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 وتقدير شكر
 أعدت أماندا واتكينز من الوكالة األوروبية لالحتياجات اػباصة والتعليم الشامل

(www.european-agency.org)  اؼببادرة العاؼبية لتكنولوجّيات  آكسل ليبلوا منىذا اؼبنشور بدعم تقٍت من
 العاؼبية اؼببادرةو  ، انطالقا من األعماؿ السابقة لكل من اليونسكو(G3ictاؼبعلومات واالتصاؿ الّشاملة )

، إضافة إىل اؼبعلومات اليت مت صبعها خالؿ مؤسبر القمة العاؼبي (G3ict) الّشاملة واالتصاؿ اؼبعلوماتتكنولوجّيات ل
وما  WSIS+10سيما اجتماعات ؾبموعة عمل "كبو  ، وال2013يف شباط عاـ  10+(WSIS) جملتمع اؼبعلومات

واؼببادرة العاؼبية  " اليت استضافتها كل من اليونسكوبعدىا: دمج األشخاص ذوي اإلعاقة يف ؾبتمعات اؼبعرفة
 .(G3ictلتكنولوجّيات اؼبعلومات واالتصاؿ الّشاملة )

 :األولية لوثيقة مبوذج السياسة ؼبراجعتُت أساسيَّتُت خضعت اؼبسودةوقد 

 على اطلعوا الشامل، التعليم يف واالّتصاؿ اؼبعلومات تكنولوجّيات يف رئيسوف خباء األوىل اؼبراجعة أجرى -
 مكتوبة مسانبات خباء أربعة قّدـمّث  .الراىنة والدولية الوطنية السياسات ذباه السياسة مبوذج وثيقة مسودة

 من اؼبتنوعة اؼبستويات ذات البلداف يف السياسة مبوذج تنفيذ جوانب حوؿ دولية نظر وجهات تضمنت
 دمج مت مث ومن. واالّتصاؿ اؼبعلومات تكنولوجّياتل التحتية البنية عن فضالً  والبشرية، االقتصادية التنمية

 ضمن التاليُت اػبباء ؼبسانبات اعبزيل الشكر. السياسة مبوذج لوثيقة منقح مشروع مع اؼبسانبات ىذه
 : العمل من اؼبرحلة ىذه

 – Cheikh Anta Diop of Dakar، مدير نظم اؼبعلومات جامعة آليكس كورنثن
 ،السنغاؿ

، أستاذ مدّرس، قسم التعليم االستثنائي، جامعة ويسكنسن، الواليات اؼبتحدة ديف إيديبَتف
 ،األمريكية

 ،، مومباي، اؽبندBarrierBreak، اؼبدير العاـ، شيليب كابور
 ،، السويديونسكو، الرئيس السابق لقسم الدمج وربسُت جودة التعلم، كينيث إيكليند

منظمات األشخاص ذوي ، و اؼبعنية األطراؼمشلت اؼبراجعة الثانية عدداً أكب من اؼبسانبُت يبثلوف طيفاً من  -
تكنولوجّيات و/أو التعليم، والباحثُت يف  واالّتصاؿاؼبعلومات تكنولوجّيات اإلعاقة، وصناع القرار يف ؾباؿ 

وقد  األقراف. منهجّية مراجعةالذين قدموا مدخالت عن طريق  / أو التعليمواالّتصاؿ واؼبعلومات 
اسُتخدمت مدخالت استعراض األقراف كأساس للمسودة النهائية للوثيقة. الشكر اعبزيل أيضًا ؼبسانبات 

 اؼبرحلة الثانية من أنشطة اؼبراجعة: اؼبراجعُت التاليُت ضمن ىذه
 ،اؼبساعدة لألشخاص ذوي األعاقة، اؼبملكة اؼبتحدةتكنولوجّيات ، االتصاالت والستيوارت آيتكن

 ،، قطرMADA، مركز ديفيد بينز
، البتغاؿإيدا برانداو  ،، وزارة التعليم والعلـو

 ،بلجكيا، وزارة التعليم، اجملتمع الناطق بالفلمنكية يف جاف دو كريبر
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 INS، معهد التعليم العايل الوطٍت الفرنسي لتعليم ذوي االحتياجات اػباصة سَتج إيبسولد
HEA، 

 ، معهد االحتياجات اػباصة، جامعة تيمبل، الواليات اؼبتحدة إيبي غولدماف
 ،األمريكية

 ،، سويسراDAISY، صبعية برنارد ىاينزر
 ،CEE-CIS، اؼبكتب اإلقليمي يونيسيف بوال ىنت

 للبحث، جامعة تونس، تونس LaTICE، ـبتب مٍتاعب ؿبمد
 ، فرنساواالّتصاؿاؼبعلومات تكنولوجّيات ، مستشار سياسة جانيت لوين

 ، معهد الدراسات اؼبتكاملة، جامعة لينز، النمساكالوس ميزنبغر
 ، مستشار سياسة التعليم، اؽبندإندوماثي راو

 ، موسكوUNESCO-IITE، ناتاليا توكاريفا
 اؼبساعدة، اؼبملكة اؼبتحدةتكنولوجّيات ، مستشار الي وولرتَت 

 ، اؼبعهد الوطٍت لتطوير اؼبناىج، ىولنداماركو زوكا
، بودابَتغ، ماكي ىاياشيكاوا، فلورانس ميغوف، مارياما كيتسيونا، داياف بوالي-إرمغاردا كازينزكايت

 يونسكوال
 مايكروسوفت.، سياسة الوصوؿ الدولية، شركة جيمس ثورستوف

 تقدًن مسودة وثيقة مبوذج السياسة للمناقشة يف اجتماع ؼبمثلي اعبهات اغبكومية باإلضافة إىل ذلك متّ كما 
 منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة يف بوغوتا، كولومبيا. و 

ردود  منهجية لتطوير وثيقة مبوذج السياسة، وكذلك ملخصًا عن حوؿيقدـ اؼبلحق األوؿ ؽبذه الوثيقة حملة عامة 
، ومراجعتو إضافة إىل صياغة مبوذج السياسة نفسوو األفعاؿ األساسية الواردة من ثالثة من إجراءات اؼبراجعة ىذه.

ة تنفيذ وثيقة مبوذج السياسة اؼبقدمة يف اؼبلحق الثاين الرئيسة لدعم عمليّ  ربديد اؼبوادّ  األنشطة يفىذه  سانبت صبيع
 تكنولوجّياتة لتحديد اؼبوارد الالزمة لدعم تنفيذ السياسة اؼبتعلقة دبجاؿ أوليّ ىذا اؼبلحق ؿباولة ويُعتب  للوثيقة.

 الشمولية أو الكماؿ. حواؿأليف كل اال تّدعي ها الشاملة يف التعليم الشامل، لكنّ  واالّتصاؿاؼبعلومات 
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 كلمة افتتاحية
 اؼبلياراإلصبايّل  الذين يقارب عددىم ،ذوو اإلعاقةاألشخاص يشكل 

منهم  الكثَت وُبظنسبة كبَتة من تعداد سكاف العامل. ولسوء اغبظ، مل  نسمة
ال يتجزأ  جزءاً  أف يكونوايف حقوقهم  وُسلبت، أقراهنم مع بفرص تعليم متكافئة

 . مالتعلّ  من ؾبتمع

تحقيق العدالة االجتماعية لاألعضاء الدوؿ صبيع عاتق على سؤولية تقع اؼبو 
دبن فيهم األشخاص ذوو ، من خالؿ ضباية اؼبساواة يف اغبقوؽ بُت مواطنيها

باستخداـ حلوؿ  ،واؼبعلومات واالّتصاؿالتعليم والعلـو والثقافة يف ، اإلعاقة
 ـبتلفة.  تكنولوجّية

ذوي لطالب لشامل التعليم التعزيز يف  واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّياتدور مت االعًتاؼ عاؼبيًا بيف ىذا السياؽ، 
 .حياهتمجودة وربسُت  اإلعاقة

التعليم ما يزاؿ وبالتايل ، نظاـ التعليم من ذوي اإلعاقة٪ من األطفاؿ 90رب اما يقاسُتبعد يف البلداف النامية، و 
عقبات تواجو الدوؿ يف صبيع أكباء العامل كما ؽبؤالء األطفاؿ وأسرىم.   بعد مل يتحقق وحلماً  ربدياً يشكل الشامل 
 دبا يف ذلك العوامل االجتماعية واالقتصادية والثقافية واؼبادية والتشريعية.  ،يّسرتقف يف وجو التعليم الشامل واؼبخاصة 

لّتصّدي وا ل دولة من الدوؿ األعضاء مواصلة النضاؿ لتحقيق ىذه اغبريات األساسية للجميعكيتوجب على  
( عاـ UNCRPDعلى اتفاقية األمم اؼبتحدة غبقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة ) مصادقتهامنذ و . ؿبنةأليّة 

صبيع  ونشره يفالتعليم الشامل ربقيق يات اليت تواجو حدّ ب على التّ غلّ جهودىا للتّ  وماتزاؿمصر بذلت ، 2008
 اؼبدارس.

الشاملة يف التعليم  واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّياتيونيسكو لاليعًتؼ مبوذج السياسة الذي قدمتو و 
، وىو فريدة اليت يبكن من خالؽبا وضع السياسات الوطنية وتنفيذىا ومراقبتهااللألشخاص ذوي اإلعاقة باإلعدادات 

كل بلد، من أجل بالظروؼ اػباصة وفق تكييفها  اليت يتمّ  الشاملالبلداف على صياغة أطر التعليم يساعد بذلك 
لليونسكو ودوؽبا األعضاء،  رائدةهنا مبادرة إواطنيها. ؼبتطوير إجراءات مناسبة وفعالة لكل دولة من الدوؿ األعضاء و 

 واؼبعرفة للجميع. اتالعاؼبي لتوفَت اؼبعلوم إطار اعبهدخطوة ىامة إىل األماـ يف و 

 
 عاطف حلمي

 واالّتصالالمعلومات  تكنولوجّياتوزير 
 جمهورية مصر العربية
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 صدار العربيتقديم اإل
وذي  ودامج شامل متعلّ متكافئة للوصوؿ إىل  إتاحة فرصعتب تُ 

جودة من أوكد أولويّات القائمُت على الّنظم الًّتبويّة يف ـبتلف دوؿ العامل 
 اإلنساف حقوؽ أحدمر يتعّلق باأل فّ ذلك أ .2015لفًتة ما بعد عاـ 

، يوفّر لنفسو عوامل ومنصف عادؿ ؾبتمع لبناء صلبة قاعدةبو  ،اعبوىرية
امتالؾ أسباب ، دوف سبييز أو استبعاد، ألفراده االستقرار واالستدامة، ويكفل

 .الفردّي واعبماعيّ  الّتطّور واالرتقاء

وضع الّسياسات احملكمة واالسًتاتيجّيات الّدقيقة، واألكيد أّف 
 اجملاؿ يف العاملُت قدرات بناءاؼبستدامة، و  توتصميم أدوات الّتنفيذ واؼبتابعة والّتقييم الفّعالة، وتوفَت مصادر الّتمويال

 واقعاتصَت الًّتبية الّشاملة والّداؾبة  حىتاؼبثلى  الطّريقىي  التعليمية واؼبمارسات الدراسية اؼبناىج وتطوير بوي،الًت 
 األفراد واألمم. ؼبستقبلتؤّسس  قّوةكو  للتنمية محّرؾتؤّدي دورىا كف، ملموسا

الّتعليم والّتعّلم، فقد كاف ال بّد ودبا أّف تكنولوجّيات اؼبعلومات واالّتصاؿ قد وجدت طريقها إىل ـبتلف نظم 
، حىّت سبنح للمتعّلمُت من ذوي اإلعاقة فرصا جديدة للّتعّلم أف تكوف ىذه الّتكنولوجّيات بدورىا شاملة وداؾبة

تسمح ؽبم اؼبشّخص والّتعّلم مدى اغبياة، وسبّكنهم من تذليل ما يطرأ من صعوبات يف سياقات الّتعّلم الّتقليديّة، و 
 تنمية معارفهم ومهاراهتم.ليف مسارىم  الّتقّدـب

 اؼبعلومات لتكنولوجّيات سياسة مبوذجوشركائها يف وضع اليونسكو من ىنا، كاف ىذا اعبهد اؼبوّفق ؼبنّظمة 
 تأسيس الّتعليم الّشامل والّدامج.خطوة على غاية من األنبّّية من أجل الّتقّدـ على درب  التعليم يف الشاملة واالّتصاؿ
بتقديبها ىذا اؼبؤّلف بالّلغة العربّية، وىي مناسبة نتّوجو بالّشكر فيها إىل منّظمة اليونسكو على  ةديسع واأللكسو

مبادرهتا الرّائدة، كما نشكر إدارة تكنوجّيات اؼبعلومات واالّتصاؿ باأللكسو غبرصها على إخراج ىذا اإلصدار باعبودة 
 .والّدقّة الاّلزمة اؼبطلوبة

ّرفاه واؼبناعة. ومن حّق كّل فرد ومن واجبو  ال وطريقها اؼبلكّية كبو مفتاح تطّور الّشعوبليـو اىي  إّف الًّتبية
اجملتمعات ، فتفضي إليو من سبييز واستبعاديبكن أف  وما كذلك أف يسلك ىذه الطّريق، درءا ؼبخاطر األّمّية بأنواعها

اليت  الّشاملة والّداؾبةو اعبّيدة الًّتبية  بكسب رىاف اليت ترغب يف كسب رىاف التنمية اؼبستدامة ال بد أف سبهد لذلك
  تبٍت اإلنساف، عماد كّل تقّدـ وأساس كّل قباح.

 
 عبد اهلل بن حمد محارب
 المدير العام لأللكسو
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 كلمة إدارة تكنولوجيا المعلومات واالّتصال
 باأللكسو
 غبقوؽ اؼبتحدة مماأل اتفاقية صدور على سنوات عشر السنة ىاتو سبر

( 2015 سبتمب) اآلف حد اىل عليها دقتاص واليت، االعاقة ذوي شخاصاأل
 رقاـاأل فّ إف ذلك ورغم. دولة 92 االختياري بروتوكوؽبا على وأمضت، دولة 158

 تصبو ما ربقيق اىل الوصوؿ عن بعيدا مازاؿ الدويل اجملتمع أفب تفيد حصائياتواإل
 كنفيف   حقوقهم من عاقةاإل ذوي األشخاص سبكُت من االتفاقية ىذه اليو

 التعليم يف اغبق بالذكر ولبص البشر، كل بُت الفرص تكافؤضماف و ة اؼبساوا
 يعاين أين، النامية الدوؿ يف وخاصة الدراسة مقاعد خارج عاقةاإل ذوي من طفل مليوف 150 من أكثر مازاؿ حيث
 .االبتدائي التعليم هناءإ اىل الوصوؿ قبل اؼبدرسة ومغادرة اؼببكر االنقطاع من االطفاؿ ىؤالء ثلثي من أكثر

 ذوي األشخاص تعليم دبجاؿ لنهوضيف ا فبيةاأل االتفاقية على معظمها دؽاص اليت العربية الدوؿ رغبة ورغم
 الةفعّ  سياسة رسم على القدرة عدـ خاصة منها نذكر سبابأ لعدة ةاؼبرجوّ  اآلماؿ عن بعيدا مازاؿ الواقع فّ ، فإاالعاقة

 .ةاؼبرجوّ  تائجالنّ  اىل الوصوؿ على وتساعد حقيقللتّ  قابلة

، والثقافة للًتبية العربية باؼبنظمة واالتصاؿ اؼبعلومات تكنولوجيا دارةإ فإف لذلك  مشروعاهتا طارإ ويف والعلـو
 اليونسكو ؼبنظمة صداراإل ؽبذا العربية صبةالًتّ إقباز ب بادرت عاقة،اإل ذوي لألشخاص قميّ الرّ  فاذالنّ  بدعم اػباصة

 وذلك، االعاقة ذوي لألشخاص الشامل للتعليم واالتصاؿ اؼبعلومات تكنولوجيا لسياسة بنموذج واؼبتعلق، وشركائها
 ذوي لألشخاص حلوؿ وتقدًن، داؾبةشاملة و  مدارس رساءإ يف اؼبساعدة بإمكاهنا التكنولوجيا بأف الراسخ إليباننا

 .العمل ىذا من العربية الدوؿ فادةإ راجُت التعليم، يف الكامل حقهم من لتمكينهم عاقةاإل

 دعمو على ؿبارب ضبداهلل عبد الدكتور لأللكسو العاـ اؼبدير معايل اىل الشكر جبزيل أتقدـ ختاما،
 كل ىل، وإالعمل ؽبذا اؼبتميزة ترصبتو على بدمشق صبةوالًتّ  شروالنّ  عريبالتّ  مكتب ىل، وإاؼبشروع ؽبذا مشروطالالّ 

والدكتور   حايف عبداغبق ستاذاأل بالذكر وأخص، القيمة مسانبتهم على واالتصاؿ اؼبعلومات تكنولوجيا بإدارة زمالئي
 يف اؽبامة ؼبسانبتو قاسم سليم ستاذواأل، اهلل جاب وقابيل عثماف وأشرؼ الغوؿ أسامة األساتذة واػبباء اػبرييب كثَت

 .الفنية اؼبراجعة

 .التوفيق ويل واهلل
 محمد الجمني الدكتور االستاذ

 واالتصال المعلومات تكنولوجيا ادارة مدير
 والعلوم والثقافة للتربية المنظمة العربية
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 مقدمة

يف تعليم الشاملة  واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّيات سياسةل اً مبوذجـ ىذه الوثيقة قدّ تُ 
اؼبعلومات  تكنولوجّياتالًتكيز على استخداـ قد جرى . و اإلعاقات األشخاص ذوي

 ذوي اإلعاقةقوؽ األشخاص حب اؼبتعلقةلدعم تنفيذ اتفاقية األمم اؼبتحدة  واالّتصاؿ
(UNCRPD, 2006 ّوخاص ):ة 

  تاحةاإل :9اؼبادة. 
  اتوالوصوؿ إىل اؼبعلوم عبَتأي والتّ الرّ حرية  :21اؼبادة. 
  التعليم الشامل :24اؼبادة. 
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اعبهود اؼبشًتكة اليت  من اً جزءىذا لسياسة ايُعتب مبوذج 
والثقافة والعلم األمم اؼبتحدة للًتبية  منظمةبذلتها 

اؼبعلومات  تكنولوجّياتل العاؼبيةاؼببادرة مع )اليونسكو( 
اتفاقية األمم  لتسهيل تنفيذ( G3ictالشاملة ) واالّتصاؿ

 اؼبتحدة غبقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقات
(UNCRPD).  
وثيقة تطوير يف للمبادرة اؼبشًتكة  يّ اؽبدؼ الرئيس تمّثلوي

كقالب ؼبساعدة الدوؿ   ايتم استخدامهل سياسةمبوذج 
تعزيز االستخداـ الفعاؿ  علىاألعضاء يف اليونسكو 

التعليم الشاملة يف  واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّياتل
، على الرغم من أنو هبب اإلعاقاتللمتعلمُت من ذوي 

التأكيد على أف أىداؼ السياسة واإلجراءات الواردة يف 
 اؼبعّرضُتمُت على أي من اؼبتعلّ قابلة للتطبيق  الوثيقة ىذه

)أي أولئك  التعليممن قطاعات لالستبعاد من أي قطاع 
 يعانوف لذينالتعلم و/أو ايف صعوبات لديهم  الذين

 (.ختلفة من اغبرماف االجتماعياؼبشكاؿ األمن شكاًل 
مساعدة الدوؿ ىو سياسة المبوذج وثيقة من قصد الو 

من أجل ربقيق  سياستها تطويراألعضاء يف عملية 
قطاعات اؽبدؼ األوسع للتعليم الشامل عب كافة 

 السياسةمبوذج وثيقة  يُنظر إىلب أف هب ولذلك التعليم.
 :على أهنا
 واؼبتوسط برنامج عمل على اؼبدى القصَت 

 .والبعيد
  للدوؿ األعضاء ربديدتقييم يبكن أف تتيحأداة 

ايل فيما يتعلق باألىداؼ اغب امهتقدّ مدى 
 ة واإلجراءات.الرئيس

  السياسةمبوذج يبكن استخداـ على ىذا النحو، و 
لتطوير ؿبتويات وثائق سياسة وطنية جديدة،  كمصدر

 ستخدـيبكن أف تُ . كما وثائق السياسات القائمةإثراء  وأ
ؼبراجعة أو  كمصادر اأو مرفقاهتمن الوثيقة  فقرات ؿبددة

مبوذج يبكن أيضًا استخداـ و تنفيذ السياسات القائمة. 
على  كأرضية لزيادة الوعي وااللبراط يف حوارالسياسة  

 .اؼبعنية األطراؼ ـبتلفمع اؼبستوى الوطٍت 
 تعديالت عليو إجراء بهدف المنشور ىذا ُأعدّ  لقد

 الصلة ذات الوطنية من قبل المؤسسات واستكمالو
 تكنولوجيّاتوالمهتمة ب المعلومات مجال في العاملة

 في اإلشارة يتمو . التعليم في واالتّصال المعلومات
 إدراج التي تستوجب الحاالت إلى الوثيقة كامل

 مربعات باستخدام الصلة ذات الوطنية المعلومات
 إلكترونية نسخة المستند بهذا وستُرفق. المميز النص
 .الشركاء اإللكترونية مواقع تتاح عبر ،للتحرير قابلة

 القواعدىي  العملإّف اؼبقصود بالّسياسة يف ىذا 
واؼبعايَت اليت وضعتها اغبكومات احمللية  والتشريعات

واإلقليمية والوطنية والدولية أو غَتىا من السلطات 
 ظمة على قيادة أوتنظيم النّ سياسالتعمل و اؼبعًتؼ هبا. 

و اػبدمات والبامج واألنشطة األخرى يف البٌت توج اليت
يف قطاعات ـبتلفة من اجملتمع )منظمة الصحة  التحتية
 نيف الدويل لألداء والعجز والصحة، جنيفالتص ،العاؼبية

2001.) 
ع صنّا  همفلسياسة يف مبوذج ااعبمهور اؼبستهدؼ أّما 

وتنفيذىا داخل  ياسةسّ ف عن وضع الو القرار اؼبسؤول
ة دبا يف ذلك وزارات ة الوطنيّ اغبكوميّ سات واؼبؤسّ اؽبيئات 

والشؤوف  ،اؼبعلومات تكنولوجّياتو  واالّتصاؿ ،التعليم
مؤسسات التجارية والصناعية، و  شركاتاالجتماعية، وال

 االبتكار.البحث و 
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وثيقة سياسة خلفية . 1

 المعلومات تكنولوجّيات
الشاملة في  واالّتصال

 التعليم

من مرحلة ما قبل اؼبدرسة بدءًا ، يف صبيع مستويات التعليمذوو اإلعاقة  اؼبتعلموفيتعرض 
التقرير العاؼبي حوؿ ر دّ قوقد ة. الستبعاد من الفرص التعليميّ إىل ار، إىل مرحلة تعليم الكبا

 اإلعاقة ذويعدد األطفاؿ إصبايّل . منظمة الصحة العاؼبية/البنك الدويل( 2011اإلعاقة )
من هم من العديدُحـر ، طفلمليوف  150و 93 ُتبػالّتمدرس دبا يًتاوح ىم يف سن فبّن 

لكثَت من اؼبتعلمُت اوُبظ  ملكما   .يتسّن ؽبم إكماؿ تعليمهم االبتدائي وملفرص التعليم، 
عوامل لنتيجة  ، أولديهم نتيجة لصعوبة التعلم التعليميف اغبصوؿ على  متساويةبفرص 
 اغبرماف االجتماعي.عن  ناشئةٍ  استبعادٍ 
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وُيشار إىل . اؼبستند ىذا هناية يف مبوذج السياسة يف وثيقة اؼبستخدمة األساسية اؼبصطلحات ؾبموعة تعريفجرى 
  ربديدىا. عملية لتسهيل القسم ىذا يف ىذه اؼبصطلحات

 
 وبظوفالذين  ذوي اإلعاقة ؼبتعلمُتفيما ىبص احىّت 

يؤدي ىذا فإّف لى التعليم االبتدائي، إمكانية اغبصوؿ عب
مة ز أيضًا إىل عدـ ربصيلهم للمهارات األساسية الالّ 

 وبدّ ، وىو ما بعيد األمد لالندماج االجتماعي والرقميّ 
 عن ، فضالً ةإضافيّ  ةمن حصوؽبم على فرص تعليميّ 

كلتا اغبالتُت إىل زيادة يف ؤدي  وت فرص الّشغل.
 .على اؼبدى البعيدة واالقتصاديّ ة كاليف االجتماعيّ التّ 
ر البيانات على الصعيد الوطٍت لبعض يف حُت تتوفّ و 

والتعاوف  الّتنميةالبلداف )على سبيل اؼبثاؿ، تشَت منظمة 
من  %35 عنإىل أف ما يزيد  (OECD) االقتصادي

عم طلبة البلداف األعضاء حباجة إىل بعض أشكاؿ الدّ 
م خالؿ حياهتم يف التعلّ لتلبية احتياجاهتم الفردية  اػباصّ 

ال توجد يف العديد من البلداف بيانات ، فإنّو اؼبدرسية(
، اإلعاقةاالستبعاد من التعليم بسبب حوؿ دقيقة 

سوى نسبة  ونتيجة لذلك، ال تتوفر على الصعيد الدويل
 ؿبدودة من البيانات القابلة للمقارنة يف ىذه اؼبسألة.

 حال توّفرىا، ُتدرَج في ىذا الموضع البيانات في
 .اإلعاقة ذوي المتعلمين انتشار الموجزة عن الوطنية

ربديد االحتياجات  أفّ إّف من اؼبتعارؼ عليو عاؼبّيا 
، ارسُت ضمن صبيع البيئات التعليميةة عبميع الدّ التعليميّ 

وصواًل إىل و  ابتداء من الفرص اؼبعتمدة على اؼبدرسة
 .ُمِلح   ىو أمر، م مدى اغبياةالتعلّ فرص 
م علّ التّ يف  ذوي اإلعاقةاؼبشاركة النشطة للطالب  تكوف
 البعيد،فعالة من حيث التكلفة على اؼبدى  املالشّ 

ز تعزّ و ساىم يف القضاء على التمييز، ت حيث إهنا
 .على نطاؽ أوسع دماج االجتماعياالن

جملتمع اؼبعلومات  ةمؤسبر القمة العاؼبيأشار وقد 
(WSIS بأنو ينبغي استخداـ )تكنولوجّيات 

يف صبيع قطاعات التعليم  واالّتصالالمعلومات 
ضرورية للمواطنة  التقنيةهارات اؼبنظرًا ألف والتدريب 

"ؾبتمع اؼبعلومات"،  حوؿالعاؼبية )مؤسبر القمة العاؼبي 
 إعالف مبادئ جنيف: 

http://www.itu.int/wsis/documents/doc_
multi. asp?lang=en&id=1161|0 

أداة أف تشّكل  واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّياتليبكن 
 للفجوة الرقمية ضُتاؼبعرّ  ذوي اإلعاقةمة للطالب قيّ 

يبكن  كما  واالستبعاد من الفرص التعليمية.
الشاملة ربسُت نوعية  واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّياتل

من اإلقصاء  واغبدّ  ،زيادة اؼبشاركةعب  ة ىؤالءحيا
ىو اغباؿ ، كما معًتؼ بو دولياً  أمروىذا ، االجتماعي

اؼبعلومات اليت الناشئة عن بعض اغبواجز إىل بالنسبة 
"ؾبتمع  حوؿيتعذر الوصوؿ إليها )مؤسبر القمة العاؼبي 

استعراض البياف اػبتامي، باريس ، 10 اؼبعلومات" +
2013 : 

http://www.unesco.org/new/fileadmin/
MULTIMEDIA/ 
HQ/CI/CI/pdf/wsis/WSIS_10_Event/ws
is10_final_ statement_en.pdf) 

اؼبعلومات  تكنولوجّياتلوصوؿ إىل تتمثل معوقات ا
 ما: حواجز مادية عنديف اؼبالئمة يف التعليم واالّتصاؿ

وبيئات  الشاملة واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّياتتكوف 
حواجز معرفية و  ،التعلم واحملتوى واؼبواد غَت قابلة للوصوؿ

فبن لبعض اؼبتعلمُت من ذوي اإلعاقات الذىنية أو 
احملتوى اليت قد حواجز و  ،مشاكل تعلم ؿبددةيعانوف من 
برنامج ما هاز أو جتشغيل ما تكوف لغة ربدث عند
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عندما ال  ةاجز تعليميّ حو و  ،اللغة األـ للمتعلم ـبتلفة عن
زمة إىل اؼبهارات الالّ  موفباؼبرونة ويفتقر اؼبعلّ التعلم  سميتّ 

متصلة بتكلفة  ةوحواجز ماليّ  ،التعليم الشامل لتسهيل
 األجهزة واؼبعدات والبؾبيات.

 تكنولوجّياتإزالة ىذه اغبواجز استخداـ تتطلب و 
، املعليم الشّ ل التّ املة اليت تسهّ الشّ  واالّتصاؿاؼبعلومات 

يف ، قدر اؼبستطاع، تكوفيف األسواؽ  منتجات وإتاحة
 تكنولوجيّاتوذلك باإلضافة إىل توفَت متناوؿ اعبميع، 

يكوف ىذا فبكناً  ما العنداليت تيّسر الّنفاذ  المساعدة
 ن طريق اؼبنتجات اؼبتاحة ذبارياً.ع

اؼبعلومات  تكنولوجّياتإمكانية الوصوؿ إىل ولذلك فإف 
تدعم اؼبشاركة يف فرص التعلم للمتعلمُت اليت  واالّتصاؿ

مثل ىذا  ويُعتب .ة ُملّحةدوليتعتب سياسة ذوي اإلعاقة 
الثّاين من أىداؼ  دؼاؽب لبلوغ امسبق االوصوؿ شرط

العاؼبي التعليم االبتدائي ب اؼبتعلقالتنمية لأللفية الثانية 
نفيذ (. كما أنو عنصر حاسم للتّ 2000)األمم اؼبتحدة، 

قوؽ األشخاص قة حباؼبتعلّ  حدةة األمم اؼبتّ تفاقيّ ال اؿالفعّ 
 ( على اؼبستويات الوطنية.2006ذوي اإلعاقة )

الشاملة  واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّياتإتاحة  تسمحو 
م التعلّ ب، منهمخاصة ذوي اإلعاقة ، و ميع اؼبتعلمُتعب

 .ةالشخصيّ لتفضيالهتم  وفقاً 

 سياسة التعليم في الشاملة واالّتصال تكنولوجّيات المعلومات 1.1
ـبتلف يف  "اإلعاقة ذوواؼبتعلموف "ُيستخدـ مصطلح 

اإلجراءات  م بو أفّ . لكن من اؼبسلّ السياسةىذه  أجزاء
ستعود على األرجح مُت ذوي اإلعاقة خذة لدعم اؼبتعلّ اؼبتّ 

اآلخرين الذين قد يتعرضوف  بالّ على الطّ بالنفع 
. تعليميةمرحلة ة أيّ أو  تعليميّ قطاع  لالستبعاد يف أيّ 

علم لصعوباٍت يف التّ االستبعاد نتيجة ىذا قد يكوف مثل و 
عن  ناجمرماف من التعليم غب، أو طويلة األمدتة أو مؤقّ 

 اؼبيل وأة، غويّ واللّ أة والدينيّ أة ة الثقافيّ اعبنس أو اػبلفيّ 
 عوامل اجتماعيةعن  ، أواألسريّةوالظروؼ أاعبنسي، 

اتفاقية األمم اؼبتحدة غبقوؽ ز تركّ ويف حُت  اقتصادية.و 
بصفة ( UNCRPD) األشخاص ذوي اإلعاقات

حقوؽ فإف األشخاص ذوي اإلعاقة،  علىخاصة 
اؼبعلومات  تكنولوجّياتو  اغبصوؿ على التعليم الشامل

 قابلة للتطبيقة فاقيّ نة يف االتّ الشاملة اؼببيّ  واالّتصاؿ
ساوي على صبيع األفراد واعبماعات الذين قد بالتّ 

التعليم من و  لإلقصاء من اجملتمع عموماً  عرضةيكونوف 
: 2على وجو التحديد. )يرجى الرجوع إىل مقدمة الباب 

 الوطٍت(. الّتعّهد

الواسع للتعليم الشامل كما  ىذه السياسة التعريفتعتمد 
ة عمليّ ىو  الشاملالتعليم "(: 2009اليونسكو ) حددتو

للوصوؿ إىل صبيع  ظاـ التعليميّ تعزيز قدرة النّ 
 صبيع السياسات اؼبتعلمُت... كمبدأ عاـ، فإفّ 

من حقيقة  انطالقاً  ،وينبغي أف توجَّ  واؼبمارسات التعليمية
ىو من حقوؽ اإلنساف، و  أساسيّ  عليم حقّ أف التّ 

إّف  (.8)ص " جملتمع أكثر عداًل ومساواة اؼبؤسس
بادئ اإلنصاؼ والعدالة دبيرتبط التعليم الشامل 

ز نظم التعليم عزّ تُ و االجتماعية والديبقراطية واؼبشاركة. 
 صبيع اؼبتعلمُت.فائدة ز لميّ اؼبساواة والتّ  كالً منالشامل  

أمر ربسُت التحصيل التعليمي عبميع الدارسُت إف 
 القدرةدعم ، ليس فقط للنمو االقتصادي و أساسي

من الفقر، وتعزيز االندماج  للحدّ  التنافسية، ولكن أيضاً 
 االجتماعي.

