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 ملخص تنفیذي

 

 الغرض من الدراسة 

القوانین والسیاسات الوطنیة للتعلیم   ببحث  )MENAدراسة التعلیم الشامل لذوي اإلعاقة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا (  قامت

أمثلة على مكان وكیفیة   مراجعة التدخالتتقدم  السیاسات الحالیة.    الموجودة في  ثغراتالقوة والأوجھ  باإلضافة إلى   الشامل لذوي اإلعاقة

التدخالت السیاسات وتنفیذ  المحلیة المصممة لدعم الطالب ذوي اإلعاقة   -أمكنحیثما  -ھا  ، بما فیتطبیق  المنظمات  السیاسات وجھود 

 من جمیع أنحاء المنطقة. المخبرین الرئیسیینمعلومات الدروس المستفادة من البیانات المنشورة و تستخلصوواألدبیات ذات الصلة، 

 

 الدراسة معاییر

الجزائر  التالیة:    البلدانتشمل الدراسة  التعلیم العالي.    مع   اتباع نھج مبسط مع    األساسيللدراسة على التعلیم    الرئیسيینصب التركیز  

 والعراق ولبنان ولیبیا والمغرب وسوریا وتونس والضفة الغربیة وغزة والیمن. ومصر 

 

 ھا نھجو الدراسة خلفیة

اإلعاقة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا   ياألشخاص ذوفإن  ،ممارساتال سیاسات وشمولیة العلى الرغم من االلتزام المتزاید ب

إلقصاء أو الفصل أو ل في نفس المنطقة األطفال ذوو اإلعاقة یتعرضقد ، ومن بین أكثر الفئات تھمیًشا وحرمانًا من الخدماتال یزالون 

 .جدمااإل

  القائم على حقوق اإلنسان اإلعاقة  ونموذج    االجتماعي  النموذجو)  CRPDاستندت الدراسة إلى اتفاقیة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة (

ضمان التعلیم الجید  التنمیة المستدامة:    الرابع من أھداف  ھدفلاوضوع  م ) في إطارIDAإلعاقة (المعني بقضایا ا ي  البلدانوالتحالف  

 الشامل للجمیع وتعزیز فرص التعلّم مدى الحیاة للجمیع.المنصف و

 

 أوجھ قصورھا الدراسة و منھجیات

، في حین  والموافقة علیھ  وضع صیغتھ النھائیةو  التقریر األولياستعراض    خالل المرحلة األولى، تم:  أجریت الدراسة على ثالث مراحل

إعداد ھذا ) واالنتھاء من  KIIsالرئیسیین (  المستجیبین  مع  مقابالتالتضمنت المرحلة الثانیة تحلیًال معمقًا لألدبیات المتاحة واستكمال  

والمنظمات األخرى   USAID   الدولیة  تقریر. من المتوقع أن تشمل المرحلة الثالثة مزیدًا من التعاون مع الوكالة األمریكیة للتنمیة  ال

 اإلعاقة في المنطقة. األفراد ذوي في تعلیم المنخرطة

 في إلعاقة  ذوي اوالسیاسات والتدخالت المتعلقة بالتعلیم الشامل ل  حول القوانینجمع البیانات مراجعة معمقة لألدبیات    تضمنت مرحلة

الكتساب فھم الرئیسیین    المستجیبینالمقابالت مع  البلدان المستھدفة. استنادًا إلى نتائج مراجعة األدبیات، أجرى الفریق عددًا محدودًا من  

 بین السیاسات والممارسات. القائمةالثغرات  لككذبیئة الحالیة التي یتم فیھا تنفیذ التدخالت ولل أفضل

على المستوى المؤسسي،  .  ات المحلیةممثلي المؤسسات والمجتمع  شملتو   ،ھادفة  الرئیسیین  المستجیبینالمقابالت مع   نةعملیة معایَ كانت  

