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املوجز التنفيذي

املوجز التنفيذي
ُيع��د دم��ج األطف��ال ذوي اإلعاقة يف التعلي��م وخاصة يف الربامج /التعلي��م يف مرحلة الطفولة املبكرة
خط��وة هام��ة حن��و دع��م حق��وق مجي��ع األطف��ال  -دون النظ��ر الختالفاته��م وقدراته��م  -ت��ؤدي إىل
مش��اركتهم النش��طة ودجمه��م يف جمتمعاته��م ،وميك��ن أن يؤدي دم��ج األطف��ال ذوي اإلعاقة يف برامج
الطفول��ة املبك��رة املصمم��ة بش��كل ش��امل إىل تغي�ير مس��ار من��و الطف��ل ،كم��ا أن ل��ه مزاي��ا اجتماعي��ة
واقتصادي��ة وأخ��رى تتعل��ق حبق��وق اإلنس��ان ،إال أن تعمي��م الدم��ج يف التعلي��م يواج��ه العدي��د م��ن
التحديات يف سياق البلدان النامية والبلدان ذات الدخل املنخفض-املتوسط ،وترتبط تلك التحديات
باحلاجة إىل وجود نظام شامل ومنسق يشمل إطار السياسة التمكينية واالستعداد املؤسسي والوعي
وجتهي��ز البني��ة التحتية وإعداد املناهج الدراس��ية املالءمة والوعي وتغي�ير املواقف وتوافر البيانات
املصنف��ة والق��وى العاملة املاهرة م��ن ذوي املعرفة.

املشكلة:
تواج��ه مص��ر العدي��د م��ن التحدي��ات ال�تي تواجه البل��دان النامي��ة األخرى فيم��ا يتعلق باالس��تجابة
الحتياج��ات األش��خاص ذوي اإلعاق��ة ،وم��ع ذلك حققت إجن��ازات إجيابية يف الس��نوات األخرية ،وعلى
س��بيل املث��ال ش��هدت مص��ر العدي��د من التط��ورات يف إطار السياس��ات مث��ل منح األش��خاص واألطفال
ذوي اإلعاق��ة حقوقه��م يف الدم��ج الكام��ل يف التعلي��م واجملتمع ككل ،إال أنه يوج��د فجوة بني احلقوق
التعليمي��ة الش��املة املبين��ة يف املعاه��دات الدولية اليت صدق��ت عليها مصر والقان��ون اجلديد اخلاص
حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة (قانون رقم  10لعام  )2018والسياق احلالي ،ومن بني هذه التحديات
رؤية /آراء املدرسن جتاه دمج األطفال ذوي اإلعاقة وبناء قدرات الكوادر احلالية وإعداد جمموعات
جديدة من املدرسني خالل دراستهم يف جامعات تدريب املعلمني ،وباإلضافة إىل ذلك يوجد مشاكل
أخ��رى تتعل��ق بنقص املوارد والقاع��ات واملعلمني املدربني على التدريس لذوي االحتياجات اخلاصة
والتنس��يق ب�ين خمتل��ف اهليئ��ات احلكومي��ة وغي��اب البيان��ات ع��ن األطف��ال ذوي اإلعاق��ة الذين تقل
أعماره��م ع��ن مخ��س س��نوات والبيان��ات املصنف��ة حس��ب العمر ،ونظ� ً�را ملس��توى تعق��د القضية وما
تتطلب��ه م��ن العديد من التدخالت من أجل بناء منوذج ش��امل ناج��ح تقدم هذه الورقة توصيات يف
ضوء نه��ج متعدد اجلوانب.

التوصيات:
تنقس��م التوصي��ات إىل فئت�ين ملعاجل��ة تداخ��ل القضي��ة ،تتن��اول الفئ��ة األوىل ال�تي سيش��ار إليه��ا ب��ـ
«التوصي��ات األساس��ية» الرتكي��ز عل��ى مدخ��ل لتعمي��م الدمج ،ويف ه��ذه احلالة بناء القدرات البش��رية
وخاصة تدريب املدرسني احلاليني ،وقد مت اختيار هذا املدخل ً
نظرا ألهمية املدرس كعنصر أساسي
للتغي�ير يف التعلي��م ،ويعد ضمان توفر املدرس�ين املؤهلني واملُد ّرب�ين تدريبا مهنيا وذوي املهارات هو
الطري��ق لنم��وذج ش��امل وناج��ح ومس��تدام للتعلي��م يف مرحل��ة الطفول��ة املبكرة ،ونس��تعرض ثالث
توصي��ات أساس��ية ملعاجلة هذه الفج��وة كالتالي:
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دمج األطفال ذوي اإلعاقة يف التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة

 .1رفع الوعي وتغيري املواقف:
م��ن امله��م أن حيافظ املعلمون ومديرو املدارس والط�لاب وغريهم من أصحاب املصلحة على مواقف/
آراء إجيابية ومعرفة صحيحة بش��أن دمج األطفال ذوي اإلعاقة حتى يتحقق جناح التعليم الش��امل،
وجي��ب أن يقتن��ع أصح��اب املصلح��ة بالفوائ��د الناجت��ة ع��ن التعلي��م الش��امل وال�تي تع��ود عل��ى مجيع
األطف��ال ،وم��ن أج��ل احلص��ول على مثل هذا الدعم االجتماعي جيب اس��تخدام أس��اليب التواصل من
أج��ل تغي�ير املواق��ف والس��لوك من خالل قن��وات خمتلفة مثل وس��ائل اإلع�لام وورش العمل والوعي
اجملتمعي.

 .2االستثمار يف تدريب املعلمني احلاليني:
إن االستثمار يف إعداد املعلمني الرئيسيني من بني الكوادر املوجودة على املستوى الوطين واستخدام
من��وذج تعاق�بي لنش��ر الرس��الة م��ن ش��أنه أن يؤدي إىل منوذج مس��تدام فع��ال من حي��ث التكلفة وأقل
تعقي��داً م��ن الناحية اللوجس��تية ،وهو ما س��يؤدي إىل بن��اء كوادر ماهرة وذات معرف��ة وكفاءة تعمل
يف نهاي��ة املط��اف عل��ى نق��ل املعارف وامله��ارات إىل العاملني املعنيني اآلخرين الذي��ن يعملون يف النظام
الشامل اجلديد.

 .3إدراك احلاجة إىل تطوير املناهج يف جامعات تدريب املعلمني:
ُيع��د ضم��ان التح��اق اجليل اجلديد من املعلمني بق��وة العمل وتزويدهم باملعرف��ة الضرورية ومزيج
املهارات املناسبة أمر حاسم الستدامة النظام وتعزيزه ،لذا يكون العمل على تدريب املعلمني اجلدد
يف اجلامع��ات املتخصص��ة أم��ر يف غاي��ة األهمي��ة خلل��ق جي��ل م��ن املعلمني اجملهزي��ن لقي��ادة مثل هذه
املب��ادرة يف عملهم كمعلم�ين يف دور احلضانة.
وسيتم اإلشارة إىل الفئة الثانية حتت عنوان «التوصيات التكميلية» واليت تتناول بإجياز العمل على
الفجوات والتحديات املختلفة إلنش��اء منوذج ش��امل وكفء ومس��تدام وش��امل يف مصر مع تعزيز كل
عنصرلآلخرعلىالنحوالتالي:
 -1إنش��اء غ��رف للمص��ادر تش��مل معلم�ين مدرب�ين متخصص�ين يف التدريس ل��ذوي االحتياجات
اخلاصة يف دور احلضانة الداجمةُ :يعد إنشاء غرف املصادر اليت تشمل املعلمني املؤهلني واملدربني
أم��ر ال غن��ى عن��ه عن��د دمج األطف��ال ذوي اإلعاقة ،إذ يضمن ذلك حص��ول األطفال ذوي اإلعاقة
على الدعم الالزم لدجمهم بش��كل كامل.
 -2التنس��يق بني خمتلف أصحاب املصلحة بهدف «صياغة» سياس��ات فعالة ذات آليات تنفيذ على
مستوى جيد من التنسيق :يعد تعزيز آليات التنسيق بني أصحاب املصلحة املعنيني ً
أمرا ضرور ًيا
من أجل العمل بشكل وثيق يف «صياغة» سياسات متكاملة تستند إىل األدلة .وحتى يتحقق تيسري
االنتق��ال إىل من��وذج ش��امل جي��ب حتدي��د الفج��وات من منظور نهج ش��امل وجتنب تك��رار اجلهود
وإنشاء قنوات اتصال فعالة.
 -3توف��ر البيان��ات املصنف��ة وفق��ا للعم��ر والبيان��ات اخلاص��ة باألطف��ال ذوي اإلعاق��ة دون س��ن
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القسم األول :خلفية

اخلامس��ة :حتت��اج البيان��ات احلالي��ة إىل مزي��د م��ن التحس��ن حت��ى تس��اهم يف إرش��اد عملي��ة صن��ع
السياس��ات يف جم��ال برام��ج التعلي��م والتدخ�لات يف مرحل��ة الطفول��ة املبك��رة.

