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د هذا التقرير كجزء من المبادرة الرائدة للتعليم الشامل التي أطلقها نات البرنامج    ي  وه  لإلعاقة .التحالف الدولي    أُع ِّ أحدى مكو 

)نحو    Inclusive Futures( وتدعمه مبادرة  DFIDالمحف ِّز المتعلق باإلعاقة الذي تموله وزارة التنمية الدولية البريطانية ) 

لف الدولي لإلعاقة  بناء مستقبل شامل للجميع(. وقد تولى قيادة إعداد هذا التقرير فريق العمل المعني بالتعليم الشامل التابع للتحا 

الذي استمد معلوماته من خبرات منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة الوطنية، باإلضافة إلى إسهامات الشركاء في اإلتحاد الدولي  

 . IDDC)والتنمية ) لإلعاقة 
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 اإلختصارات

 AT التقنية المساعدة 

 DFID وزارة التنمية الدولية البريطانية 

 ECC المناهج الدراسية األساسية الموسعة

 ECEC لة المبكرةالرعاية في مرحلة الطفو التعليم و

 EIEI المبكر  اإلكتشاف و التدخل 

 ICEVI اإلعاقة البصرية  المجلس الدولي لتعليم ذوي 

 ICT تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 IDA التحالف الدولي لإلعاقة 

 IFHOH اإلتحاد الدولي لضعاف السمع

 GC التعليق العام

 GEMR التقرير العالمي لرصد التعليم

 GLAD المي حول اإلعاقة عمل العشبكة ال

 INGO المنظمات غير الحكومية الدولية 

 NGO المنظمات غير الحكومية 

 OECD ةمنظمة التعاون والتنمية  االقتصادي

 OPDs منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة 

 SDG أهداف التنمية المستدامة

 UDL الشامل للتعلُّم التصميم 

 UN األمم المتحدة

 UNCRC قوق الطفلم المتحدة لحاتفاقية األم

 UNCRPD ذوي اإلعاقة األشخاص اتفاقية األمم المتحدة لحقوق 

 UNESCO اليونسكو/منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة

 WBU اإلتحاد العالمي للمكفوفين 

 WFD اإلتحاد العالمي للصم 
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 الملخص التنفيذي

 

الع التقرير  الالتعل عن    المي يعرض هذا  الدولي لإلعاقة    رؤية  ،شامليم  بشأنالتحالف  كيفية    وعمله 

ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل    ذي ينص علىوال  ة  مالمستدا  التنميةمن أهداف    4هدف  التحقيق  
التعلم مدى الحياة للجميع تفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، ال  ال  ، وذلك امتثاالوتعزيز فرص 

 اإلعاقة.متعلقة بحقوق جميع المتعل ِّمين ذوي منها ال 24سيما المادة 

د   ؛التحالف الدولي لإلعاقة بشأن التعليم الشامل  التي اطلقها  ةالرائد   بادرة  الم  كجزء منهذا التقرير    أُع ِّ

ن  ىأحد   يوه وزارة التنمية الدولية البريطانية    الذي تمولهعاقة  المتعلق باإل   محف ِّزالبرنامج  ال  ات مكو 

(DFID)  ادرة  وتدعمه مبInclusive Futures   ( بناء مستقبل شامل للجميعنحو) .  عملية إعداد قاد  

والذي استند على   ،لتحالف الدولي لإلعاقة  المعني بالتعليم الشامل التابع لعمل  ال  فريق  هذا التقرير

الوطنية،  ات خبر اإلعاقة  ذوي  األشخاص  الى  منظمات  اإلتحاد الشركاء    مساهمات   باإلضافة  في 

الخاصة  إلى تحليل التوجهات العالمية الحالية  ستند  كما ا،  IDDC)والتنمية )عاقة  باإل   عنيالمالدولي  

الذي    أساسي لتحقيق التحول اإلجتماعيعنصر  التعليم الشامل  أن    هذا التقريريعتبر    بالتعليم الشامل.

 مواطنيها. التنوع وتحترم اإلختالف بين  ت تتقبل مجتمعاإقامة إلى  ضيفي  شأنه أن من

 توصل إليه   ذيال    التوافقيالموقف    إثراء و البناء على  ى ذلك، يعمل هذا التقرير بشكل أساسي على  لإ

ت قطاع  حاصالا  أن تُرشد ينبغي  التي  اإلستراتيجية    وجهات تال  التحالف الدولي لإلعاقة بشأن    أعضاء

  لمناصرة     ا  أن يشكل أساس  ملنأ  ،    بشكل عام  ُمتفَّق عليهلإلعاقة    شامال    منظورا    بذلك    ، مقد ما  التعليم

 حقوق اإلشخاص ذوي اإلعاقة في مجال التعليم.  

شامل ال  متعليالنظام    نأاإلقرار ب في  أما الرسالة األساسية التي يرغب هذا التقرير في إيصالها فتتمثل  

  - األطفال  جميع الرابع    ةهدف التنمية المستدامتنفيذ  أن يشمل    لضمان  دالوحيالسبيل    هوللجميع  

  للجميع التعليم الشامل    يتطلب   .ا كانوا وحيثما وجدوانمأي  -اإلعاقة   واألطفال والشباب ذو  مفيه  بمن

ال  اعتُبر التعليم الشامل    ما إذافي مجال التعليم، وهو أمٌر قد يصعب تحقيقه    كامل  إحداث تحول  مكم ِّ

 لتحول التعليمي.  ل  ا  اساسوليس حاليا  قائمة التعليمية الألنظمة ل

باألولويات التي اتفقت  التعليم  قطاعيهدف التقرير إلى إعالم أصحاب المصلحة في خرى، من جهة أ

حقوق   حركة  اإلعاقة،  عليها  ذوي  مجال  إلى  يهدف   كمااألشخاص  في  الناشطين  اإلعاقة    تزويد 

جهودهم في مجال    وتعزيز توحيد على يساعدهم س ، األمر الذيوحلفائهم برسائل وتوصيات أساسية

لم  إحداث إصالحات سريعة وفعالة في قطاع التعليم. والحقيقة أن بناء هذا التوافق  من أجل  المناصرة  

تطبيق التعليم الشامل للجميع.    توضيح كيفية  هو  السهلة. لذا فإن الهدف من هذا التقرير   مهمة  يكن بال

توصيات    وتحقيقا   على  التقرير  يشتمل  الغاية،  يمكن  شأن  بلهذه  التي  الجيدة  ز أن  الممارسات  تعزَّ

. كما يعتزم للجميع  حقيقيةظمة تعليم شاملة  أن  إنشاءا يؤدي بدوره إلى  مجيدة، م  ات بسياسات وتشريع

رصد التقدم المحرز    في   اإلعاقة، كمساهمة  وادلة عن الوضع الحالي الذي يواجهه المتعل مون ذو  تقديم  

تتطلب منا    ةجسيممهمة   طار  هذا اإلفي  . تنتظرنا  التنمية المستدامةمن أهداف    4هدف  الفي تحقيق  

تعليمية شاملة  إلالتحوالت الضرورية    حداث إ  من أجلللضغط    متضافرة    جهود   بذل انظمة  رساء 

 بالتنوع.    للجميع ترحب حقا  

 اللصيق واإلشراك الفعال التشاور    يجب على الحكومات   ،حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  وفقا  إلتفاقية   

 التي تمثلهمالمنظمات    عن طريقفي التعليم الشامل وذلك    يق الحقعند تطب ألشخاص ذوي اإلعاقة  ل

 (. 33و   ،4.3  ن)المادتا



 

 

  5 

 

 

كشبكة من منظمات    بتكوينه الفريد   التحالف الدولي لإلعاقة،وفي الختام، ال بد من اإلشارة إلى أن  

عاقة   ألشخاص ذوي اإل ا لتمثيل  شكل المرجع األكثر موثوقية  ي،  الدولية  حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

 األصوات الممثل ة لألشخاص ذوي اإلعاقة   يضم جميع   على مستوى العالم. وعليه، فإن هذا التقرير  

التعليم الجيد المنصف والشاملحول   التعل  ،كيفية ضمان  ألشخاص  ل   م مدى الحياةيوتعزيز فرص 

ذوي اإلعاقة.  
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 ال شيء عنا، من دوننا  -المقدمة 

 ئيسي التقرير الر 2-1

اعتماد اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في  منذفي القانون الدولي  ق في التعليم للجميع وترسيخهعتراف بالحلقد تم اإل

  على الرغم من   .1غير الملتحقين بالمدارسلألطفال  عدد اإلجمالي  في ال  ، مما أدي لألنخفاض التدريجي    1948العام  

التعليم، وحتى  أشكال    جميع    منبشكل غير متناسب    دونتبعيُساألطفال والشباب ذوي اإلعاقة ما زالوا    ذلك، ال يزال

أرقام دقيقة   توفرال ت ه. صحيح أنيحصلون على تعليم أقل جودة وسنوات تمدرس أقلالمدارس ب يلتحقون الذين  أولئك

متحدة  لاوكاالت األمم جميع جودة تعليمهم ، إال أن  وال عن  أن عدد األطفال ذوي اإلعاقة غير الملتحقين بالمدارسشب

 ذوي اإلعاقة.  األطفال ملتحقين بالمدارس هم من الطفال غير تتفق على أن ثلث األ

هذه القضية  هتمام حكومات العالم بأسره إلى  لتوجيه ا  ةوفي ظل هذا الواقع، اتحدت منظمات األشخاص ذوي اإلعاق

 أثمرت هذه   نات القرن الماضي.  ضات التي سبقت اعتماد اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في تسعيوالمفا  ءأثنا

األنظمة    فيتحول    حداثإ"، ما يعني  شامل للجميع على كافة المستوياتال   تعليمالنظام  "لتزام باعتماد  اال  عن جهود  ال

وتتطلع منظمات  .  نجاح المتعل مين ضمان  ل  م  الالز  الدعم الفرديديم  تق ضرورة  مع    ،للجميع  شاملة    أنظمة  لتغدو   التعليمية

لذلك، يسعى جميع المتعل ِّمين.  ل  فعليا    تحقيق تعليم شاملأن تتوصل في نهاية المطاف إلى  إلى    ة اإلعاق ذوياألشخاص  

بعد مضي سنوات    إنجازهايتعين    التي ما زال  المتبقية  األمورهذا التقرير إلى تسليط الضوء على التقدم المحرز، و 

 عديدة من العمل الفعلي.  

 منها   8،  وهو عبارة عن شبكة من منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة؛  1999العامي  ف   التحالف الدولي لإلعاقة  تأسس

لإلعاقةلا  استطاع  إقليمية.    منها  6و   عالميةمنظمات   الدولي  تركيبته    ، تحالف  منظمات  ك  الفريدةبفضل  من  شبكة 

اإلعاقة ي  ،األشخاص ذوي  األ  صوت  جسد  أن  اإلعاقة  األمم   تعبيرا ومرجعية ضمن منظومةكثر  األشخاص ذوي 

التحالف    أعضاء      اليوم، اجتمعوذوي اإلعاقة في كافة أرجاء العالم.  شخص من    مليارلكونه يمثل حوالى    ،المتحدة

والمنظمات متعددة األطراف، والمنظمات غير الحكومية، إلى جانب  بهدف مساعدة الحكومات،    الدولي لإلعاقة مجددا  

جراء  إل  هناك حاجة ماسة  أن، وكافي  ز تقدم  ارحيتم  إلم    قع أنهاوالشعور باإلحباط إزاء  على فهم    القطاع الخاص

الحكوما تتمكن  لكي  التغيرات  اإلعاقة  من    تالكثير من  اتفاقية حقوق األشخاص ذوي  بالتزاماتها بموجب  الوفاء 

 وأهداف التنمية المستدامة.  

التعليم الشامل  ب  ةالرائدالمبادرة  وفي إطار    ال  التي اطلقها  شأن  التنمية   ةالممولو)  ةدولي لإلعاقالتحالف  من وزارة 

  هي   مهمة هذا الفريق  التحالف, و  من اعضاء  منظمات    أربع  يضمفريق عمل تقني    م تكوينت،  الدولية البريطانية(

منظمة فهي:    عضاءالمنظمات األربع األهذه  للجميع. أما    لتعليم الجيد المنصف والشاملتوجيه المبادرة ووضع إطار ل

العالمي  (، اإلتحاد  IFHOHاإلتحاد الدولي لضعاف السمع ) (،  Inclusion International) الدوليةشامل  اإلحتواء ال

.  وفي حين  (World Federation of the Deaf) (، واإلتحاد العالمي للصمWorld Blind Unionللمكفوفين )

 الموقف المتفق عليه عموما  تعكس    درجة فيه األمثلة الم  فإن،  برمته  حظي بتأييد التحالف الدولي لإلعاقة أن هذا التقرير  

وفي الختام، تجدر اإلشارة أنشطة فريق العمل التقني.    بفعالية فيالمنخرطة    ألعضاءالمنظمات األربع امن منظور  

محتوى    تطوير  على مواصلةجميع  لبشأن التعليم الشامل ل  ةالرائد  المبادرةالمرحلة التالية من  سوف تركز    ه  إلى أن

 لحركة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.  الكبيرالتنوع على نحو يبرز   ،ه، ونشرنطاقه وسيعوت، التقرير

 

سجلين في التعليم  قبل المدرسي ، أو  األطفال ممن هم في سن الدراسة اإلبتدائية الرسميةغير المخارج المدرسة  المقصود باألطفال  1

 اإلبتدائي، أو الثانوي. 
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أعضاء فريق العمل المعني بالتعليم الشامل التابع اللتحالف الدولي لإلعاقة  مع ممثلين عن منظمات االشخاص ذوي اإلعاقة  نبيالية في  

دولي لإلعاقة مصدر الصورة: التحالف ال. 2019كاتماندو. آذار/مارس   

 لتحالف الدولي لإلعاقة بالتعليم الشامل التابع ل المعني عمل الفريق  2-1-1

الشامل اإلحتواء  المنظمة  (،  Inclusion International)  الدولية  منظمة  المؤسسين تشكل هذه  أحد األعضاء 

 أغلبية   . تشكلت وأسرهم  ذهنيةالعاقة  اإلذوي    لألشخاصوطنية  المنظمات  لاتحاد عالمي لوهي    ؛للتحالف الدولي لإلعاقة

، حتى أن البعض منهم التعليم العام  بمدارس  من اإللتحاق  بناؤهم  أ   نعمُ   أمور  أولياء  على يدالمنظمات األعضاء    هذه

مع مدارس  مع أن التجارب  واألولى لألطفال والشباب ذوي اإلعاقة الذهنية.    لتربية الخاصةاإنشاء مدارس  قاموا ب

  إلى العيش بعيدا  أيضا    هؤالء، إال أنها دفعت باإلعاقة الذهنية على التعلُّمذوي  التالميذ    إمكانية  تأكدالتربية الخاصة  

، مع  في مدارس التعليم العام  في المقابل، أدى إدماج التالميذ ذوي اإلعاقة الذهنية في  لكن،  .  عن مجتمعاتهم المحلية

  أقرانهم من غير ذوي اإلعاقةولتالميذ ذوي اإلعاقة الذهنية  الى تحقيق نتائج اكاديمية افضل ل الدعم الضروري،    منحهم

المنظمات    أكدت  شاملة للجميع. إلى ذلك،في مجتمات    عضاءليكونوا أجميعا     إعدادهمأنه ساهم في    كما،  سواء  على حد  

ونظام   الخاص    التعليم    نظامأي      ،  ني  منفصل  تعليميَّي ن  ن  ي  نظام  ب  فاظ  تحلإلن كافية  ولن تكبأن الموارد المتاحة  األعضاء  

  العام. تعليمال

، ويمثل أصوات األشخاص التحالف الدولي لإلعاقةفي    عضوأيضا   هو    :(IFHOHاإلتحاد الدولي لضعاف السمع )  

السمع   العالم.  ضعاف  أرجاء  كافة  السمع من منظمات وطنية  اإلتحاد    يتكون  في  االدولي لضعاف  ألشخاص تضم 

 أنفسهم. ضعاف السمع 

إط تنفي  الشامل،  ار  التعليم  األطفال والشبابمشكلة  تم تحديد  فيذ مشروع  السمع  استبعاد  إمكانية    ضعاف  حتى من 

  يحتاجون إلىضعاف السمع    الثقافية التي تحول دون ذلك. والحقيقة أن االطفال    الحواجز  بسبب االلتحاق بالمدارس  

اللغة واإلتطوير مهاراتهم  ب  هتمام  اإل سنوات   طوال   كاملةال  تهم  مشارك وتتطلب  مبكرة.  ن  س  ذمن  ستماعفي مجالي 

الوصول  توفير      ،دراستهم بإمكانية  المرتبطة  النصوص،  الصوت  مكبرات     استخدام  ،مثل  إحتياجاتهم    وعرض 

ذلك  القيام ب. فبدون  الفعال تواصل ال، باإلضافة إلى توفير خدمات الدعم لهم، واستراتيجات  على الشاشات  التوضيحية

صول  ففي    أثناء تواجدهمخرين  اآل  المساواة مععلى قدم  كاملة  الالمشاركة    منضعاف السمع    تالميذ  لاسيتعذر على  

يؤدي  مم،  شاملة  دراسية   إعاقتهملإلستبعاد    همعرضتإلى    ا  أساس  التيو  على  القضايا  هي  معالج  هذه    تها ينبغي 

 ة األساسية منه. وهي جوهر هذا التقرير والغاي وإصالحها

الدولي لإلعاقة، ويمثلهو عضو في  :  (World Blind Unionللمكفوفين )  اإلتحاد العالمي   ما يقارب   التحالف 

العالم  شخص  مليون    253 أما األعضاء في اإلتحاد  بصرال  افمكفوفين أو ضعالمن  في  األشخاص  هم منظمات  ف. 

، إلى جانب منظمات  لمبلدا في مختلف أنحاء العا  190و منظمات عاملة في خدمة المكفوفين موزعة بين  مكفوفين  ال

في مجال   ناشطة  البصرية.دولية  الوثيق مع شريكه    اإلعاقات  بالتعاون  للمكفوفين  العالمي  اإلتحاد  المجلس  ويعمل 

لتعليم   البصريةاإل  ذوياألشخاص  الدولي  توفيرها  الرئيسية    العناصر    استيفاء  على  عاقة  تعليم الواجب   لكفالة 

 . بصريةاألشخاص ذوي اإلعاقة  ال
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ذوي    باب  شفرص التعليم المتاحة لألطفال والفي  المتعاظمة   بأوجه عدم المساواة    يقر اإلتحاد العالمي للمكفوفينا  كم

يعيش ما  وضعاف البصر، ال سيما في البلدان النامية في أفريقيا، وآسيا، وأميركا الالتينية، حيث    اإلعاقة البصرية

األطفال  من هؤالء  فقط  %  10أقل من  أن  ، وحيث  بصريةة الذوي اإلعاق  من   % من األطفال والشباب  90يناهز  

وفي هذا السياق، على أي نوع من أنواع التعليم الرسمي وغير الرسمي.  يتمتعون حاليا  بإمكانية الحصول  والشباب  

   األساس هما  لتعلم مدى الحياة  فرص او  مناسب تعليم شامل و  الحصول علىأن  للمكفوفين على    العالمي  ك د اإلتحاد  ؤي

  الدولية  تفاقيةاالمن  24المادة  كذلك، يدعم اإلتحاد العالمي للمكفوفين. بصريةال ذوي اإلعاقة شخاصتحسين حياة األل

  اعتماد أساليب تعليم   تعليم األشخاص ذوي اإلعاقة البصرية يتطلب  حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ويشدد على أنل

كفالة وصول . وفي الواقع، ينبغي  جودة عالية  إلى تعليم شامل وذي    همإمكانية وصول  تضمن  تعلُّم فريدة وأنماط  وتقييم

والعلوم. الرياضيات      يشمل هذا المنهج مادتي  يجب أن  و  ،للتكيف    ذو مرونة عالية وقابلية    المتعلمين إلى منهججميع  

بة بطريقة القراءة والكتا  ويتعلموا مهارات  ،التنقلوالتوجيه  في مهارات    تدريبا    ى هؤالء المتعلمينان يتلقكذلك ينبغي  

تكنولوجيا  برايل واستخدام  واإلتصاالت،  اإلجتماعي ،المعلومات  التواصل  مهارات  إلى  الحياة وأنشطة    باإلضافة 

  باستقاللية وعيشهم    بوجه عام،  وتطورهم  نموهمتحقيق    ،ما بعد المدرسة  الحياةفي  اليومية، بما من شأنه أن يعزز  

 مجتمعاتهم.  ضمن

عضوا  من   125غير حكومية   دولية هو منظمة  :( World Federation of the Deafمي للصم )اإلتحاد العال

ولطالما عمل اإلتحاد العالمي للصم على  للتحالف الدولي لإلعاقة.    ينمؤسسوهو من األعضاء ال،   وطنيةال  المنظمات 

اإلشارة الوطنية الخاصة    لغات/ ةغلقائم على  ثنائي اللغة    جيد  على تعليم    حصول  الفي  حق األطفال الصم  مناصرة  

بحق األطفال (  4( و)3)  في الفقرتين  من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة   24وفي هذا السياق، تقر المادة    بهم.

