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المقدمة :
مع التطور السريع واالنتشار االسرع لالتصاالت وتقنية ادلعلومات والذي جعل من استخدامهما ومتابعة اجلديد ضرورة
من ضرورات احلياة العصرية لكل شرائح اجملتمع مبا فيهم ذوي االعاقة  ,كما أن ادلادة الرابعة من االتفاقية الدولية
لذوي االعاقة يف االلتزامات العامة تنص على أن تتعهد الدول ادلوقعة على االتفاقية بكفالة وتعزيز أعمال كافة حقوق
االنسان واحلريات االساسية إعماال تاما جلميع األشخاص ذوي االعاقة دون أي متييز من أي نوع على أساس االعاقة
وحتقيقا ذلذه الغاية تتعهد الدول األطراف مبا يلي :
 إجراء أو تعزيز البحوث والتطوير للسلع واخلدمات وادلعدات وادلرافق ادلصممة تصميما عاما ،كما حتددىا
ادلادة  ٢من ىذه االتفاقية ،واليت يفرتض أن حتتاج إىل أدىن حد شلكن من ادلواءمة وإىل أقل التكاليف لتلبية
االحتياجات احملددة لألشخاص ذوي اإلعاقة ،وتشجيع توفًنىا واستعماذلا ،وتعزيز التصميم العام لدى وضع
ادلعايًن وادلبادئ التوجيهية .
 إجراء أو تعزيز البحوث والتطوير للتكنولوجيات اجلديدة ،وتعزيز توفًنىا واستعماذلا ،مبا يف ذلك تكنولوجيات
ادلعلومات واالتصال ،والوسائل واألجهز ة ادلساعدة على التنقل ،والتكنولوجيات ادلعينة ادلالئمة لألشخاص
ذوي اإلعاقة ،مع إيالء األولوية للتكنولوجيات ادلتاحة بأسعار معقولة .
 توفًن معلومات سهلة ادلنال لألشخاص ذوي اإلعاقة بشأن الوسائل واألجهزة ادلساعدة على التنقل،
والتكنولوجيات ادلعينة ،مبا يف ذلك التكنولوجيات اجلديدة ،فضال عن أشكال ادلساعدة األخرى ،وخدمات
ومرافق الدعم .
 تشجيع تدريب األخصائيٌن وادلوظفٌن العاملٌن مع األشخاص ذوي اإلعاقة يف رلال احلقوق ادلعرتف بها يف
ىذه االتفاقية لتحسٌن توفًن ادلساعدة واخلدمات اليت تكفلها تلك احلقوق.

نبذة عن جمعية الصم البحرينية :

مجعية الصم البحرينية ىي مجعية أىلية تعىن بذوي االعاقة من الصم وادلعاقٌن مسعيا من اجلنسٌن حيث ينتمي اليها
 218عضو  ,ومت اشهارىا يف اجلريدة الرمسية يف  2007/6/7حتت قيد رقم /6ج/أج.ث , .كما أهنا عضو
مؤسس باالحتاد البحريين للمعاقٌن  ,عضو بادللتقى اخلليجي للجمعيات وادلؤسسات العاملة مع الصم  ,عضو
باجلمعية اخلليجية لالعاقة  ,عضو باالحتاد العريب للهيئات العاملة مع الصم  ,عضو مبنظمة التأىيل الدويل وعضو
باالحتاد العادلي للصم .
ومن أىداف ىذه اجلمعية  :دمج فئة الصم يف اجملتمع  ,االرتقاء بادلستوى الثقايف والصحي والعلمي وادلهين للصم ,
السعي لتوفًن التسهيالت واحلقوق ادلادية وادلعنوية للصم كأفراد كاملي االىلية يف اجملتمع  ,السعي مع ادلؤسسات
احلكومية واالىلية لتوفًن فرص عمل مناسبة تضمن العيش الكرمي للصم  .ومن االنشطة والفعاليات اليت تقدمها
اجلمعية ىي االجتماعية  ,الرياضية  ,الدينية  ,الثقافية  ,الصحية  ,الفنية  ,التعليمية والتدريبية ومن أمهها دورة يف
صنع القوالب السمعية و 3دورات يف التدريب على احلاسوب ومن ضمنها برنامج يعادل الرخصة الدولية لقيادة
الكمبيوتر ) (ICDLبالتعاون مع أحد ادلعاىد ودورة يف تطوير ادلفاىيم اللغوية يف القراءة والكتابة باللغة العربية
باستخدام الكمبيوتر ودورة يف التدريب على صياغة الفضة  .وكل ىذه الدورات ىي لالستفادة من فرص العمل للصم
.

