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مــت  يــة، �ظ�ظ ار�ب� ــدان الم�غ تــه �بال�بل ود� يــم و�ب غــ�ي إطــار االهتمــام  �بإصــاح الت�ل� �
، ومركــز  ـ�ي ــرب ال�ر�ـب تحــاد الم�غ ــل ا� ـة ال�بحــوث والدراســات مــن أ�ب ـي م�� �ب
يدال  دعـــم مـــن مؤسســة ها�ظــس ســ� ية –مــدى،  �ـب الدراســات واأل�بحــاث اإل�ظســا�ظ�
يــة عــن �ب�ــد،  اعل� ت�غ يــة � يــا(، �ظــدوة ا�غتراض� ي�ب� زا�ئــر، ل� تو�ظــس، الحب يــة مكتــب )� األلما�ظ�
يــة:  ار�ب� غــ�ي المــدارس الم�غ يــة إعا�قــة � غــ�ي وض�� يــن � �تحــت عنــوان: ّإدمــاج المت�لم�
يم  غــ�ي إطار مشــروع إصــاح الت�ل� يــوم 29 مــاي 2021، � ــاق«، وذلــك � الوا�قــع واآل�غ
ــن  يــث �تضم ــاعات، �� ــع س تس ــن � ــر م ــدوة أكث ــت الن ، ودام ــ�ي ــرب ال�ر�ب �بالم�غ
لســات  يــة �بســ�بع مشــاراكت، وأر�بــع �ب لســات، األولــى ا�غتتا�� هــا ســتة �ب �بر�ظامحب
يهــا  � تتــام �بســت مشــاراكت، وشــارك �غ لســة ا�ظ لــة، و�ب يــة �بتســ�ة عشــر مدا�ظ علم�
�بــراء  تذة والحظ ين واألســا� ي� ين الســام� يات والمســؤول� ص� عــدد مــن الــوزراء والشــحظ
ــات  ــت المدا�ظ ــد المس ــة، و�ق ي ار�ب� ــات الم�غ ام� ــف الحب تل ــن محظ ــن م ي تص� ومحظ
يــل  �� ــ�ي لت�غ ار�ب �ــط م�غ يــة صلــب الموضــوع وطال�بــت �بإعــداد محظ يمــة والثر� ال�ق�
يتضمــن المناهــج والم�قار�بات  يــة إعا�قة، و� غــ�ي وض�� اص � ــة لألشــحظ يــة الدامحب التر�ب�
ـات  تلــف اإلعا�ـق ـة الما�ئمــة لمحظ ـي يك� يداكت� ـم والدعامــات الد� ـي ي� مــة الت�ق� وأ�ظ�ظ
ية،  تمــع والــدورة اال�قتصاد� هــم �غ�ي المدرســة واألســرة والمحب يــات، ودمحب والوض��
ــور  يــذ ذوي اإلعا�قــة مــن من�ظ تام� تمــدرس � يــة و� تر�ب� ــت النــدوة مســألة � كمــا عالحب
ــ�ي  ــ�ي و�قا�ظو�ظ تماع ــوي وا�ب تر�ب ــوذج � يــات �ظم ــراف إماك�ظ� ، واستش ــ�ي ترا�غع ــ�ي و� علم
ـة  ـي ار�ب� ير الم�غ ت� ـه الدســا� ـي ــة �باعت�بارهــا مســألة �ــق �ظصــت عل� لمدرســة دامحب

يــة.  يــات الدول� ا�ق� ت�غ يــق واال� ث� يــه الموا� ودعــت إل�

ـن  ـي ي� يم� ـة مــن األاكد� �ـب �ظحظ �بمشــاركة  ـاز،  ـي �بامت� ـاً  ـي علم� ـاً  ـث النــدوة �د� شــكلت 
ية  � ي�غ ــوا عـلـــى مدارســة  ك� كـ�ـب ين، ا�ـظ ي� ياســ� يــن س� ين و�غاعل� يــن ووزراء ســا�ب�ق� ي� ار�ب� الم�غ
تمع  ية واألســرة والمحب ار�ب� يــة إعا�قة �غ�ي المــدارس الم�غ يــن �غ�ي وض�� إدمــاج المت�لم�
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ــاء ال�لمــ�ي �با�قتراح  تــوج الل�ق يمــا، و� ت�قو� يــا و� تحل� يصا و� � تشــحظ يــة، � والــدورة اال�قتصاد�
يــة: ت� يــات اآل� غــ�ي التوص� ينهــا � تــم �تضم� ملــة مــن ال�بدا�ئــل والحلــول � �ب

