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 التوصل إىل تعليم جامع : مقدمة

 مبن فيهم الصبيان - الرعاية جلميع األطفال تقدم ل التعليم اجلامع هو عملية تتضمن حتويل املدارس ومراكز التعليم األخرى

 والفتيات والطالب من اإلقليات اإلثنية وأولئك املصابون بفريوس نقص املناعة البشرية واإليدز واملعوقون وأولئك الذين يواجهون

 . واتمع األوسع يف سياقات خمتلفة، منها نظامي ومنها غري نظامي، وضمن العائالت وجتري عملية التعليم . صعوبات يف التعلم
 وبالتايل، فإنّ التعليم اجلامع ليس مسألة هامشية بل هي يف خضم حتقيق التعليم عايل اجلودة جلميع الدارسني وتطوير املزيد من

 . اتمعات االستيعابية

 أكثر عرضة ها برمت عائالم فستكون إذا مل حيصل األطفال على فرصة تطوير إمكانيام خالل السنوات احلامسة للطفولة، و
 فإنّ جعل التعليم أكثر مشوليةً يساهم يف حتقيق األهداف اإلمنائية وذه الطريقة، . املزمن زلق يف ربقة الفقر ـ لتصبح فقرية أو لتن

 ة كما يساهم ذلك يف حتقيق أهداف أوسع نطاقاً من العدال . حتقيق تعميم التعليم االبتدائي لأللفية ومنها القضاء على الفقر املدقع و
 . االجتماعية والشمولية االجتماعية

 بغياب استراتيجيات وطنية واضحة وموحدة تشمل مجيع الدارسني، لن تتمكن بلدان عديدة من حتقيق أهداف توفري التعليم و

 ة من جمموع توجد حالياً . على توضيح ما هو املقصود بالتعليم اجلامع يف هذا اال كما يتوقف التقدم . ٢٠١٥ للجميع حبلول عام
 واستناداً إىل البحوث الدولية، تقدم هذه الوثيقة نظرة عامة عن املسائل . وعما ينطوي عليه التأويالت عما يعنيه التعليم اجلامع

 خالل الدورة الثامنة واألربعني للمؤمتر الدويل كوثيقة مرجعية ملناقشات السياسة العامة الرئيسية املرتبطة بالتعليم اجلامع واملعدة
 . املواضيع الرئيسية للمؤمتر، أي املفاهيم والسياسات واهليكليات والنظم واملمارسات تنظر أيضاً يف وبذلك، فهي . ة للتربي

 ، اقتصادياً األفقر ويف البلدان . جلميع األطفال والشباب والبالغني أمجع حتدياً يف توفري تعليم فعال النظم التعليمية يف العامل تواجه
 األكثر حرماناً من معدالت عالية من االجتماعية وتعاين اموعات . مليون طفل ال يرتادون املدارس ٧٢ حوايل وجود يتوقع

 مليون شخص بالغ ال ٧٧٤ أيضاً حوايل وهناك . الرسوب والتوقف عن الدراسة إىل جانب اخلروج مبحصالت دراسية ضعيفة
 يف الوقت نفسه، و . بلداً ١٥ يش ما يزيد عن ثالثة أرباع منهم فقط يف يزالون يفتقرون إىل املهارات األساسية من الكتابة والقراءة، يع

 توقف الكثري من الشباب عن االلتحاق باملدرسة من دون أن يكتسبوا أية - بالرغم من وفرة املوارد - تشهد البلدان األكثر ثراًء
 ون ر والبعض خيتا النظام التعليمي العادي عن والبعض اآلخر يتواجدون يف أشكال خمتلفة من التعليم اخلاص بعيداً جمدية، مؤهالت

 ويظهر حتد مشترك يف . صلة حبيام اليومية أي ب أنّ ما يتعلمونه يف املدرسة ال ميت إذ يعتربون بكل بساطة التوقف عن الدراسة
 . دة املناطق املتقدمة والنامية على حد سواء أال وهو كيفية حصول مجيع الدارسني على تعليم منصف وعايل اجلو

 يف إضفاء الطابع الدميقراطي الفعال على الفرص التعليمية للجميع ميكن أن تستند إىل مفهوم الشمولية إنّ احلاجة إىل املضي قدماً
 إلرشاد السياسات واالستراتيجيات الوطنية اليت تعاجل أسباب الشمولية وعواقبها ضمن اإلطار الشمويل ألهداف توفري التعليم

 يقتضي كما . وإنصافاً وسالماً عدالً أكثر اء نظم تعليمية أكثر مشولية التزاماً قوياً للعمل باجتاه التوصل إىل جمتمع بن ويقتضي . للجميع
 لعوامل االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية اليت تولّد االستبعاد، سواء من للتصدي ل سياسات مشتركة بني القطاعات اعتماد

 . التعليم أو داخله

 ويف بلدان عديدة، ال يزال يعتقَد أنّ الشمولية ج . التعليم اجلامع فكرة وممارسة التحديات، هناك اهتمام متزايد ب هذه جه ويف و
غري أنه ينظر إليها، دولياً، بشكل أوسع على أا عملية إصالح تدعم التنوع . التعليم العامة مؤسسات داخل املعوقني خلدمة األطفال
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 القضاء على االستبعاد االجتماعي الذي هو أنّ التعليم اجلامع يهدف إىل ويفترض هذا التفسري . ١ دارسني وترحب ا فيما بني مجيع ال
 وبالتايل، تنطلق . نتيجة املواقف والردود على التنوع يف العرق أو الطبقة االجتماعية أو اإلثنية أو الدين أو نوع اجلنس أو القدرات

 تشكل ، فهي الصدد ويف هذا . التعليم حق أساسي من حقوق اإلنسان وأساس تمع أكثر عدالً الشمولية من معتقد مفاده أنّ
 . اجلميع أنّ توفري التعليم للجميع يعين بالفعل اليت تضمن الوسيلة

 أوجه التفاوت بني اجلنسني

 يف املائة من البلدان اليت تتاح فيها البيانات ٦٣ وايل وقد رأى ح . اجلنسني إىل الزيادة يف املستويات العليا للتعليم متيل أوجه التفاوت بني "
 ويف أرجاء . يف املائة يف التعليم العايل ٣ يف املائة يف التعليم الثانوي وأقل من ٣٧ وجود تكافؤ بني اجلنسني يف التعليم االبتدائي مقابل

 على حد سواء، وال تنفك مواقف وممارسات املعلمني واملناهج والفتيات املدرسية غري آمنة مادياً للصبيان عديدة من العامل، تبقى البيئات
 . الدراسية والكتب ترتدي طابعاً متحيزاً من حيث نوع اجلنس، وال تزال جماالت التعليم واخليارات املهنية جمموعة حسب نوع اجلنس

 غري أنّ الوضع . يف املائة منهم ٥٧ يات ، وشكلت الفت ٢٠٠٥ مليون طفل يف عام ٧٢ مل يلتحق باملدرسة حوايل على املستوى العاملي،
 يف املائة من األطفال غري امللتحقني باملدرسة، مقارنةً جبنوب ٥٤ ففي أفريقيا جنوب الصحراء، شكلت الفتيات : خيتلف بني منطقة وأخرى

 . يف املائة ٦٠ يف املائة ويف الدول العربية ٦٦ وغرب آسيا حيث بلغت النسبة
 فتاة مسجلة ٩٤ ، كان هناك ٢٠٠٥ ويف عام . املرحلة االبتدائية السنة األوىل من يف وقبل كل شيء نسني أوالً تربز أوجه التفاوت بني اجل

 . صيب ١٠٠ يف السنة األوىل ابتدائي لكل
 بلداً ٥٣ بلداً، أي بنسبة أكرب بقليل مقارنة مع ٦١ ويف املرحلة الثانوية، كانت نسبة التفاوت بني اجلنسني أكثر ترجيحاً للصبيان يف

 إنّ نقص املشاركة واألداء بالنسبة إىل الصبيان يطرحان مشكلة متزايدة يف عدد من البلدان، والسيما . رجحت فيها الكفة لصاحل الفتيات
 تحقون صبياً أو أقل مل ٩٠ ( فهذه هي املنطقة الوحيدة اليت تشهد نسبة أعلى من الفتيات يف املرحلة الثانوية . يف أمريكا الالتينية والكارييب

 من حتقيق التكافؤ بني - حيث تتاح فيها البيانات - بلدان ٤ بلداً، استطاع فقط ١٤٤ ومن أصل ). بلداً ١١ فتاة يف ١٠٠ باملدرسة مقابل
 . ٢٠٠٥ اجلنسني على مستوى التعليم العايل يف

 يف املائة ٦٣ تتغري عملياً مقارنة مع نسبة ، وهي نسبة مل ٢٠٠٤ - ١٩٩٥ يف املائة من الكبار األميني يف الفترة ٦٤ وال تزال النساء يشكلن
 رجل ملم ١٠٠ امرأة يستطعن القراءة والكتابة مقابل ٨٩ وعلى مستوى العامل، كان هناك . ١٩٩٤ - ١٩٨٥ اليت مت تسجيلها يف الفترة

 . بالقراءة والكتابة
 وكما جاء . الجتماعية ويف بعض ظروف التعلم يف املدرسة إنّ ترويج املساواة بني اجلنسني يف جمال التعليم يتطلّب تغيرياً يف عملية التنشئة ا

 بيئات مدرسية آمنة وقائمة على : ، ينبغي للسياسات والربامج الفعالة أن تضمن ٢٠٠٨ يف تقرير الرصد العاملي حول التعليم للجميع لعام
 اميات غري متحيزة يف قاعات الدرس يشرف دين عدم التمييز؛ توافر عدد كاف من املعلمات للعمل كنماذج حيتذى ا، إضافة إىل وجود

 ." عليها املعلمون؛ مضامني تعليمية غري متحيزة؛ احلد من اختيار املوضوعات على أساس نوع اجلنس يف التعليم العايل
 مارس / يال، آذار ، مونتر ١ صحيفة وقائع رقم ، ال يزال الطريق طويالً : تكافؤ اجلنسني يف جمال التعليم ، معهد اليونسكو لإلحصاء : املصدر (

٢٠٠٨ (. 

. ٢٠٠١ ، باريس، اليونسكو، ملف مفتوح حول الدمج يف التعليم اليونسكو، 1
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 تقترح البحوث أنه من املرجح أن يكون التقدم باجتاه التعليم اجلامع أكثر جناحاً يف سياقات تتسم بثقافة التعاون الذي يشجع ويدعم
 بالعمل - املدرسة البلد أو املقاطعة أو اتمع احمللي أو - سياق معين وينطوي ذلك على أن يقوم مجيع الذين يتطورون يف . حل املشاكل

 ؟ وما يتأتى عن كل ذلك على مستوى السياسات عندئذ، ماذا . عوائق التعليم اليت يواجهها بعض الدارسني لتذليل الرباهني ، باستخدام معاً
 نظر عن بغض ال مجيع األطفال والشباب، من " بالتقرب " بنجاعة تسمح جيب القيام به لتمكني النظم التعليمية من تشجيع املمارسات اليت

 ؟ م الشخصية مسا ظروفهم أو

 إىل تقترحه البحوث الدولية فيما يتعلق خبصائص النظم التعليمية الناجحة يف االنتقال توفّر هذه الوثيقة إطاراً مفهومياً يستند إىل ما
 . وسوف يتم النظر يف كلٍ من هذه املواضيع بالتفصيل يف األقسام األربعة التالية . الشمولية

 وتوفر وثائق اليونسكو حول التعليم اجلامع منذ انعقاد ٢ . األخرية، مت نشر الكثري عن التعليم اجلامع من املنظور الدويل يف السنوات
 نقطة مرجعية هامة، ١٩٩٤ يف عام ) إسبانيا ( المانكا يف س " ونوعيته فرصه : اخلاصة التربوية االحتياجات تعليم ذوي ب " املعين املؤمتر العاملي

 وضع أساساً واليت تغطي ) EENET ( اجلامع شبكة التعليم على قاعدة البيانات يف إنّ املعلومات املتاحة . لق بالبلدان النامية فيما يتع السيما
 . هذه الوثيقة ابتعاث التفكري وراء إعداد قد ساعدت على يف اال املذكور البلدان النامية

 جمموعة من املعنيني خربة اصطفى والذي ) ٢٠٠١ ( الدمج يف التعليم حول امللف املفتوح لليونسكو وتستند هذه الوثيقة أيضاً إىل
 عبارة عن امللف املفتوح و . التعليم من جمموعة واسعة من البلدان من خالل سلسلة من املشاورات اليت نظمت على مخس سنوات مبجال

 ميكن أن يستند ممتازة ركيزة وهو يوفّر . يف وضعهم مة لتحفيز واضعي السياسات واملديرين على التفكري جمموعة من املواد املرجعية املصم
 الوثيقة ( عرض عام عن الدورة الثامنة واألربعني للمؤمتر الدويل للتربية " والوثيقة املعنونة . واضعو السياسات ا إليه

ED/BIE/CONFINTED 48/4 ( وة هي أيضاً طاب الدع خب مرفقة واملنظمات األخرى ذات الصلة اليت مت إرساهلا إىل الدول األعضاء 
 . للمشاركني يف املؤمتر مفيد مرجع معلومات

 بالتعاون مع اجلمعيات الوطنية واملكاتب ، وأخرياً، حتضرياً للدورة الثامنة واألربعني للمؤمتر الدويل للتربية، نظّم مكتب التربية الدويل
 إىل ٢٠٠٧ يونيه / ميني خالل الفترة من حزيران إقلي وغريهم من الشركاء، تسعة اجتماعات استشارية ومؤمترين لليونسكو امليدانية

 بلداً، ويف بعض احلاالت ١١١ مشاركاً من ٧٨٠ تماعات أكثر من وقد حضر تلك االج . كافة مناطق اليونسكو مشلت ، ٢٠٠٨ مايو / أيار
 التفسريات واسعة من وقد كشفت هذه االجتماعات النقاب عن جمموعة ٣ . كان هناك متثيل ملنظمات من اتمع املدين وملنظمات دولية

 بالرغم من أنه كان من الواضح يف الكثري من السياقات ، يف هذا اال من السياسات واالستراتيجيات وطائفة واسعة فهوم التعليم اجلامع مل

.M : انظر 2 Ainscow et al. Improving schools, developping inclusion, London, Routledge, 2006; P. Davis, L. Florian et al. 

Teaching strategies and approaches for pupils with special educational needs: A scoping study, London, DfES, 

Research Report 516, 2004; A. Dyson, A. Howes and B. Roberts. A systematic review of the effectiveness of school 

level actions for promoting participation by all students, Inclusive Education Review Group for the EPPI Centre, 

London, Institute of Educatiob, 2002; L. Florian (Ed.), The Sage Handbook of Special Education, London, Sage, 

2007; A. Lewis and B. Norwich (Eds.), Special teaching for special children: A pedagogy for inclusion? Maidenhead, 

Open University Press, 2005; C.J. Riehl, ‘The principal’s role in creating inclusive schools for diverse students: A 

review of normative, empirical and critical literature on the practices of educational administration’, Review of 

Educational Research, 70(1), p. 5581, 2000; UNESCO, Guidelines for inclusion: Ensuring Access to Education for 

All, Paris, UNESCO, 2005. 

