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النبيلة بضرورة بذل  اإلنسانيةمن شعورنا بالمسؤولية االجتماعية والوطنية ورسالتنا  انطالقا

أقصى الجهود لحماية ورعاية ذوي االحتياجات الخاصة من معوقي السمع بكونهم احد 

ام البالغ وتوفير مستلزمات العناية بها متاإلهتوجيه شرائح المجتمع المهمة التي ينبغي 
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 وتمكينها وتأمين حقوقها في مواصلة النمو العلمي والثقافي واالجتماعي والصحي والنفسي

 .ها وإمكانياتهابما يضمن لها العيش الكريم وفرص العمل المالئمة لقدرات

كما أنه يمثل  وإنسانيةينبع من حاجات ومطالب وطنية وقومية  لكون هذا االهتمام ونظرا   

طاقاتها  واستثمارمن الحفاظ على الموارد البشرية في دول مجلس التعاون الخليجي جز

ي عملية التنمية الشاملة ومجمل التحوالت االجتماعية ف إلسهام الفاعلاوتمكينها من 

الخليجية وألن تمكين الصم الكبار مسئولية الجميع سواء المنطقة واالقتصادية التي تشهدها 

أجهزة حكومية أم منظمات مجتمع مدني نظرا  ألن هذه الشريحة تعد  مأكانت مؤسسات أ

وتوظيفها  مارهااستثيمكن  خالقة خبراتو وإبداعات تنضب لما تمتلكه من إمكانيات طاقة ال

 نواحي الحياة .لخدمة المجتمع وقضاياه التنموية الشاملة في شتى القطاعات ومختلف 

لذوي االحتياجات الخاصة ،  األولوتواصال  مع الجهود التي بذلت في الملتقى الخليجي 

وبتعاون كريم بين اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان ووزارة الثقافة والفنون والتراث ، والمركز 

الملتقى الخليجي الثاني  استضافةالقطري الثقافي االجتماعي للصم ، بدولة قطر فقد تم 

وتم انعقاده في  (،م2011ابريل  21-20لمؤسسات الصم الخليجية في مدينة الدوحة للفترة )

 فندق الريتز كارلتون بقاعة المختصر .

المؤسسات  إلىضافة ثل دول مجلس التعاون الخليجي إوقد شاركت في الملتقى وفود تم

 وبعض منظمات المجتمع المدني المعنية بدولة قطر. والتربوية واإلعالمية والثقافية اإلنسانية

م، 20/4/2011الموافق  األربعاءيوم صباح من الملتقى في الساعة التاسعة  افتتاحوقد تم 

حمد بن عبد العزيز الكواري وزير الثقافة والفنون  برعاية كريمة من سعادة الدكتور/

والتراث بدولة قطر، وحضر حفل االفتتاح نخبة من الشخصيات المرموقة من السادة 

قيت في بداية حفل لالمجتمع المدني المعنية ، وقد أفي أجهزة الدولة ومؤسسات  المسئولين

الثقافة والفنون  عن وزارةمبارك بن ناصر آل خليفة اآلمين العام  /كلمة سعادةاالفتتاح 

 الرئيس الفخرى للمركز ثم حصة بنت خليفة بن أحمد آل ثاني /والتراث، وسعادة الشيخة

وأعقب ذلك كلمة السيد/محمد بن سيف الكواري عضو اللجنة الوطنية لحقوق االنسان وكلمة 

 . رئيس مجلس اإلدارة للمركز القطري الثقافي االجتماعي للصم السيد/ علي عبيد السناري

تلك الكلمات على  ركزتوقد  بلغة اإلشارة ، المستقلة عرض لمدرسة هاجر االبتدائيةثم 

مل امواصلة الجهود في سبيل توفير أفضل العو أهميةوعلى أهداف الملتقى وضرورته 

 (عامة)مؤسسات حماية ورعاية ذوي االحتياجات الخاصة لا زمات التي تكفل تطويروالمستل

مستلزمات إعدادها وتأهيلها وتوفير فرص والحاجة إلى توفير  وذوي اإلعاقة السمعية خاصة