اليت تقـو رؤية المع  شياً اوقد صيغت ىذه السياسة سب
األنشطة اجملتمعية، كافّة  يفمُت صبيع اؼبتعلّ على إشراؾ 

من خالؿ الفرص التعليمية اليت تتعزز باستخداـ وذلك 
وسيصبح من الشاملة.  واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّيات
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تزويد اؼبتعلمُت ذوي  متىذه الرؤية إذا  السهل بلوغ
 :ا يلياإلعاقة دب
  ّشامل يف صبيع مراحل تعليمهم الم فرص التعل

التعليم يف مرحلة الطفولة ابتداء باؼبمكنة: 
التعليم ما بعد و ، 1اؼببكرة والتعليم األساسي

اإللزامي، والتعليم العايل، وتعليم الكبار وفرص 
 .اغبياة مدىم مواصلة التعلّ 

  اؼبعلومات  تكنولوجّياتالوصوؿ إىل إتاحة
تدعم  اليتاملة شّ الناسبة و اؼب واالّتصاؿ

تقدًن ن ، تتضمّ مرنة مشّخص متعلّ  اتمنهجيّ 
يف  الذاتيّ  فالتكيّ القدرة على  الدعم لتطوير

 . واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّياتاستخداـ 
الشاملة  واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّياتتتضمن و 

 :يف التعليم ما يلي
 تاحة اؼب تكنولوجّياتالفرص الّنفاذ إىل  تعميم

قد يتضمن و عبميع األفراد.  األسواؽبسهولة يف 
ب اومتصفحات الو  اغباسوبىذا أجهزة 

والّلوحات اإللكًتونّية  ومعاعبات النصوص
 أدوات لتيسَت اعبّوالة احملتوية على واؽبواتف
الوصوؿ إتاحة فرص  وذلك هبدؼ، الوصوؿ

 العاديُت للمتعلمُت بشكل متساوٍ الفعاؿ 
 .ذوي اإلعاقةاؼبتعّلمُت و 
 سبّكن من ذباوز  اليت اؼبساعدة تكنولوجّياتال

 تكنولوجّياتالالصعوبات يف الوصوؿ إىل 
. وىذا قد يشمل واستخدامها ةالرئيس

 معلّ مساعدات التّ كذلك و  ،الطبية اؼبساعدات
مثل قارئات الشاشة ولوحات اؼبفاتيح البديلة، 
وأجهزة االتصاؿ اؼبعززة والبديلة وغَتىا من 

                                                           
( بأنو 2007تعريف التعليم األساسي من الناحية العملية من قبل اليونسكو ) مت 1

سنوات من التعليم  9، ويتألف على األقل من يالتعليم الالحق للتعليم ما قبل اؼبدرس
 .سنة 12اإللزامي الذي يبتد تدرهبياً لغاية 

اؼبتخصصة اؼبستخدمة  تكنولوجّيةالالتطبيقات 
قيود ؿبددة الذين يعانوف من من قبل اؼبتعلمُت 

اؼبعلومات  تكنولوجّياتيف الوصوؿ إىل 
 .واالّتصاؿ

 اؼبساعدة  تكنولوجّيةالتوافق بُت اؼبنتجات ال
 .الّسائدة تكنولوجّياتوال

 اؼبتاح  اؼبلّفات اإللكًتونّية الوسائط وتنسيقات
 ةشر الرئيسالنّ ، مثل تنسيقات الوصوؿ إليها

(MSWord وPowerpoint  وملفات
PDF أو واؼبوسومة اؼبهيكلة )HTML5 

 أو ملّفات (،التشعيب النص توصيف لغة)
مع  ذات الّنصوص الّتوضيحّية الفيديو

 نظاـاؼبستجيبة ؼبعيار " كتبوال ،شروحاهتا
ا" رقميّ  إليو الوصوؿ يبكن الذي اؼبعلومات

(DAISY ونظاـ )اإللكًتوين النشر 
(EPUB))إخل ،. 
 مكن والّتدريب اليت يب نُظم ؿبتوى التعلم الرقمي

يف بيئات  دةو جاؼبو مثل تلك  االوصوؿ إليه
 وأالدراسية  الصفوؼأو  عب اإلنًتنتالتعلم 

 نظم إدارة اؼبتعلمُت.
الشاملة  واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّياتتوفَت إّف 

إزالة اغبواجز وسبكُت تضّمن يللمتعلمُت ذوي اإلعاقة 
 ةالفرص التعليميّ  غبصوؿ على نفسمن اارسُت صبيع الدّ 

 ،شامل التنوعالم علّ فرص التّ ربًـت و أقراهنم. اليت يتمّتع هبا 
يف  ورُبقق الفائدة ،وتشجع القبوؿ واالندماج االجتماعي

 لذويليس فقط و ميع اؼبتعلمُت، عبهناية اؼبطاؼ 
 .عاقةاإل

يف  واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّياتتطبيق إمكانية إّف 
على ليها نظر إأف يُ  هببؼبتعلمُت ذوي اإلعاقة اتعليم 

"، حيث ال بّد من أخذ لقطاعات"عابر ل أهنا ؾباؿ
 عند يف االعتبارالّنشاط و العديد من قطاعات اػببة 
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. هاوتقييم ىاوتنفيذ وضع أىداؼ السياسات واؼببادرات
 :يتضّمن ذلكو 

  َاوآراءى اؼبعنية األطراؼ مسانبة، 
 وجو التحديد تلبية احتياجات  التعليم، وعلى

 .شامل إطارم اؼبتنوعة يف التعلّ 
 يف التعليم  واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّيات

 .عموماً  مجتمعات المعرفةو

  ُت يف ؾباؿ مُت والقادة وسائر اؼبهنيّ ؼبعلّ اتدريب
 تكنولوجّياتيف  صُتؼبتخصّ اوتدريب  ،التعليم

ري ومطوّ  ُتالتجاريّ  اؼبعلومات مثل اؼببؾبُت
 ب.امي الو ات واحملتوى ومصمّ البؾبيّ 

عابرة للقطاعات  اعتماد نظرةلك فمن الواجب ولذ
بغية وضع سياسة  ،اؼبًتابطة االتاجمل ىذهلكافّة 

 واالّتصاؿ اؼبعلومات تكنولوجّياتإلدماج  متماسكة
 يف التعليم. الشاملة

ينبغي أف  اليتالسياسة الوطنية قطاعات تتمثل و 
 واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّياتتشارؾ يف توفَت 

 يف: الشاملة لدعم التعليم

 قطاعات إلى بالّرجوعتّم إدراجها في ىذا القسم ي
: المثال سبيل على الصلة، ذات الوطنية السياسة
 ،الشامل التعليم ،المختلفة القطاعات في التعليم
 .إلخ واالبتكار، البحث والصناعة، األعمال قطاع

 التعليمفي الشاملة  واالّتصالالمعلومات  تكنولوجّياتلسياسة المبادئ التوجيهية  2.1

مبادئ ثالثة على ىا وتنفيذتطوير ىذه السياسة يرتكز 
 مفهـو حقوؽ اؼبتعلمُت:ربيل إىل 
  شمل حقوؽ ت ةغَت سبييزيّ  ةمنهجيّ توّخي

اإلنساف واؼبساواة بُت اعبنسُت واؼبساواة يف 
صبيع  يف، وذلك الوصوؿ إىل اػبدمات

 مستويات تنفيذ السياسة. 
  يوفر مناىج دراسية  تعليم شاملالوصوؿ إىل

لتلبية اؼبعقولة  وسائل التكيفعن  شاملة، فضالً 
مُت صبيع اؼبتعلّ دبا يبّكن  االحتياجات الفردية،

  .واإلقبازلمشاركة متساوية لمن فرص 
  اؼبشاركة النشطة والفعالة للمتعلمُت ذوي

يف  اؼبدافعُت عنهمأو  وأسرىم وفبثليهماإلعاقة 
تها ومراقب ىاوتنفيذالسياسات واػبدمات  تطوير

ىؤالء  تسهيل وصوؿدؼ هب ،هاتقييمو 
 إىل فرص التعليم الشامل. اؼبتعلمُت

ربقيق  العمل علىال بّد من ، ىذه اغبقوؽفعَّل تُ  كيو 
 عدد من أىداؼ تنفيذ السياسة:

I. إىل واسع  نطاؽعلى  إتاحة الوصوؿ
تعليمية ال واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّيات

 قبولةاؼبسعار ذات األو شاملة وسهلة اؼبناؿ ال
 مُت.اؼبتعلّ  لكافّةالحتياجات الفردية تليب االيت 

II.  واالّتصاؿؼبعلومات ا تكنولوجّيات توفَتانسجاـ 
الشاملة يف التعليم للمتعلمُت ذوي اإلعاقة مع 

  لتعليم الشامل.اأىداؼ سياسة 
III.  واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّيات توفَتاندراج 

ؼبتعلمُت ذوي فائدة االشاملة يف التعليم ل
اؼبتواصلة الفرص التعليمية يف إطار توفَت  اإلعاقة

، مع علم مدى اغبياةالتّ سياؽ اغبّق يف  يفو 
 تدعماليت  تكنولوجّياتإتاحة ىذه الضماف 

ؼبن وبتاجها حبسب رغبتو يف  الفردتعلم اؼب
ذلك بصورة نظامّية أو  سواء كافاستعماؽبا، 
 التعلم مدى اغبياة.إطار يف أو غَت نظامّية 

IV.  اؼبعلومات  تكنولوجّياتمشروع  تنفيذتوّخي
الشاملة يف التعليم للمتعلمُت ذوي  واالّتصاؿ
 تعّلق األمر فسواء. منظومّيةمنهجية اإلعاقة 
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أو  التعليميةاؼبؤّسسة  أو ،الفردستوى اؼبتعلم دب
تؤخذ ال بّد من أف  ،النظاـ التعليمي عموماً 

أف و بعُت االعتبار ًتابطة اؼبمن العوامل  ؾبموعة
 ةمتعدد منهجياتباستخداـ  تعالَ 

 التخصصات. 
V. يفاؼبعنية األطراؼ قدراتبناء االىتماـ ب 

من  والدعم التقٍت وغَتىمالتعليم ؾباالت 
 اؼبعلومات تكنولوجّياتيف  تخصصُتاؼب

وقد . األنبية بالغواالّتصاؿ باعتبار ذلك أمرا 
 العاـاالستخداـ على التدريب أصبح 

 اؼبعلومات متاحًا عبميع العاملُت تكنولوجّياتل
التعليم، كما أصبح رفع مستوى يف ؾباؿ 

 ىذه على الوصوؿ إىلوالتدريب التوعية 
داخل اجملموعات اؼبهنية  اً متاح تكنولوجّياتال

اؼبعلومات  تكنولوجّياتبيئة اؼبنتمية إىل 
اؼبدرسية مثل أمناء اؼبكتبات  واالّتصاؿ

مشريف و الواب العامة، ومصممي واعبامعية و 
 تكنولوجّيات، وموظفي مواقع اإلنًتنت

قطاع اؼبهنّيُت يف صممُت و اؼبو اؼبعلومات، 
 النشر.

VI. للمتعلمُت من ُت الذاتيّ التدريب اؼبناصرة و  إتاحة
اؼبدافعُت أو  وفبثليهم وأسرىم ذوي اإلعاقة

 .عنهم

VII.  أخذ سياسات إدارة اؼبوارد البشرية يف
تكييف  يف االعتبارالتعليمية  اؼبؤّسسات

 واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّيات
، للموظفُت ذوي اإلعاقة العامة واالحتياجات

 .لذلك أدلة توجيهية وتوفَت
VIII.  صبيع اؽبيئات اغبكومية الوطنية واإلقليمية توفَت

اؼبؤّسسات واحمللية وفبثلي اجملتمع اؼبدين و 
كلما كاف ذلك ،  سياسةالالتعليمية اؼبعنية بتنفيذ 

شاملة  تكنولوجّيةخدمات و  منتجات، فبكناً 
ومنجزة وفق منهجّية  يبكن الوصوؿ إليها

 . للجميع صميمالتّ 

الشاملة يف  واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّياتتوفَت إف 
، بل يف حد ذاتو ىدؼ ؾبردصبيع قطاعات التعليم ليس 

ؼبدى التطور ملموسة  اختبارنقطة  أيضاً يبّثل  ىو
االلتزامات مدى  تقييمعلى أساسها يبكن  ،اغباصل

توفَت أف ىو  األىم من ذلكو  .عموما لتعليم الشاملبا
 يُعد  شاملة يف التعليم ال واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّيات

 ،واؼبعرفة وسيلة لزيادة فعالية الوصوؿ إىل اؼبعلومات
اؽبدؼ يتمثل و الفرص التعليمية.  إتاحة يفمسانبة قّيمة 

يف زيادة فرص اغبياة ىذه اؼبسانبةالنهائي ؽبذا الوصوؿ و 
 .وفرص االندماج االجتماعي للمتعلمُت ذوي اإلعاقة

 التعليم الشاملة في واالّتصال المعلومات تكنولوجيّاتسياسة ضمن الحاسمة الجوانب  3.1
 تكنولوجّيات سياسة ضمنعدد من العوامل  ربديديبكن 

باعتبارىا عوامل  التعليم الشاملة يف واالّتصاؿاؼبعلومات 
 :وىي، تنفيذىاىذه الّسياسة ومن شبّة حاظبة لتطوير ىا 

 اؼبعنية ـبتلف األطراؼ مشاركة.  
  القطاعات  ـبتلف بُتالتعاوف والتنسيق

 .اؼبعنّية اغبكومية اؽبيئاتو 

  للّسياسة تعددة اؼبستوياتمأىداؼ ربديد. 
 ترتيب  اعتمادًا على اؼبتدرج للسياسةتنفيذ ال

 .وفقا لألولويّات االسًتاتيجيةاإلجراءات 
  السياسةتنفيذ دى ؼب فااؼبستمر اؼبراقبة والتقييم 

 .قطع اؼبراحلوربقيق األىداؼ و 
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 من وثيقة مبوذج السياسةُتدرس صبيع ىذه اعبوانب وُتطّور يف األقساـ التالية 
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 الوطني . التعّهد2

 
 

 
الدويل الداعم لتوفَت التعليم للجميع إىل اإلعالف العاؼبي غبقوؽ يعود إطار العمل التشريعي 

ؼبناىضة التمييز يف التعليم، واتفاقية القضاء  1960اتفاقية . كما تُعَتب 1948اإلنساف لعاـ 
من بُت  قوؽ الطفلاػباّصة حب 1989( واتفاقية 1979النساء ) على صبيع أشكاؿ التمييز ضد

يف جومتُت،  اؼبعتمدلتعليم للجميع، ل اإلعالف العاؼبي قاـ عليهااليت األخرى  الوثائق اؼبرجعّية
 األطفاؿ عبميع التعليم إىل الوصوؿ لتعميم شاملة رؤية يضعو ما (. وى1990تايالند )

 .اؼبساواة تعزيزلو  والكبار، الشبابو 
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تأكيد ىذه الرؤية يف اجتماع منتدى التعليم العاؼبي  د متلق
أف  ، الذي أعلن2000عاـ من  نيسافيف  داكاراؼبلتئم ب

 التعليم للجميع هبب أف يأخذ يف اغبسباف احتياجات
ف وسكاف و الفقراء واحملرومُت، دبا يف ذلك األطفااللعامل

ؿ األرياؼ البعيدة والبدو واألقليات العرقية واللغوية واألطفا
ف بفَتوس و ف بالنزاعات واؼبصابو اؼبتأثر  والشباب والكبار

 وذو األشخاص نقص اؼبناعة اإليدز واعبياع واؼبرضى و 
 االحتياجات التعليمية اػباصة. كما رّكزو اإلعاقة وذو 

أيضًا بشكل خاص على حصوؿ الفتيات والنساء اؼبنتدى 
 .على التعليم

ـبتلف أوجو الّنشاط االجتماعي واؼبشاركة  يفاإلندماج إف 
وىو وسيلة ، ىو حق أساسي من حقوؽ اإلنساففيها 

دبا يف ذلك ، ميعباعتبار أّف اعبلتحصيل اغبقوؽ األخرى 

اع حباجة إىل فرص إلعالـ صنّ ، ذوي اإلعاقةالطالب 
 السياسة العامة ولتحدي انتهاكات اغبقوؽ.

ستوى الدويل على أنو يُنَظر إىل التعليم الشامل على اؼبو 
عمليٌة تعال تنوع احتياجات صبيع األطفاؿ والشباب 

م والثقافات علّ والكبار من خالؿ زيادة اؼبشاركة يف التّ 
االستثناء من  ظاىرة من التقليصواجملتمعات، إضافة إىل 

اتفاقية األمم لقد كانت  .والقضاء عليها هنائّيا التعليم
اإلعاقة اؼبتحدة غبقوؽ األشخاص ذوي 

(UNCRPD)  واضحة يف اعتبارىا أّف  2006عاـ
الوصوؿ إىل التعليم الشامل حق لألشخاص ذوي اإلعاقة، 
وأف اؼبوقعُت الذين صادقوا على االتفاقية ملزموف بتوفَت 

 نظاـ شامل على صبيع مستويات التعليم.

 (UNCRPD) ذوي اإلعاقة صاألشخا متطلبات اتفاقية األمم المتحدة لحقوق 1.2
 األشخاص غبقوؽ اؼبتحدة األمم اتفاقيةة توطئتضمنت 

االعًتاؼ بػ: "... أنبية  (UNCRPD) اإلعاقة ذوي
الوصوؿ إىل البيئات اؼبادية واالجتماعية واالقتصادية إتاحة 

خدمات الصحة والتعليم واؼبعلومات إىل والثقافية، و 
التمتع من  ألشخاص ذوي اإلعاقةسبكُت ايف  واالّتصاؿ
 حقوؽ اإلنساف واغبريات األساسية".  بكافّةالكامل 

 التزامات 3يف اؼبادة  اؼببّينةتُعتب صبيع اؼببادئ العامة و 
اؼبعلومات  تكنولوجّياتلوصوؿ إىل تحقيق اواضحة ل
 امل.عليم الشّ لتّ دعما ل اؼبساعدة تكنولوجّياتوال واالّتصاؿ

اغباجة  1.4االلتزامات العامة الواردة يف اؼبادة ومن بُت 
: "تبٍّت صبيع التدابَت التشريعية واإلدارية وغَتىا ىلإاؼبلحة 

 االتفاقية". ىذه تطبيق اغبقوؽ اؼبعًتؼ هبا يفالكفيلة ب
اغباجة إىل التنفيذ التدرهبي من أجل  2.4تبُت اؼبادة كما 

وفيما يتعلق الوصوؿ إىل اغبقوؽ الواردة يف االتفاقية: "

باغبقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية، تتعهد كل دولة 
التدابَت الالزمة بأقصى ما  االتفاقية بازباذموقعة على 

عند اغباجة يف إطار التعاوف و تسمح بو مواردىا اؼبتاحة، 
الدويل، هبدؼ التوصل بشكل تدرهبي إىل التطبيق الكامل 

االلتزامات الواردة يف ىذه بؽبذه اغبقوؽ، دوف اإلخالؿ 
 االتفاقية القابلة للتطبيق الفوري وفقاً للقانوف الدويل". 

من االلتزامات العامة األخرى على  ةالنظر إىل ثالثويتعُّت 
اؼبعلومات  تكنولوجّياتأهنا أدوات ىامة لتعزيز استخداـ 

 الشاملة لدعم التعليم: واالّتصاؿ
  منتجات إلتاحة  تطويرالإجراء أو تعزيز البحث و

 وفقا للمعايَت وخدمات ومعدات ومرافق مصممة
من ىذه  2على النحو احملدد يف اؼبادة  العاؼبّية

قدر  أدىن حدّ  سوى تتطلبحبيث ال االتفاقية، 
والكلفة اؼبالّية حىّت تكوف  من اؼبواءمة
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الحتياجات اػباصة لألشخاص ذوي مستجيبةل
مع مها، لتشجيع توفَتىا واستخداوذلك  اإلعاقة،

التصميم العاؼبي عند وضع ىذا الّنوع من تعزيز 
 ، يف إطار"ينبغي، إذ اؼبعايَت واألدلة التوجيهية

، أف الشاملة واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّيات
عند ربديد  التصميم العاؼبييتّم اعتماد مبادئ 

يف تستجيب اؼبعايَت األساسية اليت ينبغي أف 
غرار تلك تطلبات قابلية الوصوؿ )على ؼببنيتها 

 W3Cالعاؼبية"  الويب شبكة اليت وضعها "ارباد
عند (، و EPUBاإللكًتوين"  و"نظاـ النشر

والبيئات  ،تصميم السلع واػبدمات واؼبعدات
وتصميم بيئات التعلم  ،اؼبدرسية واؼبشًتيات

 والفرص التعليمية.
  ،توفَت ل"إجراء أو تعزيز البحث والتطوير

، دبا يف وتعزيز استخدامها جديدة تكنولوجّيات
، واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّياتذلك 

، واألجهزة اغبركةوالوسائل اؼبساعدة على 
اؼبساعدة اؼبالئمة لألشخاص  تكنولوجّياتوال

 تكنولوجّياتذوي اإلعاقة، مع إيالء األولوية لل
 ."الكلفة اؼبنخفضة ذات

 اص ذوي "توفَت معلومات يسهل على األشخ
اإلعاقة الوصوؿ إليها تتعلق بالوسائل اؼبساعدة 

اؼبساعدة،  تكنولوجّيات، واألجهزة والاغبركةعلى 
اعبديدة، إضافة إىل  تكنولوجّياتدبا يف ذلك ال

أشكاؿ أخرى من اؼبساعدة وخدمات الدعم 
 .والتسهيالت"

  تتطلب ، فاؼبتعلقة بإمكانية الوصوؿ، 9اؼبادة أّما
 واؼبعوقات أماـ إمكانية الوصوؿربديد العقبات 

يف صبيع اعبوانب احملتملة من حياة الشخص ذي 
. وىذا يشمل صبيع تهاإزال، والعمل على اإلعاقة

 أشكاؿ الفرص التعليمية. 
  اؼبوصى هبا  "التدابَت اػباصة" فقرة ربددو

بثالثة ؾباالت تتعلق  ذات الّصلةاإلجراءات 
 ّتصاؿواالاؼبعلومات  تكنولوجّياتباستخداـ 

 لدعم التعليم الشامل: 
  تطوير ونشر ومراقبة تنفيذ اؼبعايَت واألدلة"

التوجيهية الدنيا اػباصة بإمكانية الوصوؿ إىل 
" اؼبرافق واػبدمات اؼبفتوحة أو اؼبتاحة  .للعمـو

  تعزيز إمكانية وصوؿ األشخاص ذوي اإلعاقة"
ونُُظِمها  واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّياتإىل 

 .اعبديدة، دبا يف ذلك اإلنًتنت"
  تشجيع تصميم وتطوير وإنتاج وتوزيع"

اليت  ونظمها واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّيات
يف مرحلة مبكرة، وهبذا يسهل الوصوؿ إليها 

والنظم يف اؼبتناوؿ بأقل  تكنولوجّياتتصبح ىذه ال
 تكلفة.

 اػباصّة اغبقوؽتصفاف  من االتّفاقّية تدعم مادتافو 
 تكنولوجّياتألشخاص ذوي اإلعاقة صياغة سياسة با

: 21اؼبادة ، ونبا الشاملة يف التعليم واالّتصاؿاؼبعلومات 
: 24اؼبادة ة"، و حرية التعبَت والرأي واغبصوؿ على اؼبعلوم"
قتصر فقط على حق التعليم يف حد تال  اليت "التعليم"

صبيع يف  شاملتعداه للوصوؿ إىل نظاـ تعليم بل ت ذاتو،
التعلم مدى اغبياة الذي يوفر تكيفاً إىل و ، اؼبستويات

 حتياجات الفرد. يستجيب المعقواًل 
ز على الصحة اليت تركّ  26ضافة إىل ذلك، تشَت اؼبادة وباإل

ز على اؼبشاركة يف اغبياة السياسية اليت تركّ  29واؼبادة 
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 لوجّياتتكنو األجهزة اؼبساعدة والتوفَت العامة، إىل اغبياة و 
تتطلب كل من قطاعات السياسة ىذه  ، حيثاعبديدة

األخذ بعُت االعتبار ضماف التنسيق بُت صبيع أىداؼ 

ألشخاص كافة اػبدمات اؼبقّدمة لوكذلك بُت   السياسة،
 ذوي اإلعاقة.

 متطلبات التشريعات الوطنية 2.2
الشاملة  واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّياتسبّثل مسألة 
بُت ثالثة ؾباالت تشريعية نقطة الّتقاطع  يف دعم التعليم
 وسياسية ىي: 

I.  .التعليم 
II.  والوصوؿ إىل واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّيات ،

  .اؼبعرفة اؼبعلوماتالقائمة على تمعات اجمل
III.   حقوؽ اإلنساف واغبريات األساسية لألشخاص

 اإلعاقة. ذوي

الشاملة يف  واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّياتتأخذ سياسة 
 التعليم يف االعتبار قضايا التشريعات والسياسات وتنفيذ

السياسات على اؼبستوى الوطٍت يف صبيع ىذه اجملاالت، 
 .ومًتابطةناسقة بطريقة مت

تتمثل الوثائق التشريعية الوطنية ووثائق السياسات اليت و 
اؼبعلومات  تكنولوجّياتاؼبعلن الستخداـ  تدعم اؽبدؼ

  :الشاملة لدعم التعليم يف واالّتصاؿ

إلى الوثائق التشريعية ىذا القسم بالّرجوع  إتماميتّم 
الوثائق من قبيل  والسياسات الوطنية ذات الصلة،

 التعليم في مختلف القطاعاتالخاّصة بالتشريعية 
المعلومات استخدام تكنولوجّيات و  التعليم الشاملو 

 واالّتصال الخ.

 ةالمشرفالوزارة  3.2
 تكنولوجّياتد سياسة الفاعلّية، ربد  ساؽ و ضماف االتّ ل

 ةالتعليم االعتبارات الرئيسالشاملة يف  واالّتصاؿاؼبعلومات 
. ويأيت يف مقدمة ىذه ىااؼبتعلقة باؼبسؤولية عن تنفيذ

يُعهد إليها بضبط  اليت اؼبشرفةالوزارة االعتبارات ربديد 
الضرورية بُت سياسات ربط الّصالت ، و شاملةمنهجية 

 قطاعات التعليم، والشؤوف االجتماعية، والعمل واؼبالية.
 إف وزارة

 أساس المعلومات الوطنية ذات الصلةعلى  ىنايدرج 
 اسم الوزارة المشرفة

 مسؤولة عن:ىي و ىي الوزارة اؼبشرفة، 

  اتالوزار بُت دعم العمل اؼبشًتؾ وتعزيز التعاوف. 
  ضماف االنسجاـ والتنسيق بُت صبيع قطاعات

صبيع الوزارات  ذات الصلة وبُتالّسياسات 
  .والدوائر اؼبهتمة

 وير إشراؾ فبثلي اجملتمع اؼبدين بشكل فعاؿ يف تط
 .السياسات وتنفيذىا ومراقبتها

  لألطراؼ اؼبعنّيةوضع منهجية تشاركية وشاملة 
  .ةًتاتيجيات وطنية لتنفيذ السياسهبدؼ تطوير اس
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  الوطنية ات اؼبمارسب اؼبتعّلقة وانباعبقياس
بالتعليم الشامل اغبالّية ذات الّصلة واإلقليمية 

  .الشاملة واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّياتوتوفَت 
   السياسات وتنفيذىاوضع مراقبة صبيع جوانب.  
  الّسياسة  لقياسالاّلزمة  تتنسيق صبع البيانا

  .هاوتقييمتها ومراقب
  األخرى على الّدوائر رات و الوزاباقي  إطالع

 .اؼبسّجلة النتائج
  اؼبعلومات  تكنولوجّياتل ةاؼبسًتسلاإلتاحة ضماف

فرص التعلم يف صبيع ضمن الشاملة  واالّتصاؿ
فائدة مدى اغبياة لمستويات التعليم والتعلم 

مع صبيع دبا يتالءـ ؼبتعلمُت ذوي اإلعاقة ا
 .يضات التشريعية الدولية والوطنيةالتفو 

  واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّياتربط سياسة 
الشاملة يف التعليم مع التوجيهات اؼبتصلة هبا 

غرار )على  سياسات قطاعّية أخرى الصادرة عنو 
 كنولوجّياتتالتعليم العاـ والبحث واستخداـ 

ضماف ، وذلك ليف التعليم( واالّتصاؿاؼبعلومات 
 لسياسة.ذه االتنفيذ اؼبتناسق ؽب

شرفة وقد ُشر ع عمل الوزارة 
ُ
سباشيًا مع آليات التنسيق اؼب

 من 33اؼبادة ، واؼبنصوص عليها ضمن اؼبطّورة وطنياً 
 اإلعاقة ذوي األشخاص غبقوؽ اؼبتحدة األمم اتفاقية

(UNCRPD) ، ًوربديدا 

مع اإلجراءات إكمال ىذا القسم بما يتماشى  يتمّ 
 . الوطنية ذات الصلة

مسؤولة عن ضماف التشاور واؼبشاركة اؼبشرفة تكوف الوزارة 
الَنِشَطُت للمتعلمُت ذوي اإلعاقة وأولياء أمورىم وأسرىم أو 

 من 4اؼبادة ضمن  على النحو اؼببُت، اؼبدافعُت عنهم
 اإلعاقة ذوي األشخاص غبقوؽ اؼبتحدة األمم اتفاقية

(UNCRPD) . وأسرأولياء ىذا اغبوار مع نّمي مثل يو 
حبقوؽ األطفاؿ الوعي  ىمؼبتعلمُت ذوي اإلعاقة وغَت ا

الشامل، ويضمن الوصوؿ  وغَتىم من اؼبتعلمُت يف التعليم
إىل اؼبعلومات حوؿ القوانُت والسياسات واؼبمارسات، كما 

 غبقوؽ اؼبتحدة األمم قيةاتفا من 8ىو مطلوب يف اؼبادة 
 .(UNCRPD) اإلعاقة ذوي األشخاص

 تصميمعايَت الااللتزاـ دب اؼبشرفةيعكس عمل الوزارة و 
دعم التعليم و  محتوى السياسةبليف ما يتعّلق  للجميع

، شاملة تكنولوجّياتتوفَت الشامل وبيئات "التعلم" و 
وتقييمها تنفيذ السياسة وكذلك يف ـبتلف اعبوانب اؼبتعّلقة ب

ىذا يعٍت أف صبيع التوجيهات ذات الصلة يف و  ومراقبتها.
والشؤوف االجتماعية والعمل  والصحة قطاعات التعليم

ذوي اؼبتعّلمُت  بشكل واضح حقوؽتتناوؿ هبب أف 
 اإلعاقة.

االلتزاـ بتلبية حقوؽ اؼبتعلمُت بعُت االعتبار يأخذ و 
 املة يف: الش واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّياتإمكانات 
  شخصياهتم لدعم "تنمية األشخاص ذوي اإلعاقة

ومواىبهم وإبداعاهتم، فضاًل عن قدراهتم العقلية 
" كما ىو حدودىا اؼبمكنة والبدنية إىل أقصى

 األمم اتفاقية )ب( من 1.24مبُت يف اؼبادة 
 اإلعاقة ذوي األشخاص غبقوؽ اؼبتحدة

(UNCRPD) . 
 تكوف دبثابة أداة لدعم االندماج يف صبيع  أف

واالجتماعية منها  األكاديبية، األنشطة اؼبدرسية
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والرياضية أو الثقافية، على النحو اؼبشار إليو يف 
اؼبشاركة يف اغبياة الثقافية  -)د 5.30اؼبادة 

وأنشطة الًتفيو والتسلية والرياضة( اليت تدعو 
ؿ ذوي ضماف حصوؿ األطفاإىل  الدوؿ األطراؼ
للعب والًتفيو دبا يف  يةمتساو فرص اإلعاقة على 

األماكن اليت سُباَرس فيها ىذه الوصةؿ إىل  ذلك
 البيئات التعليمية.ضمن األنشطة 

  معاعبة اؼبواضع احملتملة لبوز أوجو متعّددة من
النساء والفتيات ذوات اإلعاقة دبختلف اؼبيز ضّد 

  .6على النحو اؼببُت يف اؼبادة  اأشكاؽب

  االحتياجات اػباصة للمتعلمُت االستجابة إىل
ذوي اإلعاقة الذين يُنقل ؽبم الكالـ بلغة اإلشارة 
أو بشكل آخر غَت منطوؽ كما ىو موضح يف 

اللغة اؼبستخدمة  ، أو أولئك الذين تُعَتب2اؼبادة 
و/أو ليست لغتهم  إضافيةً  لغةً  اؼبدرسةيف 

 األصلية/لغتهم األـ.

 آلية مراقبة تنفيذ السياسة  4.2
بوصفها السلطة اؼبركزية للتنفيذ العملي  اؼبشرفةتعمل الوزارة 

الشاملة يف  واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّياتسياسة ل
وضماف التعاوف الفعاؿ اؼبستمر  ىذا التنفيذ ومراقبة التعليم

اجملتمع ىياكل بُت ـبتلف الوزارات واؼبنظمات اغبكومية و 
 . ذات الّصلة اؼبدين

اؼبعلومات  تكنولوجّياتحوكمة جّيدة لسياسة  لضمافو 
  يف غضوف الشاملة يف التعليم واالّتصاؿ

 المّدة المنتظرة إلى ىنا ُيشار

ربديد آلية  أشهر من دخوؿ السياسة حيز التنفيذ، هبب
 . ومأسستها رظبية للمراقبة
 آلية اؼبراقبة اليت مت ربديدىا دبا يلي:وسُيعهد إىل 

  التأكد من صبع البيانات األساسية ذات الصلة
  .قارنة السياسات وألغراض اؼبراقبةلقياس وم

  توفَت نقطة اتصاؿ فيما يتعلق بتعزيز ومراقبة
  .الشاملة واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّيات

  اليت ينبغي العوائق و ربديد التقدـ واؼبشاكل
 .معاعبتها

  ربديد منهجيات لالستجابة بفعالية لالحتياجات
 الوطٍت واحمللي معاً.على اؼبستويُت 

 وتشمل آليات اؼبراقبة احملتملة: 
  صبيع عن  فبثلُتتضّم عبنة استشارية دائمة

اجملتمع اؼبدين  وىياكلاعبهات اغبكومية 
 ذات الصلة. اؼ األطر  وؾبموعات

 يكوف  ،تعيُت رئيس تنفيذي لضماف الوصوؿ
اؼبعلومات  تكنولوجّياتعن تعزيز  مسؤوال

 .تهاومراقب الشاملة يف التعليم واالّتصاؿ
 

 والتطبيق النفاذ تاريخ 5.2
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سياسة " هبب أف ُيشار إىل ىذه السياسة على أهنا
الشاملة في  واالّتصالالمعلومات  تكنولوجّيات

 ستدخل حيز التنفيذ فور نشرىا يفإىل أهّنا و ، "التعليم
 . شر الحكومي الوطنيلنّ لالّرسمّية  ليةاآل إلى ىنا ُيشار

الشاملة يف  واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّياتطبق سياسة تُ 
الّنظامّي والالّنظامي  التعليم على صبيع أشكاؿ التعليم

يف صبيع مستويات و اغبكومة،  قبل اؼبعتمد مناؼبتاحة و 
التعليم يف مرحلة الطفولة اؼببكرة، والتعليم األساسي، 
والتعليم ما بعد اإللزامي، والتعليم اؼبهٍت، والتعليم اعبامعي 

م مدى اغبياة فرص التعلّ يف والعايل، وتعليم الكبار، و 
 م عب اإلنًتنت.وبيئات التعلّ 
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 أىداف السياسة. 3
 

الشاملة يف التعليم يف  واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّياتطويلة األمد وراء سياسة تتمثل الرؤية 
وال سيما ذوي ، بشكل فعاؿ يف التعليم لتمكُت صبيع اؼبتعلمُت تكنولوجّياتاستخداـ ىذه ال

طويل األمد يف ؾبتمع ، وتشجيع االندماج الّشخصّيةهتم من التعلم وفقًا لتفضيالمنهم،  اإلعاقة
حصوؽبم أوسع من اؼبتعلمُت ذوي اإلعاقة، وبشكل خاص عب تعزيز فرص دؾبهم االجتماعي و 

 .على فرص شغل
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إتاحة فإف اؽبدؼ من ىذه السياسة يتمثل يف من شبّة و 
 ّياتتكنولوجالوصوؿ إىل بيئة تعلم مناسبة تدعمها 

 ُت ذوي اإلعاقة.الشاملة للمتعلم واالّتصاؿاؼبعلومات 
طويلة األمد اؼبتوقعة للسياسة يف سبّكن النتائج وتتمّثل 

اؼبعلومات  تكنولوجّياتالطالب ذوي اإلعاقة من استخداـ 
الشاملة بفعالية وفقًا لتفضيالت التعلم اػباصة  واالّتصاؿ

 هبم. 
واسع لضماف تطوير بناء القدرات على نطاؽ ىذا ويتطلب 

اؼبعلومات  تكنولوجّياتالستخداـ منظومّية منهجية 
 الشاملة يف التعليم.  واالّتصاؿ

تحقيق ىذا أنبّّية بالغة ل عدد من أىداؼ السياسةكتسي يو 
بثالثة مستويات  ىذه ترتبط أىداؼ السياسةو الغرض. 