القسم األول :خلفية:
السياق الدولي:
تع��د قضي��ة اإلعاق��ة م��ن أهم القضايا ال�تي تؤثر على الدول و وتنميتها يف مجي��ع أحناء العامل ،حيث
يكون إدراك احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة وتوفري احتياجاتهم األساسية وحقوقهم املتساوية يف
اجملتمع اخلطوة األهم من أجل حتقيق دجمهم بشكل كامل يف اجملتمع ،ووفقا للبنك الدولي ومنظمة
الصح��ة العاملي��ة ( ،)2011يعان��ي م��ا يزي��د على مليار ش��خص من أحد أش��كال اإلعاقة ،وه��و ما يعادل
 ٪15تقريبا من سكان العامل ،ويعيش  ٪80منهم يف البلدان النامية ،ومن بني هذه األرقام ،يعاني من
 110مليون ( )٪ 2.2إىل  190مليون ( )٪3.8من البالغني من إعاقات بالغة ،وال توجد يف الوقت احلالي
بيانات موثوقة أو ممثلة على مس��توى العامل تس��تند إىل القياس الفعلي لعدد األطفال ذوي اإلعاقة،
حيث تتباين البيانات املوجودة عن األطفال ذوي اإلعاقة بش��كل كبري لعدة أس��باب مثل االختالفات
يف تعري��ف اإلعاق��ة وع��دم وج��ود الس��جالت يف البلدان ذات الدخل املنخفض واملتوس��ط وس��وء إتاحة
الوص��ول إىل اخلدم��ات الس��ريرية والتش��خيصية وعدم اإلب�لاغ عن اإلعاقة ألس��باب ثقافية (منظمة
الصحة العاملية.)2012 ،
ً
ووفقا
يف البل��دان النامي��ة يعان��ي األش��خاص ذوو اإلعاقة من عدم دجمهم يف اجملتمع وس��وء اخلدمات،
لتقري��ر الربنام��ج املتكامل لتعزيز حقوق األش��خاص ذوي اإلعاق��ة يف مصر ( ،)2010ما ُي ّ
قدر بـ ٪96
م��ن األش��خاص ذوي اإلعاق��ة الذي��ن يعيش��ون يف البل��دان النامي��ة ال يس��تطيعون الوص��ول إىل خدمات
التأهي��ل ويعان��ون م��ن االس��تبعاد .ويع��د التعليم م��ن أهم اجملاالت اليت يتم فيها اس��تبعاد األش��خاص
ذوي اإلعاقة؛ فعلى الرغم من أنه قد «مت االعرتاف دوليا بالتعليم الشامل كفلسفة لتحقيق اإلنصاف
والعدالة والتعليم اجليد جلميع األطفال وخاصة من جرى العرف على استبعادهم من التعليم العام
ألس��باب تتعل��ق باإلعاق��ة أو الع��رق أو الن��وع أو أي خصائص أخرى» ،إال أن العديد م��ن البلدان النامية
ال حتق��ق ه��ذا اهل��دف ( ،)2014حي��ث إن عوام��ل مث��ل الص��ورة الذهني��ة ع��ن األش��خاص ذوي اإلعاقة
ونقص الوعي وحمدودية املوارد والتمويل املتاح والدعم على مس��توى اإلدارة والسياس��ة واالستعداد
املؤسس��ي واألف��راد املدرب�ين تش��كل حتديات أمام التق��دم يف البلدان النامية (اجن��واي وها.)2010 ،

االتفاقيات الدولية:
حتدد اتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل اليت مت اعتمادها يف عام  1989احلقوق املدنية والسياسية
واالقتصادي��ة واالجتماعي��ة والصحي��ة والثقافي��ة لألطف��ال ،وق��د تضمن��ت إش��ارات حم��ددة حلق��وق
األطفال ذوي اإلعاقة مثل عدم التمييز وحقوقهم يف التعليم واحلق يف التعليم اجليد ،وتتناول املادة
 2عدم التمييز بصرف النظر عن العرق أو اللون أو النوع أو اللغة أو الدين أو اآلراء يف السياس��ة أو يف
اجمل��االت األخ��رى أو املمتل��كات أو اإلعاقة أو املكانة االجتماعية ،فيما تضمن املادة  23حقوق األطفال
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ذوي اإلعاقة يف الوصول إىل التعليم مع االعرتاف حباجتهم إىل املساعدة والرعاية اخلاصة ،وباإلضافة
إىل ذلك تقوم املواد  29/28بإلقاء الضوء على حقوق األطفال ذوي اإلعاقة يف التعليم اجليد لتطوير
ش��خصية الطف��ل ومواهب��ه وقدرات��ه العقلي��ة والبدني��ة واحرتام القي��م الثقافي��ة والوطنية اخلاصة
بالطف��ل (اتفاقية حقوق الطفل.)1989 ،
وهن��اك معاه��دة رئيس��ية أخرى حلقوق اإلنس��ان ه��ي اتفاقية األم��م املتحدة حلقوق األش��خاص ذوي
اإلعاق��ة ال�تي مت اعتماده��ا يف ع��ام  ،2006وتن��ص عل��ى متت��ع مجي��ع األش��خاص ذوي اإلعاق��ة جبميع
احلريات األساسية وحقوق اإلنسان ،وحتديدا يف املادة  24اليت تلقي الضوء على حقوق مجيع األطفال
ذوي اإلعاقة والشباب يف «الوصول إىل التعليم الشامل والتعليم االبتدائي والثانوي اجليد اجملاني على
قدم املس��اواة مع اآلخرين يف اجملتمعات اليت يعيش��ون فيها» (اتفاقية حقوق األش��خاص ذوي اإلعاقة،
 ،)2006وتؤكد ً
أيضا على توفري «الرتتيبات التيسريية املعقولة ملتطلبات األفراد»  ،وضرورة توفري
الدع��م «يف نظ��ام التعلي��م الع��ام لتيس�ير حصوهلم على تعليم فع��ال» (اتفاقية حقوق األش��خاص ذوي
اإلعاقة ،)2006 ،وتعمل اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة على تعزيز
كل منها لآلخر ،وتقدمان معا إطار للتعاون املتزايد بني املواثيق الدولية حلقوق اإلنسان» (منظمة
الصحة العاملية.)2012 ،

السياق الوطين:
يتش��ابه الوض��ع يف مص��ر م��ع حال��ة البل��دان النامي��ة األخرى فيم��ا يتعل��ق بالعقبات ال�تي حتول دون
حتقي��ق الدم��ج يف التعلي��م ،إال أن سياس��ات وتعريف��ات اإلعاق��ة والبيانات يف مصر ق��د حققت أهداف
مرحلية إجيابية يف الس��نوات األخرية ،حيث أصدرت مصر ً
ً
جديدا يف عام  2018بش��أن حقوق
قانونا
األشخاص ذوي اإلعاقة ،وتتضمن اللوائح التنفيذية للقانون اجلديد اخلاص حبقوق األشخاص ذوي
اإلعاق��ة بش��كل واض��ح تعري��ف اإلعاقة ودرجات اإلعاقةً ،
فضال عن معي��ار القبول والدمج يف النظام
التعليمي العام (اتصاالت شخصية ،)2018 ،ويوفر تعداد مصر لعام  2017بيانات عن نسب األشخاص
ذوي اإلعاقة يف س��ن اخلامس��ة فأكثر ً
وفقا لنوع اإلعاقة وش��دتها والنوع واملوقع اجلغرايف ،كما يوضح
التعداد أن األش��خاص ذوي اإلعاقة يش��كلون  ٪ 10.7من الس��كان ،إال أنه ال توجد حاليا إحصاءات عن
األطفال دون س��ن اخلامس��ة ،والنتائج املنش��ورة غري مصنفة حس��ب الفئات العمرية (اجلهاز املركزي
للتعبئ��ة العامة واإلحصاء.)2017 ،
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شكل  :1إمجالي نسبة األشخاص ذوي اإلعاقة يف مصر
10,7

األشخاص ذوو إعاقة
األشخاص بدون إعاقة

90,3

املصدر :اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء.2017 ،
وفيم��ا يتعل��ق بدم��ج األطفال ذوي اإلعاقة يف التعليم ،عل��ى الرغم من أن مصر وقعت وصدقت على
اتفاقية حقوق األش��خاص ذوي اإلعاقة يف عام  2008واتفاقية حقوق الطفل يف عام  1990باإلضافة
إىل إقرار قانون ش��امل خاص حبقوق األش��خاص ذوي اإلعاقة إىل جانب العديد من القرارات الوزارية
يس��تمر اس��تبعاد األطفال ذوي اإلعاقة من نظام التعليم العام (اتصاالت شخصية.)2018 ،

السياسات الوطنية:

ظ��ل وض��ع األش��خاص ذوي اإلعاق��ة يف مص��ر ً
مهمل ً
وراكدا ومش��اب ًها للعديد من ال��دول النامية لفرتة
طويلة حتى وقت قريب ،وقد عملت مصر مبوجب القانون املصري لتأهيل املعوقني رقم  39لسنة
 1975وال��ذي مت تعديل��ه يف ع��ام  ،1982وين��ص عل��ى حقوق األش��خاص ذوي اإلعاقة حت��ى عام 2018
(الرفاعي ،)2016 ،إال أن املدافعني عن حقوق ذوي اإلعاقة يرون أن القانون كان جمرد حرب على ورق
ومل يضم��ن بش��كل حقيق��ي املس��اواة يف احلق��وق وحتقيق الدمج ،ل��ذا بعد ثورة  2011عرب األش��خاص
ذوي اإلعاقة عن إحباطهم بشأن مطالبهم باملساواة يف احلقوق كما هو منصوص عليه يف االتفاقيات
الدولي��ة (الرفاع��ي, ،)2016 ،ويف اس��تجابة للمطال��ب املتزايدة اليت عرب عنها األش��خاص ذوي اإلعاقة
مت إنشاء اجمللس القومي لشؤون اإلعاقة ،والذي يعد «نقطة الوصل احملددة داخل احلكومة املصرية
فيم��ا يتعل��ق باألم��ور املتعلقة بتنفي��ذ اتفاقية األمم املتحدة حلقوق األش��خاص ذوي اإلعاقة ،وتتوىل
مس��ؤولية توجي��ه االهتم��ام الواج��ب إلنش��اء أو تعيني آلية تنس��يق داخ��ل احلكومة املصرية لتيس�ير
اإلج��راءات ذات الصل��ة يف القطاع��ات املختلف��ة وعل��ى مس��تويات خمتلف��ة ” (اجملل��س القوم��ي لش��ؤون
اإلعاق��ة ،د.ت) ،وق��د عمل اجمللس القومي لش��ؤون اإلعاق��ة واملدافعني عن حقوق ذوي اإلعاقة حتى
يتم بيان حقوقهم يف الدستور ،وكنتيجة لذلك شهدت مصر للمرة األوىل تسعة بنود يف دستور 2014
تش�ير إىل األش��خاص ذوي اإلعاق��ة ،وأبرزها امل��ادة  81اليت تنص على:

