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مقدمة

التعليم -كما ورد يف النظام الأ�سا�سي للدولة  -ركنـًا �أ�سا�سيـًّا لتقدم املجتمع ،ترعاه الدولة
ُيع ُّد
ُ
وت�سعى �إلى ن�شره وتعميمه؛ فهو املحرك الأول لعجلة التنمية امل�ستدامة يف البالد؛ لذا �أولته احلكومة
اهتمامـًا بالغـًا ،وعملت على توفريه ون�شره جلميع �أفراد املجتمع .ومن الفئات التي نالت حق التعليم
هي فئة ذوي الإعاقة ،وذلك انطالقـًا من �أنَّ (العدل وامل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص بني �أفراد ال�شعب
ال ُعماين دعامات �أ�سا�سية للمجتمع ككل ،وتكفل تلبيتها الدولة)« .املادة رقم ( )12من النظام
الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين ال�سامي رقم »1996 /101
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ولقد قطعت احلكومة �شوطـًا كب ًريا يف توفري اخلدمات التعليمية لفئة ذوي الإعاقة؛ لذا قامت الأمانة
العامة ملجل�س التعليم ب�إعداد هذا الإ�صدار الذي يهدف �إلى ت�سليط ال�ضوء على بع�ض النواحي
املتعلقة بجهود ال�سلطنة يف هذا اجلانب ،وي�شمل ذلك تو�ضيح االتفاقيات والقوانني املنظمة لتعليم
الأفراد من ذوي الإعاقة ورعايتهم ،وعر�ض بع�ض جهود املنظمات الدولية يف جمال تعليم الأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة ،وتقدمي بيانات �إح�صائية عن ذوي الإعاقة يف ال�سلطنة ،ور�صد الواقع التعليمي لذوي
الإعاقة يف ال�سلطنة ،كما يربز الإ�صدار �أهم التحديات التي يواجهها الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف
ال�سلطنة من الناحية التعليمية ،مع عر�ض بع�ض املقرتحات املتعلقة بالر�ؤى والتطلعات للنهو�ض
واالرتقاء بتعليم فئة ذوي الإعاقة.
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االتفاقيات والقوانين
والتشريعات المنظمة
لألشخاص ذوي اإلعاقة

ً
أوال :بعض االتفاقيات الدولية

•الإعـالن العالمي لحقــوق الإن�ســان ،الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10دي�سمبر
ن�ص بنده الأول من المادة رقم ( )26على �أنَّ ِّ
«لكل �شخ�ص ح ٌّق في التعليم .ويجب
1948م؛ حيث َّ
التعليم االبتدائي
مجا ًنا ،على الأقل في مرحلتيه االبتدائية والأ�سا�سية .ويكون
�أن ُيو َّفر
ُ
ُ
التعليم َّ
تاحا للجميع تب ًعا
متاحا للعموم .ويكون
�إلزام ًّيا .ويكون
ُ
ُ
التعليم العالي ُم ً
التعليم الف ِّني والمهني ً
لكفاءتهم».
•اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في  20نوفمبر 1989م ،حيث
تحترم الدول الأطراف الحقوق
ن�ص البند الأول من المادة الثانية من االتفاقية على الآتي« :
ُ
َّ
المو�ضحة في هذه االتفاقية وت�ضمنها لكل طفل يخ�ضع لواليتها دون �أي نوع من �أنواع التمييز،
بغ�ض النظر عن عن�صر الطفل �أو والديه�...أو عجزهم� ،أو مولدهم �أو �أي مو�ضع �آخر».
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•اتفاقية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في
 13دي�سمبر 2006م ،والتي هدفت �إلى« :حماية حقوق وكرامة الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،ويلزم
الأطراف في االتفاقية تعزيز وحماية و�ضمان التمتع الكامل بحقوق الإن�سان للأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة و�ضمان تمتعهم بالم�ساواة الكاملة بموجب القانون».
•الإعالن الختامي للمنتدى العالمي للتعليم (�إن�شيون) في جمهورية كوريا الجنوبية في الفتـرة
 22-19مايو 2015م والذي ترعاه منظمة اليون�سكو؛ حيث اعتمدت فيه ال�سيا�سة العالمية للتعليم
للمرحلة المقبلة 2030-2015م ،وورد فيه« :نلتزم لإجراء التغييرات الالزمة في ال�سيا�سات
خ�صو�صا ذوي الإعاقة».
التربوية ،وتركيز جهودنا على الأكثر حرمانـًا،
ً
كما جاء يف الإعالن اخلتامي للمنتدى الت�أكيد على الهدف رقم ( )4للتنمية امل�ستدامة ،2030
ن�ص على�( :ضمان التعليم اجليد املن�صف وال�شامل للجميع وتعزيز فر�ص التعلم مدى احلياة
والذي َّ
للجميع) وهو هدف يعرب عن ر�ؤية عاملية جديدة للتعليم ،يرمي �إلى حتقيق الأهداف الإمنائية للألفية
املتعلقة بالتعليم ،وت�صدي حتديات التعليم العاملية والوطنية.
•قمة �أو�سلو للتعليم من �أجل التنمية ،التي عقدت في �شهر يوليو 2015م برعاية من منظمة
اليون�سكو؛ حيث تم التنويه في تقرير «نحو تعليم �شامل لذوي الإعاقة» بحقوق الأطفال ذوي

الإعاقة في التعليم ،وحظر التمييز في التعليم على �أ�سا�س الإعاقة ،كما ورد في المق�صد الخام�س
من الهدف الرابع للتنمية الم�ستدامة الآتي « :الق�ضاء على التفاوت بين الجن�سين في التعليم
و�ضمان تكاف�ؤ فر�ص الو�صول �إلى جميع م�ستويات التعليم والتدريب المهني للفئات ال�ضعيفة،
بما في ذلك للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة وال�شعوب الأ�صلية والأطفال الذين يعي�شون في ظل �أو�ضاع
ه�شة ،بحلول عام .»2030
المحليـة
ثانيــا :االتفاقيات والقوانين
َّ
ً

