حقوق متساوية
وفرص متساوية
التعليم الجامع لألطفال ذوي اإلعاقة

حقوق متساوية
وفرص متساوية
التعليم الجامع لألطفال ذوي اإلعاقة

الحملة العالمية للتعليم هو ائتالف مجتمع مدني يدعوا الحكومات إلى توفير الحق في تعليم نوعي وعام
ومجاني للجميع .تعمل الحملة في  97بلدا بما في ذلك أعضاء المنظمات الشعبية ،ونقابات المعلمين،
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25 Sturdee Avenue | Rosebank | Johannesburg 2132 | South Africa
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جدول المحتويات
تم إعداد هذا التقرير من قبل جو ووكر نيابة عن الحملة العالمية للتعليم،
وبمساهمة ودعم من كارولين بيرس ،شهرزاد عبد االله وكجيرستي مو،
وتم نشره بدعم مالي من المنظمة الدولية للمعاقين ،حيث تعرب الحملة
العالمية للتعليم عن امتنانها لهذا الدعم ،كما وتعرب الحملة عن شكرها
لمساهمات األفراد والمنظمات التالية:

الحملة العالمية للتعليم /تحالفات التعليم الوطنية
التحالف الفلسطيني للتعليم:
عال عيسى ورفعت صباح
 CMEالحملة العالمية للتعليم /إسبانيا :ليتيسا كولوما سيلفيا
 EPTالتحالف الوطني لمنظمات المجتمع المدني للتعليم للجميع
في بوركينا فاسو :تاهيرو تراوري
التحالف البوليفي للحق في التعليم :CBDE
بياتريس بيريز واليخاندرو فرنانديز
 NCEالتحالف الوطني للتعليم/الهند :راماكانت راي
 CAMPEحملة التعليم الشعبي/بنغالديش:
مصطفازور ورشيدة تشودري
 VCEFAتحالف التعليم للجميع /فيتنام :نغوين ثي كيم آنه
 EFANETشبكة التعليم للجميع/غامبيا :جانيك بينيرت
جمعية التعليم األساسي /إثيوبيا :أرايا غبرو
 MEPTحركة التعليم للجميع/موزمبيق :دينيس مايكل

المنظمة المسيحية للمكفوفين  CBMوشركائها:
ستيفاني هايل CBM ،منطقة شرق المتوسط
سيان تيسني CBM ،من كبار مستشاري التعليم
كاتارينا بفورتنر CBM ،منسقة مجموعة العمل االستشارية -
التعليم الجامع
اليزابيث بيج CBM ،منسقة الشراكات القانونية ،المملكة المتحدة
ميريام ماير CBM ،المناصرة وكسب التأييد CBM ،ألمانيا
ديانا أكونيا CBM ،المنسقة اإلدارية ،المكسيك
ريما قنواتي ،جمعية بيت لحم العربية للتأهيل ،مديرة
دائرة التطوير
خديجة أبو خضير ،شمول األطفال الذين يعانون من ضعف
الرؤية في التعليم /التربية الخاصة /وزارة التربية والتعليم
والتعليم العالي
جانيك سيوارد ،خدمات كاالن  Callan Servicesلألشخاص
ذوي اإلعاقة /بابوا غينيا الجديدة
جنيفر تاماروا ،مشرفة التربية الخاصة ،اإلدارة الوطنية للتعليم،
بابوا غينيا الجديدة

 COSYDEPتحالف الدفاع عن التعليم الشعبي/السنغال:
الشيخ مبو

الدولية للتعليم:
دنيس سينولو وسونيا غرغت

الجميع من أجل التعليم /منغوليا :تنغاالغ دوندوغدوالم

منظمة ليونارد شيشاير لشؤون ذوي اإلعاقة:
ماهيش تشاندراسيكار وتوماس بالمر

المنظمة الدولية للمعاقين :ستيفن نوك ،جوليا ماكغوين ،استل
كودوغو (المنظمة الدولية للمعاقين بوركينا فاسو) ،ديسالغن
ميبراتو (المنظمة الدولية للمعاقين إثيوبيا)

منظمة الحواس الدولية:Sense International/
لوسي دريشر

منظمة نور العالم:Light for the World/
مانويل كروتر ونفيسة بابو

الشراكة من أجل تنمية الطفل:
سونيت باغري
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تعميم التعليم االبتدائي

ملخص تنفيذي
يواجه  1مليار شخص ممن يعيشون مع
اإلعاقة العديد من الحواجز التي تحول
دون مشاركتهم وبصورة متساوية في
المجتمع .على وجه الخصوص ،غالبا ما
ال يتحقق حقهم في التعليم ،وهذا بدوره
يعيق حصولهم على الحقوق األخرى
ويخلق عقبات هائلة لتحقيق إمكاناتهم
والمشاركة الفعالة في مجتمعاتهم.
فعلى الصعيد العالمي ،يعيش ما يقدر بـ  93مليون طفل -أو 1
من كل  20طفل تصل أعمارهم إلى  14سنة -مصابون بإعاقة
متوسطة أو شديدة .وفي معظم البلدان المنخفضة والمتوسطة
الدخل فإن األطفال ذوي اإلعاقة أكثر عرضة ألن يكونوا خارج
المدرسة مقارنة مع أي مجموعة أخرى من األطفال .كما ويحقق
األطفال ذوي اإلعاقة معدالت منخفضة جدا من االلتحاق األولي
بالمدارس .وحتى عند التحاقهم بالمدرسة ،غالبا ما يكون األطفال
الذين يعيشون مع اإلعاقة أكثر عرضة للتسرب وترك المدرسة
في وقت مبكر .وفي بعض البلدان ،يضاعف وجود اإلعاقة من
فرصة عدم وجود الطفل في المدرسة ،مقارنة مع أقرانهم من
غير ذوي اإلعاقة .ففي بوركينا فاسو ،يضاعف وجود اإلعاقة من
احتمال وجود األطفال خارج المدرسة بمرتين ونصف .ومن ثم،
لم يعد األمر مفاجئا أنه وفي كثير من البلدان يشكل األطفال ذوي
اإلعاقة الغالبية العظمى من األطفال خارج المدرسة .وعلى سبيل
المثال ،في نيبال ،فإن  ٪ 85من جميع األطفال ممن هم خارج
المدرسة هم من األطفال ذوي اإلعاقة.
وبالنسبة ألولئك األطفال ذوي اإلعاقة الذين تدبروا أمرهم
بااللتحاق بالفصول الدراسية فعلياً ،فإن نوعية ونموذج التعليم
الذي يتلقونه -في كثير من األحيان في مدارس منفصلة -تفاقم
وبقوة من االستبعاد من التيار الرئيسي للعملية التعليمية ،وتعزز
من المفاهيم المجتمعية المسبقة حول اإلعاقة.
وتعد عملية معالجة هذا التمييز الشديد أمر شديد اإللحاح وعلى
عدة صعد .أوال ،هذا الحرمان من الحق في التعليم يسلب األطفال
فوائد تعليمية مستقبلية ،وإتاحة الفرصة للوصول إلى الحقوق
األخرى -على سبيل المثال ،عن طريق الحد من فرص العمل
أو المشاركة في الشؤون المدنية في وقت الحق في الحياة.
فمن شأن ذلك أن يحد من المشاركة الكاملة في المجتمع ،وتفاقم
اإلقصاء ،والحد من فرصة الشخص للهروب من الفقر .وغالبا ما
يمثل االستبعاد من الفصول الدراسية بداية حياة مليئة باالستبعاد
من المجتمع .وهذا يعني باإلضافة إلى غيره من الحواجز التي
يواجهها الناس الذين يعيشون مع اإلعاقة أنهم عادة ما يكونوا من
بين أفقر الفقراء.
وعدم التركيز على تعليم األطفال ذوي اإلعاقة يؤثر أيضا على
فرص تحقيق الوعد الدولي لتحقيق التعليم االبتدائي للجميع -هدف

عالمي ضمن أهداف التعليم للجميع واألهداف اإلنمائية لأللفية.
وحيث حققت معظم البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل توسيع
فرص الوصول وعلى نطاق واسع ،إال أن الفجوة بين “األكثرية”
الموجودة حاليا في المدرسة ،و“األقليات المنسية” تزداد حدة -
لتترك بعض (بما في ذلك الماليين من األطفال ذوي اإلعاقة)
مهمشين أكثر ،مستبعدون ويعيشون على هامش المجتمع .فعلى
سبيل المثال ،وفي بوليفيا ،تشير التقديرات إلى أن  ٪ 95من
السكان الذين تتراوح أعمارهم بين  6-11سنوات يلتحقون
بالمدرسة ،مقارنة مع  ٪ 38فقط من األطفال ذوي اإلعاقة.
وعندما يحصل الطفل من ذوي اإلعاقة على فرصة التعليم الجيد،
تفتح األبواب ،مما يمكنهم من تأمين الحقوق األخرى طوال
حياتهم ،وتعزيز فرص حصولهم على وظائف ،وخدمات الصحة
وغيرها .ولكي يحقق التعليم هذا الدور كـ “حق تمكيني” يجب
أن يكون ذا جودة عالية ومتاح بشكل منصف ،ومصمم للتصدي
للتمييز ويسمح لكل طفل من االزدهار وفقا لمواهبه واهتماماته.
وفي السنوات األخيرة ،بدأت أطر حقوق اإلنسان بصياغة رؤى
تعنى بالحق في التعليم األطفال ذوي اإلعاقة ،وشرح الممارسة
العملية لهذا الحق .وقد كانت اتفاقية األمم المتحدة لعام 2006
بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة معلما بارزا في هذا الصدد،
فقد أكدت االتفاقية على التعليم الجامع باعتباره آلية رئيسية لتحقيق
الحق في التعليم لألطفال ذوي اإلعاقة .ويمكن تعريف أنظمة
التعليم الجامع بأنه تعلم جميع األطفال معا في الفصول الدراسية
الرئيسية في بلداتهم أو مجتمعهم ،بغض النظر عن مجموعة
مختلفة من القدرات واإلعاقات ،وبطرق تدريس ومواد وبيئات
مدرسية تلبي احتياجات جميع الفتيات والفتيان .وترتكز أنظمة
التعليم الجامع على التحليل القائم على الحقوق ،والتي تمكن
المتعلمين وتحتفي بالتنوع وتكافح التمييز وتعزز مجتمعات أكثر
شموال .ويعد هذا أداة قوية للتصدي ألوجه عدم المساواة ،ومعالجة
التمييز أيضا من خالل تحدي المواقف والسلوكيات المسبقة
وعلى نطاق واسع -ومساعدتنا على االحتفال بالتنوع واحتضانه
في مجتمعاتنا.
وعالوة على ذلك ،يعد إنشاء نظم التعليم الجامع أمرا أساسيا
لتحقيق جودة أفضل في التعليم وإعمال حقوق اإلنسان لجميع
األطفال .فالتعليم الجامع يرفع مستوى الجودة في نظم التعليم،
وذلك باستخدام اإلستراتيجيات التي تناسب أساليب التعلم المتنوعة
طبيعيا لجميع الطالب ،واستيعاب احتياجات التعليم لبعض
الطالب ،واستهداف وشمول الفئات المهمشة من األطفال ،مما
يساعد على ضمان شمول الجميع.
ومع ذلك ،فإن التحديات الراهنة التي يواجهها األطفال ذوي
اإلعاقة في إعمال حقهم في التعليم ال تزال متجذرة .ولكن هناك
مجموعة من مجاالت العمل من قبل الحكومات والجهات المانحة
والمجتمع الدولي .وهذا التقرير يلخص األدلة الحالية على
استجابات السياسة التي يمكن أن تساعد على خفض الحواجز
المشتركة التي يواجهها األطفال ذوي اإلعاقة في تحصيل التعليم
الجيد ،وعبر سبع إستراتيجيات مترابطة -من العائلة والمجتمعات
المحلية والحكومة الوطنية ،وصوال إلى المجتمع الدولي.
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إستراتيجية 1

إستراتيجية 4

إنشاء األطر التشريعية المناسبة ،ووضع خطط
وطنية طموحة لتحقيق التعليم الجامع.

جعل المدارس والفصول الدراسية سهلة
الوصول وذات الصلة للجميع.

غالبا ما يكون هناك نقص في التشريعات والسياسات واألهداف
والخطط الوطنية حول التعليم شامل لألطفال ذوي اإلعاقة.
فاعتماد التشريعات المناسبة ووضع سياسات أو خطط العمل
الوطنية هي نقطة انطالق هامة لتحقيق الجمع للجميع .وعموما،
هناك نقص في المعلومات المتوفرة للحكومات حول كيفية ترجمة
المعايير الدولية ،كالمادة  24من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي
اإلعاقة ،إلى واقع عملي .وعدد قليل من البلدان لديها خطط
طموحة للتعليم الجامع لتعليم جميع األطفال ذوي اإلعاقة ،وذلك
كجزء من إستراتيجيتها في قطاع التعليم.

تتضمن المدارس والفصول الدراسية العادية القائمة على الحواجز
والمعيقات والتي تؤثر على األطفال ذوي اإلعاقة وعلى قدرتهم
في تحصيل التعليم ،من حيث نقص المعدات والمواد التعليمية
المناسبة .كما أن البنية التحتية صعبة المنال والوصول تعد بمثابة
حاجزا ماديا .فتقديم لوائح التعليمات للحكومة بما يخص المباني
المدرسية ومراجعة وتنقيح المناهج يسهم في جعل المدارس
والفصول الدراسية سهلة المنال والوصول وذات الصلة للجميع.

إستراتيجية 2

توفير القدرات والموارد والقيادة لتنفيذ خطط
وطنية طموحة لتحقيق التعليم الجامع.
حتى عندما تضع الحكومات سياسات أو تشريعات وطنية ،يكون
التقدم متفاوتا وعاما ،وتتبين صعوبة تنفيذ القوانين والسياسات،
وفي كثير من األحيان ،تعرب الحكومات عن التزامها نحو التعليم
الجامع لكنها تفشل في تنفيذ سياسات خطط وإستراتيجيات ملموسة
أو قياس التقدم المحرز .وتخصص عدد قليل من البلدان -إن
وجدت -مبالغ كافية لتوفير التعليم الجامع للجميع .وعندما تتوفر
الموارد المالية ال يتم إنفاقها بصورة أكثر فعالية من حيث التكلفة،
مع األموال التي توجه نحو غير فعال ،حيث يتم تحويل التمويالت
نحو عدد قليل من األطفال في مدارس منفصلة ،بدال من أن
تستخدم على نحو أكثر إنصافا من خالل إستراتيجيات التعليم
الجامع التي من شأنها تحسين النوعية للجميع .وعلى الحكومات
والجهات المانحة زيادة التمويل للشمول ،مع ضمان إنفاق التمويل
بشكل منصف وفعال.

إستراتيجية 3

تحسين البيانات المتعلقة باإلعاقة والتعليم،
وبناء المساءلة عن العمل.
هناك مشكلة كبيرة في إعمال حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة،
واألطفال ذوي اإلعاقة على وجه الخصوص ،هي عبارة عن
ثغرة واسعة في البيانات المتوفرة حول اإلعاقة .فمعرفة العالم عن
الحالة العامة لألطفال الذين يعيشون مع اإلعاقة وفرصهم التعليمية
شحيحة بصورة مخزية .وغالبا ما تكون هذه المعلومات متضاربة
أو عفا عليها الزمن ،وعدم وجود بيانات موثوق بها ومتسقة
على المستوى الوطني ،يغذي انعدام الوضوح والتنسيق دوليا
الستخالص أرقام عالمية دقيقة .مما يترك األطفال ذوي اإلعاقة،
واحتياجاتهم التعليمية ،غير مرئية بالنسبة لواضعي السياسات.
وهذا يعني غياب الدعم لوضع الخطط الواقعية بأهداف ذات معنى
ورصدها بسبب النقص الحاد في البيانات الموثوق بها حول درجة
االستبعاد من التعليم التي يواجهها األطفال ذوي اإلعاقة .فمن
أجل تحقيق التخطيط والرصد الفعال ،على الحكومات امتالك
بيانات موثوق بها تمكنها من وضع أهداف جريئة وواقعية ومن
ثم قياسها.

إستراتيجية 5

ضمان توفر ما يكفي من المعلمين
المدربين بشكل مناسب للجميع.
يعد المعلمون العامل األهم في تحديد نوعية التعليم الذي يتلقاه
الطفل .وشمول الناجح يتطلب ما يكفي من المعلمين المعدين
والمدربين تدريبا كافيا والذين يتم دعمهم للعمل بوسائل تعليمية
تحقق الجمع ،مع دعم التعليم المتخصص عند الضرورة .كما
أن ضمان تمكين األشخاص ذوي اإلعاقة ليصبحوا معلمين
قد يسهم وبقوة في الحد من التمييز ،من خالل استقطاب
المهارات المتخصصة والتفاهم ،ويقدم قدوة لجميع األطفال حول
أهمية الجمع.

إستراتيجية 6

تحدي المواقف التي تعزز وتديم التمييز.
تعد المواقف االجتماعية أحد الدوافع القوية وراء تهميش األطفال
ذوي اإلعاقة في التعليم .حيث يمكن للمواقف السلبية تجاه قدرات
األطفال ذوي اإلعاقة على المساهمة في المجتمع أن تؤثر تأثيرا
عميقا في احتماالت التحاقهم بأي مدرسة .وحتى عندما يتم تقديم
التعليم ،فإن االعتقاد السائد أن المدارس ‘الخاصة” هي الخيار
األكثر جدوى يحد من فرص الذهاب للمدارس المحلية الرئيسية.
فهناك حاجة إلى حمالت توعية عامة واسعة النطاق للتصدي لهذه
المواقف ،وعلى مختلف المستويات.

إستراتيجية 7

إنشاء بيئة تمكينية لدعم التعليم الجامع ،بما في
ذلك من خالل السياسات واإلستراتيجيات عبر
القطاعات والتي تقلل من االستبعاد.
ومن الواضح أيضا أنه وفي حين أن أنظمة التعليم الجامع يمكن أن
تساعد المدارس على التكيف مع احتياجات األطفال الذين يعانون
من اإلعاقة ،إال أن هذا األمر يجب أن يقترن مع التدخالت التي
تسعى الستهداف الحواجز االجتماعية أو الثقافية أو االقتصادية
األوسع نطاقا والتي يواجهها األطفال الذين يعيشون مع اإلعاقة.
ويمكن أن يشمل هذا التأهيل المجتمعي وخطط الحماية االجتماعية
أو التدخالت الصحية.
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فال يجب أن ينظر ألنظمة التعليم الجامع،
التي ترتكز على التحليل القائم على
الحقوق ،على أنها قضية سياسة هامشية،
ولكن باعتبارها محورا لتحقيق تعليم
عالي الجودة لجميع المتعلمين ،ولتنمية
مجتمعات أكثر شموال .وعلى العالم
أن يتحرك اآلن لوقف التهميش الشديد
لألطفال ذوي اإلعاقة في التعليم.
وعلينا أن نضمن أن غياب وجود التعليم المناسب ليس هو المحفز
لإلقصاء والفقر والظلم مدى الحياة لماليين األطفال الذين يعيشون
مع اإلعاقة .فالمد قد بدأ بالفعل ،لكنه يحتاج إلى التحرك أسرع
نحو العمل .ووفقا للمجاالت اإلستراتيجية السبعة الواردة في
هذا التقرير ،تدعو الحملة العالمية للتعليم الحكومات إلى اتخاذ
إجراءات بشأن عدد من مجاالت السياسات ذات األولوية.

يجب على الحكومات الوطنية أن:
إستراتيجية 1

إنشاء األطر التشريعية المناسبة ،ووضع خطط
وطنية طموحة لتحقيق التعليم الجامع.
على جميع الحكومات المصادقة وتطبيق على اتفاقية حقوق
األشخاص ذوي اإلعاقة.

■ ■

إستراتيجية 3

تحسين البيانات المتعلقة باإلعاقة والتعليم،
وبناء المساءلة عن العمل.
ضمان تصنيف بيانات التعليم حسب الجندر واإلعاقة ،وأن
تتبع االلتحاق بالمدارس والبقاء فيها (بما في ذلك في المدارس
المختلفة ،المنفصلة والعامة).

■ ■

التأكد من الجمع وتحليل الفعال للبيانات لتحسين
التخطيط والرصد.

■ ■

إستراتيجية 4

جعل المدارس والفصول الدراسية سهلة
المنال والوصول وذات الصلة للجميع.
تطوير وإنفاذ اللوائح والتعليمات المتعلقة بالمباني المدرسية
سهلة المنال والوصول.

■ ■

توفير المواد سهلة المنال والوصول والتكنولوجيا المساعدة
لدعم التعلم.

■ ■

ضمان قدرة المناهج الدراسية على التكيف بشكل أفضل مع
مجموعة متنوعة من االحتياجات.

■ ■

وضع مبادئ توجيهية وطنية لدعم التعليم الجامع ،كالمبادئ
التوجيهية بشأن تكيف المناهج الدراسية ،أو تمحيص وتحديد
والتصدي الحتياجات الدعم.

■ ■

إستراتيجية 5

ضمان توفر ما يكفي من المعلمين
المدربين بشكل مناسب للجميع.

إلغاء الحواجز التشريعية أو الدستورية أمام األشخاص ذوي
اإلعاقة لشمولهم في نظم التعليم العامة.

خفض نسبة المعلمين للتالميذ ،بحيث يتمكن المعلمون من
التركيز على االحتياجات الفردية للتالميذ.

وضع خطط طموحة للتعليم الجامع على أن تكون واقعية
ومحددة زمنيا ،ضمن خطة قطاع التعليم العام.

ضمان تقديم التدريب الكافي ما قبل الخدمة وأثناء الخدمة في
التعليم الجامع.

إشراك األشخاص ذوي اإلعاقة والمنظمات في التخطيط لخطط
التعليم ورصدها ،وعلى جميع المستويات.

ضمان توفر الدعم المادي الكافي والخبرة في مهارات محددة
تخص اإلعاقة.

■ ■

■ ■

■ ■

إستراتيجية 2

توفير القدرات والموارد والقيادة لتنفيذ خطط
وطنية طموحة لتحقيق التعليم الجامع.
تخصيص  ٪ 20على األقل من الميزانيات الوطنية للتعليم،
وضمان تخصيص  ٪ 50على األقل للتعليم األساسي.

■ ■

التأكد من تنفيذ خطة التعليم الجامع المحددة زمنيا والمحددة
التكاليف ،وبما يكفي من الموارد المخصصة على وجه التحديد.

■ ■

التأكد من أن تتحمل وزارة التعليم المسؤولية األساسية عن تعليم
األطفال ذوي االحتياجات الخاصة ،مع مستويات مختلفة من
المسؤوليات المحددة بوضوح عبر نظام التعليم برمته ،بدعم من
القيادة السياسية رفيعة المستوى أي من وزير التعليم.

■ ■

االستثمار في تحسين معارف وقدرات المؤسسات الحكومية
المحلية والوطنية ،لدفعها نحو تحقيق شروط التعليم الجامع (من
سلطات التعليم المحلية الالمركزية المسؤولة عن تخطيط التعليم
وحتى صانعي السياسات في وزارة التعليم).

■ ■

■ ■

■ ■

■ ■

يجب دعم هذه اإلستراتيجيات من قبل
الجهات المانحة الثنائية والمجتمع الدولي
من خالل التعاون اإلنمائي.
يجب على الجهات المانحة الثنائية:

يجب على المجتمع الدولي:
بناء أهداف عالمية واضحة وقابلة للقياس من أجل التعليم
الجامع واإلعاقة في أجندة ما بعد عام  ،2015وضمان اإلشارة
الصريحة فيها للتعليم .وإعطاء األولوية في مجال جمع بيانات
موثوقة عن التعليم واإلعاقة لتعزيز تتبع ورصد التقدم المحرز
بشأن أهداف ما بعد عام .2015

■ ■

على الشراكة العالمية للتعليم GPE /أن تصبح نصير للتعليم
األكثر شموال لألطفال ذوي اإلعاقة .ويشمل ذلك ضمان الخبرة
الكافية في إطار فرق الدعم القطري ،ووضع المبادئ التوجيهية
التي يمكن أن تساعد في تحسين الجمع ،بما في ذلك المبادئ
التوجيهية لدعم تحسين جمع البيانات ،وتعميم مراعاة منظور
دمج التعليم الجامع في عمليات التقييم.

