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مقدمة:

انطالقا مما ورد في األنظمة والقوانين الخاصة باإلعاقة والتي سعت جم يعها إلى إيجاد مظلة عادلة

لتوفير حياة كريمة لؤلشخاص ذوي اإلعاقة ،وبناء على ما ينبغي القيام بو حسب تلك األنظمة من أدوار في

التعليم العالي تجاه األشخاص ذوي اإلعاقة المنتسبين لمؤسساتو ،فقد تبنت لجنة االحتياجات الخاصة في

التعليم العالي بدول مجلس التعاون الخليجي فكرة إعداد ورشة عمل تطبيقية إلعداد بنود تفصيلية لما ينبغي أن

تضطلع بو مؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون الخليجي من أدوار على كافة األصعدة التي نادت بها

القوانين العربية والعالمية ،وباألخص ما جاء في بنود االتفاقية الدولية الصادرة عن األمم المتحدة عام 2006م

،والتي وافقت عليها كافة دول مجلس التعاون الخليجي  ،وصادقت معظمها على ما جاء في بروتوكولها

االختياري ،حيث أصبح يتحتم على مؤسسات التعليم العالي أن تعمل على تحقيق ما جاء بتلك ا التفاقية والتي
سيتم متابعتها دوليا من لجان الرصد للتأكد من التزام الدول بتنفيذىا .و نظرا ألن البنود المتعلقة بالتعليم
العالي لم يتم تفصيلها وتوضيحها بآليات محددة لتفعيلها ،مما قد يقود إلى استنتاجات وتطبيقات متفاوتة بين

الجامعات والكليات ،و في ضوء النقص الواضح في األنظمة المتعلقة بآليات التعامل مع الطلبة ذوي اإلعاقة

دول مجلس التعاون الخليجي ،فقد خرجت لجنة خدمات االحتياجات الخاصة في
في وزارات التعليم العالي ب
التعليم العالي بدول المجلس بفكرة إعداد وثيقة تفصيلية توضح البنود التفعيلية لما جاء في االتفاقية الدولية،

والتي ينبغي التماشي معها

في التعليم العالي  ،وقد تقرر إعداد ىذه الورشة بجامعة الملك سعود بالرياض

بالتعاون بين األمانة العامة لمجس التعاون الخليجي وعمادة شئون الطالب بجامعة الملك سعود ومركز خدمات

االحتياجات الخاصة للطالبات والطالب بالجامعة أيضا ،حيث تعقد الورشة بحضور ممثلين من عدة جهات من
إدارات مختلفة بجامعة الملك سعود ،وممثلين للطلبة ذوي اإلعاقات بالجامعة ،وممثلين من التعليم العالي

لدول مجلس التعاون الخليجي وجهات أخرى ذات عالقة ،ويتم اعتما د ما جاء فيها
وثيقة عامة لكل مؤسسات التعليم العالي في دول مجلس التعاون الخليجي.

من مخرجات لتصبح

هدف الوثيقة التنفيذية:

إعداد بنود تنفيذية تسهم في تحقيق ما جاء في االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ،حيث

يتم تبنيها من خالل جامعات دول مجلس التعاون الخليجي لضمان مساواة الطلبة ذوي اإلعاقة بغيرىم من

منسوبي الجامعات ،ولتسهيل نجاح دمجهم على المستوى االجتماعي واألكاديمي والمهني.

حماور االتفاقية الدولية املنطبقة على التعليم العايل:

 -القبول والتسجيل(وتشمل معايير القبول في الجامعة والتخصصات المتاحة للطالب من ذوي اإلعاقات)

 -خدمات التنقل (وتضم وسائل االنتقال داخل مباني الجامعة وخارج الجامعة وتوظيف المرشدين والمدربين

للحركة واالنتقال للطالب من ذوي اإلعاقة)

 -التكنولوجيا المساعدة (وتشمل أجهزة وبرامج تكنولوجيا التعليم واالتصال)

 الخدمات المساندة (وتركز على الكوادر الوظيفية المساندة بمراكز االحتياجات الخاصة بالجامعات ) -المكافأة المالية (تناقش معايير استحقاق مكافأة بدل اإلعاقة وقيمتها وآلية الحصول عليها)

 -التسهيالت البيئية ( تعني بالتسهيالت على مستوى المباني الجامعية والخدمات العامة المرتبطة بالتصميم

الشامل لؤلشخاص من ذوي اإلعاقة)

 -اإلسكان الجامعي ( التركيز على معايير تحويل بيئة السكن بيئة آمنة ومناسبة إلقامة الطالب والطالبات من