 املخـصص ) ٢٠٠٨ مـارس / ، آذار ١٤٥ رقـم " ( مستقبليات " يرد ملخص كامل عن نتائج هذه االجتماعات يف عدد خاص من جملة 3
. الدويل للتربية للمؤمتر واألربعني ملوضوع الدورة الثامنة
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 راكز تعليمية تتبع النهج ، مما يعين إدماج األطفال يف م " االحتياجات التعليمية اخلاصة " و باإلعاقة حصرياً أنّ التعليم اجلامع ال يزال مرتبطاً
 . الدراسي العادي

 وكان هناك قلق متنامٍ حول العوامل االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية اليت تولّد االستبعاد، وهو أمر ينبغي معاجلته من
 ومن بني . داخله و أ التعليم م نظا خارج سواء خالل حتديد وتنفيذ سياسات مناسبة مشتركة بني القطاعات تركّز على أسباب االستبعاد

 معاجلة : انعدام املساواة، حدد معظم املشاركني ما يلي أوجه و نواحي القصور اليت ميكن أن تساهم يف ختطي و اليت تبشر خبري كثري التدابري
 ام، لتطوير إمكانام مشكلة التعليم من منظور يقوم على احلقوق باعتباره حقاً أساسياً يتمتع به كل األفراد، بغض النظر عن اختالف

 إىل ما بعد التعليم االبتدائي ليشمل توسيع التعليم األساسي تطويراً كامالً؛ توسيع خدمات الرعاية والتعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة؛
 بنوعية عالية تليها و غري نظامي من التعليم الثانوي مع توفري جوانب اإلنصاف والنوعية على حد سواء؛ توفري فرص تعليم السنوات األوىل

 باملهارات املكتسبة يف املدارس غري النظامية وغريها من أشكال االنتقال من التعليم النظامي إىل التعليم غري إمكانات لالعتراف الرمسي
 اجات التعليمية؛ دراسية مرنة ميكنها أن تستجيب لتنوع االحتي علم أكثر ديناميةً وتنوعاً ومناهج ت / اعتماد استراتيجيات تعليم النظامي؛

 أنّ تعزيز إىل بشكل عام، تشري النتائج األولية جلميع هذه األنشطة التحضريية بوضوح . املدرسني والربامج التدريبية تدريب حتسني
 . البلدان واملناطق جلميع هو مصدر قلق مشترك - التعليم واتمع على حد سواء نظام داخل - اإلدماج

 لثامنة واألربعون للمؤمتر الدويل للتربية فرصة فريدة إلجراء مناقشة متعمقة ومفتوحة فيما بني وزراء تقدم الدورة ا ، هذا السياق ويف
 العالقة بني التعليم اجلامع واتمع والدميقراطية؛ مفهوم التعليم اجلامع وأبعاده : مسائل من قبيل حول التربية وغريهم من أصحاب املصلحة

 ية للسياسات واملمارسات اليت ميكنها أن تتخطى بنجاح االستبعاد من التعليم وداخله، وبالتايل تساهم العملية؛ والسيما اخلصائص الرئيس
. يف بناء جمتمعات أكثر مشولية وعدالً وإنصافاً
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 النهوج والنطاق واملضمون : املوضوع األول

 السياسات واالستراتيجيات اليت تعاجل أسباب وعواقب التمييز وعدم إنّ التعليم اجلامع هو مفهوم متطور ميكنه أن يكون نافعاً إلرشاد
 ويشكّل تذليل احلواجز أمام مشاركة مجيع الدارسني يف التعليم . املساواة واالستبعاد ضمن اإلطار الشمويل ألهداف توفري التعليم للجميع

 كافة اجلوانب املختلفة للنظام التعليمي وإعادة ادة النظر يف سيقتضي إع و حقوق اإلنسان صميم مفهوم التعليم اجلامع، وهو يقوم حقاً على
 متطور باستمرار تركّز على املستبعدين حالياً من ومن املمكن تفسري التعليم اجلامع على أنه عملية جارية يف نظام تعليمي . تصميمها

 غري أنّ التعليم اجلامع غالباً ما يساء تفسريه وهناك . يم احلصول على التعليم وعلى أولئك املتواجدين يف املدارس ولكنهم ال حيصلون أي تعل
 . العديد من التفسريات املختلفة له يف أرجاء العامل

 االحتياجات التعليمية اخلاصة واإلدماج والشمولية : األبعاد املفهومية ١ - ١

 االحتياجات التعليمية اخلاصة

 با الشرقية وجنوب شرق أوروبا ويف رابطة الدول املستقلة ويف بعض مثالً يف أورو ، يف خمتلف مناطق العامل تقليدياً وحىت اليوم،
 كان مفهوم التعليم اجلامع وممارساته حكراً على طالب مصنفني على أم ذوو احتياجات خاصة، مبعىن آخر أولئك ٤ أجزاء من آسيا،

 لتلبية املقدمة واحللول نظار، كانت النهج امل ومن هذا . أيضاً حكراً على الالجئني و ، أو عقلية / الذين يعانون من إعاقات جسدية و
 زيادة عددها وإقامة مؤسات التمهني اخلاص وتدريب خاصة و مدارس إنشاء احتياجات الطالب أساساً إصالحية وتصحيحية، من خالل

 . متخصصني معلمني

 أم من ذوي االحتياجات اخلاصة ومن العواقب البارزة للمرافق الدراسية واملؤسسية املتمايزة واملخصصة للطالب املصنفني على
 مشكوك فيه، إذ قد يعاين " أطفال ذوو احتياجات خاصة " غري أنّ االفتراض األساسي بوجود . النظام التعليمي داخل أنه مت فصلهم وعزهلم

 قات فكرية أن ألطفال ذوي إعا كما ميكن أي طفل من صعوبة يف التعلم، وقد ال يواجه أطفال معوقون كثريون أي مشكلة يف التعلم،
 ٥ . حمددة يتعلموا جيداً يف جماالت

 اإلدماج

 برز مفهوم اإلدماج يف الثمانينات كبديل عن النهج الدراسية والنماذج املدرسية العازلة لالحتياجات اخلاصة، دف وضع
 ة عدد القاعات املتخصصة واملعلمني إنّ إعادة هيكلة املرافق املادية وحتسينها وزياد . الطالب ذوي االحتياجات اخلاصة يف مدارس عادية

 ، ية الدارسني ذوي االحتياجات اخلاصة يف قاعات درس عادية وتوفري مواد تعليم " إدماج " العادية و املؤسسات التعليمية املتخصصني يف

 ، باريس، للطالب املعرضني وأولئك املعوقني يف جنوب شرق أوروبا السياسات التربوية منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، : انظر 4
 لرابطة الدول حلقة العمل الثالثة تقرير عن مكتب التربية الدويل، - ؛ اليونسكو ٢٠٠٦ ، منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي

 ٢٠٠٧ أكتوبر / تشرين األول ٣١ - ٢٩ ا، ي بيالروس ، مينسك، " طريق املستقبل : التعليم اجلامع : " حول تطوير النهج الدراسي املستقلة
 ٥ - ٢ الـصني، ، هانغزو ، التعليم اجلامع حول تقرير عن حلقة عمل شرقي آسيا مكتب التربية الدويل، - ؛ اليونسكو ) غري منشور (

 ). غري منشور ( ٢٠٠٧ نوفمرب / الثاين تشرين
,S. Stubbs, Inclusive education: where there are few resources, Oslo : انظر 5 The Atlas Alliance, 2002, p.3 and 23.
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 ساساً على الطالب ميكن لإلدماج الذي يركّز أ . بعضاً من املكونات الرئيسية لتطبيق مناذج اإلدماج كلها أمور كانت وال تزال تشكل
 ؛ وميكن أن يتناول أكثر التغيري املكاين لقاعات ملموسة مطروحة عملياً ذوي اإلعاقات املعتدلة أن يصبح صورة بالغية أكثر منها حقيقة

ألطفال اخلاصة هلؤالء ا ذات الصلة باالحتياجات والتربوية هج الدراسية الدرس أكثر من تغيري مضمون الن . 

 ومرد ذلك أساساً . صل تغيري كبري يف نطاق التعليم اجلامع وأهدافه ومضامينه وآثاره فيما يتعلق باإلدماج وبعد التسعينات، ح
 إىل طالب املدارس العادية واتباع نهج دراسية طالا " إضافة " االعتراف بأنّ مناذج اإلدماج القائمة فقط على إغالق املدارس املتخصصة و

 ومثل هذا الفهم حيثّ على مراجعة سياسات التعليم اليت تتطرق ملسائل اإلدماج . دارسني واحتياجام عادية ال تستجيب لتنوع توقعات ال
 بالنسبة إىل مجيع الطالب بغض اليت ينبغي أن تكون هي نفسها والنماذج املدرسية ة الدراسي هج ارتباط الن مدى االستفهام عن من خالل

 مع املعايري واألساليب واألمناط واملمارسات القائمة يف النظام يتكيفوا ينبغي للطالب أن ويف مثل هذه النماذج، . النظر عن اختالفام
 الطالب ذوي االحتياجات اخلاصة عند إدماجهم يف يف صفوف التوقف عن الدراسة باإلضافة إىل ذلك، قد تزيد معدالت . التعليمي

 . والتربوية ؤسسية واملنهجية مل تتخذ جمموعة شاملة من التغيريات امل املدارس العادية اليت

 الشمولية

 ويف سياق . مستويات معقولة من اإلدماج املدرسي جلميع الطالب يسمح ببلوغ ميكن فهم التعليم اجلامع باعتباره مبدأً إرشادياً
 تنوع وجه ستجابة أل إعداد وتنفيذ جمموعة واسعة من استراتيجيات التعليم لال على التعليم اجلامع ينطوي رؤية أوسع نطاقاً لإلدماج،

 أنّ مع مراعاة من املطلوب أن تستجيب النظم التعليمية لتوقعات واحتياجات األطفال والشباب، ويف هذا الصدد، . الدارسني بشكل دقيق
 تعيني " منوذج إىل هذا النموذج على أنه ميكن اإلحالة و . حمدودة جداً " صارم " القدرة على توفري فرص تعليم فعالة تقوم على نظام إدماج

 يتم توفريها داخل قاعات الدرس العادية وباتباع ج دراسي وليس خدمة " مكان " ينظر إىل التعليم اجلامع على أنه أنه ، أي ٦ " املكان
 . عادي

 من جهة وسياسات ال يتعلق بالتفرع الثنائي بني سياسات ومناذج اإلدماج إنّ النقاش الدائر حول التعليم اجلامع واإلدماج
 بل مبسألة حتديد إىل أي - دمج من دون أن نشمل أو أن نشمل من دون أن ندمج كأن ميكننا أن ن - من جهة أخرى الشمولية ومناذج

 . مدى ميكن حتقيق تقدم يف فهم أنّ كل مدرسة تتمتع باملسؤولية املعنوية إلدماج اجلميع

 أنه ينبغي أن يتمتع مجيع األطفال مفادها ع حنو فكرة وخالل السنوات اخلمسة عشرة املاضية تقريباً، تطور مفهوم التعليم اجلام
 ويكون التركيز . والشباب، على الرغم من خلفيتهم الثقافية واالجتماعية والتعليمية املختلفة، بفرص تعليم متكافئة يف كافة أنواع املدارس

 النظم التعليمية استجابة ( ومراعاته ردي وفهمه احترام التنوع الثقايف واالجتماعي والف ) أ : ( على إنشاء أماكن جامعة تتضمن أساساً
 التنسيق الوثيق مع سياسات اجتماعية ) ج ( للتعليم اجليد؛ إتاحة فرص متكافئة ) ب ( ؛ ) املدارس واملدرسني لتوقعات الطالب واحتياجام و

 . أصحاب املصلحة واجلهات الفاعلة االجتماعية مقتضيات وينبغي أن يتضمن ذلك توقعات و . أخرى

 من قبيل النساء والفتيات واألقليات - لرغم من وجود فئات خمتلفة من اموعات املستضعفة واملهمشة ينبغي النظر فيها وبا
 فإنّ طبيعة مفهوم التعليم اجلامع غري قابلة للتصنيف وهي دف إىل توفري فرص تعليم فعالة - اللغوية والشعوب األصلية واألطفال املعوقني

 . حسب احلاجة مصممة ية تعليم سياقات يف لكل طفل،

:S. Peters, Inclusive education : انظر 6 An EFA strategy for all children, Washington DC, The World Bank, 2004
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 االحتياجات اخلاصة

 يف املائة ٩٠ و ٨٠ مليون منهم من األطفال، ويعاين ما بني ١٥٠ و ١٢٠ ما بني ( مليون شخص ٦٠٠ و ٥٠٠ عدد املعوقني بني يتراوح "
 . ة من مشوارهم التعليمي يف املائة من الطالب احتياجات خاصة يف مرحل ٢٠ و ١٥ ملا بني وكان ) منهم من الفقر يف البلدان النامية

 وتبلغ نسبة املتعلمات . يف املائة ٥ يف املائة و ١ وتتراوح تقديرات عدد األطفال املعوقني امللتحقني باملدارس يف البلدان النامية بني أقل من
 . اص املعوقني يف املائة من إمجايل األشخ ٣ يف املائة بينما تقدر نسبة املتعلمني واملتعلمات بنحو ١ من النساء املعوقات

 رات املدرسية والسلطات واتمعات احمللية وحىت والصور النمطية، اليت كثرياً ما تقترن مبواقف عدائية وتقليدية متفشية بني املدرسني واإلدا
 والفعالة يف إن ما يعوق املشاركة الكاملة . األسر جتاه املعوقني، ميكن أن تعزز استبعاد الطالب املعوقني وحتول بوضوح دون اإلدماج

 . يف ذلك اتمع " احلواجز الناجتة عن املواقف والبيئة " وإمنا " اإلعاقة " اتمع ليس

 غري أنّ البحوث تبين أنّ . ويسود اعتقاد خاطئ بأنّ اإلدماج باهظ التكلفة أو غري قابل للتطبيق أو مسألة تقتصر على املعوقني دون غريهم
 على حنو مالئم استنتجت أنّ تكلفة تنفيذه وتشغيله قد تكون أقل من تكلفة خدمات التعليم ع اجلام الدول اليت نفذت منوذج التعليم

 املهين اخلاص القائم على الفصل، وأنه يعود على األطفال بفوائد تعليمية واجتماعية أكرب، ويساهم على حنو ال يستهان به يف التطوير
 . املستمر للمدرسني ورضاهم الدائم عن وظيفتهم

 احلكومات غري بعض يف معظم البلدان املشاركة يف االستبيان أنّ األطر القانونية التنظيمية والربامج والسياسات العامة اليت تنفذها ويبدو
 ال حيظى باعتراف اجلامع يبدو أنّ مبدأ التعليم ومع ذلك، . ويوجد اعتراف مطلق تقريباً بضرورة تعزيز ممارسات التعليم الشامل . مالئمة

 . مجيع البلدان إذ تعتربه بلدان كثرية مماثالً لتجارب التعليم املتكامل واضح يف

 إىل آلية فصل جديدة وحمسنة، أي إىل عملية حيدد فيها مرة أخرى األفراد الذين امع وهناك احتمال كبري أن تتحول جتربة التعليم اجل
 ." يعتربون خمتلفني عن غريهم

 ، األمم املتحدة، جملس A/HRC/4/29 ، تقرير املقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم، الوثيقة عليم حق املعوقني يف الت مونيوس، . ف : املصدر (
) . ٢٠٠٧ فرباير / حقوق اإلنسان، شباط
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 إرشاد العملية - الشمولية كمبدأ ٢ - ١

 وهو بالتايل مبدأ عام . ع الدارسني قدرة النظام التعليمي لكي يصل إىل مجي ل ميكن أن ينظر إىل التعليم اجلامع على أنه عملية تعزيز
 من شأنه أن يرشد مجيع السياسات واملمارسات التعليمية، انطالقاً من املعتقد القائل بأنّ التعليم حق من حقوق اإلنسان األساسية ودعامة

 . ذات الصلة بالتعليم اجلامع ٨ لتقارير وا ٧ ويشار إىل هذه الفلسفة القائمة على احلقوق يف اإلعالنات الدولية واالتفاقيات . تمع أكثر عدالً

 ويدفع . هذا احلق، عملت احلركة الدولية لتوفري التعليم للجميع على ضمان التعليم األساسي اجليد جلميع الدارسني إعمال وبغية
 ألخرى من خدمة مجيع التعليم اجلامع جبدول أعمال توفري التعليم للجميع قدماً من خالل إجياد سبل لتمكني املدارس ومراكز التعليم ا

 من فرص التعليم املتاحة أمام عادة تم ميشهم ي وهو يركّز، على وجه اخلصوص، على أولئك الذين . الدارسني يف جمتمعام احمللية
 . غريهم

 مجيع األطفال حصول تعميم يضع رؤية عامة هي ) ١٩٩٠ ( جومتيان إنّ إعالن توفري التعليم للجميع الذي مت االتفاق عليه يف
 إنّ ما يهم هو أن نكون استباقيني يف حتديد احلواجز اليت تواجهها بعض اموعات يف . وترويج اإلنصاف على التعليم والشباب والبالغني

 . املوارد املتاحة على املستويني احمللي واتمعي ومحلها على تذليل هذه احلواجز وينبغي أيضاً حتديد كافة . حماولة الوصول إىل فرص التعليم

 . ذلك الوقت للنظر يف التقدم احملرز حىت ٢٠٠٠ وأعيد تأكيد هذه الرؤية يف املنتدى العاملي للتعليم الذي عقد يف دكار عام
 ، مبن فيهم األطفال العاملون، واجلماعات واحملرومني وأعلن املنتدى أنّ توفري التعليم للجميع جيب أن يأخذ يف احلسبان احتياجات الفقراء

 الذين يعانون من الصراعات والبالغون ناطق الريفية القصية، والرحل، واألقليات اإلثنية واللغوية، واألطفال والشباب اليت تقطن امل
 . واإلصابة بفريوس اإليدز واجلوع وتردي الوضع الصحي، وأصحاب االحتياجات التعليمية اخلاصة