ـبتلفة لنظاـ التعليم تؤثر على اػببات التعليمية للمتعلمُت 
 (:1ذوي اإلعاقة )انظر الشكل 

 مستوى المتعلم 
  واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّياتتستخدـ 

الشاملة كأداة لدعم اؼبتعلمُت ذوي اإلعاقة من 
أجل اؼبشاركة يف التعليم الشامل وفرص التعلم 

تدريب يتّم  منهم. وىذا يعٍت أف اؼبناسبة لكل  
بصورة  اؼبتعلمُت على أف يديروا ويقّيموا بأنفسهم

تفضيالهتم اػباصة اؼبتعلقة  مبّكرة قدر اإلمكاف
 واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّياتباستخدامهم ل

اؼبساعدة. ومن مث يتم دعمهم  تكنولوجّياتوال
على امتداد ذبارهبم يف ؾباؿ لتطوير ىذه اؼبهارة 

 هبري ربديد احتياجاتو مدى اغبياة. الّتعّلم 
 اؼبتعّلمُت ذوي االحتياجات اإلضافّية

مع بالّشراكة  واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّياتل
، حيث يبكن وُأَسرىم واؼبدافعُت عنهموليائهم آ

رغباهتم الّتعبَت عن  ؽبؤالء مساعدة اؼبتعلمُت على
 وتفضيالهتم.

  اؼبعلومات  تكنولوجّياتال يقتصر توفَت
الشاملة لدعم الطالب ذوي اإلعاقة  واالّتصاؿ

، بل على بيئات تعليمية ؿبددة )مثل اؼبدارس(
قابلة للنقل  تكنولوجّياتينبغي أف تكوف ىذه ال

تعليمية وبيئات الجتماعية و االبيئات ـبتلف ال إىل
 التعلم مدى اغبياة. 

 المؤّسسة الّتعليمّيةمستوى 
 دعم صبيع اؼبؤسسات التعليمية وصبيع  هبري

اػبباء العاملُت يف ىذه اؼبنظمات وحوؽبا بشكل 
 تكنولوجّياتاستخداـ تمكينهم من اؿ لفعّ 

نطاؽ  الشاملة هبدؼ توسيع واالّتصاؿاؼبعلومات 
اؼبشاركة وزيادة فرص التعلم للمتعلمُت ذوي 

 اإلعاقة.
  المنظومةمستوى 
 تكنولوجّياتقطاع يكافّة األطراؼ اؼبعنّية   تفقت 

والتعليم الشامل على  واالّتصاؿاؼبعلومات 
اؼبعلومات  تكنولوجّياتاستخداـ إمكانّية 
الشاملة لتوسيع اؼبشاركة وزيادة الفرص  واالّتصاؿ

  ،التعليمية للمتعلمُت ذوي اإلعاقة
  تطوير وصيانة بنية ربتية فعالة ال بّد من ضماف

الّشاملة يف   واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّياتل
تقييم كافّة البيئات الّتعليمّية. ويتضّمن ذلك 

، واقتناء الّلواـز والّتجهيزات االحتياجات
الصيانة، والتدريب  إضافة إىل أعماؿ وتركيزىا،
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عزز االبتكار يف فبارسة التعليم ، دبا يوالدعم
  .ةالتعليميعلى مستوى اؼبؤّسسات  الشامل

  على و اعباري  اغبوار النشطتتّم احملافظة على
: الطالب األطراؼ اؼبعنّية الّرئيسّية لتشاور معا

، وآبائهم، وأسرىم، واؼبدافعُت ذوي اإلعاقة
من اجملتمع اؼبدين،  عنهم، فضاًل عن فبثلُت

ومقدمي خدمة التأىيل اجملتمعي، واػبباء 
اؼبعلومات  تكنولوجّياتبيئة  العاملُت يف

 .الّشاملة واالّتصاؿ
  هبري دعم مبادرات البحث والتطوير اليت تعتمد

اؼبتمحورة "واؼبقاربة  "اؼبستخدـ اؼبشارؾ"مقاربة 
أدوات ابتكار واليت تقود إىل  "حوؿ اؼبستخدـ

 واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّياتجديدة ل
تطبيق على اؼبتعلمُت ذوي الشاملة قابلة لل

  .اإلعاقة
  هبري صبع البيانات بشكل فعاؿ لقياس

كما   لسياسات قصَتة ومتوسطة وطويلة األمد،ا
 .يتّم إجراء عملّيات اؼبراقبة والّتقييم الاّلزمة

تنفيذ ناجح تأمُت ل ىداؼىذه األهبب أف تتحقق صبيع 
الشاملة يف  واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّياتلسياسة 

اغبكم على الفعالية اإلصبالية لتنفيذ ىذه يكوف التعليم. وس
 األىداؼ.  تلكالسياسة من خالؿ مدى ربقيق 

أىداؼ السياسة شكالً ـبتلف  ال تأخذ االرتباطات بُتو 
ىداؼ بكوهنا مًتابطة ىذه األتتسم ، حيث ىرميًا أو خطياً 

أف . ولذلك فمن الواجب بعضها بعضاً دعم يو فيما بينها 
بلوغ واضحة إذا أردنا األىداؼ  بُت تلك تكوف االرتباطات

توفَت بيئات التعلم ، واؼبتمثّلة يف سياسةلل ةالنهائيّ الغاية 

 واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّياتاؼبناسبة اؼبدعومة ب
 الشاملة للمتعلمُت ذوي اإلعاقة.
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 مستوى النظام الّتعليمّي 

 اؼبعلومات واالتصاؿ الشاملة أداة لتوسيع مشاركة اؼبتعّلمُت  تكنولوجّياتاعتبار
 ذوي اإلعاقة وزيادة فرصهم الّتعليمّية واندماجهم 

 

 دعم مبادرات البحث والتطوير اليت تعتمد مقاربة
 "اؼبستخدـ اؼبشارؾ" واؼبقاربة "اؼبتمحورة

 حوؿ اؼبستخدـ". 

اغبوار الفعاؿ والتشاور بُت  استمرار
اؼبتعّلمُت ذوي اإلعاقة وصبيع الفاعلُت 

 الرئيسيُت

 توفَت بنية ربتية فعالة الستخداـ
 اؼبعلومات واالتصاؿتكنولوجيّات 

 الشاملة يف صبيع البيئات التعليمية

صبع بيانات ؼبراقبة السياسات 
 وتقييمها

 مستوى المؤّسسة الّتعليمّية 

معها العاملُت اػبباء وصبيع التعليمية اؼبؤسسات دعم 
 اؼبعلومات تكنولوجّياتالستخداـ  فّعاؿ بشكل

 الشاملة هبدؼ توسيع اؼبشاركة وزيادة فرص واالتصاؿ
 مالتعلّ 

 

 مستوى المتعلم 

واالتصاؿ اؼبعلومات تكنولوجّيات استخداـ 
الشاملة كأداة لدعم اؼبشاركة يف التعليم 

 .الّشخصّية مالشامل وفرص التعلّ 
واالتصاؿ اؼبعلومات تكنولوجّيات توفَت 

الشاملة لدعم الطالب ذوي اإلعاقة يف 
 ماؼبؤسسات التعليمية ومؤسسات التعلّ 

 مدى اغبياة. 
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إجراءات السياسة . 4
 المرتبطة بأىدافها

 
مباشرة بإجراءات السياسة اليت هبب ازباذىا على  3القسم تتصل أىداؼ السياسة احملددة يف 

والنظاـ. إف تطبيقات اؼبؤّسسة الًّتبويّة اؼبستويات الثالثة لنظاـ التعليم الشامل: اؼبتعلم، و 
نتيجة تتجاوزىا األحداث  أنشطة لنبقدر ما ىي  تكنولوجّياتحصريّا بال السياسة ال تتعلق

 .تكنولوجّيةال للتطورات
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 إجراءات السياسة المرتبطة بمراحل تنفيذ السياسة 1.4

ًتابطة اؼب ربعاؼبراحل األ أثناءهبب ازباذ إجراءات السياسة 
يف ستمرًا تقدما مىذه اؼبراحل  ضمنتو لسياسة. اقباز إل

أي اؿ: فعّ ىا على كبو تنفيذ تضمنكما ،  السياسةإقباز 
الشروط اؼبسبقة ، والّتأّكد من توفّر الوضع الراىنتدقيق 

ة، أىداؼ السياسربّقق تنفيذ األنشطة اليت و  الضرورية
ونشر معلومات عن ة مراقبة صبيع أنشطة تنفيذ السياسو 

 دورية، اؼبراحل على أهناىذه  هبب النظر إىلو . ذلك نتائج
مزيد تؤدي بالضرورة إىل دبا أّف أنشطة اؼبراقبة ونشر الّنتائج 

 (.2من إجراءات التدقيق وىكذا دواليك )انظر الشكل 
 ىذه اؼبراحل ىي: و 

 . إجراءات التدقيق: مراجعة الوضع الراىن 1

الّتأّكد : الشروط اؼبسبقة الضرورية. إجراءات 2
 اؼبتطلبات الضرورية للتنفيذ من توفَت 

 . إجراءات التنفيذ: تنفيذ أىداؼ السياسة 3
. إجراءات اؼبراقبة والنشر: صبع ردود الفعل 4

ومشاركة اؼبعلومات األنشطة الاّلحقة، لتوجيو 
 .نتائجاؼبخَرجات والعن 
من اؼبراحل األربع لتنفيذ مرحلة كل يف  

الرّئيسّية  السياسة، هبب طرح عدد من األسئلة
األطراؼ  بالتعاوف مع صبيعاإلجابة عنها و 

اؼبوالية ما ينبغي الًّتكيز  ةالفقر يف وكبّدد . اؼبعنّية
 .عليو عند صياغة ىذه األسئلة
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 : إجراءات السياسة2الشكل 

 
 أف نريد أينو  كبن؟ أين :التدقيق إجراءات 

  نكوف؟
 ىي ما: الضرورية المسبقة الشروط إجراءات 

 األدىن اغبد ىلو  السياسة؟ لتنفيذالّدنيا  اؼبتطلبات
 ىي ماو  واقعي؟ ربديده مت يذال اؼبتطلبات من

 اؼبتطلبات ىذهتوفَت ل ازباذىا الواجب اػبطوات
 ؟ الدنيا

 سوؼ اليت اإلجراءات ىي ما: التنفيذ إجراءات 
 ؟ذلك ستغرقويس الذي الوقت ماو  ؟يتّم ازّباذىا

 أننا سنعرؼ كيفو  اؼبطلوبة؟ اؼبوارد ىي ماو 
  األىداؼ؟ حققنا

 اؼبعلوماتىي  ما: والنشر المراقبة إجراءات 
 تنفيذ أفّ  من للتأكد صبعها إىل كبتاج اليت

 كيفو  الصحيح؟ االذباهيف  يسَت السياسة
 يبكننا كيفو  بالنتائج؟ اؼبتعلقة اؼبعلومات سنتبادؿ
 اؼبعلومات؟ شفافية ضماف

 

2 
إجراءات الشروط المسبقة 

 الضرورية
الّتأّكد من توفَت اؼبتطلبات 

 الضرورية للتنفيذ 

3 
 إجراءات التنفيذ

 تنفيذ أىداؼ السياسة

4 
 إجراءات المراقبة والنشر

األنشطة صبع ردود الفعل لتوجيو 
ومشاركة اؼبعلومات عن  الاّلحقة

 اؼبخَرجات والنتائج

1 
 إجراءات التدقيق

 مراجعة الوضع الراىن
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 لسياسةمحّددة ل بأىدافإجراءات السياسة المرتبطة  2.4

على اؼبستوى الوطٍت أولويات تنفيذ و ستكوف ىناؾ دبا أن
ؼبزيد من  1.5واإلقليمي واحمللي )يرجى الرجوع إىل القسم 

فإف صبيع إجراءات  ،التفاصيل حوؿ ربديد األولويات(
إلزامية لتحقيق أىداؼ ستكوف اليت مت ربديدىا السياسة 
 بشكل فعاؿ.السياسة 

الثمانية احملددة الّسياسة  كل ىدؼ من أىداؼبالّنسبة إىل  
باؼبراحل خاّصة مرتبطة إجراءات يتّم ربديد ، 3 القسميف 

تُعرض يف اعبداوؿ و . الّسياسة اليت سبق بياهنا لتنفيذ األربع
أدناه إجراءات السياسة اإللزامية الواجب ازباذىا لكل 

 .اؼبشار إليها لمراحلمن األىداؼ وفقا ل ىدؼ

 إجراءات السياسة على مستوى المتعلم 1.2.4

ة لدعم المتعلمين ذوي اإلعاقة كأداة رئيسم  ستخدَ تُ الشاملة  واالّتصالت المعلوما تكنولوجيّاتىدف السياسة: 
 .المشّخصةم علّ للمشاركة في التعليم الشامل وفرص التّ 

 الوصف اإلجراءات

 الشاملة واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّياتربديد العوائق اليت ربوؿ دوف استخداـ   التدقيق
/أو العوامل االجتماعية و ، العزلة االجتماعية أو اعبغرافية)الّنوع االجتماعي

تأثَتىا احملتمل على اؼبتعلمُت مدى و ، اؼبستوى احملليمن  ضمن حاالت( واالقتصادية
 ذوي اإلعاقة.

 الشاملة.  واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّياتوضع خطط عمل ؼبعاعبة عوائق استخداـ   الشروط المسبقة
  تزويد صبيع اؼبعلمُت العاملُت يف ـبتلف قطاعات التعليم بالتدريب األويل واؼبستمر

 ىم بشكل كاؼ للعمل يف مؤسسات التعليم الشامل. ؤ الذي يدعمهم ويهي
 يف  واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّياتل حتياجاتااللتقييم مهيكلة  تطوير إجرائيات

اػباّصة  الوظيفية الفرديةاغباجات صبيع القطاعات التعليمية اليت ؽبا دور يف ربديد 
 الشاملة. واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّياتإىل للمتعلمُت 

  ميزاتاستخداـ لضماف توفَت التدريب للمعلمُت وغَتىم من اؼبهنيُت الًتبويُت 
على أوسع  ةالرئيس واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّياتاليت تتيحها  الوصوؿ إمكانية

 .نطاؽ
  ربديد تفضيالت  علىإلقدارىم توفَت التدريب للمعلمُت وغَتىم من اؼبهنيُت الًتبويُت
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ة لدعم المتعلمين ذوي اإلعاقة كأداة رئيسم  ستخدَ تُ الشاملة  واالّتصالت المعلوما تكنولوجيّاتىدف السياسة: 
 .المشّخصةم علّ للمشاركة في التعليم الشامل وفرص التّ 

 الوصف اإلجراءات

ومساعدة ىؤالء  واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّيات استخداـ اؼبتعلمُت فيما ىبص
 .وتعديلها ذاتّيا على تقييم تلك اؼبيوالتاؼبتعلمُت 

الشاملة اليت  واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّياتاستخداـ بربسُت تقييم مدى التعلم   التنفيذ
 إقبازاهتمإبراز  ، فضاًل عنالّتعبَت عنهاتسمح للمتعلمُت بتحديد احتياجاهتم و 

 . ومشاركتها
 مشّخصة تدعمها تعلمات دعم اؼبعلمُت يف صبيع السياقات التعليمية العتماد منهجي 

 الشاملة.  واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّيات
 علمتّ الستخداـ منهجيات اؼبعتمدة والّداعمة ال ضماف اغبصوؿ على مواد اؼبناىج 

اؼبعلومات  عند استخداـالّتكّيف الّذايت تشج ع اؼبتعلم على تلك اليت و اؼبشّخصة 
 الشاملة.  واالّتصاؿ

  خطة  ةالشاملة للمتعلمُت يف أيّ  واالّتصاؿعلومات اؼب تكنولوجّياتاستخداـ إدماج
 مشاهبة. فرديّ  وثيقة زبطيط تعليمأيّة تعليمية فردية أو 

مع البيانات الكمية والنوعية عب اؼبستوياتالتعاوف مع اؼبؤسسات التعليمية يف صبيع   المراقبة
وإقبازات ىذا الّتعليم  التعليم الشامليف  اؼبتفق عليها حوؿ مشاركة اؼبتعلمُت

 .وـَبَرجاتو

 

 

 

 

ذوي اإلعاقة في التعليم في  المتعّلمينلدعم متاحة الشاملة  واالّتصالالمعلومات  تكنولوجّياتىدف السياسة: 
 م مدى الحياة.علّ التّ في مختلف مؤسسات التعليم و 
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 الوصف اإلجراءات

بتحليل الوضع على اؼبستوى احمللي من حيث توفر فرص التعليم الشامل  القياـ  التدقيق
والتعليم  للمتعلمُت ذوي اإلعاقة يف ـبتلف القطاعات: مرحلة ما قبل اؼبدرسة

م مدى علّ التعليم العايل وتعليم الكبار وفرص التّ و التعليم ما بعد اإللزامي و  األساسي
 اغبياة. 

 اؼبعلومات  تكنولوجّياتر احمللي من حيث توفّ  القياـ بتحليل الوضع على اؼبستوى
 . الًّتبويّةالشاملة يف ـبتلف اؼبؤسسات  واالّتصاؿ

  ّعلى  ر التدريبالقياـ بتحليل الوضع على اؼبستوى احمللي من حيث مدى توف
ـبتلف للمهنيُت العاملُت يف  الشاملة واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّياتاستخداـ 

 .الًّتبويّةؤسسات اؼب

 والتدريب على الشاملة واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّياتر ربديد اؼبعايَت الدنيا لتوفّ   الشروط المسبقة
 وخدماهتا يف صبيع القطاعات التعليمية.  واالّتصاؿاستخدامها 

  الشاملة يف ـبتلف  واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّياتربديد الفجوات يف ؾباؿ توفَت
 الفجوات.ىذه القطاعات التعليمية وتطوير اسًتاتيجيات ؿبددة ؼبعاعبة 

الشاملة  واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّياتر لدعم توفّ  انتقالّيةوضع وتنفيذ خطط   التنفيذ
 ؼبتعلمُت اؼبتنقلُت بُت اؼبؤسسات التعليمية. فائدة ااؼبطلوبة ل

 واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّياتالوصوؿ والدعم العادلُت يف استخداـ  ضماف 
الشاملة يف صبيع السياقات التعليمية حبيث ينتقل اؼبتعلموف من كوهنم ـبولُت ليصبحوا 

 الشاملة. واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّياتمث مستخدمُت واثقُت ل قادرين

ضماف اؼبساواة يف اغبصوؿ اؼبستمر على والعمل على  القطاعاتبُت مراقبة التعاوف   المراقبة
فرص يف ـبتلف الشاملة يف اؼبؤسسات التعليمية و  واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّيات

 .معلّ التّ 
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 المؤّسسة الّتعليمّيةإجراءات السياسة على مستوى  2.2.4

 تكنولوجّياتالستخدام يتمّتعون بدعم فّعال  لمؤسسات التعليمية وجميع المهنيين العاملين معهااىدف السياسة: 
 الشاملة لتوسيع المشاركة وزيادة فرص التعلم للمتعلمين ذوي اإلعاقة. واالّتصالالمعلومات 

 الوصف اإلجراءات

 التدقيق

 

  إشراؾ صبيع اؼبهنيُت العاملُت يف اؼبؤسسات التعليمية يف ربديد األولويات لبناء
االتفاؽ على اؼبعايَت اؼبهنية، وأولويات التدريب وآليات الدعم القدرات، دبا يف ذلك 

 اؿ.الفعّ 

 واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّياتتنفيذ برنامج متكامل للتدريب على استخداـ   الشروط المسبقة
يغطي التعليم األساسي فضاًل عن برامج ، صبيع اؼبهنيُت الًتبويُتفائدة الشاملة ل

 التطوير اؼبهٍت اؼبستمر.
  ضماف االرتباطات الوثيقة يف صبيع برامج التدريب بُت التدريب اػباص على استخداـ

التعليم ؾباؿ  التدريب العاـ يفبُت الشاملة و  واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّيات
 الشامل. 

  واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّياتتوفَت التدريب للمدربُت احملًتفُت على استخداـ 
الشاملة على وجو  واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّياتاستخداـ على عمومًا و 
 .اػبصوص

  تكنولوجّياتتوفَت القيادات التعليمية اؼبدربة واؼبدعومة لتحديد رؤية استخداـ 
 التعليم الشامل وإدارة ىذه العملية. ضمن الشاملة  واالّتصاؿاؼبعلومات 

 يي اغبصوؿ على صصاتخادريب إقامة روابط بُت تدريب صبيع اؼبهنيُت التعليميُت وت
لضماف الوصوؿ إىل منهجية مشًتكة تستخدـ  واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّيات

 نفس اؼبصطلحات واؼبفاىيم. 
  إنشاء ىيكليات دعم متعددة التخصصات عبميع اؼبهنيُت العاملُت يف اؼبؤسسات

 هم. الشاملة يف عمل واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّياتالتعليمية الستخداـ 
  سياسات اؼبوارد البشرية على اؼبستوى التنظيمي يف االعتبار تأخذ أف ضماف

االحتياجات العامة للموظفُت ذوي اإلعاقة، إضافة إىل أية متطلبات ؿبددة 
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 تكنولوجّياتالستخدام يتمّتعون بدعم فّعال  لمؤسسات التعليمية وجميع المهنيين العاملين معهااىدف السياسة: 
 الشاملة لتوسيع المشاركة وزيادة فرص التعلم للمتعلمين ذوي اإلعاقة. واالّتصالالمعلومات 

 الوصف اإلجراءات

 الشاملة. واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّياتل

 الشاملة يف التعليم على واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّياتتطوير سياسات وخطط   التنفيذ
 حبيث تكوف متوائمة مع السياسة الوطنية.  اؼبؤّسسات الّتعليمّيةمستوى 

  يات ضماف حصوؿ صبيع اؼبؤسسات التعليمية على أشكاؿ ـبتلفة من اؼبناىج واحملتو
والبؾبيات التعليمية اليت يبكن تعديلها لتلبية اؼبطالب اؼبقدمة  نظمالو  واؼبواد الرقمية

 ت تعليمية ؿبددة. يف حاال
  توفَت أدلة توجيهية واضحة ومتماسكة حوؿ كيفية تطوير مواد اؼبناىج الرقمية اليت

اغبسي واؼبعريف للمتعلمُت ذوي االحتياجات الواسعة، و  الوصوؿ اؼباديسبّكن من 
 . متاحا ؽبم كل احملتوى التعليمييكوف   حبيث

  جعل إجرائيات التقييم توفَت أدلة توجيهية واضحة ومتماسكة حوؿ ضماف كيفية
عالية اؼبخاطر )مثل االمتحانات العامة الرظبية( أكثر مشولية من خالؿ القياسية 
 الشاملة. واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّياتاستخداـ 

 واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّياتدعم صبيع اؼبؤسسات التعليمية لقياس استخدامها ل  المراقبة
 تكنولوجّياتالشاملة، ومن مث تطوير اسًتاتيجيات ؼبراقبة االستخداـ الفعاؿ ل

 يف دعم صبيع اؼبتعلمُت.  الشاملة واالّتصاؿاؼبعلومات 
  من يف ؾباالت ضماف كوف صبيع اؼبؤسسات التعليمية تتبع اؼبعايَت الدنيا اؼبعًتؼ هبا

الوصوؿ يات ذات تو احملاإلنًتنت، والسالمة اإللكًتونية للمتعلم، و قبيل الوصوؿ إىل 
 اؼبفتوح.
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 إجراءات السياسة على مستوى النظام 3.2.4

أداة لتوسيع المشاركة وزيادة فرص التعليم معتبرة كالشاملة  واالّتصالالمعلومات  تكنولوجّياتىدف السياسة: 
 واالندماج للمتعلمين ذوي اإلعاقة.

 الوصف اإلجراءات

إجراء عمليات تدقيق إقليمية وؿبلية لتحديد اجملاالت ذات األولوية لبناء القدرات   التدقيق
 فيما يتعلق بتدريب صبيع اؼبهنيُت الًتبويُت.

الشاملة يف  واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّياتتعبئة الرأي حوؿ حق اغبصوؿ على   الشروط المسبقة
 تكنولوجّياتالتعليم عبميع اؼبتعلمُت، فضاًل عن القيمة اؼبضافة للوصوؿ إىل 

 لشروبة أوسع من السكاف.  واالّتصاؿاؼبعلومات 
 تطوير مواقف إهبابية إىل  تطوير ضبالت توعية واسعة النطاؽ تسعى بشكل واضح

 ذباه اإلعاقة.

الشاملة،  واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّياتعة لرفع الوعي بالفوائد االجتماعية الواس  التنفيذ
، وليس فقط لذوي اإلعاقة، تسهيالت أفضل عبميع اؼبتعلمُتتوفَت  دبا يف ذلك

 النظاـ التعليمي. ـُبرجات الستثمار من حيث ربسُت لاالجتماعي  وعائد
 تكنولوجّياتأىداؼ السياسة اؼبتفق عليها فيما يتعلق باستخداـ أف تنعكس  ضماف 

أخرى )يف التعليم ات الشاملة يف التعليم على توجيهات سياس واالّتصاؿاؼبعلومات 
 يف التعليم( وأف واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّياتواستخداـ ، العاـ، والتعليم الشامل

بغية ضماف ، جبميع السياسات األخرى ذات الصلةمرتبطا  ؿبتوى السياسة يكوف
 ياسة.سّ ؿبكم لل تنفيذ

مع معلومات ردود عب من صبيع القطاعاتـبتلف األطراؼ ذات الّصلة  التعاوف مع  المراقبة
الفعل اؼبتفق عليها عن فعالية إجراءات التنفيذ يف تعزيز اؼبواقف اإلهبابية واؼبعتقدات 

 الشاملة يف التعليم الشامل. واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّياتباستخداـ اؼبتعّلقة 
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الشاملة في جميع المؤسسات  واالّتصالالمعلومات  تكنولوجيّاتبنية تحتية فعالة الستخدام ركيز ىدف السياسة: ت
 التعليمية.

 الوصف اإلجراءات

الشاملة يف  واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّياتربط صبيع إجراءات ومبادرات سياسة   التدقيق
توفَت  مثلالّتعليم  يف واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّياتبسياسات أوسع وأعّم لالتعليم 

 .ّيةعليمؤسسات التّ اؼب عالية السرعة يف صبيعوصالت إنًتنت 

ىدؼ ربقيق لإلشراؼ على ـبتلف األطراؼ اؼبعنّية  تضمقيادة  إنشاء ىيئات  الشروط المسبقة
 . اؼبرتبطة هباجراءات وتنفيذ كافّة اإل السياسة

 يف  واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّياتالوصوؿ إىل  ربديد اؼبعايَت الدنيا لتوفَت أدوات
، واألدلة التوجيهية للجميع منهجيات التصميمشمل صبيع القطاعات التعليمية لت

 . ّتزّوداػباصة بالتشغيل البيٍت، ومعايَت سهولة الوصوؿ، واألدلة التوجيهية لل
  فة إىل يف التشريعات الدولية، إضااؼبنصوص عليها ربط اؼبعايَت الوطنية الدنيا مع تلك

 أخرى. ةطريّ تلك اؼبستخدمة يف سياقات قُ 
  ربديد نقاط قوة اجملتمع ، و اؼبصادر والفرص والقيودإضافة إىل  اؼبوارداغباجة من ربديد

 . يبكن الّتعويل عليهااؼبدين واؼبوارد اليت 
  تصميم الربكمو مبادئ ينّظم الّتزّود، و  على اؼبستوى الوطٍت يّ وضع اتفاؽ إطار

 . للجميع
  الالزمة لفرضاؼبعرفية و سبتلك القدرات التقنية الّتزّود، ربديد ىيئة قيادية مسؤولة عن 

 . يّ طار اإلتفاؽ االلتزاـ باال
 اؼبعلومات  تكنولوجّياتالّتزّود بإمكانيات حوؿ  إنشاء قاعدة بيانات موارد وطنية

 (..اخل دين اؼبعتمدينوّ ز الشاملة )اؼبنتجات واؼب واالّتصاؿ

على اإلجراءات ذات األولوية اليت يتعُت ازباذىا، األطراؼ اؼبعنّية  االتفاؽ مع صبيع  التنفيذ
 . تهاومراجع هاوتقييم وربديد األطر الزمنية لتنفيذ اإلجراءات

 التعليم. مزّودي أوساط  يف للجميعمبادئ التصميم اعتماد  تعزيز 
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الشاملة في جميع المؤسسات  واالّتصالالمعلومات  تكنولوجيّاتبنية تحتية فعالة الستخدام ركيز ىدف السياسة: ت
 التعليمية.

 الوصف اإلجراءات

  اإلعالـ وموظّفي  اؼبكتباتإنشاء روابط بُت تدريب اؼبدرسُت وتدريب كل من أمناء
 تكنولوجّياتومهنيي واالّتصاؿ  اؼبعلومات تكنولوجّياتومزودي  واؼبعلومات
وأفراد الدعم التقٍت ديري مواقع اإلنًتنت و الواب ومصممي واالّتصاؿ  اؼبعلومات
اؼبصطلحات ذات لضماف وجود منهجية مشًتكة تستخدـ ، وذلك اؼبساعدين

 واؼبفاىيم األساسية.
  أو و ةخدمات تعليميّ  اػبدمات اؼبسؤولُت عن تقدًنو مقدمف يكوف أضماف/

أف و ، سؤولياهتممدركُت ؼب ذات الصلة واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّياتخدمات 
 الشاملة يف التعليم.  واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّياتسياسة وفقاً لا يعملو 

  بُت  اؼبوارد التقنية اؼبساعدةلدعم تقاسم أطراؼ ذات صلة  قودىاتتطوير مبادرات
 ؾبموعات ـبتلفة من اؼبستخدمُت النهائيُت. 

  يف إطار الّتعليم  لدعم إمكانية الوصوؿأطراؼ ذات صلة  قودىاتتطوير مبادرات
، دبا يف ذلك زيادة الوصوؿ إىل الّنظاميّ وفرص التعلم غَت  ،القائم على اجملتمعات

 بعد. وفرص التعلم عن العمومّيةالتعلم  موارد

 تكنولوجّياتللّتزّود بؼبعايَت الدنيا احملددة بااللتزاـ بااؼبتعلقة اؼبنظومّية صبع البيانات   المراقبة
 ة.عليميّ الشاملة يف صبيع القطاعات التّ  واالّتصاؿاؼبعلومات 
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وممثلين عن  وممثليهمأولياءىم المتعلمين ذوي اإلعاقة و  يجمعانيشمالن ن ىدف السياسة: حوار وتشاور فعاال
 الشاملة. واالّتصالالمعلومات  تكنولوجّيات بيئة

 الوصف اإلجراءات

أبرز األطراؼ اؼبعنّية  واحمللي لتحديدلوضع على اؼبستويُت اإلقليمي القياـ بتحاليل ل  التدقيق
للمشاركة يف اغبوار على اؼبستوى  واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّيات بيئةو  من التعليم

 واإلقليمي و/أو الوطٍت.احمللي 

بناء منهجية مشًتكة حوؿ مفاىيم التعليم الشامل للمتعلمُت ذوي اإلعاقة تستخدـ   الشروط المسبقة
 . األطراؼ اؼبعنّيةنفس اؼبصطلحات وتؤدي إىل اتفاؽ 

 الشاملة يف  واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّياتسياسة بالغ تطوير وتنفيذ اسًتاتيجية إل
 . األطراؼ اؼبعنّيةصبيع إىل  اؿالتعليم بشكل فعّ 

  حوؿ نظم اؼبساءلة اليت سيتم ربطها بالسياسة األطراؼ اؼبعنّيةاالتفاؽ مع صبيع
 وتنفيذىا. 

 لتنفيذ السياسة ومؤشرات اؼبالمح العاّمة  ربديديف  مشاركة كافّة األطراؼ اؼبعنّية
 ؼبراقبة والتقييم.اليت سًتتبط باسًتاتيجيات ااإلقباز 

ربديد ودعم مبادرات فعالة لبناء القدرات على اؼبستوى احمللي لتعزيز تطوير   التنفيذ
 الشاملة يف التعليم.  واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّياتواستخداـ 

  ألولياء  الشاملة واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّياتتوفَت التدريب على استخداـ
بالتوازي مع وذلك أو فبثليهم، ؽبم  عايةومقدمي الرّ  ىموأسر  ذوي اإلعاقةاؼبتعّلمُت 

 التدريب الذي يتلقاه مهنيو التعليم. 
  الشاملة ليكونوا  واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّياتدعم اؼبستخدمُت ذوي اػببة يف

 تكنولوجّياتواؼبربُت ومهنيي  دبثابة مباذج للممارسة اعبيدة للمتعلمُت اآلخرين
 .االّتصاؿو اؼبعلومات 

 م الشاملعلّ لتّ يات ومدّعمات لأدوات وؿبتو إىل واسع على نطاؽ  وصوؿإرساء ال 
  وفبثّليهم يف كافّة وضعّيات الّتعّلم الّنظامّي وغَت الّنظامّي. وأسرىم اؼبتعلمُتلفائدة 
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وممثلين عن  وممثليهمأولياءىم المتعلمين ذوي اإلعاقة و  يجمعانيشمالن ن ىدف السياسة: حوار وتشاور فعاال
 الشاملة. واالّتصالالمعلومات  تكنولوجّيات بيئة

 الوصف اإلجراءات

 الشاملة لدعم  تكنولوجّياتدعم اؼبؤسسات التعليمية لتكوف مبتكرة يف استخداـ ال
 .همواغبوار مع التعليم الشاملاألطراؼ اؼبعنّية ب مشاركة ـبتلف

يف ما يتعّلق  األطراؼ اؼبعنّيةوضع إجرائيات وجداوؿ زمنية عبمع ومراجعة ردود أفعاؿ   المراقبة
 .اىاوجدو  أنبية فرص اغبوارب

 

المتمحورة  المنهجية"ىدف السياسة: دعم مبادرات البحث والتطوير التي تعتمد منهجية "المستخدم المشارك" و
 حول المستخدم". 

 الوصف اإلجراءات

لتحديد اجملاالت ذات  واحملليّ  اإلقليميعلى اؼبستويُت  إجراء عمليات التدقيق  التدقيق
 الفجوات يف القدرة على إجراء البحوثإضافة إؿ ربديد  لبحوث،يف ااألولوية 

 .اؼبطلوبة

على بناء القدرات داخل ؾبتمع البحوث لضماف إمكانية إجراء حبوث عالية  العمل  الشروط المسبقة
الشاملة يف التعليم  واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّياتلاؿ فعّ الستخداـ االاعبودة حوؿ 

 .يّ الوطٍت واحمللّ يُت الشامل على اؼبستو 
 حبوث /أو دولية لدعم أي برنامج و التحقق من التمويل القادـ من مصادر وطنية

 ىذا التمويل. الّتأّكد من سالمة موافق عليو، و 
  عم اؼبايل الراغبة يف اغبصوؿ على الدّ للمؤّسسات ربديد اغبد األدىن من اؼبتطلبات

 للبحث.

، ةيّ الرئيس األطراؼ اؼبعنّية التعاوف مع صبيعبالّتطوير تطوير برنامج شامل للبحث و   التنفيذ
الشاملة يف  واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّياتيأخذ باالعتبار صبيع جوانب سياسة 
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المتمحورة  المنهجية"ىدف السياسة: دعم مبادرات البحث والتطوير التي تعتمد منهجية "المستخدم المشارك" و
 حول المستخدم". 

 الوصف اإلجراءات

 وطويل األمد. التعليم وتأثَتىا اؼبتوسط 
 وطنيمعارؼ مركز قاعدة بيانات/ إنشاء ، تضم اؼببادرات البحثية ة مفتوحة للعمـو

الشاملة يف  واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّياتوالنتائج واؼبخرجات اؼبتعلقة باستخداـ 
 سياقات تعليمية ـبتلفة.

 اؼبنجزةمن العمل كمرصد للمبادرات البحثية  اؼبشرفةتطوير البٌت اليت سبّكن الوزارة   المراقبة
 على اؼبستويات احمللية والوطنية والدولية. 