■ ■

اإليفاء بااللتزام طويل األمد لتخصيص  ٪ 0.7من الدخل
القومي اإلجمالي للمساعدات ،وتخصيص  ٪ 10على األقل من
ميزانيات المساعدات للتعليم األساسي.

■ ■

ضمان أن تتناسب المساعدات المقدمة لدعم التعليم الجامع
أو األهداف التي تقلل من استبعاد األطفال ذوي اإلعاقة مع
االحتياجات والثغرات لتحقيق أهداف التعليم للجميع واألهداف
اإلنمائية لأللفية.

■ ■

ضمان أن البرامج التعليمية والخطط والسياسات تجعل من دعم
التعليم الجامع أمرا مركزيا ومحوريا للمساعدة اإلنمائية.

■ ■

ضمان أن المساعدات تدعم التوسع في الخطط الوطنية
وال تصبح إضافة للجهود المجزأة والصغيرة الحجم حول
التعليم الجامع.

■ ■

ضمان قدرة موظفي الوكالة المانحة على تنفيذ الخطط.

■ ■

تعزيز قدرة الحكومات الشريكة لمعالجة قضية التعليم الجامع.

■ ■

ضمان أن يصبح معلمو “الحاالت الخاصة” مصادر تعليم
لمساعدة مدارس الدمج.

■ ■

تشجيع تدريب وتوظيف المعلمين ذوي اإلعاقة.

■ ■

إستراتيجية 6

تحدي المواقف التي تعزز وتديم التمييز.
التصدي للمواقف التي تبقي األطفال ذوي اإلعاقة خارج
المدارس من خالل إطالق برنامج توعية بين اآلباء واألطفال
والمجتمعات المحلية والمدارس وداخل القطاع العام.

■ ■

إستراتيجية 7

إنشاء بيئة تمكينية لدعم التعليم الجامع ،بما في
ذلك من خالل السياسات واإلستراتيجيات عبر
القطاعات والتي تقلل من االستبعاد.
وضع سياسات وموارد إضافية لدعم األطفال ذوي اإلعاقة
للذهاب إلى المدرسة ،أي خطط الحماية االجتماعية وبرامج
إعادة التأهيل المجتمعية ورعاية وتعليم الطفولة المبكرة أو
البرامج الصحية.

■ ■
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 1حالة التعليم لألطفال ذوي
االحتياجات الخاصة
في نطاق العجز في [االلتحاق بالمدارس] والمقترن باإلعاقة بشكل
11
واضح المقارنة مع المصادر األخرى لعدم المساواة”.

الصندوق  .1فهم اإلعاقة
ما يسمى بـ “النموذج االجتماعي لإلعاقة يرى الناس الذين
يعيشون مع اإلعاقة كأعضاء كاملي العضوية في المجتمع،
لهم مساهمات هامة لجعل لصالح أسرهم ومجتمعاتهم المحلية.
ووفقا لالتحاد الدولي للتنمية ذوي اإلعاقة ( ”:)IDDCإن
النموذج االجتماعي لإلعاقة إلى جانب النهج القائم على
الحقوق )i( :يعترف باألشخاص ذوي اإلعاقة كأصحاب حقوق
وعليهم تحديد مسار حياتهم كأي فرد من أفراد المجتمع ،و()ii
يعرف القيود التي تفرضها البيئة االجتماعية والمادية كتعديات
على حقوق الناس” وهذا يتناقض مع “النماذج الطبية” القديمة
حول اإلعاقة ،والتي تنظر للذين يعانون من إعاقات كأصحاب
ظروف تميزهم عن بقية المجتمع.

بطبيعة الحال ،فإن مصطلح “اإلعاقة” هو مصطلح عام يشمل
العديد من الظروف المختلفة .فالطفل الذي فقد أحد أطرافه
يواجه تحديات تعليمية مختلفة جدا مقارنة مع األطفال الذين
ضعاف البصر ،أو ،قل األطفال المصابين بالتوحد الشديد.
فالعاهات التي تؤثر على القدرة على طرق التواصل والتفاعل
الشائعة في المدارس العادية تفرض عقبات صعبة بشكل
خاص تحول دون المشاركة في التعليم .فمن الصعب أن
يعكس هذا التقرير وعلى نحو فعال الخبرات التعليمية المختلفة
لألطفال الذين يعيشون مع عاهات مختلفة .يجب بناء عمل
وفهم أكثر وضوحا لضمان استجابة أنظمة التعليم بفعالية مع
االحتياجات مختلفة.

وحتى في حال التحاقهم بالمدارس ،يظل األطفال ذوي اإلعاقة
أكثر عرضة من أقرانهم من غير ذوي اإلعاقة إلى ترك المدرسة
في وقت مبكر 12.ففي تنزانيا ،حقق النصف فقط من األطفال
ذوي اإلعاقة الذين التحقوا بالمدرسة االبتدائية مستويات أعلى
من التعليم مقارنة مع األطفال من غير ذوي اإلعاقة 13.وعموما،
وحتى في البلدان التي ترتفع فيها معدالت االلتحاق بالمدارس

االبتدائية ،يظل األطفال ذوي اإلعاقة أكثر عرضة للتسرب من
المدرسة مقارنة مع أي فئة ضعيفة أخرى ،بمن فيهم الفتيات،
والذين يعيشون في المناطق الريفية أو األطفال من ذوي الدخل
المنخفض 14.ومما ال يثير الدهشة ،يشكل األطفال ذوي اإلعاقة في
كثير من األحيان الغالبية العظمى ممن هم خارج المدرسة .فعلى
سبيل المثال ،وفي نيبال ،فإن ما يقرب من  ٪ 6من األطفال في
سن الدراسة هم خارج المدرسة ،من بينهم ما يصل إلى  ٪ 85هم
15
من األطفال ذوي اإلعاقة.
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ﻛﻣﺑﻭﺩﻳﺎ

وتشح المعلومات الدقيقة حول مدى وطبيعة اإلعاقة بين األطفال
في العالم – وتكاد تنعدم المعلومات حول درجة استبعاد األطفال
ذوي اإلعاقة من التعليم .ومع ذلك ،تظهر البيانات المتوفرة،

وقد توصلت دراسة تحليلية للبنك الدولي لبيانات من  14دراسة
استقصائية منزلية أن الفجوة في معدالت االلتحاق بالمدارس
االبتدائية بين األطفال ذوي اإلعاقة واألطفال غير ذوي اإلعاقة
تتراوح من  10نقطة مئوية في الهند إلى ما يقرب من  60نقطة
مئوية في اندونيسيا .وبالنسبة للتعليم الثانوي ،تراوحت من 15
نقطة مئوية في كمبوديا إلى  58نقطة مئوية في إندونيسيا (انظر
الشكل  1للمقارنة بين البلدان) .وأشار التقرير إلى “االتساع الكبير

0

ﺑﻭﺭﻧﺩﻱ

وعلى الصعيد العالمي ،فإن  93مليون طفل -أو  1من 20من
أولئك الذين تصل أعمارهم إلى  14سنة من العمر -مصابون
بإعاقة متوسطة أو شديدة 2.ويزداد تركيز األطفال الذين يعيشون
مع إعاقة إما معتدلة أو شديدة في البلدان المنخفضة والمتوسطة
الدخل مقارنة مع البلدان الغنية ،ويبلغ ذروته في شبه الصحراء
األفريقية 3.كما أشار تقرير الرصد التفاقية حقوق الطفل لعام
 2011يشكل األطفال ذوي اإلعاقة “احد أكثر الفئات المهمشة
4
والمستبعدة في مجال التعليم”.

وعلى المستوى الوطني ،وفي حين تختلف حاالت وطرق القياس
اختالفا كبيرا ،فمن الواضح أن األطفال ذوي اإلعاقة لديهم
فرصة أكبر بكثير للبقاء خارج المدرسة مقارنة مع أقرانهم من
غير ذوي اإلعاقة .فاإلعاقة تضاعف أكثر من فرصة عدم ذهاب
الطفل إلى المدرسة في بعض البلدان 7.ففي مالوي وتنزانيا،
على سبيل المثال ،تتضاعف احتمالية عدم التحاق الطفل من ذوي
اإلعاقة بالمدرسة لتصل إلى الضعفين 8.وفي بوركينا فاسو ،تزيد
اإلعاقة من مخاطر تعرض األطفال للبقاء خارج المدرسة بمرتين
ونصف 9.وفي بوليفيا تشير التقديرات إلى أن  ٪ 95من السكان
الذين تتراوح أعمارهم بين  6-11سنة يلتحقون بالمدرسة ،في
حين يلتحق  38٪فقط من األطفال ذوي اإلعاقة بالمدرسة  -أكثر
10
من ضعفي فرصة عدم االلتحاق بالمدرسة.

0.25

ﺑﻭﻟﻳﻔﻳﺎ

ويواجه المليار ممن شخص يعيشون مع
اإلعاقة -يشكلون ما يقرب من  ٪ 15من
سكان العالم -العديد من الحواجز التي
تحول دون مشاركتهم في المجتمع على
قدم المساواة 1.وعلى وجه الخصوص،
ممارسة حقهم في التعليم الذي غالبا ما ال
يتحقق ،وهذا بدوره يعيق حصولهم على
الحقوق األخرى ويخلق عقبات هائلة في
تحقيق إمكاناتهم والمشاركة الفعالة في
مجتمعاتهم.

وبما ال يدع مجاال للشك بأن األطفال ذوي اإلعاقة يحصلون
على فرص تعليمية رديئة جدا مقارنة مع أقرانهم من غير ذوي
اإلعاقة 5.فعلى سبيل المثال ،وجد المسح الصحي العالمي لعام
 2004أن المستجيبين من ذوي اإلعاقة قد حصلوا على معدالت
أقل بكثير من حيث إتمام مرحلة التعليم االبتدائي وعلى متوسط
أقل من حيث عدد سنوات التعليم مقارنة مع المستجيبين من غير
6
ذوي اإلعاقة.

الشكل .1
نسبة األطفال من اعمار  6-11من ذوي اإلعاقة أو بدون إعاقة ممن هم في المدارس
المصدر :فيلمر د .االعاقة والفقر والتعليم في البلدان النامية :نتائج من  14دراسة استقصائية منزلية .المراجعة االقتصادية للبنك الدولي2008 ،

وعالوة على ذلك ،يمكن لالستبعاد المتعلقة باإلعاقة أن يضاعف من

والكتابة للبالغين من غير ذوي اإلعاقة تصل إلى  ،٪ 70وتنخفض هذه

مصادر أخرى من التمييز والتهميش ،مثل الجندر .فمن الواضح أن وضع

النسبة لتصل إلى  ٪ 56للبالغين من ذوي اإلعاقة ،وتنخفض هذه النسبة

الفتيات من ذوات اإلعاقة هو أسوأ من الفتيان ذوي اإلعاقة .ففي مالوي،

إلى  ٪ 47فقط للنساء من ذوات اإلعاقة.

أظهرت إحدى الدراسات أن عدد الفتيات من ذوات اإلعاقة اللواتي لم
يلتحقن بالمدارس نهائيا هو أكبر بكثير مقارنة مع الفتيان ذوي اإلعاقة.

16

وهذا يترجم إلى انخفاض معدالت معرفة القراءة والكتابة كبالغين :على
سبيل المثال ،تظهر اإلحصاءات الوطنية في غانا أن معدل معرفة القراءة

17

ذوأخيرا ،وحتى إن تمكن األطفال ذوي اإلعاقة فعال من االلتحاق
بالمدارس ،فإن نوعية ونموذج التعليم الذي يتلقونه -في كثير من األحيان
في مدارس منفصلة -تفاقم وبقوة من االستبعاد من التيار الرئيسي للعملية
التعليمية ،وتعزز من المفاهيم المجتمعية المسبقة حول اإلعاقة.

9

الصندوق  .2نقص المعلومات وأهميتها لوضع السياسات
معرفة العالم عن الحالة العامة لألطفال الذين يعيشون مع
اإلعاقة وفرصهم التعليمية شحيحة بصورة مخزية 18.وغالبا
19
ما تكون هذه المعلومات متضاربة أو عفا عليها الزمن.
وعدم وجود بيانات موثوق بها ومتسقة على المستوى الوطني،
يغذي انعدام الوضوح والتنسيق دوليا الستخالص أرقام عالمية
دقيقة ،باإلضافة إلى صعوبة توفر بيانات قابلة للمقارنة على
20
الصعيد العالمي بشأن اإلعاقة.
ويرجع شح المعلومات حول اإلعاقة تاريخيا إلى تفاعل معقد
من العوامل السياسية واالجتماعية والفنية والعملية ،مما يجعل
جمع البيانات الوطنية القوية والدقيقة والمقارن أمر مستحيال.
ونظرا ألن نقص التركيز السياسي على اإلعاقة من جانب
الحكومات (وصناع السياسة اآلخرين) قد أدى إلى غياب
الزخم لجمع البيانات -وساعد وبالتالي سمح لتفاقم واستمرار
المشاكل األخرى التي ذكرت هنا.
وتتفاقم األمور أكثر من خالل المواقف االجتماعية إزاء
اإلبالغ األطفال ذوي اإلعاقة .ففي بعض البلدان ،تواجه األسر
التي لديها أطفال من ذوي اإلعاقة النبذ ،ويرجع ذلك إلى
المعتقدات الثقافية (على سبيل المثال ،في بعض الثقافات ينظر
لإلعاقة على أنها شكل من أشكال “العقاب” لفعل خاطئ).
وبسبب هذا األمر ،تحجم األسر عن اإلبالغ عن طفلها
ذا اإلعاقة.
وتشمل المشاكل التقنية اختالف تعريفات وتصنيفات اإلعاقة،
والتي تعيق الجهود الرامية للحصول على بيانات دقيقة وقابلة
للمقارنة على الصعيد العالمي حول األطفال والبالغين ذوي
اإلعاقة .وقد تعرضت البيانات القابلة للمقارنة بين مختلف
البلدان لإلحباط منذ البداية بسبب التعريفات المختلفة لإلعاقة،
استنادا إلى األهمية المعطاة للجوانب المختلفة لإلعاقة.

الصعوبات العملية  -كضمان إجراء دراسات استقصائية
منزلية كافية في المناطق الريفية من خالل اإلحصائيين
المدربين الذين يمكنهم التعرف على األسر التي لديها أطفال
ذوي إعاقة  -يعني انخفاض معدالت انتشار اإلعاقة.
ويمكن لهذا األمر أن يؤدي إلى خفض معدالت اإلبالغ بأكثر
مما هو متوقع في العديد من البلدان المنخفضة والمتوسطة
الدخل ،ذات المعدالت المنخفضة ٪ 1 :أو  21.٪ 2ويمكن أن
يؤدي أيضا إلى اختالف صارخ لتقديرات انتشار اإلعاقة في
مرحلة الطفولة مقارنة مع البلدان التي يتوقع أن يكون لديها
نفس المستويات -على سبيل المثال ٪ 3 ،في تشاد مقارنة بـ
 ٪ 48في جمهورية أفريقيا الوسطى المجاورة( 22رغم أن
كليهما متضررة من النزاعات) .وفي كثير من األحيان ،تميل
البلدان التي أبلغت عن انخفاض معدل انتشار اإلعاقة إلى
جمع بيانات حول اإلعاقات من خالل التعداد أو التركيز على
مجموعة ضيقة من اإلعاقات ،أو ببساطة طرح األسئلة مثل
“هل أنت معاق؟”.
فيما تميل البلدان التي أبلغت عن ارتفاع معدل انتشار اإلعاقة
لجمع البيانات من خالل المسوحات وتطبيق منهجيات القياس
الذي يسجل القيود على النشاطات والمشاركة باإلضافة إلى
اإلعاقات 23.وقد تصدت هذه المنهجيات األكثر قوة لمعالجة
معدالت اإلبالغ المنخفضة تاريخيا في بعض البلدان .فعلى
سبيل المثال ،ذكرت التعداد البرازيلي لعام  1991وجود
 ٪ 1إلى  ٪ 2كنسبة إعاقات ،ولكن سجل تعداد عام ،2001
باستخدام منهجيات محسنة ،نسبة إعاقات وصلت إلى
 24.٪ 14.5وهذا األمر مهم ويتطلب المعالجة ،ألن غياب
البيانات يعد بداية “لعدم وضوح السياسة” ،والتي يمكن أن
تؤدي إلى االستبعاد الشديد ،صعوبة فهم ما هو استجابات
السياسة العامة المطلوبة :إذا كنت ال تعرف تماما ما هي
المشكلة ،فمن الصعب التخطيط لما يجب فعله حيالها .وكما
أشار تقري حالة األطفال في العالم  “ :2013ال يمكن للمجتمع
أن يكون منصفي ما لم يتم شمول جميع األطفال ،وال يمكن
شمول جميع األطفال ذوي اإلعاقة إال إذا جرى جمع بيانات
25
سليمة وتحليلها لجعلهم مرئيين”.

الحاجة الملحة للعمل
تعد عملية معالجة تهميش األطفال ذوي اإلعاقة من التعليم أمرا
ملحا ويكتسب صفة االستعجال وعلى عدة صعد .فلن تتحقق
أهداف التعليم لما بعد -2015التي اعتمدت في إطار عمل داكار
واألهداف اإلنمائية لأللفية ،والسيما التعليم االبتدائي الجامع ،ما لم
تصعد الحكومات من جهودها للوصول إلى األطفال ذوي اإلعاقة.
وبعد تحقيق بعض المكتسبات المثيرة لإلعجاب إلى حد ما في
السنوات الـ  20الماضية ،وصلت عملية التقدم في تحسين فرص
تحصيل التعليم االبتدائي إلى طريق مسدود 26.ويعزى ذلك في
جزء كبير منه ،إلى عدم قدرة البلدان على التغلب على التحديات
المرتبطة بالوصول إلى األطفال من خلفيات أكثر فقرا أو أكثر من
27
المهمشين ،بمن فيهم األطفال ذوي اإلعاقة.
وعدم التركيز على تعليم األطفال ذوي اإلعاقة يؤثر أيضا على
فرص تحقيق الوعد الدولي لتحقيق التعليم االبتدائي للجميع .فقد
أشار تقرير التقدم لألهداف اإلنمائية لأللفية في عام  2010أنه

وحتى البلدان القريبة من تحقيق تعميم التعليم االبتدائي ،يشكل
األطفال ذوي اإلعاقة غالبية المستبعدين 28.فاتساع الهوة التعليمية
بين من هم في المدرسة ومن بقي خارج الفصول الدراسية
يترك جيوبا عميقة من التهميش .ومع تزايد مشاركة عدد أكبر
من األطفال في التعليم ،تبرز عملية استبعاد غير المشمولين
وتصبح أكثر وضوحا ،مما أدى إلى اتساع الفجوة بين “األكثرية”
و”األقليات المنسية” .وهذا التمييز الشديد يترك األطفال ذوي
اإلعاقة على هامش المجتمع ،ليسهدوا المزيد من عدم المساواة
واالستبعاد الشديد -خاصة في عالم قائم على المعرفة.
وكسر هذا العيب التعليمي ،بما في ذلك المتعلق باإلعاقة ،يتطلب
تكريس التركيز،فكما ورد في مثل تقرير الرصد العالمي للتعليم
للجميع عام “ :2010ظل التهميش مصدر قلق طرفي .فقد تم
افتراض أن التقدم الوطني في التعليم سيصل في نهاية المطاف
إلى الفئات األكثر حرمانا .وبعد عشر سنوات من التقدم الوطني
المطرد ولكن غير المتساوي ،حان الوقت للتخلي عن هذا
29
االفتراض”.

دراسة حالة قُطرية .1

جهود الهند لتعميم التعليم االبتدائي وبناء نظم شاملة

وفقا لتحليل البنك الدولي لعام  2002لعينة المسح الوطنية
في الهند ،فإن األطفال ذوي اإلعاقة عرضة للبقاء خارج
المدرسة بخمسة أضعاف ونصف .وفي السنوات األخيرة
برزت عدة اتجاهات لتعميم قضية تعليم األطفال ذوي اإلعاقة
ضمن في الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التعليم للجميع.
فقد تم إطالق البرنامج الحكومي سارفا شيكشا أبهيان (حركة
التعليم للجميع باللغة الهندية) عام  2008بهدف تعميم التعليم
لألطفال من سن  6-14سنة .والهدف هو تزويد جميع األطفال
ذوي اإلعاقة ،بغض النظر عن نوع أو درجة اإلعاقة لديهم
بالتعليم في “بيئة مناسبة” تشمل مدارس التعليم العام والخاص
ومدارس بديلة والتعلم البيتي.

وعموما أدى برنامج سارفا شيكشا أبهيان إلى تحسن كبير في
تحديد وتسجيل األطفال ذوي اإلعاقة .فقد تحسنت عملية تحديد
األطفال ذوي اإلعاقة ،من خالل األعداد المتزايدة للحاالت
التي تم تحديدها من  2.5مليون في  2010إلى  3.02عام
 ،2011ويتلقى حوالي  ٪ 90من هؤالء حاليا شكال من
أشكال التعليم (في المنزل أو المدرسة) .وعلى الرغم من هذا،
بقيت اإلعاقة المعيق الرئيسي أمام التقدم نحو تعميم التعليم
االبتدائي في الهند .ورغم تناقض البيانات الوطنية واختالفها
بين المناطق وبشكل كبير ،تشير التقديرات إلى أن االلتحاق
بالمدارس بقي منخفضا بالنسبة لألطفال ذوي اإلعاقة ،حيث
وصلت إلى حوالي  ،٪ 70وهي أقل بكثير من المعدل الوطني
البالغ حوالي  .٪ 90وتسعى المرحلة الحالية من سارفا شيكشا
أبهيان لضمان أن ترتفع هذه النسبة لتصل إلى  .٪ 80وهذ ال
تزال تشكل عقبة أمام تحقيق التعليم للجميع ،وال يزال الطريق
طويال لضمان إتباع نهج أكثر شمولية.

المصدر :مداخالت التحالف الوطني للتعليم/الهند و .CBMإحصاءات إضافية من التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع  ،2012صفحة .183
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وعالوة على ذلك ،فإن المستوى الحالي الستبعاد األطفال ذوي
اإلعاقة من التعليم هو انتهاك عميق لحقوقهم ،والتي جرى التأكيد
عليها في عدد من المعاهدات .فقد تم االعتراف بالحق في التعليم
عالميا كحق من حقوق اإلنسان في اإلعالن العالمي لحقوق
اإلنسان  .1948ومنذ ذلك الحين جرى تعزيز هذا الحق في
العديد من المعاهدات ،بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق
االقتصادية واالجتماعية والثقافية  )ICESCR(1966واتفاقية
حقوق الطفل ( .)CRCوتشمل اتفاقية حقوق الطفل التزام
الحكومات في جميع أنحاء العالم بتحمل المسؤولية تمتع جميع
األطفال بحقوقهم ،بغض النظر عن القدرة أو اإلعاقة ،ودون
31
تمييز.
وتمتد جذور هذه المعاهدات في الفهم العميق للتعليم من حيث
أثاره الشخصية واالجتماعية األوسع ،وقد لخصت المقرر
الخاص السابق لألمم المتحدة المعني بالحق في التعليم ،كاتارينا
توماسيفسكي ،كيفية أن إعمال الحق في التعليم ،على النحو المبين

في هذه المعاهدات المختلفة ،يعني ضرورة أن يكون التعليم متاحا
وميسرا ومقبوال وقابال للتكيف .وهذا يعني ،من بين أمور أخرى،
أن يكون التعليم مجانيا ،وعاما يجب أن تكون غير تمييزي وذا
جودة عالية  -وأنه ومن ضمن مسؤوليات الدولة احترام وحماية
32
وإعمال هذه الحقوق.
وقد صاغ هذا النهج القائم على الحقوق في التعليم تصورا تجاوز
مجرد تحقيق أهداف أو غايات -كما يوفر رؤية تتعلق بالطبيعة
التحويلية للتعليم الجيد .وكما أشار التقرير العالمي لرصد التعليم
للجميع “ :2010يجب أن يكون التعليم دافعا لتكافؤ الفرص
33
والحراك االجتماعي ،وليس آلية انتقال للظلم االجتماعي”.
وعندما يكون التعليم ذا جودة عالية ،ومتاح بشكل منصف ،وصمم
وبني لمعالجة التمييز ونقل مفاهيم حقوق ،ويسمح لكل طفل أن
يزدهر وفقا لمواهبه واهتماماته الخاصة ،عندها يعد احد أعظم
روافع المجتمع .وضمن هذه الرؤية ،يعد التعليم أداة قوية لمعالجة
عدم المساواة وإعداد كل فرد للمساهمة في مجتمعه.

