياهم  اإلعاقة  لذوي 
البرامج التي تعالج ذلك الواقع والتي رمبا تكون 
من ضمن الرسالة املنوطة على اإلعالم وخاصة 
التلفاز وما يعتري ذلك من قصور، لكن أن يكون 
ذوي  تواجه  التي  العوائق  كم  إلى  يضاف  عائق 

اإلعاقة فاألمر يحتاج إلى أعادة نظر.

اإلعالم واالتفاقيات الدولية

ــة الــثــالــثــة انــعــطــافــا كــبــيــراً  ــي ــف ــدت األل شــه
اإلعاقة من  ذوي  أوضاع  إلى  النظر  يف  ومتميزاً 
واملواثيق  والتشريعات  القوانني  إصـــدار  حيث 
الدولية  االتفاقية  وأبرزها  آخرها  واالتفاقيات 
الــشــامــلــة واملــتــكــامــلــة حلــمــايــة وتــعــزيــز حقوق 

األشخاص ذوي اإلعاقة وكرامتهم.
والتي تعكس مجموعة من احلقوق التي تعنى 
بها ذوي اإلعاقة من أهمها تعزيز الوعي بقدرات 
وتشمل  اإلعــاقــة  ذوي  األشــخــاص  وإســهــامــات 

التدابير الرامية إلى حتقيق ذلك مبا يلي:
للتوعية  تنظيم حمالت فعالة  بدء ومتابعة  أ  
إلى تعزيز تقبل حقوق األشخاص  العامة تهدف 
ايــجــابــيــة عن  تـــصـــورات  نــشــر  ــة،  ــاقـ ذوي اإلعـ
أعمق  اجتماعي  ووعي  اإلعاقة  ذوي  األشخاص 
ــاءات  ــف بــهــم وتــشــجــيــع االعـــتـــراف مبـــهـــارات وك
وقدرات األشخاص ذوي اإلعاقة وإسهاماتهم يف 

مكان العمل وسوق العمل.
عرض  على  اإلعــالم  وسائل  تشجيع  وكذلك 
صورة لألشخاص ذوي اإلعاقة بصورة تتفق مع 
اإلعاقة  ذوي  األشخاص  حقوق  وتعزيز  حماية 
وكرامتهم وتشجيع تنظيم برامج تدريبية للتوعية 
ما  وكذلك  وحقوقه.  اإلعاقة  ذوي  باألشخاص 
نصت علية االتفاقية الدولية حلقوق ذوي اإلعاقة 
والــرأي  التعبير  بحرية  اخلاصة   )21( املــادة  يف 

واحلصول على املعلومات.
ذوي  األشــخــاص  قــيــام  وتيسير  قــبــول  )ب( 
لغة  باستعمال  الرسمية  معاملتهم  يف  اإلعــاقــة 
املعززة  االتصال  وطــرق  برايل  وطريقة  اإلشــارة 
االتصال  وأشكال  وطرق  وسائل  وجميع  البديلة 

األخرى سهلة املنال التي يختارونها بأنفسهم.
)د( تشجيع وسائط األعالم اجلماهيري مبا يف 
ذلك مقدمي املعلومات عن طريق شبكة االنترنت 
ذوي  األشخاص  متناول  يف  خدماتها  جعل  على 

اإلعاقة(
وكذلك التنسيق مع اجلامعات واملعاهد إلعداد 
املدربني املسئولني عن البرامج التربوية اخلاصة 
ملعاجلة  وتأهيلهم  واإلعالمية  والثقافية  واملهنية 
وتديد  املتميزة  واحتياجاته  املعاقني  أوضــاع 

معارفهم يف هذا اجملال.

أن اإلعالم احمللي يتعمد بقصد أو بغير قصد 
اإلعاقة  ذوي  إظــهــار  متعددة  ألســبــاب  رمبــا  أو 
بصورة غير الئقة من خالل إدرار العطف والشفقة 
والرحمة أكثر من إبراز الصورة احلقيقية لهم أو 
بصورة هامشية من خالل استغالل نوع اإلعاقة 
من أجل التأثير على املشاهد وأحياناً بشكل مشوه 
وإظهاره إما على أنه متسول أو لصاً أو ذات نزعة 
عدوانية كما يف بعض األفالم واملسلسالت وقد 
املوسيقية  استخدام  أيضاً يف طريقة  ذلك  يصل 

التصويرية املثيرة للشفقة. 
 لذلك ومن خالل هذه الورقة نؤكد على أنه 
نوليها  وأن  املشكلة  هذه  أهمية  ندرك  أن  ينبغي 
جل االهتمام و الرعاية بل وأن جند آلية عملية 
إيجاد أعالم مرئي حقيقي  نستطيع من خاللها 
تفاعلية  صــورة  ينقل  وإن  اإلعاقة  قضية  يتبنى 
تفعيل  خــالل  مــن  اإلعــاقــة  ذوي  عــن  ومسئولة 

