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تقرأون يف ىذه النشرة موجز اً عن أىم أخبار اجلمعية  .أما التفاصيل فتجدوهنا يف تقرير أعمال اجلمعية الذي يصدر عن اذليئة
اإلدارية ويتم تقدميو

إىل اذليئة العامة

 ،ومن مثة جتدونو على موقع اجلمعية

.www.yablb.org

برنامج الدمج المدرسٌ

أكرب رلموعة من ادلكفوفٌن وضعاف البصر يف تاريخ الدمج ادلدرسي يف لبنان تتخرج ىذا العام من مدارس نظامية رمسية وخاصة .

وما زال أحدىم يسأل :ىل ميكن دمج ادلكفوفٌن وضعاف البصر يف ادلدارس النظامية يف لبنان!
غنوة مطر ،انسانيات ،ثانوية رمال رمال ،النبطية.
انوية حسام الدين احلريري ،صيدا .
روان األمٌن ،اجتماع واقتصاد ،ث
انوية حسام الدين احلريري ،صيدا .
إحسان حطب ،اجتماع واقتصاد ،ث
ناصر بلوط ،اجتماع واقتصاد ،مدرسة األىلية ،بًنوت.
زلمد نقاش ،اجتماع واقتصاد ،مدرسة اإلميان ،بًنوت .
انوية حسام الدين احلريري ،صيدا .
فاتن جوين ،الشهادة ادلتوسطة ،ث
رثذوكسية ،طرابلس.
جاد رضا ،الشهادة ادلتوسطة ،ادلدرسة الوطنية اال و
أما نحن فنسأل :هل للدولة أي مسؤولية في تعليم األطفال المكفوفين وضعاف البصر في المدارس النظامية الرسمية
والخاصة في لبنان؟
 مديرة ثانوية حسام الدين
احلريري تقدم جوائز تساىم
يف الدراسة اجلامعية
للمتخرجٌن من مدرستها
والذين لديهم إعاقة بصرية،
وذلك خالل حفل التخرج

يف ادلدرسة وحبضور رئيس اجلمعية .فحصلت إحسان حطب وىي ضعيفة بصر على منحة جامعية ألربع سنوات للدراسة
يف جامعة خاصة .وحصلت روان األمٌن وىي كفيفة على جهاز برايل إلكرتوين متطور بقيمة  7اآلف دوالر .كراً
للسيدة ىنادي جرديل مديرة ادلدرسة لدلسامهة اليت وفرهتا من اجملتمع احمللي لتعليم ادلكفوفٌن يف ادلرحلة اجلامعية.
علم يف
ويبقى السؤال :من يساىم ويضمن تعليم ادلكفوفٌن يف ادلرحلة اجلامعية وخصوصاً الذين يتعدى طموحهم الت
اجلامعة اللبنانية!
 التلميذ الكفيف رياض أسوم ظاىرة علمية! يتفوق بامتياز على تالميذ مخس عب للصف الثامن يف الثانوية الوطنية
األرثوذكسية -طرابلس .فهل من يتبىن ادلتفوقٌن يف لبنان! اجملد هلل ،وألىلو الفضل ،ودلدرستو التقدير ،وللجمعية الفخر،
وعلى الدولة السالم...
المشروع الوطنٌ للدمج

سبع مدارس رمسية يف مناطق سلتلفة استجابت وتعاونت مع ادلشروع الوطين للدمج الذي تديره مجعية الشبيبة للمكفوفٌن،
وست منها سامهت بدمج وتعليم تالميذ من ذوي االحتياجات يف صفوفها النظامية.
مدرسة برج قلويو الرمسية وضعت خطة عمل لتطوير ادلدرسة لتصبح دارلة ،ىذا بعد أن مت تقييم الواقع احلايل للمدرسة ومت
تدريب ادلعلمٌن وذلك بدعم من منظمة ) (GVCااليطالية.
مدرسة رأس بًنوت أول مدرسة رمسية تشكل جلنة مدرسية للدمج الرتبوي حبيث يتمثل فيها األطراف املعنية وىم ادلعلمٌن
واألىل والتالميذ واإلدارة وىيئات ادلجمتع احمللي .
مدرسة النيب كزيرب منطقة ادلنيو يف الشمال تدمج أكرب عدد من التالميذ ادلعوقٌن بصرياً يف صفوفها النظامية.
يوتر زلمول مزود بربنامج قارئ الشا ة دلدرسة زفتا الرمسية ليستفيد منو التالميذ ادلكفوفٌن يف
منظمة ) (GVCتقدم كومب
ادلدرسة ،وجهاز شلاثل لثانوية ّمرمال ّمرم ال .
هذه مجموعة من المدارس الرسمية المتعاونة لتحقيق تعليم ودمج ذوي االحتياجات .فكل التقدير إلى مدراء هذه
المدارس وهيئاتها التعليمية على جهودهم ،وإلى وزارة التربية المتعاونة التي أعطت الموافقة للمشروع الوطني للدمج
للعمل مع هذه المدارس ،ولكن هذا ال يكفي!