كافة   إعمال. والحقيقة أنه يتم بتحقيق أقصى قدر من النمو األكاديمي واالجتماعيلهم في بيئات تسمح م الصم في التعلُّ 

الاالطفحقوق   الكاملة  و  صمال  التعليمية  إمكاناتهم  بيئاتتحقيق  غنية  ضمن  أاللغاتب  تعليمية  آخر،    و،  ي فوبتعبير 

البيئات التعليمية التي تشكل  من  غيرها    ضمنلغة اإلشارة، وينطوي على  ثنائي اللغة    ا  يتعليم   ً  تعتمد نهجامدارس  

 .  للجميع نظام تعليم شاملأي من  جزء  

  تتبع نهجا   يالتالجيدة مدارس  ال عن طريقلألطفال الصم  التعليم الشامل للصم أنه يمكن تحقيق  ويعتقد اإلتحاد العالمي

اللغة   الدراسة  ثنائي  اإلشارةيشمل  التي  غيرها  و  ،بلغة  التعليم  أطر  الوطنية  ب  الدراسةوفر  تمن  اإلشارة  لغة/لغات 

المكتوبة  بو الثنائاللغة/اللغات  البيئات  هذه  أن  والحقيقة  اللالوطنية.  اآلخرين  ية  واألطفال  الصم  األقران  تجمع  غة 

حيث يتم   صم، الساتذة  اال  ذلك    في  بما  ،  لغة/لغات اإلشارة الوطنية  يجيدون    المستخدمين للغة اإلشارة، مع معلمين

المحافظة   وتضطلع اطر التعليم هذه بدور أساسي في  اإلشارة وثقافة الصم.إلى جانب تعليم لغة    ،تدريس المنهج الوطني

 الموارد التعليمية الخاصة بلغة اإلشارة و  ريتطوفرصة  عن أنها تتيح    ، فضال  لصممجتمعات ااإلشارة و  اتلغ  على

 .مستمرالثقافة الصم بشكل تعزيز 

اإلعاقة،  ب  إلتزاما    ذوي  األشخاص  لحقوق  الدولية  علىاإلتفاقية  تشاورا    أن  ،الحكومات    يجب  مع    وثيقا    تتشاور 

في تنفيذ هذه    (33و   4.3)المادتان    من خالل المنظمات التي تمثلهم  إشراكهم فعليا  تعمل على  و  األشخاص ذوي اإلعاقة

حقوق األشخاص ذوي  ل الفريد كشبكة للمنظمات الدولية    تكوينه  بفضل    ،التحالف الدولي لإلعاقة    ويعتبر  . واإلتفاقية

هذا التقرير في     ردتفويكمن  .  لعالميصعيد اعلى الالتمثيل األكثر موثوقية لألشخاص ذوي اإلعاقة  شكل  ياإلعاقة،  

  لهم   لةألصوات الممث ِّ ا  رؤى    عمل على تجميعأنه   كما  ،    رؤيتهمر عن  يعبو  األشخاص ذوي اإلعاقةصوت    يمثلأنه  

 .  المنصف وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة لجميع األشخاص ذوي اإلعاقة   و  الجيدو  الشامل  ضمان التعليمكيفية    حول

 ئيسيالتحالف الدولي لإلعاقة والتقرير الر  - 2-1-2

لإلعاقة   الدولي  التحالف  مهمة  اإلعاقة" في  تتمثل  ذوي  األشخاص  بحقوق  الموحد اعتباره  ب  ،النهوض  الصوت 

  ، وغيرها من حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةل الدولية تفاقيةاالإلى  استنادا  ، وذلك لمنظمات األشخاص ذوي اإلعاقة

حقوق    تعزيز"هو  الهدف العام للتحالف الدولي لإلعاقة  فإن  ،  2023-2020  إلستراتيجيته  وفقا  حقوق اإلنسان."  صكوك

المصلحة  المتحدة،    مالدول األعضاء، واألم  األشخاص ذوي اإلعاقة من قبل  التعاون   في مجال  المعنيينوأصحاب 

منظمات   بالشراكة مع، م واألمناإلنسان والتنمية والسالحقوق اجندة  وذلك من خالل تضمين هذه الحقوق في الدولي

ورصد   فيذبرة الفنية الالزمة لتصميم وتن ألن لديهم الخ، وذلك  فعالةمشاركتهم ال  و من خالل  األشخاص ذوي اإلعاقة

   .حياتهم" علىالسياسات والبرامج التي تؤثر 

األشخاص    شمولب  جيكان    إذاما  هو  المطروح  المناصرة  في العقد الماضي، لم يعد السؤال    جهود  نجاح  وبفضل  

تنمية  بالل تنامي اإلهتمام  ظوفي    .  الشمول  ما السبيل لتحقيق ذلك  اصبح السؤال هو  بل  ،التنمية  برامجفي    ذوي اإلعاقة

الجهود المبذولة في بدور أساسي في توجيه    اإلعاقةتضطلع حركة حقوق األشخاص ذوي  لمنظور اإلعاقة،    شاملة  ال
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وما لم يتم إيصال رسالة واضحة  حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.  ال في إعمال  بحيث تساهم بشكل فع  ةمجال التنمي

حقوق    ال تعزز  تعزيز  تغفل عناإلستثمارات في نماذج    هذه  توظيف  قد يكون هناك خطر يتمثل في   ،  بهذا الشأن

  ى استدامة ل علتعم  و/أو  اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة،    تتعارض مع  ، وكامال    تعزيزا  األشخاص ذوي اإلعاقة  

تعليمية قائمة على    التمويل ألطر  استمرار،  أما في مجال التعليم، فقد يعني ذلك مثال  التمييز ضد بعضالمجموعات.  

  . اآلخرين على قدم المساواة مع من فرص التعلمفيها اإلعاقة ذوي يحرم األطفال والشباب حيث  الفصل 

تعاون جديد في  لف الدولي لإلعاقة  التحا  بدأ،  2030عام  لدامة لمية المستخطة التن  التي تلت اعتمادالسنوات األولى  وفي  

إطار   في  عضويته  تحت  المنضوية  المنظمات  المع  باإلعاقةالبرنامج  المتعلق   Disaility Catalystمحف ِّز 

Programme   .  ف التنمية  تأطير تنفيذ أهداإلى  وزارة التنمية الدولية البريطانية(  ذا البرنامج )الممول من  ه  يهدف

مع  اتفاقية األمم المتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، ومنظمات األشخاص ذوي اإلعاقة،  امة من منظور  المستد

  احدثه   من الزخم الذي    اإلستفادةفي  . وتمثلت فكرة البرنامج  تهميشا    األكثر  مشاركة  المجموعات  ضمان    الحرص على 

  المبادرة  هدف  أما.  حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةل  الدولية  إلتفاقيةا بيق تط   لتعزيز   تدامة  أهداف التنمية المساعتماد  

 ةقائم رؤية توافقية بلورة  البرنامج المحفز المتعلق باإلعاقة،  فهو من  جزء   عتبرالتي تبشأن التعليم الشامل،  ةالرائد

األد اإلعاقة    اتقوده لة  على  لتن  بشأ  ،منظمات األشخاص ذوي  المثلى  التنمية    4دف  اله  نفيذالطريقة  أهداف  من 

 .  2030بحلول العام وذلك  -من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 24لمادة ا كليا  مع يتفق الذي-المستدامة 

  التحالف الدولي لإلعاقة قيادةبعملية رائدة 

  دعم ل  عمل  إطار  تطوير   التي تهدف الى  الشامل  لتعليما  بشأن  ةالرائدللمبادرة    الرئيسيةالنتائج    أحد  التقرير  يعتبر هذا

من    24من أهداف التنمية المستدامة والمادة    4تنفيذ الهدف  لمناصرتها  في    الوطنية  ذوي اإلعاقة  ألشخاص ا  منظمات

اإلعاقة.   ذوي  األشخاص  حقوق  الواقع  فهو  اتفاقية  تتويجا  في  بناء  التي  عملية  لل  يُعد   إلى  بين    توافقي  موقفهدفت 

ل الممث ِّلة  اإلستراتيجية  اإلعاقات  ع  واأنمختلف  األطراف  التوصيات  إعمال  للبشأن  سبيل  في  كافة مناصرة  حقوق 

 في الحصول على تعليم جيد وشامل.  المتعلمون ذوو اإلعاقة، فيهم، بمن المتعل مين

 قد استغرقت وقتا  للوصول  منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة  أن  كما  .عملية  سهلة  ا الموقف التوافقي  يكن الوصول لهذ  لم

المعني عمل  الفريق    احتاج  فقد  ,لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة    الدولية  تفاقيةاالمن    24بشأن نص المادة    اتفاقإلى  

 ضمن نضوية  الم  مختلف المنظمات  نظر  اتوجه  لفهم  وقت طويل  لتحالف الدولي لإلعاقة إلىبالتعليم الشامل التابع ل

بيئات محدودة الموارد.    في  ه المادة هذ  لكفالة تنفيذعتمادها  جب االوااإلستراتيجية    وجهاتالت  تفاق على  لإلو  ،تحالفال

إلى توجيهات واضحة إزاء التوصل  بالمسؤولية  شديد  كان يحدوه حس    المعني بالتعليم الشامل  فريق العملغير أن  

حة  ة الملبالحاج    فريق العملشعر    كذلك،لقطاع التعليم.    وهامة  سريعة و   في إصالحات  ساهمة واإلنخراطللم  ومشتركة

يين األطفال والشباب ذوي  مستقبل مال  التحديات التي تواجه    -ما هو على المحك    لمقابلةلتوصل الى رؤية واضحة  ل

 ، باإلضافة الى الحاجة الى إقامة مجتمعات شاملة فعليا  للجميع. اإلعاقة

من  24مستدامة وذلك وفقا  للمادة من أهداف التنمية ال  4حول الطريقة المثلى لتنفيذ الهدف  موقف توافقيتم تطوير   و

تبادل    اشتملت على  فنية.عن طريق تنظيم ثالث ورش عمل  لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة،  اتفاقية األمم المتحدة  

المع  اآلراء مع  التعليم،امستشالخبراء  بقطاع  في مجالوح  و  رين، واصحاب مصلحة معنيين  الشامل ا  لفائهم  لتعليم 

الع  السيماوللجميع،   افريق  الد  لخاصمل  التابع لإلتحاد  الشامل  عن    ً  فضال،  IDDC  نميةتإلعاقة والل  ليوبالتعليم 

العالمي اإلعاقة  ذوي  األشخاص  واإلقليميةمنظمات  وة،  إدارة بتأييد      التوافقي  الموقف  حظيوقد    .ةالوطني،  مجلس 

الدولي لإلعاقة   أن،  التحالف  ال  بنى عليهايُ بات    هحتى  الدائمللتأثير في  الشامل  حول  رةنقاشات  ، بما في ذلك  التعليم 

المعني بالتعليم الشامل أنشطة    على  و،  اليونسكو  الذي تعده  2020لسنة  عليم  العالمي لرصد الت  تقريرال فريق العمل 

 . Global Action on Disability (GLAD) network شبكة العمل العالمي حول اإلعاقةلالتابع 

األطفال   في نيبال فيما يتعلق بإمكانية وصول  وضعللمفصل    استعراض  هذه على  لميالعا  اإلجماع التوافقي  ورقة  تستند

إثراء المناقشات األولية حول سيناريوهات السياسات المحتملة. في  الذي ساهم  األمر    ؛للتعليم  والشباب ذوي اإلعاقة

 بعدد من الدراسات   ورقة  ال  تاسترشد  ،إلى ذلكباإلضافة  أن هذا اإلستعراض متاح في تقرير منفصل.  بالذكر  والجدير  

نيبال وأوغندا(،    ي( )فرعIFHOHاإلتحاد الدولي لضعاف السمع ) واإلتحاد العالمي للصم )نيبال(،  قام بها كل من  التي  

 The أوغندا، ونيبال(وبيرو،  الوالمنفذ في  )المحفز للتعليم الشامل      هامشروعضمن    الدولية  اإلحتواء الشامل  منظمة  و

Catalyst for Inclusive Education Initiative of Inclusion International   العالمي واإلتحاد   ،

   (.ICEVI)اإلعاقة البصرية المجلس الدولي لتعليم ذوي  للمكفوفين عن طريق شريكه

 األساس المنطقي إلعداد التقرير 
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التعليم الشامل السبيل الوحيد لتحقيق الهدف   التنمية المستدامة  4يمثل  األطفال   مبمن فيه-لجميع األطفال  من أهداف 

 تعليميةتجربة  هو  ، بل  تعليميةالمرافق  الب  المتعلمينلحاق  إال يعني  الشمول  و.  وجدوا حيثماكانوا و  أينما    -اإلعاقة  يذو

إحساسا   لديهم  الشامل  التعليفباإلنتماء.    تخلق  التعليميتطلب  م  مجال  في  تحول  مع  إحداث  الوصول   تيسير ،   إمكانية 

بل تغييرات هيكلية في بنية النظام    القائمة  لألنظمة التعليم  ليس مجرد إضافة   وهو  ؛ الكاملة  مشاركةلل  تحقيقا    ،للجميع

    . التعليمي

  وذلك من خالل   ،شاملالتعليم الفيما يتعلق ب   لي لإلعاقةورؤية التحالف الدعن  بوضوح  يهدف هذا التقرير إلى التعبير  

فقط من خالل أنه    الحالية   التنمية المستدامة. وفي الواقع، أظهرت الجهود  أهدافمن    4حقيق الهدف  تب   تعزيز اإللتزام

وغير  باب ذوي اإلعاقةشاألطفال وال إخفاقحول دون التعليم أن ت لنظميمكن   اإلستفادة القصوى من الموارد المتاحة 

في الوقت نفسه   ستجابةإلالوحيد ل ا للجميع السبيليقيحقشامل وفي هذا السياق، يشكل بناء نظام تعليمي . ذوي اإلعاقة

ول  التعليمألزمتي   الهدف  والتعلُّم،  تحقيق  ال  4كفالة  أهداف  الجيد  من  التعليم  ضمان  في  والمتمثل  المستدامة  تنمية 

 وجدوا.  حيثماا كانوا ونمل، أياألطفا  عوالشامل لجمي صفوالمن

  تعليمهم جنبا  ومن غير ذوي اإلعاقة  ذوي اإلعاقة  من  يتلقى جميع المتعلمين  يجب أن  ،  لتعليم الشاملا  في إطار نظام

 ا  جميع  فهم يحصلون   .المحلية التي يعيشون فيها  هممجتمعاتدراسية ضمن    فصولفي مدراس و  إلى جنب مع أقرانهم

س في مدارإلى التعليم المهني والتعليم العالي    وصوال    ،المدرسيالتعليم قبل    من  ابتداء    ،على الدعم الذي يحتاجون إليه

،  الجيدةألدلة والممارسات  وا  مراعية للقيم المجتمعية والثقافية،فضال عن كونها    ،ويسهل الوصول إليها  ،للجميع  شاملة

الفردية. الشاملظام  نأي    إنوالتفضيالت  نظام    للتعليم  عبارة عن  تعليم    هموجهو  توفير  األطفال    جيد  نحو  لجميع 

المساواة قدم  على  المن خالل    ،والشباب  الاعتماد  التفصيل    ةتاليتدابير  من  بمزيد  )والواردة  هذا   ً  الحقاالذ كر  في 

 التقرير(:

 

 

وبجزء منها على عدم حرمان   ً  صراحة(  Zero Rejection Policiesإلستبعاد )عدم التسامح المطلق مع ا تنص سياسات  2 

 أي طفل  من فرصة الوصول إلى مدرسته المحلية بسبب إعاقته. 

1 
للتنظيم      كان يديرها القطاع العام أو الخاص،    ، سواء  جميع المرافق التعليمية  خضوع

قبل   من  اإلدارة  ووزار   و  التربية  التعليمالتعليمات  وزارات  أو  العالي  ،    سائر ، 

الالوزارات   الشامل،  مسائل  ب  ختصةماألخرى  المهني  الطفولة وتنمية  التدريب 

 ؛ى الحياةدوالتعلُّم م ،المبكرة

2 
 Zero Rejection)  اإلستبعاد الصفري  الرفض/   وسياسة  تنفيذ سياسات عدم التمييز

Policies)2 ؛ 

3 
حقوق  الدولية لتفاقية  في اال  وفقا  لما جاء    الترتيبات التيسيرية المعقولة  إتاحةضمان  

 ؛يالتعليم  نظامالمستويات  كافة  في جميع أنحاء البالد وعلى      ،ذوي اإلعاقة  األشخاص

4 
المعلمين المؤهلين  توظيف  فيما ببشرية، واجتماعية ومالية(  ) كبيرة    القيام باستثمارات

 وجيد  شامل  م  ليتع  توفير  يمكنهم  بحيثاإلعاقة،  ذوي  ن  ، بمن فيهم المعلميهموتدريب

  ؛لجميع المتعلمين



 

  11 

 

5 
 إمكانيةبما في ذلك    ،اهجالمنلمعلمين وإصالح  ا  في برامج تدريب  لتعليمل  لعاممبادئ التصميم ا  تضمين

 ؛المتساوية والمشاركة اإللتحاق

6 
القيام باستثمارات كبيرة )بشرية، واجتماعية ومالية( في مجال تيسير إمكانية الوصول إلى البنى التحتية 

الى الوصول   ةباإلضاف،  لتالميذ، وأولياء األمورمعلمين، واالمخصصة للالتعليمية والمواد  الضرورية، 

و المنفذة  األنشطة  للمناهج  المناهجالدراسية  األمور   التي تضمن  النظم  وتبني  ،  خارج  اولياء  إشراك 

 التدريب على استخدامها.و، المساعدةاألجهزة والتقنيات  والمجتمعات المحلية، بما في ذلك توفير

جميع على كافة المستويات، بهدف مساعدة جميع المدارس و  الموارد الكافية  ذات  توفير خدمات الدعم 7

 ؛ اإلعاقة يفيهم التالميذ ذو  نالتالميذ، بملكافة فعال تقديم تعليم المعلمين على 

8 
أساليب و  ،اللمسية(من اللغات )بما في ذلك لغات اإلشارة، ولغات اإلشارة    مجموعة متنوعة  استخدام

يجب    النظام التعليمي. و  جميع مستويات  سهلة القراءة...الخ( علىيل، والمواد  ايقة بر)مثل طر اإلتصال  

، المعلمون الصم( مع تززيدهم بالدعم  أي  استخدام هذه اللغات )للمعلمين الذين يجيدون  األولوية    إعطاء

 المناسب بهذا الخصوص لكفالة منح  جميع المعلمين فرص تطوير إمكانياتهم؛ 

9 
، )العزل(  األطر التعليمية القائمة على الفصلمن    وغيرها  الخاصة  التعليممن مدارس    يجيا  التخلص تدر

البشرية  و   الموارد  تحويل  على  المدارسل  المعرفية  الخبرات  والعمل  دعم  هذه  خدمات  لتحقيق    إلى 

في الفرص والمشاركة  إحقاقا  ، وذلكالوصول  المساواة  إطار مؤسسات  للو  ،لتكافؤ  في   تعليملاشمول 

 المجتمعية؛ الدعم مل، مثل المدارس، والجامعات، ومراكزالشا

10 
وال  على لغة اإلشارة،   قائما    تعليما    حاليا    عتمدالتي ال ت    متعلمين الصملل  لمخصصةالقائمة ادعم المدارس  

الى جانب اللغات   توفر الدراسة بلغة اإلشارةة اللغة  يثنائ  شاملة  مدارسلتصبح    المناهج الرسميةتتبع  

)انظر   غةلل  ألهمية الدور الذي تضطلع به في مجال اكتساب األطفال الصم    ا  ، وذلك نظراألخرى  الوطنية

  ؛ (لحقالم

11 
البيانات   رصد الضمان  ل  تحليلها  قدر اإلمكان بحسب نوع اإلعاقة، و  وتصنيفها  ،بصورة متسقة  جمع 

 ؛والمنصف والجيد تعليم  الشامللل ي كافوالتمويل ال

12 
تخطيط  لة وءمجموعة متسقة من اللوائح التنظيمية، وآليات المسا  توفيرالالمركزية، يجب  النظم    في سياق

 .الحكومةعلى كافة مستويات  ،للتعليم الشامل تحقيقاموارد ال
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حقوق  األمم المتحدة لمن منظور اتفاقية    التنمية المستدامة من أهداف    4  هدفالرؤية التحالف الدولي لإلعاقة لتحقيق    2-2 

 األشخاص ذوي اإلعاقة  

على    أجيال المستقبلقدرة    تعزيزيب ألزمتي التعليم والتعلُّم، فإنها تساهم في  يم الشامل تستجأن أنظمة التعلنظرا إلى  

واسعة   طائفة  وتطويرالسالم والالعنف،  و    ، وتحقيق المساواة بين الجنسين، وتعزيز التنمية المستدامةالتنوعتبني فكرة  

 في اإلقتصادات المستقبلية.  المطلوبةمن المهارات 

  أنظمة تعليم لضمان التعليم الشامل للجميع يتمثل في إنشاء    دبأن السبيل الوحي  قناعة راسخة  لى  التقرير ع  ويستند هذا

األطفال والشباب، وتتيح إمكانية الوصول، والموارد وأشكال الدعم الضرورية لتحقيق مشاركتهم    لجميع    تكون شاملة  

 الكاملة والمباشرة. 

السبيل الوحيد لضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع، وتعزيز    هو  حقا    شامل  يوعليه، فإن بناء نظام تعليم

 فرص التعلُّم مدى الحياة لكافة المتعل مين.  

 2030 عام  بحلول بشأن التعليم من أهداف التنمية المستدامة وإعالن إنشيون 4الهدف  -2-2-1

في المادة   عليه  المنصوص على النحو  شامل للجميع،    من أهداف التنمية المستدامة إلى تحقيق تعليم  4يدعو الهدف  

يتلقى المرتبط بها. وفي إطار نظام للتعليم الشامل،    4والتعليق العام رقم    ،حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة من اتفاقية    24

 ارهم عمألمناسبة  دراسية    فصول إلى جنب في    عليمهم جنبا  تالمتعلمين، من ذوي اإلعاقة ومن غير ذوي اإلعاقة،    ميعج

،  المدرسي  من التعليم قبل  ا  بدء    هيحتاجون  الذي  الدعم المحلية. إلى ذلك، يحصل جميع المتعلمين على    مجتمعاتهمضمن  

مدارس   أيضا  تشمل  والوصول    وممكنةضمن مدراس ومرافق تعليمية شاملة    التعليم العالي/إلى التعليم المهني    وصوال  

ُ   تعتمد نهجا  ثنائية اللغة )أي   لهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة  اب  اإللتزام  ومن أجل  لذلك،.  (لغة اإلشارةب  تعليميا

توفير جميع الخدمات الضرورية على  لالجهود    اقصى  بذل  ينبغيحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة( فإنه    ةتفاقيال  وفقا    )و

أشكال الدعم  بشكل تدريجي    جميع والمعارف، و  المتخصصة  ، كما يجب إتاحة المهارات مستوى المجتمعات المحلية

  تذهب   انيجب  ، بل  التلميذ البحث عن الخدمةيتعين على  ال  واألهم من ذلك،  .  النظام التعليمي  جميع مستويات  على  

  إتاحة فإنه يجب  ،  من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة   (4و)(  3)  الفقرتين  24ة  . ووفقا للمادالى التلميذ  الخدمة

  أنها تضم   فهم علىوالتي تُ ،  أقصى قدر من النمو األكاديمي واإلجتماعي  م في بيئات تسمح بتحقيقالتعليم للمتعلمين الص

 عرض ذلك بمزيد من التفصيل في الملحق(. بلغة اإلشارة )ويرد  تعليمتقدم الثنائية اللغة  شاملة مدارس

 قريحق في التعليم، وفي التمتع بالة  العموميمبدأ  مرة أخرى    2030التعليم  بشأن  إعالن أنشيون  يؤكد    ، وإضافة إلى ذلك

السياسات خطط العمل و  لتنفيذ  يشكل إلتزاما إضافيا  اإللتزامات السابقة. فهو  الخطط والوفاء ب   يواجههاالتي  بالصعوبات  

المعرب  )كتلك    السابقة  ال لإللتزاماتكم ِّ مُ كما يُعد     ؛إلى تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة  راميةال  السابقة

في اتفاقية حقوق األشخاص ذوي   النص عليهاوتم  )  وتلك التي صدرت مؤخرا  (  سالمنكاوإطار عمل  بيان  عنها في  

الوصول، والشمول،    إمكانية  يركز على    تحقيق تحول في النظام التعليمي  إلى  إعالن أنشيون  يدعو    ، كذلك.  (اإلعاقة

13 
التعليالمتعددين    حةأصحاب المصل   مشاركة  تعزيز   ، والمدارس، والمعلمين، وخدمات مبين وزارات 

الشمول تحقيق  ووإمكانية الوصول    لكفالة تكافؤ الفرصوالمجتمعات المحلية    ،أولياء األمورالدعم، و

ن ي)أولياء األمور، المعلمون، المسؤول صحاب المصلحة ذوي اإلعاقة أل المناسب توفير الدعم . والفعلي

