معا من أجل عالم أفضل للجمٌع...إشراك األشخاص ذوي اإلعاقة فً
التنمٌة
اإلعاقة و التنمٌة
"إكسر حاجزي ،ترى انجازي"
اختارت األمم المتحدة للٌوم العالمً لذوي اإلعاقة سنة  2014هذا العام شعار" :التنمٌة المستدامة ،وعد
التكنولوجٌا" لتسلٌط الضوء على أهمٌة التكنولوجٌا فً تعزٌز اإلدماج و تحقٌق المشاركة الكاملة
والمتساوٌة لألشخاص ذوي اإلعاقة فً المجتمع.
أهمٌة اختٌار مثل هذا الموضوع الشٌق ربما عند الحدٌث عن اإلعاقة فً عالقتها بالتنمٌة ٌجد بعض
األفراد صبغة متحدٌة من ملتقى اكتسب من عنوانه "أنا موجود ،أنا أقرر" واجهة المعة و ذلك تكرٌسا
لشعار "معا من أجل عالم أفضل للجمٌع :إشراك األشخاص ذوي اإلعاقة فً التنمٌة" تبرز الرغبة فً
اإلدماج
والتحاور معنا كأفراد نحمل إعاقة و لكن نمتلك فً الوقت ذاته قدرات وجّ هت إلٌها جهتكم مشكورة أذن
اإلنصات .نعم لإلعاقة دور و أثر فً التنمٌة و للتنمٌة تأثٌر و مساهمة فً وضعٌة ذوي اإلعاقة و ذلك
من خالل التكنلوجٌا المدعمةُ .تطرح هذه الثنائٌة الجدلٌة فً تفاعلها بعد تحدٌدنا لكال المفهومٌن
"اإلعاقة"
و "التنمٌة".
مفهوم اإلعاقة و التنمٌة:
اإلعاقة هً نمط من اإلختالف المثري للمجتمع تماما كالعرق و الجنس و اللون و اللغة ،نجد فً ذوي
اإلعاقة من قد وُ لد بها و مِن البعض َمن ابتلً بها فً مرحلة من العمر فإما أن ٌت ّم رفضها أو أن ٌقع
التأقلم معها إلى درجة التفوق فً سبٌل إثبات الذات و بالتالً التفوق فً مٌادٌن مختلفة منها اإلجتماعٌة
،الثقافٌة ،اإلقتصادٌة و العلمٌة و لما ال الفنٌة لنصل إلى مراحل األبداع و اإلختراع .من هنا ٌتأجج عزم
ذوي األعاقة على الرغبة فً اإلنصهار اإلٌجابً فً المجتمع فٌأتً دور مؤسسات الدولة لضمان حقوقه
كحق التنقل الٌسٌر و التعلٌم و الصحة و التشغٌل بما هم مواطنون فعّالون لهم حقوق و علٌهم واجبات ،و
هو ما ٌدفع عجلة المجتمع فً القٌام بإعالء جهد المسؤولٌن فً الدولة و من خالل هذه الثقة و الجهود
المتبادلة ٌنبثق مفهوم "التنمٌة" الذي ٌحقق نهضة البالد و علوّ ها بالدفاع عن حقوق األشخاص من ذوي
اإلعاقة بما هً إتفاقٌة تشكل امتدادا التفاقٌة حقوق اإلنسان و ضمان تطبٌقها و استمرارها...

اإلعاقة و أثرها فً التنمٌة:
حسب ما تبٌن فإن مراحل التنمٌة فً عالقتها بذوي اإلعاقة تشمل جمٌع المجاالت و تحث على المنافسة
التً تضمن جودة الراغبٌن فً دفع عجلة التنمٌة و لكن لٌس باستعراض القوى بل باستعراض
المهارات .و هذا ٌدفع كل فرد على الحرص على التمٌّز و اإلضافة و أإلبداع فً مختلف المٌادٌن التً
ٌنتمً إلٌها ذوو اإلعاقة أنفسهم مما ٌحدث التعاون و التكامل فً األراء و اإلستفادة من الخبرات.