كيف تبلورت الفكرة :

يف لقاء عام مجع الصم بوزير الصحة مع أطباء يف األذن واألنف واحلنجرة يف عام 2004م طرح الصم مشاكلهم
أثناء زيارهتم للمستشفيات وادلراكز الصحية  ,ويف إحدى ادلرات تلقيت اتصاال ىاتفيا من إحدى االطباء يريد
مساعدة مرتجم لغة إشارة لتواجد مريض أصم لديو  ,وآخر سبب كنت مبنزيل وإذا يب أمسع صوت قوي الصتطدام
سيارتٌن يف الشارع احملاذي لنا فخرجب الرى احلادث واذا بأحد ادلتورطٌن يف احلادث أصم ومع حضور رجال ادلرور
دلباشرة احلادث مل يستطع التفاىم مع االصم .

فكرة المشروع لحل المشاكل السابقة :
تتـلخص فكرة ادلشروع يف إنشاء مركز إتصال متخصص دلساعدة الصم وذوي اإلعاقة السمعية ويكون واسطة
لتمكينهم من التخاطب و التفاىم فيما بينهم و بٌن اآلخرين من أفراد و مؤسسات ووزارات عن طريق الرتمجة من
وإىل لغة اإلشارة بالصوت و الصورة (الفيديو)

توظيف تكنولوجيا التعليم لذوي االعاقة
بكل رلتمع من اجملتمعات فئة تتطلب خدمات خاصة لكي تتكيف مع البيئة اليت يعيشون فيها  ،وىذا

عاق" وحتتاج
التكيف يقع عاتقو أكثر مايقع علي من حييطون هبم ويطلق علي ىذه الفئة مسمى "ذوي اال ة
ىذه اجملموعة من األفراد إيل خدمات عديدة مرتبطة هبا نظرا الحنراف مستوي أدائهم عن متوسط أداء
نظرا لفقد مقدرهتم علي التواصل مع اآلخرين بالدرجة اليت يستلزم معها تعديل استحداث
نظرائهم العاديٌن ً

خدمات ووسائط تسهل ذلم سبل التواصل.

ومتثل فئة الصم من  %4-2من أفراد اجملتمع وميكن تصنيفها إيل أفراد ذوي اإلعاقة السمعية – لغة
اإلشارات -اإلعاقة احلركية -تيبس العضالت وتقلصها والتحول العظمي اإلعاقة االجتماعية -اإلعاقة
الكالمية – مشاكل النطق.
ويتمثل دور التكنولوجيا احلديثة يف تقدمي الرؤى ادلستقبلية  ،واخلدمات  ،واحللول اإلبداعية ادلبتكرة دلشكالت
التواصل و التعليم واليت تسهم يف إعادة صياغة وتصميم األدوات واحملتوى التعليمي ادلقدم ذلم بشكل
يساعدىم يف احلصول على اخلدمات وعلي ادلعلومة بيسر وسهولة  ،ويف تقدمي التطبيق وادلمارسة والتدريب
والتجريب الفعلي .
وتتمثل وسائل التكنولوجيا احلديثة يف ظل ظهور مستحدثات ال حصر ذلا ،فيما يلي :
أوال -وسائط الكرتونية تستخدم كأدوات توصيل وتعليم وتعلم:
ثانياً-وسائط الكرتونية تستخدم كمصادر للمعلومات

مكونات المشروع :
- 1ادلركز  :وىو عبارة عن تواجد أكثر من مرتجم متمكن من لغة االشارة ولغة التخاطب  ,مع ربط بشبكة
اتصاالت عامة ال تقل عن  512كيلوبايت مع وجود حاسب آيل وشاشة عرض مناسبة وكذلك جهاز
فاكس وآلة طابعة ونظام زلاسبة .

- 2الصم وادلعاقٌن مسعيا  :جيب ان يكون ذلم اشرتاك يف خدمة ادلركز وأن يكون لديهم حاسب آيل أو جهاز
إتصال نقال مع شاشة وكامًنا للتواصل مع ادلركز .

- 3اجلهات األخرى  :وجيب أن يكون لديها خط اشرتاك يف خدمة ادلركز وخط اتصال سلكي أو السلكي

من يستفيد من المشروع ؟
فئة الصم وادلعاقٌن مسعيا  :حيث تتمكن ىذه الفئة من ذوي اال عاقة من التواصل مع باقي قطاعات اجملتمع
والقطاعات األخرى الرمسية و التجارية و اخلدمية و التجارية والوصول للمعلومة أو اخلدمة ادلطلوبة بكلفة يف منتا ول
اليد.
الوزارات والشركات وادلؤسسات اخلدماتية  :للوصول خبدماهتا وعروضها وإعالمها لفئة الصم ولكل من لو صلة او
ارتباط بالصم وكذلك للتواصل معهم والرد على استفساراهتم واحتياجاهتم .
واىم ىذه االستفادات :
أ  -حاالت الطواريء وطلب ادلساعدة  :يف حال ال مسح اهلل الكوارث كالزالزل والفيضانات والعواصف او
حادث تصادم مروري على الطريق .
ب  -اإلستعالم واألخبار وادلناسبات العامة واخلاصة  :دلتابعة ما يدور على الساحة احمللية واخلارجية ومتابعة
آخر ادلستجدات اوال باول .
ت  -التعليم والتدريب  :بامكان الصم بأن يتعلم ويتدرب ويستفسر عن ادلعلومات العلمية وحضور الدورات
وورش العمل عن بعد .
ث  -االتصال بادلستشفيات وادلراكز الطبية وطلب ادلشورة الصحية والنفسية  :تسهيل وسرعة عرض ادلشاكل
الصحية وتشخيصها والعالج بصورة صحيحة وآمنة .