 حوؿ تأثَت األطراؼ اؼبعنّية  وضع إجرائيات وجداوؿ زمنية عبمع ومراجعة ردود فعل
 تطبيق اؼببادرات البحثية والبامج واؼبخرجات. وأنبية وقابلية
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 ىدف السياسة: جمع البيانات لقياس ومراقبة وتقييم السياسة.

 الوصف اإلجراءات

 الشاملة واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّياتباػباّصة  بياناتالربط ؾبموعات   التدقيق
 من أجل ذبنب تداخل اعبهود.  دولّيا /أوواوطنيّ صبع البيانات اؼبعتمدة  إجرائياتب
 الفجوات إضافة إىل  القياس،ذات الّصلة اؼبتوفّرة حالّيا لغايات  ربديد البيانات

 واؼبعلومات اؼبفقودة اليت سيتم صبعها يف اؼبستقبل.

صبع مراحل ربّدد  على خطة عمل اؼبصادقةالصلة يف ات ذة ر اؼبؤثّ األطراؼ إشراؾ   الشروط المسبقة
 استخدامها ؼبراقبة السياسة وتقييمها. اليت سيتّم  البيانات

 اؼبؤّسسات يف عمليات صبع البيانات )والشركاء الرئيسُتاألطراؼ اؼبعنّية  ربديد ،
 ف... اخل(. و الباحث

  البيانات  ة حوؿ أبرز نقاط االىتماـ يف عملّية صبعالرئيسيّ األطراؼ اؼبعنّية االتفاؽ مع
اؼبدخالت )على سبيل اؼبثاؿ تطبيق معايَت الوصوؿ، ز على اليت تركّ  الكمية

 واؼبراقبة والتقييم. ألغراض القياس (.اخل، لمشًتياتاالعتمادات اؼبخّصصة لو 
  البيانات  حوؿ أبرز نقاط االىتماـ يف عملّية صبع ةالرئيسيّ األطراؼ اؼبعنّية االتفاؽ مع

تنظر يف مسائل و ، كيةً تشار  منهجيةً وتعتمد  ز على اؼبخرجاتاليت تركّ  الّنوعّية
خرجات ألغراض  اإلجراءات

ُ
 واؼبراقبة والتقييم. قياس األداء واؼب

 دبا يف األطراؼ اؼبعنّية االتفاؽ على اسًتاتيجية نشر متعددة األوجو تشمل صبيع ،
 اجملتمع اؼبدين. من شركاء الأخرى و ات ُت يف ميادين سياسذلك صناع القرار الرئيس

  اؼبعلومات حوؿ أىداؼ السياسة مشاركةواسًتاتيجيات  التقاريرربديد آليات تقدًن 
 وتنفيذىا مع صبيع األطراؼ اؼبعنية. جراءاتاإلو 

حقوؽ اؼبتعلمُت، إضافة إىل قضايا ينظر يف إطار إلجرائيات صبع البيانات تطوير   التنفيذ
 فعالية النظاـ. 

 اليت يبكن ، و عليو مع اإلطار اؼبتفقاؼبتماشية الكمية و النوعية  صبع البيانات
 استخدامها ألغراض القياس. 
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 ىدف السياسة: جمع البيانات لقياس ومراقبة وتقييم السياسة.

 الوصف اإلجراءات

  القياـ خالؿ فًتات زمنية ؿبددة جبمع البيانات الكمية والنوعية اؼبستخدمة ألغراض
 اؼبراقبة اؼبستمرة. 

  القياـ ضمن األطر الزمنية اؼبتفق عليها جبمع البيانات الكمية والنوعية ألغراض
 التقييم. 

 أو و اؼبناقشات اعبارية حوؿ ـبرجاتلتغذية استمرار صبع البيانات الكمية والنوعية ب/
الشاملة دبا يتماشى مع صبيع أىداؼ  واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّياتفوائد توفَت 

 السياسة األخرى. 
  الشاملة يف  واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّياتصبع أمثلة مبتكرة عن تأثَت استخداـ

 ليمية واؼبهنيُت.التعللمؤّسسات التعليم الشامل كملِهم 

األطراؼ اؼبعنّية خبصوص وضع إجرائيات وجداوؿ زمنية عبمع ومراجعة ردود فعل   المراقبة
 شفافية وفائدة البيانات الكمية والنوعية اليت مت صبعها ألغراض مراقبة السياسة

 وتقييمها. 
  اتفاقيةاؼبنصوص عليها ضمن  متطلباتلأنشطة صبع البيانات لاستجابة كافّة ضماف 

واؼبتعّلقة هبذه  UNCRPD اإلعاقة ذوي األشخاص غبقوؽ اؼبتحدة األمم
 . اؼبسألة

 تنفيذ تاحة ربسُت إلاؼبعلومات اؼبناسبة  واستخداـعملّيات صبع البيانات،  مراقبة صبيع
 .يف اؼبستقبل إجراءات السياسة
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 مراحل التنفيذ أثناءمراقبة إتمام إجراءات السياسة  3.4

مسؤولة عن ضماف تنفيذ صبيع  اؼبشرفةتكوف الوزارة 
 إجراءات السياسة اإللزامية بشكل ُمرٍض. 

عملّيات ب ،باستمرار، و فمن الضروري بدايًة القياـلك ولذ
 أثناءقياس ومن مث مراقبة إكماؿ ىذه اإلجراءات بنجاح 

 اؼبراحل اؼبختلفة لتنفيذ السياسة. 

مبوذجًا لقالب قياس ومراقبة إسباـ صبيع  نعرض أدناهو 
نفيذ تمن مراحل  دبرحلة واحدةاؼبتعّلقة إجراءات السياسة 

 .إجراءات التدقيق: السياسة
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 درجة اإلكمال إجراءات التدقيق

 كامل جزئي الشيء إجراءات السياسة أىداف السياسة

 واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّيات
 كأداة رئيسة لدعم الشاملة

الطالب ذوي اإلعاقة للمشاركة 
يف التعليم الشامل وفرص التعلم 

 .المشّخصة

 تكنولوجّياتربديد العوائق اليت ربوؿ دوف استخداـ 
، االجتماعي الّنوع) الشاملة واالّتصاؿاؼبعلومات 

/أو العوامل و والعزلة االجتماعية أو اعبغرافية
ضمن حاالت على ( االقتصاديةو  االجتماعية

 اؼبتعلمُتتأثَتىا احملتمل على  ومدى، اؼبستوى احمللي
 ذوي اإلعاقة.

   

 واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّيات
لدعم اؼبتعلمُت متاحة  الشاملة

ذوي اإلعاقة عب ـبتلف 
مؤّسسات و  ّيةؤسسات التعليماؼب

 التعّلم مدى اغبياة.

ربليل وضع على اؼبستوى احمللي عملّيات القياـ ب
 للمتعّلمُتلتعليم الشامل لر فرص توفّ مدى لتحديد 

قبل الّتعليم  ذوي اإلعاقة يف ـبتلف قطاعات
 والتعليم ما بعد اإللزامي والتعليم األساسيّي اؼبدرس

والتعليم العايل وتعليم الكبار وفرص التعلم مدى 
 اغبياة.

   

ربليل وضع على اؼبستوى احمللي عملّيات القياـ ب
تكنولوجّيات اؼبعلومات  مدى توفّرلتحديد 

 تعليمية. الؤسسات يف ـبتلف اؼب واالّتصاؿ الّشاملة
ربليل وضع على اؼبستوى احمللي عملّيات بالقياـ 

للمهنيُت الاّلـز  إتاحة التدريبلتحديد مدى 
يف ؾباؿ تعليمية الؤسسات ـبتلف اؼبالعاملُت يف 
 واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّياتاستخداـ 

 الشاملة.
التعليمية وصبيع  اؼبؤّسسات

يتمّتعوف  اؼبهنيُت العاملُت معها
اؿ الستخداـ فعّ بدعم 
 واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّيات

الشاملة بغية توسيع اؼبشاركة 

العاملُت يف اؼبؤسسات التعليمية إشراؾ صبيع اؼبهنيُت 
يف ربديد أولويات بناء القدرات، دبا يف ذلك 

يات التدريب وأولو  االتفاؽ على اؼبعايَت اؼبهنية
 .لفائدهتم وآليات الدعم الفعاؿ
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 درجة اإلكمال إجراءات التدقيق

 كامل جزئي الشيء إجراءات السياسة أىداف السياسة

م للمتعلمُت علّ وزيادة فرص التّ 
 ذوي اإلعاقة.
 واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّيات
أداة لتوسيع تُعتب الشاملة 

اؼبشاركة وزيادة الفرص التعليمية 
 اؼبتعلمُت ذوي اإلعاقة.اج موإد

إجراء عمليات تدقيق على اؼبستويُت اإلقليمي 
اجملاالت ذات األولوية لبناء القدرات  واحمللي لتحديد

 .بتدريب صبيع اؼبهنيُت الًتبويُت فيما يتعلق

   

بنية ربتية فعالة الستخداـ 
 واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّيات

 اؼبؤّسساتيف صبيع  مرّكزة الشاملة
 التعليمية.

اؼبنجزة يف  بادراتاؼبجراءات و اإلصبيع بُت ربط ال
 ياساتسّ الؾباؿ  توسيعهبدؼ ياسة سّ الإطار 

 واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّياتدماج الرّئيسّية إل
الرّبط بشبكة اإلنًتنت  تطوير، على غرار يف التعليم

 .ّيةعليمؤسسات التّ اؼبيف صبيع ذي الّسرعة العالية

   

حوار وتشاور فعاَلُت وجود 
 يشمالف اؼبتعلمُت ذوي اإلعاقة

بيئة  وفبثلي وفبثليهمأوليائهم و 
 واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّيات

 الشاملة.

ربليل وضع على اؼبستويُت اإلقليمي عملّيات القياـ ب
قطاع ة من الرئيسيّ األطراؼ اؼبعنّية  واحمللي لتحديد

اؼبعلومات  تكنولوجّيات بيئةمنظرائهم من  التعليم
 يف اغبوار على، الذين سيتّم تشريكهم واالّتصاؿ

 /أو و الصعيد احمللي واإلقليمي
 الوطٍت.

   

دعم مبادرات البحث والتطوير 
اؼبستخدـ " اليت تعتمد منهجية
اؼبتمحورة ات اؼبشارؾ" و"اؼبنهجيّ 

 حوؿ اؼبستخدـ".

 إجراء عمليات التدقيق على الصعيدين اإلقليمي
واحمللي لتحديد اجملاالت ذات األولوية للبحث، 

من حيث توفّر فضاًل عن الفجوات اؼبوجودة 
 .اؼبطلوبةإلجراء البحوث  الّضروريّة اإلمكانيات

   

صبع البيانات لقياس ومراقبة 
 وتقييم السياسة.

 بيانات ؿبددة تتعلق صبع  ربط
الشاملة  واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّياتب

اؼبعتمدة على اؼبستوى بإجرائيات صبع البيانات 
 تداخل اعبهود.ا لذبنب /أو الدويلّ و الوطٍتّ 
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 درجة اإلكمال إجراءات التدقيق

 كامل جزئي الشيء إجراءات السياسة أىداف السياسة

بغرض القياـ ذات الصلة  اؼبتاحةربديد البيانات 
الثغرات واؼبعلومات ربديد  ، فضاًل عنبعملّيات
 صبعها يف اؼبستقبل.اليت يتعُّت  الناقصة

صبيع  إقباز، قوالب لقياس ومراقبة 3يعرض اؼبلحق 
األخرى  باؼبراحل الثالثذات العالقة  ياسةإجراءات الس

 لتنفيذ السياسة. 
 بوضع إجراءات لقياس ومراقبة تنفيذ اؼبشرفةستقـو الوزارة 

إجراءات السياسة اؼبرتبطة دبراحل التنفيذ الواجب إكماؽبا 
 يف غضوف

 األشهر عدديتّم في ىذا الموضع تحديد 
 أشهر من نشر ىذه السياسة.

أىداؼ السياسة وإجراءاهتا يف كذلك تناوؿ   يبكنىذا و 
ضوء مسائل السياسة اليت هبب اإلجابة عنها، وقيود 

يتم عرض ىذه و السياسة احملتملة اليت هبب معاعبتها. 
 األساس ألجندة السياسةّثل سبىي و  4النقاط يف اؼبلحق 

 فبثلي معاؼبستمرّة  للمناقشاتاعتمادىا  اليت يبكن
ينبغي مالءمة أجندة و ف. ةالرئيسيّ األطراؼ اؼبعنّية ؾبموعات 

 ليةواحمل وطنيةالسياقات المع  4السياسة اؼبقًتحة يف اؼبلحق 
 اغباجة.اػباّصة وفقا ؼبا تقتضيو 
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تطوير . 5
استراتيجية تنفيذ 

 وطنية
 

وطنية  باسًتاتيجية تنفيذالشاملة يف التعليم  واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّياتهبب ربط سياسة 
 اؼبتعهَّد هباا إكماؿ صبيع إجراءاهتو  واضحة تقدـ خارطة طريق مفصلة لتحقيق أىداؼ السياسة

 . يّ واحمللّ  اإلقليميى الوطٍت واؼبستويُت على اؼبستو 
 .اؼبشرفة وىو مسؤولية الوزارة، خطوة إلزاميةوضع اسًتاتيجية للتنفيذ ويُعتب 
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ضمن اسًتاتيجية  اؼبشرفةلوزارة تتمّثل اؼبهّمة الرّئيسّية ل
التنفيذ، على تنسيق العمل مع سائر الوزارات واؽبيئات 

 ةالرئيساألطراؼ اؼبعنّية  كومية وؾبموعاتاغبكومية وغَت اغب
اؿ نفيذ الفعّ واؼبستمرة يف التّ ضماف مسانبتهم األولية هبدؼ 

 (.3للسياسة )انظر الشكل 

بتطوير اسًتاتيجية تنفيذ شاملة  اؼبشرفةستقـو الوزارة و 
 خالؿ

 األشهر عدديتّم في ىذا الموضع تحديد 
 شهر من نشر ىذه السياسة.أ

 

 
 : استراتيجيات التنفيذ3الشكل 

 
  

 

تتطلب تنسيقاً فعاالً بُت صبيع الوزارات   التنفيذ استراتيجيات
 والشركاء

 

األطػػراؼ اؼبعنيّػػة  يعتمػػد علػػى فهػػم تحديددد أولويددات إجددراءات السياسددة
البػػٌت التحتيػػة اغباليػػة علػػى و  ،اؼبشػػًتؾ لالحتياجػػات الوطنيػػة واإلقليميػػة واحملليػػة

ديػػػػػػد الشػػػػػػاملة، ورب ات اؼبعلومػػػػػػات واالتصػػػػػػاؿكنولوجيػػػػػػتلًّتبيػػػػػػة الّشػػػػػػاملة ولل
اليت ستكوف دبثابة أدوات ؽبا األثر األكب يف تعزيز التغيػَت اػباّصة  اإلجراءات

 اؼبنشود

 
اؼبتمّيزة بكوهنا تطوير خطط العمل االستراتيجية 

 مبتكرة وشاملة وقادرة على ربقيق أثر
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 وطنيالسياق التحديد أولويات إجراءات السياسة ضمن  1.5

قابلة للّتطبيق  4 القسمإجراءات السياسة اؼببينة يف إّف 
ذ ال يبكن أف تنفَّ  اأي سياؽ وطٍت. ومع ذلك، فإهنّ ضمن 

ضافة إىل إجراءات باإلفيف الوقت نفسو. كّلها ولن تنفذ  
(، 5السياسة اؼبرتبطة دبراحل التنفيذ )كما وردت يف القسم 

 أولويات وطنية ربديدأف يتّم بشكل واضح  من الضروري
األطراؼ اؼبعنّية لإلجراءات، واالتفاؽ عليها مع كل  خاّصة
اؼبعلومات  تكنولوجّياتسياسة إدارة يف  اؼبسانبُت فةالرئيسيّ 

 الشاملة يف التعليم. واالّتصاؿ
 تكنولوجّياتببالّتعليم الّشامل و  اؼبتعّلقة الظروؼ اػباصة إفّ 

على الصعيد الوطٍت واإلقليمي  الشاملة واالّتصاؿاؼبعلومات 
 أولوياترتيب إىل تبالّضرورة  تؤديسوؼ  واحمللي

 سيتم ربديد ىذهو السياسة.  اػباّصة بتنفيذ إلجراءاتا

بُت  اعتمادًا على فهم مشًتؾىذه  لتنفيذااألولويات 
 يتعلق بػ:ـبتلف األطراؼ اؼبعنّية 

I. واإلقليميّ  الوطٍتّ على اؼبستوى  االحتياجات 
 . واحملليّ 

II. للتعليم الشامل اؼبتوفّرة  البٌت التحتية اغبالية
 الشاملة.  واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّياتو 

III.   ربديد اإلجراءات اػباصة اليت ستعمل
تعزيز ما يتعّلق ب كأدوات ؽبا أكب األثر يف

 التغيَت اؼبنشود. 
تحديد لاتباع عدد من اػبطوات من الّضرورّي إنّو 
قد يتغَت ترتيب و راءات ذات األولوية يف التنفيذ األويل. اإلج

اػبطوات يف حاالت وطنية معينة، ولكن هبب ازباذ ىذه 
 .صبيع اػبطوات للوصوؿ إىل ربديد فعاؿ لألولويات
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 الخطوة التركيز اإلجراء

 1 ربليل الفجوة 4يف القسم  ما يتعلق بإجراءات السياسة اؼبذكورةقياس اإلقبازات اغبالية في

اؼبعلومات  تكنولوجّياتربديد نقاط القوة والضعف يف البنية التحتية اغبالية ل
 ة.الرئيسيّ األطراؼ اؼبعنّية  يم بالتعاوف معالشاملة يف التعل واالّتصاؿ

يف  ربط اإلقبازات األساسية
 ما بينها

2 

"االختناقات" احملتملة اليت ال مواطن  يفة الرئيسيّ الّتفكَت مع األطراؼ اؼبعنّية 
 اؼبالئمة لتجاوزىا. بد من معاعبتها، وربديد االسًتاتيجيات

 3 ربديد العوائق احملتملة

 تكنولوجّياتة للبنية التحتية لليط الضوء على نقاط القوة الرئيستس
 عليهاالّتعويل الشاملة اليت يبكن  واالّتصاؿاؼبعلومات 

 4 ربديد الفرص

 اليتذات األولوية و السياسة الرئيسة ءات من إجرا ؿبدوداالتفاؽ على عدد 
 أكب أثر فبكنىا تنفيذأف يكوف ليُفًتض 

 5 ربديد األولويات

اإلجراءات  لتحديد ة اليت ينبغي إشراكهايّ الرئيساألطراؼ اؼبعنّية  االتفاؽ مع
 وتنفيذىا وتقييمها ةذات األولويّ 

 6 ُتربديد الشركاء الرئيس

، إضافة بعيدوالواؼبتوسط  على اؼبدى القصَتبلوغها ربديد األىداؼ اؼبراد 
 .الصلة ذات إىل مؤشرات اإلقباز

اؼبراحل ربديد األىداؼ و 
 قطعها الواجب

7 

معرفة كيف حددت البلداف/اؼبناطق األخرى مثل ىذه األولويات من أجل 
 .ربديد اسًتاتيجيات التنفيذ اليت تبدو ناجحة

 8 اآلخرين التعلم من

حوؿ كيفية االستفادة من صبيع اؼبوارد األطراؼ اؼبعنّية  االتفاؽ مع صبيع
 الشاملة واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّياتاؼبمكنة ضمن البنية التحتية ل

 9 ربديد صبيع اؼبوارد

 10 تصميم اسًتاتيجية تهاومراقب وضع خطط رظبية لتنفيذ اإلجراءات ذات األولوية

يف  دبجرد ربديد إجراءات السياسة ذات األولوية
 اؼبمثّلة لألطراؼ اؼبعنّية موعاتاجمليها مع واالتفاؽ علالّتنفيذ
. أكثر دقّة بد من تقسيمها إىل خطط عملال ،ةالرئيسيّ 

إجراءات  م صبيعُ ًتجَ تتطلب اسًتاتيجية التنفيذ أف تُ و 

 مراحلالسياسة إىل خطط عمل اسًتاتيجية عملياتية تقدـ 
 وأطراً زمنية وأىدافاً تنفيذية واضحة. متتابعة
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 خطط العمل االستراتيجية 2.5

وجود خطط عمل لتحديد األساليب من الّضرورّي 
لتنفيذ إجراء أو  هاماستخدّم اتياحملددة اليت س جراءاتاإلو 

على كبو  4 أكثر من إجراءات السياسة اؼبفصلة يف القسم
 فعاؿ. 

مسؤولية تطوير خطط  اؼبشرفةوتقع على عاتق الوزارة 
ىيئات استشارية أنشئت  ةالعمل، مدعومة من قبل أيّ 

، مع (4.2هبدؼ مراقبة تنفيذ السياسات )انظر القسم 
كافّة األطراؼ اؼبعنّية وذات الّصلة   العمل بالتعاوف مع

/أو و اإلعاقة وأسرىم وف ذو و الصلة، دبا يف ذلك اؼبتعلم
 ىم.و فبثل

 الة: خطط العمل الفعّ 
  واسع النطاؽ مع يتم تطويرىا على أساس التشاور

  باعتماد مسانباهتا.و األطراؼ اؼبعنّية، 
  تتماشى مع اآلليات الوطنية لتقدًن التقارير اليت

 غبقوؽ اؼبتحدة األمم اتفاقيةفيذ تراقب تن
على  UNCRPD اإلعاقة ذوي األشخاص

 .اؼبستوى الوطٍت
 دراسة على اؼبعتمدة  تركز على أولويات العمل

جات على البيانات اليت ربدد بوضوح االحتيا
 .الصعيدين الوطٍت واحمللي

 أنشطة  هاأثناء دعمشاملة للمنظومة  نظرةربتفظ ب
 .أو قطاعّية ؿبلية

  مراحل ـبتلفة من تنفيذ عباؼبتدرّج  العملتبُّت 
 .السياسة

  ّز على عدد ؿبدود من أىداؼ السياسة اؼبعلنة ترك
 .جراءات اؼبرتبطة هبااإلمن عدد ؿبدود على و 
  ّلإلجراءات الّتنفيذيّة وللّتقّدـ  منيةر اعبداوؿ الز توف

 .ربقيق أىداؼ السياسةيف 
  ّذنفّ تساألطراؼ اؼبعنّية اليت  د ؾبموعاتربد 

 .ة عوامل تغيَت رئيسةدبثاب كوفتاإلجراءات و 
 ة ولويّ سبنح األ ضحةتستند إىل اسًتاتيجية تغيَت وا

إىل الّدعامات الرّئيسّية للمشروع على اؼبستوى 
ومّي ز التغيَت اؼبنظعزّ دبا ي ةواحملليّ  واإلقليميّ  الوطٍتّ 
 واالّتصاؿت اؼبعلوما تكنولوجّياتب بالّتزّود اؼبتعلق

 .وباستخدامها الشاملة يف التعليم
  ّحوؿ الفعل صبع اؼبعلومات وردود مراحل  دربد

 .يّة القادمةالتنفيذاػبطوات لتوجيو اؼبسّجل  التقدـ
  ّح األدوار واؼبسؤوليات فيما يتعلق بالتنفيذ توض

اغبكومية  للهياكلواؼبراقبة وتقدًن التقارير 
 مي اػبدماتومقدّ  اجملتمع اؼبدينمن شركاء الو 

 .ّيُتوالباحثُت والصناع ت التعليميةواؼبؤسسا
  ة عاملة على اؼبستوى إىل منظمات رئيستفّوض

ضمن إطار مساءلة وطٍت متفق اؼبسؤولّية،  احمللي
 .غاياهتاق أىداؼ السياسة و عليو لتحقي

  ّد اإلجراءات واألطراؼ اؼبسؤولة عن اؼبراقبة ربد
 مستوى اؼبؤّسسة الًّتبويّة وعلى واؼبتابعة على

 .والوطٍتّ  اإلقليميّ اؼبستويُت 
خطط  ةكوف أيّ ت أف على ضماف اؼبشرفةستعمل الوزارة و 

اؼبعلومات  تكنولوجّياتسياسة يف إطار  عمل مطّورة
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مستجيبة لكافّة العناصر  الشاملة يف التعليم واالّتصاؿ
 اؼبذكورة أعاله. 

األطراؼ بالتعاوف مع صبيع  اؼبشرفةتتحمل الوزارة كما 
مسؤولية وضع خطط عمل مرتبطة  وذات الّصلةاؼبعنّية 

ستقـو الوزارة و اليت مت ربديدىا.  الّتنفيذيّة باألولويات

بتطوير خطط العمل االسًتاتيجية اؼبرتبطة  اؼبشرفة
 خالؿوذلك احملددة  الّتنفيذيّة باألولويات

 األشهر عدديتّم في ىذا الموضع تحديد 
 شهر من نشر ىذه السياسة.أ

 لخطط العمل قالب 3.5

سيتم ربط خطط العمل هبدؼ سياسة واحد، ولكنها قد 
هبب أف و تشمل واحدًا أو أكثر من إجراءات السياسة. 

التنفيذيّة   والعوامل اإلجراءاتوُبدَّد لكل إجراء عدٌد من 
 -أعاله 2.5كما ىو موضح يف القسم 

الذي يُفترض  قالب خطة عمللنموذج  يظهر أدناه
 . استعمالو

 ىدف السياسة: 
 عنوان ىدف السياسةفي ىذا الموضع  جدرَ يُ  

 إجراءات
 السياسة

الطرائق 
 والعمليات

 المؤّسسة
 المسؤولة

تاريخ  تاريخ البدء
 االنتهاء

مراحل 
 التنفيذ

مؤشر 
 التحقيق

آلية تقديم 
 التقارير

يف ىذا اؼبوضع  جدرَ يُ 
 إجراء السياسةعنواف 

       

يف ىذا اؼبوضع  جدرَ يُ 
 عنواف أولوية السياسة
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 المبادئ التوجيهية لوضع خطط العمل 4.5

 اؼبشرفةتعمل ثالثة مبادئ أساسية على توجيو عمل الوزارة 
اؼبعلومات  تكنولوجّياتيف تطوير خطط العمل لسياسة 

 وىذه اؼببادئ ىي: .الشاملة يف التعليم واالّتصاؿ
تقًتح خطط العمل طريقة جديدة للعمل على : االبتكار

. على مستوى اؼبؤّسسة الّتعليمّيةو  واحملليّ  الوطٍتّ ى اؼبستو 
 .يف اؼبتناوؿبكوهنا مفتوحة وشفافة و ىذه الطّريقة  تتسمو 

ذوي اؼبتعّلمُت تركز خطط العمل على حقوؽ : الشمولية
ودعم مشاركة صبيع  اإلعاقة، مع احًتاـ صبيع أشكاؿ التنوع

 وأسرىم واؼبهنيُت الذين يدعموهنم.  اؼبتعلمُت
أثر إهبايب ومستداـ ربقيق  تؤدي خطط العمل إىل: األثر

وكذلك الّشأف بالّنسبة  على األفراد اؼبتعلمُت ذوي اإلعاقة،
 األعضاء يف ؾبتمعاهتم التعليمية.إىل باقي 
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 الميزانية والتمويل. 6
 

 
آلية مدعوما بالشاملة يف التعليم  واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّياتتنفيذ سياسة  يكوفهبب أف 

 .تمويللل متماسكة وفعالة
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سياسة بأىداؼ ىذه السياسة )انظر الترتبط آلية سبويل 
 : اؼبواليةاستناداً إىل اؼببادئ  ، وذلك(3القسم 
 السياسةكفاءة  ضماف ترتبط مراقبة اؼبيزانية وتدابَت 

من  ماج واغبدّ يف دعم وتعزيز االندبالفاعلّية 
 .عليميّ االستبعاد التّ 

  يؤدي التمويل الذي يبكن التنبؤ بو إىل ربسُت
تنفيذ البامج إىل التخطيط يف قطاع التعليم، و 

  .اؼبتعلمُت ذوي اإلعاقةف تصل إىل اليت يبكن أ
  إف إشراؾ اؼبتعلمُت ذوي اإلعاقة أو فبثليهم يف

وضع اؼبيزانّيات عملية ربديد أولويات السياسة و 
 فاوت.من التّ  من حيث اغبدّ  هلو فوائد

  التكاليف اإلصبالية لتوفَت ربّمل  كوفيقد
الشاملة  واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّيات

أو العمل أو الّتعليم  أماكن اإلقامة لالستخداـ يف
لذلك على عدد من اؽبيئات اؼبسؤولة، و ا مقسمً 

األمد  طويالو  فاالالفعّ والتعاوف يكوف التنسيق 
 مصادر التمويل.االنسجاـ بُت   لضمافُتضروريّ 

  مكتملة  خطط العمل االسًتاتيجيةيتّم إدماج
 الوطنية ذات الصلة.الّتمويل ضمن اؼبيزانّيات 

 وزارة ستعمل 
على  بناءً المشرفة  الوزارة اسم ىناج يُدرَ 

 المعلومات الوطنية ذات الصلة
 اؼبشرفة الوزارة، وذلك باعتبارىا اؼببادئ ؽبذه وفقا

 .لميزانيةاػبطوط العريضة ل إدارة علىاؼبسؤولة 
 : اؼبواليةإدارة اؼبيزانية على اإلجراءات ترتكز و 

I. تكنولوجّياتبالّتمويالت ذات الّصلة  تأمُت 
ميزانّيات  من الّشاملة واالّتصاؿاؼبعلومات 

)ؾبتمع اؼبعلومات، الشؤوف ـبتلف الوزارات 
ضماف و  (.إخل، التعليم الصحة، ماعية،االجت

 .الّتنسيق الفاعل بينها
II. األطراؼ  ربديد أدوار ومسؤوليات صبيع

الوطنية ى على اؼبستو ة الرئيسيّ اؼبعنّية 
وعلى مستوى اؼبؤّسسة الّتعليمّية  واإلقليمية

 .يتعلق باسًتاتيجية تنفيذ اؼبيزانية فيما
III.  ّاؿ للميزانية، وتطبيق ضماف التخطيط الفع

غَته قطاع التعليم و اإلنفاؽ يف ورصد فعالية 
 .القطاعات االجتماعية األخرىمن 

IV. بعملّيات  خاصّ  عمل وطٍتّ  وضع إطار
من  إمكانية الوصوؿ كشرطينّص على  الّتزّود

، وربديد جهة شروط إجراء اؼبناقصات
سبتلك القدرات الّتزّود، مسؤولة عن  مشرفة

ضماف الّتطبيق التقنية واؼبعرفية الالزمة ل
بعملّيات  الفعلّي إلطار العمل الوطٍّت اػباصّ 

 .على اؼبستويُت اإلقليمي واحملليالّتزّود 
V.  داخل نظاـ  الّتمويالتإلغاء مركزية استخداـ

التعليم فبا يسمح باؼبرونة يف دعم استخداـ 
الشاملة  واالّتصاؿاؼبعلومات  ّياتتكنولوج

 يف التعليم.
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 ميزانيةنفقات الفئات  1.6

بتنفيذ  ةنطاؽ التكاليف اؼبتعلقيتّم ربديد  هبب أف
الشاملة يف  واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّياتسياسة 

التخطيط  فعالّية التعليم. وكخطوة أوىل يف ضماف
بإجراء تدقيق اؼبشرفة اؼبيزانية، ستقـو الوزارة إعداد و 

الصلة األطراؼ ذات و  اعبهات اغبكومية وإشراؾ صبيع
 يف اؼبناقشات اؼبتعلقة باؼبيزانية اؼبطلوبة.

لإلنفاؽ يف االعتبار أساسية طبسة أبواب يتّم أخذ سو 
 : لألىداؼ تدقيق اؼبيزانية والتخطيطبالعند القياـ 

I.  الشاملة  واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّياتتوفَت
التكاليف : ة واؼبساعدة(يّ الرئيس تكنولوجّيات)ال

  .والتوزيع والتشغيل والصيانةّتزّود اؼبتعلقة بال
II. تكاليف األفراد : توفَت موظفي الدعم اؼبتخصصُت

ذوي اإلعاقة اؼبتعّلمُت اؼبؤىلُت القادرين على دعم 
اؼبعلومات  تكنولوجّياتومعلميهم يف تطبيق 

يتم ضماف اليت  م،الشاملة يف التعلّ  واالّتصاؿ

م علّ التّ ويف قطاع  صبيع قطاعات التعليما يف رىتوفّ 
 مدى اغبياة.

III.  ّواؼبستمر للموظفُت الًتبويُت يلّ التدريب األو :
 ويف تكاليف التدريب يف صبيع قطاعات التعليم و

الّتدريب  شمل، ويالتعلم مدى اغبياة قطاع
وأولياء األمور وأمناء اؼبكتبات  ينر يؼبدوا اؼبعلمُت
  .ُت وموظفي الدعم الًتبوي والتقٍتواإلداري

IV. تكاليف البحث والّتطوير:  البحثأعماؿ  دعم
 اؼبستخدـ اؼبشارؾ""والتطوير اليت تعتمد منهجية 

سم اؼبنهجية اؼبتمحورة حوؿ اؼبستخدـ" اليت تتّ "و
 كيز على النتائج. ة والًتّ فافيّ بالشّ 

V. التكاليف اؼبتعلقة : أنشطة تنفيذ السياسة العامة
واالستمرار فيو، األطراؼ اؼبعنّية  بإطالؽ حوار

نسيق.قييم والتّ وصبع البيانات وأنشطة اؼبراقبة والتّ 

 مصادر التمويل والدعم 2.6

الشاملة يف  واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّياتال يبكن ل
 العموميّ التعليم أف تتطور على كبو فعاؿ دوف التمويل 

 اؼبشرفة. ومع ذلك، ستقـو الوزارة اؼبايل والدعم
 باستكشاؼ مصادر التمويل األخرى لتكملة سبويل

على المعلومات الوطنية  بناءً ىذا القسم  كمالستإ يتمّ 
  ذات الصلة

استكشاؼ ، سيجري العمل على يعلى المستوى المحلّ 
لية، احملقليمية أو اإلكومات اغبمن  متأتّية مصادر سبويل

سات ومؤسّ  ومنظمات غَت حكومية صباعات ؿبليةمن و 

اؼبؤسسات من و  اقتصاديّة خَتية، ومؤسسات/شركات
 ذاهتا. التعليمية

وباإلضافة إىل قطاع الّتعليم، ، على المستوى الوطني
تشمل حكومية الّتشاور مع وزارات وىيئات  تميس

وؾبتمع  العملات قطاعة القطاعات الصحية واالجتماعيّ 
 وجهات أخرى تساىم االّتصاؿوتكنولوجّيات  اؼبعلومات

 استكشاؼ مصادر سبويل سيتمّ كما يف ؾبتمعات اؼبعرفة.  
تدعم األشخاص ذوي اإلعاقة أو استخداـ أخرى 

، وذلك يف ؾبتمع أوسع واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّيات
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ستعماؿ االستفادة من دعمها احملتمل البغرض 
 التعليم. الشاملة يف واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّيات

، يتم استكشاؼ مصادر التمويل على المستوى الدولي
ومبادرات التعاوف  من وكاالت التنمية الدولية ةاحملتمل

 اجملتمع اؼبدين العاؼبي. موارد الثنائية ومتعددة األطراؼ، و 
ز الشراكات بُت القطاعُت العاـ واػباص يتم تعزيكما 

على سبيل البحث والّتطوير  لدعم مبادرات ؿبددة )أنشطة
 ذلك فبكناً.يكوف ما  حيث اؼبثاؿ(

مصادر  عايَت اغبصوؿ علىمن جهة أخرى، يتّم وفقا ؼبو 
 على استكشاؼبشكل حثيث  سبويل إضافية، سيتم العمل

اؼبعلومات  تكنولوجّياتمبادرات البنية التحتية لأىّم 
ومن ذلك أف زبفض التكاليف. يُفًتض  اليت واالّتصاؿ

 على سبيل اؼبثاؿ: 
  ّاؼبعلومات  تكنولوجّياتتزويد ب برنامج ن أيّ تضم

مبادرات ، على غرار ترعاه اغبكومة واالّتصاؿ
توفَت شرطًا إلزاميًا ل، محاسوب ؿبموؿ لكل متعلّ 

بتجهيزات تيسَت  قياسي كمعيارزّودة  ات ممعدّ 
 .الوصوؿ

  تسهيل مبادرات "أحضر جهازؾ اػباص" حيث
النقالة اىم يبكن للمتعلمُت جلب واستخداـ أجهز 

نفاذىم اػباصة اجملهزة بتطبيقات تعليمية تدعم 
  .معلّ التّ فرص إىل 

  اغبوسبة التقنّية اؼبعتمدة على  لوؿاغبدعم
 أو رساة باؼبدالسحابية على الشبكات اػباص

 .ةعليميّ التّ اؼبؤّسسات 
  إنشاء وربسُت احملتوى التعليمي لالستخداـ على

 ر اسًتاتيجياتي، وضماف تطو اعبّوالةاألجهزة 

 للجميع باستخداـتوفَت فرص متساوية تكفل 
  .األجهزةىذه 

  دعم مبادرات اؼبصدر اؼبفتوح والرخصة اؼبفتوحة
موارد تعليمية متاحة على و  برؾبياتاليت تقود إىل 
 نطاؽ واسع.
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 المصطلحات مسرد. 7
 الحقوالم
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 المصطلحات مسرد

 االختصارات

 ICT/ICTs – Information and 
Communication Technologies  

 واالّتصاؿ تكنولوجّيات اؼبعلومات

 UNCRPD – United Nations 
Convention on the Rights of 
Persons with Disabilities  

 قوؽ األشخاص ذوي اإلعاقةغباتفاقية األمم اؼبتحدة 

 UNESCO – United Nations 
Educational, Scientific and 
Cultural Organization 

الثقافةالعلم و منظمة األمم اؼبتحدة للًتبية و 

 الّتعريفات
سم خط ربت ضمن مقدمة وثيقة مبوذج السياسة، رُ 

اؼبصطلحات ىذا عند  مسرداؼبصطلحات اؼبدرجة يف 
 ورودىا أوؿ مرة. 