 لصكوك املعيارية الدولية اليت أعادت ا من بني و . ١٩٤٨ من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان لعام ٢٦ إنّ احلق يف التعليم مكرس يف املادة 7
 ؛ العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية ) ١٩٦٠ ( اتفاقية اليونسكو ملناهضة التمييز يف التعليم : ما يلي تأكيد هذا احلق

 ؛ اتفاقية حقوق الطفل ) ١٩٧٩ ) ( ١٤ و ١٠ والسيما املادتان ( ؛ اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة ) ١٩٦٦ ( والثقافية
 ) ٤٥ والسيما املادة ( ؛ االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم ) ١٩٨٩ ) ( ٢٩ و ٢٨ والسيما املادتان (
 سيما وال ( ٢٠٠٦ ديسمرب / ؛ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة اليت اعتمدا اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف كانون األول ) ١٩٩٠ (

 والسيما املادة ( ٢٠٠٧ سبتمرب / ؛ إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية الذي اعتمدته اجلمعية العامة يف أيلول ) ٢٤ املادة
١٤ .( 

 املتحـدة، ، األمـم ) A/HRC/4/29 تقرير املقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم، الوثيقة ( حق املعوقني يف التعليم مونيوس، . ف : انظر أيضاً 8
 تقرير املقرر اخلاص املعين ( احلق يف التعليم يف حاالت الطوارئ مونيوس، . ف ؛ ٢٠٠٧ فرباير / لدورة الرابعة، شباط جملس حقوق اإلنسان، ا
 منظمة التعاون والتنميـة يف امليـدان ؛ ٢٠٠٨ مايو / جملس حقوق اإلنسان، الدورة الثامنة، أيار ، ) A/HRC/8/10 باحلق يف التعليم، الوثيقة

 ، باريس، منظمة التعاون والتنمية يف امليـدان السياسات واإلحصاءات واملؤشرات . ومساوئه الطالب املعوقون، صعوبات التعلم االقتصادي،
 ، واشنطن العاصمة، البنك الدويل، تـشرين استراتيجية توفري التعليم للجميع لكافة األطفال : التعليم اجلامع بيترز، . س ؛ ٢٠٠٧ االقتصادي،

 ، لندن، منظمة إنقاذ الطفولـة، حتويل املدارس إىل مدارس جامعة، كيف ميكن أن حيصل التغيري منظمة إنقاذ الطفولة، ؛ ٢٠٠٤ نوفمرب / الثاين
 ، مفوضـية األمـم ) E/CN.4/2004/45 تقرير املقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم، الوثيقة ( احلق يف التعليم تومافيسكي، . ت ؛ ٢٠٠٨

 رصد صكوك اليونسكو لوضـع : احلق يف التعليم اليونسكو، ؛ ٢٠٠٣ ديسمرب / اإلنسان، الدورة الستون، كانون األول املتحدة بشأن حقوق
اريس، ضمان االمتثال للواجبـات الدوليـة : للجميع احلق يف التعليم االبتدائي ااين ؛ اليونسكو، ٢٠٠٨ ، باريس، اليونسكو، املعايري  ، ـب

 ؛ ٢٠٠٧ ، فلـورانس، ١٣ ، جملة إينوتشانيت عدد املعوقني تعزيز حقوق األطفال نوتشانيت للبحوث، مركز إي - اليونيسف ؛ ٢٠٠٨ اليونسكو،
 لتحقيق حق األطفال يف التعليم وحقوقهم ضـمن عمليـة إطار عمل . ج قائم على حقوق اإلنسان للتعليم للجميع اليونيسف واليونسكو،

صادية انظ . ٢٠٠٧ باريس، اليونيسف واليونسكو، - ، نيويورك التعليم  ر أيضاً تقارير فريق اخلرباء املشترك بني اليونسكو وجلنة احلقوق االقـت
. واالجتماعية والثقافية بشأن رصد احلق يف التعليم
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 االحتياجات تعليم ذوي لقد أعطى املؤمتر العاملي املعين ب . التعليم اجلامع دوراً حمدداً يؤدي ومن خالل معاجلة هذه املسائل،
 ميثلون رك مشا ثالمثائة ، أكثر من ١٩٩٤ يونيو / حزيران سبانيا يف يف أ المنكا، يف س والتقى . اخلاصة الدفع الرئيسي للتعليم اجلامع التربوية

 ببحث التحوالت األساسية يف ف التعليم للجميع هد من أجل اإلسهام يف بلوغ منظمة دولية ومخساً وعشرين حكومة اثنتني وتسعني
 األطفال والسيما ميع األطفال جل أن تقدم خدماا املدارس من ذلك النهج الذي ميكّن نهج التعليم اجلامع، اليت يقتضيها الترويج ل السياسة

 ٩ . ذوي االحتياجات التعليمية اخلاصة

 ليس بوسع تعليم : " لى االحتياجات التعليمية اخلاصة، إال أنه استنتج ما يلي بالرغم من أنّ التركيز املباشر ملؤمتر سالمنكا وقع ع و
 أن حيرز تقدماً يف عزلة، وإمنا عليه أن يشكل - الذي يعد قضية م بلدان الشمال بقدر ما م بلدان اجلنوب - ذوي االحتياجات اخلاصة

 االقتصادية اجلديدة، ومن مث فهو يقتضي إدخال إصالحات هامة على جزءاً من استراتيجية تربوية شاملة بل ومن السياسات االجتماعية و
 ١٠ ." املدرسة العادية

 - غري أنه ال ميكن أن حيدث ذلك إال إذا أصبحت املدارس العادية أكثر مشولية ". اجلامع " تطوير نظم التعليم إذاً يكون اهلدف
 إنّ املدارس العادية اليت : " وقد استنتج املؤمتر ما يلي . عام احمللية مبعىن آخر، إذا أصبحت أكثر قدرةً على تعليم مجيع األطفال يف جمتم

 تأخذ هذا املنحى اجلامع هي أجنع وسيلة ملكافحة مواقف التمييز وإجياد جمتمعات حقية وإقامة جمتمع متسامح وبلوغ هدف التعليم
 ميذ وترفع مستوى كفاءم مما يترتب عليه يف آخر املطاف فعالية توفر فضالً عن ذلك تعليماً جمدياً لغالبية التال للجميع، وأنّ هذه املدارس

 ١١ ." تكاليف النظام التعليمي برمته

 أي : التربوي التربير فهناك . رس اجلامعة ميكن تربيره لعدد من األسباب كما يشري إليه هذا املقطع األساسي، إنّ االجتاه حنو املدا و
 اليت يتسم ا الختالفات تطوير سبل تعليم تستجيب ل ل معاً وهذا يعين أنه يتوجب عليهم احلاجة إىل مدارس جامعة لتعليم مجيع األطفا

 لتقبل أنّ املدارس اجلامعة قادرة على تغيري املواقف أي : التربير االجتماعي وبالتايل تعود بالنفع على مجيع األطفال؛ وهناك كل فرد منهم،
 أنه من األرجح أي : االقتصادي التربير إقامة أساس جمتمع عادل وغري متييزي؛ وهناك االختالف من خالل تعليم مجيع األطفال معاً وعلى

 دة أمناط من املدارس املتخصصة معقّد يتضمن ع من إقامة نظام أن يكون إنشاء وصيانة مدارس تعلّم مجيع األطفال أقل تكلفة
 اليت تؤيد التعليم اجلامع والتشريعات األخرية ١٢ وي اإلعاقة من اتفاقية حقوق األشخاص ذ ٢٤ املادة و . الطالب ختلفة من امل مجموعات لل

 بالطبع، إذا كانت هذه املدارس اجلامعة تقدم تعليماً ناجعاً . بشأن محاية اللغات األصلية توفر املزيد من الدعم الدويل للمدارس اجلامعة
 . حتقيق هدف توفري التعليم اجليد للجميع لنسبة إىل أكثر فعالية من حيث التكلفة با جلميع طالا، عندئذ ميكنها أن تكون وسيلة

 . ١٩٩٤ ، باريس، اليونسكو، سالمنكا لالحتياجات التعليمية اخلاصة عمل بيان وإطار اليونسكو، 9
 . ٤ و ٣ املرجع السابق، الصفحتان 10
 . ٩ سابق، الصفحة املرجع ال 11
. ٢٠٠٦ ، نيويورك، األمم املتحدة، اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة األمم املتحدة، 12
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 التعدد اللغوي

 وقد نشأت يف معظم اتمعات املتعددة اللغات نزعة . مثة بلدان كثرية يف العامل جيري فيها التعليم يف سياق اجتماعي متعدد اللغات "
 واألوساط املعنية بكل لغة من هذه اللغات، وتنظر هذه اتمعات . تتوخى املوازنة بني خمتلف اللغات وحتترم استخدامها يف احلياة اليومية

 النظم التعليمية هلذا الواقع ويتمثل التحدي يف أن تتكيف . إىل التعدد اللغوي باعتباره منطاً من أمناط احلياة أكثر منه مشكلة ينبغي حلها
 الوقت ذاته بني هذه االحتياجات واملقتضيات االجتماعية والثقافية املعقد وأن توفر تعليماً جيداً يراعي احتياجات الدارسني ويوازي يف

 . والسياسية

 ويواجه املسؤولون عن وضع السياسات التربوية مهمة اختاذ قرارات صعبة بشأن اللغات والتعليم واملناهج الدراسية غالباً ما تتداخل فيها
 ، فإنّ من الضروري أيضاً أن ) أو اللغة األوىل ( ة تؤيد تدريس اللغة األم ولئن كانت هناك حجج تربوية قوي . اجلوانب التقنية والسياسية

 يكون هناك توازن مدروس بني متكني األفراد من استخدام اللغات احمللية يف التعليم، وإتاحة فرص االنتفاع بلغات االتصال على الصعيد
 . العاملي عن طريق التعليم

 جمموعة واسعة من السيناريوهات، غري أا ترتبط عموماً إما بأوضاع متنوعة تتسم بطابع السياقات املتسمة بالتنوع اللغوي وتتضمن
 تقليدي، كتواجد عدة لغات، أو حىت عدة مئات من اللغات يف منطقة واحدة على مر فترة زمنية طويلة، أو بتطورات أحدث عهداً

 دث أن تضم املدارس يف بعض املدن طلبة يتراوح جمموع لغام نامجة عن ظاهرة اهلجرة، إذ قد حي ) وخاصة يف مناطق التركيز احلضري (
 فيتعني يف مجيع احلاالت، مراعاة احتياجات التعلم اخلاصة لدى األطفال وذلك على ضوء اللغة أو . لغة خمتلفة ٤٠ أو ٣٠ األم ما بني

 . اللغات املستخدمة يف املنـزل ويف املدرسة

 إىل ميثل حتدياً مستمراً يف التوصل ) ألنّ السياسة التعليمية قد توحي باستخدام عدة لغات يف التعليم نظراً ( أو لغات التعليم اختيار لغة إنّ
 ويف حني أنّ بعض البلدان ختتار لغة واحدة للتعليم، كثرياً ما تكون هي اللغة الرمسية أو لغة األغلبية، فإنّ بلداناً أخرى . تأمني تعليم جيد

 أما األشخاص الذين تكون لغتهم األم خمتلفة . نح اللغات الوطنية أو احمللية مكانة هامة يف التعليم املدرسي تعليمية مت تعتمد استراتيجيات
 فإم غالباً ما يواجهون صعوبات كثرية يف النظام التعليمي تشبه الصعوبات اليت يواجهها من يتلقى التعليم بلغة عن اللغة الوطنية أو احمللية،

 . رمسية أجنبية

 ) . ٢٠٠٣ ، باريس، اليونسكو، التعليم يف عامل متعدد اللغات اليونسكو، : ر املصد (

 ما هي الرؤى احلالية للتعليم : ومنها خالل مناقشات املؤمتر النظر فيها بعض األسئلة الرئيسية اليت ميكن هناك يف هذا السياق،

 أن يكون مصدر إهلام لتعليم اجلامع ميكن ل جتماعي؟ وكيف اجلامع؟ وما هي التحديات اليت تعترب األهم لضمان اإلدماج التربوي واال

؟ ومن هم األفراد واموعات املستبعدة وملاذا؟ للجميع التعليم اجليد توفري إىل الرامية لسياسات واملمارسات الوطنية ل
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 مة سياسات العا ال : املوضوع الثاين

 سياسة القطاع العام ميكن أن حتول نظم التعليم بشكل أساسي، مع وجود اإلدارة توفري التعليم للجميع إىل معتقد مفاده أنّ برنامج يستند
 وبالتايل، من املهم أال يتم التوجه حنو . بكامله إنّ تطوير التعليم اجلامع يستلزم تغريات واسعة تشمل نظام التعليم . السياسية واملوارد املناسبة

 إليه باعتباره وسيلة لتحسني نوعية التعليم جلميع الدارسني لتجنب خطر اعتبار الشمولية على وينبغي النظر . التعليم اجلامع بشيء من العزلة
 ويف البلدان اليت يكون فيها التعليم اخلاص والتعليم . والتشريعات مهمة يف تطوير نظام تعليم أكثر مشولية . العام أا أمر ال يعين نظام التعليم

 . بغي اختاذ خطوة ضرورية لتوحيد النظامني ضمن إطار إداري وتشريعي مشترك العادي مشمولني بتشريعات منفصلة، ين

 السياسات الوطنية املوحدة واجلامعة ١ - ٢

 : وميكنها أن توفر على وجه اخلصوص ما يلي . إنّ التشريعات مهمة يف تطوير نظام تعليم أكثر مشولية

 متحور املبادئ واحلقوق إلنشاء إطار للشمولية؛ •

 متحدرين من السياسات اليت ال تسمح ألطفال مثالً، ( شكل حواجز أساسية أمام الشمولية واليت ت لنظام القائم املكونة ل لعناصر إصالح ا •
 ؛ ) هم من االلتحاق مبدرسة حي - من جمموعات لغوية خمتلفة املتحدرين من قبيل األطفال املعوقني أو - جمموعات حمددة

 ؛ ) ، أن تعلّم املدارس مجيع األطفال يف جمتمعام احمللية مثالً ، تقتضي ( امية إلز ساسية األ امعة اجل مارسات جعل امل •

 دراسي مرن أو إدخال منهج مثالً، صياغة ( من املرجح أن تسهل الشمولية بكامله و نظام التعليم مشتركة يف وضع إجراءات وممارسات •
 ). اإلدارة السديدة اتمعية

 ، ميكن أن تولّد بيانات املبادئ، على مستوى احلكومة، نقاشاً ة مرغوبة أو ممارسة ريعي التش ات اإلصالح كون عندما ال ت وحىت
 قد يكون من الضروري وجود مهمة رئيسية تتجسد يف توحيد ويف هذه املرحلة، . حول التعليم اجلامع وتستهل عملية بناء توافق اآلراء

 . اإلطار التشريعي الذي حيدد التعليم العادي والتعليم اخلاص

 ويف بعض البلدان، ينطوي التعليم العادي والتعليم اخلاص حتت تشريعات خمتلفة وتديرمها أقسام أو إدارات خمتلفة على املستويني
 . عان بنظامني منفصلني للتدريب والتمويل ويتمتعان بنهج دراسية وإجراءات تقييمية خاصة بكل واحد منهما ت الوطين واحمللي، ويتم
 ينبغي ويف مثل هذه احلاالت، . عات اخلدمات الصحية أو االجتماعية منو بعض األطفال بدالً من التشريعات التربوية بالفعل، قد متلي تشري

 . اختاذ خطوة أولية ضرورية يف عملية اإلعداد أال وهي توحيد النظامني ضمن إطار إداري وتشريعي مشترك

 وبالتايل، من املهم أال يتم التوجه حنو التعليم اجلامع . بكامله تعليم نظام ال ع يستلزم تغريات واسعة تشمل إنّ تطوير التعليم اجلام
 اجلوانب األخرى من النظم التربوية عندما التزال من الصعب حتقيق التعليم اجلامع ) أ : ( مها حتديداً بشيء من العزلة، وذلك لسببني

 د الزخم وراء حركة التعليم اجلامع، من األسهل بناء توافق يف فيما يتعلق بتولي ) ب ( ؛ و وتتمتع بأثر استبعادي واالجتماعية من دون إصالح
 . اآلراء حيث ميكن اعتبار الشمولية جزءاً من حماولة أوسع نطاقاً خللق نظام تعليمي أكثر فعالية أو جمتمع أكثر مشولية