�أق َّرت ال�سلطنة جمموعة من االتفاقيات الدولية واملحلية ،التي تنظم التعامل مع الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة ،وقد �شملت تلك االتفاقيات جوانب مرتبطة بالتغذية ،وال�صحة ،والتعليم ،والقانون،
وامل�شاركة يف �صنع القرار ،والتعبري عن الر�أي ،وغريها ،ومن �أمثلة هذه االتفاقيات:
•االتفاقية الدولية لحقوق الطفل ،التي تمت الم�صادقة عليها بموجب المر�سوم ال�سلطاني ال�سامي
رقم (.)96/54
•االتفاقية الدولية لحقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،التي تمت الم�صادقة عليها بموجب المر�سوم
ال�سلطاني ال�سامي رقم (.)2008/121
كما �أُ�صدرت بع�ض القوانني املحلية التي تنظم عمل اجلهات يف التعامل مع الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
وتقدمي اخلدمات لهم ،وهي مو�ضحة على النحو الآتي:
•قانون رعاية وت�أهيل المعاقين ،ال�صادر بالمر�سوم ال�سلطاني ال�سامي رقم ()2008/63؛ فقد
ن�صت مادته رقم ( )2على �أَنْ « :ي�صدر وزير التنمية االجتماعية اللوائح والقرارات الالزمة
َّ
لتنفيذ �أحكام القانون» ،وقد قامت الوزارة ب�إ�صدار الالئحة التنظيمية لإن�شاء مراكز ت�أهيل
المعاقين بالقرار الوزاري رقم ( ،)2008 /142وكذلك الئحة تنظيم �إ�صدار بطاقة معاق بالقرار
ن�صت المادة رقم ( )3من الف�صل الأول من القانون نف�سه
الوزاري رقم ( ،)2008 /94كما َّ
على �أَنْ « :تعمل الدولة على �إعداد متخ�ص�صين في مجال الإعاقة ،وتدريبهم بما ُيم ّكنهم من
ون�صت مادته
الك�شف المبكر عن الإعاقات وتقديم الم�ساعدات والخدمات المنا�سبة للمعاقين»َّ .
رقم ( )7على �أَنْ « :توفر الدولة الخدمات التعليمية للمعاقين بما يتنا�سب مع قدراتهم الح�سية
ن�صت المادة رقم ( )13من الف�صل الثالث في القانون على �أَنْ « :تن�ش�أ
والج�سدية والذهنية» ،كما َّ
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لجنة ت�سمى (اللجنة الوطنية لرعاية المعاقين) برئا�سة الوزير ،وع�ضوية ممثلين عن الجهات
الحكومية المعنية والقطاع الخا�ص ومراكز الت�أهيل ،وممثلين من المعاقين ،على �أن ي�صدر
أ�سي�سا على ذلك؛ �أ�صدر معالي وزير التنمية االجتماعية
بت�شكيل اللجنة قرار من الوزير» ،وت� ً
قرا ًرا وزار ًّيا رقم ( )2009 /1بت�شكيل اللجنة الم�شار �إليها �أعاله .وحددت اخت�صا�صات اللجنة
في المادة رقم ( )14من المر�سوم ال�سلطاني ال�سامي بالآتي« :تخت�ص اللجنة بدرا�سة و�إعداد
الخطة العامة لرعاية وت�أهيل المعاقين ،وو�ضع البرامج الخا�صة برعايتهم وت�أهيلهم وت�شغيلهم
والنهو�ض بم�ستواهم ،وكذلك تعزيز الخطط والبرامج المتعلقة بالتوعية بجميع �أنواع الإعاقة
والوقاية منها».
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ن�صت مادته رقم
•قانون الطفل ال�صادر بالمر�سوم ال�سلطاني ال�سامي رقم ()2014/22؛ فقد َّ
( )36على �أنَّ « :للطفل الحق في التعليم المجاني في المدار�س الحكومية حتى �إتمام مرحلة
التعليم ما بعد الأ�سا�سي ،ويكون تعليم الطفل �إلزام ًّيا حتى مرحلة التعليم الأ�سا�سي ويقع على ولي
ن�صت
الأمر م�س�ؤولية ت�سجيل الطفل وانتظامه في المدر�سة والحيلولة دون ت�سربه منها» .كما َّ
مادته رقم ( )51على �أنَّ « :للطفل المعاق كافة الحقوق المقررة بموجب �أحكام القانون دون
ون�صت مادته رقم ( )52على �أَنْ « :تكفل الدولة رعاية وت�أهيل الطفل
تمييز ب�سبب الإعاقة»َّ ،
المعاق وف ًقا لأحكام قانون رعاية وت�أهيل المعاقين ،وتعمل الدولة وولي الأمر على تمكين الطفل
المعاق من التمتع بكافة خدمات الرعاية والت�أهيل المن�صو�ص عليها فيه».
ونتيجة لهذه امل�صادقات على االتفاقيات الدولية ،و�إ�صدار القوانني املحلية؛ مت �إدراج تو�صيتني حول
تعليم الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف اال�سرتاتيجية الوطنية للتعليم  ،٢٠٤٠وهما التو�صيتان رقم ( )٩و
( )١٣من اال�سرتاتيجية الثانية «التحاق الطلبة وتقدمهم عرب املراحل التعليمية وقطاعات العمل»؛
ن�صت التو�صيتان على الآتي:
�إذ َّ
•التو�صية رقم (« :)9قيام وزارة التربية والتعليم ب�إعداد خطة وطنية لتعليم ذوي الإعاقات،
وذلك بالتعاون مع وزارة ال�صحة ووزارة التنمية االجتماعية».
• التو�صية رقم (« :)13توفير الت�سهيالت والخدمات الم�ساندة والبرامج الخا�صة والكوادر
الب�شرية لتوفير البيئة التعليمية المنا�سبة في م�ؤ�س�سات التعليم العالي للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة».
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بيانات إحصائية عن أعداد
األشخاص ذوي اإلعاقة

ت�شري البيانات الإح�صائية ال�صادرة عن التقرير ال�سنوي لوزارة التنمية االجتماعية لعام 2017م
�إلى �أنَّ عدد الأ�شخا�ص من ذوي الإعاقة ،الذين هم يف �سن التعليم يف الأعمار (� 24- 5سنة) بلغ
( )10776فرد ًا من العدد الإجمايل للمعاقني والبالغ عددهم ( )35796حالة م�سجلة يف الوزارة،
منهم ( )2110توفر لهم خدمة رعاية اجتماعية يف مراكز الوفاء االجتماعي املن�ضوية حتت �إ�شراف
وزارة التنمية االجتماعية .ويو�ضح ال�شكل رقم ( )1عدد الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة غري امل�سجلني يف
�صفوف الدمج من �سن (� 24-٥سنة) للعام الدرا�سي 2018/2017م بح�سب �إح�صائية وزارة التنمية
االجتماعية للعام 2017م.
شكل رقم ( :)1عدد األشخاص ذوي اإلعاقة غير المسجلين في صفوف الدمج من سن
( ٢٤-5سنة) للعام الدراسي 2018/2017م

ذكور
18

إناث
6685

4091

10776

اإلجمالي
وبح�سب �إح�صائيات وزارة الرتبية والتعليم للعام الدرا�سي 2018/2017م فقد بلغ عدد الطلبة من
ذوي الإعاقة -القابلني للتعلم -الذين يتلقون اخلدمة التعليمية من وزارة الرتبية والتعليم ()2288
طال ًبا وطالبة من العدد الإجمايل لذوي الإعاقة ،والذين هم يف �سن التعليم بح�سب الإح�صائية
امل�شار �إليها �أعاله.
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جهود السلطنة في رعاية
األشخاص ذوي اإلعاقة
وتعليمهم