الشكل .2
دورات الفقر واإلقصاء

ﺓﻕﺍﻉﺇﻝﺍ

ﻥﻡ ﺭﺏﻙﺃ ﺓﺹﺭﻑ ﻙﺍﻥﻩ
ﻕﺍﻉﻡﻝﺍ ﺹﺥﺵﻝﺍ ﻥﻭﻙﻱ
ﺱﺍﻥﻝﺍ ﺭﻕﻑﺃ ﻥﻱﺏ ﻥﻡ

ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﺗﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻭﺻﻣﺔ
ﺍﻟﻌﺎﺭ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺎ ﻣﻣﺎ ﻳﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻐﻳﺎﺏ ﻭﺍﻻﺳﺗﺑﻌﺎﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ
ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﻭﺍﻷﻧﺷﻁﺔ

ﻳﺗﻌﻣﻕ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﺍﻹﻗﺻﺎء ﻭﻏﺎﻟﺑﺎ
ﻣﺎ ﻳﻭﺭﺙ ﻟﻠﻘﺎﺩﻡ

ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻓﺭﺹ
ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻟﻧﻭﻋﻲ ﻭﺍﻟﺟﻳﺩ ﻳﺣﺩ
ﻣﻥ ﻓﺭﺻﺔ ﺍﻟﻬﺭﻭﺏ ﻣﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭ
 ﻭﺫﻟﻙ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺗﻭﻅﻳﻑﺍﻟﺟﻳﺩ ،ﻭﺗﺣﺳﻳﻥ ﺍﻟﺻﺣﺔ
ﻭﻏﻳﺭﻫﺎ ،ﻭﻫﺫﺍ ﻳﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻣﺯﻳﺩ
ﻣﻥ ﺍﻟﺿﻌﻑ ﻭﺍﻹﻗﺻﺎء

ﻫﺫﺍ ﻳﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺣﺻﻭﻝ
ﺍﻷﺷﺧﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ – ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﻁﻔﺎﻝ
ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﻫﺫﺍ ﻳﻌﻧﻲ
ﻓﻲ ﻛﺛﻳﺭ ﻣﻥ ﺍﻷﺣﻳﺎﻥ ﻋﺩﻡ
ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻟﻧﻭﻋﻲ
ﻭﺍﻟﺟﻳﺩ

صندوق  .3إطار ما بعد  -2015واإلعاقة
أخفقت األهداف اإلنمائية لأللفية التي صممت لمكافحة الفقر
المدقع ،وبصورة ذريعة ،في ذكر مليار شخص من ذوي
اإلعاقة في جميع أنحاء العالم -أكبر المجموعات “المهمشة”
وأفقر فئة من المواطنين في أي بلد .فلم ترد أية إشارة إلعاقة
في أي من األهداف الـ  ،8والـ  21أو المؤشرات الـ  .60لذا،
فعلى إطار التنمية لما بعد 2015 -والذي سيحل محل األهداف
اإلنمائية لأللفية تصحيح هذا األمر ،وضمان تضمين اإلعاقة.
ويتزايد الزخم حاليا نحو أجندة جديدة للتنمية لما بعد.-2015
وفي نفس الوقت ،تتزايد األبحاث التي تؤكد على الروابط بين
الفقر واإلعاقة ،والقيود المفروضة على عدم التركيز على
األشخاص ذوي اإلعاقة في تحقيق أهداف خفض الفقر في
العالم ،مما يجعل المجتمع الدولي أكثر إدراكا بأن األهداف
اإلنمائية لأللفية لن تتحقق دون التركيز على الوصول
إلى األشخاص ذوي اإلعاقة .ويوفر إطار ما بعد -عام
 2015فرصة لشمول اإلعاقة كقضية شاملة ذات تأثيرفي
التنمية العالمية.
وتظهر بعض نتائج االعتراف بمطالب األشخاص ذوي
اإلعاقة بصورة أفضل في أطر ما بعد  .2015 -فعلى سبيل

المثال ،أظهر تقرير الفريق الرفيع المستوى للشخصيات
البارزة ( )HLPبشأن أجندة التنمية لما بعد عام 2015
بعض التقدم .فقد ركزت الدعوة إلى “عدم ترك أحد” على
وجه التحديد على الحاجة إلى ضمان إدراج األشخاص ذوي
اإلعاقة في أجندة التنمية .كما دعا الفريق الرفيع المستوى
للشخصيات البارزة ( )HLPإلى إطالق “ثورة البيانات”
لتحسين نوعية اإلحصاءات والمعلومات المتاحة لجميع الناس
والمؤشرات المصنفة.
وعلى الرغم مؤشرات التقدم ،يجب الحفاظ على زخم الضغط
لضمان أن شمول أطر ما بعد - 2015 -األجندة األوسع
للتنمية وأجندة توفير التعليم للجميع -لألشخاص ذوي اإلعاقة.
وقد دعا إطار عمل داكار بشأن التعليم للجميع لتقديم التعليم
لـ “كل مواطن في كل بلد” ،ومع ذلك ال يزال العمل لتوفير
التعليم لألشخاص ذوي اإلعاقة قاصرا .فعلى أطر ما بعد -
 2015معالجة هذا األمر من خالل تطوير مؤشرات وأهداف
حساسة لقضية اإلعاقة ضمن كل هدف من األهداف ،وكذلك
من خالل تصنيف البيانات حسب اإلعاقة .ويجب أن تستند
أطر التنمية بعد  2015 -على حقوق اإلنسان ،والتي يتم
تطبيقها بشكل موحد في جميع األهداف والغايات.

المصادر :ليونارد شيشاير عام ”“ 2013عدم ترك أحد” :دمج اإلعاقة في أجندة التنمية فيما بعد ”2015 -وإيجاز االتحاد الدولي للتنمية ذوي
اإلعاقة ( )IDDCواللجنة الدولية للمعاقين  ،”IDCعام “ ،2013جعل إطار ما بعد األهداف اإلنمائية لأللفية شاملة لألشخاص ذوي اإلعاقة”

االستبعاد من التعليم يؤدي إلى تفاقم
مستويات الفقر ويحد من فرص الحياة
لألسف ،يعد تزايد انتهاكات الحق في التعليم ه بداية لنمط متصاعد من الحقوق
غير المنجزة .فاالستبعاد من الفصول الدراسية لألطفال الذين يعيشون مع
اإلعاقة يعد بداية حياة من االستبعاد من المجتمع.
ويمكن للتعليم ،على وجه الخصوص ،لعب دور قوي في إما خفض أو تطويق
الفقر .فالدورة المعقدة والمعززة بصورة تبادلية بين الفقر واالستبعاد غالبا ما
تبدأ في سن مبكرة وتستمر طوال العمر (انظر الشكل  .)2وغالبا ما يحرم
األطفال الذين يعيشون في فقر مدقع من الحصول على الخدمات األساسية ،مما
يزيد احتمال تعرضهم لظروف صحية يمكن أن تؤدي إلى اإلعاقة ،بينما يعد
األطفال من ذوي اإلعاقة أكثر عرضة لتجربة االستبعاد من التعليم ،األمر الذي
34
يؤدي تزايد فرص أن يعيشوا في حالة فقر الحقا في حياتهم.
وهناك مجموعة قوية من األدلة التجريبية من مختلف أنحاء العالم تدل على
أن األشخاص ذوي اإلعاقة هم أكثر عرضة لتجربة الحرمان االقتصادي
واالجتماعي وهم كذلك أكثر عرضة للفقر مقارنة مع األشخاص من دون
إعاقة 35.فعلى سبيل المثال ،ومقارنة مع األشخاص من غير ذوي اإلعاقة،
يحظى األشخاص ذوي اإلعاقة بفرص أقل للحصول على وظيفة بدوام
كامل ،وهم أكثر عرضة للبطالة ،وأكثر احتماال ألن ال يكونوا غير ناشطين
اقتصاديا ،وفي البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل يحظون بفرصة أقل للعمل
في االقتصاد غير الرسمي .وعندما يتم توظيفهم ،فمن المرجح أن يكونوا
“مستخدميناستخداما ً ناقصاً” أي أكثر عرضة للحصول على أجور أقل ،والعمل
36
في وظائف بدوام جزئي ،مع فرص قليلة على المدى الطويل.
والنتيجة هي أنه وفي معظم البلدان ،يكون ذوي اإلعاقة من بين أفقر الفقراء.
وعادة ما يعيش البالغون ذوي اإلعاقة في أكثر األسر فقرا :وترتبط اإلعاقة
37
بزيادة حوالي  10نقاط مئوية الحتمال الوقوع في اثنين من الخمس األفقر.
ووفقا لتقديرات البنك الدولي ،فإن واحد من كل خمسة من أشد الناس فقرا في
38
العالم من ذوي اإلعاقة.
وتسهم حالة عدم المساواة في الجندر ،على وجه الخصوص ،في تضخيم هذا
العيب بقوة ،حيث تعاني النساء والفتيات المعاقات من اإلقصاء والتهميش المدقع
في كثير من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل .فعلى سبيل المثال ،تكون
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النساء ذوات اإلعاقة أقل عرضة للحصول على وظيفة الئقة من النساء دون
إعاقة أو الرجال ذوي اإلعاقة ،ويواجهن عقبات أكبر في العثور على عمل
واالحتفاظ به 39.وتعميق طبقات العيب يؤدي إلى الحرمان الشديد ،مما يؤدي إلى
“تمييز مزدوج” أو “أشكال متعددة من التمييز”.
ولالستبعاد عواقب وخيمة ،ليس على األفراد وحسب ،ولكنه أيضا يؤثر سلبا
على المجتمعات .وبرغم أن األمر يتجاوز العواقب المالية ،أظهرت الدراسات
الرئيسية تأثيره الضار على االقتصادات ،ففي بنغالدش ،على سبيل المثال،
تقدر تكلفة العجز الناجم عن الدخل الضائع بسبب نقص التعليم وفرص العمل،
سواء لذوي اإلعاقة أو القائمين على رعايتهم ،بنحو  1.2مليار دوالر سنويا،
أو  1.7٪من الناتج المحلي اإلجمالي 40.وتشير دراسة لمنظمة العمل الدولية
( )ILOلـ  10بلدان منخفضة ومتوسطة الدخل أن الخسارة في الناتج المحلي
اإلجمالي ( )GDPبسبب استبعاد األشخاص ذوي اإلعاقة من سوق العمل -
والتي ترتبط جزئيا بغياب فرص التعليم في تلك البلدان -تصل إلى ما بين 3
41
و 7٪من الناتج المحلي اإلجمالي.
لذا ،فالتصدي لظاهرة االستبعاد من التعليم ،وبالتالي ،تحتل األولوية للحد من
الفقر وتحقيق التنمية .ويمكن أيضا أن تلعب دورا كبيرا في الحد من الثغرات
في مناطق التنمية األخرى .فالتعليم هو “ حق تمكيني” ،ولها تأثير كبير في
تمكين الوصول إلى حقوق اإلنسان األخرى :أثبتت األبحاث أن التعليم عالي
الجودة يمكن من الوصول إلى ،على سبيل المثال ،الحق في الصحة والمساواة
في الجندر والعمل بأجر الئق والمشاركة السياسية وأكثر من ذلك بكثير.
وعلى سبيل المثال أيضا ،يُع ّد التعليم المحسن المسؤول عن نصف االنخفاض
العالمي في معدل وفيات األطفال في السنوات الـ  40الماضية ،وله تأثير
أكبر بكثير من النمو االقتصادي ذاته .األطفال أكملت أمهاتهم التعليم األساسي
أكثر احتماال بمعدل الضعف للبقاء على قيد الحياة بعد سن الخامسة 42وبمعدل
النصف الحتمال أن يعانوا من سوء التغذية 43.وبالنسبة لألطفال والبالغين الذين
يعيشون مع اإلعاقة ،يمكن للتعليم أن يساعد في تحقيق المساواة ليتمكن ذوي
اإلعاقة من الحصول على وظائف ،وخدمات الصحة وغيرها ،بينما يساعد في
تطوير المعرفة حول الحقوق وواجب الحكومات في تحقيقها 44.وعليه ،يجب
تثقيف الناس حول اإلعاقة لتكون األولوية لضمان قدر أكبر من الجمع في جميع
برامج التنمية.
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 2التعليم الجامع :إيصال الحق في
التعليم النوعي والجيد للجميع
حان الوقت لتحقيق حق جميع األطفال في
تحصيل التعليم النوعي والجيد :وللقيام
بذلك ،يجب أن تستجيب أنظمة التعليم
الحتياجات األطفال ذوي اإلعاقة .وفي
السنوات األخيرة ،بدأت األطر تبرز شكل
النهج القائم على الحقوق لتعليم األطفال
ذوي اإلعاقة من منظور حقوق اإلنسان.
والحل يكمن في بناء نظم التعليم الجامع.
تم االعتراف وإقرار مبدأ التعليم الجامع دوليا عام  1994في
المؤتمر العالمي لتعليم ذوي اإلعاقة في ساالمانكا ،إسبانيا- ،
والذي أصبح معروفا بإعالن ساالمانكا -لتشجيع الحكومات على
وضع نظم التعليم التي تستجيب لالحتياجات المتنوعة ،حتى يتسنى
لجميع الطالب الوصول لمدارس الدمج التي تستوعبهم بطرق
45
التدريس التي تركز على الطفل.

ومع ذلك ،كانت اتفاقية األمم المتحدة لحقوق األشخاص ذوي
اإلعاقة في عام  2006هي التي الذي وضعت مفهوم التعليم
46
الجامع كآلية لتقديم الحق في التعليم لألشخاص ذوي اإلعاقة.
ففي المادة  ،24شددت االتفاقية على ضرورة ضمان الحكومات
للمساواة في الوصول إلى “نظام تعليمي جامع على جميع
المستويات” وتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة وخدمات الدعم
الفردي لألشخاص ذوي اإلعاقة لتيسير تحصيلهم للتعليم (انظر
اإلطار  .)4وتركز االتفاقية على الحقوق التي تعززها القوانين
الدولية األخرى ذات الصلة بتوفير التعليم للجميع ،وتركز
على اإلعاقة ،في حين تبين كيفية تلبية هذه االلتزامات من قبل
الحكومات .وأصبح االلتزام بالتعليم الجامع التزاما قانونيا من
خالل المادة  24من االتفاقية .والتصديق على االتفاقية يعني أن
الدول ملزمة قانونا بتقديم التعليم االبتدائي والثانوي الجامع النوعي
والجيد والمجاني لجميع األطفال .واعتبارا من شهر أيلول/سبتمبر
عام  ،2013صادقت  133دولة من دول االتحاد األوروبي
صدقت على هذه االتفاقية فيما وقعت  23دولة أخرى عليها دون
مصادقة بعد 47.ويعني هذا االلتزام أيضا على أنه على البلدان ذات
الدخل المرتفع دعم جهود البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل من
خالل المساعدة اإلنمائية.

الصندوق  .4المادة  24من اتفاقية األمم المتحدة
لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ()CRPD
تؤكد المادة  24من حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة على أن الدول
األطراف تسلّم بحق األشخاص ذوي اإلعاقة في التعليم .وإلعمال هذا
الحق دون تمييز وعلى أساس تكافؤ الفرص ،تكفل الدول األطراف
نظاما تعليميا جامعا على جميع المستويات وتعلما مدى الحياة
موجهين نحو ما يلي:
	.1تسلّم الدول األطراف بحق األشخاص ذوي اإلعاقة في التعليم.
وإلعمال هذا الحق دون تمييز وعلى أساس تكافؤ الفرص ،تكفل
الدول األطراف نظاما تعليميا جامعا على جميع المستويات وتعلما
مدى الحياة موجهين نحو ما يلي:
 aالتنمية الكاملة للطاقات اإلنسانية الكامنة والشعور بالكرامة
وتقدير الذات ،وتعزيز احترام حقوق اإلنسان والحريات
األساسية والتنوع البشري؛
 bتنمية شخصية األشخاص ذوي اإلعاقة ومواهبهم وإبداعهم،
فضال عن قدراتهم العقلية والبدنية ،للوصول بها إلى أقصى
مدى؛
 cتمكين األشخاص ذوي اإلعاقة من المشاركة الفعالة في
مجتمع حُر.
 .2تحرص الدول األطراف في إعمالها هذا الحق على كفالة ما يلي:
 aعدم استبعاد األشخاص ذوي اإلعاقة من النظام التعليمي العام
على أساس اإلعاقة ،وعدم استبعاد األطفال ذوي اإلعاقة من
التعليم االبتدائي أو الثانوي المجاني واإللزامي على أساس
اإلعاقة؛
 bتمكين األشخاص ذوي اإلعاقة من الحصول على التعليم
المجاني االبتدائي والثانوي ،الجيد والجامع ،على قدم المساواة
مع اآلخرين في المجتمعات التي يعيشون فيها؛
 cمراعاة االحتياجات الفردية بصورة معقولة؛
 dحصول األشخاص ذوي اإلعاقة على الدعم الالزم في نطاق
نظام التعليم العام لتيسير حصولهم على تعليم فعال؛

 eتوفير تدابير دعم فردية فعالة في بيئات تسمح بتحقيق أقصى
قدر من النمو األكاديمي واالجتماعي ،وتتفق مع هدف
اإلدماج الكامل.
 .3تمكن الدول األشخاص ذوي اإلعاقة من تعلم مهارات حياتية
ومهارات في مجال التنمية االجتماعية لتيسير مشاركتهم الكاملة
في التعليم على قدم المساواة مع آخرين بوصفهم أعضاء في
المجتمع .وتحقيقا لهذه الغاية ،تتخذ الدول األطراف تدابير مناسبة
تشمل ما يلي:
 aتيسير تعلم طريقة برايل وأنواع الكتابة البديلة ،وطرق
ووسائل وأشكال االتصال المعززة والبديلة ،ومهارات
التوجيه والتنقل ،وتيسير الدعم والتوجيه عن طريق األقران؛
 bتيسير تعلم لغة اإلشارة وتشجيع الهوية اللغوية لفئة الصُم؛
 cكفالة توفير التعليم للمكفوفين والصُم أو الصُم المكفوفين،
وخاصة األطفال منهم ،بأنسب اللغات وطرق ووسائل
االتصال لألشخاص المعنيين ،وفي بيئات تسمح بتحقيق
أقصى قدر من النمو األكاديمي واالجتماعي.
 .4وضمانا إلعمال هذا الحق ،تتخذ الدول األطراف التدابير المناسبة
لتوظيف مدرسين ،بمن فيهم مدرسون ذوو إعاقة يتقنون لغة
اإلشارة و/أو طريقة برايل ،ولتدريب األخصائيين والموظفين
العاملين في جميع مستويات التعليم .ويشمل هذا التدريب التوعية
باإلعاقة واستعمال طرق ووسائل وأشكال االتصال المعززة
والبديلة المناسبة ،والتقنيات والمواد التعليمية لمساعدة األشخاص
ذوي اإلعاقة.
 .5تكفل الدول األطراف إمكانية حصول األشخاص ذوي اإلعاقة
على التعليم العالي والتدريب المهني وتعليم الكبار والتعليم مدى
الحياة دون تمييز وعلى قدم المساواة مع آخرين .وتحقيقا لهذه
الغاية ،تكفل الدول األطراف توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة
لألشخاص ذوي اإلعاقة.

يمكن تعريف التعليم الجامع بأن جميع األطفال يتعلمون معا في
الفصول الدراسية العامة في بلداتهم أو المجتمع ،بغض النظر عن
مجموعة مختلفة من القدرات واإلعاقات ،وبطرق ومواد تدريس
وبيئة مدرسية تلبي احتياجات جميع الفتيات والفتيان .وبالتالي
يعزز التعليم الجامع المشاركة ويتغلب على العوائق التي تحول
دون التعلم.

ويعزز التزام الحملة العالمية للتعليم بالنهج القائم على الحقوق،
حيث تحترم الدول وتحمي وتسعى إلعمال حقوق األفراد والتعليم،
من مبادئ المساواة وعدم التمييز وتنسجم مع األسس المفاهيمية
للتعليم الجامع .وفي كثير من النواحي ،يعد التعليم الجامع
مظهرا من المظاهر العملية ألنظمة التعليم التي تجسد مبادئ
حقوق اإلنسان.

وتقليديا ،كانت هناك ثالثة مناهج عامة لتعليم األطفال ذوي
اإلعاقة :التعليم “الخاص” أو المنفصل ،والتعليم المتكامل والتعليم
الجامع ،وقد ركزت معظم البلدان عالميا وتاريخيا على توفير
التعليم لألطفال ذوي اإلعاقة من خالل مدارس منفصلة ،تستهدف
إعاقات معينة ،والتي تصنف األطفال وفقا لإلعاقة وتخصص
مدرسة تهدف للتجاوب مع هذه اإلعاقة .وهذا يعني أن يتلقى
األطفال ذوي اإلعاقة في التعليم في بيئة تعليمية منفصلة ومعزولة
عن مجتمعهم ،ومعزولة عن األطفال اآلخرين ،أو معزولة عن
التعليم النظامي  -وفي كثير من األحيان نكون هذه المدارس بعيدة
عن العائلة واألصدقاء .وتميل هذه المؤسسات للوصول إلى نسبة
صغيرة فقط من المحتاجين ،وبفرص ثانوية ال تقدم شيئا إلعدادهم
للعمل أو التعليم العالي ،مما يجعل من الصعب بالنسبة لهم تحقيق
إمكاناتهم الفردية ،ويشكل تحديا الستخدام التعليم كأداة لمحاربة
عدم المساواة والتمييز المجتمعي.

تعرف اليونسكو مفهوم التعليم الجامع بأنه “عملية تعنى
باالحتياجات المتنوعة لكل المتعلمين واالستجابة لها من خالل
زيادة المشاركة فى التعلم ،والثقافات والمجتمعات ،وخفض درجة
اإلقصاء عن التعليم وفى داخله ،وتتضمن تغييرات وتعديالت في
المحتوى والنهج والهياكل واإلستراتيجيات ،ومع رؤية مشتركة
تشمل جميع األطفال من الفئة العمرية المالئمة واالقتناع بأن ذلك
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هو مسؤولية النظام العادي لتعليم جميع األطفال”.

وتشير النظم المتكاملة إلى المدارس التي يوجد فيها أطفال
ذوي اإلعاقة في مدارس الدمج ولكن في فصول منفصلة مع
المتعلمين ذوي إعاقة أخرى ومعلم متخصص .ولألسف ،وفي
كثير من األحيان يترك الطفل المعاق في الفصول الدراسية،
داخل مدرسة تقدم الحد األدنى فقط من المعالجة أي األكاديمية
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أو االجتماعية للطفل ،ويجب على الطفل/ة التكيف مع البيئة،
ودون التعامل مع تصورات األطفال اآلخرين ويمكن أن يعزز من
الوصمة والتمييز.
وغالبا ما يفترض أن النظام المتكامل والنظام الجامع هما
صنوان ،السيما بالمقارنة مع نظام الفصل والعزل -ويستخدم كال
المصطلحين للداللة على بعضهما البعض 49.ولكن التعليم الجامع
يتجاوز “التكامل” ،وله جذور فلسفية مختلفة تماما .يرى النظام
المتكامل األطفال ذوي اإلعاقة كدخالء على إطار موجود مسبقا
من القواعد والمعايير .بينما يبدأ التعليم الجامع برؤية كل متعلم
بأنه حامل للحقوق :يأتي بالفئات المهمشة من الهامش ويضعهم
في المركز .أي أنه ينقل التركيز على إعاقة الفرد إلى التركيز
على السياق االجتماعي 50.فالتعليم الجامع يعزز التغييرات في
نظام التعليم ومع المجتمعات المحلية ،للتأكد من أن نظام التعليم
يتكيف مع الطفل ،بدال من انتظار الطفل للتكيف مع النظام.
والتعليم الجامع يعترف بالحاجة إلى تحويل الثقافات والسياسات
والممارسات في المدارس الستيعاب االحتياجات المختلفة الفردية
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للطالب ويلتزم بإزالة الحواجز التي تعيق هذه االمكانية.