« تلتزم الدولة بضمان حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة واألقزام ،صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا
وترفيهيا ورياضيا وتعليميا ،وتوفري فرص العمل هلم ،مع ختصيص نسبة منها هلم ،وتهيئة املرافق
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العامة والبيئة احمليطة بهم ،وممارستهم جلميع احلقوق السياسية ودجمهم مع غريهم من املواطنني
إعماال ملباديء املساواة والعدالة وتكافؤ الفرص» (دستور مجهورية مصر العربية.)2014 ،
يعت�بر دس��تور مص��ر ال��ذي صدر يف عام  2014حتول كب�ير يف احلقوق اليت مت منحها لألش��خاص ذوي
اإلعاق��ة يف مص��ر ،حي��ث حتظ��ر امل��ادة  53م��ن الدس��تور التمييز ضد األش��خاص ذوي اإلعاق��ة ،بينما
ُتلزم املادة  81الدولة بااللتزام باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية والتعليمية
والصحي��ة لألش��خاص ذوي اإلعاق��ة ،وتن��ص أيض��ا عل��ى الت��زام الدول��ة بتوف�ير مراف��ق عام��ة أفضل
هل��م ،وتع��د امل��ادة  81م��ن الدس��تور أول م��ادة ش��املة يف تاريخ دس��اتري مصر تضمن حقوق متس��اوية
لألشخاص ذوي اإلعاقة ،ومع ذلك هناك حاجة إىل بذل املزيد من اجلهود لضمان حقوقهم املتساوية
عل��ى أرض الواق��ع ،ل��ذا فقد س��اهم خمتلف أصح��اب املصلح��ة وبالتحديد وزارة التضام��ن االجتماعي
واجملل��س القوم��ي لش��ؤون اإلعاق��ة واملنظم��ات غ�ير احلكومي��ة واملدافع��ون ع��ن حق��وق ذوي اإلعاقة
وممثل��و الربمل��ان يف إص��دار أول قان��ون بش��أن حق��وق األش��خاص ذوي اإلعاق��ة (القان��ون رق��م  10لعام
 ،)2018ويف فرباير عام  2018صدق الرئيس عبد الفتاح السيس��ي على القانون بعد أن أقره الربملان،
وقد قامت وزارة التضامن االجتماعي بالتعاون مع الش��ركاء باالنتهاء من اللوائح اليت أقرها جملس
ال��وزراء يف األول م��ن نوفم�بر عام ( 2018اليوم الس��ابع.)2018 ،
«قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة هو أول تشريع يؤثر على ذوي اإلعاقة ُيطبق يف مصر منذ»
قان��ون تأهي��ل املعاق�ين» (ش��ليب ،)2018 ،ويتك��ون القان��ون م��ن  58م��ادة يف مثاني��ة فص��ول وتتناول
احلق��وق الصحي��ة والطبي��ة وحقه��م يف التعلي��م والتدريب امله�ني والتوظيف والت��زام الدولة بضمان
حق��وق األش��خاص ذوي اإلعاق��ة ،ويكش��ف القان��ون اجلدي��د ع��ن العدي��د م��ن اإلصالح��ات اإلجيابي��ة
فيم��ا يتعل��ق باحلق��وق التعليمي��ة ،حيث يوج��د للمرة األوىل قانون ش��امل يتطلب اعتماد املؤسس��ات
التعليمية لسياس��ات ش��املة تدعم األش��خاص ذوي اإلعاقة ،وتتناول املواد  17-10من القانون حقوق
األش��خاص ذوي اإلعاقة يف أن تش��ملهم املؤسس��ات التعليمية ،باإلضافة إىل ضمان تكافؤ الفرص ومنع
رفض املؤسس��ات طلبات االلتحاق بس��بب اإلعاقة.
كم��ا أص��درت وزارة الرتبي��ة والتعلي��م العدي��د من الق��رارات الوزارية قبل قانون رق��م  10لعام ،2018
وتشري املادة  9من قانون التعليم رقم  1981 /138إىل إنشاء مدارس «تعليم ذوي االحتياجات اخلاصة»
املخصصة لألطفال ذوي اإلعاقة ،وهي مدارس منفصلة عن املدارس العامة (املركز القومي للبحوث
الرتبوي��ة والتنمي��ة ،)2008 ،إال أن��ه «بع��د تصديق مصر على اتفاقية حقوق األش��خاص ذوي اإلعاقة
( )2007أص��درت وزارة الرتبي��ة والتعلي��م املصري��ة ق��را ًرا وزار ًي��ا يف ع��ام  - 2009مت حتديث��ه يف ع��ام
 - 2015ينص على قبول الطالب ذوي اإلعاقات اخلفيفة يف املدارس العامة واخلاصة اليت مت إنشاءها
وإعدادها الستقبال هؤالء الطالب « (بارنيل.)2017 ،
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ويف ع��ام  2017أص��درت وزارة الرتبي��ة والتعلي��م الق��رار ال��وزاري رقم  252الصادر يف أغس��طس 2017
بش��أن قب��ول الط�لاب ذوي اإلعاق��ات الطفيف��ة يف م��دارس التعليم الع��ام ،وينص الق��رار على أن دمج
الط�لاب ذوي اإلعاق��ات اخلفيف��ة جيب أن يتم يف الفصول العادية يف م��دارس التعليم العام احلكومية
وامل��دارس اخلاص��ة وامل��دارس اجملتمعي��ة وم��دارس اللغ��ات الرمسي��ة وامل��دارس ال�تي ت��درس مناه��ج
خاصة يف مجيع املس��تويات ما قبل اجلامعية ورياض األطفال (بدوي ،)2017 ،كما يؤكد القرار على
أن الطالب ذوي اإلعاقة الذين يس��توفون هذا املعيار حيق هلم الدمج يف أقرب مدرس��ة حملل إقامتهم،
ويفضل أن يتم ذلك يف مدرسة بها غرفة املصادر  ،وباإلضافة إىل ذلك أوضح القرار أن  ٪10فقط من
إمجالي عدد الطالب هم من األطفال ذوي اإلعاقة حبد أقصى أربعة طالب لديهم نوع اإلعاقة نفسها
(بدري ،)2017 ،وأخريا جيدر اإلش��ارة إىل أن الرئيس عبد الفتاح السيس��ي قد أعلن أن عام  2018هو
عام «اإلعاقة» وهو ما شكل احلافز وراء العديد من التغيريات.

النطاق:
يتضم��ن التعليم الش��امل مجيع املرافق التعليمي��ة بدءا من دور احلضانة يف مرحلة الطفولة املبكرة
وحتى اجلامعات (داش ،)2006 ،ونظرا لصعوبة تناول نطاق التعليم الشامل كامال يف ورقة سياسات
واحدة سرتكز هذه الورقة على التحول إىل الدمج يف مرافق التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة.
يعرف التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة أيضا بالتعليم يف دور احلضانة ،وهو فرع من فروع نظرية
التعلي��م يتعل��ق بالتدري��س لألطف��ال الصغ��ار (بش��كل رمسي أو غري رمس��ي) حتى س��ن الثامنة ،وهي
أس��رع مراح��ل النمو والتطور (املرك��ز القومي للبحوث الرتبوية والتنمي��ة ،)2015 ،وتتمثل اجملاالت
الرئيس��ية للنم��و يف التعلي��م يف مرحل��ة الطفول��ة املبك��رة يف النم��و البدن��ي واإلدراك��ي واالجتماع��ي
والعاطف��ي واللغ��وي (منظم��ة الصح��ة العاملي��ة ،)2012 ،ويف مص��ر ينقس��م مش��هد التعلي��م يف مرحلة
الطفولة املبكرة وفقا لتلك اجملاالت؛ إذ تتوىل جهتان مس��ؤولية اإلش��راف على دور احلضانة يف وزارة
التضامن االجتماعي ،وهي قسم األمومة والطفولة املسؤول عن  14,300دور حضانة واإلدارة العامة
لتأهي��ل املعاق�ين املس��ؤولة ع��ن  171دور حضان��ة لألطف��ال ذوي اإلعاق��ة ،ويف أغل��ب األحي��ان تت��وىل
املنظمات غري احلكومية إدارة دور احلضانة اخلاصة بوزارة التضامن االجتماعي ،وغالبا ما تتقاضى
رس� ً
�وما رمزي��ة ،وتتلق��ى إعانات س��نوية من وزارة التضام��ن االجتماعي ،وباإلضافة إىل ذلك ُتش��رف
وزارة التعلي��م عل��ى  11,524منش��أة تعليمي��ة يف مرحل��ة التعلي��م ما قب��ل االبتدائي (كت��اب اإلحصاء
الس��نوي لوزارة التعليم.)2018/2017 ،
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شكل  :2مرافق التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة يف مصر
مرافق التعليم فى مرحلة
الطفولة املبكرة فى مصر