دور المرأة و الفتٌات ذوات اإلعاقة فً التنمٌة:

كما أننا ال ٌمكن أن نهمل دور المرأة بما هً ربّة بٌت أو فتاة حاملة إلعاقة ما فً المجتمع ،و ذلك
بمحاولة اإلنصات إلى همومها و معالجة المشاكل التً قد تكون حاجزا دون اكمال دراستها أو حتى
محاولة التمتع بحٌاة كرٌمة تضمنها لها الدولة و بذلك تعود بالفائدة على األجٌال القادمة بما أن المرأة
هً نصف المجتمع ،فال سبٌل للتنمٌة إالّ بالتـواصل مع السٌدات و األنسات و إخراج البعض من عزلتهن
و لما ال ّ
حثثهن على المشاركة كأفراد أو جمعٌات فً مساعدة المؤسّسات بضبط حوادث اإلهمال أو
التعدي على ذوات اإلعاقة
و كشف المسكوت عنه و التصدي إلٌه من خالل المواقع اإلجتماعٌة و اإلستعمال اإلٌجابً لألنترنات
فٌتم كشف المستور لمنع تكرار المحظور.

ضمان مشاركة األطفاال و الشباب من ذوي اإلعاقة فً التنمٌة:
 عندما نتحدث عن المرأة ،فإنه من الضروري اإلشارة إلى ما تنجبه من أطفال و شباب و كلنا ٌعلم مدىقٌمة اإلعتناء بهذا الجٌل الصاعد بما هو تجدد للمجتمع ككل .و من هنا نشٌر إلى أطفالنا و شبابنا من
ذوي اإلعاقة رغبة فً التدخل المب ّكر لتأطٌرهم و تأهٌلهم لمواجهة الحٌاة  ،و ذلك بضمان ظروف رعاٌة
صحٌة و تعلٌمٌة مالئمة تكون أسمى أهدافها هً اإلٌمان بهم و تشجٌعهم على التألق فً الدراسة أو
الرٌاضة لمن ال ٌستطٌع اكمال التعلٌم و محاولة استثمار مواهبهم الفنٌة و العلمٌة و الرٌاضٌة و اللغوٌة
كل حسب توجهه .فتكون السلطات المعنٌة متابعة لهم عن كثب و لما ال تحاول دفعهم إلى المشاركات
الدولٌة و اإلقلٌمٌة و حتى العربٌة (مثال األلعاب البارا أولمبٌة علٌها لذا رجاء فلنخصّ أطفالنا من ذوي
اإلعاقة ببصمة ممٌزة لٌكونوا هم تجسٌدا لها فً مجتمعنا و من بوتقة العزلة نخرجهم لٌكونون محل
اعجاب لدى مجتمع بتشجٌعه لقدرات كامنة فٌهم ٌبهجهم لٌشحذ ما قد تكمن فٌهم من مواهب نحن فقط
نسعى لشحذها و فٌهم بإذن هللا نؤججها .إلى جانب تمكٌن المتخرجٌن من الجامعات من فئة ذوي اإلعاقة
من التشغٌل و اإلندماج فً المنظومة اإلقتصادٌة و لما ال ٌكونون سفراء لتدوٌل تجربة قطرهم فً البلدان
الشقٌقة لتنسج على نفس المنوال فٌكونون سفراء بال حدود ٌفهمون من هم مثلهم من ذوي اإلعاقة و
ٌسعون للتعاون معهم من قرٌب على أرض الواقع أو من خالل الشبكة العنكبوتٌة لحل المشاكل و اٌجاد
الحلول المناسبة لكل حالة معا فتحصل االفادة و اإلستفادة.