 ؛ الكاملة في عملية اتخاذ القرارات تهمشاركم  لضمان  (وغيرهم ن،يالحكومي

14 

والخدمات التي تقدمها اإلدارات الحكومية األخرى   ام التعليم وبرامج الدعمالتنسيق والتواصل بين نظ

اإلجتماعية(    )  مثل   والخدمات  والحماية،  والصحة،  الخدمات  التدريب،  هذه  إتاحة  لألطفال لضمان 

أشكال الدعم    بالترابط معمراحل العمر، وذلك    وطوال  بدءا  من الميالد  والشباب )وأولياء أمورهم(،  

. وتهدف هذه الخدمات مع النظام التعليمي  نسيقوبالت  ،العامة األخرى  داراتاإلالتي تقدمها  ت  والخدما

اللغوي المبكر، بما في ذلك معرفة القراءة والكتابة بلغة   تطورفترة المهارات محددة خالل    نميةإلى ت

المرتبطة افية  اإلض  تكاليفيجب أن تشتمل هذه الخدمات على تغطية الكما  .  عن طريق اللمسة واإلشار

 شخاص ذوي اإلعاقة. المستقل لأليش الع يسيرالضروري لت الشامل الدعمعلى توفير و ،باإلعاقة
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  ، وأنظمة تعليم مدى الحياة، والمساواة بين الجنسين  التعليم  ص  فرتوفر  س ، وتدريالمهنة  بما يضمن جودة    ،واإلنصاف

 .لحاالت الطوارئ التي تستجيب

  شامل  تعليم مؤسساتمدارس أو ب -من ذوي اإلعاقة ومن غير ذوي اإلعاقة- بعض المتعلمين  يلتحق ومن الممكن أن 

)بما في ذلك بلغة/لغات اإلشارة المحلية(،   ثنائي اللغةجيد  من أجل اإلستفادة من تعليم    مجتمعاتهم المحليةعن    ة بعيد

دعم  أشكال  ، و/أو الحصول على  ة(يأو األنشطة الرياض)كتلك المرتبطة بالفنون    واكتساب مهارات/معارف محددة

  قراهم،  مدنهم  ضمنالمدارس الواقعة  بعد في    والتي لم تتوفر    أو طريقة برايل(التوجيه، ومهارات التنقل،  مثل  محدد )

 ة. م المحليمجتمعاتهو

 المرتبط بها   4من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والتعليق العام رقم  24المادة  -2-2-2

المستدامة،  بالتوازي مع تطوير  التنمية  المادة    عمليةكانت    أهداف  اتفاقية حقوق األشخاص ذوي   24توضيح  من 

ت اللجنة المعنية بحقوق األشخاص  اعتمدحيث    .  مل للجميعتحقيق التعليم الشا  في مناصرة    وأساسيا    مهما    حدثا  اإلعاقة  

  قدميهو  . و(GC4) من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  24المادة    حول    4التعليق العام رقم    ذوي اإلعاقة

العام رقم  يما ي ف  تفاقيةاال  طراف في هذهوإلتزامات الدول األ  ألحكام  تفسيراُ  التعليم. فالتعليق   ماهية  يوضح  4خص 

 .  ةيولسماته الرئيسله  عريفا  ت  بذلكموفرا  التعليم الشامل للجميع 

حرمان عدد  إلى    ييؤد  ا  م، مضد األشخاص ذوي اإلعاقة  استمرار التمييزعلى  الضوء    4يلقي التعليق العام رقم  و

  تحد من تي  ال  بالحواجز  وعيال  باإلضافة الى نقص    تعليم.  الفي    الحق كبير من األطفال والشباب ذوي اإلعاقة من  

طبيعة التعليم الشامل  ب  نقص المعرفةكذلك    و  إلعاقة،والشباب ذوي اشخاص  لألللجميع، ال سيما    الحق في التعليم  إعمال

 ُ وعلى الرغم من الجهود الكبيرة المبذولة في هذا   .وإمكاناته وانعكاساته، بينه وبين اإلدماج( الخلط يتم  ما )الذي غالبا

  ، قائما    من فوائد مازالالشمول  ينطوي عليه    بما عتراف  وعدم إ،  الكافية  البيانات  في  مستمر    هناك نقص   السياق،  

 ها ستراتيجيات الواجب اعتمادواإل  ،ماهية التعليم الشاملوتحديد  توضيح  إلى  المؤكدة  حاجة  ال  استمرار  باإلضافة الى

 تحقيقه.  ل

ا  نمأي  - المتعل ِّمينلمتاحة لجميع  حسين فرص التعليم االنظام التعليمي وت في  جذري  ل  تحوُّ   جراءيقتضي إفالتعليم الشامل  

اإلمم المتحدة لحقوق  اإلمتثال إلتفاقية    تطلبيالتعليم الشامل    الرغم من أنعلى    ,اقعفي الو  .  -كانوا وحيثما وجدوا  

  ة.أبعد من مجرد إتاحة التعليم لألطفال والشباب ذوي اإلعاق إلى ما هو يذهب األشخاص ذوي اإلعاقة، إال أنه 

تنفيذ سياسات    المدرسة  خارجاإلعاقة    ياألطفال ذوب  الخاصة  المتعاظمة  مشكلةالالحاسمة لمعالجة    الطرق  ومن بين

وهما  ،  بشكل ممنهج  بشكل  الصفري  والرفضأ    Zero Rejection Policies)المطلق )اإلستبعاد  وعدم     عدم التمييز

التأكيد عليهما   نآمبد المتحدة لحقوق األشخاص ذوي  نسان )كما في  اإلعالن العالمي لحقوق اإل في    تم  اتفاقية األمم 

، بما في اإلستبعاد الصفري  سياسات عدم التمييز و  فإن تطبيق  هذا التقرير،  فين  مبي  ، كما هو  مع ذلك    و.  (اإلعاقة

عدم    حين اني وفالتعليم الشامل للجميع. إلى تحقيق ال يؤدي  ، الترتيبات التيسيرية المعقولةإتاحة واجب الوفاء بذلك 

واإل كافيين  لكنهما  ،  ناضروريَّ   ناشرط    عتبرانيُ الصفري    ستبعاد  التمييز  ذاتهماغير  جميع حصول    ضمانل،  بحد 

 سيرا  ي  جزء    يشكالن  فهما  ،في أسرع وقت ممكناألطفال غير الملتحقين بالمدارس على التعليم في مجتمعاتهم المحلية  

  وشامل لجميع األطفال. فعالتعليم  الهامة التي تؤدي الى تحقيق عناصرال من

  كالي بشأن الشمول واإلنصاف في التعليم  اتتعهد 2-2-3

)تشرين األول/اكتوبر    الدولي بشأن الشمول واإلنصاف في التعليماليونسكو  كالي المنبثق عن منتدى    تعهدات  شكلت

تعليم نوعي تاحة  إوإلحاح    بضرورةقر  يُ   هوو  .  ]…[حقوق اإلنسان  الدولي ل  برنامجتحقيق ال  إزاء  ( أحدث تعهد2019

   ها على أن  هاإلي  نظريُ التي    و،  هاطال انتظار  تيال  الوثيقة  هغير أن هذ(.  1" )ص.  لجميع المتعلمين  وشاملمنصف  و

إلى حد كبير  الوثيقة  تجاهل  تاإلعاقة،    يبمن فيهم األطفال والشباب ذو-االطفال والشباب  جميع   تجاه   لتزام  إلل  ديتجد

  على النحو المنصوص عليهأي إشارة إلى حقوق األطفال والشباب    تضمنتال    هاكما أنلشباب ذوي اإلعاقة،  األطفال وا

    ذوي اإلعاقة.األشخاص اقية حقوق الطفل، واتفاقية حقوق ففي ات

صف  نمال  الجيد و  تعليم  ال  أن " تعزيز  الذي أعده التحالف الدولي لإلعاقة    ئيسيالتقرير الر  يشددوفي هذا السياق،  

بصورة    كافة األطفال والشباب    يتم تضمين  عندما  ال يمكن تحقيقه اال     "مدى الحياة لجميع المتعلمينتعلُّم  الشامل، والو

األمم  من اتفاقية    24المادة  وهذا يتطلب التزاما  دوليا  بجعل    سواء،    في السياسة والممارسة على حد    ةواضحة وصريح

لال والتنفيذ  لعمليةالتخطيط   ومركزفي صدارة  ،ةحقوق األشخاص ذوي اإلعاقلالمتحدة   .تحوُّ
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 جميع المتعلّمين: ل المستدامةالرابع من أهداف التنمية  تحقيق الهدف 

 نتيجةإلبقاء على نهج العمل نفسه لن يأتي بأي ا

 

أطر تعليمية  الوصول إلى برامج وية  إمكان لهم    احتتُ قد  أو  سياسات التعليم  في  األطفال والشباب ذوي اإلعاقة    غالبا  مايتم تجاهل 

،  بهذا الشأن   مخصصةاعتماد سياسات    وعندما يتم.  النضجلمرحلة    الزمة اكتساب المهارات والمعارف الفرصة    تمنحهمال  

مواطنين مساهمين في بالتالي يصبحوا أن  ولنماء فرص ل ، طفال والشباب ذوي اإلعاقةلألتتيح   الفي كثير من األحيان فإنها 

   اتهم المحلية.مجتمع

 : إمكانية الوصول، والمشاركة، والنتائج التعليمية للمتعلمين ذوي اإلعاقة  اإلعاقةب ذات الصلةالتعليمية الفجوة  3-1 

وسياسات حديثة للتعليم الشامل  ألطفال والشباب ذوي اإلعاقة  ل  رامج تعليمية  وجود بعلى الرغم من  

عند مقارنة األطفال      وجود فجوة في النتائج التعليمية  ظهرت قد ا  البحوث   إال أن ،  في معظم أنحاء العالم

،  وعلى الرغم من ندرة البيانات   .الوقت  مرورمع    ةالفجوهذه    تزايد ت  ذوي اإلعاقة بغير ذوي اإلعاقة،  

الصادرة عن   البحوث  اليونسكو لإلحصاءتُشير  أن  (2017)   معهد  إلى    ذوي من األطفال    العديد   ، 

عدد األطفال ذوي اإلعاقة غير الملتحقين  هناك تزايد في  أن    كما  ،  مطلقا    سدارالمب  يلتحقوا  اإلعاقة لم

 دعم المالئمة. الوأنظمة    الميسرة الوصول  بيئات الإلى اإلفتقار إلى    على األرجح  بالمدارس . ومرد ذلك

كمبوديا، وكولمبيا،  كل  من  في    بتدائيتعليم اإلمرحلة اليكملون  من األطفال ذوي اإلعاقة  فقط  %  56،  على سبيل المثال

ألطفال من غير ذوي اإلعاقة )البنك الدولي، منظمة  من ا  %  73ـنحوبأوغندا، مقارنة  وغامبيا، وجزر المالديف، و

 (.  2019، شيشرمؤسسة ليونارد ، وInclusion International / الدولية اإلحتواء الشامل

مرحلة  لإتمام األشخاص ذوي اإلعاقة فإنه يقل احتمال   ،(2014)اليونسكو، حقائق وأرقام لعام  لتقديرات أخرى فقا  وو

 كمالا، وذلك حتى في البلدان التي تكون فيها نسب  بأقرانهم من غير ذوي اإلعاقة  %  مقارنة  30بنسبة  اإلبتدائي  التعليم  

  مرحلة   أكملواذوي اإلعاقة  من األشخاص  %  30على سبيل المثال،  في بنغالدش،  ف)  التعليم اإلبتدائي متدنيةمرحلة  

%  43مبيا  اهي على التوالي في زهذه النسب    أنب  علما  % لألشخاص من غير ذوي اإلعاقة،  48مقابل    التعليم اإلبتدائي

% لألشخاص ذوي اإلعاقة  56غير ذوي اإلعاقة؛ وفي الباراغوي اص ألشخ% ل57لألشخاص ذوي اإلعاقة، مقابل 

فإن  كذلك  ذوي اإلعاقة(.  غيرألشخاص  ل%  72مقابل   أيضا  مرحلة  إتمام  ت  معدال،  الثانوي هي    أقل بكثير   التعليم 

بتلك  ألطفال  لبالنسبة   مقارنتها  اإلعاقة عند  باألطفالذوي  الفجوة    الخاصة  هذه  أن  والواقع  اإلعاقة.  ذوي  من غير 

في مات فالسياسات التي تنتهجها الحكوالمتقدمة. على األطفال في البلدان  تنسحب أيضا   باإلعاقة ذات الصلةالتعليمية 

المتحدة المثال ال الحصر،  كندا والواليات  المدارس ثنائية  الخدمات  تقليص  ساهمت في،  على سبيل  اللغة  ، وإغالق 

ال بالمتعلمين  التعلُّمتراجع  و   التعليم اإلبتدائي،إكمال    معدالتفي    انخفاض إلى  بدوره    أدىا  مصم. مالخاصة  ،  نتائج 

 .  والعاطفية المهارات اإلجتماعية و

فيها إلى أن   مراحل التعليموإتمام س اإلبتدائية والثانوية  رالمدابمعدالت اإللتحاق لمقارن   تحليلخرى، أشار  هة أمن ج

غير ذوي اإلعاقة ازدادت مع مرور الوقت. األطفال بين األطفال ذوي اإلعاقة و الكتابة و الفجوة في معرفة القراءة 

 إكتساب   ، إال أن  لكال الفئتين من األطفال  التعليم اإلبتدائي  ة  حلمر  إتماممعدالت    ارتفاعمن    رغم  على الو،  كذلك  و

نهم من غير ذوي اأقر  ُسجلت لدىمن تلك التي  بالنسبة لألطفال ذوي  اإلعاقة  أقل بكثير    كانت  معرفة القراءة والكتابة  

 & Groce" )باإلعاقة  ذات الصلةالفجوة التعليمية  و    اإلنمائية  فجوةالكل من  ولعل هذه الظاهرة مرتبطة ب-ةاإلعاق

Kett, 2013  .) 

  رهمأسالتعليم على األشخاص ذوي اإلعاقة وأثر اإلفتقار إلى 3-1-1

الدولي،   والبنك  العالمية،  الصحة  العالمية )منظمة  األدبيات  أن2015، واليونسكو،  2011تشير  إلى  إلى    (  اإلفتقار 

الحق في التعليم هو    بأن   إلى اإلستنتاج  ي حتمالذي يفضاألمر ا  ؛مدى الحياةتدوم    يؤدي إلى إحداث آثارفرص التعليم  

 وسط   في     أن تكون نسبة األمية  ومن المرجح  عمال كافة الحقوق األخرى.  إل  يلةوسس الوقت  في نف   حق بحد ذاته، و
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ج  التي تنتهحتى في البلدان  وذلك  ألشخاص من غير ذوي اإلعاقة،  ل  مما هي عليه بالنسبةأكبر    األشخاص ذوي اإلعاقة

 ءة والكتابة معرفة القراترتبط  حيث بشأن الحق في التعليم منذ زمن طويل)مثل الواليات المتحدة األميركية(  سياسات

 والفقر على نحو غير قابل للنقض.  فلتوظيلقابلية الب

الفقراء هم خاص  األش   من خاللها  يكون    ،دائريا    شكال  عالقة   هذه التتخذ  حيث    عاقةباإل   مباشرا    ارتباطا    الفقر  يرتبط  

نوع     وعندما يتقاطع الفقر واإلعاقة مع.  عرضة  للفقرهم األكثر  عاقة  اإل  ذوي  األشخاصو؛  عاقةإللعرضة     ركثاأل

أضف إلى ذلك، أن  .  واألمية  لفقرل  أكثر عرضة  النساء والفتيات ذوات اإلعاقة  ف  -أكبر بكثير  ثيريصبح التأ  ،الجنس

قابلية  على    إن اإلعاقة تؤثر في الغالب أيضا  بل    ،من سواهم فحسبللبطالة    ة  أكثر عرض   اخاص ذوي اإلعاقة ليسوشاأل

مستويات التحصيل العلمي المتدنية  تقيد ، كذلك. أسرهمالرعاية ضمن  يدور مقدم ونيؤد  الذياألسرة  أفراد توظيف 

  عتمدون ييجعلهم مما  ؛ق دخل على اإلطالمن ذوي اإلعاقة  نيالبالغ ومن المألوف أن ال يكون لدى  .همتوظيف  ةإمكاني

ف  ي)مثال، تكال  إلعاقةبا  تبطةرالتكاليف الم  ذلك أن  إلىأضف  .  الخيرية  عمال  األ  جتماعية وعلى خدمات الرعاية اإل

على تفرض عبئا غير متناسب  الوصول...الخ( غالبا ما  مساعدة الشخصية، وسبل النقل، وإمكانية  الرعاية الصحية، وال

  (.2019من صعوبات مالية )األمم التحدة،  األسر التي تعاني أصال  

 السياسات المستمرسوء فهم  3-2

متطلبات جديدة خاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة بل أي ذوي اإلعاقة تحدد اتفاقية األمم المتحدة لحقوق األشخاص  لم 

المعاهدات الدولية   في  عليه  المنصوص  نحو  العلى  ألشخاص ذوي اإلعاقة ،  ل  القائمة  حقوقالح  يوتوضتأكيد    تعيد  إنها  

العام رقم  . وبالمثل،  موجودة حاليا  ال التعليق  العام رقم    و  ،  4فإن  ألنظمة  متطلبات جديدة  أي    ينشئانلم      6التعليق 

  الخطوات  ، وو داخلهااستمرار فصل األطفال والشباب ذوي اإلعاقة من نظم التعليم  ، بل  يسلطان الضوء على  التعليم

 الفصل.  هذا   الالزمة لمعالجة

، ولكن  شخصيا  متواجدين     واحيث يكون  عاقة بمؤسسات التعليم العام القائمةاإلذوي    شخاصاأل  فـ"الفصل" يشمل إلحاق

لمتطلبات  في ظل غياب   التعليمية. وال  هذه األضمن    فعليالشمول  التحقيق    تام  إلىطر  النظر  إلحاق    يمكن  مجرد 

لضمان  من العوامل  جملةال بد من توفير حيث على أنه شمول،  العام بمدارس التعليم األطفال والشباب ذوي اإلعاقة 

 تعليم شامل للجميع.    تحقيق

، بما في  القرن الماضي،  منتصف حتى في معظم البلدان استمر غياب األطفال والشباب ذوي اإلعاقة عن نظم التعليم 

 .  الدخل متوسطة ذلك  البلدان مرتفعة و

األطفال ظل  ،  الدول  معظم  صالح تعليم األطفال والشباب ذوي اإلعاقة في  لدود  ومح  ضيق فهم    من ظهور   رغم  بالو

تعليمهذوي  والشباب   يتلقون  معظمها  ،  ةالخاص   التربية  أطرضمن    ماإلعاقة  يكون  ، خاصةالالمدارس  في  والتي 

   .الفصل القائمة على المماثلة أطر التعليم من  غيرهاالدراسية الخاصة، ومراكز إعادة التأهيل، و فصولالو

 ةلتربية الخاصل الفاشلةنماذج الاستمرار  3-2-1 

  وفي   ةالخاص   لتربيةا  سن سياساتعن طريق  تعليم لألطفال والشباب ذوي اإلعاقة  إتاحة العلى  ينجح النموذج القائم  لم  

ن ال ة الذياإلعاقلشباب ذوي من األطفال وا للغالبية العظمى  الشمولتحقيق  و تعليم جيد تقديم  في الخاصةمدارس ال

ا  تحويل    إلى  سياساتهذا النوع من ال  اعتماد  حيث أدى  .  على مستوى العالم    خارج المدرسة  نصفهم  أكثر من  يزال

المطلوب    الجهودو  اإلهتمام   اإلستثمار  المناهج بشكل عام  المعلميننوعية  تحسين  لوالموارد عن مسار  ، وإصالح 

ساهمت هذه السياسات في بناء  حيث    .  المجاورة لهم  مين في المدارس  تقديم الدعم للمتعل    و،  طرق التدريس  والدراسية  

ِّض أي محاولة إلحداث تحوُّ ت أن  ارث من شأنهإ  نظم تعليم شاملة للجميع. فعلي نحو إرساء ل قو 

المالئم   التعليم غير  الخاصةالمقدم ضمن أطر  ويشكل  العقبت    و  )  التربية  اللتيي  التمييز(  الرئيسيتين    ن تعترضان ن 

  انعدام باإلضافة إلى  فأسرهم.    تافادإل  وفقا  قة، وا، حسبما تبين من تجربة األطفال والشباب ذوي اإلعالتعليم  إتاحة

يتعرض هوالء    ن  ، يمكن أآليات الحماية اإلجتماعيةفي    تضمينهم  وعدم  ،ألطفال ذوي اإلعاقة  ل  المواليد  تسجيلخدمة  

  الحاالت  هذه معدالت    وتتزايد  رسي،مرحلة التعليم قبل المدمنذ  مبكر    ت وق  في  واإلهمال  المعاملة  وسوءللعنف      األطفال

في كافة   العنفالتمييز و  يمارس  ،عموما  .  عن العائلة، واالصدقاء، ومقدمي الرعاية  عندما يتم فصل الطفل بشكل كبير  

يتم  ما  مون. وكثيرا  معل ِّ سواء، بمن فيهم ال حد  األطفال، والشباب والراشدين على  أيديرتكب على ي األطر التعليمية و

حاالت العنف وسوء المعاملة داخل المدارس    ويتم توثيق    .لعدم اإللتحاق بالمدرسةأسباب  ك  التنمر  العنف وب  اإلستشهاد

 الداخلية على نطاق واسع من قبل وسائل اإلعالم. 
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واألخصائيين في مجال التعليم    لتمييز، ما زال بعض صانعي السياساتل  والموثقة  الصورة القاتمةمن هذه  رغم  على الو

ما تكون   غالبا   مناهج معدلةب  تزويدهم  ، والعامالتعليم    نظامألطفال والشباب ذوي اإلعاقة خارج إطار  ا  تعليمرونيناص

  مرتبطة بهذا القصور   "خاصة  احتياجات  تلبي"  و    "أكثر أمانا  "، وضمن أطر تعليم يُشار إليها على أنها  اقل جودة  

  أو ذاك. المعين

اره  ب )باعت  والتعليم الشاملخدمة (،    ا)بوصفهربية الخاصةت العليا للمثل  الالتوفيق بين  وقد أدى التحدي المتمثل في  

قبل  اعتماد  إلى    (،نظاما   الشامل من  التعليم  ولغة  الخاصة  مؤيدي  مفاهيم  إلحاق محاوالت  يستخدمون  الذين  التربية 

كمثال على إخفاق   ،  بالفشلفي الكثير من األحيان  باءت  التي  و  ،ديةدراسية عابفصول  عاقة  األطفال والشباب ذوي اإل

بإمكانها االستفادة  كان    إنو  حتى  ،  متوافرة حاليا  الخوف من فقدان بعض الخدمات الوالواقع أن  .  التعليم الشامل للجميع

  لمين مول لجميع المتعتتوخى تحقيق الش  إحداث تغييراتبهدف  عيق الجهود المبذولة  يما    غالبا  ،  بعض التحسيناتمن  

بدون  شامل للجميع  التعليم  لا      نظامأن    في اإلعتراف بحقيقة  الحجج    هذه  لم تنجح  ذوي اإلعاقة.  بما فيهم المتعلمين  