وزارة التعليم

 11,524منشأة تعليمية
فى املرحلة ما قبل االبتدائي

وزارة التضامن االجتماعي

 171حضانة خمصصة
لألطفال ذوي اإلعاقة

14,300
حضانة أطفال

ملاذا جيب الرتكيز على الدمج يف التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة؟
تعت�بر قضي��ة التدخ�لات يف مرحل��ة الطفول��ة املبك��رة لألطف��ال ذوي اإلعاقة وعملية الدمج يف س��ن
مبك��رة قضاي��ا حامس��ة إذا م��ا مت التعام��ل معه��ا مب��ا يتماش��ى مع الض��رورة امللح��ة هلا ميك��ن أن تؤدي
إىل نتائ��ج إجيابي��ة عل��ى حي��اة مجيع األطف��ال واجملتمع ككل ،ويت��م اختيار املراف��ق اخلاصة مبرحلة
الطفول��ة املبك��رة كنقط��ة انطالق للتدخالت اس��تنا ّدا إىل األدل��ة العلمية الدقيقة وجت��ارب عدة دول
ال�تي ت�برز أهمي��ة التدخ��ل يف اإلعاق��ة يف مرحل��ة مبك��رة خلل��ق بيئ��ة متكيني��ة لألطف��ال لتحقي��ق
إمكاناته��م الكامل��ة (إيروي��ن وصديقي وهريتزمان ،)2007 ،حيث يؤكد األس��اس املنطقي للتدخالت
املبك��رة عل��ى أن «جت��ارب األطف��ال املبك��رة تلع��ب دوراً حامس� ً�ا يف من��و امل��خ» (باختص��ار :عل��م النمو يف
مرحل��ة الطفول��ة املبك��رة» ،)2008 ،حي��ث يك��ون منو الطف��ل يف هذه الفرتة حيوي وبال��غ األهمية ألن
التجارب يف مرحلة الطفولة املبكرة ميكن أن تؤثر على النتائج طوال حياة الفرد ،ويف هذه املرحلة
«تظه��ر امله��ارات يف ع��دد من اجملاالت املرتبطة :النمو احلس��ي احلركي واملع��ريف والتواصلي والعاطفي
االجتماع��ي وامله��ارات اللغوي��ة» (إيروي��ن وصديق��ي وهريتزمان ،)2007 ،ويس��تمر النم��و يف كل جمال
من خالل سلس��لة من املراحل أو اخلطوات ويتضمن عادة إتقان املهارات البس��يطة قبل تعلم املهارات
األكث��ر تعقي� ً�دا» (منظمة الصح��ة العاملية.)2012 ،
وبالنس��بة لألطف��ال الذي��ن يعانون من اإلعاقة يعترب وقت ه��ام للغاية لضمان الوصول إىل التدخالت
الت��ى ميك��ن أن تس��اعدهم على الوصول إىل مكانتهم الكاملة وإعداده��م للدمج فى املدارس واجملتمع،
ويكون توفري البيئة املثلى للرعاية والتعلم يف الوقت املناس��ب من ش��أنه تغيري مس��ار منو الطفل على
املدى الطويل واحلد من املضاعفات الصحية الثانوية والنفس��ية ( الكلية امللكية األس�ترالية لألطباء،
.)2013
وباإلضاف��ة إىل األدل��ة البحثي��ة يوج��د ُبع��د متعل��ق حبق��وق اإلنس��ان هل��ذه القضي��ة ،فوفق� ً�ا التفاقي��ة
حق��وق الطف��ل واتفاقي��ة حق��وق األش��خاص ذوي اإلعاق��ة ،لألطف��ال ذوي اإلعاق��ة احل��ق يف النمو»إىل
أقص��ى ح��د ممك��ن» وااللتحاق باملراف��ق التعليمية العام��ة (اتفاقية حقوق الطف��ل ،)1989 ،وتعرتف
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كلت��ا االتفاقيت��ان بأهمي��ة الرتكي��ز على تأث�ير البيئة ً
بدال م��ن إعاقة الطفل كس��بب لإلقصاء ونقص
النم��و ،وع�لاوة عل��ى ذل��ك لألطفال ذوي اإلعاقة احل��ق يف احلصول على فرص متس��اوية مع األطفال
اآلخرين يف مجيع جوانب احلياة مثل التعليم واللعب والرتفيه واألنشطة الثقافية وإمكانية الوصول
إىل املعلوم��ات وغريه��ا وذل��ك حت��ى يتمكنوا م��ن الوصول إىل كام��ل إمكاناتهم.
وعل��ى الرغ��م م��ن أن األطفال ذوي اإلعاق��ة أكثر عرضة ملخاطر النمو ،إال أنه يتم جتاهلها يف تصميم
الربامج واخلدمات احملددة اليت تضمن منوهم والتدخالت اليت تالءم احتياجاتهم (منظمة الصحة
العاملي��ة ،)2012 ،حي��ث حيت��اج العديد من األطفال ذوي اإلعاق��ة إىل خدمات إضافية متخصصة مثل
التأهي��ل (الع�لاج الطبيع��ي والتنقل قب��ل التوجيه ،وع�لاج النطق ،وغريها) ملس��اعدتهم يف الوصول
إىل احلد األقصى من إمكاناتهم ،وبينما متضي مصر يف رحلتها لتعزيز اخلدمات املقدمة لألش��خاص
ذوي اإلعاق��ة وخاص��ة األطف��ال م��ن خ�لال جمموع��ة متنوعة م��ن الربام��ج واملراف��ق املختلفة يوجد
ع��دد غ�ير كاف م��ن مقدم��ي اخلدمات (ش��نودة ،)2009 ،فضال ع��ن أن الغالبية العظم��ى من العاملني
يف اخلدم��ات القائم��ة يفتقرون إىل املهارات املطلوبة واملعرفة الكافية عن اإلعاقة والتدخالت املبكرة
والتأهيل والتعليم الش��امل (اتصاالت ش��خصية.)2018 ،
تستند املرافق التعليمية الشاملة إىل منطق اقتصادي واجتماعي ،وفيما يتعلق باملنطق االقتصادي
ف��إن األطف��ال ذوي اإلعاق��ة الذي��ن يتلق��ون تدخ�لات الرعاي��ة يف مرحل��ة الطفول��ة املبك��رة وفق��ا
الحتياج��ات منوه��م م��ن املرج��ح أن يت��م دجممه��م يف اجملتم��ع كأعضاء أس��وياء ومنتج�ين (هيكمان،
.)1999

شكل  :3الدمج باملقارنة بنماذج التعليم األخرى

املصدر:
https://www.special-education-degree.net/what-are-inclusive-special-education-programs/

13

دمج األطفال ذوي اإلعاقة يف التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة

وميك��ن أن يقل��ل ذلك من التكاليف املس��تقبلية للتعليم والرعاي��ة الطبية وأوجه اإلنفاق االجتماعي
احلكوم��ي األخ��رى (هيكم��ان ،)2006 ،وباإلضاف��ة إىل ذل��ك الربام��ج املفصل��ة واملصممة جي� ً�دا لتنمية
الطفولة املبكرة لألطفال ذوي اإلعاقة ميكن أن توفر ملقدمي الرعاية (الوالدين) ً
مزيدا من الوقت
للمشاركة يف العمل املنتج ومتكني األطفال الصغار من االلتحاق بالربامج اليت تساعدهم على الوصول
إىل إمكاناتهم الكاملة (بانكس وبوالك ،)2014 ،أما عن امليزة االجتماعية ،يكون دمج األطفال يف سن
مبكرة من شأنه أن يساهم يف خلق جيل من األطفال على وعي بأقرانهم من األطفال ذوي القدرات
املختلف��ة ويش��جع عل��ى قبول االختالفات ،وهو ما قد يش��جع بدوره على «ق��در أكرب من قبول التنوع
وتكوين جمتمعات أكثر تس��احما وعدال ومتاسكا (روهفريدر.)2015 ،

القسم الثاني :عرض املشكلة:

هن��اك اهتم��ام متزاي��د بالتعلي��م الش��امل ،وقد حققت مص��ر ً
إجنازا فيم��ا يتعلق بالسياس��ات اخلاصة
باألشخاص ذوي اإلعاقة وحتديدا احلقوق املتعلقة بالدمج يف املرافق التعليمية العامة ،إال أن السياق
احلال��ي يب�ين وج��ود فج��وة بني ما تهدف السياس��ات إىل حتقيقه وج��دوى تفعيله��ا ،إذ يتطلب الدمج
اس��تعدادات وال ميك��ن أن يت��م التعام��ل مع��ه حبك��م الواقع ،وختتلف االس��تعدادات من س��ياق إىل آخر،
ومن النقاط اهلامة لتأسيس هذه السياسات وتنفيذها هو إعداد الكوادر (ستابس ،)2008 ،وجيب أن
يفهم املعلمون الدمج وأن يتم بناء قدراتهم للعمل يف إطار شامل ،وال يوجد خمطط «لتنفيذ التعليم
الشامل ،حيث إنها عملية ديناميكية ثقافية متعددة اجلوانب وتتباين وفقا للسياق» وال تعتمد على
اس��تعارة حلول من الثقافات األخرى دون حتديد س��ياق هلا (س��تابس.)2008 ،
بش��كل ع��ام هن��اك نق��ص يف الكوادر ذوي املعرفة والوعي واملاهرة املُد ّرب��ة تدري ًبا ً
جيدا اليت تعمل يف
جم��ال اإلعاق��ة يف مصر (ش��نودة ،)2008 ،وتكون هذه املش��كلة أكثر وضوحا يف جم��ال برامج الطفولة
املبك��رة لألطف��ال ذوي اإلعاق��ة الذي��ن لديه��م احتياج��ات تعليمي��ة خاص��ة باإلضاف��ة إىل التدخ�لات
األخ��رى ،وتوج��د فج��وات فيما يتعلق بقدرات املتخصصني الذي��ن يعملون مع األطفال ذوي اإلعاقة
مما يؤثر على جودة اخلدمات املقدمة (غنيم ،)2014 ،وعلى الرغم من أن هذه املشكلة تظهر بوضوح
يف قطاع التأهيل ،إال أنها ميكن أن تؤثر بشكل خطري على عملية الدمج لعدة أسباب؛ إذ يتطلب دمج
األطف��ال ذوي اإلعاق��ة إج��راء تدخ�لات متخصص��ة نياب��ة عن املنش��أة التعليمية ،حي��ث يتم تدريب
املعلم�ين وفه��م كيفي��ة حتدي��د أو إج��راء التدخ��ل أو اس��تيعاب األطف��ال ذوي اإلعاق��ة أو االحتياجات
التعليمي��ة اخلاص��ة ،وباإلضاف��ة إىل ذل��ك حيتاج املعلم��ون إىل معرفة متعمقة باملراح��ل املختلفة لنمو
الطف��ل حت��ى يتمكن��وا م��ن فه��م حالة الطف��ل الذي يواج��ه ً
تأخرا أو صعوب��ة ،حتى يتمكن��وا إما من
تقديم النصح ألولياء األمور للخضوع للتقييم أو إحالتهم إىل أخصائي أو العمل وفقا الس�تراتيجيات
تعليمية خمتلف��ة (بيفريدج.)1999 ،
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وتوض��ح البيان��ات الت��ى مت مجعها من األحباث والزيارات امليدانية أن املدرس�ين واملوظفني باملدرس��ة
يفتقرون إىل املهارات الالزمة لتنفيذ اس�تراتيجيات ش��املة (عبد احلميد 2010 ،؛ الزهريي،)2014 ،
ويص��ل ذل��ك لدرج��ة أن نق��ص املعرف��ة والتدريب املالءم قد تس��بب أن بعض البيئ��ات تصبح معادية
لألطفال ذوي اإلعاقة وقد تتحول إىل بيئات مس��يئة للطفل ال تليب احتياجاته أو حتميه ،وس��تؤدي
إىل ع��زل الطف��ل داخ��ل الفص��ل الدراس��ي (اتص��االت ش��خصية ،)2018 ،وبن��اء على ذل��ك يوجد ثالث
فجوات رئيسية يف جمال بناء القدرات وهي :رؤية /مواقف املعلمني وجمتمعاتهم فيما يتعلق بدمج
األطفال ذوي اإلعاقة؛ وعدم وجود تدريب منتظم للمعلمني احلاليني للوفاء باالحتياجات املتغرية
للطالب بسبب املركزية والتكلفة واجلوانب اللوجستية املعقدة وعدم استدامة التدريب ،فضال عن
أن املناهج الدراسية يف جامعات تدريب املعلمني اجلدد تفتقر إىل الوحدات املتعمقة الالزمة إلعداد
املدرس�ين للعم��ل يف س��ياق الدم��ج (إم��ام وحممد ،2011 ،الزه�يري وري��زو ،)2016 ،وباإلضافة إىل ذلك
هناك مشاكل أخرى قد تعوق إنشاء نظام شامل مستدام مثل :عدم توفر غرف املصادر اجملهزة اليت
تش��مل املعلم�ين املدرب�ين عل��ى العم��ل م��ع ذوي االحتياج��ات التعليمي��ة اخلاصة واحلاج��ة إىل تعزيز
التنسيق بني خمتلف اجلهات احلكومية إلنشاء آليات تنفيذ منسقة ونقص البيانات املصنفة حسب
العم��ر والبيان��ات اخلاص��ة باألطف��ال ذوي اإلعاق��ة حتت س��ن اخلامس��ة ،ل��ذا تركز هذه الورقة بش��كل
أساس��ي عل��ى اق�تراح التدخالت اليت تؤثر عل��ى تطوير املرافق التعليمية العام��ة يف مرحلة الطفولة
املبك��رة وتس��اعد بش��كل كب�ير يف تعزي��ز رأس امل��ال البش��ري ،مما ي��ؤدي إىل إعداد ك��وادر مؤهلة وذات
معرفة وكفاءة على مس��توى الدولة ككل ،وعالوة على ذلك تتناول الورقة املش��اكل األخرى اليت مت
حتديده��ا لضم��ان وجود نظام ش��امل مس��تدام وعلى مس��توى جيد من التنظي��م للتعليم يف مرحلة
الطفولة املبكرة.

