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: مشاركة منب

 من جميع أنحاء العالمشخصا 1600أكثر من 
 دولة ممثلة رسميا    153

وزراء التربية
منظمات األمم المتحدة

   المجتمع المدني
حكوميةال المنظمات غير 



2008   ؤتمر الدولي للتربية الم
 لتشجيع الحوار السياسي بين وزراء ا منتدى عالمي1934لتربية منذ عام دولي  للقد شكل المؤتمر ال

).  والمجتمع المدنيية حكومالهيئات المن باحثين وخبراء وممثلي (التربية وغيرهم من الجهات المعنية 

التعليم الجامعمفهوم ول  حتعزيز النقاش 

االستجابة للتوقعات واالهتمامات المختلفة في دور المعلمين 
للمتعلمين

التعلم التى توفر فرص تركيز االهتمام على األنظمة التربوية 
مدى الحياة



بفرص بناء مجتمع 
ممتكافئة وتماسك 

اجتماعي

 اليومالتعليم الجامع لعالممالءمة       

 المدرسية  ال بد لنا من بذل المزيد من الجهود لتشجيع وجود األطفال في الصفوف،لدمجاللحديث عن”
" ال بد لنا من تهميش التهميش(...)

، أو لعمليات االستبعاداألطفال عرضة : إطار العمل 
لخطر التهميش داخل المدرسة

ومن ، مجودة التعليالذهاب إلى المدرسة ال يضمن 
حتى إن وجدوا  من التعلم  الطلبة يحرم الممكن أن 

داخل المدرسة

 محوره  الدمجالذي يجعل من  النظام التعليميهو
الرئيسي 

النموذج االجتماعي المنشودوالمتوافق مع  



أربع عناصر 
رئيسية لوضع 
تصور للتعليم 

جـامعال

) 2006اليونيسكو (مبادئ توجيهية للشمولية 

 حول التعليم الجامع مفتوحنقاش

 لالستجابة عمليةك
  توقعات لمختلف

واحتياجات جميع 
الطالب

 حضور ومشاركةك
تعليم  وتحقيق  لنتائج 

جيد لجميع الطلبة

لحواجز التي لتحديد ك
 تحول دون التعلم

وإزالتها

تركيز على الفئات ك
األكثر عرضة لخطر 
االستبعاد والتهميش



رئيسة موصلة للتعليم للجميع والتعلم وسيلة ك التعليم الجامع •
من سياسة (وكأسلوب تحول لنظام التعلبم كله .  مدى الحياة

لتنشيط الجهود المبذولة ) التعليم إلى المدارس والصفوف
للتعليم للجميع وتسريعها من أجل المساعدة فى إحراز نتائج 

. تجمع بين المساواة والجودة

  . رؤية شاملة ومناهج تتالءم مع التنوع واالختالف•

إجماع اآلراء حول الحاجة لخدمة الطلبة :  الفئات المستهدفة •
 ذات  الفئاتذوى االحتياجات الخاصة ولكن ال إجماع حول

).     برنامج طويل و متنوع(األولوية 

 ولكن ال يزال هناك ،تم تحقيق الكثير. ناممفهوم متلدمج ا•
. ننفذهوما عرفه ين ما نفجوة ب

والمضمونمدى والمقاربات ال: التعليم الجامع

النقاط الرئيسية للنقاش  :   1الموضوع 



بيزا مثل برنامج تقييم (والتفوق؟ لقد أتبث البحث والتقييم الدولي   لدمج ا هل يمكن التوفيق بين  •
  .  التفوق بل تعززهعوق ال تلدمج  اأن ممارسات )  للطالب

: التعليم من خالل فى حق تعزيز السؤولية الحكومة في  •
 اإلجراءات القانونية والتشريعات --   
 توفير التعليم والموارد التعليمية --   
جل  تحفيز دور عدة مؤسسات عامة وخاصة أ منهج الشراكة من --   
لدمج لمعالجة التنوع وتحقيق العامل رئيسي لسياسات االجتماعية النظري واإلجرائي ل التنسيق --   

واالجتماعي التعليمي
  
:  لمعالجة األسباب الجذرية لالستبعاد هي الستجابات الضرورية ا •
 إرادة سياسية قوية --   
أساليب تدريب مرنة تدريب مالئم للمعلمين و--   
 ونظم للتقييم، هياكل إدارية مالئمة، بنيات ومواد--   

