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 "لذوي االحتياجات الخاصة" ةالخطة الوطنية التربوي

 
  - I المقدمـة 

إن التعمم حق لمجميع. انطبلقا من ىذا المبدأ الذي كرستو الشرع اإلنسانية واالجتماعية العالمية 
منيا والمحمية، أقر لبنان حرية التعمم وضمن حق جميع المبنانيين في تعميم أبنائيم بما يتبلءم مع 

يم وخصوصياتيم الروحية ضمن احترام المبادئ واألسس الجامعة التي يقوم عمييا الوطن قناعات
 وفي إطار االلتزام باألنظمة والقوانين التي تنظم التربية والتعميم. 

إن تعّدد قطاعات التعميم )خاص ورسمي( ىو ميزة في النظام التعميمي في لبنان، مكنتو من تخطي 
ا، كما مكنتو من تعميم التعميم وتوزيع أعبائو وتوسيع مساىمة المراحل الحرجة التي مر بي

المؤسسات االجتماعية والتربوية. ىذه الميزة أوجدت وضعًا تربويًا فيو أيضًا الكثير من التفاوت 
والفروقات لناحية النوعية ومستويات األداء التربوي ال سيما في المدرسة الرسمية حيث تشير 

يادة نسبة الرسوب والتسرب واليدر وعدم تمكن ىذه المدرسة من النمو المؤشرات التربوية إلى ز 
ذوي  منيا شريحةوالتطور بحيث عجزت حتى اآلن عن تأمين التعميم لجميع شرائح المجتمع سيما 

 االحتياجات الخاصة.

كما أن القرارات التربوية التي تعنى بشؤون ذوي االحتياجات الخاصة تعاني من تعددية مصادر 
ر التربوي مما يؤدي إلى فقدان المرجعية الواحدة المختصة لمعناية في شؤون واحتياجات القرا

 مختمف شرائح التبلمذة وعمى كافة المستويات االجتماعية والتربوية والصحية.
 
 

 -II  في المنطمقات 
 التوجه السياسي التربوي -1
اقية حقوق ذوي لبنان ىو من واضعي شرعة حقوق اإلنسان ومن الموقعين عمى اتف 

(، ومن المشاركين في مؤتمر "سبلمنكا"، فمذلك ومن 2007اإلحتياجات الخاصة )حزيران 
حيث المبدأ ركزت الحكومات المبنانية التي تعاقبت منذ التسعينات حتى تاريخو، جيودىا 
عمى التخطيط التربوي الذي يتبنى المبادئ التي أقرتيا وثيقة الطائف لجية اإلندماج 

ار والمشاركة الوطنية وعمى حق المواطنين عمى اختبلف فئاتيم ومذاىبيم وأطيافيم واإلنصي
في التمتع بالحقوق المنصوص عنيا في الشرعة العالمية لحقوق اإلنسان لجية تكافؤ 
الفرص في مجاالت العمم والتربية وفي مجال الخدمات اإلجتماعية المتعددة والتي أقرىا 

 الدستور المبناني أيضًا.
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طبلقًا إذًا من فكرة احترام الحقوق اإلنسانية والمدنية والحماية من التمييز، وتوفير ان
الخدمات األنسب من خبلل تدابير شاممة ىي اليوم مشروع التحدي الذي قررت وزارة التربية 
أن تطبقو بعد الخطوة األولى التي قامت بيا الحكومة المبنانية باتجاه العدالة االجتماعية 

صدارىا خطة التعميم لمجميع فيي اليوم تضع عند إقرا األسس رىا قانون حقوق المعوقين وا 
في مشروع دمج ذوي االحتياجات الخاصة، وتعمل عمى وضع خطة متكاممة  العممية

 لتعميميم أو لدمجيم في المدارس النظامية.
في النظام ورغم ما تم القيام بو وعمى أىميتو، يبدو أنو غير كاٍف إلحداث النقمة النوعية 

التربوي، فمذلك فإن األولويات يجب أن تعطى ألىداف "التعميم لمجميع" والتي يمكن لخطط 
 التطوير التربوي القائمة حاليًا وما نحن بصدد تحضيره، أن تؤكد وتركز عمييا.

 
 :222/2222القانون رقم  -2

ألساسية الصادر عن أعمى مرجعية مؤسساتية وضع األطر ا 220/2000إن القانون رقم 
لمختمف حقوق المعوقين ولكنو لم يشمل حقوق وواجبات بعض الفئات، كما أنو لم يترجم 

الذي يعفي التبلمذة  16614إلى قوانين وقرارات تنفيذية فيما عدا صدور المرسوم رقم 
المتفوقين من متابعة عدد السنوات المنيجية في مراحل التعميم ما قبل الجامعي، كما جاء 

 ليحدد حاالت إعفاء ذوي صعوبات التعمم من اإلمتحانات الرسمية. 16417المرسوم 

 الخاصة ىذه اإلجراءات اإلستثنائية وغيرىا مما يختص بالشؤون التربوية لذوي االحتياجات
تقتضي قرارات إجرائية مختصة وتقتضي مرجعية تربوية موحدة، فمذلك ومن أجل توحيد 

ستراتيجية وطنية تربوية موحدة لتسييل عممية القرار التربوي كان ال بد من وضع خطة إ
 دمج ذوي اإلحتياجات الخاصة في المدارس والصفوف النظامية.

 
 مؤتمر سالمنكا في اسبانيا: -3

يعتبر البيان الصادر عن المؤتمر العالمي المعني بتعميم ذوي اإلحتياجات الخاصة الذي 
، بشأن المبادئ والسياسات 1994حزيران  7نظمتو اسبانيا بالتعاون مع اليونسكو في 

والممارسات في تعميم ذوي اإلحتياجات الخاصة، والذي بحث التحوالت األساسية في 
السياسة التي يقتضييا الترويج لنيج " التعميم لمجميع"، المدماك األول واإلطار الذي يمكن 

 لمحكومات والمنظمات أن تسترشد بنصوصو وتوصياتو.
منظمة دولية التزاميا بيدف "التعميم لمجميع" إذ  25كومة ووقد أعمنت ثمان وثمانون ح

أكدت عمى حق كل طفل في التعميم وأنو عمى النظم والبرامج التعميمية التي تعّدىا وزارات 
التربية والتعميم أن تراعي الخصائص الفردية لمطفل وقدراتو واحتياجاتو الخاصة في التعميم 
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ة الذين يجب تأمين فرص اندماجيم في المدارس ال سيما منيم ذوي اإلحتياجات الخاص
العادية عمى أن تكون قادرة عمى تمبية تمك اإلحتياجات وتييئة البيئة الصالحة عممًا بأن 

 الدمج ىو الوسيمة األنجح لمكافحة التمييز والتيميش.
وقد ناشد المجتمعون الحكومات بأن تعطي األولوية من حيث السياسة والميزانية لتحسين 

بغض النظر عن الفروقات الفردية  التبلمذةميا التعميمية بحيث يمكنيا قبول جميع نظ
 والصعوبات التي يعانونيا.

تيم التربوية واعتماد مبدأ التعميم لمجميع اكما ناشد تمك الحكومات بالتشريع كقاعدة لسياس
 والذي يقضي بإلحاق ذوي اإلحتياجات الخاصة في المدارس العادية، عمى أن توضع
استراتيجيات لمكشف المبكر عن حاالت اإلعاقة مما يستدعي مشاركة المجتمع األىمي 

 ومنظمات وجمعيات المعوقين التي تعنى بشؤون ذوي االحتياجات الخاصة.
ولم يغفل المجتمعون عن دور المعمم في ىذه المسألة فأصروا عمى تضمين برامج إعداده 

 م ذوي اإلحتياجات الخاصة في مدارس جامعة.قبل الخدمة وفي أثناء تدريبو مسألو تعمي
كما حض المؤتمرون المجتمع الدولي ال سيما الحكومات التي لدييا برامج لمتعاون الدولي 
ووكاالت التمويل الدولية، وعمى األخص منظمة األمم المتحدة لمتربية والعمم والثقافة 

ج األمم المتحدة لمتنمية وبرنام (UNICEF))اليونسكو( ومنظمة األمم المتحدة لمطفولة 
)بامت( والبنك الدولي وغيرىا عمى أن تساند ىذه الحكومات لتنمية تعميم ذوي اإلحتياجات 
الخاصة وأن تضاعف مدخبلتيا من أجل تحسين كفاءة دعم الخدمات الخاصة بذوي 

 اإلحتياجات.
ييئات الوطنية كما دعت اليونيسكو بصفتيا المنظمة الخاصة بالتربية لتعزيز تعاونيا مع ال

الرسمية وتكثيف مشاركتيا في تخطيط وتنفيذ خدمات لتعميم ىذه الفئات، واألىم بالنسبة 
إلينا مساندة المسؤولين في تحسين إعداد المعممين وتدريبيم في مجال تقديم الخدمات 

 التعميمية والتربوية لذوي اإلحتياجات.
طارًا لتوحيد سياسة وعمل الدولة انطبلقًا مما تقدم يمكن اعتبار "بيان سبلمنكا" مد خبًل وا 

الذي اعتمدتو الجمعية العامة لؤلمم  48/96لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لممعوقين )القرار 
 وىو يعتبر من المبادئ التي توجو العمل عمى الصعيد الوطني. المتحدة(

 
 لمتعميم لمجميع. 1992مؤتمر جومتيان  -4

، 1990عام ن بتايبلند االتربية لمجميع" والذي عقد في جومتي " أشار مؤتمر اإلعبلن العالمي حول
من خبلل  ىا،جممة من الحقائق، خمفتيا التركة التعميمية في معظم دول العالم رغم تأكيد إلى

رغم مما يبذل من جيود  وعمى .مأن لكل شخص الحق في التعمّ  ،اإلعبلن العالمي لحقوق اإلنسان
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السابقة وبالذات في مرحمتو األساسية لم  ن التعميم خبلل العقودلضمان حق التربية لمجميع، إال أ
 .منوالمتوقع يحقق الطموح 

من خبلل أىدافو عمى تعميم االلتحاق بالتعميم وتأمين المساواة،  مؤتمر جومتيانركز 
وتوفير التربية األساسية لكل األطفال واليافعين والراشدين. وتحقيقًا ليذا الغرض ينبغي 

توفير خدمات ذات نوعية جيدة في مجال التربية األساسية، واتخاذ إجراءات التوسع في 
 مناسبة لمحد من أوجو التفاوت.

ويتعين إيبلء عناية خاصة بحاجات التعمم لذوي االحتياجات الخاصة ويجب أن تتخذ 
اإلجراءات البلزمة لتأمين فرص تعميمية متكافئة لجميع فئاتيم، باعتبارىا جزءًا من النظام 

 التربوي. وقد كان لبنان من البمدان التي وقعت عمى إعبلن التعميم لمجميع.
 
 مشروع خطة العمل الوطنية  لمتعميم لمجميع في لبنان  -5

قام المركز التربوي لمبحوث واإلنماء بوضع "خطة وطنية لمتعميم لمجميع" إطارىا االىداف التي خرج 
ماك آخر من مداميك النيوض بالتربية في لبنان بعد بيا "منتدى دكار". وىذه الخطة ما ىي إال مد

 .1994المدماك األساسي " خطة النيوض التربوي" التي صدرت في العام 
 

تمتزم الخطة الوطنية لمتعميم لمجميع بتأمين تكافؤ الفرص لكافة ابناء المجتمع المبناني وبحقيم 
ع الشرعة العالمية لحقوق اإلنسان ومع المقدس بااللتحاق بالتعميم األساسي وىنا تمتقي بأىدافيا م

لمتعميم  1990أىداف إعبلن سبلمنكا الخاص بتعميم ذوي االحتياجات الخاصة، ومؤتمر جومتيان 
 لمجميع.

