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 االستنتاجات والتوصيات الصادرة عن
 الدورة الثامنة واألربعني للمؤمتر الدويل للتربية

 ة عضواً، اتمعني يف الدورة الثامنة واألربعني دول ١٥٣ حنن، وزراء التربية ورؤساء الوفود واملندوبني من
 منظمة دولية ٢٠ قمنا، إىل جانب ممثلني عن ) ٢٠٠٨ نوفمرب / تشرين الثاين ٢٨ - ٢٥ جنيف، ( للمؤمتر الدويل للتربية

 ، باملشاركة يف نقاشات بناءة وحمفزة املدين منظمة غري حكومية ومؤسسات وغريها من معاهد اتمع ٢٥ حكومية و
 ". طريق املستقبل : التعليم اجلامع " موضوع حول

 من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان اليت تنص على أنّ لكل ٢٦ ومع اختتام أعمالنا، ذكّر املشاركون باملادة
 وحنن نؤكد أيضاً أنّ التعليم اجلامع اجليد أمر أساسي لتحقيق التنمية البشرية واالجتماعية . شخص احلق يف التعلم

 . ية واالقتصاد

 ونوافق على أنّ احلكومات، على غرار مجيع اجلهات الفاعلة االجتماعية األخرى، تضطلع بدور مهم يف توفري
 التعليم اجليد للجميع، وبالتايل ينبغي هلا أن تعترف بأمهية وضع مفهوم واسع النطاق للتعليم اجلامع يكون قادراً على

 . الوقت نفسه مالئماً ومنصفاً وفعاالً تلبية خمتلف احتياجات مجيع الدارسني ويكون يف

 وتشري كل التوقعات إىل أنّ األزمة املالية اليت يشهدها العامل سيكون هلا أثر غري متناسب على الفقراء وهم
 ويف هذا السياق، نؤكد من جديد على أمهية التعليم اجلامع ىف خفض . األشخاص األقل مسؤولية عن الوضع الراهن

 وبالتايل، بالرغم من األزمة املالية احلالية يف العامل، نشدد على وجوب . ة واملداخيل وسبل العيش الفقر وحتسني الصح
 إيالء متويل التعليم األولوية القصوى وأال تكون هذه األزمة املالية وسيلةً لتربير خفض املوارد املخصصة للتربية على

 . املستويني الوطين والدويل

 اعات التحضريية التسعة واملؤمترات اإلقليمية األربعة اليت نظمها املكتب الدويل للتربية االجتم واستناداً إىل نتائج
 التابع لليونسكو حول التعليم اجلامع، ووفقاً للنتائج الصادرة عن اجلمعيات العامة ومناقشات حلقات العمل اليت نظمت

 امع عند وضع السياسات التربوية وتنفيذها ورصدها خالل هذا املؤمتر، ندعو الدول األعضاء إىل اعتماد ج التعليم اجل
 وحتقيقاً . وتقييمها كوسيلة لتسريع حتقيق أهداف توفري التعليم للجميع، واملسامهة أيضاً يف إنشاء جمتمعات أكثر مشوليةً
 يم للتنمية لذلك، من املمكن اعتبار مفهوم التعليم اجلامع املوسع على أنه مبدأ توجيهي عام يرمي إىل تعزيز التعل

 وحصول مجيع شرائح اتمع على فرص متساوية يف التعليم من أجل تنفيذ للجميع املستدامة والتعليم مدى احلياة
 . مبادئ التعليم اجلامع

: الدول األعضاء مبا يلي نوصي وبالتايل،
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 النهوج والنطاق واملضمون - أوالً

 ل ترمي إىل توفري التعليم اجلامع للجميع، من خالل االعتراف بأن التعليم اجلامع هو عملية طويلة األج - ١
 احترام التنوع وخمتلف االحتياجات والقدرات وخصائص وتوقعات الطالب واتمعات احمللية،

 . والقضاء على أي شكل من أشكال التمييز

 ائق ومستويات الفقر على أما من األولويات إذ يشكالن عو ة التصدي النعدام املساواة االجتماعي - ٢
 املشاكل يف هذه هامة أمام تنفيذ السياسات واالستراتيجيات املرتبطة بالتعليم اجلامع، والتطرق إىل

 . إطار السياسات املشتركة بني القطاعات

 ترويج الثقافات والبيئات املدرسية املكيفة مع الطفل واملؤاتية من حيث التعليم الفعال والداجمة جلميع - ٣
 الدور النشط للمتعلمني ائية واملتنبهة ملسألة املساواة بني اجلنسني وتشجيع والصحية واحلم ، األطفال

 . وعائالم وجمتمعام احمللية ومشاركتهم، هم

 السياسات العـامة - ثانياً

 مجع واستخدام البيانات ذات الصلة باملستبعدين من كافة الفئات من أجل حتسني السياسات - ٤
 . إدماجهم وتطوير آليات وطنية للرصد والتقييم واإلصالحات التربوية الرامية إىل

 اعتبار التصديق على مجيـع االتفاقيات الدولية املرتبطة بالشمولية أمراً حصيفاً، والسيما اتفاقية - ٥
 . ٢٠٠٦ ديسمرب / حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة اليت مت اعتمادها يف كانون األول

