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 الملخص التنفیذي .1

 166ومنذ ذلك الحین صدقت  ،اإلعاقات األمم المتحدة لحقوق األشخاص ذوي اتفاقیة ، قامت الدول بتبني2006في دیسمبر 

أ).  وبشكل 2016(مكتب األمم المتحدة للمفوض السامي لحقوق اإلنسان،  االتفاقیةدولة، متضمنة المملكة المغربیة، على هذه 

الشفقة التي تحتاج  إلياإلعاقات أنها شيء یدعوا  إليعالمة بارزة، وتمثل نقلة نوعیة عالمیة من النظر عام، تعتبر هذه المعاهدة 

 كذلك المعیار الدولي لتعلیم األطفال ذوي تفاقیةاالإحدى قضایا حقوق اإلنسان. وقد استحدثت  كونها إلياألعمال الخیریة،  إلي

جنب أقرانهم من غیر المعاقین، وأنهم  إلياإلعاقات في بیئة دامجة، جنًبا  اإلعاقات عن طریق تحدید أنه یجب تعلیم األطفال ذوي

إن  إلي ). إضافة2006حدة، خالل لغة اإلشارة وأن تتاح لهم المواد بالبرایل عند الحاجة لذلك (األمم المت یجب أن یتمدرسوا من

تسعى إلیها خالل الخمسة عشر  ، تمثل مجموعة من األهداف الطموحة للدول لكي2015في  أهداف التنمیة المستدامة المطورة

ونتیجة لظهور القوانین الدولیة  1). 2015القادمة، وأن تتعامل مع اإلعاقات في إطار المستهدفات التعلیمیة (األمم المتحدة،  ًماعا

 التعلیمیة لألفراد ذوي حتیاجاتسیاسیة، فإن دوًال كثیرة تبحث عن إصالح نظمها التعلیمیة من أجل معالجة أفضل لال وأطر

 اإلعاقات. 

 اإلعاقات. وبوصفها جزًءا من هذهي تحسین الفرص التعلیمیة لألطفال ذو  إليإن المغرب إحدى هذه الدول التي تسعى 

تقییم الوضع ل ، فقد طلبت وزارة التربیة الوطنیة والتكوین المهني المغربیة دعًما من الوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیةاالستراتیجیة

الراهن لألطفال المكفوفین أو ضعاف البصر أو الصم أو ضعاف السمع. ویقوم هذا التقییم بالمقارنة بین الوضع الراهن بالمغرب، 

 ولیة، وأفضل الممارسات من أجل تقدیم توصیات لتحسین الثغرات الحالیة في الخدمات.والمعاییر الد

بتنسیق فریق من الخبراء   (USAID)بتوجیه من الوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة ، (RTI)وقد قام معهد مثلث األبحاث الدولیة

ت من أجل إجراء تقییم مفصل بالمغرب. وتضمن هذا التقییم الدولیین واإلقلیمیین والمحلیین في مجال تعلیم األطفال ذویاإلعاقا

القوانین  إليوثیقة للقوانین والمعاییر الدولیة المرتبطة بالتعلیم الدامج، ونظام التعلیم العام بالمغرب، باإلضافة  70مراجعة أكثر من 

في المملكة. وقد تضمن كذلك التقییم لقاءات عبر الهاتف ومقابالت شخصیة مع  اإلعاقات ذويوالتقاریر السابقة عن تعلیم األطفال 

القیام بمالحظات للمدارس وفصول التربیة الخاصة بالبالد. وبالرغم من أن التقییم قد تم  إليأصحاب المصلحة المعنیین، باإلضافة 

الوطنیة والتكوین المهني كانت شریًكا متعاوًنا؛ حیث  الدولیة، إال أن وزارة التربیة بشكل مستقل من خالل معهد مثلث األبحاث

وفرت المعلومات األساسیة لفریق البحث، ودعمت الفریق بتوصیله بأصحاب المصلحة المعنیین، وكذلك نسقت للمالحظات 

 المدرسیة في داخل البالد.

للوضع الراهن بالمغرب في المجاالت التالیة: مشاركة ویقدم هذا التقریر تحلیًال تفصیلًیا لمقارنة المعاییر الدولیة وأفضل الممارسات 

                                                 
 فياإلتاحة  فيالتعلیم وضمان المساواة  في االجتماعيالقضاء على الثغرات بین النوع  2030من أھداف التنمیة المستدامة:" بحلول عام  4,5الھدف رقم  1

المواقف الضعیفة. " ویحدد  فياإلعاقات، والشعوب األصلیة، واألطفال ي ذلك ذو فيلألشخاص الضعفاء، بما  والتكوین المھني جمیعھامستویات التعلیم 
ا توفر البیئة اآلمنة، بال عنف، دامجة، وفعالة تعلیمیً  االجتماعي، التيت التعلیمیة ذات الحساسیة للطفل واإلعاقات والنوع آأ بناء وتحدیث المنش4الھدف رقم 

 للجمیع.
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اإلعاقات، وتعلیم األطفال  اإلعاقات، والتعلیم العام لألطفال ذوي انتشارأصحاب المصلحة، والتشریع واألطر السیاسیة، ومعدالت 

سئلة البحث المحوریة التالیة المكفوفین/ضعاف البصر، واألطفال الصم/ ضعاف السمع. إن هذا التقییم متعدد الوسائط قد استخدم أ

 للبحث: دلیًال 

 ما هي أوجه المقارنة بین التشریع الحالي ومعاییر التشریع الدولي؟ •

 ما هي الثغرات، إن وجدت، بین القانون والممارسة المرتبطة بتعلیم األطفال المكفوفین و/ أو الصم؟ •

الممارسات المقبولة عالمًیا لتعلیم األطفال المكفوفین و/ أو ما هي أوجه المقارنة بین الممارسات التعلیمیة الحالیة وأفضل  •

 الصم؟

باالتجاهات العالمیة  نتشاراال ما الصفات الدیموغرافیة لألطفال في سن التمدرس ولدیهم إعاقات؟ وكیف تقارن معدالت •

 واإلقلیمیة؟

قارنة مع الموارد التي تحقق التوصیات العامة ما الخدمات أو الموارد القائمة لدعم تعلیم األطفال المكفوفین و/أو الصم بالم •

 ألفضل الممارسات؟

 ما موقف القدرات الوطنیة الحالیة ومیزانیة تعلیم لألطفال ذویاإلعاقات؟ •

 قد حقق هذا التقییم نتائج مهمة عدیدة وفیما یلي ملخص للنتائج الرئیسة:

المصلحة من الحكومیین الذین یعملون على في التنسیق بین أصحاب  عام یوجد نقص مشاركة أصحاب المصلحة: •

قضایا مرتبطة باألطفال ذویاإلعاقات. فمن المعتاد عدم تشاور الحكومة بصفة روتینیة أو استباقیة مع األشخاص 

حول السیاسات، والبرامج، والممارسات المرتبطة اإلعاقات والمنظمات الممثلة لهم أو منظمات األشخاص ذوی اإلعاقاتذوی

 .اإلعاقاتطفال ذویبتعلیم األ

إن القوانین والسیاسات المغربیة الحالیة المرتبطة باإلعاقات ال توفر الخصوصیة  :التشریع واإلطار السیاسي •

الحالیة ال  االستراتیجیةاإلعاقات لدیهم الحق في التعلیم. كذلك فإن الخطة  المطلوبة لضمان أن جمیع األطفال ذوي

نظام أكثر دمًجا  إلي نتقاللتعلیم الدامج، أو تفاصیل عن كیفیة قیام الحكومة باالبا الحكومة تفصح بوضوح عن التزام

 اإلعاقات تعلیما جیًدا. مستقبلًیا حتى یتلقى جمیع األطفال ذوي

في طرق جمع البیانات واألدوات التي یستخدمها أصحاب المصلحة  اتاختالفنظًرا لوجود  :اإلعاقات انتشارمعدالت  •

البیانات المتوفرة، اإلعاقات في البالد.  بالمغرب، فإنه من الصعب الحصول على أعداد دقیقة لألطفال ذويالمتعددین 

لیست نظر إلیها على أنها یمثل عدد األطفال الذین یعانون من اإلعاقة أو مجموع السكان من األشخاص ذوي اإلعاقة، 

(أو الطریقة المعتمدة  مع البیانات مثل أسئلة مجموعة وشنطنفالحكومة ال تستخدم الطرق القیاسیة لج موثوقة أو دقیقة. 

، مما یتسبب في  ة التي تسأل مباشرة حول اإلعاقة)مقابل األسئل یةفیوظالاألسئلة  والتي تستخدماألمم المتحدة  طرف من

 .اإلعاقات في المغرب انتشارتضارب التقاریر عن 
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الغالبیة العظمى من األطفال ذویاإلعاقات بالمغرب ال یتلقون أیة شكل من إن  :اإلعاقات ذوي التعلیم العام لألطفال •

اإلعاقات. والذین یتلقون التعلیم من بین هؤالء غالًبا یتعلمون في بیئة منفصلة للغایة  التعلیم، وعلى األخص الفتیات ذوات

اإلعاقات. ومع األسف إن الجهد السابق الذي بذلته وزارة  األمم المتحدة لحقوق األشخاص ذوي اتفاقیة ال تتماشى مع

عوائق إضافیة قد تحد من  إليالتربیة الوطنیة والتكوین المهني بنیة حسنة، كمثال تطویر فصول دراسیة متكاملة، قد أدت 

مجاالت  وعالوة على ذلك، هناك عدد محدود من المعلمین المدربین تدریبا في اإلعاقات. فرص تعلیم األطفال ذوي

 التعلیم العام بشأن التوعیة باإلعاقة والتعلیم الشامل. يلمعلم وفرةالخاصة، وهناك معلومات محدودة متالتربیة 

إن نظام التعلیم الحالي لدیه قدرة محدودة على توفیر التعلیم لألطفال  تعلیم األطفال المكفوفین/ ضعاف البصر: •

مدارس كثیرة توفر األجهزة والتكنولوجیا التي قد تضمن أن األطفال المكفوفین أو ضعاف البصر جمیعهم. فینقص في 

 المكفوفین یحصلون على المنهج كامًال ومتضمًنا القدرة على دراسة العلوم.

إمكانات األطفال الصم أو ضعاف السمع،  یحد نظام التعلیم الحالي من: تعلیم األطفال الصم/أو ضعاف السمع •

مزدوجة مستخدًما أساتذة متدربین ومعتمدین بوصفهم مترجمین للغة اإلشارة مما ال یسمح فهو ال یوفر تمدرس بلغة 

لألطفال الصم االلتحاق بالمدرسة فیما بعد المستوى االبتدائي، وال یتطلب من مدارس الصم أو ضعاف السمع متابعة 

 .المنهج الوطني

 نحو نظام نتقالام وزارة التربیة الوطنیة والتكوین المهني المغربیة باالإن التقریر یقدم كذلك عدًدا من التوصیات الملموسة لكیفیة قی

وأفضل الممارسات الدولیة األخرى. إن هذا النظام المحدث  اإلعاقات، لحقوق األشخاص ذوياألمم المتحدة  اتفاقیةأكثر توافًقا مع 

تعلیًما، ویحسن من فرص التعلم لجمیع األطفال، اإلعاقات وأن یوفر لهم  جمیع األطفال ذوي إليسوف یسمح للحكومة بالوصول 

 وفي النهایة سوف یكبد الحكومة تكلفة أقل مقارنة بالتوسع في نظام الفضاءات المنفصلة. وفیما یلي ملخص لهذه التوصیات،

لیمي عند قیام المغرب بإصالح وتحسین نظامها التع قد تستخدم بمثابة دلیل ---وتوجد توصیات أكثر تفصیًال في صفحة 

األمام بأهداٍف مماثلة، لتكون بمثابة  إليتقدمت  قد اإلعاقات. وكذلك تقترح التوصیات في حاالت كثیرة أسماء بالد لألطفال ذوي

آباء وأمهات تطلعات وتؤكد علیها، و  أن هذه التوصیات تمثل مصالح وتطلعات مجتمع اإلعاقات إلينماذج أو مراجع، باإلضافة 

 من هذا التقییم. والتالمیذ ذویاإلعاقات الذین تم التشاور معهم بوصفهم جزًءااألطفال ذویاإلعاقات، 

 :توصیات لمشاركة أصحاب المصلحة والتنسیق بینهم •
o  تأسیس التعلیم الخاص بوصفه جزًءا من مسئولیة وزارة التربیة الوطنیة والتكوین المهني بدًال من

هذا أنه یجب تحسین التنسیق والتعاون بین الوزارات  إليوجود وزارات متعددة تدعم التعلیم الخاص. یضاف 

 من خالل وضع خطة استراتیجیة ملموسة. الحكومیة والمنظمات غیر الحكومیة

o  تأسیس وحدة للتعلیم الدامج بوزارة التربیة الوطنیة والتكوین المهني یجب أن تشمل أفراًدا لدیهم خبرة في مجال التعلیم

 الدامج والخاص.
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o لتعلیم الدامج بوزارة التربیة الوطنیة والتكوین المهني.رصد میزانیة ل 

o في اآللیات القائمة للمتابعة  مهاتاألباء و لآلاإلعاقات ومنظمات  دعم المشاركة النشطة لمنظمات األشخاص ذوي

 .الوطنیة

 السیاسي توصیات إلصالح التشریع واإلطار •
o  الممارسات الدولیة التي أسستها معاهدة األمم المتحدةتطویر سیاسات خاصة للتعلیم الدامج على أساس أفضل 

 دامج. األمام نحو نظام إليشاملة داعمة للتحرك  استراتیجیةلحقوق األشخاص ذویاإلعاقات، مع وضع خطة 

o  تأسیس إجراء للتشاور المنتظم مع منظمات اإلعاقات في تطویر السیاسات التعلیمیة والتخطیط االستراتیجي

 وتنفیذها.

 :اإلعاقات انتشارتوصیات لتأسیس معدالت  •
o  تقدیر منظمة الصحة العالمیة أن  استخدامفیما یختص بالتخطیط، وحیث إن هناك تبایًنا في البیانات، النظر في

 .اإلعاقات % من إجمالي األطفال في سن التمدرس هم من ذوي15

o  مدى  لیونیسیف، عن الوظیفیةاأسئلة مجموعة وشنطن أو أسئلة منظمة األمم المتحدة للطفولة  استخدامالتوسع في)

 اإلعاقات. انتشارلتقییم المقدرة على األداء) 

o البدائل لتنفیذ فحوص البصر والسمع داخل المدارس، وقد تكون أدوات بسیطة یستخدمها األساتذة بداخل  استكشاف

 تواجدة في المراكز المقترحة للموارد المتخصصة.الفصول الدراسیة، أو أدوات م

o .تطویر نظام لمتابعة البیانات المرتبطة باألطفال الذین یتلقون خدمات التعلیم الخاص في المغرب 

 :ذوي اإلعاقاتتوصیات لتحسین فرص التعلیم لألطفال  •
o  لمغرب جمیعها متاحة مادًیا المحلیین، والمجتمعات، واللجان المدرسیة لضمان أن مدارس االفاعلین العمل مع

 اإلعاقات. لألطفال ذوي

o .إلغاء شرط الحصول على شهادة طبیة للحصول على تعلیم خاص 

o لتصبح مراكز جهویة/إقلیمیة للموارد  الحالیةباألطفال الذین هم في حالة إعاقة المدارس المنفصلة الخاصة كل  انتقال

 للمدارس األخرى.

o  اإلعاقات، والمجلس الوطني لحقوق  اإلعاقات ومنظمات أخرى لذوي ذوي مع التجمع الوطني لألشخاصالعمل

ضمان التعلم  إليفي بناء الحساسیة نحو قیمة التعلیم الدامج والحاجة  مهاتاألباء و اآلإلشراك  ،اإلنسان، والجمعیات

 اإلعاقات. لجمیع األطفال، متضمنین األطفال ذوي

o اإلعاقات  رص المهنیة العامة لضمان أنها متاحة لألشخاص ذويالمهني، وتقییم الف كوینالتوسع في فرص الت

 لیشاركوا في خدماتها.
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 ألطفال المكفوفین أو ضعاف البصر:اتعلم توصیات لتحسین فرص  •
o  الفرص للتوسع في شراء  استكشافللتكنولوجیا الداعمة، و  االحتیاجاتإجراء حصر لألجهزة المعاونة الحالیة، وتقییم

 أجهزة معاونة أخرى تساعد بشكل أفضل على تعلیم األطفال المكفوفین أو ضعاف البصر.البرایل، أو  أجهزة

o .التأكد من أن األطفال المكفوفین و/أو ضعاف البصر لدیهم فرصة للحصول على المنهج الوطني بالكامل 

o  الفصل لتعلیم في أثناء الخدمة واألدوات لألساتذة لكي یقوموا بتعدیل المنهج أو تكییف التدریس التكوین تطویر
 األطفال المكفوفین أو ضعاف البصر.

 ألطفال الصم أو ضعاف السمع:اتعلم توصیات لتحسین فرص  •
o لهم، لیس فقط المدرسة االبتدائیة بل أیًضا فرص التعلیم  التأكد من أن األطفال الصم أو ضعاف السمع متاح

 األولى، والثانوي، والمهني، والتعلیم العالي.

o  العالمي للصم ویتمدرس بها األطفال بلغة مزدوجة  االتحادتأسیس مدارس للصم وضعاف السمع تتبع إرشادات

 لغة اإلشارة بدًال من التدریس الشفهي. استخدامب

o .تقویة خدمات لغة اإلشارة في المغرب 

o التدریس في الفصل لتعلیم  أثناء الخدمة واألدوات لألساتذة لكي یقوموا بتعدیل المنهج و/أو تكییف كوینتطویر الت

 األطفال الصم و/أو ضعاف السمع في مدارس للصم وأیًضا في المدارس العامة.

اإلعاقات بطلب وزارة التربیة الوطنیة  الحالي من أجل األطفال ذوي الحكومة المغربیة بتحسین نظامها التعلیمي اهتمامیثبت 

المتحصلة من هذا التقییم سوف تخدم بوصفها خطوة أولى مهمة نحو إجراء والتكوین المهني إجراء هذا التقییم. أن المعلومات 

، یستطیع أن یفید جمیع األطفال في المغرب، وكذلك مملكةفي ال جدید تعلیمي إصالح التعلیم، ولدى المغرب الفرصة لتطویر نظام

 ودولي. أن یصبح بمثابة نموذج جهوي

 مقدمة .2

عام في للتربیة والتكوین  . وبعد تأسیس المیثاق الوطنيمملكةلتحسین نظام التعلیم بالا كبیرً ا قد بذلت الحكومة المغربیة جهدً ل

، وقد أعلنت أن التعلیم من التالي عمل سلسلة من إصالحات التعلیم خالل العقد في ، شرعت الحكومة الوطنیة المغربیة 1999

اإلتاحة وزیادة المشاركة في التعلیم أثناء هذه في للمساعدة على التوسع  الطارىء الوطنيالبرنامج األولویات الوطنیة. وقد صمم 

في  تحسنو التسرب من التعلیم،  معدالتفي  نخفاضاالى لهذه المبادرات إلصالح التعلیم فقد أفادت تقاریر المغرب  ونتیجةالفترة. 

 ).2014، لطفولة(منظمة األمم المتحدة ل االلتحاق معدالتفي  تحسنكذلك ت التعلیمیة، و آحاالت المنش

 2013عام في فقد قام جاللة الملك محمد الخامس  ،قطاع التعلیم من بین مكونات هذا الجهد للتحسینفي  وقد أصبحت الحوكمة

برلمانیین یمثلون هیئات عمومیة،  تضم ،من األعضاء 100ا ، وهو جهة حكومیة بها تقریبً ة تفعیل" المجلس األعلى للتعلیم"بإعاد

. ویصرح البنك  ممثلین عن الجامعات ، وآخرین  القطاع الصناعي  د مناأفر و ، مهاتاألباء و آللوجمعیات  ،لألساتذة اتاتحادو 
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للمتابعة والتقویم الضروري للسیاسات  ومستقًال ا ثابتً ا ویوفر مصدرً  المغربيبأن " المجلس األعلى للتعلیم یمثل تنوع المجتمع  الدولي

 ).2013، الدوليالعامة للتعلیم" (البنك 

، نتیجة الى عملیة االصالح في التعلیم الماضیة ا كثیرة للخمسة عشر عامً  إیجابیةا شهد الیوم آثارً یوبالرغم من أن المغرب 

 الجودة واإلتاحة. في توجد مازالت ثغرات كثیرة االبتدائیة، إال أن هناك  المرحلةخاصة على مستوى بو 

اإلتاحة في تتأثر بشكل خاص من هذه الثغرات المستمرة وعدم المساواة  اإلعاقات ذويدرس من سن التمفي إن مجموعة السكان 

وجهات أخرى داعمة من داخل وخارج  اإلعاقات ذوياألمم المتحدة لحقوق األشخاص  اتفاقیة ساهمتالتعلیم. وقد في والجودة 

، إال أن التعلیم الخاص بالمغرب یتوفر بالدرجة ةاإلعاق ذويتوفیر التعلیم لألطفال في مشاركة أكبر ب الدفع ىإل ،بالغربالحكومة 

(بغض النظر عن نوعیة وحدة  ةاإلعاق ذويمحدودة للغایة لألطفال  فرص بالمغرب المنفصلة. وتوجدالمدارس الخاصة في األولى 

 جنب أقرانهم غیر المعاقین. ىإلا جنبً بیئة دامجة في ) للتعلم ةاإلعاق

فقد قامت كذلك بوصف التحدیات  ،ةاإلعاقي ذو عدة مبادرات مرتبطة بتعلیم األطفال  اتخذتحین أن الحكومة المغربیة قد في و 

، فإنها تتضمن ما االعاقة بحسب ما جاء بتقریر الحكومة لألمم المتحدة لحقوق األشخاص ذويالتي المرتبطة بالتعلیم الخاص، و 

 ).35، ص2015( یلي

 أثناء تحضیر خارطة طریق التعلیم،في  االعاقة ذويصعوبة إسقاط/توقع أعداد األطفال  •

 ،االعاقةوالتمییز بین أنواع  االعاقة صعوبة تشخیص •

 غیر كافیة من هیئات التدریس المتخصصة،ا أعدادً  •

 ،االعاقة ذويصعوبة متابعة الخطط التعلیمیة الفردیة لألطفال  •

 ،االعاقة ذويمن من العائالت نحو تعلیم أطفالهم  هتمامعدم اال •

 ،االجتماعينقص تعدد التخصصات بین مجموعات التعلیم، والرعایة الصحیة، والدعم  •

 . االعاقة ذوي الفصول الدراسیة المتكاملة ومنازل األطفالالمسافات البعیدة بین  •

للوضع الراهن لتعلیم األطفال المكفوفین أو ضعاف البصر والصم أو ا تفصیلیً ا ویقدم تقییمً  السابقة، یبحث هذا التقریر التحدیات

هذا  قدمذلك، ی ىإلضعاف السمع بالمغرب عن طریق مقارنة الممارسات الحالیة مع المعاییر الدولیة وأفضل الممارسات. باإلضافة 

لیة ااألطر الحالیة الدولیة والحو التعلیم الخاص، في  المعنیین التقریر نظرة عامة على مشاركة أصحاب المصلحة المتعددین

توصیات عملیة للحكومة المغربیة لسد الثغرات  ىإلبالمغرب. ویخلص التقریر  االعاقة ذويللتشریع، والوضع العام لجمیع األطفال 

 .االعاقة ذويالممكنة بین أفضل الممارسات الدولیة والممارسات المحلیة القائمة والمرتبطة بتعلیم األطفال 

 المنهجیة: .3

فیما یلي على وزارة التربیة الوطنیة والتكوین وصفها  یأتيالتي بعرض المنهجیة المقترحة بدایة هذا التقییم، في  قام فریق البحث
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 التي أقرت المنهجیة وحدودها المبینة أیضا فیما یلي. المهني

 نظرة عامة على المنهجیة
) 1حیث تضمن العمل ( ،لمحاورل اثالثی اتجاًهافریق البحث  اتخذفقد  ،هذه الدراسةفي معالجة أسئلة البحث المطروحة  تمت لكي

أصحاب آخرین من (و  االعاقة ذويلمنظمات األشخاص  مسحیة/استقصائیة دراسة) 2، (واألبحاث مراجعة مكتبیة للمصادر

) عقد مقابالت مع أصحاب 3األطفال الصم أو ضعاف السمع أو المكفوفین أو ضعاف البصر، (وآباء وأمهات مصلحة) 

نتائج مراجعة المصادر، وبحث  استخالص. وقد تم االعاقة ذويبتعلیم األطفال  و المعنیین الفاعلینالمصلحة الرئیسین بالمغرب 

 .لمهمةل لنهائىهذا التقریر افي نوقشت مع أصحاب المصلحة جمیعها التي ، والنقاط الرئیسة لدراسة المسحیةوااألدبیات، 

 المراجعة المكتبیة للمصادر واألبحاث
 ذويواألطر المرتبطة بتعلیم األطفال  ،على النصوص القانونیة المنظمة 2016سبتمبر  ىإلتم إجراء مراجعة شاملة من یولیو 

 ذويالبحث بتحلیل أفضل الممارسات العالمیة لتعلیم األطفال  استكملو والموارد المالیة المرتبطة والمتوفرة لدعم التعلیم.  ،االعاقة

خاصة من لدیهم إعاقات بصریة وسمعیة. وتم التعرف على أفضل الممارسات من المنظمات التالیة، ضمن هیئات وب، االعاقة

لجنة األمم المتحدة  والعلوم والثقافة (الیونسكو)، للتربیة(الیونیسیف)، منظمة األمم المتحدة  : منظمة األمم المتحدة للطفولةىآخر 

 االتحادللصم، و  العالمي االتحادلإلعاقة، الجمعیة الدولیة لإلعاقة والتنمیة،  الدولي، التحالف االعاقة ذويحقوق األشخاص  تفاقیةال

 للمكفوفین. العالمي

 االعاقة ذويذلك، فقد ولدت مراجعة المصادر واألبحاث المكتبیة خلفیة عامة عن الوضع الراهن لتعلیم األطفال  ىإلإضافة 

سن التمدرس، والتعرف على المعلومات المتوفرة عن في لألطفال الصم والمكفوفین  دیمغرافي ا بعمل تحلیلوسمحت أیضً  ،بالمغرب

. وقد أجریت المراجعة المكتبیة عن طریق البحث من خالل الوثائق المتوفرة باللغة اإلنجلیزیة، والفرنسیة، االعاقة انتشارمعدالت 

 الملحق (أ)في مدرجة  وهين وثیقة من أجل أهداف هذا التقریر، یوتمت مراجعة أكثر من سبع .والعربیة

 االعاقة ذويوأولیاء أمور األطفال  االعاقة ذويلمنظمات الشخاص  یةمسحالالدراسة 
ومنظمات رئیسة أخرى تعمل مع  االعاقة ذوياألشخاص بالتعاون مع منظمات  اجري مسحفقد أُ  للوثائق، للمراجعة المكتبیة استكماًال 

 ذويالمنظمات الخاصة باألشخاص  ت  االستمارات الىأرسل 2016أغسطس في . و البصریة والسمعیة االعاقة ذوياألطفال 

 المدافعة عن، والرابطة المغربیة للصم، ومنظمة االعاقة ذويلألشخاص  جمعیة التحالف مثل  الملحق "ب") في (مرفق  االعاقة

تساؤالت للمستجیبین لتقییم الوضع الراهن لألطفال الصم أو ضعاف السمع والمكفوفین أو  االستمارات تضمنت. و بالمغرب المكفوفین

توفر و الخدمات،  ىإلالوصول ووضع جودة الممارسات التعلیمیة الحالیة،  إليضعاف البصر. كذلك طلب من المستجیبین اإلشارة 

 التكنولوجیا المعاونة. اتاستخدامو المدربین،  المتخصصین

 االعاقة ذويمن  لأطفا التحاقتساؤالت عن االتجاهات نحو التعلیم الخاص والدامج واألسباب وراء عدم  االستبیانكذلك فقد طرح 
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 استمارة وااستكملمجموعة األفراد الذین  ذاتا مثل أیضً الذي مكتملة من رابطة الصم ( استمارةن یأربع استالما بالمدرسة. وقد تم حالیً 

من  ستماراتابالمغرب ولم نتسلم أیة المدافعة عن للمكفوفین واحدة من منظمة  استمارة استالم)، وتم مهاتاآلباء واألمنظمات 

عن األفراد المكفوفین، فقد تضمن التقریر األخیر فقط  استمارة. وبما أن مجموعة واحدة فقط قد قامت بملء العاقةل جمعیة التحالف

في سینالمدافعة عن للمكفوفین ن نشر النتیجة الوحیدة الواردة من منظمة إحیث  ،االعاقة ذويبیانات من منظمات األشخاص 

 "ت".الملحق في  االعاقة ذويمنظمات األشخاص  استقصاءخصوصیة المستجیب. وتظهر النتائج الكاملة إلجابات 

 االعاقة ذويمنظمات األشخاص  ىإلالملحق "ث") في (مرفق  مهاتاألباء و آلل استقصاء 2016أغسطس في كذلك، فقد أرسل 

البصریة والسمعیة. وطلب من  االعاقة ذويلتوزیعه بین أولیاء أمور األطفال  االعاقة ذوياألطفال  آباء وأمهاتومنظمات 

 ذويمنظمات األشخاص الفاعلین في  البصریة والسمعیة  االعاقة ذوياألطفال آباء وأمهات  ىإل االستبیانهذا المنظمات أن ترسل 

أیة معلومات مفصحة عنهم أو عن أطفالهم.  دراسةهذه الفي أنه لن تستخدم  ىإلأولیاء األمور . وقد تم طمأنت المنظمات و االعاقة

المدافعة عن للمكفوفین منظمة من  باء وأمهاتاستمارة آل نیوتم تسلم ثالث ،مهاتاألباء و آللمارات ستایة أ االعاقةلم یعید تجمع 

الملحق "ج"  یحتوي . االعاقةن من الرابطة المغربیة للصم. ولم یتم تجمیع هذه النتائج ولكن تم تحلیلها منفصلة حسب أنواع یوأربع

الملحق "د" نتائج في حین نقدم في األطفال الصم أو ضعاف السمع، آباء وأمهات من  لالستبیان المعباءالنتائج الكاملة على 

 األطفال المكفوفین أو ضعاف البصر.آباء وأمهات  قبل من االستبیان المعباء

 المقابالت مع أصحاب المصلحة
في ین بالتعلیم الخاص والدامج بالمغرب من خالل مقابالت شخصیة وعبر الهاتف فاعلقدت مقابالت مع أصحاب المصلحة الع

كالة االمریكیة للتنمیة الدولیة ، وتم التعرف على قائمة أصحاب المصلحة من خالل مناقشات مع الو 2016بدایة شهر ستمبر 

حین أن في ، من المقابالت شخصیاً ا قدت بعضً . ونظرا للخطة الزمنیة المحددة لهذه المهمة فقد عومنظمة األمم المتحدة للطفولة

الملحق في كانت مع أشخاص خارج مدینة الرباط، قد عقدت عن طریق مقابالت هاتفیة. توجد التي البعض اآلخر، خاصة تلك 

 .كل من المقابالتفي والحضور  ،وكذلك تواریخ المقابالت ،"خ" قائمة كاملة ألصحاب المصلحة الذین تم االتصال بهم

الملحق "د". وبالرغم من أن األسئلة كانت متشابهة مع أصحاب المصلحة المختلفین، إال أنها قد صممت في توجد أسئلة المقابلة 

ینشغل بها كل منهم. وقد لخص الباحثین المناقشات بعد المقابالت وقاموا بتحلیل وتشكیل النقاط التي لتعكس البؤرة الخاصة 

 ر.الرئیسیة لیتضمنها هذا التقری

مریكیة للتنمیة الدولیة ووزارة ألمدن الدار البیضاء، ومراكش، والرباط. وحددت الوكالة افي مالحظات مدرسیة  عقد  تمكذلك، فقد 

لمكفوفین وبرامج للصم بداخل مدارس غیر المعاقین. امن مدارس ا تضمنت خلیطً التي المدارس  مهنيالتربیة الوطنیة والتكوین ال

أمینة، رابطة كوتوبیة للصم، معهد  یايبو العباس سبتى للمكفوفین، مدرسة لأتمت زیاراتها مدرسة التي  تضمنت المدارس الخمس

 .السفي للصم  متكاملالترویج للمكفوفین بالدار البیضاء، معهد محمد الخامس للمكفوفین، وفصل 
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 حدود البحث
الخطة فأثناء تنفیذ المشروع. وقد كان طول وتوقیت المشروع أحد أكبر هذه القیود، في قد واجه فریق البحث عدة قیود/محددات 

أن وبالرغم من  2016بدایة شهر یولیو في فقد بدأت المهمة  .ا نظرا لشروط العقد الحاكمة لهذه الدراسةالزمنیة للمشروع قصیرة جدً 

في  معترف بها لذلك، إال أن شهر أغسطس هو إجازة  إليالتالشهر في صحاب الصلحة المحلیین الفریق كان یتمنى التعامل مع أ

أثناء شهر أغسطس على التأكد من أن المقابالت في المغرب ولم یكن كثیرا من األشخاص المستهدفین متواجدین. فعمل الفریق 

ن خالل الهاتف وأنخفضت فقد عقدت مقابالت كثیرة م، لمحدودیة الزمن المتوفرا نظرً و  ،شهر سبتمبر. أیضاً في  مباشرةسوف تتم 

الوصول الى أثرت على التي ونظرا لجداول الحافالت  ،أخرى. من جهة أخرى ظروفٍ في ا أقل مما كان ممكنً  ىإلزیارات المدارس 

القیام بزیارة مدارس ادى الى عدم التمكن من عدم متابعة مدارس الصم لذات تقویم المدارس العامةان جمیع المدارس الخاصة، ثم 

 الصم. 

كانت إما أنها لم تكتمل بعد، أو غیر متوفرة على الالزمة للتحلیل الوثائق من ا ومن بین المحددات األخرى لهذا التقییم أن كثیرً 

 2014بالمغرب. فمثال، لم یستطع الفریق الحصول على النتائج الكاملة لتعداد  االنترنت، أو تتوفر من خالل إتصاالت شخصیة

البیانات وقد ثبت أن إیجاد البیانات كان هذه إتصاالت بأشخاص مناسبین لجمع  ىإلبالرغم من أن الفریق عمل على الوصول 

 .مما كان متوقعاً  أكثرا تحدیً 

أن ى إلكانت محدودة، مما أدى  االعاقة ذويمن منظمات األشخاص  ماراتاإلست استجاباتومن المحددات األخرى أن معدالت 

المنظمة  يبالمغرب، وهالمدافعة عن للمكفوفین منظمة  ن مدیرىإف ذلك، ىإل التقریر النهائى للتقییم. باإلضافةفي البیانات لم تدرج 

ومنظمات األشخاص  باء وأمهاتآل ماراتتدیر معظم مدارس المكفوفین بالمغرب، قد قامت هى بتوزیع وجمع نتائج اإلستالتي 

. ونظرا ألن االستقصاءحول  مهاتاألباء و اآلولم تكن اإلدارة مرتاحة إلتصال فریق البحث مباشرة ب ،للمكفوفین االعاقة ذوي

لم یتسموا  أولیاء األموربالمغرب هى الموفر الرئیسیى لخدمة التالمیذ المكفوفین، فمن الجائز أن المدافعة عن للمكفوفین منظمة 

 على اإلتصال المباشر بهم.ا سیتسمون به لو كان فریق البحث قادرً كانوا الذي هم بالقدر استجاباتفي بالصراحة 

المنظمات  مارةإستا ، بل أكملوا أیضً مهاتاألباء و اآلكذلك یجب مالحظة أن أولیاء أمور األطفال الصم لم یكملوا فقط نموذج 

قد شعروا بالحاجة  مهاتاألباء و اآلولكن من المحتمل أن  ،تماماً ا . والسبب وراء هذا لیس واضحً االعاقة ذويالخاصة باألشخاص 

، ستجاباتاالفي دعم الصم. ونتیجة لهذه الفروق في  ألنهم لیسوا فقط أولیاء أمور ولكنهم أیضا ناشطیین مارتینلإلست اإلستجابة إلي

 ائج اإلجمالیة.النت ىإلبدال من النظر  ،االعاقةفقد قرر فریق البحث الفصل بین البیانات بناء على نوع 

 المصلحة. مشاركة أصحاب 4

 الدولیة لمشاركة أصحاب المصلحة المعاییر
یقوم كل مقدم خدمة في نظام التعلیم الناجح بتوفیر خدمة فریدة، ولكنه ینسق الجهد مع مقدمي الخدمات اآلخرین لضمان االنتقال 

رشادیة لسیاسیة الدمج في التعلیم أنه " من الممكن تخفیض إلالیونسكو امنظمة وتنص مباديء   والتنسیق بین جمیع الخدمات.
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الدمج من خالل التعاضد بین صانعي السیاسة، العاملین بالتعلیم، وأصحاب المصلحة اآلخرین، متضمنا المشاركة النشطة  باتعق

(منظمة األمم المتحدة  عالم."ألعضاء المجتمع المحلي، مثل القیادات السیاسیة والدینیة، المسئولین المحلیین عن التعلیم واإل

ذلك، وبشكل مثالي، یتضمن أصحاب المصلحة، وخاصة من الجهات  ى). باإلضافة إل15، ص.2009والعلوم والثقافة،  ربیةتلل

 ).1991التعلیم الدامج (سكیرتك،  و المتمكنین من مبادىءا عاقةمجال تعلیم ذوي اال فيالسیاسیة، خبراء 

 ىحصرًیا عل االعاقةاألطفال ذوي  یئات الحكومیة وأن تقع مسئولیة تمدرسواضح للمسئولیة ما بین الهكذلك یوصي بوجود تقسیم 

وزارة التربیة الوطنیة والتكوین المهني. ینص التقریر العالمي عن اإلعاقة الذي یصدر عن منظمة الصحة العالمیة أن تقسیم 

عاقة، وینقل التركیز من التعلیم وتحقیق الدمج االجتماعي واالقتصادي المسئولیات بین الوزارات "یزید من فصل األطفال ذوي اإل

). والنتیجة أن المنظمة توصي بأن تصبح وزارة 214، ص.2011العالج والعزلة االجتماعیة" (منظمة الصحة العالمیة،  ىإل

 التربیة الوطنیة هي المسئول الحصري عن تمدرس األطفال ذوي اإلعاقة أو بال إعاقة.