وقد ورد في الخطة الوطنية لمتعميم لمجميع من ضمن التوجيات المحورية المتعمقة بذوي االحتياجات 
حاق ذوي الحاجات الخاصة بالمدرسة وتوفير البرامج الخاصة: " االستمرار بتوفير إمكانات الت

 والوسائل التعميمية المبلئمة وتأمين الدعم التربوي لمييئات والوزارات المعنية". 
 
 خطة وزارة التربية والتعميم العالي لتطوير القطاع التربوي  -6
"جودة التعميم  وزارة التربية والتعميم العالي خطة لتطوير القطاع التربوي تحت عنوانعدت أ

 . 23/4/2010ووافق مجمس الوزراء عمى تنفيذىا بتاريخ  من أجل التنمية"
استندت اإلستراتيجية الوطنية لمتربية والتعميم عمى المبادئ األساسية التي كرسيا الدستور  وقد 

ى حرية المبناني ووثيقة الوفاق الوطني والقوانين التي ترعى شؤون التربية والتعميم والتي تؤكد عم
التعميم والحق في العمم وتوفير العمم لمجميع وتأمين الفرص والمستمزمات المتكافئة لمتعمم، وىي 
المبادئ التي أكدتيا أيضًا المواثيق الدولية التي يمتزم بيا لبنان وأىميا: اإلعبلن العالمي لحقوق 
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فية، واالتفاقية الدولية لحقوق اإلنسان والعيد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقا
 الطفل.

إذًا  تيدف خطة وزارة التربية إلى إزالة التفاوت بين فئات الشعب المبناني السيما في مجال 
التعميم األساسي مع التركيز عمى تأمين فرص كاممة ومتكافئة لمجميع، ومع التأكيد عمى 

بحيث يحقق الدارسون نتائج  تحسين كافة الجوانب النوعية التي تقدميا المدرسة لمجميع
 ممموسة السيما في الميارات األساسية لمحياة.

وبصورة خاصة تيدف ىذه الخطة إلى رفع مساىمة التعميم الرسمي حيث تظير الحاجة 
وحيث يقصر التعميم عن تمبية حاجات كل فئات المتعممين، السيما االلتزامات المبدئية 

ضمن المدرسة الرسمية وتوفير الدعم التربوي  لتوفير التحاق ذوي االحتياجات الخاصة
واإلداري لمييئات والمؤسسات التي تعنى بتوفير التعميم األساسي ليم كالمادة والوسائل 

 التعميمية والترتيبات الخاصة باالستقبال واالمتحانات.
وقد أثبتت تجارب بعض البمدان إمكانية دمج أطفال وشباب من ذوي االحتياجات في 

معة حيث يستطيع ىؤالء الحصول عمى أكبر قدر من الخدمات التعميمية المتقدمة مدارس جا
ستراتيجيات تعميم  ومن فرص االندماج االجتماعي السيما مناىج دراسية مناسبة ومبلئمة وا 
قامة عبلقات تشاركية مع المنظمات األىمية التي  وتنظيم يتاح من خبلليا استخدام موارد وا 

 معة بمستمزمات وخدمات مما ال تتيحو المدارس العادية.تقوم بمد المدرسة الجا
 
 اإلستراتيجية الوطنية لمتربية والتعميم -7

اإلستراتيجية توجياتيا من المبادئ التربوية األساسية التي تم اإلجماع عمييا، وبخاصة  هتستمد ىذ
ات الدولية والعربية حول المقاربات اإلنسانية في التربية والتعميم، التي تستند إلييا توصيات المؤتمر 

التربية والتعميم في توجيو التعمم نحو التنمية الشاممة لمشخصية اإلنسانية، وااللتزام بالشراكة 
المجتمعية الواسعة بين المعنيين بالشأن التربوي من اجل تأمين حاجات التعمم اإلنسانية وبناء 

 مجتمع المعرفة.
 الوطنية لمتربية والتعميم ما يمي:وقد ورد في اإلطار العام لئلستراتيجية  
 

 تعميم متوافر عمى أساس تكافؤ الفرص
  سنوات، ورفع مستوى االلتحاق ليذه الشريحة  5-3إتاحة التعميم الرسمي لؤلطفال بين

 بمن فييا ذوي االحتياجات الخاصة.
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  سنة عمى أن يكون التعميم الرسمي في متناول  15تعميم أساسي إلزامي حتى عمر
من فييم ذوي االحتياجات الخاصة وأن يوفر فرصًا متكافئة في االلتحاق الجميع ب

 والمتابعة الدراسية والنجاح.

 رعاية ذوي االحتياجات الخاصة )الموىوبين والمعوقين( في التعميم األساسي. 

 توفير مستمزمات العناية بذوي االحتياجات الخاصة في التعميم األساسي. 

  ت الخاصة )الموىوبين والمعوقين( في التعميم الميني رعاية ذوي االحتياجاتعميم و
 .والتقني

 .توفير مستمزمات العناية بذوي االحتياجات الخاصة في التعميم الميني والتقني 
 

ىنالك بمدان ال يوجد عندىا مدارس تربية مختصة فقامت بتطوير المدارس العادية وتأىيميا 
ية والتربوية لغالبية األطفال والشباب كما وتجييزىا بحيث يمكنيا توفير الخدمات التعميم

 قامت بتوفير تدريب المعممين بحيث أصبحوا متمكنين من تعميم ذوي اإلحتياجات الخاصة.

 
 III- المعطيات المتوفرة 

بالرغم من التزام لبنان بـ "أن التعميم حق لمجميع" إال أنو لم يجد طريقو لمتطبيق، عمى األقل في 
المدارس غير مؤىمة الستقبال التبلمذة ذوي االحتياجات  ىذه ال تزال المدارس الرسمية حيث

وتوفير الخاصة والقابمة لمدمج وذلك لناحية تأمين األبنية والتجييزات والوسائل المساعدة من جية 
 التربويين المتخصصين من جية أخرى .

لوزارة الشؤون  ، فإن برنامج تأمين حقوق المعوقين التابع1أما لجية المعطيات اإلحصائية
االجتماعية يعمل عمى قاعدة معمومات حاممي "بطاقة المعوق الشخصية" فقط والبالغ عددىا 

( أما الباقون فبل يمكننا رصدىم أو إحصائيم إال من خبلل دراسة 1بطاقة )جدول رقم  76013
 شاممة في جميع المناطق المبنانية . 

                                           
1
 ين.الجمهورية اللبنانية، وزارة الشؤون االجتماعية، برنامج تأمين حقوق المعوق 
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 ت بحسب الفئة العمرية التعميميةتوزع عدد ونسبة  حاممي البطاقا 1جدول رقم 

 % النسبة العدد العمر

 0.1 222 1الى  0من 

 2.1 1582 5-2مرحمة الروضة 

 5.9 4454 11-6المرحمة االبتدائية  -التعميم االساسي

 3.6 2752 14-12المرحمة المتوسطة  -التعميم االساسي

 3.8 2901 17-15 -التعميم الثانوي

 84.3 64102 وما فوق 18من 

 122 76213 المجموع

 

%( بعمر الدراسة، يتوزعون عمى المناطق عمى الشكل 13.3فردًا ) 10107ومن بين ىؤالء ىنالك 
 .( 2التالي )جدول رقم 

 
 توزع عدد ونسبة  حاممي البطاقات بحسب الفئة العمرية التعميمية والمحافظة 2جدول رقم 

 المحافظة
 6-11  12-14 15-17 

 %النسبة المجموع
 % النسبة العدد % النسبة العدد % النسبة العدد

 5.3 539 5.9 171 5.6 155 4.8 213 بيروت

 35.3 3564 35.4 1026 35.1 966 35.3 1572 جبل لبنان

 22.5 2275 21.3 618 22.5 618 23.3 1039 الشمال

 14.4 1458 14.8 430 14.7 405 14.0 623 الجنوب

 13.5 1366 12.5 362 14.0 384 13.9 620 البقاع

 9.0 905 10.1 294 8.1 224 8.7 387 النبطية

 100.0 12127 100.0 2921 100.0 2752 100.0 4454 المجموع

 
إن النسبة القصوى لذوي االحتياجات الخاصة ممن يحممون بطاقة يتواجدون في جبل لبنان 

 %(.5.3في بيروت ) يي%( أما النسبة الدنيا ف22.5%( يتبعيم في محافظة الشمال )35.3)
(. فاألفراد الذين يعانون من إعاقة حركية 3إن ىذه الشريحة تعاني من إعاقات مختمفة )جدول رقم 

% ىم بعمر التعميم االبتدائي 40.4% سسيمتحقون بالتعميم و52.3%، منيم 39.3مثبًل يشكمون 
 يرىا.ويمكن حل مشكمتيم من خبلل تييئة البنية المدرسية من بناء ومرافق وغ
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 توزع عدد ونسبة  حاممي البطاقات بحسب الفئة العمرية التعميمية واإلعاقة 3جدول رقم 

 نوع االعاقة

 المجموع 15-17 12-14  6-11  2-5

 النسبة % العدد النسبة % العدد النسبة % العدد النسبة % العدد النسبة % العدد

 39.3 5251 33.8 1155 36.3 1167 40.4 2033 52.34 896 حركية

 49.2 6577 53.0 1810 52.4 1687 48.7 2452 36.68 628 عقمية

 8.4 1117 9.1 311 8.4 270 7.8 390 8.53 146 سمعية

 3.2 432 4.1 141 2.9 94 3.1 155 2.45 42 بصرية

 100.0 13377 100.0 3417 100.0 3218 100.0 5232 100.0 1712 المجموع

 

 
 ات بعمر الدراسة بحسب نوع اإلعاقةرسم بياني  لحاممي البطاق

 

 
 

    

 

  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

وب والتسرب )جدول لمرسومعرضون  فردًا  لدييم صعوبات تعممية 3794إلى جانب ىؤالء ىنالك         
 (. 4رقم 
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 توزع عدد ونسبة  حاممي البطاقات ممن لديهم صعوبات تعممية   4جدول رقم 

 النسبة % العدد المحافظة 

 14.7 557 بيروت

 56.6 2147 جبل لبنان

 7 266 الشمال

 10.2 388 الجنوب

 6.5 248 البقاع

 5 188 النبطية

 100 3794 المجموع

 
اإلحصائية في المركز التربوي لمبحوث واإلنماء، أن نسبة اإلعادة لدى التبلمذة وتشير المؤشرات 

% في الصف السابع األساسي، وىي ترتفع 15.4%  في الصف الرابع األساسي و14.2سجمت 
ومن بين العوامل التي تؤدي عادة إلى اإلعادة  2بصورة عامة كمما انتقمنا من صف إلى صف أعمى

والتي تبقى من دون  ة التي يعاني منيا بعض التبلمذةيملصعوبات التعمّ والرسوب والتسرب ىي ا
 .رصد وتحديد ومعالجة

ات الخاصة ياجحتكل ذلك يدل عمى مدى الحاجة إلى توفير المعطيات لتحديد فئات ذوي اال 
 ومعرفة مكوناتيا واتخاذ التدابير الناجعة لحميا.  

 
IV - األهداف العامة 
 

رس الرسمية تأمينًا لمبدأ تكافؤ الفرص وشروط ال في المدتوسيع قاعدة االستقبا .1
 .التبلمذةالتحاق كامل لمختمف فئات 

تحسين شروط التعميم األساسي وظروفو ونوعيتو دون تمييز كإجراء وقائي لمحد من  .2
 التسرب ومن التيميش.