. همل  الالزم  ويقدم الدعم  إليهيسهل وصولهم    و  االطفال  جميعالفردية ل  حتياجاتيلبي اال  الذي  نظام  ال  ذلك  هواستثناء  

 ،المنصف تعليمال  إتاحةالموارد وعدم  ونفص انعدام إمكانية الوصول أو  عليم في ظل مول في التتحقيق الش يمكن ال ف

تركيز الحكومات   ينبغي أن ينصبلذلك، الطفل. فشل ، وليس المعتمد فشل النظام التعليمي على  دليال   عتبروهذا ي  "، 

 المتعلمين. لجميعستحداث نظام تعليم شامل على اوصانعي السياسات 

  مفهومان مختلفان -اإلدماج والشمول 3-2-2 

في    فالدول األطرا  إلتزاما  يجب الوفاء به من قبل  جميع المتعلمين إلى نظم التعليم القائمة  العادل لوصول  اليعتبر  

أساسية ونه ركيزة  كإلى جانب باإلضافة اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل، و

األطفال  حرمان عدم  الصفري   اإلستبعاد سياسات عدم التمييز و تتطلب ابع من أهداف التنمية المستدامة. لهدف الر ل

فيهم  -والشباب اإلعاقة  بمن  ذوي  والشباب  نظم    الوصول  من  -األطفال  فصلالموجودة  التعليم  إلى  وعدم  عن    هم، 

ه على أنه شمول.  نظر إلييُ  أنالينبغي بل  ،يمكنال لقائمة إلى نظم التعليم ا فالمنص الوصولمجرد غير أن . 3همأقران

العزلة،  إلى  بؤدي  و فد      إدماجا    يُعدّ بالوصول إلى نظم التعليم القائمة  سماح لألطفال والشباب ذوي اإلعاقة  فمجرد ال

 .  الشمولإلى وليس 

.  كثير من األحيان  تبادل في  شكل  مبن مختلفين، على الرغم من استخدامهما  ي  اإلدماج والشمول مفهوم  يشكل  إلى ذلك،  

لل  إمكانية  بضمان    مباشرا    ارتباطا  مرتبٌط  فاإلدماج   التعليم  إلى  ُمنعواالوصول  الذين  اإللتحاق    من  تاريخيا     تالميذ 

أولئك الذين ينتمون إلى  من  شباب ذوي اإلعاقة، أو  ال طفال أو  األ  منهؤالء التالميذ    وقد يكون  .بمدارس التعليم العام

 ةل دراسيورس وفصاعلى إتاحة الوصول إلى مدينصب التركيز    ،هذه الحالة  وفي    عرقية أو دينية محددة.  موعات  مج

 . ألشكال تكييف البيئة إلحتياجات التلميذابأي شكل من  تطلبيإال أن ذلك ال ، -ضمن نظام التعليم العام- ةقائم

هذه المشاركة   من خالل  م ) وال يُمكن أن يُقاس إال  ة التعلُّ ة في عمليليعني المشاركة الكام  الشمولمن جهة أخرى، فإن  

وال  الكاملة( الشمول.  إفقط    يقتصر  التلتعلى  وصول  إلىمياحة  والمنالتعليمية  البيئة    ذ  واالنشطة الدراسية  هجا،   ،

  الوصول   كانيةيضمن إم  إحداث تحول في النظام  يتطلب    ه، بل أناألساسية الموسعة، والمناهج  لهذه المناهج  المشتركة  

هياكل   عاب التلميذ ضمن  ياستاإلدماج إلى    ينما يهدفبوجوانب التعلُّم. واالهم من ذلك،    والمشاركة الكاملة في كل

تطوير و   ةالثقافي  تنميتهم    قتحقي ذلك    بما في  ،  تنوع األفراد ويستجيب له ويحتفي به  يحترم   الشمولفإن  قائمة،  تعليمية

 .  نفسهااللغة والثقافة  شاركونهمي ممنالتفاعل مع اآلخرين  منحهم فرصةعن طريق  ،هماتهوي

 :شموال  ، وليس إدماجا  تُعد التي  األمثلة بعض يرد في ما يلي ذكر 

يرتادها إال  ال، التعليم العام  نمائية في مدارسالعاقات اإلذوي  لألطفال والشبابمصادر  غرفة تخصيص  

أقل من المناهج  لمناهج دراسية ُمعدَّلة، و وفقا   عليمهمتلقون ت يث  يح، النمائية اإلعاقات ي األطفال والشباب ذو

 جدول مدرسي مختلف عن باقي المدرسة. يكون لديهم قد أو  ، معتمدةال

 

 ال تعد المدارس الشاملة ثنائية اللغة التي ينطوي تعليمها على لغة اإلشارة، بمثابة أطر التعليم القائمة على الفصل.   3
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  المدرسةهذه في  ال يوجد ولكن ؛للغة اإلشارة مترجم برفقة تعليم عام إلحاق طفل أصم بمدرسة  

لكي يستنى لهذا الطفل التفاعل   ونو تالميذ صم آخراإلشارة المحلية أ (لغات)لغة يجيدون معلمون 

 معهم. 

م لكرسي متطفل  ءإعفا  المخصص مختبر الالعلوم ألن  مادةرك من حمستخدِّ

 .  لتدريسها ال تتوفر به تدابير إمكانية الوصول

 

لشروط ى من اللحد األدناإلعاقة اإلمتثال    ياألطفال والشباب، بمن فيهم األطفال والشباب ذول جميع  وويتطلب شم

 التالية: 

 
 متطلبات شمولهم. تلبي  في مدارس جيد تعليم  علىجميع االطفال/المتعلمين  حصولضمان  1  

 

 في تعلم جيد. تالميذهم مشاركة  كاملة  جميع  مشاركة ضمانن لومجهزالمعلمين جميع  2 

 

م  تعلُّ   المعلمين على توفير  جميع  س ولمساعدة جميع المدار  ذات التمويل الكافي  والموارد    خدمات الدعم  توفير    3

 اإلعاقة.  ذووالمتعلمون لكافة المتعلمين، بمن فيهم  فعال شامل و

 

 

وفقا       تُقاسنتائج تعلُّم    تحقيقهم  ، مع  األكاديمية واإلجتماعية    في تحقيق كامل إمكاناتهمفي    الطالب  جميع    نجاح  4

 .  خاصةال   هممعايير، وهم، وخططلرغباتهم

 

 ة صاالخ ربيةتلاارث 

عالمياُ الشباب ذوي اإلعاقة    و  األطفال  الذي تم إيالؤه على المستوى العالمي لتعليماإلهتمام    تمحوروكما ذُكر سابقا،  

على بيان سالمنكا  ركز  . وفي حين  الب على الفصلغعلى فرص التعليم في بيئات قائمة في ال  همإتاحة حصول  حول

للتالميذ   التعليم  اإلحتيإتاحة  التربذوي  الخاجات  فيهم-صةاوية  والشباب   بمن  المدراس   -اإلعاقةذوي     األطفال  في 

 التعليمية فإرث اإلحتياجات  على النحو الذي يُنظر إليه اليوم.  بشكل واضح  الشمول  يصف  إال أنه لم    المجاورة لهم  

 ليم في أطر تُعتبر مالئمة  تعالفرص    علىصول األطفال والشباب ذوي اإلعاقة  حعلى إتاحة    التركيزفي  يتمثل    الخاصة

 أن تكون  بالضرورةوهي ليست    -المتصورة  حتياجاتهم  وفقا  الومصممة  من األطفال والشباب    معينة  وعات  ملمج

 . تحقيق النجاح األكاديمي واإلجتماعيهة نحو أو موجَّ  ،شاملة  

ووفقا   وعمال  ل   وبالتالي،  اإلعاقة،  ذوي  األشخاص  حقوق  اتفاقية  الدولي  منها،    24بالمادة    رؤية  التحالف  يعارض 

التعليمية   ألطرا  إلغاء  الدولي لإلعاقة  التحالفويقترح  .  وسعبمعناه األ  شامال    ُُ لإلعاقة أي إطار تعليمي ال يوفر تعليما

ُ   متى   -البشرية  واردرصيد المو،  الرصيد المعرفيخرى بشكل تدريجي، مع تحويل  األ المساواة      لدعم  -كان ذلك ممكنا

وصول   كانيةإمفإن    ف  ومع ذلك،  لشمول.  بما يساعد على تحقيق ا  ، والترتيبات التيسيرية المعقولة  عليمتلل  الوصول في  
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يشكالن    ئيةالمروسائل اإلطالع غير  إلى    وصول المتعلمين المكفوفين  وكذلك  إمكانيةالمتعلمين الصم إلى لغة اإلشارة،  

 التعليمية المحلية. في األطر  كن اتاحة هذا الوصول دائما  يمه الأنب ين أساسيين إلعمال الحق في التعليم؛ علما  عنصر  

 اعتماد األطر التعليمية التحالف الدولي لإلعاقة يعارض وعليه، فإن   

  ؛(وزارة التعليم )أو الوزارة ذات الصلة المسؤولة عن التالميذ من غير ذوي اإلعاقةإلى سند فيها المسؤولية النهائية تُ التي ال 

 اإلعاقة؛ ذوي ذوي اإلعاقة أو من من غير التلميذإال على  كون فيها   إمكانية التسجيلكز ترتال التي و 

     من غير ذوي اإلعاقة    تالميذالاستثناء كافة  )أي    دون  سواها  وجود نوع معين من انواع اإلعاقة  على    إمكانية اإللتحاق بها  تعتمد  والتي

 ؛(أنواع أخرى من اإلعاقات الذين لديهم ، أو 

 نظام التعليم العام؛ب مقارنة ذات مستوى متدن  تعليمية  معايير توفرلتي او 

  شهاداتالو  مؤهالت، ال و ،  تعليميةالنتائج المساواة في التحقيق  والتي ال تفضي إلى .   

أو   مدارسب  اإللتحاق   -من ذوي اإلعاقة ومن غير ذوي اإلعاقة على السواء-ومن الممكن أن يختار بعض المتعلمين  

  التي لم تتوفر بعد    الجيدة  خدمات  الدعم واللإلستفادة من  وذلك  عن مجتمعاتهم المحلية    التعليم الشامل بعيدا  ت  اؤسسم

مدارس  لا   ىالمحافظة عل  ينبغيولذلك،  (.  طريقة برايلبتدريس  الثنائي اللغة، و  ، التعليم  مثل  ة )يضمن مجتمعاتهم المحل

، منها واللمسية(  مرئية  )ال  اإلشارة الوطنية  (لغات)بلغة  للجميع    ال  للغة شامثنائي ا  المخصصة للصم التي توفر تعليما  

في مساعدة    المدارس  الذي تضطلع به هذه    المهم، وذلك نظرا إلى الدور  شاملالتعليم  لا  نظام  من  كجزءوالترويج لها  

 ثنائي اللغة     الشاملالتعليم    يتضمن  الواقع  في  واألطفال الصم أو الصم المكفوفين على اكتساب المهارات اللغوية.  

وطنية )بما في ذلك لغة اإلشارة اللمسية( لغة/لغات اإلشارة ال التدريس بإستخدام  ،المكفوفينللمتعلمين الصم أو الصم 

لم تستطيع    تدريس لغة البالد المكتوبة، إلى جانب لغة اإلشارة وثقافة الصم. أما المدارس المخصصة للصم والتي  و

ثنائية مدارس    إلىلضمان تحولها    الالزم  عمدالظى بحت  فال بد من أنثنائي اللغة شامل للجميع    معليير تتوف  حتى اآلن

ثنائية   لغة اإلشارة. ويمكن لهذه المدارس  باإلضافة  لاللغة الوطنية  يستخدم    تعليميا    تعتمد نهجا  للجميع    ة اللغة وشامل

تعلُّم و/أو استخدام  من التالميذ ممن يرغبون في    وغيرهم  ،مكفوفينأن تستقبل األطفال والشباب الصم، أو الصم الاللغة  

 لغة اإلشارة. 
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اإلعاقة في    ي  األطفال والشباب ذو  تواجهبشأن أوجه انعدام المساواة التي    بينما يتوافر كم هائل من البحوث المتراكمة

للتمييز واإلستبعاد    أيضا  يتعرضون  األخرى      من الفئات المهمشةمن األطفال والشباب    الكثيرك  لهنافإن  ،  ال التعليمجم

 من التعليم. 

لإلستبعاد من التعليم أو   محددا    عامال  كما أنه من المرجح أن يكون    لإلعاقة  محددا    ل عامال  كأن يش  طفاللفقر األويمكن  

الجمنخف  لحصول على تعليم  ا فإن  ودةض  التعليم و  النساء والفتيات. وبالمثل،  ما   غالبا  أكثر عرضة  لإلستبعاد من 

نوع  وفاإلنتماء إلى السكان األصليين،  ذلك،  ك.  مراهقةسن ال    وصولهن  بمجردالتعليم الثانوي  ة  لحركمال ميُحرمن من إ

الجنسي،  الجنس الدينية،  ، والميل  األقليات  إلى  ل البعيموقع  الوواإلنتماء  دة جميعها عوامل محد ِّ   تشكل  ،    لمدرسةد 

د أهم    . غير أن  لعمالة األطفال  باإلضافة  لإلستبعاد من التعليم،   ، أو أكثر  هو وجود خاصيتين  لإلستبعاد من التعليم    محد ِّ

اد  لإلستبعالشعوب األصلية الفقيرات المنتميات إلى نساء ال تتعرض يرجح أن  ، . فمثال  المذكورة سابقا   الخصائص من 

 من الرجال.   ننظرائه أكثر منمن التعليم 

  التصدي للتهميش والتمييز على مستوى األفراد/المجموعات، ب  المرتبطة  غيرها من األمثلةوهذه األمثلة،  وقد أسهمت   

استمرار اإلحجام عن اإلستثمار   في،    العنصريالتمييز  ، والتمييز على اساس اإلعاقة،  ،  المؤسسي  التمييز    تجاهلو

من    غيره  اإلعاقة، و  أساس  علىلتمييز  ا   معالجة  تحقيق الشمول اإلجتماعي، مثل التعليم الشامل. والحقيقة أن  مجال  في  

الت طريق    األخرى  مييزأشكال  اإلضافاتعن  القائمة،    بعض  العامة  والممارسات  استدامة  للسياسات  على  ستعمل 

 من أهداف التنمية المستدامة.  4لهدف ة إلى تحقيق االجهود الراميوتقويض عدد كبير من المتعل ِّمين، لاإلستبعاد 

األطفال والشباب    التمييز ضد  عدم     لضمان  دعمحظيت بالالتي    تعليم العام  المدرسة    إلى    يُنظروفي كثير من األحيان،  

المجتمع    مولهافإن الكثير من المشاريع التي يُ . وبالمثل،  شاملعلى نحو خاطئ على أنها مدرسة تعليم  ذوي اإلعاقة ،  

  تم أيضا  ياألطفال والشباب ذوي اإلعاقة ،  التمييز ضد ضمان عدم ل  للمدارس دعما  ها  نفذ ِّ ط لها، أو يُ خط ِّ ، أو يُ المدني

  معظم   هذه المشاريع والمدارس في  بيد أن    مشاريع لتحقيق التعليم الشامل للجميع.بشكل خاطئ على أنها  تصنيفها  

المدرسية    بيئة  تحسين اللاألثر العام   م بتيع األطفال والشباب ذوي اإلعاقة، كذلك التهم جاإلعتبار    ال تأخذ في    ،األحيان
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األطفال بدون   عجميعلى  أو  التعليم ككل  نظام    تركز على هذه الحاالت لم  جميع  إلى أن    جميع المتعل مين. ونظرا    على 

  عدم نجاح   لتبريرة  باألمثلة الداعمالشامل  التعليم    يمنتقد بالفشل، وزودت    الشعور  تعزيزناء، فإنها ساهمت في  استث
 التعليم الشامل.  في وجهقوية  خلقت مقاومة أنها كما ، التعليم الشامل

ا كانوا  نمأي ،األطفال على جميع تأثيرا إيجابيا   التنمية المستدامةمن أهداف   4 هدفالالجهود الرامية إلى تحقيق تؤثر  3-3-1

  وحيثما وجدوا

  تمثل جوهر  ، وهي  واالغلبية على حد  سواء والتالميذ المنتمين إلى األقليات  كل   منالشمول ل  دفوائتوضيح   تملقد 

  ق االشخاص ذوي اإلعاقة، وأهداف التنمية المستدامة. واتفاقية األمم المتحدة لحق

 األطفال  جميعلم الشامل  عليالتيضمن    ة.أثرها مدى الحياستمر  ي  التي    اإلجتماعية  الفوائديحقق التعليم الشامل عدد من   

تطوير  ل  ةفرصاللهم  كما أنه يتيح  إلى جنب،    جنبا  معا   التعلم، واللعب، والعيش    مجتمع معين  فيالذين يعيشون  والشباب  

بالغة األهمية. كذلك، يساهم التعليم الشامل في بناء  مهارات اجتماعية   اكتساب  عالقات وصداقات يمكن أن تؤدي إلى  

يساعد و  ،  ة اإلجتماعيةالتمييز والوصمكما يقلل من  و ،  كبرأ  اجتماعي وعاطفي  تطور، وفي تحقيق  بية  بيئات أكثر إيجا 

والحقيقة أنه ال يمكن تعزيز الحس باإلنتماء،  تعزيز تمتع األطفال والشباب بالمزيد من اإلستقاللية واإلكتفاء الذاتي.    في

أطر تعليمية شاملة   عن طريق اعتمادواحترام التنوع إال  خر،  تطوير الهوية الثقافية واللغوية، والتسامح، وقبول اآلو

 للجميع. 

من  تعليم الشامل. وفي الواقع،  خاصة بالسات وممارسات  اعتماد سيا  أمرا  حتميا  عند    التعليميةالفوائد  يعتبر تحقيق   

تقييم .  الرصد والتنفيذ والم، وتعلُّ التعليم/العمليات  جودة أعلى في  إلى    ؤدي  شأن أي تحول في النظام التعليمي أن ي

هذه العمليات      ، فإن  متعلمينجميع ال  طوير  على تويكون التركيز  عمليات التعلم/التعليم  المتعل م هو محور  كون  ي     وعندما

، فإن ذلك قد  للشمول  أوسع  هدف  وفي حال تحديد  .  طالب  جميع الالتعليمية وسلوكيات  نتائج  الستؤدي إلى تحسين  

  وبما أن ،  وأخيرا    .الدعم المتبادلقائم على  نهج تعاوني  ، مع اخذ  مينعل ِّ لمُ ا  ت  تدريب  المعتمدة لطرق  ال  على   يؤثر ايضا  

  جميعيمكن ل، فإنه  األهداف التي حددها المتعلم نفسهعلى    بناء    يُقاسنظام التعليم الشامل    فيالتقدم الذي يحرزه المتعلم  

حتياجات كل فرد،  إل  لتكون أكثر مالءمة    خصيصا  مصممة    أوسع نطاقا  مناهج دراسية    من  ستفادة  اإلطفال والشباب  ألا

 . التركيز على معالجة نقاط ضعفه ال  عن دبمتعلم  لدى كل جوانب القوةمن  اإلستفادةبسمح  بما ي  

شاملة  الة عمالال تحقيق مساهمته في  إلى جانب ،التعليم الشامل يؤدي، بطريقت ي ن. أوال  ىفوائد مالية   عل الحصوليمكن 

اإلجتماعيو الفقر  ،  اإلدماج  الحد من  ذكرنا سابقا  موك  .  بوجه عام  إلى  القائمة  ا  الدائرية  العالقة  فإن  اإلعاقة بين  ، 

   المرتبطة بأوضاع األقليات(  ال يمكن كسرها إال عبر إتاحة الوصول إلى تعليم شامل، و)وغيرها من القضايا  والفقر

على    مزدوجا    عبئا    صبحون  األشخاص الذين يتم استبعادهم من التعليم، يع أن  واقوالنجاحه.    ضمان، والمشاركة فيه

لنظام ما يشكلون مصدر استنزاف    غالبا  كما أنهم   ا،  المعين    بلد  لفي اإلنتاج اإلقتصادي لال يساهمون    اإلقتصاد: فهم  

الرعاية التكاليفاإلجتماعية  خدمات  فإن  لذلك،  على    .  لل  المترتبة  نظام  لإتاحة  الشامل  المتعلمينتعليم    تُعتبر   ،كافة 

يت أجرومتنوعة  كبيرة  دراسات  أظهرت  ،  . ثانيا  ككل  يعود بالفائدة على المجتمع واإلقتصاد    جل  طويل األ  استثمارا  

  باإلضافة إلى منظمات   ،  (  OECDاإلقتصادية )من اليونسكو، ومنظمة التعاون والتنمية   كلٌ بواسطة  التسعينات   منذ  

إعداد الموازنات لذلك، فإن  وأقل فعالية من التعليم الشامل للجميع.    تكلفة  أكثر    يُعدتعليم القائم على الفصل  لا أخرى، أن  

الشامل عالخاصة   الشامل، من شأنه أن  ببالتعليم  التعليم  التكاليف عن  ر تخصيص موارد ألطر  يحقق وفورات في 

 عاملة .ال قوىزيادة انتاجية ال ، ويفضي إلىعالية زيادة الكفاءة، ويؤدي إلى إتاحة تعليم ذي جودةطريق 
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من   التعليم    نظام  إصالح  عملية  جوهر    ة  المهمشالطالب من المجموعات    تكون معالجة قضية  شمولينبغي أن  

 إلى أن الجهود   . ونظرا  لبناء نُظم تعليم جيد، ومنصف، وشامل للجميع  ةالوحيد  هي الطريقة    ذه  . فهتحقيق الشمولأجل  

التي  غ المنظمة  أو تلك، وير  المجموعة  أو تلك،    التغلب على  محاوالت    تركز على هذه  العقبة  باءت جميعها  هذه 

فإن   التعلُّم  التغلُّب علىبالفشل،  انشاء  -أزمة  لل  من خالل  للجميعتنظام  الشامل  أصحاب   جميع  تعاون  يتطلب   -عليم 

التاريخ أنه   ثبت  وقد أ تحقيق هدف أوحد.    رض  بغ  دةفي ظل رؤية موح  والعمل معا    ،  مع بعضهم البعضالمصلحة  

 .بشكل عام النظم هذه   تحسين يتم والشباب ذوي اإلعاقة، ما لم  طفالسيتعذر تحسين نظم التعليم لأل

 

 .(2015) مصدر الصورة: التحالف الدولي لإلعاقة.  فصل دراسي شامل في غراز، النمسا 1
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رؤية   شرح لجودة، واإلنصاف والشمول في التعليممن أجل ا  ل في نظم التعليم إحداث تحو

   من الناحية العملية 2030لعام  التحالف الدولي لإلعاقة

  المسبقةالشروط 4-1

طابع   أخذان  أهداف التنمية المستدامة واتفاقية األمم المتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة تكل  من  إلى أن    ونظرا  

ا  نمأيقة  بما فيهم المتعلمين ذوي اإلعاعلى جميع المتعلمين    ي  يجاببشكإل  جميع نظم التعليم  يجب أن تؤثر  ،  ةعالميال