القسم الثالث :التوصيات:
بدراسة وضع مرافق التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة يف مصر وجدوى الدمج يف ظل نهج متعدد
اجلوان��ب مت حتدي��د ع��دة فج��وات ميك��ن أن تع��وق تعمي��م الدمج وحتت��اج إىل معاجلة م��ن أجل نظام
مستدام وفعال.
ونظ��را لتداخ��ل جوان��ب القضي��ة قمنا بتقس��يم التوصي��ات إىل فئتني :الفئة األوىل تض��م التوصيات
األساس��ية وترك��ز عل��ى بن��اء القدرات البش��رية كمدخل لتعميم الدم��ج ،بينما تتن��اول الفئة الثانية
«التوصي��ات التكميلي��ة» بإجي��از بع��ض الفج��وات والتحدي��ات القائم��ة لتنفي��ذ من��وذج ش��امل وفع��ال
ومس��تدام للدم��ج يف مصر.

التوصيات األساسية:
وفق��ا ألفض��ل املمارس��ات وآراء اخل�براء ال غن��ى ع��ن قيم��ة العنص��ر البش��ري يف أي تدخ��ل ،ل��ذا وق��ع
االختيار على تركيز جوهر توصياتنا على االستثمار يف بناء القدرات البشرية كأولوية ،مع الرتكيز
بش��كل مفصل على تدريب املعلمني احلاليني (اس��يدوا ،)2011 ،و»يعد ضمان توفر املعلمني املؤهلني
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واملدرب�ين تدري ًب��ا مهن ًي��ا وحتفيزه��م ودعمهم بش��كل جيد جلمي��ع املتعلمني أم� ً�را ضرور ًيا ملواجهة
التحديات التعليمية الرئيس��ية احلالية يف البلدان الفقرية والغنية» (اجنواي وها ،)2010 ،لذا تس��تند
التوصيات املقرتحة إىل أفضل املمارسات من البلدان النامية وذات الدخل الدخل املنخفض-املتوسط
مثل فيتنام واهلند ونيبال بش��أن كيفية تكوين قوة عمل ميكنها دعم أهداف الدمج بأفضل صورة.
وجي��ب مراع��اة ثالث��ة جماالت رئيس��ية عند تطوير القدرات البش��رية يف س��ياق الدم��ج وهي :رؤية/
معرف��ة املعلم�ين وجمتمعاته��م بش��أن الدم��ج ،وتدري��ب املعلم�ين احلالي�ين يف ه��ذا اجمل��ال لتحس�ين
قدراته��م ،وبرام��ج تدري��ب املعلم�ين اجل��دد لضم��ان دخ��ول األجي��ال القادم��ة م��ن املعلم�ين إىل املهنة
مزودي��ن بامله��ارات واملعرف��ة الضروري��ة (اجن��واي وه��ا.)2010 ،

شكل  :4اجملاالت الرئيسية لبناء القدرات البشرية
مواقف  /معارف املعلمني
اجلوانب الثالثة
لبناء القدرات البشرية
فى التعليم الشامل

تدريب الكوادر احلالية
تدريب املعلمني اجلدد

 -1رفع الوعي والتغيري يف املواقف:
لضم��ان جن��اح التعلي��م الش��امل من املهم أن يتمت��ع املعلمون ومدي��رو املدارس والط�لاب وغريهم من
أصح��اب املصلح��ة مبواق��ف /آراء إجيابي��ة ومعرفة صحيحة فيما يتعلق بدم��ج األطفال ذوي اإلعاقة،
حي��ث جي��ب أن يقتن��ع أصحاب املصلحة بالفوائ��د اليت يوفرها التعليم الش��امل جلميع األطفال.
وعل��ى الرغ��م م��ن أن القان��ون يضم��ن التعلي��م الش��امل وتؤك��د علي��ه االتفاقي��ات الدولي��ة  ،إال أنه لن
ينج��ح ب��دون الدع��م واحلم��اس من جانب املمارس�ين وأصح��اب املصلح��ة املعنيني.
وحت��ى يت��م احلص��ول على مثل ه��ذا الدع��م االجتماعي والتغري الس��لوكي جيب االس��تفادة من طرق
التواص��ل ،وه��و أم��ر لي��س بالس��ريع أو اليس�ير (ج��اد ،)2011 ،إال أنه يوجد عدد م��ن الطرق لتحقيق
ه��ذا التغيري يف مصر.
وم��ن ه��ذه القن��وات اهلامة تنظيم ورش عم��ل تدريبية للمعلمني وأهم أعضاء اجملتمع حول فلس��فة
الدم��ج وم��دى فائدت��ه جلميع األطف��ال ،ومن قنوات التوعي��ة األخرى تقديم فوائد التعليم الش��امل
وبع��ض الوح��دات التعليمي��ة يف امل��دارس وجامع��ات وكليات تدري��ب املعلمني خللق جي��ل على درجة
جي��دة م��ن الوعي به��ذه القضية وأهميتها (اجن��واي وها.)2010 ،
ويف الوق��ت احلال��ي يوج��د بوزارة التضام��ن االجتماعي أكثر من  2000أخصائ��ي اجتماعي ويف وزارة
الصح��ة حوال��ي  14000م��ن العامل�ين يف الرعاي��ة الصحي��ة ،باإلضاف��ة إىل املنظم��ات غ�ير احلكومي��ة
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املختلف��ة ال�تي ميكن أن تعمل على نش��ر الرس��الة من خالل الوصول إىل طبق��ات خمتلفة من اجملتمع،
وميكن للتوعية اجملتمعية الشعبية أن تؤدي إىل مواجهة قدر أقل من املقاومة واحلصول على املزيد
م��ن الدع��م م��ن قبل اجملتمعات احمللية ،إذ يعد الوعي أس��اس حتقيق ه��ذا التغيري ،وبدون رفع الوعي
ب�ين خمتل��ف أصح��اب املصلح��ة املعني�ين  -وأهمه��م املعلم��ون واجملتم��ع  -س��يكون من الصع��ب حتقيق
التقدم (حس��انني.)2015 ،

