
 ED/BIE/CONFINTED 48/4 حمدود : التوزيع
 ٢٠٠٨ أبريل / نيسان ٣٠ جنيف،

 فرنسي : األصل

 تحدة للتربية والعلم والثقافة منظمة األمم امل

 للتربية املؤمتر الدويل

 الدورة الثامنة واألربعون

 ات الدويل يف جنيف مركز املؤمتر
 ٢٠٠٨ نوفمرب / تشرين الثاين ٢٨ - ٢٥

 " طريق املستقبل : امع اجل التعليم "

للتربية لدورة الثامنة واألربعني للمؤمتر الدويل عرض عام عن ا





ED/BIE/CONFINTED 48/4 
 الصفحة 3

 اإلطار املؤسسي
 من تنظيم مكتب التربية الدويل لليونسكو يف جنيف من للتربية سوف تعقد الدورة الثامنة واألربعون للمؤمتر الدويل

 ." طريق املستقبل : اجلامع تعليم ال " حول موضوع ٢٠٠٨ نوفمرب / تشرين الثاين ٢٨ إىل ٢٥
 وقد شدد مدير عام اليونسكو يف كتاب الدعوة الذي أعده على أنّ موضوع هذه الدورة يرتبط بشكل وثيق بتحقيق

 ويستذكر أنّ الفريق الرفيع املستوى املعين بالتعليم للجميع الذي اجتمع يف . األهداف اإلمنائية لأللفية وبأهداف التعليم للجميع
 التعليم إىل األطفال إمنا يعين إيصال حتقيق أهداف التعليم للجميع " أعاد التأكيد على أنّ ٢٠٠٧ ديسمرب / ر يف كانون األول كا ا د

 ويستخلص من جهة أخرى ." التعليم األساسي يف السابق من فرص استبعدوا الفتيات والنساء، الذين وخاصة والكبار، والشباب
 واملكانة نوع اجلنس ، بغض النظر عن كافة الدارسني إشراكاً كامالً امع الذي يهدف إىل إشراك التعليم اجل اجليد هو أنّ التعليم "

 " . ، والسن والدين اخلاصة ، واالحتياجات التعليمية اجلغرايف ة واالجتماعية، واالنتماء اإلثين والعرقي، واملوقع االقتصادي
 ما لبان بذل جهود مهمة يف كافة أرجاء العامل وغالباً وتنفيذها يتط " جامع تعليم " إىل إنّ وضع سياسات دف فعالً

 وبالتايل، ميكن لوزراء التعليم وغريهم من اجلهات الفاعلة يف النظام التربوي أن يسندوا عملهم إىل عدد . حقيقياً يشكالن حتدياً
 : ١ هلا وهذه هي الدعائم الرئيسية . معين من األطر القانونية الدولية احلديثة نسبياً

 ؛ ) ٢٦ املادة ( وجماين حق مجيع األطفال يف تعليم ابتدائي اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان يضمن : ١٩٤٨ -
 اتفاقية اليونسكو ملكافحة التمييز يف التعليم؛ : ١٩٦٠ -
 ؛ على أي أساس كان دون متييز، تلقي التعليم ب كذلك حق مجيع األطفال يف إعالن حقوق الطفل يضمن : ١٩٨٩ -
- ١٩٩٠ : مفهوم التعليم األساسي للجميع والذي ) جومتيان ( اإلعالن العاملي املعين بتوفري التعليم للجميع ز يعز 

 يستجيب لالحتياجات التربوية األساسية؛
 على املساواة كافؤ الفرص لألشخاص ذوي اإلعاقات وحدة لألمم املتحدة بشأن حتقيق ت القواعد امل ال تنص : ١٩٩٣ -

 بل تنص أيضاً على ضرورة تقدمي التعليم يف ، والشباب والكبار يف جمال التعليم فحسب ألطفال ا يف حقوق مجيع املعوقني من
 ؛ " إطار مدرسي عام " ويف " رسي مدمج إطار مد "

 ينبغي للمدارس أن تقبل " أنه بيان وإطار عمل ساالمانكا لالحتياجات التعليمية اخلاصة من ٣ الفقرة نص ت : ١٩٩٤ -
 ومعىن ذلك أا ينبغي أن . أو االجتماعية أو الوجدانية أو ما إىل ذلك ن حالتهم البدنية أو الفكرية مجيع األطفال بغض النظر ع

 نائية أو إىل مجاعات تقبل األطفال املعوقني واملوهوبني، وأطفال الشوارع واألطفال العاملني، واألطفال املنتمني إىل جمتمعات
 ؛ " أو مجاعات أخرى حمرومة أو مهمشة ، واألطفال اآلتني من مناطق البدو أو إىل أقليات لغوية أو إثنية أو ثقافية

 العمل على أن يصل مجيع األهداف اإلمنائية لأللفية و ) كار ا د ( إطار عمل املنتدى العاملي للتربية يطلب : ٢٠٠٠ -
 االبتدائي، ويتم التشديد أيضاً على الفئات املهمشة والبنات؛ إىل التعليم ٢٠١٥ األطفال حبلول عام

 : متعلقاً باحلق يف التعليم لألشخاص ذوي اإلعاقات برناجماً رائداً لتوفري التعليم للجميع أطلقت اليونسكو : ٢٠٠١ -
 حنو الشمولية؛

 اتفاقية حقوق األشخاص ذوي ديسمرب / كانون األول ١٣ اعتمدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف : ٢٠٠٦ -
 وعلى أساس تكافؤ الفرص؛ إدماج تعليمي على ؛ دون متييز ( ل خاص على التعليم منها بشك ٢٤ واليت تنص املادة اإلعاقات

 تعليم ابتدائي شامل؛ فرص التعلم مدى احلياة املوجهة حنو التنمية الكاملة للطاقات اإلنسانية والشعور بالكرامة كافة املستويات؛
 ؛ تنمية شخصية األشخاص ذوي اإلعاقة البشري؛ وتقدير الذات وتعزيز احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية والتنوع

 .) ومتكينهم من املشاركة الفعالة يف جمتمع حر، مبا يتفق مع هدف اإلدماج الكامل، إخل
 ويبدو أنه، ولو تبين أنّ هذا املفهوم هو مفهوم معاصر جداً أو حىت حديث، إال أنّ اتمع الدويل يتمتع بصكوك قانونية

 ضم، من خالل التشديد على حق مجيع األطفال يف احلصول على التعليم من دون متييز، بشكل صريح أو ت مهمة منذ عدة عقود
 ". اجلامع التعليم " ضمين، مفهوم

. ١٤ إىل ١٢ ، الصفحات ٢٠٠٦ ، باريس، ضمان وصول اجلميع إىل التعليم : مبادئ توجيهية للشمولية انظر اليونسكو، 1
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 مع بعضهم يشكّل إعمال احلق يف التعليم الركيزة لبناء جمتمع شامل بكل معىن الكلمة، حيث يتعلم الناس كافةً "
 مليون طفل مل يلتحقوا بعد باملدرسة ٧٧ لكن حىت اليوم، يبقى هناك أكثر من و . البعض ويشاركون على قدم املساواة

 يف ٩٧ بشكل خاص يف صفوف املعوقني، فحوايل وتزداد حدة هذا االستبعاد . أمي مليون شخص بالغ ٧٨١ وأكثر من
 حول األوالد املعوقني يرات وتتراوح التقد . القراءة والكتابة يف املائة من ذوي اإلعاقات ال يتمتعون باملهارات األساسية

 أكثر من ثلث األطفال غري ويشكّل األطفال ذوو اإلعاقات . يف املائة ٥ و ١ الذين يراودون املدرسة يف البلدان النامية بني
 أننا ال ميكننا أن حنقق أهداف التعليم للجميع أو األهداف اإلمنائية لأللفية من دون أن ومن الواضح . امللتحقني باملدرسة

 يف ١٠ ، أي شخص مليون ٦٥٠ حوايل قات البالغ عددهم ذ يف االعتبار االحتياجات اخلاصة لألشخاص ذوي اإلعا نأخ
 التالميذ وباإلضافة إىل أولئك املستبعدين من احلصول على التعليم، هناك العديد والعديد من . املائة من سكان العامل

 ل الغايات التربوية املنشودة يف بعض األحيان تصطدم بالنماذج ، ال تزا ويف هذه احلال . النظام املدرسي املهمشني داخل
 يبقى توفري التعليم اجليد للجميع و . عن االستجابة لالحتياجات الناشئة يف عاملنا السريع التغير تعجز التقليدية للتعليم اليت

 . جامع املمكن بناء جمتمع ولكن، بوجود تشريعات وسياسات فعالة، من . أحد أكرب التحديات اإلمنائية يف عصرنا هذا
 إذكاء الوعي ووضع : االجتاهني نبذل اجلهود يف وبالتايل، ينبغي لنا أن . (...). ذا االجتاه إذكاء الوعي يوجهنا وسوف

 إا مسؤوليتنا املشتركة لنحول هذه األحالم وهذه الرؤى وهذا االلتزام إىل . جامع سياسات فعالة دف التوصل إىل عامل
 ." لموسة حقيقة م

 ٢٠٠٧ مايو / ويشريو ماتسورا، مدير عام منظمة اليونسكو، أيار ك

 مقدمة عامة
 . إنّ اختيار موضوع ملؤمتر وزاري يضم ممثلني من كافة أرجاء العامل هلو من األمور اليت لطاملا اتسمت بالصعوبة

 يثري شواغل كربى اً كفاية ويكون موضوع حيظى باالهتمام ويكون حامساً ومعاصراً مبا فيه ال إجياد موضوع بالفعل، ينبغي
 افز لتوجيه قاً جديدة للتفكري به ويتمتع باحل فا ويثري التفكري به ويفتح آ حيثّ على مناقشات مثرية و ٢ على املستوى العاملي

 كموضوع " طريق املستقبل : اجلامع التعليم " ومع اقتراح موضوع . العمل السياسي واملضي قدماً ضمن الدول األعضاء
 جملس مكتب التربية الدويل والس التنفيذي واملؤمتر رغب كلٌ من ، للتربية رة الثامنة واألربعني للمؤمتر الدويل لدو ل

