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املعاق طاقة ال إعاقة.. صفحة تعنى بشؤون وشجون املعاقني تصدر كل أحد،

تسلط الضوء على مشاكلهم وتنقلها الى املسؤولني وتستطلع آراءهم حول القضية. 
أردنا بها مد جسر التواصل بني املعاق واملسؤول، وان تكون صفحة مفتوحة

لطرح جميع اآلراء ووجهات النظر بشأن اخلدمات التي توفرها الدولة لهذه الفئة. 
ونسعى إلى حتقيق الغاية منها على أمل ان نتواصل مع كل من يجد لديه أي 

موضوع أو رأي يخدم هذه الشريحة االجتماعية املهمة.
للتواصل وابداء اآلراء يرجى ارسال آرائكم على البريد اإللكتروني لـ »األنباء«

    E - mail: editorial@alanba.com.kw
أو الفاكس: 24831217 

إعداد:  بشرى شعبان - يوسف غامن

مادة 12: تلت���زم احلكومة بتوفير مراكز التأهيل والتدريب 
ومراكز إع���ادة التأهيل والورش التدريبية لألش���خاص ذوي 
اإلعاقة ودور الرعاية اإليوائية للحاالت الضرورية في جميع 
احملافظات وتزويدها بذوي اخلبرة والكفاءة من الكوادر الفنية 
املتخصصة، على ان يكون ذلك خالل ثماني سنوات من تاريخ 

العمل بهذا القانون. 

 توفير مراكز تأهيل وتدريب في المحافظات
خالل 8 سنوات وتزويدها بذوي الخبرة والكفاءة

لإلعاقات الذهنية البسيطة والحركية والسمعية والداون والتوحد

الحصبان: التسجيل للبرنامج الصيفي لتشغيل المعاقين بالجهات الحكومية والخاصة اليوم
والفكرة العام���ة انهم غير قادرين 
على العمل والعطاء واالنتاج، ولكي 
نس���تطيع ان نستبدل تلك النظرة 
الس���لبية بأخرى ايجابية يتطلب 
ذلك القيام بحمل���ة اعالمية في كل 
الوس���ائل املتاحة لالعالن من ذلك: 
مجموعة من الش���عارات من شأنها 
ان تخلق رأيا عام���ا ايجابيا جتاه 
النظرة لالشخاص املعاقني، كما من 
شأنها ان تخلق مجموعة من القيم 
واالجتاهات االيجابية عن املعاقني مما 
يساهم في خلق فرص وظيفية لهم، 
مع اختيار االلوان املناسبة في االعالن 
والشعارات هي: انا عمالة ماني عالة، 
مو مهم الفرق املهم االجناز، اعاقتي 
سر جناحي، انا قدها، انظر الى عملي 
وال تنظر ال���ى اعاقتي، االعالن في 
الصحف، االعالن في وسائل النقل 
»الباص���ات«، األوت دور، املوب���ي، 
االنتاج التلفزيوني فالشات اعالنية، 
االعالن االذاعي وطباعة تيش���يرت 

وكابات واهداءات.

االنتاج وان املعاق باستطاعته حتقيق 
العناصر االساسية في اجناح العمل، 
وان املعاقني االمث���ال قادرون على 

التكيف مع زمالئهم ورؤساءهم.
تطوير القوانني والتشريعات: ان 
القوانني والتشريعات سواء كانت 
وطنية او دولية والتي تنص وتلزم 
ارباب العمل بتشغيل نسب محددة 
من املعاقني سواء بالقطاع اخلاص 
او احلكومي لم تع���د مجدية، امنا 
خلق جو من التنافس من خالل منح 
املميزات ملن يقوم بتشغيل املعاقني 
هو احد اساليب خلق فرص العمل 
للمعاق���ني عن طري���ق تقدمي املنح 
ومعادلة تشغيل املعاق عن 3 او 5 
من غير املعاقني من نسب تشغيل 
العمالة الوطنية في القطاع اخلاص، 
كما أن متابعة تشغيل املعاقني ودعم 
انتاجهم من قبل الدولة تعتبر حافزا 