المقابالت والتعلیم   شملت  التربیة  وزارة  عن  المانحةاو  ممثلین  والمنظمات  و  لجھات  المتحدة  األمم  الحكومیة   الدولیةوكاالت  غیر 
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)INGOs ) والمنظمات الحكومیة الوطنیة المحلیة (LNGOs  (ل  المنخرطة التعلیم الشامل  أما على مستوى إلعاقة.  ذوي افي برامج 

 المستجیبینالمقابالت مع  ). تضمنت عینات  DPOsممثلي منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة (  تم إجراء المقابالت معالمحلي، فقد  المجتمع  

والوكالة األمریكیة    UNICEF  من قبل الیونیسف  سبل االتصال بھم المحتملین الذین تم توفیر    المستجیبینمجموعة أولیة من  الرئیسیین  

 وأعضاء الفریق.  USAID الدولیةللتنمیة 

  

 البلدان  على مستوىالرئیسیین  المستجیبینالمقابالت مع   عینات: 1الشكل 

في الشرق األوسط   USAID  الدولیة الوكالة األمریكیة للتنمیة  ملففي ) المتضمنة 11اإلحدى عشر ( البلدانركزت ھذه الدراسة على 

 مع ممثلین إقلیمیین.مقابالت وشمال إفریقیا. أجرى فریق الدراسة مقابالت في سبع دول وكذلك 

 

 

 

 :ھذه الدراسةفي  صورقالأوجھ واجھ الفریق خمسة أنواع رئیسیة من 

 .البلداناألدبیات المتاحة لمحة عامة كاملة عن جمیع  عدم توفیرتوفر المعلومات:   •

 من الدراسات على المستوى اإلقلیمي.  المستمدةاستخدام البیانات المجمعة  صعوبةالبیانات اإلقلیمیة:   •

المصلحة:    بینالتنسیق   • (طریقة    أسفرتأصحاب  المتضاعفة  ھائلعن    ) snowballingالعینة  مع   تاالتصاالمن    كم 

 .الرئیسیین المستجیبین

 لطالب ذوي اإلعاقة.الجندریة المتعلقة بابیانات  قلة ال:  الجندريتحلیل ال •

 .في المقابالت الرئیسیین المستجیبین تمثیل المشاركین من كل فئة من فئاتنسب  عدم تساويالتمثیل:  •

 

 

 

 النتائج الرئیسیة 
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المحوري للتعلیم  1  السؤال  المصممة  الوطنیة  والتدخالت  للسیاسات  الحالي  الوضع  ما ھو  ل:  ذوي    األساسيالتعلیم    طالبالشامل 

 اإلعاقة؟

 

 اإلعاقة:المتعلقة بقوانین ال

ً والتنفیذ موضوع السیاساتبین  الثغرة القائمةشكلت  - ً  ا   .المستجیبین أغلبكشف عنھ  محوریا

الذین یعانون من إعاقات مرئیة مثل اإلعاقات الجسدیة والحسیة والعقلیة، مما یجعل   األفرادتركز القوانین الحالیة بشكل خاص على    -

 ذوي اإلعاقات غیر المرئیة أقل تمثیًال في قوانین اإلعاقة الحالیة. 

  

 سیاسات التعلیم الشامل:

للتعلیم    المتعددةاإلعاقة كأحد األبعاد    تشمل مما یعني أنھا    على نحو شمولي؛  للجمیع  السیاسات التعلیم الشامل  تناولتالمغرب،    باستثناء   -

 . للجمیع الشامل

التعلیم الشامل المتعلقة بمبادرات  الالمنظمات المانحة لتنفیذ    الذي تقدمھمنطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا على التمویل    دولتعتمد    -

 .مالئمة اتمیزانیمع الخطط الوطنیة للتعلیم الشامل لذوي اإلعاقة  تتناسب بھذا فإنھ من النادر أن، وإلعاقةل

 

 

 

المحوري یتم  -1  السؤال  التي  البیانات  بالتعلیم؟ ما  و  ذوي اإلعاقةفئات  حول مختلف    جمعھاأ: ما ھي  الصلة  ذات  اإلعاقة  خدمات 

استخالصھا من   یمكن  التي  اإلعاقةالدروس  للطالب ذوي  المقدم  والدعم  البیانات  من  كل  البیانات  ختلف  توكیف  ،  فحص  ذا  إ- ھذه 

