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 المنظمون:

 هولننا  -دين الجامعة  

 سفارة هولننا بالقاهرة

 المعهن الهولنني الفلمنكي بالقاهرةو

 باللغة اإلنجلديزدية( ةالتقنديمدي العروض: اإلنجلديزدية والعربدية )ديفضل أ  تكو  لغة المؤتمر

 المتحدثون الرئيسيون 

 البرلما  المصري(ب نائب -استشاري نولي في قضاديا ذوي االعاقة) الدكتورة هبة هجرس -

 (مالطا -كرديتديكال انستديتديوت) الدكتور شون غريش -

 (هولننا -الدين )جامعة  البروفسور مونيكا بار  -

 :بحثية وراقأدعوة لتقديم 

 أسرهمو اإلعاقة ذوي األشخاص بحدياة المتعلقة االقتصانديةو الثقافدية - االجتماعدية القضاديا مثلت

  ظروفا اقتصانديا وتكنولوجديا، مما ديعني أ العالم الغربي المتقنم في حتى كبديرة تحنديات وبديئتهم

 في. معدينة مجتمعدية أو اقتصاندية صعوبات م  تعاني التي البلنا  أصعب تقابل ذوي اإلعاقة في

البحث  نو  اإلعاقة ذوي األشخاص مكدي  ونمجلت نراسة إجراء ديمك  ال السدياقدي ، م  أي

 زمنةأ فيالتي مروا بها  واالجتماعدية والثقافدية التارديخدية السدياقات في العلمي واألكانديمي الجان

 .العالم أنحاء جمديع في متبادينة ومواقع مختلفة

المهتمة  الباحثو  المتخصصو  في العلوم االنساندية واالجتماعدية واجه األخديرة، العقون خاللف

 في العلمدية التطورات تسارعشأت بفعل نمتجننة ومتتابعة  فكردية تحنديات اإلعاقة نراساتب

 والمؤرخدي  االجتماع علماء اهتمام أثارت التطورات هذه؛ حديث أ  الحديودية والعلوم الطب

 للجوانب قبل ذي م  أكثر اهتمام تكرديس أنى الىالخ،.. وهو ما  األنثروبولوجديا وعلماء

 تمثل ، المثال سبديل على. اإلنسا  وصحة البشري جسمالمتعلقة بال والثقافدية االجتماعدية

 خاللها م  ديمك  زاودية العالم أنحاء مختلف في الصحدية الرعادية نفقات في الهائلة االختالفات

 المجتمع أو النولة ومسؤولدية والتكامل واالستبعان والتمديديز االجتماعدية العنالة حول أسئلة طرح

 خالله م  االجتماع لعلماء ديمك  متعنن األبعان مفهوم اإلعاقةف. بعدينها مجموعات تجاه المنني

 النراسات في ديعملو  الذدي  الباحثدي  أ  حدي  في والمجتمع، الصحة بدي  العالقات تفكديك أو بناء

 ذوي لألشخاص فرعدية وثقافة متمديزة هودية تكودي  طرحو  أسئلة حول سدياقاتدي قن الثقافدية

 . اإلعاقات



 ونول الجنوب النامي ، والتارديخدية الثقافدية بخصائصها أفرديقديا وشمال األوسط الشرق منطقة إ 

 مع والعقلدية البنندية الصحة قضاديا تتقاطع كديف لتحلديل للغادية مهًما موقًعا تعن ، عام بشكل

 .تنموديةالالثقافدية وو واالقتصاندية االجتماعدية هشواغلالسدياقات التارديخدية للمجتمع و

ديطرح هذا المؤتمر النولي تلك القضاديا المذكورة آنفا للمناقشة والبحث األكانديمي فديما ديخص 

ضوعات األوراق البحثدية المقنمة مو تشمل أ  ديمك و أفرديقديا، وشمال األوسط الشرقمجتمعات 

 :(الحصر ال المثال سبديل علىللمشاركة المحاور البحثدية التالدية )

 )العصور الحنديثة( التارديخ عبر ومعانديها مفهومهاو اإلعاقة -

 األخالقدية كالتوالمش والتجارب الناجحة الجدينة الممارسات: التكنولوجديا وقضاديا اإلعاقة -