نحو تنمية دامجة

مرت سنة ونصف  .ويف
اختتم ىذا ادلشروع ادلشرتك بٌن اجلمعية واحتاد ادلقعدين اللبنانٌن ومنظمة  Corps Mercyأعمالو اليت است
حفل االختتام مت تكرمي ادلؤسسات اليت تعاونت وسامهت يف حتقيق أىداف ادلشروع .ومن أىم ما قامت بو ىذه ادلؤسسات بدعم
من ادلشروع ىو تدريب أ خاص معوقٌن على وظائف زلددة وأعمال مهنية مطلوبة يف سوق العمل.
اجلامعة األمريكية يف بًنوت  :AUBد .فاديا محيدان
كلية اذلندسة ادليكاينكية يف  :AUBد.كرمي قبالن ،السيدة رباب أبو قرا
دائرة التنمية يف  :AUBد .عماد بعلبكي ،السيدة سهى محيدان ،السيدة مايا يزبك
مركز االلتزام ادلدين وخدمة اجملتمع يف  :AUBد .منًن مبسوط
كلية البيولوجي يف  :AUBالسيدة ىناء ابراىيم
ادلركز الطيب  :AUBMCد .دانيا البابا ،اآلنسة ساميا عضاضة
جامعة  :Haigazianاآلنسة ساليب جاليان
اجلمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية :السيد سعيد عيسى
اجلمعية ادلسيحية للشابات :السيدة مسًنة معاصري
اجلمعية ادلسيحية األرثوذكسية اخلًني :السيدة ليندا برباري
الرؤية العادلية  :World Visionاآلنسة كوليت أ ّمزي
مدرسة  :ICالسيدة وديعة اخلوري ،السيدة سناء زين العابدين

حصل تكرميهم بغياب أصحاب الرعاية و خصيات البلد والكالم الرمسي ،يا خسارة.
اديا محيدان تعليقاً على تكرميها:
وكتبت د .ف
“Thank you for allowing AUB to take part. I am sure that
our benefits far exceeded the benefits of the interns
who joined AUB. I hope the interns had a good
experience at AUB and will continue to have better
options in the work place”.

ومت توزيع و ا دات ادلشاركة واخلربة على  14خصاً من ذوي اإلعاقة مت تأىيلهم مهنيا لدخول سوق العمل.
ومع ىذه ادلقاربة اجلديدة يف إعادة التأىيل ادلهين لأل خاص ادلعوقٌن يف لبنان ،نطرح السؤال على ادلؤسسة ادلختصة يف القطاع
العام وادلؤسسات ادلختصة يف القطاع (األىلي) عن جدوى برامج التعليم وإعادة التأىيل ادلهين اليت ينفذون واليت تضمن البطالة
للمعوقٌن!
ومن نتائج مشروع "ضلو تنمية دارلة" ،و ّمقعت ادلتدربة الكفيفة اآلنسة صلاة نزال عقد عمل دلدة  4أشىر جتريبية مع دائرة التنمية
يف اجلامعة األمريكية يف بًنوت .وو ّمقعت ادلتدربة الكفيفة اآلنسة فاطمة مساخلي عقداً شلاثالً مع مركز اخلدمة اجملتمعية يف اجلامعة
األمريكية يف بًنوت .وإن طبيعة العمل يف العقدين ىي إدارية وال تتضمن العمل على مقسم اذلاتف.
ىل ىذا يكفي كي يقتنع أرباب العمل بإمكانية دخول ادلعوقٌن اىل سوق العمل ،وعسى أن يقتنع بذلك رب العمل الكبًن يف
القطاع العام!
برنامج الدمج االجتماعٌ

مت تنفيذ  4أيام تدريب يف بلدية صريفا قضاء صور ويومٌن يف بلدية عيرتون قضاء بنت جبيل واليت استهدفت عاملٌن يف
البلد ية ويف بعض اجلمعيات وبعض األىل وذلك حول حقوق األ خاص ادلعوقٌن ودرلهم يف اجملتمع احمللي .ومت تنفيذ
أنشطة ىذه األيام بتمويل من منظمة .GVC
أكثر من  60مشارك من اجلامعة األمريكية يف بًنوت مت
استهدافهم بور ة

عمل بعنوان "Seeing the world

"through the eyes of the visually impairedمن

تنظيم مركز اخلدمة اجملتمعية يف اجلامعة وتنفيذ للجمعية.