النقاط الرئيسية للنقاش  :   1الموضوع 
والمضمونمقاربات والمدى ال: التعليم الجامع



، )   الطالب ذوي االحتياجات الخاصة في المدارس العاديةبمعنى دمج( لدمج ااالختالفات والخلط بين  •
 أن تتكيف المدرسة مع الطفل لتسهيل -أساسا–وهو ما يعني  (-وفق مفهوم التعليم الجامع– الدمج و

)  جميع الطالبلالفردي التعلم فرص 

 ذوي الطلبةوال سيما سكان المناطق الريفية، والفتيات و(الفئات المستبعدة مختلف ألطر وفق  تكييف ا•
)  االحتياجات الخاصة

وعدم وجود دعم للغات ) لمتسربوناعلى التعليم وبانعدام فرص الحصول  بوصفها عامال يتعلق اللغة •
).  األقليات والسكان األصليين والمهاجرين

:   من القضايا المهملةاثنتان •
تعليم ورعاية الطفولة المبكرة --   
لدمجافي تعزيز تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت استخدام -- 

لماذا هناك  وهو بالبيت،ن هو ليس بالمدرسة، ومن حول م( بيانات الأهمية حول في اآلراء إجماع  •
) االلتحاق بالمدرسةنقص في 

النقاط الرئيسية للنقاش  :   1الموضوع 
لمضمونمقاربات والمدى واال: التعليم الجامع



ال يبنى مجتمعا جامعاوحـده التعليم الجامع  ●

 فهو عتبر هدفا بقدر ما يعتبر عملية متدرجة، التعليم الجامع ي ●
والتمتع بهاابة مدخل لتحقيق حقوق أخرى ثبم

ستراتيجية ا ينظر إلى التعليم الجامع كقضية أخالقية أو كهل  ●
للتعلم؟ 

على الحقوق مدعمة ة قائمقاربة السياسات يجب أن تعتمد م ●
بالتشريعات المناسبة 

في إجماع حول كيفية تطبيق التعليم الجامع ال يوجد هناك  ●
ة يالعادداخل المدرسة طرق تدريس متنوعة ( الفصل الدراسي 

)  ذوى االحتياجات الخاصةالفصل بين المدارس العادية ومدارس أو

ةسياسات العامال :التعليم الجامع

النقاط الرئيسية للنقاش  :   2الموضوع 



ضمان الجودة لو لدى الطلبة مهارات المواطنةينبغي أن توفر السياسات قاعدة لتطوير ● 

 في اآلراء من إجماع الحاجة إلى  تنسيق واسع والى دعم جميع قطاعات المجتمع للتوصل إلى ● 
) األطراف المعنية(بين الجماعات بمن فيهم المتعدد لتشاركي االحوار خالل 

، وأثر التعليم القائم على )قضايا متعلقة بالمنافسة، والخصخصة، والالمركزية( التعليم الجامع تمويل● 
السوق 

 الجامع في التعليم صةمؤسسات الخاالالنقاش حول مساهمة ●

النقاط الرئيسية للنقاش  :   2الموضوع 

ةسياسات العامال: التعليم الجامع



 المدرسين والمربين المتخصصين الذين لهم دور أساسي في مإلعداد ودعتوفير الموارد الالزمة  ●
تحقيق جودة التعليم 

، على عكس االتجاه نحو كمكتسب عام في تعزيز التعليم الدولةالدور الرئيسي الذي تضطلع به  ●
خصخصة الخدمات التعليمية 

مع السياسات األخرى االجتماعية مقترنة و متوافقة السياسات العامة للتعليم  أن تكون يجب  ● 
.  والثقافية واللغوية  الخ

وسيلة لتعزيز الشراكة العالمية ك حول التعليم الجامعالسياسات العامة النشر الواسع وتبادل ● 
الملتزمة بالدمج

ةسياسات العامال :التعليم الجامع

النقاط الرئيسية للنقاش  :  2 الموضوع  



 ا يمكن تكييفه الجامععلى التعليممقاربة كلية  مبنية الحاجة إلى إتباع  ●
 و الخصوصيات الوطنية ات مع التعقيد

تقييم ل،  نظامي وطرائقهما وغير النظامي بين التعليم التداخل ال ●
في كال النوعين من التعليم كفايات ال

الشراكات مع األسر التي تقوم بدور نشط في تطوير مواقف إيجابية  ●
.نحو التعليم الجامع

