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م�ؤكًدا م�ساهمته يف خلق فر�ص عمل جديدة

ه�صام بن عبدالعزيز يحث امل�ؤ�ص�صات لدعم »املر�صد العاملي لريادة 

الرتبية  وزارة  وك��ي��ل  دع���ا 

رئي�س  واخلدمات  للموارد  والتعليم 

البحرين  بوليتكنك  اأمناء  جمل�س 

اآل  عبدالعزيز  بن  ه�شام  ال�شيخ 

احلكومية  املوؤ�ش�شات  جميع  خليفة 

ريادة  مل�شاريع  الداعمة  واخلا�شة 

يف  امل�شاركة  اإىل  اململكة  يف  الأعمال 

الوطني  الفريق  الذي يجريه  البحث 

ريادة  لر�شد  العاملية  للموؤ�ش�شة 

د�شنته  ال��ذي   ،)GEM( الأع��م��ال 

"بوليتكنك  التقنية  البحرين  كلية 

مع  بالتعاون  م��وؤخ��ًرا  البحرين" 

وذلك  القت�شادية،  التنمية  جمل�س 

حتت  اأقيمت  عمل  ور�شة  خالل  من 

رعاية وزير املوا�شالت القائم باأعمال 

القت�شادية  التنمية  جمل�س  رئي�س 

املهند�س كمال بن اأحمد حممد، موؤكًدا 

اإىل  الو�شول  �شي�شاعدها يف  ذلك  اأن 

فهم اأكرث �شموًل مل�شهد ريادة الأعمال 

جذب  وعلى  البحرين،  مملكة  يف 

يتوافر  ممن  امل�شتثمرين  من  املزيد 

اإىل  والبتكار  التجديد  دافع  لديهم 

اململكة.   

بن  ه�شام  ال�شيخ  واأو���ش��ح 

عبدالعزيز اآل خليفة اأن روؤية مملكة 

�شراحة  تن�س   2030 البحرين 

يف  الأعمال  ريادة  دور  اأهمية  على 

البحرين  يف  القت�شادية  التنمية 

والتي تتمتع بنظام دعم را�شخ لرواد 

الأعمال والراغبني يف بدء م�شروعات 

وا�شحة.  من��و  بفر�شة  حتظى 

�شيتم  التي  املعلومات  و�شت�شمح 

العاملية  املوؤ�ش�شة  اأبحاث  من  جمعها 

مملكة  يف  الأع��م��ال  ري��ادة  لر�شد 

البحرين ملختلف الكيانات بالو�شول 

اإىل فهم اأف�شل مل�شهد تاأ�شي�س واإدارة 

وال�شغرية،  املتو�شطة  امل�شروعات 

لقت�شاد  احلياة  ع�شب  متثل  التي 

�شيا�شات  �شياغة  و�شت�شهل  اليوم، 

م�شتوى  لتحقيق  الأدلة  على  قائمة 

اأعلى من التطور ومزيًدا من النمو.  

ت�شكيل  وراء  ال��داف��ع  وع��ن 

البوليتكنك لهذا الفريق الوطني، قال 

ال�شيخ ه�شام: اإن البحوث الأكادميية 

تعليم  موؤ�ش�شة  اأية  مهمة يف  وظيفة 

ا�شرتاتيجية  اأولوية  انها  كما  عال، 

اقت�شاد  نحو  التنمية  من  كجزء 

الهيئة  النهج  هذا  وتوؤيد  املعرفة، 

جودة  و�شمان  للموؤهالت  الوطنية 

التعليم والتدريب التي تن�س على اأن 

التدري�س  عن  اأهمية  تقل  ل  البحوث 

تعليمية.  موؤ�ش�شة  اأية  اإىل  بالن�شبة 

 GEM فريق  �شمن  والأكادمييون 

لتقدمي  بانتظام  مدعوون  الوطني 

نتائج بحوثهم يف املوؤمترات الدولية، 

للتجارة  املتحدة  الأمم  موؤمتر  مثل 

اإىل  هنا  ن�شري  اأن  ونحب  والتنمية. 

اإىل  امل�شتندة  الأكادميية  الأبحاث  اأن 

اأكرث  يف  ن�شرها  مت   GEM بيانات 

يف  مبا  اأكادميية،  جملة   250 من 

ذلك املن�شورات رفيعة امل�شتوى، مثل 

جملة تاأ�شي�س واإدارة الأعمال وجملة 

ويف  الدولية،  التجارية  الدرا�شات 

"وول  مثل  الكربى  الدولية  ال�شحف 

و"الفاينان�شال  جورنال"،  �شرتيت 

تاميز".