 وهذه الرسالة ال تنطوي على تساؤل بل على . العاملي التعليمي يف إيصال رسالة مزدوجة إىل اتمع العام لليونسكو
 ليس ، كما هو الوضع حالياً، ربوية تشوا أشكال عديدة من االستبعاد ت اً فمن جهة، إنّ عاملاً وجمتمعات ونظم : يقني

 يف حال وجدت ردود وحلول أخرى، ويف وجه هذه اإلشكاليات، ومن جهة لالستدامة؛ القابل و أ باألمر املسموح به
ت الً جذرياً حتو " ق باملستقبل بل تتطلّب باحلاضر أو املاضي بصلة، فمن غري املمكن أن تكون هي نفسها تتعل مت " 

 . من أجل وضع سياسات جديدة وتنفيذها األجل الطويل رؤية ال للمفهوم و

 ، يف إطار جمموعة ممارسات املسؤولني عـن وضـع املنـاهج دف التحضري للمؤمتر الدويل للتربية، نظّم مكتب التربية الدويل 2
 الوثائق والتقارير الصادرة عن هذه االجتماعات . الدراسية، عشرات احللقات الدراسية اإلقليمية اليت مسحت بتقييم هذه الشواغل

org . unesco . ibe . www : متاحة على موقع مكتب التربية الدويل على اإلنترنت
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 وبالتايل فإنّ املوضوع يأخذ طابعاً طموحاً إذ إنه يسنح فرصة إجراء تغيريات من العمق داخل النظم التربوية
 ن الوهم إجياد لغة مشتركة أليس م . ا يرتديه اليت األمهية بعض املخاطر، بالرغم من يف الوقت نفسه، ، ولكنه يطرح

 مشتركة تتعلق بتحسني السياسات فيما بني إىل وجهات نظر والتوصل والتوصل إىل اتفاق يف اآلراء على صعيد العامل
 دولة عضواً مع التباين الكبري املوجود يف أوضاع كل منها؟ وعلى سبيل املثال، من املعروف يف البلدان النامية أنّ ١٩٣

 ائة من األطفال والشباب ذوي اإلعاقات ال حيصلون على التعليم وغالباً ما يكونون، على حد قول يف امل ٩٠ أكثر من
 تم إعادة النظر يف سياسة إدماج املعوقني يف صفوف عادية بعد عدة عقود ي ويف حني . .. " أطفاالً غري مرئيني " اليونيسف

 كثرية أخرى يف أماكن منظور فيها مطبقة أو غري غري تزال هذه السياسة نفسها من املمارسة يف العديد من البلدان، ال
 ه التمهيدي من هذ نونية الدولية املوجزة يف اإلطار هل من املمكن املضي قدماً باالستناد إىل األطر القا ... من العامل

 إىل التشريعات التصديق على املعاهدات الدولية حيتم على احلكومات أن تنقل أحكامها " الوثيقة، يف حني إننا نعلم أنّ
 ال ) ٥ من أصل ١ أي ( بلداً ٣٨ بلداً قدموا مؤخراً التقارير، ١٧٣ ولكن، من أصل جمموع بلغ . الوطنية وأن تطبقها

 ، إذا استثنينا ٣ من أصل ١ يتضمن دستوره أحكاماً تنص على التعليم األساسي ااين واإللزامي، ويبلغ هذا املعدل
 فعلياً، هل يتمتع وزراء التربية، جامع ويف وجه التحدي الذي يطرحه بناء جمتمع ٣ " . ريكا الشمالية وأوروبا الغربية أم

 األمور؟ وهل من املمكن جتاوز اخلطب البسيطة لتغيري جمرى بالرغم من إرادم السياسية، بسلطة كافية وبوسائل تقنية
وإعالنات النوايا؟ الغنية مبعانيها

 والتعليم بشكل متزايد على أما عامالن رئيسيان للتنمية املستدامة وللنمو ينظر إىل كلٍ من املعرفة " ويبقى أن
 بلد يف اجتماع املائدة املستديرة حول التعليم والتنمية االقتصادية ١٠٠ لقد شارك وزراء التربية من حوايل . االقتصادي

 للمؤمتر الدورة الرابعة والثالثني مبناسبة انعقاد ٢٠٠٧ أكتوبر / تشرين األول ٢٠ و ١٩ الذي مت تنظيمه يف باريس يومي
 من شأنه أن يشجع ٤ جامعاً وتعليماً العام لليونسكو، وأكّدوا التزامهم لصاحل التعليم اجليد باعتباره حقاً للجميع

 ٥ ." لالستقرار االجتماعي والسلم وفض النـزاعات بني اجلنسني، ويكون أداةً اإلنصاف واملساواة

 اليونسكو مهمة دعم اجلهود اليت تبذهلا الدول األعضاء لضمان تعليم مجيع ويف إطار واليتها، توكل إىل
 اطنني والسيما من هم مهمشون أو مستبعدون من النظام، وذلك من أجل وضع حد لتمييزهم فيما يتعلق باحلصول و امل

 غرار ذلك الذي سيجمع ممثلني إنّ مؤمتراً دولياً، على . على مجيع مستويات التعليم واملشاركة الفعالة فيها والنجاح فيها
 يف جنيف، يأخذ كل معانيه عندما تكون األوضاع خمتلفة واآلراء ٢٠٠٨ نوفمرب / من العامل أمجع يف تشرين الثاين

 تقاسم التبادل و لألوضاع وعلى ومتعمق قوم على حتليل صريح ة ت هج جديد ن متباعدة وعندما توجد احلاجة إىل بناء
 حتدياً للتربية تشكّل إذاً الدورة الثامنة واألربعون للمؤمتر الدويل . تركة لبناء عامل أفضل وعلى اإلرادة املش اخلربات
 التعليم كار ألنّ الشمولية هي يف صميم أهداف ا وعلى وجه اخلصوص التحدي الكامن يف جتديد التزامات د - متميزاً

 . وفرصة فريدة من أجل املضي قدماً يف التعليم يف العامل - للجميع

 ملخـص، هل هو هدف ممكن حتقيقه؟ - ٢٠١٥ توفري التعليم للجميع يف ، ٢٠٠٨ ي حول التعليم للجميع لعام تقرير الرصد العامل 3
 . ١٠ ، الصفحة ٢٠٠٧ باريس، اليونسكو،

 . تشديد من طرفنا 4
 لليونـسكو، ، املؤمتر العام الرابع والثالثـون البيان الصادر عن اجتماع املائدة املستديرة لوزراء التربية انظر على وجه اخلصوص 5

 ، جنيـف، مكتـب ٢٠١٣ - ٢٠٠٨ استراتيجية مكتب التربية الدويل للفترة ؛ انظر أيضاً ٢٠٠٧ أكتوبر / باريس، تشرين األول
. ٦ ، الصفحة ٢٠٠٨ اليونسكو، - التربية الدويل
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 مرجعي إطار
 اليت سترسل إىل الدول األعضاء واملنظمات املدعوة ) ED/BIE/CONFINTED 48/3 ( الوثيقة الرئيسية للمؤمتر إنّ

 ستتطرق بشكل معمق إىل اإلشكاليات واملواضيع الرئيسية للتربية املؤمتر الدويل يف موعد أقصاه ستة أسابيع قبل بداية
 ال دف إىل التطرق للمؤمتر العرض العام اليت تتناول وثيقة هذه ال و . األربعني و ة اليت ستتم مناقشتها خالل الدورة الثامن

 دف إىل طرح بعض النقاط للنظر فيها، حىت يتمكّن الوزراء ومعاونوهم من ها بالتفصيل إىل املواضيع الفرعية ولكن
 يف الواقع، ليس مفهوم . مثرية لالهتمام شات التفكري ا منذ اآلن وحىت انعقاد املؤمتر واالستعداد هلا من أجل إجراء مناق

 واضحاً وسهل الفهم للجميع؛ واألمر سيان بالنسبة إىل العواقب السياسية والبيداغوجية اليت يشملها هذا اجلامع التعليم
 تربط ما هي العالقة اليت : وبالتايل، حتاول الوثيقة أن تأيت بعدد معني من التوضيحات على تساؤالت من قبيل . املفهوم
 باتمع والدميقراطية؟ عالم ينطوي مفهوم الشمولية يف التعليم؟ كيف تطور؟ من هم املستبعدون أساساً؟ اجلامع التعليم

 ؟ كيف ميكننا عملياً جامعة هل من املمكن وجود مدرسة ؟ اجلامع ما هي التغريات السياسية اليت ينطوي عليها التعليم
 ؟ اجلامع ووضع سياسات وممارسات التعليم التقدم إحراز املضي قدماً من أجل

 وبالتايل التأكد من صحة يتيح املؤمتر الوزاري أيضاً فرصة للتعرف بشكل أفضل على الوضع احلايل للمعارف
 إضفاء قليمية أو وطنية أو أكادميية، و األعمال اليت تنجزها اليونسكو أو غريها من املعاهد، سواء أكانت دولية أو إ

 أو يف جمال وضع املناهج ٦ اجلامع املوارد كثرية وغنية، إن يف جمال التعليم فإنّ ، وبالنظر إىل ذلك . ين عليها الطابع القانو
 . املعلومات واألفكار اليت ستلي إىل جمموع هذه األعمال أساساً وتستند .٨ القضاء على الفقر يف جمال أو ٧ الدراسية

 رغب جملس مكتب التربية الدويل يف أن يتمحور املؤمتر بشكل وبغية توفري أفضل دينامية ممكنة وجتنب التشتت،
 ومن شأن ذلك أن يسمح بالتطرق على التوايل إىل اإلشكاليات ). الثاين املرفق يف للهيكلية انظر الرسم البياين ( تتابعي

 " الكلي " املستوى ووصوالً إىل ) إطار مفهومي ( مع وضع رؤية إمجالية ) أم ال جامعاً أكان ( انطالقاً من مفهوم اتمع
 مع التساؤل ، ) لتعلم ا ممارسات التعليم و " ( الصغري " واملستوى ) النظم التربوية ( ى الوسيط واملستو ) السياسات العامة (