 .  بالخلف د حعدم ترك ألضمان -كانوا وحيثما وجدوا

السياق،   الجهود    يجبوفي هذا  الرامية  أن تكون جميع  الهدف  ل  والخطوات  المستدامة    4تحقيق  التنمية  من أهداف 

ثل لواجب المزدوج المتمبا    ألوقاتفي كل اوملتزمة  اص ذوي اإلعاقة،  خع اتفاقية األمم المتحدة لحقوق األشم  منسجمة  

 في: 

   لضمان  الترتيبات التيسرية المعقولة توفير ، بما في ذلك عدم التمييزإلنفاذ  الفوري والمستمرالتحسين 

 ؛ لى جميع مستويات التعليم وفي كافة أنواعه ع التعلمتعزيز فرص التعليم، وتحقيق المشاركة، و إلى الوصول

   وصول  إمكانية ال تيسيرمع فعال، كامل وبأكمله إلى نظام شامل ومتنظام التعليم   لتحويل  تدريجيال اإلعمال

 . للتالميذ  فرديالدعم  ال خدماتشامل، وال

ل إلتفافية األمم المتحدة لحقوق تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، ومن أجل ضمان اإلمتثا سياقوفي 

على جميع مستويات  ، منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة ل كفالة المشاركة الفعالةال بد من األشخاص ذوي اإلعاقة، 

  الجهود الرامية إلى اإلصالح. رصد تنفيذ 

 : نهج حكومي شامل  إلى التعليم وضمان الوصولالقائمة  حواجزالإزالة  4-2

وزارات التعليم، بالتعاون مع مسئولية    -ا كانوا وحيثما وجدوانمأي  -المتعلمينالتعليم لجميع    يرتوف   يكون  يجب أن  

ومع أن التعليم الشامل يقع ضمن نطاق مسؤوليات وزارات التعليم و غيرها من الوزارات ذات  .  غيرها من الوزارات

   ، وزارات أخرى ذات صلة بالتعاون مع  حقيقه  وتالتخطيط له    فالبد من  ،  مسؤولية الجميع.  الصلة اال أنه في الحقيقة  

أن يخضع إلدارة يجب ، ووالتعلم مدى الحياة...الخ(، تنمية الطفولة المبكرةووزارات التدريب المهني الشامل،  ثل )م

في الوقت الحالي  هناك وأطر تعليمية خاصة، أو عامة، أو طوعية.    فيقدم  كان يُ   ا  ، سواءجميع هذه الجهات بالتساوي

الصحة  مسؤولية األطفال والشباب ذوي اإلعاقة على عاتق وزارات الشؤون اإلجتماعية أو وزارات  فيها    تُلقىاالت  ح

بجميع األطفال    إلعترافمحدودة . لذلك، يجب ابحقهم في تعليم شامل    هؤالء  تمتع   إمكانيةوتكون فيها    ،دون سواها

اإلعاقة-والشباب ذوو  والشباب  األطفال  فيهم  أ  -بمن  وعلى  حقوق،  أصحاب  يكونوا  بالتالي    نهم  أن  ضمن يجب 

 .  مستوياتها الحكومية على جميع هيئات الكافة ت امسؤولي

على و  واسع  بين مختلف القطاعات.على نطاق    تعاونال، كما أنه يتطلب    جميعال  ة  مسؤوليالتعليم الشامل    يعتبر تحقيق 

تقدير، سوف   الجهود  أقل  الشامل  لالرامية    النطاق  واسعة    تتطلب  التعليم  المستويات  مختلف    تشترك  أن  ،  تحقيق 

  تتعاون مختلف الوزارات المختصة أن  يجب  ، كما  اجتماعي كامل للجميع(    شمول  سها )أي تحقيق  فالرؤية ن  الحكومية

تنفيذ المالئمة على كل من    في   النقل وزارة  المالية، و  ة)أي على مستوى كل من وزار  فقيوى األتالمسالسياسات 

واصالتوالمو اإلجتماوزارة  ،  والحماية  والصحة،  والتعليم،  آليات    رأسي  الو(،  عيةالداخلية،  هناك  يكون  أن  )أي 

 مستويات الحكم المركزي، واإلقليمي، والمحلي(. مساءلة واضحة بين 

  كن غير كافية لتحقيق التعليم الشامل لو ضرورية  شروط4-2-1 

 عدم التمييز

مبدأ  يرد ذكر ما  ، فإنه غالبا   من التعليم الفصل/إلى اإلستبعاد تؤدي التي  المتعددة يزمن حاالت التمي على الرغم من 

فاقية حقوق  وات  ة لحقوق الطفل،داألمم المتح  من اتفاقية  كلٌ فإن  إلى ذلك،   باإلضافة  في دستور البالد.    عدم التمييز

عند تصميم   ما يتم تجاهله    ا  أن هذه المبدأ كثيرالحق في عدم التمييز. غير    على  تأكيدال  تداالشخاص ذوي اإلعاقة، أعا

 .  الحكمالسياسات والبرامج، ال سيما في البلدان التي تغيب فيها المساءلة بين مختلف مستويات 
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ا  نمأي  -لجميع المواطنين، بمن فيهم جميع األطفال والشباب  أمر ضروري للغاية  إعمال الحق في عدم التمييز  يعتبر 

جعالن  ياللذان     6ورقم    4ين رقم  ن العامَّ ي  التعليق  من    تم توضيح الحق في التعليم دون تمييز في كل  .  اكانوا وحيثما وجدو

مع    المساواةقدم  فعالة على  المشاركة  الالحواجز الهيكلية التي تُعيق    إزالة و  عن تحديد  جميع مستويات الحكم مسؤولة  

لضمان تحقيق التعليم    كافيا    إال أنه ال يُعد بحد ذاته شرطا    ،ضروريا     ل حقا  شكأن هذا الحق ي  ومعولكن،  .  اآلخرين

 الشامل للجميع. 

 الصفري   اإلستبعاد/سياسات الرفض

مع    يتم اإلستشهاد به مقترنا  كثيرا  ما  ، الذي  الصفريالمطلق    اإلستبعاد/الرفضعدم  مبدأ    د  عيُ ،    على نحو مماثل  و

الشمول.  لتحقيق    ا   ضمانال يمثل    حد ذاته  في    ولكن  ظام للتعليم الشامل،  ن  تحقيق  ل   ضروريا  مبدأ عدم التمييز، شرطا  

تصنيفات  إدراج األطفال ضمن    يعتبر أنوفي التعليم.    ، بغض النظر عن الظروفبحق كل شخصيعترف  فهو ر  

وغير قادرة ،  "ادةاإلستف  غير قادرة على"  اأنهو    ،قابلة للتعلم    غير"على أنها  األطفال  تحدد فئة منالتي    تلك  ك  ،محددة  
 عيالصفري  على جم  /المطلقالرفض  عدم  مبدأ    وينطبق    و  .أمرا  غير قانونيا    الحصول على التعليم/المشاركة فيهعلى  

 ني، والطبقةث، والعرق، واإلنتماء اإلنوع الجنس  ،  ةعن اإلعاقبغض النظر    -ا كانوا وحيثما وجدوانمأي  -األشخاص

الدين...الخ.  ، والوضع اإلقتصادي،  اإلجتماعية يُ وباإلضافة  أو  الصفري    /المطلقالرفض  عدم  مبدأ  حظر  إلى ذلك، 

يطلب من الطالب إجراء   عندما  أو    ؛  الطفل غير قابل للتعليم؛    أي عندما يعتبر:  المباشراإلستبعاد المباشر وغير  

ي اإلعاقة  والشباب ذواألطفال  ن  م  ؛ وعندما يُطلب  او دعم  بدون أن تُتاح له أي ترتيبات تيسيرية معقولة  امتحان للقبول

   التعليم.  على حصولال ليتمكنوا من يسمساعد أثناء اليوم المدرأن يكون لديهم 

  الترتيبات التيسيرية المعقولة 

  ضمانل  ال يكفي  حد ذاته  في    لكنهو  لتحقيق التعليم الشامل,  ضروريا  آخر    شرطا  يُشكل مبدأ الترتيبات التيسيرية المعقولة  

الترتيبات  و    يتم الخلط بين تدابير امكانية الوصول وخدمات الدعم الفردية  ما  وغالبا  .  لى التعليم الشاملالحصول ع

لتحقيق اتفاقية األمم المتحدة لحقوق األشخاص ضروريا     مسبقا    إال أن هذه األخيرة تشكل شرطا  التيسرية المعقولة ،  

صول التالميذ ذوي اإلعاقة إلى التعليم، على قدم المساواة مع و  تكفلفالترتيبات التيسيرية المعقولة  ذوي اإلعاقة.  

إلحتياجات    تُحدَّد تبعا  لة  و، فإن الترتيبات التيسرية المعققوة    نقاط  و  فردية  ونظرا إلى أن لكل تلميذ احتياجات .  اآلخرين

المعقولة يجب أن  أي مناقشة  . وعليه، فإن  كل شخص التيسرية  أن    نفسه. ويمكن  المعنيالشخص    تشمل  للترتيبات 

 جلسون يالشباب ذوي اإلعاقة الذين  وتعديالت محددة لألطفال    إجراء  الترتيبات التيسيرية المعقولة  على   ألمثلة  تشمل ا

التلميذ )  ةيلتلب  خصيصا    تكون مصممة  بحيث    ،لإلمتحانات المثال، الوقت اإلضافي، والنماذج احتياجات  على سبيل 

  ا  تمييز  الترتيبات التيسيرية المعقولة  يعتبر عدم توفير  موثقة في خطط تعليمية فردية. وي  هو  (البديلة، والغرف الهادئة  

 على اساس اإلعاقة.  

ز   عملية التعلم/التعليم. فهو عبارة عن ترتيبات أكثر مرونة الخاصة بوسائل  الطرق والعلى    عادة    الدعم الفردييرك ِّ

أنماط تعلُّم محددة.    الءمليت  معين  درس  عديل تمن خالل      تجسيدهايمكن   التيسيرية   وهو  مع  الترتيبات  يختلف عن 

التدابير الضرورية  تمالمعقولة التي تش لضمان تمتع األطفال والشباب ذوي اإلعاقة بحقهم في ل على مجموعة من 

 على قدم المساواة مع اآلخرين.التعليم 

أن تشمل   للجميع. ويمكن  خدام  وصول واإلستق تعمل على ضمان الاواسعة النطترتيبات  هي   إمكانية الوصول  دابيرت

قدرة األفراد على  مرافق مدرسية بدون حواجز تعيق    اءبن  ،سبيل المثال  على  ،التعليمب  علقة  تالوصول المتدابير إمكانية  

ألشكال المطبوعة، على  لبصيغ أخرى بديلةباإلضافة    تعليمية بالمواد  ال، وتالمعلومات، واإلتصاالر  يوتوف    ؛نقلالت

 لمبادئ التصميم العام. وفقا  تكون جميعها  أن
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راستويا الثانوية في نيبال. مصدر الصورة: كريستين سنودون/ اإلتحاد االعالمي للصم وكارميل كاتشيرو/اإلتحاد  موسكان، تلميذة صماء، في غرفة مصادر ضمن مدرسة 

 العالمي للصم 

 المتصلة بالتعليم  لتكاليف ا  عالجةم 4-2-2

من المتفق عليه    في حين أنه  .  ككل  م التعليمانظتكاليف      معالجة  تكاليف التعليم الشامل إال في سياق  جة  معالاليمكن  

للتعليم   موازية  ا  نظم التعليم التي توفر أطرحيث التكلفة مقارنة  بمن    التعليم الشامل أكثر فعالية    نظم  إلى حد كبير أن  

ل إلى تعليم شامل    وضع    عن  لحكومات  ا  تحجم  ما    ، غالبا  ةللتربية الخاص  العام مثل وزارات على عاتق    مسؤولية التحوُّ

للرتفاع  اإلبسبب  التعليم   على  المالمتوقعة  تكاليف  الهائل  الصلةترتبة  ذات  التي  الخدمات  البلدان  وفي  فيها اوكلت  . 

أ تُ )  رى  خمسؤولية األطفال والشباب ذوي اإلعاقة إلى وزارات  لم  ا   ص فيهاخص  والتي    لتعليم موازنة إال وزارات 

ولكن إذا  .  ذوي التكلفة العالية  التالميذت  فئامن  نظر إلى هؤالء على أنهم  يُ (، فمن الممكن أن  غير ذوي اإلعاقة  للسكان

ام  نظنفس    في    ذشمول كافة التالمي  إنف-للتعليم الشامل  إحقاقا  -التعليم    إصالح  يشكل جوهرعلى اإلنصاف    التركيزُ كان  

إعادة تخصيص للموارد القائمة.   حيان  في بعض األو،دارات الحكوميةالموارد بين ا اإلتقاسم  يتطلب  وف  التعليم س

.  متعدد القطاعات  قويا    وتعاونا    لنظام التعليم القائم  شامال     ويتطلب تحليال  والحقيقة أن هذا األمر يختلف بين دولة وأخرى  

 ، فمثال  

  ُي اإلعاقة  ذوي  والشباب  األطفال  الكثير من  أن  بسبب  رغم  بالمدرسة  اإللتحاق  المرتبطة منعون من  المخاوف 

فإن مسؤولية ضمان توفير طرقات مالئمة مؤدية إلى المدارس تقع على عاتق وزارة النقل،  وخدمات    سفر  الب

 بالتعاون مع وزارة التعليم؛  -النقل

   فإنه يتعين  عل مينف من المعدد كا  ولم يكن هناك  بالمدراس  الملتحقين  األطفال والشباب     ارتفعت أعداد وفي حال ،

   لحاجة إلى المزيد من الموارد البشرية؛ تلبية اعلى وزارة التعليم التعاون مع وزارة المالية ل

 الخاص،   ولكن ضمن أطر التربية  ،فعليا    المدارسباإلعاقة  ذوي  فيها األطفال والشباب    يلتحقالتي  في البلدان  و

وزارة التعليم، ووزارة الصحة، ووزارة الشؤون اإلجتماعية(      عادة    تشمل  )التي  المختصة  يتعين على الوزارات  

- موجودة  ال  ز على توفير التعليم الشامل عن طريق اإلستفادة من المواردرك ِّ خطة مشتركة تُ العمل على بلورة  

 األموال و/أو الموارد البشرية.  وزيعدة تاألمر الذي قد يشتمل على إعا

خدمات الدعم، وخدمات التأهيل/وإعادة   تتوفر  يجب أن  ذوي اإلعاقة،    شخاص  دة لحقوق األإلتفاقية اإلمم المتح  ووفقا  

ا  ، وبينموعليهبين ليلة وضحاها.  ذلك    دثكن أن يحالمم  من غير. لكن  على مستوى المجتمع المحلي    المطلوبةالتأهيل  

األطفال قد يضطر بعض    ل،  ألمواا    تخصيص  إعادة    بهدف  وطنية فعالة،  وتوظَّف اإلستثمارات لضمان تغطية  
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وفي بعض الحاالت  إلى ارتياد مرافق بعيدة عن المجتمعات التي يعيشون فيها.  ولفترة محدودة،  اسرهم(  و  والشباب )

  إيجاد ، يجب  عالية التخصصمهمة  خدمات إعادة التأهيل    تحديد اإلعاقة، أو العالج أوعملية  المحددة التي تكون فيها  

مثل هذه   ، ال ينبغي أن تؤديومع ذلك  سواء.    ير الدعم لألطفال، والشباب، واألسر على حد  ل توفجحلول مبتكرة من أ

من العيش  طفال والشباب، وأسرهم  ألا    تمكين  ي  ف  تسهم  أن    جب  نه على العكس يإإلى الفصل، بل      مطلقا      األحداث

 .   مجتمعاتهمفي والشمول 

 ز الشمول  تعز أن للالمركزيةيمكن  -البقاء في المدرسة 4-3 

 والنقل   اجب اجتيازها للوصول إلى المدرسةوالمسافة الو  وصول إلى التعليم بتوافر المدارسصعوبات  التتعلق   ال  

الحق   بشأنبالوصول إلى المعلومات، ال سيما    حسب، بل أيضا  فوالصرف الصحي(    ه والبنى التحتية المالئمة )الميا

الشامل. ولكن   التعليم  العاتُشير  في  أيضا  البحوث  األنظمة    لمية   أن  تُ الالإلى  التي  اتخاذ   مسؤوليةفيها    سندمركزية 

المحلية  إلى  القرارات   األكثرالسلطات  تكون  أن  المرجح  احتياجات    قدرة    من  لتلبية  يرقى  شامل  تعليم  دعم  على 

 (. 2015& 2012سف يالمجتمعات المحلية )اليون

بغياب التنسيق بين   ما تكون مرتبطة    فالتحديات عادة  .  واحدفي آن    غير أن الالمركزية تنطوي  على تحديات وفرص

   ها فية التي يحرز  ظم الالمركزيالنُ   في    وإلى المستوى المحلي.    ال  من المستوى المركزي، وصو  ا  ، بدءكم  مستويات الح

تحقيق  ل    م للمواردتخطيط مالئ  باإلضافة الى   ،  والمتسقة  ةمن اللوائح الشامل  توجد مجموعة    ،التعليم الشامل تقدما  

المركزية    تتيح    .  ذات الصلة  الرأسية  فقية واألمساءلة  الآليات    مع  ،  على مختلف المستويات  تعليم جيد وشامل للجميع

النظام بالتنسيق مع  عمل  ت  ، الخدمات  فديم  أكثر استجابة لتنظم  إلنشاء    ا  (  فرصبيروقراطيةالعباء  األتخفيف  و)النظام  

، وفي جميع مراحل الحياة. وفي  سن مبكرة  ذمن  سرهم، ابتداء  أو    دعم لألطفال والشبابالات  خدم  وفرت    التعليمي،  

محددة    هيئةل  يمكنبعض الموارد. فمثال،    الجهات المختصة    ان تتشارك  بعض الحاالت، قد يكون من األهمية بمكان  

ال ينبغي  ومع ذلك،  .  األخرى  المختصةهيئات  كافة الع  ممحدد  في مجال    ديهاالعاملين ل  ن  األخصائييخبرة  تتقاسم  أن  

ال تتوفر فيها    قالخدمات ألنهم يعيشون في مناطالالمركزية  إلى حرمان األطفال والشباب ذوي اإلعاقة من    أن تؤدي  

 الخدمات بالقدر الكافي.  

 لورغم اإلحتفافي جميع أنحاء العالم.   تحديا  يشكل حقوق األطفال والشباب ب  وجميع السكان معرفة اآلباءضمان إن 

واألسر الذين لديهم طفل   اآلباءفإن الكثيرين من تفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل، عتماد اإل بالذكرى الثالثين را  مؤخ

سر أن طفلهم ال  واألاآلباء يفترض    ما     حقوق طفلهم. وغالبا  ال يعرفون إال القليل عن    ،  اضطرابات نمائيةيعاني من  

لذلك، فإن توفير التعليم ألنه يعاني من قصور أو إعاقة.    على قدم المساواة مع األطفال اآلخرينيتمتع بالحقوق نفسها  

المنتمين إلى  لأل، كما  والدعم ألسر األطفال والشباب ذوي اإلعاقة ضروري    أمرٌ   األقليات األخرى،طفال والشباب 

 لبقاء فيها.  التحاق هؤالء بالمدارس والدعم 

المبكرةالرعاي التعليم و   4-3-1  الطفولة  اإلة في مرحلة  التأهيل وإعادة  كتشاف  ،  إلى خدمات  المبكر، والوصول  والتدخل 

   التأهيل 

إلى تعليم ودعم    برزما ت  غالبا   ف  أولياء األمورالحاجة  فأثناء  الطفل.  الحمل،  تحتى قبل والدة  أولياء يمكن إعالم  رة 

ي الصحة دعم عمليات اإلحالة إلى خدمات يصائخا يمكن أل؛ كم جميع االطفال والشباباألساسية ل حقوقبـال  األمور

الرعاية في مرحلة الطفولة  التعليم و  يعتبر  .  اإلحتياجات  تحديد    على    استنادا  )خدمات الرعاية اإلجتماعية(  أخرى  

 ، عمرلخالل السنوات الخمس األولى من ا تم الدماغ ينمو % من 85االطفال، سيما أن  امرا  ضروريا   لجميع المبكرة

مثل األطفال ذوي اإلعاقة    ،  المنتمين إلى الفئات السكانية المهمشة والضعيفةألطفال  ل  تتسم بأهمية أكبر بالنسبة  إال أنها  

الرعاية  في مرحلة الطفولة  التعليم و  والحقيقة أن  حالة فقر.    ياألقليات اإلثنية/اللغوية واألطفال الذين يعيشون ف  من

لضمان   نقطة اإلنطالق  تشكل  اإلحتياجات وتقديم خدمات الدعم لألسر. كما أنها  في تحديد    يا  اساس  المبكرة تعد عامال  

أو إعاقة قصور ما،    لديهم  ن. أما في ما يتعلق باألطفال الذيطفولةمرحلة ال  نجاح  و    ،لإللتحاق بالمدارس  اإلستعداد  

أمرا  والتعليم  الرعاية  عتبر  تف    محددة، المبكرة  الطفولة  ذلك مكوناتها    حاسما    في مرحلة  بما في  لبلورة خطة عمل، 

مرحلة الطفولة المبكرة من    ناجحنتقال  اتحقيق    علىهذه الجهات    تساعدكي  لدعم األسر والمدارس    بالتعليم، والمتصلة  

 . إلى مرحلة التعليم اإلبتدائي

في    دث  أنها يمكن أن تحكما    ،  من العمر  األولى  السنوات  في     غالبا  تحدث    هما عملية    والتدخل المبكر   كتشاف  اإل

الحياة أثناء دورة  اإلكتشاف    و  .أي وقت  أن خدمات  المبكرفي حين  الدول      والتدخل  قطاع تقع ضمن    في غالبية 

والتدخل لإلكتشاف  استخدام المبادئ األساسية    أيضا  يمكن    إال أنهعلى صحة األم والطفل الصغير،    تركز    ، والصحة 

والتدخل   اإلكتشاف  من جهة أخرى، يشكل  .  أي مرحلة الحقة من العمر  أو إعاقة في  / و  قصورأي  المبكر لتحديد  
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أقرب وقت ممكب  سمح  ي  مهما    المبكر مفهوما   في  اإلعاقة  وتنفيذ تخطيط  على  العمل  لي  ابالت  ن، وتحديد وتشخيص 

هجية خاصة بالتحديد  استراتيجية ومن  عند تطوير    وناجحة ومستقلة.    الضرورية لضمان حياة  و  الزمة  تدخالت الال

المبكرين،   بمكان  والتدخل  األهمية  توفير  أن    مراعاة  من  لعدة قطاعاتستكون  الخدمات  هذه  عملية   وفقا  و ،شاملة 

وهي:    مصدرها ثالث قطاعات على األقل،  قدمة  ، وأن الخدمات المللنموذج البيولوجي النفسي اإلجتماعي لإلعاقة

 .  )أو العمل( يمالصحة، والحماية اإلجتماعية، والتعل

بالتخطيط مد  و  كما ه  وتماما   المتصلة  الجوانب األخرى  إلى  بالنسبة  بدور  الحياة،    ىالحال  األمور  أولياء  يضطلع 