ومن المهم أن نفهم التعليم الجامع كمفهوم واسع ،يشير إلى حق
جميع المتعلمين (بما في ذلك األطفال ذوي اإلعاقة وغيرهم من
الفئات المهمشة) وتطبيقه على المتعلمين من جميع األعمار،
أطفال وبالغين 53.وعلى الرغم من تركيز معظم هذا التقرير
على األطفال في المدارس ،في سياق التزام بتوفير التعليم
للجميع ،يشمل التعليم الجامع أيضا زيادة فرص التعلم الجامع
مدى الحياة ،وذلك باستخدام مجموعة واسعة من اإلستراتيجيات
واألنشطة والعمليات التي تسعى إلى تحقيق الحق في التعليم الجيد
والنوعي للجميع.
وأخيرا ،تجدر اإلشارة إلى أن التعليم الجامع هو عملية يمكن أن
تستغرق وقتا طويال – ويجب أن يكون الهدف النهائي هو الجمع،
ولكن تحقيق ذلك يتطلب عملية طويلة .وفي بعض األحيان ،قد
تعني جلوس المبادرات الخاصة أو المدارس المتكاملة والجامعة
جنبا إلى جنب ،بينما تعمل الحكومات نحو الجمع السليم لجميع
األطفال (تمشيا مع مبادئ حقوق اإلنسان) .وفي األماكن التي
تتوفر فيها خيارات مختلفة للتعليم للطالب ذوي اإلعاقة ،يجب
لمنظومة التعليم استخدام الخبرات والمهارات والموارد المتاحة
في المدارس الخاصة والمتكاملة لتعزيز تطوير التعليم الجامع في
المدارس المحلية المنتظمة .ويتضمن ذلك ،على سبيل المثال ،قيام
المعلمين من المدارس الخاصة بتدريب المعلمين من المدارس
العامة على لغة اإلشارة .ويجب أن تفيد هذه المنهجيات بعضها
البعض ،والتعلم من خالل كل منها ،ووضع اإلستراتيجيات
المستقبلية ،بدال من أن تكون عمليات موازية دون روابط بينها.
وحيثما ال توجد “مدارس خاصة” لألطفال ،على الحكومة ضمان
التخطيط لوضع بنود خطة شاملة ،حيث أنه ومن الجدير بالذكر
أن مفتاح النجاح لهذا النهج هو قيام الحكومة بوضع الخطط
للجمع ذات أهداف واضحة ،وحيث يمكن أن يخضعوا للمساءلة
من قبل منظمات المجتمع المدني .وبدون هذا التخطيط ،يصبح
الجمع التزاما مبهما يستحيل تحقيقه ،ويستمر توازي النظامين كما
في السابق.

لمزيد من المعلومات راجعhttp://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml :
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 3تنفيذ التعليم الجامع ودعم
حق األطفال ذوي اإلعاقة في
التعليم :تحديد مجاالت العمل
التعليم الجامع والنوعي للجميع
أشار التقرير العالمي حول اإلعاقة في عام  2011أنه ومن بين
أمور أخرى ،يعزز جمع األطفال ذوي اإلعاقة في مدارس الدمج
من إتمام التعليم االبتدائي الجامع ،ويمكن أن يكون فعاال من حيث
التكلفة ويسهم في القضاء على التمييز.
وهذه فوائد هامة ،ولكن إمكانات التعليم الجامع ،عندما تستخدم
بشكل صحيح وفعال ،تصل إلى أبعد من ذلك ،ويمكن أن تكون
تحولية في األساس -بالنسبة لألفراد ونظم التعليم وبالنسبة للمجتمع
ككل .وبطبيعة الحال ،وفي المقام األول ،يمكن أن يسهم التعليم
الجامع في مساعدة األطفال ذوي اإلعاقة وغيرهم من األفراد
المهمشين -على سبيل المثال ،األقليات والجماعات العرقية
واللغوية  -للوصول إلى التعليم النوعي والجيد ومساعدتهم على
تحقيق إمكاناتهم ،واإلسهام في مجتمعاتهم المحلية والمجتمع ككل.
ولكن ،وعندما ينفذ بالشكل الصحيح ،يمكن أن يساعد التعليم
الجامع على رفع مستوى الجودة في نظم التعليم .فالتعليم الجامع
يستلزم توفير فرص التعلم ذات المغزى لجميع الطالب داخل
النظام المدرسي العادي ،وبالتالي يتطلب اإلستراتيجيات التي
تناسب أساليب التعلم المتنوعة بشكل طبيعي لجميع الطالب ،وفي
الوقت نفسه استيعاب احتياجات التعلم االستثنائية لبعض الطالب.
ولذلك يجب على نظام التعليم الملتزم التزاما تاما بالتعليم الجامع
دعم المعلمين ذوي الدافعية والمدربين تدريبا جيدا ،ودعم طرق

التدريس المناسبة 54ودعم تحسين التدريس من خالل التركيز على
أساليب التدريس الفعالة والشاملة والمهارات والدعم.
وهذا أمر في غاية األهمية ألنه ،وفي الوقت الحاضر ،خلفت
العديد من نظم التعليم ذات نوعية الرديئة جدا عددا كبيرا جدا من
األطفال دون احترافهم حتى ألساسيات القراءة والكتابة ،ناهيك
عن اكتساب المهارات التحليلية والنقدية أو اإلبداعية األكثر تعقيدا،
التي تتأتى من خالل التعليم النوعي والجيد .فعلى سبيل المثال،
يصبح حوالي  ٪ 50من األطفال في أفريقيا الذين يصلون إلى 5
سنوات قادرين على القراءة والكتابة 55.فرداءة نوعية التعليم تؤدي
أيضا إلى الرسوب وتكرار المراحل الدراسية -تبذير الموارد –
حيث عاد  11.4مليون طالب في الصفوف االبتدائية في شبه
الصحراء األفريقية عام  56 .2010فتحقيق التعليم الجامع بصورة
فعالة لن يضمن جمع المتعلمين المهمشين -بمن فيهم األطفال ذوي
اإلعاقة – بل ويساعد في معالجة هذا العجز في الجودة وتحسين
التعليم للجميع.

وبالتأكيد ،فقد ازداد التركيز على االستبعاد من التعليم على أساس
اإلعاقة ،ويبدو أن دعم التعليم الجامع كاستجابة سياسية قد بدأ

ومع ذلك ،فمن الواضح أنه وفي العديد من البلدان ،هناك فجوة
بين الخطاب وااللتزامات ،ومستوى إنجازها والعمل لتحقيقها.
فال تزال العديد من المفاهيم الخاطئة تحيط بالتعليم الجامع تتسبب
في إحباط محاوالت تعميمه وتنفيذه ،وينظر للتعليم الجامع
على أنه مكلف جدا ،وليس خيارا عملية قابلة للتطبيق ويتطلب
تغييرات كثيرة جدا في مواقف مجتمعات وصانعي السياسات
واآلباء الستمرارها.

ويمكن للتعليم الجامع أيضا أن يساعد في تشكيل المجتمعات
األكثر مساواة .ومنع التمييز في مجال التعليم يساعد في ضمان
أن يتصدى المجتمع للتمييز وعلى نطاق أوسع .ويوفر فرصة
لتحدي المواقف والسلوكيات التمييزية السائدة ،ويسهم في احتضان
نسيج غني من التنوع في مجتمعاتنا ،وتعزيز القيم االجتماعية
لمكافحة التمييز.
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إيطاليا :أهمية التشريعات لضمان االلتزامات نحو التعليم الجامع

صدر القانون اإلطاري االيطالي لمساعدة والدمج االجتماعي
وحقوق األشخاص ذوي االعاقة من قبل البرلمان اإليطالي
عام  .1992بين ومن بين أحكامه :الحق في التعليم
الجامع لكل طفل من ذوي اإلعاقة بشهادة طبيب ،بما في
ذلك الذين يعانون من إعاقات التعلم ،واشتراط قبول جميع
دور الحضانة والمدارس والجامعات وغيرها ،بما في ذلك
مؤسسات القطاع الخاص ،للطالب ذوي اإلعاقة ،بمن
ذوي اإلعاقة الشديدة ،وتنسيق جميع الخدمات والمعدات
في المدارس والجامعات والجداول الزمنية المرنة وأماكن
اإلقامة أثناء االمتحانات ،وإعداد خطة تعليمية مصممة
خصيصا ،وتدريب المعلمين ،وتقديم المشورة ومجموعات

رغم دفاع الخبراء في مجال اإلعاقة
والتعليم ومنذ زمن بعيد عن التعليم
الجامع ،تقليديا ،إال أن التعليم الجامع
أعتبر مسألة “هامشية” تتعلق بالسياسة
العامة لتعليم ذوي اإلعاقة ،ولم يحظى
سوى بالقليل من االهتمام ضمن التيار
الرئيسي للتنمية .ولكن هناك أدلة على أن
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المد قد بدأ بالتحول.

يتزايد ،فالكثير من البلدان هي في طور عملية تصديق وتنفيذ
اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة .وفي الوقت نفسه ،ركزت
سلسلة من التقارير الدولية الهامة ،بما في ذلك تقرير األهداف
اإلنمائية لأللفية  2010مع التركيز على اإلعاقة (ألول مرة)،
والتقرير العالمي حول اإلعاقة في  ،2011وتقرير وضع األطفال
في العالم  2013جميعها على األطفال الذين يعانون من اإلعاقة
وأهمية التعليم الجامع باعتباره إستراتيجية لمعالجة االستبعاد.

العمل على مختلف المستويات ،وإنشاء لجنة وطنية حول
التعليم الجامع.
وايطاليا هي البلد األوروبي الوحيد الذي حقق دمج جميع الطلبة
ذوي اإلعاقة (أكثر من  )٪ 99في المدارس العادية .ويتم تحقيق
التعليم الجامع بمساعدة أكثر من  90000معلم متخصص لدعم
التعلم و 25000تربوي مستخدمين من قبل المدارس .وقد تم
القضاء تقريبا على الحواجز المادية في الوصول إلى المدارس.
وقد جرى تعديل هام على القانون عام  1999بخصوص
ترتيبات الدمج في الجامعات .ونتيجة لذلك ،تمكن  12400طالب
من ذوي اإلعاقة من التسجيل في الجامعات اإليطالية بحلول عام
 ،2006أي بثالثة أضعاف في غضون ست سنوات فقط.

المصدر :دراسة حالة :إيطاليا .الحق في التعليم الجامع .هناhttp://www.zeroproject.org/wp- :
content/uploads/2012/01/Case-study-Italy-UN-CRPD-Article-24.pdf
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إثيوبيا :تقييم مستويات األطفال ذوي اإلعاقة ممن
هم خارج المدرسة وأسباب تسربهم

وفي إثيوبيا ،ووفقا لوزارة التعليم ،فإن أقل من  ٪ 3من
األطفال ذوي اإلعاقة يتمتعون بإمكانية الوصول وتحصيل
التعليم االبتدائي ،كما ويتسارع تناقص تحصيل التعليم لدى مع
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ارتقاء األطفال في سلم التعليم.
وقد أجرت المنظمة الدولية للمعاقين مسحا في مناطق دير
داوا ،هرار وجيجيغا لتقييم األسباب وراء تسرب األطفال
ذوي اإلعاقة من التعليم .وتم الطلب من األسر تحديد أسباب
فشل األبناء بااللتحاق بالمدرسة ،وتم تحديد فئتين رئيسيتين:
“أسباب على مستوى العائلة أو أسباب على مستوى المدرسة”.
وقد أفادت معظم األسر واألطفال بأن قضايا األسرة -وغالبا
ما تتعلق بالعمل أو مسؤوليات الرعاية -هي السبب الرئيسي.
وعندما يتعلق األمر بالقضايا على مستوى المدرسة تعد

“المسافات الطويلة إلى المدرسة” السبب رقم واحد للتسرب.
وخلص التقرير إلى ضرورة تلبية االحتياجات التالية:
–على اآلباء العمل بشكل وثيق مع المدرسة والمعلمين لتوفير
الموارد والمعلومات حول سلوك الطفل ،ونقاط القوة لديه
وقدراته وتوفير الرعاية الالزمة ألطفالهم.
–على اآلباء توفير الدعم االجتماعي والجسدي والنفسي
والتعليمي للطفل في المنزل وعلى الطريق إلى المدرسة.
–تقديم نقاط القوة في الطفل ومواهبه للمجتمع الذي
يعيشون فيه ،على سبيل المثال ،إبداع الطفل ومواهبه في
الفنون ،والرياضة.
–على اآلباء المشاركة بنشاط في فريق خطة التعليم الفردية
( )IEPوفي جمعيات اآلباء والمعلمين.

المصدر :مكتب المنظمة الدولية للمعاقين/إثيوبيا
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إسقاط حواجز االستبعاد
يتناول ما تبقى من هذا التقرير تحديد الحواجز المعروفة
التي تعيق تعليم األطفال ذوي اإلعاقة ،واستكشاف ما يمكن
القيام به إلسقاط هذه الحواجز وضمان التعليم الجامع .وتستند
استجابات السياسات المقترحة على نماذج مجربة ومختبرة
إلنهاء االستبعاد  -وحتى اآلن حقق عدد قليل جدا من البلدان
تنفيذ هذه اإلصالحات ،ولكن دون االقتراب حتى من مستوى
الطموح المنشود.
وقد تم تقسيم مجاالت العمل هذه إلى سبع إستراتيجيات مترابطة،
وكلها ضرورية ويكمل كل منها اآلخر في معالجة االستبعاد
عبر مستويات متعددة – ابتداء من العائلة والمجتمعات المحلية
والحكومة الوطنية ،وصوال إلى المجتمع الدولي .وكل من هذه
اإلستراتيجيات السبع -يتطلب إرادة سياسية -وهي:
إستراتيجية  :1إنشاء األطر التشريعية المناسبة ،ووضع خطط
وطنية طموحة لتحقيق التعليم الجامع.

■ ■

إستراتيجية  :2توفير القدرات والموارد والقيادة لتنفيذ خطط
وطنية طموحة لتحقيق التعليم الجامع.

■ ■

إستراتيجية  :3تحسين البيانات المتعلقة باإلعاقة والتعليم ،وبناء
المساءلة عن العمل.

■ ■

إستراتيجية  :4جعل المدارس والفصول الدراسية سهلة المنال
والوصول وذات الصلة للجميع.

■ ■

إستراتيجية  :5ضمان توفر ما يكفي من المعلمين المدربين
بشكل مناسب للجميع.

■ ■

إستراتيجية  :6تحدي المواقف التي تعزز وتديم التمييز.

■ ■

إستراتيجية  :7إنشاء بيئة تمكينية لدعم التعليم الجامع ،بما في
ذلك من خالل السياسات واإلستراتيجيات عبر القطاعات والتي
تقلل من االستبعاد.

■ ■

فمن األهمية بمكان قيام الحكومات ،بدعم من شركاء التنمية
والمجتمع الدولي ،بالبدء في اتخاذ إجراءات ملموسة في مجال
السياسات بشأن هذه المجاالت.

صندوق  .5تحالفات التعليم الوطنية للحملة العالمية للتعليم
التحالف البوليفي للحق في التعليم / CBDEبوليفيا:
لسنوات عديدة ،مارس التحالف البوليفي للحق في التعليم في
بوليفيا الضغط من أجل تحقيق التعليم الجامع .ليس لكونه
المفتاح لضمان إدماج األطفال ذوي االعاقة ،وإنما هو كخطوة
حاسمة في دمج األقليات اإلثنية المهمشة في بوليفيا بالتعليم.
ففي عام  ،2006أطلقت اللجنة الوطنية للمعوقين “الخطة
الوطنية لتكافؤ الفرص للمعوقين” ()CONALPEDIS
والمعروفة أيضا باسم  ،PNIEOالذي يدعو إلى توفير التعليم
الجامع لألشخاص ذوي اإلعاقة لمكافحة التمييز في نظام
التعليم البوليفي.
وتم إحراز بعض التقدم الهام ،حيث يتضمن “قانون نظام
التعليم” الحالي على نهج التعليم الجامع التي تلتزم بضمان
تكافؤ الفرص في التعليم دون تمييز .وعلى الرغم من هذا
التقدم ،هناك العديد من المشاكل التي برزت خالل تنفيذ
هذه االلتزامات.
 COSYDEPتحالف الدفاع عن التعليم الشعبي/السنغال
ينشط التحالف الوطني للتعليم في السنغال في المجتمعات
لنشر الوعي ،بما في ذلك من خالل اإلذاعة والتلفزيون
والمساعدة في التوعية بقضايا التعليم الجامع بين المعلمين
واآلباء واألطفال ،وخاصة فيما يتعلق باألطفال ذوي اإلعاقة.

ويعمل تحالف الدفاع عن التعليم الشعبي على إنشاء هيئة رقابة
تشاركية على الميزانية مع التركيز بشكل خاص على الجمع
لألطفال ذوي اإلعاقة ،ويهدف إلى استخدام نتائج هيئة الرقابة
على الميزانية في جلسات االستماع العلنية.
الجميع من أجل التعليم /منغوليا
في عام  ،2013شاركت تحالفات التعليم الوطنية في
المناقشات السياسية مع وزارة التعليم وشبكة التعليم الجامع
الحكومية والمنظمات غير الحكومية الدولية والمنظمات غير
الحكومية المحلية واألوساط األكاديمية .كما ساهم التحالف في
سن تعديالت مهمة على قانون التعليم تهدف إلى تحسين فرص
تحصيل التعليم ما قبل المدرسي النوعي والجيد والثانوي
لألطفال ذوي اإلعاقة.

إستراتيجية 1

إنشاء األطر التشريعية المناسبة ،ووضع خطط
وطنية طموحة لتحقيق التعليم الجامع.

غالبا ما يكون هناك نقص في التشريعات والسياسات الوطنية
واألهداف والخطط -أو على األقل ثغرات كبيرة فيها -والمتعلقة
بالتعليم الجامع لألطفال ذوي اإلعاقة .فاعتماد تشريعات مناسبة،
ووضع سياسات أو خطط عمل وطنية ،هي نقطة انطالق هامة
للشمول للجميع.
وعموما هناك نقص في المعلومات المتوفر للحكومات حول كيفية
ترجمة المعايير الدولية ،كالمادة  24من اتفاقية حقوق األشخاص
ذوي اإلعاقة ،إلى واقع عملي .وفي كثير من البلدان ال يوجد
قانون محدد لحماية حقوق األطفال ذوي اإلعاقة .وبما أنه ال يتم
التعامل مع األطفال ذوي اإلعاقة كمواطنين متساوين في المجتمع،
وانه عادة ال تكون القوانين الوطنية العامة كافية .وفي حاالت
أخرى ،قد يتوفر قانون محدد ولكنه غير فعالة ،وذلك بسبب
محدودية المعرفة عن القانون ،أو أنه غير مناسب :على سبيل
المثال ،اإلشارة إلى وجوب التحاق األطفال ذوي اإلعاقة بمدارس
خاصة 59.ومع ذلك ،أظهرت بعض البلدان أثرا إيجابيا للتشريعات
الوطنية في دفع عجلة إصالح السياسات وتقديم حول لتحقيق
التعليم الجامع .على سبيل المثال ،سنت إيطاليا تشريعات لدعم
التعليم الجامع لجميع األطفال ذوي اإلعاقة ،مما أدى إلى معدالت
مثيرة لإلعجاب للغاية ونتائج إيجابية للتعليم الجامع ،وبالتالي
االضطالع بدور قيادي عالمي للتعليم الجامع (انظر دراسة حالة
قُطرية رقم .)2
وغالبا ال تشير سياسات التعليم الوطنية إلى اإلعاقة أو نهج
الجمع .وقد وجدت دراسة في أحد البلدان التي تدعمها الشراكة
العالمية للتعليم (المعروفة آنذاك باسم مبادرة المسار السريع للتعليم
للجميع) أن معظم البلدان التي أقرتها عملية مبادرة المسار السريع
لم يكن لديها خطط وطنية في قطاع التعليم تتصدى لقضية إدماج
األطفال ذوي اإلعاقة ،حتى عندما كانت هذه البلدان على مسافة
قريبة جدا من تعميم التعليم االبتدائي (بقي األطفال ذوي اإلعاقة

جز ًء من العقبة األخيرة لتحقيق التعليم االبتدائي العام للجميع).
ومن بين  28دولة مشاركة ،التزمت  10بلدان منها فقط بسياسة
ملموسة إلدماج األطفال ذوي اإلعاقة ،فيما أوردت  13بلدا
بعض اإلشارات إلى األطفال ذوي اإلعاقة ولكن دون تفاصيل
أو إستراتيجية ،بينما لم تذكر  5بلدان على اإلطالق األطفال
ذوي اإلعاقة .وشملت الثغرات الرئيسية عدم وجود أهداف أو
خطط وقصور في جمع البيانات لتضمينها في عملية التخطيط.
والقلة القليلة أشارت إلى توقعات التكاليف المالية ،والتي يمكن
أن تترجم إلى أفعال ،والعديد من البلدان لم تقدم خطة مناسبة
لتدريب المعلمين ،والوصول إلى المباني المدرسية ،وتوفير مواد
تعليمية إضافية والدعم .وخلص التقرير إلى ضرورة أن تتحول
الشراكة العالمية للتعليم إلى “نصير للتعليم الجامع” 60.ومنذ نشر
التقرير ،عملت الشراكة العالمية للتعليم على تضمين التعليم
الجامع لألشخاص ذوي اإلعاقة في إستراتيجيتها -تطور يستدعي
الترحيب -على الرغم من عدم وضع توجيهات واضحة بشأن
تضمين األطفال ذوي اإلعاقة في التخطيط للتعليم ،والتي يمكن
ترجمتها بشكل ملموس في عمليات التخطيط.
وأخيرا ،ولكي تستجيب الخطط بفعالية لالحتياجات والقضايا
الحقيقية “على أرض الواقع” فمن المهم ضمان تضمين أصوات
األشخاص ذوي اإلعاقة في عمليات تخطيط السياسات والرصد-
من المستويات المحلية وحتى المستويات الوطنية والعالمية.
وتلعب منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة دورا أساسيا في إيصال
أصوات األشخاص ذوي اإلعاقة .والتأكيد على تضمين منظمات
األشخاص ذوي اإلعاقة وغيرها من منظمات المجتمع المدني
التي تمثل األشخاص ذوي اإلعاقة في عمليات السياسة العامة
والمراجعات حول التعليم يعد أمرا ضروريا للتخطيط الذي يلبي
احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة .وهذا يعني تضمين األطفال
واآلباء واألمهات في عمليات إدارة المدرسة ،في حين أن تتضمن
عمليات التخطيط الوطنية (على سبيل المثال ،مجموعات التعليم
المحلي) منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال اإلعاقة
ومنظمات األشخاص ذوي اإلعاقة.

 ،COESIتحالف التعليم/جزر سليمان:
شارك التحالف مع المنظمات األعضاء ،مثل منظمة
األشخاص ذوي اإلعاقة في جزر سليمان ،والمجتمعات
المحلية ضمن منتديات مشتركة لمناقشة قضايا التعليم الجامع
ومناقشات السياسة العامة .ويعمل التحالف مع واضعي
السياسات لضمان وضع مسار سريع لتعجيل إقرار وتنفيذ
سياسة وطنية للتعليم الجامع.