و : ور ا الم

ــد 	 ي تحد� ــوي و� ــج التّر�ب ــق الّدم ي ت��ب� ــن � ــؤولة ع ــة مس اص ــان �ظ يل لحب ــك� تش �
مهامهــا؛

ي�قها 	 ت��ب� يــن المهتمة �بــذوي اإلعا�قــة و� يــن ال�قوا�ظ� ام �ب� يــق اال�ظســحب تح�ق� ضــرورة  �
عــى أرض الوا�قع؛

ــزة  لــه 	 اذ�بــة ومح�غ ــل و�ب ــة لل��غ ي�ق ية صد� يئــة مدرســ� يــر �ب� � تو�غ ال�مــل عــى �
عــى الت�لــم؛

يــم 	 يــة والت�ل� يــة والتر�ب� تماع� ــؤون اال�ب يــة )وزارة الش ــوزارات الوص� ــوة ال دع
ـا  ـي تماع� هــا ا�ب ئــة وادما�ب ال�الــ�ي وال�بحــث ال�لمــ�ي ( للنهــوض �بهــذه ال�غ

ـا؛  ـي تر�بو� ـا و� ـي وا�قتصاد�
تصاصــات ال�لــوم 	 تا�هــا عــى كل ا�ظ ضــرورة اســت�ق�اب المدرســة وا�ظ�غ

ــى  ــ�ي وال�يب..� تماع ــي واال�ب ــ�ي الن�غ ئ صا� ــل األ�ظ يــة مث ية والصح� ــا�ظ� اإل�ظس
ــة؛ ي�ق ــات ال�م� يــات والص�و�ب ــاوز التحد� تحب ــن � ــة م ــن المدرس تتمك

ــراد كل 	 ــات أ�غ يا�ب ــة ا�ت� ــى دراس ية ع ــ� ياس ــرارات الس� ــ�ي ال�ق �يع صا�ظع ــحب تش �
ية  يص� � ــحظ ــات التش دم ــى الحظ ــز ع ي ية، والترك� ــت�ق�بل� ــم المس ��ه ــ�ي �ظ غ ــرة � أس

ــد ؛  يــف التو� ــراب ط� ــاب �باض� ــل المص ــة لل��غ ي � وال�ا�ب
ـة هــو 	 ـي تماع� ـة والمراكــز اال�ب ـي �ــل الهــدف األول للمؤسســات الحكوم� �ب

اصة بتمدر  ات التربوية ال يا وير ال  
ة بالمدار المغاربية عا وي ا مي  م ت و
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ــه ؛ ــدة  اض�را�ب ــوع أو ش ــا اكن �ظ ــل مهم ــام �بال��غ ــاء االهتم ي إ�
ــال 	 يــاة األط�غ ين �� ار�بــ�ي لتحســ� ــ�ي م�غ يمــ�ي إدما�ب ت�ل� ــام �  ضــرورة إ�ظشــاء �ظ�ظ

يــن  ي� ــال التو�د� يــة لــكل األط�غ يم� يــارات الت�ل� � يــادة الحظ يــن وأســرهم، وز� ي� التو�د�
يــارات اإلدمــاج ؛ � يــز عــى �ظ مــع الترك�

ــاء �بهــذه 	 ت�ق يلــة لار� � يــة والوســا�ئل الك�غ ــ�ي للمــوارد الر�قم� ار�ب إ�ظشــاء �بنــك م�غ
ئــة؛ ال�غ

ــم 	 ته ــي � ــة ال ــى الم�لوم ــوج إل يل الول ــه� تس ــارب و� ــرات والتحب �ب ــادل الحظ ت�ب �
ــة؛ ئ ــذه ال�غ ه