قدراتهم وتنمية مواهبهم.
كان هناك دراسة  ما  إذا  بالعكس  أقول  فأني 
لكل  ومتكاملة  تنفيذ حقيقة شاملة  وآلية  علمية 
جوانب االعاقة اخملتلفة وبالتالي ليس بالضرورة 
أن تكون كل البرامج التي ستبثها وسائل اإلعالم 
لذوي اإلعاقة بل تطعم بعدد من البرامج األُخرى 

اخلاصة بغير املعاقني.
التتمه ص ٣

صحيفة اجتماعية - تنموية - شاملة - مستقلة )نصف شهرية(
 تصدر عن مين إنفورميشن سنتر 

صوت األمل - خاص

ــاة بــكــل ما  لـــذوي اإلعـــاقـــة حـــقُّ ممــارســة احلــي
الهيئات  من  العديد  وعملت  غيرهم،  مثل  مثلهم  فيها 
املمكنة  الضمانات  توفير  على  الــدولــيــة  واملنظمات 
كاملة  طبيعية  حياة  من ممارسة  اإلعاقة  ذوي  لتمكني 
وانتهاًء بحقهم يف ممارسة  بداية من احلق يف احلياة 

الرياضة والفن واملوسيقى.
يف اليمن 

     طوال اثني عشر يوًما، وهي أيام شهدت أكبر 
األشخاص  من  الرياضيني  يجمع  عاملي  رياضيٍّ  حدٍث 
من  باراملبية  جلنة   163 فيه  شــاركــت  اإلعــاقــة  ذوي 
مختلف دول العالم؛ كان اليمن حاضًرا مبشاركة رمزية 
 F57 يف ألعاب القوى تخصص )دفع اجللة( يف تصنيف

بالعبني نصيب الرعود وبلقيس طارش.
     وبــعــد هـــذه اخلــالصــة ســنــحــاول أن نقدم 
طرًحا موجًزا عن رحلة املشاركة التي خاضها منتخبنا 
عشرة  الثانية  الباراملبية  األلعاب  دورة  يف  الباراملبي 

بطوكيو 2020م.

مشاركة تاريخية

اليمني  الباراملبي  املنتخب  مشاركة  تأتي      
الثانية  الباراملبية  األلــعــاب  دورة  يف  القوى  أللعاب 
عشرة بطوكيو 2020م بعد انقطاع دام 29 عاًما عن 
األلعاب الباراملبية يف برشلونة عام 92م دورة األلعاب 
ه الكثير من املهتمني بالشأن  الباراملبية اخلامسة، وعدُّ
من  انقطاع طويل  بعد  لليمن  يسجل  تاريخّيًا  وجوًدا 
وبعد  اإلعــاقــة  ذوي  لرياضية  عاملية  مشاركة  أول 
الدولية  الباراملبية  اللجنة  من  الرسمي  االعــتــراف 
وقبلها  عضويتها  على  واحلصول  2015م  العام  يف 

آسيا،  غرب  ملنطقة  الباراملبي  االحتاد  عضوية  على 
األمر  التنفيذي  مكتبها  عضوية  يف  اليمن  ومتثيل 
الذي حلَّ إشكالية دخول اليمن يف املنافسات الدولية 
واإلقليمية، وكل ذلك يعد انتصاًرا وحتّولًا تاريخّيًا يف 
يكن  ولم  اليمن  يف  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  رياضة 
اليمنية  الباراملبية  اللجنة  إنشاء  لوال  ليحصل  ذلك 
يف العام 2012م األمر الذي سهل مشاركة اليمن يف 

املنافسات العاملية الباراملبية. 

تونس نقطة وصول إلى طوكيو 

     كانت التظاهرة الدولية أللعاب القوى بتونس 
مارس   21  14- من  انطلقت  التي  الكبرى(  )اجلــائــزة 
2021م مبشاركة دولية واسعة يف منافسة ألعاب القوى 
الباراملبية مبشاركة 480 رياضّيًا ورياضية من 59 دولة 
مضمار  إلى  الوصول  أجل  من  األولــى  االنطالقة  هي 
2020م،  بطوكيو  الباراملبية  األلعاب  دورة  يف  املنافسة 

الدولية  فــزاع  بطولة  يف  املنتخب  مشاركة  تعذر  بعد 
كــورونــا،  جائحة  بسبب  تأجلت  الــتــي  الــقــوى  أللــعــاب 
وإضافة  الدولية.  تونس  بطولة  إلى  املشاركة  وُغيِّرت 
هذه املشاركة للمنتخب الوطني الباراملبي تأكيد تصنيف 
الالعبني، نصيب الرعود، وبلقيس طارش، وهو أجناز 
ألعاب  لرياضة  العاملي  الترتيب  يف  أُدرجتا  حيث  لهما 

القوى.
التتمه ص ٣

www.yemeninformation.org   -   www.sawt-alamal.net
yic@yemeninformation.org

العدد )18(  15 /10/ 2021      16  صفحة

يتخصص املركز اليمني للمعلومات يف الدراسات االستراتيجية واالنتاج االعالمي
الذي يعالج قضايا التنمية والسالم يف اليمن

كلمة أخيرة