 أنواع اإلعاقة وعوامل أخرى؟  مختلف بناًء على -اختلفت

 بیانات: 

ً  الرئیسیین المستجیبینالمقابالت مع أكدت  -  األطفال ذوي اإلعاقة.حول جمع بیانات أفضل  ضرورة على  عموما

 مساعدة الیونیسف، یرتبط جمع البیانات في المغرب، ب.  عدد الملتحقین بالمدارسحصریًا على    حیثما وجدت،  ،ركزت البیانات المجمعة  -

 .الدراسيأیًضا باألداء 
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 الخدمات المتعلقة بالتعلیم: 

أن الخدمات المتعلقة بالتعلیم الشامل لإلعاقة ال یتم توفیرھا بطریقة   الرئیسیین  المستجیبینأجریت مع  المقابالت التي  خالل  من    تبین  -

من مشروع المدارس التجریبیة للتعلیم الشامل في لبنان من خالل   جزءً المساعدة    التكنولوجیا استخدام    كانمنھجیة. على سبیل المثال،  

 یم العالي. الیونیسف ووزارة التعل نفذتھ منظمةمشروع تعلیمي تجریبي شامل لإلعاقة 

نظام الوطني لمسارات  المن خالل    األساسيقبل  ما  من التعلیم    في األردن، تُبذل جھود في تقدیم الخدمات للطالب ذوي اإلعاقة بدءً   -

 اإلحالة الذي تم إطالقھ مؤخًرا.

التعلیم  - لرصد  العالمي  التقریر  بو  سلط  (المتعلق  الشامل  على  2020التعلیم  الضوء  استخدام)  عدم  المدعوم   مسألة  المتمایز  التعلم 

ببناء    خدمات اإلعاقة المتعلقة بالتعلیم  فإنھ یجب اقترانوبالتالي    المعنیین،، ویرجع ذلك أساًسا إلى نقص تعلیم المعلمین  كثرة بالتكنولوجیا ب

 نفسھم وأفراد األسرة).القدرات التكمیلیة للمعلمین (باإلضافة إلى الطالب أ

 

 

: ما ھي السیاسات والتدخالت التي تم تنفیذھا لدعم وصول الطالب ذوي اإلعاقة إلى التعلیم العالي (والتدریب)  2  السؤال المحوري 

 عن فعالیتھا؟  ماذاونجاحھم فیھ؟ 

 

 السیاسات والتدخالت

 .بشكل خاص  التعلیم العاليتناول ) بدالً من التعلیم العاليالتعلیم األساسي والتعلیم بشكل عام ( عادة تتناول السیاسات -

 في مصر واألردن.ة التنفیذ مبادرات جاریھناك . عامةبصفة التدخالت على مستوى التعلیم العالي محدودة  -

زیارات ،  التواصل الشبكي،  على استخدامھا  الطالب ذوي اإلعاقة  تشمل عناصر نجاح المبادرات المستمرة توفیر األجھزة وتدریب  -

 والمبادرات الھادفة إلى زیادة الوعي. ،الخارجدراسیة للموظفین في 

 

 الفعالیة والتحدیات

األشخاص   مثل تحسین معدالت التحاق  على المدى الطویل مع استمرار البرامج/المبادرات، ال یُعرف الكثیر عن فعالیتھا في تحقیق نتائج  -

 .توظیفھمأو  بالمدارس ذوي اإلعاقة

في المحافظات البعیدة عن   الوعي  ضعفو  ،الموارد البشریة والمالیة المحدودة  )تنطوي على تحدیات لتي  (  تشمل العناصر الصعبة  -

 التي یواجھھا الطالب. ةوالسلوكی ةوالتكنولوجی ةالمادی ، والعوائقالجامعيوتدني جودة التعلیم قبل ، العاصمة
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: ما ھي السیاسات والتدخالت التي تم تنفیذھا لتسھیل انتقال الطالب ذوي اإلعاقة من التعلیم العالي (والتدریب؟)  3  السؤال المحوري 