تتعدد امل�ؤ�س�سات التي تقدم الرعاية واخلدمات التعليمية للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة؛ حيث تتوزع
اجلهود ما بني وزارة ال�صحة ،ووزارة التنمية االجتماعية ،ووزارة الرتبية والتعليم ،ووزارة التعليم
العايل ،ووزارة القوى العاملة� ،إ�ضافة �إلى م�ؤ�س�سات خا�صة �أو �أهلية ت�شرف عليها وزارة الرتبية
والتعليم ووزارة التنمية االجتماعية ،وفيما ي�أتي نبذة عن بع�ض هذه اجلهود:
ً
أوال :جهود وزارة الصحة

تقدم امل�ؤ�س�سات التابعة لوزارة ال�صحة عددًا من اخلدمات لفئة ذوي الإعاقة ،ومن هذه اخلدمات
ما ي�أتي:
 )1الخدمات الوقائية للمواطنين لمنع حدوث اإلعاقة

22

ُتع ُّد اخلدمات الوقائية للأ�شخا�ص من الأمور الأ�سا�سية التي تنتهجها وزارة ال�صحة ،وو�ضعتها من
�ضمن �أولوياتها ومنهاجها يف تقدمي اخلدمة للجميع؛ حيث تعتني بالطفل قبل حدوث احلمل من
حيث توفر الفحو�صات املبدئية للأم والأب قبل الزواج ،و�إعطائهما امل�شورة ال�صحية� .أما �أثناء
احلمل فيتم االعتناء بالأم ويتم توفري لها الرعاية ال�صحية ،وتوفري التطعيمات الالزمة للطفل بعد
والدته �إلى �أن يكرب.
 )٢الخدمات العالجية والتأهيلية لألشخاص ذوي اإلعاقة

ُتع ُّد مرافق الرعاية ال�صحية الأولية املدخل الأول للخدمات العالجية للم�شاكل ال�صحية املعروفة
واحلاالت غري املعقدة� ،أما احلاالت التي حتتاج �إلى املزيد من الرعاية من قبل �أطباء �أخ�صائيني؛
ف�إنها ُتال �إلى امل�ؤ�س�سات الثانوية ،و�إذا لزم الأمر ُتال �إلى الرعاية التخ�ص�صية يف امل�ست�شفيات.
وتت�ضمن هذه اخلدمات :العالج الطبيعي ،والنطق ،والعالج الوظيفي وغريها من العالجات الت�أهيلية،
التي تتوفر يف امل�ست�شفيات التخ�ص�صية كافة ،وبالإ�ضافة �إلى توفرها يف جميع امل�ست�شفيات الإقليمية
باملحافظات ،وبع�ض م�ست�شفيات الواليات ،ومراكز الرعاية ال�صحية املو�سعة التابعة لوزارة ال�صحة.
كما يعترب الت�أهي ُل �أحد التخ�ص�صات امل�ساعدة يف املجال الطبي ،الذي ي�شمل عددًا من التخ�ص�صات
الت�أهيلية ،ويهدف �إلى الوقاية واحلد من فقدان الوظائف اجل�سدية من �أجل حت�سني احلالة ال�صحية
ب�شكل عام ،واالندماج مع �أفراد املجتمع ب�أ�سرع وقت ممكن ،واالعتماد الكلي على الذات.

 )٣إنشاء قسم اإلعاقة

ت�ضمن املر�سوم ال�سلطاين ال�سامي رقم )2014/36( :اخلا�ص بتحديد اخت�صا�صات وزارة ال�صحة
واعتماد هيكلها التنظيمي؛ �إن�شاء (ق�سم الإعاقة) �ضمن املديرية العامة للرعاية ال�صحية الأولية
(دائرة الأمرا�ض غري املعدية)؛ حيث يتم توجيه الأ�شخا�ص من فئة ذوي الإعاقة لزيارة م�ؤ�س�سات
الرعاية الأولية (املركز ال�صحي) ،ثم يتم حتويلهم �إلى م�ؤ�س�سات الرعاية ال�صحية الثانوية والثالثية
(امل�ست�شفى) ويتم من خاللها تقدمي لهم خدمة الت�أهيل.
ثانيــا :جهود وزارة التنمية االجتماعية
ً

تتمثل جهود وزارة التنمية االجتماعية خلدمة الأ�شخا�ص من ذوي الإعاقة يف جوانب عديدة من
خالل �إن�شاء املراكز وامل�ؤ�س�سات الآتية:
•مراكز الوفاء لتأهيل األطفال المعاقين

يبلغ عدد مراكز الوفاء لت�أهيل الأطفال املعاقني ( )27مركزً ا حتى العام 2018م ،موزعة على
خمتلف حمافظات ال�سلطنة ،وتقدم هذه املراكز برامج ت�أهيل نهارية للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة من
عمر (� )14 -2سنة ،ويف بع�ض الأحيان يتجاوز هذا العمر �إلى �سن ( )30عام ًا حيث مت ا�ستحداث
برامج الت�أهيل املهني.
وتقبل املراكز جميع �أنواع الإعاقات ومنها( :ال�سمعية ،واحلركية ،والذهنية ،والب�صرية ،وامل�صابني
با�ضطراب طيف التوحد)؛ حيث بلغ �إجمايل احلاالت املنتظمة يف هذه املراكز ( )2110حالة
بح�سب �إح�صائية الوزارة لعام 2018م ،وتقدم هذه املراكز برامج ت�أهيلية متخ�ص�صة من قبل
كوادر متخ�ص�صة من الأخ�صائيني والفنيني يف جماالت الرتبية اخلا�صة والعالج الوظيفي ،والعالج
الطبيعي ،وعالج النطق التي تقوم على ت�أهيل الأطفال وفق خطط ت�أهيلية معتمدة.
•مركز التقييم والتأهيل المهني

وهو عبارة عن مركز ت�أهيلي هدفه الأ�سا�سي الت�أهيل املهني للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة (فئة الإعاقة
الذهنية) بهدف �إدماجهم يف املجتمع املحيط ،وت�أهيل املتدربني على املهن املنا�سبة لقدراتهم
وميولهم وف ًقا حلاجة �سوق العمل.
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ومن اخلدمات التي يقدمها املركز :برنامج التهيئة املهنية ،وبرنامج التدريب املهني ،وي�ستقبل املركز
عاما� ،شريطة �أن يكون ال�شخ�ص معتمدً ا على نف�سه يف الأمور احلياتية ،وقد
احلاالت من عمر (ً )16
بلغ عدد امللتحقني باملركز خالل العام الت�أهيلي 2018/2017م ( )74حالة.
•مركز األمان للتأهيل

يقدم املركز خدماته للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة اجل�سدية والذهنية واملزدوجة الب�سيطة واملتو�سطة
وال�شديدة ،ويت�ضمن املركز ثالث وحدات ،وهي:
.1

عاما خالل الفترة النهارية.
1وحدة الوفاء ،وت�ستقبل الحاالت منذ الوالدة حتى �سن (ً )15

.2

عاما فما فوق من ذوي الإعاقة المزدوجة
2وحدة الأمان ،وت�ستقبل الحاالت من �سن (ً )15
�أو المتعددة المتو�سطة �أو ال�شديدة ،وتقدم لهم الخدمات والبرامج خالل الفترة النهارية،
بالإ�ضافة �إلى الإقامة الداخلية للحاالت القاطنة خارج محافظة م�سقط .وتت�ضمن الخدمات
المقدمة بالوحدتين خدمات العالج الطبيعي والوظيفي والتربية الخا�صة وعالج النطق،
والخدمات االجتماعية والنف�سية ،والخدمات ال�صحية .وقد بلغ عدد الم�ستفيدين من المركز
( )389حالة.

