
 

 
 

اضية لل التقرير الختام    ندوة االفتر
 "تعليم وتأهيل األطفال من ذوي اإلعاقة

  ضوء نموذج  
 
"ف  تنشئة الطفل العرب  

/ كانون األول    13  2020ديسمت 
 

 ي للطفولة والتنمية بالتعاون مع جمعية نداءلعربخاص ذوي اإلعاقة نظم المجلس اشواليوم العالمي لألاليوم العربي  بمناسبة  

  ، تنشئة الطفل العربي"  ج ذو اقة في ضوء نم عتعليم وتأهيل األطفال من ذوي اإل"  نوان بعندوة    يل األطفال ضعاف السمعه لتأ

ي الزووم  تقنية  عبر  األحد  وذلك  األ  13وم  كانون  من   2020ول  ديسمبر/  أكثر  وبمشاركة  في    30،  ومتخصصا  خبيرا 

 . ي اإلعاقةوتنشئة األطفال من  ذو االت حقوق مج

كلمات لكل من الدكتور حسن البيالوي أمين عام المجلس العربي للطفولة والتنمية القاها نيابة  االفتتاحية    الجلسةتضمنت  

لبحوث والتوثيق وتنمية المعرفة بالمجلس، والدكتورة هبه هجرس عضو  وزي مدير إدارة افعن سيادته المهندس محمد رضا  

اقة، واألستاذة ماجدة أحمد فهمي رئيس مجلس إدارة جمعية نداء  إلعن امجلس النواب المصري وعضو المجلس القومي لشئو 

 لس العربي للطفولة والتنمية.  هيل األاطفال ضعاف السمع، والدكتورة سهير عبد الفتاح مققرة ملف اإلعاقة والخبيرة بالمجتأل

  ، مصر  – لبنان  –ة عوديلسا  –األردن  عة دول عربية:  بخبيرا ومتخصصا من أر   11ت وعروض من قدم خالل الندوة مداخال

م حقوق  مساندة ودعدور المجتمع المدني في    :عاقة تطرقت إلىمن القضايا في مجاالت االطفال من ذوي اإل  اتناولت عدد 

  ، إلعالم وقضايا األطفال ذوي اإلعاقة ا، و دور التكنولوجيا المساندة في تدريب وتعليم ذوي اإلعاقة، و األشخاص ذوي اإلعاقة

التاري االشخوالتطور  لحقوق  اإلعاقة،  خي  ذوي  ذ و اص  األشخاص  تواجه  التي  والتحديات  اإلو المشكالت  ظل   ةعاقي  في 

كورونا مفاهيم  إلى  ،جائحة  تناول  الدمج    وإشكاليات   جانب  بوالتمكين  مثل  المتعلقة  المشروعات  ذوي ودعم  األشخاص 

 . عاقةج وحماية األطفال من ذوي اإللدمنون البصرية والف، عاقةاإل

 



 

يؤكدون  شاركوالم وهم  أون  اإلعاقة،  هعلى  ذوي  من  ألطفالنا  والتشئة  التعليم  قضية  رغممية  استمراره   صعوبة   وأهمية 

ا الذي  الوقت  المستجد  كورونا  فيروس  انتشار  من  اإلعاقة  ثرألراهن  ذوي  االشخاص  أكبر  على  من   بشكل  باعتبارهم 

رعاية صاحب تحت    –  ألملمنون ما يقوم به المجلس من خالل تطبيق نموذج تربية اكما يثالفئات الضعيفة والمهمشة،  

األ الملكي  بن طال السمو  العزيز  المجلس  مير عبد  آل سعود رئيس  العزيز  بن عبد  إلى  الذي  و   -ل  تعزيز وعي  يهدف 

تمر، وامتالك مهارات القرن الحادي  الطفل وإطالق طاقاته العقلية والنقدية واإلبداع، وتنمية قدراته في التعليم والتعلم المس

 باآلتي:  يوصون ، الرابعة عصر الثورة الصناعيةلدخول لمجتمع المعرفة و ل وتمكينه والعشرين،

، باعتبارها البنية المساندة عاقةت تعليم وتدريب وتأهيل األطفال من ذوي اإلتتعلق بمجاال  ات المطالبة بسن وتفعيل تشريع  .1

 . ألطفالإلعمال وتنمية حقوق هؤالء ا

اإلشادة  ع  ر والمجتمع، مسطفال من ذوي اإلعاقة، وفي توعية األالتأكيد على دور المجتمع المدني في تأهيل وتعليم األ .2

  طفال في ظل جائحة كورونا. لحماية هذه الفئة من األ لتي لعبها المجتمع المدنيدوار الجديدة اباأل

أن التعليم حق للجميع دون    على   ارتكازاعاقة،  امج لألطفال من ذوي اإلالد دعوة وزارات التربية والتعليم إلى إتاحة التعليم   .3

 . 2030 ةة المستداممواثيق واالتفاقيات الدولية وأهداف التنميقرارا بما ورد بالواتمييز 

 . ، وبما يحقق الدمج المجتمعيايلية لخدمة األطفال من ذوي اإلعاقة تعليميا وتأهد دعم استخدام التكنولوجيا المسان .4

تبالتأكيد على دور اإلعالم في   .5 الوعي نحو  من ذوي   فال طاألوتمكين ومشاركة  سياسات دمج وتأهيل وتعليم  ني  خلق 

 . اإلعاقة

باأل .6 خاص  اهتمام  اإل ايالاء  ذوي  من  والنفسية  طفال  الصحية  الحماية  لهم  يحقق  بما  كورونا،  جائحة  ظل  في  عاقة 

 بالجائحة.  كثر تأثرا األباعتبارهم من الفئات ، و والجسدية

ال .7 ل هؤالء األطفال للعالم، باعتبار أن الفن هو مدخ  ،طفال من ذوي اإلعاقةفن في تأهيل ودمج األتقدير وتعزيز دور 

 ومدخلنا إلى عالمهم. 