الصحاب العمل لتشغيلهم.
احلمل���ة االعالمية: مازال الوعي 
االجتماعي باملعاقني سلبيا جتاههم 

اثر االعاقة عل���ى االنتاج، والبد ان 
تكون املهنة ضمن متطلبات سوق 
العمل، مع مراعاة ان تكون بيئة العمل 
ميس���رة للوصول وحرية التنقل، 
واذا تطلب االمر بعض التعديل على 
اآلالت واالجهزة فينبغي ان يكون 
ذلك التعديل واذا تطلب االمر توفير 
معينات خاصة فالبد من العمل على 

توفيرها لتسهيل االستخدام.
وعن اجلهات املشاركة قال: وزارة 
املواصالت قط���اع البريد، اجلمعيات 
التعاونية، مع دعوة اجلهات احلكومية 

واخلاصة للمشاركة في البرنامج.
توعية االشخاص ذوي االعاقة 
واصحاب العمل: ان التدريب والتأهيل 
ال يكفيان لفتح سوق العمل للمعاقني 
والبد م���ن زيادة الوعي االجتماعي 
باالشخاص ذوي االعاقة بإعطائهم 
الفرصة للمشاركة في االنتاج، وان 
االعاقة ليست الس���بب في منعهم 
من العمل وال تؤثر سلبا على كمية 
االنتاج وس���رعة االنت���اج وجودة 

يجب ان يتم االتصال والتنس���يق 
مع مراكز ومعاهد التدريب بهدف رفع 
كفاءة املعاقني الداء العمل وتأهيلهم 
على بعض األعمال التي حتتاج الى 
تدريب مسبق، وذلك بهدف ان يتدرب 
املعاق على مهن من شأنها ان تلغي 
او تخف���ف الى اقصى درجة ممكنة 

العالقات العامة، التغليف والتجليد 
والعديد من احلرف اليدوية.

واض���اف احلصب���ان انن���ا في 
املجل���س االعلى لش���ؤون املعاقني 
ملسنا املعاناة وش���دتها على الفرد 
املعاق واالسرة ومن ثم حملنا على 
عاتقن���ا العمل على دم���ج املعاقني 
في املجتم���ع والعمل على تدريبهم 
وتأهيلهم للجهات احلكومية وفي 
املؤسسات والشركات واملصانع من 
خالل التشبيك واالتصال فيما بيننا 
التنمية االجتماعية  للمساهمة في 
واضعني نصب اعيننا معنى حديث 
املصطفى ژ املسلم للمسلم كالبنيان 
املرصوص يش���د بعضه بعضا اذا 
اش���تكى منه عضو تداعى له سائر 

اجلسد بالسهر واحلمى.
ونحن نثمن دور اجلهات احلكومية 
واخلاصة االنساني في خدمة املجتمع 
بش���كل عام وخدمة املعاقني بصفة 

خاصة.
وع���ن التدري���ب والتأهيل قال: 

ومؤسس���اته لتقبل املعاق، افساح 
العامة،  املجال للمعاقني للمشاركة 
احلد من شدة االعاقة على االسرة، 
العمل على ايجاد فرص عمل للمعاقني 
في القطاع اخلاص، تسويق منتجات 
املعاقني وحتسني املستوى املعيشي 

واالقتصادي للمعاق.
ان���واع االعاق���ات الت���ي ميكن 
تدريبها وتشغيلها: االعاقات الذهنية 
البسيطة، االعاقات احلركية، االعاقات 
السمعية، االعاقات البصرية، إعاقات 

الداون والتوحد.
التسجيل يبدأ من تاريخ 13 حتى 

24 اجلاري.
التي  الوظائف  ان���واع  ان  وقال 
ميكنهم ش���غلها حسب امكانياتهم 
الت���ي تعتمد  وقدراته���م: االعمال 
على الترتيب والتعبئة والتغليف، 
املراسالت سواء داخلية او خارجية، 
الكمبيوتر الطباعة � ادخال بيانات، 
خدمة العمالء، السكرتارية املكتبية، 
مركز االتصال، البدالة، واالستقبال، 