وضع آليات لرعاية كافة أنواع القصور لتعوض إمكانات البيئة العائمية لمشرائح  .3
 جتماعية األضعف.اال

 لحظ آليات دعم مدرسي لمختمف ذوي اإلحتياجات الخاصة. .4

                                           
2
 المركز التربوي للبحوث واإلنماء                                      2212-2222تطور المؤشرات التربوية  
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 تأىيل بعض أفراد الييئة التعميمية عمى كيفية تعميم ودعم ذوي اإلحتياجات الخاصة. .5
تأمين مدارس دامجة وتأمين الشروط المادية من أبنية وتجييزات ووسائل مكيفة مع  .6

 ة.حاالت جميع األطفال ذوي االحتياجات الخاص
 .التبلمذةاإلىتمام بجودة ومواءمة المناىج لمختمف فئات  .7
 إدخال اختصاصيين في بنية المدرسة الكتشاف اإلعاقات والصعوبات ومعالجتيا. .8
 تعميم ثقافة الحقوق عمى جميع فئات المجتمع المبناني. .9

 .فتح المدرسة عمى المحيط بما يسمح بإشراك األىل في برامج الوقاية.10
 
V- تاإلشكاليا 
 
ىي إشكالية تربوية فمقد كثرت الدراسات واألبحاث في مجاالت ذوي  اإلشكالية األولى: -

اإلحتياجات الخاصة في العقود األخيرة من القرن الماضي، وما زالت قضايا ومشكبلت 
مختمف اإلعاقات تحتاج إلى تعميق ال سيما تمك المتعمقة بتحديد المفاىيم واألطر 

االت المتعددة. والسبب في نظرنا يعود إلى تعدد الفروع النظرية والتعريفات بالمج
واإلختصاصات والنظريات التي تدرس قضايا اإلعاقة والصعوبات واإلضطرابات ومنيا 
الطب وعمم النفس وعمم األعصاب والصحة وعمم المغة. ىذا التعدد يسيم في تباين 

عمى تحديد مفاىيم وجيات النظر عند أىل اإلختصاص والمعرفة وينسحب ىذا التباين 
 وقضايا ومجاالت ذوي اإلحتياجات الخاصة.

ىذه اإلشكالية في تعدد مصادر التعريف والتحديد تنعكس وتؤثر عمى أصحاب 
ان مؤشرات تساعد يالقرار التربوي فعمى اية معايير يستندون لتحديد اإلعاقة ولتب

ج، ومن ندمج عمى توصيفيا، وبالتالي اإلجابة عمى األسئمة التي تطرح: ىل ندم
 ومتى ندمج وأين ندمج، وما ىو الدمج، وكيف نعرفو؟

ىذه اإلشكالية ممكن التعامل معيا من خبلل تبني المقاربة النفس تربوية وليس 
العيادية فيما يخص التعامل مع ذوي الحاجات الخاصة والمتمثمة بـأن الدمج  فمسفة 

وكميا تجمع عمى ان قائمة عمى معايير حددتيا النظريات التربوية جميعيا 
باستطاعة أي كان ميما كانت اختبلفاتو وتباين قدرات التعمم لديو ودرجة ذكائو، ال 
بد ان يتعمم إذا ما ىيئت لو البيئة المناسبة والتعميم المناسب والمعمم الكفؤ والمؤىل. 
كما انو أي الدمج، ثقافة اجتماعية مبنية عمى وعي األفراد لحقوقيم وحقوق أقرانيم 

ي فئة انتموا أو ألي عرق أو لون، أو ألي دين، فالحق عدل والحق ال يستثني أل
أحدًا فكمنا متساوون أمام القانون. ولقد اعترفت القوانين جميعيا بحق كل فئات 
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الناس وبتساوييا أمامو إذا فإن تعميم ذوي االحتياجات الخاصة ىو مسألة أساسية 
 تتعمق بالقيم التربوية واالجتماعية.

 
 بنية المدرسة والخدمات التي تؤدييا من جية ومن جية أخرى عدم  إلشكالية الثانية:ا

توفر الموارد البشرية المختصة الصالحة لتعميم ىذه الفئات. صحيح أن جيودًا عديدة 
بذلتيا وزارة التربية وخاصة المركز التربوي لمبحوث واإلنماء الذي أجرى العديد من 

. إاّل أن عديدة ي نتجت عنيا توصيات وخطط عملالمؤتمرات وورش العمل والت
 لمنيوضضعف إمكانات الدولة رغم وعييا بأن االستثمار في التربية ىو األنجح 

 الوطن، حال دون إيجاد آلية تنفيذية لوضع الخطط موضع التنفيذ.ب

 

إن التجديد الذي حممتو المناىج، والذي قام عمى أساس اإلجماع  اإلشكالية الثالثة: -
ني الذي حصل حول أىميتو وضروريتو، اصطدم بحقائق الواقع التربوي بمؤسساتو الوط

وموارده البشرية والمادية. وأىم ىذه الحقائق ىي ان البيئة المدرسية لم تكن مييأة 
لتمبية مستمزمات ىذه المناىج ولم يتم العمل عمى تأمين مستمزماتيا قبل تطبيقيا 

نب المعاناة األساسية لمنظام التربوي كفعالية وتعميميا. فمم تتطرق مثبًل إلى جوا
ومردودية ىذا النظام )خطة التربية لمجميع( والمتمثمة بعدم وجود بنى وموارد تدعم 

والمتمثمة بالرسوب واإلعادة والتسرب وضعف مستويات  التبلمذةتعمم جميع فئات 
 التحصيل في كافة القطاعات.

التي منعت التحديث والتطوير وأضعفت أىمية ىذا النظام بموارده التربوية والبشرية 
الموارد البشرية وبنية المؤسسة التربوية بشكل عام، كان ضحية األحداث األليمة التي 
عانى منيا لبنان وربما اعتبر المسوؤلون أن تحديث المناىج بحسب األىداف التي 

طموب وحل حددتيا خطة النيوض التربوي سيكون كافيًا إلحداث التغيير النوعي الم
 المشاكل التي أفرزتيا الحرب المبنانية.
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.VI مستمزمات الخطة 

لضمان االلتزام بتوجيات الخطة عمى مستوى السياسة العامة، ال بد من توفير الشروط األساسية 
 والمستمزمات الضرورية إلطبلقيا واالنتقال إلى الجوانب اإلجرائية وىي:

 

 )التشريع( تأمين بنية مسؤولة - أ

  مياميا المتابعة والتنسيق ضمن وزارة التربية ومع الشركاء وما  ىيئة متخصصةتكميف
 يستمزم من تحديد لآلليات وأطر العمل التقنية واإلدارية.

  تحديث أنظمة اإلدارة التربوية المتعمقة بالمعمومات والموارد البشرية والمالية باتجاه
 لتربوي.ا تعزيز إمكانات المدرسة الرسمية لتأمين نجاح الدمج

  تغيير في بنية المدرسة الدامجة وتعديل أدوارىا من خبلل النظر في وضع الكادر
إدخال عناصر جديدة تساىم في  عن طريقالبشري الوظيفي وتجديد دوره وميامو 

 .تعميم ومساندة مختمف فئات ذوي االحتياجات الخاصة
 

 عدادها وتدريبها.تحديد الموارد المادية والبشرية الالزمة وكيفية تأمينها وا    - ب

إن المعطيات المتوفرة تشير إلى ضرورة توفير صيغ تأىيل متنوعة أكاديميًا وتربويًا وفي مجاالت 
واختصاصات مختمفة. كما يجب أن تشمل برامج إعداد وتأىيل لمعناصر التي سوف تساند 

 .ذوي االحتياجات الخاصةالمعممين العاديين في إعداد برامج مكيفة لمختمف 
 جات الخطة في ىذا المجال تشمل إعداد :إن حا
 .متخصصين لبرامج الرعاية والدعم واالستمحاق 

 .متخصصين لبلكتشاف المبكر ورصد صعوبات التعمم 

 جات الخاصة.تياحمتخصصين في تعميم ذوي اال 

 إعداد وتدريب الجسم اإلداري. 

نيم من التعامل الذي يمك   كما تقتضي الخطة تدريب المعممين الحاليين المفتقدين لئلعداد التربوي
 الميمشين اجتماعيًا وتعميميًا.  التبلمذةمع ذوي االحتياجات الخاصة وغيرىم من 

 
 ج_ البيئة المدرسية

 تطوير وتكييف البناء المدرسي في المدارس الدامجة. 

 تأمين التجييزات والوسائل التربوية والتقنية البلزمة. 

 درسةتحضير البيئة المجتمعية الداخمية لمم. 
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 والبرامج المناهج -د
 تكييف وتعديل المناىج التربوية ووضع برامج لموصول إلى خدمات متنوعة ومتكافئة. 

 برامج ال صفية وبرامج خاصة بالميارات الحياتية. 

 البرامج العبلجية الخاصة بحسب فئات االحتياجات الخاصة. 

 

 المتعمم من ذوي االحتياجات الخاصة -ه
   ذوي االحتياجات الخاصة في  التبلمذةآليات عمل لقبول وضع سياسات واضحة و

 .المدرسة
 تحديد فئات االحتياجات الخاصة وعمميات الدمج وأنواع الخدمات المناسبة ليا 

 .تحديد طرق تشخيص االحتياجات وأدوات القياس والتقويم والمستمر 

 
 األهل والمجتمع المحمي -و

  ة الدمج التربوي لذوي االحتياجات األىل والمجتمع المحمي ألىمية وكيفيتوعية
 .الخاصة

 برامج لمساندة ودعم األىل. 

 
عالنية وتوثيق -ز  برامج إعالمية وا 

  المواكبة اإلعبلمية لممشروع والخطة من لحظة إطبلقيا عبر وسائل وأدوات متعددة لتعميم
 ثقافة الدمج في المجتمع.

 بلستفادة الحقًا من التجربةتوثيق مسار العمل في في المشروع والخطة منذ البداية ل 
 
 تطبيق تجريبي لمخطة -ح

يتم تطبيق الخطة عمى عينة مختارة من المدارس موزعة في جميع المحافظات ومتابعة ومراقبة 
 ق األىداف المتوخاة.التطبيق لمتحقق من مدى تحقي
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 التربوية لدمج ذوي االحتياجات الخاصة محــاور الخطـة الوطنيــة

 المحور األول
 البنية التأسيسية إلرساء نظام الدمج في المدارس الرسمية

 
 الجهات المعنية المهام اإلجراءات واألنشطة

ولجنة  إنشاء لجنة تنسيق عميا -1
، تضم الوزارات المعنية، تنفيذية

 إلدارة شؤون الدمج والخدمات
التربوية واالجتماعية والصحية 

ن خطة موجميع المفاعيل الناتجة 
 الدمج.

 المرحمة األولى:
 إدارة مشروع الدمج ومتابعة تنفيذه في جميع المجاالت وعمى الصعد كافة. 4-4

دارة إنفاقيا. 4-2  تأمين الموارد المالية وا 

الدمج، تأمين الموارد البشرية المختصة لتأليف لجان العمل المقترحة لتنفيذ خطة  4-3
 موائح تعّدىا لجنة التخطيط(.ل ا)وفقً 

 روزنامة وآلية لعمل المجان ومتابعةوضع تشكيل جميع المجان المختصة و  4-4
 ا.أعماليا دوري  وتوجيو 

وضع قاعدة معمومات بالمواضيع الخاصة بالدمج في متناول المجان مع التأكيد  4-5
ات والمنجزات عمى االستفادة من عمل لجان "مشروع الدمج الوطني" والنتاج

 القّيمة التي صدرت عنيا.

 وزارة التربية. -

 المركز التربوي. -

 وزارة الشؤون االجتماعية. -

 وزارة الصحة. -

 

: يجب أن تضم ىذه مالحظة
ن من ذوي يالمجنة اختصاصي

 الخبرة.الكفاءة و 

 استمرار عمل المجنة العميا. المرحمة الثانية:
 متابعة اإلشراف عمى عممية الدمج لجية:

ع السياسات والتوجيات التربوية واالجتماعية والصحية لعممية الدمج في وض 4-6
 المدارس الرسمية.

طالع عمى كل المستجدات في موضوع الدمج وتطبيق ما يتالءم منو في البيئة الا 4-7
 المبنانية.