المصادر :مداخالت منظمة نور العالم Light for the World/والتحالف البوليفي للحق في التعليم COSYDEP ،تحالف الدفاع عن
التعليم الشعبي/السنغال ،والجميع للتعليم /منغوليا ،وتحالف التعليم/جزر سليمان  COESIوبيانات صندوق تعليم المجتمع المدني.
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إستراتيجية 2

دراسة حالة قُطرية .4

بنغالديش :الطريق من االلتزامات إلى التنفيذ

تعد بنغالديش موطنا لحوالي  160مليون نسمة ،ويقدر أن
 ٪ 15إلى  ٪ 17من السكان يعيشون مع بعض شكل من
أشكال اإلعاقة 61.وال تتوفر بيانات دقيقة عن عدد األطفال
ذوي اإلعاقة خارج المدرسة ولكن ،ووفقا ألحد التقديرات
لعام  2005يعيش  2.6مليون طفل من ذوي اإلعاقة في
بنغالديش 62.وأشارت دراسة في عام  2002أجراها قسم
التعليم االبتدائية أن  ٪ 4فقط األطفال ذوي اإلعاقة قد حققوا
شكال من أشكال تحصيل التعليم.
وقد أنشأت بنغالديش عددا من عمليات السياسات التي
تقدم األساس القانوني السليم لتطوير أنظمة التعليم الجامع،
وصادقت حكومة بنغالديش على اتفاقية األمم المتحدة لحقوق
األشخاص ذوي اإلعاقة في عام  2006والبروتوكول
االختياري في عام  .2008ومع ذلك ال تزال عملية التنفيذ
قاصرة ،فيما تهدف سياسة التعليم الحالية  -البرنامج الثاني
للتعليم االبتدائي ( - )PEDP IIإلى تحسين التعليم الجامع
في بنغالديش.
وحتى اآلن ،تركز معظم االهتمام في تنفيذ التعليم الجامع
على تحسين الفصول الدراسية .ومع ذلك ،أدى عدم وجود
تشريعات وطنية بشأن المباني ،التي تحدد متطلبات لسهولة
الوصول إليها ،إلى تجزئة التنفيذ ،حيث قامت المنظمات
غير الحكومية العاملة مع الحكومة بالكثير من العمل .وهذا
يعكس أيضا االتجاهات العامة ،حيث يتم توفير التعليم الجامع
في بنغالديش من قبل المنظمات غير الحكومية .وعلى سبيل
المثال ،عمل مركز تنمية اإلعاقة ( - )CDDشريك الحملة
من أجل التعليم الشعبي ،تحالف الحملة العالمية للتعليم في
بنغالديش -على توفير التعليم الجامع لعدة سنوات حتى اآلن.
ويهدف مركز تنمية اإلعاقة ( )CDDإلى دمج األطفال من
ذوي اإلعاقة في مدارس الدمج في بلداتهم ،إلبقائهم على مقربة
من منازلهم ومجتمعهم ،ويتم ذلك من خالل تدريب المعلمين

على أساليب التعليم الجامع وتقديم المواد التعليمية ،كالبرامج
المحوسبة /برايل أو لغة اإلشارة البنغالية .وفي عام  2008قام
مركز تنمية اإلعاقة ( )CDDبتطوير صندوق ،BEKAS
والذي يتضمن موادا للتعليم التفاعلي لجميع األطفال في
الفصل الدراسي .ويقوم مركز تنمية اإلعاقة ( )CDDحاليا
بتدريب المعلمين من  600مدرسة حكومية .وفي السنوات
األخيرة ،سعت منظمات أخرى للتعلم واالستفادة من هذا النهج.
فعلى سبيل المثال ،قامت منظمة براك (واحدة من األعضاء
المؤسسين لحملة التعليم الشعبي/بنغالديش )CAMPEبتغيير
سياستها التعليمية ،من خالل قانون يلزم كل مدرسة باستقبال
طفل واحد على األقل من ذوي اإلعاقة قبل تمويل المدرسة.
وقد التحق بالبرنامج غير النظامي للتعليم الذي تديره منظمة
براك أكثر من  150,000طفل من األطفال ذوي اإلعاقة في
عموم البالد.
وقد أدى العمل الذي تقوم به المنظمات غير الحكومية إلى
طرح قدوة تحتذى ،يجب استنساخها واالرتقاء بها في جميع
أنحاء البالد ،ويجب توفير التعليم النوعي والجيد لألطفال ذوي
اإلعاقة من قبل الدولة كحق ،بدال من أن يكون مسألة تعتمد
على الحظ ومكان معيشة الطفل والمنظمات غير الحكومية
الناشطة في منطقتهم .ومن المتوقع أن يعزز قانون حماية
وحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  2013 -والذي اعتمد مؤخرا
والرامي إلى تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لحقوق األشخاص
ذوي اإلعاقة من الجهود المبذولة في مجال التعليم الرسمي
الجامع بالتعاون مع وزارة التعليم في بنغالديش -حقوق ذوي
اإلعاقة .فالوزارة حاليا هي في طور عملية طرح مواضيع
اإلعاقة في المناهج الدراسية لتدريب معلمي المرحلة االبتدائية
ودرجة البكالوريوس في التربية .وأخيرا ،قامت الحكومة
أيضا بصرف راتب لألطفال ذوي اإلعاقة .وكل هذا يشير
إلى االستثمارات المستقبلية الكبيرة التي تبذلها الحكومة لتنفيذ
االلتزامات القانونية القائمة مسبقا.

توفير القدرات والموارد والقيادة لتنفيذ خطط
وطنية طموحة لتحقيق التعليم الجامع.

حتى عندما تمتلك الحكومات سياسات أو تشريعات وطنية ،يكون
التقدم كان متفاوتا ،وعموما ،فقد ثبت بأن تنفيذ القوانين والسياسات
يكون صعبا ،ففي كثير من األحيان ،تعرب الحكومات عن
التزامها بالتعليم الجامع لكنها تفشل في تنفيذ سياسات ملموسة،
أو قياس التقدم المحرز 63.وعلى سبيل المثال ،نص الدستور
األوغندي على أن “جميع األشخاص لهم الحق في التعليم” ،وبدعم
من السياسات الوطنية ،إال أنه وبرغم وجود ضمانات لتكافؤ
الفرص ،تمكن  ٪ 5فقط من األطفال ذوي اإلعاقة من تحصيل
التعليم ضمن ترتيبات لدمجهم في مدارس الدمج ،في حين تمكن
64
 ٪ 10من الوصول للتعليم الجامع من خالل مدارس خاصة.
وفي العديد من البلدان ،تواجه عملية تنفيذ السياسات تعقيدات
تتعلق بتشتت المسؤوليات الوزارية ،حيث تقع مسؤولة تربية
األطفال ذوي اإلعاقة على عاتق وزارة الشؤون االجتماعية (أو
حقيبة وزارية مماثلة) دون وجود تنسيق رسمي مع وزارة التعليم
أو تخطيط قطاع التعليم 65.وإن تعليم األطفال ذوي اإلعاقة هو
حق ،وليس رفاه اجتماعي أو مسألة خيرية ،وبالتالي يجب أن
يندرج تحت والية وزارة التعليم ،مع وجود خطط جمع متفق
عليها عبر قطاعات ووزارات متعددة .فالوالية غير الواضحة
لمسؤولية التعليم يجعل من عملية التنفيذ الفعال أمرا مرهقا.
وغالبا ما تتفاقم الثغرات في تنفيذ السياسات ،أو تنشأ بسبب عدم
وجود التزامات مالية .فبالكاد يقترب أي بلد من تخصيص المبالغ
الالزمة لضمان التعليم الجامع للجميع .وعلى سبيل المثال ،أشار
تقييم البنك الدولي عام  2008أن  ٪ 1فقط من اإلنفاق في إطار
سياسة التعليم للجميع في الهند خصص للتعليم الجامع لألطفال
66
ذوي اإلعاقة (انظر دراسة حالة قُطرية رقم .)1
ويفترض في كثير من األحيان أن تكاليف توفير التعليم الجامع
هي باهظة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل .ومع ذلك،
ففي كثير من األحيان ال تكون التكاليف اإلضافية مرتفعة كما
حسب هذا االفتراض .وعلى سبيل المثال ،يمكن وضع تصميم
سهل الوصول بتكاليف رخيصة :قدرت إحدى الدراسات أن

كلفة تجهيز المباني لتكون سهلة الوصول تمثل أقل من  ٪ 1من
إجمالي تكاليف البناء 67.وليس بالضرورة في هذه الحالة أن يكون
االستثمار األكبر في تكلفة البناء ،حيث تكمن االستثمارات الكبيرة
في الوقت المناسب لتحسين التخطيط والسياسات الداعمة للتنفيذ.
ولضمان االستخدام األمثل للموارد ،من المهم عدم اعتبار التعليم
الجامع كـ “كمسمار الغيتار الخارجي” ،ولكن كجزء ال يتجزأ من
التخطيط وتقديم النظام التعليمي برمته.
وفي معظم البلدان ،فإن النظام الحالي يعني عدم استثمار الموارد
الشحيحة بطريقة أكثر فعالية من حيث التكلفة .فالمدارس المنفصلة
مكلفة ،وتصل إال لعدد قليل من األطفال ذوي اإلعاقة .وهذا
يمكن أن يكون وسيلة مكلفة وغير كفؤة وغير مناسبة لتنظيم
التعليم المدرسي .وعلى سبيل المثال ،قدر تقرير منظمة التعاون
االقتصادي والتنمية ( )OECDأن متوسط تكلفة وضع الطالب
ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة في مدارس منفصلة أعلى
68
بسبع إلى تسع مرات من تعليمهم في الفصول الدراسية العامة.
وفي إطار التعليم في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل تشير
األبحاث إلى عدم كفاءة أنظمة متعددة من اإلدارة ،والهياكل
69
التنظيمية والخدمات.
ومع ذلك ،فإن تمكين جميع األطفال ذوي اإلعاقة من دخول
المدارس والتعلم وعلى قدم المساواة مع اآلخرين ،يعني تكبد
تكاليف معينة .وال يجب النظر للجمع كـ “خيار رخيص” -بالتالي
عدم حصول الطالب ذوي اإلعاقة على الدعم الكافي -ولكن
القدرة على أن يكون وسيلة أكثر كفاءة لضمان التعليم للجميع،
عندما يجري تنفيذه بالشكل الصحيح .وعلى الحكومات زيادة
اإلنفاق وضمان توفر األموال المتاحة بشكل منصف وإنفاقها على
نحو فعال.
وضمان ي توفر األموال المتاحة بشكل منصف وإنفاقها على نحو
فعال على التعليم الجامع يضمن استخدام الموارد الشحيحة بتأثير
أكبر .وذلك ألن التعليم الجامع يحسن الجودة ،والتي يمكن أن تقلل
من الرسوب وتكرار الصفوف والتسرب ،والحد من هدر الموارد.
وتدعو الحملة العالمية للتعليم لزيادة التمويل والتركيز على
“اإلنفاق العادل” .فالتمويل العادل يجب أن يستهدف أكثر الفئات
تهميشا ومعالجة أشكال التمييز السابقة من خالل إستراتيجيات
70
كالتعليم الجامع.

المصادر :مدخالت من ( CAMPEحملة التعليم الشعبي/بنغالديش) ،بما في ذلك مركز
تنمية اإلعاقة ( )CDDمنظمة نور العالم.Light for the World/
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ويجب تقرن سياسات التعليم الجامع بزيادة الميزانية لتشمل
التكاليف الفعلية لدعم الشروط األساسية التي تضمن جودة التعليم
لجميع األطفال -أي تحسين تدريب المعلمين أو تزويد األطفال
بالمواد التعليمية المصممة خصيصا .باإلضافة إلى تكاليف توفير
التعليم الجامع ،هناك أيضا الحاجة إلى التخطيط ماليا التخاذ تدابير
أخرى لدعم األسر ،كالحوافز التي تستهدف األطفال ذوي اإلعاقة
لاللتحاق بالمدارس.
وال يجوز التعذر بمحدودية الميزانية كحجة ضد هذا االستثمار.
فمن مسؤولية الدولة إعمال الحق في التعليم 71.كما أن زيادة
تمويل التعليم للمستويات الموصى بها دوليا أي  ٪ 20من
الميزانيات الوطنية يعد الخطوة الضرورية األولى ،ومن ثم إعطاء
األولوية للفئات األكثر تهميشا كأمر شديد األهمية ،وتخصيص
72
نصف اإلنفاق على التعليم على األقل للتعليم األساسي.
وفي البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل ،تبرز أهمية دعم هذا
األمر من قبل الدول المانحة :وبالنسبة ألولئك الذين وقعوا اتفاقية
حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ،يعد هذا األمر واجبا ملزما ،ومع
ذلك،يقدم عدد قليل جدا من المانحين الدعم للتعليم الجامع ،ومع
تراجع تمويل المانحين حاليا لدعم التعليم األساسي في البلدان ذات
الدخل المنخفض ،هناك خطر حقيقي من أن يتأثر هذا النوع من
تمويل طويل المدى والمتوقع لالستثمارات في التعليم الجامع-
لتحقيق التعليم للجميع -بشكل غير متناسب 73.وحاليا ،غالبا ما
تكون برامج الدعم التي تقدمها الجهات المانحة مجزأة أو غير
معممة من خالل سياسات التعليم والتنمية .وهناك استثناءات لهذا
األمر ،ولكنها نادرة وغير عامة ،فقد أظهرت إحدى الدراسات
التي أجريت لصالح إدارة للتنمية الدولية /المملكة المتحدة
( )DFIDsوجود فجوة تنفيذ شديدة بين السياسة والممارسة
في عمل إدارة للتنمية الدولية  /المملكة المتحدة ()DFIDs
بشأن اإلعاقة والتعليم ،ووجود بيئة سياسات تدعم التعليم الجامع
ولكن دون إستراتيجيات رسمية لتنفيذها .وبرزت إدارة للتنمية
الدولية  /المملكة المتحدة (/ )DFIDsالهند كبلد وحيد نفذ هذا
األمر بفعالية ،حيث تم تضمين مؤشرات اإلعاقة في اتفاقيات
إدارة البرنامج مع الحكومة .ويؤكد المؤشر على الحاجة لتحسين
التحصيل العلمي ألطفال الطبقات المهمشة واألطفال ذوي اإلعاقة
74
وخاصة الفتيات ضمن هذه الجماعات.

إستراتيجية 3

إستراتيجية 4

إستراتيجية 5

تحسين البيانات المتعلقة باإلعاقة والتعليم،
وبناء المساءلة عن العمل

جعل المدارس والفصول الدراسية سهلة
المنال والوصول وذات الصلة للجميع

ضمان توفر ما يكفي من المعلمين
المدربين بشكل مناسب للجميع

وحتى عند وجود الخطط ،فغالبا ،ال يتم دعم أهداف هامة ومفيدة
ي بسبب عدم وجود بيانات موثوق بها .ولصياغة وتقديم خطط
التعليم الجامع ،على الحكومات امتالك بيانات موثوقة لتحديد
األهداف وقياس التقدم المحرز.

تشمل الحواجز القائم في المدرسة وفي الفصول الدراسية والتي
تؤثر قدرة األطفال ذوي اإلعاقة على تحصيل التعليم نقص
المعدات والمواد التعليمية المناسبة للوصول والحواجز المادية
نتيجة للبنية التحتية التي يتعذر الوصول إليها.

أوال ،على الحكومات فهم الوضع الراهن لإلعاقة والتعليم في
بلدانها ،عن طريق تحسين طرق جمع البيانات والتقنيات .وهذا
يحتاج إلى التفصيل لإلعاقات المختلفة وفرص التعليم وتحسين
أساليب جمع البيانات الحيوي أيضا ،على سبيل المثال ،المسوح
األسرية ،التي يجريها االحصائيون المدربون والتي توفر تقييما
لألسرة .ويمكن لهذا المستوى من جمع البيانات أن يكون مكلفا
جدا وصعبا من الناحية اللوجستية ،ولكن من الضروري معرفة
التفاصيل المتعلقة بحجم االستبعاد.

فالمسافة من البيت إلى المدرسة والبنية التحتية التي يتعذر
الوصول إليها تعيق وصول األطفال ذوي اإلعاقة وتنقلهم
للمدرسة ،ففي المناطق الريفية ،حيث تبعد المسافة من وإلى
المدرسة ،تدفع تكلفة النقل والوقت والجهد المبذول في مرافقة
الطفل للمدرسة إلى إحجام اآلباء عن إرسال أطفالهم من ذوي
اإلعاقة إلى المدارس .ففي بنغالديش يرى آباء األطفال ذوي
اإلعاقة بأن القيود الرئيسية تتمثل في عدم وجود نظام نقل
متخصص من البيت إلى المدرسة في المناطق الريفية وعدم وجود
75
الدعم للنقل بالريكشا (عربة يد).

يعد المعلمون العامل األهم في تحديد نوعية التعليم الذي يتلقاه
الطفل .وبالنسبة لألطفال ذوي اإلعاقة ،ويمكنهم لعب دور
رئيسي فيما إذا كان األطفال ذوي اإلعاقة قادرين على الذهاب
إلى المدرسة المحلية ،حيث يقوم المعلمون أو مديرو المدارس
وفي كثير من األحيان بتحديد “السماح” للطفل ذا اإلعاقة بدخول
المدرسة أم ال.

وبمجرد تقييم الخلفية ،يجب تضمينها في أهداف ملموسة قابلة
للقياس مع مرور الوقت ،من خالل مراقبة األهداف مقابل
البيانات -على سبيل المثال ،رصد الزيادة/النقص في األطفال
ذوي اإلعاقة الذين يتم جمعهم بمدارس الدمج .ومن المهم أيضا
أن تمتلك منظمات المجتمع المدني هذه المعلومات لمحاسبة
الحكومات على األداء.
تحتاج البيانات لتحسين تحديد األهداف والرصد والمساءلة أيضا
إلى تحسينها على المستوى العالمي :يجب أن تشمل األهداف
العالمية التي يجري التفاوض بشأنها حاليا كجزء عملية من ما
بعد 2015 -أهدافا قوية وأهداف ومؤشرات شاملة لألشخاص
ذوي اإلعاقة في التعليم ،وضمان حقهم في المشاركة التامة
وتحقيق إمكاناتهم .ولتحقيق هذا ألمر ،فمن الضروري أن يكون
هناك تعريفات مرتبطة باإلعاقة متفق عليها عالميا .وسيشمل
ذلك أيضا التزام دولي لتصنيف البيانات (بما في ذلك وفقا للجندر
والعمر ودخل األسرة ونوع اإلعاقة ودعم التعلم) لضمان بلوغ
أهداف جديدة قابلة للقياس ،تمكن منظمات المجتمع المدني هذه
المعلومات لمحاسبة الحكومات على األداء.
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ويمكن لتعليمات البناء المدرسي أن تلعب دورا هاما في التصدي
لهذا األمر :أن تقوم سلطات التعليم بوضع كودات وتعليمات
لتصميم وبناء المدارس ،أو توفير وسائل النقل المدعومة ،كمعايير
ملزمة للجميع.
وفي نفس الوقت ،غالبا ما تكون المناهج الدراسية جامدة وتتوقع
من جميع التالميذ تعلم األشياء نفسها ،في الوقت ذاته ،ومن خالل
األساليب نفسها .وبدال من ذلك ،يجب أن تكون المناهج مرنة بما
يكفي لتوفير إمكانيات التكيف مع احتياجات وقدرات كل طالب
على حدة .ويجب دعم المدارس في وضع نهج جامع للمناهج
وطرق التدريس .وعالوة على ذلك ،يحد التقييم الذي يركز على
قياس نتائج ضيقة من التعلم من نجاح لألطفال المهمشين وتدني
التحصيل لالحقا ومن ثم الرسوب أو حتى التسرب.
وعلى السلطات الوطنية إنتاج الكتب والمواد التعليمية األخرى
ضمن مجموعة من األشكال التي يمكن استخدامها من قبل األطفال
ذوي اإلعاقة على اختالقها على سبيل المثال ،كتب بطريقة برايل،
وكتب بخط كبير والخلفيات عالية التباين ،وكتب لألطفال األكبر
سنا بلغة مبسطة والكتب المصورة بعدد محدود من الكلمات وكتب
مع الصور بلغة اإلشارة بجانب النص .فتكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت ( )ICTالجديدة تقدم طيف واسع حول كيفية
تحقيق ذلك.

يتطلب الجمع الناجح وجود ما يكفي من المعلمين المؤهلين
والمدربين والمعتمدين للعمل بطرق التعليم الجامع مع دعم التعليم
المتخصص عند الضرورة .كما يسهم تشجيع األشخاص ذوي
اإلعاقة أن يصبحوا معلمين بتعزيز وتحقيق هذا األمر وبقوة.
وتعاني العديد من البلدان من اكتظاظ الصفوف الدراسية بالمعلمين
الذين لم يتم تدريبهم وغير القادرين على االستجابة مع مختلف
االحتياجات .وفي الوقت الحاضر ،تحول نسب المعلمين إلى
الطالب في معظم البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل دون تحقيق
التعليم الجامع النوعي والجيد .وحسب تقديرات اليونسكو هناك
حاجة إلى  1.6مليون معلم إضافي لتحقيق التعليم االبتدائي للجميع
بحلول عام  76 .2015وبدون هذه األعداد اإلضافية من هؤالء
المعلمين ،وتخفيض نسبة المعلمين إلى الطالب ،سيكون بناء نظم
التعليم الجامع أمرا مستحيال .وإذا واجه المعلمون فصوال تحوي
أكثر من  50طالبا فسيواجهون صعوبات في تكريس الوقت
الكافي الحتياجات المتعلمين الفردية ،بما في ذلك أولئك الذين
يعانون من إعاقات.
وبطبيعة الحال ،األمر ال يتعلق باألرقام فقط ،فالتعليم مهنة تتطلب
درجة عالية من المهارة ،وبالتالي تدريبا خاصا ،ليس فقط من
حيث المعرفة ،بل ومهارات التدريس -بما في ذلك تحديد نقاط
القوة والضعف والمصالح واالستجابة الحتياجات التعلم المتنوعة،
واإلدارة الصفية واالنضباط والمواقف اإليجابية .ولذلك يعد
تدريب المعلمين أمرا حيويا للغاية لضمان ترجمته إلى جودة
التعليم والتعلم في المدرسة .وتحاول عدد كبير جدا من الحكومات
بناء نظم تعليم بمعلمين غير المؤهلين وغير مدربين .والنتيجة هي
ضعف جودة التعليم -على األقل بالنسبة للفئات األفقر -وبأطفال
أكملوا ثالث أو أربع سنوات من الدراسة دون تعلم لقراءة أو
77
الكتابة.
ويمكن معالجة هذا األمر من خالل تحسين التدريب العام ،ويتطلب
التعليم الجامع تدريبا معينا ،وفي كثير من األحيان ال يتضمن
التدريب ما قبل الخدمة أو أثناء الخدمة للمعلمين في البلدان
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دراسة حالة قُطرية رقم .5

موزمبيق :تدريب المعلمين المكفوفين وتغيير المواقف المجتمعية

يبقى التعليم  -بما في ذلك توفير التعليم الجامع -من مسؤولية الدولة ،وحيثما
تفتقر الحكومات للخبرة في مثل هذا النهج ،يمكن للشراكات مع المجتمع
المدني تقديم أمثلة مشجعة لطرق تعزيز تدريب المعلمين والتنوع ،وتعميمها
عبر النظام التعليمي العام.

النامية أي عنصر من عناصر التعليم الجامع .ويشعر العديد من
المعلمين بالقلق الفتقارهم للتدريب المتعلق بالتعليم الجامع :في
دراسة حديثة ،أعرب عدد كبير من المعلمين عن قلقهم إزاء نقص
التدريب والتطوير المهني والمعدات والموارد التعليمية األخرى
ذات العالقة بالتعليم الجامع 78.وال تتوفر لدى العديد من المعلمين،
بمن فيهم مدراء المدارس معلومات حول فيما إذا كانوا سيقومون
بتعليم األطفال ذوي اإلعاقة 79.فتوفير التدريب على التعليم الجامع
يساعد المعلمين على التعرف وتثمين قيمة تنوع المتعلمين باعتباره
قوة ،وتمكينهم من التكيف مع المناهج وطرق التدريس لتتناسب
مع سياقات واحتياجات المحددة للمتعلمين.

للتدريب المتخصص للتعامل مع أنواع معينة من اإلعاقات
كتحديات ضعف البصر والسمع .ولذلك يحتاج المعلمون أيضا
لفرص التطوير المهني المستمر طوال حياتهم المهنية التي تعتمد
على “الممارسة الجيدة” والمتجددة ،والدعم المتواصل والتوجيه.
فالمعلمون بحاجة للدعم من خالل االستعانة بمساعدة متخصص
من الزمالء الذين لديهم المزيد من الخبرة والتجربة في العمل
مع األطفال ذوي اإلعاقة ،وخاصة األطفال الذين يعانون من
إعاقات حسية أو فكرية .وعلى سبيل المثال ،يمكن للمتخصصين
تقديم المشورة بشأن استخدام طريقة برايل للقراءة أو التعليم القائم
على الكمبيوتر.