 عن فعالیتھا؟ذا  وما ؟العاملة ىصفوف القوإلى 

 

 السیاسات والتدخالت

 . ال یتم تنفیذھاعادة ما    إال أنھإلعاقة  ، تحدد قوانین العمل واإلعاقة حصًصا لتوظیف األشخاص ذوي اخضعت للدراسةفي البلدان التي    -

 القوى العاملة. صفوف إلى األوساط التعلیمیةإلى تسھیل انتقال األشخاص ذوي اإلعاقة من  الحالیةال تشیر قوانین العمل واإلعاقة  -

 ؤھالتھم.ناسب متفي مصر، تشكل المبادرات الموثقة مثاالً ھاًما على التوظیف الناجح لألشخاص ذوي اإلعاقة في وظائف  -

 

 الفعالیة والتحدیات

البرامج في تحقیق النتائج   فاعلیةأو    على المدى الطویل  مدى فاعلیة ھذه المبادرات  مع استمرار المبادرات، ال یُعرف الكثیر عن    -

 . توظیفھمأو  بالمدارس ألشخاص ذوي اإلعاقةا تحسین معدالت التحاقب مثالً  المتعلقة

 توظیف األشخاص ذوي اإلعاقة.الحصص المتعلق بنظام طبق یال عادة ما  -

 القوى العاملة.صفوف إلى  انتقالھمتعوق الصور النمطیة السلبیة عن إنتاجیة األشخاص ذوي اإلعاقة  -

 

 

 

المحوري  ل4  السؤال  تنفیذھا  تم  التي  التدخالت  و/أو  السیاسات  ما ھي  ال:  أو صالح  المحرومة  المجتمعات  في  اإلعاقة  طالب ذوي 

ممارسات ثقافیة سلبیة حول التي تشھد    أو  أو المواقع التي یصعب الوصول إلیھاة  المزمن  اتالمتأثرة بالنزاع  المناطقالمھمشة مثل  

 التدخالت؟  ھذه مدى فاعلیةعن  ماذااإلعاقة؟ 
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 والتحدیات  ،الفعالیة، التدخالت، السیاسات

ة المزمن   اتالمتأثرة بالنزاع  المناطقمثل  (في المجتمعات المحرومة أو المھمشة  اإلعاقة    يلطالب ذوإلى ا بشكل منھجي  ال تتم اإلشارة    -

االستراتیجیات المنفذة بشأن وسیاسات  الفي    )اإلعاقةممارسات ثقافیة سلبیة حول  التي تشھد    أو  أو المواقع التي یصعب الوصول إلیھا

 التعلیم الشامل لإلعاقة.

 تنجم السلوكیات والمواقف السلبیة بشكل عام عن نقص الوعي بالتعلیم الشامل لإلعاقة. -

 غیر حكومیة. مبادرات  وھي ،العدید من تدخالت التعلیم الشامل لإلعاقة الوصول إلى األطفال بسھولةتستھدف  -

  

 الدروس المستفادة واآلثار المترتبة على برامج التعلیم الشامل لإلعاقة

 رئیسیة   مواضیعتم تجمیعھا أدناه ضمن  ؛  برامج التعلیم الشامل لإلعاقةالمترتبة عن  حدد فریق الدراسة بعض الدروس المستفادة واآلثار  

 عاقة.شاملة لإلالبرامج ال دراسةتستحق مزیدًا من البحث عند 

 

 الوصول إلى جمیع األطفال والشباب ذوي اإلعاقة 

 اآلثار المترتبة على الوصول إلى جمیع األطفال ذوي اإلعاقة/: الدروس المستفادة1الجدول 

 اآلثار المترتبة عن برامج التعلیم الشامل لإلعاقة الدروس المستفادة

 تصمیم أو الدعم:المبادرات 

، یجب أن تھدف إلى اإلقلیميالمستوى القطري وعلى   • سیاسات التعلیم الشامل اإلعاقة كأحد أبعاد التعلیم الشامل تتناول