 . ام التعليم أو يف اتمع ككل هناك عدد من السبل اليت ميكن من خالهلا للتعليم اجلامع أن يصبح جزءاً من تغريات أوسع يف نظ
يف بلدان مثل جنوب أفريقيا وإسبانيا، كان التعليم . ميكن للتعليم اجلامع، على سبيل املثال، أن يكون جزءاً من عملية إصالح تربوية شاملة
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 وهذا أمر . تعليم جلميع الدارسني وبالتايل، اعترب بأنه وسيلة لتحسني نوعية ال . اجلامع يف صميم عملية إصالح أوسع لتعزيز فعالية النظام
 . مهم من أجل جتنب خطر اعتبار الشمولية على أا أمر ال يعين نظام التعليم األوسع، وبالتايل ال يستحق ختصيص موارد وطنية هلا

 ترمي بتدابري ط اموعات املهمشة يف اتمع ككل، أو ميكن أن يرتب الذي حتتله املركز قد يكون التعليم اجلامع جزءاً من إصالح
 وميكن أن يكون التعليم اجلامع أيضاً جزءاً من إصالحات دميقراطية أكثر جوهريةً دف إىل . معاجلة قضايا الفقر واألمية والتهميش إىل

 مكن الفصل بني ويف الكثري من البلدان اليت متر مبرحلة انتقالية، على سبيل املثال، من غري امل . تعزيز وتوطيد اتمعات اجلامعة واملفتوحة
 . االنتقال إىل الشمولية واجلهود األكرب اليت يتم بذهلا إلعادة بناء الدميقراطية وإعادة التركيز على حقوق اإلنسان

 عمل األطفال

 وعلى الرغم من . مليون طفل منهم أعماالً خطرة ١٢٦ ل، كان يؤدي مليون طف ٢١٨ ، ٢٠٠٤ يبلغ، يف عام كان عدد األطفال العاملني "
 ، فإنّ ) سنة ١١ - ٥ ( فيما خيص أصغر اموعات العمرية عمال اخلطرة تعادل مشاركة الصبيان مشاركة البنات يف عمل األطفال واأل أنّ

 . عدد الصبيان يف كال الشكلني من العمل يفوق عدد البنات بكثري فيما خيص الفئات األكرب سناً

 وإذا . طفل ٣٠٠,٠٠٠ اعاً كبرياً يف العقد األخري، ويعتقد عامة أنه يف حدود ارتف ارتفع عدد األطفال املشاركني يف النـزاعات املسلحة
 واختطاف األطفال خالل . جتنيد أطفال أصغر من ذلك سنة أو أكثر، فهناك اجتاه خطر حنو ١٥ كان العديد منهم أطفاالً كباراً، يبلغون

 . مع احتمال كون الضحايا من الفتيات زاع املسلح مشكلة جسيمة تؤدي إىل الرق اجلنسي أو العمل اجلربي ـ الن

 ان، من فقر والتعليم األساسي وحقوق اإلنس ويعد االلتزام السياسي، الذي ينعكس يف اعتماد سياسات متسقة يف جماالت احلد من ال
 . لى حد سواء األساسية اليت أسهمت يف التقدم الذي أحرزته البلدان يف جمال مكافحة عمل األطفال، يف املاضي واحلاضر ع األمور

 ويتزايد االعتراف بأنّ اجلهود الدولية الرامية إىل حتقيق هدف توفري التعليم للجميع والقضاء تدرجيياً على عمل األطفال جهود مترابطة على
 سوق العمل والسيما التعليم اجليد ااين واإلجباري حىت احلد األدىن لسن الدخول إىل - إذ يشكل التعليم، من جهة . حنو ال انفصام فيه

 بيئة توفر ويساهم التعليم يف إجياد . عنصراً أساسياً يف منع عمل األطفال - ١٣٨ كما جاء تعريفه يف اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم
 بات ويف املقابل، يشكل عمل األطفال إحدى العق . احلماية جلميع األطفال، وهو اآللية اليت تتيح اخليار الراسخ يف جوهر تعريف التنمية

 الرئيسية أمام احلضور املدرسي كامل الوقت، وحيثما تعلق األمر بالعمل بعض الوقت، عائقاً أمام االستفادة الكاملة من الوقت الذي
 . يقضيه األطفال يف املدرسة

 وينبغي أال ننسى أنّ ". املدرسة املالئمة للطفل " وستجذب املدارس األطفال وحتظى بدعم الوالدين واتمع احمللي إذا كانت مطابقة ملفهوم
 لذلك جيب أن تسمع أصوام وتساهم منظمام إسهاماً - املدرسني أيضاً هلم حقوق يف العمل ويؤدون دوراً أساسياً يف النهوض بالنوعية

 ." مهماً يف التعليم غري الرمسي وجهود القضاء على عمل األطفال

 ) . ٢٠٠٦ ، جنيف، هدف يف املتناول : ل وضع حد لعمل األطفا منظمة العمل الدولية، : املصدر (

 بناء توافق اآلراء ٢ - ٢

 بأم ال املدرسون يشعر أو حيثما منفصلة نظم الناس على باملضي حنو الشمولية حيثما اعتاد قد ال يفهم أو يتم الترحيب دائماً
 اتمع املدين أن تعمل معاً لترويج التعليم وحتتاج مجيع الوكاالت احلكومية ومنظمات . للتكيف مع التنوع يتمتعون بالقدرات الضرورية

 مدريب واألسر واتمعات احمللية والنقابات املهنية والباحثني و الدعوة منظمات ق باملربني فحسب بل يشمل أيضاً وهو أمر ال يتعل - اجلامع
. ومقدمي اخلدمات املدرسني
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 وفيما يلي جمموعة من . ناء توافق اآلراء يف مرحلة مبكرة ومن الضروري حشد الرأي العام لصاحل الشمولية والبدء بعملية ب
 : االستراتيجيات املمكنة

 البحوث ( ومة وتكليفها باالضطالع باملهام ك بالشرعية والدعم من خالل تلقي التمويل من احل جمموعات الدعوة ميكن تزويد •
 كبار الوجوه ل ظهور قادم علناً إىل جانب خال من جانب احلكومة، أو بكل بساطة من ) وإنتاج املوارد وتنظيم املؤمترات

 . بشبكة من االتصاالت الدولية القادرة على تقدمي أفكار جديدة يف البلد غالباً ما تتمتع جمموعات الدعوة و . ة ي السياس

 رك يف وميكنها أن تشا . ولكن مهمة يف عملية بناء توافق اآلراء متنوعة وجهات نظر للمنظمات املهنية من املرجح أن يكون •
 . الترويج والنشر بنفسها كن تشجيعها على االضطالع بأحداث عملية صنع القرارات ومي

 وليس فقط اموعات املعنية اموعات املعنية باخلدمات الصحية واالجتماعية واموعات املعنية باإلدارة إشراك ينبغي •
 اليت ومن املرجح أن يكون تنوع وجهات النظر اجلامعة، توفري اخلدمات يف مهماً وتؤدي هذه اموعات دوراً . بالتربية
 . مثمرة حمركاً ملناقشة تبديها

 دوراً يف قولبة الرأي العام ويف توفري البيانات واملعارف اليت ينبغي ألي الباحثون والطالب يف جمال البحث ميكن أن يؤدي •
 شاكل اليت تنطوي عليها النظم القائمة، وأن يسامهوا يف وباستطاعتهم أن حيللوا ويعمموا امل . ستند إليها عملية إصالح أن ت

 . حملية إجياد حلول

 وميكن حشد . أكادمييني وقادة املنظمات الطوعية ة يف جمال التعليم و شخصيات معروف صانعو اخليارات الرئيسيون يشمل •
 . الرأي العام من خالل إقامة شراكات وشبكات مع وكاالت أخرى

 التخصص التقين احمليط ب " الغموض " الكشف عن أمهية يف بني املنظمات املتخصصة واملدارس العادية احلوار ميكن أن يرتدي •
 . الذي غالباً ما يصاحب تعليم ذوي االحتياجات التعليمية اخلاصة

تبدأ ويف بعض احلاالت، . دوراً رئيسياً على املستوى احمللي السلطات التربوية ومقدمو اخلدمات من املرجح أن تؤدي •
 مبادرات الشمولية على هذا املستوى احمللي، وتكون مهمة صانعي القرارات واملديرين أساساً هي دعم هذه املبادرات

 . أخرى أماكن وترويج نشرها يف

 وال يؤدي إدراج املبادئ واملمارسات اجلامعة يف التدريب املهين إىل تغيري . دوراً حامساً املسؤولون عن تدريب املعلمني ؤدي ي •
 . ولكنه يؤسس جمموعة رئيسية من املهنيني املوجهني حنو الشمولية - سريع

 والقناة الرئيسية هي وسائل اإلعالم، لذا قد يكون من الضروري إعداد استراتيجية . وتنشيطها قنوات التواصل ميكن حتديد •
 نظمة ألحداث حمددة امل مترات ؤ امل فيديوية و األفالم ال هنية و امل صحف ال خرى التواصل األ وتتضمن قنوات . إلدارة اإلعالم

 - التعليم اجلامع جمال يف احملققة وغالباً ما تستخدم مثل هذه األحداث احتفاًء بالنجاحات . والعروض الرامية إىل التعميم
 . رد تأييد التعليم الشامل بشكل مطلق  وليس

 تغيري الثقافات من خالل الريادة املتينة واملمارسات التشاركية ٣ - ٢

 غري أنه ينبغي . بل هو حركة يف اجتاه فلسفي واضح - النتقال إىل التعليم اجلامع جمرد تغيري تقين أو تنظيمي ليس ا
 هلا، وختطيط والعوامل امليسرة املطروحة أمام الشمولية لتحليل األوضاع اخلاصة ا، وحتديد احلواجز تكون مهيأة للبلدان أن

. املبادئ اليت سترشد عملية التغيري يف كبار املوظفني يتمعن ملهم أن من ا وبالتايل، . تتناسب معها عملية تطوير
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 ، وعلى األخص يف برمته إنّ االنتقال إىل سبل عمل أكثر مشولية يتضمن تغريات يف الثقافات يف النظام التعليمي
 مبا يف ذلك ( عامةً اتمع يف جديدة ى إدخال ثقافات مؤسسية إال أنّ تغيري ثقافات املدارس يعتمد إىل حد كبري عل . املدارس

 وتعىن الثقافات باملستويات األكثر . ممارسة السلطات التربوية فيها يتم ، إىل جانب خمتلف املستويات اليت ) اتمعات احمللية
 كيف ينظرون إىل على حتديد عن غري قصد يعملون اليت يتقامسها أعضاء منظمة ما، األساسية عمقاً لالفتراضات واملعتقدات
 . نجاحها ل أساسية إنّ مشاركة الدارسني يف هذه العملية . أنفسهم وإىل سياقات عملهم

 ، السيما حيث يوجد الكثري من الضغوط التنافسية وحيث مييل املوجودة ضمن مدرسة ما تغيري املعايري من الصعب
 ني الذين ال يتم الوفاء باحتياجام وضع ومن املمكن أن حيثّ تواجد الدارس . عاجلة املشاكل مبفردهم مل إىل العمل املهنيون

 . ثقافة أكثر تعاوناً واليت ميكن فيها للمدرسني أن خيتربوا سبالً جديدة من التعليم

 وتنقيحها، والقيام مبحاوالت لوضع ثقافة املمارسات النظر يف إعادة و والنقاش التحول إىل مشولية أكرب يعين التفكري
 من غري املمكن فصل الشمولية عن السياقات اليت يتم صياغتها فيها أو عن العالقات االجتماعية وهذا يعين أنه . أكثر مشولية

 املعتقدات تقاسم أو بني جمموعات األفراد يكمن يف التفاعل املعقّد بني األفراد و . تدعم تطبيقها أو حتد منه اليت ميكن أن
 . العالقات اليت تتجسد فيها ومن املستحيل فصل تلك املعتقدات عن . التغيري وحيصل والقيم

 وليس من الغريب بالتايل أن جيادل بعض املؤلفني أنه، توخياً إلبراز التغيري الثقايف الذي تقتضيه الشمولية، من الضروري
 التنوع لذا، يتم توجيه التغيري الثقايف حنو منظور حتويلي للشمولية ينظر فيه إىل . القيم الكامنة يف التغريات املقصودة مراعاة

 لئك املوجودين يف املدارس على أو ويتضمن ذلك تطوير قدرة . على أنه مسامهة إجيابية يف إنشاء أماكن تربوية مستجيبة
 بعض الدارسني على وأنه ينبغي بالتايل حتديد " عجز " إظهار ومواجهة املعتقد الراسخ متاماً ومفاده أنّ االختالف ينطوي على

 ". يفتقرون إىل شيء ما " أم

 بكل يثري هو و . والطريقة اليت كانت تدرك الوضع من خالهلا حىت اآلن افتراضات املنظمات يتحدى مبدأ الشمولية
 ينبغي االستعاضة و . القادة ئد اعتبار مدير املدرسة بأنه قا هناك حاجة إىل قيادة متقامسة، مع . تأكيد تساؤالت حول الريادة

 وهناك الكثري من وظائف الرقابة . مع أصبح متسماً بالقيم واآلمال املتفق عليها جمت امسة يف عن اهليكليات اهلرمية باملسؤولية املتق
 . تؤدي إىل نتائج عكسية قيادة املدرسة واليت تصبح أقل أمهية أو حىت ب أصالً ترتبط اليت

 واسعة من الثة أمناط بث وتقترح البحوث أنه، من أجل تعزيز تطوير املدرسة اجلامعة، حيتاج قادة املدارس أن يضطلعوا
 دارس إقامة صالت بني امل ) ج ( ترويج املمارسات اجلامعة يف املدارس؛ و ) ب ( تعزيز معان جديدة بشأن التنوع؛ ) أ : ( ملهام ا

 وعلى سبيل املثال، مت االتفاق . والكثري مما كُتب عن دور الريادة يشدد على أمهية العالقات االجتماعية . واتمعات احمللية
 . تنافسياً أو فردياً أو مجاعياً : الطرق الثالث التالية ات العمل فيما بني املوظفني بإحدى القادة ميكنهم أن ينظموا عالق على أنّ

 فردية حتقيقه؛ وتتواجد اهليكلية ال فقط يعمل املدرسون ضد بعضهم من أجل حتقيق هدف ميكن للقليلني يف اهليكلية التنافسية،
 متت بصلة بأهداف زمالئهم؛ يف حني أنّ اهليكلية اجلماعية ال من أجل حتقيق األهداف اليت م عندما يعمل املدرسون مبفرده

 أنه يتوجب على مدراء املدارس أن يقوموا مبا وهذا يعين . تتواجد عندما ينسق املدرسون جهودهم لتحقيق أهداف مشتركة
 رؤية مشتركة وواضحة عما حتديد التنافسية والفردية؛ مواجهة الوضع القائم من قبل الذي فرضته نهج التعليم التقليدية : يلي

 إدارة املؤسسة من حيث القدوة ؛ متكني املوظفني من خالل العمل اجلماعي التعاوين؛ عليه جيب أو ميكن أن تكون املدرسة
. ام لتحسني خرب الكفاح إجراءات تعاونية واازفة؛ تشجيع املوظفني على املثابرة واالستمرار يف باللجوء إىل
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 غري اجلامعة مواجهة املمارسات ٤ - ٢

 والتوصل " ثقافات جامعة " حىت تكون املدارس وأماكن التعليم األخرى أكثر مشولية، عليها أن تعري انتباهاً إىل تطوير
 يبهم يف ضوء املسؤولني وتدر وينبغي اختيار . توافق اآلراء حول القيم اجلامعة داخل اتمعات التعليمية إىل مستوى معين من

 وال ينبغي أن ينظر إىل الدارسني الذين ال ميكن تعليمهم . القيم اجلامعة وقدرام يف القيادة على حنو تشاركي التزامهم ب
 ينبغي أن ينظر إىل املشاكل اليت يواجهوا على أا حتديات جتعل على العكس، بل ". يعانون من مشاكل " بسهولة على أم

 . للتنوع علها أكثر مرونة واستجابة ظر يف ممارسام جل عيدون الن املربني ي

 وتشدد مثل مراكز التعليم هذه على جتميع . حتفّز وتدعم عمليات التساؤل والتفكري اجلامعة إنّ املدارس وأماكن التعليم
 ذات الثقافة " املدارس املؤلفات الدولية األخرية حول موضوع الشمولية أنّ وتظهر . خمتلف اخلربات املهنية يف عمليات تعاونية

 : تتمتع بالسمات التالية " اجلامعة

 . درجة من توافق اآلراء فيما بني الكبار حول قيم احترام االختالف وااللتزام حبصول مجيع التالميذ على فرص التعليم •