 ومن هذا املنظور، ينبغي أن نضع أنفسنا يف إطار تفكري واسع النطاق ورؤية . أخرياً حول مسألة كيفية املضي قدماً
 . يف األجل القريب واملتوسط والبعيد، من حيث العملية اإلجرائية التدابري املمكن القيام ا

 الشمولية واتمع والدميقراطية - ١
 بيداغوجية بل مسألة احترام حقوق اإلنسان، تعىن أساساً ليست إشكالية الشمولية أوالً مسألة تربوية أو

 طريقة اليت ميكن من خالهلا رؤية منط اتمع والرفاه وهي بالتايل جزء ال يتجزأ من ال . بتوجهات السياسة العامة لبلد ما
 وبالتايل، تظهر العدالة االجتماعية والشمولية االجتماعية والتعليم ". العيش سوياً " املنشود والطريقة اليت نتوقع من خالل

 ؛ انظر أيضاً ٢٠٠٦ ، باريس، اليونسكو، ضمان وصول اجلميع إىل التعليم : املبادئ التوجيهية للشمولية انظر على وجه اخلصوص 6
 . ٢٠٠٣ ، باريس، اليونسكو، مواد داعمة مقدمة للمديرين واملعنيني بالشؤون اإلدارية - امللف املعين بالتعليم اجلامع

 org . unesco . ibe . www : الوثائق متاحة على موقع مكتب التربية الدويل على اإلنترنت 7

 قام به مكتب التربية الدويل يف أفريقيا خالل السنوات األربع األخـرية من املمكن االطالع على النتائج الرئيسية للربنامج الذي 8
 على العنوان نفسه؛ وسـترد " التحليل واالبتكار املنهجيان للتعليم للجميع ومكافحة الفقر يف أفريقيا جنوب الصحراء " واملعنون

". مستقبليات " هذه النتائج يف عدد من جملة
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 ماعية املستدامة وليس يشكّل أساس التنمية االجت جامع إىل جمتمع ان إنّ الطوق . عوامل ال ميكن الفصل فيما بينها اجلامع
 أفال تقاس الدميقراطية، يف . ة اليت يتمتع ا بلد ما ي من املبالغ به القول إنّ الشمولية توفّر مؤشراً جيداً للصحة الدميقراط

 - هم وضع هم و خصائص مهما كانت - فيها آخر املطاف، استناداً إىل الطريقة اليت يتم ا معاملة األقليات واملستبعدين
 توفري استقاللية أكرب هلم حىت يلتزموا يف املشاركة كلياً يف احلياة االجتماعية؟ وتعمل على

 إنّ اإلقصاء من املشاركة اهلادفة يف احلياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية للمجتمعات من أكرب "
 استناداً إىل تعريف عامل االقتصاد و ٩ ." مرغوبة وما هذه اتمعات بفعالة وال . املشاكل اليت تواجه األفراد يف جمتمعنا اليوم

 تتميز الشمولية باخلربة االجتماعية املتقامسة على صعيد واسع : " ١٠ اهلندي املعروف أمارتيا سني، احلائز على جائزة نوبل
سنتمع ما وباملساواة املعممة لإلمكانيات وبفرص احلياة اليت ت دي ح للناس على صعيد فر واملشاركة النشيطة 

 " . ه جلميع املواطنني فا وبالتوصل إىل مستوى أساسي من الر
يقوم جامع ظهر الوضع احلايل لدول العامل أننا ال نزال بعيدين كل البعد عن هذه احلقائق وأنّ بناء جمتمع ي 

 يراه البعض ىت وال ميكن تصوره بالتايل إال مبثابة عملية متواصلة يشكل التعليم أحد مكوناا أو ح ، على مثاليات بالطبع
 ، يته البشرية ووظيفيته م إنّ التعليم جيب النظر إليه على أنه عامل ميسر لكل فرد فيما خيص تن . " " حجر الزاوية " مبثابة

 أو / مادية و ( وبالتايل، فإنّ اإلعاقة، كيفما كان نوعها . بصرف النظر عن أي عقبات موجودة، مادية كانت أم غريها
 لذا فإنّ الشمولية تتضمن اعتماد رؤية واسعة لتوفري التعليم . ن أن تشكل عامل إقصاء ال ميك ) أو عاطفية / اجتماعية و

 وكما يرد ١١ ." ، مبن فيهم املعرضون للتهميش واالستبعاد الدارسني للجميع من خالل تلبية طائفة االحتياجات اليت لدى
 نسانية واقتصادية واجتماعية وسياسية هامة إذا كانت هناك أسباب إ " : يف املبادئ التوجيهية لليونسكو املعنية بالشمولية

 وبناء العالقات فيما بني فإنّ ذلك يعد أيضاً وسيلة لتحقيق التنمية الشخصية ، اجلامع تدعو إىل اتباع سياسة وج للتعليم
 العيش " ضاً يتعلمون أي " يتعلمون معاً " ومن املشروع يف الواقع أن نفكّر أنّ األطفال الذين ١٢ ." واجلماعات واألمم األفراد

 ". معاً
 ال ينبغي أن تقاس نوعية التعليم بالنسبة إىل اكتساب املعارف أو املهارات فحسب، بل عليها من ناحية أخرى،

 ذات النوعية العالية إىل وضع توصلت بعض نعوت عملية التعلم " : حقوق اإلنسان واإلنصاف مقياس أن تستند إىل
 تتركّز هذه النعوت بشكل أساسي على ضرورة أن تتحلّى النظم التعليمية و . مستقل يف إطار تعريف نوعية التعليم

 وحيث يتميز النفاذ إىل العملية التعليمية أو العملية نفسها . باإلنصاف واإلدماج وتكون متوائمة مع األوضاع احمللية
 فإنّ حقوق األفراد واموعات غري أو التمييز ضد جمموعات معينة ألسباب إثنية أو ثقافية، بانعدام املساواة بني اجلنسني

 وبالتايل، فإنّ النظم التعليمية اليت ال تتضمن احترام حقوق اإلنسان ال ميكن اعتبارها نظماً ذات نوعية . معترف ا
 " ١٣ . وهذا يعين أيضاً أنّ كل تقدم حمرز باجتاه اإلنصاف يساعد على حتسني النوعية . عالية

 . ٩ لسابق، الصفحة ، املرجع ا مبادئ توجيهية للشمولية 9
10 Amartya Sen, Development as Freedom, Oxford University Press, 2001 

 . ٩ ، املرجع السابق، الصفحة مبادئ توجيهية للشمولية 11
 . ١١ املرجع السابق، الصفحة 12
. ٢٠٠٤ اريس، اليونسكو، ، ب اقتضاء النوعية - ، توفري التعليم للجميع ٢٠٠٥ تقرير الرصد العاملي حول التعليم للجميع لعام 13
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 واستناداً إىل تقرير حديث أصدرته منظمة . اجلامع اف يف صميم بناء اتمع ينبغي أن يكمن السعي وراء اإلنص
 البعد األول هو تكافؤ الفرص الذي : " التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، يشمل اإلنصاف يف جمال التعليم بعدين

 اعي أو األصل اإلثين، االجتم و يشمل أال يشكل الوضع الشخصي واالجتماعي، أي نوع اجلنس أو الوضع االقتصادي
 مثالً، - من التعليم للجميع أدىن أما البعد الثاين فهو الشمولية اليت تشمل مستوى . ة التربوي اإلمكانيات عقبة أمام حتقيق

 إنّ التصدي للفشل : هذان البعدان متالزمان بشكل وثيق . أن يتمكن كل شخص من القراءة والكتابة واحلساب
 . االجتماعي الذي غالباً ما يكون هو نفسه العامل املسبب للفشل املدرسي احلرمان ار املدرسي يساعد على جتاوز آث

 اإلنصاف املؤثرات متانة على ستثين أحداً هو أحد أكثر ي إنّ التعليم الذي يتيح الفرص نفسها أمام اجلميع وال ] ... [
 ١٤ ." يني التالحم والثقة االجتماع يعزز إنّ اإلنصاف يف التعليم ] ... [ . االجتماعي

 والشمولية؟ ... التعليم مسألة تعين اجلميع - ٢
 بل عميقة، كار هو أكثر من شعار أو فكرة ا كما فعل منتدى د " التعليم على أنه مسألة تعين اجلميع " إنّ تأكيد

 ليس فقط من ويتبين لنا بشكل متزايد أنه، يف البلدان اليت ميثل فيها االستثمار يف جمال التعليم التزاماً قوياً . هو واقع
 على املستوى الوطين - جانب وزارة التعليم بل من جانب مجيع اجلهات الفاعلة املعنية من السلطات العامة يف جمملها

 الشركاء يف واملعلمني واألهل واتمع املدين والسلطات الدينية والعامل االقتصادي ووسائل اإلعالم و - واإلقليمي واحمللي
 احملرز من حيث احلصول على التعليم واإلنصاف والنوعية والفعالية أصبحت عوامل أكثر بروزاً قدم التنمية، إخل فإنّ الت

 بالنسبة إىل البلدان اليت حتقق أفضل ٢٠٠٥ التقرير العاملي لرصد التعليم للجميع لعام وكما جاء يف . واستدامة
 ، وقيادة حكومية قوية ، تينة وطويلة األجل بالرغم من عدم وجود وصفة عاملية، فإنّ وجود رؤية للتعليم م : " النجاحات

 ١٥ ." هي شروط جناح اإلصالحات املتعلقة بالنوعية مالئم، تتمتع بدعم وهيئة تعليم حمفزة

 مسألة " للشمولية إال أن تكون، هي أيضاً، أنه من غري املمكن من البديهي ، " اتمعي " وبسبب بعدها العرضي و
 ومما ال شك فيه أنّ . اليت تتبعها الدولة إال نتيجة جمموعة السياسات اجلامع مع وال ميكن أن يكون ات ". تعين اجلميع