 وزارة التربية. -

 المركز التربوي. -

 وزارة الشؤون االجتماعية. -

 وزارة الصحة. -
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 الجهات المعنية المهام اإلجراءات واألنشطة
اإلشراف عمى تأمين الموارد المالية والبشرية المختصة لحاجات الدمج في المدارس  4-8

 الدامجة.

 لتشمل جميع المدارس.تدريجي ا اعدة الدمج توسيع ق 4-9

 تأمين التجييزات والوسائل واألدوات لزوم المدارس الدامجة. 4-41

 …العمل عمى تأمين تدريب العاممين في حقل الدمج بشكل مستمر 4-44

 التشبيك الدائم مع الوزارات المعنية لتأمين التكامل عمى صعيد الخدمات وعمى  4-42
 والحّد من ازدواجية القرار وتعّدد مصادره.، لتفادي اليدر مختمف المستويات

عالنية لمترويج لمخطة. 4-43  التحضير لحمالت إعالمية وا 

 

: يجب أن تضم ىذه مالحظة
ن من ذوي يالمجنة اختصاصي

 الخبرة.الكفاءة و 

تطوير القوانين الالزمة من أجل  -2
تفعيل عممية الدمج التربوي 
واالجتماعي لمختمف فئات ذوي 

 االحتياجات الخاصة.

 المرحمة األولى:
لجية األخذ بما ىو مالئم منو لتنفيذ خطة الدمج  221/2111مراجعة القانون  2-4

 وترجمتو إلى مراسيم وقرارات إجرائية.
 مجمس النواب. - لخطة.متيا مع اقتراحات اءإعادة النظر بالمراسيم والقرارات الصادرة ومال 2-2

 مجمس الوزراء. -

 وزارة الشؤون االجتماعية. -

وزارة التربية وبعض  -
االختصاصيين من ذوي 

 الخبرة.

 المرحمة الثانية:
استصدار القوانين والمراسيم وترجمتيا إلى قرارات تنفيذية، في ضوء ما تقترحو  2-3

 .باستمرار المجان المختصة العاممة في مختمف مجاالت الخطة

النظر في النظام الداخمي لممدارس الرسمية لمرحمَتي التعميم األساسي  إعادة 2-4
 والتعميم الثانوي بما يتناسب مع معايير المدرسة الدامجة.

استصدار التشريعات الالزمة لتأمين شروط الدمج الفضمى لذوي االحتياجات  2-5
 … الخاصة في فروع التعميم العالي كافة وكذلك في المعاىد المينية والتقنية
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إنشاء قسم لمتربية المختصة في  -3
كمية التربية في الجامعة المبنانية 
إلعداد معممين ومعممات مختصين 
في االكتشاف والتدخل المبكرين 
وفي تعميم مختمف فئات ذوي 

 االحتياجات الخاصة.

 المرحمة األولى:
 وضع ىيكمية لقسم التربية المختصة في كمية التربية )الجامعة المبنانية(. 3-4

وحيد المعايير والمقاربات التربوية لمتيارات المختمفة المعتمدة في الجامعات ت 3-2
 الخاصة في لبنان.

)عمى أن تمحظ  توصيف المناىج والبرامج الالزمة إلعداد معمم التربية المختصة 3-3
 .مالحظات النيج الحقوقي(

 وضع معايير وشروط االنتساب إلى ىذا القسم وتحديد مدة التخّصص. 3-4

 ج المالئمة إلعداد معممين مختصين.وضع المناى 3-5

 وضع أنظمة لمتقويم واالمتحان والمباراة. 3-6

 تأمين الموارد البشرية المختصة لمتعميم في ىذا القسم. 3-7

 ممعايير المعتمدة.ل اتجييز القسم بالتجييزات والوسائل واألدوات الالزمة وفقً  3-8

 صادرة عنيا.تبادل الخبرات مع الجامعات الخاصة واالستفادة من النتاجات ال 3-9

 

 رئاسة الجامعة المبنانية  -

بعض التربويين من كمية  -
 التربية.

من ذوي  اختصاصيون -
 الخبرة.

وبدء عممية  إجراء مباراة لقبول تالمذة في قسم التربية المختصةالمرحمة الثانية:  
 .اإلعداد

 بدء عممية اإلعداد. 3-41
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إنشاء قسم أو دائرة لمتربية  -4
التعميم المختصة في وزارة التربية و 

العالي تعنى باألمور التنظيمية 
واإلدارية وترعى تطبيق األنظمة 
والقوانين العائدة لدمج مختمف 
فئات ذوي االحتياجات الخاصة في 
الصفوف النظامية في المدارس 

 الرسمية العادية.

 :تكون ميمتياتأليف لجنة المرحمة األولى: 
أخذ باالعتبار شؤون جميع تعمى أن الدائرة المقترحة  أووضع ىيكمية القسم  4-4

 فئات ذوي االحتياجات الخاصة.

توصيف ميام الموارد البشرية، الذين سوف يعممون في القسم المختص وتحديد  4-2
 كفاياتيم واختصاصاتيم.

 وضع أسس ومرتكزات وآليات عمل القسم المختص أو الدائرة. 4-3

ف عمى توصيف الميمات الرئيسة والمتفرعة التي تسيم في حسن تنفيذ اإلشرا 4-4
 عمل المدارس الدامجة، وحسن إدارتيا.

والوسائل واألدوات الالزمة لحسن تنفيذ  تجييز القسم أو الدائرة بالتجييزات 4-5
 عمميات الدمج في المدارس الدامجة.

اختصاصيون في اإلدارة  -
 التربوية.

اختصاصيون في التربية  -
 المختصة.

 موظفون إداريون. -

 المرحمة الثانية: 
لمقترحة في الدائرة أو القسم المذكور، بحسب الميام والكفايات تعبئة الوظائف ا 4-6

 واالختصاصات المطموبة.

 اإلشراف الفعمي عمى عمل المدارس الدامجة. 4-7

لمختمف فئات ذوي االحتياجات الخاصة  هومعايير تأمين شروط التعميم الجّيد  4-8
 لجية:

 تأمين المستمزمات والمعدات واألدوات. - أ

 ئة الصحية السميمة والمالئمة لمدمج.تأمين وتحديد معايير البي - ب

إدارة ممفات مختمف فئات ذوي االحتياجات الخاصة بما يخدم تسييل تنفيذ الدمج  4-9
 المالئم لكل منيم وتقديم المساعدات والخدمات الضرورية ليم.

 

تشكيل أو إنشاء لجنة من  4-1
االختصاصيين لإلشراف عمى 

تحديد مضامين الممفات التي يجب رفعيا عند تقديم طمبات الترشيح  4-4-4
 لالمتحانات.

اختصاصيون في مختمف  -
فئات ذوي االحتياجات 
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إجراء االمتحانات الرسمية 

متطمبات وتأمين جميع ال
الموجستية والفنية لتسهيل 

 عممية إجرائها.
 

: يمكن إلحاق ىذه المجنة بدائرة مالحظة
والتعميم  التربيةوزارة االمتحانات في 

  .العالي

رشح بحسب دراسة ممفات المرشحين السيما المسارات التعميمية لكل م 4-4-2
 الخطة الفردية لتأمين المستمزمات المالئمة والمسيمة إلجراء االمتحانات.

 إجراء بعض االختبارات والمقابالت عندما تستدعي الحاجة. 4-4-3

تأمين بيئة االمتحان المالئمة والمستمزمات التربوية والوسائل واألدوات  4-4-4
ات وصياغة األسئمة وتكييفاتيا بما يتالءم مع احتياجات مختمف فئ

 المرشحين.

 الخاصة.

ا وفقً  طبيب مختص -
 .لمحاالت

 موظفون إداريون. -

إنشاء قسم أكاديمي لمتربية  -5
المختصة، في إطار الهيئة 
األكاديمية في المركز التربوي 
)وزارة التربية( لوضع مناهج 
وبرامج ونظم تقويم وامتحانات 

تياجات لمختمف فئات ذوي االح
ن والخاصة )بما فيهم الموهوب

 ن(.ووالمتفوق

وضع معايير وأسس لتكييف مناىج التعميم العام لتتالءم مع مختمف فئات ذوي  5-4
 ن.و ن والموىوبو فييم المتفوق ناالحتياجات بم

وضع معايير ومحكات لنظم التقويم واالمتحانات لجميع الفئات من ذوي  5-2
 االحتياجات الخاصة.

 الكتشاف والتدخل المبكرين.وضع نظم وآليات ل 5-3

وضع مناىج وبرامج دعم لممعممين العاديين لمساعدتيم عمى المشاركة مع  5-4
الفريق المختص في المدرسة عمى اكتشاف ذوي االحتياجات الخاصة والمساعدة 

 وضع وتنفيذ الخطط الفردية. عمى

مية إنتاج أدلة وأدوات تساعد المعممين العاديين عمى اكتشاف الصعوبات التعمّ  5-5
 وكيفية مقاربتيا الصّفية.

توصيف مرجعي لجميع االختصاصات المينية المتدخمة في شؤون الدمج  5-6
 –مراكز الموارد لمخدمات  – وخدماتو وعمى مختمف المستويات )المركز التربوي

 الفريق المختص في المدارس وغيرىا(.

 
 

اختصاصيون في التربية  -
المختصة وعمم النفس 

 التربوي.

مع إمكانية استدعاء  -
 االختصاصيين عند الحاجة.

واالستعانة بخبرات القطاع  -
 ن طريق التعاقدمالخاص 

 .حاجةلم اباستمرار وفقً 
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اصة المعنية، التنسيق مع كمية التربية المختصة المنشأة وكميات الجامعات الخ 5-7

لتقنين الروائز المستخدمة لقياس استعدادات وقدرات ومختمف نواحي النمو 
)العقمي والعاطفي واالجتماعي( الخاصة بمختمف فئات ذوي االحتياجات 

 الخاصة.

التربوية بنية لمخدمات  إيجاد -6
الخاصة بذوي االحتياجات تابعة 
لمراكز الموارد في دور المعممين 
والمعممات الموزعة عمى مختمف 

  .المحافظات

 
المركز التربوي لمبحوث في : مالحظة
 .واإلنماء

م االختصاصيين المشار إلييم في خانة الجيات المعنية، في تأليف فريق يض 6-4
 في المدارس الدامجة. التربويةكل مركز موارد لتقديم الخدمات 

توصيف الخدمات التربوية واالجتماعية والصحية الممكن تأديتيا لمختمف فئات  6-2
 ذوي االحتياجات الخاصة.

من  لطفولة المبكرةرصد واكتشاف ذوي الحاالت الخاصة والتدخل المبكر )في ا 6-3
 .باستمرار ( لتالفي تفاقم الحاالت والحّد منياسنوات 8عمر صفر إلى 

وبعدىا مشروع الدمج التجريبي  إطارالمختارة في رصد الحاالت في المدارس  6-4
 في جميع المدارس.

تمرير الروائز النفسية واالختبارات وأدوات من خالل  إجراء التشخيص األولي 6-5
 الضرورة. القياس والتقييم عند

 توجيو التالمذة إلجراء بعض الفحوصات الطبية في المراكز الصحية. 6-6

لوزارتي الصحة التنسيق األفقي مع مراكز الخدمات الصحية واالجتماعية التابعة  6-7
أو تمك التابعة لممنظمات العالمية والمحمية ومع القطاع  والشؤون االجتماعية

 ا لمتالمذة وألىالييم.ما يختص بالخدمات الممكن تقديمي األىمي في

التنسيق العمودي مع المركز التربوي لمبحوث واإلنماء ووزارة التربية من جية  6-8
ومع الفريق المختص، المنشأ في المدارس الدامجة، لتأمين التدريب أو إلنتاج 

 فرة في المدرسة.ااألدوات ووضع األدلة والمساعدة في تأمين الخدمات غير المتو 

لنفس اختصاصيون في عمم ا -
 التربوي.