جمل�س  واف��ق  لقد  واأ���ش��اف: 

على  م��وؤخ��ًرا  البوليتكنك  اأم��ن��اء 

اجلديدة  ال�شرتاتيجية  الأه���داف 

ثقافة  تعزيز  واأح��ده��ا  للكلية، 

هذا  اكتمال  عند  التطبيقية.  الأبحاث 

الكثري  يت�شمن  �شوف  الذي  البحث، 

الأعمال  ري��ادة  عن  املعلومات  من 

املفاهيم  على  ويركز  البحرين  يف 

ريادة  اإزاء  وال�شلوكيات  والنوايا 

يتم  التي  املعلومات  فاإن  الأعمال، 

يف  مفيدة  تكون  اأن  ميكن  جمعها 

حتديد احلواجز املحتملة التي تعتقد 

اأنها  العري�شة  اجلماهريية  القاعدة 

امل�شروعات.  واإدارة  تاأ�شي�س  تعوق 

من  املعلومات  هذه  ا�شتعمال  وميكن 

قبل خمتلف املنظمات الداعمة لريادة 

والدعم  التمويل  تقدم  لكي  الأعمال 

العمل  باأهمية  والتوعية  والتدريب 

املعلومات  هذه  و�شتمكن  كما  احلر، 

بنظم  ال���ش��رت���ش��اد  م��ن  اململكة 

اقت�شادية اأخرى يف تقدميها خلدمات 

دعم رواد الأعمال.

حديثه  ه�شام  ال�شيخ  واختتم 

احلرة  الأعمال  مبا�شرة  اإن  بالقول: 

مو�شوع �شاخن، وثمة اعتقاد را�شخ 

اأنحاء  جميع  يف  احلكومات  ل��دى 

التجارية  الأعمال  اإن�شاء  باأن  العامل 

القت�شادات  لتنمية  املفتاح  هو 

خالل  من  الإزدهار  نحو  بها  والدفع 

وزي��ادة  جديدة  عمل  فر�س  خلق 

يجب  فاإنه  ولذلك  الوطنية،  الرثوة 

جميع  يف  بيننا  العمل  تعزيز  علينا 

واخلا�شة،  احلكومية،  القطاعات 

القت�شادية،  التنمية  وجمل�س 

ومتكني،  للتنمية،  البحرين  وبنك 

وتنمو،  واإجن����از،  وال��ي��ون��ي��دو، 

وغريها،  التعليمية...  وموؤ�ش�شاتنا 

حيث �شيقوم الفريق الوطني باإجراء 

املقبلة،  الأ�شهر  امليداين خالل  البحث 

جديدة  معلومات  يقدم  اأن  وناأمل 

البحرين،  مملكة  ل�شالح  ومفيدة 

الفتتاحية  ال��دورة  يف  وامل�شاركة 

ريادة  لر�شد  العاملية  للموؤ�ش�شة 

الأعمال 2014 على اأ�شا�س جتريبي 

اخل��ربات  بناء  من  نتمكن  اأن  اإىل 

الأكادميية وال�شيا�شية للم�شاركة يف 

البحث على اأ�شا�س �شنوي م�شتقبالً.

حمد  بن  خالد  ال�شيخ  �شمو  رعاية  حتت 

اآل خليفة النائب الأول لرئي�س املجل�س الأعلى 

بن  ه�شام  ال�شيخ  افتتح  والريا�شة،  لل�شباب 

الرتبية  وزارة  وكيل  خليفة  اآل  عبدالعزيز 

والتعليم للموارد واخلدمات نائب راعي احلفل 

لذوي  امل�شاندة  الو�شائل  وموؤمتر  معر�س 

يف  )�شاعد  �شعار  حتت  اخلا�شة  الحتياجات 

املوؤ�ش�شة  مع  بالتعاون  اأ�شهل(،  حياتهم  جعل 

منظمة  ومب�شاركة  املعاقني  خلدمات  الوطنية 

وذلك  )اليون�شيف(،  للطفولة  املتحدة  الأمم 

بقاعة  اجلاري  مايو   12-11 من  الفرتة  يف 

الدكتور  بح�شور  اخلليج،  بفندق  املوؤمترات 

ل�شوؤون  الوزارة  وكيل  املطوع  يو�شف  عبداهلل 

التعليم واملناهج رئي�س اللجنة العليا للموؤمتر، 

العام  الأمني  حمزة  يو�شف  ريا�س  والدكتور 

الرئي�س  القائد  التعليم العايل، وحممد  ملجل�س 

التنفيذي لهيئة احلكومة اللكرتونية، واأوريانا 

للطفولة  املتحدة  الأمم  منظمة  ممثلة  دمي�شيو 

بالوزارة  امل�شوؤولني  من  وعدد  )اليون�شيف(، 

والخت�شا�شيني.