 مسألة الشمولية تتطرق بشكل أساسي إىل السياسات االجتماعية وتلك املتعلقة بالصحة وتلك املتعلقة باالقتصاد
 ذا إذاً التشديد على سياسات ملا . التخطيط القطري و ضر واالستخدام وتلك املتعلقة باهلجرة أو حىت تلك املتعلقة باحل

 . التعليم ذا الشكل؟ بكل بساطة، ألنّ النظم التربوية هي يف الوقت نفسه انعكاس للمجتمعات وموجه مهم لتحويلها
 . وجيد وزراء التربية واجلهات الفاعلة املعنية األخرى أنفسهم يف املقدمة لتنفيذ السياسات اليت تشجع الشمولية أو حتدها

 للشمولية ولكننا نعلم أيضاً أنّ نظاماً تربوياً ميكن أن يكون أيضاً أداةً قويةً يعاً أنّ التعليم ميكن أن يكون إننا نعلم مج
 ية إال بإمكانات حمدودة، غري أنّ تلك اإلمكانات تتكاثر عندما تكون ب تع وزراء التر م مبفردهم، ال يت ". آلية استبعاد "

 حقيقي ودائم يستند إىل الشراكات، وتتأتى عن إجراء حكومي األعمال قائمة على أساس حوار سياسي مؤسسي
 اقتضاء " املكرس ملوضوع ٢٠٠٥ يف التقرير العاملي لرصد التعليم للجميع لعام و . وطويل األجل ومتفق عليه متالحم
 نوعية املعلمني " : تتمتع مبا ال يقل عن ثالث خصائص مشتركة هي ، يشار إىل أنّ البلدان اليت حتقق جناحاً كبرياً " النوعية

14 Field  S.,  Kuczera  M.,  Pont  B.,  En  finir  avec  l’échec  scolaire  Dix  mesures  pour  une  éducation  équitable  Synthèse  et 

recommendations aux pouvoirs publics, Paris, OCDE, 2007, p. 2 

. ١٧ ، الصفحة ، املرجع نفسه اقتضاء النوعية - توفري التعليم للجميع 15
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 و أنه نابع من رؤية لديها واستمرارية السياسة املتبعة واملستوى العايل اللتزام القطاع العام لصاحل التعليم والذي يبد
 ١٦ ." سياسة قوية

 ما هي الشمولية؟ - ٣
 وتتفاعل مع تتناول عملية ينظر إىل الشمولية على أا " وفقاً للمبادئ التوجيهية لليونسكو املعنية بالشمولية،

 عرب زيادة املشاركة يف التعلم، والثقافات، واتمعات احمللية واحلد من االستبعاد الدارسني تنوع االحتياجات جلميع
 وتقتضي الشمولية إجراء تغيريات وتعديالت يف املضمون والنهج واهلياكل واالستراتيجيات، مع . داخل التعليم ومنه

 فال الفئة العمرية املالئمة واالقتناع بأن النظام العادي هو املسؤول عن تعليم مجيع تكوين رؤية مشتركة تشمل مجيع أط
 الرمسي تتعلق الشمولية بتقدمي الردود املالئمة على الطائفة الواسعة من احتياجات التعلم يف الوسط التعليمي . األطفال

 يعد يف التعليم العام، الدارسني بكيفية دمج بعض جمرد قضية هامشية متعلقة اجلامع وبدل أن يكون التعليم . وغري الرمسي
 هذا التعليم جاً ينظر يف كيفية حتويل النظم التعليمية وغريها من األوساط التعليمية من أجل االستجابة لتنوع

 مل حتد من التأقلم مع التنوع والنظر إليه على أساس أنه عا والدارسني ني ويرمي هذا التعليم إىل متكني املعلم . الدارسني
 ١٧ " . وإثراء لبيئة التعلم، بدالً من كونه مشكلة

 : ينبغي ألي تعريف للشمولية أن يسلّط الضوء على ما يلي

 وليس جمرد استهداف املستبعدين؛ العناية باألطفال امللتحقني باملدارس الذين الدارسني التنوع الودي؛ إفادة مجيع : الشمولية هي
 متكافئة للوصول إىل التعليم أو اختاذ احتياطات معينة لبعض الفئات من األطفال دون قد يشعرون باالستبعاد؛ إتاحة فرص

 . استبعادهم
 رس خاصة ولكنها رمبا حتسني نوعية التعليم جلميع الدارسني؛ مدا جمرد استجابة ملسألة التنوع، وإمنا هي أيضاً : ليست الشمولية

 تلبية احتياجات طفل على عاقات فقط؛ إل بية احتياجات األطفال ذوي ا دعم إضايف للتالميذ داخل النظام التعليمي العادي؛ تل
 . ل آخر ف حساب ط

 تطور املفهوم : من اإلدماج إىل الشمولية التحول - ٤
 املراحل اليت تشكّل ١٨ املبادئ التوجيهية لليونسكو املعنية بالشمولية من خالل رسم بياين بسيط وبارز توضح

 ؛ ) االستبعاد ( طة النظر يف املشكلة يف مرحلة أوىل، نرفض بكل بسا . ولية يف جمال التعليم االنتقال من االستبعاد إىل الشم
 عندئذ نتخذ ، والذي يعترب خارجاً عن النظام ) القبول ( يف االعتبار الواقع املطروح أمامنا إذا أخذنا ويف مرحلة ثانية،

 أما ). إضفاء الطابع املؤسسي عليها يف التعليم اخلاص والعمل الطوعي مث يتم اإلحسان تقوم أساساً على ( متييزية تدابري

 . ٥٨ ، املرجع نفسه، الصفحة اقتضاء النوعية - توفري التعليم للجميع 16
 . ١٢ ، املرجع السابق، الصفحة مبادئ توجيهية للشمولية 17
. ٢٤ ، املرجع السابق، الصفحة مبادئ توجيهية للشمولية 18
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 . املرحلة الثالثة فهي مرحلة التفهم اليت تؤدي إىل عملية اإلدماج يف إطار التعليم املكيف لتلبية االحتياجات اخلاصة
 . واملرحلة األخرية اليت تعتبر مرحلة املعرفة هي مرحلة الشمولية يف التعليم

 فقد مشلت عملية تطور ميدان التعليم اخلاص . كما نعرفها اليوم إىل التعليم اخلاص تعود أصول الشمولية "
 اليت استكشفت النظم التعليمية عربها خمتلف الوسائل لالستجابة لألطفال ذوي اإلعاقات، املراحل جمموعة من

 ويف كملة للتعليم العام، ويف بعض احلاالت، قدم التعليم اخلاص بوصفه ت . الذين جيدون صعوبة يف التعلم وللتالميذ
 فتوكل مهمة التعليم : خمتلفة املسؤولة وزارات ال ويف احلالة األخرية، غالباً ما كانت ١٩ ." حاالت أخرى كان منفصالً متاماً

 يف . " العام إىل وزارة التربية، يف حني توكل مهمة التعليم اخلاص إىل وزارة الصحة أو وزارة الشؤون االجتماعية
 حيث من و ، لقيت مسألة مدى مالءمة نظم التعليم املنفصلة معارضة من منظور حقوق اإلنسان السنوات األخرية

 ٢٠ ." الفعالية أيضاً

 وقد - ويعترب اإلدماج يف الواقع 21 ". " اإلدماج " نقلت ممارسات التعليم اخلاص إىل التعليم العام عرب ج سمي "
 حيققون تقدماً أفضل عندما يتم " ذوي االحتياجات اخلاصة " اب أنّ األطفال والشب - اث أمهية هذه اخلطوة أكدت عدة أحب

 مبدارس متخصصة سواء من حيث منوهم الفكري أو العاطفي أو اقهم إحل عن دجمهم يف صفوف عادية، عوضاً
 يتزايد االعتراف، وعلى وجه اخلصوص . " وقد أصبحت هذه اخلطوة القاعدة املتبعة يف معظم البلدان املتقدمة ... االجتماعي

 يف أوروبا، بأنه من األفضل لألطفال ذوي االحتياجات اخلاصة أن يوضعوا يف مدارس عادية مع متتعهم بأشكال خمتلفة من
 وتظهر ٢٢ . " ة اجلامع وخالل السنوات األخرية، قامت بلدان نامية كثرية مببادرات من أجل ترويج املدارس . الدعم اخلاص

 سياسات اإلدماج مل حتظَ باإلمجاع، حىت ولكن ٢٣ . بالنسبة إىل التعليم اخلاص حقيقية اجلامع األحباث بالفعل أنّ مزايا التعليم
 ينبغي لألطفال والشباب ذوي " ( أيدولوجية " فهي غالباً ما تصطدم مبقاومة تكون يف الوقت نفسه . يف البلدان املتقدمة

 أساساً من جانب " ( مؤسسية " و ) العادي االحتياجات اخلاصة أن يكونوا حتت رعاية أخصائيني من خارج النظام التعليمي
 ). أو حىت األطباء وعلماء النفس املربني املتخصصني ومؤسسات الرعاية

 مثل تغيري ( والبد من التسليم بأنّ عملية اإلدماج عملية متطلبة وجناحها يستلزم اختاذ تدابري مهمة مصاحبة هلا
 شرية واملواد عداد املباين، وتدريب املعلمني، وتوفري املوارد الب ثقافة املعلمني وغريهم من املوظفني يف جمال التعليم، وإ

 مل تصحب بتغيريات يف تنظيم املدرسة " الدمج " كان االعتراض الرئيسي على اإلدماج أن عملية " .). البيداغوجية، إخل
 على املستوى التنظيمي يري وتبني أن هذا الغياب للتغ . العادية، ومنهجها الدراسي واستراتيجياا يف جمال التعليم والتعلم

