مطالب بتطبيق التصديق عمى االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
«المؤتمر األول لممعوقين بصريًا في لبنان » :خطوة نحو مرحمة مطمبية جديدة
عماد الدين رائف

في خطوة ىي األولى من نوعيا في لبنان ،استطاعت « جمعية الشبيبة لممكفوفين» أن تجمع ممثمي جمعيات

ومنظمات اإلعاقة البصرية في «المؤتمر األول لممعوقين بصريًا » في بيروت أمس  .وشارك في المؤتمر إلى

جانب رئيس «الشبيبة» عامر مكارم ،عشرات ممثمي الجمعيات والمؤسسات وحشد من األشخاص المكفوفين،
ليخرجوا بتوصيات عامة حول «العمل عمى تفعيل التزامات الدولة المبنانية » تجاىيم ،و «العمل الحقوقي

المطمبي والتوعوي» ،و«إعادة التأىيل الميني وسوق العمل الدامج » ،باإلضافة إلى «الوصول إلى المعمومات
عرف رئيس «مركز الشبيبة لمتوعية واإلرشاد » إبراىيم العبد اهلل بـ «االتفاقية
والمجتمع الدامج ».في المؤتمرّ ،
تجسد آمال وأحالم األشخاص المعوقين »،
الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة» ،معتب ًار أن «االتفاقية ّ

متوقفًا عند البروتوكول االختياري المرفق بيا« ،الذي يعطينا الحق كمنظمات وجمعيات بإرسال تقرير مواز

لمتقرير الرسمي حول حسن سير تطبيق االتفاقية ،يكون بمثابة تقرير الظل » .واستعرض العبد اهلل أىم المواد

المتعمقة باإلعاقة البصرية في االتفاقية ،التي «وقّع عمييا لبنان ورفعتيا الحكومة المبنانية في حزيران ،2007
إلى المجمس النيابي لممصادقة عمييا ،إال أن المجمس رفض استالميا حينذاك بسبب التشكيك في دستورية

الحكومة .ثم حاول عشرة نواب في آذار الماضي تقديميا عبر مشروع قانون معجل مكرر إلى المجمس ،إال
أنو رفض كذلك عمى أساس سياسي » .وأسف العبد اهلل لمتناسي الرسمي لالتفاقية .
التنوع بين المشاركين في مؤتمرنا األول إنما لتحقيق ىدفين ،األول ،ىو أن نأخذ
من جيتو ،اعتبر مكارم أن « ّ
مبادرة عممية وجدية وعمنية لتوحيد جيود وطموحات المكفوفين  .فيكفينا تشرذماً » ،والثاني« ،يعود لحرصنا

تصب في تطوير توجياتنا وعممنا » .وبعد عرض ىدى بموط إلنجازات
عمى األخذ باآلراء المتنوعة التي
ّ
«الشبيبة» خالل عقد من الزمن تال صدور القانون  220في العام  ،2000اعتبر مكارم أن «المؤتمر ليس
لالحتفاء بإنجازاتنا ،وانما لتحديدىا حيث كنا في السنوات الماضية نعمل ونعمل من دون التوقف لتقييميا ».

وأضاء مكارم عمى األىداف االستراتيجية «التي بمورت في العام  ،2001متضمنة إقرار الحقوق والخدمات

األساسية لممكفوفين ،ودمجيم وضعاف البصر في النظام التربوي المدرسي والجامعي ،ودمج الطفل المكفوف
الحق في العمل
في حياة األسرة » .وأضاف إلييا «تأمين الوصول إلى المعمومات من مصادرىا المختمفة ،و ّ
والتوظيف ،وتنمية وممارسة قدرات المكفوفين الثقافية واألدبية والفنية ،تأمين مشاركة المكفوفين وضعاف
البصر في النشاطات الرياضية والترفييية » .وفخر مكارم بكون «الجمعية أصبحت مرجعاً مختصاً في مجال
اإلعاقة البصرية ،وليست مجرد جمعية ليا بعض النشاطات والتحركات والخدمات » ،والحظ «تحوالت كبيرة

في مجال اإلعاقة ،وبالمقابل أرى أن التحديات قد تكون أكبر والموارد أقل والظروف ضاغطة أكثر  .وىذا

يتطمب تخطيطًا أفضل وتشاركًا أكبر واستثما ًار أجدى لمموارد البشرية والمالية ورفعًا أقوى لمصوت الحقوقي

الممتزم» ،متمنيًا أن يشكل المؤتمر «خطوة أولى لمتعاطي مع المرحمة الجديدة ».

وعرض ميالد ال بد لـ «تقرير التزامات الدولة تجاه المكفوفين في لبنان بحسب االتفاقية الدولية » ،قبل أن
ينقسم المؤتمرون إلى مجموعات عمل تناولت محاور «الدمج المدرسي لممكفوفين » ،و«العمل الحقوقي

والتوعوي» ،و«التأىيل الميني وسوق العمل الدامج » ،و«الوصول إلى المعمومات وفق مبدأ تكافؤ الفرص ».
توقف المؤتمرون أمس عند إنجازات العقد الماضي وكيفية العمل عمى تدعيميا واالستمرار بيا ،وتحديات

وتتعدد اإلنجازات وفق المحاور التي تناوليا المؤتمر ،ويقع عمى رأسيا
تعترض طريق الدمج في المجتمع .
ّ
«الدمج المدرسي ،فقد التحق بالمدارس النظامية الرسمية والخاصة  26تمميذاً من المكفوفين وضعاف البصر
في جميع المراحل الدراسية ضمن مجتمعيم المحمي  .وتوزعوا وفق برنامج «الشبيبة» عمى مناطق بيروت،

وصيدا ،والنبطية ،والشوف ،والمنية ،والضنية ،وطرابمس خالل العام الدراسي الماضي » .يضاف إلى ذلك أن

«أكثر من ستمئة معممة في المدارس شاركن في أنشطة التدريب الستقبال التالميذ المعوقين بصريًا،
باإلضافة إلى أربعين مدير مدرسة ،وأكثر من ثالثة آالف تمميذ ،وثالثمئة من أىالي التالميذ غير

المعوقين» .وقد قدمت الكتب المدرسية بطريقة «برايل » أو بالخط المكبر ،أو عبر نصوص إلكترونية أو
مسجمة صوتياً لكل تمميذ وفق حاجاتو في «برنامج الد مج المدرسي» .إال أن تمك المحاوالت الرائدة في

الوصول إلى الدمج المدرسي ووجيت بالفيم الخاطئ لممقصود بـ «التربية الدامجة » و«دمج المعوقين

بصريًا» ،ما شكل صعوبة في قبول الفكرة لدى األطراف المعنية  .وكذلك ندرة أصحاب الخبرة والكفاءة في

ذلك المجال ،ما شكل صعوبة في تطوير الخدمات المقدمة لمتالميذ ،وبطء تطوير المدارس لتغدو دامجة .

وبرز كذلك وجود أطراف معنية رافضة لمدمج المدرسي ،وعدم التزام و ازرة التربية وو ازرة الشؤون االجتماعية
بأي مساىمة مادية أو خدماتية لتحقيق الدمج لممعوقين بصرياً ،ما أدى إلى اعتماد البرنامج عمى مصاد ر
مالية غير ثابتة ال تضمن االستم اررية .