 اللتزامات املماثلة لتشمل ومن املمكن أن تتوسع القيم وا . املوظفني واملشاركة يف حل املشاكل بني تعاون ال مستوى عالٍ من •
 . يف املدرسة اهليئة الطالبية وأولياء الطالب وغريهم من أصحاب املصاحل اتمعيني

 . اتمع املدرسي يف إنّ احترام املدرسني للتنوع مفهوم على أنه شكل من مشاركة األطفال . ثقافات تشاركية •

 . اإلدارة جع جمموعة من األفراد على املشاركة يف وظائف لتزمون بقيم جامعة وبنمط ريادي يش امل مديرو املؤسسات •

 . ومع جمتمعام احمللية أولياء الطالب جيدة مع عالقات •

 والتوصل إىل درجة " جامعة ثقافات " لتطوير املدارس اجلامعة ضرورة تطوير تراعي التدابري املتخذة وبالتايل، من الضروري أن
 وينبغي اختيار قادة املدارس وتدريبهم يف ضوء التزامهم . امعة داخل اتمعات احمللية واتمع معينة من توافق اآلراء بشأن القيم اجل

 . على حنو تشاركي اإلدارة بالقيم اجلامعة وقدرام على

 عدالة ترويج التعليم اجليد واإلنصاف وال من أجل بالنجاعة اإلدارة ويف بيئات التعلم املتنوعة، ميكن أن تتحلى أشكال معينة من
 د يف توضيح القيم اليت تتضمن ما هي التغريات الواجب القيام ا وميكن أن تساعد املناقشات حول الشمولية واالستبعا . االجتماعية

 ١٣ . وميكن أن ترجح الثقافات اجلامعة إجراء تلك املناقشات وجعلها أكثر إنتاجية عند إجرائها . وكيفيتها وسببها

 املوارد ٥ - ٢

 وذلك ال يتطلّب بالضرورة . اجلامعة اخلدمات توفري د، وحتديداً املوارد البشرية، عاملٌ حيوي يف إنّ استخدام املوار
 السياسات إلعادة توجيه التمويل املوجود أن يتم استخدام واملهم هو . كميات كبرية من األموال اجلديدة ومن املوارد األخرى

 ملدارس والسلطات احمللية من أجل تشجيع ا تمويل ال آليات احلافزة و بني التدابري والربط أكثر مشولية، حنو اجتاه واملمارسات

 إىل جانب إطار مرجعي مستخدم على نطاق واسع الستعراض املؤشرات ، ميكن إجياد قائمة مفيدة باملؤشرات اليت تتعلق ذا التحليل 13
 : يف املدرسية اليت تعيق التعليم واملشاركة

T. Booth and M. Ainscow, The Index for Inclusion, Second edition, Bristol, Centre for Studies on Inclusive 
Education, 2002.
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 وينبغي بذل اجلهود لضمان أن يقوم التعليم بتشجيع مشاركة الدارسني من خالل . اجلامعة األنشطة وغريها إلشراك نفسها يف
 . االستخدام اجليد للموارد املتاحة والسيما املوارد البشرية

 إنّ الطريقة اليت يتم ا إدارة املوارد تؤثر على السياسات : ارد املتاحة موضوعاً مشتركاً يشكل االستخدام احلذر للمو
 . واالستراتيجيات؛ اهليكليات والنظم؛ واملمارسات

 ومن املهم، بالتايل، إجياد سبل للوفاء باحتياجات مجيع . للتعليم الكافية تواجه مجيع البلدان صعوبات يف إجياد األموال و
 ومن املهم إقامة شراكات بني احلكومات ومقدمي التمويل . يت ال تستلزم بالضرورة أمواالً إضافية أو موارد أخرى الدارسني ال

 وقد يكون هناك . التعليمية خطوة مهمة حنو األمام اخلدمات ج موحد لتمويل يشكّل على سبيل املثال، . اآلخرين ني احملتمل
 وقد يكون من الضروري . الغنب وإىل ترويج نظام تعليمي أكثر إنصافاً للجميع حاجة إىل متويل برامج ترمي إىل ختطي مواطن

 مستويات التمويل أنّ من وعلى الرغم . لضمان استخدام التمويل واملوارد األخرى استخداماً مناسباً وفعاالً متابعة إنشاء نظم
 . مماثلة يبقى الكثري من التحديات والكثري من االستراتيجيات ختتلف بني بلد وآخر،

 ويتضمن ذلك تلك املوارد اليت تستكمل ما . ويشكّل توفري املوارد اليت تدعم مجيع الدارسني موضوعاً مشتركاً آخر
 ولكن، يبقى الشكل األهم من الدعم هو ذاك الذي توفره املوارد اليت هي يف متناول كل . ميكن ملعلم الصف العادي أن يوفره

 طفال فيما بينهم أو املعلمون فيما بينهم أو األولياء كشركاء يف تعليم أوالدهم أو وهو الدعم الذي يقدمه األ - مدرسة
 ويتضمن ذلك جهوداً لضمان أنّ التعليم يشجع مشاركة . اتمعات احمللية كجهات داعمة للمدارس وملراكز التعليم األخرى

 . بشرية الدارسني من خالل االستخدام اجليد للموارد املتاحة والسيما املوارد ال

 رصد األثر ٦ - ٢

 وهناك حاجة . جيب أن تكون نقطة االنطالق املعنية باختاذ القرارات حول ما ينبغي رصده حتديداً متفقاً عليه للشمولية
 مجيع حبضور وحتتاج البينات امعة على مستوى النظم إىل االرتباط ". ميكننا قياسه تقييم ما " أكثر منه " اس ما نقيمه قي " إىل

 ضعف ، مع التركيز على جمموعات الدارسني الذين يعتربون عرضة للتهميش أو االستبعاد أو وإجنازهم ومشاركتهم الدارسني
 . اإلجناز

 إما تسيطر ومجيعها متغريات . تتمتع بعض العوامل بإمكانية تسهيل أو جلم عملية الترويج ملمارسات التعليم اجلامع و
 ويبدو أنّ . إدارات املقاطعات احمللية، وإما تتمتع على األقل بتأثري بارز عليها عليها اإلدارات الوطنية، ويف درجات متفاوتة

 ويبدو أنّ هناك عاملني يتسمان بأمهية خاصة، والسيما ". حمركة للتغري " بعض تلك العوامل أكثر فعالية عملياً، مبعىن آخر أا
 . املستخدمة لقياس األداء التعليمي وأشكال الربهان مولية فيما يتعلق بفكرة الش وضوح التحديد : عندما يكونان مترابطني ومها

 : عند إعداد حتديد ألهداف استراتيجية، ميكن أن تكون العناصر التالية ذات منفعة

 أفضل حلول وهذا يعين أنه ينبغي أن ينظر إىل الشمولية على أا حبث ال اية له من أجل إجياد . الشمولية عملية حبد ذاا •
 األطفال نظر وذه الطريقة، ي . ية التعلم منه تعلم كيفية العيش مع االختالف وكيف واألمر يتعلق ب . بة إىل التنوع ا لالستج

. التعليم لتعزيز حافز إىل االختالفات بطريقة أكثر إجيابية على أا والبالغون
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 يعها وتقييمها من جمموعة واسعة من املصادر مجع املعلومات وجتم إذاً فهي تتضمن . بتحديد العوائق وإزالتها معنية الشمولية •
 الرباهني من أجل حفز اإلبداع خمتلف أنواع واألمر يتعلق باستخدام . من أجل ختطيط التحسينات يف السياسات واملمارسات

 . وحل املشاكل

 باملكان الذي يتم فيه تعليم األطفال، " احلضور " وهنا، يتعلق . م ا الشمولية تتعلق حبضور مجيع الدارسني ومشاركتهم وإجناز •
 آراء تراعي بنوعية جتارم أثناء وجودهم وبالتايل، ينبغي أن " املشاركة " ؛ وتتعلق ودرجة املوثوقية والدقة من مشاركتهم

 . االمتحانات و أ ختبارات نتائج اال ب نهج الدراسي وليس فقط يعىن بنتائج التعليم خالل امل " اإلجناز " الدارسني أنفسهم؛ و

 االستبعاد أو أو الشمولية تتضمن حتديداً خاصاً حول تلك اموعات من الدارسني الذين قد يكونون معرضني للتهميش •
 األكثر عرضة للخطر من الناحية ، املسؤولية املعنوية لضمان أن تكون تلك اموعات ويدل ذلك على . ضعف اإلجناز

 ت لضمان وجودهم ومشاركتهم وإجنازام ضمن النظام ر وعند الضرورة، اختاذ ما يلزم من خطوا ، مرصودة حبذ اإلحصائية
 . التعليمي

 ومثل هذه . ومن شأن املناقشة اتمعية املعدة جيداً حول هذه العناصر أن تؤدي إىل تفهم أوسع نطاقاً ملبدأ الشمولية
 . اه أكثر مشولية املناقشة ميكنها أن تشجع املدارس على االنتقال باجت

 . يلفت االنتباه إىل أمهية استخدام الرباهني لرصد أثر السياسات العامة على األطفال أساليب عمل والبحث عن
 ولألسف، هذا يعين أنه يف ". ما ميكن قياسه ميكن القيام به " جوهرياً، تكمن احلجة املكافئة يف أنه داخل النظم التعليمية

 ايري املوضوعة على أساس ضيق لتحديد النجاح، ميكن لنظم الرصد فيها أن تعمل كحاجز أمام تطوير البلدان اليت تقيم املع
 معة الرباهني ا نوع توفري الرعاية الكربى عند اختاذ القرار بشأن يربهن أنه من املناسب وكل ذلك . نظام تعليمي أكثر مشولية

 . وكيفية استخدامها

 . عنية باختاذ القرارات حول ما جيب رصده أن تتماشى مع حتديد يتفق عليه للشمولية لذا، ينبغي لنقطة االنطالق امل
 النظم ومتاشياً مع املقترحات املقدمة سابقاً، ينبغي للرباهني امعة على مستوى . مبعىن آخر، هناك حاجة لقياس ما نقيمه

 التشديد على جمموعات الدارسني اليت ينظر إليهم على ، مع ومشاركتهم وإجنازام مجيع الدارسني حبضور أن ترتبط التعليمية
 ." عرضة للتهميش واالستبعاد وضعف اإلجناز " أم

 ما هي األطر القانونية : خالل املؤمتر ما يلي النظر فيها ويف ضوء ما ورد أعاله، تتضمن بعض املسائل املهمة اليت ميكن

 تطوير السياسات واالستراتيجيات نا لشمولية يف التعليم؟ كيف ميكن أو التنظيمية احملددة اليت ميكن اعتمادها لتعزيز ا

التعليمية الوطنية لتعزيز الشمولية؟ كيف ميكن استخدام املوارد املتاحة على حنو مرن لدعم الشمولية؟
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 النظم والروابط وعمليات االنتقال : املوضوع الثالث

 وقد تعزز النظم التعليمية الشمولية بطرائق . تعليمية متكّن التعليم مدى احلياة للجميع توفري نظم هو اهلدف الرئيسي يكون ينبغي أن
 التعليم، وكذلك من خالل توفري روابط وعمليات ومستويات مراحل خمتلف خمتلفة، السيما من خالل توفري نفاذ منصف للدارسني عرب

 أنه ينبغي بذل وهذا يعين . مي، وفيما بني خمتلف أمناط املدارس واملسارات بني التعليم النظامي والتعليم غري النظا مفتوحة ومرنة انتقال
 لذا، . املعرضة لالستضعاف الضرورة، تقدمي الدعم املناسب للمجموعات د جهود منسقة لضمان مشاركة مجيع أعضاء اتمع احمللي وعن

 : عملية االنتقال إىل التعليم اجلامع وهم يشملون من الضروري إقامة شراكات بني أصحاب املصاحل الرئيسيني الذين ميكنهم دعم
 مقدمو الرعاية؛ املعلمون وأخصائيو التربية اآلخرون؛ أولئك العاملون يف خدمات أخرى والذين سيتأثرون باالنتقال إىل الشمولية / األهل

 ى املستويني الوطين واحمللي وعلى مستوى ؛ مدربو املعلمني والباحثون؛ املسؤولون واملديرون عل ) مثالً، اخلدمات الصحية واالجتماعية (
 ويرتدي إشراك . ة امس ح أمهية شاركة األسر ومل . املدنية يف اتمع احمللي؛ أعضاء جمموعات األقلية املعرضة لالستبعاد املدارس؛ اموعات

 تصميم وتنفيذ هذه اهليكليات التعليمية واألسر، يف واملنشآت أصحاب املصاحل والشركاء يف جمال التربية، مبن فيهم أعضاء اتمع احمللي

 من أجل تعزيز الروابط بني املدارس واتمعات احمللية وتوفري فرص أفضل للدارسني من أجل تطوير املفتوحة واملرنة، أمهية كربى
 . الكفاءات ذات الصلة كأساس ملشاركتهم الناجحة يف احلياة على املستوى اخلاص والعام واملهين

 يات والروابط وعمليات االنتقال اهليكل ١ - ٣

 ميكن أن تعزز النظم التعليمية الشمولية بأساليب خمتلفة، بغية توفري بلوغ مجيع الدارسني مراحل تعليم خمتلفة وااللتحاق بأمناط
 دعم اليت تساعد ، استناداً إىل نظم ال املدرسي خمتلفة من املدارس على حنو منصف، وكذلك تشجيع معدالت أعلى من االستبقاء والنجاح

 : الطالب على ختطي مصاعب التعلم

 حيظى توفري احلصول على الرعاية والتعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة باهتمام متزايد، كأساس للدارسني للتأقلم بنجاح مع •
 . العايل التعليم مراحل التعليم األساسي و اليت حتتمها املتطلبات املستقبلية

 تصميم النظم التعليمية لتقدم التعليم األساسي ملدة تتراوح بني تسع وعشر سنوات استناداً إىل منوذج يف بعض البلدان، أعيد •
 ويلتحق اجلميع بالتعليم االبتدائي والتعليم الثانوي يف . شامل، مما جينب التسيري املبكر والصارم للطالب يف جماالت خمتلفة

 . رافقه تقييم تقوميي وتدرجيي مرحلته األوىل استناداً إىل ج دراسي موحد ي

 سنوات، وإدماج التعليم الثانوي يف مرحلته األوىل ٦ / ٥ سنوات إىل ٥ / ٤ توسعاً للتعليم االبتدائي من االجتاهات الدولية توثّق •
 . يف التعليم األساسي إىل ما ال يقل عن تسع سنوات من التعليم الشامل وغري املنقطع

 املراحل العليا يف نظمها التعليمية على حنو تدرجيي، استناداً إىل عمليات الوصول إىل تعزيز يف اليوم البلدان وترغب بعض •
 . مبا يتماشى مع االحتياجات والتوقعات اجلديدة توفري التعليم منصفة إلرشاد الطالب وتوجيههم وإىل توسيع

 س يف بلدان عديدة، مثل االنتقال من املدارس املعنية مرنة لالنتقال بني مراحل التعليم املختلفة وأمناط املدار يتم تقدمي سبل •
 مسارات / خمتلف جماالت ومن التعليم العام إىل التعليم املهين؛ أو بني ؛ " العادية املدارس " إىل " بذوي االحتياجات اخلاصة "

 ). وم والعكس بالعكس إىل صفوف العل اآلداب من صفوف مثالً، ( املدرسة الثانوية سواء يف التعليم العام أو التعليم املهين

 الروابط بني التعليم النظامي والتعليم غري النظامي، وتسعى البلدان بشكل متزايد إىل اللجوء إىل سبل فعالة إقامة يتم تشجيع •
. ي والتعليم غري النظامي باملهارات اليت يكتسبها الدارسون يف التعليم غري الرمس رمسياً لالعتراف
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 اموعات املستضعفة، وبالتايل لالستجابة الحتياجات شكل متزايد إىل إدماج حلول مرنة ومنتجة تسعى النظم التعليمية ب •
 أي برامج الفرصة ( ء االنتقال السي عمليات ومعدالت والرسوب جتنب حمصالت التعليم السيء واحلضور املدرسي املنخفض

 على النظم املهنية وما يف املناطق النائية؛ والتحسينات احلاجة حسب املكيفة ؛ وبرامج التعليم الريفية للتعليم ربامج ال الثانية؛ و
 ؛ التعليم النظامي غري التعليم قبل املهنية من أجل جتنب االختصاص الضيق؛ االعتراف باملؤهالت املكتسبة يف التعليم النظامي و

 ). ثنائي اللغات

 املتطلبات أي ( الدراسي املناسب واستراتيجيات التقييم نهج وتوفر النظم الرعاية بشكل متزايد لدعم املرونة من خالل امل •
 لرامي إىل حفز الطالب للتعلم؛ مبادرات املسار السريع؛ التقييم التدرجيي ا مقترنة باملناهج الدراسية املختلفة؛ األساسية