النقاط الرئيسية للنقاش  :  2 الموضوع  
األنظمة الروابط والتحوالت: التعليم الجامع



مرحلة الطفولة المبكرة أهمية الحصول على التعليم في ●

والتعاون بين المجتمع المدني المعنيون بالتعليم، ( بين مختلف الجهات الفاعلة والمؤسسات الشراكات●
)   والمنظمات الدولية والحكومات الوطنية

 النظام المدرسي، وبين النظام المدرسي والعمل داخلتحوالت ●

لجميع الطلبة إلى كل متساويا  ضمن وصوالي ولبة،شمل جميع الطتعليمي ليال هجتصميم المنتحديات ● 
) العمليات والنتائج وبما في ذلك الوصول(مستويات التعليم، وجميع أنواع المدارس 

النقاط الرئيسية للنقاش  :  3 الموضوع    
األنظمة، الروابط والتحوالت: التعليم الجامع



علمين فى التعليم مهارات الميات وتعزيز كفا هناك حاجة ل•
صالح تكوين المعلمين شكال ومضمونا إلو، الجامع

يبدأ من جامع  ألن التعليم ال،تكوين المعلمين وحده ليس كافيا •
لمعلم االتجاه اإليجابي ل

المقاربة من :  الطلبة ذوي االحتياجات التعليمية الخاصةمكانة  •
الحقوقة على أساس يالعالجية إلى المقاربة المبن

المعلمون والمتعلمون: التعليم الجامع

النقاط الرئيسية للنقاش  :  4 الموضوع    



يس اجتماعية واقتصادية التحدي المتمثل في عدم المساواة والتمييز بين الطالب على أساس مقاي •
) مثل المهارات والنتائج التعليمية التي تم تحقيقها( وعرقية وثقافية 

 مستوى مرتفع فيما يتعلق بفاعليتهمذاتأهمية وجود توقعات : لتوقعات المنشودة من الطالب اما  •

لوالدين  للمعلمين وتعزيز الشراكات بين ا المهنيةالحاجة إلى بناء الشبكات ومجتمعات الممارسة •
والمدرسة 

  لدمجمساواة واتعزيز مبادئ الاستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصال لدعم تطوير ثقافة  التكامل و •

يع التجريبيةزيادة الفرص المتاحة للتعلم وتبادل أفضل الممارسات والبحوث والمشار •

المعلمون والمتعلمون: التعليم الجامع
النقاط الرئيسية للنقاش  :  4 الموضوع    



االستماع إلى الطالب  وأهمية متعلمين والمعلمين الحوار بين ال•

بفعل  الدعم العملي فى المدرسة والصفوف ومن خالل يكونون أكثر قوة ن المعلمين أ بدراك اال •
  لتزام أولياء األمور والمجتمعات المحليةا

 مثل التعليم الديني في الفصول الدراسيةعينة قضايا مكيفية معالجة ول  حخالفيوجد  •

حاالت النزاع المدارس أماكن لحماية األطفال ورعايتهم في  •

المعلمون والمتعلمون: التعليم الجامع

النقاط الرئيسية للنقاش  :  4 الموضوع    



أن تدرك  أهمية تحديد مفهوم أوسع للتعليم الجامعللحكومات (. ..) ينبغي "...  •

 الفقر وتحسين الصحة والدخل وسبل تقليل في جامع ننا نؤكد مجددا أهمية التعليم الإ ”•
 تمويل التعليم يجب  على الرغم من األزمة المالية العالمية الراهنة، نؤكد على أن،لذلك. العيش

” ...  أن تكون له األولوية 

هداف التعليم  ألتسريع تحقيقأسلوب ك[... ] تبنى التعليم الجامع ندعو الدول األعضاء إلى "...   •
 "  ولبناء مجتمعات جامعة أكثر أيضاللجميع

االستنتاجات والتوصيات
 من ممثلي الدول األعضاء153



” (...)مع احترام التنوع  تهدف إلى توفير تعليم جيد للجميعمستمرة عملية إلدراك بأن التعليم الجامع ا" •

"   المتقاطعةاتاسسي فى إطار ال (...) اتاعتبار عدم المساواة االجتماعية ومستويات الفقر كأولوي” •

 [...]" رة للتعلم الفعالاالرتقاء بثقافة المدرسة وبيئتها بما يجعلها قريبة من األطفال وميس •