تطوٌر النقاط التً ت ّم تحقٌقها فً مجال التنمٌة لذوي اإلعاقة و من خاللهم:
بعد تحدٌد هذه الفئة و تحسٌن قدرتها المعنوٌة ،الجسدٌة ،الثقافٌة و اإلجتماعٌة وجب توسٌع تدخل أعمق
قصد الوصول إلى ضمان تواصل األفراد من ذوي اإلعاقة ضمن منظومة تسعى إلى تمهٌد البٌئة
اإلجتماعٌة و الثقافٌة و اإلقتصادٌة و التربوٌة و المادٌة مالئمة لتحركاتهم و مساعدة على تواصلهم مما
ٌحطم الحواجز التً تضمن تنمٌة شاملة لذوي اإلعاقة و من بٌنها نخص بالذكر:

 أخذ الدولة بعٌن االعتبار لحاجة البعض من الترتٌبات فً األماكن العامة و ذلك بتوفٌر المسالكالمٌسرة للتنقل بالكراسً المتحركة إلى جانب تمكٌنهم من أقراص منخفضة لفتح األبواب إلكترونٌا و
تسهٌل عملٌة تنقلهم من فضاء إلى آخر و توفٌر أشرطة أرضٌة مخصصة لتسهٌل استعمال العصً
البٌضاء و اإلشارات الضوئٌة للصم ،باإلضافة إلى وضع األجهزة العامة للخدمات المصرفٌة أو أي
تعامل برٌدي و غٌره بمستوى ٌكون فً متناول الكل دون الحاجة الى المساعدة و بالتالً ضمان

استقاللٌة الفرد ما أمكن .من المهم أٌضا أن تكون هذه التصمٌماات مشٌّدة بهذه الكٌفٌة بطرٌقة عامة
تمٌّزها العفوٌة .ح ّتى بالتصمٌمات العادٌة للمنتجات و البٌانات (مثل :األوراق النقدٌة و العلب و األوراق
اإلدارٌة و غٌرها) ٌجب إعتماد التسهٌالت كطرٌقة البراٌل .إلزام أي مشروع بناء لفضاء ترفٌهً أو
تجاري و غٌره باعتماد التسهٌالت التً تخوّ ل لذوي اإلعاقة بمختلف أصنافها الولوج و القدرة على
التنقل داخل ذلك الفضاء.

 من األجدر عرض الطفل الحامل إلعاقة ما منذ والدته أو حالما تكتشف الحالة على األخصائٌٌن ومحاولة تقرٌب األولٌاء من العائالت ذات التجارب الناجحة و عرض برامج أو مقاطع فٌدٌو ٌتم تداولها
على الشبكة العنكبوتٌة لفتح آفاق الحلول و لما ال الحدٌث معهم و مراسلتهم لالستفادة من تخطٌهم
لمشاكلهم.

 على المنظمات الدولٌة و المحلٌّة المعاٌنة فور السماع بحالة اجتماعٌة ما أن تمسك زمام المبادرة ألنّ
التدخل بعد تفاقم المشكلة المادٌة أو اإلنسانٌة و ذلك بسرعة اتخاذ
التدخل السرٌع أكثر نفعا من
اإلجراءات الضرورٌة و محاولة تقرٌب الخدمات بٌن الجهات عبر االنترنت.

 ٌمكن إلى جانب الدولة أن ٌساهم القطاع الخاص من شركات متعددة الجنسٌات المستثمرة داخل الوطنإلى جانب القطاع المحلً فً دعم تطبٌق حقوق ذوي اإلعاقة و ذلك ببعث مشارٌع تدعم تشغٌل نسبة
منهم كمواطنٌن لهم كفاءات من خالل قوانٌن تضمن ظروف العمل المالئمة من حٌث التقسٌم الزمنً و
التوظٌف المكانً المناسب و المعدات التقنٌة التً أصبحت الٌوم فً متناول الجمٌع ،و ٌمكن للقطاع العام
و الخاص المساهمة وفق إطار الشراكة أٌضا فً تغٌٌر البنٌة التحتٌة التً تعٌق تحركهم لنضمن حكما
عادال على إنتاجٌتهم.