 إمكانية الوصول
 غبقوؽ اؼبتحدة األمم اتفاقيةمن  9توضح اؼبادة 

ما يلي:  (UNCRPD) اإلعاقة ذوي األشخاص
تمكُت األشخاص ذوي اإلعاقة من العيش باستقاللية ل"

يتعُّت على واؼبشاركة بشكل كامل يف صبيع جوانب اغبياة، 
التدابَت اؼبناسبة لتكفل لألشخاص ازّباذ الدوؿ األطراؼ 

على قدـ اؼبساواة مع ، ذوي اإلعاقة إمكانية الوصوؿ
مات النقل واؼبعلو  إىل البيئة اؼبادية احمليطة ووسائل، اآلخرين

ونظم اؼبعلومات  تكنولوجّيات، دبا يف ذلك واالّتصاؿ
اؼبفتوحة أو  اؼبرافق واػبدمات األخرىإىل ، و واالّتصاؿ

 .سواء يف اؼبناطق اغبضرية أو الريفية" اؼبقدمة للعمـو
اليت  إمكانية الوصوؿ ىي واحدة من اؼببادئ العامةو 

 غبقوؽ اؼبتحدة األمم اتفاقيةمن  3اؼبادة نّصت عليها 
 . (UNCRPD) اإلعاقة ذوي األشخاص

اؼبعلومات  تكنولوجّياتاإللكًتونية و  تكنولوجّياتالربيل 
اليت يبكن ألناس من  تكنولوجّياتالإىل  القابلة للوصوؿ

يشَت اؼبركز الوطٍت و صبيع األعمار والقدرات استخدامها. 
 اؼبعلومات القابلة للوصوؿ يف التعليم تكنولوجّياتل
: " أفّ  إىل( Access-IT) األمريكية الواليات اؼبتحدةب
القابلة اؼبعلومات  تكنولوجّياتو  اإللكًتونية تكنولوجّياتال

 للوصوؿ:
 للجميع مبادئ التصميمشمل ت.  
 قائبالطر هاالتفاعل معبكل مستخدـ تسمح ل 

 لو/ؽبا. األكثر مالءمة 
 دوف ، أي إما بشكل مباشرها يبكن استخدام

أو أف تكوف ، مساعدة تكنولوجّياتإىل  اغباجة
 معيارية". مساعدة تكنولوجّياتمتوافقة مع 

http://www.washington.edu/accessit/ar
ticles?110 

اغباجة إىل إزالة  "إمكانية الوصوؿ اإللكًتونية"تصف 
 تكنولوجّياتمنتجات اليت ربوؿ دوف الوصوؿ إىل  العوائق
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، ا واستعماؽباوتطبيقاهتا وخدماهت واالّتصاؿاؼبعلومات 
 اؼبعلومات واؼبعرفة. الوصوؿ إىل اودوف 

حوؿ  2008تنص استنتاجات اجمللس األورويب لعاـ 
 ما يلي: على  ؾبتمع اؼبعلومات اؼبتاح للوصوؿ

إمكانية الوصوؿ اإللكًتونية ىي شرط مسبق إّف "
اؼبعلومات  تكنولوجّياتضروري النتشار استخداـ و 

 من خالؿ، ويبكن زبفيض تكلفتو إىل حد كبَت واالّتصاؿ
توافق أفضل ربقيق منهجيات "التصميم للجميع" و  اعتماد

 .بُت اػبدمات واألجهزة"

 (ATالمساعدة ) تكنولوجيّاتال
 اؼبساعدة البيطانية تكنولوجّياتتشَت صبعية ال

(BATA) 2011 اؼبساعدة تكنولوجّياتإىل أف: "ال 
أو برؾبية أو منتج أو معّدات  أوجهاز أو مكّوف أي ىي 

ربس ن من القدرات الوظيفية لألفراد /ربافظ علىخدمة 
وبملوف  الذينة منهم أولئك صّ امن أي عمر، وخ

سهولة أكب يف التواصل والتعلم تّكنهم من إعاقات، و 
)صبعية  .أكثر استقاللية"و أفضل حياة  والتمتع وعيش

(، BATA) اؼبساعدة البيطانية تكنولوجّياتال
2011 . 

http://www.bataonline.org/assistive-
technology-definition 

باعتبارىا اؼبساعدة  تكنولوجّياتويبكن تعريف خدمات ال
خدمة تساعد كبار السن أو األشخاص ذوي باعتبارىا 

أو استخداـ اقتناء  مباشرة يف اختيار أوصورة ب اإلعاقة
 اؼبساعدة. وىذا يشمل تكنولوجّياتإحدى وسائل ال

 تعديل وتنسيق العالجاتالتكييف/الو االقتناء تقييم و ال
وتوفَت  وتدريب اؼبستخدمُت النهائيُت واألسر واؼبهنيُت

اؼبعلومات اؼبتاح  تكنولوجّياتوصيانة وإصالح واستبداؿ 

 تكنولوجّياتالوصوؿ إليها. )من قانوف الواليات اؼبتحدة لل
 صيغتو اؼبعدلة(.يف  1998اؼبساعدة لعاـ 

 الفجوة الرقمية
أولئك الذين يبكنهم االستفادة من  إىل "الفجوة بُتربيل 

الرقمية وأولئك الذين ال يبكنهم ذلك  تكنولوجّياتال
ن أو اإلعاقة، أو السّ الّنوع االجتماعي ]ألسباب تتعلق ب

سد  فإفّ من شبّة "و  .أو اؼبعرفية[يّة اؼبهار الفجوات  أو
ذات د منح الفقراء الفجوة الرقمية يعٍت أكثر من ؾبرّ 

 سدّ إّف  .يستخدمها األغنياء بالفعل" اليت تكنولوجّياتال
 خدماتتقدًن إعادة ىيكلة  يتضّمن الّرقمّية الفجوة

 والقطاعات اؼبرتبطة هبا واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّيات
 :حبيث تعم فوائدىا اعبميع. )معهد الفجوة الرقمية

http://www.digitaldivide.org/digital-
divide/digitaldividedefined/digitaldivid
e.html) 

ؾبتمع أو بوجود الرقمي دبستوى الوصوؿ و اإلدماج يرتبط 
الرقمي مع الزمن حبيث ويتغَّت اإلدماج . ما ؾبموعة

ؾبموعات وتندمج  ُتستبعد ؾبموعات جديدة من الناس،
 تكنولوجّياتتغَت الب ميكّية، وتفسَّر ىذه الّديناأخرى
 رور الوقت.دب ىاوتطور 

 اإلعاقة
 األشخاص غبقوؽ اؼبتحدة األمم اتفاقيةتوطئة تعًتؼ 

 أف: "اإلعاقة مفهـوب (UNCRPD) اإلعاقة ذوي
فاعل بُت التّ عن  اإلعاقة تنتج وأفّ ، التطوردائم 

اغبواجز يف اؼبواقف بُت األشخاص اؼبصابُت بإعاقات و 
والبيئات احمليطة اليت ربوؿ دوف مشاركتهم الكاملة والفعالة 

 يف اجملتمع على قدـ اؼبساواة مع اآلخرين". 
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"األشخاص ذوي  على أف من االتّفاقّية 1تنص اؼبادة و 
اإلعاقة ىم األشخاص الذين لديهم إعاقة بدنية أوعقلية 

لها مع حواجز يبكن بتفاعأوفكرية أو حسية طويلة األمد 
والفعالة يف اجملتمع  مشاركتهم الكاملةـبتلفة أف ربوؿ دوف 

 .على قدـ اؼبساواة مع اآلخرين"
تفرقة أو استبعاد أو  ة"أيّ  التمييز على أساس اإلعاقةويعٍت 

يكوف غرضو أو أثره و تقييد يقـو على أساس اإلعاقة 
إضعاؼ أو إبطاؿ التعّرؼ أو االستمتاع أو فبارسة صبيع 

وؽ اإلنساف واغبريات األساسية يف اؼبيادين السياسية حق
واالقتصادية واالجتماعية والثقافية واؼبدنية أو يف أي ميداف 
آخر، على قدـ اؼبساواة مع اآلخرين. وىو يشمل صبيع 

تيبات أشكاؿ التمييز، دبا يف ذلك اغبرماف من الًتّ 
 ".ةاؼبعقول

 التعليم الشامل
( إىل أف "التعليم الشامل ىو 2009اليونسكو ) تشَت

لوصوؿ إىل صبيع على اعملية تعزيز قدرة نظاـ التعليم 
.. وكمبدأ عاـ، ينبغي أف يوج و التعليم الشامل .اؼبتعلمُت

صبيع سياسات التعليم وفبارساتو، انطالقًا من حقيقة كوف 
األساس أنّو من حقوؽ اإلنساف األساسية، و  اً التعليم حق

 (.8تمع أكثر عداًل ومساواة. ")ص جمل
ال يعٍت التعليم الشامل أف يقـو الشخص ذو اإلعاقة 
بتكييف نفسو/نفسها مع البيئة، ولكن يعٍت أف يتم إجراء 
تعديالت على البيئة لتتناسب مع الشخص ذي اإلعاقة 

على النحو اؼببُت  للجميع"التصميم ")سباشيًا مع مبادئ 
 األشخاص غبقوؽ اؼبتحدة ألمما اتفاقيةمن  2يف اؼبادة 

. 2009(. )اليونسكو UNCRPD) اإلعاقة ذوي
يف التعليم، باريس:  اإلدماجاؼببادئ التوجيهية لسياسة 

 اليونسكو(.

 ICT واالّتصالالمعلومات  تكنولوجّيات
واػبدمات اؼبتعلقة بالبث، واغبوسبة،  الّتجهيزاتإىل ربيل 

تقـو صبيعها دبعاعبة وزبزين ونقل  ، واليتواالّتصاؿ
 .تواالّتصاالاؼبعلومات من خالؿ نظم اغباسوب 

 مجتمعات المعرفة
ؾبتمعات اؼبعرفة وفقًا ؼبنظمة اليونسكو اجملتمعات  تعٍت

اليت يبتلك فيها األشخاص القدرة ليس فقط على 
اكتساب اؼبعلومات ولكن أيضًا على ربويلها إىل معرفة 
وإدراؾ، فبا يبكنهم من ربسُت معيشتهم واؼبسانبة يف 
التنمية االجتماعية واالقتصادية جملتمعاهتم. اليونسكو 

تمعات اؼبعرفة الشاملة. استعراض لعمل (. كبو ؾب2010)
 11اليونسكو يف تنفيذ نتائج القمة العاؼبية. ص. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0018
/001878/187832e.pdf 

 التعلم مدى الحياة
تعّرؼ توصية اليونسكو حوؿ تطوير تعليم الكبار 

: "التعليم اؼبوايلم مدى اغبياة على النحو ( التعلّ 1976)
على ـبطط شامل جهتو من  يدؿ والتعلم مدى اغبياة

إىل إعادة ىيكلة نظاـ التعليم القائم  يف اآلف نفسو يهدؼ
، وتطوير اإلمكانات التعليمية برمتها خارج النظاـ التعليمي

للتنوع يف العادات والثقافات، على  اواحًتام الق فهمدبا ىب
خطط مثل ىذا اؼب ضمن. و الصعيدين الوطٍت والدويل

الفاعلُت الرّئيسّيُت يف تعليمهم يكوف الرجاؿ والنساء 
من خالؿ التفاعل اؼبستمر بُت أفكارىم وذلك  ،اػباصّ 

وأفعاؽبم. ينبغي أف يكوف التعليم والتعلم، وبعيدًا عن 
اقتصاره على فًتة االلتحاؽ باؼبدرسة، فبتدًا مدى اغبياة، 

  ويستخدـَ فروع اؼبعرفة، كافّة يشمل صبيع اؼبهارات و أف و 
الفرصة عبميع الناس  كل الوسائل اؼبمكنة، ويعطيَ 
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للشخصية. ينبغي النظر إىل صبيع  لتحقيق التنمية الكاملة
عمليات التعليم والتعلم اليت ينخرط فيها األطفاؿ 

حياهتم،  على امتدادوالشباب والكبار من صبيع األعمار 
 ".أال يتجزّ  كل   ، على أهناالذي تّتخذه شكلوأيّا كاف ال

http://portal. unesco.org/en/ev.php-
URL_ID=13096&URL_DO=DO_ 
TOPIC&URL_SECTION=201.html 

 المشخَّص مالتعلّ 
من اؼبتمحورة حوؿ اؼبتعّلم  الّتعليميهدؼ إىل تعزيز فرص 

وضع و قياـ ىذا اؼبتعّلم بعملّيات الّتعديل الّذاتيّ  خالؿ
ة بُت اؼبتعلم ور ة، واحملايّ سًتاتيجيات ما وراء اؼبعرفاال

يعتب رأي اؼبتعلم أمرًا بالغ األنبية يف صياغة و واؼبعّلم. 
يتضمن إضفاء الطابع كما صبيع اسًتاتيجيات التدريس.  

على كبو أوثق مع اآلباء  العملَ  على الّتعّلم الشخصي
متطلبات دعم  ةيّ هبدؼ االستجابة أل واألمهات واألسر

على ُت واؼبتعلمُت إشراؾ اؼبعلممع  ،بطريقة أكثر مشولية
 .اؼبتمحور حوؿ األىداؼبّناء يف التقييم كبٍو 

يبقى د التعلم" الذي يعن "تفر "تشخيص الّتعليم"  ىبتلف
م مشاركة اؼبتعلّ وتُعتب م. اؼبعلّ  يقـو بو يف جوىره عمال

يف التمييز بُت  بالغ األنبّيةوالبراطو يف صنع القرار أمرًا 
 اؼبنهجيتُت. 

(EADSNE ،2012 .التحصيل عبميع  مستوى رفع
: اعبودة يف التعليم الشامل. أودنس: الوكالة اؼبتعّلمُت

 األوربية للتنمية يف تعليم ذوي االحتياجات اػباصة(.

 ف المعقولكيّ التّ 
 األشخاص غبقوؽ اؼبتحدة األمم اتفاقيةمن  2تنص اؼبادة 

ف كيّ "التّ "على أف  (UNCRPD) اإلعاقة ذوي
واؼبناسبة اليت ال تفرض  يعٍت التعديالت الضرورية "اؼبعقوؿ

يف  اليت يتّم الّلجوء إليهاو  أو غَت ضروري،مبالغا فيو عبئًا 
الّتمّتع بكافّة  لألشخاص ذوي اإلعاقةلتكفل  حالة ؿبددة

على قدـ اؼبساواة مع حقوؽ اإلنساف واغبرّيّات األساسّية 
 اآلخرين".

ل تعزيز اؼبساواة على أنو: "من أج 3. 5تنص اؼبادة و 
والقضاء على التمييز، تتخذ الدوؿ األطراؼ صبيع 

 ف معقوؿ."اػبطوات اؼبناسبة لضماف توفَت تكيّ 
 غبقوؽ اؼبتحدة األمم اتفاقيةمن  1اؼبادة وجاء يف 
: أفّ  (UNCRPD) اإلعاقة ذوي األشخاص

أو استبعاد سبييز  التمييز على أساس اإلعاقة أيّ اؼبقصود ب"
أو تقييد على أساس اإلعاقة يكوف غرضو أو أثره إضعاؼ 
أو إبطاؿ االعًتاؼ أو التمتع أو فبارسة صبيع حقوؽ 
اإلنساف واغبريات األساسية يف اؼبيادين السياسية 
واالقتصادية واالجتماعية والثقافية واؼبدنية أو يف أي ميداف 

ل صبيع مع اآلخرين. وىذا يشمعلى قدـ اؼبساواة آخر، 
 ف اؼبعقوؿ.كيّ أشكاؿ التمييز، دبا يف ذلك اغبرماف من التّ 

 التكيف الذاتي
اإلحاطة خبصائص يتكيف اؼبتعلموف ذاتيًا من خالؿ 

حتياجاهتم. "إف القدرة على األكثر مالءمة ال اغباسوب
لتالئم  تكنولوجّياتإضفاء الطابع الشخصي على ال

حياتية يستفيد منها تفضيالت الفرد واحتياجاتو ىي مهارة 
. ")اليونسكو، عليميّ ظاـ التّ مهم يف النّ اؼبتعلموف أثناء تقدّ 

القابلة  واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّيات. 2012
للطالب ذوي اإلعاقة: حوار  اؼبشّخص معلّ للوصوؿ والتّ 

واغبكومة واجملتمع اؼبدين. باريس: ّيُت بُت اؼبربُت والصناع
 اليونسكو(.

 اعياالدماج االجتم
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االدماج االجتماعي ىو عملية تضمن حصوؿ األشخاص 
واالستبعاد االجتماعي على الفرص  اؼبعرضُت ػبطر الفقر

واؼبوارد الالزمة للمشاركة الكاملة يف اغبياة االقتصادية 
ورفاىّي  معيشيّ  واالجتماعية والثقافية، والتمتع دبستوى

اإلدماج  يف اجملتمع الذي يعيشوف فيو. ويضمن عاديّا عتبيُ 
ؽبم قدرًا أكب من اؼبشاركة يف صنع القرارات  االجتماعيّ 

الوصوؿ إىل حقوقهم يف و ، اليت تؤثر على حياهتم
األساسية )ميثاؽ اغبقوؽ األساسية لالرباد األورويب. 

 ((.C 303/01/  2007. )2007االرباد األورويب، 

 للجميعالتصميم 
 األشخاص غبقوؽ اؼبتحدة األمم اتفاقيةمن  2تنص اؼبادة 

صميم على أف التّ  (UNCRPD) اإلعاقة ذوي
"يعٍت تصميم منتجات وبيئات وبرامج وخدمات للجميع 

 ودداغبكي يستعملها صبيع الناس إىل أقصى تكوف قابلة  ل
ىل تكييف أو تصميم متخصص. مكن، دوف اغباجة إاؼب

" األجهزة للجميع يستبعد "التصميموال ينبغي أف 
  ت خاصة من األشخاص ذوي اإلعاقةاؼبساِعدة جملموعا

 .ىناؾ حاجة إليها"كّلما كانت 
ىو منهجية ؼبعاعبة  "معلّ لتّ للجميع يف ؾباؿ ا التصميمإّف "

 تنوع احتياجات اؼبتعلم عن طريق اقًتاح أىداؼ وأساليب
تلبية دّرسُت على اؼب، تساعد عمليات تقييم مرنة وموادّ 

 احتياجات متنوعة. 
نشأَ إّف 

ُ
للجميع يف ؾباؿ  التصميموفقا ؼببادئ "ة اؼبناىج اؼب

منذ البداية لتلبية احتياجات صبيع اؼبتعلمُت. معدَّة  "معلّ لتّ ا
للجميع يف ؾباؿ التصميم العمل اػباّص بػ" إطارويتضّمن 

مع خيارات قابلة ، التعلموضعّيات التصميم اؼبرف لالّتعّلم" 
اراً ما يتيح عبميع اؼبتعلمُت التقدـ اعتبوىو  ،شخيصللت

 من نقاط االنطالؽ الفردية اػباصة هبم.
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 . وضع وثيقة نموذج السياسة 1الملحق 

 واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّياتمت تطوير مبوذج لسياسة 
الشاملة يف التعليم لألشخاص ذوي اإلعاقة بناء على 

 تكنولوجّياتخبَتًا يف  25مدخالت من أكثر من 
/ أو التعليم من ـبتلف و الشاملة واالّتصاؿاؼبعلومات 

 أكباء العامل. 
وقد أُعدت مسودة أولية لنموذج السياسة من قبل الوكالة 
األوروبية لذوي االحتياجات اػباصة والتعليم الشامل 
الذي تقوده أماندا واتكينز باالعتماد على العمل السابق 

اؼبعلومات  تكنولوجّياتعاؼبية لاؼببادرة المن اليونسكو و 
فضاًل عن اؼبعلومات اليت مت  (G3ictواالتصاؿ الّشاملة )

صبعها خالؿ القمة العاؼبية جملتمع اؼبعلومات 
(WSIS+10 Review)  وال سيما  2013شباط(

 Towards WSIS+10اجتماعات الفريق العامل 
and Beyond دمج األشخاص ذوي اإلعاقة يف :

اؼبعرفة، الذي تشاركت يف استضافتو كل من ؾبتمعات 
اؼبعلومات  تكنولوجّياتاؼببادرة العاؼبية لاليونسكو و 

 (.(G3ictواالتصاؿ الّشاملة )
وقد خضعت مسودة الوثيقة لعدد من أنشطة اؼبراجعة 

 اؼبنظمة، اؼببينة كل على حدة يف األقساـ أدناه.

 مراجعة الخبراء  1.1
اؼبسودة األولية لوثيقة مبوذج السياسة اليت أُعدت  خضعت

 من قبل الوكالة األوروبية ألوؿ نشاط مراجعة 
يف  واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّياتيشمل خباء دوليُت ل

 التعليم الشامل. اعتب أربعة خباء مشروع وثيقة مبوذج
السياسة معارضًا للسياسات الوطنية والدولية اغبالية، 

مسانبات مكتوبة تطرح وجهات النظر الدولية وقدموا 

حوؿ جوانب تنفيذ مبوذج السياسة يف بلداف زبتلف يف 
مستويات التنمية البشرية واالقتصادية، فضاًل عن البنية 

 .واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّياتالتحتية ل

 في ىذا النشاط ىم:  الخبراء المساىمون
  آليكسCorenthin مدير نظم اؼبعلومات ،

امعة الشيخ أنتا ديوب يف داكار جب
(UCADالسنغاؿ ،).  
  ديف إيديبورف، أستاذ يف قسم التعليم

االستثنائي، جامعة ويسكونسن، الواليات 
  .اؼبتحدة األمريكية

  شيليب كابور، اؼبدير العاـ لػBarrierBreak ،
  .مومباي، اؽبند

  كينيث إيكليند، الرئيس السابق لقسم اإلدماج
 لتعليم يف اليونسكو.وتعزيز جودة ا

الشكر اعبزيل ؼبسانباهتم يف ىذه اؼبرحلة من مراحل 
 العمل. 

ويرد  ،قضايا اػبباء تقدًن تعليقات على أربع طُلب من
أدناه ملخص النقاط العملية اليت انبثقت عن مدخالهتم. 
 يف األقساـ أدناه، نقدـ اقتباسات مباشرة من مسانبات

ىذه األقواؿ كممثل للنقاط مت اختيار  اػبباء اؼبكتوبة. وقد
 ة اليت أدىل هبا واحد أو أكثر من اػبباء.الرئيس

 ترابط مسودة وثيقة نموذج السياسة  1.1.1
طُلب من اػبباء تقدًن مالحظات عامة على اؼبنهجية 
العامة اؼبتبعة يف مسودة الوثيقة. وكانت تعليقاهتم إهبابية 

التالية من اؽبيكلية العامة  عموماً، وقد ُخصت اعبوانب
 بكوهنا ذات أنبية:
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  تعنوف اؼبسودة موضوعًا ىامًا ويف الوقت"
اؼبناسب. ونتيجة لذلك، فإف العمل اؼبنجز قد 
يؤثر عاؼبيًا يف ربسُت إمكانية الوصوؿ إىل 

 يف التعليم".  تكنولوجّياتال
  األدلة التوجيهية لتطوير وتنفيذ مسودة السياسة"

د بعضها فيما يتعلق بالتمييز ضوثيقُة الصلة ب
 ."ىذه الفئة احملددة من األشخاص

  تعنوف اؼببادئ اليت سلط عليها الضوء يف اعبزء"
األوؿ من اؼبسودة األىداؼ احملددة للمتطلبات 

 تكنولوجّياتالدنيا الالزمة لوضع سياسة ل
الشاملة على صبيع  واالّتصاؿاؼبعلومات 

ًتبوي لألشخاص اؼبستويات، وربديداً يف اجملاؿ ال
 ذوي اإلعاقة. "

  مبوذج التنفيذ القائم على اؼبؤثرين اؼبتعددين"
حاسم، وىو موصف بشكل جيد يف اؼبسودة، 
ويتصل باغباجة لضماف التعلم مدى اغبياة 
واؼبنهجية الشاملة ؽبذه الفئة من الناس على 

 صبيع مستويات اإلطار التعليمي."
ؼبتعددين: " يبدو من أيضًا فيما يتعلق دبنهجية اؼبؤثرين ا

الضروري أيضاً، بالنظر إىل خصوصية اؽبدؼ وتنوع 
اعبهات اؼبشاركة يف ىذه العملية، التأكيد على اغباجة إىل 
منهجية قائمة على اؼبشاركة وعلى أوسع نطاؽ فبكن 
للمؤثرين يف تعريف وصياغة وتنفيذ سياسات عامة شاملة 

 يف التعليم ".
استشرافية ستكوف مثالية "بالعمـو السياسة ىي وثيقة 

للدوؿ األعضاء العتمادىا. تلقي السياسة الضوء على 
األىداؼ واألولويات واإلجراءات ولكنها تؤكد أيضًا على 
اغباجة إىل اسًتاتيجية تنفيذ جنبًا إىل جنب مع اؼبوازنات 

 اؼبالية لتحقيق ذلك ". 

وباختصار، ساد شعور بأف مدخالت اػبباء دعمت 
قد العامة اؼبستخدمة يف وثيقة مبوذج السياسة و اؼبنهجية 

 بٍت على ىذا يف مسودات الحقة.

دراسة ما إذا كانت وثيقة نموذج السياسة  2.1.1
 تتالءم مع وثائق السياسة الوطنية والدولية المستخدمة

 ضمن بلدىم
أعطى ثالثة من اػبباء األربعة مدخالت ؿبددة حوؿ  

قاباًل للتطبيق يف كيف يبكن أف يكوف مبوذج السياسة 
 حاالت بلداهنم. 

أشار خبَت من السنغاؿ إىل أف " السنغاؿ سبتلك عموماً 
. ربتاج الصلة بُت WSISقانونًا يتفق مع توصيات قمة 

اؼبتطلبات الواردة يف مبوذج السياسة اؼبقًتح والتشريعات 
 .. .إىل إسباـ

يبدو أف النموذج اؼبقًتح يتفق مع اؼبتطلبات احملددة يف 
ليلنا للوضع القانوين يف السنغاؿ، حوؿ إنشاء سياسة رب

 واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّياتتعليم شاملة من خالؿ 
." 

ذكر اػببَت من الواليات اؼبتحدة األمريكية أنو: "فيما 
يتعلق بتطبيق إطار السياسة يف الواليات اؼبتحدة، أعتقد 

شأف أف اإلطار العاـ يتسق مع العمل السابق واغبايل ب
 القابلة للوصوؿ.  واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّيات

بشكل عاـ، إف وعي األنظمة التعليمية يف الواليات 
اؼبتحدة األمريكية للحاجة إىل اؼبواد التعليمية وبيئات 
التعلم القابلة للوصوؿ كبَت جداً، ويعود السبب يف ذلك 

ف إىل القانوف االربادي يف ىذا اجملاؿ. ونتيجة لذلك، فإ
الوثيقة النهائية للسياسة قد ال ُتستخدـ يف الواليات 

 اؼبتحدة بقدر أجزاء أخرى من العامل ".
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وقاؿ اػببَت من اؽبند: "من منظور اؽبند، وعلى الرغم من 
أف لدينا بعض القوانُت والسياسات واؼبخططات، فإف 
فجوة التنفيذ كبَتة. باإلضافة إىل ذلك، فإف ىذه األمور 

ؼبستويات اؼبختلفة من مستوى النظاـ إىل ال تنعكس يف ا
مستوى الطالب. يبكن أف يوفر مبوذج سياسة 

الشاملة إطار عمل  واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّيات
 شاملة." تكنولوجّياتللهند العتماد 

ىذه التقييمات اإلهبابية قرار احملافظة على  دعمت
يف  اؼبنهجية واؽبيكلية العامة ؼبسودة وثيقة مبوذج السياسة

 اإلصدارات الالحقة.

الصلة الملحوظة بين وثيقة نموذج السياسة  3.1.1
 وعمل صناع القرارات والسياسات

فيما يتعلق هبذه اؼبسألة، أبرز اػبباء عدداً من القضايا اليت 
 توجيهات للتطوير يف اؼبسودات اؼبنقحة. قدمت

أوالً، إبراز اغباجة إىل رؤية على اؼبستوى الوطٍت: "هبب 
أف يؤكد مبوذج السياسة بشكل خاص على ضرورة وضع 
رؤية واسعة على اؼبستوى الوطٍت ". وإىل جانب ىذا، مت 
التشديد على اغباجة إىل ترصبة ىذه الرؤية على اؼبستوى 

ت على اؼبستوى اإلقليمي / اؼبستوى الوطٍت إىل سياسا
احمللي: "باإلضافة إىل ذلك، على الرغم من أنو قد يكوف 
لدينا سياسة على اؼبستوى الوطٍت، غالبًا ما يتوجب 

 اعتماد سياسة فباثلة على مستوى الدولة أيضاً."
ارتبطت قضية اؼبستويات اؼبختلفة للسياسة باعتبارات 

إىل ذلك، تكوف اؼبشاركة يف اؼبيزانية التالية: "باإلضافة 
التمويل واؼبيزانية يف كثَت من األحياف إما من السلطات 
على اؼبستوى الوطٍت أو على مستوى الدولة أو من 

 وزارات أو إدارات ـبتلفة. "

مت التأكيد مرارًا على أنبية إشراؾ ؾبموعة واسعة من 
اؼبؤثرين: "ويبدو أيضًا من الضروري، بالنظر إىل خصوصية 

دؼ وتنوع اعبهات اؼبشاركة يف ىذه العملية، التأكيد اؽب
على اغباجة إىل منهجية تشاركية تضم أكب قدر فبكن 
من اؼبؤثرين يف تعريف، وصياغة وتنفيذ السياسات العامة 

.. من اؼبهم لنموذج السياسة ... "و:".الشاملة يف التعليم
أف ]يكوف[ جزءًا من اسًتاتيجية التنفيذ ومتطلبات 

 على اؼبستوى الرئيسُتانية، لتحديد صبيع اؼبؤثرين اؼبيز 
الوطٍت ومستوى الدولة وأدوارىم ومسؤولياهتم يف كل 

 مرحلة.
ارتباطًا هبذا، دار جدؿ عن كوف: "أىداؼ السياسة قد 

بغية ربقيق  صيغت بعناية. ذلك ىو اؼبفتاح لنشَت إىل أنو
، هبب أف واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّياتىذا اؽبدؼ ل

تركز صبيع اؼبؤسسات التعليمية على ىذا، وبتاج صبيع 
 تكنولوجّياتاؼبعلمُت إىل التدريب، وهبب أف تكوف صبيع 

شاملة. غالبًا ما يتم التعامل مع ىذا  واالّتصاؿاؼبعلومات 
األمر على أف اؼبدارس اػباصة أو اؼبربُت اؼبتخصصُت ىم 

 فقط من وبتاجوف للحصوؿ على التدريب."
التشديد بشكل خاص على أنبية دور الوزارة القائدة يف  مت

تنسيق مدخالت اؼبؤثرين: "... ربتاج الوزارة القائدة 
اؼبؤثرين و  إلجراء مواءمة بُت ـبتلف الوزارات والدوائر

اؼبعنيُت." اقًتح خبَت آخر ما يلي: "هبب أف تكوف 
من اؼبهم إدراج مؤشرات اإلقباز  –جوانب اؼبراقبة واضحة 

ن هبب إيضاح من سيكوف مسؤواًل عن تقدًن التقارير ولك
 اػباصة هبا وؼبن."

اعُتبت اؼبستويات اؼبختلفة ألىداؼ السياسة وإجراءاهتا 
ؿبور  اؼبقًتحة يف مبوذج السياسة شيئًا إهبابياً: "يغطي

مبوذج السياسة اؼبستويات صبيعها من مستوى الطالب إىل 
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ث إنو غالبًا ما يتم مستوى النظاـ. وؽبذا أنبية بالغة حي
 تنفيذ السياسة يف مستوى واحد أو يف بعض اؼبستويات.

ومع ذلك، فقد مت الًتكيز أيضًا على اغباجة إىل اؼبزيد من 
التشديد على مراقبة العمل على ىذه اؼبستويات: " ينبغي 
أف يبز التنفيذ واؼبراقبة ضرورة ربديد جداوؿ زمنية يف كل 

أف يتم الًتكيز على النموذج،  اؼبستويات " وأيضاً: 'هبب
وعلى آليات مراقبة تنفيذ ىذه السياسات، فضاًل عن 
وضع آلية تشاركية شاملة لتطوير اسًتاتيجيات وطنية 
لتنفيذ توصيات االتفاقية اػباصة باألشخاص ذوي 

 اإلعاقة."
مت التأكيد على مسألة آليات مراقبة السياسات احملتملة، 

إىل أف ىناؾ حاجة إىل تضمُت  ويشَت أحد اػبباء ربديداً 
 إجراءات ؿبددة من شأهنا: "إنشاء ؾبلس استشاري". 

ؾباالت الًتكيز والتنمية اليت مت تسليط الضوء عليها يف 
اؼبسودات الالحقة لنموذج السياسة مل تؤخذ صبيعها يف 
االعتبار الدقيق وحسب، ولكنها أدت أيضًا إىل فكرة  

ف ربقق وظيفتُت: األوىل كوف وثيقة مبوذج السياسة يبكن أ
تعمل كقالب لسياسة بلد ؿبددة يف ؾباؿ استخداـ 

 ،الشاملة يف التعليم واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّيات
ربديد و  والثانية كأداة تدقيق لربط اإلجراءات اغبالية

 الفجوات واجملاالت اليت تتطلب التطوير.
بار عند مت االحتفاظ هباتُت الوظيفتُت احملتملتُت يف االعت

 إعداد مسودات الحقة من الوثيقة.