.3

3وحدة الت�شخي�ص ،وتقدم الوحدة خدمات ت�شخي�ص الحاالت لتلقي خدمات الت�أهيل لمراكز
الت�أهيل الحكومية والخا�صة من قبل فريق م�شترك من وزارة ال�صحة ،ووزارة التنمية
االجتماعية ،ووزارة التربية والتعليم؛ حيث يقوم الفريق بعد عملية الت�شخي�ص بو�ضع الخطط
والبرامج التي تحتاجها كل حالة.
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•مؤسسات تأهيل خاصة

خا�صا؛ حيث
وهي عبارة عن مراكز خا�صة لت�أهيل الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،ويبلغ عدد ها ( )32مركزً ا ً
يتم قبول الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة وفق الأن�شطة التي تقدمها هذه املراكز� ،سواء �أن�شطة للم�صابني
با�ضطراب طيف التوحد �أو �أن�شطة لذوي الإعاقة �أو كالهما .وتقوم وزارة التنمية االجتماعية ب�شراء
اخلدمة لنحو ( )1052فردًا ح�سب �إح�صائية الوزارة لعام 2019/2018م ،كما �أنَّ هنالك ()250
حالة يتكفل �أولياء الأمور بدفع تكاليف اخلدمة لهم بتكلفة ال تزيد على ( )400ريال عماين لكل
حالة ،وتتفاوت التكلفة وفق نوع برامج الرعاية املقدمة ،مثل :برامج تعديل ال�سلوك ،وبرنامج الرتبية
اخلا�صة ،وبرنامج النطق والتخاطب ،وبرنامج العالج الوظيفي ،وبرامج العالج الطبيعي.

•مراكز تأهيل تابعة لجمعيات أهلية

يبلغ عدد مراكز اجلمعيات الأهلية ( )11مركزًا ،منها ( )10مراكز تتبع جمعية رعاية الأطفال
املعوقني ،ومركز واحد بجمعية التدخل املبكر ،وجميعها ت�ستقبل جميع �أنواع الإعاقات وحاالت
ا�ضطراب طيف التوحد .ويتم قبول الأطفال ذوي الإعاقات العقلية وال�سمعية واحلركية والتوحد
عاما ،وقد بلغ عدد امل�سجلني فيها ( )786فردًا ح�سب �إح�صائية
يف هذه املراكز من �سن (ً )١٤-٢
الوزارة لعام 2017/2016م.
ثالثـا :جهود وزارة التربية والتعليم
ً

تبذل وزارة الرتبية والتعليم جهودًا عديدة يف خدمة الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،وذلك من خالل
قيامها بالآتي:
مؤسسات التربية الخاصة في محافظة مسقط

خ�ص�صت وزارة الرتبية والتعليم عدد ( )٣م�ؤ�س�سات تعليمية يف حمافظة م�سقط لتعليم ثالث فئات
من ذوي الإعاقة ،وهي:
•مدر�سة الأمل لل�صم :وتقدم خدمة التعليم المدر�سي لذوي الإعاقة ال�سمعية من عمـر ()4
�سنوات �إلى مرحلة الدبلوم العام ،ويبلغ عدد الدار�سين فيها ( )182طال ًبا وطالبة في العام
الدرا�سي ٢٠١٨/٢٠١٧م.
•مدر�سة التربية الفكرية :وتقدم الخدمة التعليمية لذوي الإعاقة العقلية �إلى نهاية ال�صف التا�سع،
ويبلغ عدد الدار�سين فيها ( )185طال ًبا وطالبة في العام الدرا�سي ٢٠١٨/٢٠١٧م.
•معهد عمر بن الخطاب للمكفوفين :ويقدم الخدمة التعليمية لذوي الإعاقة الب�صرية �إلى مرحلة
الدبلوم العام ،ويبلغ عدد الدار�سين فيه ( )168طال ًبا وطالبة في العام الدرا�سي ٢٠١٨/٢٠١٧م.
وعليه؛ ف�إنَّ جمموع عدد الدار�سني يف هذه امل�ؤ�س�سات يبلغ ( )535طال ًبا وطالبة ،ويو�ضح اجلدول
رقم ( )١عدد الدار�سني يف م�ؤ�س�سات الرتبية اخلا�صة مبحافظة م�سقط ،والتي ت�شرف عليها وزارة
الرتبية والتعليم ،موزعني على ح�سب نوع الإعاقة واجلن�س والعمر للعام الدرا�سي 2018 / 2017م.
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جدول رقم ( :)١عدد الدارسين في مؤسسات التربية الخاصة ،موزعين على حسب نوع
اإلعاقة والجنس والعمر للعام الدراسي 2018/2017م

المؤسسة

نوع اإلعاقة

العمر

الجنس
ذكور

إناث

إجمالي

من

إلى

األمل للصم

اإلعاقة السمعية

112

70

182

4

24

معهد عمر
ابن الخطاب
للمكفوفين

اإلعاقة البصرية

95

73

168

5

24

التربية الفكرية

اإلعاقة العقلية

110

75

185

5

23

317

218

535

اإلجمــــــــالي
26

مدارس الدمج التي تشرف عليها وزارة التربية والتعليم

ن�شرت منظمة اليون�سكو يف �شهر فرباير عام 1996م وثيقة بعنوان «الت�شريعات املت�صلة بتعليم ذوي
االحتياجات اخلا�صة» �أبرزت فيها جهود ( )52دولة ب�ش�أن دمج الأطفال ذوي االحتياجات اخلا�صة
من التالميذ املعاقني يف التعليم النظامي .كما قامت منظمة اليون�سكو ب�إعداد معايري جودة التعليم
ال�شامل لإنهاء العزل ،وقد �شملت تلك املعايري :املعلم ،واملناهج الدرا�سية ،ورعاية الطفولة املبكرة،
واللغة ،والبيئة التعليمية ال�شاملة ،واملدار�س ال�صحية ،وتقدمي تغذية جيدة للطلبة ،واملواد التعليمية،
وتقييم الطلبة ،و�أمناط املعلم.
ومن هذا املنطلق؛ تبنت وزارة الرتبية والتعليم تفعيل مدار�س الدمج؛ حيث ت�ستقبل هذه املدار�س
الطلبة من فئات الإعاقة العقلية وال�سمعية والب�صرية القابلة للتعلم ،وقد بلغ عدد مدار�س الدمج
دجما
بح�سب �إح�صائية وزارة الرتبية والتعليم لعام 2018/2017م ( )218مدر�سة بواقع (ً )161
دجما �سمع ًّيا .وتقدم مدار�س الدمج اخلدمة التعليمية لطلبة الإعاقة ال�سمعية والعقلية
فكر ًّيا ،و(ً )57
البالغ عددهم ( )1734طال ًبا وطالبة ،كما يتم دمج طلبة الإعاقة الب�صرية البالغ عددهم ()463
دجما كل ًّيا مبدار�س التعليم الأ�سا�سي (اجلدول رقم .)٢
ً