 ). ية العالج ستراتيجيات ال ا و

 توجب على البلدان أن تعاجل املشاكل والصعوبات، من الشمولية، ي ترويج ومن أجل تعزيز دور هيكلياا التعليمية يف
 أو على " الفكرية " قدرام لطالب القائم على املبكر ل االختيار واملعتقد القائل بأنّ الصارمة قبيل التشريعات واالتفاقات اإلدارية

 ، وقلة السياسات العامة املعنية باألمر األطراف فيما بني السياسي غياب احلوار كذلك الكثري من املعىن؛ و أمر له م اختبارا نتائج
 . املتسقة والتنسيق فيما بني خمتلف الشركاء االجتماعيني

 تنسيق اخلدمات واملؤسسات ٢ - ٣

 وغالباً ما يتم إدارة التعليم . يف العديد من البلدان، تشكل النظم التعليمية وإدارا حواجز أمام املمارسات اجلامعة
 ات وأحكام واتفاقات متويل خمتلفة هي وائر أو جمموعات خمتلفة، مع إجراءات لصنع القرار د العام من خالل التعليم اخلاص و

 وميكن للمجتمع املدين واملنظمات . إنّ تنسيق اخلدمات القائمة واموعات املعنية خطوة أوىل أساسية حنو التعليم اجلامع . أيضاً
 املساعدة على اتساق التطورات الوطنية مع االجتاهات الدولية احلالية؛ الدولية أن تؤدي دوراً يف االنتقال إىل الشمولية من خالل

 العمل على املستوى الوطين مع وزارات يف صياغة سياسات التعليم اجلامع؛ لى اخلربة والتجارب الدولية؛ و توفري احلصول ع و
 م تنفيذ السياسات الوطنية املعنية بالتعليم دعم مشاريع التعليم اجلامع مع املشورة واملوارد من أجل حفز التطورات الوطنية؛ ودع و

 . اجلامع

 ويبدو أنّ عملية . إىل الالمركزية هليكليات اإلدارية ا بانتقال ترافق االنتقال إىل التعليم األكثر مشولية ي ويف بعض البلدان،
 لوضع إجراءات صارمة يف زية امليول حنو البريوقراطية املرك مع كذلك تتعارض وهي . اازفة هذه تشجع املرونة و الالمركزية

 : الالمركزية وهناك نزعة للجوء إىل مستويني من . جمال صنع القرارات

 من املمكن لإلدارات احمللية، يف منطقة معينة، أن تستجيب ). البلدية أو املقاطعة مثالً، ( الالمركزية على املستوى احمللي
 وميكنها أن تكون أكثر . موعات اخلاصة أو حىت فرادى الدارسني مبرونة للظروف احمللية وأن تأخذ يف اعتبارها احتياجات ا

 . استجابة من احلكومات الوطنية أو اإلقليمية الحتياجات جمتمعاا احمللية

 كبري من امليزانية قدر أنّ الكثري من السلطات املعنية بصنع القرارات و وهذا يعين . الالمركزية على مستوى املدرسة
 وهذا يسمح للمدارس أن تدير مواردها اخلاصة من أجل تلبية خمتلف احتياجات . سة للمدارس الفردية املخصصة للتعليم مكر

 الدارسني يف جمتمعام احمللية، وأن جتازف عند إعداد برامج التعليم اجلامع، وأن تكون استباقية يف تنسيق اخلدمات األخرى
. املوارد اتمعية لصاحل طالا وحشد
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 : على سبيل املثال . خماطر على حد سواء و مبزايا ة على كل من هذين املستويني وتتسم الالمركزي

 . ميكن للمدارس والسلطات احمللية أن تكون عامالً مقاوماً للتغيري أو حافزاً له •

 . ت الوطنية يدعوها إىل مواصلة مصلحتها اخلاصة عوضاً عن تنفيذ السياسا إنّ توسيع السلطة لتشمل املدارس واإلدارات احمللية •
 . أهداف متعددة ومتضاربة إىل ترمي عندما ال تتسم السياسة الوطنية مبا يكفي من وضوح أو صعوبةً شكلة امل وتزداد

 ومثة . ومثة براهني من بعض البلدان أن التعاون بني املدارس ميكنه أن يعزز قدرة املنظمات الفردية على االستجابة لتنوع الدارسني
 لعمل ألنفسهم ول عندما تطور املدارس سبالً أكثر تعاوناً يف العمل، ميكن أن يكون لذلك أثر على كيفية رؤية املعلمني براهني أيضاً أنه،

 . الطالب قليلي اإلجناز من منظار جديد رؤية مقارنة املمارسات باملعلمني إىل وميكن أن تدفع . يؤدونه الذي

 : كذلك جمموعة من األدوار يف االنتقال إىل الشمولية، من خالل وميكن أن يؤدي اتمع املدين واملنظمات الدولية

 اتساق التطورات الوطنية مع التفكري الدويل احلايل؛ املساعدة على •

 على املستوى الدويل؛ واخلربة التجربة إىل و املعارف املتخصصة النفاذ إىل توفري •

 العمل مع وزارات يف إعداد سياسات التعليم اجلامع؛ •

 املوارد من أجل حفز التطورات؛ توفري املشورة و إسداء مشاريع التعليم اجلامع مع عم د •

 . واملوارد بالنصح دعم تنفيذ سياسات التعليم اجلامع •

 : غري أنه قد تثار بعض املشاكل، منها مثالً

 ميكن أن يعيد تفسري هذه الربامج على استقطاب برامج دولية إىل بلد ال يتمتع مبا يكفي من وسائل تفكري ملعرفة كيف إمكانية •
 ضوء وضع البلد نفسه؛

 املتاحة، وإذا مل يكن هذا املستوى مستداماً فقد اإليضاحية وغريها من املبادرات على مستوى املوارد شاريع امل إمكانية اعتماد •
 الصعب تعميمها على النظام الوطين؛ يكون من

 . مع السياسات واملمارسات الوطنية اندماجاً كلياً عدم دجمها و على انفراد ممتازة مبادرات إطالق إمكانية •

 حقيقية بني احلكومة الوطنية واتمع املدين واملنظمات هذه املخاطر يكمن يف إقامة شراكات لتجنب الرئيسي يبدو أنّ احلل و
 . يف عملية االنتقال الوطنية والدولية األخرى، ويف وضع خطة واضحة للدور الذي سيؤديه كل منها

 احتياجات التعليم وأمناطه املختلفة املالءمة بني : نهج دراسي للجميع م ٣ - ٣

 لذا، . نهج الدراسي هو الوسيلة املركزية الذي يدخل من خالهلا مبدأ الشمولية حيز النفاذ يف النظام التعليمي إنّ امل
 وبالتايل، حيتاج النهج الدراسي أن . صائص املتنوعة اليت يتمتع ا الدارسون ينبغي له أن يكون مرناً مبا فيه الكفاية لالستجابة للخ

 وأن يكون ثرياً ومرناً لالستجابة الحتياجات فئات حمددة من بشكل جيد عند املالءمة بني جمموعة من أمناط التعليم؛ منظماً يكون
 من احلصول مجيع الطالب يتمكن ول ملختلف املستويات حىت على أساس معايري القب الدارسني واتمعات احمللية؛ وأن يكون منسقاً

 املزيد من املعلمني الذين سيحتاجون إىل الدعم يف تنفيذها بشكل هج الدراسية اجلامعة املنا سوف تتطلّب . فرصة للنجاح على
 نفسه متكني املدارس نهج الدراسي األساسي، ويف الوقت وتظهر مسألة أساسية عند صانعي السياسات تكمن يف حتديد امل . فعال
. واالعتماد يف الوقت نفسه بشيء من املرونة يف التقييم الدارسني، والسماح هلا لتالئم أفراد القيام بأعمال تكييف من
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 الدراسي ونظم التقييم املنهج وليس أقل ما يف األمر من حيث تطوير ويطرح برنامج التعليم اجلامع حتدياً بالغ األمهية
 يف عادة التعليم وفرص التعليم املتاحة برنامج نهج الدراسي يوجد ويف صميم امل . ن تأخذ يف االعتبار مجيع الدارسني اليت ميكنها أ

 ولكن، هناك الكثري من جتارب التعليم احملتملة األخرى اليت يصعب . للمدارس " الرمسي " النهج الدراسي - قاعات الصف العادية
 التفاعل فيما بني : وتشمل هذه األخرية . األخرى من النظام التعليمي والعناصر يها املدارس التخطيط هلا ولكن من املمكن أن تؤثر ف

 على - واملعلمني داخل قاعات الصف وخارجها؛ جتارب التعليم اليت حتدث ضمن اتمع احمللي الدارسني الدارسني؛ التفاعل بني
 . أو يف سياقات اجتماعية أو دينية أخرى سبيل املثال، يف األسرة

 عليه أن يشمل كافة القيم واملهارات واملعارف اليت ) أ : ( نهج الدراسي الرمسي أن خيدم ما ال يقل عن هدفني م ينبغي لل
 يولّده أو عليه أن يوفر تعليماً جيداً جلميع الدارسني، سواء يف مستوى املشاركة الذي ) ب ( ؛ و شبابه أن يكتسبها يرغب البلد يف

 . ه احلصائل اليت تتأتى عن

 وبالتايل، يتوجب . قدم املساواة وفوق كل شيء، ينبغي للنهج الدراسي أن حيقق هذين اهلدفني جلميع الدارسني على
 : عليه

 شاركة مجيع الدارسني؛ مب بشكل يسمح دريسه منظماً ومن املستطاع أيضاً ت أن يكون •

 من أمناط التعليم وأن يشدد على واسعة ئم جمموعة ينبغي له أن يال وبالتايل، - هو نفسه جامع وذج تعليم من يستند إىل أن •
 . املهارات واملعارف املتعلقة بالطالب

 . أن يكون مرناً مبا فيه الكفاية لالستجابة الحتياجات فئات معينة من الدارسني واتمعات احمللية واموعات الثقافية واللغوية •

 تسمح جلميع بطريقة حىت يكون من املمكن تقييم التقدم احملرز تلف املستويات على أساس معايري القبول يف خم أن يكون منظماً •
 . لنجاح احلصول على فرصة ل الدارسني

 ميع الدارسني قد يشمل توسيع تعريف التعليم املستخدم من جانب املعلمني نهج دراسي يكون جامعاً جل م وضع إنّ
 من املعارف يقدمها املعلم، فإنّ املدارس قدر التعليم يفهم منه على أنه اكتساب وطاملا أنّ . وصانعي القرارات يف النظام التعليمي

 الدراسية اجلامعة عادةً إىل رؤية التعليم على أنه املناهج وبالتايل، تستند . ة صارم ال وأساليب التعليم الدراسية املناهج ستبقى سجينة
 إخبار الدارسني فحسب، بل عليهم يكفي ىن آخر، ال مبع . جارم أمر حيدث عندما يشارك الدارسون بنشاط يف إعطاء معىن لت

 . استكشاف األمور وفهمها بأنفسهم

 وهذا جيعل من األسهل تعليم جمموعة متنوعة من . مدرس دوره ك و ميسر بني دور املعلم ك وجتمع مثل هذه الرؤية
 ستوى نفسه من التعليم، أو احلصول على التعليم نفسه من الدارسني مع بعضهم، مبا أنه ليس من الضروري أن يتمتعوا مجيعهم بامل

 وعلى العكس، ميكنهم أن يعملوا بوتريم اخلاصة وباألسلوب الذي جيدونه األنسب بالنسبة إليهم، وذلك ضمن إطار . معلمهم
 . مشترك من األنشطة واألهداف

 ا املدارس من القيام بالتكييفات بالنسبة ميكّنو وتربز عندئذ مسألة رئيسية أمام صانعي السياسات وهي كيف ميكنهم أن
 ، فينبغي هلا أن تترافق مع بالفعالية نهج الدراسي استراتيجيات امل أردنا أن تتسم ويف الوقت نفسه، إذا . لفرادى الدارسني

 م الدارسني مان تقد ومثل هذه االستراتيجيات ضرورية لض . يف التقييم واالعتماد تسمح باملزيد من املرونة استراتيجيات مشاة
. نهج الدراسي وفهم احتياجام ومسام الفردية والتكيف معها خالل امل



ED/BIE/CONFINTED 48/3 
 الصفحة 25

 اهلجرة وإدماج املهاجرين

 بالنسبة إىل عام يف املائة ٤٦ املنشأ، مما ميثل زيادة تبلغ م مليون شخص خارج بلده ١٧٥ ، كان يعيش يف العامل حويل ٢٠٠٠ يف عام "
 لداناً كثرية اختذت تدابري متنوعة الحتواء هذه املستويات من اهلجرة، ال تزال حركة اهلجرة الدولية مسألة وعلى الرغم من أنّ ب . ١٩٩٠

 . ترتدي أمهية عاملية

 برنامج التقييم الدويل للطلبة التابع ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، يشري التقرير املعنون واستناداً إىل بيانات مستقصاة من
 إىل أنّ الطلبة املهاجرين " ٢٠٠٣ استعراض مقارن لألداء واملشاركة يف برنامج التقييم الدويل للطلبة لعام - حيث ينجح الطلبة املهاجرون "

 وعلى الرغم من االستعدادات القوية اليت يتمتع ا الدارسون املهاجرون . هم دارسون حمفزون ويتمتعون مبواقف إجيابية بالنسبة إىل املدرسة
 يف املواد املدرسية األساسية من قبيل الرياضيات والقراءة لون إىل مستويات أقل مقارنةً مع قرائنهم األصليني لتعلم، إال أم غالباً ما يتوص ل

 ألة كما يقدم التقرير معلومات عن النهج اليت تتبعها البلدان بالنسبة إىل مس . املهارات يف حل املسائل على العموم والعلوم، إىل جانب
 حيث توجد اختالفات صغرية نسبياً بني الطلبة املهاجرين والطلبة األصليني أو - ويشري إىل أنّ بعض البلدان . اهلجرة وإدماج املهاجرين

 متيل إىل - تكون ثغرات األداء بالنسبة إىل طلبة اجليل الثاين قليلة بشكل ملحوظ مقارنةً مع تلك اليت كان يعاين منها طلبة اجليل األول
 ويف القليل من البلدان اليت يصل فيها أداء الطلبة . نشاء برامج متينة للدعم اللغوي مع أهداف ومعايري حمددة بشكل واضح نسبياً إ

 ." كون أقل انتظاماً برامج الدعم اللغوي متيل ألن ت املهاجرين إىل مستويات أقل بشكل بارز، فإنّ

 استعراض مقارن لألداء واملشاركة يف برنامج - حيث ينجح الطلبة املهاجرون تصادي، منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االق : املصدر (

 .) ٢٠٠٦ ، منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، باريس، ٢٠٠٣ التقييم الدويل للطلبة لعام

 املعرضني لالستضعاف دعم الدارسني ٤ - ٣

 لتعليم إذا أُريد ل تسيطر مباشرة إال على جزء منها، اليت ال و املتاحة فكرية ال بشرية و ال د وار امل ينبغي للحكومات أن حتشد
 يف بعض البلدان، مثالً، يوجد تعاون وثيق بني األهل . بشكل خاص مهم ومشاركة األسرة أمر . واقعاً ملموساً أن يصبح اجلامع

 هؤالء األهل يف دعم تطوير يف إشراك ة التالية ومن املنطقي أن تكمن اخلطو . والسلطات يف إعداد برامج جمتمعية لألطفال املعوقني
 . التعليم اجلامع يف املدارس

 إذ يطالبون بتعليم جيد أهايل األطفال الذين يواجهون صعوبات أنفسهم يف جدال مع املدارس والسلطات أحياناً، و
 وقد يشاركون . يف عملية وضع السياسات إىل املشاركة - واملنظمات اليت متثلهم - ويف بعض احلاالت، يدعى هؤالء األهايل . أفضل

 عملية التفاوض لتوفري ما يلزم ألوالدهم أو يصبحون جزءاً من جملس إدارة املدرسة أو يلتحقون مبجموعات حملية بكل بساطة يف
 . أو وطنية الستعراض السياسات

 د يكون من الضروري االضطالع ، ق هلذا النوع من املشاركة الضرورية وعندما ال يتمتع األهايل بالثقة واملهارات
 أو تدريب ؤدوا دور جمموعات الدعم املتبادل وقد يعين ذلك إنشاء شبكات أهايل ميكنهم أن ي . ببعض األنشطة اإلمنائية معهم

 مع املدارس املفاوضات اليت جيروا ألهايل يف عن ا على الدفاع األهايل على املهارات املطلوبة للعمل مع أوالدهم أو العمل
 : وعند التفكري بدور األسرة واتمع احمللي، ينبغي أخذ النقاط التالية يف االعتبار . لسلطات وا