، وأن یتم التشاور معها بشكل منتظم ومتكرر اتشاور مال ىلك، فمن المهم أن تنضم منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة إلومع ذ

األمم المتحدة  اتفاقیة حول القضایا المرتبطة بتعلیم األطفال ذوي اإلعاقة، فالتشاور مع هذه المنظمات لیس فقط من متطلبات

) ولكنها أیًضا طریقة مفیدة للوصول إلي اآلباء واألمهات واألطفال ذوي اإلعاقة 4تحت البند ( لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

العاملین علي تحسین نظام التعلیم لألشخاص ذوي  ىوالحصول المباشر علي مدخالت من الذین عایشوا التجربة. یجب عل

 وننا".أن یلتزموا بشعار المجتمع الدولي لإلعاقة: "الشيء یخصنا بد االعاقة

 .المغرب في االعاقة ذويتعلیم األطفال  فيمشاركة أصحاب المصلحة 
من المعنیین هم بالمغرب. الكثیرین  االعاقةهناك عدة أصحاب مصلحة معنیین یعملون لتوفیر خدمات تعلیمیة لألطفال ذوي 

. أما اآلخرین فهم من أصحاب االعاقةالتقلیدیین مثال وزارة التربیة الوطنیة والتكوین المهني، ومنظمات األشخاص ذوي 

المصلحة غیر التقلیدیین مثل الجمعیات الخاصة أو المنظمات غیر الهادفة للربح.  فمثال، تدعم كال من وزارة التربیة الوطنیة 

مات، ولكنها تدعم ووزارة التضامن جهود التعلیم، ولكن حالًیا ال تتحمل وزارة التربیة المسئولیة الكاملة عن ضمان توافر فَعال للخد

فرًصا للتعلیم الجید. یبدو أنه لم تأخذ أیة هیئة حكومیة المسئولیة الكاملة عن تعلیم األطفال  االعاقةضمان تلقي األطفال ذوي 

في المغرب. وفي حین أنه یوجد بعًضا من التنسیق بین أصحاب المصلحة المختلفین، إال أنه في الغالب محدوًدا،  االعاقةذوي 

 ى"عل أن المغرب: الى 2014تنفیذ الخدمات التعلیمیة. فمثًال، ینص التقریر السنوي لمنظمة الیونیسیف في  ىر علمما یؤث

" االعاقةتحسین اإلتاحة والجودة في المدرسة لألطفال ذوي ل معیقامستوي الحوكمة، یعتبر التنسیق بین قطاعات الخدمات 

ا هقد عبرت عن إحباطً  االعاقةأن منظمات األشخاص ذوي  ،هذا ىیادة عل). وز 3، ص.2014(منظمة األمم المتحدة للطفولة، 

 من التشاور المحدود مع الكیانات الحكومیة المتنوعة حول القضایا المرتبطة بالتعلیم الخاص. وفیما یلي

 بالمغرب. االعاقةوصًفا ألصحاب المصلحة الرئیسیین المشاركین النشطین في تعلیم األطفال ذوي  

  المهنيوزارة التربیة الوطنیة والتكوین 
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إن الوزارة مسئولة عن تعلیم جمیع األطفال في المغرب. وطبًقا لموقع الوزارة االلكتروني، أنها تعمل علي "تحقیق الدمج الكامل 

). 2016المغربیة،  االجتماعیة واالقتصادیة من خالل تحسین المدارس الوطنیة".(وزارة التربیة الوطنیة لذوي اإلعاقة في بیئتهم

وبالرغم من أن وزارة التربیة الوطنیة لیس لدیها میزانیة مخصصة للتعلیم الخاص، فقد دعمت ووفرت األساتذة/المعلمین لمدارس 

 المدارس المنفصلة  ). وتمول معظم2015منظمة تذكیة المكفوفین بالمغرب ومركز محمد السادس للمعاقین (المملكة المغربیة، 

أو المنظمات غیر الهادفة للربح. أما وزارة التربیة الوطنیة فهي مسئولة عن تأسیس  عن طریق الجمعیات الخاصةتدار التي 

، ومتابعة هامركز جهوي كلفوا باإلشراف علی 16فصول "متكاملة" في المملكة. وفي مرحلة ما قامت وزارة التربیة الوطنیة بدعم 

م مع تصریح وزارة التربیة الوطنیة اآلن بأنه قد ٌضم التعلیم الخاص للتعلیم الرئیسي في یقاف هذا الدعإالفصول المتكاملة. ولكن تم 

 ، لیس لدي وزارة التربیة الوطنیة2016نظام التعلیم بالمغرب. ومنذ سبتمبر 

سبتمبر  23لتعلیم الخاص بالرغم من العلم بأنه یجب معالجة هذا األمر في المستقبل (بوكیلي، حوار شخصي، لمیزانیة خاصة  

2016(           

 األسرة، والتنمیة االجتماعیةو المرأة، و وزارة التضامن، 
 تعتبر وزارة التضامن، والمرأة، واألسرة، والتنمیة االجتماعیة 

 (وزارة التضامن) أنها الوزارة المسئولة عن تنسیق ومتابعة السیاسات

 هذا التفویض، تساهم ى والبرامج المرتبطة باإلعاقة. وبناء عل 

 .االعاقةالوزارة بشدة في تشكیل السیاسات المرتبطة بتعلیم األطفال ذوي 

 م الخاص كجزء من مسئولیاتهاتعالج القضایا المرتبطة بالتعلی أیًضاوهي  

 األساسیة، فمثال، تعطي وزارة التضامن تقاریرا عن قضایا مثل اإلتاحة، 

 كبؤرة  المشاركة السیاسیة، ومنع اإلعاقة، وتدرج "التعلیم والتدریب"  

 الجتماعیة، تركیز موضوعیة (وزارة التضامن، والمرأة، واألسرة، والتنمیة ا 

 قدیمالعلوم والثقافة بأن إنجازات وزارة التضامن المرتبطة باإلعاقة تتضمن اآلتي: "تربیة و ). تقر منظمة األمم المتحدة للت2016

، االعاقةوحدة تدریبیة عن التعلیم الخاص الذي یستهدف األساتذة المسئولین عن الفصول المتكاملة وموظفي مراكز األطفال ذوي 

اإلعاقة، ثم تنفیذ برنامج دعم  ىتقویة الكشف المبكر وعالج األمراض المسببة للقصور الذي قد یؤدي إل ىعلطبیب  300وتدریب 

الحادة الذین یأتون من العائالت الفقیرة وذلك في المراكز المتخصصة. وقد نمت المیزانیة المخصصة  االعاقةالتعلیم لألطفال ذوي 

." (منظمة األمم المتحدة 2011درهم مغربي في  14،994،200 ىإل 2006درهم مغربي في  8،359،400لهذا البرنامج من 

في فرص  االعاقةفي دمج األطفال ذوي  بالمساعدة وزارة التضامنتقوم ). وكذلك، 44، ص.2014والعلوم والثقافة،  ربیةللت

أكملت الوزارة مسًحا شامًال عن وضع  2014عام تعظیم الوعي المجتمعي من خالل عدة فاعلیات. ففي فى المهني و  كوینالت

 في المغرب. االعاقةاألشخاص ذوي 

 وزارة الصحة

طبقا للخطوط اإلرشادیة الوطنیة التي طورتها وزارة التربیة الوطنیة في 

من الممكن وصف الوضعیة حیث  لتنظیم وحدات الدمج بالوزارة، 2009

 على النحو التالي: ةیتمدرس األطفال ذوي اإلعاق

في مدارسهم المحلیة جنًبا ة : یتمدرس األطفال ذوو اإلعاقالدمج العادى

 ةویحدث هذا فقط مع األطفال ذوى اإلعاقة إلى جنب أطفال بال إعاق

 البدنیة.

أیًضا لهذه الغرف : وهي خاصة بالسیاق المغربي، ویشار وحدات الدمج

بأنها " فصوًال متكاملة". إنها فصول انتقالیة حیث یتمدرس األطفال ذوي 

الخفیفة لمدة تصل إلى ثالث سنوات. وبعد تواجدهم بالفصول  ةاإلعاق

االنتقالیة لثالث سنوات یختبر األطفال وبناًء على النتائج إما أنهم یلحقوا 

في مدارس منفصلة لذوي  بفصول التعلیم العام العادیة، أو یسجلوا

 ، أو یتسربوا من التعلیم.ةاإلعاق
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من أجل التوصیة بالوضعیة التعلیمیة  االعاقةإن وزارة الصحة بالمغرب مسئولة عن تشخیص وعمل تقییم طبي لألطفال ذوي 

المناسبة. فهي مسئولة بالمشاركة مع وزارة التربیة الوطنیة وبعض أصحاب المصلحة اآلخرین عن الكشف المبكر عن إعاقات 

مسئولة األطفال الجسدیة أو الحسیة لكي توفر لهم دعم التمدرس والمتابعة. وطبقا لمنظمة الیونسكو: "هناك لجنة متعددة القطاعات 

المؤسسة المناسبة.  ىفي كل عام دراسي طبًقا لنوعیة وِحدة اإلعاقة، وعن توجیههم إل االعاقةعن إدراج قائمة بجمیع األطفال ذوي 

للتربیة وهناك فریق من األطباء واألساتذة المتخصصون مسئولون عن الدعم والمتابعة التعلیمیة والطبیة." ( منظمة األمم المتحدة 

ال تقوم بعمل فحص دوري لحواس السمع والبصر داخل الفصول الدراسیة، وكذلك ال تقدم  الصحة). فوزارة 2014ثقافة، والعلوم وال

وزارة التربیة الوطنیة أو أیة هیئات حكومیة أخري هذه الخدمة، فاألطفال یتلقون فحًصا للسمع والبصر من خالل مراكزهم الطبیة 

 ىلیلمدرسة  ىقدان البصر أو السمع من وزارة الصحة. ویحال من لدیهم فقداًنا حاًدا للسمع إلف ىالمحلیة، ثم یتلقون شهادة تشیر إل

). 2016سبتمبر  23منظمة تذكیة المكفوفین بالمغرب (بوكیلي، حوار شخصي،  ىأسماء للصم، ویحال األطفال فاقدي البصر إل

جرت كذلك المشروعات التالیة أر عن وزارة الصحة من أنها هذه المبادرات، فمن مالحظات منظمة الیونسكو ما ذك ىوباإلضافة إل

 ):28، ص.2014المرتبطة باإلعاقة (

من أطباء  30من خالل رفع الوعي وٕاعطاء إرشادات وراثیة لألسر (تم تدریب  االعاقةمنع  ىتدریب المدربین الجهویین عل •

 ).2009األطفال والممارسین العمومیین في عام 

من المهنیین الصحییین (أطباء أمراض النساء، واألطفال، والممارسین العمومیین، والقابالت)  137التدریب المستمر لعدد  •

وذلك في خمسة  االعاقةعلي الكشف المبكر، ودعم فترة ما بعد الوالدة، وأمراض الطفولة المبكرة المتسببة في  2012في 

 تافیاللت. –مكناس، درعة  -الحسیمة،  فاس-تطوان -طات، طنجةس –آسفي، الدار البیضاء  -أقالیم: مراكش

تلمیذ في  26و 2012تلمیذ في  36األطفال ( ىالكشف المبكر عن الجنف لد ىالتدریب المستمر للمهنیین الصحیین عل •

2012.( 

، 2012في  37، 2011في  47من المتخصصین في األطراف الصناعیة وتقویم العظام ( 183التدریب المستمر لعدد  •

 ).2013في  99

 

 

 (الیونیسیف) منظمة األمم المتحدة للطفولة
بدأت برنامج  2015فقد عملت منظمة الیونیسیف في المغرب في مجال اإلعاقة، والتعلیم الخاص، والتعلیم الدامج لعدة سنوات. وفي 

وذلك لتطویر استراتیجیة جهویة للتعلیم الدامج، مدرسة في إقلیمین،  18إسترشادي للتعلیم الدامج بالتعاون مع العالمیة لإلعاقة في 

 ىتطویر استراتیجیة وطنیة لكسب التأیید. وقد أكد البرنامج عل ىمتضمنة بناء القدرات، المشاركة، وتكوین الشبكات، باإلضافة إل

لفني. كذلك فقد دعمت منظمة في المدارس العادیة من خالل توفیر الدعم ا االعاقةتدریب األساتذة ودعم تعمیم التحاق األطفال ذوي 
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الحكومة، وقد تعاونت مع الوزارة لتوفیر النصح الفني عند الحاجة لذلك. وٕاعتبر  ىالیونیسیف مبادرات الدعوة وكسب التأیید للتأثیر عل

یزانیة أن هذا البرنامج ناجًحا جدا وساعد في اطالق أول استراتیجیة جهویة للتعلیم الدامج في سوس ماسة درعة بتمویل من م

أن تستخدم هذا النجاح  ى. وتتطلع منظمة الیونیسیف إلاالعاقةالحكومة من أجل تحسین اإلتاحة للتعلیم والتعلم الجید لألطفال ذوي 

). وقد 2015كسب التأیید حول التعلیم الدامج (منظمة األمم المتحدة للطفولة،  من أجل األدلة ىلتطویر جهود وطنیة مبنیة عل

تجمیع أصحاب المصلحة الحكومیین المختلفین من أجل تطویر اتفاقیة متعددة القطاعات  ىنیسیف أیًضا علعملت منظمة الیو 

 ).2014ق التعلیم الدامج (منظمة األمم المتحدة للطفولة، یتنسلكأساس الستراتیجیة وطنیة 

 االعاقة ذويمنظمات األشخاص 
% من عضویتها و/أو قیادتها من أفراًدا ذوي 50التي یتكون أكثر من االعاقةیوجد بالمغرب الكثیر من منظمات األشخاص ذوي 

في أرجاء المملكة.  االعاقةشخاص ذوي ألمنظمة  21ما یقرب من  یحتوي تحالف جمعیات االشخاص ذوي االعاقة علىإعاقات،

 ىیضاء، ومراكش، باإلضافة إلوالتي تعمل تحت التجمع مدن مختلفة مثال فاس، والدار الب االعاقةلمنظمات األشخاص ذوي تمثل و

كجمعیة المكفوفین، والجمعیة المغربیة للصم، والتجمع المغربي لمرض التوحد (التجمع  االعاقةجمعیات وطنیة لألشخاص ذوي 

قضایا مثل زیادة إتاحة اإلجراءات السیاسیة، الدعوة لتحسین السیاسات، وزیادة  ى). ویعمل التجمع عل2016المغربي لإلعاقة، 

. وتختلف كثیرا القدرات الفردیة لمنظمات األشخاص ذوي االعاقةنیة الوصول للخدمات بشكل عام في المملكة لألشخاص ذوي أمكا

طبقا للمنظمة. وتعمل كذلك منظمات مثل العالمیة لإلعاقة والمعهد الوطني الدیمقراطي علي بناء قدرات منظمات  االعاقة

اجات األشخاص ذوي ید من أن لدیها مقدرة أفضل علي أن تأخذ في االعتبار احتفي المملكة " للتأك االعاقةاألشخاص ذوي 

عن طریق إطار تنظیمي  االعاقة). ال تنتظم المشاورات الوطنیة مع منظمات األشخاص ذوي 2016."( العالمیة لإلعاقة، االعاقة

دائما الممثل عن الحركة  تلیس ،عاقةاالواضح، وهكذا تتم الجهود التشاوریة علي أساس غرض ما مع منظمات لألشخاص ذوي 

 الكاملة لإلعاقة في المملكة.

، أن هناك إجراء االستقصائیة/المسحیة % من أعضاء جمعیة الصم، الذین شملهم االستطالع كجزء من هذه الدراسة 98لم یشعر 

، االعاقةلصیاغة التشریع بالمملكة. وبما أن هذه المنظمات تمثل األشخاص ذوي  االعاقةللتشاور مع منظمات األشخاص ذوي 

، مما یستوجب إشراكهم االعاقةاألشخاص ذوي  ىفإنه من المهم التشاور معها وٕاشراكها في جمیع األنشطة الحكومیة التي تطبق عل

وتنفیذ ومتابعة وتقییم البرامج الحكومیة والمبادرات  التشاور مع المنظمات في تصمیم ىفي تطویر السیاسات والتشریع باإلضافة إل

 .المرتبطة باإلعاقة

 یر الهادفة للربحأو المنظمات غالجمعیات 
 االعاقة، یوجد بالمغرب عدة جمعیات ومنظمات غیر هادفة للربح لألشخاص ذوي االعاقةجمعیات األشخاص ذوي ى إلباإلضافة 

. إن هذه المنظمات المقدمة االعاقةوهي من أصحاب المصلحة النشطین، وأحیاًنا المنفذین المباشرین في مجال تعلیم األطفال ذوي 

. أحدي أكبر المنظمات من هذا النوع هي منظمة االعاقةللخدمة غالًبا ما تكون مسئولة عن إدارة وتشغیل مدارس لألطفال ذوي 
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مدرسة للمكفوفین في أرجاء المغرب. وفي حین أن بعض المنظمات، مثل منظمة تذكیة  13لتي تدیر تذكیة المكفوفین بالمغرب ا

، التضامن، الریاضة) إال أن منظمات ربیةالمكفوفین بالمغرب، تتلقي دعًما مالًیا من الحكومة (متضمنة وزارة الصحة، الداخلیة، الت

). إن إجراءات اعتماد تشغیل وادارة المدارس غیر 2016یولیو  21أخري تعمل باستقالل تام (سیمار وجهري، حوار شخصي، 

واضحة. ففي حین أن بعض المدارس، مثل تلك التي تدعمها منظمة تذكیة المكفوفین بالمغرب، والقلیل من مدارس الصم، تحصل 

ن یالمسجلمة، وال یسمح لألطفال تدار بدون اعتماد رسمي من الحكو  ىاالعتماد من وزارة التربیة الوطنیة، إال أن مدارس أخر ى عل

 غیر المعتمدة أن یشاركوا في إجراءات االمتحان الرسمي الذي تجریه الحكومة. بالمدارس

 أصحاب المصلحة  استجابات تحلیل
في المغرب مشجع، حیث أن هذا یظهر إلتزاًما كبیرأ نحو  االعاقةاألطفال ذوي  تعلیم إشراك أصحاب المصلحة في ىإن عدد ومد

 ىهذا النوع من التعلیم. ولكن، وجود عدًدا كبیًرا من أصحاب المصلحة، بدون وجود كیاًنا حكومًیا مسئوًال بشكٍل واضٍح، قد یؤدي إل

هود إصالح التعلیم المستقبلیة ستنفذ االرتباك ویثمر نظاًما أقل فاعلیة. یجب عمل ترسیًما واضًحا للمسئولیة لضمان أن جمیع ج

بتبسیط وفاعلیة. وطبقا لتوصیات التقریر العالمي عن اإلعاقة، یجب أن تكون وزارة التربیة هي المسئولة عن تعلیم األطفال ذوي 

محدد بوضوح ذلك، فمن الضروري ضمان وجود نظام  ىاإلعاقة بدال من تقسیم المسئولیة عبر وزارات عدیدة بالمملكة. باإلضافة إل

 للتنسیق بین أصحاب المصلحة المختلفین من أجل تنفیذ إصالح فعال للتعلیم.

أنه یجب أن یكون هناك دورا لمنظمات ى إلكذلك، یجب مستقبال تحسین المعاییر الحاكمة للتعلیم الذي تقدمه الجمعیات، باإلضافة 

تصبح ناصح رئیسي ألي إصالح للتعلیم الدامج و ات، لتتطور ، ولیس فقط للمنظمات التي تقدم الخدمىومنظمات أخر  االعاقةذوي 

أن تلعب دورا رئیسي في متابعة تنفیذ السیاسة وٕابراز نقاط  االعاقةمنظمات األشخاص ذوي  ىقد یحدث بالمملكة. ویجب أیًضا عل

 .الضعف والثغرات في الدمج

 .أطار التشریع والسیاسة5

 الدولیة ألطر التشریع والسیاسة المعاییر

بمثابة المعیار الدولي األساسي للتشریع المرتبط بالتعلیم الخاص  االعاقةاألمم المتحدة لحقوق األشخاص ذوي  تخدم اتفاقیة

الدول األطراف  ىالحق في التعلیم وأنه عل االعاقةاألطفال ذوي  ىالخاصة بالتعلیم في االتفاقیة، بأنه لد 24المادة  نصوالدامج، فت

الدول الطرف في ى علجمیع المستویات. وتصرح أیًضا المادة بأنه یجب  ىفي االتفاقیة التأكد من وجود نظم تعلیمیة دامجة عل

 االتفاقیة أن تضمن ما یلي:

من  االعاقةمن نظام التعلیم العام علي أساس اإلعاقة، وال یستبعد األطفال ذوي  االعاقة"أال یستبعد األشخاص ذوي  •

 التعلیم االبتدائي اإللزامي المجاني، أو من التعلیم الثانوي علي أساس اإلعاقة،
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أساس  ىیستطیع األشخاص ذوي اإلعاقة الوصول إلي تعلیم أبتدائي دامج، ذو جودة، ومجان، وكذلك تعلیم ثانوي عل •

 ،التساوي مع اآلخرین في المجتمعات التي یعیشون بها

 اجات الفردیة،حتیناسبة لالیتم توفیر وسائل الراحة الم •

 ،األشخاص ذوي اإلعاقة الدعم المطلوب في إطار نظام التعلیم العام لتیسیر تمدرسهم الفعال ىیتلق •

یتم توفیر إجراءات فعالة للدعم المتفرد في بیئآت تعظم التطور األكادیمي واالجتماعي، ومتوافقا مع هدف الدمج التام."  •

 .)24، المادة 2006(األمم المتحدة، 

 هذه الحقوق، متضمنة: ىالدول الطرف أن تتخذ اإلجراءات المناسبة للحفاظ على كذلك، تصرح االتفاقیة بأنه یجب عل

البدیلة، الوسائط المعززة والبدیلة، وسائل وأشكال من االتصال والتوجه، ومهارات الكتابة طرق " تیسیر تعلم البرایل، و  •

 ،األقرانالتنقل، وتیسیر الدعم واإلرشاد من 

  عزیز الهویة اللغویة لمجتمع الصم،تیسیر تعلم لغة اإلشارة وت •

األخص لألطفال منهم، بأنسب  ىضمان أن یقدم التعلیم لألشخاص المكفوفین، الصم، أو المكفوفین األصماء، وعل •

، المادة 2006تحدة، اللغات والوسائط وطرق االتصال للفرد، وفي بیئات تعظم التطور األكادیمي واالجتماعي"(األمم الم

24.( 

"مسودة  بإسم في الوثیقة الصادرة حدیثا 24تفسیرها للمادة  األمم المتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقةقد أوضحت لجنة اتفاقیة 

تضمنها لعناصر التي یجب لوتقدم اللجنة في هذه الوثیقة اإلرشادات  2"الحق في التعلیم الدامج -24: المادة 4التعلیق العام رقم 

لمعاونة أو تقویة نظم التعلیم الدامج.  ىفي التشریع المحلي لضمان التوافق التام مع االتفاقیة. كذلك فقد قدمت اللجنة إرشادات أخر 

 وتتضمن إرشادات الوثیقة ما یلي:

اإلعاقة أو حدتها : تصرح اللجنة بأن رفض إتاحة التعلیم الدامج للطفل بناء علي نوع اإلستبعاد من نظام التعلیم العام •

جمیع األطفال، بغض النظر عن نوعیة اإلعاقة، الحق في  ى. فلد24(أ) من المادة  2یعتبر تناقضا مباشرا مع الفقرة 

 تعلیم دامج.

                                                 
خبیرا مستقال في اإلعاقة، قد تم انتخابھم وإقرارھم بواسطة الدول األطراف في االتفاقیة أثناء انعقاد مؤتمر الدول  18ھذه اللجنة ھى كیان مكون من 2

ك. ھذا الكیان مسئوال عن متابعة تنفیذ االتفاقیة ویقوم بمراجعة تقاریر الدول األطراف حول تنفیذ االتفاقیة. األطراف الذي  یعقد سنویا في مدینة نیویور
 ویعمل أفراد اللجنة بصفتھم الفردیة ولیس كممثلین عن الحكومة. 

 
 



20    
 واحتیاجاتھ مغربفى الإلعاقة لوضع التعلیم الدامج لدراسة تحلیلیة                                    

 

متحانات كشرط لتلقي التعلیم الدامج یمثل إستبعادا الختبارات أو االستخدام اا إجراءات االختبارات أو إصدار الشهادات: •

ستبعادیة إتطلب شهادة طبیة من أجل تلقي الخدمات یعتبر أیًضا ممارسة وأن . 24غیر مباشر وبهذا یصبح خرقا للمادة 

 بحسب تفسیر اللجنة.

"التصمیم العالمي للتعلم" تؤكد اللجنة علي الحاجة لتطویع المنهج الوطني وتقترح أن تطبق الدول  المناهج المشتركة: •

بداخل الفصول الدراسیة، وتوافقا مع أفضل الممارسات الدولیة، فمن المهم مالحظة أن اللجنة ال تذكر تطویر مناهج 

 منفصلة بناء علي اإلعاقة، ولكنها بدال عن ذلك، توصي بالتأكد من أن تكون المناهج القائمة مرنة وقابلة للتطویع. 

الحكومات بأن تطور سیاسة  االعاقةلحقوق األشخاص ذوي  وصي لجنة اتفاقیة األمم المتحدةت أطار تشریعي شامل: •

تعلیمیة دامجة وشاملة ذات إطار زمني واضح للتنفیذ. یقدم المرفق (ذ) قائمة تحقق لما یجب أن یتضمنه نظام تعلیم 

 ح به لجنة االتفاقیة.دامج في إطار سیاسة محلیة طبقا لما تحدده اتفاقیة األمم المتحدة وكما تنص

حتى یتم دعم التشریع الوطني، یجب تطویر خطة تكمیلیة لقطاع  دامج:التعلیم الخطة تفصیلیة لقطاع التعلیم لنظام  •

التعلیم، تتضمن إطاًرا زمنًیا وأهداًفا قابلة للقیاس لتنفیذ نظام تعلیم دامج. یجب أیًضا أن تشمل الخطة: "دراسة أساس 

غیر المتمدرسین،  االعاقةأعداد األطفال ذوي و جودة في تجمیع البیانات، و مخصصات مالیة، ونوفر للتقدم بناء علیها، 

، واألسر، والدولة االعاقةالمخاوف الرئیسیة لكل من األشخاص ذوي و القوانین والسیاسات القائمة، و التحدیات والعقبات، و 

 ).17، ص.2015الطرف في االتفاقیة."(مكتب المفوضیة العلیا لحقوق األنسان، 

من اتفاقیة األمم المتحدة لحقوق األشخاص ذوي  4بالتوافق مع المادة  :االعاقةالتشاور مع منظمات األشخاص ذوي  •

 االعاقةویجب أن ینظر لألفراد ذوي  االعاقةالحكومات التشاور مع منظمات األشخاص ذوي  ى، یجب علاالعاقة

عنصر ضروري في تطویر  االعاقةكشركاء ولیس فقط كمتلقین للتعلیم. یجب أن تكون منظمات األشخاص ذوي 

 سیاسات التعلیم الدامج.

 المغرب في يوالقانون يطار التشریعإلالوضع الراهن ل
ى علو ، وصدقت علیها 2007مارس  30في  االعاقةاألمم المتحدة لحقوق األشخاص ذوي  اتفاقیة ىقامت المغرب بالتوقیع عل

 ىأ). وبما أنها قد صدقت عل 2016(مكتب المفوضیة العلیا لحقوق اإلنسان،  2009أبریل  8البرتوكول اإلختیاري التابع لها في 

ظمة العالمیة االتفاقیة، فالمغرب ملزمة بتطویر إجراءات داخلیة وممارسات متسقة مع البنود المختلفة لالتفاقیة. كذلك، طبقا للمن

لم تقم المغرب بالتصدیق علي اتفاقیة مراكش لتیسیر الوصول إلي االعمال المنشورة لألشخاص  2016للملكیة الفكریة فمنذ 

). وتسمح هذه االتفاقیة " 2016المكفوفین، والضعاف بصریا أو المعاقین طباعًیا بأي شكل آخر(المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة، 

عمال المنشورة في أشكال مصممة [من أجل الواعد حقوق الطبع لكي تسمح بإعادة اإلنتاج، والتوزیع، وتوفیر ابإستثناءات لق

األشخاص ذوي اإلعاقة البصریة] وتسمح بتبادل هذه االعمال عبر حدود الدول بواسطة منظمات تخدم هؤالء المستفیدین" (المنظمة 
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ى علأن منظمة تذكیة المكفوفین بالمغرب قد كتبت تصریحا للحكومة المغربیة تحثها  ). وبالرغم من2013العالمیة للملكیة الفكریة، 

الوثیقة، نظرا ألهمیتها لمجتمع المكفوفین، أال أن التصدیق الرسمي لم یحدث بعد (منظمة تذكیة المكفوفین بالمغرب،  علىالتصدیق 

 بدون تاریخ). 

. فقد ذكرت اإلعاقة في دیباجة دستور المملكة االعاقةإن المغرب لدیها عدة قوانین ومذكرات رسمیة متعلقة بتعلیم األطفال ذوي 

المغربیة الذي یفید بأن المملكة ملتزمة "بمحاربة جمیع أشكال التفرقة علي أساس الجنس أو اللون أو المعتقد، الثقافة أو الوالء 

من دستور  34الجهویة أو اإلعاقة، أو أي مركز شخصي." (الدستور المغربي، الدباجة). كذلك، فإن المادة االجتماعي أو اللغة 

حركیا، وذهنیا و -أن الحكومة سوف "تعید تأهیل وتدمج في الحیاة االجتماعیة والمدنیة، المعاقین بدنیا، وحسیا علىالمغرب ینص 

). وفیما یلي بعض التشریعات 34رف بها للجمیع." (الدستور المغربي، المادة ...سوف تیسر إستمتاعهم بالحقوق والحریات المعت

 ت العامة التي قدمتها الحكومة:لتصریحاالهامة أو ا

یقر بأن التعلیم إلزامي لجمیع األطفال، متضمنین األوالد  1963نوفمبر  13لزامي للتعلیم األساسي بتاریخ إلالقانون ا •

(ظهیر رقم  االعاقة ولكن هذه الوثیقة ال تتطرق بالتحدید لحقوق التعلیم لألطفال ذوي عاًما. 13 إلى 7والبنات من سن 

 ).1963، 1382جمادي الثاني  25في  1-63-071

اجات اإلداریة والتعلیمیة واالقتصادیة لمؤسسات یتحدد أحكاًما للوفاء باالحت 1978أكتوبر  19في  179مذكرة وزاریة رقم  •

 ).2015الرسمیة (المملكة المغربیة،ى األخر لمؤسسات المكفوفین بذات الطریقة ل

اجات األفراد المكفوفین أو ضعاف البصر للدعم یعن رعایة المكفوفین والضعاف بصریا تتطرق الحت 81-5القانون رقم  •

للحصول  بمهمة تمدرسهم وتدریبهم من أجل إعدادهم من القانون بأنه "سیتم تكلیف المؤسسات 4.1العام. فتصرح المادة 

 ).81-5وظائف تتناسب مع ظروفهم."(القانون رقم  على

في المستوي األول من التعلیم االساسي، تمنح جمیع  االعاقةبخصوص دمج األطفال ذوي  98/104المذكرة الوزاریة رقم  •

س العمومیة البسیطة أو المتوسطة الحق في التسجیل في فصول دراسیة متكاملة وعادیة في المدار  االعاقةاألطفال ذوي 

 )،2015(المملكة المغربیة، 

تخص االجراءات المتخذة عمًال بالتعلیمات التنفیذیة لقانون الرعایة االجتماعیة  1998فبرایر  16في  10مذكرة رقم  •

 )،2015(المملكة المغربیة،  االعاقةلألشخاص ذوي 

تعلیًما  علىقر [أنهم یجب أن یحصلوا وی االعاقةیؤسس مؤسسات لألطفال ذوي  2006في نوفمبر  05-14القانون رقم  •

أنها  علىساسي اإللزامي. وتذكر مؤسسسات الرعایة االجتماعیة أو منازل اجتماعیة ألكما هو محدد في قانون التعلیم ا

 ).2006، 1427شوال  30في  154-06-1، ظهیر رقم 154-06مؤقتة، أو دائمة، أو كلیة، أو جزئیة (ظهیر رقم 

، وتحث جمیع مدیري األقسام المركزیة باألخذ في االعاقةتختص بتمدرس األطفال ذوي  2000/008مذكرة وزاریة رقم  •

اجات الخاصة فیما یتعلق باإلتاحة، واألجهزة، أعضاء هیئة التدریس، یواالحت االعاقةاجات التالمیذ ذوي یاالعتبار احت

 )،2015عات (المملكة المغربیة، برامج القطا إعدادالمناهج، ...ألخ عند قیامهم ب
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واألطفال المقیمین في مناطق البدو الرحل أو المناطق  عاقةتشجع تمدرس األطفال ذوي اال 2005/89مذكرة إطار برقم  •

 )،2015الجبلیة (المملكة المغربیة، 

كة المغربیة، (الممل 2005-2004یختص باإلجراءات التالیة التي إتخذت في العام المدرسي  13منشور مشترك رقم  •

2015:( 

o  مراجعة إجراءات تسجیل التالمیذ من خالل تكوین لجنة برلمانیة لفحص ملفات التسجیل المشار إلیها ومراجعة

 للفصول الدراسیة المتكاملة، ربویةخارطة الطریق الت

o عاقةتنظیم حمالت لرفع التوعیة لتشجیع تسجیل األطفال ذوي اال 

o تدریس الفصول المتكاملة،ل لمعلمینتشكیل معاییر الختیار ا 

o المتكاملة. تطویر مواصفات للفصول الدراسیة 

لوزارة التضامن تتضمن إرشادات ألولیاء األمور لبناء الوعي حول المخاطر  2015-2006خطة العمل الوطنیة لألطفال  •

تقدم الوثیقة أیًضا . و االعاقةوكذلك العقوبات الناتجة عن التخلي عن األطفال ذوي  االعاقةالمحتملة لألطفال ذوي 

 )،2006إرشادات لتنفیذ إرشادات لضمان وجود معاییر للفصول الدراسیة المتكاملة (وزارة التضامن االجتماعي، 

بتأسیس لجان للتنسیق بین أصحاب المصلحة المتنوعین ختص ت 2014مارس  14في  07/212رقم  ةوزاری مذكرة • •

 )،2015المستوي المركزي، والجهوي، والمحلي (المملكة المغربیة،  علىالمعنیین ببرامج الدمج المدرسي 

وقد كانت مصممة لضمان تكافؤ اإلعاقة تختص بتمدرس األشخاص ذوي  2009أكتوبر  13في  143مذكرة وزاریة رقم  •

الفرص لألطفال في سن التمدرس وبالذات لتحسین الخدمات التعلیمیة، واالجتماعیة، والصحیة بطریقة تمكن األطفال 

جمیع المستویات من أجل تحقیق  علىلتمدرس في مؤسسات تعلیمیة فى ابأن یستمتعوا بحقوقهم  االعاقةوالمراهقین ذوي 

 )،2015یة، ب(المملكة المغر أهداف التعلیم للجمیع 

اجات یتفاقیات للشراكة مع الجمعیات الراعیة لألشخاص ذوي االحتعقد اتختص ب 2010مایو  19مذكرة وزاریة في  •

 )،2015الخاصة (المملكة المغربیة، 

تختص بإجراءات تنظیمیة لتكییف اإلشراف واالمتحانات المؤهلة  2013أبریل  30في  2274-3مذكرة وزاریة رقم  •

 )،2015الذین یواجهون صعوبات في الكتابة والتحدث (المملكة المغربیة،  االعاقةاجات التالمیذ ذوي یالحت

أنه "  علىالقوانین والمذكرات التي أصدرتها الحكومة المغربیة، فإن المیثاق الوطني للتربیة والتكوین الذي ینظر إلیه  إلىوباإلضافة 

المعاصر لنظام التعلیم المغربي" یعالج أیًضا اإلعاقة عن طریق تضمینها كإحدي عوامله إطارا مؤسسیا مؤسسا وحاشدا لإلصالح 

یقر "تحسین ظروف الدارس االجتماعیة  14). فمثال، العامل المحفز رقم 2014المحفزة (منظمة األمم المتحدة للطفولة، 

لي الوطني ا. ویتضمن البرنامج االستعج)2014فولة، " (منظمة األمم المتحدة للطاالعاقةوالمعیشیة، وتعزیز رعایة األشخاص ذوي 

یركز علي  السابعشروعات متمیزة. المشروع ، عشرة مالذي یقدم الخطة التي ستحقق أهداف المیثاق الوطني 2012-2009لعام 

 عاقةألطفال ذوي االمن الفصول "المتكاملة" ل 800" ویحدد الهدف إفتتاح عاقة"إیجاد مساواة في اإلتاحة للتعلیم لألطفال ذوي اال

من األطفال ذوي  2099تسجیل فقط تم  2012) إال أنه منذ 2014تلمیذ (منظمة األمم المتحدة للطفولة،  9600تستهدف ل
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% من أهداف الحكومة عن هذه الفترة الزمنیة (المجلس االقتصادي 20في هذه الفصول، وبذلك تحقق أكثر قلیال من  االعاقة

 )،2012واالجتماعي، 

المناظرات بین الحكومة والمجتمع المدني وداخل البرلمان، فقد تبنت المغرب قانونها الجدید لإلعاقة رقم  منوبعد أكثر من عاما 

 اتفاقیة األمم المتحدة ىوالذي یشار إلیه كثیرا ب" إیطار". فقد تطور هذا القانون كنتیجة للتصدیق عل 2016مایو  19في  97

سبتمبر  23وبهدف تحریك التشریع المحلي نحو المعاییر الدولیة (بوكیلي، حوار شخصي،  ةاالعاقلحقوق األشخاص ذوي 

 االعاقةاألشخاص ذوي  واجهالتي ت بات). وقد كان الغرض من وراء هذا القانون هو معالجة القضایا القانونیة المختلفة والعق2016

جتماعیة، وٕاتاحة الرعایة الصحیة، والتوظیف، والمشاركة في في المملكة، ویتضمن قضایا متعلقة بعدم التمییز، والحمایة اال

علیم األنشطة الثقافیة والریاضیة، والمشاركة السیاسیة والمدنیة، واإلتاحة. تعالج الفقرة الثالثة من القانون القضایا المتعلقة بالت

 ما یلي: على 2016منذ  إطار قانون اإلعاقة المغربيقد نص فاألخص  ىوعل والتكوین

الحق في التعلیم، والتمدرس، والتدریب في جمیع المراحل التعلیمیة، بما في ذلك  االعاقة: لألشخاص ذوي 11المادة  •

الحق في االختیار الحر للبدائل المناسبة التي یرغبون فیها عند متابعتهم لتعلیمهم. ال یمكن أن تكون إعاقاتهم سببا یعوق 

 ستهم له. ولهذا السبب فإنهم یستفیدون من:ممار  ىإستمتاعهم بهذا الحق أو قیًدا عل

o  ،األخص تلك األقرب من مكان  وعلىالحق في التسجیل في المؤسسات التعلیمیة ومؤسسات التدریب المهني
 سكنهم، 

o ستخدام طرق التدریس التي قد تكیفت مع حاجاتهم ومع طبیعة إعاقاتهم،ا 

o  قولة طبقا لحاجات كل تلمیذ.ذلك، تتولي الدولة توفیر وسائل الراحة المع إلىإضافة 

تخاذ اإلجراءات المحفزة المناسبة لتشجیع تكوین المؤسسات اأساس تعاقدي، ب على: تقوم الدولة بناء 12المادة   •

 علىالذین یختارون أن یلتحقوا بها، أو غیر القادرین  االعاقةالمتخصصة في التعلیم والتدریس وتدریب األشخاص ذوي 

متابعة دراستهم وتدریبهم في مؤسسات أخري. وتشكل هذه المؤسسات المتخصصة جزءا ال یتجزأ من نظام التعلیم 

 الوطني، كوینوالت

من االستفادة من برامج التعلیم غیر الرسمي  االعاقةتتخذ الدولة اإلجراءات السابق ذكرها من أجل تمكین األشخاص ذوي 

 وتعلیم الكبار التي تطورها وتنفذها جمعیات عاملة في هذا القطاع.