 -2االستثمار يف تدريب املعلمني احلاليني:
يف ع��امل مثال��ي مب��وارد غري حمدودة جيب تدريب كل معلم واعتماده على يد خبري حتى يتمكن من
تقديم الدعم الالزم لألطفال ذوي اإلعاقة ومتكينهم من املش��اركة بالكامل ،ويف البلدان ذات املوارد
الوف�يرة والدع��م اللوجس�تي الق��وي يت��م حتقيق ذلك م��ن خالل مدرس��ي الفصل الذي��ن يتم دعمهم
بشكل كامل «من قبل املعلمني املتخصصني الذين تكون مهمتهم الوحيدة تقديم دعم خاص ملعلمي
الفصول والطالب ذوي اإلعاقة ،ويتعاونون مع موظفي املدرسة لتقديم املشورة الفنية يف التخطيط
لل��دروس وتقدي��م الدعم املباش��ر للطالب واملعلمني ً
أيضا» (اجنواي وه��ا ،)2010 ،ومع ذلك يف البلدان
النامي��ة والبل��دان ذات الدخل املنخفض-املتوس��ط مثل مصر يع��د تنفيذ هذا النموذج حتدي يف هذه
األثن��اء ،بس��بب ارتف��اع التكلف��ة واخلدم��ات اللوجس��تية املعق��دة وع��دم وج��ود عدد كاف م��ن اخلرباء
واملوظفني املدربني بشكل جيد لتقديم مثل هذا التدريب (إمام وحممد ،)2011 ،لذا يكون من املهم
العم��ل عل��ى التعدي�لات احمللية الق�تراح حلول أكثر جدوى لتقديم الدعم ملعلمي الفصول الدراس��ية
واألطفال ذوي اإلعاقة.
ويف إط��ار قي��ود امليزاني��ة ومركزي��ة التدري��ب لن يك��ون حتقيق هذا اهل��دف ً
ممكنا ،حي��ث إن تدريب
ً
ومعقد من الناحية اللوجستية ومركز ًيا ،إذ يستلزم سفر
املعلمني احلاليني يف مصر مرتفع التكلفة
املعلم�ين إىل احملافظ��ات األخ��رى لتلقي وح��دات تدريبية (اتصاالت ش��خصية ،)2018 ،وإذا ما وضعنا
يف االعتب��ار أن كل معل��م حيت��اج إىل  9-6وح��دات تدريبي��ة يف املتوس��ط تس��تغرق كل منه��ا  10أي��ام يف
املتوس��ط ،مب��ا يف ذل��ك نفقات الس��فر وبدل الس��فر والوجبات واالنتقاالت واإلقام��ة وأماكن التدريب
والتكالي��ف األخ��رى ذات الصل��ة ،وميك��ن أن يص��ل متوس��ط التكلف��ة املق��درة لتدري��ب كل معل��م ل��كل
وحدة تدريبية إىل  3000جنيه مصري (اتصاالت شخصية ،)2018 ،ويتباين متوسط عدد املعلمني
ويق��در بنح��و ثالث��ة إىل مخس��ة مدرس�ين ل��كل حضان��ة ل��كل دار حضان��ة ،وتظهر احلس��ابات األولية
اليت تس��تند إىل القيم املتوس��طة أن ميزانية تدريب مجيع املعلمني س��تكون مكلفة وس��تكون عملية
معق��دة م��ن الناحي��ة اللوجس��تية من الصعب اس��تدامتها ،مما قد يش��كل يف النهاية عقب��ة أمام إعداد
ك��وادر مؤهل��ة ،ل��ذا نقرتح ً
حل فعال من حيث التكلفة ومس��تدام يعتم��د على منوذج تدريب تعاقيب
سيمثل العملية اليت سيتم من خالهلا نقل «رسائل التدريب من اخلرباء واملتخصصني من خالل عدة
طبق��ات م��ن املوظفني وانتها ًء باملعلم�ين» (دوف.)1986 ،
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كيف يتم تنفيذ النموذج؟

ُتش��رف وزارة التضام��ن االجتماع��ي عل��ى  171دار حضان��ة لألطف��ال ذوي اإلعاقة؛ وق��د اخرتنا دور
احلضانة تلك كمدخل للتدخالت املقرتحة ،ويستند التدخل الذي نقرتحه إىل االستثمار يف الكوادر
اليت تعمل حاليا يف دور احلضانة تلك ،وخنطط للبناء على هذه الكوادر من خالل االس��تثمار بش��كل
كب�ير يف تدريبه��م ليكونوا معلمني رئيس��يني أو بعبارة أخرى نواة النموذج التعاقيب.
يعم��ل املعلم��ون يف دور حضان��ة األطف��ال ذوي اإلعاق��ة بالفع��ل م��ع ه��ؤالء األطف��ال ،فه��م عل��ى وع��ي
بالس��ياق  -نظ��را لكونه��م جزء من اجملتمع  -والتحديات احمللي��ة واحتياجات جمتمعاتهم ،وباإلضافة
إىل ذل��ك يتواج��دون بالق��رب م��ن دور احلضان��ة العادي��ة ،وه��و م��ا ل��ن يؤدي إىل زي��ادة الكف��اءة وتأثري
الدورات التدريبية فحس��ب ،بل س��يضمن ً
أيضا اس��تدامة العملية وينتج عنه عائد اجتماعي طويل
األج��ل لالس��تثمار (أندروز وهاوس��يجو وتوم��اس.)1990 ،
وباإلضاف��ة إىل ذل��ك م��ن خ�لال تدري��ب املوظف�ين العامل�ين م��ع األطف��ال ذوي اإلعاق��ة نقوم بإنش��اء
مراكز امتياز يف تقديم اخلدمات وجودة اخلدمات املقدمة إىل األطفال ذوي اإلعاقة الذين حيتاجون
إىل تدخالت ش��ديدة تتطلب ترتيبات رئيس��ية ال ميكن تقدميها يف دور احلضانة الش��املة مثل عالج
النط��ق ،وبتحس�ين هذه اخلدم��ات عن طريق بناء القدرات نقوم بإعداد ك��وادر مؤهلة لديها املعرفة
وامله��ارات الالزم��ة لتقدي��م اخلدمات وعل��ى وعي بالتدخالت اخلاصة املطلوبة ل��كل حالة ،لذا يهدف
االستفادة من املوارد البشرية احلالية إىل اإلسراع يف عملية إعداد مهنيني جدد على املستوى امليداني
يكون باستطاعتهم يف وقت أقصر العمل كمدربني وموجهني للمدرسني يف دور احلضانة العادية يف
املناطق احمليطة بهم.
وبن��ا ًء عل��ى ذلك يتضح أن تدري��ب مجيع املوظفني العاملني يف دور احلضانة اخلاصة باألطفال ذوي
اإلعاقة على أيدي اخلرباء سيعترب ً
بديال أكثر جدوى من تدريب مجيع املوظفني العاملني يف مجيع
مراف��ق التعلي��م يف مرحل��ة الطفول��ة املبك��رة على الصعيد الوطين ،ويبلغ متوس��ط ع��دد العاملني يف
دور احلضان��ة اخلاص��ة باألطف��ال ذوي اإلعاق��ة حوال��ي ً 855
معلم��ا مقاب��ل أكثر م��ن  40,000معلم يف
منشآت التعليم العام.
وبالتالي س��يكون االس��تثمار بش��كل كبري يف هذا القطاع إلعداد معلمني رئيسيني أكثر جدوى ،وذلك
بسبب التكلفة واجلوانب اللوجستية يف مقابل العدد اإلمجالي للمعلمني ،ويستخدم مصطلح «املعلم
الرئيس��ي» يف ه��ذا الس��ياق لإلش��ارة إىل جمموع��ات املعلم�ين م��ن دور احلضانة اخلاص��ة باألطفال ذوي
تدريبا ً
ً
كافيا على مواضيع خمتلفة تتعلق باألطفال ذوي اإلعاقة والتعليم
اإلعاقة الذين س��يتلقون
الشامل ،ثم سيتم تدريبهم ليكونوا مدربني (تدريب املدربني) يف هذا املوضوع (اجنواي وها،)2010 ،
وسيكونون مبثابة املوارد البشرية األساسية لتنفيذ دور احلضانة الشاملة ،ومبجرد تدريبهم سيتم
تكليفه��م مبجموع��ة من ثالثة إىل أربعة مرافق جم��اورة للتعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة ليقوموا
بزيارتها بالتناوب.
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إن تطوي��ر ش��بكة م��ن املعلم�ين الرئيس��يني يف كل حمافظ��ة ً
فعاال من حي��ث التكلفة ومس� ً
�تداما وأقل
تعقيداً من الناحية اللوجيستية ألنهم بالفعل جزء من النظام ولديهم خربة يف التعامل مع األطفال
ذوي اإلعاق��ة ،ويعيش��ون يف احملافظ��ات نفس��ها ،وه��و م��ا س��يقلل بش��كل كب�ير م��ن تكالي��ف التدري��ب
وس��يؤدي إىل تكوين وس��يلة مس��تدامة لتقديم التدريب.
س��يكون دع��م املعلم�ين الرئيس��يني ً
هام��ا يف جم��االت بن��اء الق��درات والتخطي��ط والرص��د واإلب�لاغ،
ويف جم��ال بن��اء الق��درات س��يقوم املعلم��ون الرئيس��يون بتك��رار التدريبات ال�تي مت تلقيه��ا من خرباء
خارجي�ين يف دور احلضان��ة املس��ندة إليه��م ،وهو ما سيش��كل من�بر فعال من حيث التكلفة ومس��تدام
لنقل املعرفة وتبادل اخلربات (مكفيت ،د ،)1998 ،.وباإلضافة إىل ذلك سيساعد املعلمون الرئيسيون
يف التخطي��ط فيم��ا يتعلق باملس��اعدة يف تطوير خطط التدخ��ل ،وميكن ملعلمي دور احلضانة العادية
االس��تفادة م��ن خرباته��م يف وض��ع خط��ط التعلي��م الفردي��ة ،وفيما يتعل��ق بالرصد واإلبالغ س��يقوم
املعلمون الرئيسيون بإجراء زيارات ميدانية منتظمة إىل دور احلضانة املسندة إليهم ملراقبة تنفيذ
التعليم الشامل والتدخالت باإلضافة إىل متابعة تقدم األطفال ذوي اإلعاقة ورصد الدروس وتقديم
املالحظ��ات للمعلم�ين ،كما س��يقوموا بكتاب��ة تقارير دورية تلخ��ص نتائج الزيارات ليتم إرس��اهلا إىل
الس��لطة املس��ؤولة  -وه��ي يف هذه احلال��ة مديري��ة وزارة التضامن االجتماعي بالتنس��يق مع مديرية
وزارة الرتبية والتعليم  -مع إرفاق التوصيات حول حتسني النتائج التعليمية لألطفال ذوي اإلعاقة
يف النظام الش��امل ،لذا نوصي بإنش��اء قاعدة حملية من مدربي املعلمني لقيادة عملية التغيري ونقل
املهارات واملعرفة.

