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م لك؟  ما الذي يمكن لهذا الُكتيِّب أن يقدِّ

ي
كائنا �ن ي مساعدة الكوادر العاملة لدى منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة )اليونيسف( و�ش

 يتمثل الغرض من هذا الكتيِّب والويبينار المرافق له �ن
عاقة، وإدراك كيفية توافق التعليم الجامع مع رسالة اليونيسف. ن عىل الأطفال ذوي الإ ك�ي الوقوف عىل المفاهيم الأساسية للتعليم الجامع )IE(، مع ال�ت

ي هذه السلسلة:
رشادات المفّصلة بشأن برامج التعليم الجامع، يرجى الرجوع إل الُكتّيبات التالية �ن لمزيد من الإ

ح مواد أخرى للقراءة. تُظّلل الكلمات  سوف تجد، ع�ب صفحات هذا الُكتيِّب، مربعات تلخص النقاط الرئيسية من كل قسم، وتعرض دراسات حالة وتق�ت
ي نهاية الُكتيِّب.

ي م�د المصطلحات �ن
ي جميع أنحاء النص باللون الغامق وهي مدرجه �ن

  الرئيسية �ن

ي سياقه ضمن رسالة منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة )اليونيسف( )هذا الُكتّيب( 
رسم الصورة المفهومية للتَّعليم الجامع ووضعه �ن

عاقة وتصنيف أنواعها  تعريف الإ

يعات والسياسات الناظمة للتعليم الجامع  الت�ش

جمع البيانات عن إعاقة الأطفال 

عاقة  ن بالمدارس ومسؤوليات العثور عىل الأطفال ذوي الإ عاقة غ�ي الملتحق�ي رسم خرائط الأطفال ذوي الإ

عاقة  نظم معلومات إدارة التعليم )EIMS( والأطفال ذوي الإ

اكات والدعوة والتصال من أجل التغي�ي الجتماعي  ال�ش

تمويل التعليم الجامع 

امج الجامعة ما قبل المدرسة   ال�ب

الوصول إل المدرسة وبيئة التعلم 1 

امل للتعلم  الوصول إل بيئة التعلم 2– التصميم الشَّ

 المعلِّمون والتَّعليم الجامع المرتكز إل الأطفال وبيداغوجيا التَّعليم 

اك المجتمع المحىلي  الآباء والأمهات والأ�ة وإ�ش

التخطيط والرصد والتقييم 

لماذا يعت�ب التعليم الجامع مهماً 

 ما هي الأمور المتعلقة وغ�ي المتعلقة بالتعليم الجامع 

عاقة والتعليم.  كيف يرتبط التعليم الجامع برسالة اليونيسف، وبجدولي أعمال اليونيسفها فيما يخص الإ

قليمي.  ي التعليم الجامع عىل الصعيدين العالمي والإ
ة لليونيسف �ف  المشاركة الأخ�ي

سوف تتعرف من خالل هذا الكُتيِّب عىل ما هو آت:

كيفية استخدام هذا الُكتّيب

•
•
•
•

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9

.10

.11

.12

.13

.14



 ويبينار 1 - الكتّيب الفني املرافق

5

ي المرافق”  ِّ
ي أي وقت كان، العودة إل بداية هذا الُكتيِّب، فما عليك سوى النقر عىل جملة “ويبينار -1 الكتيِّب الف�ن

ا إذا أردت، �ن أمَّ
الموجودة أعىل كل صفحة، وعندها سوف تُحاُل إل جدول المحتويات

 للوصول إل الويبينار المرافق، ما عليك سوى قراءة 
لي ضوئياً.               