، ومهمة هذه 00-07التي أوجدها القانون رقم  كوینتأسست لجان جهویة في األكادیمیات اإلقلیمیة للتعلیم والت :13المادة  •

لتوجیههم وٕاعادة توجیههم  كوینفي مؤسسات التعلیم والت االعاقةمن ذوي  اللجان هي فحص سجالت األطفال في سن التمدرس

 إن لزم األمر، ومتابعة مناهجهم األكادیمیة أو دورة تدریبهم.
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وتوجد تعلیمات تحدد تكوین وطرق تشغیل هذه اللجان.وفي حین أنه من دواعي اإلشادة أن المغرب قد طور قانونا جدیدا متعلًقا 

والمنظمات غیر الحكومیة قد عبرت عن قلق متعلق بمضمون  االعاقةباإلعاقة وعدم التمییز، إال أن منظمات األشخاص ذوي 

إلي البرلمان المغربي عن نسخة مشروع القانون،  2015رصد حقوق اإلنسان في  . ففي خطاب من منظمة2016قانون مایو 

اجتماعي أو منطلق من   تجاه یتابع اإلعاقة بدال من نموذجاتجاه طبي، أو اتخاذ افقد ذكرت قلقها من أن القانون مستمر في 

في المشاركة في المجتمع. وكذلك، فقد   واةحقوق اإلنسان، مما یحتمل التأكید علي  الصور النمطیة السلبیة، ویحد من المسا

 أثارت منظمة رصد حقوق اإلنسان قلقها من أنه یتم بالدرجة

 توفیر التعلیم الخاص عن طریق المنظمات غیر  األولي 

 الخدمات.  هالحكومیة بال دعم أو بقلیل منه من الحكومة تجاه هذ

 وقد حدد أیًضا مشروع القانون فصوال أو مدارس منفصلة

 متابعة تعلیمهم وتدریبهم في  ىلألطفال "غیر القادرین عل 

 من اتفاقیة األمم المتحدة 24معاهد أخري،" مما ینتهك المادة 

 (مرصد حقوق  االعاقةلحقوق األشخاص ذوي  

 ). وبالرغم من أن مرصد حقوق اإلنسان2015اإلنسان، 

 مشروع التشریع، إال أنه ال یبدو ىقد قدم هذه المالحظات عل 

 أن هذه التوصیات قد تم التطرق لها في النسخة النهائیة من  

 القانون. وقد تضمنت توصیات إضافیة لمرصد حقوق اإلنسان

 القانون كما في النقاط التالیة: ىتشمل تعدیالت عل 2015في  

من اتفاقیة األمم المتحدة لحقوق  2المعقولة حسب المادة االتاحة تضمین مشروع إطار قانون اإلعاقة تعریف لوسائل  •

المعقولة، شاملة اإلتاحة للتعلیم، یعتبر من أحد أشكال التمییز  االتاحة، مع مالحظة أن إنكار وسائل االعاقةاألشخاص ذوي 

 ضد اإلعاقة.

 –بدال عن المنظمات غیر الحكومیة أو أولیاء األمور  -الدولة  األخص أن  ىتضمین مشروع إطار القانون فقرة تشترط عل •

في المدارس، متضمنة تمویل لهذه السبل وأن یتم إعداد برامج  االعاقةالمعقولة لألطفال ذوي  االتاحةهي التي توفر سبل 

 لضمان اإلتاحة.

للتعلیم أو تتطلب فصلهم،  االعاقةوي إزالة الفقرات في مشروع إطار القانون التي توحي بوجود حدودا لتلقي األشخاص ذ •

التعلیم في المدارس العادیة، وبدال عن ذلك،  ىالحصول عل ىأنهم "غیر قادرین" عل ىعل االعاقةكاإلشارة لألشخاص ذوي 

إستبدال هذه اللغة للتأكد من أنه "یتم توفر إجراءات فعالة للدعم الفردي في البیئات التي تعظم التطور األكادیمي واالجتماعي، 

 ،االعاقةص ذوي ج) من اتفاقیة األمم المتحدة لحقوق األشخا2( 24بالتوافق مع أهداف الدمج التام"، كما تتطلب المادة 

 :النماذج المختلفة للتعامل مع اإلعاقة
على أنهم بدون حظ  ة: یظهر األشخاص ذوو اإلعاقنموذج العمل الخیرى

أو مستحقین للشفقة أو للعمل الخیرى. ویعزز هذا النموذج الصور 
النمطیة السلبیة ألنه ال یتعامل مع مكمن قوة األفراد أو قدراتهم على أن 

 یكونوا نشطین وأعضاء مشاركین في المجتمع.
: یركز على قیود الشخص والحاجة إلى "إصالح" النموذج الطبى

لنظر إلى العوائق االجتماعیة المحتملة. یؤكد هذا الشخص بدال من ا
النموذج على الصور النمطیة حیث یبرز أوجه قصور الفرد بدال من 

 مكمن قوته.  
یبرز العوائق القائمة في المجتمع وكیف یمكن عي: االنموذج االجتم

تخفیضها لضمان المشاركة التامة والمتساویة في المجتمع. وهذا هو 
 لإلعاقة حیث یتعامل مع اإلعاقة على أنها حق إنسانى.النموذج المفضل 

یضع نموذج حقوق اإلنسان اإلعاقة النموذج المؤسس على الحقوق: 
كبعد هام للثقافة اإلنسانیة، ویؤكد على أن لجمیع البشر حقوقا معینة 

بصرف النظر عن إعاقاتهم، وهى غیر قابلة ألن تنفصل عنهم. ویبنى 
، الذي  1948عالن العالمى لحقوق اإلنسان، هذا النموذج على روح اإل

 الكرامة في أحراًرا ومتساوین یولدون البشر ینص على أن "جمیع
  والحقوق."
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 في المدارس والفصول الدراسیة العادیة، االعاقةالدعوة إلستثمارات أعظم للموارد نحو دمج األشخاص ذوي  •

الذین حرموا من  االعاقةدراج فقرة إضافیة في مشروع إطار القانون تؤسس آلیة متاحة لتقاریر آباء وأمهات األطفال ذوي إ •

 المعقولة. التعلیم أو وسائل الراحة ىالحصول عل

وآخرین من أعضاء المجتمع المدني في  االعاقةتتضمن المخاوف األخري من القانون قلة التشاور مع منظمات األشخاص ذوي 

، إال أن التواصل قد إنقضي ولم 2008أثناء صیاغة القانون. وبالرغم من أنه قد تم التشاور في البدایة مع المجتمع المدني في 

 ).2015(الجاردیان،  االعاقةمدخالت منظمات األشخاص ذوي  تتضمن النسخة النهائیة

كان "لتصمیم وتنفیذ قد لدمج االجتماعي لأن أحد أهدافها من وراء إنشاء سیاسة عامة  2014وقد صرحت وزارة التضامن في 

والتدریس" (وزارة التضامن  سیاسة عامة لإلعاقة بطریقة متكاملة، ومنسقة، ومتقاربة مع جمیع القطاعات المرتبطة، متضمنة التعلیم

بدعم من منظمة الیونیسیف بإطالق إجراء تشاوري مع  2013). وقامت الوزارة في 2016والمرأة واألسرة، والتنمیة االجتماعیة، 

عاما المحتاجین  18متكاملة لحمایة الطفل تستهدف جمیع األطفال األقل من  حكومیةجمیع أصحاب المصلحة لتجهیز سیاسة 

 شاملین:للحمایة، 

ن لمخاطر عالیة: وهم األطفال بدون أسر (الیتامي والمتخلي عنهم)، األطفال المقیمین داخل أسر فقیرة في یاألطفال المعرض

مناطق بعیدة/ ریفیة، األطفال المقیمین مع أسر مفككة، األطفال خارج التمدرس، األطفال العاملین، األطفال غیر المسجلین عند 

األطفال الذین یتعاطوا المخدرات، األطفال الموضوعین في مؤسسات، األطفال في  ،االعاقةمولدهم، أطفال الشوارع، األطفال ذوي 

 ).2016االحتجاز، األطفال المهجرین المنفصلین عن ذویهم (وزارة التضامن، والمرأة، واألسرة، والتنمیة االجتماعیة، 

الذي یضع خطوًطا ألهداف ومتطلبات التعلیم وبالرغم من وجود هذه القوانین والمذكرات، إال أن هناك نقًصا في التشریع الخاص 

الدامج. كذلك، فقد صرح معظم أصحاب المصلحة، متضمنین ممثلین عن مجتمع ذوي اإلعاقة، أنهم بشكل عام لم یشعروا بوجود 

اقة أنهم لم إجراء مالئم للتشاور مع المجتمع المدني حول القضایا المتعلقة بالقوانین والتشریع. فقد أشار الكثیر من دعاة اإلع

(مكني وعمراني، تواصل  االعاقةیشعروا بأن القوانین أو الممارسات الحالیة متسقة مع اتفاقیة األمم المتحدة لحقوق األشخاص ذوي 

التعریف  ،مع، وأكثر تقییدا عن ). فمثال، تعریف اإلعاقة المستخدم في القانون الجدید لیس متسقا2016یولیو  21شخصي، 

 قیة األمم المتحدة.المستخدم في اتفا

% من األفراد من جمعیات الصم قد 87وأیًضا تدعم نتائج الدراسة المسحیة هذا االنعدام في الثقة في اإلطار القانوني حیث أن 

تعلیم  ىیستطیعون الحصول عل االعاقةاجات أو تضمن أن األطفال ذوي یصرحوا بأنهم لم یشعروا بأن القوانین الحالیة تعالج االحت

% من أباء وأمهات األطفال 61) استجابات آباء وأمهات األطفال الصم لهذا السؤال. ولم یشعر 1دة. ویظهر الشكل رقم (ذو جو 

) 2رقم ( المبیانأن یتلقوا تعلیًما جیًدا. ویظهر  االعاقةاجات أو تضمن لألطفال ذوي یالمكفوفین أن القوانین الحالیة تفي باالحت

 المكفوفین لهذا السؤال. استجابات أولیاء أمور األطفال
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 آباء وأمهات األطفال الصم: آراء حول السیاسة الحالیة ):1( المبیان رقم

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 : آراء حول السیاسة الحالیةمكفوفینآباء وأمهات األطفال ال ): 2( مبیان رقمال
 

 

 

بة القوانین الحالیة مناس
لتأكید حصول األطفال
م ذوى اإلعاقة علي تعلی

عزیز جید ولكنھا تحتاج لت
39%

الج القوانین الحالیة ال تع
ن احتیاجات أو تتأكد من أ
األطفال ذوى اإلعاقة 
یمكنھم الحصول علي 

تعلیم جید
61%

تعلیم األطفال مارأیك فى القوانین والسیاسات الحالیة بالمغرب والمتعلقة ب
ذوى اإلعاقة؟

ما آراؤك حول القوانین والسیاسات  الحالیة بالمغرب فیما ترتبط بتعلیم األطفال ذوي 
 اإلعاقة؟

القوانین الحالیة قویة وال 
 تحتاج لتحسین

3% 

 

تعالج القوانین الحالیة ال 
االحتیاجات وال تضمن 

ي اإلعاقة أن األطفال ذو
یقدرون على الحصول 

 %86على تعلیم جید

القوانین الحالیة مناسبة 
لضمان تعلیم جید 

ذوي اإلعاقة لألطفال 
 ولكنھا تحتاج إللى تقویة

11% 
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 تحلیل إطار التشریع والسیاسة
لدیهم  االعاقةأن األفراد ذوي  ى، ال یوجد تشریع ینص علاالعاقةقوانین عدیدة تذكر الحق في التعلیم لألطفال ذوي  اوبالرغم من أن المغرب لدیه

 97.13. باإلضافة إلي ذلك، أن القانون الحدیث رقم االعاقةالحق في التعلیم الدامج كما تحدده اتفاقیة األمم المتحدة لحقوق األشخاص ذوي 

اسة لإلعاقة ال یقدم بصراحة طریًقا إلي التعلیم الدامج والینص بوضوح علي أن المدارس المنفصلة غیر مقبولة، مما یترك مجاًال لمصممي السی

من اتفاقیة األمم المتحدة.  24وهذا خرقا مباشرا للمادة  لكي یحافظوا علي النظام القائم بدًال من تكییف النظام لیصبح دامًجا لجمیع األطفال.

االتفاقیة.  فالكثیر من القوانین الحالیة والتي تم إصالحها حدیثا لیست متسقة مع التشریع الدولي الذي تنتمي إلیه المملكة المغربیة كدولة طرف في

. وقد یستخدم االعاقةلتزام الدولة بتعلیم األطفال ذوي  إلتعطي تفصیًال و ج وتوصي لجنة اتفاقیة األمم المتحدة بتطویر سیاسات خاصة للتعلیم الدام

ولیة، مما هذا النموذج اإلجرائي كفرصة للمغرب لتتسق سیاساتها مع القانون الدولي وأن تؤسس إطاًرا قانونًیا جدیًدا متفق مع أفضل الممارسات الد

. ولكنه من المهم إبراز االعاقةنظام دامج وتوسیع فرص التعلیم لجمیع األطفال ذوي  ىیتضمن تطویر خطة استراتیجیة محددة للمغرب لالنتقال إل

 أن المغرب فعال تتبع أفضل الممارسات الدولیة عن طریق تضمین الدمج كجزء من خططها واستراتیجیتها العامة للتعلیم.

 االعاقةیجب أن یكون التخطیط والمراجعة لكل التشریعات المستقبلیة أو استراتیجیات إصالح التعلیم دامًجا تماًما لمنظمات األشخاص ذوي 

 اجاتهم.یلضمان استجابة أیة مبادرات جدیدة بشكل مناسب الحت االعاقةبالمغرب والتي تمثل أولیاء األمور واألطفال ذوي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اإلعاقة انتشار. معدالت 6

 إلعاقةا انتشارالمعاییر الدولیة لمعدالت 
بیانات یعتمد  ىمن أجل تطویر البرامج والسیاسات، إال أن الحصول عل صحیحةبیانات ىمن الضروري أن تحصل الحكومات عل

وقابلة للمقارنة عن انتشار اإلعاقة، مازال یمثل تحدي. قد توجد فروقا كبیرة بین معدالت االنتشار بین الدول في التقاریر،  علیها

لبیانات، والفهم الثقافي لإلعاقة. وكذلك، فإن أسباب وحتى في البلد الواحد، وذلك نتیجة للتعریفات المختلفة لإلعاقة، وطرق جمع ا

 : لإلعاقة التي صممتها مجموعة وشنطن السكانيالتعداد تتضمن أسئلة 
 لنظارة؟ا ارتدائكهل لدیك صعوبة في الرؤیة، حتى مع .1
 لسماعة؟ا ارتدائكهل لدیك صعوبة في السمع، حتى مع .2
 هل لدیك صعوبة في السي، أو صعودك الدرج؟.3
 هل لدیك صعوبة في التذكر أو التركیز؟.4
 المالبس؟ ارتداءأو  االستحمامرعایة ذاتك مثل) (فیهل لدیك صعوبة .5
 أن تفهم أو یفهمك لغة ( المعتادة) العادیة، هل لدیك صعوبة في التواصل، مثًال العندما تستخدم .6

 ن؟و اآلخر 
صعوبة كبیرة، د) الأستطیع  –بعض الصعوبة، ج) نعم  -التوجد صعوبة، ب) نعم –تتضمن فئات اإلجابة: أ) ال 

 http://www.cdc.gov/nchs/citygroup.htmالمصدر.    االقیام بها مطلقً 

http://www.cdc.gov/nchs/citygroup.htm
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حوادث الطرق، واإلتاحة الضعیفة  ىحد كبیر طبقا لظروف الدولة، وألسباب قد تتراوح بین مرض السكرى، إل ىاإلعاقة قد تختلف إل

 . الوالدة قبل األوانللمقویات قبل الوالدة، أو رعایة حاالت الوالدة، وسوء التغذیة، أو 

). فتوجد 2007نتائج البیانات (مونت  ىمختلفة للغایة مما یؤثر عل في أرجاء العالم طرًقا لتعدادالدراسات االستقصائیة وا تستخدم

ذاته بأنه  ىات وهي: أن یتعرف المستجیب لها علاالستقصاءأو  السكانيثالثة طرق رئیسیة لتولید بیانات اإلعاقة من خالل التعداد 

. ونظرا للمعلومات الوظیفيأدائه  ىاألسئلة بناء عل ىتجیب من بین قائمة فئات اإلعاقة، أو یجیب علذو إعاقة، أو یختار المس

 ىفي المائة فقط من السكان، وعل 7-1أن  عادة أو التحیز، نجد وصمات العارالمحدودة عن اإلعاقة أو المخاوف المتعلقة ب

ختیار نوع اإلعاقة التى لدیك". ا"هل لدیك إعاقة؟"، أو " قم ب السؤالعند طرح  ياألخص في الدول النامیةـ تقبل التعرف الذات

ختیار اإلعاقة، فقد عقدت األمم المتحدة إجتماع لمجموعة من الخبراء، یشار وطرق ا ونتیجة لهذه التحدیات المتعلقة بالتعرف الذاتي

 ىالمقدرة علالوظیفیة أو  ىانتشار اإلعاقة بناء عل شنطن"، لیقوموا بتطویر مجموعة من األسئلة لتحدید معدالتاإلیهم "بمجموعة و 

 10ما بین  ىالتعرف عل ى. وعادة تؤدي إل3لدیه/ا إعاقة (أنظر أسفل)المستجیب ، بدال من التساؤل المباشر عما إذا كان األداء

 ).2007في المائة معدالت االنتشار (مونت، 20 ىإل

معدالت االنتشار الدولیة باستخدام الطرق المختلفة. ونظرا إلختالف الطرق في عملیة جمع بیانات  المقارنة بین الملحق (ر)ویبین 

 في المائة النتشار ذوي اإلعاقة بین السكان.   15، فقد نصحت منظمة الصحة العالمیة باستخدام تقدیرا بنسبة السكانيالتعداد 

ر األسئلة فاعلیة في تحدید انتشار اإلعاقة، ومن الممكن استخدامها في وحالیا تعتبر أسئلة مجموعة وشنطن عن الوظیفیة هي أكث

ات، وجهود متابعة وتقویم البرامج. وتعتبر هذه األسئلة أكثر فاعلیة عن غیرها ألنها ال تذكر كلمة االستقصاء، و السكانيالتعداد 

ت منخفضة لالنتشار. فمثال، بصرح تقریر للبنك "إعاقة" أو مصطلحات متعلقة بحاالت اإلعاقة، مما قد یتسبب في تقاریر بمعدال

القیام ب"أنشطة"  ىأنها قدرة منخفضة عل ىاإلعاقة عل ىالدولي:" إنه أكثر مالئمة لتعزیز التنمیة االقتصادیة الدامجة أن ینظر إل

قد تم احتساب جمیع ).  و 2007و"المشاركة" مما یؤدى إلي قصور في الوظیفة، بدال من تشخیصها علي أنها حالة طبیة"(مونت، 

أنهم ذوي إعاقة من أجل  ىالبتة" عل ناألفراد الذین إستجابوا بأن لدیهم "بعض الصعوبة" أو "كثیرا من الصعوبة"، أو "ال یستطیعو 

هذا أن هذه الطریقة  ى).  یضاف إل2007ات، وتصمیم البرامج (مونت، االستقصاء، و السكانيأهداف جمع البیانات في التعداد 

 تخطیط الدعم والخدمات ذات الصلة. ىكومات أو المنظمات بیانات مرتبطة بحدة اإلعاقة مما قد یساعد كذلك علتعطى الح

شنطن األمم التحدة لإلعاقة واإلحصاءات مع منظمة الیونیسیف بصدد إستكمال وتجریب األسئلة الوظیفیة اوحالیا، فإن مجموعة و 

 4تحدید انتشار إعاقة األطفال بالمقارنة مع البالغین.) ىمختلفة للمعاونة علالمصممة خصیًصا لألطفال (حیث تستخدم مؤشرات 

 .حددفي سیاق م االعاقةوعند االنتهاء منها، ستتوفر هذه األسئلة لتحدید أعداد األطفال ذوي 

                                                 
 .اسم "مجموعة وشنطن"  ألن مدینة وشنطن كانت الموقع الذي عقد فیھ االجتماع األول للخبراء استخدم3
 
 
 ، بنشر األسئلة الوظیفیة وبروتوكوالتھا لتستخدم في دراسات مسحیة لألطفال.2016حتى شھر سبتمبر  الیونیسیف ومنظمة وشنطن مجموعة بعد تقم لم4
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تختلف بین الدول إال أن هناك اتجاهات عامة إحصائیة متوافقة في معظم  االعاقةوبالرغم من أن معدالت انتشار األشخاص ذوي 

 :یليات ما االستقصاءالدول. فعادة ما تظهر بیانات تعداد السكان و 

 االقتصادیة وفي المواقع الحضریة والقرویة،-توجد اإلعاقة بین األعراق، واألجناس، والطبقات االجتماعیة •

 تتزاید معدالت اإلعاقة مع العمر، •

 وجود إرتباط بین الفقر واإلعاقة، أكثر عرضة لإلفتقار مما یبین االعاقةاألشخاص ذوي  •

 لدیهم فرصة أقل في اإلتاحة للتعلیم، االعاقةاألطفال ذوي  •

 ةطفیًفا للنساء ذوات اإلعاق ىتظهر إحصاءات اإلعاقة إنقساما تقلیدیا حیث یتساوى الرجال والنساء مع وجود نسبة أعل •

 بالمقارنة بالرجال.

أدوات الدراسة والتقییم  ىفي المائة إعتمادا عل 12،7 ىفي المائة إل 0،4وقد تتباین معدالت انتشار اإلعاقة عالمیا لألطفال من 

في المائة من األطفال في سن التمدرس لدیهم  12،9). فیقدر في الوالیات المتحدة أن 2007المستخدمة (مولك ودرمستراد، 

في المائة من المكفوفین أو  0،1لي عدد األطفال هم من الصم أو ضعاف السمع وافي المائة من إجم 0،2ع تقریًبا إعاقات م

في  20 ىإل 15أن  منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة ). وتقدر2016(المركز الوطني لإلحصاءات التعلیمیة،  ضعاف البصر

شكل ما من التعلیم الخاص طوال حیاتهم  ى، قد یحتاجون إلادي والتنمیةمنظمة التعاون االقتصالمائة من األطفال في دول 

 ).2009، منظمة التعاون االقتصادي والتنمیةالمدرسیة (

 المغرب فياإلعاقة  انتشارمعدالت ل الراهن وضعال
)، 2005(البنك الدولي،  صلة القرابةتتضمن األسباب الرئیسیة لإلعاقة بالمغرب: سوء التغذیة، عدم إتاحة الخدمات الصحیة، و 

 ىفي المائة تؤدى إل 9حادثة مرور سنوًیا في أرجاء المملكة، منها  80،000وحوادث المرور. ومن المقدر أن هناك أكثر من 

). وبالرغم من هذا، فإن معتقدات الفرد فیما یتعلق بأسباب حدوث اإلعاقة في الغالب دینیة. فمثال، 2003إعاقة (بوطیب وشتوانى، 

في المائة من األفراد المبحوثین یعتقدون أن اإلعاقة سببها  49،5أن  2004ت الدراسة الوطنیة االستقصائیة في المغرب في أظهر 

 إرادة اهللا (فیراح، بدون تاریخ).

 )1( الجدول رقمأدوات التقییم والطرق المستخدمة. یبین  ىوهناك إختالف كبیر بین معدالت االنتشار المبلغة عن المغرب بناء عل

 مغربيفتعداد السكان ال ،2014 ىلا 2004الفرق بین معدالت االنتشار التى تم جمعها في المغرب من خالل دراسات متنوعة منذ 

فئة اإلعاقة لتحدید اإلعاقة، في حین أن تعداد السكان  ىأو األسئلة المؤسسة عل التصنیف الدولي لألداء فیه قد استخدم 2004في 

). ونظرا للتباین الكبیر بین طرق جمع 2015األسئلة الوظیفیة لمجموعة وشنطن (القوزانى تهامى،  فیهت ستخدماقد  2014في 

. وقد صرحت زینب القوزانى تهامى، المهندسة اإلحصائیة من همافال یمكن المقارنة بین البیانات الناتجه عنفى التعدادین البیانات 

یتضمنون من " لدیهم إعاقة كاملة أو من  االعاقة، بأن األفراد ذوي 2014تعداد  ىللتخطیط بالمغرب، باإلشارة إل عليالمجلس األ

سیر، التذكر/التركیز، والرعایة الذاتیة" اللدیهم صعوبات كثیرة في أحد المجاالت الستة الوظیفیة، أى: الرؤیة، السمع، التواصل، 

في المائة المقررة النتشار اإلعاقة من واقع  4،1ت هذه المعلومات، فإن معدال ى). وبناء عل5، ص.2015(القوزانى تهامى، 
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به مجموعة وشنطن لإلحصاءات.  ي، ال تتضمن األفراد المبلغ بأن لدیهم "بعض الصعوبات" كما توص2014تعداد السكان في 

نتشار الحالیة في ا من حقیقة معدالت االا أن معدالت االنتشار المستخدمة بالمغرب تمثل هامش أقل كثیرً وهكذا، فمن المحتمل جدً 

 المملكة.

ا ، فقد أجرت أیًضا وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمیة االجتماعیة مسحً 2014تعداد السكان الوطني الذي تم في  ىباإلضافة إل

ذوي في المائة من األشخاص المبلغ بأنهم  6،8من بین  االستقصاءا باستخدام األسئلة الوظیفیة لمجموعة وشنطن. ویشمل وطنیً 

األداء (وزارة  ىا علأقروا بأن لدیهم "بعض الصعوبات"، و "صعوبات كثیرة"، أو من هم غیر قادرین تمامً قد إعاقة، وهم الذین 

 )2015التضامن والمرأة واألسرة والتنمیة االجتماعیة، 
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 والنسبالمقارنة بین معدالت انتشار اإلعاقة في المغرب بواسطة األعداد اإلجمالیة  ):1جدول رقم (
 

 

 

 أو األداة االستقصاءنوع 
 

عدد األفراد ذوي 
 اإلعاقة

النسبة التقدیریة 
 للسكان

 680،537 * 2004 الوطنيالتعداد 
 

2.3% 

 **2004التعداد الوطني 

 

1،530،000  5.12%  

 * 2014التعداد الوطني  

   

1،353،766 

 

4.1%  

 وزارة التضامن والمرأة، واألسرة ، والتنمیة االجتماعیةجرته أ 2014 مسح وطني

 

2،264،672  6.8%  

 تقدیر منظمة الصحة العالمیة

 

5،077،236 15%  

نمرك، ا). خبرة المغرب في إحصاءات اإلعاقة. بحث مقدم في إجتماع مجمةعة وشنطن في كوبنھاجن، الد2015زینب القوزینى تھامى (  *
 إسترجع من.  2015، 29-27أكتوبر 

  https://www.cdc.gov/nchs/data/washington_group/meeting15/wg15_session_8_4_touahami.pdf 
 )2004). المسح الوطني لإلعاقة (2004اإلعاقة ( سكرتاریة الدولة لألسرة، والطفولة، واألشخاص ذوي  ** 

 
 

 

في المغرب، فهناك أیًضا تبایًنا في أعداد الرجال مقابل النساء من ذوي  إلعاقة المفاد بهااإلجمالیة لمعدالت مع الوكما هو الحال 

أكثر  االعاقة ذويمن الدولیة. وتذكر معظم مصادر انتشار اإلعاقة في المغرب بأنه یوجد رجاال  تجاهاتالاب بالمقارنة، االعاقة

 2014ولم یالحظ في بلدان أخري بمثل هذا االتجاه. ولم تظهر هذه الحالة في التعداد والدراسة االستقصائیة لسنة  –من النساء 

 2004المغرب. وتفید الدراسة االستقصائیة الوطنیة المغربیة لسنة  التى تبین أن هناك نساء ذوات إعاقات أكثر من الرجال في

 بأن أسباب وجود رجاال ذوي إعاقات أكثر من النساء یمكن تفسیرها كما مایلي:

 

سامة بین السكان  ىستهالك أعلي للكحولیات والمواد المخدرة، والتبغ، ومواد أخر ا، ومعدالت الصدماتتتزاید أعداد الحوادث و 

أو  ،أنهم أكثر تعرًضا لألمراض المنهكة المزمنة يوحقیقة أن الرجال یستخدمون الخدمات الطبیة بأقل من النساء یعن الذكور. 

حتى لو كانت حمیدة، فهي تساهم في هذه الظاهرة. وقد نستطیع كذلك أن نفترض بأن معدالت إعاقة النساء أقل من الرجال 

الوطني لإلعاقة  االستقصاء) 2004، االعاقةألسرة، والطفولة واألشخاص ذوي للة بسبب نقص االتصال "الثقافي" (سكرتاریة الدو 

 ).14)، (الترجمة اإلنجلیزیة ص.14، ص.2004(

 

 ، مصنفین طبًقا للجنساالعاقة) بین اإلختالفات في النسب التقدیریة لألشخاص ذوي 2یقارن الجدول رقم (

  

https://www.cdc.gov/nchs/data/washington_group/meeting15/wg15_session_8_4_touahami.pdf
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 اإلعاقة مصنفین طبقا للجنس ذويمقارنة بین نسب األشخاص  ):2( رقم جدول
 

 

 
 أو األداة االستقصاءنوع 

 
 

 

نسبة األشخاص 
من الذكور ذوي 

ةاإلعاق  

نسبة األشخاص من 
اإلناث  ذوات 

ةاإلعاق  
 

 * 2004لسنة  يالتعداد الوطن
 

 
56.3 %  

 
43.7 %  

%53.4 ** 2006-2004الدراسة المسحیة الوطنیة المغربیة لسنة   46.6%  

%47.5 *2014لسنة التعداد الوطني   52.5%  

الدراسة المسحیة لوزارة التضامن، والمرأة، واألسرة، والتنمیة االجتنعاعي 
2014 

49.7%  50.3%  

). خبرة المغرب في إحصاءات اإلعاقة. بحث مقدم في إجتماع مجمةعة وشنطن في كوبنهاجن، 2015زینب القوزینى تهامى (  *
 من . إسترجع 2015، 29-27الدنمرك، أكتوبر 

https://www.cdc.gov/nchs/data/washington_group/meeting15/wg15_session_8_4_touahami.pdf   

التفاقیة األمم المتحدة لحقوق  االعاقةللجنة حقوق األشخاص ذوي ، مقدمة في االتفاقیة ** المذكرة المبدئیة للمغرب كدولة طرف
 ، إسترجع من2015سبتمبر  9، االعاقةاألشخاص ذوي 

https://documents-dds- ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/206/13/PDF/G1520613.pdf?OpenElement 

 

عاما. ومما  15أقل من سن  االعاقةلي السكان ذوي افي المائة من إجم 14،3بأن  تقدیرالكان  2004وفي تعداد السكان لسنة 

في المائة  10،9حیث أن  2014عاما قد إنخفضت في تعداد السكان لسنة  15یثیر االهتمام أن النسبة المفاد بها تحت سن 

نخفاض یتعارض مع معدل ال). وهذا ا2015(القوازانى تهامى،  عاما 15قل من أكانوا  االعاقةلي السكان ذوي افقط من إجم

). وطبقا لسكرتاریة الدولة لألسرة، 2016في المائة (المراجعة العالمیة للسكان،  1،04مو السنوى بالمملكة هو التقدیر بأن الن

 االطفال عاما من 15 ىإل 4طفال ما بین  231000ـ أن هناك حوٕالي 2004والطفولة واالحتیاجات الخاصة واإلعاقة، لعام 

 ).2014(منظمة الیونیسیف،  عاقةذوي اال

طبقا لنوع اإلعاقة. ویلخص  االعاقةأعداد األطفال ذوي  تصنیفتقدیرات النسب اإلجمالیة، تقوم بعض المصادر ب ىإلباإلضافة 

. االجتماعيعن اإلعاقة، والذي أجرته سكرتاریة الدولة لألسرة، والضمان  2004) البیانات المتوفرة من إستقصاء 3الجدول رقم (

دعم إضافي ولكنهم لم  ىیحتاجون إل ممنالء المتعرف علیهم في هذا االستقصاء، هؤ  ىقد یوجد أطفاال آخرین باإلضافة إل

ن . وبشكل منفصل، فقد إستجاب ثمانیة وستون ماالعاقةالمتعلق باإلعاقة، بأنهم من ذوي  يیصنفوا من خالل التشخیص الرسم

بالمغرب. وتظهر النتائج  لتواصلاضطرابات ارئیسیة في دراسة النتشار  ینةمدخمسة عشر معالجي اللغة والتخاطب من 

ومن  لي السكان لدیهم اضطرابات في التواصل وأكثرها شیوًعا هي اضطرابات التحدث.افي المائة من إجم 10،43 التقدیریة أن

 م، التوحد، اإلعاقة الذهنیة، أمراض أخري نادرة).ملدیهم إعاقات إضافیة (الص تفي المائة كان 11،2 هذه المجموعة یوجد

 ). 2015، بوذكرى، موسیتاد، (صابر

https://www.cdc.gov/nchs/data/washington_group/meeting15/wg15_session_8_4_touahami.pdf
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/206/13/PDF/G1520613.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/206/13/PDF/G1520613.pdf?OpenElement
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أجرته سكرتاریة الدولة لألسرة والضمان  الذي 2004ستقصاء البالمغرب طبقا  االعاقة ذوياألطفال  ):3( رقم الجدول
 االجتماعي

  

اإلعاقة من سن التمدرس مصنفین  ذويأعداد األطفال 
 بحسب نوع اإلعاقة*

 

 عدد األطفال إليإجم
 

 

نسبة السكان من 
ذوي اإلعاقةاألطفال   

  
 النفسیة/الذهنیة  االعاقةاألطفال ذوي 

 
84،418 

 
36،6%  

%23،0 53،279     االعاقةاألطفال متعددى   

%13،8 31،829 األطفال ذوي اإلعاقة الحركیة    

%9،3 21،450 السمعیة   ةاألطفال ذوي اإلعاق  

%8،7 20،066  التمثیل الغذائي/ األطفال ذوي إعاقات الجهاز الهضمي  

%5،1 11،763 البصریة    قةاألطفال ذوي اإلعا   

%3،4 7،842  نطقاللغویة وال االعاقةاألطفال ذوي    

647، 230 جمإلي ا   

 مترجم باإلنجلیزیة )2004الوطني لإلعاقة ( ). االستقصاء2004سكرتاریة الدولة لألسرة، والطفولة، واألشخاص ذوي اإلعاقة (  **

 

 

المقابالت مع أصحاب المصلحة من المجتمع المدنى فقد أفادوا بأن القضایا المتعلقة بالتفاوت في البیانات عن انتشار  اءأجر  عند

ما مفي المملكة  االعاقةفعال أعداًدا أكثر من ذوي  أنه توجدشعروا بیاإلعاقة في المملكة هي قضیة للمملكة، وصرح البعض بأنهم 

     .تعكسه األرقام الرسمیة

 لیل معدالت انتشار اإلعاقةتح

. وتتغیر بكثرة أعداد االعاقةال یوجد بالمغرب معدالت متوافقة مع معدالت االنتشار االجمالي أو مع نسب األشخاص ذوي 

طبًقا للوزارة التى تجرى جمع البیانات والطریقة التى تستخدم لجمع هذه البیانات. ویسمح عدم التناسق هذا  االعاقةاألشخاص ذوي 

 .األخص ألن بعض هذه المعلومات تبدو متضاربة مع االتجاهات العالمیة ىبالتشكیك حول النتائج، وعل

توفرها مجموعة وشنطن لإلحصاءات، والتى بالتأكید  ال یتماشي مع البرتوكوالت التى 2014یبدو كذلك أن تعداد السكان لسنة 

سوف تنتج معدالت أقل وغیر صحیحة لإلعاقة في المملكة. ونتیجة لهذه المشكالت فالقیام بتحدید األعداد الفعلیة لذوي اإلعاقة 

  بالغرب یصبح تحدًیا.
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بالمغرب (یتراوحون ما بین  االعاقةسكان من ذوي وجود  ین فعًال من مصادر متنوعة، تب يومع ذلك، فاإلحصائیات المتوفرة ، وبالرغم من أنها تأت

من  24في المائة كما تبین الجداول السابقة) بأنهم عدًدا كبیًرا حتى أن التنفیذ الناجح لسیاسة الدمج في التعلیم الملتزم بها في المادة  15و  2،3

 ستفادة عظیمة للمملكة.ا، سیؤدى إلي االعاقةاتفاقیة األمم المتحدة لحقوق االشخاص ذوي 

المتعلقة بالتحقق من أعداد األشخاص  تعقیداتیمثل تحدًیا لدول كثیرة.  وكذلك، فالتحدیات وال االعاقةإن جمع البیانات المرتبط باألشخاص ذوي 

 ىالحكومة أن تستمر في العمل عل ىفي بیئة یتردد فیها األفراد في تعریف ذاتهم، یمثل عقبات إضافیة للحكومة. وبینما یجب عل االعاقةذوي 

لتخطیط تقویة إجراءاتها لتحدید معدالت انتشار اإلعاقة في المملكة، إال أن وزارة التربیة الوطنیة والتكوین المهني قد ترغب، من أجل أهداف ا

فال في المملكة هم من لدیهم إعاقة في المائة معدل انتشار األط 15الفورى ووضع البرامح، أن تستخدم تقدیرات منظمة الصحة العالمیة وهو 

 خدمات تعلیمیة خاصة. ىویحتاجون إل

 اإلعاقة ذويالوضع العام لتعلیم األطفال . 7

 اإلعاقة ذويالمعاییر الدولیة لتعلیم األطفال 

اإلعاقة أو ، بدون النظر إلي نوع االعاقةأنه تمدرس األطفال ذوي  ىفضفاض للتعلیم الدامج عل تعریفاستخدام من الجائز 

جنب أقرانهم غیر المعاقین بمدارسهم المحلیة. وقد أثبتت عشرات السنوات من األبحاث أن فصول التعلیم الدامج  ىحدتها، جنبا إل

مخرجات/نواتج تعلم أفضل لجمیع األطفال الموجودین في الفصل  ىوحسب، بل أنها أیًضا تؤدى إل االعاقةال تفید األطفال ذوي 

). وقد وجدت إحدى الدراسات المقارنة في الوالیات المتحدة 2007(كالمبوكا، فاریل، ودایسون،  االعاقةن ذوي المدرسي، متضمنی

أن هناك مزایا لتمدرس التالمیذ ذوي اإلعاقة في  تظهر 1970التى راجعت الدراسات األكادیمیة ونتائجها، أنه ال توجد دراسة منذ 

، هناك عدة دراسات أخري تبین أن األطفال غیر المعاقین یستفیدون أیضا من ). كذلك2004منفصلة (فالفي،  خاصة فضاءات

نظام  ى). وبالرغم من أن هناك تكلفة مبدئیة لإلنتقال إل2004بفصولهم (كول، والدرون، ومید،  االعاقةوجود أطفال من ذوي 

المطلوبة تنخفض مع الزمن وفي الواقع أن النظم دراسة بحثیة قد وجدت أن الموارد المالیة لتعلیم الدامج، إال أن أكثر من مائة ا

). أیضا تفید 1998(ماكجریجور وفوجلزبرج،  االعاقةمدارس منفصلة لألطفال ذوي  ىالدامجة تكلفتها أقل من تكلفة الحفاظ عل

أنه یجب  ،2016، المعتمدة في أغسطس االعاقةإرشادات لجنة التعلیم الدامج التفاقیة األمم المتحدة لحقوق األشخاص ذوي 

علي الدول األطراف في االتفاقیة أن تتحرك لألمام نحو نظام تعلیم دامج " بأسرع وبأكثر فاعلیة ممكنة" وأن المحافظة علي كل 

 االعاقةمن نظام تعلیم دامج ونظام منفصل للتعلیم الخاص لیس متسًقا مع مبادىء اتفاقیة األمم المتحدة لحقوق األشخاص ذوي 

ب). وتنصح اللجنة كذلك بأن یتم نقل المیزانیة المخصصة سابًقا للمدارس  2016لعلیا لحقوق اإلنسان، (مكتب المفوضیة ا

 المنفصلة لتعمیم نظام تعلیم دامج.