ذوي اإلعاقة والتسهيالت الالزمة لذلك)

 -الخدمات األكاديمية (وتشمل االختبارات وأساليب التقييم المختلفة ،طرق التدريس ،الواجبات

واألبحاث ،الزيارات الميدانية ،القاعات الدراسية ،والمرافقون والكتبة )

 -الخدمات اإلعالمية (وتركز على كيفية التوعية بحقوق وحاجات الطالب وىيئة التدريس من ذوي

اإلعاقات ،وطباعة النشرات والمجالت بطريقة برايل ،ومواقع االنترنت الناطقة داخل الجامعة).

المكتبالجامعية(تناقش التسهيالت الالزمة لجعل المكتبة بيئة للجميع على مستوى
ة
 -خدمات

التجهيزات والخبرات)

آلية العمل يف ورشة إعداد الوثيقة التنفيذية:

 .1يبدأ مدير الورشة بافتتاحية حول حقوق األشخاص ذوو اإلعاقة في القوانين الدولية ومنها االتفاقية الدولية

 .2تعرض بنود االتفاقية المقترح مناقشتها وىي  10محا ور على شكل نقاط بعرض تقديمي من خالل مدير
الورشة

 .3يقسم الحضور المشاركين على ىيئة مجموعات ممثلة لعدد من القطاعات والجهات كمتخصصين
وأشخاص ذوو إعاقة ومسئولون إدارات وجهات مختلفة بالجامعة وممثلين لجامعات خليجية

 .4تعرض محاور النقاش المستوحاة من االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

كل محور على

حدا من مدير الورشة ويخصص وقت لمناقشة آلية تفعيل ذلك المحور لكل المجموعات ،وسيحدد مسبقاً

مدير لكل مجموعة يتابع تنظيم الحوار والتأكد من تعبئة نموذج رصد المقترحات المتعلقة باليات التنفيذ والتي

اتفقت عليها المجموعة.

 .5بعد انتهاء الوقت المخصص للمحور تقوم لجنة تنظيمية بجمع المقترحات من كل طاولة في النموذج الذي
يسلمو مدير الطاولة أو المجموعة

.6

تحدد لجنة مكلفة بفرز المقترحات الخاصة بكل محور وكتابتها مباشرة لعرضها مع نهاية الورشة على

المشاركين.

 .7مع نهاية الورشة تعرض المقترحات النهائية على الشاشة أمام الجميع فيما يخص كل محور ويؤخذ برأي
األغلبية حتى يتم االتفاق على أىمها.

جلنة الصياغة:

 تشكل لجنة صياغة من جهات ذات عالقة بموضوع الورشة للعمل على إعداد صياغة رسمية وقانونية

لآلليات التي توصل لها المشاركون والتي تسهم بتحديد معايير تنفيذية لبنود االتفاقية الدولية بعد انتهاء الورشة.



يتم عرض البنود التي أقرتها لجنة الصياغة بعد أسبوع من انتهاء الورشة عبر البريد االليكتروني على كافة

المشاركين الستطالع رأيهم

 تجرى التعديالت النهائية على المعايير التنفيذية للوثيقة من خالل لجنة الصياغة ويتم الرفع بها ألصحاب

القرار بوزارة التعليم العالي العتمادىا واألمانة العامة لمجلس التعاون لتعمم على وزارات التعليم العالي بمجلس

التعاون الخليجي مع التوصية بتطبيقها بتلك الجامعات.


تحدد وزارت التعليم بدول مجلس التعاون الخليجي ممثلين من جامعات مختلفة من ذوي التخصص

والعالقة كلجنة متابعة ورصد للتأكد من تنفيذ ما جاء في البنود المتفق عليها  ،وذلك من خالل زيارات دورية

للجامعات ال تقل عن زيارتين سنويا مع رفع تقرير سنوي عن تلك الجامعات لوزارات التعليم العالي للعمل

بموجبو.


تعلن البنود أو الالئحة التنفيذية بالصحف المحلية وعلى مواقع الجامعات ووزارات التعليم العالي بدول

مجلس التعاون ويزود طالب الجامعات ذوو اإلعاقة بنسخة منها.