 ٢٤ ." اجلامع يشكل أحد العقبات الكربى اليت تعترض تنفيذ سياسات التعليم

 . ٧ املرجع نفسه، الصفحة 19
 . املرجع نفسه 20
 . املرجع نفسه 21
 . ٣١ الصفحة هل هو هدف من املمكن حتقيقه؟ - ٢٠١٥ جميع يف التعليم لل 22
 . ١٦٤ ، الصفحة اقتضاء النوعية - التعليم للجميع : انظر على سبيل املثال 23
. ٧ ، املرجع نفسه، الصفحة املبادئ التوجيهية للشمولية 24
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 من هم ضحايا االستبعاد يف جمال التعليم؟ - ٥
 فاملستبعدون هم أوالً ". متخفية " تكون نوعاً ما ظاهرة أو ميكن أن يرتدي االستبعاد يف التعليم أشكاالً حمتلفة

 إحرازه ؛ وبالرغم من التقدم املهم الذي مت على إمكانية التعليم بكل بساطة ال حيصلون باب الذين مجيع األطفال والش
 ويأيت يف . مليون طفل ال يرتادون املدرسة، تشكل الفتيات غالبيتهم ٧٧ يف هذا اال، اليزال هناك يف العامل اليوم قرابة

 . من دون أن يكونوا قد حصلوا مستوى كافياً من التعليم األوان قبل تركوا النظام التعليم الذين املرتبة الثانية أولئك
 الذي غالباً ما يبدأ يف السنوات املدرسية األوىل ويستمر فيما بعد كحلقة مفرغة الفشل املدرسي وهناك أيضاً ضحايا

 نوعاً ما الذي يعترب - حىت ولو كنا نعرف أنّ الرسوب غري جمد يف أغلب األحيان ومكلف جداً - الرسوب ومنها
 السيما املعوقون ( " ذوو االحتياجات اخلاصة " واملستبعدون هم األطفال والشباب ." املشكلة اجلانب املخفي من "

 حسب منظمة التعاون والتنمية يف امليدان " األطفال واملراهقون املعرضون للخطر " وينتمي أيضاً ). جسدياً أو عقلياً
 املهاجرون، واألقليات ( ن يف الغالب جمموعات مهمشة وضعيفة نوعاً ما االقتصادي إىل فئة املستبعدين، وهم يشكلو

 اإلثنية أو اللغوية أو الثقافية أو الدينية، وضحايا الفقر، وأطفال الشوارع، واألطفال العاملون، واألطفال الالجئون أو
 دز، واألطفال املعتدى عليهم، اإلي / املشردون، واألطفال الرحل، واألطفال اليتامى ضحايا فريوس نقص املناعة البشرية

 مجيع األطفال ، ظم األكثر أداًء وتقدماً ن ولكن بدرجات متفاوتة وحىت يف ال ، وينضم أخرياً إىل املستبعدين . .) إخل
 ... وملا يصبون إليه وبالتايل، ال جيدون أي معىن حقيقي حليام الحتياجام التعليم والتعلم ال يستجيب والشباب الذين

 هذه األشكال من االستبعاد وترويج م وجود حل سحري وحيد ملكافحة مجيع البديهي أن نزع قد يكون من
 ينبغي أن يشدد حني ويف بعض البلدان، تطرح املشكلة بشكل إمجايل، يف . الشمولية لكل جمموعة من هذه اموعات

 حتتاج و . يف بلدان أخرى .) ملهاجرون، إخل الفتيات والفقراء واألقليات اإلثنية وا ( االنتباه على جمموعات معينة وضعيفة
 ولكن يف حاالت ). اجتماعية ألسباب طبية أو نفسية أو ( بعض اموعات إىل تدابري مكيفة بشكل خاص مع وضعها

 وليس اعتبارها أمراً وتعديلها ا هي اليت جيب إعادة النظر فيها فإنّ النظام التعليمي نفسه واملبادئ اليت يقوم عليه ، عدة
 . غاً منه مفرو

 سياسات تربوية جديدة قائمة على الشمولية - ٦
 وهذا التعبري أكثر مالءمة من . عموماً عند القيام بتعديل نظام تربوي من العمق " إعادة تأسيس " تعبري يستخدم

 على مفهوم التغيري من حيث الشكل يف حني أنّ التغيري املطروح يشمل يف الذي ينطوي " إصالح " أو " جتديد " تعبري
 ويرتدي ذلك أمهية خاصة يف حال وضع السياسات التعليمية للشمولية ألننا إذا أردنا أن نقدم . احلقيقة املضمون نفسه

 قة النظم احلالية األطفال والشباب فرصاً حقيقية للتعلم، فينبغي لنا أن نستفهم بشكل أساسي حول عال جلميع
 أوالً إىل اجلامع وبالتايل، من الضروري أن تلجأ سياسة التعليم . وهيكلياا ووظيفياا وحىت الفلسفة اليت ترتكز عليها

 تستمر يف العمل على أساس ، يف كافة أرجاء العامل ، يبدو أنّ النظم التعليمية و . حتليل وإعادة نظر متعمقة يف حقيقتها
 أو الطابع " التلميذ املتوسط " من قبيل " ( األساطري " أو على أساس عدد من متوارثة من املاضي " دات معتق " أو " عروض "
 هي ليست املدرسة ومفادها أنّ - الشعورية اليت غالباً ما تكون - أو العادي للفشل املدرسي أو حىت الفكرة " الطبيعي "
 مل حيلم أي معلمٍٍ ). و التأقلم مع النظام مهما كان الثمن ه التلميذ عدة للطفل بل العكس وبالتايل، ما نطلبه أوالً من امل

 . متاماً جيدين يبدون رغبة يف التعلّم؟ ولكن الواقع خمتلف تالميذَ يوماً يف دخول صف ال يضم إال
 والصعوبات النامجة عن تنفيذ سياسات اإلدماج، ) التعليم اخلاص ( يف وجه احلدود اليت تطرحها سياسات التمييز

ويعين هذا املفهوم أن احتمال إحراز ". ملفهوم االحتياجات اخلاصة " دة النظر يف الفكر إىل إعادة وضع تصور أدت إعا "
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 حتجر وعن التقدم هو أكثر إذا اعترفنا بأنّ الصعوبات اليت يواجهها التالميذ هي ناجتة عن الطرق اليت تنظَّم ا املدارس
 دارس أن تصلح وعلى علوم التربية أن تحسن بطرق تؤدي إىل ولقد حاجج البعض بأن على امل . أساليب التدريس

 وعدم النظر إىل االختالفات الفردية على أا مشاكل ينبغي حلها وإمنا هي فرص - االستجابة يإجيابية لتنوع التالميذ
 الضروري الذي " اجلذري تغيري ال " جند أنفسنا يف صميم اإلشكالية األساسية اليت ينبغي أن توجه ٢٥ " . إلثراء التعلم

 ، الذي لطاملا كان موجوداً، ال يزال ينظَر إليه يف الغالب كمشكلة، يف حني تنوع التالميذ إنّ : اجلامع يستلزمه التعليم
 ذا التنوع بصورة إجيابية، باعتباره ثراًء وليس عقبة أمام األداء ، كما ذكر سابقاً، التسليم يتطلّب اجلامع أنّ التعليم

 . س والصفوف للمدار " اجليد "
 بإجيابية مع تنوع التالميذ وعدم النظر للتعامل ترى اليونسكو يف الشمولية جاً دينامياً " ومن هذا املنظور،

 فإنّ التحول إىل وبالتايل، . إىل االختالفات الفردية على أساس أا مشاكل، وإمنا على أساس أا فرص إلثراء التعلّم
 ولكي تنفذ الشمولية بفعالية، على البلدان . و تنظيمي ولكنه أيضاً حترك بفلسفة واضحة الشمولية ليس جمرد تغيري تقين أ

 أن حتدد جمموعة واضحة من املبادئ التوجيهية إىل جانب أفكار عملية لتوجيه عملية االنتقال إىل سياسات تتناول
 وميكن تفسري هذه . خمتلف اإلعالنات الدولية وميكن االستناد يف ذلك إىل مبادئ الشمولية املبينة يف . الشمولية يف التعليم

 ٢٦ ." املبادئ وتكييفها حسب سياق كل بلد على حدة

 النظم لتغيري وإصالح الطريقة اليت تواجه كلي تكييف منظور يعين ذلك وجوب ومن وجهة النظر السياسية،
 عليم ووضع استراتيجيات متماسكة من جاً متعدد القطاعات أو تلقائي للت ويشمل ذلك  . االستبعاد من خالهلا التعليمية

 السلوك يف اتمع واتمعات ) ب ( والتشريع؛ السياسة ) أ : ( ثة مستويات أساسية ال أجل ضمان تغيري مستدام على ث
 ، معدة لألخذ يف االعتبار و شاملة إا استراتيجية . ممارسات التعليم والتعلم، إىل جانب اإلدارة والتقييم ) ج ( احمللية؛

 قر والتهميش االجتماعي والثقايف والتمييز ف مصادر االستبعاد اليت كانت يف السابق مقسمة من قبيل ال ، رابط بشكل مت
 . القائم على نوع اجلنس واألصل اللغوي أو اإلثين واإلعاقات وفريوس نقص املناعة البشرية واإليدز

 من منظور عملي اجلامع التعليم - ٧
 والسيما عندما تكون هذه األخرية نظرية حمضة أو مثالية لدرجة أا " النماذج " هناك خشية بشكل عام من

 تبدو صعبة املنال أو حىت عندما تفهم على أا قابلة للنقل كما هي إىل سياقات أخرى، من دون أخذ املسافة املطلوبة
 ما هي : أن نتساءل عملياً اجلامع ولكن، قد يكون من املهم عندما نطبق التعليم . أو وضعها يف السياق املناسب

 ة حقاً؟ يعرض املثال التايل ميزة أنه ينبع من سياسة حكومية حقيقية وهي حكومة جنوب اجلامع خصائص املدرسة
 بشكل وثيق مجيع اجلهات الفاعلة يف النظام شاركت فيها لالستبقاء املدرسي أستراليا اليت وضعت ونفّذت خطة عمل