 وهي تتمتع، على وجه اخلصوص، مبا . لألسر واتمعات احمللية احلق يف املشاركة وميكنها أن تتقدم مبجموعة من املسامهات •
. حيتاج إليه األوالد، وهو أمر جيهله األخصائيون
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 وهناك حاجة لبذل جهود معينة من أجل ترويج مشاركة . عملية تدرجيية تقوم على الثقة ة احمللي ات واتمع مشاركة األسر إنّ •
 . اموعات املهمشة

 . لتعليم اجلامع يف ا ميكن أن تؤدي األسر واموعات اتمعية أحياناً دوراً ريادياً كناشطني •

 . يف التشريعات أو يف نظام اإلدارة املدرسية شاركة ميكن إدراج حقوق األسر يف امل •

 . ميكن أن تشارك أيضاً اتمعات احمللية بنجاح يف إدارة املدارس أو النظام التعليمي ككل •

 تستند إليها وكاالت عمل ميكن أن متثل املدارس مورداً للمجتمع احمللي من خالل تقدمي اخلدمات أو التحول إىل قاعدة •
 . أخرى

 املتخصص فيما يقدمه دور ٥ - ٣

 ا العادية يف تقدمي مسامها تابعة للمدارس متخصصة من املرجح أن تستمر البلدان اليت تتمتع مبدارس أو وحدات
 . مع حتول املدارس العادية إىل مدارس أكثر مشولية، تبين الدالئل تراجعاً وتغيرياً يف احلاجة إىل مدارس متخصصة منفصلة و . اخلاصة

 لتغريات احلاصلة يف من أجل دعم ا غري أنه ينبغي بذل اجلهود لكشف كيفية إعادة توجيه اخلربة واملوارد ضمن املدارس املتخصصة
 ويف بعض . تؤدي املدارس املتخصصة دوراً حيوياً يف دعم املدارس العادية مع حتوهلا أكثر إىل الشمولية وميكن أن . املدارس العادية

 . ارس املتخصصة إىل مراكز للموارد متكّن جمموعات املدارس من أن تصبح أكثر مشولية البلدان، حتولت املد

 ومثل هذه . وتوصل مؤمتر سالمنكا إىل أنه ينبغي للبلدان أن تركّز مواردها على تطوير املدارس العادية اجلامعة
 املهمة التارخيية اليت يضطلعون ا أال وهي توفري اخلطوات متهد الطريق أمام فرص جديدة للعاملني يف املدارس املتخصصة ملواصلة

 . الدعم ألكثر الدارسني ضعفاً يف النظام التعليمي

 اليت به مرة أخرى أن توضح احلكومات التزامها بالشمولية، مع التشديد على املنافع اإلجيابية وهنا، يكون من املرغوب
 جلميع . االحتياجات واحلقوق والفرص ص، من املفيد التشديد على التمييز بني وعلى وجه اخلصو . لألهايل واألوالد متثلها بالنسبة

 مؤسسة اجتماعية أنشطة ولكنهم أيضاً يتمتعون باحلق يف املشاركة بشكل كامل يف ) مثالً للتعليم املناسب ( األطفال احتياجات
 ، يكون األهايل مرغمني على االختيار بني ويف غالب األحيان . تتيح جمموعة من الفرص أمامهم ) مدرسة عادية حملية ( مشتركة

 باحلقوق والفرص نفسها اليت يتمتع وضمان أنه ) وضعه يف مدرسة متخصصة ويشمل ذلك أحياناً ( ضمان تلبية احتياجات طفلهم
 هو وبالتايل، ينبغي أن يكون اهلدف ). يف مدارس عادية، حسب بيان سالمنكا تشمل وضعه واليت ( يتمتع ا األطفال اآلخرون

 . إنشاء نظام تكون فيه هذه اخليارات غري ضرورية

 وينبغي . التشديد على أنّ الشمولية معنية بإنشاء مدارس عادية أكثر منه إعادة تنظيم التعليم املتخصص لذا، من املهم
 فيه تضمن ت الذي املدارس العادية حىت تتمكن من تلبية احتياجات مجيع األطفال، يف الوق ل أن يكون اهلدف هو زيادة قدرة ك

 ، الذي تضطلع به املدارس املتخصصة وذلك يقتضي على األجل املتوسط تغيرياً يف الدور . نفسها نفسها وتقدم الفرص احلقوق
 . ون خسارة درايتها ومواردها اختفاء املدارس املتخصصة كلياً من د على األجل الطويل و

 ما هي : الرئيسية اليت ميكن مناقشتها خالل املؤمتر وهي تشمل ما يلي واستناداً إىل هذه اخللفية، هناك بعض املسائل

احلواجز الرئيسية أمام التعليم اجلامع والعوامل الرئيسية املسهلة له؟ كيف ميكن للنظم التعليمية أن متكّن االنتقال وأن تكون
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 ميكن لشمولية؟ كيف ا التعليم لدعم اب املصلحة يف جمال أصح مرنة لتصبح أكثر مشولية؟ كيف ميكن تعزيز الشراكات مع

تنظيم أماكن التعليم الرمسي وغري الرمسي وغري النظامي بشكل أكثر فعالية من أجل ضمان الشمولية جلميع الدارسني؟
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 الدارسون واملعلمون : املوضوع الرابع

 ويواجه . ستراتيجيات املناسبة للتعليم والتعلم واملعلمني امللتزمني والكفوئني ال ميكن أن يتحول التعليم اجلامع إىل ممارسة يف غياب اال
 واالحتياجات املتنوعة " املشتركة " كل من الدارسني واملعلمني على الدوام صعوبة يف احلفاظ على التوازن الصحيح بني املتطلبات

 ارسني واالستجابة أيضاً للمتطلبات اتمعية واالقتصادية؟ وكيف ميكن اختيار أفضل االستراتيجيات لتلبية احتياجات الد . للدارسني
 وكما يظهر يف بلدان عديدة، ميكن حتديد مثل هذه احللول . مما ال شك فيه أنه ليس من السهل إجياد حلول واضحة وحازمة

 ن الوثيق بني املدارس وإعدادها بفعالية من خالل التعليم املناسب للمعلمني واملمارسات التدريبية، وكذلك من خالل التعاو
 . ضمن نظام تعليمي مفتوح ومرن ) مع األسر مبا يف ذلك وقبل كل شيء ( واتمعات احمللية

 إعداد مدارس للجميع ١ - ٤

 حيول االنتباه عن استحداث أشكال من ) وهي مسة من التعليم املتخصص ( إنّ االهتمام بتوفري استجابات شخصية
 ممارسات ظهور ؤدي إىل بالتعليم املتخصص أن ي املرتبطة ومن شأن استرياد املمارسات . الدارسني التعليم ميكنها أن تصل إىل مجيع

 ذوي " األشخاص ويف الوقت نفسه، ميكن أن تصبح فئة . املؤسسات العادية جديدة وأشكال أكثر دقة من الفصل داخل
 جمموعات ييز يف اتمع، من قبيل تلك املتحدرة من مكان إيداع موعات متنوعة تعاين من التم " اخلاصة التعليمية االحتياجات

 املعدالت ظاهرياً، وبالتايل يربر شعار معتدل وسيلةً حلجب التمييز وراء وذه الطريقة، ميكن أن يكون التعليم املتخصص . األقليات
 . تربوية منفصلة آليات إىل احلاجة املنخفضة يف إجنازام وبالتايل

 وهذا . خاصة بنظام التعليم العادي يف سياقات وممارساته التعليم املتخصص مبادئ ل زرع من خال الشمولية لن تتحقق
 إنه يرتبط باحلاجة إىل االنتقال من ج وعلى وجه اخلصوص، . يفتح الباب أمام إمكانات جديدة للنظام التعليمي برمته األمر

 . تنوعة للدارسني يف االعتبار االحتياجات امل يأخذ ج شخصي للتخطيط التعليمي إىل

 الفعالة يف تشجيع مشاركة الطالب الطريقة اليت يتم ا استخدام املوارد أمناط التعليم وتبين البحوث أنّ من مسة
 إمكانية املقاربات اليت تشجع التعاون بني يظهر ، بشكل خاص، متني وهناك برهان . املتاحة، والسيما املوارد البشرية، لدعم التعليم

 نتائج داث ظروف التعليم والتعلم اليت ميكنها أن تدفع باملشاركة إىل أقصى حد، يف حني حتقق يف الوقت نفسه الطالب الستح
 ثل هذه املمارسات ميكن أن يكون وسيلة فعالة لدعم مل اللجوء باإلضافة إىل ذلك، يقترح هذا الربهان أنّ . ميع الدارسني جل عالية

 . ن األطفال املعوقو و أ اجلدد يف الصف؛ أو األطفال من خلفيات ثقافية ولغوية خمتلفة؛ اصلني الو ، أي " التالميذ االستثنائيني " مشاركة
 مقاربات اموعات ف . وف الصف داخل مارسات امل ولكن، من املهم التشديد على احلاجة إىل املهارات يف تنظيم هذا النمط من

 . اطر إخالل التعليم تزيد من خم ، وبالطبع مضيعةً كبرية للوقت تكون املنظمة بشكل ضعيف

 من شأن تطوير النهج يف هذه احلالة، و ". قوة األقران " املوارد حمدودة، من املرجح االعتراف بإمكانية تكون وحيثما
 ال أنفسهم موارد هم وتقترح مثل هذه التجارب أن األطفال . يأيت بثماره القائمة على االستعانة باألطفال إلرشاد األطفال أن

 . فرص التعليم جلميع الدارسني حتسني ميكن حشدها لتذليل العوائق أمام املشاركة يف الدروس واملسامهة يف كاف و تستخدم بشكل
 يف الواقع، . يف أي بيئة تعليمية واملقرر اختاذها وتوجد املوارد األساسية للمبادرات القائمة على االستعانة باألطفال إلرشاد األطفال

 اليت حتوي أعداداً كبرية وليس ذلك حبجة للصفوف . عة الدرس كلما أصبحت املوارد املمكنة متاحة يف قا الطالب كلما ازداد عدد
 غري املستخدم بدرجة املورد ويكمن العامل الرئيسي يف قدرة املعلم على حشد هذا . بل اعتراف باملوارد اليت تتضمنها من الطالب

. كبرية
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 مشترك / فهم متقاسم ٢ - ٤

 ؤثر يف أعمال الناس واليت ت ، امعة عمليات التعليم االجتماعي ضمن مكان عمل معني اجل يشمل تطوير املمارسات
 حيتاج الزمالء أن يطوروا لغة مشتركة ميكنهم من خالهلا أن يناقشوا املمارسات اليت . هذه األعمال على حيثّ والتفكري الذي
 وميكن لذلك أيضاً أن يساعد . تشجيع مثل هذا احلوار واالخنراط يف أمناط خمتلفة من الرباهني قد يكون مفيداً يف . يضطلعون ا

 على خلق املكان لقطع اخلطابات القائمة وإعادة التفكري ا من خالل تركيز االهتمام على إمكانات جلعل املمارسات أكثر مشولية،
 . واليت قد يكون مت التغاضي عنها

 اختبار جيد املعلمون أنه من الصعب جداً سوف ، ومن دون هذه اللغة . لغة مشتركة أمر أساسي / إنّ إعداد فهم
 بشكل أوتومايت وحدسي، يقوم به املدرسون خالل درس عادي يضطلَع األكرب مما إنّ اجلزء . املتاحة هلم ديدة اجل مكانات اإل
 أثناء تأدية مالء لذا، قد يكون من احلاسم انتهاز فرصة رؤية الز . وليس هناك وقت للتوقف والتفكري . استخدام املعارف الضمنية ب

 ومن خالل هذه التجارب املتقامسة حياول الزمالء مساعدة بعضهم . نجاح احملاوالت لتطوير ممارسات أكثر مشولية عملهم بالنسبة ل
 الفتراضات تكون ا حيث جيدة وسيلة وهو أيضاً . الحقاً البعض من أجل ربط ما يقومون به حالياً وحتديد ما يرغبون القيام به

 . لالنتقاد املتبادل عرضةً شأن جمموعات حمددة من الدارسني املعتادة ب

 الرصد املتبادل، إىل تلجأ اليت هي األكثر جناعةً التقنيات باحلصول على أمناط خمتلفة من املعلومات، إنّ وفيما يتعلق
 ويف ظل ظروف . تعلم ضمن املدرسة امعة من الدارسني حول اتفاقات التعليم وال والبيانات أحياناً بواسطة التسجيالت الفيديوية

 انقطاعات من شأا أن تساعد على جعل غري املألوف مألوفاً بطرق حتفّز التساؤل الذايت واإلبداع على املناهج هذه تنطوي معينة،
 اه املعلم وعند القيام بذلك، ميكنها أحياناً أن تؤدي إىل إعادة تأطري للمشاكل املتصورة اليت تسترعي، بدورها، انتب . والعمل

 . لإلمكانيات اليت مت غض النظر عنها يف السابق من أجل تذليل العوائق أمام املشاركة والتعلم

 توفري الدعم إىل التعلم ٣ - ٤
 املنهج لق بالتقدم الذي حيرزونه خالل يف أي نظام تعليمي فعال، يتم تقييم مجيع الدارسني على أساس متواصل فيما يتع

 وهذا يعين أنه يتوجب أن . متكني املعلمني من توفري الدعم إىل مجيع طالم، حسبما تدعو احلاجة واهلدف من ذلك هو . الدراسي
 . ونتائجهم خصائص طالم صحيحة بشأن يكون حبوزة املعلمني وغريهم من املهنيني معلومات

 الدارسني وما حيتاجون إىل وحيتاج املعلمون يف النظم اجلامعة إىل معرفة إىل أي مدى يتحلى تعليمهم بالفعالية ملختلف
 وال يكفي ببساطة حتديد املستوى الذي يؤدي فيه كل طالب . القيام به لتمكني كل واحد من الدارسني التعلم بأحسن قدر ممكن

 لذا، ال ينبغي أن يركز التقييم على خصائص . أداءه أو التمكن من وضع قائمة بالصعوبات أو اإلعاقات املعينة اليت يواجهوا
 املنهج الدراسي وكيف ميكن لكل طالب أن يتعلم ضمن هذا املنهج ، بل عليه أن يركّز أيضاً على فحسب ونتائجهم الب الط

 . الدراسي

 التايل، وب . املؤسسات اتمعية لتعليم الكبار العادية ويف املدارس جتري يف منفعة وهذا بدوره يعين أنّ أكثر أشكال التقييم
 إال أم سيحتاجون أيضاً إىل إجياد سبل . حلي بالكفاءات إلجراء غالبية عمليات التقييم ألنفسهم سوف حيتاج املعلمون إىل الت

م للعمل مع املربني املتخصصني وعلماء النفس واألخصائيني االجتماعيني واملهنيني الطبيني، حىت يتمكنوا من اللجوء إىل تقييما 
. لزمالء واألهل والطالب نفسهم أهم الشركاء على اإلطالق وسوف يكون ا . تعليمية املتخصصة واستخدامها ألغراض
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 اليت التعلم صعوبات ما جرت عليه العادة بالنسبة إىل إلقاء مجيع و . على الصعيد الدويل، ال يزال التقييم السياقي قليل التطوير
 ن التصدي هلا عند ترويج التعليم وهي مسألة قد ينبغي للكثري من البلدا راسخة يواجهها الدارس على عاتق الدارس نفسه التزال

 : استراتيجية أساسية تشمل مثالً توفري الدعم إىل التعلم ويف هذا السياق، ينبغي أن يكون . اجلامع

 كجهات احمللية ن املؤيدون للمعلمني واألهل كشركاء يف تعليم أوالدهم واتمعات األطفال املؤيدون لألطفال واملعلمو •
 . لتعليم األخرى راكز ا مل داعمة للمدارس و

 وقد حيتاج هذا الدعم إىل إعادة توجيه حنو . املعلمون ذوو املعارف املتخصصة ومراكز املصادر واملهنيون من قطاعات أخرى •
 . نهج جامع م

 واليت هي، مثالياً، نفسها إلدارة اخلدمات إلدارة قد يتطلب ذلك إنشاء هيكليات حملية - الدوائر والوكاالت العاملة معاً •
 . دارس امل

 بشكل عام، جتد البلدان أن نظم التقييم تعمل على أفضل وجه حيث يوجد نظام أساسي ينطبق على مجيع األطفال، ولكنه
 من و . ومثل هذه النظم العاملية جتعل إمكانية حتديد الصعوبات املعينة أكثر ترجيحاً . ميكن أن يصبح أكثر مشولية وختصصاً يف حاالت فردية