ز 	 ئــة وإ�صا�ئهــا وذكــر مســتوى ال�حب ــاص �بهــذه ال�غ إ�ظشــاء �بنــك م�لومــات �ظ
هات يــد الحب تحد� مــع �

يها ؛	  ال�قا�ئمة عى اإلشراف عل�
يــة مــع مراعــاة 	 يــة الت�ب�� هــم مــن وض�� را�ب يــاة إل�ظ يــة للح� �ــط وا�ق�� �بنــاء �ظ

يــات؛ ت�قاســم هــذه الم��� ــز و� يــة ال�حب رضهــا وض�� ت�غ يــة الــي � الحــدود الموضوع�
يا ؛	 ار�ب� تماع�ي لإلعا�قة مو�د م�غ هوم ا�ب ة م�غ ياعظ  ص�
اص ذوي اإلعا�قة، 	 اه األشحظ تحب ية � ماع� ة التمثات الحب ياعظ   إعادة ص�
ــات 	 ي ا�ق� ت�غ ــن واال� ي ــع ال�قوا�ظ� ــاىش م ــي ال تتم ــة ال يم ــن ال�قد� ي ــل ال�قوا�ظ� ي ت�د� � 

ــة؛  ــذوي اإلعا�ق ــة �ب ــة المت�ل�ق ي الدول�
ية؛	 ية ذات أولو� تماع� ية ا�ب اعت�بار الصحة �قض�
ية ؛	 ية ذات أولو� تماع� ية ا�ب اعت�بار اإلعا�قة �قض�
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ــم 	 ــة، ألن ال�قس اص ــام �ظ يــس أ�قس ــة، ول� ــذوي اإلعا�ق ــة ل اص ــدارس �ظ ــح م �غت
يــة  غــ�ي األوســاط التر�بو� يســاعد ال عــى اإلدمــاج وال عــى اال�ظدمــاج � يوصــم وال � �

يــة؛  و�ــى المهن�
ــر المــدارس 	 ــة ع�ب اصــة �بــذوي اإلعا�ق يــم �ظ ي� يص والت�ق� � يــر أدوات للتشــحظ � تو�غ �

يــة؛ اصــة و�ــى ضمــن المؤسســات ال�موم� الحظ
تصــاالت 	 اال� ـا  ـي � تكنولو�ب � ــات  ا�قتنــاء منتحب ــة  ـض كل�غ ـي � �غ تحظ � ال�مــل عــى 

والم�لومــات؛  
ــق 	 ــ�ي المناط غ ــة � اص ــة �ظ ــن ذوي اإلعا�ق ي ــر �بالمت�لم� ــام أكث ــرورة االهتم ض

ــة؛ ي � ي�غ الر�
يــة الدمــج لــذوي 	 يــق عمل� ت��ب� يــة عنــد � تماع� يــة واال�ب مراعــاة الشــروط التر�بو�

يــة؛ غــ�ي المــدارس ال�اد� اصــة � ــات الحظ يا�ب اال�ت�
ية 	 غــ�ي كل صــف درايس مــع مراعــاة �ظوع� يــن � � يــذ المدمحب يــد إعــداد التام� تحد� �

ين؛ � يــذ المدمحب تماع�ي للتام� يــاج التر�بــوي واال�ب اال�ت�
ــور علمــ�ي 	 يــذ ذوي اإلعا�قــة مــن من�ظ تام� تمــدرس � يــة و� تر�ب� ــة مســألة � م�الحب

؛ ترا�غعــ�ي و�
غــ�ي 	 اص � يــف التو�ــد واألشــحظ ــال ذوي ط� دمــات األط�غ يــل  ص�و�بــات �ظ تذل� �

ــار  ــرات االنت�ظ ت يص، و�غ � ــحظ يــة التش ــة عمل� اص ــام، �ظ ــكل ع ــة �بش يــة إعا�ق وض��
ــة  م ــات �ب ــم، وص�و�ب اله يــة ألط�غ � ــات عا�ب دم ــى �ظ ــر ع ــول األس يــن �ص لح�

ة  العملية  عا عية  لة المتعل  و  من
التعليمية التعلمية
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يتمــاىش مــع  يــة �بمــا � يم� غــ�ي ال�برامــج الت�ل� ــال � ــاد مو�قــع لهــؤالء األط�غ يحب غــ�ي إ� �
ــم؛ �ظموه