اختصاصيون في التربية  -
 المختصة.

اختصاصيون في معالجة  -
 النطق.

 –اختصاصيون سيكو  -
 حركيين.

 مرشدون تربويون.  -

 مرشدون صحيون. -

الفريق المختص في  - رصد وكشف ذوي االحتياجات الخاصة في المدرسة. عمىالمساعدة  4-7إنشاء نواة خاصة أو فريق  -7
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مختص في كل مدرسة دامجة 
لتسهيل ورعاية عممية دمج 
مختمف فئات ذوي االحتياجات 
الخاصة إلى جانب توفير جميع 

تمزمات التي تؤمن لهم المس
 ظروف التعميم الجّيد.

 األولي والفحوصات الطبّية. المسحتأمين  7-2

تأمين لوائح بمستمزمات الدمج من تجييزات ووسائل وأدوات والسعي مع  7-3
 المعنيين في وزارة التربية لتأمينيا.

"المصدر" أو معمم الالفردية لكل طالب ومتابعتيا مع  المساىمة في وضع الخطة 7-4
 الصف، وباقي أعضاء الفريق والمعمم "المصدر" أو "المرجع"."المرجع" 

التنسيق مع أولياء األمور بكل ما يتعمق بأوالدىم من ذوي االحتياجات الخاصة  7-5
 سيما لوضع الخطة الفردية.ال 

لمحمي تسيم في نشر ثقافة وضع برامج وأنشطة لممجتمع األىمي والمجتمع ا 7-6
 الدمج.

تأمين البيئة المدرسية الدامجة السميمة لتأمين تعميم جّيد لذوي االحتياجات  7-7
 المدرسة(. ضمنالخاصة )تعميم ثقافة الدمج 

تأمين المستندات الخاصة بممفات التالمذة ورفعيا إلى الدائرة اإلشراف عمى   7-8
 المختصة في وزارة التربية في الوقت المناسب.

 المدارس.

إنشاء غرف مصادر في المدارس  -8
 الدامجة.

م مع حاجات تالمذة ذوي يتواءتجييز غرف المصادر في المدارس الدامجة بما  8-4
 االحتياجات الخاصة.

 تأمين الموارد البشرية ليذه الغرفة ")معّمم مورد أو معّمم مرجع(" إعداده وتدريبو. 8-2

ربوية الخاصة والمالئمة لكل حالة من حاالت تأمين الخدمة التو المساندة  8-3
 .في المدرسة مختمف فئات ذوي االحتياجات الخاصة

قسم المختص المنشأ في ال -
 وزارة التربية.

في  مكتب اإلعداد والتدريب -
 .المركز التربوي

الفريق المختص في المدرسة  -
 "المعمم المرجع".+ 

 
 

 الجهات المعنية المهام اإلجراءات واألنشطة
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خال بعض اإلضافات عمى إد -9
ا السّمم التعميمي تتيح تعميمً 

ا لمموهوبين والمتفوقين موائمً 
من جهة والمتسربين والعاممين 

 من جهة ثانية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :تنويع المسارات التعميمية في التعميم النظامي 

نجاز برنامج الحمقة الواحدة في سنتين مع التأكيد إفتح مسار تعميمي يجيز لممتفوقين،  9-4
 عمى إتمام المنيج بكاممو.

 وضع برامج اثرائية لتعزيز تعميم ىذه الفئة. 9-2

إجراء دراسة لرصد كثافة تمركز المتسربين والعاممين وفتح بعض المدارس في أوقات  9-3
 غير منتظمة ومالئمة ليذه الفئات.

وزارة التربية والتعميم  -
 العالي

)المركز التربوي لمبحوث 
 واإلنماء(.

موم منظمة األونسكو لمع -
 والتربية.

، والميمشة فتح مسار تعميم غير نظامي في بعض المدارس في المناطق الريفية 9-4
يسمح لألوالد المتسربين أو العاممين ممن ىم بعمر التمدرس االلتحاق بالمدرسة في 

 أوقات مناسبة غير األوقات العادية.

 وضع مناىج مالئمة ومتنوعة تقضي:  9-5

الحساب واستخدام  –الكتابة  –اسية )القراءة بتعميم الميارات الحياتية األس - أ
 التكنولوجيا الحديثة(.

 …بالتدريب الميني عمى بعض المين الحرفية والصناعية وغيرىا - ب

وضع نظم تقويم وامتحانات لمتعميم غير النظامي تسمح لفئة المتسربين والعاممين  9-6
عمميم في بإجراء امتحانات ونيل شيادات رسمية خاصة. كما تسمح ليم بمتابعة ت

 برامج خاصة.ل االمينيات وفقً 

 بعض المختصين. -

 بعض التربويين. -

 منظمات المجتمع األىمي -

 
: يمكن االستفادة مالحظة
ية في مصر التجربة المن 
 الموضوع.ىذا 

وضع سياسة توظيف في  -11
المدارس الدامجة الستقطاب 
عناصر مختصة تسهم في 
تعميم ومساندة مختمف فئات 

صة أو ذوي االحتياجات الخا
تعيينهم في الوظائف والمراكز 

تأليف لجنة لدراسة الحاجة إلى معممين في التربية المختصة أو في اختصاصات  41-4
أخرى )تراىا المجنة مالئمة( لتوظيفيا في المدارس الدامجة أو في الوظائف 

 المستحدثة.

معممين في التربية الخاصة وغيرىا من االختصاصات المطموبة إجراء امتحان قبول  41-2
 بواسطة مجمس الخدمة المدنية.

مع اختصاصيين في إطار المدارس الدامجة ووزارة التربية مرحمي ا قبول التعاقد  41-3
 والمركز التربوي لمبحوث واإلنماء في حال استحالة إجراء امتحان قبول.

 لجنة التنسيق العميا. -

 مجمس الخدمة المدنية. -

المركز التربوي لمبحوث  -
 واإلنماء.

وزارة التربية والتعميم  -
 العالي.
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المستحدثة في وزارة التربية 

 .اموالمركز التربوي وتوابعه
معممين  –نظار  – يرينالييئة التعميمية )مدإعطاء حوافز مادية ومعنوية ألفراد  41-4

وخدم( في المدارس الدامجة، لتعزيز رغبتيم وقبوليم  –عاديين ومعممين مختصين 
 في تعميم ورعاية ذوي االحتياجات الخاصة.

بناء أو إعادة تأهيل بعض  -11
المدارس بما يتناسب مع 
المعايير والمواصفات 
 حالهندسية التي تسم

باستيعاب وتسهيل دمج جميع 
فئات ذوي االحتياجات 

 الخاصة.

 تأمين البنى التحتية اآلمنة التي تسمح بتنقل ذوي االحتياجات الخاصة في المدرسة. 44-4

والمداخل والمنحدرات المالئمة التي تأمين المرافق الصحية والمالعب والمصاعد  44-2
 قات.و  تسمح بالتنقل بدون مع

 تأىيل أماكن خزن لمممتمكات الشخصية. 44-3

 تأىيل أماكن راحة وأماكن خاصة بتغيير الثياب. 44-4

 تأىيل غرفة تمريض مجيزة إلجراء اإلسعافات األولية والمعاينات الطبية الدورية. 44-5

 .تأىيل غرف لمخدمات الصحية والنظافة 44-6

ألبنية المدرسية في قسم ا -
وزارة التربية والتعميم 
العالي بالتنسيق مع 

ببناء  الجيات المعنية
المدارس الرسمية أو 

 .بتنفيذ الخريطة المدرسية
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إجراء دراسة ميدانية لرصد  -12
حجم اإلعاقات، أنواعها 
ودرجاتها بحسب المستوى 

 .العمري وفي كل محافظة

مات إلجراء مسح كمي لذوي اإلعاقة في تأليف لجان في إطار دور المعممين والمعم 42-4
 المدارس الرسمية.

 ا.ي  ممعايير المعتمدة عالمل اتصنيف اإلعاقات وفقً  42-2

 درجات اإلعاقة.ل امكن دمجيا في مدارس عادية وفقً التي يتحديد الفئات  42-3

مكن اعتمادىا في المرحمة لتي يتحديد عدد المدارس التي تستوفي شروط الدمج وا 42-4
 الدمج. األولى لبدء عممية

عادة تأىيل لممدارس الالزمة  42-5 مكن التي يوضع خريطة مدرسية إلنشاء أو تطوير وا 
 عداد ذوي االحتياجات الخاصة بحسب نتائج "دراسة الرصد".أتستوعب  أن

المركز التربوي لمبحوث  -
 واإلنماء.

موضوع باالختصاصيون  -
 االحتياجات.ذوي 

وزارة التربية والتعميم  -
 العالي.

 الجتماعية.وزارة الشؤون ا -
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ي % إلى ميزانيت  3ضافة إ -13

وزارة التربية والمركز التربوي 
لى سائر الوزارات المعنية ا  و 

بتقديم الخدمات التعميمية 
واالجتماعية والصحية لذوي 
االحتياجات الخاصة، ما 
يسهم في تأمين جميع 
المتطمبات التي تسهل عممية 
 دمجهم في المدارس الرسمية
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 محــاور الخطـة الوطنيــة التربوية لدمج ذوي االحتياجات الخاصة

 المحور الثاني
 الموارد البشرية

 
 الجهات المعنية المهام اإلجراءات واألنشطة

تحديد الموارد البشرية الالزمة وكيفية  -1
عدادها وتدريبها  .تأمينها وا 

نشاء قسم مختص في المركز إ 1-1
 التربوي لمدراسات واألبحاث ومتابعة
التطورات العممية والتكنولوجية 
المتعمقة بتعمم ونماء ذوي 

 االحتياجات الخاصة.

ا بالموارد إنشاء قاعدة بيانات موثقة تتضمن كشفً  1-1-1
العاممة في مجال تربية وتعميم ذوي االحتياجات البشرية 
 ها.اتالموجودة في البالد واختصاصالخاصة 

نشر البيانات والمعمومات وجعمها متاحة لجميع  1-1-5
 .قل ذوي االحتياجات الخاصةحلعاممين في ا

متابعة جميع المستجدات والتطورات القائمة عمى جميع  1-1-3
األصعدة من برامج، تدريب، موارد، مصادر، مواد 
تعميمية، مناهج تربوية، وسائل تعميم، تكنولوجيا وغيرها 

صرف المختصين في الوزارات والمؤسسات تووضعها ب
 الدامجة. التعميمية، السيما في المدارس

 المركز التربوي لمبحوث واإلنماء. -

نقابات ذوي االختصاصات  -
 المختمفة.

الكميات المختصة الرسمية  -
 والخاصة.

تفعيل التدريب والتأهيل واإلعداد  1-5
 .المهني المختص لمموارد البشرية

عداد مناهج وبرامج لمتدريب والتأهيل  1-5-1 توصيف وا 
ا ع أكاديمي  والمتنو والدامج واإلعداد المهني المختص 

 ا وفي المجاالت واالختصاصات المختمفة.وتربوي  

 الخاصة االحتياجاتإعداد متخصصين في تعميم ذوي  1-5-5
   .)التربية المختصة(

 المركز التربوي لمبحوث واإلنماء. -

الكميات المختصة الرسمية  -
 والخاصة.

فرة لدى ااالستفادة من البرامج المتو  -
 الجمعيات والمؤسسات.
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الخدمات العالجية في اختصاصيين ريب وتدإعداد  1-5-3 

المساندة )تقويم نطق، سيكو حركي، معالج 
 .…(انشغالي

اف صعوبات عمى رصد واكتشوتدريبهم المعممين إعداد  1-5-4
 نمائية.التعمم واالضطرابات ال

عمى ثقافة الدمج  وتدريبهمالمعممين الحاليين إعداد  1-5-5
 ذوي االحتياجات الخاصة. من  التالمذةوخصائص 

االكتشاف عمى تطبيق برامج  وتدريبهمالمعممين إعداد  1-5-6
 والتدخل المبكرين.