 تدریب المعلمین ىوحتى یتم تطویر نظام تعلیم دامج بفعالیة، یجب أن تقوم استراتیجیة وطنیة واضحة بتوضیح اإلرشادات عل

توفیر و مزایا التعلیم الدامج،  ىعل أو بال إعاقة تدریب أولیاء أمور األطفال ذويو باإلعاقة،  يوالوع ،یم الدامجالتعل ىواإلدارین عل

التكنولوجیا المعاونة ضمن  ىضمان أن المدارس متاحة، وضمان الوصول إلو الدعم والتعدیالت المالئمة للفصول المدرسیة، 
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 ).2016لحقوق اإلنسان، سبل الدعم األخري (مكتب المفوضیة العلیا 

وفي الحالة المثالیة، توفر نظم التعلیم الدامجة  ومشاركة قویة.  يدعم حكوم ىتجاه نظم تعلیمیة دامجة یحتاج إلاأن الدفع ب

الدعم المتفرد علي أساس احتیاج الطفل (بدال من فئة التشخیص)، وٕاتاحة األساتذة المدربین والمتخصصین، التدریس باستخدام 

وتنفیذ  ىالنسخة المعدلة أو المكیفة منه، إتاحة التكنولوجیا المعاونة وأجهزة التواصل المعاونة، والتدریب عل الوطني أو المنهج

طرق التعلیم مزدوجة اللغة. وال تعتبر "الفصول المتكاملة، أو الممارسات التى یحضر من خاللها األطفال ذوي اإلعاقة في 

أنها تعلیم دامج، وبناء علیه  ىفي فصول متخصصة أو منفصلة عن التالمیذ اآلخرین، عل مدرسة تعلیم عام ولكنهم یتمدرسون

من اتفاقیة األمم المتحدة. إن هذا النموذج من الفصول الدراسیة المتكاملة تجعل ممارسة فصل األطفال  24فهي ال تمتثل للمادة 

. االعاقةات الفصل المدرسي مع أقرانهم من غیر ذوي التدریس في ذ يفرصة لتلق ىمستمرة حیث ال یحصلون عل االعاقةذوي 

جمیع األطفال بغض النظر عن نوع أو حدة اإلعاقة، ومرة أخري، یؤدى هذا إلي تحسین  ىیجب أن یطبق التعلیم الدامج عل

 .االجتماعيمخرجات/نواتج التعلم، وانخفاض في السلوكیات السلبیة، وتحسن في التفاعل 

ا لدول كثیرة. فمثال، تفید بیانات ر تحدیا كبی يأن التعلیم الدامج من أفضل الممارسات، إال أن تنفیذه یبق ىوبالرغم من التعارف عل

في المائة من  39 ىإل 24األسر المعیشیة التى أجرتها منظمة الصحة العالمیة في مالوى، ونمیبیا، وزامبیا، وزیمبابوى أن 

في المائة من األطفال بدون إعاقات في ذات الدولة.  18 ىإل 9بالمقارنة مع وا أبدا للمدرسة، ذهباألطفال ذوي اإلعاقة لم ی

قرانهم غیر ذوي أسوف یتسربون من المدرسة بالمقارنة ب االعاقةوحینما یسجلون بالمدرسة، فمن المحتمل أكثر أن األطفال ذوي 

دولة إشتركت في الدراسة، نه من واحد وخمسون بأالتى أجرتها منظمة الصحة العالمیة االستقصائیة اإلعاقة. وقد بینت الدراسة 

، قد أكملوا تعلیمهم االبتدائى االعاقةفي المائة من البنات ذوات  41،7و االعاقةفي المائة من األوالد ذوي  50،6فقط یوجد 

یكملون تعلیمهم  قةاالعافي المائة فقط من جمیع األطفال ذوي  5). تفید التقدیرات األخري بأن 2003(منظمة الصحة العالمیة، 

تشمل عدم إتاحة  االعاقة). األسباب المبداة للتسرب من التمدرس بین األطفال ذوي 2003االبتدائى في الدول النامیة (بیتر، 

إلیها، أساتذة  االعاقةالمواصالت، المدارس غیر متاحة، نقص في إتاحة المواد التعلیمیة، رفض المدرسة دخول األطفال ذوي 

 قلق اآلباء واألمهات علي صحة الطفل، اآلراء المتحیزة والتى تمیز ضد اإلعاقة بین أعضاء المجتمع.غیر مجهزین، 

 االعاقةبید أن دول كثیرة قد نجحت في اإلنتقال من اإلنفصالیة نحو نظم التعلیم الدامجة. فمثال، نتیجة لقانون تعلیم األفراد ذوي 

في  96نظام أكثر دمًجا، حیث أكثر من  ىإل 1990نفصالیة كان قائًما حتى فقد تحركت الوالیات المتحدة من نظام شدید اإل

). وكذلك، فقد نجحت بعض 2016یتمدرسون حالًیا في مدارس دامجة (برایت هاب للتعلیم،  االعاقةالمائة من األطفال ذوي 

 ىعل مبنيلت كوستا ریكا من نموذج الدمج. ففي آخر التسعینات إنتق ىالدول ذات الدخل المنخفض أو المتوسط في االنتقال إل

). وتعمل 2000الحاجات، حیث تستخدم احتیاجات الطفل التعلیمیة لتحدید الخدمات (ستو،  ىعل مبنينظام  ىالتشخیص إل

حدة اإلعاقة، یمكنهم التعلم في نظام دامج عن  ىالیوم كوستا ریكا للتأكد من أن جمیع األطفال ذوي االحتیاجات، بدون النظر إل

الدمج بدًال من االنفصال، وتطویر غرف للمصادر، وتوفیر  ىاألساتذة ما قبل وفي أثناء الخدمة للتركیز عل كوینیق تعدیل تطر 

). وقد 2016أغسطس،  24، يالمعینات والعالج لألساتذة لدعمهم في الفصول المدرسیة (مادریجال لیزینا، تواصل شخص
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مدرسة  1500نظام التعلیم بالمدینة أكثر من  خطوات واسعة نحو الدمج.  یشملخطت أیضا مدینة ریو دى جینیرة في البرازیل 

من األساتذة، وقد كان في وقٍت ما یعتبر أحد أكثر النظم االنفصالیة في العالم، ولكن بعد أن قامت الدولة  50000وأكثر من 

تحقیق الفصول المدرسیة الدامجة في التعلیم. نحو  ركبی ، حدث تقدماالعاقة اتفاقیة األمم المتحدة لحقوق ذوي ىبالتصدیق عل

الدمج كان من خالل تدریب األساتذة، تثقیف مجموعات من أولیاء األمور، واستخدام أساتذة  ىوالطریق الذي إتبع للوصول إل

). وكذلك طورت جنوب أفریقیا خطة 2016متخصصون ومتنقلون ممن كانوا یعملون سابًقا في مدارس إنفصالیة (كوستن، 

التعلیم الدامج. وتتضمن الخطة  ىاًما لالنتقال إلعرض خطوة بخطوة لخطة لمدة عشرون عستراتیجیة شاملة للتعلیم الدامج، تا

 ىالشباب خارج التمدرس للعودة إل تعبئةو  وتخفیض معوقات الدمج، ىتدریب اإلدارة المدرسیة، واإلدارین، واألساتذة، والتعرف عل

مدرسة ابتدائیة إلي مدارس كاملة الخدمات، وتطویر فرق الدعم من األحیاء، وتحویل المدارس  500المدرسة، وتحویل 

).  وبید أن تنفیذ االستراتیجیة 2001دعم فرق األحیاء (حكومة جنوب أفریقیا، التي تد وار المتخصصة المنفصلة إلي مراكز للم

متطلبات أن التعلیم الدامج قد أصبح اآلن جزء من  اإلنجازاتجاحات، فمثال، إحدى مازال یواجه تحدیات، إال أن هناك عدة ن

 لجمیع األساتذة في التعلیم العام. المؤهالت

 بالمغرب االعاقةالوضع الراهن لتعلیم األطفال ذوي 
 معدالت الحضور بالمدرسة

في المائة من جمیع  73أن  2004در تعداد سنة التالمیذ ذوي اإلعاقة بالمغرب مازال منخفض. فقد قالتحاق أن  ولسوء الحظ

). 2015في المائة قد تخرجوا من المدرسة االبتدائیة (القوزانى تهامى،  15المدرسة أبدا، وفقط  ىإل یذهبوا لم االعاقةاألفراد ذوي 

في المائة من األطفال ذوي اإلعاقة تخرجوا فعًال من المدرسة االبتدائیة (منظمة األمم  12وتقدر منظمة الیونیسیف بأن أقل من 

في المملكة.  وطبقا لتقریر  االعاقةالتعلیم الذي حققه األفراد ذوي  مستوي )3المبیان رقم (). ویظهر 2014المتحدة للطفولة، 

لم  14- 10في السن ما بین  االعاقةفي المائة من األطفال ذوي  53،3، فإن االعاقةالمملكة التفاقیة حقوق األشخاص ذوي 

 ىب المصلحة من داخل البالد تشیر إلمن أصحا التغذیة المرتدة) بالرغم من أن 2015أبدا للمدرسة (المملكة المغربیة، ذهبوا ی

في سن التمدرس. ومع ذلك،  االعاقةفي المائة من األطفال ذوي  10إلي  5أن معدل حضور األطفال ذوي اإلعاقة هو فقط 

عاًما لم  50في سن  االعاقةفي المائة من األفراد ذوي  82،9أن  یتبینحیث  االعاقةفهذا یمثل زیادة كبیرة عن البالغین ذوي 

 المدرسة أبًدا. ذهبوای

 2004نسب األشخاص ذوي اإلعاقة الذین تخرجوا من المستویات المدرسیة طبقا لتعداد السكان في  ):3المبیان رقم (
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 2015المصدر: القوزانى تهامى،    
 

من  االعاقةیوجد تبایًنا كبیًرا بین معدالت حضور المدرسة بین المناطق القرویة والحضریة، فمن المحتمل أن األفراد ذوي 

بشكل  یثیر الدهشة المناطق الحضریة. وهذا الفارقالحضور في  مراتعدد المناطق القرویة أال یحضروا أبدا المدرسة ضعفي 

في المائة من النساء ذوات اإلعاقة في المناطق القرویة لم یحضرن أبدا  10بأن  تفید التقدیراتالنساء حیث فیما یخص بخاص 

). وكما یحدث في التباین بین معدالت االنتشار، فمعدالت الحضور 2004، االعاقةالمدرسة (سكرتاریة األسر واألطفال ذوي 

عن التعلیم للجمیع بالمغرب، أن  2014الیونسكو  منظمة مصدر جمع البیانات. فمثال، قد وجد تقریر ىف بناء علالمفاد بها تختل

في  88لمدرسة أو تقریًبا المملكة كانوا یحضرون ل في االعاقةفي المائة) من ذوي  12طفًال (أى  92400من  11006فقط 

في المائة من األطفال بال إعاقة  0،5لي هو وجود فقط اقارنة، فالتقدیر الحالمائة من األطفال حالًیا ال یحضرون المدرسة. وبالم

). وتتشابه هذه النتیجة مع نتائج االستقصاء 2014والعلوم والثقافة، للتربیة بالمغرب هم خارج التمدرس (منظمة األمم المتحدة 

لیسوا مسجلین في المدارس، وقد  االعاقةفال ذوي في المائة من األط 60الذي أجرته وزارة التضامن، الذي یبین أن  2014لسنة 

 ).2015برروا سبب عدم الحضور بأن المدارس غیر مالئمة (وزارة التضامن، 

عدم حضور األطفال ذوي اإلعاقة للمدارس بالمغرب، طبقا  ىاألسباب المتنوعة التى قد تؤدى إل) 4الجدول رقم (یوضح 

. وتتوافق نتائج هذه االستقصاءات مع أخري أجریت وطنیا بالمغرب، االعاقةللمبحوثین في إستقصاء منظمات األشخاص ذوي 

النقص في وجود أن السبب الرئیسي لعدم حضور األطفال للمدرسة هو  2004فطبقا للدراسة اإلستقصائیة الوطنیة لإلعاقة في 

 مدارس مالئمة تقبل األطفال.
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 طبقا لالستقصاءات، لماذا ال یلتحق بعض األطفال ذوي اإلعاقة بالمدارس  ):4رقم ( جدول
 

 
 

، أن األطفال الذین لدیهم أكبر إتاحة للتعلیم هم من ذوي 2004أفادت أیًضا الدراسة اإلستقصائیة الوطنیة لإلعاقة لسنة وقد 

في المائة)، وذوي  35،5ة (واالجتماعی ةالنفسی في المائة)، وذوي اإلعاقة 36،4( التمثیل الغذائي بالجهاز الهضمى/اإلعاقة 

إتاحة للمدرسة هم ذوي اإلعاقة السمعیة،  ي، فاألطفال الذین لدیهم أدنعلي العكس من ذلكفي المائة). و  34،1اإلعاقة البدنیة (

في المائة)، األطفال المكفوفین أو ضعاف  26،3لذین قد یكون لدیهم تحدیات في التخاطب (متضمنین األطفال غیر الناطقین أو ا

). 2004، االعاقةفي المائة) (سكرتاریة األسر واألطفال ذوي  17،1في المائة)، واألطفال متعددى اإلعاقة ( 20،4البصر (

نوع اإلعاقة  ىدو أن معدالت اإللتحاق تعتمد بقوة علبأن في المغرب، "یب 2012في االجتماعيو  االقتصاديویصرح تقریر المجلس 

 ).2012، االجتماعيو  االقتصادي( المجلس  حدتها. ىولیس عل

تجاه للربط الشدید بین اإللتحاق ونوع اإلعاقة، حیث أن الخدمات التعلیمیة المتوفرة بالمغرب محددة الولیس مستغرًبا أن یوجد هذا ا

شهادة قبل أن یستطیعوا اإللتحاق بمدرسة تعلیم  ىالحصول عل االعاقةاألطفال ذوي  ىبتشخیص الطبیب الصحى، فیجب عل

خاص في المغرب. إن هذا النظام التشخیصى ال یبرر التباین القوى بین الوظیفیة التى قد توجد في ذات التشخیص، فمثال، قد 

أیضا من  يیعانو من التوحد  يفردا واحدا یعان قد یكون –مدى درجات مرض التوحد  ىیوجد فارق كبیر في القدرات الذهنیة عل

ولدیه تحدیات في المهمات المدرسیة األساسیة، في حین أن فرًدا آخًرا قد یكون لدیه ذكاء بمقیاس یدخل في نطاق  ،إعاقة ذهنیة

الحتیاج لیس مدعما من أساس ا ىتشخیص اإلعاقة ولیس عل ىالعبقریة. ویجادل دعاة اإلعاقة أن هذا النظام لتوفیر التعلیم بناء عل

 .االعاقةأولیاء أمور األطفال ذوي 

البدنیة أو من لدیهم أمراض مزمنة، قد تمدرسوا في وضعیة دامجة  االعاقةمن األطفال بالمغرب من ذوي ستون ألف تقریبا 

یفید بأنه وجد  2003ایكا) في ). بید أن تقریر للوكالة الیابانیة للتعاون الدولي (ج2004، االعاقة(سكرتاریة األسر واألطفال ذوي 

)، 2016یولیو،  22، شخصيالبدنیة (تشانجویتى، تواصل  االعاقةفي المائة من المدارس بالمغرب غیر متاحة لألفراد ذوي  87
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یولیو،  21، يفي المائة من مدارس المملكة لیست متاحة (مكنى وعمرانى، تواصل شخص 70الوطني یقدر أن  التجمعفي حین أن 

تعلم مهندسي المستقبل أن یبنیة تحتیة حتى یمكن  إتاحة ال یتضمن منهج المدرسة الوطنیة للهندسة المعماریة بالرباط). 2016

لتعدیل وتحدیث منشاءاتها القائمة  تسعيأو كیف یدعمون المدارس التى  اإلعاقة يلذو  متاحة يالمعماریین كیف ینشؤا مستقبال مبان

  5).0122، االجتماعيو  االقتصادي(المجلس 

 :االعاقةاألطفال ذوي  علیمالجهود التربویة لت
لإلعاقة ومنظمة الیونیسیف  ةالعالمی منظمة قومت درعة-سوس ماسةإقلیم  مج. ففياجهود نحو التعلیم الدتبذل اآلن في المغرب 

التعلیم الدامج، وأنشأ  ىواإلدارین عل لمعلمینالتعلیم الدامج، ودرب ا ىبتجریب برنامج للتعلیم الدامج كان قد دعم مجموعة عمل عل

لإلعاقة،  میةالعالاألطفال غیر المعاقین ( معفي ذات الفصل المدرسي  االعاقةمدارس تجریبیة حیث یتمدرس األطفال ذوي 

في المائة (منظمة األمم المتحدة  31،7). ونتج عن هذا المشروع زیادة في إلتحاق األطفال ذوي اإلعاقة في المدرسة بنسبة 2015

في فصول التعلیم  االعاقة). إال أنه یتبین من دراسة أجریت في هذا اإلقلیم التجریبي أن إتاحة التعلیم لألطفال ذوي 2014للطفولة، 

ین المتخصصین طبًیا یعتمد دائما علي توفر األساتذة المدربین، ومن القضایا الرئیسیة وجود نقص ممنهج في اإلدار العام " ی

 ).3، ص.2014(منظمة األمم المتحدة للطفولة،  واجتماعًیا

عظم األطفال ذوي ، إال أنه من سوء الحظ أن مهو مثال مثیر لالهتمام االعاقةوبالرغم من أن البرنامج التجریبي لألطفال ذوي 

غرب یستمرون في التمدرس في فضاءات/مراكز منفصلة، قد تتلقى دعًما من الحكومة ولكن تدیرها تقلیدًیا الجمعیات مبال االعاقة

تسعة عشر الیونسكو بأن هذه المراكز المنفصلة "مستمرة في النمو من  منظمة الخاصة أو منظمات غیر هادفة للربح. ویفید تقریر

." ( 2014في  4652. بید أن أعداد المستفیدین تأرجحت كل عام لتثبت عند 2014في  ثمانیة وأربعون ىإل 2007مركز في 

) شهریا، وهو يدوالر أمریك 250درهم (أو تقریبا  2500 ى). وغالًبا ما تفرض هذه المدارس مصروفات قد تصل إل43، ص.2014

نتظار طویلة في بعض ). كذلك توجد قوائم ا2012اعى، مجتواال االقتصادي(المجلس  حملهت ىما ال تقدر عائالت كثیرة عل

طفًال  ابیة للمدرسة تسعونستیعالالذهنیة، بمدینة فاس، حیث القدرة ا االعاقةالمدارس كما هو الحال في جمعیة بسمة لألطفال ذوي 

 ).2016ولیو، ی 21(بسمة، تواصل شخصي،  طفالمائتي وخمسون فقط، ولكن قائمة االنتظار تتعدى 

وكما سبق الذكر، فقد طورت أیًضا وزارة التربیة الوطنیة والتكوین المهني " فصول مدرسیة متكاملة" أو فصول یتمدرس فیها أطفال 

والتقدیر المبدئي أن هناك خمسمائة وخمسة عام. التعلیم للبداخل فصول منفصلة داخل مدرسة  معتدلة ىخفیفة إلذوي إعاقات 

، االعاقةمن األوالد ذوي  5998وتخدم هذه الفصول  .مدرسةثالثمائة وثمانیة وثالثون متكاملة" بداخل الصول فال"وخمسون من 

فصل متكامل في سبعمائة ). وتفید وزارة التربیة الوطنیة اآلن بأن لدیها 2015(المملكة المغربیة،  االعاقةمن البنات ذوات  2226و

                                                 
المستدامة، یحلل ورسالته األساسیة هي  توفیر النصح عن االتجاهات العامة لالقتصادالوطني والتنمیة  1992أنشئ هذا المجلس من خالل الدستور في 5

ة ویجرى الدراسات الوضع الحاضر، ویتابع السیاسات االقتصادیة واالجتماعیة الوطنیة والجهویة والدولیة، یقدم االقتراحات بین جمیع هذه المجاالت المتنوع
بالمغرب وقد قام المجلس باختیاره. ال یبدو أن للمجلس  ةواألبحاث المرتبطة بها. وموضوع هذا التقریر على األخص كان حول حقوق األشخاص ذوي اإلعاق

 توجهات خاصة متعلقة بالتعلیم الخاص ولكن لدیه الفرصة القتراح موضوعات للبحوث وقد كان هذا التقریر من بین أحد هذه الموضوعات.
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أن تتجمع أكثر في المناطق  ى). وتمیل هذه الفصول المتكاملة إل2016سبتمبر  23، يصمدارس التعلیم العام (بوكبلى، تواصل شخ

األقل خمسة أطفال لدیهم ذات نوع اإلعاقة في المنطقة  ىحضریة، متضمنة الرباط، مراكش، والدار البیضاء.  ویجب إن یوجد علال

). وتقبل الفصول المتكاملة األطفال ذوي 2016سبتمبر  23، يالسكنى لكي یفتتح فصل متكامل (بوكمایلي، تواصل شخص يأو الح

"المتوسطة" أو "الخفیفة" وقد تبین من مقابالت مع عدة أصحاب مصلحة أنهم أبدو قلًقا من أن األساتذة في هذه المدارس  االعاقة

 تیاجات التعلیم الخاص.حلیسوا مدربین بشكل مالئم إل

بأنه قد صدرت خطوًطا إرشادیة "تختص  االعاقةفاقیة األمم المتحدة لحقوق األشخاص ذوي وقد أفادت المغرب في تقریرها للجنة ات

). وحتى یتم وضع التالمیذ ذوي 33، ص.2015( المملكة المغربیة،  بمواصفات الفصول المدرسیة المتكاملة طبًقا لنوع اإلعاقة.

تتشكل من ناظر المدرسة، الموجه المسئول عن التعلیم  يج التاإلعاقة في هذه "الوحدات الدامجة"، یجب أن توافق علیهم لجنة الدم

 الدامج، منسق التعلیم الدامج، واألستاذ المسئول عن وحدة الدمج.

أولیاء األمور عندما  ىأخري، وتصل إل ىكذلك تراجع هذه اللجنة طلبات النقل إلي فصول التعلیم العام، ونقل األطفال من مدرسة إل

آدائه السابق  ىیار لتسجیل الطفل وقبوله في وحدة الدمج یعتمد كثیًرا علي نوع وِحدة إعاقة الطفل باإلضافة إل"تظهر مشكالت". والمع

 ).2009في المدرسة السابقة. (وزارة التربیة الوطنیة والتكوین المهني، 

هذه الفصول لدیهم إتاحة محدودة  وینتقد مجتمع اإلعاقة هذه الفصول المدرسیة المتكاملة حیث أنها لیست دامجة وألن األطفال في

). وتنصح منظمة الیونیسف وهي بصدد الدعوة للتعلیم 2016یولیو  21(مكنى وعمرانى، تواصل شخصى،  ألقرانهم غیر المعاقین.

یل في فصول منفصلة ال یجب أن یكون إلتزاًما طو  االعاقةالدامج، أن تكون الفصول المتكاملة مؤقتة فقط، وأن وجود األطفال ذوي 

هذه الفصول، یبدو أن الحكومة المغربیة قد أنشأت فصول متكاملة  التخلص التدریجي من، وبدًال من ومع ذلك الحكومة. ىاألمد عل

أنها انتقالیة عندما یجب أن یتمدرس أوًال الطفل ذو اإلعاقة قبل نقله إلي فصل مدرسي بالتعلیم العام. (تشانجویتى، تواصل  ىعل

فصول التعلیم العام ولكنهم یوضعون في  ى). وبعد ثالث سنوات ینقل األطفال الذین تأهلوا للنقل إل2016یولیو  22شخصى، 

المدارس  ىمنازلهم إو إل ىأعمارهم، وأما الذین ال یؤهلون للنقل، فإنهم إما أن یرسلوا إل ىاألول بدون النظر إل يالمستوي التعلیم

من أن الطبیعة االنتقالیة للفصول المتكاملة قد تصبح عائًقا إضافًیا  المعنیینالمنفصلة التى تدیرها الجمعیات. ویخشى الكثیر من 

المدرسة نظًرا لقلة توفر عدد  ىالذین ال یتأهلون للنقل بعد ثالث سنوات، غالًبا لن یعودوا إل االعاقةللتعلیم، وخاصة أن األطفال ذوي 

).  وفي الواقع أن منظمة الیونیسیف قد صرحت في 2016یولیو  21مكنى وعمرانى، تواصل شخصى،  المدارس المنفصلة ( 

نظام التعلیم العام. (منظمة األمم المتحدة للطفولة،  ىقد انتقلوا إل االعاقةأن قلیًال جًدا من األفراد ذوي  2014تقریرها السنوى عام 

، يواالجتماع يیوجد حالًیا تحكم في النظام أو موجهین لهذه الفصول المتكامة ( المجلس االقتصاد ، الوعالوة علي ذلك). 2014

2012.( 

 توفر المهنین الداعمین وٕاعداد األساتذة
الدعم وهم أساس  االذین یوفرو  –الطبیعي ، والمعالجج المهنيالعمالمثل معالج التخاطب، و  –بالرغم من أن هناك الكثیر من المهنیین 
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، إال أن هذه الخدمات عامة ال تقدم من خالل النظم المدرسیة بالمغرب، بل تقوم األسر تقلیدیا بدفع االعاقةفي تعلیم األطفال ذوي 

تدریبات في  ىنفقاتها مما یحد من توفر هذه الخدمات لألسر ذات القدرات المالیة المنخفضة. كذلك فقد حصل معظم المعالجین عل

نقاط  ىالطفل مع محاوالت قلیلة للبناء عل ينقاط الضعف لد ىمركزین فقط عل يلعالج من خالل نموذج طبفرنسا ویتعاملون مع ا

 ).2016یولیو  21قوته (مكنى وعمرانى، تواصل شخصى، 

ال تقدم حالًیا في المغرب درجات علمیة في التعلیم الخاص، أو تعلیم المكفوفین، أو الصم، في حین أنه كانت تمنح درجة 

طالًبا قد تخرجوا من هذا  قدر أن هنك سبعة عشر. وی2008أو  2007یستیر في التعلیم الخاص ولكن البرنامج إنتهي في للماج

 ليایة أو حو وحدة تدریب ى). یبدو أن هناك إلزام بالحصول عل2016سبتمبر  23البرنامج (بوكمایلي وعمرانى، تواصل شخصى، 

، إال أن هذه الوحدة التدریبیة تعتبر قدیمة وال تتعامل المعلمشهادة تدریب  ىول علساعة عن التعلیم الخاص من أجل الحص ثالثون

(بودار، تواصل  االعاقةلتعدیل طرق التدریس في الفصول لكي یتضمنوا التالمیذ ذوي المعلمین مع ممارسات التعلیم الدامج وال تعد 

لتعلیم الدامج عن قلقهم من أن الحكومة قد قامت بإغالق ذلك فقد عبر العاملین في ا ة على). وعالو 2016سبتمبر  22، يشخص

كانت مسئولة عن التعلیم الدامج. واألسباب  يالقضایا المرتبطة بالتعلیم الخاص، والت ىالمراكز الجهویة حیث تم تدریب األفراد عل

للتعلیم العام في جمیع المستویات  ةاالعاقأبدتها وزارة التربیة الوطنیة لغلق هذه المراكز هو أنه یجب ضم الدارسین ذوي  يالت

 ).2016، يالتعلیمیة (شفقى، تواصل شخص

 ىومع هذا، فقد قامت الحكومة بإجرا بعض التدریبات ألساتذة التعلیم العام، فمثال، یفاد بأن وزارة التضامن بصدد تطویر تدریب عل

والعلوم للتربیة ( منظمة األمم المتحدة  االعاقةالتعلیم الخاص لألساتذة المسئولین عن الفصول المتكاملة ولمراكز األطفال ذوي 

) وكذلك، هناك ما یشیر إلي وجود تدریب األقران لألساتذة علي أسالیب متعلقة بتعلیم الصم، فقد قام أساتذة الصم 2014والثقافة، 

قد ذكرت الحكومة في تقریرها للجنة اتفاقیة األمم المتحدة ف). وأیضا 2016زا، جو ( طنجةساتذة في مدرسة بفي مكناس بتدریب أ

 األساتذة: تكوینإنجازات إضافیة مرتبطة ب

 لتدریب أعضاء هیئة التدریس، يالجهو  تكوین" وضعت خطة بالتعاون مع أكادیمیات التعلیم وال •

أساتذة المدرسة  لفائدة جمیع 2012فبرایر  ىإل 2011إلعاقة في الفترة من یونیة عقدت دورات تدریبیة مكثفة حول أنواع ا •

 الفصول التى أدمج بها أطفاًال ذوي إعاقات، ىالذین یشرفون عل االبتدائیة الخمسمائة

 مناهج المراكز الجهویة لتدریب األساتذة والمدربین، ىتم ضم التعلیم الخاص إل •

 ،االعاقةمسئول عن تعلیم األطفال ذوي  يهو منسق جستة عشر قدم تدریبأ لعدد  •

 التدریب، ىحصل ستة عشر طبیب ممن یعملون في األكادیمیات الجهویة عل •

 و تدریب، ىحصل ثمانیة وثالثون من موجهي اإلدارات للفصول المدرسیة المتكاملة عل •

(المملكة المغربیة،  واإلداریین واألطباء.عقدت دورات تدریبیة بالتعاون مع مركز محمد السادس للمعاقین، لجمیع األساتذة  •

2015.( 

 بالرغم من هذه الجهود یوجد حاجة شدیدة لتحسین تدریب األساتذة لدعم التعلیم الدامج.
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إن معظم آباء وأمهات األطفال الصم الذین شاركوا في الدراسة االستقصائیة لم یشعروا أن أساتذة التعلیم العام مستعدین ألن یكون 

 إستجابات هؤالء ألسئلة االستقصاء) 4المبیان رقم (ویبین  ،ضعاف السمع أو البصر في فصولهم المدرسیة االلدیهم أطف

 آراء اآلباء واألمهات حول إعداد المعلم ):4المبیان رقم (

  
 

 
 

 تركیز المناهج الدراسیة
بالمغرب بخصوص جودة ومالءمة المنهج المستخدم لتدریس التالمیذ ذوي  االعاقةلدي منظمات األشخاص ذوي  اهناك أیضا قلق

 االعاقةرة التربیة الوطنیة بصدد تطویر مناهج متخصصة حیث تم تكییفها لتالئم كل منها ست فئات مختلفة من ا. فوز االعاقة

البدنیة، والذهنیة). إن هذه المناهج ستكون فریدة لكل نوع من اإلعاقة ولیس من  االعاقة، متالزمة داون م، التوحد،م(العمى، الص

 يالضروري أن تتوافق مع المنهج الوطني. وهناك قلًقا شدیًدا من هذا االتجاه الجدید في إصالح المنهج حیث أنه ال یتعامل مع المد

كن وجود إختالفات كبیرة بین القدرات األكادیمیة لألطفال ذوي الواسع للوظیفیة بداخل تشخیص كل نوع من اإلعاقة (فمثال، من المم

 التوحد، والمنهج الذي یحاول تعلیم الجمیع بذات الطریقة لن یأخذ في اإلعتبار مهاراتهم أو قدراتهم الفریدة.)

المهني  كوینقد أفاد قسم الت) 2014لیونسكو (منظمة ا. فمثًال، طبًقا لاالعاقةالمهني لألفراد ذوي  تكوینتوجد بالمملكة عدة فرص لل

 :2014بأنه قد باشر األنشطة التدریبیة التالیة في 

 ،تمارةللمكفوفین وضعاف البصر في  لتأهیل المسبقإنشاء مركز ل •

 إنشاء مركز للتدریب بداخل مركز محمد السادس الوطني للمعاقین في الصالة الجدیدة. •

 و ،مستشاري التوجیهو للمدربین تنظیم جلسات تدریبیة في مجال اإلعاقة  •

 تكوین قائمة بأكثر الوظائف المتاحة لجمهور المكفوفین والمعاقین بصریا. •

تعتقد أن أساتذة التعلیم العام (أساتذة غیر متخصصین یعملون في الفصول المدرسیة العامة) ھل 
 یدعمون

 

أن یوجد أطفاًال مكفوفین 
 في فصولھم؟
16% 

ضعفاء  أن یوجد أطفاًال 
 فصولھم؟في السمع 

37% 

أن یوجد أطفاًال أصماء 
 في فصلھم؟

 أن یوجد أطفاًال ذوي 13%
إبصارا منخفضا في  

 فصلھم؟
34% 
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 فقط،"للمهارات الحیاتیة"  االعاقةواضحة بأنه یجب عدم تقیید األطفال ذوي  االعاقةولكن إرشادات اتفاقیة األمم المتحدة لحقوق ذوي 

 ولكن أن یتاح لهم المنهج الوطني الذي یستخدم لتدریس األطفال غیر المعاقین.

 االعاقةتحلیل نظام التعلیم المغربي الحالي لألطفال ذوي 
أى شكل من التعلیم بسبب العقبات التى تتضمن نقص اإلتاحة للتعلیم في  ىبالمغرب عل االعاقةال یحصل معظم األطفال ذوي 

ذلك،  ى. إضافة إلاالعاقةالمرافق غیر المتاحة، واألراء التمییزیة المستمرة عن قدرات التعلم لدى األطفال ذوي ، المدارس المحلیة

القلیل أو ال  ىالتعلیم یسجلون في مدارس تدیرها الجمعیات الخاصة التى قد تحصل عل ىفكثیر من األطفال الذین یحصلون عل

التعلیم الخاص والدامج لیس فقط للمتخصصین،  ىجة ملحة لتوفیر التدریب علدعم من الحكومة. یوجد أیًضا حا ىتحصل قط عل

ویتضمن هذا تدریب األساتذة  ي،عداد األفضل لتدریس جمیع األطفال في الفصل المدرسإلولكن لجمیع األساتذة حتى یستطیعون ا

في باحتیاجات الطفل التعلیمیة. یجب یني لوكذلك تعدیل المنهج الوط االعاقةعلي تبنى طرًقا للتدریس تشمل جمیع األطفال ذوي 

 كوینفي مراكز الت االعاقةوقد یتضمن هذا تشجیع دمج األفراد ذوي  االعاقةالمهني لألفراد ذوي  كوینأیضا التوسع في فرص الت

 .االعاقةالمهني العام في المملكة بدًال من تطویر مؤسسات منفصلة للتكوین المهني لتخدم فقط األفراد ذوي 

ن أكثر التطورات المثیرة للقلق هي نقل الفصول المدرسیة المتكاملة لتصبح انتقالیة بأن یتمدرس فیها معظم األطفال فقط لمدة ولك

عقبة كبیرة أمام التعلیم، وینتج عنه معدالت عالیة من التسرب وٕازدیاد  طرحت لي/ المتطلبات الحالیةاثالث سنوات. إن النظام االنتق

 في إحباط أولیاء األمور ومجتمع اإلعاقة في المملكة. 

ستبعاده من المدرسة إن لم افصل مدرسي عام أو  ىفمطالبة الطفل ذو اإلعاقة بأن یحضر في فصل مدرسي متكامل قبل النقل إل

وأیًضا مع أفضل الممارسات  االعاقةمن اتفاقیة األمم المتحدة لحقوق األشخاص ذوي  24ا مع المادة "ینجح" یعتبر تضارًبا مباشرً 

الدولیة. وكلما تفكر المغرب في إصالح التعلیم، یجب أن تنظر وزارة التربیة الوطنیة ألنهاء ممارسة الفصول المتكاملة االنتقالیة 

المدارس المحلیة جنًبا إلي جنب جیرانهم ب لتحقواأن ی االعاقةتطیع األطفال ذوي حیث یس اتطویر نظام ىوبدًال من ذلك أن تعمل عل

 وأقرانهم. 
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 الممارسات التعلیمیة لألطفال المكفوفین أو ضعاف البصر .8

 المعاییر الدولیة لتعلیم األطفال المكفوفین أو ضعاف البصر
). وطبقا للمادة 2016، 2020في المائة فقط من األطفال المكفوفین ملتحقون بالمدرسة (رؤیة  10أن هناك تقریبا ب ًیایقدر عالم

، أن األطفال المكفوفین أو ضعاف البصر لهم الحق في التعلیم في االعاقةمن اتفاقیة األمم المتحدة لحقوق األطفال ذوي  24

بصار إلإطار التعلیم العام. بید أنه لكي یتمكن األطفال المكفوفین أو ذوي ا جنب مع أقرانهم، في ىإل اوضعیة دامجة، جنبً 

الضعیف من النجاح في الفصل المدرسي، یجب أن تتوفر التكنولوجیا المناسبة ویجب أن تتكیف طرق التدریس لضمان مشاركتهم 

 التامة والمجدیة.