مع  التوافق  لضمان  الشامل  التعلیم  سیاسات  مراجعة 

اإلعاقة ووضع خطط  األشخاص ذوي  اتفاقیة حقوق 

 .القائمة عمل لمعالجة الثغرات

التعلتت الشامل  التعلیم  سیاسات  عامةیم  ناول  یركز    بینما  ،بصفة 

ً  المتعلق باإلعاقةھا بُعد  على التعلیم األساسي. غالبا

نقاط  • الضوء على  السیاسات  مراجعة  تسلط  أن  یجب 

ودمج االستراتیجیات   المراحل الدراسیةاالنتقال عبر  

 األساسي ذات الصلة بالسیاق التي تدعم االنتقال من:  

، والثانوي أو العالي ، والثانوي إلى العاليإلى الثانوي

 إلى صفوف القوى العاملة.

الطالب الذین یعانون من إعاقات غیر مرئیة أو إعاقات  لم یتم أخذ  

 الشامل لإلعاقة.متعددة في االعتبار بعد من قبل مبادرات التعلیم 

عن  • والكشف  التوعیة  المبادرات  تشمل  أن  یجب 

 اإلعاقات المتعددة وغیر المرئیة.

حول   الوعي  من  مزید  إلى  حاجة  الذي    الظھورھناك  والدعم 

غیر   واإلعاقات  المتعددة  اإلعاقات  ذوو  األشخاص  یحتاجھ 

 المرئیة.

یجب أن تشمل المبادرات دعم حمالت التوعیة حول  •

التسھیالت وكذلك التوفیر الفعلي للمرافق على مستوى 

 المدرسة واألسرة. 
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یتم دمج احتیاجات الطالب ذوي اإلعاقة في المجتمعات المھمشة 

الشامل، ولكن   التعلیم  یتم إھمال والمحرومة في مناھج   عادة ما 

 احتیاجاتھم الخاصة.

ذوي  • الطالب  وصول  تحسین  إلى  تھدف  أن  یجب 

المجتم في  التسھیالت اإلعاقة  إلى  المھمشة  عات 

مع  الشراكة  خالل  من  سیما  ال  اإلحالة،  وخدمات 

 .المنظمات غیر الحكومیة المحلیة

على   • لإلعاقة  یستجیب  شامل  نھج  وتطبیق  تعزیز 

 مستوى التنمیة ومستوى المساعدات اإلنسانیة. 

المستوى  على  اإلعاقة  لذوي  الشامل  التعلیم  مبادرات  تنفیذ  یتم 

 ي غیاب بیانات موثوقة ودقیقة. فعادة الحكومي 

إنشاء قائمة جرد للبیانات المتاحة حالیًا إلنشاء خطوط  •

 أساس وطنیة على المستوى القطري واإلقلیمي. 

(أو  • تطویرھا  تم  التي  األسئلة  مجموعات  استخدام 

تكییفھا حسب األقالیم) من قبل فریق واشنطن المعني 

المستوى  على  والیونیسیف  اإلعاقة  بإحصاءات 

 قطري. ال

) لتضمین EMISتحدیث نظم معلومات إدارة التعلیم ( •

بیانات الطالب ذوي اإلعاقة التي تأخذ بعین االعتبار 

التسجیل/االلتحاق بالمدارس واالستمرار فیھا واألداء 

التوزیع حسب الجنس ونوع اإلعاقة وموقع الدراسي و

 على المستوى القطري.  البیئة المدرسیةونوع 

الم • اإلعاقة  تحلیل  برنامج   للجندرجیب  ستإدماج  في 

MEL  ،الدولیةالوكالة األمریكیة للتنمیة  برامج    ضمن 

  .على المستوى العالميو/ أو 

 

 