وقد توثيق أثر هذا التدريب في تعزيز االلتزام بالتعليم الجامع :فقد
أظهرت الدراسات ،على سبيل المثال ،أنه لدى تدريب المعلمين
والعاملين في المدارس (أي الموظفين اإلداريين) حول القضايا
المتعلقة باإلعاقة ،فإنهم يتبنون نظرة تبدو أكثر إيجابية نحو دمج
األطفال ذوي اإلعاقة 80.وقد تبين أيضا أهمية قيام مدراء المدارس
بإظهار القيادة في نصرة التعليم الجامع لتحويل مدارسهم إلى
مدارس شاملة ،وإعداد المعلمين والطالب لدمج األطفال ذوي
اإلعاقة 81.ويجب أن يكون التدريب على التعليم الجامع جزءا ال
يتجزأ من الوحدات تدريبية ،وليس مجرد دورات تدريبية قصيرة
“خاصة” ،وأن ال يكون التدريب نظريا ،بل يشمل الممارسة
الصفية ،وهذا ينطبق على التعليم الجامع ،وقد برزت المواقف
األكثر إيجابية نحو التعليم الجامع لدى أوساط المعلمين الذين لديهم
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خبرة فعلية في التعليم الجامع.

وأخيرا ،يعد غياب األشخاص ذوي اإلعاقة من بين موظفي التعليم
يطرح تحديا آخر أمام التعليم الجامع :فغالبا ما يواجه البالغون من
ذوي اإلعاقة عقبات كبيرة لتأهيلهم كمعلمين .فاستبعاد األشخاص
ذوي اإلعاقة من التدريب كمعلمين يحد من أعداد المعلمين ذوي
اإلعاقة المؤهلين الذين يمكن أن يكونوا بمثابة قدوة لألطفال (ذوي
اإلعاقة وغير ذوي اإلعاقة) في مدارس الدمج .والقوى العاملة
التعليمية بحاجة للتنوع ،وهناك حاجة إلى جهود هادفة لضمان
تدريب األشخاص ذوي اإلعاقة كمعلمين وتوظيفهم ودعمهم
في وظائفهم.

وبعد التدريب ما قبل الخدمة ،يتوجب عقد دورات تدريب إضافية
والدعم  -أثناء الخدمة  -وفي كثير من األحيان يتوجب عقد
دورات تدريب متخصصة .وحتى عندما يتم تأهيل المعلمين من
خالل التدريب العام حول التعليم الجامع ،فإنهم غالبا ما يفتقرون

ولذلك ،تبرز أهمية وجود األعداد الكافية من المعلمين والتدريب
ما قبل الخدمة وأثناء الخدمة والتطوير المهني والدعم المقدم من
المعلمين المتخصصين ودعم فئة ذوي اإلعاقة لدخول سوق القوى
العاملة التعليمية أمورا حاسمة لبناء القوى العاملة التعليمية المهنية
التي تمتلك المعارف والمهارات والتفاهم والثقة لضمان تحقيق
التعليم الجامع على نحو فعال .وهذا يتطلب استثمارات كبيرة من
قبل الحكومات ،وبدون ذلك يتضاءل األمل في تحسين الجودة
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التعليم الجامع ودمج الفئات المهمشة في مدارس الدمج.

ففي موزامبيق ،على سبيل المثال ،لعبت عدد من المنظمات غير الحكومية
دورا في دعم مثل هذه المبادرات .فقد تولت منظمة  -مساعدات التنمية من
الشعب إلى الشعب) إدارة  11كلية لتدريب المعلمين والمعروفة باسم كليات
تدريب معلمي المستقبل ( ،)EPFومعهد للتعليم العالي لتدريب المدربين
لكليات تدريب المعلمين ومطوري المجتمع ،وأربع مراكز للتدريب المهني،
وأربع مدارس ابتدائية وثانوية مع التركيز على األطفال األيتام والضعفاء،
وبرنامج لمحو أمية الكبار.
وفي الوقت نفسه ،تولت كلية تدريب المعلمين (/ )TCCناهماتاندا تدريب
معلمي لذوي اإلعاقة البصرية في المدارس االبتدائية ألكثر من عشر
سنوات ،ومنذ عام  2008وبدعم منظمة نور العالمLight for the/
 ،Worldقامت كلية تدريب المعلمين (/ )TCCناهماتاندا بوضع نظام رائع

لضمان جودة التدريب للمعلمين المكفوفين .أوال ،ويتم تحديد المرشحين من
قبل مدرسة المكفوفين المحلية ،التي تقترح الخريجين المؤهلين من مدارس
التعليم العام للتقدم للحصول على منحة دراسية في كلية تدريب المعلمين
(/ )TCCناهماتاندا ،حيث تتم عملية التدريب بطريقة برايل للمكفوفين من
قبل مدرسة المكفوفين واتحاد المكفوفين ،واليوم يحترف واحد منهم على
األقل مستوى أساسي من مهارات طريقة برايل للقراءة ،وعدد منهم يحترف
القراءة والكتابة بطريقة برايل وبطالقة .وتجتمع مجموعة من المدربين
والطلبة المهتمين أسبوعيا في نادي برايل للتدريب والممارسة ،وأثناء
التدريب في الكلية ،يمارس جميع الطالب التعليم في المدارس القريبة .وقد
كان من المهم زيادة الوعي في هذه المدارس والمجتمعات المحلية لضمان
وجود بيئة مرحبة للطلبة ذوي اإلعاقة البصرية خالل التدريب العملي.
وعلى مر السنين ،اعتادت المجتمعات على تلقي أطفالها التعليم على أيدي
معلمين ذوي إعاقة ،مما أدى إلى تغير في الموقف العام في هذه المجاالت.
مثل هذا العمل يتطلب التعاون الوثيق مع الحكومة لبناء قدرات الدولة
وتضمين المنهجيات الناجحة في أنظمة الدولة.

المصدر :وضع األطفال في العالم ومداخالت منظمة نور العالمLight for the World/

غامبيا

التعليم يفتح األبواب للحياة

ولدت نديي سيكا ،مضيفة برنامج إذاعي ،في بانجول ،في غامبيا،
وقد ولدت نديي سيكا واثنين من أخواتها مكفوفات .وتشكل
الوصمة االجتماعية في غامبيا نتيجة إنجاب األطفال ذوي إعاقة
في األسرة ضغط كبيرا ،السيما بالنسبة لألم ،مما أدى إلى إرسال
نديي سيكا وأخواتها للعيش مع عمتها .وعندما كانت نديي سيكا
طفلة كان التعليم مستحيال وال يمكن تصوره بالنسبة لمعظم
األطفال ذوي اإلعاقة ،ولكن نديي سيكا كانت محظوظة جدا حيث
صممت عمتها على تعليمها رغم كل الصعاب.

وحاليا ،انتقلت نديي سيكا للعمل في إذاعة غامبيا  -الوظيفة
التي تحبها.وكـ نديي سيكا تلقت شقيقتها الكفيفة تعليما جيدا،
وتعمل مدرسة في مدرسة لمنظمة غامبيا للمكفوفين ()GOVI
وتقول“ :أؤمن بالقول المأثور “اإلعاقة ال تعني العجز” .وعند
مناصرة التعليم الجامع تأكد من توفر المواد والمعلمين المهرة
وإمكانية الوصول إلي المدارس”.

التحقت نديي سيكا بمدرسة للمكفوفين في كامباما  -مدرسة
“لالحتياجات الخاصة” ،كونها المدرسة الوحيدة المتاحة في
ذلك الوقت ،والتي أنشئت بداية كفصل معزول ،وتم في وقت
الحق دمجها في مدرسة كامباما االبتدائية في بانجول .وتتحدث
نديي سيكا عن التحديات التي واجهتها في السنوات األولى
قائلة“ :كان من الصعب في بعض األحيان ،حيث مارس بعض
الطالب التنمر ورمي الحجارة علي” .وصممت نديي سيكا
على تحقيق نتائج جيدة في المدرسة ،وتقدمت في وقت الحق
المتحان القبول في نهاية التعليم االبتدائي ،وحصلت على
قبول مدرسة القديس يوسف الثانوية للبنات المشهورة ،حيث
أصبحت الطالبة الكفيفة الوحيدة في المدرسة .وتعلمت بدعم
من زمالئها من الطالب والمعلمين على طريق استخدام آلة
برايل لها وتسجيل الدروس على شرائط كاسيت ،واالستماع
إلى شرح من الطالب “ساعدني المعلمون وزمالئي من
الطالب من بلدي كثيرا ،واستمتعت بالذهاب إلى المدرسة”.
وعند االنتهاء من دراستها في المدرسة الثانوية ،حصلت نديي
سيكا على منحة دراسية في المملكة المتحدة ،وعادت للعمل في
دائرة الرعاية االجتماعية كمساعد للمدير.
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إستراتيجية 6

تحدي المواقف التي تعزز وإدامة التمييز
تعد المواقف االجتماعية أحد الدوافع القوية لتهميش األطفال
ذوي اإلعاقة في التعليم ،ومن حيث التعليم نفسه ،تسهم مثل هذه
المواقف في انخفاض معدالت تحصيل التعليم لألطفال ذوي
اإلعاقة وحتى انخفاض معدالت استكمال التعليم.
ففي بعض الثقافات ،يتم إخفاء األطفال ذوي اإلعاقة ،باعتبارهم
نذير شؤم أو عقاب على “الخطايا” في األسرة ،ويدفعها لممارسة
وإدامة التمييز -مما يؤدي في بعض األحيان إلى إخفاء أطفالهم
ذوي اإلعاقة بدال من إشراكهم في األنشطة المجتمعية العامة،
كالذهاب إلى المدرسة المحلية .وفي بعض الحاالت يمكن أن يؤدي
ذلك إلى العزلة والقهر الشديد ،مع تزايد احتمالية تعرض النساء
والفتيات ذوات اإلعاقة المعوقات لالعتداء الجنسي واإلهمال
وإساءة المعاملة أو االستغالل من أقرانهم من غير ذوي اإلعاقة
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بمعدل الضعف.
وحتى عندما ال يتم عزل األطفال من المجتمع إلى هذا الحد،
فعندما يتم تعريف األطفال ذوي اإلعاقة من خالل التصورات
االجتماعية بسبب ما “يفتقدوه” يجري الحكم مسبقا على قدرتهم
على المساهمة في المجتمع ،وبالتالي افتراض بأن تعليمهم أمر
ال يستحق االستثمار فيه -على مستوى األسرة والمجتمع المحلي
والوطني -وفي األماكن التي تنقصها الموارد ،حيث يتم تبني
“خيارات صعبة” ،يصل األمر إلى االستبعاد من التعليم.
وعندما يتم تقديم التعليم ،فإن االعتقاد السائد هو أن “المدارس
الخاصة”هي الخيار األفضل .وأظهر منشور صدر مؤخرا عن

منظمة  Plan International /الخطة الدولية ،والتي قابلت
أشخاص في جميع أنحاء منطقة غرب أفريقيا ،رفض كثير من
األشخاص من غير ذوي اإلعاقة فكرة التعليم الجامع لشعورهم أن
األطفال ذوي اإلعاقة ال يمكنهم فهم المحتوى الدراسي بنفس معدل
األطفال دون إعاقة .وذكر من شملهم االستطالع أنهم يشعرون
بالقلق من أن قيام األطفال ذوي اإلعاقة بسلوكيات “إشكالية” في
الفصول الدراسية تعكر صفو األطفال غير ذوي اإلعاقة وتقدمهم
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ضمن عملية التعلم الخاصة بهم.
وفي حاالت أخرى ،تخشى أسر األطفال من التمييز الذي قد
يواجهونه ،أو القلق حول مستوى الدعم الذي سيحصلون عليه
في مدارس الدمج .فعلى سبيل المثال ،وجدت دراسة واحدة في
أوغندا أن مجموعات األشخاص ذوي اإلعاقة وأولياء األمور
يفضلون المدارس الخاصة بسبب االكتظاظ وضعف الموارد في
مدارس الدمج 86.ويعبر الكثير من اآلباء واألطفال ذوي اإلعاقة
أنفسهم في كثير من األحيان عن مخاوف تتعلق بسوء المعاملة
والوصم في المدارس من قبل األطفال والمدرسين اآلخرين.
وفي أكثر األحيان ،يتم نسخ التمييز المجتمعي األوسع في
الفصول الدراسية.
وتعد عملية إشراك المجتمعات المحلية في مساعدتها على فهم
وتحدي معتقداتها أمرا هاما في الحد من هذه المواقف السلبية.
وعلى سبيل المثال ،أفادت منظمة ليونارد شيشاير لشؤون ذوي
اإلعاقة أنه ونتيجة للشراكات مع المجتمعات المحلية ضمن
مشاريعها ،هناك أدلة متزايدة على قبول األطفال ذوي اإلعاقة في
المجتمع المدرسي ،األمر الذي يؤدي إلى مشاركة أكبر مع مرور
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الوقت في البرامج.

الشكل .3
نهج “المسار التوأم” لضمان تحصيل األطفال ذوي اإلعاقة للتعليم النوعي الجيد

ﺍﻟﻣﺳﺎﺭ 2

ﺍﻟﻣﺳﺎﺭ 1

ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ – ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﻣﺣﺩﺩﺓ ﺗﺳﻌﻰ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ
ﺍﻟﺣﻭﺍﺟﺯ ﺍﻷﻭﺳﻊ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻭﺍﺟﻬﻬﺎ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﺫﻭﻱ
ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ.

ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻟﺟﺎﻣﻊ ﻭ ﺍﻟﻣﺩﺍﺭﺱ
ﻳﺗﻡ ﺇﺟﺭﺍء ﺗﻐﻳﻳﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺩﺍﺭﺱ ﻭﺍﻟﻔﺻﻭﻝ
ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﻳﺔ ﺑﺣﻳﺙ ﻳﺗﻡ ﺗﻛﻳﻳﻔﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺕ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ
ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ،ﻭﺗﻭﻓﻳﺭ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﻟﻳﺗﻌﻠﻡ ﻋﻥ ﻛﻝ ﻁﻔﻝ
ﺑﺻﻭﺭﺓ ﻓﻌﺎﻟﺔ )ﺃﻱ ﺑﺭﺍﻳﻝ( ،ﻭﻳﺗﻡ ﺗﺩﺭﻳﺏ ﺍﻟﻣﻌﻠﻣﻳﻥ
ﺑﺷﻛﻝ ﺻﺣﻳﺢ ﻭﺩﻋﻣﻬﻡ ﻟﺗﻛﻳﻳﻑ ﺃﺳﺎﻟﻳﺏ ﺗﺩﺭﻳﺳﻬﻡ.

ﺩﻋﻡ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﻟﻠﺫﻫﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﺔ
ﻳﺗﺿﻣﻥ ﺗﺩﺧﻼﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﺩﻓﺔ ﺃﻭﺳﻊ ﺗﺳﺗﻧﺩ ﻟﻳﺱ ﻓﻘﻁ
ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻳﻳﺭ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﺔ ﺃﻭ ﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﻭﻟﻛﻥ ﺃﻳﺿﺎ ﻋﻠﻰ
ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺍﻟﺣﻭﺍﺟﺯ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻹﻋﻣﺎﻝ ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔﻝ-
ﺍﻟﺣﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺻﺣﺔ  -ﻭﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﺗﺿﻣﻥ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻋﺑﺭ
ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ .ﻭﻛﺫﻟﻙ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ
ﻭﺍﻷﺳﺭ.

ﻭﻳﺗﻡ ﺩﻋﻡ ﺫﻟﻙ ﺑﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻟﺟﺎﻣﻊ ﻓﻲ ﻧﻅﺎﻡ
ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﻛﻠﻪ  -ﺣﺗﻰ ﻳﺗﺳﻧﻰ ﻟﺟﻣﻳﻊ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﺍﻟﺫﻫﺎﺏ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﺔ.

ﻳﻠﺗﺣﻕ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﺫﻭﻱ
ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﺑﺎﻟﻣﺩﺭﺳﺔ
ﻭﻳﺗﻌﻠﻣﻭﺍ ﺑﻔﻌﺎﻟﻳﺔ
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بوركينا فاسو :مثال على معالجة االستبعاد على مستويات متعددة
وصلت معدالت االلتحاق بالمدارس في المرحلة االبتدائية
في بوركينا فاسو في عام  2012إلى  .٪ 78ومع ذلك،
تشير التقديرات إلى أن  16٪فقط من األطفال ذوي اإلعاقة
الجسدية تمكنوا من الوصول إلى التعليم االبتدائي .وفي
السنوات األخيرة ،عمل أعضاء الحملة العالمية للتعليم في
“إطار التشاور حول التعليم األساسي ( )CCEBوالتحالف
الوطني لمنظمات المجتمع المدني للتعليم للجميع في بوركينا
فاسو ( )CN-EPTوالمنظمة الدولية للمعوقين مع حكومة
بوركينا فاسو لتحسين وضع األطفال ذوي اإلعاقة ،من خالل
التعليم الجامع.
وفي عام  ،2003أطلقت وزارة التعليم الوطنية ومحو األمية
مشروعها الرائد األول بالقرب من واغادوغو لتطوير التعليم
الجامع ضمن شراكة مع المنظمة الدولية للمعوقين ،مما قاد
إلى تطوير عملية موحدة للتعليم الجامع ،والتصديق على
اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكولها االختياري
عام  .2009وهذا بدوره أدى إلى قانون وطني حول “تعزيز
وحماية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة” التي تنص على
ضمان التعليم الجامع في رياض األطفال والمدرسة االبتدائية
والثانوية والجامعة.

وقد تمكن حوالي  2700طفل من األطفال ذوي اإلعاقة من
تحصيل التعليم في المدارس ضمن المناطق التعليمية العشر .وقد
سلط التعلم من المشروع األول الضوء على الجوانب االجتماعية
والمجتمعية وإعادة تأهيل التعليم الجامع ،وبأنه ال يقل أهمية عن
الجوانب التربوية .لذلك ،وضعت وزارة بالتعاون مع منظمة
نور العالم Light for the World/في عام  2010المشروع
الثاني في منطقة ريفية في كارانغو ،جنوب محافظة بولغو
لدمج التأهيل المجتمعي ( )CBRفي تصميم المشروع للتصدي
للتمييز .وقد سبقت عمليات التوعية من الباب إلى الباب،
واالستشارة الطبية ،وإعادة تأهيل وتدريب المعلمين التوجهات
والتحاق األطفال ذوي اإلعاقة في  45مدرسة.
وبعد هذه الخطوات األولى الناجحة ،وضعت الحكومة خطة
ملموسة لرفع مستويات هذه الخطة ،حيث تهدف الخطة الوطنية
للتعليم  ( 2012-2022البرنامج التنموي اإلستراتيجي :التعليم
األساسي) للتصدي لتحديات التعليم الجامع .وتمت مراجعة
تعليمات وكودات بناء المدارس لتعزيز سهولة الوصول اليها
من قبل الجميع .وستشمل المناهج وتدريب المعلمين على
أساسيات ومبادئ التعليم الجامع ،وسيكون في وزارة التعليم
الوطنية قسم خاص لتعزيز التعليم الجامع.

ويلعب برامج إعادة التأهيل المجتمعي ( )CBRدور خاص
في تحدي المواقف السلبية في المجتمعات .وتشمل مشاريع
تأهيل المجتمعي المجتمع ككل في عملية إعادة التأهيل ،بما
في ذلك األشخاص ذوي اإلعاقة وأسرهم والمجتمعات المحلية
والمنظمات المحلية والخدمات االجتماعية ،والصحة والتعليم.
وتستند فكرة إعادة التأهيل المجتمعي ( )CBRعلى دعم
المجتمعات لتتحمل المسؤولية لضمان منح جميع أعضائها،
بمن فيهم المعاقون ،المساواة في الحصول على الموارد المتاحة
محليا والمشاركة بشكل كامل في الحياة االقتصادية واالجتماعية
والسياسية للمجتمع.

وقد جدت دراسة حديثة من قبل منتدى سياسة الطفل األفريقي
( )ACPFأن الزيادات تحصيل األطفال ذوي اإلعاقة للتعليم
في إثيوبيا كان نتيجة ربطهم بخدمات إعادة التأهيل المجتمعي
( .)CBRوعالوة على ذلك ،تتجه المجتمعات المحلية المستفيدة
من خدمات إعادة التأهيل ( )CBRومنظمات األشخاص ذوي
اإلعاقة إلى تبني مواقف أكثر إيجابية إلى حد كبير تجاه األطفال
ذوي اإلعاقة وأسرهم 88.فقد نتج عن مشروع مدته ثالث سنوات
ضمن المجتمعات المحرومة قرب مدينة هللا أباد ،الهند ،عن
التحاق األطفال ذوي اإلعاقة بالمدارس وألول مرة ،ومشاركة
أكثر من قبل األشخاص ذوي اإلعاقة في المنتديات ،ودفع المزيد
89
من الناس لجلب أطفالهم ذوي اإلعاقة للتطعيم وإعادة التأهيل.

المصدر :معلومات المنظمة الدولية للمعوقين ،منظمة نور العالم ،Light for the World/التحالف
الوطني لمنظمات المجتمع المدني للتعليم للجميع في بوركينا فاسو ()CN-EPT/BF
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توفير التعليم في حاالت الصراع :األراضي الفلسطينية المحتلة

كما هو الحال في بلدان أخرى ،تقل احتماالت التحاق األطفال ذوي اإلعاقة
بالمدرسة في فلسطين بكثير -ويتفاقم هذا الوضع في ظل الصراع الحالي.

إستراتيجية 7

إنشاء بيئة تمكينية لدعم التعليم الجامع ،بما
في ذلك من خالل السياسات واإلستراتيجيات
عبر القطاعات والتي تقلل من االستبعاد

في حين يجب تطوير أنظمة التعليم الجامع لتلبية احتياجات
لألطفال ذوي اإلعاقة ،إال أنها يجب أن تقترن بتدخالت
مستهدفة أخرى تسعى إلى معالجة التمييز االجتماعي والثقافي
األوسع الذي يواجهه األطفال ذوي اإلعاقة ومعالجة الحواجز
االقتصادية أو االجتماعية المحددة التي تواجهها األطفال الذين
يعيشون مع اإلعاقة 90.فأحيانا ال تكون المبادرات القائمة بذاتها
في التعليم كافية ،حيث يجب أن تتعاضد وتتعزز مع غيرها
من التدخالت.
يتطلب التنفيذ الناجح للتعليم الجامع تطبيق نهج “المسار التوأم”
الذي يركز على تغيير النظام المدرسي ودعم المتعلمين الذين
هم عرضة لالستبعاد 91.وتطبيق هذا النهج يعني ،أوال ،أن
تكييف المدرسة لتكون مناسبة لجميع األطفال .ثانيا ،تنفيذ
التدخالت المستهدفة التي تلبي االحتياجات الخاصة لألشخاص
ذوي اإلعاقة بحيث يكونوا قادرين على المشاركة بشكل أكثر
فعالية .وهذا بدوره يتطلب إشراك القطاعات األخرى ،فضال
عن المجتمعات المحلية واألسر .فعلى سبيل المثال ،قد يكون
يتطلب الطفل من ذوي اإلعاقة تدخل الرعاية الصحية أو إعادة
التأهيل ليكون قادرا على الوصول أو المشاركة في التعليم
باستقاللية أكثر .وبرامج التغذية والصحة المدرسية لها أهمية
خاصة لدعم التغييرات في أنظمة التعليم الجامع .وهذا يمكن
أن يكون في كثير من األحيان حاسما لضمان أن تعمل أنظمة
التعليم الجامع بالشكل الصحيح .على سبيل المثال ،يجب تزويد
األطفال الذين يعانون من ضعف البصر بجهاز المساعدة
المناسبة ،وبعد التقييم الطبي المناسب ،عندها فقط ،يمكن

تزويده بالنظارات الصحيحة أو مكبر الرؤية المنخفضة ،أو
92
التلسكوب اليدوي.
ونظرا الرتفاع تكاليف رعاية الطفل ذا اإلعاقة -تكاليف الذهاب
إلى المدرسة أو التكاليف الطبية -والروابط بين الفقر واإلعاقة،
يمكن أن تلعب مخططات الحماية االجتماعية الموجهة دورا
حيويا في دعم التعليم الجامع ومساعدة األسر ضد الصدمات
93
االقتصادية.
وأخيرا ،تولي رعاية وتعليم الطفولة المبكرة أهمية خاصة لألطفال
ذوي اإلعاقة ،كما أنها تدعم الحق في تحصيل تعليم النوعي
والجيد من خالل إعداد األطفال لتحقيق االستفادة القصوى من
الفرص التعليمية عند دخولهم المدرسة .وتعد السنوات الخمس
األولى من حياة الطفل الوقت األكثر أهمية من حيث النمو
والتعلم .وفي الواقع ،فإن  ٪ 85من دماغ الطفل يتطور خالل سن
94
الخامسة ،حتى قبل أن يدخل الطفل المدرسة.
وتضع سنوات الطفولة المبكرة األساس للحياة ،وتضمن تحقيق
االحتياجات الصحة والتغذية والتحفيز والدعم لألطفال ذوي
اإلعاقة ،ويتعلمون كيفية التفاعل مع األطفال اآلخرين والبيئة
المحيطة بهم ،ويمكن أن تكون تمهيدا لدمجهم في مدارس الدمج.
وعندما يتلقى األطفال ذوي اإلعاقة والقائمين على رعايتهم
الرعاية والتغذية الجيدة وفرص التعلم خالل السنوات األولى
للطفل ،تسنح الفرصة لألطفال ليكبروا بصحة ،والقيام بعمل جيد
في المدرسة ،والوصول إلى أقصى إمكاناتهم .ويمكن لبرامج
تعليم ورعاية الطفولة المبكرة مساعدة األطفال على البقاء على
قيد الحياة ،وأن يزدهروا ،ويتعلموا ويرتقوا بنجاح إلى المدارس
االبتدائية 95.وعندما يواجه األطفال ذوي اإلعاقة الكثير من
التهميش في تحصيل على التعليم العادي (الدمج) ،تصبح برامج
تعليم ورعاية الطفولة المبكرة الحجر األساس الحيوي في التغلب
على التهميش.