 ادوات القرائیة بالبرایل، فطبقً األرایل، وأن یتاح لهم التمدرس بالبرایل و یجب أن یدرس األطفال المكفوفین القراءة والكتابة بطریقة الب

لالتحاد العالمي للمكفوفین " یمثل البرایل الكفایات، واالستقالل، والمساواة. یجب أن یقدم لیس كشفرة مطلوب فك ترمیزها، وال كشیًئا 

المبصرین."(االتحاد العالمي للمكفوفین،  لديالقیمة مع الطباعة بین األشخاص، ولكن كوسیلة للقراءة والكتابة، متساویة في  فاصال

). وبالرغم من أن إتاحة الكتب السمعیة یعتبر مصدر إضافي ممتاز للقراءة والفهم، إال أن هذه المعینات لیست بدیال عن 2011

النص في الصفحة (رویال  تنسیقم طریقة ، وفهعالمات الترقیمالحاجة لتعلم البرایل حیث یتیح للدارسین أن یقوموا بالهجاء، وفهم 

). وقد أظهرت األبحاث أن األفراد المكفوفین الذین یتعلمون ویستخدمون البرایل في حیاتهم الیومیة أكثر 2016للمكفوفین، 

في المائة من األفراد المكفوفین الذین  80إستقاللیة ولدیهم فرصة أكبر في التوظف. فمثًال، وجدت دراسة بالوالیات المتحدة أن 

 ).2015وظیفة، كانوا یقراؤن بالبرایل (أعمال برایل،  ىوا علحصل

أهم طریقتان تستخدمان في الدول منخفضة الدخل تشمل اللوح والقلم، واآللة الكاتبة ، وتستخدم تكنولوجیا متعددة إلنتاج البرایل

الصفحة لتعطي صورة معكوسة من الممكن أن  البرایل أو بیركنز برایلر. تتطلب الكتابة باللوح والقلم أن تتكون كل نقطة یدوًیا خلف

تدار ویقراؤها التلمیذ. من الممكن إنتاج هذه التكنولوجیا بكمیات كبیرة وشراؤها بثمن رخیص بحوالي عشرة دوالر أمریكى للجهاز. 

ولهذا السبب ال  ولكن استخدامها قد یمثل تحدى لألطفال ألنها تتطلب تعلم الهجاء المعكوس حتى یستطیع الطفل كتابة الكلمة،

فهي أغلي ثمًنا حیث تكلفتها حوالي سبعمائة وخمسون دوالر  البیركنز برایلریفضلها الكثیر من األساتذة والتالمیذ. أما اآللة الكاتبة 

تخدام ) ولكنها تقدم میزة نسبیة بأنها تعمل بشكل أكبر كآلة كاتبة للنص البرایل، وهذا أسهل في االس2016أمریكي (مكتبة البرایل، 

 لألطفال المكفوفین بالمقارنة مع اللوح والقلم.

للتحدیث وطابعة البرایل وهما أغلى كثیرا حیث تتكلف خمسمائة دوالر أمریكى وعشرة  البرایلر القابلة ىوتتضمن التكنولوجیا األخر 

  نخفض.التوالي ولهذا ال تستخدمان بكثرة في الدول ذات الدخل الم ىآالف دوالر أمریكى لكل منهما عل

الوسائل المعاونة لألطفال المكفوفین، توجد تكنولوجیا معاونة لدعم األطفال ضعاف البصر، وتتضمن النص ذو  ىباإلضافة إل

. یجب أن تتوفر جمیعها للتالمیذ الذین یحتاجون نظارات مكبرةالحاسب اإللي متاحة للقراءة، و  ىالطباعة كبیرة الحجم، برمجیات عل

 إلیها.
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 االعاقةتوفیر األجهزة المعینة المناسبة، أن یقوم األساتذة بتعدیل فصولهم المدرسیة لتسمح لألطفال ذوي  ىباإلضافة إلومن المهم، 

بالمشاركة المتساویة. وقد تتضمن تعدیالت التدریس استخدام أسماء األطفال عند مخاطبتهم لیتمكن الطفل المكفوف من التعرف 

یمكن تشكیلها كجزء من  التيالسبورة، واستخدام المواد القابلة للمس و  ىمات كما تكتب علعلي المتحدث، الشرح الشفوى للمعلو 

 ).2015وسائل التدریس. (بوالت، ماكون، تیكا، وآبرى، 

الفصول المدرسیة العامة من أجل تیسیر التعلیم الدامج. وكذلك، یجب أن یتاح لألطفال  ىمن السهل تطبیق هذه التعدیالت عل

إتاحة مواد مثل الكیمیاء، والعلوم،  اوأیضً  الثانويمما یتضمن اإلتاحة للتعلیم  الوطنيالمستوى  ىالمكفوفین المنهج بكامله المنفذ عل

قائمة تحقق للممارسات الجیدة المتعلقة  ىمن هذه الوثیقة عل رقم (ز)الملحق  يوالریاضیات، والتكنولوجیا، ومواد أخري. یحتو 

 باألطفال المكفوفین.

 األطفال المكفوفین أو ضعاف البصر درسالوضع الراهن لتم

بالمدرسة. ویقدر في المائة من األطفال المكفوفین بالمغرب ال یلتحقون  80، فإن الغالبیة العظمي، أو تقریًبا 2004طبقا للدراسة المسحیة لسنة 

). وتوجد بالمغرب 2004فقط من األطفال المكفوفین أو ضعاف البصر یلتحقون بالمدرسة (سكرتاریة األسر واألطفال ذوي اإلعاقة،  6476بأن 

توي الثانوي وفي مرحلة ما قد تم دمج األطفال المكفوفین في المس، بعض المحاوالت لدمج بعض األطفال المكفوفین في الفصول المدرسیة العامة

 في الفصول المدرسیة للتعلیم العام.

كیفیة تعدیل التدریس من أجل دمج األطفال  ىولألسف لم ینجح هذا الدمج، جزئًیا بسبب أن أساتذة التعلیم العام لم یكن تدریبهم مالئًما لیتعرفوا عل

ناك اهتمام كاف ودعم مبدئي لمفهوم تحویل مدارس المكفوفین المكفوفین. وبالرغم من وجود تردد مبدئي حول مفهوم التعلیم الدامج، فقد كان ه

مراكز جهویة للموارد لتدعم األطفال الذین یتمدرسون في المدارس العامة. ومازال مطلوب أن یوجد بالمغرب نظام لتعلیم جمیع األطفال  ىإل

 المكفوفین.

. فبالرغم من أن جمیع األفراد المبحوثین كانوا أولیاء أمور األطفال المكفوفین مشاعر مختلطة حول التعلیم الدامج ىكان لد فقد ماسبق، ىإضافة إل

فهم وتقبل اإلختالفات الفردیة،  ىیشعرون بأن التعلیم الدامج یوفر للتالمیذ المختلفین فرص للتواصل المتبادل، وبناء علیه فهو یساعد التالمیذ عل

استجابات  )5المبیان رقم (الحادة، أو الصم، بأنه یجب تمدرسهم في فضاءات منفصلة. ویوضح  االعاقةرین بأن األطفال ذوي فقد شعر الكثی

 أولیاء أمور األطفال المكفوفین لهذا السؤال.

   
 
 
 
 

 أولیاء أمور الدارسین المكفوفین: استجابات متعلقة بالتعلیم الدامج ):5رقم (مبیان 
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بدعم من  1967نشأت هذه المنظمة في عام أتقوم منظمة تذكیة المكفوفین بالمغرب بإدارة معظم مدارس المكفوفین بالمغرب، وقد 

مدرسة لألطفال المكفوفین تخدم ما ثالث عشر  الهذه المنظمة. تدیر المنظمة حالیً  اهي اآلن فقط رئیسً و لي األمیرة لمیاء الصلح امع

المنظمة بالمملكة (جوینونى، تواصل عمل هذا العدد منذ بدء  افي أرجاء المملكة. وقد ثبت تقریبً  طفًال  1300و 1200بین 

أكبر من األطفال المكفوفین في المملكة، وأن  اأنها ترحب بفرصة تعلیم عددً  ى). وأشارت المنظمة إل2016سبتمبر  21، شخصي

تجعل مدارسها تعمل بأقل من  التيل الطفل، هي األسباب الرئیسیة عن منز  انقص المواصالت أو وجود المدرسة في مكان یبعد جدً 

). وحتى إذا عملت المدارس بكامل طاقتها فیقدر أن المنظمة 2016یولیو  21، شخصيكامل طاقتها (سمار وجهرى، تواصل 

ي لألطفال قبل بالتسجیل األولفي المائة من جمهور المكفوفین في المملكة، حیث أنها ال ت تستطیع فقط أن تقدم الخدمة لنسبة واحد

، شخصي(إدریسي، تواصل  الشبابعاما. وتعمل مجموعات أخري مثل جمعیة لویس برایل في تمدرس  البالغین أكثر من أحد عشر

وحتى مع من ال یحملون  االعاقةفقد أفادت منظمة تذكیة المكفوفین بأنها تعمل مع البالغین ذوي  ومع ذلك ).2016سبتمبر  2

 ).2016سبتمبر  20، شخصيدرسیة، وذلك في مناطق معینة بالمملكة (جهرى، تواصل شهادات م

وبهذا فإنها تحد أكثر من فرص  االعاقةوعلي أقل تقدیر، توجد ثالثة أفرع للمنظمة مثل فرع الرباط، ال تستوعب الفتیات ذوات 

، تفید منظمة المكفوفین بأنهم طفًال  احد وثالثونستمائة و ). فمثال، من بین 2016سبتمبر  2، شخصيیدانى، تواصل إالمكفوفات (

في المائة فتیات (منظمة تذكیة المكفوفین بالمغرب،  22أو نسبة وٕاثنین وأربعون  ةمائلتحقون بالمدرسة االبتدائیة، یوجد منهم فقط م

 بدون تاریخ).

من عدة وزارات تتضمن الصحة، والتربیة، والداخلیة، وشئون التضامن، والریاضة، وفي الواقع أن قیادات  االمنظمة دعمً  يتتلق
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مدارس المنظمة أساتذة من وزارة التربیة الوطنیة ولكن هؤالء األفراد  يالمنظمة هم فعال موظفین في الوزارات المختلفة، فمثال، تتلق

المنظمة تبرعات ودعم من مجموعات أخري لتغطیة جمیع  يذوي االحتیاجات. تتلق ریسدالقرائیة بالبرایل أو ت ىغیر مدربین عل

ا مكفوفین یعملون في المنظمة أو یدعمونها، إال أن المصروفات المدرسیة لألطفال المسجلین بالمدرسة. وفي حین أن هناك أفرادً 

 معظم قیادات المنظمة لیسوا من المكفوفین.

وتمدرس األطفال في المستویات االبتدائیة والثانویة. وهناك حاالت محدودة حیث  الوطنيالمنهج  تتبع مدارس منظمة المكفوفین

لدیهم الفرصة  تفي القرائیة وموضوعات أخري ولكن لیس ي فعًال التالمیذ المكفوفین تعلیمیتلق .یلتحق األفراد المكفوفین بالجامعة

كیفة بشكل مالئم. وترغب قیادات تة هي أنه ال توجد لدیهم المواد التعلیمیة الممعین عدم تدریس علوم لدراسة العلوم، واألسباب وراء

 ).2016یولیو  21، شخصيفي هذا المجال (سمار وجهرى، تواصل  مستقبًال المنظمة في رؤیة تحسن 

في العالج  اللشباب المكفوفین، ویقدم أحد البرامج الحدیثة تدریبً  ا مهنًیاا بتوفیر تكوینً تقوم منظمة تذكیة المكفوفین بالمغرب أیضً 

قلیلة للتالمیذ المكفوفین  وبالرغم من هذه الجهود توجد فرص لي،آلللبالغین في علوم الحاسب ا توفر المنظمة تدریًبا ، كماالطبیعي

أیة  اقدمً  نتالمیذها الذین یمضو  يتمدة وال یتلقال تعترف بها المنظمة لیست مع التيالتكوین المهني، فمدارس المكفوفین  يلتلق

 هذا أنه یسمح بوجود مدرسة واحدة فقط للمكفوفین في المدینة الواحدة. ىدبلومات أو شهادات رسمیة. یضاف إل

 لكاتبة البرایلر من اآللة اوبالرغم من توفر بعض الكتب البرایل لألطفال المكفوفین، إال أن معظم األطفال یستخدمون اللوح والقلم بدالً 

للتالمیذ. وقد قام  فردیة برایلركاتبة ت ال تتاح آلة بالرغم من أنها طریقة أقل كفاءة لتعلم األطفال القراءة والكتابة، ففي معظم الحال

البرایل الذي یمكن أن یستخدمه تالمیذ مدارس منظمة تذكیة المكفوفین، وبما أن  ىبتكییف مواد المنهج إل تامیرا معهد البرایل في

التالمیذ. وكثیرا ال تقوم المنظمة بتكییف  ىالمواد تستهلك بعد سنة واحدة من االستخدام، هناك حاجة لتحدیثها المستمر وتوزیعها عل

لمهم أیًضا المالحظة بأنه ال توجد قدرات لتطویر التكنولوجیا المعینات البصریة والرسوم التوضیحیة لیستخدمها التالمیذ، فمن ا

التكنولوجیا مثال اآللة الكاتبة البرایلر من دول أخري. كما أن المدارس  ىالحصول عل ىبالمغرب، وبدًال عن ذلك، تعتمد المملكة عل

یذ المكفوفین. وعادة ما تستخدم المدارس أجهزة بها قارىء للشاشة لیستخدمها التالم التيلدیها أعداًدا محدودة من الحواسب اآللیة 

وتسجل الدروس لیسمعها التالمیذ بعد الدراسة. توجد مكتبات للبرایل ومكتبة تسجیلیة في بعض مدارس المكفوفین  يللتسجیل الصوت

 في جمیع المدارس. متاحا ولكن هذا لیس

لمسحیة بعدم توفر تعلیمات التنقل والتوجه بداخل المدارس. وفي في المائة من أولیاء األمور المستهدفین في الدراسة ا 58قد شعر 

في المائة بأن التدریس بالبرایل غیر متاح. كذلك فقد شعر  12في المائة شعروا بعدم توفر الكتب البرایل، فقد صرح  18حین أن 

 في المائه من أولیاء األمور بأن مدرسة طفلهم الحالیة كانت أفضل مكان له. 90

د بعض األساتذة في أثناء المالحظات المدرسیة بأنه ال یتوفر التعرف المبكر أو الخدمات التدخلیة المبكرة لألطفال في سن وكما أفا

المدرسة بمهارات محدودة في التنقل، والتوجه، والمعیشة المستقلة.   ىما قبل التمدرس، ونتیجة لذلك یصل الكثیر من األطفال إل



48    
 واحتیاجاتھ مغربفى الإلعاقة لوضع التعلیم الدامج لدراسة تحلیلیة                                    

 

 یات نفسیة أو عاطفیة قد تتدخل في عملیة التعلمالكثیر من األطفال تحد لديو 

 المكفوفین أو ضعاف البصر تعلیم األطفاللتحلیل 
األخص الفتیات، لتلقي التعلیم بالمغرب. فمعظم الفرص التعلیمیة داخل المملكة توفرها منظمة  ىهناك فرص محدودة لألطفال المكفوفین وعل

میع تذكیة المكفوفین بالمغرب التي لدیها فقط ثالث عشر مدرسة في أرجاء المملكة، ونتیجة لذلك فإنها ال تستطیع تقدیم التغطیة المالئمة لج

اح لمعظم األطفال التكنولوجیا المعاونة المناسبة واإلتاحة محدودة لمنهج العلوم. أما بالنسبة لألطفال االحتیاجات التعلیمیة لهذا الجمهور. ال یت

كیفیة تكییف الفصل المدرسي أو المنهج لضمان أن هؤالء األطفال قادرین  ىضعاف البصر، فلم یتم إعداد األساتذة أو توفیر التدریب لهم عل

ولكي تصبح المغرب في وضع تستطیع أن تقدم التعلیم لجمیع األطفال المكفوفین، یجب أن یتمدرس   ة في الفصل.یالمشاركة المتساو  ىعل

 األطفال في وضعیة فضاءات تعلیمیة دامجة. أما التوسع في نظام إنفصالي، فهذا لن یكون مكلًفا وغیر فعاًال وحسب، بل أیًضا متناقًضا مع

إصالح التعلیم الذي یحِول المعاهد الحالیة  ى. یجب أن تنظر المملكة المغربیة إلاالعاقةذوي مبادىء اتفاقیة األمم المتحدة لحقوق األشخاص 

 مراكز للمصادر التي ستوفر الدعم لمدارس التعلیم العام التي یسجل بها األطفال المكفوفین وضعاف البصر.  ىللمكفوفین إل

 . الممارسات التعلیمیة لألطفال الصم أو ضعاف السمع9

 المعاییر الدولیة لتمدرس األطفال الصم أو ضعاف السمع
األطفال، مما یتضمن إتاحة لغة  يالتعلیم الجید مثل باق ىلدي األطفال الصم أو ضعاف السمع ذات الحقوق في الحصول عل

صریة أخري لتعزیز استراتیجیات ب ى، باإلضافة إلاالعاقةاإلشارة كما تفرض األمم المتحدة في إتفاقیتها لحقوق األشخاص ذوي 

 التعلم. ولكن كثیرا ما ال تتاح لألطفال الصم بیئات مناسبة للتعلم.

 ) تتضمن هذه الحقوق اآلتى:2007وطبقا لالتحاد العالمي للصم (

مجتمع الصم،  ایستخدمه التي"للدارس األصم الحق في اإلتاحة البصریة للتعلیم، ومهنیین لدیهم طالقة في لغة اإلشارة 

 تضر، و تفشل في االستجابة إلحتیجات وأهداف الطفل األصم ات داعمة، مثریة، ومالئمة. إن هذه البرامجوأیضا بیئ

 ).2007بتطور تعلیمه، وأحترامه لذاته، وصالحه بشكل عام". (االتحاد العالمي للصم، 

فقط  يیتاح لهم أى تعلیم.  فیتلق ملیون شخص في العالم من الصم الذین السبعون في المائة من  80أن هناك حوٕالي  ًیایقدر عالم

 ).في المائة من الصم تعلیما بلغة اإلشارة. (االتحاد العالمي للصم، بدون تاریخ 2 ىإل 1

واللغة  لشعوب األصلیةاالتحاد العالمي للصم استخدام اللغة المزدوجة لیتعلم األطفال عن طریق اللغة المحلیة ولغة اإلشارة ل يیذك

أنها جزء من التنوع اللغوى في الدولة، ویجب أن تقرها حكومة كل دولة علي  ىلغة اإلشارة عل ىأن ینظر إل الوطنیة للكتابة. یجب

شارة وتوفر التعلیم أنها لغة أقلیات وطنیة. فیجب أن تتاح لألطفال الصم الفرصة لتعلم لغة اإلشارة في مدارس تتعایش كلیا بلغة اإل

. من الممكن أن تتاح هذه المدارس لجمیع األفراد بغض النظر عن قدراتهم السمعیة الوطنيج تتبع المنه ولكنها أیًضا بلغة مزدوجة،

ذلك، یستطیع  ى). وباإلضافة إل2015استخدام لغة اإلشارة في الفصل المدرسي (یوكینان، بتماما  تعایشواطالما یرغبون في أن ی

 لي.اثانویة والمهنیة والتعلیم العاألطفال الصم أن یلتحقوا ویتخرجوا من المدارس االبتدائیة وال
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شهادات في تفسیر لغة اإلشارة، وتنص بالتحدید اتفاقیة األمم  ىمن المهم أن یتدرب المترجمین بداخل المدارس وأن یحصلوا عل

أساتذة ذوي " ستتخذ الدول األطراف اإلجراءات المناسبة لتوظیف األساتذة، شاملین أن  ىعل االعاقةالمتحدة لحقوق الشخاص ذوي 

). ومجرد معرفة لغة 2006 /االعاقةشخاص ذوي األمم المتحدة لحقوق األ إعاقات ومؤهلون في لغة اإلشارة و/البرایل." (اتفاقیة

ا (السجل األمریكى للمترجمین الصم، بدون تاریخ). وكما ینص في السجل األمریكى اإلشارة ال یؤهل الفرد ألن یصبح مترجمً 

 للمترجمین الصم:

معرفة إضافیة ومهارات متصلة باألطفال. ففي الفصل المدرسي یختلف  ىن الترجمة في وضعیة التعلیم تحتاج إل" إ

یحتاج المترجم إلي معارف واسعة أساسیة عن المواد  االبتدائي ي، ففي المستو للمستوي المحتوي التعلیمي بشكل كبیر طبًقا

نون اللغة، ویجب أن یكون لدیه تفهم لتطور نمو الطفل. أما في التعلیمیة مثل الریاضیات والدراسات االجتماعیة وف

المواد لكي یستطیع أن یترجم بدقة المفاهیم الفنیة  ي، فیحتاج المترجم إلي معلومات كافیة وفهم لمحتو الثانويالمستوى 

ل األمریكى ." (السجيالمتخصصة والمصطلحات، وأن یكون مستعدا كذلك لدعم فریق التعلیم في االنتقال التعلیم

 ).1، ص.2016للمترجمین الصم، 

 ات المناسبة لتوفیر الدعم التربويعمل مع المترجمین أن لدیهم التكوین المناسب ومجموعة المهار التي تیجب أن تتأكد المدارس 

 لنظام المدرسة.

إستقطاب وتعیین أساتذة لدیهم  ایضً وجود أساتذة لدیهم الطالقة في لغة االشارة وخلفیة في تعلیم الصم، من المهم أ ىباإلضافة إل

یحتفظ بالهویة الثقافیة وتراث هؤالء التالمیذ، فعلي  ىاالتحاد العالمي للصم بأنه "حت أیًضاطالقة في لغة اإلشارة المحلیة. فینصح 

لدیهم خلفیة ذات درجة من األهمیة، یجب إشراك أساتذة متنوعیین، یتضمنون أساتذة ذوي إعاقات مثل األساتذة الصم، أساتذة 

یجب أن ).  1، ص.2015بها." (یوكینن،  يیحتذ التيالشعوب األصلیة وهویات أخري متداخلة، یستطیعون القیام بدور النماذج 

من الطفل األصم أو ضعیف السمع  نابًعا ،يیكون قرار االلتحاق بمدرسة التعایش الكامل بلغة اإلشارة أو مدرسة محلیة في الح

 الحكومة. يوأسرته ولیس قرارا یحدده األساتذة أو األطباء أو ممثل

، یجب عمل الترتیبات يالسكن يتقوم األسرة أو الطفل األصم أو ضعیف السمع بإختیار المدرسة المحلیة في الح التيفي الحاالت 

ة في الفصل المدرسي. ویجب تعدیل طرق التدریس في الفصل لضمان أن الالزمة للتأكد من أن الطفل یستطیع التعلم والمشارك

األطفال في الفصول الدامجة یمكنهم المشاركة المتساویة. وقد تشمل هذه الترتیبات السماح لألطفال الصم أو ضعاف السمع 

الطباشیر، بالسبورة  ىلتعلیمات عل، لیوفر لهم التعلیمات وجها لوجه، ویكتب المعلمبالجلوس في الصف األمامى من الفصل بجوار ا

 ).2015قبل تقدیم الدروس. (بوالت وآخرین،  يإنتباه الطفل البصر  ىوأن یستحوذ عل

قد تختلف بشكل كبیر لغة اإلشارة المستخدمة في بلد ما، حیث یطور مجتمع الصم طریقتهم المفضلة للتواصل، یجب أن تعكس 

الواحد بدال من محاولة التوحید بینها واستخدام لغة إشارة واحدة. فمثال یصرح االتحاد قوامیس لغة اإلشارة هذا التنوع في البلد 

یستخدمها األشخاص  التيقوامیس لغة اإلشارة في بلد ما أن "توثق جمیع اإلشارات المختلفة وتنوعاتها  ىالعالمي للصم أنه یجب عل
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قط لكلمة واحدة عند توثیق لغات اإلشارة."(االتحاد العالمي للصم، الصم في مجتمع أو منطقة ما. وال ینصح بإختیار إشارة واحدة ف

 في هذه الوثیقة قائمة تحقق للممارسات الجیدة المتعلقة بتعلیم األطفال الصم.الملحق رقم (س) ). ویوجد في 2014

 األطفال الصم أو ضعاف السمع مدرسالراهن لت عالوض
في المائة من األطفال الصم لم یلتحقوا أبًدا بالمدرسة (سكرتاریة األسر واألطفال ذوي  75بالمغرب أكثر من  ه یوجدأنبیقدر 

في المائة (فینوبول،  85 ى). هناك تقدیرات أخري عالیة لنسب األطفال الصم الذین لم یتلقوا أبًدا تعلیًما تصل إل2004، االعاقة

)، منهم 2004،االعاقةالمغرب ملتحقون بالمدرسة (سكرتاریة األسر واألطفال ذوي من األطفال الصم ب 3961)، تقریبا 2015

الفین وثالثة وتسعون تلمیذا ملتحقون بثالثة وخمسون مدرسة بها فصول مدرسیة لألطفال الصم (سكرتاریة األسر واألطفال ذوي 

المملكة، والتي تدیرها الجمعیات الخصوصیة. وفي ثالثة عشر مدرسة للصم في  ى) والباقیین ملتحقون في ثمانیة إل2004،االعاقة

تتلقى بعض الدعم النقدى أو العیني مثل توفیر المعلمین، إال أنه ال  االعاقةلألطفال ذوي  ىحین أن مدارس المكفوفین ومراكز أخر 

، یذكر تقریر المغرب ). فمثال2016یولیو  22یوجد حالًیا مثل هذا الدعم لمدارس الصم (جمعیة الصم المغربیة، تواصل شخصي، 

أن الحكومة تقدم الدعم عن طریق توفیر المعلمین لمنظمة المكفوفین ومركز  االعاقةللجنة األمم المتحدة لحقوق األشخاص ذوي 

). هناك حاالت تقوم فیها مدرسة 2015محمد السادس للمعوقین، ولكن ال یذكر توفیر الدعم لمدارس الصم (المملكة المغربیة، 

 20یر فصول مدرسیة من مدرسة عامة، ولكن من الممكن أن یطلب منها النقل في أى وقت (طالب، تواصل شخصي، للصم بتأج

 ).2016سبتمبر 

في المائة) قد أفادوا بأن طفلهم ملتحق بمدرسة خصوصیة  67أن معظم أولیاء أمور األطفال الصم ( ىإلنتائج دراسة اآلباء واألمهات وتشیر 

تفصیالت إلتحاق التالمیذ طبقا لنوع ) 6المبیان رقم (في المائة فقط ملتحقون بمدرسة تدعمها الحكومة. ویبین  19للصم، في حین أن 

 المدرسة.
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 بًقا لنوع المدرسةالتحاق الدارس األصم ط ):6مبیان رقم (
 

 
 

 يوعادة ال تتبع المدارس الخصوصیة للصم المنهج الوطني، ویسمح لألطفال الصم فقط بااللتحاق بالمدرسة حتى المستو 

مع  توافقمتاح لألفراد الصم، إال أن هذا التأكید ال ی الثانويالسادس. وفي حین أن وزارة التربیة الوطنیة قد أفادت بأن التعلیم 

، ومجتمع الصم، وأعضاء المجتمع المدني. وقد أشار أحیانا األفراد في الصم، وأولیاء أمورهمة من األفراد التقاریر الوارد

 يعاما ولكنهم مع ذلك لم یتاح لهم سو ثمانیة عشر أو ستة عشر أن األطفال الصم إلتحقوا بالمدرسة حتى بلغوا  ىالمقابالت إل

 یل.مدي زمني طو  ىالذي تم فقط تدریسه عل االبتدائيمنهج التعلیم 

في المائة من األفراد في الدراسة المسحیة الذین شاركوا في جمعیات للصم، بأن المدارس الحالیة للصم ال توفر ذات  83قد أفاد 

في المائة فقط شعروا  3في المائة واثقین من ذلك و 14الجودة التعلیمیة مثلما یتوفر في مدارس األطفال غیر المعاقین. لم یكن 

في المائة من ذات المستجیبین  42، أفاد ومع ذلكالجودة مثل المدارس األخري بالمملكة.  يت ذات مستو بأن مدارس الصم وفر 

. االعاقةأن األساتذة في مدارس المكفوفین أو مدارس الصم لدیهم المهارات والمعارف المطلوبة للتواصل وتدریس األطفال ذوي 

في المائة شعروا أن األساتذة  12مهارات األساتذة في حین أن  يمستو في المائة غیر واثقین من  45 كان المجموعة،هذه ومن 

. فیما یختص بأولیاء أمور األطفال الصم، ففي حین شعر االعاقةكانت لدیهم المهارات المالئمة للتواصل وتدریس األطفال ذوي 

 فلهم الحالیة لیست جیدة.في المائة بأن مدرسة ط 40وجزء من المدرسة، شعر  في المائة أن طفلهم كان مقبوًال  61

لدي جمعیة الفتج للصم  أیًضا. الحرف الیدویةإن بعض مدارس الصم توفر التكوین المهني في مجاالت مثل الحیاكة، والطهي، و 

في هذه البرامج هم من المعلمین ). وغالبا أن 2016التكوبن المهني (جوزا،  ىمنفصل للتركیز عل يتعلیم يفي مكناس مبن

 یحضر فیها طفلك؟ التيما نوع المدرسة 
 

4% 

4% 

7% 
 
 
 

19% 
 
 

67% 
 
 
 
 
 
 

 )%67مدرسة خاصة للصم ( یذھب إلیھأ؟ التيما نوع المدرسة 

 )%4مدرسة تعلیم عام عمومیة ( )%19مدرسة عمومیة للصم (

 )%4مدرسة جمعیات تعلیم عام ( )%7مدرسة خاصة تعلیم عام (
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لتصفیف  من الصم الذین تخرجوا من برنامج سالخمسین لي ا، ولكن عدد الخرجین منها محدودا. فمثال یوجد حو األفراد الصم

 ).2016سبتمبر،  23الشعر، والحیاكة، یعملون في المجتمع (بوشیاكى، تواصل شخصي، 

توفیر التعلیمات الشفهیة،  ىیركزون علإن معظم األساتذة في المدارس الخصوصیة لم یتلقوا تدریبات رسمیة في التعلیم الخاص، 

). عادة ال تستخدم لغة اإلشارة بشكل متسق 2016ولدیهم القلیل من الطالقة أو بدون طالقة في لغة اإلشارة المغربیة (جوزا، 

حلیة مع داخل مدارس الصم وتوجد حاالت قلیلة تستخدم فیها أفضل ممارسات اللغة المزدوجة حیث یقدم األستاذ لغة اإلشارة الم

في المائة من األفراد الصم هم أمیین (جمعیة الصم  95و 90النص المكتوب. ونتیجة لهذه المشكالت یقدر بأن ما بین 

 ).2016یولیو  22المغربیة، تواصل شخصي، 

كلغة وطني للغة اإلشارة المغربیة كطریقة مفضلة للتواصل، ولكنها لیست بعد معترف بها  يتطلب منظمات كثیرة أن یتم تبن

المغربي لإلعاقة بتطویر دلیال للغة اإلشارة المغربیة  قام المفوض العالي 1996 رسمیة للحكومة المغربیة بالرغم من أنه في

لغة اإلشارة في المملكة. وال  يا من مترجم جدً قلیًال  ا). ویقدر بأن هناك عددً 2004، االعاقة(سكرتاریة األسرة واألطفال ذوي 

یولیو  22أو إجراء لمنح شهادات للمترجمین (الجمعیة المغربیة للصم، تواصل شخصي،  يرسم ينتكوین مه ایوجد حالیً 

2016.( 

) 5معظم أولیاء أمور األطفل الصم أفادوا بأن الكثیر من الدعم المتوفر في بالد أخري غیر متاح ألطفالهم. ویلخص جدول رقم (

 لخدمات األخري المتوفرة بالمغربأفكار آباء وأمهات األطفال الصم حول إتاحة المواد وا

 
 المواد والخدمات تاحةا ):5جدول رقم (
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ولكي تتحسن فرص القرائیة لألطفال الصم، تقوم الوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة من خالل نشاط القراءة لجمیع األطفال بدعم 

والتكوین، ومركز التواصل واللغات في المدرسة العلیا الوطنیة للمناجم بالرباط، لتحسین معدالت القرائیة  االعاقةمعهد بحوث 

األخص لتطویر تكنولوجیا  ىالمشروع عل يالدراسي. ویسع ياألول والثان يخاصة بین التالمیذ الصم وضعاف السمع في المستو 

في تحسین قراءتهم. قامت المؤسستان معا بتطویر برمجیة لتعلیم الصم وتم توفیر رمزها ورسومات  االعاقةلمساعدة األطفال ذوي 

یتم تطویرها اآلن تحت مشروع القراءة  التيللغة اإلشارة ونماذج لفریق القراءة لجمیع األطفال بالمغرب.  وسوف تساعد البرمجیة (

تكوین ونشر مواد خاصة بلغة اإلشارة المغربیة.  ىعل، أولیاء األمور واألساتذة )نوالتكوی االعاقةلجمیع األطفال التابع لمعهد بحوث 

كیفیة استخدام البرمجیة وأن یطور تقییم للقراءة في المستویات  ىأصحاب المصلحة عل أیًضاومن المتوقع أن یدرب المشروع 

 ).2016علي أساس لغة اإلشارة (جوزا،  ياألول

أن هناك حاالت یتمدرس فیها األفراد الصم في فصول مدرسیة منفصلة بداخل مدارس عامة  یلقد صرح أساتذة مدرسة الصم في س

أثناء  يحیث أن جداول األطفال ال تسمح لهم بالتالق ا بإقرانهم غیر المعاقین. ویبدو أن هذا متعمدً ولیس لدیهم تقریبا أى إتصاًال 

 ل بهذا الشكل غیر واضحة.الراحة أو في المدرسة، ولو أن الدوافع وراء تصمیم الجداو 

وفي حین ال یسمح لألطفال ضعاف السمع بااللتحاق بمدارسهم المحلیة العامة، ال یتم تدریب األساتذة في فصول مدرسیة مناسبة 

تعدیل التدریس لیجعل الطفل یشارك ویتعلم. ال یسمح لألطفال الصم بالتسجیل في الفصول العادیة في مدارس التعلیم  ىأو عل

ذات  ىجمیع األطفال الصم وضعاف السمع علفیه  تمدرسی تعلیم نظام يالعام. وقد أفادت جمعیة الصم بالمغرب أنها ترید أن تر 

أن تستخدم لغة اإلشارة المغربیة في هذه  ياألطفال غیر المعاقین. من الضرور  رسدیتم بها تم التيودرجة الجودة  يالمستو 
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مترجمین مدربین ومعتمدین. وتدعم الجمعیة  ىالمدارس عن طریق أساتذة صم مدربین وأساتذة ذوي سمع ومدربین باإلضافة إل

 .ألطفال في مدارس تستخدم لغة اإلشارةإتجاه االتحاد العالمي للصم بإعتبار لغة اإلشارة هي لغة أقلیات وأن یتمدرس ا

 تحلیل تعلیم األطفال الصم أو ضعاف السمع
هناك حاجة شدیدة إلصالح نظام التعلیم الحالي لألطفال الصم أو ضعاف السمع. فمعظم تعلیمهم تقدمه جمعیات لدیها القلیل من 

المنهج الوطني أو التدریس بلغة اإلشارة، ویسمح لألطفال الصم دعم الحكومة المغربیة أو بدونه. كذلك، فالتعلیم المتوفر ال یتبع 

فرص تعلیم متساویة، مما  ىتعلیم المدرسة االبتدائیة. إن النظام الحالي ال یتیح لألطفال الصم الحصول عل ىبالحصول فقط عل

الوصول إلي كامل امكاناتهم لیصبحوا مواطنین مشاركین ومنتجین. لم یعبر معظم األفراد المبحوثین عن  ىیحد من قدراتهم عل

دعم األطفال الصم في الفصل المدرسي، بل شعروا أن مدارس الصم أضعف بالمقارنة  ىإیمان قوي أو ثقة في قدرات األساتذة عل

غیرات وٕاصالحات مثل توفیر فرًصا للتعلیم الثانوي والعالي لألطفال الصم، مع مدارس التعلیم العام بالمملكة. یجب أن تحدث عدة ت

وتوفیر التدریس بلغة مزدوجة باستخدام مترجمین مدربین حتى یستطیع نظام التعلیم المغربي أن یحقق أدني معاییر تمدرس األطفال 

 .الصم

 التوصیات -10
بناء برنامج المملكة الحالي مع تطویر نظام  ىهدف لمساعدة المغرب علنتائج هذه الدراسة وت ىتقدم التوصیات التالیة بناء عل

 .للتعلیم الخاص المتسق مع أفضل الممارسات الدولیة

 توصیات لمشاركة أصحاب المصلحة والتنسیق بینهم
ضرورة تحسین التنسیق  ىضافة إلإلالتعلیم الخاص كمسئولیة وزارة التربیة الوطنیة والتكوین المهني با تأسیس •

وزارة التربیة الوطنیة والتكوین المهني أن تطور  ى. یجب علوالتعاون بین الوزارات الحكومیة والهیئات غیر الحكومیة

األمام مع تحمل المسئولیة الكاملة عن جمیع القضایا المتعلقة بتعلیم األطفال ذوي اإلعاقة.  ىخطة انتقالیة للتحرك إل

كون موردا وقد یجمیع األطفال ذوي اإلعاقة لیصبح تحت وزارة التربیة  علیمذ خطة مشابهة لالنتقال بتفاألردن بصدد تنفی

 مفیدا.

. وكلما إنشاء وحدة للتعلیم الدامج بوزارة التربیة الوطنیة تتضمن أفراًدا لدیهم خبرات في مجال الدمج والتعلیم الخاص •

توسیع القدرات الفنیة القائمة بالوزارة لدعم  ىل الدمج فإنها ستحتاج إلتقوم وزارة التربیة الوطنیة بإعمال أكثر في مجا

 الجهود الوطنیة.

أن  ي. وحتى یتم دعم تعلیم األطفال ذوي اإلعاقة فمن الضرور میزانیة للتعلیم الدامج بموازنة وزارة التربیة الوطنیة تحدید •

ها میزانیة للتعلیم الخاص تمثل هذه المیزانیة تقریًبا تخصص میزانیة للدمج والتعلیم الخاص. ففي معظم الدول التي لدی

في المائة من میزانیة التعلیم  20 ىإل 12العدد االجمالي لألطفال ذوي اإلعاقة في المملكة، وبناء علیه فهي عادة 

 الوطني.

. لمتابعة الوطنیةدعم المشاركة النشطة لمنظمات األشخاص ذوي اإلعاقة ومنظمات أولیاء األمور في اآللیات القائمة ل •
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إشراكهم في القرارات الخاصة بالتقییم المستقبلي وتطویر السیاسة المرتبطة بالتعلیم الدامج، ویجب أن  ىهذا عل يوینطو 

یكون تجمع اإلعاقة، بصفته المنظمة المظلة لإلعاقة في المغرب، جزًءا من هذه الحوارات التشاوریة، مثلما یجب أن 

 خري المتخصصة في اإلعاقة.تكون أیًضا المجموعات األ

 توصیات إلصالح اإلطار التشریعي والسیاسي
األمم المتحدة لحقوق  اتفاقیةأوصت بھا  التيأفضل الممارسات الدولیة  ىعلتطویر سیاسات محددة للتعلیم الدامج بناء  •

. قد أسست المغرب عدة سیاسات األشخاص ذوي اإلعاقة، وتطویر خطة استراتیجیة شاملة للتقدم نحو نظام دامج
التالمیذ ذوي اإلعاقة ولكن ھذه السیاسات القائمة ال تحدد مھام التعلیم الدامج بشكل شامل. یجب  تمدرس الرشادوتشریعات 

ات وأفضل الرشادا ىعلشأن إطار تشریعي شامل یوحد السیاسات والتشریعات الحالیة ویكون مؤسًسا  فيالنظر 

 األمم المتحدة لحقوق ذوي اإلعاقة. یجب أن یتعامل مع عناصر الدمج التالیة: اتفاقیةا طورتھ التيالممارسات 

o المحفزات والمساءلة لضمان أن  ىحظر االستبعاد من نظام التعلیم العام. یجب أن یحتوي نظام التعلیم عل

تطویر خطة بداخل الخطة االستراتیجیة المقترحة للتعلیم  التالمیذ ذوي اإلعاقة مرحًبا بهم ویدعمهم التعلیم العام.