نادي الصليب األمحر يف اجلامعة األمريكية ينظم حفل عشاء يف اجلامعة على أن الدخول مشروط بإغماض العيون .وقد
ارك بعض ادلكفوفٌن من اجلمعية بإحياء ىذا العشاء ادلمتع وادلضحك.

المكتبة الوطنية الناطقة

تعلن اجلمعية ،وبعد عمل طويل ،أنو أصبح يف ادلكتبة الوطنية الناطقة قسم خاص لكتب األطفال .أنشأت اجلمعية من
ضمن ادلكتبة الثقافية العامة الناطقة قسماً للكتب الثقافية ادلسموعة ادلسجلة على أقراص مدرلة اخلاصة دلرحلة األطفال.
ال بد من كلمة كر لوزارة الشؤون االجتماعية ادلتعاقدة مع اجلمعية حول مشروع ادلكتبة الوطنية الناطقة .أما وزارة
الثقافة فما زالت غائبة عن السمع ،بالرغم من كل ىذه الكتب السمعية يف ادلكتبة ،لدعم ادلكتبة العامة السمعية الوحيدة
للمكفوفٌن وضعاف البصر يف لبنان.
علي المستوى االقليمٌ

ارك رئيس اجلمعية يف اجتماع اذليئة التنفيذية الحتاد آسيا للمكفوفٌن وذلك يف دولة اليمن ،ويف اجتماع اذليئة االدارية
لالحتاد العادلي للمكفوفٌن وذلك يف دولة األرجنتٌن.
اركت مربية سلتصة من اجلمعية يف ور ة عمل تدريبية عن تعليم ادلكفوفٌن الذين لديهم إعاقة ذىنية وذلك يف األردن.

العمل المطلبٌ والتوعوً

تعديل السياسات :تابع رئيس اجلمعية (عامر مكارم) تنسيق عمل جلنة االدارة ادلدرسية والشؤون القانونية يف الربنامج الوطين
للدمج ادلدرسي يف لبنان ) .(NIPLوقد أهنت اللجنة حتليل الواقع احلايل لإلدارة ادلدرسية واإلدارة الرتبوية .ومن بداية متوز 2010
سيبدأ منسق اللجنة،رئيس اجلمعية ،العمل مع مستشارين لوضع مسودة السياسة الوطنية لالدارة ادلدرسية واالدارة الرتبوية .وإن كل
ىذا العمل جيري من ضمن ىذا ادلشروع ادلشرتك بٌن وزاريت الرتبية والشؤون االجتماعية وبإدارة جامعة القديس يوسف وبتمويل من
احلكومة االيطالية.
إذا كان ّمرواد الدمج قليل فإن مد يرة ادلشروع اآلنسة ىال رعد أحدىم .وعسى أن يقتنع معايل وزير الرتبية بأن الرتبية الدارلة ىي
أحد معايًن الرتبية النوعية ،فلماذا خلت خطتو اخلمسية من أي مؤ ر لدمج ذوي االحتياجات يف التعليم العام!! وعسى أن

تتضح الرؤية بأن التعليم الدامج ليس نظاماً موازياً للتعليم العام ،عسى...
تفعيل اللجان فٌ الجمعية

متت إعادة تشكيل اللجان يف اجلمعية لتفعيل دور األعضاء وادلتطوعٌن يف نشاطات اجلمعية وبناء قدراهتم .وإن اللجان التالية
تعمل يف اجلمعية خالل ىذا العام.
 لجنة الشباب ،ادلنسقة :روان األمٌن
 لجنة قضايا المرأة ،ادلنسقة :فاطمة مساخلي
 لجنة النشاطات الثقافية ،ادلنسقة :نورما وىبو
 لجنة النقاط الست ،ادلنسقة :جوليات نزال

اللجان في الجمعية مفتوحة للمتطوعين الجديين المكفوفين والمبصرين كي تبقى اللجان مهد النشاطات.