واإل  مساعدةفي  أساسي   الصحة،  مجال  في  المبكر،  كتشاف  األخصائيين  ومعالجة تحديد    في    ،والتعليم  والتدخل 

  كٌل من   يأخذوالتدخل المبكر أن  اإلكتشاف  برامج  جميع    تضمن    أن ويجب    .بشكل صحيح  الصعوبات أو اإلعاقات  

   ضروري   والتدخل المبكر      يعتبر اإلكتشافوألطفال بعين اإلعتبار.  المتطورة لقدرات  ال  ن وأولياء األمورواألخصائي

والتخطيط لها.    ايجب مراعاته  التي     تأهيلال احتياجات   إعادة  إلى إعاقة، و ما هي    يؤدي  قصور  الما إذا كان  تحديد  ل

عندما يتم تحديد   مطلوبة    غالب ا ما تكون  -  هاأو تكييف مهارة موجودة  إعادة تعلمو    ،عملية إعادة التأهيل  حين أن  في  و

التأهيلف،   عاقة في مرحلة الحقة من الحياةاإل لضمان تمتع   أضروريامرا   يعتبر  -اات المطلوبة  مهارالأي تعلم  -أن 

يُنظر إلى خدمات إعادة التأهيل والتأهيل على أنها والتعلم، والعيش مع أسرهم. وفي الواقع  هم في اللعب  وقاألطفال بحق

مع خرى، واألوزارات  الأن تقيم وزارات التعليم شراكات مع  تتطلب  شامل. و   التعليم  الخدمات دعم ضرورية لتحقيق  

إلى اللغة،  تعليم في تيسير الوصول  لاخبراء  ذه الحالة، من الممكن أن يساهم  وفي هخدمات .  ال  غيرهم من مقدمي  

الحطريقة  ، مثل  وتعلُّم مهارات محددة المرتبطة بمهارات  اليومية،  يبرايل، واألنشطة  اللغوية ر  يتطوواة   المهارات 

الشفاه حركات  وتطوير  و   ،وقراءة  والصغرىتحفيز  الكبرى  الحركية  ا،    المهارات  والبرمجيات  ألواستخدام  جهزة 

 المرنة. الحاسوبية 

   إليهاضبط الوصول ، وليس الدعم متطلبات  تقييم  4-3-2

  نصت عليه   حسبما  به    يجب الوفاء  حكوميهو التزام  لألطفال والشباب ذوي اإلعاقة    الزم  الدعم ال  توفير  وتقييم  ان  

اإلعاقة.   ذوي  األشخاص  لحقوق  المتحدة  األمم  هذهواتفاقية  توفير  مشاركة    يتطلب     ا   متعددة  جهات  الخدمات  

لنموذج ل  وفقا    في بعض البلدان  تمي  زالالي      اإلعاقة،    وتقييم  غير أن تحديدللمستقبل.    ا  وتخطيطمختلفة  خصصات  تو

 ، تؤدي في الغالب إلى اإلستبعاد والفصل من الخدمات العامة. قديمة أدوات وطرق  بإستخدام لإلعاقة،  الطبي

وتطوير   ،إلى المدارس ليشمل الحس باإلنتماء  إللتحاقمجرد اعدى  يت التعليم الشامل    فإن  أعاله،    تمت اإلشارة اليه  وكما  

واكت  الهوية التعلُّم،  في  والمشاركة  واللغوية،  واإلجتماعيةاب  سالثقافية  األكاديمية  ذلك  .  بنجاح  المؤهالت    فإن   مع 

 اركة شوالشباب الم األطفال  ال يستطيع  ،  أخرى  ؛ وبعبارةلتحقيق التعليم الشامل  مسبق  شرط  تعتبر   الوصول    مكانية  إ

الخدمات و    اإلعاقةوتقييم    حديدتل   حاليا    ستخدمة  يجب أن تُركز اآلليات الم،  التالي  وبوصول إليه.  ال  فيما ال يستطيعون

يتم . وينبغي أن       في بيئات داعمةو  ضمن األطر األكثر شموال  -بما في ذلك التعليم-، على توفير الخدماتالمطلوبة

الخدمات من التربية    وزيعإعادة ت  بالتوازي مع  للتعليم الشامل  الالزمة لتحقيقة مع توفير الخدمات  تحديد وتقييم اإلعاق

الشاملة،    إلى  الخاصة   اإلعاقةالبيئات  ذوي  للطالب  المستمر  اإلقصاء  بمكان  بالتالي    و  .لتجنب  األهمية  من    أن ، 

من األشخاص الذين    فريق متعدد التخصصات  ة  بواسطو  ،منهجية متمحورة حواللطفل  ضمن    تحديد وتقييم اإلعاقةيتم 

 الشمول.   يقالتي تع تصورة الم، وليس على الحواجز يركزون على توفير الخدمات األكثر شموال  

 قدرة نظام التعليم الشامل على أداء دوره  تطوير  ما بعد اإللتحاق: 4-4

يتطلب    فهو.  التعليم العام    مدارسإتاحة الوصول إلى  مجرد    يتعدى  نظام للتعليم الشامل    فإن تطوير   ي،  كما ذكرنا سابقا  

ل عميق في النظام، ي  يعتمد   .  من موارد  لديه  وما  كل بلد    تتوقف على قدرةتلفة  خطرق مب  هؤامكن إجرإحداث تحوُّ

ن  إلى ما هو ابعد ممنها    يذهب العديد   والتي  الحوكمة،  ب  مختلف الجوانب المتعلقةعلى    نجاح عملية  التعليم الشامل  

 قطاع التعليم. 

  لتحقيق الشمول واإلنصاف صلة ذات  يلو نماذج تموكافية موارد تخصيص  4-4-1

تحقيق الهدف الرابع من أهداف  ب  عاجل. ولكن، ورغم اإللتزام الالمساواة  لتحقيق    لتعليم الشامل  تمويال  ا  تمويل     يعتبر

ال  اغلب  فإن  المستدامة،    ةالتنمي اإلنفب  تهتم  البلدان  المساواة  اق  تتبع  أ   على  والحقيقة  التعليم.  الموازنة    نفي  حجم 

  أبدا  البلدان لم تصل  معظم  أن  الدراسات التي أجريت بهذا الشأن    ت. وقد أظهرالمخصصة للتعليم هو مسألة سياسية

ي تحقيق ف   .  يساهم التمويل الخارجي أيضا  للتعليم  القومية    موازنةال% من    20تخصيص    وهو    المثالي  المستوى  إلى  
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الموجه إلى األطفال والشباب ذوي اإلعاقة الدولي  أن التمويل    تشير إلى  الوصول إلى التعليم، رغم أن بعض الدراسات  

 التعليم الشامل.  الخاصة، وليس نظم  التربيةيُستخدم لتمويل أطر 

الميزانية،     و ، مع وازنةالم  اموال  ص  لتخصيمختلفة    طرق  اعتماد  التعليم الشامل، ،    يتطلب  باإلضافة إلى حجم 

  : فيما يلي بعض األمثلة لهذه النماذج: بعض النماذج أفضل من سواهاأن اعتبار 

 المدخالت

اإلعاقة،    رصديُ  المال لألطفال والشباب ذوي  تاحة إل بحيث يخصص  مبلغ محدد من 

،   وتوصيفهم  األطفال والشباب ذوي اإلعاقةيُحفز تحديد  هذا األمر    إمكانية الوصول.  

 في مواقع محددةعينة مالحتياجات االذوي من التالميذ  تجميعؤدي إلى وي

 المخرجات 

التمويل   المدارس/المعلمين.  أل  وفقا     يُخصص  المنافسة بين   وإن هذا األمرداء  يُعزز 

  على فصل التالميذ الذين يحققون نتائج متوسطة ومتدنيةين، ويشجع  مالمدارس والمعل

    .واإلستياء منهم ،عن أقرانهم

 حجم التدخل 

ومن شأن ذلك لعدد التالميذ.    تخصص األموال بحسب الخدمات المطلوبة، وليس وفقا  

تيسير عملية تقديم  ذوي احتياجات معينة في مواقع محددة لمن  ع التالميذ  يجمتفز  ي  نأ

 الخدمات

يكون تمويل التعليم الشامل مرنا     أن  فالبد  ،سياسات وتنفيذهالل  مرن  تصميم  يُنظر إلى التعليم الشامل على أنه    وإذا كان

، بالمدخالت والمخرجات  المحددة لكل بلد والمرتبطةمن النماذج    مزيجافي الواقع  أن يكون التعليم الشامل  جب  وي  أيضا .

لالستجابة للمصالح الفضلى  مر األكثر أهمية هو أن تمويل التعليم الشامل البد أن يخصص  األ  حجم التدخل. ولعلو

 المحلية     مجتمعاتال    قريبة قدر اإلمكان من  تكون  بيئات مالئمة وشاملة    إستحداث   بحيث يتم،    اإلعاقةلألشخاص ذوي  

)المالية والبشرية على السواء( بهدف اإلستجابة بشكل مالئم    الموجودة  نماذج التمويل إلى األصولتستند  أن    يجب    . و

 الحتياجات كل متعلم ونقاط قوته وتطلعاته. 

  من موظفي التعليم المدربين تدريبا  جيدا ، بمن فيهم المعلّمون من ذوي اإلعاقة عدد كاف 4-4-2

وتدريبهم. ولكن، لسوء الحظ، ما زالت برامج تعليم   علمينكبيرة في توظيف الماستثمارات  بالكثير من البلدان  قامت  

تُ عل ِّ المُ  الدراسية أرك  مين  االب و  ز على المجاالت ذات الصلة بالمناهج  إيالء   بدون،  المرحلة الدراسيةبلمتصلة  معايير 

الذي   ،م التعليماإصالح نظ والحقيقية أنم. على التعلُّ اإلعاقة المحتمل لكيفية تأثير تعلُّم األطفال، أو  يةيُذكر لكيفاهتمام 

والشباب بمن فيهم األطفال  -لجميع األطفال والشباب  التعليم الجيد  طلب اإلستثمار في  تي،  لمالتعليم الشا  يشكل جوهر

 ذوو اإلعاقة.  

 على هذا النحو ، فإنه يتطلب: 

في تنوع   حول ال  متساويةمعارف  كتساب  إل  منحهم فرصا  لمين يتضمن مبادئ التعليم الشامل، مع  تقديم تعليم للمع  1 

 ليكونوا جاهزين للتعامل معها.   والمتعددةفئات التالميذ المتنوعة ل التعرض ولفصول الدراسية، ا

 وتجسد حول الطفل،  ة  حورممت  هذه العمليةبحيث تكون  الخدمة،  وأثناء   المعلمين قبل  وتدريب  تعليم  لية  عمتوفير    2 

   م، وتركز على النهج الفردي. لتصميم الشامل للتعلُّ ا مبادئ 
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 .من التنوع البشريالتي تحترم اإلعاقة كجزء  التمؤهالمهارات، والمعارف، والكتساب ا 3 

 . لديه معالجة مكامن الخلل  إلىيم وتعلم تستند إلى جوانب القوة لدى التلميذ، وليس اعتماد أساليب تعل  4 

وا  الترتيبات التيسيرية المعقولة ليتمكن  توفير  و  ،المعلمين  تدريب وتعليم  توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة في برامج    5 

 . كمعلمينمن اإلضطالع بدورهم 

كي يتقنوا لغة /لغات اإلشارة المحلية باعتبارها لغة روي ل صم التدريب الض تلقي المعلمين العاملين مع األطفال ال    6 

 . التدريس المعتمدة

إلى اكتساب فضية  المسارات التعليمية الفردية الم، و ةالمرونتتمحور حول  مناهج الدراسية   للإصالحات  إجراء    7 

 والعشرين. لحادي المؤهالت الضرورية للقرن ا

من المعلمين الذين عاقة )واألخصائيين في مجال اإل مجموعة صغيرة من ه يتعين علىبأنوعلى الرغم من اإلعتراف 

ا من خدمات األطفال الصم( دعم المعلمين وعملية التعليم،    في حالة،  يجيدون لغة اإلشارة يجب أن يكون هذا الدعم جزء 

جميع من شأنها مساعدة جميع المدارس ووالتي  ،    الدعم ذات الموارد الجيدة على المستوى القومي واإلقليمي والمحلي

ذلك، يجب   وباإلضافة إلى للجميع، بمن فيهم االطفال والشباب ذوو اإلعاقة.  الم شامل وفعيتوفير تعل  علىالمعلمين 

د لألدعم  توفير     اإلختالط فال والشباب  طالراغبين في ممارسة مهنة التعليم لكي يتسنى لأل  ةشخاص ذوي اإلعاقمتجد ِّ

تقديم    هميمكن ، وإعاقات معينة    بخبرة مباشرة في طريقة التعاطي مع  و  معرفة واسعةب   يتمتعونمحترفين    ينيأخصائ

 تقديم تعليم ثنائي اللغة. ب  يسمحبما  ،نموذج للكبار المتعلمين بلغة اإلشارة كلغة أولى 

أنهم جزء المعلمين  ذوي اإلعاقة على  إلى  أنه يُنظر  الشامللتعلااستراتيجية  من    ا والحقيقة   المكاسبتحقق    التي  يم 
ذوي اإلعاقة ومن غير ذوي اإلعاقة؛ كما لألطفال والشباب  وقدوة  حتذى بها  شكلون بالطبع نماذج يُ . فهم سيللجميع

 الخبراء الداعمين لألطفال والشباب ذوي اإلعاقة.  أنهم موارد لعملية الشمول، ويؤدون دور 

 وصحيح .  أ  التعليم الشاملبالملتزمة     اإلدارةفرق        ، ة  ترتيبات القياد    تعزيز    بد منالوبنفس القدر من األهمية  وبالمثل،  

هم  دعمهم وتشجيع من  أيضا   البد    لكن،  والطالب    مالمعلعالقة  ب  كل ما يتصل  في  ساسي  يمثلون العنصر األ  أن المعلمين

في الكثير من البلدان  عتبر   تزال  ت القيادة المدرسية الورغم أن  وتحفيزهم من قبل قادة المدارس المطلعين والمتحمسين.  

 التعليم فهم التحديات التربوية   قادة    علىيجب    هأن  األـخذ في اإلعتبارمن األهمية بمكان  ف،     كبيرإلى حد    سايَّ س  مُ  منصبا  

أفراد مستمر مع أولياء األمور، والحوار  ال  الحاجة إلى    باإلضافة إلى  التي يواجهها المعل مون،    والتعليمية اليومية  

 المجتمات المحلية. 

 للتعليم الشامل  الئمة ومستجيبة ممناهج دراسية   4-4-3 

تؤثر    لية ٌيرؤية تحو  وهذا ما يشكل.  ا  مرن  ا  دراسي  ا  جهمن  يتطلب  لتعليم الشامل  ا  إلى أن  نظام    4يشير التعليق العام رقم  

 .  همالتعامل مع يةوكيف  األطفال،  جميع والمعلمين إلىالمدارس  نظرةمباشر على  بشكل

، وخدمات الدعم، والترتيبات التيسيرية ساليبواأل    مرونة المحتوي  مثل  )  الضرورية  الشروط  هذه  إلى  وبالنظر  ،  أوال  

الموحد   القومي  دراسيالمنهج  نفس الاتباع    -ا كانوا وحيثما وجدوانمأي  -الشباب  األطفال و، فإنه يمكن لجميع  المعقولة(

للتالميذ   .   طريقة  بكتابة  القراءة وال، من الممكن أن تشمل هذه الشروط الضرورية    وي اإلعاقة البصريةذ  بالنسبة 

ِّ أعناصر  باإلضافة إلى  برايل،   التعليم    تنقل، التوجيه والمهارات    الموسع )مثلاألساسي  نة للمنهج الدراسي خرى مكو 

 ى تقرير المصير...الخ(.  علنظم المساعدة   ، والتقنية المساعدة  الحسية، و كفاءةال  و ،الوظيفي
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الفردية  مستجيبا   المرن  الدراسي  المنهج  يجب أن يكون    ،ثانيا   القائلة بأن  ضالفرإلى    ومستندا    ،لألهداف  عمليتي ية 

تعلمه، كما أنه يشير بوضوح  بما تم   ً  مباشرا : فالتقييم مرتبٌط ارتباطا  العالقة الدائرية نفس من  زء  جالتعلُّم والتقييم  

 جديدة.  تعلم   ت لفرصِّ مساراإلى 

يجب عليهم التغلب  التي  الحواجز    األخذ في اإلعتبار    ال بد منقياس التقدم )الفردي( الذي أحرزه التلميذ،  عند    ثالثا ،

 .  مهلتحقيق أهدافعليها 

، الثقافيةإلعتبارات  ا  واألساليب والمواد المرتبطة به    وطنيالمنهج الدراسي ال  يراعييجب أن  باإلضافة إلى المرونة،  

بيال  نثم  يُ أن  و القائمة  والمنزل  نعالقة  المجتمع    تضمينوينبغي      و.  والمجتمع  ،المدرسة،  أفراد  المنهج   في  جميع 

تقديم وعرض  ما يرد من  في أنفسهم    التعرف على    المجموعات المهمشةمن  الدراسي، لكي يتسنى لألطفال والشباب   

تأخذ بعين أن  ، والقيم والرسائل واضحة وصريحة  التأكد  من أنجب  وي  المواد التعليمية.  األنشطة وإيجابي ضمن  

 اإلعتبار الفئات السكانية الصامتة، أو المخفية، أو غير المرئية. 

استبعاد األشخاص    تاريخ    ،تعليم حقوق اإلنسان لجميع التالميذالمنهج الدراسي المتمحور حول    يتضمن  ذلك، يجب أن  ك

لتالميذ ل  بالنسبة التعليمية. والمواد  جميع األشخاص ذوي اإلعاقة في  تمثيل يضمن أن ذوي اإلعاقة واضطهادهم، و

يتضمن  بلغة اإلشارة )أي منهج دراسي    شامل    برنامج دراسيالمنهج    يتضمن، ينبغي أن  أو الصم المكفوفين  ،الصم

 (. اللمسيةولغة اإلشارة   ،لغة اإلشارة لغويات وثقافة وتاريخ الصم،  تدريس 

أهمية  قصوى بالنسبة إلى األطفال والشباب ذوي اإلعاقة. ورغم أنه   الوصول إلى المنهج الدراسي الوطني ب ويكتس

المكفوفين، صم  الالمكفوفين، أو    وأ  ،األشخاص الصمال سيما  بعض األطفال والشباب،  عالميا أن    همن المتعارف علي

أخرى لكي    ةمحدد  لأو إلى وسائ  ،( كلغة تدريسيةلمسيحتاجون إلى لغة/لغات اإلشارة )بما في ذلك لغة اإلشارة ال

،  (الميسرة ، وغيرهاتحتية  البنى  الالرقمية، و  التقنيات   وطريقة برايل،  ،  مثل  الوصول إلى المنهج الدراسي )يتمكنوا من  

ملموسة دعم  إلى وسائل  كلهم  يحتاجون  اإلعاقة ال  ذوي  والشباب  األطفال  أن  اإلعإال  ذوو  والشباب  فاألطفال  اقة . 

األشخاص    وغيرهم  الذهنية،   دعم    قدالذين  من  إلى  المعقدةبعض    لتأديةيحتاجون  الشخصية.  المهام  ، والمهارات 

المنهج وتوسيع  تكييفيتطلب الذي قد  األمرالتعامل في ما بين األشخاص.  مهارات للتعويض عما يفتقرون إليه منو

 وفقا  إلحتياجاتهم الفردية الخاصة.   وطنيالدراسي ال

 4المنهج الدراسي متغيرات 

ولكنه  ،  الوطنيالمنهج الدراسي  من المعايير والنتائج المتوقعة نفس على  تم تكييفهيالذي  المنهج الدراسي يتضمن 

  كذلك يتبع     .الوصول العادل والمشاركة المتساوية في المناهج الدراسية.  لضمان    طريقة برايل  ،مثليوفر تسهيالت  

الدراسي  المتوقعةب  يسمح  لمعايير نفسها، ولكنه  ا    لد  عالمُ   المنهج  النتائج  إلى تحديد مجموعة مختلفة من  ، باإلستناد 

 . كفرد  التلميذ

ما    هو عادة  و    صمم لألطفال والشباب ذوي اإلعاقة.  مُ   مستقل  عبارة عن منهج دراسي    هو-البديلالمنهج الدراسي  

الفصل الدراسي    مستوىوغالب ا ما يكون أقل من     كما  .في طبيعته  كما أنه مختزل    ،من المعلومات  ا   محدوديوفر قدرا   

على  وهذه المناهج غالبا  ما تركز  .المتوقعة للطالب، مما يحد من النتائج  تالميذكون مناسبا لسن اليما  ، ونادرا  المعني

فال والشباب ذوي اإلعاقة  أن األطوتفترض  ، و/أو المهارات اإلجتماعية،  المهارات الحياتية، والفنون، والحرف اليدوية

 . التعليمية التي يتطلبها المنهج الدراسي األكاديمي  قدراتالال يمتلكون 

  للتعليم الشامل إحقاقا  إمكانية الوصول وخدمات الدعم  توفير 4-4- 4

يجب  ال أنه  إجميع األطفال،  لاستثمارات     هي  وتلك المتعلقة بالمناهج الدراسية  الموارد البشرية، والمالية،    ومع أن

البيئات  تخصيص بعض اإلستثمارات لألطفال والشباب ذوي اإلعاقة.   إلى  الوصول  وباإلضافة  يحتاج قد  ،  ميسرة 

 تكنولوجيات المعلومات واإلتصاالت، و/أو  التقنيات المساعدة  األجهزة /الوصول إلى    الكثير من األطفال والشباب إلى  

 . لتعليم. حتى يتسنى لهم االستفادة الكاملة من فرص ا
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ندرج ضمن تقد ال    ،على التعليم  مباشرال  هارغم من تأثيربال، وأشكال الدعم هذه  أنوتجدر اإلشارة مرة أخرى إلى  

التصحيحية(، وأجهزة  والعدسات    العدسات   النظارات )أي    د  عا تُ ، بينمفمثال    .إطار صالحيات وزارة التعليم وحدها

  أيضا  قد يمكن القول  إلى المدرسة،    ضعاف البصرلوصول األطفال والشباب    ضروريةمن التقنيات المساعدة ال  التكبير

 لألطفال   ضرورية  وغالبا  ما تكون المعينات السمعية   ، داخل وخارج المدرسة.ها ضرورية لهم في حياتهم اليوميةإن

 حادة.  السمعية العاقات اإل ذوي  لألشخاص فهي ضرورية زراعة القوقعة ، اما سمعال ضعاف

تقع خارجها.  و  المدرسة  داخل    كرسي متحرك للتنقل  إلى استخدام  سيحتاج    ،  حركيةالطفل ذو اإلعاقة ال   فإن  بالمثل،  و

رجح الم  من  وزارة التعليم. من جهة أخرى،  خارج  ة   وزارة، أو وكالعلى عاتق  مسؤولية توفير هذا النوع من االجهزة   

وزارة ، على عاتق مثال   النص إلى كالم   تحويلرة المحلية، أو أجهزة تقع مسؤولية توفير التعليم بلغة/بلغات اإلشاأن 

لألطفال الصغار وأسرهم  لغة اإلشارة  تعليم  وزارة التعليم أو أي وزارة أخرى مختصة  دعم  أن تذلك، ينبغي  كالتعليم.   