 ىالدامج إلیقاف الفصول المدرسیة "المتكاملة" وتطویر نظاًما دامًجا حیث یتعلم األطفال ذوي اإلعاقة جنًبا إل

 جنب أقرانهم غیر المعاقین.

o یجب أن یتم هذا من خالل  یجب تطویر خطة لقطاع التعلیم بها تفاصیل تنفیذ نظام التعلیم الدامج، مرة أخري

مدخالت من منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة وخبراء في اإلعاقة. یجب أن تطرح هذه الخطة لكل منطقة 

استراتیجیة من  خطط تبنیها. من الممكن الرجوع إلي ىتشجع جمیع مستویات نظام التعلیم عللبطریقة منتظمة 

 دوًال أخري مثل جنوب أفریقیا كنماذج.

o  إجراءات لالختبار و/أو منح الشهادات الستخدام أفضل الممارسات في تدریس التالمیذ ذوي اإلعاقة. تأسیس

تطویر طریقة شاملة للتكوین أثناء الخدمة لجمیع  ىالعمل مع الجامعات كجزء من الخطة االستراتیجیة عل

وطرق التدریس بالفصل المدرسي طبًقا التعلیم الدامج وكیفیة تعدیل المنهج  ىعل ،أساتذة التعلیم العام واإلداریین

إنشاء درجة جامعیة في التعلیم الخاص  ىالحتیاج تمدرس األطفال ذوي اإلعاقة. أیًضا بالعمل مع الجامعات عل

التعلیم الدامج. تطویر برامج صارمة للتكوین المهني لألساتذة خصیًصا لتدریس التالمیذ المكفوفین  ىتركز عل

 و/أو الصم.

o  في جمیع المدارس والفصول المدرسیة، بغض النظر  موحدة مناهج یجب استخدامuk  تواجد تالمیذ ذوي إعاقة

بها. یجب تطویع المناهج طبًقا للحاجة لتفي باحتیاجات التالمیذ، بالتشاور مع منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة 

 وخبراء اإلعاقة، والتالمیذ، وأسرهم.
 

توافًقا مع . اإلعاقة لتطویر وتنفیذ السیاسات التربویة والتخطیط االستراتیجي تأسیس إجراء للتشاور المنتظم مع منظمات •

) من اتفاقیة األمم المتحدة لحقوق ذوي اإلعاقة، یجب استخدام منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة كموارد لتأسیس 4المادة (
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نظًما للتواصل مع منظمات  القوانین الجدیدة أو الخطط المتعلقة بحقوق اإلعاقة. یجب أیًضا أن تؤسس المغرب

 واألشخاص ذوي اإلعاقة حول حقوقهم بشكل منتظم. االعاقةاألشخاص ذوي 

 معدالت انتشار اإلعاقة لتحسین الیات جمعتوصیات 
. التوسع في استخدام أسئلة مجموعة وشنطن أو أسئلة منظمة الیونیسیف عن الوظیفیة لتقییم معدالت انتشار اإلعاقة •

 "كثیر من الصعوبة" و"الیستطیعون األداء إطالًقا" لألفراد ذوي اإلعاقة.وبعض الصعوبة"، من لدیهم "كل  ضمو

استكشاف البدائل لتنفیذ فحص البصر والسمع بداخل المدارس. قد یستخدم األساتذة هذه األدوات داخل الفصول  •

بشكل منتظم  يالبروتوكوالت الدولیة وأن یجر . یجب أن یتبع الفحص الموارد المدرسیة أو قد تبقي األدوات في مراكز

 بالتعاون مع وزارة الصحة التي تستطیع أن توفر المتابعة الطبیة إذا لزم األمر.

من أجل التخطیط: نظرا لوجود تبایًنا في البیانات، النظر في استخدام النسبة التي قدرتها منظمة الصحة العالمیة وهي  •

أن یمكن تقویة نظام جمع البیانات عن  ى. إلال في سن التمدرس لدیهم إعاقةلي األطفافي المائة من اجم 15أن 

اإلعاقة. اشكال في المائة من األطفال لدیهم شكًال ما من  15المغرب إفتراض أن  ى، یجب علاالعاقةاألشخاص ذوي 

 .یجب أن تستخدم المغرب تقدیر منظمة الصحة العالمیة في وثائقها للخطیط والسیاسة

. ومن أجل فهم احتیاجات اًما لتتبع البیانات المتعلقة باألطفال الذین یتلقون خدمات التعلیم الخاص بالمملكةتطویر نظ •

تأسیس نظاًما لتتبع األطفال خالل تمدرسهم للتأكد من  ىاألطفال ذوي اإلعاقة بشكل أفضل، یجب أن تنظر المغرب إل

 تویات التعلیمیة المتنوعة.أنهم یتقدمون في االختبارات وینتقلون لألمام في المس

 توصیات لتحسین فرص التعلیم لألطفال ذوي اإلعاقة
 العمل مع الفاعلین المحلیین ولجان المدارس لضمان أن جمیع مدارس المغرب متاجة مادًیا لألطفال ذوي اإلعاقة. •

 يلذو  متاحة تماًماتحدیث للمدارس حتى تصبح و  المغرب البدء في تعدیل ىیجب عل كجزء من خطتها االستراتیجیة،

 . وكذلك، یجب أن تؤسس المغرب معاییر لإلتاحة تتبعها جمیع اإلنشاءات الجدیدة.االعاقة

وبدًال من ذلك، تطویر أدوات  .التعلیم الخاص ىشهادة طبیة كشرط مسبق للحصول عل ىإزالة متطلب الحصول عل •

المتعلقة بالتعلیم والتي قد یحتاجها الطفل، بغض النظر  في تحدید االحتیاجات اإلضافیةالمعلمین ستخدمها لیتقییم وظیفیة 

احتیاجیات الطفل التعلیمیة، ومن الممكن أن توفر  ىالتعرف أكثر عل ىعن التشخیص. ستساعد هذه النقلة األساتذة عل

 مجاالت الدعم المطلوب. ىالمعلومات للخطط التربویة الفردیة والتعرف عل

. ومتابعة لإلجراء الذي أجرته دوًال عدیدة أخري للمدارس مصادراالنتقال بالمدارس الحالیة المنفصلة لكي تصبح مراكز  •

حول العالم، سیسمح هذا التحول للمغرب باالستمرار في استخدام قدراتها وخبراتها الداخلیة في ذات الوقت لتحركها نحو 

قد تساعد المدارس في تعمیم دمج األطفال ذوي اإلعاقة وتوجیه أساتذة التعلیم  نظاًما أكثر دمًجا. هذه المراكز للموارد

 العام.

العمل مع التجمع الوطني لألشخاص ذوي اإلعاقة، ومنظمات أخري لألشخاص ذوي اإلعاقة، والمجلس الوطني لحقوق  •
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التأكد من أن  ىدامج والحاجة إلاإلنسان، والجمعیات، إلشراك أولیاء األمور في بناء الحساسیة نحو قیمة التعلیم ال

للتوعیة لتبرز منها االتجاهات الجدیدة لوزارة  . یجب عمل حملةاالعاقةجمیع األطفال یتعلمون، شاملین األطفال ذوي 

أن جمیع األطفال یمكنهم التعلم ویجب أن تتوفر لهم فرصة للوصول إلي  ىالتربیة الوطنیة نحو التعلیم الدامج، وتؤكد عل

حد سواء. من المهم أن تركز  ىناتهم، وتذكي فوائد التعلیم الدامج لألطفال ذوي اإلعاقة أو غیر المعاقین علكامل إمكا

أولیاء األمور، سواء كان لدیهم أو لیس لدیهم أطفاًال ذوي إعاقة. من الممكن و  المعلمین كًال من ىجهود رفع الوعي عل

عة التحاق التالمیذ للتأكد من أن األطفل ذوي اإلعاقة متواجدین استخدام اآللیات الموجودة الشراك المجتمعات لمتاب

المغرب أن تجرى حمالت لتوعیة المجتمع لتعلیم كال من األساتذة والمجتمع أكثر عن اإلعاقة  ىبالمدرسة. یجب كذلك عل

 وفوائد التعلیم الدامج. 

ن أنها متاحة لمشاركة األشخاص ذوي التوسع في فرص التكوین المهني وتقییم فرص التكوین المهني العام لضما •

ولضمان أنه من الممكن توظیف التالمیذ ذوي اإلعاقة عند تخرجهم، یجب التوسع في فرص  اإلعاقة في خدماتها.

اختیارت  ىقصد، إل غیر أحیاًنا عنقد یؤدي  يالذو التكوین المهني. وبدًال من تطویر نظام إنفصالي للتكوین المهني، 

فرص العمل الحالیة للمشاركة الكاملة لألطفال إتاحة ضمان  ىستقبلي، یجب أن تنظر المغرب إلمحدودة للتوظیف الم

 ذوي اإلعاقة.

 توصیات لتحسین فرص التعلیم لألطفال المكفوفین/ أو ضعاف البصر
للوسائل/األجهزة المساعدة الحالیة وتقییم االحتیاجات للتكنولوجیا المعاونة: استكشاف فرص التوسع في  إجراء جرد •

من المؤكد أن . شراء آالت برایلر أو أجهزة أخري معاونة یمكنها مساعدة تعلیم األطفال المكفوفین أو ضعاف البصر

 لمكفوفین أو ضعاف البصر.وجود تكنولوجیا حدیثة وأجهزة معاونة ستفید تمدرس األطفال ا

المنهج الوطني بالكامل، مما یتضمن  ىالتأكد من أن التالمیذ المكفوفین أو ضعاف البصر لدیهم فرصة للحصول عل •

. یجب أن تعمل المغرب مع الدول والخبراء الذین نجحوا في تطویع هذا المنهج فرصة تعلم األطفال المكفوفین للعلوم

 لیصبح دامًجا تماًما.

التكوین أثناء الخدمة واألدوات لألساتذة لتعدیل المنهج أو تطویع التدریس بالفصول المدرسیة لتمدرس األطفال  تطویر •

كیفیة تعدیل التدریس بالفصول المدرسیة لتصبح أكثر دمًجا  ى. توجد عدة ممارسات جیدة علالمكفوفین أو ضعاف البصر

التعلیم الخاص لضمان أنها توفر أدوات مفیدة  ىبات الحالیة عللألفراد ذوي اإلعاقة. ومن الممكن التوسع في التدری

ودعًما لهذا المجال. من الممكن إجراء التدریبات مع منظمة تذكیة المكفوفین ومنظمات األفراد المكفوفین أو ضعاف 

 .البصر التي یمكنها تقدیم خبرات معیشیة مفیدة وأمثلة لخبرات من الفصول المدرسیة

 :فرص التمدرس لألطفال الصم أو ضعاف السمعتوصیات لتحسین 
لهم أیًضا  تاحبل أن یالمدرسة االبتدائیة، على لألطفال الصم أو ضعاف السمع فقط  ر االتاحةصال تقت أنالتأكد من  •

من المهم أن یكون لدي األطفال الصم أو ضعاف السمع ذات  لي. ا، والثانوي، والمهني، والعيفرًصا للتعلیم األول
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 ثل التالمیذ اآلخرین بالمغرب. ویتضمن هذا إتاحة ذات المنهج والمستویات التعلیمیة.الفرص م

تأسیس مدارس للصم تتبع ارشادات االتحاد الدولي للصم ویتمدرس األطفال بلغات مزدوجة باستخدام لغة االشارة بدًال  •

اللغة وأن تتاح ألي فرد یرغب في  التالمیذ في لتعمقأنها مدارس  ى. یجب أن ینظر للمدارس علمن التدریس الشفهي

 هذه المدارس أن تتبع المنهج الوطني. ىالتواصل فقط باستخدام لغة اإلشارة. یجب عل

یجب أن تبحث المغرب وتوثق لغة اإلشارة المغربیة المعترف بها رسمًیا من قبل . تقویة خدمات لغة اإلشارة في المملكة •

لمملكة نظاًما لتطویر معاییر لترجمة لغة اإلشارة وأن تعتمد مترجمي لغة الحكومة كلغة رسمیة. یجب أیًضا أن تطور ا

 اإلشارة.

تطویر التكوین في أثناء الخدمة وأدوات لالساتذة لتعدیل المنهج أو تطویع التدریس في الفصول المدرسیة لتمدرس  •

استعداد  ىالتأكید عل ىباإلضافة إل األطفال الصم أو ضعاف السمع في مدارس الصم في ذات وضعیة التعلیم العام.

األساتذة أن یكونوا أیًضا مستعدین  ىاألساتذة ألن یكون لدیهم في فصولهم أطفاًال مكفوفین أو ضعاف البصر، یجب عل

ألن یكون لدیهم أطفاًال أصماء أو ضعاف السمع ممن یختارون أال یلتحقوا بمدارس الصم أو مدارس الغمر بلغة اإلشارة. 

للصم أن تكون جزًءا من  ىالجمعیة التي تقدم حالًیا التعلیم لألطفال الصم أو ضعاف السمع وجمعیات أخر  ىویجب عل

 هذه التدریبات وتصبح مورًدا إضافًیا لألساتذة.

 . االستنتاجات11
 ىالفرصة للبناء علإصالح وتعزیز نظامها التعلیمي العام. ولدي المغرب  ىلقد حققت المغرب نجاًحا كبیًرا في مبادرات ساعدت عل

هذه المبادرات أیًضا إلصالح نظامها للتعلیم الخاص لكي یستجیب بشكل أفضل الحتیاجات جمیع التالمیذ في المملكة. ویشمل 

هذا توفیر فرًصا تعلیمیة ذات جودة لجمیع األطفال، بغض النظر عن نوع أو حدة اإلعاقة. وحتى تستطیع المغرب أن تتسق مع 

 ىإل ب أن تتحرك من نظام إنفصاليالتفاقیة األمم المتحدة لحقوق االشخاص ذوي اإلعاقة، یجأفضل الممارسات الدولیة وأن تمتثل 

جمیع  ذلك، فإن النظام الدامج تماًما أقل تكلفة للحكومة، وینتج تحسًنا في مخرجات التعلم لدي ى. عالوة علتماما نظام دامج

 بالرغم من أن هذا االنتقال قد یمثل تحدًیا، فإنها لیست تحدیات الالمعاقین وغیر المعاقین، ویسمح بمجتمع أكثر دمًجا. و  األطفال

مخرجات تعلم أفضل لجمیع األطفال ذوي  ىالتكلفة ویؤدي إل حیث أكثر فاعلیة من نظام ىوسوف تؤدى إل ،علیها التغلب یمكن

نحو نظام  جاًحا في المضيأخري متوسطة أو منخفضة الدخل قد حققت ن الرغم من أن دول ىغیر المعاقین. وعل اإلعاقة أو

ن هذا لم یحدث بعد في معظم الدول العربیة. ونتیجة لهذا فالمملكة المغربیة تتمركز كقیادة في المنطقة إذا أدامج، إال  تعلیمي

 تحقیق هدف الدمج. ىإختارت العمل عل
 

 المراجع المستخدمة 
 بها طبًقا لما وردت به فى التقریر باللغة اإلنجلیزیة):ی(بترت

 Braille-http://www.braillebookstore.com/Writing ). تم االسترجاع من2016مكتبة البرایل. (
 . تم االسترجاع من: القراءة بالبرایل حیویة للتحسن األكادیمي والتوظف ).2015أعمال البرایل. (

employment/  -improvement-academic-vital-literacy-https://brailleworks.com/braille  

http://www.braillebookstore.com/Writing-Braille
https://brailleworks.com/braille-literacy-vital-academic-improvement-employment/
https://brailleworks.com/braille-literacy-vital-academic-improvement-employment/
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. تم االسترجاع من: االعاقة ذويتاریخ الدمج: تعلیم التالمیذ ). 2016برایت هاب للتعلیم. (
-of-history-legal-brief  -strategies/66803-inclusion-ed-http://www.brighthubeducation.com/special

education/-special-in-inclusion 
 .المغرب فيدینامیكیة السكان المعاقین ). 2003بوطیب، أ. وشتواني، أ. (

 . ریسرتش المدرسة والفصل المدرسي في االعاقةدلیل دمج ). 2015بوالت، ج. هایز، أ. ماكون، و. تیكا، ر. آبري، ب. (
 تراینجل بارك، مطبعة آر.ت. آى الدولیة.

، جورنال إنفورمیشن، التقدم األكادیمیى للتالمیذ عبر الوضعیتان الدامجة والتقلیدیة ).2004جد، م. (كول، س.م.، والدرون، ن. ما
42 )2.( 

 ). عرض قدم للمائدة المستدیرة للبنك الدولي عن خبراء التعلیم الدامج.2016كوستن، س. (
 .االعاقة ذويإحترام حقوق االشخاص ). 2012المجلس االقتصادي واالجتماعي. (

. مقدم في اجتماع مجموعة وشنطن في كوبنهاجن، الدنمارك، إحصاءات اإلعاقة فيخبرة المغرب ). 2015القوزاني توهامى، ز. (
 . تم االسترجاع من:2015، 29-27أكتوبر 

.pdfhttps://www.cdc.gov/nchs/data/washington_group/meeting15/wg15_session_8_4_touahami 
 . البحوث والممارسات لألشخاص لتالمیذ ذوي اإلعاقة الحادةا لاألقل تقییدنحو تحقیق البیئات التعلیمیة ). 2004م. أ. ( فالفي،

 10-9)، 1( 29الحادة،  االعاقةذوي 

 :تم االسترجاع من. أفریقیا فياإلعاقة  ىعلبحث تطبیقي  فیراح (بدون تاریخ).

west.pdf  -ressources/upload/publications/rl/afrique/ouest/mapping-http://www.firah.org/centre  

. االحتیاجات الخاصة، بناء نظام تعلیم وتدریب دامج ذوي: تعلیم 6ورقة التعلیم البیضاء رقم ). 2001جنوب أفریقیا. ( حكومة
 تم االسترجاع من:

  http://www.education.gov.za/Portals/0/Documents/Legislation/White%20paper/Education%
000-104651-05-03-20%20White%20Paper%206.pdf?ver=2008 

معاملة األشخاص المعاقین  فيالمغرب: إدعاء النشطیین أن مشروع قانون الحقوق یفشل ). 2015دیسمبر  3. (الجاریان
 السترجاع من:تم ا كأنداد.

-draft-people-disabled-development/2015/dec/03/morocco  -https://www.theguardian.com/global 
equality-rights-human-13-97-law 

 :). تم االسترجاع من2016الموقع األلكترونى الخاص: هندیكاب إنترناشیونال (الدولى لإلعاقة). (

http://www.handicap-  international.us/morocco : 

 االسترجاع من: تم. ). خطاب للبرلمان المغربي علي مشروع قانون اإلعاقة2015. (منظمة رصد حقوق اإلنسان

law-disability-draft-parliament-moroccan-https://www.hrw.org/news/2015/10/26/letter 

، واالتاحة لنظم تعلیم وسائل الراحة المعقولةعلي أساس اإلعاقة،  عدم االستبعاد). لجنة خبراء تفاعلیة عن 2015جوكین، م. (
 دامج.

مشروع قراءة جمیع األطفال،  –). تقریر عن رحلة لتحسین قراءة األطفال الصم من خالل التكنولوجیا 2016جوزا، ج. (
 الوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة، التحدي الكبیر لمستهدف التنمیة.

http://www.brighthubeducation.com/special-ed-inclusion-strategies/66803-brief-legal-history-of-inclusion-in-special-education/
http://www.brighthubeducation.com/special-ed-inclusion-strategies/66803-brief-legal-history-of-inclusion-in-special-education/
http://www.brighthubeducation.com/special-ed-inclusion-strategies/66803-brief-legal-history-of-inclusion-in-special-education/
https://www.cdc.gov/nchs/data/washington_group/meeting15/wg15_session_8_4_touahami.pdf
https://www.cdc.gov/nchs/data/washington_group/meeting15/wg15_session_8_4_touahami.pdf
http://www.firah.org/centre-ressources/upload/publications/rl/afrique/ouest/mapping-west.pdf
http://www.firah.org/centre-ressources/upload/publications/rl/afrique/ouest/mapping-west.pdf
http://www.education.gov.za/Portals/0/Documents/Legislation/White%20paper/Education%20%20White%20Paper%206.pdf?ver=2008-03-05-104651-000
http://www.education.gov.za/Portals/0/Documents/Legislation/White%20paper/Education%20%20White%20Paper%206.pdf?ver=2008-03-05-104651-000
http://www.education.gov.za/Portals/0/Documents/Legislation/White%20paper/Education%25
https://www.theguardian.com/global-development/2015/dec/03/morocco-disabled-people-draft-law-97-13-human-rights-equality
https://www.theguardian.com/global-development/2015/dec/03/morocco-disabled-people-draft-law-97-13-human-rights-equality
https://www.theguardian.com/global-development/2015/dec/03/morocco-disabled-people-draft-law-97-13-human-rights-equality
http://www.handicap-international.us/morocco
http://www.handicap-international.us/morocco
https://www.hrw.org/news/2015/10/26/letter-moroccan-parliament-draft-disability-law
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 عليالمدارس العامة  في ةحتیاجات التعلیمیالا ذويتأثیر وضع التالمیذ ). 2007ل، ب. دایسون، أ. (كالمبوكا، أ. فاری
 .382-365)، 4( 49. إدیوكیشنال ریسرتش (بحوث تعلیمیة)، تحصیل أقرانهم

 2011المملكة المغربیة، الدستور لسنة 

 )1973نوفمبر  13( 1382جمادى الثانى،  25في  071-63-1المملكة المغربیة، ظهیر رقم 

 للمكفوفین وذوي اإلعاقة البصریة. الرعایة االجتماعیةعن  81-5المملكة المغربیة، القانون رقم 

 )2006، (1427شوال  30في  154-06-1، ظهیر رقم 154-06المملكة المغربیة، ظهیر رقم 

التفاقیة األمم المتحدة  االعاقةص ذوي ). التقریر األول للدولة الطرف، قدم للجنة حقوق األشخا2015المملكة المغربیة، (
 . تم االسترجاع من:2015سبتمبر  9. االعاقةلحقوق األشخاص ذوي 

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/206/13/PDF/G1520613.pdf?OpenElement-dds-https://documents  

الفحص،  ىعلامة إعاقة الطفولة في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل: نظرة ع). 2007، ب. ك. دارمستراد، ج. ل. (مولیك
 ب.1S1-S55 2007-0043، ملحق 120) طب األطفال. بیدیاتریكس (علم األوبئةو التشریع، و الخدمات، و والمنع، 

 ا(األسس البیداغوجی. . بیداجوجیكال وریسرتش فاوندیشنز). ممارسات التمدرس الدامج1998ماكریجورج. فوجلزبرج، ر. ت. (
 بروكس للنشر.، بالتیمور: شركة بول ه. والبحثیة)

 ). تم االسترجاع من:2016(وزارة التربیة الوطنیة والتكوین المهني المغربیة. الموقع األلكترونى 

 http://www.men.gov.ma/en/ 

 وحدات الدمج بالوزارة ). االرشادات الوطنیة لتنظیم2009وزارة التربیة الوطنیة والتكوین المهني المغربیة. (

 .2015-2006). خطة العمل الوطنیة لألطفال. 2006وزارة الشئون االجتماعیة. (

. تم االعاقة). السیاسة العمومیة لتذكیة حقوق األشخاص ذوي 2016وزارة التضامن، والمرأة، واألسر، والتنمیة االجتماعیة. (
 االسترجاع من:

0-bilitiesdisa-people-rights-promote  -policy-http://www.social.gov.ma/en/content/public  

). نتائج الدراسة المسحیة الوطنیة لإلعاقة. التقریر التفصیلي. 2015وزارة التضامن، والمرأة، واألسر، والتنمیة االجتماعیة. (
 .2015فبرایر 

 ). قیاس انتشار اإلعاقة. البنك الدولي. تم االسترجاع من:2007مونت، د. (

http://siteresources.worldbank.org/DISABILITY/Resources/Data/MontPrevalence.pdf 

  ). الموقع األلكتروني2016تجمع اإلعاقة المغربي. (

-7%D8%AA  http://collectifhandicapmaroc.ma/ar/content/%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A
%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9 

 ). الموقع األلكتروني2016لإلحصاءات التعلیمیة. ( الوطنيالمركز 

:https://nces.ed.gov/fastfacts/display.asp?id=64 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/206/13/PDF/G1520613.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/206/13/PDF/G1520613.pdf?OpenElement
http://www.men.gov.ma/en/
http://www.social.gov.ma/en/content/public-policy-promote-rights-people-disabilities-0
http://www.social.gov.ma/en/content/public-policy-promote-rights-people-disabilities-0
http://siteresources.worldbank.org/DISABILITY/Resources/Data/MontPrevalence.pdf
http://collectifhandicapmaroc.ma/ar/content/%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://collectifhandicapmaroc.ma/ar/content/%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://collectifhandicapmaroc.ma/ar/content/%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://nces.ed.gov/fastfacts/display.asp?id=64
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 :). الموقع األلكتروني2016الدیمقراطى. ( الوطنيالمعهد 

Morocco_story-in-access-equal  -https://www.ndi.org/Promoting 

مراكش لتیسیر اإلتاحة لألعمال المنشورة  معاهدة عليللمكفوفین بالمغرب (أوابام). (بدون تاریخ). إعالن  التذكیةمنظمة 
 .قین طباعیااشخاص المكفوفین، ضعاف البصر أو معلال

 نشرات. بدون تاریخ .منظمة التذكیة للمكفوفین بالمغرب

 فيالحق  علي. مسودة التعلیق العام االعاقة). لجنة حقوق األشخاص ذوي 2015مكتب المفوضیة العلیا لحقوق اإلنسان. (
 :التعلیم الدامج. األمم المتحدة. تم االسترجاع من

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/GCRightEducation.aspx   

. 2016سبتمبر  في االعاقة ذويألشخاص احقوق  اتفاقیة ىعل). التصدیق أ2016مكتب المفوضیة العلیا لحقوق اإلنسان. (
 :م االسترجاع فيت

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRPD/OHCHR_Map_CRPD.pdf 

 4). التعلیق العام رقم 2016( االعاقة. لجنة حقوق األشخاص ذوي ب)2016مكتب المفوضیة العلیا لحقوق اإلنسان. (
: الحق في التعلیم الدامج. األمم المتحدة مكتب المفوضیة العلیا لحقوق اإلنسان. تم االسترجاع 24). المادة 2016(

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/CRPDIndex.aspx 

تم . باریس. المدارس العامة في االعاقة ذويالتعلیم الدامج تحت التنفیذ: التالمیذ ). 2009. (منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة
 االسترجاع من:

http://www.oecd.org/edu/school/previousworkoninclusiveeducation.htm  

، مجموعة اإلعاقة . وشنطنالخاصة االحتیاجاتو  االعاقة ذويتحقیق التعلیم للجمیع من خالل دمج ). 2003بیتر، س. (
 بالبنك الدولى

 من:. تم االسترجاع مزایا البرایل). 02016رویال بالیند (الملكي للمكفوفین). 

braille-of-braille/benefits-/aboutweek-braille-https://www.royalblind.org/national 

التواصل بالمغرب من خالل  اضطرابات عن انتشار في). بحث وص2015م. ( صابر، ب. بوزكرى، ت. موسیتاد، محمد،
 تم االسترجاع من: دراسة مسحیة لمعالج اللغة والتخاطب.

-2375-research  -descriptive-sectional-cross-https://www.researchgate.net/publication/282571188_a
1000138-4427 

 .2004عن اإلعاقة  الوطني). المسح 2004اإلعاقة. ( ذويسكرتاریة الدولة لألسرة، والطفولة، واألشخاص 

. هارفرد إدوكیشنال ریفیو (مراجعة هارفرد التربویة)، مفارقة التعلیم الخاص: المساواة كطریق للتمیز).  01991سیكرتیك،ت. 
61 )2 ،(148-207 

 :. تم االسترجاع منریكااكوست فيالتعلیم الخاص ). 2000، ل. (ستاو

https://www.google.com/#q=Costa+Rica+inclusive+education 

https://www.ndi.org/Promoting-equal-access-in-Morocco_story
https://www.ndi.org/Promoting-equal-access-in-Morocco_story
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/GCRightEducation.aspx
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRPD/OHCHR_Map_CRPD.pdf
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/CRPDIndex.aspx
http://www.oecd.org/edu/school/previousworkoninclusiveeducation.htm
https://www.royalblind.org/national-braille-week/about-braille/benefits-of-braille
https://www.royalblind.org/national-braille-week/about-braille/benefits-of-braille
https://www.researchgate.net/publication/282571188_a-cross-sectional-descriptive-research-2375-4427-1000138
https://www.researchgate.net/publication/282571188_a-cross-sectional-descriptive-research-2375-4427-1000138
https://www.researchgate.net/publication/282571188_a-cross-sectional-descriptive-
https://www.google.com/#q%3DCosta%2BRica%2Binclusive%2Beducation
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 اإلعاقة. نیویورك. األمم المتحدة. تم االسترجاع من:). اتفاقیة حقوق األشخاص ذوي 2006حدة. (األمم المت

http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml  

 مم المتحدة. ـتم االسترجاع من:). أهداف التنمیة المستدامة. نیویورك. األ2015حدة. (األمم المت

https://sustainabledevelopment.un.org/sdg4. 

. نظام التعلیم المغربىفی) مدرسة االحترام . إصالح، مشاركة وتجدید حدة للطفولة (الیونیسیف) (بدون تاریخاألمم المتمنظمة 
 نیویورك. األمم المتحدة.

 . نیویورك. األمم المتحدة. تم االسترجاع من:2014). التقریر السنوى 2014الیونیسیف.(

http://www.unicef.org/about/annualreport/files/Morocco_Annual_Report_2014.pdf 

 ). التقریر السنوى عن المغرب. نیویورك. األمم المتحدة. تم االسترجاع من:2015الیونیسیف.(

http://www.unicef.org/about/annualreport/files/Morocco_2015_COAR.pdf 

 ). نیویورك. األمم المتحدة. تم االسترجاع. 2009منظمة األمم للتربیة والعلوم والثقافة. (الیونسكو). (

http://unesdoc.unesco.org/images/0017/001778/177849e.pdf 
 

 . مراجعة التقریر الوطني. المغرب. نیویورك. األمم المتحدة. تم االسترجاع من:2015). التعلیم للجمیع 2014الیونسكو. (
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002317/231799e.pdf 

 ىعلصم: نظرة عامة األمریكى للمترجمین ال). ورقة الممارسات القیاسیة للسجل 2016.( لصمین امالسجل األمریكى للمترج
 المستوى الثانى عشر. تم االسترجاع من: إليمن الروضة  ربویةالترجمة الت
papers/-practice-interpreting/standard  -http://rid.org/about  

 . تم االسترجاع من:لفرص للقراءة لألطفال المغاربة الصم أو ضعاف السمعالتكنولوجیا تتیح ا). 2015فینوبول، س. (
-who-children-moroccan-for-opportunities  -teracyli-opens-http://allchildrenreading.org/technology

hearing/-of-deafhard-are 
 . تم االسترجاع من:الحقائق العالمیة العمى واإلعاقة البصریة:). 2016. (2020رؤیة 

2020-http://www.iapb.org/vision 
 .الشرق األوسط وشمال أفریقیا فيمشكالت اإلعاقة  ىعل). مذكرة 2005البنك الدولى. (
 شنطن، البنك الدولى. تم االسترجاع من:. و إصالح التعلیم بالمغرب ىعلالمحافظة  ).2013البنك الدولى. (

-education-on-momentum  -http://www.worldbank.org/en/news/feature/2013/09/11/maintaining
morocco-in-reform 

 عن موقف القراءة بالبرایل بیان). 2011اد المكفوفین العالمى. (إتح
 التحاد العالمى للصم سیاسات ل). بیان 2007االتحاد العالمى للصم. ( 

 ). بیان االتحاد العالمى للصم عن لغة اإلشارة. تم االسترجاع من:2014( االتحاد العالمى للصم.
work.pdf-language-sign-statement-WFDcontent/uploads/2014/02/-http://wfdeaf.org/wp 

 الموقع األلكترونى. تم االسترجاع من:  االتحاد العالمى للصم.
rights-https://wfdeaf.org/human 

 معاهدة مراكش. تم االسترجاع من: ىعل). قائمة التصدیق 2016المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة. (
 http://www.wipo.int/portal/en/index.html 

http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg4
http://www.unicef.org/about/annualreport/files/Morocco_Annual_Report_2014.pdf
http://www.unicef.org/about/annualreport/files/Morocco_2015_COAR.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0017/001778/177849e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002317/231799e.pdf
http://rid.org/about-interpreting/standard-practice-papers/
http://rid.org/about-interpreting/standard-practice-papers/
http://allchildrenreading.org/technology-opens-literacy-opportunities-for-moroccan-children-who-are-deafhard-of-hearing/
http://allchildrenreading.org/technology-opens-literacy-opportunities-for-moroccan-children-who-are-deafhard-of-hearing/
http://allchildrenreading.org/technology-opens-literacy-opportunities-for-moroccan-children-who-are-deafhard-of-hearing/
http://www.iapb.org/vision-2020
http://www.worldbank.org/en/news/feature/2013/09/11/maintaining-momentum-on-education-reform-in-morocco
http://www.worldbank.org/en/news/feature/2013/09/11/maintaining-momentum-on-education-reform-in-morocco
http://www.worldbank.org/en/news/feature/2013/09/11/maintaining-momentum-on-education-reform-in-morocco
http://wfdeaf.org/wp-content/uploads/2014/02/WFD-statement-sign-language-work.pdf
https://wfdeaf.org/human-rights
http://www.wipo.int/portal/en/index.html
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). ملخص لمعاهدة مراكش لتیسیر إتاحة األعمال المنشورة للمكفوفین، ضعاف 2013المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة. (
 :معاقین طباعیا بشكل آخر. تم االسترجاع منالبصر، أو 

http://www.wipo.int/treaties/en/ip/marrakesh/summary_marrakesh.html 

 :یف. تم االسترجاع من). التقریر العالمى عن اإلعاقة. جن2011منظمة الصحة العالمیة. (
http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/en/ 

 :). تم االسترجاع من2016المراجعة العالمیة للسكان. (
population/-http://worldpopulationreview.com/countries/morocco 

 
 
  

http://www.wipo.int/treaties/en/ip/marrakesh/summary_marrakesh.html
http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/en/
http://worldpopulationreview.com/countries/morocco-population/
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 قائمة المالحق
 

 منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة للصم استجابات: نتائج (C) ملحق (ت)

 أولیاء أمور األطفال الصم استجابات: نتائج (E)  ملحق (ج)

 أولیاء أمور األطفال المكفوفین استجابات: نتائج (F)  ملحق (ح)

 المقابالت فيقائمة بأصحاب المصلحة  : (G)ملحق (خ)

 أسئلة مقابالت أصحاب المصلحة :H)  (ملحق (د)

 التعلیم الدامجوسیاسة قائمة تحقق نظم  :  (I )ملحق (ذ)

 اإلعاقة نتشارالمعدالت الدولیة ال : (J)ملحق (ر)

 لمكفوفیندرس اتممعاییر تحقق قائمة  : (K)ملحق (ز)

 صملتمدرس امعاییر تحقق قائمة  : (L)ملحق (س)
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 اإلعاقة ذويمنظمات األشخاص  استجاباتنتائج : C)الملحق (ت) (  
 
 ما هي الجمعیة التي تنتمي لها؟ .1

 % 95 :جمعیة للصم •

 %5  :لجمعیات ينتمأ ال •
 اإلعاقة؟ما هي وجهة نظرك حول القوانین والسیاسات الحالیة في المغرب من حیث صلتها بتعلیم األطفال ذوي  .2

 %2،86تحسین:  إليالقوانین الحالیة قویة وال تحتاج  •

 %11،43التعزیز:  ىإلالقوانین الحالیة كافیة لضمان جودة التعلیم لألطفال ذوي اإلعاقة ولكنها تحتاج  •

 %82،86أو ضمان تمتع األطفال ذوي اإلعاقة من الحصول على تعلیم جید:  احتیاجاتالقوانین الحالیة ال تفي ب •

 %2،86 شرح: •

 

 
 
 

ن شاركت في صیاغة التشریعات أو القوانین ذات الصلة بتعلیم األطفال ذوي أهل تشارك حالیا أو سبق لك في الماضي  .3

 اإلعاقة؟

 %0نعم، عملت بشكل فعال جدا في صیاغة السیاسات والقوانین:  •
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 %2،5حد ما في صیاغة السیاسات والقوانین:  ىإلعملت  •

 %97،5التشاور: ال، لم یكن هناك عملیة  •

 -: شرح •

 :على األسئلة التالیة المتعلقة بالتعلیم الدامج إلجابةیرجى ا. 4
 

 ال توافق توافق  

% 69،23 یجب تعلیم جمیع األطفال في نظام التعلیم العام .                   4.1
 

30،77%  
 

%71،05 بسبب التعلیم الدامج  يتحسن أكادیمتحقیق یمكن لكل من الطالب المعاقین وغیر المعاقین  4.2  
 

28،95%  
 

 يمن المرجح أن یكون للتربیة الدامجة تأثیر إیجابي على التطور االجتماعي والعاطف 4.3
 للتالمیذ ذوي اإلعاقة. 

71،79%  
 

28،21%  
 

التالمیذ ذوي اإلعاقة بشكل أفضل في الفضاءات  حتیاجاتمن الممكن االستجابة ال 4.4
 الخاصة المنفصلة. 