شرح النموذج التعاقيب:
س��وف تعم��ل دور احلضان��ة اخلاصة باألطف��ال ذوي اإلعاقة كنواة للنموذج التعاق�بي لدعم الدمج يف
مجي��ع دور احلضان��ة يف نهاي��ة املطاف ،وبع��د أن يتم تدريب الطبقة األوىل من دور احلضانة احمليطة
بش��كل جي��د ستتس��ع الدائ��رة وس��يتم تدري��ب املزيد م��ن دور احلضانة احمليط��ة بها وهك��ذا ،كما هو
موضح يف (الش��كل .)5
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شكل  :5شرح النموذج التعاقيب لتدريب املعلمني

جامعة كيب تاون ،معهد لونج ،وحدة ترمجة املعرفة ،جمموعة النهج العملي للرعاية.
املصدر/https://knowledgetranslation.co.za/pack :
وبناء على ذلك يركز هذا األس��اس املنطقي على إجياد أفضل س��يناريو مالءم يتم تنفيذه واختباره
عل��ى عين��ة صغرية ميكن التحك��م فيها – مقارنة بالعدد اإلمجالي ملرافق التعليم يف مرحلة الطفولة
املبكرة  -اليت تعمل كمنارة تؤثر على تطوير املرافق التعليمية العامة وتساعد بشكل كبري يف تنمية
وتعزي��ز رأس امل��ال البش��ري وإع��داد الك��وادر املاه��رة ذات املعرف��ة والكف��اءة وال�تي س��تعمل الحقا من
خ�لال من��وذج تعاق�بي يف بن��اء قدرات  -وكذل��ك نقل املعرفة وامله��ارات  -املوظف�ين املعنيني اآلخرين
يف النظام.

خلق حوافز للمعلمني الرئيسيني:
جي��ب االع�تراف بكث��رة املهام امللق��اة على عاتق املعلمني الرئيس��يني وبإمكاني��ة مواجهتهم لصعوبات
يف مهامه��م اإلضافي��ة إىل جان��ب عملهم املعتاد ،لذا يعد توفري بدل صغري لكل زيارة للرصد من طرق
حتفيز املعلمني الرئيسيني للقيام مبهامهم املتعددة (اجنواي وها ،)2010 ،ويوجد اسرتاتيجية أخرى
للحواف��ز م��ن خ�لال طرق مبتكرة ملكافأة املعلمني الرئيس��يني على وقته��م وجهدهم ،وميكن أن يتم
ذلك من خالل املنظمات غري احلكومية أو مرافق التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة اليت يعمل بها
املدرسون ،حيث يتم إظهار االمتنان من خالل احلوافز غري املالية مثل شهادات التقدير واليت ميكن
أن تع��زز صورة املعلم وق��د تؤدي إىل الرتقية.

رصد وتقييم التدريب:
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وحت��ى يت��م ضم��ان احل��د األقص��ى م��ن نتائ��ج أنش��طة التدري��ب س��تقوم وزارة التضام��ن االجتماعي
بتعي�ين فري��ق يك��ون مس� ً
�ؤوال ع��ن التنس��يق مع الف��رق يف املديري��ات املختلف��ة لقياس أث��ر التدريب
باس��تخدام منوذج كريكباتريك للتقييم والذي ينقس��م إىل أربعة مس��تويات (ش��كل  )6وهي رد الفعل
والتعل��م والس��لوك والنتائ��ج (ك�يرك ،)2016 ،وم��ن امله��م تقيي��م مس��توى رض��ا املتدرب�ين وخرباتهم
التعليمي��ة م��ن خ�لال التقييم��ات اخلتامي��ة والتكويني��ة وم��دى تغ�ير س��لوكهم م��ن خ�لال املش��اهدة
واألدوات األخ��رى وتقيي��م نتائ��ج التدري��ب يف مقابل النتائج املرجوة ال�تي مت حتديدها قبل برامج
التدري��ب ،وه��و م��ا س��يعمل عل��ى إنش��اء منص��ة ملتابعة عملي��ة التدري��ب باس��تمرار وتعديل أنش��طة
التدريب باس��تمرار لتتناس��ب مع األهداف التعليمية العامة وإحداث التغيري املطلوب (كريكباتريك،
 2009؛ كريكباتري��ك.)2007 ،

شكل  :6منوذج كريكباتريك

املصدر:
/https://educationaltechnology.net/kirkpatrick-model-four-levels-learning-evaluation

قيود النموذج التعاقيب:
للنم��وذج التعاق�بي العدي��د م��ن املزاي��ا خاصة يف تدري��ب املعلمني يف البل��دان النامية نظ� ً�را لفعاليته
من حيث التكلفة واالس��تدامة وتقديم التدريب بش��كل س��ريع ،إال أنه غالبا ما يتم انتقاده بس��بب
إيص��ال الرس��ائل بش��كل مش��وه ،ألن الرس��الة مت��ر عرب «عملي��ات بعيدة امل��دى ذات اجتاه واح��د» (إدارة
التعلي��م والعل��وم ،)1988 ،وم��ع ذل��ك وفق��ا لدراس��ة حال��ة أُجري��ت على تدري��ب املعلم�ين احلاليني يف
نيبال باس��تخدام النموذج التعاقيب لنهج ذو ثالث طبقات يضم خرباء رئيس��يني وتدريب املدربني
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والتوزيع مت نقل األفكار الرئيس��ية ووصلت إىل اجلمهور املس��تهدف (س��وزوكي« ،)2008 ،وعلى الرغم
من أن بعض هذه املمارس��ة مل يتم على النحو املنش��ود ،إال أن املفاهيم األساس��ية انتقلت أثناء الرحلة
الطويل��ة ع�بر الطبق��ات» (س��وزوكي ،)2008 ،وللتغل��ب عل��ى ه��ذا القي��د يق�ترح من��وذج كريكباتري��ك
إمكانية مساهمته يف تتبع التدريب وإجراء التعديالت الالزمة عند احلاجة لتجنب تشويه الرسائل.

 .3إدراك احلاجة إىل تطوير املناهج يف جامعات تدريب املعلمني قبل اخلدمة:
عل��ى الرغ��م م��ن أن الدراس��ة يف اجلامع��ات والكلي��ات املصري��ة اخلاص��ة بتدريب املعلمني ق��د تتطرق
إىل مفهوم التعليم الش��امل ،إال أن الكوادر غري مس��تعدة للعمل يف مثل هذا الس��ياق (الزهريي وريزو،
 ،)2016وعند االعرتاف بأن اخلرجيني احلاليني من أقس��ام االحتياجات اخلاصة ليس��وا مؤهلني بعد
لقي��ادة مب��ادرات الدم��ج ،نرى أن العمل على التدريب قبل اخلدمة يف اجلامعات املتخصصة له أهمية
قصوى خللق جيل من املعلمني اجملهزين لقيادة مثل هذه املبادرات يف عملهم كمعلمني بدور احلضانة،
وجي��ب أن تتضم��ن مناه��ج جامع��ات تدري��ب املعلم�ين تطوي��ر وح��دات تدري��ب املعلم�ين املتعمقة يف
أمرا ً
التعلي��م الش��امل ،ل��ذا يع��د تعدي��ل املنهج احلال��ي ً
مهم��ا للغاية ،ونظ� ً�را لرتكيز ه��ذه الورقة على
التعلي��م يف مرحل��ة الطفول��ة املبك��رة من املهم للغاي��ة أن تتضمن املناهج الدراس��ية لتدريب املعلمني
اجل��دد وح��دات تتن��اول فلس��فة الدمج واالس��تجابة للتدخل واالس�تراتيجيات والرتتيب��ات التعليمية
املختلف��ة واملعرف��ة املتعلق��ة بكيفية حتدي��د األطفال ذوي اإلعاقة أو التأخر يف النمو من س��ن مبكرة
(العش��ري ،)2009 ،وه��و ما س��يتيح بدوره للمدرس�ين توف�ير الدعم التعليمي ال�لازم للطالب وإعداد
ك��وادر مؤهل��ة ،مم��ا ي��ؤدي يف نهاي��ة املط��اف إىل تعزي��ز النظ��ام ككل« ،جي��ب دع��م معلم��ي تعليم ذوي
االحتياج��ات اخلاص��ة والتعلي��م الع��ام على حد س��واء  -بوصفهم عناصر رئيس��ية للتدريس الش��امل
اجليد والوسطاء األساسيني للدمج واملشاركة االجتماعية  -من خالل التدريب األولي واملستمر عالي
اجل��ودة والتطوير امله�ني» (بارنيل.)2017 ،

التوصيات التكميلية:
 -1إنشاء غرف املصادر تشمل معلمني مدربني متخصصني يف التدريس لذوي االحتياجات
اخلاصة يف دور احلضانة الداجمة:
ما هي غرف املصادر؟
«غرف��ة املص��ادر ليس��ت جم��رد م��كان ،ولكنه��ا ً
أيض��ا متث��ل التواجد بيئ��ة مالءم��ة» (واتس��ون،)2018 ،
فه��ي غرف��ة منفصل��ة إما فص��ل أو منطقة أصغر خمصصة لتنفيذ خطة التعلي��م الفردي أو برنامج
االحتياج��ات اخلاص��ة لألطف��ال ذوي االحتياج��ات التعليمي��ة اخلاص��ة يف بيئ��ة فردي��ة أو جمموع��ة
صغ�يرة« ،فه��ي ج��زء م��ن عملي��ة حتدي��د البيئة املالءم��ة وتعت�بر ضروري��ة لألطفال الذي��ن يصابون
بالتش��تت بس��هولة يف س��ياق التعلي��م الع��ام وخاصة عندما يت��م تقديم معلومات جديدة» (واتس��ون،
ً
وغالبا ما يس��مى هذا النوع من الدعم باملصادر أو االبتعاد أو االنس��حاب ،يف هذا الس��ياق يتم
،)2018
ً
وأحيان��ا يف الفص��ل الدراس��ي الع��ادي م��ع وج��ود ترتيب��ات لضمان
انس��حاب الطف��ل كج��زء م��ن الي��وم
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حص��ول الطف��ل عل��ى الدعم ال�لازم يف ظل منوذج الدمج ،ويتباين الوقت ال��ذي يتم قضائه يف غرفة
املص��ادر وفق��ا للعم��ر واالحتياج��ات ،إال أنه ال ينبغي أن يتجاوز الوقت الذي يقضيه يف الفصل العادي
لضم��ان دم��ج الطفل بش��كل صحيح م��ع أقرانه /أقرانه��ا (اتصاالت ش��خصية.)2018 ،
مزايا غرف املصادر:
إن إح��دى مزاي��ا غ��رف املص��ادر مفه��وم «األق��ران» ،ي��رى ت�يرزي ( )2010أن «الدمج ال يتعل��ق مبوقعك
اجلغرايف ،بل باملكان الذي تشعر باالنتماء إليه» ،وهو ما يلقي الضوء على أهمية غرف املصادر ومعلمي
الدع��م ،حي��ث ميك��ن لألطف��ال  -الذي��ن ال يكون��ون يف أعمار متس��اوية فحس��ب بل تك��ون اهتماماتهم
متش��ابهة  -قضاء الوقت وتلق��ي التدخالت الالزمة.
لن تؤدي االهتمامات املشرتكة إىل شعور أكرب باالنتماء فحسب ،وبالتالي نتائج أفضل للتعليم الشامل
ولك��ن سيس��تفيد األطف��ال ذوي اإلعاق��ة وذوي االحتياج��ات التعليمي��ة اخلاص��ة الذي��ن حيتاجون إىل
تدخالت مكثفة بش��كل أكرب من االنس��حاب بانتظام إىل غرفة املصادر لبعض الوقت يف دور احلضانة
العادية ويف الوقت نفس��ه دجمهم مع أقرانهم (تريزي.)2010 ،