التحديات :
 التكلفة ادلادية  :بالنسبة لنا كجمعيات أىلية قد ال نستطيع تغطية كافة ادلصاريف واليت تعتمد على حجم
وسعة وسرعة وجودة الشبكة ادلستخدمة يف ادلشروع  ,ولكن بالتعاون والتنسيق مع ادلؤسسات الرمسية واالىلية
ميكن التغلب عليها وتغطيتها  .حيث استطعنا (مجعية الصم البحرينية) أن نتعاون مع احلكومة االلكرتونية يف
شللكة البحرين واليت ستتكفل مشكورة جبميع نقفات ادلشروع والذي ستنفذه شركة صلة ادلتخصصة يف مراكز
االتصال .

 توفًن مرتمجٌن أكفاء  :أمهية ىذه النقطة تكمن يف ندرة وجود وتوفًن ادلرتمجٌن األكفاء إذ أن اي ترمجة غًن
صحيحة قد تأيت بنتائج عكسية وخطًنة ال حيمد عقباىا  ,ولذلك جيب التأكد من كفاءة ادلرتمجٌن وإدلامهم
بكل ادلفردات وادلصطلحات وخصوصا الصحية والقانونية .

المعوقات :
 )1احتمال عدم رغبة البعض يف ظهور صورىم  :قد تثًن بعض عادات وتقاليد رلتماعاتنا يف اخلليج إشكالية
من ناحية التواصل ادلرئي أو عرب طرف وسيط وقد يتحفظ البعض وخصوصا النساء يف عدم ظهورىم على
الشاشة ادلرئية .
 )2سرية ادلعلومات  :الن ادلشكلة او ادلعلومة بٌن االصم واجلهة ادلعنية ستمر عرب وسيط وىو مركز االتصال
ادلرئي ويف ىذا ادلركز ادلرتمجٌن والفنيٌن وجيب عليهم أن يكونوا أمناء على ادلعلومات وعدم إفشائها .
 )3اجلودة العالية وعدم انقطاع االتصال  :أي خلل فين حيدث أثناء االتصال قد يسبب تأخًن يف حل ادلوضوع
إن مل يكن يعقده أكثر .
 )4الربط التقين  :مع ازدياد شركات االتصاالت وتنوع كفاءهتا قد توجد صعوبات يف الربط البيين بٌن شبكات
سلتلفة يشرتك فيها أطراف اخلدمة .

الكلفة التقديرية :

الخيار 1

الكلفة الثابتة
المترجمين العاملين على
استالم المكالمات

تسعيرة الوحدة

العدد

األجرة الشهرية

الكلفة السنوية

1,050.000

2

2,100.000

25,200.000

كلفة التجهيز
خدمات القيمة المضافة

12,258.200
5,000.000

الكلفة االجمالية

5,000.000
42,458.200

الخيار 2

الكلفة الثابتة
المترجمين العاملين على
استالم المكالمات

تسعيرة الوحدة

العدد

األجرة الشهرية

الكلفة السنوية

1,050.000

2

2,100.000

25,200.000

كلفة التجهيز
خدمات القيمة المضافة
الكلفة االجمالية

7,919.200
5,000.000
38,119.200

5,000.000

الخالصة :
 +يتميز ىذا ادلشروع مفيد يف كونو شليز بالسرعة حلل ادلشاكل الطارئة يف احلال .
 +يوفر اجلهد سواءا على الصم أو ادلرتمجٌن للحضور اىل اجلهة ادلعنية لبحث ادلوضوع .
 +يوفر ىذا ادلشروع الكلفة ادلادية على الصم وادلرتمجٌن واجلهات ادلعنية من عناء التنقل للوصول اىل ادلكان ادلعين
عندنا يف البحرين فما بالكم بدول اخلليج الشقيقة وخصوصا ادلملكة العربية السعودية .
 +نتمىن أن ميتد عمل مثل ىذا ادلركز بعد إكتمال فرتتو التجريبية ليستفيد منو عموم الصم يف دول رللس
التعاون اخلليجي وأن تتبناه اجلمعية اخلليجية لالعاقة لنشره وتطويره وتعميم الفائدة منو يف كافة أرجاء خليجنا
العريب .

رئيس مجعية الصم البحرينية