56،76%  
 

43،24%  
 

ا للتواصل المتبادل وبالتالي، توفر برامج الدمج المدرسي للتالمیذ المختلفین فرصً  4.5
 ات الفردیة.ختالفتشجعھم على فھم وقبول اال

82،05%  
 

17،95%  
 

%61،54 الشدیدة أن یتمدرسوا في فضاءات خاصة ومنفصلة.  االعاقةینبغي على األطفال ذوي  4.6  
 

38،46%  
 

ینبغي على األطفال الذین یتواصلون بطرق خاصة (على سبیل المثال، بلغة اإلشارة) أن  4.7
 یتمدرسوا في فضاءات خاصة ومنفصلة 

65،79%  
 

34،21%  
 

%63،16 یبدو التعلیم الدامج جیدا من الناحیة النظریة ولكن ال یعمل بشكل جید من الناحیة العملیة 4.8  36،84%  
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 ؟الخدمات التالیة ىإلهل یمكن لألطفال المكفوفین أو الصم الوصول بشكل منتظم وسهل  .5

  كالهما لم یختار أیهما مدرسة حكومیة مدرسة خاصة                      
 تعلیمات برایل •  85% 7،5% 7،5%

 كتب وأدوات البرایل •  87،5% 5% 7،5%

أو الكتـــــــب المطبوعـــــــة بـــــــأحرف كبیرة  •  87،5% 5% 7،5%
 النظارات المكبرة

 نظارات •  82،5% 7،5% 10%

 تعلیمات التوجیه والتنقل  •  72،5% 10% 17،5%

 تعلیمات لغة االشارة  • 10% 27،5% 40% 22،5%

 تقویم النطق • 12،5% 35% 37،5% 15%

 العالج المهني •  75% 10% 15%

 العالج الطبیعي •  75% 15% 10%

 المعینات السمعیة • 10% 55% 17،5% 17،5%

 زراعة قوقعة • 7،5% 72،5% 7،5% 12،5%

 أجهزة االتصاالت المعززة • 5% 70% 10% 15%
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 مساعدي المدرس • 2،5% 60% 22،5% 15%

لنظر والســــــمع بالفصــــــل دوریة ل اختبارات • 10% 72،5% 7،5% 10%
 المدرسي

 أخري •  90%  10%

 

نوعیة التعلیم كما هو الشــــــــأن بمدارس األطفال غیر هل تظن أن المدارس الحالیة لألطفال المكفوفین أو الصــــــــم توفر نفس . 6
 المعاقین؟

 %2،86نعم:  •

 %82،86ال:  •

 %14،29غیر متأكد:  •

 - لماذا؟ •
 

جل التواصــــل وتعلیم أرف الالزمة  من الصــــم لدیهم المهارات والمعالمكفوفین أو مدارس اهل تعتقد أن المعلمین في مدارس .  7
 األطفال ذوي اإلعاقة؟

 %12،5نعم :  •

 %52،5ال:  •

 %45غیر متأكد:  •

 - لماذا؟ •
(المدارس حیث یتم تدریس األطفال المعاقین وغیر المعاقین في نفس الصــــف) الدامجة هل تعتقد أن المعلمین في المدارس . 8 

 ؟جل التواصل وتعلیم األطفال ذوي اإلعاقةأرف من الدیهم المهارات الالزمة والمع

 %10،26نعم:   •

 %69،23ال:  •

 %20،51غیر متأكد  •

 - لماذا؟
 :قسام للدمج) یدعمون أھل تعتقد أن معلمي مراحل التعلیم العام (معلمي المدارس العادیة التي یتواجد بھا . 9

 وجود األطفال الصم في صفوفھم؟ أ. 
 %13،16:  نعم •
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 %57،89: ال •

 %28،95: غیر متأكد •

 - لماذا؟ •

 السمع داخل صفوفھم؟ فيضعف وجود األطفال الذین لدیھم ب. 
 %36،84:  نعم •

 %23،68: ال •

 %39،47: غیر متأكد •

 - لماذا؟ •

 ج. وجود األطفال المكفوفین في صفوفھم؟
 %15،63: نعم •

 %43،73: ال •

 %40،63: غیر متأكد •

 - لماذا؟ •

 وجود األطفال ضعاف البصر في صفوفھم؟د. 
 %33،33:  نعم •

 %16،67: ال •

 %50: غیر متأكد •

 - لماذا؟ •

 المعاقین والمجتمع العام یدعمون مفھوم التربیة الدامجة؟ھل تعتقد أن آباء األطفال غیر .10

 %24: نعم  •

 %48: ال  •

 %28: غیر متأكد •

 - لماذا؟ •

 
 المدرسة، ؟ (تحقق من كل ما ینطبق) ىإلصم من الذھاب الاألطفال المكفوفون أو  ما ھي االسباب بعدم تمكن .11

 الرسوم الدراسیة غالیة الثمن  •

 وسائل نقل یمكن االعتماد علیھا وال توجدالمدرسة بعیدة جدا  •

 المدرسة ىإلكن من الوصول معدم الت •

 ألطفال ذوي اإلعاقةلالتعلیمیة  االحتیاجاتال یتم تدریب المعلمین بشكل مناسب لدعم  •

 بھا ألطفال ذوي اإلعاقةاالمدارس التحاق  ترفض  •
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 الطفل في الئحة االنتظار •

 مسالة لھا عالقة باالعتراف بالمستوي الدراسي •

 المخاوف على سالمة الطفل ورفاھھ •

 اأن تمدرس األطفال ذوي اإلعاقة لیس مھمالتصور ب •

 ھناك حاجة للطفل في المنزل للمساعدة في األعمال المنزلیة أو كسب الدخل •

 بھا األسرة تخجل من وجود طفل معاق •

 أسباب أخري: _________________ •

 
 

 

بأن تعلم  لتصورا
 عاقةاألطفال ذوي اإل

  %3لیس مھما 

القلق على أمن وصحة 
3% 

 
 مشكالت متعلقة

 %2بالشھادات  

األسرة تخجل من  
  وجود طفل معاق

8% 

 حالة عدم ذھاب األطفال المكفوفین أو الصم للمدرسة، ما  في
 رأیك؟ فيالسبب 

 الرسوم غالیة جدا 

8%  
 

 المدرسة بعیدة جدا وال      
 توجد مواصالت مدرسیة      
 %8یعتمد علیھا       

 

 
 الطفل مازال على قائمة

 % 2االنتظار  

 ال یمكن الوصول           
 %8للمدرسة           

 
 

 
 المدارس ترفض إلتحاق أو 

 تسجیل األطفال ذوي
 %24اإلعاقة  

 المعلمین غیر مدربین                
 بشكل مالئم لدعم                
 التعلیمیة  االحتیاجات                
 %34لألطفال ذوي اإلعاقة                 
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 آباء وأمهات األطفال الصم أو ضعاف السمع استجابات): نتائج Eالملحق (ج) (

 
 ______________ كم عمر طفلك؟ .1

 هو جنس طفلك؟ما  .2

 %77،78 ذكر: •
 %22،22 أنثى: •

 به الطفل؟ قطنی يما هو أفضل وصف للمكان الذ .3

 %3،23:قرویةمع أسرهم في منطقة  •
 %93،55مع أسرهم في منطقة حضریة: •
 %3،23في مدرسة للمكفوفین أو مدرسة للصم: •
 أخرى: _________________ •

 ما هي الجمعیات التي تنخرط معها؟ .4
•  

 ما هي عالقتك بالطفل؟ . .5

 %65،52 األم: •
 %20،69 األب: •
 %3،45 الجد: •
 %10،34 أخري: •

 فيأسئلة عن األداء الوظائ .6

 ؟ةالرؤیة، حتى لو كان یرتدي النظار هل یعاني طفلك من صعوبة في أ. 
 %76،67  ال، ال صعوبة: •
 %10 نعم، بعض الصعوبة: •
 %13،33نعم، الكثیر من الصعوبة: •
 نعم، ال یمكن أن یقوم بذلك على اإلطالق  •

 
 السماعة؟ استخدام إليهل یعاني طفلك من صعوبة في السمع أو یحتاج ب. 

  ال، ال صعوبة: •
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 %23،08 نعم، بعض الصعوبة: •
 %61،54 نعم، الكثیر من الصعوبة: •
 %15،38 نعم، ال یمكن أن یقوم بذلك على اإلطالق: •

 أو صعود الدرج من تلقاء نفسه / ها؟ ج. هل یعاني طفلك من صعوبة في السیر
 %91،89 ال، ال صعوبة: •
 %5،41 نعم، بعض الصعوبة: •
 -- نعم، الكثیر من الصعوبة: •
 %2،7 نعم، ال یمكن أن یقوم بذلك على اإلطالق: •

 د. هل یعاني طفلك من صعوبة في التذكر أو التركیز؟

 %86،84 ال، ال صعوبة: •
 %13،16 نعم، بعض الصعوبة: •
 - من الصعوبة: نعم، الكثیر •
 - نعم الیمكنه القیام ذذلك على االطالق: •

 
 ه. هل یعاني طفلك من صعوبة في التواصل أو ال یكون مفهوما من قبل اآلخرین؟

 %28،21 ال، ال صعوبة: •
 %43،59 نعم، بعض الصعوبة: •
 %28،21 نعم، الكثیر من الصعوبة: •
 - نعم، ال یمكن أن یقوم بذلك على اإلطالق: •

 
 

 الوظیفیةأسئلة عن 

 ھل یجد طفلك صعوبة في التواصل وفي أن یفھمھ اآلخرین؟

 ھل یجد الطفل صعوبة في التذكر أو التركیز؟

 ؟ھل یجد الطفل صعوبة في السیر أو صعود الدرج بمفرده/ا

ھل یجد طفلك صعوبة في السمع أو یحتاج الستخدام معینات 

 ؟للسمع

 يیرتدھل یجد الطفل صعوبة في الرؤیة حتى إذا كان 

 نظارة؟
 

28% 44% 28% 

87% 13% 

92% 5% 3% 

23% 62% 15% 

77% 10%    13% 

0%    10%   20%   30%   40%  50%   60%   70%   80%  90% 100% 

 نعم، ال یستطیع القیام البتة نعم، صعوبة كبیرة نعم، بعض الصعوبة ال، التوجد صعوبة



73    
 واحتیاجاتھ مغربفى الإلعاقة لوضع التعلیم الدامج لدراسة تحلیلیة                                    

 

 
 األطفال ذوي اإلعاقة؟ درستمبما هي وجهة نظرك حول القوانین والسیاسات الحالیة في المغرب من حیث صلتها .  7

 -تحسین:  إليالقوانین الحالیة قویة وال تحتاج  •

 %10،53تعزیز:  إليالقوانین الحالیة كافیة لضمان جودة التعلیم لألطفال ذوي اإلعاقة ولكنها تحتاج  •

 %89،47األطفال ذوي اإلعاقة أو ضمان تمتعهم بالحصول على تعلیم جید:  احتیاجاتالقوانین الحالیة ال تعالج  •

 - لماذا؟ •

و ســـبق لك في الماضـــي أن شـــاركت في صـــیاغة التشـــریعات أو القوانین ذات الصـــلة بتعلیم األطفال ذوي أ. هل تســـاهم حالیا 8
 اإلعاقة؟

 %94،59 اسات والقوانین:نعم، كنت نشطا جدا في صیاغة السی •

 %5،41 حد ما في صیاغة السیاسات والقوانین: إليكنت نشطا  •

 - ال، لم یكن هناك عملیة تشاوریة:  •

 - یرجى توضیح: •
 

 
 
 
 هل طفلك من المسجلین حالیا في المدرسة؟.  9
 

 وطفلك مسجل بالمدرسة: 9بنعم على السؤال . إذا أجبت 10

 أ) ما نوع   المدرسة التي سجل فیها؟ -10

 ؟إلیھاأو یذھب في المدرسة ھل طفلك مسجل حالیا 
 
 
 
 

40% 
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 مدرسة خصوصیة خاصة بالمكفوفین •

 المدرسة تابعة للدولة خاصة بالمكفوفین •

 مدرسة خصوصیة خاصة بالصم •

 مدرسة تابعة للدولة خاصة بالصم  •

 مدارس التعلیم العام الخاصة •

 مدارس التعلیم العام •

 لتعلیم العاملمراكز المنظمات غیر الحكومیة  •

 المنظمات غیر الحكومیة مدرسة للتعلیم الخاص بالمعاقین  •

 خر____________________آ شیيء •
 

 
 
 
 

 المستوي الدراسي لطفلك في المدرسة؟) ما . ب

 یها طفلك؟إل ذهبی التيما نوع المدرسة 
 

4% 

4% 

7% 
 
 
 

19% 
 
 

67% 
 
 
 
 
 
 

 )%67مدرسة خاصة للصم ( ما نوع المدرسة التي یذھب إلیھأ؟

 )%4مدرسة تعلیم عام عمومیة ( )%19عمومیة للصم (مدرسة 

 )%4مدرسة جمعیات تعلیم عام ( )%7مدرسة خاصة تعلیم عام (
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 هل تشعر أن  أفضل مكان لطفلك هو في المدرسة الحالیة ؟ ج)-10

 نعم •

 ال •

 غیر متأكد •

 لماذا؟ •
 

 

 ما المستوى الدراسي الذى یدرس بھ طفلك في
  

 %7 الجامعة

 %3 مدرسة مھنیة

 %21 ثانویةمدرسة 

 %10 6الصف 

 %14 5الصف 

 %34 4الصف 

 %7 3الصف 

 %3 1الصف 

0% 5% 40% 

 ؟ھل تشعر أن  أفضل مكان لطفلك ھو في المدرسة الحالیة 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 %46نعم 
  ال

54% 
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 ن المدرسة الحالیة لطفلك ذات نوعیة جیدة؟أح) هل تعتقد -10

 %12نعم، أوافق:  •

 %40ال، ال أوافق:  •

 %48غیر متأكد: •

 - لماذا؟ •
 هل تعتقد أن مدرس طفلك لدیه المهارات والمعارف الالزمة لتعلیم طفلك؟خ) -10

 %7،69 :نعم •

 %30،77ال: •

 %61،54غیر متأكد: •

 - لماذا؟ •

 هل یتم تقبل طفلك كجزء من المدرسة؟د) -10

  %61،11نعم: •

 %11،1ال: •

 %27،78 غیر متأكد: •

 - ؟لماذا •

 لماذا هو من غیر المسجلین حالیا في المدرسة؟ (تحقق من كل ما ینطبق)فالمدرسة،  ىإلإذا كان طفلك ال یذهب  . 11
 غالیة الثمن جداالرسوم الدراسیة  •
 لنقل یمكن االعتماد علیهالالمدرسة بعیدة جدا ولیس هناك وسائل  •
 المدرسة  ىإلال یمكن الوصول  •
 تعلیم طفلي احتیاجاتال یتم تدریب المعلمین بشكل مناسب لدعم  •
 رفض تسجیله تالمدرسة ال تسمح لطفلي بالحضور و  •
 في الئحة االنتظارمازال الطفل  •
 باالعتراف بالمستوي الدراسيمسالة لها عالقة  •
 مخاوف بشأن سالمة طفلي •
 لیس مهما لطفلي ان یتعلم •
 كسب الدخللهناك حاجة لطفلي في المنزل للمساعدة في األعمال المنزلیة أو  •
 و قد تواجهه بسبب اإلعاقةأالمخاوف بشأن المعاملة التي تضر بطفلي أو عائلتي  •
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 أخرى: _________________ •
 

 
 

 على األسئلة التالیة المتعلقة بالتعلیم الدامج: اإلجابة. یرجى 12
 

 غیر موافق موافق  

%47،5 جمیع األطفال في المدارس العادیة تعلیم یجب 12.1  
 

47،5%  

%64،1 أكادیمي بسبب التربیة الدامجة تقدم تحقیقكل من التالمیذ ذوي اإلعاقة وغیر المعاقین یمكنهم  12.2  30،77%  

من المرجح أن یكون للتربیة الدامجة تأثیر إیجابي على الصــــــــــــــعید االجتماعي والتطور العاطفي  12.3

 للتالمیذ ذوي اإلعاقة  

56،76%  35،14%  

%62،07 التالمیذ ذوي اإلعاقة في الفضاءات الخاصة المنفصلة  احتیاجاتمن الممكن خدمة  12.4  27،59%  

توفر برامج التربیة الدامجة فرص تعزیز التواصـــــــل المتبادل، وبالتالي تســـــــاعد التالمیذ على تقبل  12.5

 وفهم التنوع الفردي 

75،86%  17،24%  

%65،79 الشدیدة أن یتمدرسوا في فضاءات خاصة، وأماكن مستقلة االعاقةینبغي على األطفال ذوي   12.6  26،32%  

ینبغي على األطفال الذین یتواصلون بطرق خاصة (على سبیل المثال، لغة اإلشارة) أن یتمدرسوا  12.7

 في فضاءات خاصة ومستقلة  

69،23%  23،08%  

%75،76 الدمج یبدو جیدا من الناحیة النظریة ولكن ال یعمل بشكل جید من الناحیة العملیة 12.8  18،18%  

 
 

 أي من الدعائم التالیة التي تقدمها المدارس أو الحكومة؟ (تحقق من كل ما ینطبق) ىإل.  هل یستطیع طفلك الوصول 13
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مـــــدرســــــــــــــــــة  مدرسة خاصة                     

 حكومیة
  كالهما لم یختار إحداهما

5%  2،5%  87،5%  5%  تعلیمات برایل 

5%  2،5%  87،5%  5%  الكتب واألدوات البرایل 

2،5%  5%  90%  2،5%  باحرف كبیرة أو النظارات المكبرةالكتب المطبوعة  

2،5%  2،5%  92،5%  2،5%  نظارات 

10%   87،5%  2،5%  تعلیمات التوجیه والتنقل  

12،5%  17،5%  65%  5%  تعلیمات لغة االشارة  

12،5%  15%  65%  7،5%  تقویم النطق 

10%  5%  82،5%  2،5%  العالج المهني 

7،5%  2،5%  87،5%  2،5%  العالج الطبیعي 

7،5%  2،5%  82،5%  7،5%  مساعدي المدرس 

10%  2،5%  80%  7،5%  المعینات السمعیة 

7،5%  2،5%  82،5%  7،5%  زراعة قوقعة 

10%  5%  77،5%  5%  أجهزة االتصاالت المعززة 

10%  5%  77،5%  7،5%  درسيماختبارات دوریة للنظر والسمع بالفصل ال 

5%  2،5%  90%  2،5%  أخري 
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 آباء وأمهات األطفال المكفوفین أو ضعاف البصر استجابات): نتائج Fالملحق (ح) (

 لمكفوفین)ابمعرفة منظمة تذكیة  االستمارات تم توزیع(
 
 ______________ كم عمر طفلك؟ .1

 ما هو جنس طفلك؟ .2

 %53ذكر: •

 %47أنثى: •

 فضل مكان یعیش فیه الطفل؟أ. ما هو 3

 %6،9:قرویةمع أسرهم في منطقة  •

 %82،76حضریة:مع أسرهم في منطقة  •

 %10،34في مدرسة للمكفوفین أو مدرسة للصم:  •

 أخرى: _________________ •
 

 . ما هي الجمعیات التي تنخرط معها؟4

•  

 ما هي عالقتك بالطفل؟. 5

 %62.07األم: •

 %37،93:األب •

 -الجد: •

 أخري: _______________ •

 . أسئلة وظیفیة (مدى القدرة على آداء المهام)6
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ما ھي وجھة نظرك حول القوانین والسیاسات الحالیة في المغرب من حیث 
 تعلیم األطفال ذوي اإلعاقة؟بصلتھا 

70% 
61% 

60% 
 

50% 
 

40% 
 

30% 
 

20% 
 

10% 
 

0% 

 التعزیز إليالقوانین الحالیة كافیة لضمان جودة التعلیم لألطفال ذوي اإلعاقة ولكنھا تحتاج •
 من الحصول على تعلیم جید أو ضمان تمتع األطفال ذوي اإلعاقة احتیاجاتالقوانین الحالیة ال تعالج •

 

 
 
 

 تعلیم األطفال ذوي اإلعاقة؟بما هي وجهة نظرك حول القوانین والسیاسات الحالیة في المغرب من حیث صلتها . 7
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

39%  

    

   

   

   

 
 
 

 
األطفال ذوي  مدرسفي الماضــي أن شــاركت في صــیاغة التشــریعات أو القوانین ذات الصــلة بت هل تســاهم حالیا او ســبق لك.  8

 اإلعاقة؟

 الوظیفیةأسئلة عن 

 ھل یجد طفلك صعوبة في التواصل وفي أن یفھمھ اآلخرین؟
 ھل یجد الطفل صعوبة في التذكر أو التركیز؟

 ھل یجد الطفل صعوبة في السیر أو صعود الدرج بمفرده/ا
ھل یجد طفلك صعوبة في السمع أو یحتاج الستخدام معینات 

 ؟للسمع
النظارة  يھل یجد الطفل صعوبة في الرؤیة حتى إذا ارتد

 نظارة؟

79% 21% 

79% 17%    3% 

76% 24% 

3%3% 

 14% 21% 25% 39% 

0%    10%   20%   30%   40%  50%   60%   70%   80%  90% 100% 

 نعم، ال یستطیع القیام البتة نعم، صعوبة كبیرة نعم، بعض الصعوبة ال، ال توجد صعوبة
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 نعم، نشطت جدا في صیاغة السیاسات والقوانین •

 حد ما في صیاغة السیاسات والقوانین ىإلنشطت  •

 %100ال، لم یكن هناك عملیة التشاور : •

 - یرجى توضیح: •

 
 المدرسة؟ ىإل. هل طفلك مسجل حالیا أو یذهب 9

 %100:)12و  11و 10األسئلة  ىإلنعم (اذهب  •

 )12و 11السؤال  ىإلال (اذهب  •

 وطفلك مسجل بالمدرسة: 9. إذا أجبت بنعم على السؤال 10
 .أ ) ما نوع  المدرسة التي سجل فیها 
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 ما مستوى طفلك الدراسي؟
 

ثانويمدرسة    
 

6th grade

5th grade

4th grade

3rd grade

2nd grade

1st grade 

 الروضة

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 

 

 
 
 

 هو المستوي الدراسي لطفلك في المدرسة؟ما ب) 
 
 
 
 

 
  

 
 

 
 
 

 
 

  

 
 
 
 
 

 هل تشعر أن  مدرسة طفلك الحالیة هى أفضل مكان له ؟ج) 

 

 ما نوع المدرسة التي یذھب إلیھا طفلك حالیا؟ 
4% 

 
8%  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

88% 
 
 
 
 

مدرسة خاصة لمنظمات غیر  مدرسة حكومیة للمكفوفین مدرسة خاصة للمكفوفین
 حكومیة 
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 ) هل تعتقد ان المدرسة الحالیة لطفلك ذات نوعیة جیدة؟د
 %65،5 نعم، أوافق: •

 %6،9 أوافق: ال، ال •

 %27،59 غیر متأكد: •

 - لماذا؟ •

 هل تعتقد أن مدرس طفلك لدیه المهارات والمعارف الالزمة لتعلیم طفلك؟ ه)
 

 ؟ ھأفضل مكان ل ھى الحالیة طفلك ھل تشعر أن  مدرسة

 غیر
 %7متأكد

3ال
% 

نعم 
90% 
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 هل یتم تقبل طفلك كجزء من المدرسة؟و) 

 %100نعم: •

 :ال •

 :غیر متأكد •

 لماذا؟ •

 المدرسة، لماذا هو من غیر المسجلین حالیا في المدرسة؟ (تحقق من كل ما ینطبق) ىإل.  إذا كان طفلك ال یذهب 11

 الرسوم الدراسیة غالیة الثمن جدا •

 المدرسة بعیدة جدا ولیس هناك وسائل نقل یمكن االعتماد علیها •

 المدرسة  ىإلال یمكن الوصول  •

 تعلیم طفلي احتیاجاتال یتم تدریب المعلمین بشكل مناسب لدعم  •

 رفض تسجیله تال تسمح المدرسة لطفلي بالحضور و  •

 الطفل مازال في الئحة االنتظار •

 مشكالت مرتبطة باالعتراف بالمستوي الدراسي •

 ؟ھل تعتقد أن مدرس طفلك لدیھ المھارات والمعارف الالزمة لتعلیم طفلك

 
 ال

3% 
 

غیر 
متأكد
31% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نعم
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 مخاوف بشأن سالمة طفلي •

 لیس مهما لطفلي ان یتعلم •

 األعمال المنزلیة أو كسب الدخل هناك حاجة لطفلي في المنزل للمساعدة في •

 و قد تواجهه بسبب اإلعاقةأالمخاوف بشأن المعاملة التي تضر بطفلي أو عائلتي  •

 أخرى: _________________ •

 على األسئلة التالیة المتعلقة بالتعلیم الدامج: اإلجابة.  یرجى 12
 

ال  توافق 
 توافق

   جمیع األطفال في المدارس العادیة تعلیم یجب .12.1

   تطور أكادیمي بسبب التربیة الدامجة تحقیقكل من التالمیذ ذوي اإلعاقة وغیر المعاقین یمكنهم  .12.2

ومن المرجح أن یكون للتربیة الدامجة تأثیر إیجابي على الصـــــــــــــعید االجتماعي والتطور العاطفي للتالمیذ  .12.3

 ذوي اإلعاقة  

  

   المنفصلة الخاصة التالمیذ ذوي اإلعاقة یمكن أن یكون الفضاءات  حتیاجاتال ةأفضل خدم .12.4

توفر برامج التربیة الدامجة فرص تعزیز التواصـــل المتبادل، وبالتالي تســـاعد التالمیذ على تقبل وفهم التنوع  .12.5

 الفردي 

  

   الشدیدة في فضاءات خاصة، وأماكن مستقلة االعاقةاألطفال ذوي  ینبغي أن یتمدرس .12.6

األطفال الذین یتواصــلون بطرق خاصــة (على ســبیل المثال، لغة اإلشــارة) في فضــاءات ینبغي أن یتمدرســا  .12.7

 خاصة ومستقلة  

  

   الدمج یبدو جیدا من الناحیة النظریة ولكن ال یعمل بشكل جید من الناحیة العملیة .12.8
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المدارس أو من خالل الحكومة؟  ھاأي من الدعائم التالیة التي تقدم إليیعاني طفلك من الوصول 
 (تحقق من كل ما ینطبق)

10%    20%    30%    40%    50%    60%    70%    80%    90%   100% 
 

 كالھما مدرسة حكومیة فقط 

 

 
 

 المدارس أو الحكومة؟ (تحقق من كل ما ینطبق) ھاتقدم تيلالیة أي من الدعائم التا ىإلطفلك الوصول ل .  ھل متاح13
 

 
 
 
 

 اإلختبارات الدوري للسمع والبصر في الفصول   

 

 مساعدى المعلم  
 اجهزة تعزیز التواصل  

 زرع القوقعة  
 إجهزة معاونة للسمع  

 العالج الطبیعى  

 العالج المهني  

النطقعالج   

 لغة اإلشارة  

 تعلیمات التوجه والتنقل  

 نظارات
   التدریس بالبرایل  

45% 
 
42% 

 
0.875

0.9

0.925

0.875

65

65

0.825

0.875

0.8

0.825

0.775

0.825

0.775

0.05

0.025

0.025

0.1

0.125

0.125

0.1

0.075

0.1

0.075

0.075

0.075

0.1

0.025

0.05

0.025

0.175

0.15

0.05

0.025

0.025

0.025

0.1

0.025

0.05

0.05

0.025

0.025

0.03

0.05

0.075

0.025

0.025

0.075

0.075

0.05

0.075

0.075
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 :قائمة بأصحاب الصلحة الذین تمت مقابالتھم ):Gالملحق (خ) (
 

 أیدانى، أحمد، منسق، الشبكة الشمالیة، طنجة •

 وى اإلعاقةذعمراني، سمیة، رئیس، تجمع حقوق األشخاص  •

 إتصال اإلعاقة، المجلس القومى لحقوق اإلنسانعمراوى، بشرى، نقطة  •

 أرسى، عبد العزیز، طالب دكتوراه، كلیة العلوم والتربیة، الرباط •

 الذهنیة، فاس االعاقة ذويبسمة، إسماعیل، مدیر، جمعیة بسمةلألطفال  •

 سال فيبن حسن، دكتور خالد (مدیر مركز سال) مركز محمد الخامس للمعاقین  •

 ر، مدرسة تكوین األساتذة بالرباطزلسي عبد السالم، مدی •

 بودار، حامد، مسئول إعادة هندسة المناهج، معهد تكوین الألساتذة،  •

 ، وزارة التربیة الوطنیةاالعاقة، دكتور أنوار، إدارى رئیسي، مسئول عن تمدرس التالمیذ ذوي یايبوك •

 شفیقي، ریكایا (مدیر مشروع) العالمیة لإلعاقة •

 تعلیم، الیونیسیفخالد، خبیر  شنجویتس، •

 ، وزارة التضامن، والمرأة، واألسرة، والتنمیة االجتماعیةاالعاقةالجنویني، رشید، مدیر قسم تذكیة حقوق األشخاص ذوي  •

 لحقوق اإلنسان الوطنيالمجلس  ر،حنفاوى، خالد، مدی •

والبرایل)  ليأدوات الحاسب اإل استخدامإدریسي عز العرب، (رئیس ومؤسس والمدیر التربةي، مدرب للمكفوفین على  •

 منظمة لویس برایل

 االعاقةمكني، عبد المجید، السكرتیر العام، تجمع لحقوق الشخاص ذوي  •

 للخدمات التعلیمیة، منظمة تذكیة المكفوفیة بالمغرب الوطنيعبد الرازق، جهرى، المدیر  •

 ، منظمة تذكیة المكفوفین،سمار، صالح الدین مدیر الخدمات المركزیة، قائم بعمل السكرتیر العام •

 ربانى، دریس، أمین صندوق، قسم تمارة، منظمة تذكیة المكفوفین  •

 شنهیه، هادو، ناظر مدرسة، قسم تمارة، منظمة تذكیة المكفوفین •

 باللي، لطیفة، رئیس، قسم مراكش، منظمة تذكیة المكفوفین، مدرسة أبوالعباس السبتي للمكفوفین، مراكش •

 ، ناظر مدرسة أبو العباس السبتي للمكفوفین، مراكشطالب -عبد الفاضل آیة •

 غربى، محجوب، مدرس لغة فرنسیة، مدرسة أبو العباس السبتي للمكفوفین، مراكش •

 لحروفة، سعید، جمعیة أولیاء أمور التالمیذ المكفوفین، مدرسة أبو العباس السبتي للمكفوفین، مراكش •

 تاقف، سعود، أمین صندوق منظمة تذكیة المكفوفین •

 إسماعي، طارب، السكرتیر العام، جمعیة شروق للصم، مراكش •
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 موحد، جمال، رئیس جمعیة شروق للصم، مراكش •

 ، مدرس لغة فرنسیة/عربیة، جمعیة شروق للصم، مراكشيأیة سیدي، حفصة علو  •

 األزهرى، یوسف، مدیر إدارة برامج التكوین، وزارة التربیة الوطنیة •

 عن إدارة التكوین بوزارة التربیة الوطنیةبالعربي، دلیلة، مدیر قسم، مسئول  •

 الملكة، قسم الدار البیضاء، منظمة تذكیة المكفوفین إليزغاري، لیلي، رئیس ومستشار مع •

 رابط، حامد، نائي أمین الصندوق، عضو مجلس إدارة ممثل عن الدار البیضاء، منظمة تذكیة المكفوفین •

 ضاء، منظمة تذكیة المكفوفینبالل، حسین، ناظر مدرسة للمكفوفین، الدار البی •

 ید للصم، سال فيبوشیخي، محمد، معلم ومنسق، جمعیة ید  •

 ید للصم، سال (أصم) فيترخامي، یوسف، رئیس، جمعیة ید  •

 ید للصم، سال (صماء) فيبن عاودا، أمیمة، مدرب حیاكة، جمعیة ید  •

 ید للصم، سال (أصم) فيالعوایطي، أمین، مدري تصفیف الشعر، جمعیة ید  •

 ید للصم، سال (أصم) فيرفي، محمد، مدرب حیاكة، جمعیة ید ش •

 ( منسق شبكة المتوسط "مید نت" للشباب)، منظمة الیونسكو مصفر، زبیدة، •

 طیمة، رئیس قسم التنمیة، وكالة التنمیة االجتماعیةامراد، ف •

 سمار، الدین، مدیر الخدمات المركزیة، منظمة تذكیة المكفوفین بالمغرب •

 الهادى، مدیر، المدرسة الوطنیة للهندسةسعودي، عبد  •

 للصم بالمعرب الوطنيتحاد السید/ نزار قسمي، رئیس اال •
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              ستمارة أسئلة مقابالت أصحاب المصلحةا ):Hالملحق (د) (

 )هذا الملحق بالكامل أسئلة بدون اجوبة(
 

 من الوزارة أو مسئولین حكومیین آخرین
 

 ا فیما یتعلق بتعلیم األطفال ذوي اإلعاقة؟ هل تعتقد أنه یتم تنفیذ هذه القوانین بشكل فعال؟بها حالیً ما هي القوانین المعمول  •

 كیف یمكنكم تقییم النظام التعلیمي الحالي لألطفال ذوي اإلعاقة؟ ما هي نقاط القوة في النظام الحالي؟ ما هي التحدیات؟ •

-2األطفال ذوي اإلعاقة في المستقبل؟ ماذا یمكن عمله على المدي القصیر ( ما الذي یمكن القیام به في المستقبل لتحسین تعلیم •

 سنة) 10-5الطویل ( ىسنوات)؟ ما یمكن القیام به على المد 5

ما هو نوع الدعم والخدمات المتاحة حالیا لألطفال الصم / ضعیفي السمع والمكفوفین/ ضعیفي النظر (على سبیل المثال تطبیقات  •

 االشارة، التكنولوجیا المساعدة، الخ)؟ برایل، تعلیم لغة

كیف یمكنكم تقییم وضعیة الخدمات المقدمة لهذه الشرائح من السكان (على سبیل المثال، التي مولتها الحكومة أو التي دعمت من  •

 طرف القطاع الخاص)؟

للنظر والسمع داخل الفصول ما هي الطرق الحالیة لتشخیص حاالت األطفال المكفوفین أو الصم؟ هل هناك فحوصات روتینیة  •

 الدراسیة في مدارس التعلیم العام؟

المدرسة؟ ما هي التحدیات التي تواجه تسجیل األطفال  ىإلألطفال ذوي اإلعاقة الذین ال یذهبون اكیف تتعامل الحكومة مع  •

 المعوقین في المدرسة؟

والمتاحة لألطفال المكفوفین أو األطفال الذین یعانون من ما هي الموارد التعلیمیة (المناهج والكتب المدرسیة وغیرها) المتوفرة  •

 الصمم؟

 ؟ ماذا یجب القیام به لتعزیز هذه الجهود؟مملكةما هو الوضع الحالي إلدراج تكوین المعلمین في التربیة الخاصة والدامجة في ال•  •

القوانین الحالیة لنشر الوعي وتحسین قبول األطفال ما هو الموقف العام للسكان تجاه األطفال ذوي اإلعاقة؟ ما هي اإلجراءات أو  •

 ذوي اإلعاقة؟

 ما نوع الدعم الذي تحتاجه الوزارة للمضي قدما من أجل تحسین فرص التعلیم لألطفال ذوي اإلعاقة؟ •

 
 

 المنظمات غیر الحكومیة الدولیة والمنظمات غیر الحكومیة وغیرها
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 ي مجال   تعلیم األطفال ذوي اإلعاقة؟ یرجى وصف البرامج والمبادرات الحالیة.ما هو الدور الحالي اللذي تقوم به مؤسستكم ف •

 كیف تقیمون نظام التعلیم الحالي لألطفال ذوي اإلعاقة؟ ما هي نقاط القوة في النظام الحالي؟ ما هي التحدیات؟ •

  ما الذي یمكن القیام به في المستقبل لتحسین تعلیم األطفال ذوي اإلعاقة في المستقبل؟ •

؟ ما هي أكبر التحدیات غیر المتمدرسینعاقة اإل يذو تحسین وضعیة األطفال  إليما هي المشاریع او البرامج الحالیة التي تهدف  •

 القضایا؟ ماذا ینبغي القیام به في المستقبل لمعالجة هذه المسألة؟  هالمرتبطة بهذ

هل هناك فحوصات روتینیة للنظر والسمع داخل الفصول ما هي الطرق الحالیة لتشخیص حاالت األطفال المكفوفین أو الصم؟  •

 الدراسیة في مدارس التعلیم العام؟

ما هي نوعیة الخدمات المتاحة حالیا لألطفال الصم / ضعیفي السمع والمكفوفین/ ضعیفي النظر (على سبیل المثال تطبیقات  •

 ة، التكنولوجیا المساعدة، الخ)؟لغة االشار برایل، تعلیم 

 یر هذه الخدمات لهذه الشرائح (على سبیل المثال، تلك التي مولتها الحكومة أو التي دعمها القطاع الخاص)؟یتم توف كیف •

 ما هي الوسائل التعلیمیة (المناهج والكتب المدرسیة وغیرها) المتوفرة والمتاحة لألطفال المكفوفین أو األطفال الصم؟ •

 ؟ ماذا یجب القیام به لتعزیز هذه الجهود؟مملكةربیة الخاصة والدامجة في الما هو الوضع الحالي إلدراج تكوین المعلمین في الت •

قبول  نما هو موقف السكان العام تجاه األطفال ذوي اإلعاقة؟ ما هي اإلجراءات أو القوانین المتاحة حالیا لبناء الوعي وتحسی •

 األطفال ذوي اإلعاقة؟

ة التربیة الوطنیة في المستقبل؟ ما هو الدور الذي ینبغي لمدارس المكفوفین أو ما هي أنواع البرامج التي ترغب في أن تتبناها وزار  •

مدارس الصم ان تقوم بها في المستقبل؟ ما هو الدور الذي یجب على اآلباء القیام به في المستقبل؟ ما هو الدور الذي ینبغي أن 

 تقوم به منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة في المستقبل؟

 
 وي االعاقة منظمات األشخاص ذ

 
 وصف البرامج والمبادرات الحالیة. ى؟ یرجمملكةتعلیم األطفال ذوي اإلعاقة في البما هو دوركم الحالي فیما یخص  •

كیف  ما هي القوانین المعمول بها حالیا فیما یتعلق بتعلیم األطفال ذوي اإلعاقة؟ هل تعتقد أنه یتم تنفیذ هذه القوانین بشكل فعال؟ •

 هذه القوانین؟ وكیف یمكن تعزیز القوانین في المستقبل؟بتمت عملیة التشاور مع األشخاص ذوي اإلعاقة فیما یخص 

 كیف یمكنكم تقییم النظام التعلیمي الحالي لألطفال ذوي اإلعاقة؟ ما هي نقاط القوة في النظام الحالي؟ ما هي التحدیات؟ •
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 حسین تمدرس األطفال ذوي اإلعاقة؟ما الذي یمكن القیام به في المستقبل لت •

ما هي الطرق الحالیة لتشخیص حاالت األطفال المكفوفین أو الصم؟ هل هناك فحوصات روتینیة للنظر والسمع داخل الفصول  •

 الدراسیة في مدارس التعلیم العام؟

سبیل المثال تطبیقات برایل،  ما هي الخدمات المتاحة حالیا لألطفال الصم /ضعیفي السمع والمكفوفین/ ضعیفي النظر (على  •

 تعلیم لغة االشارة ، التكنولوجیا المساعدة، الخ)؟

لیة التي یتم بها توفیر هذه الخدمات لهذه الشرائح (على سبیل المثال، تلك التي مولتها الحكومة أو التي دعمها القطاع آلماهي ا •

 القریة والحضریة؟ المناطقخري؟ بین أ ىإلالخاص)؟ كیف تختلف من جهة 

 ه؟ ما هي أكبر التحدیات المرتبطة بهذغیر المتمدرسینعاقة ذوي اإلتحسین وضعیة األطفال  ىإلتهدف  ما هي المشاریع التي •