ـ�ي مر�لــة م�بكــرة 	 دمــات �ـغ ـة �بالحظ ــال ذوي اإلعا�ـق ـة إســ�اف األط�غ ـي أهم�
يص الم�بكــر  � يــز عــى التشــحظ ــب الترك� يــاة أعضــاء األســرة، لــذا و�ب ين �� لتحســ�

يــن:     ــال مر�لت� ــن �ظ ــك م وذل
يص الم�بكر.       � اصة �بالتشحظ   *األولى : �غتح مراكز �ظ

ــة  يــة منــذ لح�ظ تهــم ال�مر� يا� غــ�ي مرا�ــل �� ــال � ــة هــؤالء األط�غ �ق يــة : مرا�غ   * الثا�ظ�
ة . و�ظ يحظ يــة الشــ� ا� اكتشــاف االض�ــراب إلــى عظ

يمــ�ي و�بــدوام اكمــل للمشــاركة 	 ت�ل� ــام � غــ�ي �ظ�ظ ــة � ــال ذوي اإلعا�ق دمــج األط�غ
يــن؛ ي� ي�� را�ئهــم ال��ب� اعــل مــع �ظ�ظ يــة والت�غ يم� ــة األ�ظشــ�ة الت�ل� غــ�ي اك�غ �

ينمــا �ــل 	 ــة، أ� يــة إعا�ق غــ�ي وض�� ــل � ــكل ط�غ ــ�ي ل و�ب يداعظ ضمــان الم�ق�ــد ال�ب�
ــل؛ تح وار�

ئة وأســرهم من 	 يــد كل �بلــد لدعــم هــذه ال�غ إ�ظشــاء صنــدوق وطــي عــى ص��
ــل المحدود(؛ ة )األســر الم�ــوزة  ذات الد�ظ يــف ال�باه�ظ يــة التاكل� �� ت�غ ــل � أ�ب

يد أو شرط )�غئة عا�برة لل�قارات(؛	 ئة �بدون �ق� �غتح الحدود أمام هذه ال�غ
ــاس 	 ــى أس يــف ع ــة دون �تصن� يّ رد� ي�هم ال�غ ــار� ــ�ي مش غ اص � ــحظ ــت�قال األش اس

ــة؛ اص ــات �ظ يا�ب ــم ذوي ا�ت� أ�ظه
ــدوام 	 يمــ�ي و�بمــدارس �ب ت�ل� ــام � غــ�ي �ظ�ظ يــن �بالتو�ــد � ــال المصا�ب� دمــج األط�غ

غــ�ي األ�ظشــ�ة  يــاة والمشــاركة � غــ�ي الح� ــال وممارســة ��قهــم � قــ�ي األط�غ اكمــل ك�با�
يــة ؛ يم� الت�ل�

ــره عى 	 تو�غ ث�بــوت � ــل عنــد � يــف مو�ــدة لــكل ط�غ ت�ر� يــة اعتمــاد �ب�ا�قــة � إلزام�
ــة أو �قصور؛ إعا�ق
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يهــا �بالرا�ــة 	 � يشــ�رون �غ يــث � صلــة لآل�بــاء �� موعــات و إ�قامــات من�غ إ�ظشــاء محب
؛
ين( مــن الحصول عى 	 يــف التو�ــد )الوالد� ــال اض�ــراب ط� يــن أســر أط�غ تمك� �

ي�قهــا  ت��ب� يمكــن � ــ�ي وال�مــي، و� يه ال�اط�غ تماعــ�ي �بشــكل� دمــات الدعــم اال�ب �ظ
ــات؛ يــة وم�قدمــ�ي ال�ا�ب تماع� يــم ال�ــام والمراكــز اال�ب ــام الت�ل� ــال �ظ�ظ مــن �ظ

ــي 	 ــز ال ي�قها المراك ــ� ــوم �بتنس ت�ق يــث � يــن �� ــم للوالد� ــات دع موع يــر محب � تو�غ �
ــا  تاده ير� ــي � ــدارس ال ــد أو الم ــن �بالتو� ي ــال المصا�ب� ــات لألط�غ دم ــر الحظ تو�غ �

ـن(؛  ـي � ال)المدمحب األط�غ
وط 	 يف مــن الض�غ � �غ غــ�ي التحظ ــال ذوي اإلعا�قة � يــاء األط�غ مســاعدة  الدولــة ألول�

الهم  �يههــم  للوصــول �بأط�غ تو�ب ية وال�قلــق، و� ســ� ية ومشــاكل الصحــة الن�غ ســ� الن�غ
يص  � ية التشــحظ ين عمل� يــة لتحســ� يــق وطن� ارطــة طر� إلــى �بــر األمــان، وااللتــزام �بحظ
ــاد  يحب يــة إ� � ي�غ يص مناســب، وك� � تشــحظ ــول عــى � ينــة للحص ــال مــدة م�� مــن �ظ

ــات المناســ�بة لهم؛ ال�ا�ب
ـة للحصــول عــى 	 ـة إعا�ـق ـي ـ�ي وض�� ــال �ـغ ـاء األط�غ مســاعدة أمهــات وآ�ـب

هــاد  يــف للت�امــل مــع اإل�ب ت�لــم مهــارات التك� ية، و� ســ� دمــات الصحــة الن�غ �ظ
يــف التو�ــد، والت�امــل مــع  ــل المصــاب �باض�ــراب ط� يــة ال��غ ت�بــط �بتر�ب� المر�
ــبء و  ــن ال� يــف م � �غ يــن، للتحظ ي� ــال التو�د� يــة األط�غ ــة �بتر�ب� ت�ب� ــوط المر� الض�غ

ــر؛ ــى األس ــ�ي ع ــذا المال ــ�ي وك تماع ــم اال�ب الوص
يــن 	 ي� يــف مــع التو�د� ت�لــم مهــارات التك� ية و� ســ� دمــات الصحــة الن�غ إســناد �ظ

يــاء؛  لألول�

ة  عا وي ا فا  ر  با و  رعاية 



8

يص 	 � تشــحظ يــن، وا�قتصــار المــدة عنــد � ي� ــال التو�د� يــاة أســر األط�غ ين �� تحســ� �
ية  يط عمل� ت�بســ� يــع المرا�ــل، و� م� غــ�ي �ب يــن � التو�ــد، والتواصــل أكثــر مــع الوالد�
يرهــا  � تو�غ � ـادة  ـي ـن، وز� ـي ي� ــال التو�د� دمــات الازمــة لألط�غ ال�بحــث عــن الحظ
ــى  ــول ع ــن الحص ــال م يــن األط�غ تمك� ــا، و� يه ــات عل� ــول ال�ا�ئ يل �ص ــه� تس و�

غــ�ي ســن م�بكــرة ؛ دمــات � هــذه الحظ

 : ور الراب    الم

يم ذوي االعا�قة ؛	 ت�ل� يس و � تدر� يّة � اصة �تشمل عمل� ير �برامج �ظ � تو�غ �
ية 	 ار�ب� يــم الم�غ مــة الت�ل� ين أ�ظ�ظ ــال الدمج المــدريس �ب� غــ�ي محب �بــرات � ت�بــادل الحظ �

ية؛ وال�ر�ب�

 : ام ور ال      الم

 
ــج 	 يــق دم يّة ( لتح�ق� ــر� يــة ، �بش ــ�بة ) ماد� ــوارد المناس يــزات والم ه� يــر التّحب � تو�غ �

يــز  ه� تحب ين، و� ي� ــا�ظ� س يــن �ظ�غ ي� صا�ئ� يــن وأ�ظ تص� يــن محظ يــر م�لّم� � ــح �بتو�غ ــوي  �ظا�ب تر�ب �
ـم  ـي ــزة عــى الت�ل� المــدارس واأل�قســام وســا�ات اللّ�ــب �بالوســا�ئل المح�غ

ــم؛ والت�ل
ئــة مــن ذوي اإلعا�قــات وذوي اض�ــراب 	 اصــة �بــكل �غ يــة �ظ يه� � تو�ب وضــع أدلــة �

ــى  ــة ع ــام الدامحب ــن �باأل�قس ي ــاعد الم�لم� تس ــم � ــات الت�ل ــد واض�را�ب التو�
؛ ــ�ي ــرب ال�ر�ب يهــا دول الم�غ � تســاهم �غ يــس � التدر�

ية والتعل  رام الدرا ديد المنا وال ت
وي والت

ة  فا ا ب رت نة التدري و ا وير م  ت
ن  ا الم المدر و
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ــة 	 ــة الدامحب ي ــ�ي  التر�ب� غ ــة � صص ية متحظ ــر� ــوارد �بش ــن م ي ــز لتكو� ــاء مراك إ�ظش
ـب  ـي ـرات.. و التدر� �ـب ـادل الحظ ــرق لت�ـب ـن �غ ـي تكو� تهــم �باســتمرار و� ـة �قدرا� ـي ت�قو� و�

ـن ؛   ـي لل�امل�
يب 	 تدر� يــن و� يــة لتكو� ار�ب� يــا �بإ�ظشــاء موا�قــع أو مدو�ظــات م�غ � اســتثمار التكنولو�ب

ــال ذوي اإلعا�قــة؛ يهــا األط�غ � ــد  �غ يتوا�ب غــ�ي المــدارس الــي  � يــن � ال�امل�
ئة؛	 ين للت�امل مع هذه ال�غ ين المدرس� تكو� ير � � تو�غ �
يــذ 	 تام� ــادرة والمؤهلــة للت�امــل مــع � يــة ال�ق إعــداد الكــوادر / األطــر  التر�بو�

يــن؛ ي� تماع� ين وا�ب ي� ســ� يــن �ظ�غ ي� تصاص� يــن وا�ظ ي� يــن وإدار� اصــة مــن م�لم� ئــات الحظ ال�غ
ين 	 � ين أو الم�الحب ي� ســ� ــس أو األط�باء الن�غ يــن أو علمــاء الن�غ تص� يــة دور المحظ ت�قو� �

ز؛   يــة ال�حب غــ�ي وض�� اص � يــن عــى ا�تضان األشــحظ �لهــم �قادر� لحب

ا ور ال الم

تها؛	 ا� ر�ب يم محظ تدع� ماع�ي مهتمة �بذوي اإلعا�قة و� رق عمل �ب يل �غ تشك� �
	 )Orthophonistes( ـن ـي ي� و�ظ� ـن االرط�غ ـي تص� ـن للمحظ ـي ــاالت التكو� ـن محب ـي ي� تح� �

يسا�ظس-ماســتر دكتــوراه- �ى  امع�ي : ل� يــن الحب غــ�ي مســارات التكو� يــن � ياد� وال��
يــن إطــارات  تكو� يــة أو � ين� غــ�ي المؤسســات التمه� يــن )� تص� يــن المحظ يــن المر�ب� تكو� �
اصــة عموما  ــات الحظ يا�ب يت�لــق �بــذوي اال�ت� يمــا � � يــن �غ يــق التكو� يــن ( �بت�م� المر�ب�

يــف التو�ــد؛ وط�
يــن 	 تص� يــن –محظ ئــة )أط�باء-مر�ب� يــن األطــراف الــي ســت�مل مــع هــذه ال�غ تكو� �

ــل  ــم لل�م يله تأه� ــ�ي ( و� و�ظ ــص ارط�غ ت ــن –محظ ي ي� تماع� ين ا�ب تص� ين-محظ ي� ــا�ظ� س �ظ�غ
ــة ؛ ــل �بــذوي اإلعا�ق ماعــ�ي للتك�غ الحب

ــال مــن 	 يــد أعــداد األط�غ تزا� يــة �ــول أســ�باب � ــراء دراســات و�بحــوث علم� إ�ب

اصة بمد ال العلم التربوي  توصيات 
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ــراح  ــم وا�قت ــات الت�ل ــة داون وص�و�ب ــد ومتازم ــة التو� اص ــة و�ظ ذوي اإلعا�ق
�ــة؛ ــول النا�ب الحل

ير 	 ت�و� يــة و� تســ�ى إلــى رعا� تــص �بــذوي اإلعا�قــة و� تحظ يــة � ار�ب� �ب�ــث مؤسســة م�غ
ين ؛ يــذه الموهو�ب� تام� ت�لــم ذوي اإلعا�قــة و� �

يــة 	 غــ�ي وض�� اص � ــة لألشــحظ يــة الدامحب يــل التر�ب� �� ، لت�غ ار�بــ�ي �ــط م�غ إعــداد محظ
ــات  يــم والدعام ي� ــة الت�ق� م ــات وأ�ظ�ظ ــج والم�قار�ب ــن  المناه يتضم ــة � ذوي اإلعا�ق
ـ�ي  هــم �ـغ ـات، ودمحب ـي ـات والوض�� تلــف اإلعا�ـق ـة الما�ئمــة لمحظ ـي يك� يداكت� الد�

يــة؛ ــدورة اال�قتصاد� ــع وال تم ــرة والمحب ــة واألس المدرس
يــة 	 تماع� ية اال�ب ــ� س ــات الن�غ ــول التمث يــة � يدا�ظ� ــاث م� ــام �بأ�بح ي ــرورة ال�ق� ض

ــة  ــ�ي المدرس غ ــة � اعل ــر ال�غ ــام �بال�ناص ــة، واالهتم يــة إعا�ق ــ�ي وض�� غ ص � ــحظ للش
يــن؛ ــاء المت�لم� يــن وآ�ب ين والمت�لم� ــ� يــن والمدرس ي� ــل اإلدار� مث

غــ�ي 	 ص � يــة للشــحظ تماع� ية اال�ب ســ� يــر التمثــات الن�غ ي� � ت�غ ــل � ال مــن أ�ب االشــت�غ
ــتثمار  ــط �باس ــد والمتوس ي ــدى ال�ب�� ــى الم يات ع � يحب ت� ــترا� ــة �باس ــة إعا�ق ي وض��

يــة؛ تماع� ــئة اال�ب ــوات التنش �قن
ــة 	 ــد و ذوي االعا�ق يــف التو� ــن ذوي ط� ــال م ــة �باألط�غ ــام الدول يــز اهتم ت�ز� �

يــد  يــد مــن الدراســات لتحد� ــراء المز� يــة، والدعــوة إلــى إ�ب �ــة وطن� يــق �ظ ت��ب� و�
تكــزة  ــات المر� هــا ضمــن التد�ظ يمكــن إدرا�ب يــة الــي � � يــة اإلضا�غ عوامــل الحما�

عــى األســرة؛
ــ�ي 	 غ ــ�ي � تماع ــم اال�ب ــص دور الدع ح ت�غ ية � ــت�ق�بل� ــات مس ــراء دراس ــرورة إ�ب ض

ــدراً  ــكل مص يش ــرة � ــراد األس ــ�قاء وأ�غ ــود األش يــن، �غو�ب ي� ــال التو�د� ــر األط�غ أس
يــن. ــ�ي للوالد� تماع ــم اال�ب يــراً للدع ك�ب�

ال؛	 يع ال�بحث ال�لم�ي �غ�ي هذا المحب � تشحب �
يام �بدراسات و�بحوث �ول زواج األ�قارب ؛  	 ال�ق�
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اب :  ور ال      الم

يـّـة الّدمــج 	 تمــع �بــكّل شــرا�ئحه �بأهم� يـّـة المحب توع� مســاهمة وســا�ئل اإلعــام و�
ــه ؛ وأهدا�غ

يّة وضرورة الّدمج ؛	 يّاء �بأهم� يّة األول� توع� �
ــم 	 ه ــة لدمحب ي ــط وا�ق�� � ــوض �بحظ ــل النه ــن أ�ب ــة م ــذوي اإلعا�ق يــف �ب الت�ر�

ــا  يــف �به ــة و الت�ر� ــن اإلعا�ق يــث ع ــاص و الحد� ــام و الحظ ــع ال� تم ــل المحب دا�ظ
ــ�ي  ــكل موضوع �بش

اص 	 يحــة عــن األشــحظ ـم الصح� ـي اه� يتضمــن الم�غ ـب � ـي  إصــدار �ظمــوذج كت�
ينشــر مــن  ـن لتــدارك مــا � ـي ي� ـع اإلعام� ـي م� يكــون متا�ــا لحب ـة، و� ذوي اإلعا�ـق