تحديد مجاالت محددة لتنمية و/ أو تحسين  4.1.1
 وثيقة نموذج السياسة 

اسُتخدمت  قدـ اػبباء األربعة مدخالت ؿبددة وشاملة
 لنموذج السياسة.  تطوير احملتوى الرئيسو  يف تنقيحصبيعاً 

ومع ذلك، شدد كل اػبباء بطريقة أو أخرى على مسألة 
تؤدي إىل تنقيحات ىيكلية موضوعية على اؼبسودة األولية 

تتمثل يف اغباجة إىل إضافة أدلة توجيهية يف وثيقة  –
 مبوذج السياسة بشأف ربديد أولويات اإلجراءات.

اقًتح أحد اػبباء أنو: "... نادرًا ما يكوف النقاش حوؿ 
لسياسة كافيًا إلحداث التغيَت حىت لو كاف مبراً مسائل ا

ومدعومًا من االتفاقية. يوفر زبطيط ومضموف ىذه الوثيقِة 
العقالنيَة ألنشطة سياسة ـبتلفة. ىذا أمر جيد ولكن 

 easilyاؼبواد تصبح ببساطة مفرطة يف الطموح 
becomes over-ambitious،  دبعٌت أهنا تغدو

تعطي صبيع األنشطة و  يء"شاملة وتأمل بتغطية "كل ش
اؼبقًتحة االنطباع بأف ىذا ينبغي أف يتحقق يف الوقت 

 نفسو ".
عموماً، اقًتح اػبباء عددًا من التغيَتات احملددة الواجب 

 إجراؤىا: 
  اغباجة إىل إضافة فقرة تناقش االختالفات بُت ..."

البلداف وما تقتضيو تلك االختالفات على اؼبستوى 
 عملية التنمية يف البلد اؼبعٍت."الذي ستبدأ منو 

  توفَت مزيد من اؼبعلومات حوؿ: "كيف ربتاج
اؼبستويات اؼبختلفة لتطوير السياسات إىل معاعبة يف 
مراحل ـبتلفة من التنمية، وكذلك لتوجيو الدوؿ يف 

ال أحد يبكنو إقباز كل  -ربديد األولويات الالزمة 
اؿ ىذه التغيَتات يف وقت قصَت وىناؾ حاجة وؾب

دومًا لًتتيب األولويات. هبب أف يذكر ذلك بوضوح 
 لتحفيز عملية التنمية ".

  :إعادة العمل يف األقساـ ذات الصلة من أجل
 .. '."وصف العملية برمتها على عدة مراحل

  سيكوف من الضروري توفَت اقًتاح لًتتيب األولوية ..."
ؼبساعدة وربفيز الدوؿ اليت ربتاج الكثَت من 
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ؼبساعدهتا يف اعتبار العمل قاباًل للتنفيذ اإلجراءات 
 ويبكن البدء بو دوف القياـ بكل شيء دفعة واحدة. "

  " ذبدر اإلشارة يف ]قسم[ " استعراض الوضع الراىن
إىل اغبد األدىن من ؾبموعة الظروؼ اليت هبب أف 

.. .تتحقق ليكوف التنفيذ فبكناً. وبعبارة أخرى
يتعلق بالتعليم  التصريح بضرورة ربليل الوضع فيما

الشامل وحقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة لتطوير 
 .. '.واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّياتاسًتاتيجية 

 ." ربديد شروط مسبقة وتسلسل خطوات ..
 العمل... '

مقاييس بسيطة لكل شرط مسبق  واقًتح أيضاً: "تطوير
 : "نعم" أو "ال"، أو الدرجة اليت وبققها كل منها". رئيس

وقد ػبص أحد اػبباء األساس اؼبنطقي وراء طلب 
معلومات أكثر عن أولويات إجراءات السياسة على النحو 
التايل: "... ومن األفضل أف تبدأ العملية بالًتكيز على 
عدد قليل من األنشطة اليت يبكن ربقيقها. دبجرد إثبات 
إمكانية القياـ بذلك سيتم ربفيز العمل ومكافأتو دبا يكفي 

تابعة يف مزيد من اؼبراحل واػبطط. ولكن إف كانت للم
اػبطة معقدة ومل ربقق اؼبرجو منها فلن يكوف ىناؾ 

 بالتأكيد اؼبزيد من اػبطط."
مت استخداـ مدخالت اػبباء كأساس ؼبراجعة شاملة 

 ة األولية لوثيقة مبوذج السياسة.للمسود

 إجراء المراجعة الوزارية  1.1
مت اؼبسودة األولية لوثيقة مبوذج إضافة إىل ذلك، فقد ُقد  

السياسة للتعليق يف اجتماع ؼبمثلي اعبهات اغبكومية 
وفبثلي منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة يف بوغوتا،  

. وقد قدموا ردود الفعل على 2013نيساف  -كولومبيا 
شكل ترتيب لألنبية اؼبلموسة ألىداؼ وإجراءات مسودة 

 58السياسة الػ  السياسة اؼببدئية. من بُت إجراءات
اؼبوّصفة يف مسودة الوثيقة، رتب اؼبمثلوف إصبااًل 

 اإلجراءات الواردة أدناه لتكوف ذات أولوية قصوى.
 بالنسبة ؼبستوى اؼبتعلم:  

  "تطوير إجرائيات "تقييم احتياجات
يف  اؼبهيكلة واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّيات

صبيع القطاعات التعليمية اليت ربدد 
االحتياجات الوظيفية للطالب فرادى 

 الشاملة.  واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّياتل
  .تعزيز مشاركة أولياء األمور يف تعليم طفلهم 
  توفَت التدريب للمعلمُت واؼبهنيُت الًتبويُت

اآلخرين يف تعظيم االستفادة من ميزات 
اؼبعلومات  ولوجّياتتكنإمكانية الوصوؿ ل

 ة. الرئيس واالّتصاؿ
  ربسُت تقييم التعلم من خالؿ استخداـ

الشاملة اليت  واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّيات
 سبّكن الطالب من إثبات وتبادؿ إقبازاهتم.

 فيما يتعلق باؼبستوى التنظيمي: 
  ربديد اؼبعايَت الدنيا لتوافر أدوات الوصوؿ

يف صبيع  االّتصاؿو اؼبعلومات  تكنولوجّياتل
 القطاعات التعليمية. 

  تكنولوجّياتضماف اؼبساواة يف اغبصوؿ على 
 الشاملة يف صبيع  واالّتصاؿاؼبعلومات 

 اؼبؤسسات التعليمية. 
  توفَت التدريب ؼبدريب اؼبعلمُت حوؿ استخداـ

 الشاملة.  واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّيات
 كيفية   توفَت أدلة توجيهية واضحة وؿُبكمة حوؿ

 ،تطوير مواد اؼبناىج اليت توفر: الوصوؿ اؼبادي
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الوصوؿ اؼبعريف لطالب حباجة  ،الوصوؿ اغبسي
 إىل ؾبموعة واسعة من االحتياجات.

 فيما يتعلق دبستوى النظاـ: 
  ضماف كوف الوزارة القائدة تأخذ اػبطوات

الضرورية لتنسيق العمل بُت صبيع الكيانات 
 اغبكومية. 

  ضماف انعكاس أىداؼ وأولويات السياسة
 تكنولوجّياتاؼبتفق عليها واؼبتعلقة باستخداـ 

الشاملة يف التعليم على  واالّتصاؿاؼبعلومات 
توجيهات السياسات األخرى )للتعليم العاـ، 

 تكنولوجّياتوالتعليم الشامل واستخداـ 
يف التعليم( والتأكد من  واالّتصاؿاؼبعلومات 

مع صبيع السياسات األخرى  ارتباط السياسة
ذات الصلة، من أجل ضماف التنفيذ اؼبتسق 

 للسياسة. 
  ربديد اؼبعايَت الدنيا لتوفَت أدوات الوصوؿ

يف صبيع  واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّياتل
القطاعات الًتبوية لتغطية: منهجيات التصميم 
العاؼبي، واألدلة التوجيهية للتشغيلية البينية 

الوصوؿ، واألدلة التوجيهية  ومعايَت سهولة
 للمشًتيات.

 أو و ربري وتأمُت التمويل من مصادر وطنية /
 دولية لدعم برنامج البحوث. 

استخدمت األولويات اؼبتصورة كدليل لتطوير العرض 
 النهائي ألىداؼ السياسة وإجراءاهتا.

 

 مراجعات األقران  1.1
ُت مشل نشاط اؼبراجعة النهائية عددًا أكب من اؼبسانب

 الذين يبثلوف نطاقاً واسعاً من ؾبموعات اؼبؤثرين
عن طريق عملية مراجعة األقراف. أعطى فبثلو اؼبنظمات 

وصناع القرار  األشخاص ذوي اإلعاقة الدولية ومنظمات
/ أو التعليم و واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّياتيف 

/ أو و واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّياتوالباحثوف يف 
التعليم تعليقاٍت على مسودة الوثيقة. ركزت ىذه 
اؼبدخالت بشكل أساسي على احملتوى احملدد لوثيقة مبوذج 

 السياسة.
الشكر اعبزيل ؼبسانبات اؼبراجعُت التالية أظباؤىم ضمن 

 ىذه اؼبرحلة الثانية من أنشطة اؼبراجعة: 
 تكنولوجّياتستيوارت إيتكُت، االتصاالت وال 

( اؼبملكة CALLعاقة )اؼبساعدة لذوي اإل
  .اؼبتحدة

  ديفيد بينز، مركزMADAقطر ،.  
 البتغاؿ ،  .إيدا برانداو، وزارة الًتبية والعلـو
  ياف دي كريبر، وزارة الًتبية، اجملتمع اؼبتحدث

 .بالفلمنكية بلجيكا
  ،سَتج إيبسولدINS HEA –  معهد التعليم

  .العايل الوطٍت الفرنسي لذوي اإلعاقة، فرنسا
  ،إيبي غولدماف، معهد اإلعاقة يف جامعة تيمبل

 .الواليات اؼبتحدة األمريكية
 ،صبعية ديزي، سويسرا برنارد ىاينزر. 
  ،بوال ىانتCEE-CIS  اؼبكتب اإلقليمي

 .لليونيسيف
  ؿبمد اعبمٍت، ـبتب حبوثLaTICE جامعة ،

 .تونس، تونس
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  تكنولوجّياتجانيت لوين، مستشار سياسة 
  .، فرنساواالّتصاؿاؼبعلومات 

  ،كالوس ميزنبغر، معهد الدراسات اؼبتكاملة
 .جامعة لينز، النمسا

 إندوماثي راو، مستشار سياسة التعليم، اؽبند.  
 دوناؿ رايس، مركز قانوف وسياسة اإلعاقة، 

 .اعبامعة الوطنية يف أيرلندا، أيرلندا
  ،ناتاليا توكاريفاUNESCO-IITE ،

  .موسكو، روسيا االربادية
  اؼبعلومات  تكنولوجّياتتَتي والر، مستشار

 .، اؼبملكة اؼبتحدةواالّتصاؿ
  ماركو زوكا، اؼبعهد الوطٍت لتطوير اؼبناىج

(SLOىولندا ،). 
 بودابَتغ، ماكي -إرمغاردا كازينزكايت

ىاياشيكاوا، فلورانس ميغوف، مارياما كيتسيونا، 
 .يونسكوداياف بوالي، 

  الدولية، شركة جيمس ثورستوف، سياسة الوصوؿ
 مايكروسوفت.

اسُتخدمت مدخالت مراجعة األقراف كأساس للمسودة 
 النهائية لوثيقة مبوذج السياسة. 

باإلضافة إىل صياغة ومراجعة مبوذج السياسة نفسو، 
سانبت صبيع األنشطة أيضاً يف ربديد اؼبواد اؼبرجعية لدعم 

 1عملية تنفيذ وثيقة مبوذج السياسة )الواردة يف اؼبلحق 
ؽبذه الوثيقة(. اؼبواد الواردة يف اؼبلحق عبارة عن ؿباولة 
أولية لتحديد اؼبوارد الالزمة لدعم تنفيذ السياسة ذات 

الشاملة  واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّياتالصلة دبجاؿ 
 يف التعليم.
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 موارد دعم التنفيذ.2الملحق 

ىذا اؼبلحق قائمة اؼبراجع األولية للمراجع األساسية  يوفر
واؼبصادر على اإلنًتنت اليت تأخذ بعُت االعتبار جوانب 

 واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّياتـبتلفة الستخداـ 
 الشاملة يف التعليم. 

 األشخاص لحقوق المتحدة األمم اتفاقية تنفيذ 1.1
  UNCRPDاإلعاقة  ذوي

. من UN; OHCHR; IPU, 2007وثيقة 
اإلقصاء إىل اؼبساواة: إدراؾ حقوؽ األشخاص ذوي 

 اإلعاقة. 
 دليل للبؼبانيُت. جنيف: األمم اؼبتحدة.

http://www.ohchr.org/Documents/Pu
blications/ training14en.pdf 
استشارات موضوعية عاؼبية معنية جبدوؿ أعماؿ التنمية 

 .2015بعد عاـ 
عدـ اؼبساواة: التقرير التجميعي حوؿ االستشارة  معاعبة

 . 2013العامة العاؼبية، عاـ 
بقيادة مشًتكة من اليونيسيف واألمم اؼبتحدة لتمكُت 

 اؼبرأة، بدعم من حكومة الدمبارؾ وحكومة غانا.
http://www.convergences2015.org/en/ 
Article?id=854 

 تفعيل العمل:
http://www.makingitwork-crpd.org/ 

UNDESA ،2011 اإلعاقة وأىداؼ األلفية .
مراجعة لعملية وضع أىداؼ األلفية اإلمبائية  -اإلمبائية 

واسًتاتيجيات دمج قضايا اإلعاقة يف جهود أىداؼ 
 األلفية اإلمبائية. نيويورؾ: األمم اؼبتحدة.

http://www.un.org/disabilities/docume
nts/review_of_ 
disability_and_the_mdgs.pdf 

. تقرير الرصد العاؼبي للتعليم للجميع 2010اليونسكو 
 .: الوصوؿ إىل اؼبهمشُت. باريس: اليونسكو2010لعاـ 

http://www.unesco.org/new/en/educat
ion/themes/ leading-the-international-
agenda/efareport/ reports/2010-
marginalization/ 

اؼبعلومات واالتصاؿ الّشاملة  تكنولوجّياتالعاؼبية ل اؼببادرة
(G3ict) ،2009 إطار التقييم الذايت إلمكانية .

. تقييم البلد واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّياتالوصوؿ ل
امتثااًل لنزعة اتفاقية حقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة يف 

 .واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّياتالوصوؿ إىل 
http://www.itu.int/ ITU-
D/asp/CMS/Events/2009/PwDs/docs/
G3ict-Self- Assessment-tool.pdf 

اؼبعلومات واالتصاؿ الّشاملة  تكنولوجّياتاؼببادرة العاؼبية ل
(G3ict) ،2012 اتفاقية حقوؽ األشخاص ذوي .

التقرير اؼبرحلي حوؿ الوصوؿ إىل  2012اإلعاقة. 
. أتالنتا، الواليات الّتصاؿوااؼبعلومات  تكنولوجّيات

 اؼبتحدة األمريكية.
http://g3ict.org/download/p/fileId_936
/ productId_244 

اؼبعلومات واالتصاؿ الّشاملة  تكنولوجّياتاؼببادرة العاؼبية ل
(G3ict)اؼبعلومات  تكنولوجّيات، اؼببادرة العاؼبية ل
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. 2012الشاملة / األشخاص ذوي اإلعاقة،  واالّتصاؿ
 حوؿ حقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة. التقرير اؼبرحلي

http://g3ict.org/resource_center/CRP
D_2012_ICT_ 
Accessibility_Progress_Report 

: 2013. حالة أطفاؿ العامل عاـ 2013اليونيسيف، 
 األطفاؿ ذوي اإلعاقة. نيويورؾ: اليونيسيف.

http://www.unicef.org/sowc2013/ 

 سياسة التعليم الشامل 1.1
 عشرة أسئلة حوؿ التعليم الشامل:

http://www.unesco.org/new/en/educat
ion/themes/ strengthening-education-
systems/inclusive-education/10-
questions-on-inclusive-quality-
education/ 
http://www.unesco.org/new/en/educat
ion/themes/ strengthening-education-
systems/inclusive-
education/publications/ 

منظمة الصحة العاؼبية ومنظمة العمل الدولية واليونسكو، 
2004 .CBR -  اسًتاتيجية إلعادة التأىيل، وربقيق

تكافؤ الفرص، وخفض الفقر، واالندماج االجتماعي 
 لألشخاص ذوي اإلعاقة. 

. جنيف: منظمة الصحة 2004موقف مشًتؾ  ورقة
 العاؼبية.

http:// 
whqlibdoc.who.int/publications/2004/
9241592389_ eng.pdf 

. التغلب على االستبعاد من خالؿ 2003اليونسكو، 
منهجيات شاملة يف التعليم. ورقة مفاىيمية. باريس: 

 اليونسكو.
http://unesdoc.unesco.org/ 
images/0013/001347/134785e.pdf 

 . 2009مكتب الًتبية الدويل لليونسكو، 
اؼبؤسبر الدويل للتعليم. التعليم الشامل: الطريق للمستقبل 

. اليونسكو 2008نوفمب  28-25جنيف  28اعبلسة 
 باريس.

http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/
user_upload/ 
Policy_Dialogue/48th_ICE/ICE_FIN
AL_REPORT_eng.pdf 

. األدلة توجيهية لسياسة االندماج يف 2009اليونسكو 
 التعليم. باريس: اليونسكو.

http://unesdoc.unesco.org/ Ulis/cgi-
bin/ulis.pl?catno=177849&gp=1&ll=1 

. اؼبنهجية القائمة على 2007اليونيسيف واليونسكو، 
 حقوؽ اإلنساف اؼبتبعة يف التعليم للجميع.

http://www.unicef.org/ 
publications/index_42104.html 

، حق األطفاؿ ذوي اإلعاقة يف 2012اليونيسيف 
التعليم: منهجية قائمة على اغبقوؽ يف التعليم الشامل. 
جنيف: مكتب اليونيسف اإلقليمي لوسط وشرؽ أوروبا 

 (.CEECISورابطة الدوؿ اؼبستقلة )
http://www.unicef.org/ 
ceecis/IEPositionPaper_ENGLISH.pdf 

 (. تقرير اجتماع اػبباء التشاوري. 2012اليونسكو )
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القابلة للوصوؿ إليها  واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّيات
والتعلم اؼبّتسم بالطابع الشخصي للطلبة ذوي اإلعاقة: 
حوار بُت اؼبربُت والصناعة، واغبكومة واجملتمع اؼبدين. 

 باريس: اليونسكو.
http:// 
www.unesco.org/new/fileadmin/MUL
TIMEDIA/ 
HQ/CI/CI/pdf/accessible_ict_personali
zed_ learning_2012%20.pdf 

حتياجات اػباصة الوكالة األوروبية لتطوير تعليم ذوي اال
 -ة لتعزيز اعبودة يف التعليم الشامل . مبادئ رئيس2009

توصيات لصناع السياسة. أودنس، الدمبارؾ: الوكالة 
 تعليم ذوي االحتياجات اػباصة.األوروبية لتطوير 

http://www.european-
agency.org/publications/ ereports/key-
principles-for-promoting-quality-in-
inclusive-education/key-principles-
for-promoting-quality-in-inclusive-
education 

 تياجات اػباصة،الوكالة األوروبية لتطوير تعليم ذوي االح
 -ة لتعزيز اعبودة يف التعليم الشامل . مبادئ رئيس2011

توصيات للممارسة. أودنس، الدمبارؾ: الوكالة األوروبية 
 لتطوير تعليم ذوي االحتياجات اػباصة.

http://www.european-
agency.org/publications/ ereports/key-
principles-for-promoting-quality-in-
inclusive-education-1/key-principles-
for-promoting-quality-in-inclusive-
education-recommendations-for-
practice 

  واالّتصالالمعلومات  تكنولوجّياتسياسة ل 3.2

. سياسة 2009اليونسكو برنامج اؼبعلومات للجميع 
 ؾبتمع اؼبعلومات الوطنية: قالب. باريس: اليونسكو.

http://ifap-is-
observatory.ittk.hu/sites/default/files/ 
NISP_FINAL.pdf 

INTEL 2010 . سياسة للتحوؿ الًتبوي: موجز
 لسياسة تعليمية.

http://download.intel.com/ 
education/transformation/EDUCATI
ON_POLICY_22pg_ Final.pdf 

اؼبعلومات  تكنولوجّياتؾبموعة أدوات اليونسكو ل
 يف التعليم. واالّتصاؿ

http://www.ictinedtoolkit.org/usere/lo
gin.php 

اؼبعلومات  تكنولوجّياتملخص سياسة معهد اليونسكو ل
 واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّياتاستخداـ  –يف التعليم 

لالندماج: الوصوؿ إىل اؼبزيد من الطالب بشكل أكثر 
 فعالية.

http://iite.unesco.org/files/ 
policy_briefs/pdf/en/ict_for_inclusion.
pdf 

 
 واالّتصالالمعلومات  تكنولوجّياتاستخدام  2.1

 الشاملة 
. التقرير العاؼبي لليونسكو. فتح آفاؽ 2013اليونسكو، 

 واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّيات. جديدة للتمكُت
 للوصوؿ إىل اؼبعلومات واؼبعرفة لألشخاص ذوي اإلعاقة. 
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 باريس: اليونسكو.
http://unesdoc.unesco.org/ 
images/0021/002197/219767e.pdf 

: االذباىات WSIS+10. 2013اليونسكو، 
االسًتاتيجية لبناء ؾبتمعات اؼبعرفة الشاملة لألشخاص 

 ذوي اإلعاقة. باريس: اليونسكو.
http://www.unesco. 
org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/H
Q/CI/CI/pdf/wsis/ 
WSIS_10_Event/WSIS_review_event
-2013_UNESCO_ 
report_disabilities_final.pdf 

اؼبعلومات واالتصاؿ الّشاملة  نولوجّياتتكاؼببادرة العاؼبية ل
(G3ict) ،2007 .حتمية الوصوؿ. 

http://g3ict. 
com/resource_center/publications_and
_reports/p/ 
productCategory_books/id_118 

 تكنولوجّياتاؼببادرة العاؼبية لؾبموعة أدوات سياسة 
واالرباد الدويل  (G3ictاؼبعلومات واالتصاؿ الّشاملة )

لالتصاالت اإللكًتونية للوصوؿ اإللكًتوين لألشخاص 
 اإلعاقة. ذوي

 http://www.e-accessibilitytoolkit.org/ 
ؾبموعة أدوات توصيل  –االرباد الدويل لالتصاالت 

 .4الوحدة  -مدرسة 
http://www.connectaschool. org/itu-
module/15/331/en/persons/w/disabilities
/ connectivity/introduction/ 

. 2013االرباد الدويل لالتصاالت واليونسكو، 
واغبزمة العريضة والتعليم: اؼبضي قدمًا يف  تكنولوجّياتال

 جدوؿ أعماؿ التعليم للجميع.
http://www. 
broadbandcommission.org/work/worki
ng-groups/ education/BD_bbcomm-
education_2013.pdf 

اؼبعلومات يف التعليم والوكالة  تكنولوجّياتيونسكو لمعهد ال
األوروبية لتطوير تعليم ذوي االحتياجات اػباصة، 

يف تعليم  واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّيات. 2011
 مراجعة للممارسة اؼببتكرة.  -لألشخاص ذوي اإلعاقة 

 .IITE اليونسكو
http://www.european-agency.org/ 
publications/ereports/ICTs-in-
Education-for-People- With-
Disabilities/Review-of-Innovative-
Practice 

 التطوير المهني للمعلمين والمهنيين اآلخرين 3.1
اؼبعلومات  تكنولوجّياتمعايَت اليونسكو لكفاءة 

 للمعلمُت:  واالّتصاؿ
 إطار السياسة  -
 وحدات معايَت الكفاءة  -
 التوجيهية للتنفيذاألدلة  -

http://cst.unesco-
ci.org/sites/projects/cst/default.aspx 

OECD ،2005 شؤوف اؼبعلمُت: جذب وتطوير .
 .OECDواغبفاظ على اؼبعلمُت الفعالُت. باريس 

http://www.oecd.org/document/52/
0,3343, 
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en_2649_39263231_34991988_1_1
_1_1,00.html#EO 

OECD ،2010.  .تثقيف اؼبعلمُت حوؿ التنوع
 .OECD / CERIمواجهة التحدي. باريس: 

http://www.oecd.org/document/38/
0,3343, 
en_2649_35845581_44572006_1_1
_1_1,00.html 

الوكالة األوروبية لتطوير تعليم ذوي االحتياجات 
. تعليم اؼبعلمُت االندماج يف صبيع 2011اػباصة، 

يات والفرص. أودنس: الوكالة أكباء أوروبا: التحد
 األوروبية لتطوير تعليم ذوي االحتياجات اػباصة.
http://www.european-agency. 
org/publications/ereports/te4i-
challenges-and-opportunities/te4i-
challenges-and-opportunities 

الوكالة األوروبية لتطوير تعليم ذوي االحتياجات 
 لف اؼبعلمُت الشاملُت. أودنس: . م2012اػباصة، 

الوكالة األوروبية لتطوير تعليم ذوي االحتياجات 
 اػباصة.

http://www.european-agency.org/ 
publications/ereports/te4i-
profile/te4i-profile-of-inclusive-
teachers 

 تعليم اؼبعلمُت على اؼبوقع اإللكًتوين ؼبشروع االندماج:
http://www.european-
agency.org/agency-projects/ 
Teacher-Education-for-Inclusion 

 في التعليم الشامل  دعم فرص التعلم 4.1
اليونسكو والوكالة األوروبية لذوي االحتياجات اػباصة 
والتعليم الشامل: التعليم الشامل يف اؼبوقع اإللكًتوين 

 ؼبشروع العمل:
http://www.inclusive-education-in-
action.org/iea/ 

. معاعبة االستبعاد يف التعليم. 2012اليونسكو، 
دليل لتقييم نظم التعليم كبو ؾبتمعات أكثر مشولية 

 وعداًل. باريس: اليونسكو.
http://unesdoc.unesco.org/ 
images/0021/002170/217073e.pdf 

ف: جدوؿ و اؼبهَمل . األطفاؿ2010اليونيسيف، 
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 قوالب لقياس ومراقبة إكمال إجراءات السياسة .3الملحق 

من الضروري بدايًة قياس ومن مث القياـ باستمرار دبراقبة 
 اؼبراحل األربعاءات السياسة عب االنتهاء بنجاح من إجر 

 لتنفيذ السياسة. 
من وثيقة مبوذج السياسة األساسية  3.4يعرض القسم 

قالباً لقياس ومراقبة إسباـ صبيع إجراءات السياسة فيما يتعلق 
 عمليات التدقيق.  -دبرحلة واحدة لتنفيذ السياسة 

 وتعرض أدناه مباذج للمراحل الثالث اؼبتبقية.
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 راءات المتطلبات السابقةإج 1.1

 درجة اإلكمال إجراءات الشروط المسبقة
 كامل جزئي الشيء إجراءات السياسة أىداؼ السياسة

 تكنولوجّياتتستخدـ 
 واالّتصاؿاؼبعلومات 

الشاملة كأداة أساسية 
لدعم اؼبتعلمُت ذوي 
اإلعاقة للمشاركة يف 

التعليم الشامل وفرص 
التعلم اؼبتسم بالطابع 

 الشخصي.

وضع خطط عمل ؼبعاعبة العوائق احملددة الستخداـ 
 الشاملة. واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّيات

   

تزويد صبيع اؼبعلمُت العاملُت يف صبيع قطاعات التعليم 
بالتدريب األويل واؼبستمر الذي يُعّدىم ويدعمهم على كبو  

 كاؼ للعمل يف بيئات التعليم الشامل.

   

اؼبهيكلة لػ  واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّياتتطوير إجرائيات 
"تقييم االحتياجات" يف صبيع القطاعات التعليمية اليت ؽبا 

دور يف ربديد االحتياجات الوظيفية الفردية للمتعلمُت 
 الشاملة. واالّتصاؿخاصة للمعلومات  تكنولوجّياتل

   

الًتبويُت اآلخرين لتعظيم  توفَت التدريب للمعلمُت واؼبهنيُت
اؼبعلومات  تكنولوجّياتاستخداـ ميزات إمكانية الوصوؿ إىل 

 ة.الرئيس واالّتصاؿ

   

توفَت التدريب للمعلمُت واؼبهنيُت الًتبويُت اآلخرين لتحديد 
، ودعم واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّياتتفضيالت اؼبتعلمُت ل

م ذاتياً مع تفضيالت اؼبتعلمُت للوصوؿ ذاتياً وتكييف أنفسه
 .واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّياتالوصوؿ ل

   

اؼبعلومات  تكنولوجّيات
الشاملة متاحة  واالّتصاؿ

لدعم اؼبتعلمُت ذوي 
اإلعاقة عب مؤسسات 

التعليم والتعلم مدى 
 اغبياة اؼبختلفة.

 واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّياتربديد اؼبعايَت الدنيا لتوافر 
 واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّياتالشاملة، والتدريب على 

 وخدماهتا عب صبيع القطاعات التعليمية.

   

اؼبعلومات  تكنولوجّياتربديد الفجوات يف ؾباؿ توفَت 
الشاملة يف القطاعات التعليمية اؼبختلفة وتطوير  واالّتصاؿ

 اسًتاتيجيات ؿبددة ؼبعاعبة الفجوات.

   

اؼبنظمات التعليمية  دعم
وصبيع اؼبهنيُت العاملُت 

 تكنولوجّياتتنفيذ برنامج متكامل للتدريب على استخداـ 
الشاملة عبميع اؼبهنيُت الًتبويُت يغطي  واالّتصاؿاؼبعلومات 
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 درجة اإلكمال إجراءات الشروط المسبقة
 كامل جزئي الشيء إجراءات السياسة أىداؼ السياسة

معها بشكل فعاؿ 
 تكنولوجّياتالستخداـ 
 واالّتصاؿاؼبعلومات 

الشاملة لتوسيع اؼبشاركة 
وزيادة فرص التعلم 

 للطالب ذوي اإلعاقة.

 التعليم األويل وكذلك برامج التنمية اؼبهنية اؼبستمرة.
ضماف صالت متماسكة بُت تدريب ـبصص يف ؾباؿ 

الشاملة والتدريب  واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّياتاستخداـ 
 العاـ يف التعليم الشامل يف صبيع برامج التدريب.

   

 تكنولوجّيات التدريب للمدربُت احملًتفُت على استخداـتوفَت 
اؼبعلومات  تكنولوجّياتعموماً، و  واالّتصاؿاؼبعلومات 
 الشاملة على وجو التحديد. واالّتصاؿ

   

تزويد القيادات التعليمية بالتدريب والدعم لوضع رؤية لعملية 
يم الشاملة يف التعل واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّياتاستخداـ 

 وإدارة ىذه العملية.

   

تأسيس روابط بُت تدريب صبيع اؼبهنيُت الًتبويُت وتدريب 
 واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّياتاؼبتخصصُت يف الوصوؿ إىل 

لضماف وجود منهجية مشًتكة تستخدـ نفس اؼبصطلحات 
 واؼبفاىيم.

   

إنشاء ىياكل دعم متعددة التخصصات عبميع اؼبهنيُت 
 تكنولوجّياتالعاملُت يف اؼبؤسسات التعليمية الستخداـ 

 الشاملة يف عملهم. واالّتصاؿاؼبعلومات 

   

 تكنولوجّياتتعتب 
 واالّتصاؿاؼبعلومات 

الشاملة أداة لتوسيع 
اؼبشاركة وزيادة الفرص 

واندماج  التعليمية
 .اإلعاقة اؼبتعلمُت ذوي

اؼبعلومات  تكنولوجّياتتعبئة الرأي حوؿ اغبق يف الوصوؿ إىل 
الشاملة يف التعليم عبميع اؼبتعلمُت، فضاًل عن  واالّتصاؿ

 واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّياتالقيمة اؼبضافة للوصوؿ ل
 على نطاؽ أوسع.

   

ىدفها الواضح تطوير  تطوير ضبالت توعية واسعة النطاؽ
 .من اإلعاقة اإلهبابيةاؼبواقف 

   

تنفيذ بنية ربتية فعالة 
الستخداـ 

 تكنولوجّيات

إنشاء ىيئات ناظمة متعددة اؼبؤثرين تشرؼ على تنفيذ ىدؼ 
 السياسة وصبيع إجراءات السياسة ذات الصلة.

   

    تكنولوجّياتأدوات الوصوؿ لربديد اؼبعايَت الدنيا لتوفَت 
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 درجة اإلكمال إجراءات الشروط المسبقة
 كامل جزئي الشيء إجراءات السياسة أىداؼ السياسة

 واالّتصاؿاؼبعلومات 
الشاملة يف صبيع 

 التعليم. مؤسسات
 

 يف صبيع القطاعات التعليمية لتغطي:  واالّتصاؿاؼبعلومات 
منهجيات التصميم العاؼبية، واألدلة التوجيهية للتشغيل البيٍت، 

 ومعايَت الوصوؿ واألدلة التوجيهية للمشًتيات.
يف  ربط اغبد األدىن للمعايَت الوطنية مع تلك الواردة

التشريعات الدولية، إضافة إىل اؼبعايَت اؼبستخدمة يف سياقات 
 قطرية أخرى.

   

ربديد االحتياجات من اؼبوارد واؼبصادر والفرص والقيود. 
 ربديد نقاط قوة اجملتمع اؼبدين وموارده ليتم االستفادة منها.

   

 وضع اتفاؽ إطاري للمشًتيات على اؼبستوى الوطٍت تقوده
 مبادئ التصميم العاؼبية.

   

ربديد ىيئة قيادية مسؤولة عن اؼبشًتيات سبتلك القدرة التقنية 
 واؼبعرفية الالزمة لفرض االتفاؽ اإلطاري.