 القضایا؟ ماذا ینبغي القیام به في المستقبل لمعالجة هذه المسألة؟ 

 ما هو موقف المواطنین تجاه األطفال ذوي اإلعاقة؟ •

 قبول األطفال ذوي اإلعاقة؟ ونحسینما هي اإلجراءات أو القوانین المعمول بها حالیا لبناء الوعي  •

ما هي أنواع البرامج التي ترغب في أن تتبناها وزارة التربیة الوطنیة في المستقبل؟ ما هو الدور الذي ینبغي لمدارس المكفوفین أو  •

دور الذي یجب على اآلباء القیام به في المستقبل؟ ما هو الدور الذي ینبغي أن ن تقوم به في المستقبل؟ ما هو الأمدارس الصم 

 تقوم به منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة في المستقبل؟

 جمعیات اآلباء واألمهات
 

 ؟ یرجى وصف البرامج والمبادرات الحالیة.مملكةتعلیم األطفال ذوي اإلعاقة في البما هو دوركم الحالي فیما یخص  •

 نكم وصف نظام التعلیم الحالي لألطفال ذوي اإلعاقة؟ ما هي نقاط القوة في النظام الحالي؟ ما هي التحدیات؟كیف یمك •

 ما الذي یمكن القیام به في المستقبل لتحسین تعلیم األطفال ذوي اإلعاقة في المستقبل؟ •

ظر (على ســبیل المثال تطبیقات برایل، ما هي الخدمات المتاحة حالیا لألطفال الصــم /ضــعیفي الســمع والمكفوفین/ ضــعیفي الن •

 تعلیم لغة االشارة، التكنولوجیا المساعدة، الخ)؟

ماهي االلیة التي ییتم بها توفیر هذه الخدمات لهذه الشــــــــــــــرائح (على ســــــــــــــبیل المثال، تلك التي مولتها الحكومة أو التي دعمها  •

 القطاع الخاص)؟ 

 سیة وغیرها) المتوفرة والمتاحة لألطفال المكفوفین أو األطفال الصم؟ما هي الوسائل التعلیمیة (المناهج والكتب المدر  •
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؟ ماذا یجب القیام به لتعزیز هذه المملكةما هو الوضــــــــــــــع الحالي إلدراج تكوین المعلمین في التربیة الخاصــــــــــــــة والدامجة في  •

 الجهود؟

القوانین لبناء الوعي وتحســـین قبول األطفال ذوي ما هو موقف الســـكان العام تجاه األطفال ذوي اإلعاقة؟ ما هي اإلجراءات أو  •

 اإلعاقة؟

مــدارس  أن تقوم بــه مــا هي أنواع البرامج التي ترغــب في وزارة التربیــة القیــام بهــا في المســــــــــــــتقبــل؟ مــا هو الــدور الــذي ینبغي •

في المســتقبل؟ ما الدور الذي ینبغي أن القیام به لمكفوفین أو مدارس لصــم في المســتقبل؟ ما هو الدور الذي یجب على اآلباء ا

 منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة في المستقبل؟تقوم به 

 المدارس
 

 ينســــبة المعلم / الطالب؟ أین تتلق المدرســــة الخاصــــة بك؟ ما هي ىإلیرجى وصــــف مدرســــتك؟ كم عدد األطفال الذین یذهبون  •

 حیث الموارد والخدمات؟ نكم تتلقون الدعم الكافي من الحكومة منأ ونهل تشعر  التمویل؟

ان  ؟ هل تشــعرمملكةالتعلیم الخاص في ال ىعل أو التدریب الدمج ىالتدریب عل ما هو الوضــع الحالي لتدریب المعلمین إلدراج •

 تدریب المعلمین الحالي یقدم االستعداد الكافي لتعلیم األطفال المعوقین؟ ماذا یجب القیام به لتعزیز هذه الجهود؟

الرؤیة (على سبیل المثال خدمات برایل، منخفضي ما هي الخدمات المتاحة حالیا لألطفال الصم / منخفضي السمع والبصر /  •

 تعلیم لغة االشارة، التكنولوجیا المساعدة، الخ)؟

 لیة تقدیم هذه الخدمات للسكان (على سبیل المثال، تمویل من الحكومة أو دعم من القطاع الخاص)؟آما هي  •

ي الموارد التعلیمیة (المناهج والكتب المدرســـــــــیة وغیرها) المتوفرة والمتاحة لألطفال المكفوفین أو األطفال الذین یعانون من ما ه •

 الصمم؟

 نما هو موقف المواطنین تجاه األطفال ذوي اإلعاقة؟ ما هي اإلجراءات أو القوانین المعمول بها حالیا لبناء الوعي وتحســــــــــــــی •

 اقة؟قبول األطفال ذوي اإلع

لمكفوفین أو اتقوم وزارة التربیة بها في المســــــــــــتقبل؟ ما هو الدور الذي ینبغي لمدارس  فى أن نو ما هي أنواع البرامج التي ترغب •

تقوم به في المســـــــــتقبل؟ ما هو الدور الذي یجب على اآلباء في المســـــــــتقبل؟ ما الدور الذي ینبغي أن  القیام بهمدارس للصـــــــــم 

 قة في المستقبل؟منظمات األشخاص ذوي اإلعا
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 التعلیم الدامج  وسیاسة ): قائمة تحقق نظمIالملحق ( ز)  (

ومشروع التعلیقات العامة للجنة  االعاقةاألمم المتحدة لحقوق األشخاص ذوي  تفاقیةالمقاالت المتنوعة ال ىإلتستند قائمة التحقق 

 التعلیم الدامج. فيعلى الحق  االتفاقیة

و مطل ئكةعكيل  ا عك م:يح و ئكعئل آ ل  ئكحقه

 تحت مسئولیة وزارة التعلیم االعاقةیدمج جمیع األطفال ذوي  •

 ینشيء لجنة بین القطاعات للتعلیم الدامج عبر الوزارات الحكومیة تضم: •

o وزارة المالیة 

o وزارة الصحة 

o وزارة النقل 

o وزارة التخطیط 

o وزارة الرعایة االجتماعیة وحمایة الطفل 

 ما قبل الخدمة للمعلمین مهنيالدامج أحد مكونات التكوین الیطلب أن یكون التعلیم  •

 ین معلمین ذوي إعاقاتیعیشرع فى ت •

 االعاقةیوفر أماكن اإلقامة/ سبل الراحة للمعلمین ذوي  •

 والتعلیم الدامج االعاقةاألطفال ذوي  تتلبي حاجا االستراتیجیةیضمن أن خطط قطاع التعلیم العام/أو الخطط  •

لتعلیم لتدعم التشریع الخاص باإلعاقة وتوضح تفصیالت عملیة تنفیذ نظام تعلیمي دامج یتضمن یطور خطة لقطاع ا •

 كل من المناطق القرویة والحضریة. فيلتزم بها یتخصیص موارد بشریة ومالیة كافیة و 

إیجابیة لتخفض من بوتقدم اإلعاقة بطریقة تمكن األفراد و  االعاقةیضمن أن مواد التعلیم والتعلم داجمة لألفراد ذوي  •

 الوصم وتدعم التعلیم الدامج.

 حول القوانین المقترحة والخطط التربویة االعاقةواألفراد ذوي  االعاقةیتشاور مع أولیاء أمور األطفال ذوي  •

 ینشيء آلیة للتوعیة لبناء الوعي لدى أولیاء األمور والمجتمع حول القضایا المرتبطة باإلعاقة والتعلیم الدامج. •

 مستخدما أسئلة األمم المتحدة الوظیفیة إلعالم السیاسات والبرامج االعاقةالبیانات عن اإلطفال ذوي یجمع  •

 نظام إدارة البیانات والمعلومات التعلیمیة فيیدخل بیانات اإلعاقة  •

 لنواتجلیطور أطر للمتابعة بها مؤشرات بنائیة، إجرائیة ومؤشرات  •
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ش  ذ ئكقئمهمو ئكخئ ا عكو ئألضئ م:يج ثˇ آ ل  ائكةعكيل ئكخئ

 یحظر التمییز على أساس اإلعاقة •

 یسعي القانون لتحقیقها على جمیع مستویات التعلیم. التيیقدم تعریفا واضحا للدمج واألهداف المتخصصة  •

 الدولة أن تنص بوضوح على أن الدمج هدفا فيیجب على جمیع التشریعات التي قد تؤثر على التعلیم الدامج  •

 ى، بغض النظر عن التشخیص الطبي أو الحدة، لدیهم الحق في الحصول علاالعاقةیؤكد على أن جمیع األطفال ذوي  •

 أحیائهم السكنیة. في التيالمدارس الحكومیة  فيتعلیم ثانوي  ىإلتعلیم ابتدائي مجان والوصول 

 تعلم الدامجیضمن أن التالمیذ ذوي اإلعاقة أو بغیر إعاقة لدیهم ذات اإلتاحة لفرص ال •

 .االعاقةیوفر وسائل الراحة المعقولة لجمیع األطفال ذوي  •

رعایة مؤسسیة  فيالمجتمع وال یجب أن یوضعوا  فيالحیاة  فيیعید التوكید على أن األطفال ذوي اإلعاقة لهم الحق  •

 لفترات طویلة.

متضمنة  ،مؤسسات، أن یتم تطویر وتأسیس خطة قویة لرفع الطابع المؤسسي فيحالة إن یكونوا حالیا موضوعین  في •

 خطة لإلستدامة والمتابعة

 یطلب من جمیع المدارس الجدیدة أن یتم تصمیمها وبنائها طبقا للمعاییر المقبولة لتكون متاحة للجمیع •

ة، مع خطة للمتابعة لضمان أن العمل قد یوفر خطة زمنیة لتطویع المدارس القائمة لضمان أنها تلبي معیار مقبول لإلتاح •

 الزمن المحدد. فيإنتهي 

 وتقییم ودعم األفراد ذوي اإلعاقة. ىیطور إطار متسق للتعرف عل •

نظام المدرسة، شاملة المجالس المدرسیة،  فيأن یستمع إلیهم  فيلهم الحق  االعاقةیضمن أن جمیع األطفال ذوي  •

آلیات یستطیعون من خاللها الطعن في القرارات المتعلقة  ىإللوطنیة، باإلضافة الكیانات الحاكمة، الحكومة المحلیة وا

 بالتعلیم.

 االعاقةیطلب أن یكون المنهج الوطني متاحا لجمیع األطفال وتدعم نظاما لتطویع المناهج كما یتطلبها التالمیذ ذوي  •

مواد مثل البرایل، بدائل الطباعة،  ستخدامالالتكنولوجیا المعاونة متضمنة الفرصة  ىإلیوفر للتالمیذ فرًصا للوصول  •

 هناك حاجة لذلك توكذلك مهارات التوجه والتنقل إذا كان ،الوسائط المعززة والبدیلة، سبل وأشكال االتصال

 یوفر للتالمیذ الصم أو ضعاف السمع فرصة لتعلم لغة اإلشارة المحلیة •

 التعلیم. فيتنفیذ من أجل تغییر أیة انتهاكات للحق فعالة، متاحة، آمنة، وقابلة لل تكونیطور آلیة للشكاوى  •
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 اإلعاقة انتشارمقارنة دولیة بین معدالت  ):Jالملحق (ر) (
 

 
 الدولة

 
 المصدر

 
 العام

 %
 اإلعاقة

 
 االتجاه

%23،90 2010 تعداد السكان البرازیل  الوظیفیة 
%20 2014/15 إستقصاء المملكة الكتحدة  الوظیفیة 
%19،40 2000 تعداد السكان الوالیات المتحدة  الوظیفیة 
%19 2010 تعداد السكان الوالیات المتحدة  الوظیفیة 

%18،50 2001 تعداد السكان كندا  الوظیفیة 
%18 2007 إستقصاء آیرلندة الشمالیة  الوظیفیة 

%15-12 غیر معروف غیر معروف النرویج  الوظیفیة 
%14،50 2000 تعداد السكان البرازیل  الوظیفیة 

%12،20 1991 تعداد السكان المملكة المتحدة  الوظیفیة 
%12،20 2011 تعداد السكان بوالندة  الوظیفیة 
%10 1988 تعداد السكان بوالندة  الوظیفیة 
%6،30 غیر معروف غیر معروف جامایكا  اإلعاقة 
%5،70 غیر معروف غیر معروف المجر  الحاالت 
%5،20 2004 تعداد السكان المغرب  الحاالت 
%5 غیر معروف غیر معروف نایجیریا  اإلعاقة 
%3،80 1984 غیر معروف إثیوبیا  اإلعاقة 
%3،50 2001 غیر معروف یوغندة  الحاالت 
%2،30 2000 غیر معروف الكسیك  الحاالت 
%2،20 1992 غیر معروف تشیلي  الحاالت 
%1،80 1993 غیر معروف كولومبیا  الحاالت 
%1،80 غیر معروف غیر معروف فبسطین  الحاالت 
%1،40 غیر معروف غیر معروف تركیا  اإلعاقة 
%1،30 غیر معروف غیر معروف الفلبین  اإلعاقة 
%1،20 2004 تعداد السكان األردن  اإلعاقة 
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 المكفوفین درسقائمة تحقق معاییر تم): kالملحق (ز) (

 
 البیئة تعلیمیة

 للبیئة التعلیمیة للمدرسة؟ما أفضل وصف  •

o مدرسة داخلیة (سكنیة) للتالمیذ المكفوفین أو ضعاف البصر 

o للتالمیذ المكفوفین أو ضعاف البصر یةالمدرسة الیوم 

o مدرسة / برنامج/ فصل مدرسي دامج/ة بها كل من التالمیذ المكفوفین وغیر المكفوفین 

o بداخل مدرسة للمبصرین بالمدرسة للتالمیذ المكفوفین أو ضعاف البصر عدلفصل م 

o بداخل مدرسة للمبصرین االعاقةبالمدرسة لجمیع التالمیذ ذوي  عدلفصل م 

o  معلمین متنقلین بالمدرسةمن غرف للمصادر أو خدمات 

o  مدرسة بدون خدمات أو دعمالتعمیم البیئة/ الوضعیة بداخل 

 
 الفصول المدرسیة

 البیئة

 بالفصول ةنسبة التالمیذ منخفض ىإلنسبة المعلم/عضو هیئة التدریس  •

 الفصول ساطعة بشكل كافي للتالمیذ ضعاف البصر ألن یروا المعلم والسبورة  فياإلضاءة  •

 (بدون أن تكون المعة، ویوجد إختیارات إلضاءة السقف وضوء الشمس) 

 لدى التالمیذ ضعاف البصر خط مباشر لرؤیة المعلم والسبورة •

  یةالسمع هاحتیاجاتب فيت التيالرؤیة الخاصة بكل تلمیذ و  الفصل بناء على فيینظم الجلوس  •

 نظم للتنظیم والتقوییم الیومي لكل تلمیذ توجد  •

 التحرك فیه بحریةبح لكل التالمیذ سمالفصل متاح ومنظم بشكل ی •

 هیة للفصل وبیئة المدرسةجیكفوفین أو ضعاف البصر إرشادات تو یتوفر للتالمیذ الم •

 الفصل فيالتدریس 

 الفصل في الوطنيیدرس المنهج  •
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 فيادعم إض ىإلحاجة  فيیعدل أو یطوع المنهج للتالمیذ الذین  •

 أشكال بدیلة فيتستخدم ذات الكتب المقررة والمواد المستخدمة في فصول التعلیم العام ولكنها متوفرة  •

 الفصول فيالصوتیة  مثل الطباعة كبیرة الحجم، البرایل/ الرسومات عن طریق اللمس، و /أو التسجیالت

 االعاقةألفراد ذوي لالتعلیمیة صوًرا وقصًصا إیجابیة وممكنة  ةتتضمن الكتب المقررة واألمثل •

 لمعاونتهم على فهم أفضل للمواد  ،تعطي التعلیمات وشرح المفاهیم على ورق بطباعة كبیرة أو برایل/ أو رسومات قابلة للمس •

 طبقا للحاجة (لوحة المفاتیح، ال یوجد تحدیًدا زمنًیا...ألخ) االختبارات فيتوفیر سبل الراحة لألطفال  •

 یسمح للتالمیذ بالتفاعل والعمل مًعا •

  األنشطة الریاضیة والترفیهیة. فيلدى التالمیذ القدرة على المشاركة  •

 تاجون إلیها، متضمنة:حالتكنولوجیا المعاونة للتالمیذ الذین ی تتوفر •
o اللوح والقلم 
o أجهزة بصریة 
o لبرایلرا 
o ليبرنامج الكالم المركب للحاسب اإل 
o (مثل جهاز التسجیل الصوتى أو أجهزة أخرى) مدون ألكترونى للمالحظات 
o عروض البرایل القابلة للتحدیث 
o برنامج تكبیر الشاشة 
o تلیفزیون مغلق الدائرة 
o آلة حاسبة كبیرة الطباعة 
o  يأشیاء أخر _____________ 

 خلفیة وتكوین األساتذة

 خرین قراءة وفهم البرایلاآلمتخصصین الالموارد أو  وموفرىلمعلمین، یستطیع ا •

 المعلمین والمتخصصین بداخل المدرسة مؤهلین للتدریس بالبرایل قراءة وكتابة، وتوفیر التدریب على التوجه والتنقل. •

 ضعاف البصروسائط التعلم وأجهزة التكنولوجیا للدارسین المكفوفین/أو لدى المعلمین المهارة لتشغیل  •

 توظف المدرسة معلمین مكفوفین أو ضعاف البصر •

بعد الثانویة ومعتمدة، على التعلیم الخاص أو التعلیم الدامج مع التركیز ذات مرحلة جمیع المعلمین قد تلقوا تدریب من مدرسة  •
 على الدارسین المكفوفین أو ضعاف البصر.

 حدیث المستمر لمهارات ومعارف المعلمتوفر المدرسة خدمات التنمیة المهنیة المستدامة للت •



98    
 واحتیاجاتھ مغربفى الإلعاقة لوضع التعلیم الدامج لدراسة تحلیلیة                                    

 

 القضایا المتعلقة باألطفال الذین قد یكون لدیهم إعاقات إضافیة ومشكالت سلوكیة. على بیتوفر التدری •

 النظام المدرسي

 تسمح لجمیع التالمیذ بالتحرك فیها بحریة التيالبیئة المدرسیة متاحة ومنظمة بالطریقة  •

 الخاص أو التعلیم الدامج للدارسین المكفوفین أو ضعاف البصریتدرب اإلداریین على التعلیم  •

 اتقدم أطفالهم دراسیً حول یتفاعل اإلداریین والمعلمین مع األسر  •

 یقدم موظفي المدرسة خدمات للمجتمع •

فیذ وتن ،ثناء تطویر، مراجعةأ فيمعلمین، المتخصصین، التالمیذ، األسر) الجمیع أصحاب المصلحة ( عیتعاون اإلداریین م •
 السیاسات، البرامج، الخدمات،...ألخ

 خدمات إضافیة

 توفیر األجهزة المعاونة وأجهزة للتوجیه والتنقل للتالمیذ بدون تكلفة لألسر.  •

 ألطفال المتعرف علیهم بأنهم مكفوفین أو ضعاف البصر.مع التعرف المبكر والتدخل لیوجد نظام  •

 إختبارات للرؤیة والتدخل المبكر •

 تدهورة وتوفیر الخدمات اإلضافیة إن لزم األمرمللحاالت الالمتابعة  •

 یتوفر تدریس أكادیمى للتالمیذ إذا لزم األمر •

 بدون أیة تكلفة إضافیة على األسرة إذا لزم األمر مهنيیتوفر التدریب على لتوجه والتنقل من خالل متخصص  •

 فة إضافیة على األسرة إذا لزم األمربدون أیة تكل مهنيمن خالل مدرب  مهنيوال ،طبیعىیتوفر العالج ال •

 ات التلمیذاهتماممن ذلك (بعد التخرج) لو كان  مهنيمتضمنة التكوین ال نتقالتتوفر خدمات اال •

 تتوفر تدریبات لبناء مهارات المعیشة المستقلة ومهارات التكییف •

 النمو...ألخ يفالمتعددة مثل فقدان السمع، التأخر  االعاقة ذويتتوفر خدمات إضافیة للتالمیذ  •

 ا لتفهم أفضل لإلعاقة والتنوع.أنشطة توعیة للتالمیذ المبصرین وغیر المعاقین سمعیً  •

 المساءلة ومشاركة أصحاب المصلحة •
o التقییم وجمع البیانات 
o المدخالت من البالغین والتالمیذ المكفوفوین وضعاف البصر 
o المدخالت من البالغین والتالمیذ المبصرین 
o  األسرالمدخالت من 
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 مشاركة أولیاء األمور واألسر •
o يتدریبات لرفع الوع 
o على البرایل/ الوسائط التعلیمیة/ التكنولوجیا المعاونة تتدریبا 
o مجموعات الدعم 

 الدارسین الصم ومكفوفین

 مكفوفال-ضع المناسب والخدمات للطفل األصمالتقییم الفردى لتحدید المو  •

 ،ومدرس الفصل ،لمدرسةا مع امج للصم لتوفیر الدعم والتدریب والتشاورتدریب المعلم/أو المتخصص على التعلیم الد •
 والموظفین

 لدیها أصم مكفوف وتوفیر الموارد الخاصة بالصم والتدریب على لغة اإلشارة و/أو لغة اإلشارة باللمس التيالدعم المتسع لألسر  •

 لنماذج قدوة وأحداث من مجتمع الصم المكفوفینالتالمیذ تعرض  •

 الفصول المدرسیة فيتوفیر سبل الراحة اإلضافیة  •
o  اللمس والتواصل عن طریق اللمسبمتدخل/ مترجم مدرب على لغة اإلشارة، لغة اإلشارة 
o  أكثر للمعاونة على التعلمحسیة تعدیالت إضافیة للمنهج تتضمن أسالیب 
o (ال تعتمد على السمع) توفیر أجهزة مناسبة من وسائط التعلم 
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 الصم مدرسقائمة تحقق معاییر ت: L)الملحق (س)(

 
 البیئة التعلیمیة

 ما أفضل وصف للبیئة التعلیمیة للمدرسة؟ •

o مدرسة داخلیة (سكنیة) للتالمیذ الصم أو ضعاف السمع 

o المدرسة الیومیة للتالمیذ الصم أو ضعاف السمع 

o الصم تنفذ بها إزدواجیة اللغة مدرسة / برنامج/ فصل مدرسي دامج/ة بها كل من التالمیذ الصم وغیر 

o بالمدرسة للتالمیذ الصم أو ضعاف السمع بداخل مدرسة لغیر الصم عدلفصل م 

o  بداخل مدرسة لغیر الصم االعاقةبالمدرسة لجمیع التالمیذ ذوي معدل فصل 

o  مدرسة لغیر الصمالمعلمین متنقلین بیقدمها غرف للمصادر أو خدمات 

o  المدارس العامة بدون خدمات أو دعمتعمیم البیئة/ الوضعیة على 

 
 الفصول المدرسیة

 البیئة

 بالفصول، ویتوفر التدریس الفردى إذا لزم األمر ةمنخفض نسبة التالمیذ ىإلنسبة المعلم/عضو هیئة التدریس  •

 الفصول ساطعة بشكل كافي لجمیع التالمیذ ألن یروا المعلم والسبورة  فياإلضاءة  •

 (بدون أن تكون المعة، ویوجد إختیارات إلضاءة السقف وضوء الشمس) 

 لدى جمیع التالمیذ خط مباشر لرؤیة المعلم والسبورة •

 بكل تلمیذ خاصةلا االحتیاجاتالوفاء باالعتبار  فيیرى ویسمع كل تلمیذ، أخذا  لكيالفصل  فيینظم الجلوس  •

 توجد إنذارات بصریة لحاالت الطواريء •

 لكل التالمیذ التحرك فیه بحریةیسمح منظم بشكل الفصل متاح و  •

 الفصل فيالتدریس 

 الفصل في الوطنيیدرس المنهج  •

 یعدل أو یطوع المنهج للدراسین العتمدین على البصر •
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  فيیعدل أو یطوع المنهج للتالمیذ الذین قد یحتاجون لدعم إضا •

 تستخدم ذات الكتب المقررة والمواد المستخدمة في فصول التعلیم العام  •

 الفصل المدرسي فيأشكال بصریة لتستخدم  ىإلتعدل الكتب المقررة والمواد  •

 المنهج یتضمن تدریس ثقافة وتاریخ الصم •

 تعطي التعلیمات وتشرح المفاهیم للتالمیذ على ورق أو لوح لمعاونتهم على فهم أفضل للمواد  •

 أثناء الیوم المدرسي فيالتالمیذ بما سیتم  یستخدم الجدول الیومى أو الجداول البصریة لتذكرة •

 الفصل (تستخدم لغة اإلشارة الوطنیة وكذلك لغة الكتابة الوطنیة ) فيتستخدم اللغة المزدوجة  •

 أشكال متنوعة...ألخ) في، اإلجابات فياالختبارات طبقا للحاجة (وقت إضا فيتوفیر سبل الراحة لألطفال  •

 یسمح للتالمیذ بالتفاعل والعمل مًعا •

  األنشطة الریاضیة والترفیهیة. فيلدى التالمیذ القدرة على المشاركة  •

 تتوفر التكنولوجیا المعاونة للتالمیذ الذین یحتاجونها، متضمنة: •
o أجهزة معاونة على السمع 
o نظام أف أم (FM) 
o أجهزة تواصل تعزیزیة 

o ___ أشیاء أخرى__________ 

 خلفیة وتدریب المعلمین

 لغة اإلشارة فيالمعلمین طالقة لدى  •

 توظف المدرسة معلمین صم ویستخدمون لغة اإلشارة كاللغة األم •

 تعلیم الصم والتعلیم الخاص من مدرسة بعد المرحلة الثانویة ومعتمدة،  فيالمعلمین تدریبا  يتلق •

 المستدامة للتحدیث المستمر لمهارات ومعارف المعلمتوفر المدرسة خدمات التنمیة المهنیة  •

 یتوفر التدریب علي القضایا المتعلقة باألطفال الذین قد یكون لدیهم إعاقات إضافیة ومشكالت سلوكیة. •

 

 النظام المدرسي

 تسمح لجمیع التالمیذ بالتحرك فیها بحریة التيالبیئة المدرسیة متاحة ومنظمة بالطریقة  •

 جمیع األوقات فيتستخدم لغة اإلشارة  •
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 یعرف اإلداریین/الموظفین لغة اإلشارة ویمكنهم التواصل مع التالمیذ/المعلمن الصم أو ضعاف السمع •

 یتدرب اإلداریین على تعلیم الصم/التعلیم الخاص أو/ التعلیم الدامج  •

 اقدم أطفالهم دراسیً تحول یتفاعل اإلداریین والمعلمین مع األسر  •

 موظفي المدرسة خدمات للمجتمع یقدم •

وتنفیذ  ،ثناء تطویر، مراجعةأ فيیتعاون اإلداریین مع جمیع أصحاب المصلحة (المعلمین، المتخصصین، التالمیذ، األسر)  •
 السیاسات، البرامج، الخدمات،...ألخ

 خدمات إضافیة

 توفیر إختبارات السمع لألسر بدون تكلفة •

 ألطفال المتعرف علیهم بأنهم صم أو ضعاف السمعمع ایوجد نظام للتعرف المبكر والتدخل  •

 للغة اإلشارة إذا لزم األمر وبدون تكلفة على التلمیذ مهنيیتوفر مترجم  •

 یتوفر تدریس أكادیمى للتالمیذ إذا لزم األمر •

 بدون أیة تكلفة إضافیة على األسرة إذا لزم األمر مهنيیتوفر عالج النطق من خالل مدرب  •

 بدون تكلفة على األسرةو  مهنيإذا لزم األمر من خالل مدرب  مهنيو طبیعى یتوفر عالج  •

 ات التلمیذاهتمام ضمن(بعد التخرج) لو كانت  مهنيمتضمنة التكوین ال نتقالتتوفر خدمات اال •

 النمو...ألخ فيالمتعددة مثل فقدان السمع، التأخر  االعاقة ذويتتوفر خدمات إضافیة للتالمیذ  •

 قرانهم الصمأوتقبل ا لتفهم لصم وباإلعاقة للتالمیذ غیر المعاقین سمعیً أنشطة للتوعیة با •

 المساءلة ومشاركة أصحاب المصلحة •
o التقییم وجمع البیانات 
o المدخالت من البالغین والتالمیذ الصم وضعاف السمع 
o المدخالت من البالغین والتالمیذ غیر المعاقین 
o مدخالت من األسر 

 مشاركة أولیاء األمور واألسر •
o يتدریبات لرفع الوع 
o دورات لتعلیم لغة اإلشارة 
o مجموعات الدعم 
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 الدارسین الصم ومكفوفین

 مكفوفالع المناسب والخدمات للطفل األصم لتحدید الموض يالتقییم الفرد •

، ومدرس الفصل ،لمدرسةا مع والتشاور ،والتدریب ،تدریب المعلم/أو المتخصص على التعلیم الدامج للمكفوفین لتوفیر الدعم •
 والموظفین

لدیها أصم مكفوف وتوفیر الموارد الخاصة بالمكفوفین والتدریب على التوجه والتنقل، وسائط  التيالدعم المتسع لألسر  •
 األجهزة استخدامو  ،التعلم

 لنماذج قدوة من الصم المكفوفین وأحداث من مجتمع الصم المكفوفین التالمیذ تعرض •

 الفصول المدرسیة فية توفیر سبل الراحة اإلضافی •
o والتواصل عن طریق اللمس ،متدخل/ مترجم مدرب على لغة اإلشارة، لغة اإلشارة الملموسة 
o ت تعدیالت إضافیة للمنهج تتضمن أشكال متعددة مثل الطباعة الكبیرة، الرسومات الملموسة و/أو التسجیال

 أكثر للمعاونة على التعلمحسیة أسالیب  الصوتیة،
o اسبة من وسائط التعلم (اللوح والقلم، أجهزة بصریة، تلیفزیون مغلق الدائرة )توفیر أجهزة من 
o .التدریب على البرایل كتابة وقراءة وعلى التوجه والتنقل 
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	المبيان رقم (4): آراء الآباء والأمهات حول إعداد المعلم

	8. الممارسات التعليمية للأطفال المكفوفين أو ضعاف البصر
	الوضع الراهن لتمدرس الأطفال المكفوفين أو ضعاف البصر
	طبقا للدراسة المسحية لسنة 2004، فإن الغالبية العظمي، أو تقريبًا 80 في المائة من الأطفال المكفوفين بالمغرب لا يلتحقون بالمدرسة. ويقدر بأن 6476 فقط من الأطفال المكفوفين أو ضعاف البصر يلتحقون بالمدرسة (سكرتارية الأسر والأطفال ذوي الإعاقة، 2004). وتوجد با...
	وللأسف لم ينجح هذا الدمج، جزئيًا بسبب أن أساتذة التعليم العام لم يكن تدريبهم ملائمًا ليتعرفوا على كيفية تعديل التدريس من أجل دمج الأطفال المكفوفين. وبالرغم من وجود تردد مبدئي حول مفهوم التعليم الدامج، فقد كان هناك اهتمام كاف ودعم مبدئي لمفهوم تحويل مد...
	إضافة إلى ماسبق، فقد كان لدى أولياء أمور الأطفال المكفوفين مشاعر مختلطة حول التعليم الدامج. فبالرغم من أن جميع الأفراد المبحوثين كانوا يشعرون بأن التعليم الدامج يوفر للتلاميذ المختلفين فرص للتواصل المتبادل، وبناء عليه فهو يساعد التلاميذ على فهم وتقبل ...
	مبيان رقم (5): أولياء أمور الدارسين المكفوفين: استجابات متعلقة بالتعليم الدامج

	تحليل لتعليم الأطفال المكفوفين أو ضعاف البصر
	هناك فرص محدودة للأطفال المكفوفين وعلى الأخص الفتيات، لتلقي التعليم بالمغرب. فمعظم الفرص التعليمية داخل المملكة توفرها منظمة تذكية المكفوفين بالمغرب التي لديها فقط ثلاث عشر مدرسة في أرجاء المملكة، ونتيجة لذلك فإنها لا تستطيع تقديم التغطية الملائمة لجم...

	9. الممارسات التعليمية للأطفال الصم أو ضعاف السمع
	وتشير نتائج دراسة الآباء والأمهات إلى أن معظم أولياء أمور الأطفال الصم (67 في المائة) قد أفادوا بأن طفلهم ملتحق بمدرسة خصوصية للصم، في حين أن 19 في المائة فقط ملتحقون بمدرسة تدعمها الحكومة. ويبين المبيان رقم (6) تفصيلات إلتحاق التلاميذ طبقا لنوع المدرسة.
	مبيان رقم (6): التحاق الدارس الأصم طبقًا لنوع المدرسة
	جدول رقم (5): اتاحة المواد والخدمات

	تحليل تعليم الأطفال الصم أو ضعاف السمع
	هناك حاجة شديدة لإصلاح نظام التعليم الحالي للأطفال الصم أو ضعاف السمع. فمعظم تعليمهم تقدمه جمعيات لديها القليل من دعم الحكومة المغربية أو بدونه. كذلك، فالتعليم المتوفر لا يتبع المنهج الوطني أو التدريس بلغة الإشارة، ويسمح للأطفال الصم بالحصول فقط على ت...

	10- التوصيات
	تقدم التوصيات التالية بناء على نتائج هذه الدراسة وتهدف لمساعدة المغرب على بناء برنامج المملكة الحالي مع تطوير نظام للتعليم الخاص المتسق مع أفضل الممارسات الدولية.
	توصيات لمشاركة أصحاب المصلحة والتنسيق بينهم
	 تأسيس التعليم الخاص كمسئولية وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بالإضافة إلى ضرورة تحسين التنسيق والتعاون بين الوزارات الحكومية والهيئات غير الحكومية. يجب على وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني أن تطور خطة انتقالية للتحرك إلى الأمام مع تحمل ال...
	 إنشاء وحدة للتعليم الدامج بوزارة التربية الوطنية تتضمن أفرادًا لديهم خبرات في مجال الدمج والتعليم الخاص. وكلما تقوم وزارة التربية الوطنية بإعمال أكثر في مجال الدمج فإنها ستحتاج إلى توسيع القدرات الفنية القائمة بالوزارة لدعم الجهود الوطنية.
	 إنشاء وحدة للتعليم الدامج بوزارة التربية الوطنية تتضمن أفرادًا لديهم خبرات في مجال الدمج والتعليم الخاص. وكلما تقوم وزارة التربية الوطنية بإعمال أكثر في مجال الدمج فإنها ستحتاج إلى توسيع القدرات الفنية القائمة بالوزارة لدعم الجهود الوطنية.
	 إنشاء وحدة للتعليم الدامج بوزارة التربية الوطنية تتضمن أفرادًا لديهم خبرات في مجال الدمج والتعليم الخاص. وكلما تقوم وزارة التربية الوطنية بإعمال أكثر في مجال الدمج فإنها ستحتاج إلى توسيع القدرات الفنية القائمة بالوزارة لدعم الجهود الوطنية.
	 تحديد ميزانية للتعليم الدامج بموازنة وزارة التربية الوطنية. وحتى يتم دعم تعليم الأطفال ذوي الإعاقة فمن الضروري أن تخصص ميزانية للدمج والتعليم الخاص. ففي معظم الدول التي لديها ميزانية للتعليم الخاص تمثل هذه الميزانية تقريبًا العدد الاجمالي للأطفال ذو...
	 دعم المشاركة النشطة لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظمات أولياء الأمور في الآليات القائمة للمتابعة الوطنية. وينطوي هذا على إشراكهم في القرارات الخاصة بالتقييم المستقبلي وتطوير السياسة المرتبطة بالتعليم الدامج، ويجب أن يكون تجمع الإعاقة، بصفته المنظمة...
	o حظر الاستبعاد من نظام التعليم العام. يجب أن يحتوي نظام التعليم على المحفزات والمساءلة لضمان أن التلاميذ ذوي الإعاقة مرحبًا بهم ويدعمهم التعليم العام. تطوير خطة بداخل الخطة الاستراتيجية المقترحة للتعليم الدامج لإيقاف الفصول المدرسية "المتكاملة" وتطوي...
	o يجب تطوير خطة لقطاع التعليم بها تفاصيل تنفيذ نظام التعليم الدامج، مرة أخري يجب أن يتم هذا من خلال مدخلات من منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وخبراء في الإعاقة. يجب أن تطرح هذه الخطة لكل منطقة بطريقة منتظمة لتشجع جميع مستويات نظام التعليم على تبنيها. من ال...
	o تأسيس إجراءات للاختبار و/أو منح الشهادات لاستخدام أفضل الممارسات في تدريس التلاميذ ذوي الإعاقة. العمل مع الجامعات كجزء من الخطة الاستراتيجية على تطوير طريقة شاملة للتكوين أثناء الخدمة لجميع أساتذة التعليم العام والإداريين، على التعليم الدامج وكيفية ...
	o تأسيس إجراءات للاختبار و/أو منح الشهادات لاستخدام أفضل الممارسات في تدريس التلاميذ ذوي الإعاقة. العمل مع الجامعات كجزء من الخطة الاستراتيجية على تطوير طريقة شاملة للتكوين أثناء الخدمة لجميع أساتذة التعليم العام والإداريين، على التعليم الدامج وكيفية ...
	o تأسيس إجراءات للاختبار و/أو منح الشهادات لاستخدام أفضل الممارسات في تدريس التلاميذ ذوي الإعاقة. العمل مع الجامعات كجزء من الخطة الاستراتيجية على تطوير طريقة شاملة للتكوين أثناء الخدمة لجميع أساتذة التعليم العام والإداريين، على التعليم الدامج وكيفية ...
	o يجب استخدام مناهج  موحدة في جميع المدارس والفصول المدرسية، بغض النظر uk تواجد تلاميذ ذوي إعاقة بها. يجب تطويع المناهج طبقًا للحاجة لتفي باحتياجات التلاميذ، بالتشاور مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وخبراء الإعاقة، والتلاميذ، وأسرهم.
	11. الاستنتاجات
	المراجع المستخدمة

	(بترتيبها طبقًا لما وردت به فى التقرير باللغة الإنجليزية):
	قائمة الملاحق
	 الملحق (ت) ((C: نتائج استجابات منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة
	الملحق (ج) (E): نتائج استجابات آباء وأمهات الأطفال الصم أو ضعاف السمع
	الملحق (ح) (F): نتائج استجابات آباء وأمهات الأطفال المكفوفين أو ضعاف البصر
	الملحق (خ) (G): قائمة بأصحاب الصلحة الذين تمت مقابلاتهم:
	الملحق (د) (H): استمارة أسئلة مقابلات أصحاب المصلحة
	الملحق ( ز)  (I): قائمة تحقق نظم وسياسة التعليم الدامج
	الملحق (ر) (J): مقارنة دولية بين معدلات انتشار الإعاقة
	الملحق (ز) (k): قائمة تحقق معايير تمدرس المكفوفين
	الملحق (س)((L: قائمة تحقق معايير تمدرس الصم