جدول رقم ( :)٢توزيع طلبة الدمج البصري في محافظات السلطنة للعام الدراسي
2018/2017م
المكفوفين

المحافظة

ضعاف البصر

ذكور

إناث

اإلجمالي

ذكور

إناث

اإلجمالي

ظفار

3

1

4

6

13

19

جنوب الشرقية

0

0

0

40

26

66

جنوب الباطنة

0

0

0

11

6

17

الداخلية

2

0

2

47

51

98

شمال الباطنة

0

2

2

70

56

126

شمال الشرقية

0

0

0

26

23

49

الظاهرة

0

0

0

16

17

33

البريمي

1

1

2

1

6

7

الوسطى

0

0

0

0

0

0

مسندم

0

1

1

19

7

26

مسقط

0

0

0

14

8

22

اإلجمالي

6

5

11

250

213

463

وقد بلغ عدد معلمي الدمج يف هذه املدار�س ( )615معل ًما ومعلمة -من ال ُعمانيني وغري ال ُعمانيني-
بح�سب �إح�صائية العام الدرا�سي نف�سه؛ حيث يقوم بتدري�س طلبة الإعاقة معلمون من خريجي
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الرتبية اخلا�صة �سواء كانوا ُعمانيني �أو غري ُعمانيني ،يتم ت�أهيلهم لتدري�س فئات الدمج ملدة �شهر
واحد فقط� ،أما بخ�صو�ص الإعاقة ال�سمعية فيتم اال�ستعانة مبعلمني متخ�ص�صني من املواد الدرا�سية
و�إخ�ضاعهم للتدريب .ويو�ضح ال�شكل رقم ( )٢توزيع املدار�س والطالب واملعلمني  يف املدار�س
احلكومية التي تطبق م�شروع دمج الطالب املعاقني مع الطالب العاديني بح�سب نوع الإعاقة يف جميع
حمافظات ال�سلطنة للعام الدرا�سي 2018/2017 م.
كما ا�ستقبلت مدار�س وزارة الرتبية والتعليم حاالت ا�ضطراب طيف التوحد القابلني للتعلم من
دجما كل ًّيا لعدد ( )19طال ًبا وطالبة مبدار�س التعليم الأ�سا�سي يف بع�ض املحافظات
خالل دجمهم ً
التعليمية.
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وتقدم وزارة الرتبية والتعليم عددًا من اخلدمات لطلبة ذوي الإعاقة ،ومنها :تهيئة مدار�س الرتبية
اخلا�صة وف�صول الدمج يف املحافظات من خالل تزويدهم بالأثاث والأجهزة الإلكرتونية ،وكذلك
تهيئة املداخل واملخارج للمدار�س ،وتقوم الوزارة كذلك بتكييف املناهج لذوي الإعاقة ال�سمعية،
وو�ضع منهج مرجعي لذوي الإعاقة العقلية .ومن �ضمن جهود الوزارة كذلك م�شاركة عدة جهات يف
ت�شخي�ص حالة الطلبة ،ومنها :وزارة التنمية االجتماعية ممثلة يف وحدة الت�شخي�ص ،وكذلك وزارة
ال�صحة ممثلة يف م�ست�شفى امل�سرة ،وم�ست�شفى جامعة ال�سلطان قابو�س.

شكل رقم ( :)٢توزيع المدارس والطلبة والمعلمين في المدارس الحكومية التي تطبق
مشروع دمج الطلبة المعاقين مع الطلبة العاديين بحسب نوع اإلعاقة في جميع
محافظات السلطنة للعام الدراسي 2018/2017م
14 41

27

272 102 374
27 138
5 23

مسقط

0 22
0 164

22

50 207

111
شمال
الباطنة

3
5

20 8

46
البريمي

جنوب الباطنة

39

4

17

57 39
11

36

39

4
22

25 16

50

33 25
257 206
83 59

0

2
0

7
6

سمعي

المــــــــــــدارس
الطلبــــــــــــة
المعلمــــــــــــون

2
7
6

0

اإلجمالـــــــي

615 1734 218

18 12
133 83

18

الوسطى

عقلي

24

46 32

6

الداخليــــة

51

14 10

ظفار

63 45

8

29

137 115
14

152 113
18

34 23

الظاهرة

جنوب الشرقية

9

10 6

18

شمال
 157الشرقية

20 56

6

9

25 20
12

163

18 64

164

12 51
4 21

58 221

18

مسندم

54 36

المنح الدراسية لطلبة ذوي اإلعاقة بدولة الكويت

يتم ابتعاث الطلبة من ذوي الإعاقة ال�سمعية والعقلية �ضمن املنح الدرا�سية لدولة الكويت ال�شقيقة،
وقد بلغ عددهم يف العام الدرا�سي 2018/2017م ( )33طال ًبا وطالبة منهم )29( :طال ًبا وطالبة
من ذوي الإعاقة ال�سمعية ،و( )4من ذوي الإعاقة العقلية.
مؤسسات خاصة
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تقدم بع�ض املدار�س الدولية واملدار�س اخلا�صة خدمات تعليمية لفئة ذوي الإعاقة ومن لديهم
ا�ضطراب طيف التوحد ،ويبلغ عدد هذه املدار�س ( )11مدر�سة يف حمافظة م�سقط بح�سب
�إح�صائية وزارة الرتبية والتعليم للعام الدرا�سي 2018/2017م ،ت�ستقبل كل مدر�سة �أنواع حمددة
من الإعاقات ،تتنوع ما بني الإعاقات العقلية ،وال�سمعية ،وا�ضطراب طيف التوحد ،ومتتلك هذه
املدار�س كوادر م�ؤهلة وذات خربة وقدرة على التعامل مع هذه الإعاقات ،وهذا م�ؤ�شر يدل على �أنَّ
امل�صابني بهذه الإعاقات قابلني للتعلم يف املدار�س �إذا ما وجدت البيئة املنا�سبة والكوادر امل�ؤهلة
املخت�صة والقادرة على التعامل معهم ،كل ح�سب م�ستواه ودرجة �إعاقته.
رابعا :جهود وزارة القوى العاملة
ً