   

إنشاء قاعدة بيانات موارد وطنية إلمكانيات شراء 
الشاملة )اؼبنتجات واؼبوردين  واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّيات

 ..إخل(..اؼبعتمدين

   

 مع وتشاور حوار وجود
 اإلعاقة ذوي اؼبتعلمُت
 وفبثلي ،وفبثليهم وآبائهم

 تكنولوجّيات بيئة
 واالّتصاؿ اؼبعلومات

 .الشاملة

 للمتعلمُت الشامل التعليم مفاىيم حوؿ مشًتكة منهجية بناء
 إصباع إىل وتقود اؼبصطلحات نفس تستخدـ اإلعاقة، ذوي

 .اؼبؤثرين

   

 اؼبعلومات تكنولوجّيات لنقل اسًتاتيجية وتنفيذ تطوير
 عبميع فعاؿ كبو على التعليم سياسة يف الشاملة واالّتصاؿ

 .اؼبؤثرين

   

 سيتم اليت اؼبساءلة أنظمة على اؼبؤثرين صبيع مع االتفاؽ
 .وتنفيذىا بالسياسة ربطها

   

 السياسة لتنفيذ عاّلـ نقاط ربديد يف اؼبؤثرين مع التعاوف
 .والتقييم اؼبراقبة باسًتاتيجيات ربطها ليتم اإلقباز ومؤشرات

   

    لضماف البحوث ؾبتمع داخل القدرات بناء يف الشروع البحث مبادرات دعم
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 درجة اإلكمال إجراءات الشروط المسبقة
 كامل جزئي الشيء إجراءات السياسة أىداؼ السياسة

 تعتمد اليت والتطوير
 اؼبستخدـ" منهجية
 اؼبنهجية"و" اؼبشارؾ

 حوؿ اؼبتمحورة
 ".اؼبستخدـ

 استخداـ حوؿ اعبودة عالية حبوث إجراء إمكانية
 الشامل التعليم يف الشاملة واالّتصاؿ اؼبعلومات تكنولوجّيات

 .واحمللي الوطٍت اؼبستويُت على فعاؿ بشكل
 أي لدعم دولية أو/ و وطنية مصادر من التمويل وتأمُت ربري

 .عليو متفق حبوث برنامج
   

 اغبصوؿ يف ترغب اليت للمنظمات الدنيا اؼبتطلبات ربديد
 .للبحوث مايل دعم على

   

 لقياس البيانات صبع
 .السياسة وتقييم ومراقبة

  العمل خطة على اؼبوافقة يف اؼبعنيُت اؼبؤثرين إشراؾ
 ؼبراقبة استخدامها بغرض البيانات عبمع عاّلـ نقاط ووضع

 .وتقييمها السياسة

   

ربديد اؼبؤثرين والشركاء الرئيسُت يف عمليات صبع البيانات 
 والباحثُت... اخل(.)اؼبنظمات 

   

االتفاؽ مع اؼبؤثرين الرئيسُت على ؾبموعات البيانات الكمية، 
اليت تركز على اؼبدخالت )على سبيل اؼبثاؿ تطبيق معايَت 

..إخل( ألغراض القياس، واؼبراقبة .الوصوؿ، ومبالغ اؼبشًتيات
 والتقييم.

   

االتفاؽ مع اؼبؤثرين الرئيسُت على ؾبموعات البيانات النوعية 
اليت تركز على اؼبخرجات، باستخداـ منهجية وعملية 

استكشاؼ تشاركية وقضايا اؼبخرجات ألغراض القياس 
 واؼبراقبة والتقييم. 

   

االتفاؽ على اسًتاتيجية نشر متعددة األوجو تشمل صبيع 
القرار الرئيسُت يف ميادين سياسية اؼبؤثرين، دبا يف ذلك صناع 

 أخرى وشركاء اجملتمع اؼبدين.

   

لتبادؿ اؼبعلومات  ربديد آليات واسًتاتيجيات تقدًن التقارير
حوؿ أىداؼ السياسة، وإجراءاهتا وتنفيذىا مع صبيع 

 األطراؼ اؼبعنية.
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 إجراءات التنفيذ 1.1

 درجة اإلكمال إجراءات الشروط المسبقة
 كامل جزئي الشيء السياسةإجراءات 
 تكنولوجّياتاستخداـ 
 واالّتصاؿاؼبعلومات 

الشاملة كأداة رئيسة 
الطالب ذوي  لدعم

اإلعاقة للمشاركة يف 
التعليم الشامل وفرص 

التعلم اليت تتسم بطابع 
 .شخصي

 تكنولوجّياتربسُت تقييم مدى التعلم من خالؿ استخداـ 
الشاملة اليت تسمح للمتعلمُت بتحديد  واالّتصاؿاؼبعلومات 

 احتياجاهتم ونقلها، فضاًل عن شرح وتبادؿ إقبازاهتم. 

   

دعم اؼبعلمُت يف صبيع السياقات التعليمية العتماد منهجية 
 تكنولوجّياتتعلم تتسم بطابع شخصي مدعومة باستخداـ 

 الشاملة.  واالّتصاؿاؼبعلومات 

   

اغبصوؿ على مواد اؼبناىج اليت تعتمد على استخداـ  ضماف
منهجيات تعلم تتسم بطابع شخصي وتشج ع اؼبتعلم على أف 

 واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّياتيتكيف ذاتيًا عند استخداـ 
 الشاملة. 

   

الشاملة  واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّياتمكاملة استخداـ 
ردية أو وثيقة زبطيط تعليمية للمتعلمُت يف أي خطة تعليمية ف

 فردية مشاهبة.

   

 تكنولوجّياتتتاح 
 واالّتصاؿاؼبعلومات 

الشاملة لدعم اؼبتعلمُت 
ذوي اإلعاقة عب 
ـبتلف مؤسسات 

التعليم والتعّلم مدى 
 اغبياة.

 واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّياتوضع وتنفيذ خطط نقل 
الشاملة  واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّياتالشاملة لدعم توافر 

 اؼبطلوبة للمتعلمُت اؼبتنقلُت بُت اؼبؤسسات التعليمية.

   

 تكنولوجّياتضماف الوصوؿ والدعم العادَلُت يف استخداـ 
الشاملة يف صبيع السياقات التعليمية حبيث  واالّتصاؿاؼبعلومات 

ينتقل اؼبتعلموف من كوهنم ـبولُت ليصبحوا قادرين، مث 
 الشاملة. واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّياتمستخدمُت واثقُت ل

   

دعم اؼبنظمات التعليمية 
وصبيع اؼبهنيُت العاملُت 
معها بشكل فعاؿ 

 تكنولوجّياتالستخداـ 
 واالّتصاؿاؼبعلومات 

 واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّياتتطوير سياسات وخطط 
اؼبستوى التنظيمي حبيث تكوف متوائمة  الشاملة يف التعليم على
 مع السياسة الوطنية. 

   

ضماف حصوؿ صبيع اؼبؤسسات التعليمية على أشكاؿ ـبتلفة 
من اؼبناىج واحملتوى واؼبواد الرقمية، وأنظمة التقدًن التعليمية 
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 درجة اإلكمال إجراءات الشروط المسبقة
 كامل جزئي الشيء السياسةإجراءات 

الشاملة بغية توسيع 
اؼبشاركة وزيادة فرص 
التعلم للمتعلمُت ذوي 

 اإلعاقة.

والبؾبيات التعليمية اليت يبكن تعديلها لتلبية اؼبطالب اؼبقدمة يف 
 حاالت تعليمية ؿبددة. 

توفَت أدلة توجيهية واضحة ومتماسكة حوؿ كيفية تطوير مواد 
الوصوؿ اغبسي  ،اؼبناىج الرقمية اليت تقدـ: الوصوؿ اؼبادي

واؼبعريف للمتعلمُت ذوي االحتياجات الواسعة، حبيث يتاح 
 الوصوؿ إىل كل احملتوى التعليمي. 

   

توفَت أدلة توجيهية واضحة ومتماسكة حوؿ ضماف كيفية 
جعل إجرائيات التقييم القياسية عالية اؼبخاطر )مثل 
االمتحانات العامة الرظبية( أكثر مشولية من خالؿ استخداـ 

 الشاملة. واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّيات

   

 تكنولوجّياتتعتب 
 واالّتصاؿاؼبعلومات 

الشاملة أداة لتوسيع 
اؼبشاركة وزيادة الفرص 
التعليمية واندماج 

 اؼبتعلمُت ذوي اإلعاقة.

اؼبعلومات  تكنولوجّياترفع الوعي بالفوائد االجتماعية الواسعة ل
الشاملة، دبا يف ذلك التسهيالت األفضل عبميع  واالّتصاؿ

والعائد االجتماعي على  -اؼبتعلمُت وليس فقط لذوي اإلعاقة 
 ستثمار من حيث ربسُت نتائج النظاـ التعليمي. اال

   

ضماف كوف أىداؼ السياسة اؼبتفق عليها فيما يتعلق باستخداـ 
الشاملة يف التعليم تنعكس  واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّيات

على توجيهات السياسة األخرى )يف التعليم العاـ، والتعليم 
يف  واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّياتالشامل واستخداـ 

التعليم( وأف ؿبتوى السياسة يرتبط جبميع السياسات األخرى 
 ذات الصلة بغية ضماف تنفيذ سياسة ؿُبكم.

   

تنفيذ بنية ربتية فعالة 
 تكنولوجّياتالستخداـ 

 واالّتصاؿاؼبعلومات 
الشاملة يف صبيع 

 البيئات التعليمية.

االتفاؽ مع صبيع اؼبؤثرين على اإلجراءات ذات األولوية اليت 
يتعُت ازباذىا، وربديد األطر الزمنية لتنفيذ وتقييم ومراجعة 

 اإلجراءات. 

   

    دي التعليم. مورّ  بيئةتعزيز مبادئ التصميم العاؼبية يف 
إنشاء روابط بُت تدريب اؼبدرسُت وتدريب كل من أمناء 

ومزودي  ،ووسائل اإلعالـ وموظفي اؼبعلوماتاؼبكتبات، 
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 درجة اإلكمال إجراءات الشروط المسبقة
 كامل جزئي الشيء السياسةإجراءات 

 ،اؼبعلوماتتكنولوجّيات ومهنيي  ،اؼبعلوماتتكنولوجّيات 
وأفراد الدعم التقٍت اؼبساعدين  ،واإلداريُتالواب ومصممي 

لضماف وجود منهجية مشًتكة تستخدـ نفس اؼبصطلحات 
 واؼبفاىيم األساسية.

ؤولُت عن تقدًن ضماف كوف مقدمي اػبدمات التعليمية اؼبس
اؼبعلومات تكنولوجّيات / أو خدمات و اػبدمات التعليمية

ذات الصلة يدركوف مسؤولياهتم ويعملوف وفقاً  واالّتصاؿ
 الشاملة يف سياسة التعليم.  واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّياتل

   

مبادرات يقودىا اؼبؤثروف لدعم تقاسم اؼبوارد التقنية  تطوير
 اؼبساعدة عب ؾبموعات ـبتلفة من اؼبستخدمُت النهائيُت. 

   

مبادرات يقودىا اؼبؤثروف لدعم إمكانية الوصوؿ اؼبتزايدة  تطوير
للمجتمع، وفرص التعلم غَت الرظبية، دبا يف ذلك زيادة الوصوؿ 

 إىل مصادر التعلم العامة وفرص التعلم عن بعد.

   

وجود حوار وتشاور 
فعاَلُت يشمالف 

اؼبتعلمُت ذوي اإلعاقة، 
 ،وآباءىم وفبثليهم

 تكنولوجّياتبيئة وفبثلي 
 واالّتصاؿاؼبعلومات 

 الشاملة.

ربديد ودعم مبادرات فعالة لبناء القدرات على اؼبستوى احمللي 
 واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّياتلتعزيز تطوير واستخداـ 

 الشاملة يف التعليم. 

   

 واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّياتتوفَت التدريب على استخداـ 
الشاملة آلباء وأمهات وأسر ومقدمي الرعاية للطالب ذوي 
اإلعاقة أو فبثليهم، حبيث يسَت بالتوازي مع التدريب الذي 

 يتلقاه مهنيو التعليم.

   

اؼبعلومات تكنولوجّيات دعم اؼبستخدمُت ذوي اػببة يف 
الشاملة ليكونوا دبثابة مباذج للممارسة اعبيدة  واالّتصاؿ

اؼبعلومات تكنولوجّيات للمتعلمُت اآلخرين، واؼبربُت ومهنيي 
 .واالّتصاؿ

   

تأسيس وصوؿ واسع النطاؽ ألدوات وؿبتوى التعلم الشامل، 
ودعم اؼبتعلمُت، وأسرىم وفبثليهم يف صبيع حاالت التعلم 
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 درجة اإلكمال إجراءات الشروط المسبقة
 كامل جزئي الشيء السياسةإجراءات 

 الرظبية وغَت الرظبية.
اؼبؤسسات التعليمية لتكوف مبتكرة يف استخداـ  دعم

الشاملة لدعم اؼبشاركة واغبوار مع ـبتلف اؼبؤثرين تكنولوجّيات ال
 يف التعليم الشامل.

   

دعم مبادرات البحث 
والتطوير اليت تعتمد 

"اؼبستخدـ  منهجية
اؼبشارؾ" و"اؼبنهجية 

اؼبتمحورة حوؿ 
 اؼبستخدـ".

لتنمية بالتعاوف مع صبيع اؼبؤثرين تطوير برنامج شامل للبحوث وا
 تكنولوجّياتالرئيسُت، يأخذ باالعتبار صبيع جوانب سياسة 

الشاملة يف التعليم وتأثَتىا اؼبتوسط  واالّتصاؿاؼبعلومات 
 والطويل األمد.

   

إنشاء مركز وطٍت يتيح الوصوؿ لقواعد بيانات / قواعد معرفة 
تضم اؼببادرات البحثية والنتائج واؼبخرجات اؼبتعلقة باستخداـ 

الشاملة يف سياقات تعليمية  واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّيات
 ـبتلفة.

   

صبع البيانات لقياس 
 ومراقبة وتقييم السياسة.

البيانات اليت تدرس حقوؽ وضع إطار إلجرائيات صبع 
 اؼبتعلمُت، إضافة إىل قضايا فعالية النظاـ.

صبع البيانات الكمية والنوعية اليت يبكن استخدامها ألغراض 
 القياس دبا يتماشى مع اإلطار اؼبتفق عليو.

   

فًتات زمنية ؿبددة جبمع البيانات الكمية والنوعية  القياـ خالؿ
 اؼبستخدمة ألغراض اؼبراقبة اؼبستمرة.

   

القياـ ضمن األطر الزمنية اؼبتفق عليها جبمع البيانات الكمية 
 والنوعية ألغراض التقييم.

   

صبع البيانات الكمية والنوعية باستمرار إلعالـ اؼبناقشات 
اؼبعلومات  تكنولوجّيات/ أو فوائد توفَت و اعبارية حوؿ ـبرجات

الشاملة دبا يتماشى مع صبيع أىداؼ السياسة  واالّتصاؿ
 األخرى.

   

اؼبعلومات  تكنولوجّياتصبع أمثلة مبتكرة عن تأثَت استخداـ 
الشاملة يف التعليم الشامل كملِهم للمنظمات  واالّتصاؿ
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 درجة اإلكمال إجراءات الشروط المسبقة
 كامل جزئي الشيء السياسةإجراءات 

 التعليمية واؼبهنيُت.

 إجراءات المراقبة 3.3

 درجة اإلكمال إجراءات الشروط المسبقة
 كامل جزئي الشيء إجراءات السياسة

 تكنولوجّياتاستخداـ 
 واالّتصاؿاؼبعلومات 

الشاملة كأداة رئيسة 
الطالب ذوي  لدعم

يف  اإلعاقة للمشاركة
التعليم الشامل وفرص 

التعلم اليت تتسم بطابع 
 .شخصي

البيانات الكمية والنوعية اؼبتفق عليها حوؿ مشاركة  صبع
اؼبتعلمُت وإقبازات وـبرجات التعليم الشامل بالتعاوف مع 

 اؼبؤسسات التعليمية يف صبيع القطاعات.

   

 تكنولوجّياتتتاح 
 واالّتصاؿاؼبعلومات 

الشاملة لدعم اؼبتعلمُت 
ذوي اإلعاقة عب ـبتلف 
مؤسسات التعليم والتعّلم 

 مدى اغبياة.

مراقبة التعاوف والعمل عب القطاعات لضماف اؼبساواة يف 
 واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّياتاغبصوؿ اؼبستمر على 

 .الشاملة يف اؼبؤسسات التعليمية وفرص التعلم

   

دعم اؼبنظمات التعليمية 
وصبيع اؼبهنيُت العاملُت 

معها بشكل فعاؿ 
 تكنولوجّياتالستخداـ 
 واالّتصاؿاؼبعلومات 

الشاملة بغية توسيع 
اؼبشاركة وزيادة فرص 

دعم صبيع اؼبؤسسات التعليمية لقياس استخدامها 
الشاملة، ومن مث تطوير  واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّياتل

 تكنولوجّياتيات ؼبراقبة االستخداـ الفعاؿ لاسًتاتيج
 الشاملة يف دعم صبيع اؼبتعلمُت.  واالّتصاؿاؼبعلومات 

   

ضماف كوف صبيع اؼبؤسسات التعليمية تتبع اؼبعايَت الدنيا 
اؼبعًتؼ هبا ؼبواضيع من قبيل الوصوؿ إىل اإلنًتنت، والسالمة 

 اإللكًتونية للمتعلم، وؿبتوى الوصوؿ اؼبفتوح.
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 درجة اإلكمال إجراءات الشروط المسبقة
 كامل جزئي الشيء إجراءات السياسة

التعلم للمتعلمُت ذوي 
 اإلعاقة.

 تكنولوجّياتتعتب 
 واالّتصاؿاؼبعلومات 

الشاملة أداة لتوسيع 
اؼبشاركة وزيادة الفرص 

التعليمية وإدراج اؼبتعلمُت 
 ذوي اإلعاقة.

صبع معلومات ردود الفعل اؼبتفق عليها عن فعالية إجراءات 
التنفيذ يف تعزيز اؼبواقف اإلهبابية واؼبعتقدات فيما يتعلق 

الشاملة يف  واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّياتباستخداـ 
التعليم الشامل، وذلك بالتعاوف مع أصحاب اؼبصلحة من 

 صبيع القطاعات.

   

تنفيذ بنية ربتية فعالة 
 تكنولوجّياتالستخداـ 
 واالّتصاؿاؼبعلومات 

الشاملة يف صبيع 
 اؼبؤسسات التعليمية.

اؼبنظمة اؼبتعلقة باالمتثاؿ للمعايَت الدنيا احملددة  صبع البيانات
الشاملة يف صبيع  واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّياتلتوفَت 

 القطاعات التعليمية.

   

وجود حوار وتشاور 
فعاَلُت يشمالف اؼبتعلمُت 

ذوي اإلعاقة، وآباءىم 
بيئة وفبثلي  ،وفبثليهم

اؼبعلومات  تكنولوجّيات
 الشاملة. واالّتصاؿ

وضع إجرائيات وجداوؿ زمنية عبمع ومراجعة ردود أفعاؿ 
 اؼبؤثرين حوؿ أنبية وجدوى فرص اغبوار.

   

دعم مبادرات البحث 
والتطوير اليت تعتمد 

"اؼبستخدـ  منهجية
اؼبشارؾ" و"اؼبنهجية 

اؼبتمحورة حوؿ 
 اؼبستخدـ".

تطوير البٌت اليت سبّكن الوزارة القائدة من العمل كمرصد 
للمبادرات البحثية اؼبنّفذة على اؼبستويات احمللية والوطنية 

 والدولية. 

   

وضع إجرائيات وجداوؿ زمنية عبمع ومراجعة ردود فعل 
اؼبؤثرين حوؿ تأثَت وأنبية وقابلية تطبيق اؼببادرات البحثية 

 والبامج واؼبخرجات.

   

   وضع إجرائيات وجداوؿ زمنية عبمع ومراجعة ردود فعل صبع البيانات لقياس 
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 درجة اإلكمال إجراءات الشروط المسبقة
 كامل جزئي الشيء إجراءات السياسة

اؼبؤثرين على شفافية وفائدة البيانات الكمية والنوعية اليت مت  ومراقبة وتقييم السياسة.
 صبعها ألغراض مراقبة السياسة وتقييمها. 

 اتفاقيةضماف امتثاؿ صبيع أنشطة صبع البيانات ؼبتطلبات 
 اإلعاقة ذوي األشخاص غبقوؽ اؼبتحدة األمم

UNCRPD  .اػباصة جبمع البيانات 

   

مراقبة صبيع اؼبعلومات اؼبتعلقة جبمع واستخداـ البيانات لتعزيز 
 التقدـ يف التنفيذ اؼبستقبلي إلجراءات السياسة.
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 الشاملة في التعليم واالّتصالالمعلومات  تكنولوجّياتجدول أعمال سياسة ل 4الملحق 

كما أف أىداؼ السياسة احملددة يف مبوذج السياسة ترتبط 
 بإجراءات السياسة اليت هبب ازباذىا، يبكن ربطها أيضاً بػ: 

 أسئلة السياسة اليت هبب اإلجابة عليها.  
 احملتملة اليت هبب معاعبتها.  السياسة قيود 

العالقات بُت ىذه العوامل جدوؿ أعماؿ متكامل  توفر
للسياسة يُعرض أدناه على شكل جدوؿ وبتاج إىل مناقشة 
وتفصيل. مت تكييف العناوين اؼبستخدمة يف اعبدوؿ مع 

األدلة التوجيهية لسياسة اليونسكو بشأف االندماج يف 
 . باريس: اليونسكو.2009التعليم، 

ساس للحوار ىذا كأ يبكن استخداـ جدوؿ أعماؿ السياسة
  للتنمية والتكيف مع سياقات وطنيةبُت اؼبؤثرين الرئيسُت

 / أو ؿبلية ؿبددة. و
األسئلة احملددة وقيود السياسة ليست شاملة. ويبكن أف 
يضاؼ إليها سباشيًا مع قضايا ناشئة ؿبددة ضمن سياؽ 

 خاص على اؼبستوى الوطٍت واحمللي.
 أعمال السياسة على مستوى المتعلم جدول 1.2

 إجراءات السياسة قيود السياسة أسئلة السياسة أىداف السياسة 
 تكنولوجّياتاستخداـ 

 واالّتصاؿت اؼبعلوما
ة الشاملة كأداة رئيس

الطالب ذوي  لدعم
اإلعاقة اؼبعرضُت 

يف  لالستبعاد ليشاركوا
التعليم الشامل وفرص 

التعلم اليت تتسم بطابع 
 .شخصي

  ىل تنتشر منهجيات
التعلم اؼبتسم بطابع 

شخصي على نطاؽ 
واسع يف صبيع 

 القطاعات التعليمية؟ 
  ىل ينتشر استخداـ

 تكنولوجّيات
 واالّتصاؿاؼبعلومات 

الشاملة لدعم 
منهجيات التعلم 

اؼبتسم بطابع 
شخصي على نطاؽ 

واسع يف صبيع 
 القطاعات التعليمية؟

  ىل هبري دعم صبيع

  ال يبكن للمتعلمُت
اؼبعرضُت لالستبعاد من 

التعليم الوصوؿ إىل فرص 
التعلم، إذا مل يتلقوا 

 اػبدمات اليت وبتاجوهنا. 
  عدـ قدرة اؼبتعلمُت على

استخداـ منهجيات 
التعلم اؼبتسم بطابع 

 شخصي.
 الذي ال  التدريس

يتمحور حوؿ اؼبتعلم، 
ق التدريس اؼبناسبة ائوطر 

 لبعض اؼبتعلمُت فقط.
  الوصوؿ غَت العادؿ

اؼبعلومات  تكنولوجّياتل

 إجراءات التدقيق 
 العوائق اليت ربوؿ دوف  ربديد

اؼبعلومات  تكنولوجّياتاستخداـ 
اعبنس، والعزلة  -الشاملة  واالّتصاؿ

/ أو و االجتماعية أو اعبغرافية
 -العوامل االجتماعية واالقتصادية 

ضمن حاالت على اؼبستوى احمللي 
وتأثَتىا احملتمل على اؼبتعلمُت ذوي 

 اإلعاقة.
 إجراءات الشروط اؼبسبقة 
 مل ؼبعاعبة عوائق وضع خطط ع

اؼبعلومات  تكنولوجّياتاستخداـ 
 الشاملة.  واالّتصاؿ

  تزويد صبيع اؼبعلمُت العاملُت يف
ـبتلف قطاعات التعليم بالتدريب 
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 إجراءات السياسة قيود السياسة أسئلة السياسة أىداف السياسة 
ذلك  اؼبتعلمُت )دبا يف

 فو أولئك اؼبعرض
لالستبعاد( الستخداـ 

 تكنولوجّيات
 واالّتصاؿاؼبعلومات 

الشاملة يف منهجيات 
تعلمهم اؼبتسم بطابع 

 شخصي؟
  ىل اؼبعلموف مدربوف

وقادروف على 
استخداـ 

 تكنولوجّيات
 واالّتصاؿاؼبعلومات 

الشاملة لدعم 
منهجيات التعلم 

اؼبتسم بطابع 
 شخصي؟

  ىل تستخدـ
ائمة على األدوات الق

 تكنولوجّياتال
لتحسُت التقييم من 

 أجل التعلم؟

الشاملة على  واالّتصاؿ
أساس: اعبغرافيا، 
واعبنس، والقطاع 

 التعليمي.
  زبتلف فبارسة اؼبتعلمُت

يف التعليم  تكنولوجّياتلل
 ،يف اؼبنزؿ الرظبي عنها

توقعات اؼبتعلمُت 
لالستفادة من 

يف التعليم  تكنولوجّياتال
 مل تتحقق.

  حواجز يف اؼبواقف ذباه
 تكنولوجّياتاستخداـ 

التعليم الشامل، وال 
سيما مواقف اؼبعلمُت 

 فالذين قد يناضلو 
 تكنولوجّياتللتأقلم مع 
 واالّتصاؿاؼبعلومات 

 اغبديثة.

األويل واؼبستمر الذي يدعمهم 
ويهيئهم بشكل كاؼ للعمل يف 

 مؤسسات التعليم الشامل. 
  تطوير إجرائيات ىيكلية لتقييم

اؼبعلومات  تكنولوجّياتاحتياجات 
يف صبيع القطاعات  واالّتصاؿ

التعليمية اليت ؽبا دور يف ربديد 
االحتياجات الوظيفية الفردية 

 تكنولوجّياتللمتعلمُت وخاصة ل
 الشاملة.  واالّتصاؿاؼبعلومات 

  توفَت التدريب للمعلمُت وغَتىم من
اؼبهنيُت الًتبويُت على كيفية 

االستخداـ األعظمي لتجهيزات 
 تكنولوجّياتة يف ذوي اإلعاق
 ة. الرئيس واالّتصاؿاؼبعلومات 

  توفَت التدريب للمعلمُت وغَتىم من
اؼبهنيُت الًتبويُت لتحديد تفضيالت 

 تكنولوجّياتاؼبتعلمُت فيما ىبص 
، ودعم واالّتصاؿاؼبعلومات 

اؼبتعلمُت ليقّيموا ووبددوا بأنفسهم 
 تكنولوجّياتأفضلياهتم يف الوصوؿ ل

 .اؿواالّتصاؼبعلومات 
 إجراءات التنفيذ 
  ربسُت تقييم مدى التعلم من خالؿ

اؼبعلومات  تكنولوجّياتاستخداـ 
الشاملة اليت تسمح  واالّتصاؿ
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 إجراءات السياسة قيود السياسة أسئلة السياسة أىداف السياسة 
للمتعلمُت بتحديد احتياجاهتم 
ونقلها، فضاًل عن شرح وتبادؿ 

 إقبازاهتم. 
 اؼبعلمُت يف صبيع السياقات  دعم

التعليمية العتماد منهجية تعلم 
تتسم بطابع شخصي مدعومة 

اؼبعلومات  تكنولوجّياتباستخداـ 
 الشاملة.  واالّتصاؿ

  ضماف اغبصوؿ على مواد اؼبناىج
اليت تعتمد على استخداـ منهجيات 
تعلم تتسم بطابع شخصي وتشج ع 

اؼبتعلم على أف يتكيف ذاتياً عند 
اؼبعلومات  تكنولوجّياتداـ استخ

 الشاملة.  واالّتصاؿ
  تكنولوجّياتمكاملة استخداـ 

الشاملة  واالّتصاؿاؼبعلومات 
للمتعلمُت يف أي خطة تعليمية 

فردية أو وثيقة زبطيط تعليمية فردية 
 مشاهبة.

 إجراءات اؼبراقبة 
 البيانات الكمية والنوعية اؼبتفق  صبع

عليها حوؿ مشاركة اؼبتعلمُت 
وإقبازات وـبرجات التعليم الشامل 

بالتعاوف مع اؼبؤسسات التعليمية يف 
 صبيع القطاعات.

 إجراءات التدقيق مل يتم ربديد أو ربقيق  ىل ىناؾ معلومات   تكنولوجّياتإتاحة 
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 إجراءات السياسة قيود السياسة أسئلة السياسة أىداف السياسة 
 واالّتصاؿاؼبعلومات 

الشاملة لدعم الطالب 
ذوي اإلعاقة اؼبعرضُت 
لالستبعاد من التعليم 

ت يف ـبتلف مؤسسا
التعليم والتعلم مدى 

 اغبياة.

واضحة عن تعداد 
اؼبتعلمُت اؼبعرضُت 

لالستبعاد من التعليم 
يف صبيع القطاعات 

 التعليمية؟
  ىل ىناؾ معلومات

واضحة عن توافر 
 تكنولوجّيات

 واالّتصاؿاؼبعلومات 
لتلبية  الشاملة

احتياجات تعلم 
ؿبددة يف صبيع 

 القطاعات الًتبوية؟
  ىل ىناؾ توفَت سلس

 تكنولوجّياتل
 واالّتصاؿاؼبعلومات 

الشاملة عب 
 القطاعات التعليمية؟

احتياجات اؼبتعلمُت 
اؼبعرضُت لالستبعاد من 

التعليم للوصوؿ إىل 
اؼبعلومات  تكنولوجّيات

 .واالّتصاؿ
 اؼبساعدة  تكنولوجّياتال

اؼبتاحة يف سياؽ تعليمي 
رة عند ما ليست متوف

االنتقاؿ إىل قطاعات 
 أخرى.

  انعداـ أو ؿبدودية
التنسيق بُت الكيانات 

اغبكومية اؼبختلفة 
اؼبسؤولة عن توفَت 

يف  تكنولوجّياتال
القطاعات التعليمية 

 اؼبختلفة.

  القياـ بتحليل الوضع على اؼبستوى
احمللي من حيث توفر فرص التعليم 

عاقة يف الشامل للمتعلمُت ذوي اإل
ـبتلف القطاعات: مرحلة ما قبل 

اؼبدرسة، والتعليم األساسي، والتعليم 
ما بعد اؼبرحلة اإللزامية، والتعليم 

العايل وتعليم الكبار وفرص التعلم 
 مدى اغبياة. 

  القياـ بتحليل الوضع على اؼبستوى
 تكنولوجّياتاحمللي من حيث توافر 

الشاملة يف  واالّتصاؿاؼبعلومات 
 اؼبؤسسات التعليمية. ـبتلف 

  القياـ بتحليل الوضع على اؼبستوى
احمللي من حيث مدى توفر التدريب 

للمهنيُت العاملُت يف مؤسسات 
تعليمية ـبتلفة على استخداـ 

 واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّيات
 الشاملة.

 إجراءات الشروط اؼبسبقة 
  ربديد اؼبعايَت الدنيا لتوافر

 واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّيات
الشاملة، والتدريب على 

 واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّيات
وخدماهتا يف صبيع القطاعات 

 التعليمية. 
  ربديد الفجوات يف ؾباؿ توفَت
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 إجراءات السياسة قيود السياسة أسئلة السياسة أىداف السياسة 
 واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّيات

الشاملة يف ـبتلف القطاعات 
التعليمية وتطوير اسًتاتيجيات ؿبددة 

 ؼبعاعبة الفجوات.
 إجراءات التنفيذ 
  وضع وتنفيذ خطط نقل

 واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّيات
 تكنولوجّياتالشاملة لدعم توافر 

الشاملة  واالّتصاؿاؼبعلومات 
اؼبطلوبة للمتعلمُت اؼبتنقلُت بُت 

 اؼبؤسسات التعليمية. 
  ضماف الوصوؿ والدعم العادلُت يف

اؼبعلومات  تكنولوجّياتاستخداـ 
الشاملة يف صبيع  واالّتصاؿ

السياقات التعليمية حبيث ينتقل 
اؼبتعلموف من كوهنم ـبولُت ليصبحوا 

قادرين، مث مستخدمُت واثقُت 
 واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّياتل

 الشاملة.
 إجراءات اؼبراقبة 
  مراقبة التعاوف والعمل عب

القطاعات لضماف اؼبساواة يف 
 تكنولوجّياتاغبصوؿ اؼبستمر على 

الشاملة يف  واالّتصاؿاؼبعلومات 
 .اؼبؤسسات التعليمية وفرص التعلم
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 جدول أعمال السياسة على مستوى المنظمة 1.2

 إجراءات السياسة قيود السياسة أسئلة السياسة أىداف السياسة 
اؿ الدعم الفعّ 

للمؤسسات التعليمية 
وصبيع اؼبهنيُت العاملُت 

معها الستخداـ 
اؼبعلومات  تكنولوجّيات

الشاملة  واالّتصاؿ
لتوسيع اؼبشاركة وزيادة 
فرص التعلم للمتعلمُت 

 ذوي اإلعاقة.

  ىل يتاح التدريب
عبميع  اؼبناسب

 اؼبعلمُت؟ 
  ىل تتاح مواد اؼبناىج

لدعم اؼبعلمُت  الدراسية
والطالب ذوي اإلعاقة 

أو الذين يعانوف من 
 صعوبات التعلم؟ 

  ىل يتاح الدعم من
 قبل اؼبتخصصُت

للوصوؿ إىل 
اؼبعلومات  تكنولوجّيات

 ؟واالّتصاؿ
  ىل يقدـ الدعم

للقيادات التعليمية 
ؼبعرفة قيمة استخداـ 

اؼبعلومات  تكنولوجّيات
الشاملة  واالّتصاؿ

 لدعم التعليم الشامل؟
  ىل ُيسمح للمنظمات

التعليمية بتغيَت الطريقة 
اليت تعمل هبا يف ما 

يتعلق بالتعليم الشامل 
 عموماً 

  إما أف يكوف التدريب
غَت متوفر أو ال يليب 
 احتياجات اؼبعلمُت. 

  ال يدرؾ اؼبعلموف
والقيادات التعليمية 

دورىم يف التعليم 
 الشامل.

 اؼبعلموف والقيادات  يرى
التعليمية تنوع الرأي يف 
الفصوؿ الدراسية على 
 أنو مشكلة، ال فرصة. 

  التنظر اؼبنظمات
ألنفسها على  التعليمية

أهنا منظمات للتعلم، أو 
 ربسُت الذات.

 إجراءات التدقيق 
  إشراؾ صبيع اؼبهنيُت العاملُت يف

اؼبؤسسات التعليمية يف ربديد 
ات، دبا يف األولويات لبناء القدر 

ذلك االتفاؽ على اؼبعايَت اؼبهنية، 
وأولويات التدريب وآليات الدعم 

 الفعاؿ.
 إجراءات الشروط اؼبسبقة 
  تنفيذ برنامج متكامل للتدريب على

اؼبعلومات  تكنولوجّياتاستخداـ 
الشاملة عبميع اؼبهنيُت  واالّتصاؿ

الًتبويُت يغطي التعليم األساسي 
فضاًل عن برامج التطوير اؼبهٍت 

 اؼبستمر.
  ضماف االرتباطات الوثيقة يف صبيع

برامج التدريب اليت تًتاوح بُت 
التدريب اػباص على استخداـ 

 واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّيات
الشاملة والتدريب العاـ يف التعليم 

 الشامل. 
  توفَت التدريب للمدربُت احملًتفُت

 تكنولوجّياتعلى استخداـ 
عموماً  واالّتصاؿاؼبعلومات 
اؼبعلومات  تكنولوجّياتواستخداـ 
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 إجراءات السياسة قيود السياسة أسئلة السياسة أىداف السياسة 
  تكنولوجّياتواستخداـ 

 واالّتصاؿاؼبعلومات 
 الشاملة 

 على وجو التحديد؟ 

الشاملة على وجو  واالّتصاؿ
 التحديد.

  توفَت القيادات التعليمية اؼبدربة
واؼبدعومة لتحديد رؤية استخداـ 

 واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّيات
التعليم الشامل وإدارة  الشاملة يف

 ىذه العملية. 
  إقامة روابط بُت تدريب صبيع

اؼبهنيُت التعليميُت وتدريب 
يي اغبصوؿ على صصاتخا

 واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّيات
لضماف الوصوؿ إىل منهجية مشًتكة 

تستخدـ نفس اؼبصطلحات 
 واؼبفاىيم. 