أعضاء الفريق المختص وضع برامج إعداد وتأهيل  1-5-7
 ونسانديسوف  المنشأ في المدارس الدامجة الذين 

المعممين العاديين في تكييف البرامج لمختمف فئات 
 .ذوي االحتياجات الخاصة

ق ائاصة بالطر د الخر تدريب عمى استعمال المواال 1-5-8
 المناسبة في الصفوف العادية و غرفة المصادر.

 مكتب اإلعداد والتدريب. -

في دور  مراكز الموارد لمخدمات -
 .المعممين والمعممات

 االختصاصيون. -
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تحديد واختيار الموارد البشرية   1-3
إلى المعايير   باالستناد المطموبة
 الموصفة.

جب تحديد أنواع اختصاصات الموارد البشرية الوا 1-3-1
والالزم تواجدها في األقسام والوحدات والدوائر والمراكز 

 .المستحدثة
توصيف مرجعي لمهام وكفايات وشروط التوظيف  1-3-5

.  لسائر الموارد البشرية المحّدد نوع اختصاصها سابقًا

ن بالعالجات يصصّ ختممن الفريق  إيجادالعمل عمى  1-3-3
تّم تالنشغالي( حيث ا-الحّسي حركي-)الّمغة والكالم

ة جميع االحتياجات في المدارس الدامجة بشكل تمبي
 دوري.

 
 

المركز التربوي بالتنسيق مع  -
مختمف جمعيات االختصاصيين 

 المهنيين

إدخال برامج مختصة لتعميم  1-4
ذوي االحتياجات الخاصة في 
جميع الجامعات ومعاهد إعداد 

 المعممين.

إدراج مادة التربية المختصة في مناهج االختصاصات  1-4-1
 في المعاهد والجامعات.التربوية، 

إدخال فرص لمتدريب العممي لممعممين في أثناء  1-4-5
 إعدادهم في صفوف دامجة.

اختصاصات متعددة لتعميم  ذاتإنشاء برامج مكثفة   1-4-3
ذوي االحتياجات الخاصة مع التركيز عمى من  التالمذة

لتعميم ااالختصاصات التي تتناول مختمف محاور 
 الدامج.
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 لثالثاالمحور 

 البيئة المدرسية
 

 الجهات المعنية المهام جراءات واألنشطةاإل

تطوير وتكييف البناء المدرسي  1-1
في المدارس الدامجة بما 

المعايير  يتناسب مع
والمواصفات اليندسية التي 

ذوي تراعي مختمف فئات 
 .اجات الخاصةاالحتي

تحديد معايير مواصفات البناء المدرسي الصديق لمتعمم  1-1-1
والذي يراعي دمج مختمف ذوي االحتياجات الخاصة 

 .اباالستناد إلى المعايير المعتمدة عالمي  

تأمين البنى التحتية اآلمنة التي تسمح بتنقل ذوي  1-1-8
 .ا بسيولةوحركي   احسي  االحتياجات الخاصة 

في مدى مطابقة البناء المدرسي  تحديد آلية لمتدقيق 1-1-3
لممؤسسات التعميمية مع الئحة المواصفات المذكورة 

 أعاله.

وضع أطر عمل لتنفيذ اإلنشاءات وإلجراء التكييفات  1-1-4
الالزمة في األبنية والمرافق المدرسية بناًء عمى نتائج 

 التدقيق.

تأىيل المدارس الدامجة لتييئة البيئة الرياضية التي  1-1-5
 حتياجات الخاصة بما فييم المعوقينتسمح لذوي اال

 بممارسة الرياضة مع رفاقيم. الحركيين

تجييز المالعب والمرافق الحيوية بما يتالءم مع  1-1-6
 .الحركيين احتياجات المعوقين

  مكتب التجييزات في
المركز التربوي مع قسم 

 اليندسة في الوزارة.

  قسم التربية المختصة في
 .وزارة التربية
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كز الموارد التربوية الخاص بالفريق المختص توفير غرفة لمر  1-1-7
 بالدمج التربوي في المؤسسات التعميمية الدامجة.

عالجات مع تجييزاتيا )وسائل لمر غرف خاّصة توفي 1-1-8
 .تربوّية وعالجّية(

 

إعداد خريطة مدرسية إلنشاء  1-8
مدارس دامجة في األقضية 
حيث كثافة تواجد أطفال ذوي 

 خاصةالحتياجات اال

ة مسحية شاممة لمختمف فئات ذوي إجراء دراس 1-8-1
 االحتياجات الخاصة.

تحديد عدد األبنية المدرسية الدامجة ووضع خريطة  1-8-8
بناًء عمى نتائج  تبتوزعيا عمى األقضية والمحافظا

 الدراسة.

تخصيص/رصد موازنة في وزارة التربية لتمويل بناء مدارس  1-8-3
مطابقة لمواصفات المدارس الدامجة والتي تمبي حاجات 

 وتراعي سالمتيم.كافة االحتياجات الخاصة ذوي 

 .)وزارة الّتربية )الميزانية 

 ( الخريطة المركز التربوي
 .المدرسية(

 مجمس الوزراء.  

 وزير التربية. 

تأمين صيانة وسالمة البناء   1-3
 .االمدرسي وجميع مرفقاتو دوري  

تكميف لجنة لالىتمام "بالسالمة المدرسية" في كل  1-3-1
 :اآلتيةبالميام  مؤسسة تعميمية لمقيام

التي مسح المخاطر الموجودة في البناء المدرسي و  -أ 
مكن أن يتعرض ليا العاممون والمتعممون في ي

 المدرسة.

 وضع خطة وقاية من المخاطر بعد مسحيا. -ب 

العمل عمى تأمين الصيانة الدورية وعندما تستدعي  -ج 
  الحاجة لمبناء المدرسي وتجييزاتو وأدواتو.

 

 

 قبل  المدارس بمتابعة من
 وزارة الّتربية.

وضع لوائح بالموجودات )تجييزات، أدوات صحية،  1-3-8 
 معدات ووسائل تربوية وغيرىا( ما قد يتعرض لمتمف 
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  من قبل المسؤول عن الموازم في المدرسة.

ة لمراقبة وائح المعد  لم   االدوري بالموجودات وفقً  التدقيق 1-3-3
 .والعمل عمى صيانتيا عندما تقتضي الحاجة استعماليا

تأمين التجهيزات والوسائل  -2
التربوية والتقنية الالزمة لمختلف 

 .فئات ذوي االحتياجات الخاصة

تحديد المواصفات الخاصة بالتجييزات الضرورية في  8-1
عممية التعمم والمسيمة لعممية إجراء االمتحانات الخاصة 

 والرسمية.

  قسم التربية المختصة في
 وزارة التربية.

تجييز المدارس الدامجة بالمعدات والوسائل واألدوات  8-8 
مة لتعمم مختمف فئات ذوي االحتياجات ئ  المناسبة والموا

 ممواصفات المحددة والمعتمدة.ل االخاصة وفقً 
 .وزارة التربية 

توفير األجيزة الّتعويضّية الاّلزمة وتعريف المعممين  8-3 
 بدئية.لى كيفية عمميا وكيفية  صيانتيا المإوالتالمذة 

  وزارة التربية بالتنسيق مع
 وزارة الشؤون االجتماعية.

توفير وسائل التعميم الذي يعتمد عمى استخدام  8-4 
التكنولوجيا الحديثة الخاصة بذوي االحتياجات 

 )الكمبيوتر، البرايل، المكتبات الناطقة(.
 

مواصفات الخاصة باألجيزة بالإعداد استمارات تدقيق  8-5 
 .نة خاّصةالتعويضية من قبل لج

 

تأمين األدوات واألجيزة الرياضية المالئمة لالىتمامات  8-6 
 الرياضية لذوي االحتياجات الخاصة.

تشكيل فرق رياضية من ذوي االحتياجات الخاصة  8-7
قميمية وعالمية شراكيم في مباريات تنافسية وطنية وا   .وا 

وضع آلية لمتأكد من استخدام التجييزات بفعالية من قبل  8-8
 وي االحتياجات الخاصة.مختمف فئات ذ

 .المدارس الدامجة 

  قسم التربية المختصة في
 الوزارة.

  قسم التربية الرياضية في
 وزارة التربية.
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تحضير البيئة المجتمعية الداخلية  -3
ن طريق م )األشخاص( للمدرسة

إعداد برامج توعية لنشر ثقافة 
الدمج التربوي في المدرسة 

الدامجة ألفراد الهيئة التعليمية 
 واإلدارية والتالمذة.

إعداد برامج تثقيفية حول فمسفة ومبادئ الّدمج الّتربوّي  3-1
حول تالمذة ذوي االحتياجات  مفيوم ايجابيلبناء 

 الخاّصة.

 

  وزارة التربية بالتنسيق مع
 وزارة اإلعالم.

إعداد برامج وندوات تثقيفية حول متطمبات ذوي  3-8
 االحتياجات الخاصة.

 

مين حول كيفّية الّتعامل مع إعداد برنامج تدريب 3-3 ّي لممعّم
 ذوي االحتياجات الخاّصة.

  المركز التربوي لمبحوث
 واإلنماء.

وضع ميثاق شرف آلداب التواصل يضمن عدم التمييز  3-4
 .واحترام االختالف

 

ل التالمذة لزمالئيم من إعداد برامج توعية حول تقبّ  3-5
 ذوي االحتياجات الخاصة وتطبيقيا معيم.

 دامجة.المدرسة ال 

 
إنتاج برامج توعية عن ذوي االحتياجات الخاصة لدعم  3-6

ثقافة الدمج وتعميميا عمى المدارس وعمى الوسائل 
 اإلعالمية الرسمية والخاصة.

  المركز التربوي )التمفزيون
 التربوي(.

 المنظمات الدولية.  دعم إنتاج برامج توعية حول ثقافة الدمج التربوي. 3-7

 .الجمعيات األىمية 
اد برامج مساعدة لألىل إعد 3-1

 .اا ونفسي  لمساندتيم تربوي  
إقامة ورش وجمسات تدريبية لألىل عمى كيفية التعامل  3-1-1

 مع ذوي االحتياجات الخاصة.

مع خصوًصا إعداد برامج التربية الوالدية وتطبيقيا  3-1-8

 .إدارة المدارس 

  الفريق المختص في
المدرسة بالتنسيق مع 
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 أىالي ذوي االحتياجات الخاصة.

وضع آلية لدور اإلرشاد التربوي في تقديم اإلرشاد  3-1-3
ر التالمذة و والتربوي بحسب الحاجة ألولياء أم النفسي
 ذوي االحتياجات الخاصة في المدارس.من 

 اختصاصيين.

 .وزارة التربية 
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 محــاور الخطـة الوطنيــة التربوية لدمج ذوي االحتياجات الخاصة

 المحور الرابع
 والبرامج المناهج

 الجهات المعنية المهام إجراءات/األنشطة

تكييف وتعديل المناهج التربوية  -1
ووضع برامج لموصول إلى خدمات 

 .متنوعة ومتكافئة

إعداد برامج لمخدمات التربوية  1-1
 .المتنوعة

رصد لممسح النمائي تساعد المعممين  إعداد قوائم 1-1-1
مرحمة رياض األطفال عمى اكتشاف بعض في العاديين 

 .الصعوبات مثال: المغوية والحسية الحركية....الخ
مرحمة التعميم في المعممين العاديين  وضع دليل يساعد 1-1-2

األساسي عمى اكتشاف ورصد بعض الصعوبات 
 لتعمم.ق عممية او  ع  التعممية  واالضطرابات التي ت  

  قسم التربية المختصة في المركز
 التربوي لمبحوث واإلنماء. 