ت�سهم وزارة القوى العاملة من خالل الكليات التقنية والكليات املهنية (مراكز التدريب املهني
ومعاهد ت�أهيل ال�صيادين �ساب ًقا) يف دمج الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف املجتمع ب�إتاحة الفر�ص لعدد
منهم بااللتحاق بهذه الكليات ،وتنتهج هذه الكليات الآلية الآتية:
•الكليات التقنية :تقوم ب�إ�شعار مركز القبول الموحد �سنويـًّا با�شتراطات قبول الأ�شخا�ص من
ذوي الإعاقة في برامج الهند�سة وتقنية المعلومات والدرا�سات التجارية؛ حيث تت�ضمن هذه
اال�شتراطات الحد الأدنى للتقدم للبرنامج فيما يخ�ص المعدل العام والمواد الدرا�سية وكذلك نوع
الإعاقة .ويقبل في الكليات التقنية الإعاقات الآتية :ال�سمعية ،والنطقية ،والب�صرية ،والج�سدية،
و�شلل الأطفال ،ي�ضاف �إلى ذلك الت�شوهات الخلقية والأمرا�ض المزمنة.
•الكليات المهنية :وتتركز جهود هذه الكليات في هذا المجال بت�أهيل وتدريب الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة في م�سار الدورات التدريبية المهنية في المجاالت المهنية المتعددة ،التي يمكن
للأ�شخا�ص من ذوي الإعاقات ال�سمعية والحركية الب�سيطة الم�شاركة فيها ،ومنها على �سبيل

المثال :الدهان ،والديكور ،واللحام ،وت�شكيل المعادن ،وخدمة ال�سيارات ،والت�صنيع الغذائي،
والإلكترونيات .وقد تم قبول عدد �أربع دفعات من هذه الفئة خالل الفترة (2016-2012م).
خامسا :جهود وزارة التعليم العالي
ً

ت�شمل جهود وزارة التعليم العايل يف تعليم ذوي الإعاقة جانبني �أ�سا�سيني ،وهما :تعليم الأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة ،و�إعداد الكوادر العاملة يف جمال رعاية الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة وتدريبهم.
ً
أوال :تعليم األشخاص ذوي اإلعاقة

عملت وزارة التعليم العايل على تخ�صي�ص برنامج ابتعاث داخلي وخارجي خا�ص بالطلبة من ذوي
قيا�سا على من يف �أعمارهم من الطلبة الأ�سوياء ،عن طريق طرح
الإعاقة؛ بحيث يتيح لهم التناف�س ً
عدد من املقاعد الدرا�سية احلكومية عرب البوابة الإلكرتونية ملركز القبول املوحد ،ويقوم الطالب
بتحديد نوع الإعاقة بنا ًء على الت�صنيفات املعتمدة من قبل وزارة التنمية االجتماعية واملحددة
كالتايل( :ب�صرية ،حركية ،متالزمة داون� ،سمعية ،ذهنية ،التوحد) ويعمل النظام الإلكرتوين ملركز
القبول املوحد على حتديد الربامج التي متكن الطالب من التناف�س عليها بنا ًء على معدله التناف�سي،
ونوع الإعاقة التي تتما�شى مع الربامج املطروحة.
•البعثات الداخلية

ابتدا ًء من العام الأكادميي 2015 /2014م التزمت الوزارة بتخ�صي�ص عدد ( )50بعثة درا�سية
داخلية للح�صول على درجة البكالوريو�س للطلبة ذوي الإعاقات احلركية والب�صرية من خريجي
دبلوم التعليم العام ،ويف العام الأكادميي 2017/2016م مت �إ�ضافة الإعاقة ال�سمعية �إلى الإعاقات
ال�سابقة �ضمن الفئات التي ت�شملها البعثات وحتى الوقت الراهن.
•البعثات الخارجية

بد ًءا من العام الأكادميي 2015/2014م قامت وزارة التعليم العايل بابتعاث عدد ( )22من الطلبة
من الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ال�سمعية احلا�صلني على معدل تناف�سي ( )%75فما فوق يف �شهادة
دبلوم التعليم العام للعام الدرا�سي 2013/2012م .ومت تخيري الطلبة لبلد االبتعاث بني الدرا�سة يف
الواليات املتحدة الأمريكية �أو اململكة الأردنية الها�شمية ،حيث اختار عدد ( )19طال ًبا الدرا�سة يف
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الواليات املتحدة الأمريكية تنوعت تخ�ص�صاتهم بني �إدارة الأعمال ،وعلوم احلا�سب الآيل ،والر�سم
والت�صميم ،والتجارة ،واالت�صال الدويل والإعالم ،بينما ف�ضل عدد ( )3طلبة االلتحاق باجلامعات
الأردنية يف تخ�ص�ص الرتبية اخلا�صة.
ويف ال�سنتني الالحقتني مت وقف برنامج االبتعاث اخلارجي لذوي الإعاقة ال�سمعية بهدف تقييم
التجربة ،وحماولة تذليل ال�صعوبات التي واجهت الدفعة الأولى ،ولتفادي تكرارها يف الدفعات التي
تليها .وبعد �سنتني �أي العام الأكادميي 2018/2017م ،مت �إعادة طرح الربنامج من خالل تخ�صي�ص
( )5مقاعد درا�سية يف اململكة املتحدة� ،إال و�أنه ب�سبب ت�أخر �إنهاء �إجراءات قبول الطلبة ،وعدم
جدية امل�ؤ�س�سة التي مت التوا�صل معها ال�ستقبال الطلبة ومتابعتهم ،مت حتويل الوجهة إىل اململكة
الأردنية الها�شمية .ويف العام الأكادميي احلايل 2019/2018م خ�ص�ص عدد ( )10مقاعد لهذه
الفئة للدرا�سة يف اململكة الأردنية الها�شمية.
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ويو�ضح اجلدول رقم (� )٣أعداد املتقدمني واملقبولني من ذوي الإعاقات (الب�صرية ،واحلركية،
وال�سمعية ،واالحتياجات اخلا�صة) للأعوام الأكادميية (2017/2016م) (2018/2017م)
(2019/2018م).