عبداهلل  الدكتور  األقى  املوؤمتر  بداية  ويف 

التعليم  ل�شوؤون  الوزارة  املطوع وكيل  يو�شف 

كلمًة  للموؤمتر  العليا  اللجنة  رئي�س  واملناهج 

بن حمد  ال�شيخ خالد  �شمو  برعاية  فيها  اأ�شاد 

اآل خليفة النائب الأول لرئي�س املجل�س الأعلى 

لل�شباب والريا�شة لهذا امللتقى الإن�شاين، موؤكداً 

اأن املوؤمتر يج�شد اإميان وزارة الرتبية والتعليم 

مما  انطالقاً  اخلا�شة  الحتياجات  ذوي  بفئة 

وم�شرياً  التعليم،  وقانون  الد�شتور  يف  جاء 

يف  فئاتهم  معظم  بدمج  قامت  الوزارة  اأن  اإىل 

املدار�س احلكومية مع اأقرانهم الطلبة، ووفرت 

كافة اخلدمات امل�شاندة لنخراطهم يف العملية 

املنا�شبة،  املدر�شية  البيئة  مثل  التعليمية، 

املعينة،  ب��الأدوات  املجهزة  التوحد  و�شفوف 

واملوا�شالت اخلا�شة بذوي الإعاقات احلركية، 

يراعي  خا�س  تقييم  نظام  اإىل  بالإ�شافة 

تطوير  على  جاهدًة  تعمل  اأنها  كما  حالتهم، 

املناهج لتتنا�شب وحاجات تلك الفئة.

وتر�شيخ  تعزيز  اإىل  الوزارة  وكيل  ودعا 

ال�شراكة املجتمعية بني اجلهات املخت�شة بتقدمي 

معترباً  اخلا�شة،  الحتياجات  لذوي  اخلدمات 

اجلهات  جلهود  مكملًة  تعد  اجلهود  تلك  اأن 

الر�شمية يف خدمة خمتلف فئات الإعاقة، م�شيداً 

واملعاهد  املعاقني  الوطنية خلدمات  باملوؤ�ش�شة 

املتخ�ش�شة لذوي الحتياجات اخلا�شة.

بعدها األقت اأوريانا دمي�شيو ممثلة منظمة 

لدعوة  ال�شكر  فيها  وجهت  كلمًة  اليون�شيف 

الهام،  املوؤمتر  هذا  من  جزءاً  لتكون  املنظمة 

الأطفال  خدمة  على  تعمل  املنظمة  باأن  موؤكدًة 

وتوفري  اخلا�شة  الحتياجات  ذوو  ومنهم 

اأرجاء  جميع  يف  لهم  الكرمي  العي�س  فر�س 

باخلطوات  نف�شه  الوقت  يف  م�شيدًة  العامل، 

البحرين  مملكة  اتخذتها  التي  الإيجابية 

لإطالق ا�شرتاتيجية تعمل على العتناء بذوي 

الحتياجات اخلا�شة وتوفري اخلدمات املعينة 

لهم، وداعيًة اإىل توفري عنا�شر البيئة املنا�شبة 

التعامل  على  املعلمني  تدريب  مع  الفئة  لتلك 

معهم.

بعدها قام نائب راعي احلفل بتكرمي الرعاة 

الحتياجات  لذوي  الطبخ  م�شابقة  وحمكمي 

واملتحدثني  الأف���الم  وم�شابقة  اخلا�شة 

يف  الفائزين  تكرمي  جانب  اإىل  الرئي�شيني، 

قامت  كما  الظالم،  خواطر  وفريق  امل�شابقات 

اخلطاب  بنت  فاطمة  مدر�شة  طالبات  من  عدد 

اإعدادهن  من  لوحات  باإهداء  للبنات  البتدائية 

لوكيل الوزارة للموارد واخلدمات نائب راعي 

احلفل ووكيل الوزارة ل�شوؤون التعليم واملناهج 

رئي�س اللجنة العليا للحفل، ثم قام نائب راعي 

الو�شائل  معر�س  بافتتاح  واحل�شور  احلفل 

والذي  اخلا�شة  الحتياجات  لذوي  امل�شاندة 

�شهد م�شاركة 40 جهة حكومية وخا�شة تعنى 

بتقدمي اخلدمات لكافة فئات الإعاقة.