اعلن رئيس مكتب العالقات العامة 
واخلارجية للمجلس االعلى لشؤون 
املعاقني فواز احلصبان ان التسجيل 
للبرنامج الصيفي لتشغيل املعاقني 
في اجلهات احلكومية واخلاصة يوم 
االحد املوافق 2010/6/13 وملدة اسبوع 
وذلك من منطلق ان االعاقة مسؤولية 
اجتماعي���ة واقتصادية مش���تركة 
واميانا بالتنمي���ة االجتماعية لكل 
افراد املجتمع حيث سيبدأ مشروع 
التدريب في الفت���رة من 2010/7/4 
وحتى 2010/8/5 وسيتم صرف مكافأة 

للمشاركني في البرنامج.
أهداف املشروع: تدريب وتأهيل 
الوعي  املعاقني، نش���ر  وتش���غيل 
االجتماعي بأهمية املعاق، حتقيق 
مبدأ تكاف���ؤ الفرص وعدم التمييز 
بسبب االعاقة، احلفاظ على حقوق 
املعاق���ني ومكتس���باتهم، توعي���ة 
املجتم���ع بحقوق املعاق���ني، تهيئة 
الظروف البيئية واملكانية املناسبة 
للمعاقني في املجتمع، دعوة املجتمع 

فواز احلصبان

أنفال بوحمد تفوز بالجائزة الذهبية لمسابقة »التراث بريشتي« في السعودية

الرياحي: المعارض تخلق جسرًا 
للتواصل بين المعاقين والمجتمع

من قال انهم غير قادرين على االبداع والتميز؟، 
من ق���ال انهم ال يس���تطيعون التميز والتفوق 

وحصد اجلوائز في شتى املجاالت؟
انهم فعال متميزون لديهم ابداعات وطاقات، 
حتدوا االعاقة وحصدوا اجلوائز ورفعوا اس���م 
الكويت عاليا في مجاالت مختلفة، نسلط الضوء 
في هذا العدد على ابنة الكويت املتميزة واملوهوبة 
في الرسم انفال بوحمد، معاقة من فئة متالزمة 
ال���داون وكونها مختلفة عن اقرانها فإن ذلك لم 
يحد م���ن طموحها ولم تكن اعاقتها يوما حجر 
عثرة في مجال انتاجها الفني املتميز، مدت لها يد 
املساعدة والدعم في سن مبكرة من قبل والدتها 
التي آمنت بقدرات ابنتها على التميز بالرغم من 
اعاقتها فهي التي لم تدخر جهدا اال وبذلته معها 
لتطوير موهبتها في الرسم واالبداع وتستحق 
على اللوح���ات اجلميلة التي ابدعت فيها خالل 
مش���اركتها في مسابقة »التراث بريشتي« التي 
ينظمها منذ ع���ام 2004 مركز التعليم اخلاص 
التابع جلمعية فتاة اخلليج اخليرية في اخلبر 
في اململكة العربية السعودية وبرعاية من شركة 
»شل« العربية للخدمات احملدودة، ووصل عدد 
اللوحات املشاركة في مسابقة ذوي االعاقة 365 
لوحة تنوعت بني الرسم والتصوير والكوالج ل� 
265 مشاركا. وحصلت ابنة الكويت انفال بوحمد 
على اجلائ���زة االولى بالفئة الذهبية عن لوحة 
»الهاون« بفن الك���والج وتصدرت املركز االول 
عن جدارة حي���ث لفتت لوحتها جلنة التحكيم 
من النظرة االول���ى واللجنة مكونة من فنانات 