 آخذين بعني االعتبار املصلحة العامة، وتعزيز الوسائل اليت تتمتع ا احلكومات لتوجيه تشجيع التربية - ٦
 . النمو املستدام للتعليم اجليد وتنظيمه وضمان متابعته بشراكة وثيقة مع اتمع املدين والقطاع اخلاص

 . رس العادية وضع سياسات توفر دعماً تعليمياً ملختلف فئات الدارسني لتسهيل تطورهم يف املدا - ٧

 اعتبار التنوع اللغوي والثقايف يف قاعات الصف مورداً قيماً وترويج استخدام اللغة األم خالل - ٨
 . السنوات األوىل من االلتحاق باملدرسة

 تشجيع اجلهات الفاعلة يف جمال التربية على تصميم أطر منهجية فعالة منذ الطفولة يف الوقت الذي - ٩
 من أجل تكييف االحتياجات واألوضاع على املستوى احمللي وتنويع يتم فيه اعتماد ج مرن

 . املمارسات التربوية

النظم والروابط وعمليات االنتقال - ثالثاً
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 ضمان مشاركة واستشارة مجيع اجلهات الفاعلة يف عمليات صنع القرار، حيث أن املسؤولية العامة - ١٠
 مجيع اجلهات االجتماعية واحلكومة اليت تؤدي دوراً لترويج الشمولية تشمل التزاماً نشيطاً من جانب

 . رائداً وتنظيمياً مبا يتماشى مع تشريعاا الوطنية حيثما تدعو احلاجة

 تعزيز الروابط بني املدارس واتمع بشكل ميكّن العائالت واتمعات احمللية من املشاركة واملسامهة - ١١
 . يف عملية التعليم

 من أجل ترويج الشمولية، باإلضافة إىل يف مرحلة الطفولة املبكرة والتعليم ية الرعا إعداد برامج - ١٢
 . عمليات الكشف والتدخل املبكر ذى الصلة بالنمو الكلي للطفل

 تعزيز استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل ضمان نفاذ أكرب لفرص التعليم، السيما - ١٣
 . ومة يف املناطق الريفية والنائية واحملر

 توفري إمكانية احلصول على تعليم غري نظامي ذى نوعية عالية يؤدي إىل االعتراف الرمسي بالكفايات - ١٤
 . املكتسبة يف سياق  التعليم غري الرمسي

 تعزيز اجلهود الرامية إىل احلد من األمية كآلية للشمولية، مع األخذ يف االعتبار أمهية الدور الذي - ١٥
 . لمون يف تربية أوالدهم يضطلع به األهل املتع

 الدارسون واملعلمون - رابعاً

 ظروف عملهم ووضع آليات تسمح العمل على حتسني وضعهم و تعزيز دور املعلمني من خالل - ١٦
 . بتعيني املرشحني املالئمني واستبقاء املعلمني املؤهلني املدركني ملطالب التعلم املختلفة

 هارات واملواد املناسبة لتدريس خمتلف فئات الطالب وتلبية تدريب املعلمني من خالل تزويدهم بامل - ١٧
 احتياجات التعلم لديهم من خالل وسائل كالتنمية املهنية على مستوى املدرسة، والتدريب األويل

 . حول الشمولية، والتعليم املعين بالتطوير ومواطن القوة اليت يتمتع ا كل متعلم

 لعايل يف التدريب قبل اخلدمة واملستمر للمعلمني حول ممارسات دعم الدور االستراتيجي للتعليم ا - ١٨
 . التعليم اجلامع من خالل توفري املوارد املالئمة

 . تشجيع البحوث االبتكارية املعنية بعملييت التعليم والتعلم املرتبطة بالتعليم اجلامع - ١٩

 ف احتياجات مجيع املتعلمني تزويد مديري املدارس باملهارات الالزمة لالستجابة بفاعلية ملختل - ٢٠
. وترويج التعليم اجلامع يف مدارسهم
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 . األخذ يف االعتبار محاية املتعلمني واملعلمني واملدارس أثناء فترات الصراعات - ٢١

 التعاون الدويل

 : االعتراف بالدور الرائد لليونسكو يف جمال التعليم اجلامع وذلك من خالل - ٢٢

 سات؛ ترويج تبادل ونشر أفضل املمار •

 توفري املشورة، عند الطلب، إىل البلدان حول كيفية تطوير وتنفيذ السياسات املعنية بالتعليم اجلامع؛ •

 تشجيع التعاون بني بلدان اجلنوب وبني بلدان الشمال واجلنوب لترويج التعليم اجلامع؛ •

 . لدويل تشجيع اجلهود املبذولة لزيادة املوارد املخصصة للتعليم على املستويني الوطين وا •

 . بذل جهود خاصة ملساعدة البلدان األقل منوا والبلدان الىت تعاىن من صراعات على تنفيذ التوصيات •

 الطلب من املنظمات الدولية األخرى أن تدعم أيضاً الدول األعضاء يف تنفيذ هذه التوصيات حسب - ٢٣
 . مقتضى احلال

 اجلهات الفاعلة والشركاء يف اتمع التربوي نشر االستنتاجات والتوصيات اليت اعتمدا باإلمجاع - ٢٤
 الدويل يف اختتام الدورة الثامنة واألربعني من املؤمتر الدويل للتربية، من أجل استلهام سياسات التعليم

. اجلامع املستحدثة والشاملة، وتوجيهها ودعمها وتطويرها