[ املتحدثون الرئي�صيون يف موؤمتر الو�صائل امل�صاندة لذوي االحتياجات اخلا�صة

وزير الرتبية ي�صيد بالعناية التي يحظى بها ذوو االحتياجات اخلا�صة

النعيمي  علي  بن  ماجد  الدكتور  اأكد 

وزير الرتبية والتعليم، اأن تنظيم الوزارة 

ملوؤمتر ومعر�س الو�شائل امل�شاندة لذوي 

كرمية  برعاية  اخلا�شة،  الحتياجات 

اآل خليفة  من �شمو ال�شيخ خالد بن حمد 

الأعلى  املجل�س  لرئي�س  الأول  النائب 

لل�شباب والريا�شة، ومب�شاركة فاعلة من 

عدة جهات اأهلية ودولية، وبح�شور كبري 

واملخت�شني  اخلرباء  من  للعديد  ومميز 

التي  العناية  مدى  يوؤكد  املجال،  يف 

اخلا�شة  الحتياجات  ذوو  بها  يحظى 

التوجيهات  ظل  يف  البحرين  مملكة  يف 

يحفظها  احلكيمة  القيادة  من  الكرمية 

وتنفيذا  املنطلق،  هذا  ومن  ويرعاها،  اهلل 

لهذه التوجيهات، حتر�س وزارة الرتبية 

اخلدمات  اأف�شل  تقدمي  على  والتعليم 

التعليمية لهذه الفئة من الأبناء، وتوفري 

توؤهلهم  والتي  لهم،  الواجبة  الرعاية 

على  والعتماد  اإعاقتهم  على  للتغلب 

لتاأدية  املجتمع  يف  والندماج  اأنف�شهم، 

منتجني،  كمواطنني  احلياة،  يف  اأدوارهم 

دون اأن ي�شكلوا عبئا على ذويهم، م�شريا 

فئة  من  الطلبة  دمج  جتربة  جناح  اإىل 

الب�شيط  العقلي  والتخلف  داون  متالزمة 

احلكومية،  املدار�س  يف  للتعلم  القابلني 

اإيجابي  مردود  من  التجربة  لهذه  وما 

كبري يف تعلمهم وتكيفهم مع من حولهم 

يف اجتاه الدمج الجتماعي الإيجابي. 

ا�شتيعاب  على  الوزارة  عملت  كما 

احلركية  الإعاقة  ذوي  من  الطلبة 

البيئة  تهيئة  خالل  من  املدار�س،  يف 

م�شتمر  ب�شكل  وتطويرها  املدر�شية 

والأدوات  اخلا�شة  باملرافق  وتزويدها 

التنقل  على  ي�شاعدهم  مبا  املعينة، 

بكل  املدر�شي  الف�شاء  داخل  واحلركة 

اأقرب  تعليمية  بيئة  توفري  بهدف  ي�شر؛ 

دون  اأقرانهم  و�شط  ليتعلموا  للعادية 

امل�شابقات  يف  اإ�شراكهم  يتم  كما  متييز، 

وخمتلف  واملجتمعية  املدر�شية 

يف  تقام  التي  والفعاليات  املنا�شبات 

عدد  بتنفيذ  الوزارة  قامت  وقد  اململكة، 

هذه  جناح  ت�شمن  التي  اخلطوات  من 

التجربة الطموحة من خالل توفري كوادر 

طريق  عن  وتاأهيلها  متخ�ش�شة،  ب�شرية 

البتعاث لدرا�شة دبلوم الدرا�شات العليا 

اخلليج  بجامعة  اخلا�شة  الرتبية  يف 

تطبيق  على  والإ�شراف  �شنويا،  العربي 

قبل  من  الطلبة  هوؤلء  تدري�س  برنامج 

الوزارة،  يف  والخت�شا�شيني  امل�شوؤولني 

وكذلك تطوير اأداء املعلمني القائمني على 

ور�س  طريق  عن  ومتابعتهم  تدري�شهم 

العمل والدورات التدريبية. 

بالتاأكيد  ت�شريحه  الوزير  وختم 

ا�شتكمال  ياأتي  املوؤمتر  هذا  اأن  على 

للجهود املتنوعة التي تبذل على م�شتوى 

على  تاأكيدا  الفئة،  بهذه  لالإحاطة  الدولة 

والو�شائل  التكنولوجيا  ا�شتخدام  اأن 

املختلفة  احلياة  جمالت  يف  املعينة 

ت�شهيل  يف  وحيويا  مهما  عامال  بات 

املدر�شي  املحيط  يف  واندماجهم  حياتهم 

هنا  ومن  �شواء،  حد  على  املجتمع  ويف 

بامل�شتوى  م�شيدا  املوؤمتر،  اأهمية  تاأتي 

فيه،  امل�شاركة  ون�شبة  للموؤمتر  الرفيع 

املقدمة  والبحوث  الأوراق  ومب�شتوى 

فيه، ومعربا عن �شكره وتقديره لكل من 

من  والدعم  وامل�شاركة  التنظيم  اأ�شهم يف 

كافة اجلهات الأهلية اأو الدولية.

حتت رعاية خالد بن حمد ومب�ساركة الي�ن�سيف

وكيال الرتبية يفتتحان م�ؤمتر ال��صائل امل�صاندة لذوي االحتياجات اخلا�صة
[ وزير الرتبية

[ وكيل الرتبية خالل كلمته يف الور�صة