دور املعلم يف ٌغرف املصادر:
للمعلمني يف غرف املصادر دور حاس��م وصعب ،حيث حيتاجون إىل تصميم مجيع التعليمات لتلبية
احتياج��ات الط�لاب لتعظي��م إمكاناته��م التعليمي��ة ،وحيتاج املعلم��ون املدربون عل��ى العمل مع ذوي
االحتياج��ات التعليمي��ة اخلاص��ة إىل العم��ل بش��كل وثي��ق مع م��درس الفص��ل العادي للطف��ل لضمان
وض��ع خط��ة تعليمي��ة فردي��ة ومع آب��اء األطفال لضمان توف�ير كل الدعم الالزم بعي� ً�دا عن احلضانة
(ماكنمارا ،)1989 ،وباإلضافة إىل ذلك جيب أن يكون املعلم على علم بغريه من املهنيني وشبه املهنيني
والتنسيق معهم لضمان حصول الطفل على دعم إضايف متخصص عند احلاجة ،لذا يعد إنشاء غرف
املصادر يف مجيع دور احلضانة الشاملة على املدى الطويل وبناء قدرات الكوادر وتدريبهم من األمور
احلامس��ة لضم��ان حص��ول األطف��ال ذوي االحتياج��ات التعليمي��ة اخلاص��ة عل��ى الدعم ال�لازم ودعم
دجمهم واملس��اهمة يف زي��ادة إمكاناتهم.

 -2التنس��يق ب�ين خمتل��ف أصحاب املصلحة بهدف صياغة سياس��ات فعال��ة مع آليات تنفيذ
على مس��توى جيد من التنسيق:
إن اجلهات املعنية احلكومية الرئيسية املهتمة بتعليم األطفال ذوي اإلعاقة واالحتياجات التعليمية
اخلاص��ة ه��ي وزارات التعلي��م والصح��ة والتضام��ن االجتماع��ي والتعلي��م العال��ي واجملل��س القوم��ي
للطفول��ة واألموم��ة واجملل��س القوم��ي لش��ؤون اإلعاق��ة ،وتظه��ر إح��دى الفج��وات الرئيس��ية يف غياب
التنس��يق الق��وي ب�ين أصح��اب املصلحة ،يف ح�ين أن تعاونهم ذو أهمية قصوى لتقديم خدمة ش��املة
(اتصاالت ش��خصية.)2018 ،
تعم��ل وزارة التضام��ن االجتماع��ي يف خدم��ة حوال��ي  ٪ 60م��ن األش��خاص ذوي اإلعاق��ة يف مص��ر،
وتش��رف عل��ى  14,300دار حضان��ة تقريب��ا يف مراف��ق التعلي��م يف مرحل��ة الطفولة املبك��رة و 171دار
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حضانة لألطفال ذوي اإلعاقة ،لذا تعد أحد أصحاب املصلحة الرئيس��يني يف هذه الش��بكة (الرفاعي،
 ،)2016وتش��رف وزارة التعلي��م عل��ى  11,524م��ن املراف��ق التعليمي��ة يف مرحل��ة م��ا قب��ل االبتدائ��ي،
وس��تكون صاحبة املصلحة الرئيس��ية خالل الس��نوات الدراس��ية املبكرة وبقية الرحلة التعليمية ما
قبل اجلامعية ،وجيب أن تتعاون وزارة التعليم العالي مع كل من وزارة التضامن االجتماعي ووزارة
الرتبي��ة والتعلي��م يف حتدي��د الفج��وات يف التخصص��ات م��ن أج��ل تطوي��ر املناه��ج الدراس��ية جبامعات
تدري��ب املعلم�ين واجلامع��ات األخ��رى ذات الصل��ة به��دف إع��داد الك��وادر الق��ادرة عل��ى االس��تجابة
الحتياج��ات القطاع.
تت��وىل وزارة الصح��ة مس��ؤولية اجلان��ب الطيب س��واء م��ن حيث الوقاي��ة أو التش��خيص أو االختبارات
الوظيفي��ة أو املس��اعدة الطبي��ة أو توف�ير األطب��اء ،كم��ا جي��ب تنفيذ قواف��ل ومحالت طبي��ة بانتظام
للكشف املبكر عن بعض اإلعاقات من بينها ضعف البصر ،و» ُي َّ
كلف اجمللس القومي للطفولة واألمومة
بصنع السياس��ات والتخطيط والتنس��يق والرقابة وتقييم األنش��طة يف جماالت محاية ومنو األطفال
واألمه��ات( ».اجمللس القومي للطفول��ة واألمومة ،د .ت.).
ل��ذا نوص��ي بتعزي��ز آلي��ات التنس��يق بني خمتل��ف أصحاب املصلحة م��ن أجل العمل بش��كل وثيق على
وض��ع سياس��ات متكامل��ة واس�تراتيجيات تس��تند إىل األدل��ة لتحدي��د الثغ��رات من منظور نهج ش��امل
وجتنب تكرار اجلهود وحتقيق التواصل الفعال ،وهو ما س��يكون من ش��أنه تيس�ير االنتقال إىل منوذج
ش��امل يعمل بشكل جيد

 -3البيان��ات املصنف��ة وفق��ا للعم��ر والبيان��ات اخلاص��ة باألطف��ال ذوي اإلعاق��ة دون س��ن
اخلامس��ة:
حتس��نت حال��ة البيان��ات املتعلق��ة باألش��خاص ذوي اإلعاقة بش��كل كبري يف الس��نوات األخرية ،وخاصة
يف تعداد سكان مصر لعام  2017الذي أجراه اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ،إال أنه ال يزال
هن��اك جم��ال ملزي��د من التحس��ن لدعم صناعة السياس��ات باملعلومات يف جمال التدخ�لات والتعليم يف
مرحلة الطفولة املبكرة ،وجيب أن يتم مجع وتوضيح البيانات اخلاصة باألطفال ذوي اإلعاقة الذين
تق��ل أعماره��م ع��ن مخس س��نوات ،ويب��دو التطور األخ�ير يف السياس��ات املتعلقة بتعريف��ات اإلعاقة
املتف��ق عليه��ا واع� ً�دا ،ألن��ه حيدد املعيار اس��تنا ًدا إىل الكيفية اليت س��يتم /جيب بها مج��ع البيانات ،لذا
نوص��ي ب��أن يق��وم اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء يف املس��ح الس��كاني القادم  -بالتنس��يق مع
أصح��اب املصلح��ة املعني�ين  -بالعمل على مجع بيانات األطفال ذوي اإلعاقة الذين تقل أعمارهم عن
مخ��س س��نوات واالس��تفادة منه��ا وتصني��ف البيان��ات اخلاصة باألش��خاص ذوي اإلعاقة ً
وفق��ا للفئات
العمري��ة ،وه��و م��ا س��يكون من ش��أنه املس��اعدة يف نهاي��ة املطاف يف «صياغة» سياس��ة تس��تند إىل األدلة
وبرجم��ة أفض��ل يف جم��ال تدخ�لات الطفول��ة املبك��رة ودم��ج األطف��ال ذوي اإلعاقة (دائ��رة معلومات
البحث والتطوي��ر اجملتمعيني.)2017 ،
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اخلالصة:
يف اخلت��ام حقق��ت مص��ر تط��ورات إجيابية فيما يتعلق بدمج األطف��ال ذوي اإلعاقة يف التعليم ،إال أنه
ال ي��زال أمامه��ا طري��ق طوي��ل لضمان تعميم نظام تعليمي ش��امل يب��دأ من س��نوات الطفولة املبكرة
وص��وال إىل مس��تويات خمتلف��ة م��ن التعلي��م ،وتؤك��د هذه الورق��ة على أهمي��ة االس��تثمار يف رأس املال
البش��ري من العاملني يف التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة باعتبارهم حجر األس��اس إلطالق نظام
جدي��د يض��م ك��وادر ذات رؤية إجيابي��ة جتاه األطفال ذوي اإلعاقة ودجمه��م ولديها املؤهالت الالزمة
لتكوين جمموعة قوية من املعلمني لقيادة الطريق حنو نظام جديد شامل مستدام للدمج ،ويرجع
ذل��ك إىل أهمي��ة الق��درات البش��رية كن��واة للنجاح ،إذ تتوقف ج��ودة نظام التعليم الش��امل على جودة
معلميه��ا وج��ودة التدريس (تقرير الرصد العاملي لتوفري التعليم للجميع ،)2015 ،وعالوة على ذلك
ً
ً
متعمقا إلنش��اء نظ��ام قوي ،وال ميك��ن تناول مجي��ع مكونات
ختطيط��ا
تتطل��ب العدي��د م��ن اجمل��االت
من��وذج ناج��ح للتعلي��م الش��امل يف مرحلة الطفولة املبكرة يف ورقة سياس��ات واحدة؛ لذا فإن جماالت
مث��ل تفعي��ل آلي��ة قوي��ة للتنس��يق بني خمتلف أصح��اب املصلحة ومج��ع مزيد من البيان��ات املتعمقة
وتطوير مرافق البنية التحتية وتعزيز االستعداد املؤسسي وتطوير املناهج الدراسية سوف تتطلب
املزي��د م��ن حب��وث السياس��ات لتناول كل قضية بش��كل دقيق بغرض حتديد مناذج تش��غيلية خمتلفة
لكل جم��ال من هذه اجملاالت.
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