تشكيليات سعوديات.
وشاركت الفنانة املوهوبة انفال بثالث لوحات 

تراثية.
وبينت والدتها واملنسقة العامة ملسابقة التراث 

»بريشتي« جناة الرياحي ان الهدف من املسابقة 
هو التعبير عن تراثنا العربي من خالل لوحات 
تعبيرية بأنامل ذوي االحتياجات اخلاصة وابراز 
طاقاتهم وامكاناتهم بأعمال ذات قيمة وانتاجية 
عالية وهذه املشاركات تخلق جسرا للتواصل 
بني ذوي االحتياجات اخلاصة واملجتمع احمللي 
واخلليج���ي وايضا فرصة للتع���اون بني دول 
اخللي���ج العربي والتعرف على ابداعات ابنائنا 
املتنوعة والفنون املختلفة من رس���م وتصوير 
وكوالج ومعاجلات أخرى. واوضحت انه مت تقييم 
اللوحات وتكرمي املش���اركني وتوزيع اجلوائز 
الذهبية والفضية والبرونزية واملتميزة بشهادات 
تقديرية ودروع ومبالغ مالية. وبينت انه متت 
مراسلة معظم اجلهات واملدارس التي تهتم بذوي 
االحتياجات اخلاصة، اما اجلهات التي شاركت 
من الكويت باملس���ابقة لهذا العام فهي: مدرسة 
الكويت االجنليزية »الوحدة اخلضراء«، جمعية 
الداون الكويتية، مركز اخلرافي، مركز عبير 2، 
مدرسة دسمان النموذجية، مدرسة ام هانئ. ومت 
فوز مش���اركني من مدرسة الكويت االجنليزية 
»الوحدة اخلض���راء« ومن مركز اخلرافي، ومن 
مركز عبير، ومن مدرس���ة دسمان النموذجية. 
واشارت الى ان افتتاح املعرض »التراث بريشتي« 
مت حتت رعاية صاحبة الس���مو امللكي االميرة 
جواهر بنت نايف آل س���عود حرم س���مو أمير 
املنطقة الشرقية، والذي اقيم بفندق القصيبي 
باخلبر بقاعة ش���وق. وتوجهت بالشكر ملديرة 
التعليم اخلاص د.س���حر القصيبي، ومسؤولة 
العالقات العامة رشا القرناس، على سعة صدرهما 
واحتوائهما البناء دول اخلليج في هذا املعرض 
وكل من س���اهم في اجناح ه���ذا العرض الفني 

املتميز.

أنفال بوحمد مع والدتها جناة الرياحي ومراسل »العربية«

د.سحر القصيبي والفنانة أنفال بوحمد

ناشد النائب األول تعيين مدير عام هيئة المعاقين ونوابه ليبدأ تفعيل القانون

السرهيد: الحكومة طلبت 3 شهور لتطبيق قانون المعاقين 
انتهت في مايو.. والمبنى الحالي ال يصلح لـ »الهيئة«

ناش���د أمين السر المس���اعد بالنادي 
الكويت���ي الرياض���ي للمعاقين منصور 
النائب االول لرئيس مجلس  الس���رهيد 
الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك 
تشكيل مجلس ادارة الهيئة العامة لذوي 
االعاقة وتعيين مديرها العام ونوابه والعمل 
الفعلي على تطبيق قانون المعاقين رقم 
2010/8 في شأن حقوق االشخاص من ذوي 
االعاقة الذي صدر في الجريدة الرسمية 
الكويت اليوم في فبراير الماضي وطلبت 
الحكومة في حينه���ا تأجيل التطبيق 3 

شهور بعد صدوره في الجريدة الرسمية، 
أي في 28 من مايو واليوم مضى أكثر من 
أس���بوعين ولم نر مع االسف شيئا على 
ارض الواقع لتطبيق القانون الذي انتظره 
المعاقون وأولياء أمورهم منذ س���نوات. 
وطالب الس���رهيد في تصريح صحافي 
بضرورة تغيير مبنى الهيئة الحالي في 
منطقة الشعب البحري وهو نفس مبنى 
المجلس االعلى والذي مع االسف غير مهيأ 
الستقبال المعاقين، فال مواقف كافية وال 
مداخل وحتى مخارجه صعبة ويجب ان 