 بالشكل الذي مت حتديدها به اجلامع د خطة العمل هذه إىل مبادئ التعليم وتستن . ألف تلميذ ١٤ التعليمي، ومشلت
 إقامة عالقات جيدة بني مجيع أعضاء اتمع املدرسي هي يف صميم ممارسات املدرسة " ووفقاً خلطة العمل هذه، . أعاله
 يع بأم يعاملون كأفراد هلم ة بثقافة تروج االنتماء والتواصلية حبيث يشعر اجلم اجلامع سوف تتمتع املدرسة . ة اجلامع

 . ٧ ، املرجع نفسه، الصفحة املبادئ التوجيهية للشمولية 25
. ١٠ ، املرجع نفسه، الصفحة ية املبادئ التوجيهية للشمول 26
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 ة هي مدارس تقدم الرعاية وترفع من قيمة مجيع األعضاء فيها بغض النظر عن ثقافتهم أو اجلامع إنّ املدارس . قيمتهم
 ٢٧ " . خلفيتهم االجتماعية واالقتصادية أو صحتهم البدنية والعقلية أو اإلجنازات والقدرات التعليمية اليت يتمتعون ا

 ة ميكن من خالهلا ختيل كيف يعمل كل ذلك اجلامع للمدارس ) أو مؤشراً ( خاصية ست عشرة ة كذلك وتعرض الوثيق
 . يف احلياة املدرسية اليومية

 و فكرة أ س سراباً لي اجلامع أساساً من جهة يف أنه يبين أنّ التعليم " النموذج " تكمن املنفعة املستقاة من مثل هذا
 اليت تشملها مثل هذه ظهر قائمة اخلصائص ولكن من جهة أخرى، ت . ملمارسة اليومية من املمكن حتقيقه يف ا جتريدية، بل

 نّ اازفة الرئيسية تكمن يف آخر املطاف دائماً على مستوى إىل أ املدارس بوضوح سلسلة من املؤشرات اليت تشري
 درسون واآلباء واتمعات احمللية واإلدارات يعترب امل : " وكما يرد يف املبادئ التوجيهية لليونسكو بشأن الشمولية . املدرسني
 يف جمال التعليم من ضمن اجلهات الفاعلة اليت عاهد التدريب واملقاولون العاملون وخمططو املناهج الدراسية وم املدرسية

 ذ يف وتنطوي الشمولية الفعالة، يف الظروف املثلى، على التنفي . ميكن أن تكون مصدراً قيماً من مصادر دعم الشمولية
 ولذلك، فإنّ املدرس املنتظم . واتمع ال يتحقق إال نادراً املدرسة بيد أنّ هذا التكافل بني . املدرسة ويف اتمع بشكل عام

 ومع ذلك، فإنّ وزارة التعليم تناط ا مسؤولية . هو الذي يتحمل أقصى قدر من املسؤولية عن التالميذ وتعلُّمهم اليومي
 ٢٨ ." احة يف املدارس حمورها الطفل، وضمان تنفيذها وتقييمها ضمان صياغة برامج مت

 فكيف يتم حتضري املدرسني؟ . قدرة ال تعوزهم وأحياناً ن تائهني ولكن يف الواقع، يبقى املدرسون يف غالب األحيا
 أو مهمشة أو معرضة للخطر يف جمال ىل جذب أشخاص ينتمون إىل جمموعات حمرومة وكيف يتم تعيينهم؟ هل نسعى إ

 ؟ وهل تتسىن هلم الفرصة " ثقافة الشمولية " التعليم؟ وخالل تدريب املدرسني، هل تتسىن الفرصة أمامهم للحصول على
 للعمل ميدانياً يف املدارس؟ وهل يتم تشجيعهم للنظر إىل التنوع باعتباره نوعاً من اإلثراء؟ وهل هم مهيأون لفهم

 إىل تزويدهم باملهارات الالزمة واألدوات التربوية ليأخذوا يف التوقعات واالحتياجات الفعلية للتالميذ؟ هل نسعى
 ) املوارد البشرية واملادية ( ما هو الدعم االعتبار تلك االحتياجات ويضعوا استراتيجيات تربوية وبالتايل يواجهوا التنوع؟

 لتشجيع للخروج من الذي حيصلون عليه يف عملهم اليومي؟ هل هم حمفزون ومهيأون للعمل ضمن أفرقة؟ هل يلقون ا
 كيف ف ال ميكن احلصول عليه بشكل ائي، اجلامع باعتبار أنّ التعليم ؟ " حنن ومدرستنا " لصاحل منطق " أنا وصفي " منطق

 إذا تبقى من دون إجابة وال ميكننا جتنبها يتم تنظيم التدريب املتواصل ومن يقوم بذلك؟ هناك الكثري من األسئلة اليت
 . قاعة الصف على مستوى لممارسات أردنا تغيرياً فعلياً ل

 كيف منضي قدماً؟ - ٨
 لقد علّمنا علم االجتماع املتعلق بالتغيري أنه ينبغي للعمل السياسي أن يقوم على ثالثة عناصر مرتبطة فيما بينها

 على يقوم ونظراً للتعقد املصاحب لعملية فهم نظام تعليمي . واإلرادة والقدرة املعرفة : وهذه العناصر هي . لكي ينجح
 وإرادة سياسية واضحة ) ملاذا؟ ( وبالرغم من رؤية شاملة مؤكدة . ، فإنّ تنفيذه يتطلب جهوداً مهمة اجلامع التعليم

 ويف هذه احلاالت، . القيام بذلك كيفية عرفة مب فيما يتعلق ة تائهني غالباً ما يكون املسؤولون عن النظم التعليمي ، ) ماذا؟ (

27 Government of South Australia, Supporting young people’s success forging the links, Learning from the School Retention 

Action Plan, A Publication of the Social inclusion Board, Adelaide, 2007, p.15. 

. ٢٠ ، املرجع نفسه، الصفحة ية املبادئ التوجيهية للشمول 28
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 ارب اآلخرين واالستلهام من ممارسات تعمل واستخدام أدوات متت جتربتها والتأكد من قد يبدو من النافع التعلم من جت
 غري معروفة أو حىت يف العامل، ولكنها غالباً ما تبقى " املمارسات اجليدة " مما ال شك فيه وجود العديد من و . صالحيتها

 . از ما هو موجود وما يبدو واعداً ويكمن أيضاً دور مؤمتر وزراء التربية من مجيع أرجاء العامل يف إبر . سرية
 دويل من الباحثني فريق أعده الذي ٢٩ شمولية ال ملؤشر لقد اخترنا أن نعرض هنا، كخالصة، العناصر الرئيسية

 ". اجلامع التعليم املعنية ب الدراسات مركز " يف إطار واملمارسني وغريهم من اجلهات الفاعلة يف النظام التعليمي وذلك
 ا الدليل على نطاق واسع يف الكثري من البلدان واملدارس، وهو متاح جماناً على اإلنترنت يف طائفة وقد مت استخدام هذ

 وميزاته الرئيسية هي بال شك التوصل إىل مقاربة تلقائية وبشكل دقيق وملموس ومفصل لكل األسئلة ٣٠ . من اللغات
 مبعىن أنه يوفر ملستخدميه " جامع " دليل هو نفسه وهذا ال . حقيقي جامع املمكن طرحها وحلها إلفساح اال أمام تعليم

 املادة الغنية عرض ولكن من املؤسف أنه من غري املمكن . أكرب ومشاركة نشطة يف كافة مراحل العملية اً شخصي اً إشراك
 الرغبة يف هذا الدليل، يف إطار هذه الوثيقة، بالتفصيل وحنن نتمىن أن تزود العناصر التالية القارئ ب ا ينطوي عليه اليت

 . استكشافه بشكل متعمق
 مترابطة فيما بينها ودف إىل ثالثة أبعاد مفهومي الشمولية واالستبعاد من خالل الدليل يعاجل بشكل عام،

 التعليم ممارسات إعداد ) ج ( و اجلامع التعليم سياسات وضع ) ب ( و اجلامع التعليم ثقافة استحداث ) أ ( : حتسني املدرسة
 أنّ على يشددون لكن املؤلفني ، مهم أمر األبعاد الثالثة يف االعتبار بشكل متزامن أو متوازٍ إنّ أخذ هذه . اجلامع

 أداة عمل بارزة للسلطات التعليمية يف الدليل وميثّل هذا . مبجملها لعملية حجر الزاوية ل استحداث ثقافة الشمولية يشكّل
 ، كونه كامالً " خريطة طريق " قيقية تقوم على خطة عمل ح يتحول هذا الدليل إىل ومن املمكن أن . كافة أرجاء العامل

 بشكل كبري ويستند إىل تفكري متني ومصوغ بلغة ميكن فهمها، مما قد يتيح الفرصة أمام مجيع أولئك الذين يرغبون يف
 تدرجيي على مستوى املدرسة بشكل يف إدخال ودعم كل مرحلة يف عملية التغيري " املضي قدماً حنو املزيد من الشمولية "

 . وملموس
 ضمان : املبادئ التوجيهية للشمولية الوثيقة املنقحة حول وأخرياً، سوف تكون اليونسكو سعيدة يف تقاسم

 وقد مت حتديث الوثيقة اليت . للتربية مع املشاركني يف الدورة الثامنة واألربعني للمؤمتر الدويل وصول اجلميع إىل التعليم
 واملعارف يف السنوات األخرية املاضية املبادئ التوجيهية التجارب النامجة عن تطبيق ، استناداً إىل ٢٠٠٥ نشرت عام

 الثامنة واألربعني للمؤمتر تنظيم الدورة ل إعداداً اإلقليمية وحلقات العمل املكتسبة من خالل االجتماعات التشاورية
 اليت بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقات االتفاقية عملية التنقيح، خالل ، وقد أُخذت يف االعتبار . للتربية الدويل

 . وهلا على التصديق العشرين عليها بعد حص ٢٠٠٨ مايو / أيار ٣ دخلت حيز النفاذ باعتبارها اتفاقية لألمم املتحدة يف
 من أجل حتليل وضع املسؤولني التربويني توفري أداة سياساتية إىل من دون تغيري، أال وهو املبادئ التوجيهية ويبقى هدف

 تقدم اليونسكو . النظام واملدرسة الواجب إدراجها على مستويي وختطيط االستراتيجيات والتدابري لشمولية يف التعليم ا

 ، مركز الدراسـات املعنيـة بـالتعليم اجلـامع، تطوير التعليم واملشاركة يف املدارس : مؤشر للشمولية ، . وأينسكو م . بوث ت 29
) CEEI/CSIE ( بريستون ، ) ٢٠٠٢ ، ) اململكة املتحدة . 