 ن من مؤسسات و صيصاتخا
التعميم الخاص بما فيها 

 .الجامعات

 إعداد برامج لمّتدّخل المبكر في مرحمة الّطفولة المبكرة. 1-1-3

خرائط المعرفة وما يماثمها ما كإنتاج مواد مساعدة  1-1-4
ذوي الصعوبات من يسهل عممية التعمم عند التالمذة 

 .التعممية

البرايل والّطباعة بأحرف  بطريقةإنتاج وسائل تربوّية  1-1-5
ة  .(االستفادة من الموجود) .كبيرة والّتسجيالت الّصوتّي

تكييف المناهج التعميمية ابتداًء  1-2
من مرحمة رياض األطفال بما 

مختمف ذوي فئات يتالءم مع 
 .االحتياجات الخاصة

عديل المناهج والبرامج بحسب وضع األسس والمعايير لتّ  1-2-1
ذوي االحتياجات الخاّصة من فئات التالمذة  مختمف

)طريقة الّتعديل والتكييف تختمف بحسب اختالف 
 الحاجات(.

 

  قسم التربية المختصة في المركز
 التربوي لمبحوث واإلنماء. 

 

يون من مؤسسات صصاتخا مقتضيات ل اوضع كتيبات بآليات تكييف المناهج وفقً  1-2-2
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تتضّمن وسائل إيضاح  التربية المختصة عمى أن

م عمى  واستراتيجّيات تعميم ومواد موّجهة تساعد المعّم
يةترك تعمى أن  تعميم المواد المختمفة تكييف  له حرِّ

الدروس بحسب كل تمميذ من ذوي االحتياجات الخاصة 
 بمساندة المعمم المختص.

التعميم الخاص بما فيها 
 .الجامعات

 

وكتب معّدلة خاصة بذوي االحتياجات  ير مناهجتوف 1-2-3
الخاصة تأخذ في االعتبار الخبرات والمعمومات 

 والمتطمبات التي تقتضيها التربية المختصة.

الحديثة في تعميم مختمف  ةاستخدام الوسائل التكنولوجي 1-2-4
 فئات ذوي االحتياجات الخاصة.

توحيد لغة اإلشارة لتالمذة ذوي الصعوبات السمعية  1-2-5
 والصم.

موضوع حقوق ذوي االحتياجات الخاصة في  إدخال 1-2-6
صمب برامج التربية المدنية في جميع المدارس ضمن 

 .موضوع حقوق اإلنسان

 طباعة المناهج المقررة بطريقة البرايل وبالخط المكبَّر. 1-2-7

 

إصدار مناهج معدلة لمتالمذة  1-3
 الموهوبين والمتفوقين

ذة تطوير ومواءمة المناهج التعميمية لرفع كفاءة التالم 1-3-1
 المتفوقين والموهوبين في كل المجاالت,

إنتاج أنشطة إثرائية وتمارين لتنمية التفكير الناقد واإلبداعي  1-3-2
 تراعي احتياجات المتفوقين.

 في الختصاصيين المجنة المؤلفة من ا
 .التربية المختصة

إعداد مناهج لمتربية الرياضية  1-4
تتالءم مع وضع مختمف فئات 

وضع منهج لمتربية الرياضية لتالمذة االحتياجات  1-4-1
منادي الرياضي المدرسي )إمكانية ل أنشطةو الخاصة 

 ي قسم الرياضة بالتنسيق صصاتخا
 .بويمع المركز التر 
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ذوي االحتياجات الخاصة 
 السيما المعوقين الحركيين.

 special) ن برنامج التربية البدنية الخاصةـاالستفادة م

Olympics) 
في  التربية الرياضية, تنظيم دورات تدريبية لمعممي 1-4-2

والمدربين والحكام عمى مناهج  ,المدارس الدامجة
 لة.التربية البدنية المعدّ 

تنظيم  فيإعداد دورات تدريبية لممدربين والحكام  1-4-3
 ي االحتياجات الخاصة.و لذ ةوتحكيم مباريات رياضيَّ 

 أساتذة التربية الرياضية. 

 ي في رياضة المعوقينصصاتخا. 

عداد برامج الصفية  1-5 تطوير وا 
تناسب مختمف فئات ذوي 

 .االحتياجات الخاصة

الدمج التربوي الفريق المختص بوضع آلية لمتنسيق بين  1-5-1
في المدرسة ومنسقي سائر المواد لدراسة األنشطة 

الخطط التعميمية الصفية والالصفية الواردة في البرامج و 
إلتاحة الفرصة لممشاركة الفعالة لذوي االحتياجات 

 الخاصة.

إعداد برامج لتحضير التالمذة حول المشاركة في  1-5-2
عداد آلية  األنشطة الصفية والالصفية مع زمالئهم وا 

 .االلتزام بمشاركتهم فيلمتأكد أو لمتدقيق 

 التربية المختصة مع  ومعمم
 سيين في المدار األشخاص المعنّ 

 .الدامجة

إعداد مناهج وبرامج عالجية  1-6
مالئمة بحسب مختمف فئات 

  .ذوي االحتياجات الخاصة

تحديد وتوصيف مناهج البرامج العالجية الخاصة بكل  1-6-1
بحسب  فئة من فئات التالمذة ذوي االحتياجات الخاصة

 .الحاجة

 

  مراكز الموارد لمخدمات التربوية
 .في دور المعممين والمعممات

 مختص في المدرسة الفريق ال
 .الدامجة
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عالجات الخاصة الذي يحتاجه كل البرنامج توصيف  1-6-2

 ., حيث يمزم تمميذ من ذوي االحتياجات الخاصة
 

إعداد البرامج التربوية والخطط  1-7
 .الفردية الخاصة بها

تطوير دليل إلعداد الخطط التربوية الفردّية المالئمة  1-7-1
 ربوي.يمحظ االستفادة من نتائج التشخيص النفس ت

إعداد منهاج لتعمم المهارات الحياتية واالجتماعية  1-7-2
دراجها في  واالستقالل الوظيفي من ضمن المنهاج وا 

 الخطط التربوية الفردّية.

  القسم المختص في المركز
 التربوي.

  االختصاصيون من التعميم الخاص
 ومن الجامعات.

 

تعديل االمتحانات الّرسمّية و  1-8
يع المدرسية بما يتالءم مع جم

فئات  ذوي االحتياجات 
 الخاّصة ويسمح بمشاركتهم.

إعداد دليل لمعايير تعديل االمتحانات الرسمية  1-8-1
 والمدرسية لمختمف فئات ذوي االحتياجات الخاصة.

تعديل نظام التقويم المدرسي المستمر بما يتالءم مع  1-8-2
خصوصية مختمف فئات ذوي االحتياجات الخاصة )من 

 .ضمن الخطة الفردية(

 المختص في المركز  القسم
 التربوي.

  االختصاصيون من المؤسسات
 التعميمية الخاصة ومن الجامعات.
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 لخامسالمحور ا

 مالمتعم  
 

 الجهات المعنية المهام اإلجراءات واألنشطة

تحديد فئات االحتياجات الخاصة   .1
وعمميات الدمج وأنواع الخدمات 

 .المناسبة لها

تحديد معايير تصنيف مختمف فئات ذوي االحتياجات الخاصة  1-1
ا إلى مراجع التربية المختصة والمقاربة التربوية المعتمدة نادً است

 في الخطة.

إعداد قاموس موحد لممصطمحات والمفاهيم المستخدمة في مجال  1-2
 الدمج وتعريف مختمف فئات ذوي االحتياجات الخاصة.

العمل عمى تطوير وتحديث معايير التصنيف والقاموس المعد  1-3
 العممية والميدانية. ا باالستناد إلى المستجداتدوري  

مركز التربوي الوزارة التربية و  
 .لمبحوث واإلنماء

في التربية  الختصاصيينبعض ا 
 المختصة من القطاع الخاص.

توصيف مسارات الدمج وأنواع  1-2
فئات ذوي لجميع الخدمات 

 .لها المناسبةاالحتياجات الخاصة 

مسارات الدمج الفردية بحسب حجم ومستوى  توصيف 1-2-1
 عند التالمذة.االحتياجات 

تقويم  عالجتحديد الخدمات التربوية والعالجات الخاصة ) 1-2-2
 حركي،العالج االنشغالي، والعالج الطبيعي،-النطق، الحسي

فئات ذوي  عيج النفسي( بحسب احتياجات تالمذة جمالوالع
 االحتياجات الخاصة مع مراعاة المواصفات العالمية المعتمدة.

 اوفقً ومتطمباتها ربوية التخدمات الف الئحة توص   إعداد 1-2-3
 حاجات الفردية لمتالمذة.لم

 
 الختصاصيينلجنة مؤلفة من ا 

   .في التربية المختصة
بتعيين  الختصاصيينالجنة من  

شراف المركز  من الوزارة وا 
 .التربوي
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 الفريق المختصتوصيف أعمال  1-3
  .الدمج التربوي المنشأ في المدرسة

التربوي الدمج الفريق المختص بإعداد دليل عمل  1-3-1
 .المدرسي

مواكبة ومتابعة نجاح عممية دمج ذوي االحتياجات الخاصة من  1-3-2
)فريق الدمج( في المدارس  االختصاصاتقبل الفريق المتعدد 

 .الدامجة

 

اإلشراف عمى برنامج الدمج التربوي  .2
ومتابعته في المدارس من قبل فريق 

 .مركز الموارد والخدمات

نسيق مع لجنة برنامج الدمج وضع الخطط التربوية الفردية بالت 2-1
 .المدرسي

عداد و تدريب لأدلة  وضع 2-2   متعدد المدرسي الفريق الا 
االختصاصات في المدارس الرسمية والخاصة عمى ثقافة ومعارف 

 وتقنيات الدمج لتصبح معنية بالمتابعة عمى األرض.

 .اإلشراف الدوري عمى سير برنامج الدمج المدرسي 2-3

دعم األكاديمي والمهارات بالة إنشاء غرف موارد تربوية خاص 2-4
  .الحياتية

تقديم تقارير دورية تمحظ سير العمل وتطور وضع أقسام الدمج  2-5
 قسم الدمج. ةوتالمذ

  فريق مركز الموارد والخدمات
المعممات و المعممين  التربوية )دور

 ./المركز التربوي(

 الدمج في كل ب الفريق المختص
 .مؤسسة دامجة

الحتياجات إقرار سياسة قبول ذوي ا .3
 الخاصة في المؤسسات التعميمية.

وضع آلية تسمح بقبول طمبات انتساب ذوي االحتياجات الخاصة  3-1
 جميعمغى تإلى جميع المؤسسات التعميمية الرسمية والخاصة و 

 .النصوص التي تعارض هذا اإلجراء

  لجنة مختصة لتحديد معايير
اعتماد األخصائيين ومعايير 
اعتماد  تقارير التشخيص 

 عينة من الوزارة.م

المعتمدين لممصادقة عمى التشخيص النفس  االختصاصيينتحديد  3-2 
 تربوي لذوي االحتياجات الخاصة.

 

  حاجة.لم اوتعديمها وفقً لقوانين واألنظمة المعمول بها امراجعة  3-3 
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تحديد معايير تأمين الشروط الفضمى التي تسمح لمختمف فئات  3-4
المؤسسات  إلىمتحانات الدخول ذوي االحتياجات الخاصة بإجراء ا

الدامجة باالستناد إلى نتائج التشخيص النفس تربوي المصادق عميه 
 دين.المعتمَ  االختصاصيينِقَبل من 

لجنة مختصة لتحديد معايير  -
اعتماد األخصائيين ومعايير 
اعتماد  تقارير التشخيص معينة 

 من الوزارة.

 

 ن تحتوي:تحديد المستندات المطموبة لمتسجيل عمى أ 3-5

 تشخيص نفس تربوي حديث. 
   حسب الحالةبة تقارير طبي.  
 تقارير العالجات حيث ينطبق.  

  فر(االبرنامج الفردي التربوي )إذا تو. 

 

ق تشخيص االحتياجات ائتحديد طر  .4
 وأدوات القياس والتقويم المستمر.