يكون المبنى مطابقا للش���روط حتى لو 
تم تأجير مكان حتى ينتهي بناء المبنى 
الجديد، فالمكان الحالي ال يصلح. واستغرب 
السرهيد من سكوت اعضاء مجلس االمة 
وعدم مطالبتهم الحكومة باالستعجال في 
تطبيق القانون الجديد، خاصة ان المهلة 
التي طلبتها الحكومة انتهت في نهاية شهر 
مايو الماضي، فإلى متى ذلك الصمت، خاصة 
ان من مهام الس���لطة التشريعية مراقبة 
الحكومة في تنفيذ القوانين الصادرة من 

مجلس األمة.

نستغرب سـكوت النواب وعدم مطالبتهم الحكومة باالسـتعجال في التطبيق

»األنباء« تنشر نصوص 3 فصول من قانون المعاقين
مع بدء تطبيق قانون املعاقني منذ بداية الشهر اجلاري، 
تعمل »األنباء« على نشر القانون عبر فصول متتالية، وفي 
عدد هذا االسبوع ارتأت »األنباء« نشر نطاق تطبيق القانون 
وتعريف القانون للشخص ذي االعاقة باالضافة الى الفصل 
املتعلق باخلدمات التي ينص القانون على توفيرها لالشخاص 
ذوي االعاق��ة وحقوق املعاقني، اضافة الى الفصل اخلاص 

بتأهيل وتشغيل املعاقني كما ورد بالقانون:

الفصل األول

نطاق تطبيق القانون
مادة 1: في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد باآلتي:

� الش��خص ذو اإلعاقة: كل من يعاني اعتالالت دائمة 
كلي��ة او جزئية ت��ؤدي الى قصور في قدرات��ه البدنية او 
العقلية او احلس��ية قد متنعه من تأمني مستلزمات حياته 
او املش��اركة بصورة كاملة وفعال��ة في املجتمع على قدم 

املساواة مع اآلخرين.
� اللجن��ة الفنية املختصة: ه��ي اجلهة التي يصدر في 
تشكيلها وحتديد اختصاصاتها قرار من الهيئة وتضم فريقا 

من ذوي االختصاصات في مجال اإلعاقة.
� االتصال: هي اللغات وعرض النصوص وطريقة برايل 
واالتصال عن طري��ق اللمس وح��روف الطباعة الكبيرة 
والوسائط املتعددة امليسورة االستعمال وأساليب ووسائل 
وأشكال االتصال املعززة والبديلة، اخلطية واملرئية والسمعية، 

مبا في ذلك تكنولوجيا املعلومات.
� اللغة: هي لغة الكالم ولغة اإلش��ارة والرموز وغيرها 

من أشكال اللغات غير اللفظية.
� الترتيبات التيسيرية الالزمة: التعديالت والترتيبات 
الالزمة واملناس��بة التي تكون هناك حاج��ة اليها في حالة 
محددة لضمان متتع األشخاص ذوي اإلعاقة باملساواة مع 
اآلخرين في جميع حقوق اإلنس��ان واحلريات األساسية 

وممارستها.
� التصميم العام: تصمم املباني واملنش��آت واملرافق 
العامة واملنش��آت اخلاصة االس��تخدام وكذلك املنتجات 
والبرامج واخلدمات مبا يتالءم واس��تخدام األش��خاص 

ذوي اإلعاقة.
� التأهيل: إعداد الش��خص ذي اإلعاقة لتنمية قدراته 
عن طريق العالج الطبي املباشر والعالج الطبيعي وتوفير 
األجهزة التعويضية والتعلي��م والتدريب املهني والتأهيل 

النفسي واالجتماعي مبا يتناسب مع قدراته.
� إعادة التأهيل: إعداد الشخص الستعادة القدرة واإلمكانية 

للتكيف من جديد مع املجتمع بعد إصابته بإعاقة.
� الهيئة: الهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة.