مع حتيات

جلنة االحتياجات اخلاصة بالتعليم العايل بدول رللس التعاون اخلليجي بالتعاون مع عمادة شئون الطالب جامعة ادللك سعود
أعضاء جلنة االحتياجات اخلاصة يف التعليم العايل بدول جملس التعاون اخلليجي

الوظيفة ومكان العمل

االسم
د .أسامة حسن محمد معاجيني

رئيس اللجنة -وكيل كلية الرتبية للدراسات العليا والبحث العلمي كلية الرتبية-جامعة ادللك عبد العزيز

د .عبد الرحمن محمد الشرفي

وكيل عمادة شئون الطالب  -جامعة الباحة – كلية الرتبية.

د .محمد عبد الرزاق ىويدي

مدير برنامج اإلعاقة الذهنية والتوحد ـ جامعة اخلليج العريب

د .فرحان سلمان الفيفي

ادلشرف على مركز اإلرشاد اجلامعي  -عمادة شؤون الطالب  -جامعة ادللك عبد العزيز

أ .خالد محمد سالم الوادعي

عميد شؤون الطالب ـ جامعة جنران

د .علي فهيد الشريف

وكيل عمادة شؤون الطالب – الطائف

د .ىشام صالح الزير

عميد القبول والتسجيل – جامعة الطائف

د .علي سيف النامي

مساعد عميد شؤون الطالب – جامعة الكويت

د .شريفة عبداهلل الزبيري

رئيسة قسم الرتبية اخلاصة – كلية الرتبية  -جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن

أ .إيمان خليل نظر حجي

رئيس شؤون ذوي االحتياجات اخلاصة – جامعة قطر

د .حسن عبداهلل اسحاق

عميد القبول والتسجيل – جامعة جازان

د .ايمن بن سالم الحربي

وكيل عمادة شؤون الطالب – جامعة ام القرى

د .سلطان أحمد المحمدي

أستاذ جامعي – رئيس جلنة شئون ذوي االحتياجات اخلاصة -جامعة ادللك فهد للبرتول وادلعادن

د .محمد عبداهلل عسيري

عميد شؤون الطالب  -جامعة تبوك

د .عبداهلل دخيل اهلل الثقفي

رئيس قسم الرتبية اخلاصة – جامعة الطائف

د .زين حسن زين ردادي

رئيس قسم الرتبية البدنية  -جامعة طيبة

د .معن محمد المدني

عميد شؤون الطالب ـ جامعة احلدود الشمالية

د .عائشة راشد العامر

مديرة دائرة اخلدمات والتنمية الطالبية – عمادة شؤون الطلبة – جامعة البحرين

د .منصور ىادي عسيري

أخصائي اجتماعي – جامعة ادللك خالد – عمادة شؤون الطالب

د .عبدالرحمن يوسف إسماعيل

عميد شؤون الطالب – جامعة اخلليج العريب

الوظيفة ومكان العمل

االسم
د .علي حسن الزىراني

ادلشرف على مركز ذوي االحتياجات اخلاصة – جامعة ادللك سعود

د .فهد عبدالهادي العرجاني

وكيل عمادة شؤون الطالب للشؤون االجتماعية  -اجلامعة اإلسالمية – ادلدينة ادلنورة

د .عبدالعزيز صالح المطوع

مدير عام على مركز التوجيه واإلرشاد اجلامعي -جامعة الدمام

أ .عبدالواحد عبداهلل الحديثي

مدير مركز خدمات ذوي االحتياجات اخلاصة – جامعة األمام زلمد بن سعود اإلسالمية

أ.د .سحر احمد الخشرمي

عضو هيئة التدريس بقسم الرتبية اخلاصة– مشرفة مركز خدمات ذوي االحتياجات اخلاصة للطالبات
بجامعة ادللك سعود – ادلملكة العربية السعودية

أ .عماد عبداهلل السماعيل

رئيس مكتب النشاط والرعاية الطالبية اذليئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب – كلية الرتبيةاألساسية ـ دولة الكويت

د .محمد أحمد الشريف

عميد كلية الرتبية – جامعة الطائف

د .عوشة المهيري

قسم الرتبية اخلاصة بكلية الرتبية – جامعة اإلمارات العربية ادلتحدة

م .سامي حسن حمصاني

مدير مكتب شؤون الطالب لذوي االحتياجات اخلاصة – جامعة ادللك فهد للبرتول

د .لولوة حماده

أستاذة الرتبية اخلاصة – اذليئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب – دولة الكويت

د .محمد بن حمد السعدي

مساعد عميد شؤون الطالب للتوجيه واألنشطة الطالبية  -جامعة السلطان قابوس

أ .طالل بن نخيل الشمري

اإلدارة التعليمية ـ األمانة العامة جمللس التعاون لدول اخلليج العربية