 (والعقلدية البنندية) اإلعاقةاألشخاص ذوي و اإلسالم -

  المجتمعي لتأهديلوالفصل وا تجارب النمج: اإلعاقة ذوي لألشخاص التعلديم -

 ..الخختلفة: التعلديم، التشغديل، الردياضة،تمكدي  األشخاص ذوي االعاقة في المجاالت الم -

 الشرق منطقة في التطبديقات (:2006) اإلعاقة ذوي األشخاص لحقوق المتحنة األمم اتفاقدية -

 بدي  النجاحات والتحنديات األوسط

األشخاص ذوي  تجاه ومنظمات المجتمع المنني واألفران النولة مسؤولديات: والرفاهدية اإلعاقة -

 اإلعاقة

 في سدياقات تارديخدية مختلفة اإلعاقة قضادياو المرأةو األطفال -

 وشمال األوسط الشرق منطقة: اإلعاقة رعادية ذويب الخاصة واإلقلديمدية النولدية المنظمات -

 عالمي سدياق في أفرديقديا

 في الشرق األوسط وشمال أفرديقديا والسدينما األنب في اإلعاقة تصودير -

 في سدياقات تارديخدية واعالمدية مختلفة اإلعاقة ذوي األشخاص وصمالصورة السلبدية أو  -

 الذات ع  والتعبدير الفنو : ذوي اإلعاقة والثقافة -

 في الفضائدي  الواقعي اإلعاقة ذوي األشخاصتحقديق المشاركة الفعالة ونمج  إمكاندية -

 واالفتراضي بالشرق األوسط وشمال أفرديقديا

هذا . الحكومديدي  والممثلدي  المجتمعديةو األكانديمدية األوساط م بمشاركة الباحثدي   المؤتمرديرحب 

 خالل تقنديمها تمدي التي سوف بحثديةال ألوراقا كتاب محرر ديشمل أهم وأفضل نشر المقرر م و

وترجمة األبحاث  ةاألكانديمي والمراجعة العلمديتحكديم تمر م  خالل ناشر نولي بعن الالمؤ

 . العربدية الى اللغة االنجلديزدية

المنظمدي  سواء  ترحديب موضع هيلألبحاث والتجارب الناجحة  التقنديمدية العروضكما أ  

 باللغة أ  ديقنمها الباحثو  والمشاركو ديفضل  ولك  ،والعربديةأ اإلنجلديزدية ةغأكانت بالل



وعلى الباحثدي  تجهديز عروض تقنديمدية ال ديزدين وقتها ع   .وتنظديمدية عملدية ألسباب اإلنجلديزدية

 عشردي  نقديقة ديتبعها عشرة نقائق للمناقشة. 

 في نشاطعرض / أكانديمي بحث ورقة مقترح إرسالعلى جمديع المهتمدي  : النهائي لموعنا

مع سديرة ذاتدية أو طلب المشاركة بالحضور  العربدية أو اإلنجلديزدية باللغة كلمة 300-500

 البردين االلكتروني التالي إلى 2018 سبتمبراألول م   قبلقصديرة 

(rethinking.disability.cairo@gmail.com) 

)باحث بالمعهن الهولنني  سلديما  أماني ةبالنكتور االتصال ديرجى األسئلة أو لالستفسارات

 الفلمنكي بالقاهرة( على البردين االلكتروني التالي

(a.soliman@hum.leidenuniv.nl) 

 أساس علىوالمحلديدي   النولديدي  للمشاركدي  واإلقامة السفر في للمساهمة محنونة مديزاندية فراتتو

و مؤسساتهم بتغطدية ل  تقوم جامعاتهم أ الذدي  نعم الباحثدي ل ةمخصص، وهذه المساهمة تنافسي

نرجو االشارة بوضوح الى طلب النعم الماني في  .القاهرةمندينة تكالديف سفرهم واقامتهم ب

 البردين االلكتروني الخاص بمقترح البحث حتى ديمكننا نراسة كل حالة على حنة. 

 اإلعاقة ذوي األشخاص م  المقنمة سواء والفندية، الثقافدية باألنشطة الخاصة بالمقترحات نرحب

مشاركة الباحثدي   انعقان الفعالديات سوف ديكو  مجهزا بما ديتديح مكا علما بأ  ، عنهم أو

 .اإلعاقة ذوي والضديوف م  األشخاص