� املجلس األعلى: املجلس األعلى للهيئة العامة لشؤون 
ذوي اإلعاقة.

� مجلس اإلدارة: مجلس إدارة الهيئة العامة لش��ؤون 
ذوي اإلعاقة.

� الرئيس: رئيس املجلس األعلى للهيئة العامة لشؤون 
ذوي اإلعاقة.

� املدي��ر العام: مدير ع��ام الهيئة العامة لش��ؤون ذوي 
اإلعاقة.

� املشرف: املوظف املختص باإلشراف على مدى التزام 
اجله��ات واألفراد في توفير اخلدم��ات واالحتياجات لذوي 

اإلعاقة.
� بطاقة إعاقة: مس��تند رسمي يصدر من الهيئة العامة 
لشؤون ذوي اإلعاقة يثبت ان حامله ذو إعاقة بناء على شهادة 
اإلعاقة الصادرة من اللجنة الفنية املختصة، وحتدد فيه نوع 

اإلعاقة ودرجتها.
مادة 2: تسري أحكام هذا القانون على ذوي اإلعاقة من 
الكويتيني كما تسري على أبناء الكويتية من غير كويتي وذلك 
في حدود الرعاي��ة الصحية والتعليمية واحلقوق الوظيفية 
الواردة في هذا القانون. ويجوز للهيئة أن تقرر سريان بعض 
أحكامه على ذوي اإلعاقة من غير الكويتيني وفقا للش��روط 

والضوابط التي تراها بعد موافقة املجلس األعلى.
مادة 3: ُيعامل الش��خص ذو اإلعاقة غير الكويتي من أم 
كويتية منذ ميالده معاملة الكويتي مدى احلياة بقرار يصدر 
من وزير الداخلية وفقا للقانون رقم 21 لسنة 2000 بتعديل 
بعض أحكام املرس��وم األميري رقم 15 لسنة 1959 اخلاص 

بقانون اجلنسية الكويتية.

الفصل الثاني ـ الخدمات

مادة 4: مع مراعاة االحتياجات اخلاصة لألشخاص ذوي 
اإلعاقة واتخاذ الترتيبات التيس��يرية الالزمة تقدم احلكومة 
اخلدمات املنتظمة املتكاملة واملستمرة لألشخاص ذوي اإلعاقة 

على قدم املساواة مع اآلخرين في املجاالت اآلتية:
1- الوقائية والطبية والتأهيلية والعالج النفسي واإلرشاد 

الوراثي قبل الزواج، وقبل وأثناء احلمل.
2- االجتماعية والنفسية.

3- التربوية والتعليمية والثقافية في جميع املراحل التعليمية 
مبا فيها احلضانة ورياض األطفال ومبا يتناسب مع قدرات 

ذوي اإلعاقة البدنية واحلسية والعقلية.
4- الرياضية والترفيهية.

5- اإلسكانية، مبا يتفق مع أحكام القانون رقم 47 لسنة 
1993 في شأن الرعاية السكنية.

6- املواصالت.
7- التأهيل املهني والعمل والتشغيل.

ويجوز بقرار من الهيئة استحداث مجاالت أخرى.

الفصل الثالث

حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
م��ادة 5: تتخذ احلكومة جمي��ع التدابير اإلدارية الفعالة 
وتوفير التجهيزات الالزمة لضمان متتع األش��خاص ذوي 
اإلعاق��ة بحقوقهم املدنية والسياس��ية، كما تلتزم احلكومة 
بتوفير مكاتب لتقدمي خدمات خاصة لذوي اإلعاقة في جميع 
مؤسساتها وجهاتها احلكومية مبا في ذلك مترجم لغة اإلشارة 
ومعني خلدمة املكفوفني لضمان متتعهم بحقوقهم على قدم 

املساواة مع اآلخرين.