بناء أو وضع مقاييس لممساعدة  4-1
االكتشاف المبكر لذوي  عمى

االحتياجات الخاصة بما فيهم 
 .نو المتفوق

إعداد لوائح مسح لممهارات النمائية في مرحمة الطفولة  4-1-1
المبكرة تطبق في مرحمة رياض األطفال في المؤسسات 

 .التعميمية أو دور الرعاية النهارية

تحديد إجراءات اإلحالة إلى التشخيص الرسمي لتحديد فئة  4-1-2
 الخاصة والحاجة إلى التربية المختصة.االحتياجات 

تطوير المقاييس والروائز لمكشف المبكر عن االحتياجات  4-1-3
الخاصة لدى جميع الفئات والمتفوقين ولتحديد احتياجاتهم 

 .وتوصيات البرنامج التربوي الخاص

  القسم المختص في المركز
 .والوزارة

 .اختصاصيون تربويون 

 .الفريق المتعدد االختصاصات 

ر مقاييس التشخيص النفس تطوي 4-2
تربوي لذوي االحتياجات الخاصة 

 .ي اا وتقنينها لبنانالموجودة حالي  

ق التشخيص النفس تربوي بإشراف ائتقنين أدوات وطر  4-2-1
بالتنسيق مع و المركز التربوي لمبحوث و اإلنماء 

ا لممستجدات عمى صعيد مواكبين عالمي  اختصاصيين 
 التربية المختصة.

أو المحكات التي يجب أن تتضمنها تقارير وضع المعايير  4-2-2

 المختصون التربويون.  

 المركز التربوي. 
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 التشخيص المقبولة من الوزارة.

َبل إعداد رزم التدريب إلعداد الموارد البشرية من  4-2-3 ِق
المعممين ليتمكنوا من فهم وترجمة التشخيص إلى الخطط 

 .التربوية الفردية وتقييمها بشكل دوري

تقييم والقياس تطوير أنظمة ال 4-3
واالمتحانات لمختمف فئات ذوي 
ا االحتياجات الخاصة ضمنً 

  .لممتفوقين والموهوبين

 

ذوي  منتحديد الشروط الفضمى التي تسمح لكل تمميذ  4-3-1
خاصة المشاركة في االمتحانات في جميع الحتياجات الا

 المراحل الدراسية والتقنية والجامعية.

ختمف فئات ذوي إرشادي إلعداد امتحانات م دليلوضع  4-3-2
 .االحتياجات الخاصة ضمنًا لممتفوقين والموهوبين

ق وأدوات قياس متنوعة تسهل تقييم التحصيل ائطر  تطوير  4-3-3
التعميمي لمختمف فئات التالمذة من ذوي االحتياجات 
الخاصة )مهمات تطبيقية، استخدام الحاسوب، التسميع 

 .الخ( الشفهي، المالحظة، المقابمة...

ييم الدوري لمخطة التربوية الفردية بإشراف وضع آلية لمتق 4-3-4
وحدة الدمج التربوي في المدرسة بحسب فئات االحتياجات 
ومستوى شدتها وتحديد دورية التقييم الرسمي)التشخيص 
النفس تربوي، التقارير الطبية، تقارير العالجات الخاصة 

 .دوريتها(

 .المركز التربوي 

  من اختصاصيون ذوو خبرة
  .يمية الخاصةالمؤسسات التعم

تطوير أنظمة االمتحانات  4-4
الرسمية وآلياتها لتتالءم مع 
جميع فئات التالمذة من ذوي 

 .االحتياجات الخاصة

إعادة النظر بالقرارات الصادرة لجهة منح اإلعفاءات  4-4-1
 ودراسة المستندات.

وضع الشروط الفضمى التي تسمح لذوي االحتياجات  4-4-2
بإجراء  ،وقينا المتفبمختمف فئاتهم ضمنً  ،الخاصة

 .المجنة المختصة ووزارة التربية 

أساتذة مدربين عمى التعديل  
االحتياجات ذوي حسب فئات ب

 .الخاصة ووزارة التربية
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 االمتحانات الرسمية.

تأمين المستمزمات الضرورية لتسهيل إجراءات تنظيم  4-4-3
ذوي من التالمذة متها لمختمف ءاالمتحانات ومال

 .االحتياجات الخاصة

تأليف لجنة لتعديل االمتحانات الرسمية وتكييفها لتصبح  4-4-4
 الخاصة.ذوي االحتياجات تالمذة لمالئمة 

مراكز االمتحانات من تجهيزات  تأمين الشروط الالزمة في 4-4-5
ووسائل وأدوات وموارد بشرية تسمح بإجراء امتحانات 
مالئمة في ظروف مساعدة لنجاح ذوي االحتياجات 

 الخاصة وتضمن مشاركتهم.
بحاث واألور الدراسات تفعيل د   .5

الخاصة بمختمف ذوي االحتياجات 
 .الخاصة

 ةتطوير أدوات القياس والتقويم لمبرامج والخدمات التربوي 5-1
 بناًء عمى نتائج الدراسات واألبحاث.

استخدام انتاجات التكنولوجيا الحديثة من برامج ووسائل في  5-2
 تسهيل عممية تعمم ذوي االحتياجات الخاصة.

االبتكارات التكنولوجية الجديدة في موضوع االستفادة من  5-3
 .االحتياجات الخاصةتعميم ذوي 

 المركز التربوي. 

من المختصون من ذوي الخبرة  
 .المؤسسات التعميمية الخاصة
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 محــاور الخطـة الوطنيــة التربوية لدمج ذوي االحتياجات الخاصة

 السادسالمحور 
 ياألهل والمجتمع المحم  

 
 الجهات المعنية المهام اإلجراءات واألنشطة

األهل والمجتمع المحمي توعية  -1
عمى ثقافة الدمج التربوي، أهميته 
وكيفية تطبيقه لذوي االحتياجات 

 .الخاصة

لدمج عمى التعريف بثقافة ا 1-1
صعيد المجتمع المحمي و 

تنمية  فيوأثره  هعمى فوائد
 .مجتمع متوازن وصحي

القيام بحمالت وميام توعية ووضع منشورات إلطالع  1-1-1
في وأثره اإليجابي وثقافتو المجتمع عمى مفيوم الدمج 

 مختمف شرائحو.ب المجتمع

 .ىل والمحيطمع األإقامة ندوات وورش عمل ولقاءات  1-1-4

الجرائد، التمفزيون،  وزارة اإلعالم، -
 الجمعيات.

التمفزيون التربوي )المركز التربوي  -
 لمبحوث واإلنماء(.

االختصاصيون في المدارس  -
 …الدامجة وغيرىا

 إعداد برامج توعية وتثقيف. 1-4

برامج توعية خاصة بتالمذة المدارس المختمفة تيدف  1-4-1
حقوق اإلنسان وحقوق ذوي االحتياجات بإلى تعريفيم 

 الخاصة

امج توعية خاصة بجميع أىالي التالمذة في المدارس بر  1-4-4
شراكيم  أنشطةالدامجة لتعريفيم إلى  ىذه المدارس وا 

 فييا.

وضع برامج توعية حول مواصفات البيئة المدرسية  1-4-3

 .إدارة المدارس -

 .في المدارس المختمفةالتالمذة   -

 .األىالي -

 .الفريق المختص في المدرسة -
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 الجهات المعنية المهام اإلجراءات واألنشطة
مة واإليجابية لدمج ذوي االحتياجات الخاصة مع ئالموا

 التالمذة اآلخرين داخل الصف، وخارجو.

الثقافية  األنشطةتشبيك  1-3
والخدمات التربوية بين 

 المؤسسات المختمفة.

إقامة أنشطة تتيح الفرص لتبادل الخبرات بين المدارس  1-3-1
 والتحفيز عمى تبني ثقافة الدمج. كافة

 بين المدارس والقطاعات الرعائية ةنشطأتخطيط وتنفيذ  1-3-4
والعاممة مع ذوي االحتياجات الخاصة لرصد النتائج 

 وتبادل الخبرات.

المدارس المختمفة،  إدارات -
بالتنسيق مع اختصاصيين من 
المدارس الدامجة، والمؤسسات 

 المختصة، والجمعيات األىمية.

 .همودعم برامج لمساندة األهل -2

إعداد برامج توعية وتثقيف  4-1
لممجتمع األىمي السيما 

ر ذوي االحتياجات و ألولياء أم
 الخاصة.

نتاج منشورات لتعريف األىل  4-1-1 خصوصية بتحضير وا 
 ناإلجابة عىذه المنشورات في تسيم  حيث أوالدىم

 م احتياجاتيم.أسئمتيم ومساعدتيم لتفي  

تفعيل دور التشبيك والمشاركة بين األىل في المدرسة  4-1-4
 الواحدة والمدارس المختمفة لتبادل الخبرات والمساندة.

 الجمعيات األىمية.و المدارس  -

 إدارات المدارس والفريق المختص. -

ال إشراك األىل كعنصر فع   4-4
 .في فريق العمل في المدرسة

تأمين التواصل الدائم والمستمر بين المدرسة والبيت  4-4-1
 .ن طريق االجتماعات الدورية و دفتر التواصلم

التخطيط لمبرنامج التربوي ألوالدىم في إشراك األىل  4-4-4
تيم ومعموماتيم القرارات واالستفادة من خبر وأخذ ا

 .مين المسار األفضل ألوالدىمتألممساىمة ب

برامج تطوعية في المدرسة في إشراك جميع األىل  4-4-3
لممساىمة بتأمين الدعم المناسب لمبرامج المختمفة في 

 المدرسة.

 .رو األم إدارات المدارس وأولياء -

رشادىم ألخذ دور  1-3-4إعداد برامج لتحضير األىل  4-3 ، ناشطون من المجتمع األىمي -إعداد دورات لتدريب األىل وا 
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 الجهات المعنية المهام اإلجراءات واألنشطة
رة ألوالدىم ألخذ دور المناص

وألنفسيم ليكونوا الصوت 
 المنادي بالحقوق.

 المناصرة لحقوق أوالدىم.

إطالع األىل عمى الشرائع والقوانين التي تعنى بحقوق   4-3-4
ذوي االحتياجات الخاصة ودعميم لممطالبة بيذه 

 الحقوق في مجتمعيم.

دارات  والجمعيات األىمية وا 
 المدارس.

ممارسات دمجية في ب القيام -3
 .المجتمع

ذوي من إشراك األشخاص  3-1
برامج في االحتياجات الخاصة 

 المجتمع المحمي.

العمل عمى تأمين الخدمات المناسبة لتسييل مشاركة  3-1-1
النوادي المختمفة في  ةشطأذوي االحتياجات الخاصة ب
ضية، الكشاف الرحالت، المجتمع مثل النوادي الريا

 وغيرىا.

 ي المدرسية.النواد -

 إدارة المدارس. -

تسييل االنخراط الفعال لذوي  3-4
في االحتياجات الخاصة 

كافة والمرافق األنشطة 
 .الحياتية في المجتمع

المرافق في المجتمع  جميعتأمين إمكانية الوصول إلى  3-4-1
 .مثل دور السينما ومراكز التسوق

مناسبة لخمق بيئة مساندة تأمين آليات التواصل ال 3-4-4
وصديقة مثل استعمال البرايل أو الرسوم اإليضاحية في 

 األماكن العامة.

 البمديات. -

منتديات وجمعيات ذوي االحتياجات  -
 الخاصة.

تأمين الدعم البشري والمعنوي  3-3
 .والمادي

 
 

ور جميع أفراد تفعيل د   3-2
 .المجتمع

الصفية تسيم بتفعيل ممارسة ألنشطة  وضع برامج 3-2-1
 Buddyكالتحضير لرحالت، زيارات ميدانية، " دمجال

Walk أو  "Marathon .وغيرىا 

 إدارات المدارس. -

 النوادي المدرسية. -
 

 