 بإمكان بعض المؤسسات أو األفراد فضال عن الدولة أن ٌساهموا فً تب ّنً مشروع ما كمحاولةالتخفٌف عن بعض ذوي اإلعاقة بتوفٌر وظائف عن طرٌق االنترنت و بعث من ٌحتاج العالج للتخفٌف
ّ
مجزءة تتناسب و الحالة الصحٌة للعاملٌن من ذوي اإلعاقة.
من المعاناة بالخارج و محاولة توفٌر أعمال
ّ
الخطة التنموٌة ضمن منظومة كاملة و متكاملة بفضل دقة و حسن التوزٌع فً األدوار.
و بذلك تكون

 التوازن بٌن الحكومات الرسمٌة و الفردٌة فً تقاسم األدوار مهم جدا لضمان انجاح المشروع التنمويككل من خالل اإلحساس بالمسؤولٌة و الرغبة فً المبادرة و اإلثراء بأفكار أو حلول جدٌدة تنبع من
إلهام الحاجة إلى التطوٌر و التغٌٌر.

 هنا تكون الجمعٌات األهلٌة أقرب من المؤسسات الحكومٌة فً تشخٌص الوضع و تقدٌم اإلستشارة والتدخل كوسٌط بٌن ذوي اإلعاقة و أسرهم و بٌن المؤسسات االمعنٌة عمومٌة كانت أم فردٌة.

الدراسة و البحث:
تجمٌع البٌانات و توثٌقها حسب حاالت اإلعاقة و أولوٌة التدخل فً األمر.
× بناء شبكة رصد عربٌة إقلٌمٌة و حتى دولٌة معنٌة بشؤون اإلعاقة لرصد حاالت حاملٌها
و ضبط مشاكلهم و تبادل التجارب الستثمارها فً بناء قاعدة بٌانات واضحة.

× للمؤسسة األكادٌمٌة دور بارز و فعّال فً توظٌف قواعد الدراسات و تطبٌقها مباشرة على
أرض الواقع مما ٌزٌد من التطوٌر و اكتساب المهارة بالممارسة الفعلٌة و المقارنة الفورٌة.

× ٌدخل فً هذا اإلطار ضمان النجاح بتحفٌز الشباب قرٌبً التخرج بمختلف اإلختصاصات
على خوض التجربة من خالل رساالت الماجستٌر أو الدكتوراه التً هم بصدد القٌام بها فتكون
المنفعة شاملة للطرفٌن.

× محاولة جعل المناهج الخاصة بالدراسات األكادٌمٌة مواكبة للمستجدات التً تحصل فً
القوانٌن العالمٌة و تبنً التخصصات المعمّقة فً مجال اإلعاقة.

و بناء عن ما ورد ،فإن دور التنمٌة فً النهوض بذوي اإلعاقة بارز و األكثر أهمٌة هو جعل
هذه الفئة ذاتها تساهم فً دعم التنمٌة و تشرٌكها فً مختلف مجاالت الدولة اإلقتصادٌة،
اإلجتماعٌة ،الثقافٌة و اإلعالمٌة بحٌث تكون لها دور الفاعل ال ما كانت قد تعوّ دت علٌه من ظلم
التهمٌش
و اإلقصاء .هً الٌوم و من خالل أهداف المؤتمر حاضرة معبّرة عن ذاتها ضامنة لحقوقها التً
بدأت من أعلى منبر الملتقى الدولً العلمً الذي أبى منظموه إالّ أن تكون األولوٌة فً الحضور
لذوي اإلعاقة و هو إقرار بضرورة اإلستماع إلٌهم و احتضانهم بصدر رحب ثم ٌأتً دور
المنظمات و الجمعٌات الداعمة لهم و المدافعة عن حقهم فً المشاركة فً بناء أوطانهم.
فً الختام..

أشكر من األعماق كل العاملٌن على انجاح هذا الملتقى الدسم فً محتواه و اإلنسانً فً نواٌاه
و على رأسهم الدكتور منجً بن حمودة رئٌس جمعٌة جربة--مٌدون على هذه الجهود المثمرة
و اإللتفاتة القٌمة .بارك هللا فٌكم جمٌعا على جهودكم .

إعداد اآلنسة لبنى صمٌدة