فقد كشفت دراسة مسحية حول اإلعاقة أجراها المكتب المركزي الفلسطيني
لإلحصاء ووزارة الشؤون االجتماعية في عام  2011أن معدل انتشار
اإلعاقة في األراضي الفلسطينية المحتلة يصل إلى  .٪ 7ومما ال يثير
للدهشة ،فإن السبب األكثر شيوعا لإلعاقة في فلسطين هو الصراع المسلح.
فقد زاد االحتالل اإلسرائيلي من تعرض األطفال للعنف وسوء المعاملة
واإلهمال واالستغالل .وقد تسبب الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي المستمر
في فقدان مئات األرواح ،مما يؤدي إلى تصاعد وتسارع مستويات اإلعاقة.
وتشير التقديرات إلى أنه وعلى مدى الفترة من  2005إلى  ،2008أصيب
 1461طفل .ويشير الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني في دراسته
المسحية 96حول اإلعاقة ،إلى أن أكثر من ثلث الفلسطينيين من ذوي اإلعاقة
لم يتلق أي نوع من التعليم ،وأن  ٪ 60من األطفال ذوي اإلعاقة غير
مسجلين في التعليم 97.وتظهر نتائج الدراسة أيضا أن ثلث أولئك الذين كانوا
مسجلين قد تسربوا من المدرسة ،ويعزى تسرب  ٪ 22من المتسربين إلى
اإلعاقة .وباإلضافة إلى ذلك ،يبين التقرير أن  ٪ 53.3من األشخاص ذوي
98
اإلعاقة في فلسطين هم أميون.
وتقليديا ،يتم تقديم الخدمات التعليمية للطلبة من ذوي اإلعاقة من خالل
المدارس الخاصة .وفي اآلونة األخيرة بذلت بعض المحاوالت نحو التعليم

الجامع ،كما تحرص الحكومة على تعزيز التعليم الجامع .علما بان مفهوم
التعليم الجامع جرى تعميمه ألول مرة في التعليم الفلسطيني عام ،1997
حيث تم تطوير السياسات العامة والخطط ذات الصلة في ضوء االتفاقيات
الدولية والمبادئ التوجيهية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وغيرها .ومنذ
ذلك الحين ،عملت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بشكل وثيق مع
مجموعة متنوعة من الجهات الفاعلة لتعزيز ومأسسة التعليم الجامع في
جميع أنحاء البالد .ومنذ عام  ،2007عملت وزارة التربية والتعليم مع
منظمة اليونسكو على تطوير برامج رسمية إلعداد المعلمين ونظم وتطوير
البرامج التعليمية الصديقة للطفل وشاملة .وخالل المرحلة الريادية للمشروع،
تلقى أكثر من  1000معلم التدريب على مفاهيم التعليم الجامع.
ومع ذلك ،ال تعكس الخطط اإلستراتيجية حتى اآلن المقياس أو الطموح
الالزم لسياسات وإجراءات عملية تعميم التعليم الجامع في جميع المدارس.
وتبرز هناك أيضا تحديات تتعلق بعدم وضوح القوانين واللوائح .فلم يتم
التوقيع على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وال المصادق عليها
من قبل الحكومة الفلسطينية بسبب الوضع السياسي في البالد .وحقيقة أن
فلسطين قد حصلت مؤخرا على عضويتها كدولة مراقبة في األمم المتحدة
يجعل من الممكن للدولة أن تكون قادرة على التصديق على مختلف مواثيق
واتفاقيات حقوق اإلنسان ذات الصلة ،بما في ذلك اتفاقية حقوق األشخاص
ذوي اإلعاقة.

المصدر :تم تجميع هذه المعلومات من قبل التحالف التعليم الفلسطيني ،مع مداخالت إضافية من جمعية بيت لحم العربية للتأهيل
والمنسق الوطني للتعليم للجميع ومن وزارة التربية والتعليم العالي في فلسطين ،بدعم من الـ .CBM

فلسطين

التعليم والرعاية ما قبل المدرسة

في سن الـ  11شهرا ،تم تشخيص رضا ،وهو صبي يبلغ
من العمر  6سنوات من قرية عبيدة بالقرب من بيت لحم في
فلسطين ،بوجود كيس كبير في الصدغية الجدارية العنكبوتية
في نصف الجهة المخية اليسرى ،وتمت إزالة الكيس في سن
الـ  12شهرا ،لكنه ظل يعاني من رؤية محدودة جدا ومشاكل
في الحركة والجلوس وضعف في وظيفة اليد.
ومنذ ذلك الحين حصل رضا على الدعم إلعادة تأهيله،
وهو اآلن قادر على رؤية األشياء الكبيرة ،وتتبع الحركات
والتعرف على الناس والصور .ودخل رضا مرحلة شاملة
لما قبل المدرسة ،بعد إجراء تعديالت لمركز رياض األطفال
المحلي لدعم نشاطاته ،وتم تجهيز رياض األطفال بمواد
تدريس وتعلم ولعب مناسبة لعمره ،وكان مدير مركز رياض
األطفال والمعلمين وهيئة المركز والطالب وأسرهم مستعدون،
الستقبال رضا ،وتم تزويد المعلمين بتقنيات التدريب والتعليم
ذات الصلة التي من شأنها أن تمكنهم من تلبية احتياجات
التعليم لألطفال الصغار ضعاف البصر ،كما تم تكييف المناهج
الدراسية لرحلة ما قبل المدرسة وطرق التدريس.

اجتماعيا ومقبوال ومحبوبا من قبل زمالئه والمعلمين في
رياض األطفال ،وتمكن من اكتساب مهارات االستعداد
األساسية .ويتطلع اآلن إلى االنضمام إلى أقرانه في
المدارس االبتدائية.
أطلقت هذه المبادرة الناجحة للتعليم الجامع على مستوى
رياض األطفال من قبل  BASRضمن شراكة مع CBM
وبعد اعتماد المجلس الدولي لتعليم المصابين بالضعف
البصري ( )ICEVIوحملة التعليم للجميع  EFA -VIفي
فلسطين عام .2011

واآلن يستطيع رضا المشي والرؤية بطريقة مناسبة بمساعدة
فنية تمكنه االستفادة مما أتيح له من قدرات بصري ،وأصبح
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االستنتاجات والتوصيات

ترتكز أنظمة التعليم الجامع على تحليل
القائم على الحقوق ،والذي يشكل جزءا
من إستراتيجية أوسع لتمكين المتعلمين
واالحتفال بالتنوع والحد من االستبعاد
ومكافحة التمييز ،والتي ال يجب أال ينظر
إليها على أنها قضية سياسة هامشية ولكن
باعتبارها محورا لتحقيق التعليم النوعي
والجيد لجميع المتعلمين ،وتنمية مجتمعات
أكثر شموال.

وعلى العالم أن يتحرك اآلن لوقف التهميش الشديد لألطفال ذوي
اإلعاقة من التعليم ،وتقليص الهوة اآلخذة في االتساع بين األقلية
من األطفال الذين ال يتلقون أي نوع من التعليم ،وغالبية األطفال
الذين يتلقون شكال من أشكال التعليم األساسية .وعلينا أن نضمن
عدم ترك أي طفل ورائنا ،وعلينا أيضا وبصورة عاجلة معالجة
العجز في الجودة ،وهو ما يعني أن ماليين األطفال يتخرجون من
المدارس وهم بالكاد قادرون على القراءة والكتابة .وأخيرا ،علينا
ضمان أن غياب التعليم المناسب ليس المحفز لإلقصاء والفقر
والظلم لمدى الحياة لماليين األطفال الذين يعيشون مع اإلعاقة.
فالمد قد بدأ بالفعل ،مع قدر أكبر من االهتمام بقضايا اإلعاقة
واالستبعاد في خطاب التنمية ،وأصبح فهم التعليم الجامع وعلى
نطاق واسع على أنه خيار سياسة ذات مصداقية -لكنه بحاجة إلى
التحرك بشكل أسرع وبمزيد من اإللحاح نحو العمل.
ووفقا للمجاالت اإلستراتيجية السبعة الواردة في هذا التقرير،
تدعو الحملة العالمية للتعليم الحكومات في البلدان المنخفضة
والمتوسطة الدخل ،وبدعم من الجهات المانحة والمجتمع
الدولي ،إلى اتخاذ إجراءات بشأن عدد من المجاالت السياسات
ذات األولوية.

يجب على الحكومات الوطنية:
إستراتيجية 1

إستراتيجية 2

إنشاء األطر التشريعية المناسبة ،ووضع خطط
وطنية طموحة لتحقيق التعليم الجامع.

توفير القدرات والموارد والقيادة لتنفيذ خطط
وطنية طموحة لتحقيق التعليم الجامع.

يجب على جميع الحكومات التصديق على اتفاقية حقوق
األشخاص ذوي اإلعاقة ،وتعديل التشريعات الوطنية لتلبية
هذه االلتزامات.

■ ■

■ ■

إلغاء الحواجز التشريعية أو الدستورية أمام األشخاص ذوي
اإلعاقة الذين يتم دمجهم في نظم التعليم العامة ،وضمان القضاء
على أي سياسات متناقضة ،والتي قد تحبط تنفيذ التعليم الجامع.

ضمان تنفيذ خطة للتعليم الجامع محددة زمنيا ومحددة التكاليف،
مع ما يكفي من الموارد وتخصيصها على وجه التحديد.

وضع خطط تعليمية شاملة وطموحة وواقعية ومحددة زمنيا
لألنشطة المحددة لضمان تحقيق التعليم الجامع ،في إطار خطط
قطاع التعليم العام.

إدخال إجراءات هادفة للحد من االستبعاد على أساس اإلعاقة،
من خالل تطوير منهجيات التمويل التي تستهدف األطفال ذوي
اإلعاقة والتعويض عن الحرمان.

تنسيق جميع السياسات وإجراءات التعليم مع التعليم الجامع (أي
إدارة المدرسة ،ونظام إدارة معلومات التعليم  ،EMISوالصحة
المدرسية وغيرها).

ضمان االستثمار الكافي والفعال والهادف من خالل التخطيط
التشاركي والميزانية والرصد.

■ ■

■ ■

■ ■

إنتاج األطر القانونية والتوجيه حسب المنطقة وعلى مستوى
المدرسة حول كيفية جعل التعليم متيسرا وتكييفه ،بما في
ذلك إدخال تعديالت على البنية التحتية ،والمواد التعليمية
والمناهج الدراسية.

■ ■

■ ■

■ ■

■ ■

ضمان تولي وزارة التعليم المسؤولية األساسية عن تعليم
األطفال ذوي اإلعاقة ،وتنسيق الموارد عبر اإلدارات األخرى
(الصحة) ،وضمان تحديد مستويات المسؤوليات بشكل واضح
عبر النظام التعليمي برمته ،بدعم من القيادة السياسية رفيعة
المستوى (وزير التعليم).

■ ■

إشراك األطفال والبالغين من ذوي اإلعاقة وأولياء األمور
ومنظمات ذوي اإلعاقة ،فضال عن غيرهم من الفئات المهمشة،
في وضع ورصد خطط التعليم.

وضع إجراءات المساءلة  -مؤشرات التعليم الجامع-
كمعايير أداء لمختلف اإلدارات على المستوى وطني وعلى
الحي والمدرسة.

تيسير  -بما في ذلك من خالل توفير التمويل -إشراك الجماعات
التي تمثل األطفال ذوي اإلعاقة وأولياء أمورهم في اجتماعات
مراجعة قطاع التعليم ومجموعات التعليم المحلية.

االستثمار في تحسين معارف وقدرات المؤسسات الحكومية
المحلية والوطنية ،لتمكينها من تحقيق التعليم الجامع (سلطات
التعليم المحلية المسؤولة عن تخطيط التعليم ،ومن خالل
لصانعي السياسات في وزارة التعليم).

■ ■

■ ■

وضع إستراتيجيات تزيد من مشاركة المجتمع واألسرة في لجان
إدارة المدارس ومكاتب التعليم في المنطقة ،بما في ذلك تشجيع
المدخالت في أولويات الميزانية وتتبع النفقات.

■ ■
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ضمان وجود التمويل الكافي لتوفير التعليم النوعي والجيد لكل
طفل ،ويشمل ذلك تخصيص ما ال يقل عن  ٪ 20من الميزانيات
الوطنية للتعليم ،وضمان تخصيص ما ال يقل عن  ٪ 50للتعليم
األساسي ،مع التركيز على تحسين التعليم للفئات المهمشة.

■ ■

■ ■
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إستراتيجية 3

تحسين البيانات المتعلقة باإلعاقة والتعليم،
وبناء المساءلة عن العمل
ضمان توفير البيانات المفصلة حول اإلعاقة والجندر وتتبع
وقياس االلتحاق واالستمرار بالبقاء بالمدرسة (بما في ذلك في
المدارس المختلفة ،مثل المنفصلة والعامة).

■ ■

ضمان جمع وتحليل البيانات على نحو فعال لتحسين
التخطيط والرصد.

■ ■

إستراتيجية 4
جعل المدارس والفصول الدراسية سهلة
المنال والوصول وذات الصلة للجميع
تطوير وإنفاذ تعليمات وكودات البناء المدرسي لتحقيق
سهولة الوصول.

■ ■

توفير المواد لذوي اإلعاقة كالخبراء والتكنولوجيا المساعدة
كطريقة برايل للقراءة أو مترجمين للغة اإلشارة واالستخدام
الفاعل لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت (.) ICT

■ ■

ضمان قدرة المناهج الدراسية على التكيف بشكل أفضل مع
تنوع االحتياجات والقدرات في الفصول الدراسية الشاملة.

■ ■

وضع مبادئ توجيهية وطنية لدعم التعليم الجامع ،مثل ،التكيف
مع المناهج الدراسية ،أو إجراءات الفرز والتمحيص ،وتحديد
ومعالجة احتياجات دعم المتعلمين ذوي اإلعاقة ،أو التعديالت
المناسبة في إجراءات الفحص واالمتحانات.

■ ■

إستراتيجية 6

تحدي المواقف التي تعزز وتديم التمييز
التصدي للمواقف التي تبقي األطفال ذوي اإلعاقة خارج
المدارس من خالل إطالق برنامج توعية آلباء وأمهات األطفال
وتوعية األطفال ذوي اإلعاقة أنفسهم بشأن حقوقهم.

يجب دعم هذه اإلستراتيجيات من قبل الجهات المانحة الثنائية والمجتمع الدولي من خالل
التعاون اإلنمائي.

■ ■

بناء برامج التوعية األوسع التي تعالج المواقف التمييزية في
المجتمعات المحلية والمدارس وداخل الخدمة المدنية.

■ ■

دعم نهج التأهيل المجتمعي ( )CBRللحد من وصمة العار.

■ ■

إستراتيجية 7

إنشاء بيئة تمكينية لدعم التعليم الجامع ،بما
في ذلك من خالل السياسات وإستراتيجيات
عبر القطاعات والتي تقلل من االستبعاد
األطفال ذوي اإلعاقة بحاجة إلى موارد ودعم (أي مخططات
الحماية االجتماعية أو دعم النقل) إضافية لالحتفاظ بهم في
المدرسة ،ويجب تخصيص التمويل لهذا الغرض.

■ ■

االستثمار في رعاية الطفولة المبكرة والبرامج التعليمية التي
تشمل األطفال ذوي اإلعاقة.

■ ■

يجب على الجهات المانحة الثنائية:
اإليفاء بااللتزام طويل األمد لتخصيص  ٪ 0.7من الدخل
القومي اإلجمالي للمساعدات ،وتخصيص  ٪ 10على األقل من
ميزانيات المساعدات للتعليم األساسي.

■ ■

ضمان أن تتناسب المساعدات المقدمة لدعم التعليم الجامع
أو األهداف التي تقلل من استبعاد األطفال ذوي اإلعاقة مع
االحتياجات والثغرات لتحقيق أهداف التعليم للجميع واألهداف
اإلنمائية لأللفية.

■ ■

ضمان أن البرامج التعليمية والخطط والسياسات تجعل من دعم
التعليم الجامع أمرا مركزيا ومحوريا للمساعدة اإلنمائية.

■ ■

ضمان أن المساعدات تدعم التوسع في الخطط الوطنية
وال تصبح إضافة للجهود المجزأة والصغيرة الحجم حول
التعليم الجامع.

■ ■

ضمان قدرة موظفي الوكالة المانحة على تنفيذ الخطط.

■ ■

تعزيز قدرة الحكومات الشريكة لمعالجة قضية
التعليم الجامع.

■ ■

ضمان دعم جميع برامج التعليم للمتعلمين ذوي اإلعاقة ،مع
إيالء اهتمام خاص باألكثر تهميشا أو الذين يواجهون أوجه
متعددة من الصعوبات ،كالفتيات أو األطفال الذين يعانون من
مستويات أعلى من الصعوبات الجسدية أو صعوبات التعلم.

■ ■

دعم الحكومات الشريكة لضمان التنسيق الكافي بين الوزارات
وبين الحكومة والمجتمع المدني وشركاء التنمية اآلخرين،
من خالل عمليات مثل مجموعات التعليم المحلية وغيرها من
منتديات تخطيط السياسات الوطنية.

■ ■

تعزيز برامج الصحة المدرسية كتدخل لزيادة تعزيز
الصحة والحماية.

■ ■

تشجيع برامج إعادة التأهيل المجتمعية لدعم التعليم الجامع.

■ ■

يجب على المجتمع الدولي:
بناء أهداف عالمية واضحة وقابلة للقياس من أجل التعليم
الجامع واإلعاقة في أجندة ما بعد عام  ،2015وضمان اإلشارة
الصريحة فيها للتعليم .وإعطاء األولوية في مجال جمع بيانات
موثوقة عن التعليم واإلعاقة لتعزيز تتبع ورصد التقدم المحرز
بشأن أهداف ما بعد عام .2015

إستراتيجية 5

■ ■

ضمان توفر ما يكفي من المعلمين
المدربين بشكل مناسب للجميع
خفض نسب المعلمين إلى الطالب بحيث يتمكن المعلمون من
التركيز على احتياجات المتعلمين الفردية.

■ ■

إعطاء األولوية لجمع البيانات الموثوقة عن التعليم واإلعاقة
(بما في ذلك وفقا لنوع اإلعاقة واحتياجات الدعم) لتعزيز تتبع
ورصد التقدم المحرز بشأن أهداف ما بعد .2015 -

■ ■

ضمان تقديم التدريب الكافي قبل وأثناء الخدمة حول
التعليم الجامع.

■ ■

الكافية في إطار فرق الدعم القطري ،ووضع المبادئ التوجيهية
التي يمكن أن تساعد في تحسين الجمع ،بما في ذلك المبادئ
التوجيهية لدعم تحسين جمع البيانات ،وتعميم مراعاة منظور
دمج التعليم الجامع في عمليات التقييم.
• ضمان أن تعمل الشراكة العالمية للتعليم لتوفير مساحة حقيقية
لمجموعات التعليم المحلية لتستوعب المنظمات التي تمثل
األشخاص ذوي اإلعاقة ومنظمات األشخاص ذوي اإلعاقة.

■ ■

على الشراكة العالمية للتعليم GPE /أن تصبح نصير للتعليم
األكثر شموال لألطفال ذوي اإلعاقة .ويشمل ذلك ضمان الخبرة

ضمان تقديم الدعم المادي الكافي والخبرة في مهارات محددة
لإلعاقة (تكنولوجيا الكمبيوتر والطباعة الكبيرة /مواد تعليمية
بطريقة برايل ،ولغة اإلشارة وطرق االتصال المعززة
والبديلة).

■ ■

■ ■

ضمان أن يصبح المعلمون مدارس التعليم “الخاصة” وذوي
المهارات المتخصصة مواردا لمساعدة مدارس الدمج.

■ ■

تشجيع تدريب وتوظيف المعلمين ذوي اإلعاقة.

