
 

 

 رسائل أساسية عملية المنحى:

 

يقرتب املوعد النهائي احملدد لتحقيق أهداف التعليم للجميع على حنو سريع، إال أّن حجم االستبعاد من التعليم 
يف املائة  51أو ) وي اإلعاقة يف مجيع أحناء العاملذ منللقلق، وال سيما أّن أكثر من مليار شخص  اال يزال مثي 

التعليم وعلى صعيد االنتفاع به.  يفال يزالون يعانون من الوصم والتمييز السكان يف العامل(  من إمجايل عدد
ويتعّّي تسريع اجلهود املبذولة واإلجراءات املّتخذة على الصعيد العاملي لتحقيق التعليم للجميع هبدف ضمان ما 

 يلي: 
 

األوىل اليت يتعّّي على  اهلامةاخلطوة و ؛في التعليم الكامل حقالاألشخاص ذوي اإلعاقة  حأن يُمن   -1
يف توقيع الوثائق التقنينية والتصديق عليها، وال سيما اتفاقية األمم  تتمثل يف هذا اجملال البلدان اختاذها

. التعليميف جمال  مكافحة التمييزبشأن  اليونسكو اتفاقيةو املتحدة بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 
ذها. واليوم، يبلغ عدد البلدان اليت صّدقت لى هذه االتفاقيات وتنفّ ع تصّدقالبلدان أن مجيع ويتعّّي على 

 ارتفاع إىل يبلدا، األمر الذي يش 541اتفاقية األمم املتحدة بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة على 
 إمنائية شاملة. الوعي واالعرتاف مبسألة اإلعاقة بوصفها مسألة  نسبة

 

بيانات متصلة ل منتظمة وموثوقة وحتليل مجع عملية إىل تستندو ، التعليم على الشواهد سياساتتقوم أن و  -2
ويتعّّي نشر الوقائع واألرقام املتعّلقة بوضع تعليم . أدىن كحدّ فة حبسب اجلنس واملوقع  باإلعاقة ومصنّ 

السياسات وإعداد الربامج ورصد  وضعاألشخاص ذوي اإلعاقة على نطاق واسع وإتاحتها للجميع هبدف 
 برامج التعليم وتقييمها. 

 

تشمل أن و  األولوية للتعليم الجامع المنفذَّة على الصعيدين الدولي والوطني رامج التنميةبعطي تُ وأن  -3
مبدأ ضمان إدراج أكثر مشولية؛ ويتعّي بوصفها وسيلة لبناء جمتمعات وذلك عاقة، اإل ذوي األشخاص

مبادئ حقوق اإلنسان  بناء علىضمن خطط التنمية ألشخاص ذوي اإلعاقة واملتساوية لالتامة اركة شامل
 واملساواة بّي اجلنسّي واحرتام التنوّع الثقايف واللغوي. 

 

ن   -4 أن جيري و  طوال حياتهمالمعارف والمهارات اكتساب فرصة عاقة اإل ذويمجيع األشخاص  حوأن ُيم
. وهلذة الغاية، يتعّّي على سياسات إمكانياهتم الكاملة لتحقيقمن خالل التعليم على حنو مستدام متكينهم 



الحواجز التي تحول دون  لزابحيث تُ  تعزيز التعّلم مدى الحياةالتعليم اجلامع واسرتاتيجياته وبراجمه 
 لكبار. باألطفال ومرورا بالشباب ووصوال إىل ا، بدءا كافة  الفئات العمرية ضمنالتعّلم 

 

 جامعدراسي منهج  واعتماد نة وجامعةكّ بيئة ممُ إنشاء عرب اجليد يستفيد مجيع املتعّلمّي من التعليم وأن  -1
 والنفسي واالجتماعي واإلبداعي.  الفكريعىن بتنمية املتعّلمّي على الصعيد يم 

 

الكتساب املعارف الضرورية  أثنائها ما قبل الخدمة وفيالمعّلمون والمربّون تدريبا مالئما يتلّقى أن و  -6
يشمل مجيع املتعّلمّي بغض الذي م لتعيلاملهارات والكفاءات الالزمة لتلبية االحتياجات املتنّوعة ل وتنمية

 النظر عن قدراهتم، فضال عن تطبيق تكنولوجيات املعلومات واالتصال اجلامعة. 
 

من املشاركة يف تعليم أطفاهلم  وانك  ُيم و ماإشراكا تاأولياء التالمذة وأعضاء المجتمع المحلي  أن يمشركو  -7
 ذوي اإلعاقة. 

 

وسهلة  ،الكفاية هفيبما ، بما في ذلك الموارد المفتوحة، متوفرة التعليميةالموارد وأن تكون  -8
االحتياجات  ةتلبي على حنو يتيح هلا ومكّيفة ومعقولة التكلفة، ،مة تصميما جيدامصمّ و  االستخدام،

 التعّلمية املتنّوعة. 
 

مع حبيث تتماشى مع طبيعة اإلعاقات و وتُوض ع لها مواصفات خاصة الحلول التكنولوجية أن ُتكيَّف و   -9
قدرات اخلرباء  اخلاص؛ ويتعّّي أن تمبىنو  ّي العامعمليات التدريس من خالل إشراك اجلهات املعنية من القطاع

وغيهم من موّفري التعليم  اإللكرتونيةيف التعليم، واملوظّفّي املسؤولّي عن تكنولوجيا املعلومات يف املكتبات 
 يف تطبيق تكنولوجيات املعلومات واالتصال اجلامعة. وتمدع م 

 
لقضية  شموليامنظورا  5112خطة التنمية لما بعد عام يف إطار  املندرج برنامج التعليم يعتمدوأن  -51

على صعيد حتقيق اإلنصاف واملساواة على صعيد مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة و من أجل  اإلعاقة
 اإلجنازات اليت حيققوهنا يف التعليم ويف غيه من اجملاالت. 

 