لكي تسهم بدورها المطلوب في  الحالية لقدراتها وفقالهذه الشريحة المهمة  العمل المناسبة

 البناء والنهوض لمجتمعنا الخليجي خالل المرحلة القادمة.
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كما تم فتح باب المناقشة  ،الملتقى أوراق عمل عديدة انعقادعلى مدى يومي  تعرضتساكما 

الخدمات المقترحة للصم الكبار ،  األوراقوالحوار المستفيض حولها إذ شملت تلك 

والمجتمع وتجارب رعاية الصم في كل من دولة اإلمارات العربية  ،ومشاركة الصم الكبار

 المتحدة، ومملكة البحرين ، والمملكة العربية السعودية .

شملت موضوعات عديدة منها دور وسائل اإلعالم  خريأفضال  عما تناولته أوراق عمل 

 والتكنولوجيا الحديثة ووسائل االتصال الخاصة بالصم 

تناولت حقوق الصم ومنها المرآة الصماء والتعليم والصم الكبار،  خرىأ وأوراق عمل

رحة ذوي اإلعاقة ، والخدمات المقت األشخاصتمكين يم والعمل ، واالتفاقية الدولية لوالتعل

سلطنة عمان ، ودولة الكويت ، ودولة قطر  للصم الكبار مع عرض التجارب في كل من

 رعاية وتمكين الصم.ل بالنسبة

المؤتمر توزيع الشهادات والدروع  اختتاموقبل  تقىلمن أعمال الم اليوم الثاني كما تم في

 على الجهات المشاركة في الملتقى .

عرض مسرحي صامت لفرقة تونسية من الصم ، بمشاركة أعضاء بأعمال الملتقى  واختتمت

 من المركز القطري الثقافي االجتماعي للصم.

 :توصيات الملتقى الخليجي الثاني

اوراق عمل وما صاحبه من مناقشات فقد توصل ما عرض في الملتقى من  استنادا

     المجتمعون إلى التوصيات التالية.

المختلفة بدول مجلس التعاون الخليجي بدورها  اإلعالمضرورة مواصلة أجهزة  -1

المعاقين سمعيا  بما يضمن تحقيق البنود والواردة  األشخاصالمطلوب في تعزيز حقوق 

من الخدمات والمرافق  ذوي اإلعاقة بما في ذلك استفادتهم ة الدولية بحقوقتفاقيفي اال

احتياجاتهم وقيامها تلبية  وبحاجته فيما يتعلقالمتاحة لعامة الناس المجتمعية والفرص 

بذل في حمايتهم ورعايتهم وتوفير فرص العمل المناسبة الجهود المتميزة التي ت   بإبراز

وكذلك تعميق  ،المخالفات وجوانب القصور التي ترتكب بحقهمد ، فضال  عن رصلهم

الدعم والمساندة لألشخاص من ذوي اإلعاقة السمعية  تقديمالوعي المجتمعي بضرورة 

ونشر التصورات اإليجابية والصور المشرفة عنهم والتي تمهد لقبولهم واندماجهم في 

  .المجتمع

مرئية والمقروءة برصد حاجات وعة والضرورة أن تقوم وسائل اإلعالم وقنواته المسم -2

 فرص العمل المتاحة لهم وعلى نحو يشعرهم بالقبول توفيرألشخاص الصم وكذلك ومطالب ا

 .والرضا من اآلخرين
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ضرورة اعتماد المؤسسات التعليمية بدول مجلس التعاون على منهجية تربوية للتربية  -3

القدرات لألطفال  اكتشافعلى الخاصة لذوي اإلعاقة بحيث تكون هذه المنهجية مركزة 

 أساليب التقويم والقياس وأدواتها التجريبية . باالعتماد علىبوقت مبكر المعاقين 

الخليجي بتوجيه االهتمام المعنية بدول مجلس التعاون  ةيوالتعليمقيام المؤسسات التربوية  -4

نحو ينمي قدراتهم  والعناية البالغة لتعليم ذوي اإلعاقة السمعية واالشخاص الصم الكبار على

 العقلية ومعارفهم وثقافتهم باالستناد إلى أحداث النظريات التربوية والنفسية واالجتماعية .