 . قى التقييم أكثر تركيزاً على دعم تقدم الطفل ومنوه أكثر منه جمرد وسم الدارسني وتصنيفهم إىل فئات أن يب أيضاً املرجح

 إعداد املعلمني ٤ - ٤
 ملمارسات اجلامعة املتطورة قف إجيابية جتاه تنوع الدارسني وفهم ا يف نظام تعليم جامع، ينبغي جلميع املعلمني التحلي مبوا

 باإلضافة إىل ذلك، سوف حيتاج بعض املعلمني إىل تطوير مستوى عالٍ . التطوير املهين يف إطار و سي من خالل التدريب األسا واملكتسبة
 املمارسة اجلامعة أثناء تدريبهم األساسي العادي أو وميكن تلبية الكثري من احتياجات معلمي التدريب بالنسبة إىل . من اخلربة املتخصصة

 شورة حول امل الدراسي بشأن التدريب األساسي للمعلمني املنهج ومن املمكن أن يتضمن . مة اخلد من خالل أعمال التدريب القصرية أثناء
 : كيفية

 . ىل ممارسات تعليمية فعالة إ ) التفاعالت النفسية مبا يف ذلك ( ترمجة استنتاجات البحوث املهمة •

 م الدارسني الذين ال حيققون إجنازات نهج الدراسي، مبا يف ذلك كيفية تقيي ققه مجيع الطالب من تقدم خالل ال تقييم ما حي •
 . عالية وحيققون تقدماً بطيئاً

 . لكل طالب فردية كأداة ختطيط للصف ككل، وإلعداد خطط استخدام عمليات التقييم •

 . وجداول املراقبة البسيطة مراقبة الطالب يف حاالت التعلم، مبا يف ذلك استخدام القوائم املرجعية •

 ). وهو أمر مهم بالنسبة إىل معلمي األطفال اليافعني ( باألمناط العادية للتنمية ربط سلوك بعض الدارسني •

 . إشراك األهل والتالميذ يف عملية التقييم •

 . ألغراض تعليمية تقييمهم وكيفية استخدام وحتديد وقت اللجوء إىل نصح املتخصصني - العمل مع حمترفني آخرين •

 ومن األفضل ). اخلاص والعام ( يع املعلمني، فال فائدة من التدريب املنفصل قبل اخلدمة ونظراً لتنوع الصعوبات اليت يواجهها مج
 وال ينبغي حتديد املتخصصني بشكل . التخصص استخدام املوارد من جانب املعلمني لتطوير املهارات واخلربات كمدربني عاديني ومن مث

 وميكن أن حيصل املعلمون العاديون على . يف مستويات أدىن من التدريب ضيق ولكن، ينبغي االستناد إليهم يف قاعدة أوسع من اخلربات
. متعددة التخصصات العمل مع جمموعات أو املتخصصة إذا ما سنحت هلم فرصة التعاون مع معلمي التربية ة مهارات متخصص
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 ويف . ىل فريق متعدد التخصصات حيث يكون للمدرسة نفاذ إ أمراً أكثر سهولة نوعاً ما اً ختصص حنو تقييم أكثر ويكون االجتاه
 من قبيل األخصائيني االجتماعيني والعاملني الطبيني - بعض البلدان األكثر ثراًء، إنّ إنشاء مثل هذه الفرق يتطلّب مجع املتخصصني

 ملستوى الذين عملوا بشكل منفصل، ومن شأن ذلك بدوره أن يتطلّب إعادة تنظيم معينة على ا - وعلماء النفس يف اال التربوي
 يف العمل مبرونة حىت يضطلعوا ببعض أعمال التقييم اليت تكون عادة املهنيني إقناع جيب ن، وحيث يندر هؤالء املتخصصو . لوزاري ا

 وعلى وجه اخلصوص، قد يتطلّب ذلك إعداد معلمني متخصصني ميكنهم القيام، على سبيل املثال، ببعض . حكراً على غريهم من املهنيني
 . لنفسي وميكنهم ربط عملية التقييم باحتياجات املعلمني يف املدارس العادية أوجه التقييم ا

 التطوير املهين املستمر ٥ - ٤
 إىل التعليمية النظم ومع حتول . يف النظام التعليمي - واألكثر قوة - بالنسبة إىل مجيع البلدان، يشكّل املعلمون املورد األكثر كلفة

 رتدي أمهية خاصة بسبب التحديات اجلديدة الرئيسية اليت يواجهها كلٌ من معلمي املدارس العادية ثر مشولية، فإنّ التطوير املهين ي ك أ نظم
 يتغريان ومضمونه الذين جيدون أنّ سياق عملهم - واملربني املتخصصني ) الذين يتوجب عليهم االستجابة لتنوع أكرب الحتياجات الطالب (

 ن إىل املعلمو وقد حيتاج . على نطاق النظام بأكمله الذي ينطبق كجزء من ج التغيري وينبغي أن ينظر إىل التطوير املهين . بطرق كبرية
 . فرص إلعادة توجيه أدوارهم، السيما عندما يكون التدريب على التعليم العادي والتدريب على التعليم اخلاص قد انفصال عن بعضهما

 تشمل املسائل األساسية للتطوير و . التعليم نسبياً موارد ليت تندر فيها التعليمية أمر حاسم، السيما يف البلدان ا اهليئة إنّ تطوير
 : املهين ما يلي
 ممارسات شورة واملنهج الدراسي العادي و املدربون املتخصصون جمموعة جديدة من املهارات بالنسبة إىل امل جيب أن يطور •

 وقتهم، يف ج جامع، يف العمل يف مدارس عادية مبا أنهم ميضون القسم األكرب من - اجلامعة وما إىل ذلك قاعات الصف
 . ويف دعم املعلمني

 وينبغي االستعاضة عن الفصل الصارم بني برامج التعليم العادي . ينبغي تنظيم برامج تدريب املعلمني على أسس جامعة •
 . الربامج فيما بني وبرامج التعليم املتخصص بربامج أكثر إدماجاً أو بطرق أكثر مرونةً

 على وجه و وعليهم أن يطوروا معرفة أوسع يف التعليم العادي . غي ملدريب املعلمني أنفسهم أن يفهموا املمارسة اجلامعة ينب •
 . اخلصوص، يف أنواع املمارسات املناسبة يف قاعات الصف اجلامعة

 مبا أنها تستند إىل - ومناقشتها فرصاً للتفكري حول النهج اجلامعة ا أثناء اخلدمة أن يوفر التدريب ينبغي للتدريب األساسي و •
 . التربوية هارات جمموعات املواقف والقيم، وتستند كذلك إىل املعارف وامل

 ففي بعض البلدان، توجد . جتد البلدان نفسها يف أوضاع خمتلفة جداً فيما يتعلق مبواد التطوير املهين املوجودة لديها و
 إىل إعادة توجيهها حنو الغايات اجلامعة؛ يف حني أنّ التدريب ال يزال برامج مسهبة وذات موارد جيدة حتتاج بكل بساطة

 إال تدريباً على مستوى منخفض نسبياً وينبغي العادية يف املدارس فقد ال يتلقى املدربون . بشكل مبعثر ، يف بلدان أخرى، يتم
 : التالية النقاط ر، ينبغي مراعاة وفيما يتعلق بنسق برامج التطوير املهين املستم . وضع برامج فعالة مبوارد حمدودة

 . على نطاق النظام بأكمله يتم غيري ت ينبغي أن ينظر إىل التطوير املهين كجزء من •

 عملية ميكن أن يكون تطوير املوظفني يف املدارس، والرامي إىل دعم تطوير املدارس، متيناً بشكل خاص يف املراحل األوىل من •
. ة االنتقال حنو تعليم أكثر مشولي
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 . التعلم عن بعد مهماً حيث تظهر التحديات اللوجيستية يكون ميكن أن •

 لفرص " هرمية " وسيكون من الضروري، على وجه اخلصوص، إنشاء . املعلمني تدريب ينبغي إعادة النظر يف هيكليات •
 املهارات على فرصة تطوير التدريب حىت يكون مجيع املعلمني على علمٍ بالعوائق املوضوعة أمام التعلم وحيصل بعض املعلمني

 . تخصصة امل

 يساعدهم على إعادة توجيه أدوارهم حنو دريب فرصة احلصول على ت املتخصصني سيكون من الضروري إعطاء املدربني •
 . العمل يف أماكن جامعة

 يم العادي والتدريب التدريب على التعل يكون قد حيتاج مدربو املعلمني أيضاً إىل فرصٍ إلعادة توجيه أدوارهم، السيما حيث •
 . منظمني بشكل منفصل ، عادةً، التعليم اخلاص

 . ينبغي استدامة اجلهود املبذولة يف التدريب مع مرور الوقت بطريقة نظامية وخمطط هلا •

 والتعليم للجميع االستيعاب

 ألعمال العاملي يف مواجهة قضايا عاملية يتعني أن تضمن مجيع األطراف املعنية أن يظل التعليم للجميع ميثل أولوية مستمرة يف جدول ا "
 وينبغي أن تشدد السياسات وعمليات التنفيذ على مخسة عوامل رئيسية هي االستيعاب، وحمو . ناشئة مثل تغري املناخ والصحة العامة

 سواء كانوا من حملرومون املهمشون وا : واملقصود باالستيعاب هو إشراك الفئات التالية . األمية، والنوعية، وتنمية القدرات، والتمويل
 ومجيع الفئات العمرية الفقراء من سكان املناطق الريفية أو األحياء احلضرية الفقرية، أو من األقليات اإلثنية واللغوية، أو من املعوقني؛

 ، والسيما بسبب عدم ساء والفتيات والن ؛ ) خصوصاً يف حمو األمية ( وحىت الكبار ) يف جمال الرعاية والتربية ( ابتداًء من الطفولة املبكرة
 . ٢٠٠٥ حتقيق هدف التكافؤ بني اجلنسني حبلول عام

 ضمان انتفاع مجيع األطفال، والسيما املهمشني واحملرومني ) أ : إنّ استيعاب األطفال والشباب والكبار األشد فقراً واألكثر ميشاً يعين
 توسيع البىن األساسية املادية لنظام التعليم األساسي يف املناطق الريفية ) ب منهم، بربامج جيدة للرعاية والتربية يف مرحلة الطفولة املبكرة؛

 إلغاء الرسوم املدرسية من ) واملناطق احلضرية احملرومة، وتوفري آليات لتسير عمل املعلمني يف هذه املناطق وحتسني ظروف عملهم؛ ج
 تقدمي دعم مايل يف ) ملواجهة تزايد القيد فيها واخنفاض دخلها؛ د خالل عملية حسنة التخطيط واإلدارة تضمن اإلعداد الكايف للمدارس

 اختاذ تدابري للحد من احلاجة ) شكل منح دراسية أو حتويالت نقدية أو مساعدات عينية لألسر، مع توخي استهدافها على النحو املالئم؛ ه
 يم املعادل والتعليم االنتقايل يف إطار التعليم غري النظامي بغية إىل تشغيل األطفال، وإتاحة إمكانيات مرنة لالنتفاع بالتعليم وبدورات التعل

 يف ذلك حتسني انتفاع مواصلة اجلهود لضمان التكافؤ بني اجلنسني، مبا ) احتياجات التعلم لدى العاملني من األطفال والشباب؛ و تلبية
 تشجيع التعليم ) ليت تنشأ يف املرحلة الثانوية فيما خيص الصبيان؛ ز الفتيات بالتعليم االبتدائي والثانوي واستبقائهن فيه، ومعاجلة القضايا ا

 تشجيع التنوع الواسع لربامج تعليم الشباب والكبار من خالل ) االستيعايب للمعوقني والسكان األصليني، وغريهم من الفئات احملرومة؛ ح
 نظيمية واإلشراف على القطاع غري احلكومي وإقامة اجلسور التشريعات وترتيبات التمويل احلكومي وسياساته، من قبيل وضع اللوائح الت

 إقامة شراكات بناءة بني احلكومات والقطاع غري احلكومي دف زيارة فرص االنتفاع بالتعليم ) بني التعليم النظامي وغري النظامي؛ ط
 " . اجليد

 لعاملي لرصد التعليم للجميع، باريس، اليونسكو، التقرير ا هل سنحقق هذا اهلدف؟ : ٢٠١٥ التعليم للجميع حبلول عام : املصدر (
٢٠٠٨ (.
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 ما هي النهج اجلديدة للتعليم والتعلم : يف هذا السياق، تشمل بعض املسائل املهمة اليت ميكن معاجلتها خالل املؤمتر ما يلي

 اة؟ كيف ميكن أن تتعاون املدارس والتقييم اليت ميكن تنفيذها من أجل تعزيز الشمولية وحتسني حصائل التعلم واحلد من الالمساو

 األسر بشكل أكرب وأكثر فعالية لدعم الشمولية؟ كيف ميكن تدريب املعلمني من أجل تلبية خمتلف توقعات الدارسني / واتمعات

واحتياجام؟
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 طريق املستقبل : ختامية مالحظات

 وشكّلت هذه املبادئ التوجيهية خطوة أوىل يف . ٢٠٠٤ ليونسكو أُعدت أساساً عام اليت وضعتها ا ١٤ للدمج املبادئ التوجيهية إنّ
 السعي إىل تعزيز احلوار بشأن نوعية التعليم الوطين وختصيص املوارد وتوفري أداة سياساتية لتنقيح وصياغة خطط التعليم للجميع واستثارة

 ، مت إحراز الكثري من التقدم يف برنامج التعليم للجميع، بالرغم أنّ ٢٠٠٥ ومنذ نشرها يف عام . للتعليم اجلامع أوسع الوعي بشأن مفهوم
 وجيب أن تأخذ . من الواضح أنه ينبغي تطوير النهج واالستراتيجيات اجلديدة واعتمادها للوصول إىل أولئك الذين ال يزالون مستبعدين

 ومها عنصران رئيسيان يف بناء - اسية املرتبطة بالنوعية واإلنصاف هذه االستراتيجيات يف االعتبار مسائل الوصول إىل جانب املسائل األس
 . أسس اتمعات االستيعابية

 ب تغريات وحتوالت مهمة يف النظم التعليمية وعلى املستوى اتمعي أيضاً، وغالباً إنّ إدماج الشمولية باعتبارها مبدأً مرشداً يتطلّ
 قلة الفهم؛ قلة املهارات املواقف واملعتقدات التمييزية؛ : ي ات اليت تشمل منطياً ما يل ما تواجه عملية التغيري هذه العديد من التحدي
 . الضرورية؛ املوارد احملدودة؛ التنظيم غري املناسب

 يتوقعون من اخلاصة و جتارم ، أي أنه ينبغي للمدارس أن تعزز البيئات حيث يتعلم املعلمون من ينبغي أوالً التعلم قبول التغيري ل و
 فمن املرجح أنّ املعلمني الذين يعتربون أنفسهم دارسني يف قاعة الصف يسهلون . يشاركون فيها الب التعلم من املهام واألنشطة اليت الط

 . تعلم طالم بشكل ناجح

 إنّ . وضوح الغرض؛ األهداف الواقعية؛ احلفز؛ الدعم؛ املوارد؛ التقييم : هناك عدة عناصر مهمة تساهم يف التغيري الناجح أمهها
 . تطور على مستوى النظام ككل بشكل واضح من شأا أن تعاجل ال حمددة االنتقال إىل الشمولية عملية تدرجيية ينبغي أن تقوم على مبادئ

 أن يتخذوا خطوات معينة املعنيني باألمر العوائق، يتوجب على صانعي السياسات والعاملني يف جمال التربية وغريهم من وإذا أردنا تذليل
 حشد الرأي العام؛ : وتشمل بعض هذه األعمال ما يلي . يها أن تشمل مجيع أعضاء اتمع احمللي ومكاتب التربية احمللية ووسائل اإلعالم عل

 . ؛ دعم املشاريع احمللية للوضع احمللي بناء توافق اآلراء؛ إصالح التشريعات؛ إجراء حتليالت

 املنافع : وتشمل هذه القياسات ما يلي . بشكل فعال كن قياس بعض أبعاد التغيري وأخرياً، من املهم أيضاً االعتراف بأنه من املم
 أي املسائل ( على السياسات واملمارسات واألفكار واملعتقدات؛ حتسني مشاركة الدارسني؛ احلد من التمييز العام املباشرة للدارسني؛ األثر

 على املستوى احلكومي الوطين واحمللي و شراكات وحتسني التعاون بني الوزارات ؛ تعزيز ال .) املتعلقة باجلنسني واإلعاقة ووضع األقليات، إخل
 . الدارسني مجيع إلدماج والتربية وعلى مستوى اتمع احمللي؛ تطوير وتعزيز النظام التعليمي والتكنولوجيا
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