مادة 6: تلتزم احلكومة باتخاذ كافة اإلجراءات اإلدارية 
والتنظيمية الفعالة لضمان ش��مول خطط وبرامج التنمية 
للدولة وبرنامج عمل احلكومة على كافة االحتياجات واخلدمات 
اخلاصة بفئة األشخاص ذوي اإلعاقة احلالية واملستقبلية.

م��ادة 7: تلت��زم احلكوم��ة بتوفير اخلدم��ات الوقائية 
واإلرش��ادية والعالجية والتأهيلي��ة بكافة املراكز الصحية 
في البالد وذلك مع مراعاة االحتياجات اخلاصة لألشخاص 
ذوي اإلعاق��ة، وتعم��ل على احلد من أس��باب اإلعاقة قبل 
وأثن��اء احلمل وبعد الوالدة، كما تؤمن لهم العالج باخلارج 

عند الضرورة.
مادة 8: تلتزم احلكومة بتوفير الكوادر الطبية املتخصصة 
والفنية املس��اعدة املختلفة واملدربة لتقدمي خدمات عالجية 
لألشخاص ذوي اإلعاقة في كافة املراكز الصحية واملستشفيات 

احلكومية في البالد على قدم املساواة مع اآلخرين.
كما تلتزم احلكوم��ة بتوفير الفرق املتخصصة لتقدمي 
الرعاي��ة الصحية والعالج الطبيعي للش��خص ذي اإلعاقة 
في منزل��ه ملن حتدد اللجنة الفني��ة املختصة حاجته لهذه 

الرعاية.
م��ادة 9: تلتزم احلكوم��ة بتقدمي اخلدم��ات التعليمية 
والتربوية والوس��ائل التعليمية لألش��خاص ذوي اإلعاقة 
ولفئتي بطيئ��ي وصعوبات التعلم على قدم املس��اواة مع 
اآلخري��ن في التعلم، مع مراع��اة االحتياجات اخلاصة من 
االتص��ال واللغة والتدريبات التيس��يرية الالزمة، وتوفير 
الك��وادر التربوية واملهنية املتخصص��ة لهم ورفع كفاءتها 

ومنحها احلوافز املادية واملعنوية. 
ويراعى ف��ي جميع االختب��ارات التعليمية واملهنية او 
اختبارات االعتماد التي تقدمها اجلهات احلكومية او األهلية 
حقوق واحتياجات ذوي اإلعاقة وصعوبات التعلم وبطيئي 
التعلم وتلتزم احلكومة بتوفير الوسائل السمعية واملرئية 
الالزمة والضمانات الكافية خللق مناخ مقبول ملس��اعدتهم 
على استكمال تعليمهم. وتقوم وزارة التربية بتوفير دورات 
تدريبية لكافة املعلمني في املدارس احلكومية الكتشاف حاالت 
صعوبات التعلم وبطء التعلم وكيفية التعامل معها حس��ب 
احتياجات كل منها. كما تتكفل الهيئة بتكاليف االختبارات 
اخلاصة بتقييم بطء التعلم وصعوبات التعلم، على ان تلتزم 
وزارة التربية بتوفير املراكز املتخصصة بهذه االختبارات 

من تاريخ العمل بهذا القانون. 
م��ادة 10: تتخ��ذ احلكوم��ة جميع الترتيب��ات االدارية 
والتنظيمية الفعالة واملطلوبة لدمج األشخاص ذوي اإلعاقة 
وصعوبات التعلم وبطيئي التعلم في مراحل التعليم املختلفة 
ضم��ن مناهج تعليمية وتأهيلية مبا يتناس��ب مع قدراتهم 
احلسية والبدنية والعقلية مما يؤهلهم لالندماج في املجتمع 

والعمل واإلنتاج. 
مادة 11: تلتزم احلكومة بتخصيص نس��بة من مقاعد 
البعثات واملنح الدراس��ية التي توفره��ا في كافة اجلهات 
احلكومي��ة داخلي��ا وخارجيا لذوي اإلعاق��ة، وذلك طبقا 
للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة وفقا 

لنوع ودرجة اإلعاقة. 

منصور السرهيد