 العربيـة ولغـة الباسـك والبوسـنية والبلغاريـة : واللغات املتاحة هي التالية uk . org . eenet . www : عنوان املوقع على اإلنترنت 30
 ) كيبيك ( والفرنسية ) مالطة ( والتشيكية والدامنركية واإلنكليزية ) التقليدية ( والصينية ) املسهلة ( والكاستيليانية والكاتاالنية والصينية

. والفيتنامية ) أمريكا الالتينية ( والرومانية والصربية واإلسبانية ) ل الربازي ( واألملانية واملالطية والربتغالية

http://www.eenet.org.uk/
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 كمشروع وثيقة، حىت يتمكّن املشاركون من للتربية إىل الدورة الثامنة واألربعني للمؤمتر الدويل املبادئ التوجيهية
 . لتحسني واإلثراء يف املستقبل ا ملزيد من تقدمي التعليقات عليها و مناقشتها

 ال تزعم الوثيقة السابقة الذكر بأا شاملة، وهي دف بكل بساطة إىل اقتراح بعض عناصر املعلومات املعدة
 منفتحة للتربية مناقشات الدورة الثامنة واألربعني للمؤمتر الدويل تكون لدعم وإثراء تفكري الوزراء ومعاونيهم حىت

 جدير عامل " غاية الوصول إىل يتقدم اتمع الدويل أكثر فأكثر باجتاه فّزة على العمل، بغية أن ومنتجة وبناءة وحم
 . الشباب والكبار ، وجدير أيضاً ب ال األطف جبميع - ٣١ " باألطفال

 أهداف املؤمتر

 ه استعراض معمق موعة هذ إىل املشاركة يف للتربية تسعى الدورة الثامنة واألربعون للمؤمتر الدويل
 : الرئيسية ما يلي ا أهدافه وبالتايل، ستشمل . اإلشكاليات، دف اختاذ ما يلزم من إجراءات

 يتسم باالنفتاح والعمق بشكل حول السياسات واملمارسات التعليمية؛ واملناقشة احلوار الدويل حفز وتعزيز •
 صوغ وتنفيذ سياسات تعليمية وآثارها يف اجلامع بالتعليم بشأن املسائل األساسية املرتبطة وتقاسم اخلربات

 فعالة وذات نوعية ودميقراطية؛ منصفة و
 دور استعراض و ؛ اجلامع التطورات احلديثة ملفهوم التعليم يأخذ يف االعتبار إطار مرجعي مشترك بناء •

 ار اليت تنجح يف األخذ يف االعتب النظم التعليمية حتديد و ؛ اجلامع يف وضع وتنفيذ سياسات التعليم احلكومات
 لالستجابة إىل تنوع التوقعات الدور احلاسم للمعلمني تنوع التالميذ وتروج التعليم مدى احلياة وتشدد على

 ؛ للدارسني التعليمية واالحتياجات
 فيما يتعلق بالسياسات التعليمية؛ الدروس املستخلصة و املثرية للجدل أو التوافقية املسائل حتديد •
 تسمح بتطوير القدرات الفردية والسيما اجلماعية والوطنية والدولية، اليت يات التوص و االستنتاجات اعتماد •

 ، يف كافة أرجاء العامل، سياسات تعليمية قصرية وطويلة األجل بشأن هذه املسائل دف إعداد رؤى وصوغ
 جتماعية يف الوقت نفسه مع االحتياجات التعليمية لألفراد واتمعات ومع الوقائع اال أكثر مالءمة تكون

 . مستهلّ القرن الواحد والعشرين االقتصادية يف و
 : ل قيمته املضافة وينبغي أن يستفيد مبا أمكنه مما يشكّ بعداً عاملياً للتربية إنّ إطار اليونسكو يعطي املؤمتر الدويل

 . بفضله من خربات اآلخرين تغتين الذي ميكن لكل منطقة أن البعد األقاليمي

 برجمة أعمال املؤمتر
 عند الساعة التاسعة نوفمرب / تشرين الثاين ٢٥ يوم الثالثاء للتربية سيجري االفتتاح الرمسي للمؤمتر الدويل

 . وسوف جتري أعمال املؤمتر حسب جدول األعمال الذي يرد يف صيغته املؤقتة يف املرفق األول . ً والنصف صباحا

. وفقاً للعبارة اليت تستخدمها منظمة اليونيسف 31
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 وجملسه أن يأخذا يف االعتبار كتب التربية الدويل م سكو إىل س التنفيذي واملؤمتر العام لليون وقد طلب ال
 اهليكلية العامة اإلبقاء على مت وبالتايل، . للتربية التجارب اإلجيابية احملققة خالل الدورتني السابقتني للمؤمتر الدويل

 وأُدخلت ) الثاين انظر العرض البياين يف املرفق ( ) العمل وحلقات اجللسات العامة، و واخلتامية، التمهيدية املناقشتان (
 . واملنهجية اهليكلية بعض التحسينات على

 أربع ، و برئاسة املدير العام لليونسكو خالل اجللسة العامة متهيدية مناقشة سوف جتري أعمال املؤمتر على شكل
 التمهيدية واملناقشة . خالل اجللسة العامة مناقشة ختامية و موجزة جلسات عامة تعقبها عمل مواضيعية حلقات

 إىل التطبيق من الرؤية : اجلامع التعليم : " واملناقشة اخلتامية معنونة " االستيعايب اتمع إىل اجلامع من التعليم : " نونة مع
 ." العملي

 ملاذا : على التجربة قائمة إعداد سياسات : " للمؤمتر اإلشكالية املركزية وسوف يتم التطرق بشكل أساسي إىل
 املطروحة حللقات واملواضيع . اللتني ستعقبها املوجزتني اجللستني العامتني و ل حلقات العم خالل " حنن حباجة إليها؟
 : العمل هي التالية
 ضمون امل و والنطاق النهوج : اجلامع التعليم : ١ مل ع حلقة ال

 سياسات القطاع العام : اجلامع التعليم : ٢ حلقة العمل
 قال وعمليات االنت النظم والروابط : اجلامع التعليم : ٣ مل ع حلقة ال

 واملعلمون الدارسون : اجلامع التعليم : ٤ حلقة العمل
 ١ وحلقتا العمل تشجيع مشاركة املندوبني إىل أقصى درجة، سوف جتري التبادالت ومناقشة مفتوحة وبغية

 قاعتني خمتلفتني فستجريان على مرحلتني بالتزامن يف ٤ و ٣ حلقتا العمل ؛ أما أربع قاعات خمتلفة على التوايل يف ٢ و
 ). يف املرفق الثالث للتربية للدورة الثامنة واألربعني للمؤمتر الدويل ة املؤقت ية اهليكل انظر (

 عن اهتمامها باملوضوع وسوف تشارك يف عديدة حكومية ت منظمات دولية ووطنية وحكومية وغري وقد أعرب
 . أو متويل حلقات العمل هذه / تنظيم و

 األساس املفهومي وتتطرق إىل اإلشكاليات الرئيسية ) مرجعية وثيقة ( سوف تعرض الوثيقة الرئيسية للمؤمتر
 الوثيقة يف موعد أقصاه ترسل ووفقاً للوائح اليونسكو، سوف . ولكل حلقة عمل على حدة املؤمتر الدويل للتربية مل

 . ستة أسابيع من بداية االجتماع
 ويضم ) متحدثني أساسيني ٣ ن يتألف م ( فريق نقاش وسوف تنظَم كل مناقشة وكل حلقة عمل على شكل

 خرباء ومعلمون وممثلون عن اتمع ( عن اجلهات الفاعلة والشركاء اآلخرين يف جمال التعليم اً واحد ن وممثالً ياً وزيري مبدئ
 . ذو خربة ويعين مقرر لكل حلقة عمل ميسر وسوف يدير املناقشة . يتم اختيارهم حسب موضوع حلقة العمل .) املدين، إخل

 م اإلجراء فة جلسات االستماع الدولية، غالباً ما يعرب الوزراء عن رغبتهم يف أن تتجاوز مؤمترا يف كا
 خالل الدورة الثامنة و . إىل حد كبري وغري مشجع إلجراء املناقشات ومتصلباً غالباً ما يعتربونه رمسياً املتعارف عليه، وهو

 الكلمة، فيما بني متعددة ألخذ واسعة جداً و وزراء واملندوبني فرص ، سوف تتاح أمام ال للتربية واألربعني للمؤمتر الدويل
 مهم بشكل دعوون إىل اختيار املواضيع اليت  وهم م . حلقات العمل األربع واجللستني العامتني املوجزتني املناقشتني و

 الرد على املواضيع اليت مت التطرق إليها، بشكل يسمح هلم ذات صلة مباشرة ب مداخالت قصرية خاص وإعداد
ويرغب جملس مكتب التربية الدويل أن يشارك الوزراء يف مناقشة تفاعلية حقيقية حول صوغ . مداخالت زمالئهم
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 إبداء وبالتايل، ليست املسألة جمرد . وليس فقط حول مفاهيم أو أطر نظرية عامة وتنفيذها اجلامع سياسات التعليم
 . للمضي قدماً مناقشة أفضل طريقة املمارسات البارزة و بل تبادل اخلربات و اجلامع على التعليم تعليقات

 . توزع خالل املؤمتر ذلك، أن يقدموا إىل األمانة مسامهات خطية يف ميكن للوزراء، إذا رغبوا من جهة أخرى،
 ا وبالتايل، فإنّ الوثيقة األخرية اليت ينبغي هل ". استنتاجات وتوصيات " وسوف يعتمد املؤمتر، يف اختتام أعماله،
 لن يكون من املمكن إعدادها وإرساهلا يف - السيما املناقشة اخلتامية - أن تأخذ يف االعتبار بشكل أساسي نتائج املؤمتر