 .أو اللمسية( مرئية )بما في ذلك لغة اإلشارة ال

   وتكنولوجيات المعلومات واإلتصاالت، وغيرها من خدمات الدعم  ، التقنيات المساعدة  ومن الضروري أن تكون  

تأهيل(. ال)وإعادة    هيلأتفردية للخطة تعليمية فردية، و/أو خطة    أساس  لكل فرد على      وتقدم ، ومنها  غرض  لل  مالئمة

 ة قطاعات(وشامل لعدخصصات )ق متعدد التيفر  بواسطة  توفيرها  الخدمات واالدوات الواجب    تحديديتم   وينبغي أن  

وفي الحاالت المعقدة،  .  شراء خدمات الدعم المطلوبة وتوفيرها ودفع ثمنهاالمؤسسة المسؤولة عن  تحديد    هيمكنوالذي  

   . على تغطيتهاكيانات مختلفة إلى خدمات دعم متعددة تعمل  الطفل أن يحتاج  من الممكن

النقل )والتي  بخاصة   ، إلى جانب ترتيبات أخرى  كرسي متحركاستخدام    شلل دماغيقد تستلزم حالة طفل لديه  فمثال،  

نطق    من اختصاصي  وقد يحتاج أيضا إلى دعم  من وزارة الشؤون اإلجتماعية ووزارة النقل(.    كلٌ     توفرهاينبغي أن  

)وهو    من قبل اختصاصي عالج طبيعي  إلى المعلمين  الدعم   تفديم  (، إلى جانب  وزارة الصحة    تقدمهاوهي خدمة  )

التعليم(مسؤولية وز توفيرها الدعم قد تكون مكلفة عندذه األنواع من خدمات  ه   . وفي حين أنارة الصحة، ووزارة 

 ولكنها في إطار نظام للتعليم الشامل.  تقديمها إال أنها تتطلب مبالغ مالية قليلة جد ا عند ضمن أطر قائمة على الفصل، 

.  وفي الختام، ال بد  ر في قضايا التعاون، وحسن إدارة الحاالتواإلستثمااألطفال والشباب،  إزاء    قويا    التزاما    تتطلب

 المباشر الذي يوفره معلمون مؤهلون.  التدريس ال تحل محل  التقنيات المساعدة من اإلشارة إلى أن 

  ةصالخا التربية حول  الدائر حسم الجدل 4-5

تعليم  تم تطوير    ضمن أطر قائمة على الفصل.  على فرص التعليم  يحصلون عادة     طفال والشباب ذوي اإلعاقة  األ  كان 

بما في    -توفير التعليم لجميع الطالب    ظم التعليم فيلنمتصور  فشل  لمن    انطالقا    اإلحتياجات التربوية الخاصةذوي  

اإلعاقة. ذوي  والشباب  األطفال  الخاصة    أصبحتالوقت،  مرور  ومع  .  ذلك  ال  راسخ  برنامج  التربية  نظام ضمن  

  . س مجرد خدمة لدعم الطالب ضمن نظام التعليم العام ولي ،تعليميال

اخذ طابعا  التعليم،  مؤسسيا  من أشكال   شكال    تأصبح  ا، إال أنهنشوئهاانتقاد منذ  موضع    ةالخاص  ربيةالت  توبينما كان

 . يق التعليم الشاملعائقا أمام تحق الخاص    التعليمبر  لذلك، اعتُ .  العام  للتعليم        لديه جهاز موازيمهنيا  على التعليم، و

 من الشمول.   إلى تحقيق اإلدماج بدال  كثيرا  ما أدت تفكيك نظام الظل هذا  كما أن مقاومة

إال أنه في  ،  البلدان المنخفضة الدخل  معظم  في    مستبعدون تماما  من التعليم  األطفال والشباب ذوي اإلعاقة  أن    رغم    و

البلدان ذات الدخل المتوسط   القائمة على  والمرتفع  معظم  التعليمية  هي  ،  الموضحة ادناه  كتلك    ،الفصلتبقى األطر 

 .  القاعدة

 

 عادة    قعتالتي    المؤسسات افي هذه  اإلعاقة الذهنية  ذوي  األطفال والشباب    يتلقى  :  اإليوائيــــــة  مؤسسات  ال

 ( عالجي  ذات طابع  ة  ترفيهيبرامج تعليمية/  )وغالبا      الرعاية الصحيةالشؤون اإلجتماعية  وزارة    تحت مظلة

 لمؤهالت األكاديمية. وغالبا  تركيز على  ابدون  أي  مع تركيز قليل أو  عن أسرهم،    بعيدا    لفترات زمنية طويلة  

ذوي   بالغينال المؤسسات اإليوائيــــــة الخاصة بالى  نتقال  إلى االإلى  اإليوائية  مؤسسات  الما يؤدي اإللتحاق ب

   ؛اإلعاقة 
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س امدرهذه األخيرة  تقع المدارس المتخصصة تحت مظلة وزارات التعليم، سواء أكانت    :المدارس المتخصصة

يهم قصور محدد دألطفال والشباب الذين للدى ا  المتصورة  تلبية اإلحتياجات    تهدف إلىأو نهارية. وهي  داخلية  

األكاديمية    . وقد تتبع هذه المدارس المتخصصة المناهجشخاص المكفوفين...الخ(مخصصة لأل)مثل مدارس  

 حتياجات تالميذها؛ا استنادا إلىوالعالجية،  لتعويضيةعلى المهارات التعليمية اهاتركز أيضا  المعيارية، ولكن

 

ما تكون  و عادة  : هي مشابهة لمدارس التربية الخاصة، ولكن على نطاق أصغر  دراسية الخاصةالالفصول  

رب التالميذ من بعضهم البعض، إال أن االطفال والشباب من ق. وعلى الرغم  تعليم العام  مبانيلمدارس الداخل  

  باستثناء من غير ذوي اإلعاقة،  مع أقرانهم  أو معدوم    لديهم تفاعل قليل جدا  الخاصة  الملتحقين بالفصول الدراسية  

 غير األكاديمية )مثال، الفنون، الموسيقى، التربية البدنية(؛  فصولربما في ال

 

  و موظف التعليم العام وغالب ا ما يعمل بها  ضمن مدارس  عن فصول دراسية خاصةهي عبارة  : المصادر غرف 

يمكن    الخاص  التعليم حيث  والشباب  ،  المختلقة  لألطفال  اإلعاقات  على  ال  ذوي  أو ال دعم  الحصول  سلوكي 

ى تقديم  تهدف أحيانا  إل  المصادر  غرف    . وعلى الرغم من أنالتعليم العام    لوضمن فص الذي ال يقدم  كاديمي  األ

غالبية يومهم المدرسي  الكثير من االطفال يمضون    إال أن    والشباب ذوي اإلعاقة ،  ى لألطفال  ددعم قصير الم

ال يتفاعلون مع األطفال والشباب من غير ذوي اإلعاقة إال خالل الفترات غير بالتالي  ، و  المصادر  في غرف

   األكاديمية. 

على النحو الوارد وصفه   مدارس متخصصة  ةوالشاملرس لغة اإلشارة الثنائية اللغة  وكما ورد أعاله، ال تُعتبر مدا :مالحظة
 هنا.  

 الفصل بشكل تدريجي   ىإلغاء االطر التعليمية الخاصة القائمة عل 4-5-1

من اتفاقية األمم المتحدة    24لمادة  اإللتزام  بامن أهداف التنمية المستدامة، وظهور الحاجة إلى    4الهدف    ظهور  مع  

  ن أ     ومع ذلك ، يمكن القولما، في المسار التحويلي.    ، إلى حد  ةالخاص   التربية، انخرط  حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةل

التعاون على مستوى النظام   تحدث في إطار روحألنها ال    4م  مع التعليق العام رق  ال تتماشى  المبذولة    دهذه الجهو

 برمته.  

وفي بعض .  مصادر  تحويل المدارس المتخصصة إلى مراكز  التحول    هذاإلحداث  حاليا   المعتمدة    قالطرومن بين   

 ث يح  مصادر  مراكز    تنشيئ    ، والتعليم العام  مدارس التربية الخاصة  بعض/كافة تالميذها في مدارس  تضع  البلدان،  

 ستكون لك، وباإلضافة إلى ذلضمان تقديم الخدمات الضرورية.   المجتمعفي المدارس دعم يمكن لموظفيها الحاليين 

، إلى جانب تدريب األخصائيين  منحهم الشهاداتاإلعاقة وتحديد األطفال والشباب ذوي  عن  مسؤولة    صادر  مراكز الم

 .  التعليم العام العاملين في مدارس

 ال  بحكم التعريف وحده،    لتحقيق التعليم الشامل للجميع.  مسبقا     شرطا    الخاص  تعليم  الطر  التدريجي أللغاء  اإل  يشكل 

الخاص  أطر  ب  فاظ  ت حااليمكن   الشاملالتعليم  التعليم  بالشمولالنظام.  نفس  ضمن    معا    وأطر  المقصود  مجرد   فليس 

ُ هذا  . غير أن  حقيقية  بل تزويدهم بتجربة تعليمية،  تعليمية معينة    أطرالتالميذ بإلحاق   اعتماد نهج شامل   يتطلب أيضا

في الظاهر،  متعارضت ي ن    )فلسفتين(  ني  الجمع بين رؤيت    تطلب  هو نهج ي . وهوتنفيذللتعليم الشامل  للتخطيط  قطاعات    عدةل

 هدف واحد يتمثل في تحقيق الشمول للجميع. لتحقيق 

ظم التعليمية بطرق مختلفة، بهدف  نُ الع المدني في  تمالمج  إشراكالتعليم الخاص  طر  التدريجي أللغاء  اإل  وسوف يتطلب

اإلعاقة أدوار جديدة ضمن  منظمات األشخاص ذوي  خصوص، سيكون لوعلى وجه ال.   ةجديدالممارسات  الدعم ا  

أن يصبحوا و  ؛،  مشورة الخبراء إلى األخصائيينيصبحوا مستشارين ، ويقدمون    المدارس )والنظم التعليمية(: أي أن

قدوة   تمثل  ناجحة  ونماذج  اإلعاقةمرشدين  ذوي  والشباب  بالتالي  -لألطفال  العام  مدارس    ،داعمة   لضمان   التعليم 

   .االطفال والشباب ذوي اإلعاقة الترحيب بمشاركة
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السيا يتعين    قوفي  األ  إشراكنفسه،  الممث ِّلة  منظمات  اإلعاقة  ذوي  السياسات   ،للصمشخاص  وضع  عمليات  في 

وبوصفهم مستشارين وخبراء    .  بغية تيسير فرص وصول األطفال الصم إلى اللغة  ، والتخطيط على كافة المستويات

 مقي ِّمة للمؤهالت اللغوية الالدائمة جهة ال إعتبارهم ، وبثنائي اللغة بلغة/لغات اإلشارة المحلية  الجيد  تعليم المعايير  في 

الحركية  لة لذوي اإلعاقات  الممث ِّ منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة  ليمكن   و  مع هؤالء األطفال.    الذين يعملون  ن  يلمعلمل

التنقلعلى إمكانيالمادية    حواجز  تعنى بال  والتي وأن يصبحوا مستشارين   ؛مستويات الحكم  جميع  في أن تشارك    ،ة 

 إمكانية الوصول. بشأن 

الممث ِّلة   اإلعاقة  ذوي  األشخاص  منظمات  الحسية  أما  اإلعاقة  في    ،لألشخاص ذوي  الخبراء  بدور  مجال  فتضطلع 

المساعدة اإلتصاالو،    التقنيات  واإلتص  تأشكال  المعلومات  وتكنولوجيات  بالاالتالبديلة،  ويمكنها  أن  .  تدعم  تالي 

ستخدامها. من جهة أخرى، يمكن لمنظمات األشخاص ذوي اإلعاقة  اكيفية  والتقنيات الالزمة  وزارات التعليم في شراء  

اإلجتماعية    رعايةية العمل مع األخصائيين في مجال التعليم وال جتماعاإلنفسية  ال  اتعاقذوي  اإلالممث ِّلة لألشخاص  

يمكن لمنظمات األشخاص ذوي  ،  يرا  وأخجتماعي داخل المدرسة وخارجها.  االنفسي  الدعم  ال وفير  تل  السعيمن أجل  

الدراسيةمصممي     مساعدة  ،أسرهم  ذهنية والعاقات  ذوي اإللة لألشخاص  الممث ِّ اإلعاقة   ، ومعلمي الفصول المناهج 

 باختصار،   .اإلعاقات الذهنيةذوي  والشباب    ألطفالا   أفضل الترتيبات التيسيرية  التي يحتاج إليهاعلى تحديد    ، الدراسية

  يضعالذي    ،تحول في النظام التعليميالإحداث  أكثر اإلستشاريين قدرة  على  اإلعاقة وأسرهم  ذوي  األشخاص    يعتبر

المتحدة لحقوق األشخاص   بموجب  الوفاء بها    باإللتزامات الواجو    - اإلعاقة  يلشباب ذوا  األطفال و اتفاقية األمم 

 عمليات اإلصالح المرجوة.  ميمفي ص -قةذوي اإلعا
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 التوصيات

الهدف   تحقيق  أجل  المستدامة    4من  التنمية  أهداف  للجميع بالقاضي    –من  والشامل  المنصف  الجيد  التعليم  ضمان 
من الضروري  ذوي اإلعاقة،    األشخاص  اتفاقية حقوق  وبما يتوافق مع    ،-للجميعوتعزيز فرص التعلم مدى الحياة  

 للتعليم الشامل للجميع. مشترك فهم ى  التوصل إل

تنوع  يؤكد على  والذي    2020  العالمي لرصد التعليماليونسكو  وفي هذا الصدد، يرحب التحالف الدولي لإلعاقة بتقرير  

وعلى وجه  الرئيسة الواردة فيه.  ةتوصيات العشرال بذلك  فرصة، مؤيدا  بل بوصفه  مشكلة، ليس بوصفه المتعلمين  

فإ لإلعاقةالتحالف  ن  التحديد،  االدولي  اإلعاقةل  ألكثر موثوقية،بوصفه الصوت  على    حركة حقوق األشخاص ذوي 

 بالغ األهمية: األمثل  جالنموذهذا تحقيق ، فإنه يعمل على تعزيز الصعيد العالمي

إلى جنب    جنبا  شامل، يتلقى جميع المتعلمين من ذوي اإلعاقة ومن غير ذوي اإلعاقة تعليمهم  التعليم  للفي إطار نظام  

إليه، بدءيتلقون  المحلية. فهم    هممع أقرانهم في مدراس وفصول دراسية ضمن مجتمعات من   ا  الدعم الذي يحتاجون 

إلى التعليم المهني والتعليم العالي في مدارس تكون   وصوال    االبتدائي، والتعليم الثانوي،والتعليم  ،  المدرسي  التعليم قبل  

االلتحاق    -ومن غير ذوي اإلعاقةأمن ذوي اإلعاقة  -بعض المتعلمين  قد يختار  .  ول إليهاللجميع، ويسهل الوص  شاملة  

معارف  و   اكتساب مهارات  وة ثنائية اللغة ،بمدارس خارج مجتمعاتهم المحلية لالستفادة من مدارس لغة اإلشارة الجيد

التعليمية   على هذه األطرن  لكن يتعي.  بعد  في مجتمعاتهم المحليةلم يتوفر    ةدعم محددأشكال  محددة، أو الحصول على  

 أن تكون هي أيضا شاملة .  

 التي تتيح يشكل الوسيلة  الشامل  تعليم  فال  .  ، والشمولالجودةتعزيز اإلنصاف، و  إلى  أي نظام للتعليم الشامل   يهدف  و

، على قدم  م الجيد  إمكانية الوصول والمشاركة في التعليلكل متعلم، بغض النظر عن قدراته، أو هويته، أو خلفيته  

قائم  ال    تعليمالنظام  للتعليم الشامل ال تتوافق مع  ة أن رؤية التحالف الدولي لإلعاقة  قوالحقي  .المساوة مع اآلخرين

مدارس التربية الخاصة وغيرها من االطر التعليمية  يجب التخلص تدريجيا  من  . لذلك،  )النظام العزلي(الفصلعلى  

 تحقيقا    مع العمل على تحويل الموارد البشرية والمعرفية الرئيسة إلى خدمات دعم،  جي،  بشكل تدريالقائمة على الفصل  

ألطفال والشباب  لاللغة  اكتساب    مجالفي    ونظرا إلى أهمية الدور الذي تضطلع به المدراس المخصصة للصمللشمول.  

  ونظرا  شاملة . وفي السياق نفسه،  غة  لغة إشارة ثنائية الل  مدارس  لتصبح    دعم هذه المدارس  الضروري  من  فإنه  ،    الصم

 طرق في تعليم القراءة والكتابة بالبصر،  افضعو مكفوفينلألطفال الإلى األهمية التي تكتسيها المدارس المتخصصة 

من  للجميع    ة  دعمها  لتصبح شامليتم    ،جلوطويلة األ  تعليمية قصيرة    ااعتبارها أطرأيضا  ، فإنه ينبغي  غير مطبوعة

 . كة والتفاعل مع المجتمع خالل المشار

  ا  موحدا  وجهدا  مشترك  ا  صوت  ،التنمية المستدامة  الرابع من اهداف  هدف  ال  والتعليم الشامل،  بالمتجدد     لتزامويتطلب ااإل

 ضرورية  التي يعتبرها التحالف الدولي لإلعاقة  التوصيات الواردة أدناه هي التوصيات    .من جميع أصحاب المصلحة

 عليم شامل لجميع المتعلمين، بمن فيهم األطفال والشباب ذوو اإلعاقة. لتحقيق ت  ملحةو

هة إلى الحكومات    التوصيات الموج 

وزارات التربية  يجب أن تخضع جميع المرافق التعليمية، سواءا  كان يديرها القطاع العام أو الخاص، للتنظيم  من قبل  1

 هني الشامل، وتنمية  الطفولة المبكرة، والتعلُّم مدى الحياة؛والتعليم ، أو الوزارات ذات الصلة  بالتدريب الم

فة في -يجب إنفاذ سياسات عدم التمييز واإلستبعاد/ الرفض الصفري، وإتاحة الترتيبات التيسيرية المعقولة  2 كما هي ُمعرَّ

 تعليمي.في جميع أنحاء البالد، وعلى كافة مستويات النظام ال  -األشخاص ذوي اإلعاقةاتفاقية حقوق 

 القيام باستثمارات كبيرة )بشرية، واجتماعية ومالية( في المجاالت التالية: يجب 3

توظيف وتدريب  معلمين مؤهلين ، بمن فيهم المعلمون من ذوي اإلعاقة،  الذين يمكنهم توفير تعليم  جيد  (أ

 لجميع المتعلمين؛ وشامل

التعليمية، ( ب التدريس والتعلُّم ، و وأنشطة المناهج   ضمان توفير إمكانية الوصول إلى جميع المرافق  ومواد 

 األنشطة الالصفية. الدراسية و

 ج(  توفير التقنيات واألجهزة المساعدة ، والتدريب على استخدامها؛
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أولياء األمور والمجتمع المحلي، وذلك ا في ذلك إشراك  د( ضمان توافر خدمات الدعم على كافة المستويات،  بم

 دارس على تقديم تعليم نوعي جيد وشامل للجميع.  بهدف مساعدة جميع الم

يجب أن تعزز إصالحات برامج تعليم المعلمين والمناهج الدراسية مبادئ التصميم العام للتعلُّم، بما في المساواة في   4

سم  الوصول والمشاركة في التعلُّم . ويجب  على وزارات التعليم أن تنخرط في التخطيط لمنهج دراسي وطني واحد ُمت

 الد، ويشجع على اعتماد نهج تعليمي فردي يناسب  الغاية المرجوة. بالمرونة  يعترف بتنوع الفئات السكانية في الب

وأساليب التواصل  -بما في ذلك لغات اإلشارة الوطنية ولغات اإلشارة اللمسية -يجب استخدام طائفة واسعة من اللغات  5

 ن يجيدون هذه اللغات (. على جميع مستويات النظام ) مع وجود معلمي

وتصنيفها إلى أقصى حد ممكن  حسب نوع اإلعاقة،  وتحليلهالضمان الرصد وتوفير  مرار، ويجب جمع البيانات باست 6

 الموارد الكافية، وتخصيص موارد وافية لتحقيق تعليم  شامل و جيد و منصف. 

ح التنظيمية، وآليات المساءلة وتخطيط الموارد  وفي النظم الالمركزية، يجب ضمان سن مجموعة متسقة من اللوائ  7

 .للتعليم الشامل، على كافة مستويات الحكومة 

  يجب أن تشارك  المجتمات، واألسر، وأولياء األمور، والتالميذ أنفسهم مشاركة فعالة  في أنشطة الرصد والتقييم.  و 8

لحكومات واألخصائيين المشاركة بفاعلية  على  لب إصالح قطاع التعليم بغرض تحقيق  المشاركة العادلة،  من ايتط

مستوى المجتعات المحلية  لتحديد جوانب القوة  لكل مجتمع وتفضيالته . ويعتبر  التشاور الجاد  واشراك المجتمعات  

 من أهداف التنمية المستدامة. 4ثمر للهدف المحلية، واألسر، واآلباء  ، أمرا  ضروريا   لتحقيق م 

I   المجتمع المدني هة إلىالتوصيات الموج  

المحلية، والمدارس والنظم    1 المجتمعات  بأدوار جديدة ضمن  اإلعاقة  أن تضطلع منظمات األشخاص ذوي  يجب 

في إعاقات محددة؛  ومرشدين يمثلون نماذج يُحتذى بها وقدوة       التعليمية.  وأن يصبحوا مستشارين وخبراء مختصين

ع منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة دور تؤديه في  وضع السياسات، وتقديم  لألطفال والشباب ذوي اإلعاقة. ولجمي

سي االجتماعي، المشورة  بشأن إمكانية الوصول،  التنفيذ الفعال ، و إعداد المعلمين، ودعم  اآلباء ، وتقديم  الدعم النف 

لك التحول في النظام التعليمي  وماإلى ذلك. يمثل األشخاص ذوي اإلعاقة وأسرهم أفضل المستشارين  ا قدرة   إلحداث ذ

اإلعاقة ذوي  والشباب  األطفال  اإلعاقة  -الذي يضع  ذوي  األشخاص  اتفاقية حقوق  عمليات    -والتزامات  في صميم 

 اإلصالح المرجوة.

ومصادر التمويل الخارجية للمنظمات غير الحكومية الدولية، بالهدف الرابع من أهداف    ونيجب أن يلتزم المانح  2

الم شاملة التنمية  بأحكام   مشروطا   التمويل  منح  جعل  عن طريق  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  حقوق  واتفاقية  ستدامة، 

الدولية فرص المشاركة بشكل     . إلى ذلك، ينبغي أن تضمن  الحكومات لجميع المنظمات غير الحكوميةلمنظور اإلعاقة

فير الخدمات المالئمة والشاملة. ويتعين على  فعال وهادف في  جهود  اإلصالح، مع اإلبقاء على دورها الريادي في تو

 جميع المنظمات غير الحكومية الدولية أن تتعهد بتقديم كامل دعمها لتصميم نظم للتعليم الشامل ووضعها حيز التنفيذ. 