االستنتاجات والتوصيات
 والمضمونمقاربات والمدىال: التعليم الجامع



...  "  جمع المعلومات والبيانات ذات الصلة بجميع الفئات المستبعدة •

 (...)" ا صائباأمر(...) اعتبار المصادقة على اتفاقية حقوق األشخاص المعاقين •

مع المجتمع المدني والقطاع  مشاركة وثيقة مع(... )عتبار المصلحة العامةالخد بعين اأتوفير تعليم ي" •
”الخاص

(.. .)".  لمختلف فئات المتعلميناتعليميا وضع سياسات تعليمية  توفر دعم” •

(...) "  اعتبار التنوع اللغوي والثقافي في الفصل موردا قيما ” •

"  تبنى مقاربات مرنة ( ...) فعالة مناهج أطر تصميم  ” •

ةسياسات العامال :التعليم الجامع
االستنتاجات والتوصيات



الحكومة لها دور ( ...)  ار ضمان المشاركة والتشاور مع جميع األطراف المؤثرة في عملية صنع القر" •
”(.. .)قيادي و منظم 

(. . .)".  تعزيز الروابط بين المدارس والمجتمع " •

(. ..)"  دمج وضع برامج حماية الطفولة المبكرة وتعليمها، التي تشجع ال •

نية الحصول على فرص تعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصال لضمان توسيع نطاق إمكا •
(...)"  التعلم 

(. ..)"   جودة عالية ى  ذنظاميتوفير فرصة الحصول على تعليم غير " •

 (.. .)  " دمجلل كآلية عمل زيادة الجهود المبذولة للحد من األمية،   •

األنظمة، والروابط والتحوالت: التعليم الجامع
االستنتاجات والتوصيات



، وتوظيف المرشحين المالئمين (...)وظروف عملهم ) المعلمون(العمل من أجل تحسين مكانتهم ”•
“ (...)المؤهلين علمين والحفاظ على الم

 فئات مختلفة من الطالب تدريب المعلمين عن طريق تزويدهم بالمهارات والمواد المناسبة لتعليم"•
(...) “

التعليم  على تطبيقات  تدريب المدرسين (. ..)تعزيز الدور االستراتيجي للتعليم العالي في"•
“  (...)جامعال

جامعبالتعليم الفى عمليات التعليم والتعلم المتعلقة تشجيع البحث المبتكر •

”الجامع لالرتقاء بالتعليم   (...)بالمهارات تزويد  مديري المدارس "•

" المعلمين والمدارس خالل فترات الصراعمتعلمين وخد بعين االعتبار حماية الاأل”•

المعلمون والمتعلمون: التعليم الجامع

االستنتاجات والتوصيات



ل اتخاذ اإلجراءات التالية إدراك الدور القيادي الذي تضطلع به اليونسكو في مجال التعليم من خال” •
  :

تشجيع تبادل ونشر الممارسات الجيدة؛ 
(...)   للبلدان تشجيع التعاون  جنوب جنوب وشمال جنوب ( ...) تقديم المشورة 

... تشجيع الجهود الرامية إلى زيادة الموارد المخصصة للتعليم
” ... مساعدة البلدان األقل نموا والبلدان المتضررة من الصراعات[... ]

جل تنفيذ هذه أمن [... ] المنظمات العالمية األخرى للدول األعضاء، قبلطلب تقديم الدعم من ”   •
”التوصيات

[ ... ]" بين الفاعلين والشركاء في المجتمع التعليمي الدولي [. . .]نشر االستنتاجات والتوصيات " •

التعاون الدولي
االستنتاجات والتوصيات



IE للتربيةدولي لمكتب اللمقترحات- 
لليونسكو

ات استراتيجيات لحوار السياس
  مشورة خارجية

 اتقافة وسياسات وممارسث تطوير 
التعليم الجامع

جامعمرصد للتعليم ال
عالمية دراسات  

لحكوماتلمقترحات 
أنظمة المعلومات

العام على التعليم اإلنفاق 
 عليم الجامع تدابير من اجل الش

تشريعات 
جيدة   تعليمية تبادل ممارسات

لمعلمين ات لشبكدعم 
إشراك القطاع الخاص 

سياسات قطاعية

مقترحات للمدارس
علمين  استراتيجيات للتعاون بين الم

االبتكار داخل  عمليات واألسر 
المدارس

اقتراحات للعمل



على التنوعنفتح  مجــامعالمجتمع ال

Renato Opertti - r.opertti@unesco.org