أساليب إعداد معلم ذوي االحتياجات الخاصة عامة وذوي اإلعاقة  تطوير ضرورة -5

السمعية خاصة عن طريق استحداث أقسام في الجامعات الخليجية، على نحو يضمن تطوير 

 ب التعليم والتعلم الخاصة بهذه الشريحة من المتعلمين والدارسين .اسالي

السعي لتطوير المناهج الدراسية الخاصة بالطلبة من ذوي اإلعاقة السمعية من األشخاص  -6

الصم الكبار بما في ذلك تطوير األهداف والمفردات والمقررات الدراسية  وطرق التدريس 

 م المعززة للمنهج الدراسي .الالصفية ومصادر التعليمية واألنشطة والتقنيات والوسائل التعل

العمل على تطوير أساليب تعليم الكبار الصم األميين وتزويدهم بالمعلومات والمعارف  -5

األساسية في القراءة والكتابة والتعليم وتنمية ثقافتهم االجتماعية وفق أسلوب محو األمية 

فاع من منجزات العصر في العلم والمعرفة والتقنية الحديثة الحضارية الذي يركز على االنت

 في التعليم .

قيام مؤسسات وأجهزة الدولة الحكومية وغير الحكومية بما فيها منظمات المجتمع المدني  -6

السمعية  اإلعاقةشخاص الصم وذوي لألح الخاص بتوفير فرص عمل مناسبة تتا والقطاع

 . الدراسية بما يتناسب مع قدراتهم ومؤهالتهم

العتبارات اجتماعية ووطنية وإنسانية وأخالقية تلزم جميع أطراف المجتمع بدعم هذه 

 الشريحة السكانية .

السعي لتوفير مجاالت وفرص مختلفة لدعم ومساندة األشخاص الصم الكبار وإطالق  -7

علمية والثقافية والفنية والرياضية ومنها على سبيل المثال طاقاتهم وإبداعاتهم في المجاالت ال

إجراء بطوالت في مختلف ونتاجات ثقافية وفنية إتخصيص مسابقات وجوائز ألفضل 

 االلعاب الرياضية لتكريم المتميزين من األشخاص المعاقين سمعيا  .

عليم وتدريب استحداث أقسام في بعض الجامعات إلعداد مترجمين باإلشارة مؤهلين لت -8

 بحرفية وتقنية عالية الكفاءة والجودة . اإلشارةالمعوقين سمعياَ واألشخاص الصم على لغة 
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ضرورة االستفادة من الخبرات والتجارب العالمية الرائدة في مجال تعليم وتشغيل  -9

فرص التدريب والزيارات  راألشخاص الصم والمعاقين سمعيا  وذلك من خالل توفي

 لميدانية لالطالع على تلك التجارب والخبرات عن كثب .والمشاهدات ا

العمل على تهيئة الظروف التعليمية والتربوية المناسبة في بعض المدارس المهيئة لدمج  -10

الطالب الصم وذوي  إلمكان دمجالمدارس  تلكالطالب الصم وذوي االعاقة السمعية في 

قنيات التي تحقق أهداف الدمج والتكيف تزويدها بأفضل الوسائل والتمع االعاقة السمعية 

 لهؤالء الطلبة .

عمل  مجلس التعاون الخليجي بتنظيم ورشوالثقافة بدول  اإلعالممناشدة وزراء  -11

السمعية بما يضمن  اإلعاقةلمناقشة موضوع تعميق ثقافة ولغة األشخاص الصم وذوي 

بإدخال  فيما يخصية بدول المجلس تحقيق ثنائي الثقافة واللغة معا  مع توجيه القنوات الفضائ

 في البرامج التليفزيونية واالخبارية الموجهه بشكل خاص لهذه الشريحة . شارةاإل لغة مترجم

م يلتطوير اساليب تعلالتعاون  الوزارات والمؤسسات التربوية في دول مجلس مناشدة -12

 -الطلبة الصم من خالل االجراءات التالية :

 خالل ) سنوات ما قبل الدراسة (  التدخل المبكر التعليمي للصمالتأكيد على برامج  -

ضرورة احتواء المناهج التعليمية على لغة اإلشارة وادخال لغة اإلشارة كمادة أساسية  -