 التنسیق والتعاون 

 المترتبة على التنسیق والتعاون: الدروس المستفادة / اآلثار 2الجدول 

 اآلثار المترتبة عن برامج التعلیم الشامل لإلعاقة الدروس المستفادة

 تصمیم أو الدعم:المبادرات 

المعنیة الوزارات  داخل  التعاون  تعزیز  إلى  حاجة  على    ھناك 

المنظمات   ومع  الوزارات  بین  المشترك  غیر الدولیة  المستوى 

الحكومیة غیر  والمنظمات  وذلكالحكومیة  مبادرات   ،  لدعم 

 .وخدمات التعلیم الشامل لإلعاقة

و • باستكشاف  تقوم  التي  التدخالت  في  تجریب  النظر 

دور المنظمات غیر الحكومیة داخل البیئات المدرسیة 

 المستوى القطري. العادیة على 

في خصیصا  إنشاء أو تعزیز آلیات التنسیق التي تنظر   •

و/ أو الجاري تنفیذھا  الدروس المستفادة من المبادرات  

 على مستوى الوزارات المعنیة.  المنجزة

التعلیم العالي، ھناك نقص في التعاون بین أصحاب   على مستوى

 المصلحة

تھدف إلى سد الفجوة بین الكیانات التعلیمیة فیما یتعلق  •

بالطالب ذوي اإلعاقة الذین ینتقلون من التعلیم الثانوي 
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و العالي  التعلیم  على إلى  العاملة  القوى  صفوف 

 المستوى القطري.

 

 

 إبراز األھمیةزیادة الوعي و 

 إبراز األھمیة و : الدروس المستفادة / اآلثار المترتبة على زیادة الوعي 3الجدول 

 اآلثار المترتبة عن برامج التعلیم الشامل لإلعاقة الدروس المستفادة

 تصمیم أو الدعم:المبادرات 

ھناك حاجة لزیادة الوعي حول التعلیم الشامل لإلعاقة على جمیع 

تحسن   من  الرغم  على  تجاه    السلوكیاتالمستویات  عام  بشكل 

 األشخاص ذوي اإلعاقة.

القُطري • المستوى  بھا   على  توجد  التي  البلدان  في 

مبادرات تعلیمیة شاملة لإلعاقة، یمكن أن تركز ھذه 

على   أھمیة المبادرات  حول  العامة  التوعیة  حمالت 

 .التعلیم الشامل لإلعاقة لجمیع الطالب

طري، ھناك مبادرات لتحسین الوعي على المستوى القُ  •

الوزارات   في  اإلعاقة  لذوي  الشامل  التعلیم  حول 

(بما  المدرسة  ومستوى  اإلدارة  مستوى  على  المعنیة 

اإلدارة  ذلك  اإلداریین و  في  والموظفین  المعلمین 

 .وأولیاء األمور) عدینوالمسا

ھناك حاجة لزیادة مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة وإبرازھم في  

 القطاعین العام والخاص.

یجب أن تزید التدخالت من مشاركة وإبراز األشخاص  •

ذوي اإلعاقة في القطاعین العام والخاص على مستوى 

 .البلدان

 

 

 

 الممارسات البیداغوجیة / تدریب المعلمین

 : الدروس المستفادة / اآلثار المترتبة على الممارسات التربویة / تدریب المعلمین4الجدول 

 اآلثار المترتبة عن برامج التعلیم الشامل لإلعاقة الدروس المستفادة

 تصمیم أو الدعم:المبادرات 

بناء  تھم  إلى خطط العمل المنسقة لتنفیذ مبادرات    تفتقر بشكل عام

 قدرات المعلمین المتعلقة بالتعلیم الشامل لإلعاقة.

الخدمة   • أثناء  المعلمین  تدریب  بتوحید  التعلیم المتعلق 

 اإلعاقة.الشامل لذوي 

التعلیم   لمعلمي  للخدمة  السابق  التدریب  لمراجعة  حاجة  ھناك 

تصاعدیًا نھًجا  االعتبار  في  یأخذ  والذي  لإلعاقة    الشامل 

)Bottom-up approach .( 

التدریب على األمر    ھذاعلى المستوى القطري، یشمل   •

التعلیم الشامل لإلعاقة كجزء من تدریب أساتذة التعلیم 

الخدمة قبل  نھج  العالي  خالل  من   ،UDL 
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)Universal Design for Learning   التصمیم

 .العام للتعلم)
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