  إنشاء ىيكليات دعم متعددة
العاملُت التخصصات عبميع اؼبهنيُت 

يف اؼبؤسسات التعليمية الستخداـ 
 واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّيات

 الشاملة يف عملهم. 
 إجراءات التنفيذ 
  تطوير سياسات وخطط

 واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّيات
اؼبستوى  الشاملة يف التعليم على

التنظيمي حبيث تكوف متوائمة مع 
 السياسة الوطنية. 

 حصوؿ صبيع اؼبؤسسات  ضماف
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 إجراءات السياسة قيود السياسة أسئلة السياسة أىداف السياسة 
التعليمية على أشكاؿ ـبتلفة من 

اؼبناىج واحملتوى واؼبواد الرقمية، 
وأنظمة التقدًن التعليمية والبؾبيات 

التعليمية اليت يبكن تعديلها لتلبية 
اؼبطالب اؼبقدمة يف حاالت تعليمية 

 ؿبددة. 
  توفَت أدلة توجيهية واضحة

ومتماسكة حوؿ كيفية تطوير مواد 
ىج الرقمية اليت تقدـ: الوصوؿ اؼبنا

والوصوؿ اغبسي واؼبعريف  ،اؼبادي
للمتعلمُت ذوي االحتياجات 

الواسعة، حبيث يتاح الوصوؿ إىل  
 كل احملتوى التعليمي. 

  توفَت أدلة توجيهية واضحة
ومتماسكة حوؿ ضماف كيفية جعل 

إجرائيات التقييم القياسية العالية 
اؼبخاطر )مثل االمتحانات العامة 

لرظبية( أكثر مشولية من خالؿ ا
اؼبعلومات  تكنولوجّياتاستخداـ 
 الشاملة. واالّتصاؿ

 إجراءات اؼبراقبة 
  دعم صبيع اؼبؤسسات التعليمية

 تكنولوجّياتلقياس استخدامها ل
الشاملة، ومن  واالّتصاؿاؼبعلومات 

مث تطوير اسًتاتيجيات ؼبراقبة 
 تكنولوجّياتاالستخداـ الفعاؿ ل
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 إجراءات السياسة قيود السياسة أسئلة السياسة أىداف السياسة 
يف  الشاملة ّتصاؿواالاؼبعلومات 

 دعم صبيع اؼبتعلمُت. 
  ضماف كوف صبيع اؼبؤسسات

التعليمية تتبع اؼبعايَت الدنيا اؼبعًتؼ 
هبا ؼبواضيع من قبيل الوصوؿ إىل 

اإلنًتنت، والسالمة اإللكًتونية 
 للمتعلم، وؿبتوى الوصوؿ اؼبفتوح.

 

 جدول أعمال السياسة على مستوى النظام 3.4

 إجراءات السياسة قيود السياسة أسئلة السياسة أىداف السياسة 
 تكنولوجّياتتعتب 

 واالّتصاؿاؼبعلومات 
الشاملة أداة لتوسيع 
اؼبشاركة وزيادة فرص 

التعليم واالندماج 
للمتعلمُت اؼبعرضُت 

 لالستبعاد من التعليم.

  ىل يُنظر إىل الوصوؿ
 تكنولوجّياتإىل 

 واالّتصاؿاؼبعلومات 
 تكنولوجّياتوال

اؼبساعدة اؼبناسبة على 
أنو قضية حقوؽ 

 إنساف؟ 
  ىل يدرؾ صبيع اؼبؤثرين

ذوي الصلة القيمة 
 تكنولوجّياتاحملتملة ل

 واالّتصاؿاؼبعلومات 
الشاملة عبميع 

 الدارسُت؟

  :اؼبواقف السلبية ذباه
اؼبتعلمُت اؼبعرضُت 

 ،لالستبعاد من التعليم
 ،والتعليم الشامل

 تكنولوجّياتواستخداـ 
يف  واالّتصاؿومات اؼبعل

 التعليم. 
  االفتقار لوجود منهجية

منظمة لتحديد العوائق 
اليت ربوؿ دوف توفَت 

اؼبعلومات  تكنولوجّيات
 الشاملة. واالّتصاؿ

 إجراءات التدقيق
  إجراء عمليات تدقيق إقليمية وؿبلية

لتحديد اجملاالت ذات األولوية لبناء 
القدرات فيما يتعلق بتدريب صبيع 

 الًتبويُت. اؼبهنيُت
 إجراءات الشروط المسبقة

  تعبئة الرأي حوؿ حق اغبصوؿ على
 واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّيات

الشاملة يف التعليم عبميع اؼبتعلمُت، 
فضاًل عن القيمة اؼبضافة للوصوؿ 

اؼبعلومات  تكنولوجّياتإىل 
لشروبة أوسع من  واالّتصاؿ
 السكاف. 

  تطوير ضبالت توعية واسعة النطاؽ
تسعى بشكل واضح لتطوير مواقف 
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 إجراءات السياسة قيود السياسة أسئلة السياسة أىداف السياسة 
 إهبابية ذباه اإلعاقة.

 إجراءات التنفيذ
  رفع الوعي بالفوائد االجتماعية

اؼبعلومات  تكنولوجّياتالواسعة ل
الشاملة، دبا يف ذلك  واالّتصاؿ

التسهيالت األفضل عبميع اؼبتعلمُت 
والعائد  -وليس فقط لذوي اإلعاقة 

جتماعي على االستثمار من اال
 حيث ربسُت نتائج النظاـ التعليمي. 

  ضماف كوف أىداؼ السياسة اؼبتفق
عليها فيما يتعلق باستخداـ 

 واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّيات
الشاملة يف التعليم تنعكس على 
توجيهات السياسة األخرى )يف 

التعليم العاـ، والتعليم الشامل 
علومات اؼب تكنولوجّياتواستخداـ 
يف التعليم( وأف ؿبتوى  واالّتصاؿ

السياسة يرتبط جبميع السياسات 
األخرى ذات الصلة بغية ضماف 

 تنفيذ سياسة ؿُبكمة.
 إجراءات المراقبة

  صبع معلومات ردود الفعل اؼبتفق
عليها عن فعالية إجراءات التنفيذ يف 

تعزيز اؼبواقف اإلهبابية واؼبعتقدات 
 ولوجّياتتكنفيما يتعلق باستخداـ 

الشاملة يف  واالّتصاؿاؼبعلومات 
التعليم الشامل، وذلك بالتعاوف مع 
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 إجراءات السياسة قيود السياسة أسئلة السياسة أىداف السياسة 
أصحاب اؼبصلحة من صبيع 

 القطاعات.

تنفيذ بنية ربتية فعالة 
الستخداـ 

اؼبعلومات  تكنولوجّيات
الشاملة يف  واالّتصاؿ

صبيع اؼبؤسسات 
 التعليمية.

 فهم مشًتؾ  ىل ىناؾ
 بُت اؼبؤثرين الرئيسُت

بالعناصر  فيما يتعلق
اؼبطلوبة للبنية التحتية 

 تكنولوجّياتالفعالة ل
 واالّتصاؿاؼبعلومات 

 الشاملة؟
  ىل اؼبسؤوليات الفردية

واعبماعية للمؤثرين 
واؼبشاركُت واضحة 

ومتماسكة وترَسل ؽبم 
 بطريقة فعالة؟

  ىل ىناؾ تواصل سلس
بُت اػبدمات 

اؼبتماسكة اؼبوثوؽ هبا 
عب صبيع مستويات 

ص التعلم التعليم وفر 
 مدى اغبياة؟

  ىل ىناؾ إمكانية
وصوؿ إىل موارد تعلم 
أوسع يف اجملتمع لدعم 

الفرص التعليمية 
 الرظبية؟

  ىل اإلطار العاـ لتوفَت

  ىناؾ تفاوت يف
الدعم اؼبتاح يف 

القطاعات التعليمية 
 اؼبختلفة. 

  تتخذ اؼبؤسسات
ومقدمو اػبدمات 

التعليمية منهجيات 
ـبتلفة يف تطبيق 

 معايَت الوصوؿ
األدلة التوجيهية و 

 للمشًتيات.
 ف و اؼبنظمات واؼبهني

غَت واضحُت أو غَت 
دين لقبوؿ مستع

مسؤولياهتم اؼبهنية 
ما يتعلق بتطبيق في

 نولوجّياتتك
 واالّتصاؿاؼبعلومات 

الشاملة يف التعليم 
 الشامل. 

  الوصوؿ إىل اؼبوارد
التعليمية على نطاؽ 

أوسع )مثل 
اؼبكتبات( معدـو أو 

 التدقيقإجراءات 
  ربط صبيع إجراءات ومبادرات

اؼبعلومات  تكنولوجّياتسياسة 
الشاملة يف التعليم على  واالّتصاؿ

 تكنولوجّياتنطاؽ أوسع، وجعل 
يف صلب  واالّتصاؿاؼبعلومات 

السياسات التعليمية مثل تطوير 
اتصاالت اغبزمة العريضة العالية 

 .السرعة يف صبيع مؤسسات التعليم

 المسبقةإجراءات الشروط 
  إنشاء ىيئات رئاسية تضم عدة

مؤثرين لإلشراؼ على تنفيذ ىدؼ 
السياسة وصبيع إجراءات السياسة 

 ذات الصلة. 
  ربديد اؼبعايَت الدنيا لتوفَت أدوات

 واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّيات
يف صبيع القطاعات التعليمية 

لتغطية: منهجيات التصميم العاؼبية، 
صة بالتشغيل واألدلة التوجيهية اػبا

البيٍت، ومعايَت سهولة الوصوؿ، 
 واألدلة التوجيهية للشراء. 

  ربط اؼبعايَت الوطنية الدنيا مع تلك
الواردة يف التشريعات الدولية، إضافة 

إىل تلك اؼبستخدمة يف السياقات 



110 
 

 إجراءات السياسة قيود السياسة أسئلة السياسة أىداف السياسة 
النظاـ على نطاؽ 

واسع يناسب الغرض، 
وبأسعار معقولة 

ويتصف بالديبومة على 
اؼبدى الطويل وببنية 

 ربتية مواتية؟

 ؿبدود.

  اغبصوؿ على فرص
التعليم عن بعد معدـو 

 أو ؿبدود.
  مزودو خدمات التعليم

ال يستوعبوف أو ال 
يعتمدوف منهجية 

 تصميم عاؼبية.

 القطرية األخرى.
  ربديد متطلبات اؼبوارد واؼبصادر

 والفرص والقيود. 
 اؼبدين  ربديد نقاط قوة اجملتمع

 واؼبوارد اليت هبب االستفادة منها. 
  وضع اتفاؽ إلطار اؼبشًتيات على

اؼبستوى الوطٍت ربكمو مبادئ 
 تصميم عاؼبية. 

  ربديد ىيئة قيادية مسؤولة عن
اؼبشًتيات سبتلك القدرات اؼبعرفية 
التقنية الالزمة لفرض اتفاؽ إطار 

 العمل. 
  إنشاء قاعدة بيانات موارد وطنية

 تكنولوجّياتشراء  إلمكانيات
الشاملة  واالّتصاؿاؼبعلومات 

)اؼبنتجات واؼبوردين 
 ..اخل(..اؼبعتمدين

 إجراءات التنفيذ
  االتفاؽ مع صبيع اؼبؤثرين على

اإلجراءات ذات األولوية اليت يتعُت 
ازباذىا، وربديد األطر الزمنية لتنفيذ 

 وتقييم ومراجعة اإلجراءات. 
  بيئةتعزيز مبادئ التصميم العاؼبية يف 

 موردي التعليم. 
  إنشاء روابط بُت تدريب اؼبدرسُت
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 إجراءات السياسة قيود السياسة أسئلة السياسة أىداف السياسة 
وتدريب كل من أمناء اؼبكتبات، 

ووسائل اإلعالـ وموظفي 
 تكنولوجّياتومزودي  ،اؼبعلومات
 تكنولوجّياتومهنيي  ،اؼبعلومات
الواب ومصممي  ،اؼبعلومات
وأفراد الدعم التقٍت  ،واإلداريُت

عدين لضماف وجود منهجية اؼبسا
مشًتكة تستخدـ نفس اؼبصطلحات 

 واؼبفاىيم األساسية.
  ضماف كوف مقدمي اػبدمات

التعليمية اؼبسؤولُت عن تقدًن 
/ أو خدمات و اػبدمات التعليمية

 واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّيات
ذات الصلة يدركوف مسؤولياهتم 

 تكنولوجّياتويعملوف وفقاً ل
الشاملة يف  واالّتصاؿاؼبعلومات 

 سياسة التعليم. 
  تطوير مبادرات يقودىا اؼبؤثروف

لدعم تقاسم اؼبوارد التقنية اؼبساعدة 
عب ؾبموعات ـبتلفة من 

 اؼبستخدمُت النهائيُت. 
  تطوير مبادرات يقودىا اؼبؤثروف

لدعم إمكانية الوصوؿ اؼبتزايدة 
وفرص التعلم غَت  للمجتمع،

دة الوصوؿ الرظبية، دبا يف ذلك زيا
إىل مصادر التعلم العامة وفرص 

 التعلم عن بعد.
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 إجراءات السياسة قيود السياسة أسئلة السياسة أىداف السياسة 

 إجراءات المراقبة
  صبع البيانات اؼبنظمة اؼبتعلقة

باالمتثاؿ للمعايَت الدنيا احملددة 
اؼبعلومات  تكنولوجّياتلتوفَت 

الشاملة يف صبيع  واالّتصاؿ
 القطاعات التعليمية. 

اغبوار والتشاور 
ف مع إشراؾ الفعاال

ذوي اإلعاقة اؼبتعلمُت 
من التعليم وآبائهم 

وفبثلُت عن  ،وفبثليهم
 تكنولوجّيات بيئة

 واالّتصاؿاؼبعلومات 
 الشاملة.

  ىل ىناؾ آليات
مؤكدة للمتعلمُت 

ذوي اإلعاقة ليكوف 
صوهتم مسموعاً يف 

صبيع السياقات 
 التعليمية؟

 ىناؾ آليات  ىل
مؤكدة للمتعلمُت 

اؼبعرضُت لالستبعاد 
من التعليم وآبائهم 
واجملموعات اؼبمثلة 

ؽبم للمسانبة يف 
اؼبناقشات اؼبتعلقة 

بالسياسة على 
اؼبستويات احمللية 

 واإلقليمية والوطنية؟
  ىل ىناؾ إصباع

واسع بُت صبيع 
اؼبؤثرين يف تعليم 
اؼبتعلم على قيمة 

  عدـ تطور السياسات
أو عدـ فهمها من 

قبل الناس الذين تؤثر 
 عليهم. 

  التقليل من قيمة
أصوات اؼبتعلمُت 

اؼبعرضُت لالستبعاد 
من التعليم أو عدـ 

 أخذىا بعُت االعتبار.
  عدـ تواصل اؼبهنيُت

لياء الًتبويُت مع أو 
 األمور بطريقة سهلة. 

  الفوائد احملتملة
 تكنولوجّياتل

 واالّتصاؿاؼبعلومات 
الشاملة يف دعم 

ق مرنة ائاغبوار بطر 
غَت معًتؼ هبا أو 

 مستفاد منها.

 
 

 إجراءات التدقيق
  ربليل الوضع على اؼبستويُت

واحمللي لتحديد اؼبؤثرين  اإلقليمي
 بيئةو  ُت من التعليمالرئيس

 واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّيات
للمشاركة يف اغبوار على اؼبستوى 

 احمللي واإلقليمي و/ أو الوطٍت.

 إجراءات الشروط المسبقة
  بناء منهجية مشًتكة حوؿ مفاىيم

التعليم الشامل للمتعلمُت ذوي 
اإلعاقة تستخدـ نفس اؼبصطلحات 

 وتؤدي إىل اتفاؽ اؼبؤثرين. 
  تطوير وتنفيذ اسًتاتيجية لنقل

اؼبعلومات  تكنولوجّياتسياسة 
الشاملة يف التعليم بشكل  واالّتصاؿ

 فعاؿ عبميع اؼبؤثرين. 
  االتفاؽ مع صبيع اؼبؤثرين حوؿ نظم

اؼبساءلة اليت سيتم ربطها بالسياسة 
 وتنفيذىا. 
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 إجراءات السياسة قيود السياسة أسئلة السياسة أىداف السياسة 
التعليم الشامل 

واستخداـ  عموماً 
 تكنولوجّيات

 واالّتصاؿاؼبعلومات 
الشاملة على وجو 

 التحديد؟
 

  ربديد نقاط العاّلـ مع صبيع اؼبؤثرين
لتنفيذ السياسة ومؤشرات التحقيق 

 اليت سًتتبط باسًتاتيجيات اؼبراقبة
 والتقييم.

 إجراءات التنفيذ
  ربديد ودعم مبادرات فعالة لبناء

القدرات على اؼبستوى احمللي لتعزيز 
 تكنولوجّياتتطوير واستخداـ 

الشاملة يف  واالّتصاؿاؼبعلومات 
 التعليم. 

  توفَت التدريب على استخداـ
 واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّيات

الشاملة آلباء وأمهات وأسر 
ومقدمي الرعاية للطالب ذوي 
اإلعاقة أو فبثليهم، حبيث يسَت 

بالتوازي مع التدريب الذي يتلقاه 
 مهنيو التعليم. 

  دعم اؼبستخدمُت ذوي اػببة يف
 واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّيات

الشاملة ليكونوا دبثابة مباذج 
للممارسة اعبيدة للمتعلمُت 

واؼبربُت ومهنيي اآلخرين، 
 .واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّيات

  تأسيس وصوؿ واسع النطاؽ
ألدوات وؿبتوى التعلم الشامل، 

ودعم اؼبتعلمُت، وأسرىم وفبثليهم 
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 إجراءات السياسة قيود السياسة أسئلة السياسة أىداف السياسة 
يف صبيع حاالت التعلم الرظبية وغَت 

 الرظبية. 
  دعم اؼبؤسسات التعليمية لتكوف

 تكنولوجّياتمبتكرة يف استخداـ ال
ركة واغبوار مع الشاملة لدعم اؼبشا

 ـبتلف اؼبؤثرين يف التعليم الشامل.

 إجراءات المراقبة
  وضع إجرائيات وجداوؿ زمنية عبمع

ومراجعة ردود أفعاؿ اؼبؤثرين حوؿ 
 أنبية وجدوى فرص اغبوار.

دعم مبادرات البحث 
والتطوير اليت تعتمد 
منهجية "اؼبستخدـ 

اؼبشارؾ" واؼبنهجية " 
اؼبتمحورة حوؿ 

 اؼبستخدـ".

  ىل تشتمل أعماؿ
البحث والتطوير 

اؼبتعلقة باستخداـ 
 تكنولوجّيات

 واالّتصاؿاؼبعلومات 
الشاملة ػبدمة 
اؼبتعلمُت ذوي 

اإلعاقة أو صعوبات 
التعلم على ىؤالء 
 اؼبتعلمُت وفبثليهم؟

  ىل تدعم اعبهات
اغبكومية 

االستكشافات 
ق ائاؼبنظمة لطر 

جديدة الستخداـ 
 تكنولوجّيات

  ال يوجد تقييم منظم
آلثار سياسة 
 تكنولوجّيات

 واالّتصاؿاؼبعلومات 
/ أو التعليم و الشاملة

 لشامل. ا
  ىناؾ اختالفات يف

تعاريف اؼبفاىيم 
األساسية )مثل 

 تكنولوجّيات
 واالّتصاؿاؼبعلومات 

الشاملة أو التعليم 
الشامل( اليت يعتمدىا 

صانعو السياسة 
والباحثوف 

 واؼبستخدموف.

 إجراءات التدقيق
  إجراء عمليات التدقيق اإلقليمية

واحمللية لتحديد اجملاالت ذات 
األولوية للبحوث، فضالً عن 

الفجوات يف القدرة على إجراء 
 البحوث الالزمة.

 إجراءات الشروط المسبقة
 على بناء القدرات داخل  العمل

ؾبتمع البحوث لضماف إمكانية 
إجراء البحوث العالية اعبودة حوؿ 

اؼبعلومات  تكنولوجّياتاستخداـ 
الشاملة يف التعليم الشامل  واالّتصاؿ

بشكل فعاؿ على اؼبستوى الوطٍت 
 واؼبستويات احمللية.

  التحقق من التمويل القادـ من
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 إجراءات السياسة قيود السياسة أسئلة السياسة أىداف السياسة 
 صاؿواالتّ اؼبعلومات 

الشاملة، أو تطوير 
أدوات وصوؿ 

جديدة 
 تكنولوجّياتل

اؼبعلومات 
 ؟واالّتصاؿ

  ىل يعمل الشركاء
وف يف ؾباؿ الرئيس

 -البحوث والتنمية 
والصناعة وفبثلي 

مع ؾبتمع  -اجملتمع 
 البحوث؟

 

 يشارؾ  ال
 -اؼبستخدموف 

اؼبتعلموف اؼبعرضوف 
لالستبعاد من التعليم 

يف  -أو أسرىم
األحباث بشكل 

 مباشر. 
  يركز البحث على

، تكنولوجياتطور ال
وليس على تطبيقها 
على التعلم اؼبتسم 
بطابع شخصي يف 

 التعليم الشامل.
  يقتصر البحث على

قطاعات تعليمية 
 معينة )مثل اؼبدارس(

بسياقات ال يهتم و 
 التعلم مدى اغبياة.

 
 

 / أو دولية لدعم أيو مصادر وطنية
برنامج حبوث موافق عليو، وتأمُت 

 ىذا التمويل. 
  ربديد اغبد األدىن من اؼبتطلبات

للمنظمات الراغبة يف اغبصوؿ على 
 الدعم اؼبايل للبحث.

 إجراءات التنفيذ
  تطوير برنامج شامل للبحوث

لتعاوف مع صبيع اؼبؤثرين والتنمية با
، يأخذ باالعتبار صبيع الرئيسُت

 تكنولوجّياتجوانب سياسة 
الشاملة يف  واالّتصاؿاؼبعلومات 

والطويل التعليم وتأثَتىا اؼبتوسط 
 األمد. 

  إنشاء مركز وطٍت يتيح الوصوؿ
لقواعد بيانات / قواعد معرفة تضم 

اؼببادرات البحثية والنتائج 
واؼبخرجات اؼبتعلقة باستخداـ 

 واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّيات
 ية ـبتلفة.الشاملة يف سياقات تعليم

 إجراءات المراقبة
  تطوير البٌت اليت سبّكن الوزارة القائدة

من العمل كمرصد للمبادرات 
البحثية اؼبنّفذة على اؼبستويات احمللية 

 والوطنية والدولية. 
  وضع إجرائيات وجداوؿ زمنية عبمع
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 إجراءات السياسة قيود السياسة أسئلة السياسة أىداف السياسة 
ومراجعة ردود فعل اؼبؤثرين حوؿ 

تأثَت وأنبية وقابلية تطبيق اؼببادرات 
 والبامج واؼبخرجات. البحثية

صبع البيانات لقياس 
ومراقبة وتقييم 

 السياسة.

  ىل يعتمد صبع بيانات
اؼبراقبة على بيانات  

 كمية ونوعية؟ 
  ىل يأخذ صبع البيانات

معلومات اؼبدخالت 
والعمليات والنتائج 

 بعُت االعتبار؟ 
  ىل ىناؾ آليات لقياس

 تكنولوجّياتأثر 
 واالّتصاؿاؼبعلومات 

الشاملة على التعليم 
 الشامل؟ 

  ىل مت استخداـ
إجرائيات تشاركية 

عبمع البيانات تشتمل 
على اؼبتعلمُت وأسرىم 

 وفبثليهم؟

  ؿبدودية أو عدـ توافر
بيانات عن تعداد 
اؼبتعلمُت اؼبعرضُت 

لالستبعاد من التعليم أو 
عن ذبارهبم يف التعليم 

 الشامل عموماً. 
  ؿبدودية أو عدـ توافر

بيانات لإلبالغ عن 
مراجعة السياسة على 

اؼبدى القصَت، أو 
اؼبتوسط أو الطويل 

 األمد.
  مل يتم وضع السياسات

باستخداـ اؼبعلومات 
اليت مت صبعها من خالؿ 

 العمليات التشاركية.
  تقتصر البيانات على

مقاييس كمية بسيطة ال 
 تُبِلغ عن تقييم السياسة.

  توفر بيانات عن
عن اؼبدخالت، دوناً 

العمليات أو النتائج 
اؼبتعلقة باستخداـ 

 إجراءات التدقيق
  ربط ؾبموعات بيانات ؿبددة تتعلق

 واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّياتب
/ أو و الشاملة الوطنية القائمة

إجرائيات صبع البيانات الدولية من 
 أجل ذبنب تداخل اعبهود. 

 لبيانات اغبالية اؼبتصلة ربديد ا
بأغراض القياس، فضالً عن 

الفجوات واؼبعلومات اؼبفقودة اليت 
 سيتم صبعها يف اؼبستقبل.

 إجراءات الشروط المسبقة
  إشراؾ اؼبؤثرين ذوي الصلة يف

االتفاؽ على خطة عمل تضم نقاط 
عاّلـ عبمع البيانات بغية 

استخدامها ؼبراقبة السياسة 
 وتقييمها. 

 يف ؤثرين والشركاء الرئيسُتربديد اؼب 
عمليات صبع البيانات )اؼبنظمات، 

 الباحثُت... اخل(. 
 ُت على مع اؼبؤثرين الرئيس االتفاؽ

ؾبموعات البيانات الكمية، اليت 
تركز على اؼبدخالت )على سبيل 

اؼبثاؿ تطبيق معايَت الوصوؿ، ومبالغ 
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 إجراءات السياسة قيود السياسة أسئلة السياسة أىداف السياسة 
اؼبعلومات  تكنولوجّيات

 الشاملة. واالّتصاؿ
..اخل( ألغراض القياس، .اؼبشًتيات

 واؼبراقبة والتقييم.
 ُت على االتفاؽ مع اؼبؤثرين الرئيس

ؾبموعات البيانات النوعية اليت تركز 
على اؼبخرجات، باستخداـ منهجية 
وعملية استكشاؼ تشاركية وقضايا 
اؼبخرجات ألغراض القياس واؼبراقبة 

 والتقييم. 
  االتفاؽ على اسًتاتيجية نشر

، متعددة األوجو تشمل صبيع اؼبؤثرين
ُت يف الرئيسدبا يف ذلك صناع القرار 

ميادين سياسية أخرى وشركاء 
 اجملتمع اؼبدين. 

  ربديد آليات واسًتاتيجيات تقدًن
لتبادؿ اؼبعلومات حوؿ  التقارير

أىداؼ السياسة، وإجراءاهتا 
 وتنفيذىا مع صبيع األطراؼ اؼبعنية.

 إجراءات التنفيذ
  وضع إطار إلجرائيات صبع البيانات

اليت تدرس حقوؽ اؼبتعلمُت، إضافة 
 إىل قضايا فعالية النظاـ. 

  صبع البيانات الكمية والنوعية اليت
يبكن استخدامها ألغراض القياس 

 دبا يتماشى مع اإلطار اؼبتفق عليو. 
  القياـ خالؿ فًتات زمنية ؿبددة

جبمع البيانات الكمية والنوعية 
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 إجراءات السياسة قيود السياسة أسئلة السياسة أىداف السياسة 
 اؼبستخدمة ألغراض اؼبراقبة اؼبستمرة. 

  القياـ ضمن األطر الزمنية اؼبتفق
عليها جبمع البيانات الكمية والنوعية 

 ألغراض التقييم. 
  صبع البيانات الكمية والنوعية

باستمرار إلعالـ اؼبناقشات اعبارية 
/ أو فوائد توفَت و حوؿ ـبرجات
 واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّيات

الشاملة دبا يتماشى مع صبيع 
 أىداؼ السياسة األخرى. 

 إجراءات المراقبة
  وضع إجرائيات وجداوؿ زمنية عبمع

ومراجعة ردود فعل اؼبؤثرين على 
شفافية وفائدة البيانات الكمية 
والنوعية اليت مت صبعها ألغراض 

 مراقبة السياسة 
  .وتقييمها 
  ضماف امتثاؿ صبيع أنشطة صبع

اتفاقية األمم  لباتالبيانات ؼبتط
اؼبتحدة غبقوؽ األشخاص ذوي 

اػباصة  UNCRPDاإلعاقة 
 جبمع البيانات. 

  مراقبة صبيع اؼبعلومات اؼبتعلقة جبمع
واستخداـ البيانات لتعزيز التقدـ يف 

التنفيذ اؼبستقبلي إلجراءات 
 السياسة.
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 الهيئات المساىمة حولمعلومات 
 

 

 اليونسكو 

واؼبعلومات منذ إنشائها عاـ  واالّتصاؿوكالة األمم اؼبتحدة الوحيدة اؼبتخصصة يف الًتبية والعلـو والثقافة  اليونسكو ىي
. تعمل اليونسكو على هتيئة الظروؼ من أجل السالـ واغبوار بُت اغبضارات والثقافات والشعوب، القائم على 1945

ات االجتماعية اؼبهمشة، دبن فيها األشخاص ذوو اإلعاقة، إىل احًتاـ القيم اإلنسانية اؼبتعارؼ عليها. إف وصوؿ الفئ
اؼبعلومات واؼبعرفة مدرج بالكامل يف الوثائق االسًتاتيجية لليونسكو. تؤمن اليونسكو أف تعزيز حقوؽ اإلنساف العاؼبية 

سائل اإلعالـ واالعًتاؼ هبا وتوفَت اغبصوؿ على اؼبعلومات واؼبعارؼ، ال سيما من خالؿ االستخداـ اؼببتكر لو 
، يساعد على ضماف إسهاـ كل مواطن، دبن فيهم األشخاص ذوو اإلعاقة، بشكل واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّياتو 

 أفضل يف التنمية االجتماعية واالقتصادية.
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/access-to-
knowledge/access-for-people-with-disabilities 

 (G3ictالمعلومات واالتصال الّشاملة ) تكنولوجّياتالمبادرة العالمية ل
 واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّياتاؼببادرة العاؼبية ل - (G3ictاؼبعلومات واالتصاؿ الّشاملة ) تكنولوجّياتاؼببادرة العاؼبية ل

بالتعاوف مع األمانة العامة التفاقية حقوؽ األشخاص ذوي  2006ىي مبادرة تأييد أُطلقت يف كانوف األوؿ  -الشاملة 
اؼبعلومات ومنظمات األشخاص ذوي اإلعاقة. تتمثل مهمتها يف  تكنولوجّيات، وصناعة UNDESAاإلعاقة يف 

 تكنولوجّياتيف تعزيز الوصوؿ الرقمي وال (CRPD)تسهيل ودعم تنفيذ أحكاـ اتفاقية حقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة
 .اؼبساعدة

مايكروسوفت  اؼبنحة السخية الواردة من شركة (G3ictاؼببادرة العاؼبية لتكنولوجّيات اؼبعلومات واالتصاؿ الّشاملة )تقد ر 
 لتطوير ىذا اؼبنشور.

www.g3ict.org 
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 امل الوكالة األوروبية لذوي االحتياجات الخاصة والتعليم الش
من الدوؿ  28الوكالة األوروبية لذوي االحتياجات اػباصة والتعليم الشامل ىي منظمة مستقلة تعمل كمنصة للتعاوف بُت 

األعضاء يف ؾباؿ االحتياجات اػباصة والتعليم الشامل. يتمثل ىدفها يف ربسُت السياسات التعليمية واؼبمارسة للمتعلمُت 
اإلعاقة واالحتياجات التعليمية اػباصة. يركز عمل الوكالة على األولويات القطرية اليت تتماشى مع األىداؼ  ذوي

، دبوجب االتفاقات الدولية، مثل 2020والتدريب. اسًتاتيجية  االسًتاتيجية لالرباد األورويب، على النحو احملدد يف التعليم
وتنفق عليها  1996اإلعاقة واتفاقية حقوؽ الطفل. تأسست الوكالة عاـ اتفاقية األمم اؼبتحدة غبقوؽ األشخاص ذوي 

 وزارات التعليم يف الدوؿ األعضاء وتتلقى دعمها أيضاً من اؼبؤسسات األوروبية.
http://www.european-agency.org 

  األلكسو
 جامعة نطاؽ يف تعمل تونس، مقرىا متخصصة، وىي منّظمة حكومّية نّظمة العربّية للًّتبية والثّقافة والعلـواؼباأللكسو ىي 

وبتنسيق ؾبهودات الّدوؿ ّلّي، احملو  االقليمي ستويُتاؼب على والعلـو والثقافة الًتبيةب بالنهوض أساسا عٌتتُ و  العربية الدوؿ
ؼبيدانّية ا هتتّم بتوفَت الّدراساتاألنشطة األلكسو لتحقيق ىده الغايات ؾبموعة من نجز تو . االتاألعضاء يف ىذه اجمل

واإلحصائّية واألدلّة والوثائق اؼبرجعّية، كما تقـو بتنفيذ مشاريع هتدؼ إىل بناء اإلنساف العريّب عب ترسيخو يف ىويّتو القويبة 
ودعم انفتاحو على اؼبوروث الكويّن وعلى قيم اغبداثة واؼبدنّية. وتويل اؼبنّظمة أنبّّية خاّصة ؼبساعدة الّدوؿ األعضاء اليت 

صعوبات ظرفّية أو مزمنة، كما تسّخر جزءا كبَتا من ؾبهوداهتا للعناية بالفئات اليت تواجو خطر االستبعاد والّتهميش، سبرّب
زيد تطوير وخاّصة منها فئات األشخاص ذوي اإلعاقة واألّمّيُت. وقد البرطت األلكسو يف الّسنوات األخَتة يف مشروع ؼب

ا وإيالئها أنبّية خاّصة لتكنولوجّيات اؼبعلومات واالّتصاؿ كأدوات تساعد على أدائها عب مراجعة جذريّة ألساليب عمله
ضماف قباعة العمل وفاعلّيتو، وكعنصر حيوّي من شأف امتالكو وحذؽ الّتعامل معو أف يدعم ؾبهودات إكساب الّشباب 

 اف الّتنمية اؼبستدامة جملتمعو.العريّب كفايات القرف اغبادي والعشرين حىّت يكوف عنصرا فاعال يف بناء مستقبلو وضم
http://www.alecso.org 
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الشاملة يف التعليم لألشخاص ذوي اإلعاقة. وينصب  واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّياتيعرض ىذا اؼبنشور مبوذج سياسة ل

لدعم تنفيذ اتفاقية األمم اؼبتحدة غبقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة  واالّتصاؿاؼبعلومات  تكنولوجّياتالًتكيز على استخداـ 
(UNCRPD ،2006 :ًوربديدا ،) 

 إمكانية الوصوؿ9اؼبادة :.  
 حرية الرأي والتعبَت واغبصوؿ على اؼبعلومة21اؼبادة :.  
 التعليم الشامل. 24اؼبادة : 

د لتطوير ؿبتويات وثائق سياسة وطنية جديدة، تكمل وثائق على ىذا النحو، فإف مبوذج السياسة قد يكوف دبثابة مور 
السياسات القائمة، أو يبكن استخداـ األقساـ أو اؼبلحقات الفردية كموارد لتدقيق أو تنفيذ السياسات القائمة. ويبكن 

راؼ ذات طعديد األ أيضًا استخداـ مبوذج السياسة كمنصة لزيادة الوعي والدخوؿ يف حوار على اؼبستوى الوطٍت مع
 .الّصلة

 للمزيد من اؼبعلومات يرجى االتصاؿ بػ:

UNESCO 

Communication and Information Sector Knowledge Societies Division 

7, Place de Fontenoy 

75352 Paris 07 SP 

France 

 

 
 