  Inclusion International /اء الشاملاإلحتو منظمةجنوب أفريقيا. مصدرالصورة: دراسي شامل في  فصل 
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 الخالصة 

.  بفعالية  ميع  الجمشاركة  لضمان  متكافئة  ة فرص  خلق    المجتمعات، و   لتحويل  األساسية  الركيزة  هو المفتاح والتعليم  

 تؤثر جميع   لضمان أن  التعليم الجيد المنصف والشامل يشكل خطوة  ضرورية  ب  المقصود  هو  على ما تفاق  االأن  يبدو  و

ا نمأي  -المتعلمون ذوو اإلعاقةعلى جميع المتعل مين، بمن فيهم    ا  إيجابي  تأثيرا   د،  بالال   في جميع أنحاءالنظم التعليمية  

 .   بالخلفلضمان عدم ترك أحد  ، وذلككانوا وحيثما وجدوا

.  بشأن التعليم الشامل  ةالرائدالمبادرة  من   التحالف الدولي لإلعاقة نتائج المرحلة األولى  يعكس    من خالل هذا التقرير،  

ل إلى موقف  صالتو  بناءة ومحفوفة بالتحديات، من أجل  نقاشات وحوارات  مع    ،  الكثير من الوقت  تاستغرقوالتي  

ومتفق   عام    عليهواضح  مكوناتبشكل  مختلف  اإلعاقة  بين  ذوي  األشخاص  حقوق  هذه  تعتبر  و  .حركة 

أي هذه التحوالت   ك  رُ ت  شامل للجميع وضمان أال ت  التعليم  ال  تحقيقالمطلوبة ل  التحوالت  لتوجيه    المساهمةضرورية  

 .  بالخلف متعل ِّم من ذوي اإلعاقة 

التقرير   من خالل  التعليم الشامل للجميع ، بما في ذلك  ب  لمتزايد  هتمام العالمي اإلابويرحب التحالف الدولي لإلعاقة  

يرغب التحالف الدولي لإلعاقة من خالل  لذا،  .  الطريق طويال  . ولكن مع ذلك ال يزال  2020العالمي لرصد التعليم  

التقرير في   ألشخاص ذوي ظمات ان م  تستخدمها أداة     باإلضافة الى تقديم  ،  توصيات للعمل والمضي قدما    قديمتهذا 

وسيواصل التحالف  عاقة.  في مناصرة إعمال حقوق جميع المتعلمين ذوي اإلبفاعلية  اإلعاقة لكي تتمكن من اإلنخراط  

نةبغية إثراء    ،التقرير  المنجز من خالل هذا  الدولي لإلعاقة العمل   اإلستمرار في تطويرها و/أو  و  ،هل  العناصر المكو 

  ، من مجموعة واسعة من المتعلمين ذوي اإلعاقة  المكتسبة  ، والخبرات  ة  ت الحالدراسامثل     ،بأدلة إضافية    توضيحها

. ، وغيرها من العوامل ذات الصالة بالهويةالعرق  ، ونوع الجنس    واإلعاقة،    نوع  المناطق، و من حيث  وتنوعها  

حالف الدولي لإلعاقةهذا التوجه  الت  انفذهي  التي  بشأن التعليم الشامل    ةالرائد  المبادرة  المرحلة الثانية من    سوف تدعم  و

والتدريب  ،  هاتفسيرو،  في هذا التقرير  الواردة  الرسائل الرئيسة    إلى  الجهود الرامية إلى نشرباإلضافة  السابق الذكر،  

المعنيينجميع    مع    فضال  عن مناصرتها  عليها،   باألعضاء  التحالف الدولي لإلعاقة،  ويرحب  .  أصحاب المصلحة 

حقوق   عمال، ولتعزيز إفرصة  يمثل  أن تنوع المتعلمين    إلثبات  ،  بشكل مشترك  جهة هذا التحديموالوالشركاء، وا  

 . فعال بشكل جميع المتعلمين 

ريكا هانت، وأليكسندر كوت لما  يود التحالف الدولي لإلعاقة التوجه بأسمى آيات الشكر إلى بوال فريديفي الختام،  و

 التي أفضت إلى إعداد هذا التقرير.  في خدمة هذه العمليةمتواصل م ، ودع إسهامات مستنيرةمن خبرات، و قدموه 
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 الملحق

  فريق عمل المعني بالتعليم الشامل     الذين شكلوا  و  ،ةاقعالدولي لإل  التحالففي     ةاألربعاألعضاء    يسعىفي هذا الملحق،   

  فئاتهم التعليم الشامل للمتعلمين المنتمين إلى    لتطوير  إلى تحديد بإيجاز النقاط الرئيسة    ،هذا التقرير  إعداد  الذي يعمل على

ة  تصال بالمنظميمكن اإل    و.  سواءحد   على    المعلمينالسياسات و  ي  يسترشد به صانعموجه  لتكون بمثابة   ،   يمثلونها  التي  

المعلومات  لإلعاقةفي التحالف الدولي  المعنية  العضوة    التالية    .للحصول على المزيد من   المبادرة من  وستهدف المرحلة 

الشامل  ةالرائد التعليم  هذا  إثراء  زيادة  إلى    بشأن  نظر شاملة  تضمين  من خالل    العمل  وتوسيع  حركة حقوق  لوجهات 

 في هذا العمل   األشخاص ذوي اإلعاقةحركة حقوق  تمثيل  تنوع  يعكس بشكل أكبر    مام،  لهابأكمة  اص ذوي االعاق خاالش

 . الجميع تحظى بتأييد  عامةسياسة  على  استناد االذي تم تطويره  الهام 

 اإلشارةوالشباب الصم وغيرهم من مستخدمي لغة  لألطفالثنائي اللغة الشامل التعليم 

متالزمة الحرمان من ل    التعرضخطر  و  ،  يةالتعليمهم   وقحقوقهم اللغوية مع حقتقاطع  ريدة بسبب  ف  حالة  يشكل األطفال الصم  

يتم إعمال هذه    ه . والواقع أندون قيود  الوصول إلى اللغة  بعدم القدرة على المرتبطة  مجموعة من اإلضطرابات    وهي  اللغة.  

منذ والدتهم  ها من المتحدثين األصليين وفي بيئات غنية باللغة  فرص اكتساب اللغة وتعلم،  تُتاح لألفرادالحقوق اللغوية عندما  

يجيدون اللغة  األدوار  ومن مختلف األعمار    ا  أشخاصبأنها تضم    بالتحديد  هذه البيئات    ميزوتت.  وحياتهم،فترة دراستهم    وطوال

تعترف  يه،  وعل.  بشكل مستمررها  يتطو  إمكانيةلغوية، والمهارات  ال  اكتسابفرص    تيح لألطفاليُ   ، مما   أن  خدمات البد 

  اللمسية(، ومنها    المرئيةاألسرة لغة اإلشارة ) يستوجب تعلُّم    بأن تمتع األطفال بحقوقهم اللغويةالتدخل المبكرلألطفال الصم  

التعليم  إنفاذ  لذلك، فإن  في بيئات يكثر فيها استخدام لغة اإلشارة.      هموأسر  طفالاألمشاركة  دعم  و حق األطفال الصم في 

تطوير هويتهم  حقهم في    . وهذا يشمل أيضا  ضمن نظم التعليم الشاملوإعمالها بشكل مستمر  لب اإلعتراف بحقوقهم اللغوية  يتط

 من اتفاقية األمم المتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.    30مادة لل وفقا   الثقافية واللغوية، 

إعمال هذه  يمكن  و التعليم.  الحصول على  حقهم في  توازي مع  بالاللغة    حقهم في التعليم الشامل لألطفال الصم    توفر تجربة 

فيها بلغة/بلغات اإلشارة    التي يتم التدريس  تعليمية  الطر  وغيرها من األ،  عالية الجودة    الحقوق ضمن مدارس  ثنائية اللغة

من نظام التعليم   جزء  عالية الجودة  لغة  التعليمية لثنائية التُعد   هذه البيئات  . واللغات الوطنية المكتوبةاللغة/ ، إلى جانب  المحلية

يرغبون في تلقي تعليمهم بلغة اإلشارة    الذين  ألطفال الصم وغيرهم من األطفال  لالتعليم     حيث تعمل على توفير  ،  الشامل

 تدريجيا  عن هذه المدارس  . وال يجب  اإلستغناء  ر من البلدان حول العالم  مدارس للمتعلمين الصم  يوجد في العديد  وية.  نالوط

،  بلغة/بلغات اإلشارة المحلية  فَّر فيها الدراسةوتُ ة للجميع  إلى مدارس ثنائية اللغة شامل  االالزم لتحويلها  الدعم    بل يجب توفير  ،  

 واللغة/اللغات الوطنية المكتوبة. 

 : التاليةالعناصرعلى جميع الصم  لألطفال الجيد الشامل   م إلى ذلك، يجب أن يتضمن التعلي

  هم واسرالصم    طفاللأل  تتوفر فيها  لغاتالبغنية  غات اإلشارة المحلية ضمن بيئات  لللغة/لب المبكر والتعلُّم المستمر  اإلكتسا .1

 ؛ دراسيةال هم، وطوال سنوات بالصمم همإصابتمن لحظة تحديد فرص التعليم 

ضمن ال الصم و الصم المكفوفين  ومدارس لألطف،  الرعاية  في مرحلة الطفولة المبكرةالتعليم و التعليم، بما في ذلك    إتاحة .2

 أطر تعليمية أخرى من شأنها: إلى جانب، ثنائية اللغة تقدم التعليم بلغة اإلشارة، عالية الجودة مدارس 

 غات الوطنية المكتوبة؛لتوفير تعليم نوعي بلغة/بلغات اإلشارة المحلية وباللغة/بال (أ

  ويمثلون نماذج  لغة اإلشارة  الذين يجيدون  من األشخاص    تضم مجموعة      تعليمية غنية بلغة اإلشارة  بيئات    توفير  ( ب

موظفين في الوطفال ،  غيرهم من األصم، والساتذة  األن، ويأو الصم المكفوففيهم األقران الصم    ا، بميحتذى بها  

 لغات اإلشارة، بما في ذلك لغات اإلشارة اللمسية؛ يجيدونالذين  مجال التعليم

 تعليم لغة اإلشارة، وثقافة الصم؛ لإضافي   تعليمي منهج مع ، دراسي وطني شاملج( اتباع منهج 

 ن، و، أو الصم المكفوفطفال الصمألالهوية اللغوية والثقافية لب واحترام واالحتفاء د( تعزيز

وتعليم  بما من شأنه ضمان بيئة لغوية طبيعية  لغة/لغات اإلشارة المحلية    يجيدون  صم، و/أو معلمين  توفير معلمين    ه(

دي اللغات؛احتياجات التالميذ  تدريس تلبي  وطرق  المتعد ِّ

 لغة اإلشارة. وادوت تدريس مواد توفير  و( 
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  أن تعترضهم بدون  برامج التدريب المخصصة للمعلمين  إلى  ألشخاص الصم أو الصم المكفوفين  العادل لوصول  تيسيرال  .  3

 معلمين مؤهلين ومسجلين.  من أن يصبحوا   همتمنع أي حواجز 

  بصرية ال ذوي اإلعاقة  التعليم الشامل للمتعلمين أحكام  

)عتبر  ي   للمكفوفين  العالمي  لتعليم  World Blind Unionاإلتحاد  الدولي  والمجلس  البصرية  ذوي  األشخاص  (،  اإلعاقة 

 (ICEVI)    ضرورية  الخاصة  التالية  األحكام المتعلمون    بالتعليم   يكتسب  أن  البصرية  لضمان  اإلعاقة  المعارف  ذوي 

والتمتع بدرجة أكبر من اإلستقاللية واإلكتفاء الذاتي لمزيد من التعلم،  لتحقيق كامل امكاناتهم  وإعدادهم  المهارات الالزمة  و

الالزمة    الموارد المالية، والبشرية، والمادية  توفير  التدابير المالئمة لضمان  تنفيذ  ال بد من  لهذه الغاية،    وتحقيقا  .  اإلقتصادي

من اتفاقية األمم  (3) 24لمادة وفقا لفي التعليم ، وذلك  ضعاف البصر ولمتعلمين المكفوفين امل والمنصف لالكلشمول لتحقيقا

 وتتمثل هذه التدابير في: (.2006المتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة )

  البصرية   ة  وي اإلعاقذللطالب  التعليمية  واالحتياجات  القوة  تستجيب لمواطن    عالية الجودة  برامج وخدمات تعليمية  توقير   .1

 الخدمات والبرامج ما يلي: يشمل توفيروقد .  متنوعة وإجتماعية إقتصادية، من خلفيات لغوية، وثقافية، ودينية

ساليب  أ، واتواإلمتحان   التقييم  طرق  وعلى المناهج الدراسية،  باإلعاقة    خاصة  وتغييرات فردية  إدخال تعديالت   .أ

التقييم المعتمدة  طرق  ون  كتقييم أداء المتعلمين، عندما تلبديلة  تقييم    اساليبابتكار  ويجب  التعليمية.  والبيئة  ،  التدريس  

   ؛غير مالئمة

  المنهج  يتناول   .  "(ساسي، إلى جانب المنهج الدراسي األكاديمي )أو "األالموسع  ساسيألالمنهج الدراسي اتوفير   .ب

والتقنية    الكفاءة الحسية، ووصول إلى المعلومات،  الو  مثل    ،باإلعاقة  الخاصة    مهاراتالالموسع     ساسيالدراسي األ

والتنقل،  مهارات  و،    المساعدة اإلجتماعي،  والتوجيه  والتفاعل  المستقل،  والعيش  الفراغ  وقت    ،الترفيهوقضاء 

  ، وتقرير المصير.التعليم الوظيفي و

 ؛م التي تم تقييمهاياجات التعلُّ حتال وفقا  ، ف البصراضعل المساعدة جهزة األ، و المعدات والتكنولوجيات، إتاحة  ( ج

إليهامعلومات  التوفير  د(   الوصول  برايل،    )مثل  لمتعلمل    ة المفضل   شكال  باأل  التي يمكن  بالخطوط  الطباعة  ، طريقة 

 . والمواد التعليمية، ومواد  التقييم واإلمتحانالكتب المدرسية، بما في ذلك ، (ةاإللكتروني وأ الصوتية  شكالاأل، الكبيرة

المبكر، والرعاية  توفير برامج وخدمات  (  2 ا  التي    ،المبكرةفي مرحلة الطفولة  والتعليم  التدخل  النمائية تعالج  إلحتياجات 

توفير الخدمات الصحية  عن    فضال  ،  مهأفراد مجتمعات و، وأولياء أمورهم، وأسرهم،  البصرية  ةذوي اإلعاق لألطفال الصغار  

،  الطفولة   مرحلةالمبكر لحاالت القصور البصري في    اإلكتشاف  لضمان  لرعايةألسر ومقدمي التزويد  والخدمات المساندة  

 . المناسبة واإلحالة إلى الخدمات التعليمية 

  ة تعليم المتعلمين  ذوي اإلعاق ل  يمتلكون المهارات الالزمة  الذين  العدد المطلوب من المعلمين المؤهلين  وتدريب  ( توظيف  3

  و الفصل الدراسي معلمي  تزويد وتجهيز  الخدمة  ضرورية لضمان  وأثناء    علمين قبل   برامج تدريب الم  تعتبر    والبصرية.  

ضعاف   وأللمتعلمين المكفوفين،  تعليمية شاملة عالية الجودة    برامج    تقديم  بالمؤهالت الضرورية ل  ،المتخصصين  المعلمين

 ضافية.  الصم أو أولئك الذين لديهم إعاقات إ المكفوفين  وأالبصر، 

في الحصول على فرص متكافئة  الفتيات والشابات ذوات اإلعاقة  حصول  لضمان       الجنسانية  مبادرات لمنظور والادمج   (4

 من الذكور. أقرانهن على قدم المساوة مع تعليمية عالية الجودة على برامج وخدمات 

المعلمين وموجهي التعيين والتدريب في وظائف ممن خالل    البصرية،  ةاألشخاص  ذوي اإلعاقومشاركة  ( تمكين  5 ثل 

 . التعليم أو المستشارين.

)وأخيرا   للمكفوفين  العالمي  اإلتحاد  يؤكد   ،World Blind Union  ذوي لتعليم  الدولي  والمجلس  البصرية   (،    اإلعاقة 

 (ICEVI)    للحكومات في الكامل  المتعلمين ذوي  جميع  شمول  تضمن  نظم، وخدمات، وبرامج تعليمية من  انشاء  دعمهما 

 فنية.  ال مساعدة الو ،لمعلمينا مناصرة، وتدريب ال، ومهنيةالمشورة الهذا الدعم ويشمل البصرية.  ةاإلعاق

   أحكام التعليم الشامل للمتعلمين ذوي اإلعاقات الذهنية 

سياسات، القوانين والالمنهجية المطلوبة فيما يتعلق بترتبط أهم األحكام بالتغيرات الذهنية،  ةلمتعلمين ذوي اإلعاقل بالنسبة  و

القوة عن  كشف  ياإلشارة إلى اإلعاقة ال  مجرد  بأن  مع االعتراف    ،  والصفية  المدرسيةوالممارسات    اإلحتياجات وجوانب 

 المرتبطة بالتعلُّم. 



 

  38 

 

الطعن في الممارسات  لكي يتسنى لألسر    التظلممن الضروري وجود آليات للمساءلة و:  القوانين والسياسات ب   فيما يتعلق  .1

 التمييزية. 

الموظفين    بينشمول  ثقافة اإلحترام، والتعاون، والتعزز    أن  المدارس    على  : يجب  المدرسيةبالممارسات  يتعلق  ما  في  .2

  لجميع التالميذ   وتقديمه  تعليمال  توفير و   مون التدريب والدعم من أجل التخطيط  يتلقى المعل  في هذا السياق،  والتالميذ. و

والمواد   نيالتربوي  ينالمساعد  توفير  يتم  إلى ذلك،  المدرسة.    من ثقافة    جزء    كالت  . ويشكل التعاون وحل المشاستثناء  الب

 عندما تبرز الحاجة إلى ذلك.  المتخصصةوالتقنيات 

إما عن طريق التصميم وإعدادهم لتلبية احتياجات كل طالب  معلمين  ال  دعم  يجب    :الصفية   ممارساتالبفي ما يتعلق   .3

المعلمون . يحتاج أو إتاحة ترتيبات تيسيرية معقولة لتلبية احتياجات التالميذ الفردية. م أو عبر إدخال تعديالتللتعلُّ  العام

 : إلى 

 التمييز بين الدروس المقدمة لكي يتسنى لجميع التالميذ المشاركة فيها؛  (أ

 ؛ة  الفرديوضع توقعات مالئمة للتالميذ بحسب احتياجاتهم التعليمية  ( ب

 ابلة للتحقيق؛أهداف قذات  خطط تعليمية فردية وضع ج( 

 ؛مناسبة لكل طالب استخدام طرق تقييم د( 

 الدروس؛ إلى مجموعات بحسبالطالب  تقسيممن خالل ه( تعزيز التعلُّم التعاوني 

  تشجيع دعم  األقران لجميع التالميذ.و(

 ف السمع ضعاطفال والشباب  األحكام الخاصة بتوفير التعليم الشامل لأل

هم العناصر  اجميع مستويات التعليم . وتس ضمان إمكانية الوصول إلى  ضعاف السمع   للتالميذ التعليم الشامل رتوفي يتطلب 

  التعليمية.مخرجات العملية اإلنصاف في ضمان وفي الحصول على التعليم تكافؤ الفرص تحقيق في  التالية

 

ة ر اللغيتطو  

لهذه الغاية،   . وتحقيقا  عمر مبكر  تطوير اللغة منذفرص     تعظيمالعمل على  من األهمية بمكان  

مساعدة على أجهزة    وكذلك  تبرز حاجة التالميذ إلى تعليم متخصص، ومعلمين متخصصين،  

قد تشتمل على لغة اإلشارة،    ال بديلةصاليب اتسأتعزيز تطوير    ي. كما أنه من الضرورالسمع

واإلو التوضيحية  صور،  ال ورسومات،  اليماءات،  االتصال و  ،  والرسوم  أدوات 

 ترونية...الخ اإللك

 

 بيئات خالية من الحواجز 

وضوح الكالم  زيادة  المثالية لصوتية  ال  بيئةال ز تلكمخالية من الحواجالتعليمية البيئة  الب  يُقصد 

مستويات الضوضاء ويمكن تحقيق ذلك من خالل تقليص    .في الفصل الدراسي  أقصى حدإلى  

الصوت   استخدام  .  المكانفي  وصدى  ستائر  مثل  للصوت،   العازلة  المواد   أو عن طريق 

األثاث،  النوافذ، والسجاد،   الموضوعة على  التي    األسقف  وواألقمشة  الجدارية  ، واأللواح 

 الصدى.  وتساعد في تقليل  ،الصوت تعزل

 

 التكنولوجيا 

  و   .أو زراعة القوقعة من أجل تيسير قدرتهم على السمع  سمعية  معينات  يحتاج التالميذ إلى  

وتجهيزات  ،  الصوتي وتقنية الميكرفونالحث  حلقاتالتجهيزات التقنية مثل   دغالب ا ما تساع

إلى  على السمع    التالميذقدرة    ، على تعزيزالتضمين الترددي، وأنظمة األشعة دون الحمراء

 في الفصول الدراسية.  أقصى حد  
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عرض النصوص على  

 الشاشات 

  نقلوتكنولوجيا    ،  على الشاشات  عرض النصوصصول الدراسية تقنية  الفتتوفر في    أن  يجب

توفير وصول بصري   بغية  إلى نص  المسموع  الالكالم  إضافة  كذلك،  معلومات.  إلى  يجب 

الفيديو، واألفالم، وغيرها من المواد أشرطة  سيرات على  أو كتابة نصوص، او تف  ،اتتعليق

 . السمعية البصرية

 

 خدمات الدعم  

 تزويد منتظم على خدمات الدعم، بما في ذلك  فرص الحصول بشكل  يجب أن تُتاح للتالميذ  

   .حظات، وبمعلمينمالالتالميذ بمن يسجل لهم ال

 

   لتفاعل اإلجتماعيا

اإلعاقات  فرص التفاعل مع أقرانهم من ذوي  السمع    ضعاف  و الشبابيجب أن تُتاح لألطفال

، لغة إشارةجم  توفير مترسمعية  العاقات  اإل  من ذوياعلهم مع أقرانهم  وقد يتطلب تفالسمعية.  

الشاشات على  النصوص  عرض  عن  مسؤول  وأجهزة أو،  وشخص  بديلة،  تواصل  ساليب 

   مساعدة على السمع.

 

 المعلِّّمون 

. كما  ضعاف السمع    التالميذتدريس  عند    ةالبصري  على الجوانب  التركيز  على المعلمين  يجب  

 إتاحة ، إلى جانب  ة منتظمةبوتير   الحديث ك  فعالة  يتعين عليهم أن يعتمدوا استراتيجيات تواصل  

 .  بوضوح شفاههمو وجههم رؤية  فيللتالميذ الفرصة  
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