 ضمن المناهج 

 التأكيد على التأهيل وإعادة التأهيل المستمر لمعلمي الصم على مدار سنوات الخدمة  -

صصة في المجال اإلعالمي المرئي والخاص بلغة عمل الدورات التدريبية المتخ -

 اإلشارة 

( للصم الذين فاتهم قطار  الحضارية تمكين الصم الكبار من برامج ) محو األمية -

 التعليم

استخدام التكنولوجيا الحديثة التي تمكن الطلبة من التواصل مع األصم وضرورة   -

 االستفادة القصوى من التكنولوجيا الحديثة 

 ى عمل الدورات الخاصة بلغة اإلشارة للوالدين واألسرة التأكيد عل -

 التأكيد على اتقان معلم الصم لغة اإلشارة  -

 أن تأخذ مناهج الصم االعتبارات الخاصة بتعليمهم  -

 التأكيد على وجود قوانين تعليمية ) المواد الدراسية ( -

 التأكيد على ترجمة االتفاقية بلغة اإلشارة  -

منها لضمان تأمين   الخليجي بتشكيل لجنة وطنية في كلمناشدة دول مجلس التعاون 13 -

وأن توفر لها االستقاللية العامة لممارسة عملها وموازنه  ،حقوق األشخاص ذوي االعاقة
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خاصة بها تعينها على تحقيق خططها وبرامجها وبما يساعد على تحقيق االتفاقية الدولية 

 معاقين وتنفيذ االلتزامات والتدابير المطلوب اجرائها .لحماية حقوق األشخاص ال

دعوة الدول لترجمة االتفاقية وتحويلها إلى لغة االشارة لكي تمكن األشخاص  -14

 المتضمنة فيها . فادة منها في متابعة تأمين الحقوقالمعاقين من التواصل معها واالست

يعات الوطنية النافذة بدول العمل على تفعيل االجراءات الخاصة بتنفيذ التشر -15

مجلس التعاون والخاصة بمعاقبة مرتكبي الجرائم المنظمة بحق األطفال المعاقين وذوي 

االحتياجات الخاصة والتي تتضمن استغاللهم وانتهاك حقوقهم أو إيذائهم واستخدام 

 العنف بشتى انواعه معهم .

ث عن عمل أو وظيفة نظرا لما يعانيه األشخاص المعاقين من صعوبة في البح-16

 الخليجي  التعاون مجلس مناسبة لذا نوصي المؤسسات التربوية والتعليمية المعنية بدول

دليل للتوجيه التربوي والمهني للطلبة المعاقين من المتخرجين في مراحل  ضرورةعلى 

من التعليم العام والتعليم الجامعي حول مجاالت العمل والوظائف التي يمكن أن يتقدموا 

بطلبات االلتحاق بها والتوظيف فيها وعلى نحو يتناسب مع رغباتهم وميولهم خاللها 

 وطبيعة مؤهالتهم .  

تشجيع أسر الطلبة الصم الذين يعانون صعوبة في السمع على تعلم لغة اإلشارة كي  -17

تقديم المساعدة ألبنائهم في اكتساب المعارف  منيتواصلوا مع ابنائهم فضال عن تمكينهم 

أسهل واسرع طريقة ممكنه وعلى  نحو يساعدهم على االندماج والتكيف مع بلومات والمع

 المجتمع.

العمل على توفير بيئة تربوية مناسبة لتعلم االطفال الصم والمعاقين سمعيا بما يضمن  -18

تواصلهم مع معلميهم ومع زمالئهم في المدرسة عن طريق لغة اإلشارة وتكييف طرق 

تهم التعليمية واللغوية وتواصلهم مع بيئتهم وافراد ابعين االعتبار حاج مؤخذالتدريس بحيث 

 مجتمعهم . 
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ضرورة تبادل الخبرات بين الجهات المعنية بحماية ورعاية الصم وذوي اإلعاقة  -19

مع ضرورة اإلفادة بشكل خاص من خبرات دولة  ،السمعية بدول مجلس التعاون الخليجي

 حدة في هذا المضمار.. قطر ودولة اإلمارات العربية المت

    