 ، سيقوم فريق صياغة مصغر يضم ممثلني عن كافة للتربية السابقتني للمؤمتر الدويل الدورتني وعلى غرار . وقت مسبق
 . خالل املؤمتر شكل أساسي ب الوثيقة هذه األفرقة االنتخابية بصوغ

 مكتب التربية الدويل ونظراً للنجاح الذي حققته الدورتان السادسة واألربعون والسابعة واألربعون، رغب جملس
 من خالل اقتراح للتربية للمؤمتر الدويل املرحلة التحضريية خالل للتعبري عن آرائهم فرصةً لوزراء ا إعطاء يف مرة أخرى

 وسيتم نشر رسائل الوزراء املصحوبة بصورة مشسية . إىل املؤمتر، تتعلق باملواضيع اليت سيتم مناقشتها خاصة " رسالة " إرسال
 املؤمتر الدويل على موقع أيضاً وستكون هذه الرسائل متاحة وعرضها وإرساهلا إىل املشاركني يف املؤمتر وإىل الصحافة؛

 . قبل موسم الصيف ذا اخلصوص راء وسوف يرسل كتاب دعوة إىل الوز . على اإلنترنت للتربية
 ، ومن املمكن org . unesco . ibe @ conference : للمزيد من املعلومات، ميكنكم إرسال أسئلتكم على العنوان التايل

 وتتاح أيضاً معلومات حمينة على موقع . 22 917 78 01 (41) : االتصال مبكتب التربية الدويل بالفاكس على الرقم التايل
 org . unesco . ibe . www :// http : على اإلنترنت مكتب التربية الدويل

 املؤمتر الدويل للتربية أخرى على هامش أحداث
 ني فرادى املربني أو جمموعات إىل مرشحني يتم اختيارهم ب وس ي ميدالية كومين سيقوم مدير عام اليونسكو مبنح

 بشكل مشترك بني وزارة التربية الوطنية والشباب ١٩٩٢ يف عام يدالية مت استحداثها امل وهذه . املربني أو املؤسسات
 والرياضة يف اجلمهورية التشيكية واليونسكو، وهي معدة ملكافأة املبادرات واإلجنازات االبتكارية يف جمال البحوث

 . ليمي واالبتكار التع
 أفالم وستجري أحداث خاصة خالل انعقاد املؤمتر من قبيل املعارض وعرض الربامج على شبكة الويب أو

 . سينشر الربنامج املفصل لألحداث اخلاصة يف بداية املؤمتر و . الفيديو، إخل

 املؤمتر الدويل للتربية خالل خرى األ االجتماعات
 وسيكون . على هامش أعمال املؤمتر املؤمتر الدويل للتربية عقاد من املمكن تنظيم عدة اجتماعات خالل ان

 . ٢٠٠٨ أكتوبر / الربنامج املفصل هلذه االجتماعات متاحاً ابتداًء من شهر تشرين األول

 للتربية ملؤمتر الدويل هيكلية ا
 تنقسم ء اليومني األولني، وباستثنا . للتربية لدورة الثامنة واألربعني للمؤمتر الدويل هيكلية ا رد يف املرفق الثاين ت

 الساعة الواحدة ظهراً، ومن الساعة الثالثة من بعد حىت صباحاً من الساعة العاشرة : ساعات العمل على الشكل التايل
. الساعة السادسة مساًء حىت الظهر

mailto:conference@ibe.unesco.org
http://www.ibe.unesco.org/
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 وثائق املؤمتر
 . ترد القائمة املؤقتة لوثائق املؤمتر يف املرفق الرابع

 ملؤمتر لغات عمل ا
 اإلنكليزية واإلسبانية والصينية والعربية والفرنسية : بقواعد اليونسكو، سيكون للمؤمتر ست لغات هي عمالً

 . واخلتامية تمهيدية والروسية، بالنسبة إىل اجللسات العامة واملناقشتني ال
 ملمكن توفري ومن ا . اإلنكليزية والفرنسية ومها لغتا العمل يف اليونسكو أما حلقات العمل فستنظَّم باللغتني

. الترمجة الفورية يف اللغات األخرى يف حال كان التمويل اخلارجي متاحاً
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 املرفق األول

 للتربية جدول األعمال املؤقت للدورة الثامنة واألربعني للمؤمتر الدويل

 افتتاح املؤمتر - ١

 ) ED/BIE/CONFINTED 48/1 الوثيقة ( املؤقت اعتماد جدول األعمال - ٢

 انتخاب الرئيس - ٣

 " االستنتاجات والتوصيات " اب نواب الرئيس ومقرر املؤمتر وتشكيل فريق الصياغة املعين بإعداد انتخ - ٤

 ) ED/BIE/CONFINTED 48/2 الوثيقة ( عمال املؤمتر املقترح أل تنظيم ال - ٥

 ) ED/BIE/CONFINTED 48/3 الوثيقة " ( طريق املستقبل : اجلامع التعليم : " استعراض موضوع املؤمتر - ٦

 املنبثقة عن أعمال املؤمتر عرض املقرر للنتائج - ٧

 للتربية لدورة الثامنة واألربعني للمؤمتر الدويل الصادرة عن ا والتوصيات اعتماد االستنتاجات - ٨

اختتام املؤمتر - ٩
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 الثاين املرفق

 للتربية الدورة الثامنة واألربعون للمؤمتر الدويل

 ٢٠٠٨ نوفمرب / تشرين الثاين ٢٨ - ٢٥

 " طريق املستقبل : اجلامع التعليم "

 مناقشة ختامية

 : اجلامع التعليم

 التطبيق العملي من الرؤية إىل

 : ائمة على التجربة إعداد سياسات ق

 ؟ ملاذا حنن حباجة إليها

 : ١ حلقة العمل
 : اجلامع التعليم

 ضمون امل و والنطاق النهوج

 مناقشة متهيدية

 عليم اجلامع إىل اتمع االستيعايب من الت

 : ٢ حلقة العمل

 : اجلامع التعليم
 سياسات القطاع العام

 : ٤ حلقة العمل

: التعليم اجلامع

 الدارسون واملعلمون

 : ٣ حلقة العمل
 : التعليم اجلامع

 النظم والروابط وعمليات
االنتقال
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 الثالث املرفق

 للدورة الثامنة واألربعني ة املقترح ية اهليكل

 للتربية للمؤمتر الدويل

 " طريق املستقبل : اجلامع التعليم "

 التوقيت ٢٠٠٨ نوفمرب / تشرين الثاين ٢٨ - ٢٥ الدورة

 ١١,٠٠ - ٩,٣٠ ٢٥ الثالثاء اجللسة االفتتاحية

 : تمهيدية املناقشة ال

 " االستيعايب تمع ا إىل اجلامع يم من التعل "

 ١٣,٠٠ - ١١,٠٠ ٢٥ الثالثاء

 : ١ حلقة العمل

 " ضمون امل و والنطاق النهوج : اجلامع التعليم "

 ) دال + جيم + باء + جلسات متوازية ألف (

 ١٨,٠٠ - ١٥,٠٠ ٢٥ الثالثاء

 : ٢ حلقة العمل

 " سياسات القطاع العام : اجلامع التعليم "

 ) دال + جيم + باء + جلسات متوازية ألف (

 ١٢,٣٠ - ٩,٣٠ ٢٦ األربعاء

 ١٥,٣٠ - ١٤,١٥ ٢٦ األربعاء حفل توزيع ميدالية كومينيوس

 ١٨,٠٠ - ١٥,٤٥ ٢٦ األربعاء ٢ و ١ تلخيص ومناقشة نتائج حلقيت العمل

 : ٣ مل حلقة الع

 " وعمليات االنتقال النظم والروابط : اجلامع التعليم "

 ) باء + جلستان متوازيتان ألف (

 : ٤ حلقة العمل و

 " واملعلمون الدارسون : اجلامع عليم الت "

 ) باء + جلستان متوازيتان ألف (

 ١٣,٠٠ - ١٠,٠٠ ٢٧ اخلميس

 ٤ و ٣ ساعة واحدة مكرسة ملناقشة نتائج حلقيت العمل

 : املناقشة اخلتامية

 " من الرؤية إىل التطبيق العملي : اجلامع التعليم "

 ١٦,٠٠ - ١٥,٠٠ ٢٧ اخلميس

١٨,٠٠ - ١٦,٠٠ 

 استعراض املقرر لنتائج : ة واألربعني اختتام الدورة الثامن
 . املؤمتر واملوافقة على الوثائق اخلتامية

١٣,٠٠ - ١٠,٠٠ ٢٨ اجلمعة
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 الرابع املرفق

 للتربية القائمة املؤقتة لوثائق الدورة الثامنة واألربعني للمؤمتر الدويل

 وثائق العمل
 جدول األعمال املؤقت ED/BIE/CONFINTED 48/1 الوثيقة
 عمال املؤمتر املقترح أل تنظيم ال ED/BIE/CONFINTED 48/2 الوثيقة
 ووثيقة لدعم " طريق املستقبل : اجلامع التعليم " الوثيقة املرجعية حول ED/BIE/CONFINTED 48/3 الوثيقة

 املناقشات
 للتربية لدورة الثامنة واألربعني للمؤمتر الدويل عن ا عرض عام ED/BIE/CONFINTED 48/4 الوثيقة
 لدورة الثامنة واألربعني للمؤمتر الدويل الصادرة عن ا والتوصيات االستنتاجات ED/BIE/CONFINTED 48/5 الوثيقة

 للتربية

 اإلعالمية وثائق ال
 سيتم إعداد جمموعة من الوثائق اإلعالمية ودليل للمندوبني وقائمة مؤقتة بأمساء املشاركني وقائمة بالتقارير الوطنية

. مباشرة قبل املؤمتر أو أثناء انعقاده وتوزع على املشاركني . بيان عن نتائج املؤمتر، إخل املقدمة إىل املؤمتر واست