■ ■
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منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي عام  ،2011والتقرير العالمي حول اإلعاقة ،هنا:
http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789240685215_eng.pdf
نقالً عن تقرير وضع األطفال في العالم  :2013المصدر األصلي :منظمة الصحة العالمية
“العبء العالمي للمرض :تحديث عام  .”2004جنيف ،منظمة الصحة العالمية .من الواضح أن
هذه المعلومات قد عفا عليها الزمن ،ولكنها تظل أرقاما ذات داللة ،حيث تقاربت تقديرات أخرى
ضعيفة معها ،في عام  2006يقدر صندوق األمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) عدد األطفال ذوي
اإلعاقة (تحت سن  )18بحوالي  150مليون .تقرير وضع األطفال في العالم  :2006المستبعدين
والمخفيين .نيويورك ،صندوق األمم المتحدة للطفولة .2005 ،هنا
http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789240685215_eng.pdf
وفي مراجعة للمادة المطبوعة في تقارير الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل فإن نسبة تفشي
األطفال ذوي اإلعاقة للطفل تتراوح من  0.4٪إلى  12.7٪اعتمادا على الدراسة وأداة
التقييم :موليك بي كي .دارمستادت جي .ل .اإلعاقة في مرحلة الطفولة في البلدان المنخفضة
والمتوسطة الدخل :نظرة عامة على الفحص والوقاية والخدمات والتشريع واألوبئة وطب
األطفالSuppl 1S1-S55. doi:10.1542/peds.2007-0043B:2007,120 ،
PMID:17603094
منظمة الصحة العالمية /اليونيسيف  .2008التقرير العالمي عن الوقاية من إصابات األطفال،
جنيف ،سويسرا ،نقالً عن اليونسكو .2010 ،الوصول إلى المهمشين .التقرير العالمي لرصد
التعليم للجميع .هنا:
http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the/international-agenda/efareport/reports/2010-marginalization
األمم المتحدة ،تقرير األمين العام عن حالة ميثاق حقوق الطفل ،A/66/230 ،األمم المتحدة،
نيويورك 3 ،آب/أغسطس  ،2011ص  8نقالً عن تقرير وضع األطفال في العالم .2013
انظر المناقشات واإلحصائيات حول هذا الموضوع في منظمة الصحة العالمية /البنك الدولي
“ 2011التقرير العالمي لإلعاقة  :”2011تقرير الرصد العالمي للتعليم للجميع العالمي لرصد
عام  2010واليونيسيف عن حالة األطفال في العالم عام ( 2013انظر أدناه للحصول على
المراجع الكاملة لهذه التقارير) .انظر أيضا :بينز ،لي .2011 .اإلعاقة والتعليم :الطريق األطول
نحو الدمج .المجلة الدولية للتطوير التربوي  :424–419 ,)5( 31د .فيلمر اإلعاقة والفقر
والتعليم في البلدان النامية :نتائج من  4دراسة استقصائية منزلية .تقرير مراجعة االقتصاد،
البنك الدولي :2008,22:141-163 ،كروفت ،تعزيز فرص الحصول على التعليم لألطفال
ذوي اإلعاقة في البلدان ذات الدخل المنخفض :هل نحن بحاجة إلى معرفة عدد األطفال
ذوي اإلعاقة هناك؟ Int.J.Educ.Dev. (2012). http://dx.doi.org/10.1016/j.
ijedudev.2012.08.005
المسح الصحي العالمي ،دراسة استقصائية منزلية وجها لوجه ،استمر المسح من ،2002-2004
هو أكبر مسح للصحة واإلعاقة متعددة الجنسيات باستخدام مجموعة واحدة من األسئلة وأساليب
متسقة لجمع البيانات الصحية للمقارنة بين البلدان .المسح الصحي العالمي .جنيف ،منظمة الصحة
العالميةhttp://www.who.int/healthinfo/survey/en 2002-2004 ،
فيلمر ،دوين ،اإلعاقة والفقر والتعليم في البلدان النامية :نتائج من  14دراسة استقصائية منزلية.
المراجعة االقتصادية للبنك الدولي ،2008 ،المجلة االقتصادية للبنك الدولي ،المجلد ،22 .رقم
 .1أظهرت البيانات أن هناك فجوة بنسبة  ٪ 50في  3بلد على األقل من اصل  14بلدا في
الدراسة االبتدائية والثانوية .انظر أيضا األرقام المذكورة أدناه للحصول على المزيد من البيانات
حول هذه الفجوة (الحواشي  .)10-13الدراسات القطرية التي تم جمعها -اليونسكو.2010 ،
الوصول إلى المهمشين .التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع .تقرير اليونسكو العالمي المعني
باإلعاقة 2011 ،وتقرير اليونيسيف حول وضع األطفال في العالم  2013 -جميع المراجع تشير
لدراسات مماثلة ،مع هذا المستوى.
لويب وآرن ايدي“ :أحوال المعيشة بين الناس مع إجراءات القيود على النشاطات في مالوي:
دراسة وطنية تمثيلية” ،البحوث الصحية لـ  ،SINTEFأوسلو 26 ،آب/أغسطس،2004 ،
 www.safod.com / LCMalawi.pdfتنزانيا  -انظر أدناه اإلحصائيات الحكومة ،نقال
عن :اليونيسيف وضع األطفال في العالم عام  ،2013تقرير الرصد العالمي للتعليم للجميع لعام
 2010وتقرير األهداف اإلنمائية لأللفية لألمم المتحدة عام .2010
كوبياني جي أف وإم بوغما .2009 ،بوركينا فاسو  ،RGPH 2006تقرير تحليلي عن المحور
الرابع :التعليم والتدريب لمحو األمية والمدارس ،معهد اغادوغو الوطني لإلحصاء ،ونقالً أيضا
عن تقرير األهداف اإلنمائية لأللفية لألمم المتحدة عام  2010وتقرير الرصد لتوفير التعليم
للجميع عام 2010
فيلمر ،دوين ،اإلعاقة والفقر والتعليم في البلدان النامية :نتائج من  14دراسة استقصائية منزلية.
المراجعة االقتصادية للبنك الدولي ،2008 ،المجلة االقتصادية للبنك الدولي ،المجلد ،22 .ص
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المرجع نفسه
منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي عام  ،2011والتقرير العالمي حول اإلعاقة .هنا
:http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789240685215_eng.pdf
اليونسكو .2010 ،الوصول إلى المهمشين .التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع .اليونسكو
حكومة جمهورية تنزانيا المتحدة“ 2008 ،مسح اإلعاقة في تنزانيا” المكتب الوطني لإلحصاء/
جمهورية تنزانيا المتحدة ،دار السالم ،جمهورية تنزانيا المتحدة 2009 ،صnbs.<،19 .
 go.tz/tnada/ index.php/ddibrowser/5/download/24نقال عن اليونيسف
 :2013تقرير وضع األطفال في العالم  :2013األطفال ذوي اإلعاقة
مأخوذ من موقع الشراكة العالمية لتعليم ( )GPEتم الدخول للموقع بتاريخ  4تشرين الثاني/نوفمبر
،2013
http://www.globalpartnership.org/our-work/areas-of-focus/children/with-disabilities
المصدر :وزارة التربية والتعليم ،نيبال ،إحصائيات وارقام حول التعليم ،نشرت  .2011وزارة
التعليم ،كاتماندو ،نيبال ،نقال عن منظمة ليونارد شيشاير“ :2012 ،التعليم الجامع :مقدمة”.
هنا http://www.lcint.org/download.php؟id=1031 http://www.lcint.org/
.download.php?id=1031
األمانة العامة لعقد من اإلعاقة /أفريقيا 2012 ،دراسة حول التعليم لألطفال ذوي اإلعاقة في
جنوب إفريقيا ،تشرين الثاني/نوفمبر ،2012 /المصدر األصلي.SINTEF، 2004 ،
استنادا على األرقام المستمدة من إحصاء السكان والمساكن /غانا لعام  ،2010من قبل حكومة
غانا ،قدمها المجلس الدولي لتعليم لذوي اإلعاقة البصرية ( ) ICEVI
اليونيسيف :2013 ،وضع األطفال في العالم  :2013األطفال ذوي اإلعاقة
لالطالع على مناقشة مفصلة ومحدثة للقضايا ،انظر اليونيسيف “حالة األطفال في العالم عام
 ،”2013والذي يشير إلى تحدي ضعف البيانات العالمية والوطنية الحالية عن األطفال الذين
يعانون من اإلعاقة .هنا http://www.unicef.org/sowc2013/report.html
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األمم المتحدة ،اليونيسيف ،تقرير رصد التعليم العالمي للجميع لعام  :2010الوصول إلى
المحرومين ،اليونسكو ومطبعة جامعة أكسفورد وباريس وأكسفورد ،المملكة المتحدة2010 ،
http://unesdoc.unesco.org/ images/0018/001866/186606E.pdf
البنك الدولي ،2005 ،اإلعاقة والتنمية والبنك الدولي :ملخص  2شباط/فبراير  ،2005واشنطن.
هنا:
/http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS
EXTSOCIALPROTECTION/EXTDISABILITY/0,,contentM
~DK:20192533
menuPK:282704~pagePK:148956~piPK:216618~theSite
PK:282699,00.html
كروفت ،تعزيز فرص الحصول على التعليم لألطفال ذوي اإلعاقة في البلدان ذات الدخل
المنخفض :هل نحن بحاجة إلى معرفة عدد األطفال ذوي اإلعاقة هناك؟ Int.J.Educ.Dev.
).(2012
.http://dx.doi.org/10.1016/j.ijedudev.2012.08.005
استنا ًدا إلى بيانات (قديمة) من اليونيسيف لوضع األطفال في العالم لعام  ،2010واستنا ًدا
لليونسيف ،مجموعة استقصاءات إشارية متعددة (البلدان متوسطة الدخل) ،التي كانت تحوي
اختالفات واسعة .وفي تقرير وضع األطفال في العالم  2013لوحظ أن اليونيسف كانت تعمل في
شراكة مع مجموعة واشنطن إلحصاءات اإلعاقة ،والمكاتب اإلحصائية الوطنية ووكاالت جمع
البيانات واألكاديميين والممارسين والمنظمات التي تعنى باألشخاص ذوي اإلعاقة وغيرها من
أصحاب العالقة لتحديث البحث والمنهجيات األخرى للحصول على رصد أكثر موثوقية وذا صلة
على الصعيد العالمي ونظام إبالغ عن إعاقة الطفل.
منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي عام  ،2011والتقرير العالمي حول اإلعاقة .هنا
http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789240685215_eng.pdf
البنك الدولي ،2005 ،اإلعاقة والتنمية والبنك الدولي :ملخص  2شباط/فبراير  ،2005واشنطن.
هنا:
/http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS
EXTSOCIALPROTECTION/EXTDISABILITY/0,,contentM
~DK:20192533
menuPK:282704~pagePK:148956~piPK:216618~theSite
PK:282699,00.html
اليونيسيف عام  ”2013وضع األطفال في العالم عام  ”2013هنا:
http://www.unicef.org/sowc2013/report.html
حزيران 2013 /ورقة سياسة اليونسكو “ :09المدرسة لماليين األطفال المعرضين للخطر بسبب
التخفيضات في المساعدات” .هنا
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002211/221129E.pdf
اليونسكو .2010 ،الوصول إلى المهمشين .التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع .اليونسكو
األمم المتحدة 2010 ،تقرير األهداف اإلنمائية لأللفية ،هنا
http://www.un.org/millenniumgoals/pdf/MDG%20Report%20
2010%20En%20r15%20-low%20res%2020100615%20-.pdf
اليونسكو .2010 ،الوصول إلى المهمشين .التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع .اليونسكو
الهند منظمة مسح العينة الوطنية ()2003
اليونيسف ،الدخول للموقع ،تشرين الثاني/نوفمبر
http://www.unicef.org/crc/index_30229.html
الحملة العالمية للتعليم  2013موجز “لماذا االستثمار في التعليم :التعليم باعتباره حقا من حقوق
اإلنسان” (المنشورات القادمة)
اليونسكو .2010 ،الوصول إلى المهمشين .التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع .اليونسكو
المنظمة الدولية للمعوقين ،2012 ،موجز السياسات رقم “ ،8التعليم الجامع”
http://www.hiproweb.org/uploads/tx_hidrtdocs/PP08IE.pdf
استنادا إلى إدارة التنمية الدولية ( )2000اإلعاقة والفقر والتنمية .لندن :إدارة التنمية الدولية.
http://www.handicap-international.fr/ bibliographiehandicap/4PolitiqueHandicap/ hand_pauvrete/DFID_disability.pdf
اطلع على التقرير العالمي حول اإلعاقة  ،2011ص 10أو قراءة تقرير األمين العام المعنون
“الوفاء بالوعد :تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية لألشخاص ذوي اإلعاقة نحو عام 2015
وما بعده” :انظر أيضا للتقرير العالمي حول اإلعاقة لمنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي،
(جنيف.)2011،
نقال عن مؤتمر األمم المتحدة للدول األطراف في اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ،الدورة
السادسة .نيويورك17-19 ،تموز/يوليو  2013م .ورقة معلومات أساسية أعدتها األمانة.
“التمكين االقتصادي من خالل الحماية االجتماعية الشاملة وإستراتيجيات الحد من الفقر” .جمعت
على أساس المساهمات من قبل منظمة العمل الدولية وغيرها من المصادر .هنا
http://www.un.org/disabilities/documents/COP/crpd_csp_2013_2.doc
فيلمر ،دوين ،اإلعاقة والفقر والتعليم في البلدان النامية :نتائج من  14دراسة استقصائية منزلية.
المراجعة االقتصادية للبنك الدولي ،2008 ،المجلة االقتصادية للبنك الدولي ،المجلد ،22 .ص
.141-163
آن إلوان ،الفقر واإلعاقة ،ورقة خلفية لتقرير التنمية في العالم ،البنك الدولي ،تشرين األول/أكتوبر
.1999
نقال عن مؤتمر األمم المتحدة للدول األطراف في اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ،الدورة
السادسة .نيويورك17-19 ،تموز/يوليو  2013م .ورقة معلومات أساسية أعدتها األمانة.
“التمكين االقتصادي من خالل الحماية االجتماعية الشاملة وإستراتيجيات الحد من الفقر” .جمعت
على أساس المساهمات من قبل منظمة العمل الدولية وغيرها من المصادر .هنا
http://www.un.org/disabilities/documents/COP/crpd_csp_2013_2.doc
مأخوذة من تقرير اإلعاقة في العالم :وثيقة تقييم اقتراح لمشروع اإلعاقة /جمهورية
بنغالديش الشعبية ،ومشروع األطفال المعرضين للخطر .واشنطن ،البنك الدولي2008 ،
http://tinyurl.com/yhuqa6u
سيباستيان بكأب :اآلثار االقتصادية الستبعاد األشخاص ذوي اإلعاقة من عالم العمل ،ورقة العمل
رقم ( 43جنيف ،منظمة العمل الدولية.)2009 ،
بيكيغ وأحمد  1996ذكر كمرجع للحملة العالمية للتعليم ،وصندوق )RESULTS (2011
اجعلها حقيقة :إنهاء األزمة في تعليم البنات.
منظمة إنقاذ الطفولة  2005ذكرت كمرجع في الحملة العالمية للتعليم ،وصندوق RESULTS
 )(2011اجعلها حقيقة :إنهاء األزمة في تعليم البنات.
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مشروع الحق في التعليم .تعريف الحق في التعليم.
http://www.right-to-education.org/node/233
لمزيد من المعلومات هنا
_http://portal.unesco.org/education/en/ev.php-URL_ID=39142&URL
DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
ستبس ،2008 ،التعليم الجامع حيث تشح المصادر .هنا
http://www.eenet.org.uk/resources/docs/IE%20few%20
resources%202008.pdf
http://www.internationaldisabilityalliance.org/sites/disalliance.epresentaciones.net/files/public/files/IDA%20Disability%20
Rights%20Bulletin_%20July%202013.pdf
المنظمة الدولية للمعوقين ،2012 ،موجز السياسات رقم (“ ،)8التعليم الجامع”
http://www.hiproweb.org/uploads/tx_hidrtdocs/PP08IE.pdf
ستبس ،2008 ،التعليم الجامع حيث تشح المصادر .هنا
http://www.eenet.org.uk/resources/docs/IE%20few%20
resources%202008.pdf
اليونيسيف  :2013وضع األطفال في العالم  :2013األطفال ذوي اإلعاقة
اليونسكو  2005مبادئ توجيهية للتعليم الجامع :ضمان الوصول إلى التعليم للجميع .هنا:
http//unesdoc.unesco.org/images/0014/001402/140224e.pdf
اليونسكو  2005مبادئ توجيهية للتعليم الجامع :ضمان الوصول إلى التعليم للجميع .هنا:
http//unesdoc.unesco.org/images/0014/001402/140224e.pdf
المنظمة الدولية للمعوقين ،2012 ،موجز السياسات رقم “ ،8التعليم الجامع”
http://www.hiproweb.org/uploads/tx_hidrtdocs/PP08IE.pdf
اليونسكو  2005مبادئ توجيهية للتعليم الجامع :ضمان الوصول إلى التعليم للجميع .هنا:
http//unesdoc.unesco.org/images/0014/001402/140224e.pdf
معهد بروكينغز ،مركز التعليم العالمي“ ،مقياس التعلم اإلفريقي”
اليونسكو ( )2012تصنيف التعليم العالمي لعام  :2012الفرص الضائعة :تأثير إعادة الصفوف
الدراسية
http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/ged-2012-en.pdf
اليونيسيف 2013 ،وضع األطفال في العالم  :2013األطفال ذوي اإلعاقة
 http://www.unicef.org/sowc2013/ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي ،التقرير
العالمي حول اإلعاقة
http://whqlibdoc.who.int/publications/2011 2011/9789240685215_eng.pdf
والمنشورات األخيرة من المنظمة الدولية للمعاقين ،وليونارد تشيشاير لإلعاقة وجمعية المدافعين
عن اإلبصار
وزارة التعليم .)2010( ،خطة تطوير قطاع التعليم ()ESDP - IV
المنظمة الدولية للمعوقين ،2012 ،موجز السياسات رقم “ ،8التعليم الجامع”
http://www.hiproweb.org/uploads/tx_hidrtdocs/PP08IE.pdf
باينز ،هازل ،الماليين فاتهم التعليم :بما في ذلك األطفال المعوقين في التعليم من خالل مبادرة
توفير التعليم للجميع -عمليات المسار السريع والخطط القطاعية الوطنية  -التقرير الرئيسي لنتائج
الدراسة ،الرؤية العالمية ،المملكة المتحدة ،ميلتون كينز ،المملكة المتحدة ،أيلول/سبتمبر ،2007
ص .3 .هنا
http://www.dcdd.nl/wpcontent/uploads/2012/06/Educations-MissingMillions-Main-Report.pdf
تقديرات منظمة الصحة العالمية /البنك الدولي .هناك الكثير من الخالف حول بيانات التعداد .انظر
http://www.dcdd.nl/wp-content/uploads/2012/06/EducationsMissing-Millions-Main-Report.pdf
استنادا لتقرير الوكالة األميركية لإلنماء الدولي ،نقال عن إحصاءات من وزارة الرعاية في الفترة
من  - 2005يكاد يكون من المؤكد أنها بيانات قديمة ،على الرغم من أن الحكومة تقوم حاليا
بدراسة استقصائية
اليونسكو .2010 ،الوصول إلى المهمشين .التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع .اليونسكو
المدخالت من المجلس الدولي لتعليم ذوي اإلعاقة البصرية ونشرة إحصائيات اليونيسيف ،اليوم
األوغندي للطفل األفريقي ،2012 ،تاريخ الدخول على الموقع ،تشرين الثاني/نوفمبر  .2013هنا
_http://www.unicef.org/uganda/Fast_Facts_Uganda_Day_of_the
African_Child_.pdf
المنظمة الدولية للمعوقين ،2012 ،موجز السياسات رقم “ ،8التعليم الجامع”
http://www.hiproweb.org/uploads/tx_hidrtdocs/PP08IE.pdf
نقال RESULTS :المملكة المتحدة  ،2010إدارة التنمية الدولية ،اإلعاقة والتعليم :سد فجوة
التنفيذ ،هنا
http://results.org.uk/sites/default/files/DFID,%20disability%20
and%20education%202010.pdf
ستينفيلد .ي 2005 ،التعليم للجميع :تكاليف الوصول،
http//siteresources.worldbank.org/EDUCATION/Resources/
Education-Notes/EdNotes_CostOfAccess_2.pdf
منظمة التعاون والتنمية .1994 .دمج األطفال ذوي اإلعاقة في التعليم النظامي :الطموحات
والنظريات والممارسات .باريس :منظمة التعاون والتنمية.
نقالً عن البنك العالمي لعام  ،2004التعليم الجامع :إستراتيجية التعليم لجميع األطفال.
استنادا إلى استنتاجات مشتركة في عدد من الدراسات :وتشمل المصادر األولية OECD،
1994؛ OECD، 1995؛ OECD 1999؛ OECD 2000؛ أو تول وماك كونكي
1995االبتكارات في البلدان النامية من أجل األشخاص ذوي اإلعاقة ،يوريديس.2003 ،
بالنسبة للحملة العالمية للتعليم يشمل هذا النهج اإلنفاق العام والصيغ التي تعترف وتستهدف
الحرمان والتهميش ،وتأخذ باالعتبار اإلنفاق على أوسع قاعدة ،وتخصيص بين المستويات،
مع األخذ بعين االعتبار مدى انتشار التقدم من خالل النظام ،واالستثمار في الجودة .لمزيد من
المعلومات يرجى االطالع على منشور الحملة العالمية للتعليم عام “ 2013عمل مضني :تمويل
التعليم للجميع”
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العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لعام  1966والذي ينص على
“أن تتخذ الدول خطوات ،بمفردها وعن طريق المساعدة الدولية والتعاون وخاصة االقتصادي
والتقني ،بأقصى ما تسمح به مواردها ،لتحقيق اإلعمال الكامل للحقوق المعترف بها في هذا
العهد ،بجميع الوسائل المناسبة ،وخصوصا اعتماد تدابير تشريعية”.
هذا هو المعيار الدولي الذي تؤيده الحملة العالمية للتعليم كحد أدنى لمعايير التمويل الذي يجب أن
يوجه الخيارات التمويلية للحكومات
لمزيد من المعلومات حول اتجاهات المانحين الحالية ،أنظر الحملة العالمية للتعليم “ :2013رصد
معونة التعليم لعام ”2013
_http://www.campaignforeducation.org/docs/reports_EDUCATION
/ AIDWATCH_2013.pdf
نقال RESULTS :المملكة المتحدة  ،2010إدارة التنمية الدولية ،اإلعاقة والتعليم :سد فجوة
التنفيذ ،هنا
http://results.org.uk/sites/default/files/DFID,%20disability%20
and%20education%202010.pdf
اكرمان وآخرون 2005 ،عن اليونسكو .2010 ،الوصول إلى المهمشين .التقرير العالمي لرصد
التعليم للجميع .اليونسكو
االطالع على إحصاءات اليونسكو المنشورة ليوم المعلم العالمي عام 2013موقع الوصول
تشرين الثاني/نوفمبر2013 ،
http://www.unesco.org/new/en/media-services/single-view/news/
_unesco_study_shows_africa_and_arab_states_are_worst_hit_by
teacher_shortage/#.Uni8rchFDIU
الحملة العالمية للتعليم ( )2012كل طفل بحاجة إلى معلم :اغالق الفجوة في أعداد المعلمين
المدربين.
http://www.campaignforeducation.org/docs/reports/ECNAT%20
Report_RGB.pdf
المدخالت من الدولية للتعليم على أساس دراسة استقصائية للمعلمين عام .2007
التقرير العالم لإلعاقة  ،2011نقالً عن المصادر األصلية :كفام ،م.هـ .براثين أس .هـ .العنف
وسوء المعاملة ضد النساء ذوات اإلعاقة في مالوي .أوسلو SINTEF ،التقرير العالم لإلعاقة
.2006
اليونسكو عام  .2009نحو التعليم الجامع لألطفال ذوي اإلعاقة :توجيهات .بانكوك :بانكوك
اليونسكو .هنا
http://www.uis.unesco.org/Library/Documents/disabchild09-en.pdf
المرجع نفسه
تموز/يوليو  2013االتحاد اإلنمائي الدولي لإلعاقة ،المعلمين للجميع :التعليم الجامع لألطفال
ذوي اإلعاقة ،هنا
http://iddcconsortium.net/sites/default/files/resources-tools/files/
iddc_paper-teachers_for_all-print_version.pdf
المرجع نفسه
منظمة إنقاذ الطفولة “ 2011الخروج من الظالل :العنف الجنسي ضد األطفال ذوي اإلعاقة”.
_http://www.savethechildren.org.uk/sites/default/files/docs/out_of
the_shadows_5.pdf
تقرير منظمة  Planالدولية“ .2013 ،خارج الدائرة :مبادرة بحثية من قبل منظمة  Planالدولية
حول حقوق وحماية األطفال ذوي اإلعاقة في التعليم في غرب أفريقيا”.
http://reliefweb.int/report/benin/outside-circle-research-initiativeplan-international-rights-children-disabilities
المصدر األصلي :النج ومورانغيرا  2009عن اليونسكو .2010 ،الوصول إلى المهمشين.
التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع .اليونسكو
منظمة ليونارد شيشاير“ :2012 ،التعليم الجامع :مقدمة” .هنا
http://www.lcint.org/download.php؟id=1031
) .ACPF (2011حياة األطفال ذوي اإلعاقة في أفريقيا :لمحة عن العالم الخفي .تم االسترجاع من:
_option=com؟http://www.africanchildforum.org/site/index.php
docman&Itemid=196
لي.آر .التحول الديمغرافي :ثالثة قرون من التغيير الجوهري .مجلة اآلفاق
االقتصادية doi:10.1257/089533003772034943 .2003,17:167-190،نقالً عن
منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي عام  ،2011والتقرير العالمي حول اإلعاقة ،هنا
http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789240685215_eng.pdf
اليونيسيف  :2013وضع األطفال في العالم  :2013األطفال ذوي اإلعاقة
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ،إدارة التنمية الدولية ،االعاقة والفقر والتنمية
(لندن.)2000 ،
المنظمة الدولية للمعوقين ،2012 ،موجز السياسات رقم “ ،8التعليم الجامع”
 http://www.hiproweb.org/uploads/tx_hidrtdocs/PP08IE.pdfمع مدخالت
من الموظفين
اليونسكو .2010 ،الوصول إلى المهمشين .التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع .اليونسكو
الحملة العالمية من أجل التعليم“ :2012 ،حقوق منذ البداية :رعاية وعليم الطفولة المبكرة”
_http://globalactionweek.org/app/webroot/files/reports/GAW_RFTS
FINAL_ENG.pdf
المرجع نفسه
الجهاز المركزي لإلحصاء ،مسح اإلعاقة :تقرير النتائج الرئيسية.
http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book1812.pdf
وزارة التعليم ( .)2012حقي في التعلم :المجموعات المهمشة .ورقة قدمت في ورشة عمل
العودة إلى المدرسة ضمن شراكة بين وزارة التعليم واليونيسيف.
الجهاز المركزي لإلحصاء ،مسح اإلعاقة :تقرير النتائج الرئيسيةhttp://www.pcbs.gov. .
ps/Portals/_PCBS/Downloads/book1812.pdf