ـم؛ ـي اه� ـد الم�غ ـي تو�� �ــاء �غ�ي هــذا الملــف، و � أ�ظ
يرصــد 	 يــا، و� يهتــم �بال�قضا� ــال اإلعــام �بــذوي اإلعا�قــة � غــ�ي محب صــص � تحظ �ب�ــث �

يــر؛ ت�قار� ينشــرها ضمــن � يحللهــا و� المشــاكل و�
ـز ال�ق�بــول 	 ـي ت�ز� ـة، و� ـي ــع مســتوى التوع� ـة لر�غ ـي �يع الحمــات اإلعام� تشــحب �

ي�ــة �باالض�راب  ية المح� تماع� يل الوصمــة اال�ب ت�قل� تماعــ�ي لاض�را�بــات و� اال�ب
؛
م�وي مو�د؛	 يك �ب تش�ب� إ�ظشاء �
يــم 	 يــة ال�امــة لت�ل� يــف �مــات التوع� تكث� تمــع، و� ــع مســتوى وعــ�ي المحب ر�غ

تمــع �بأســ�باب االض�را�بــات؛ ــراد المحب أ�غ
ــة 	 ــال ذوي اإلعا�ق ــاة األط�غ ي ــر �� ي � ت�غ ــى � ــدف إل ته يس  � ــ� تحس ــة � ــة �مل إ�قام

غــ�ي  يــة واإل�اطــة مــن �ق�بــل الدولــة إلــى الحــق � واالنت�قــال مــن اال�ظدمــاج والرعا�

و  ع  للن تم المد وا ور الم ي  تع
وين وير منظومة التربية والت بت
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ــى  يــة إل � ي�غ � ــن الوطظ ية م � يولو�ب ــ� ــة السوس يــر الم�قار�ب ي� � ت�غ ــى � ــدف إل ته ــل � اع الت�غ
يــة؛ اعل� ــى الت�غ ــاج إل يل اال�ظدم يــي لتســه� يــر ال�ب� ي� � الت�غ

ــرد 	 ينــة �غاضلــة. �بمحب يــف مد� ــات هــو �بالت�ر� تمــع �بــا إعا�ق يس �بمحب  التحســ�
ــة  ــر م�ق�بول ي � ــرى عظ ــات أ�ظ تا�غ هر ا�ظ ــت�ظ ــوم ، س ي ــة ال� يه اإلعا�ق ــم� ــا �ظس ــة م إزال
ــا  يــح لن يت� ــاء. � ــب واإل�قص ــزز الت�ص ي� ــا � يــة ، مم ــات الحال� ئ ــل ال�غ ــتحل مح س
غــ�ي �بنــاء  نــا وا�تضا�ظهــا المســاهمة � ي�غ � تحظ ــات الــي � تا�غ يــب �باال�ظ يــار التر�� ت� ا�ظ

تاً�ــا وهــدوًءا ؛ تمــع أكثــر ا�ظ�غ محب
يــة ال�بحــوث والدراســات  م�� ــة شــكرها لحب ياعظ نــة الص� ــدد لحب تحب يــر � � غــ�ي األ�ظ و�  
يــب �ســن اللولــب،  يســها الدكتــور ��ب� ــرب ال�ر�بــ�ي ور�ئ� تحــاد الم�غ ــل ا� مــن أ�ب
يــاة  ــورة �� تــه الدكت ير� ــدى- ومد� ية -م ــا�ظ� ــاث اإل�ظس ــات واأل�بح ــز الدراس ومرك
ــة  ــا(، ولاك�غ ي ي�ب� ــر ل� زا�ئ ــس الحب تو�ظ ــب � يــدل )مكت ــس ز� ــة ها�ظ ــ�ي ومؤّسس الدرع
ين  ي� ياســ� والس� ـن  ـي ي� وال�برلما�ظ� والــوزراء  ـن  ـي تص� والمحظ ـراء  �ـب والحظ تذة  األســا�

ـن. ـي ل� المتد�ظ

ة. ياعظ نة الص� يات لحب تح� مع �
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