الجدول رقم ( :)٣أعداد المتقدمين والمقبولين من ذوي اإلعاقات الخاصة لثالثة أعوام
أكاديمية
العام
األكاديمي

2017/2016م

2018/2017م

2019/2018م

نوع
اإلعاقة

المتقدمون

المقبولون

المتقدمون

المقبولون

المتقدمون

المقبولون

بصرية

12

12

22

20

19

16

حركية

16

16

22

16

16

11

سمعية

40

36

24

22

41

31

ذوي
االحتياجات
الخاصة

6

2

8

7

13

7

اإلجمالي

74

66

76

65

89

65
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ثانيا :إعداد الكوادر العاملة في مجال رعاية األشخاص ذوي اإلعاقة وتدريبهم
ً

تقدم بع�ض امل�ؤ�س�سات التعليمية يف ال�سلطنة برامج لإعداد وتدريب الكوادر العاملة يف جمال رعاية
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة وتعليمهم ،وهي عادة ما تكون عامة و�شاملة جلميع �أنواع الإعاقات ،ومن
�أمثلة تلك الربامج ما ي�أتي:
 )1برنامج جامعة السلطان قابوس

•برنامج الدبلوم المتو�سط في التربية الخا�صة بالتعاون والتن�سيق مع جمعية الأطفال المعوقين،
ويتم تدري�سه باللغة العربية لمدة عامين ،وهو ُيقدم فقط للمتطوعات من جمعية الأطفال
المعوقين ،ويتم تمويل درا�ستهن عن طريق الجمعية ،ويبلغ عدد المتطوعات الدار�سات قرابة
( )20متطوعة في كل عام.

 )2برامج جامعة نزوى

•برنامج يمنح درجة البكالوريو�س في التربية الخا�صة ،تخ�ص�ص (�صعوبات تعلم) ،يطرحه ق�سم
التربية والدرا�سات الإن�سانية ،ويتم توظيف الخريجين في المدار�س الحكومية العادية والمطبقة
لنظام الدمج ،والتي يتم فيها دمج الإعاقة الفكرية وال�سمعية ،عل ًما �أنَّ ه�ؤالء الخريجين غير
م�ؤهلين �أكاديم ًّيا للتعامل مع الإعاقة الفكرية وال�سمعية ،وهذا ي�ؤكد حاجة مدار�س الدمج
لمعلمين متخ�ص�صين في هذه الإعاقات.
•برنامج دبلوم التربية الخا�صة (دبلوم متو�سط) بالتعاون والتن�سيق مع جمعية الأطفال المعوقين،
ويدر�س باللغة العربية لمدة عامين ،وهو يقدم فقط للمتطوعات من جمعية الأطفال المعوقين،
ويتم تمويل درا�ستهن عن طريق الجمعية ،ويبلغ عدد الدرا�سات ( )15طالبة في كل عام.

34

•برنامج دبلوم التربية الخا�صة (دبلوم متو�سط) باللغة الإنجليزية بالتن�سيق مع جمعية التدخل
المبكر ،ومدة الدرا�سة فيه عامين فقط للمتطوعات العامالت في الجمعية ،وتتكفل الجمعية
بتمويل درا�ستهن ،وقد بلغ عدد الدار�سات ( )45طالبة حتى العام 2015م.
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التحديات في مجال تعليم
األشخاص ذوي اإلعاقة

مما �سبق ميكن ا�ستخال�ص �أبرز التحديات التي تواجه الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة من الناحية التعليمية
يف النقاط الآتية:
•تعدد الجهات الم�شرفة على تعليم الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،وت�أثير ذلك في ر�سم ال�سيا�سات
والخطط الخا�صة بتعليم هذه الفئة وتنفيذها ومتابعتها ،ولذلك يقترح تن�سيق جهود �أدوار
مختلف الجهات المعنية وتحديد المتطلبات الأ�سا�سية.
•عدم وجود مركز وطني للك�شف والتدخل المبكر لمعرفة نوع الإعاقة ،ودرجتها ،وتحديد نوع
الرعاية والخدمة التعليمية المنا�سبة لها ،و�إعداد الدرا�سات في هذا المجال.
•محدودية برامج �إعداد الكوادر العاملة في مجال تعليم الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة وتدريبهم.
•ندرة وجود �أخ�صائي ت�شخي�ص وتقويم في مجال التربية الخا�صة ،وعدم وجود اختبارات مقننة
على البيئة العمانية.
•قلة وجود اخت�صا�صيين م�ساندين في مدار�س الدمج؛ كعالج النطق ،والعالج النف�سي والوظيفي
والطبيعي.
• يقت�صر قبول الطلبة الم�صابين بالن�شاط الزائد في حالة توفر الخدمات المنا�سبة فقط ،لحاجة
هذه الفئة لهذه الخدمات لمتطلبات تعليمهم.
•قلة وجود خدمات الت�أهيل الم�ساندة (النطقي ،الوظيفي ،النف�سي) للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
وحاالت ا�ضطراب طيف التوحد بمدار�س الدمج ال�شامل في �صفوف الطلبة العاديين بالمدار�س
العامة.
•محدودية م�ؤ�س�سات التعليم العالي التي تقبل الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
من خالل ما مت ا�ستعرا�ضه؛ يت�ضح ب�أنه لي�س هناك برامج وخطط وا�ضحة لإعداد كوادر مهنية
خمت�صة لتقدمي اخلدمة التعليمية للإعاقات الآتية :ال�سمعية والب�صرية والذهنية والن�شاط الزائد
وامل�صابني با�ضطراب طيف التوحد ومتعددي الإعاقة ومزدوجي الإعاقة ،فهي برامج وخطط تكاد
تكون عامة و�شاملة بالرغم من �أنه يتم الرتكيز على �أحد الإعاقات خالل التدريب العملي يف فرتة
�إعداد معلمي تخ�ص�ص الرتبية اخلا�صة� ،إال �أنه ي�صعب على اخلريج التعامل مع �إعاقات بعينها نظر ًا
ملا حتتاجه من قدرة على قراءة متطلبات كل �إعاقة.
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رؤى وتطلعات

وا�ستكما ًال للجهود املبذولة من قبل اجلهات املعنية بالتعليم يف تقدمي اخلدمات التعليمية لذوي
الإعاقة ؛ ف�إنه يتطلب الت�أكيد على تنفيذ التو�صيتني الواردتني يف اال�سرتاتيجية الوطنية للتعليم
 ،٢٠٤٠وهما:
•التو�صية رقم ( )9الواردة في اال�ستراتيجية الثانية« :التحاق الطلبة وتقدمهم عبر المراحل
التعليمية وقطاعات العمل»� ،ضمن اال�ستراتيجية الوطنية للتعليم  ،2040والتي تن�ص على« :قيام
وزارة التربية والتعليم ب�إعداد خطة وطنية لتعليم ذوي الإعاقات ،وذلك بالتعاون مع وزارة
ال�صحة ووزارة التنمية االجتماعية»؛ وذلك لأهمية توفير الخدمة التعليمية لهذه الفئة ،وحتى
تعمل ال�سلطنة على تحقيق الهدف الثاني من الأهداف الإنمائية للألفية ،والذي ين�ص على
«تحقيق تعميم التعليم االبتدائي».
•التو�صية رقم ( )13من اال�ستراتيجية نف�سها ،والتي تن�ص على «توفير الت�سهيالت والخدمات
الم�ساندة والبرامج الخا�صة والكوادر الب�شرية لتوفير البيئة التعليمية المنا�سبة في م�ؤ�س�سات
التعليم العالي للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة».
وعليه يقرتح �إعداد خطة تنفيذية للتو�صيتني رقم ( )9و(� )١٣ضمن اال�سرتاتيجية الثانية من
اال�سرتاتيجية الوطنية للتعليم  .2040ومن �أبرز املنطلقات والتوجهات التي يجب تناولها عند �إعداد
هذه اخلطة؛ هي كالآتي:
.1

1ت�ضمين التعليم ب�شقيه المدر�سي والعالي في الخطة الم�شار �إليها؛ بحيث تتعاون وزارة التعليم
العالي مع الوزارات الأخرى الواردة في التو�صية رقم ( )9من اال�ستراتيجية الوطنية للتعليم .2040

.2

2تو�سيع فر�ص تعليم الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة -القابلين للتعلم -تحت مظلة وزارة التربية والتعليم
من خالل برامج ومدار�س التربية الخا�صة.

.3

�3إن�شاء مركز وطني تخ�ص�صي تكون لديه قاعدة بيانات �شاملة ومحدثة عن الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة في جميع واليات ال�سلطنة من حيث :الرقم المدني ،ونوع الإعاقة ،والجن�س ،والعمر،
والم�ستوى التعليمي ،والوظيفة ،والعنوان ،وغيرها ،ويقدم خدمات الت�شخي�ص المبكر للإعاقة
في محافظة م�سقط ،مع �إن�شاء وحدات تابعة له في بقية المحافظات ،ويقوم ب�إعداد الدرا�سات
والبحوث في هذا المجال ،وي�سهم في بناء البرامج والمناهج التعليمية وتطويرها ،و�أدوات
تقويم تعلم هذه الفئة.
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.4

4التعاون مع المنظمات الدولية المهتمة بفئة ذوي الإعاقة؛ كاليوني�سيف واليون�سكو في مجال
�إعداد م�شاريع تعلم ذوي الإعاقة والبرامج التدريبية للكوادر العاملة في هذا المجال ،ويمكن
اال�ستفادة من برامج التعاون ال�سنوي من هذه المنظمات.

.5

5الت�أكيد على �أهمية تفعيل دور م�ؤ�س�سات القطاع الخا�ص في دعم م�شاريع مرتبطة بتعليم
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة وت�أهيلهم ،وذلك في �إطار برنامج الم�س�ؤولية االجتماعية الذي تطبقه
ال�شركات الكبرى.

.6

6تجهيز المباني المدر�سية والجامعية وتهيئتها بحيث تلبي متطلبات تعليم الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة ،ومراعاة الت�سهيالت الالزمة لو�صولهم �إليها ،وتوفير الأدوات التقنية الالزمة لهم.

.7

�7إعداد الكوادر الوطنية المخت�صة في مجال الخدمات الم�ساندة كالعالج الوظيفي ،ومخت�صين
في النطق والتخاطب ،والت�شخي�ص والتقويم وغيرها من التخ�ص�صات الدقيقة.

.8

8تكثيف البرامج التوعوية للأ�سرة وفئات المجتمع بحقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،و�أهمية
�إدماجهم في الم�ؤ�س�سات التعليمية وم�ؤ�س�سات العمل والمجتمع.

.9

�9إ�صدار كتيب تعريفي بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم ووزارة التنمية االجتماعية ووزارة
ال�صحة؛ لتوعية المجمتع وبالأخ�ص �أولياء الأمور طلبة ذوي الإعاقة ب�ش�أن البرامج والخدمات
التعليمية المتوفرة وف ًقا لنوع الإعاقة.

1010فتح المجال لقبول طلبة ذوي الإعاقة وا�ضطراب طيف التوحد في مراحل التهيئة قبل �سن
التعليم المدر�سي.
1111حث م�ؤ�س�سات التعليم العالي على توفير التخ�ص�صات العلمية المتعلقة بق�ضايا الإعاقة �ضمن
ان�سجاما مع تو�صية مجل�س وزراء ال�ش�ؤون
مناهجها ومقرراتها الدرا�سية والتعليمية ،وذلك
ً
االجتماعية لدول مجل�س التعاون في دورته الـ ٢٦المنعقدة في م�سقط عام ٢٠٠٩م.
1212فتح برامج للت�أهيل المهني للخريجين من ذوي الإعاقة الذهنية بعد االنتهاء من الدبلوم العام
ولطلبة ال�صف التا�سع في المدر�سة الفكرية التابعة لوزارة التربية والتعليم.
1313التو�سع في ا�ستقبال حاالت الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة في الكليات المهنية التابعة لوزارة القوى
العاملة.

وختامـا
ً
قامت الأمانة العامة ملجل�س التعليم ب�إعداد هذا الإ�صدار بالتن�سيق والتعاون مع كل من :وزارة التعليم
العايل ،ووزارة القوى العاملة ،ووزارة الرتبية والتعليم ،ووزارة ال�صحة ،ووزارة التنمية االجتماعية.
وقد ا�ستندت على عدد من الدرا�سات والتقارير على امل�ستوى الوطني لإعداد هذا الإ�صدار ،ومن
�أهمها:
•تقرير مجل�س الدولة حول الو�ضع التعليمي للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة (التعليم المدمج) والمعد
في يوليو 2015م.
•درا�سة مجل�س ال�شورى حول «واقع ذوي الإعاقة بال�سلطنة وتطوير �أوجه الرعاية والخدمات
المقدمة لهم» والمعدة في مايو 2013م.
•درا�سة تقويمية للعملية التعليمية لطلبة ال�صم و�ضعاف ال�سمع ب�سلطنة عمان �أجراها الدكتور
طارق �صالح الري�س عام 2011/2010م.
•درا�سة بعنوان «تقديم تعليم ذو جودة لأطفال التوحد :الت�ضمين والتعميم» قدمتها الدكتورة
انجيال والكر في م�ؤتمر«التوحد حول العالم» المنعقد في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة
عام 2018م.
•درا�سة ا�ستطالعية قامت ب�إعدادها الدكتورة عائ�شة بنت خليفة الكيومية حول «تحديات دمج
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة من مراكز الوفاء االجتماعي في المدار�س الحكومية» 2012م.
•بحث مع ّد من قبل الفا�ضلة زهراء بنت علي اللواتية باحثة قانونية في وزارة ال�ش�ؤون القانونية
بعنوان (ما مدى توافق قانون رعاية وت�أهيل المعاقين العماني مع االتفاقية الدولية لحقوق
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة؟) 2016م.
•ورقة بحثية بعنوان «نحو تعليم �شامل لذوي الإعاقة» مقدمة في قمة �أو�سلو للتعليم من �أجل
التنمية ،والمن�شورة في العدد ( )58من مجلة الرا�صد الدولي ،ال�صادرة عن وزارة التعليم
بالمملكة العربية ال�سعودية 2015م.
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