رمز القارئ الآ
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 الكلمات الأولية والختصارات

عاقة رابطة أولياء أمور الأطفال ذوي الإ

 التأهيل المجتمعي

ن ضد المرأة إتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمي�ي

مدارس صديقة للأطفال

إتفاقية حقوق الطفل

عاقة  إتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإ

التعليم للجميع

نظم معلومات إدارة التعليم

الناتج المحىلي الإجمالي

عاقة اكة العالمية المعنية بالأطفال ذوي الإ ال�ش

اكة العالمية من أجل التعليم ال�ش

نسان النهج القائم عىل حقوق الإ

التصنيف الدولي للأداء الوظيفي والعجز والصحة

عاقة التحالف الدولي للإ

عاقة والتنمية ئتلف الدولي للإ  الإ

التعليم الجامع

مجموعة التعليم الجامع

منظمة التعاون القتصادي والتنمية

نسان مكتب المفوض السامي لحقوق الإ

نمائية للألفية الأهداف الإ

 هدف التنمية المستدامة

الأمم المتحدة

بية والعلم والثقافة منظمة الأمم المتحدة لل�ت

منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة )اليونيسف(

APDC

CBR

CEDAW

CFS

CRC

CRPD

EFA

EMIS

GDP

GPcwd

GPE

HRPA

ICF

IDA

IDDC

IE

IEG

OECD

OHCHR

MDG

SDG

UN

UNESCO

UNICEF
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أولً- مقدمة

م ويعزز كرامته ويدعم تطوره  ي التعليم بأن لكل طفل حق الحصول عىل تعليم نوعي يح�ت
نسان الذي تتبعه �ن تؤمن اليونيسف ضمن نهج حقوق الإ

عاقة بوضوح عىل الهدف  الأمثل. فمن حق كل طفل أن يتلقى تعليماً نوعياً. إذ تنص كل من إتفاقية حقوق الطفل وإتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإ
ي ضمان توف�ي التعليم النوعي للجميع، وعىل أهمية توف�ي الدعم الشمولي المطلوب لتطوير إمكانات كل طفل. ول يتحقق التعليم النوعي 

المتمثل �ن
ي المدرسة يُوّفر له التعلم المطلوب لممارسة 

ي ذلك الأطفال الأك�ش تهميشاً وإقصاءاً، عىل تعليم نوعي جامع �ن
سوى من خلل حصول كل طفل، بما �ن

مهامه الحياتية. 

عاقة. ومع  ي هذه السلسلة تحديداً عىل الأطفال ذوي الإ
ن أن التعليم الجامع هو مفهوم واسع يشمل جميع فئات الأطفال، فإننا سوف نركز �ن ي ح�ي

و�ن
امج التعليمية لليونيسف جميع فئات الأطفال، مع إيلء اهتمام خاص للأطفال الذين يواجهون خطر الستبعاد من التعليم.  ذلك، تغطي ال�ب

ي المائة من سكان العالم يعانون1 من إعاقة ما، وهي نسبة من المتوقع أن تنمو 
ي. إذ يُقّدر بأن 15 �ن عاقة أمراً شائعاً وهي جزء من التنوع الب�ش تُّعد الإ

، والرصاعات الأهلية العنيفة.2  ومقابل كل طفل  ن ايد للسكان الُمسّن�ي ن ي المراحل الأّولية من الحياة، والعدد الم�ت
بسبب سوء الرعاية الصحية والتغذية �ن

عاقة، يعيش ما يقرب من ن الأشخاص ذوي الإ يموت جّراء الرصاعات، يُقّدر أن ثلثة أضعاف هذا العدد يعانون من إصابة ما أو عجز دائم.3 ومن ب�ي

عاقة ل تؤثر عىل الأفراد فحسب،  ن الفقراء.4 وهذا الأمر عىل قدٍر من الأهمية لأن الإ ي البلدان النامية وهم ممثلون بصورٍة غ�ي متكافئة ب�ي
ي المائة �ن

80 �ن
ي بهم. 

بل تؤثّر أيضاً عىل أ�هم ومن يعت�ن

ن تؤدي إل إقصائهم من المجتمع والتعليم. عىل سبيل المثال، تُّعد  عاقة يواجهون أشكالً متعددة من التمي�ي ومن المعلوم أيضاً أن الأطفال ذوي الإ
همال وسوء  عتداء الجنسي والإ عاقة الفئة الأضعف تحديداً، وهو ما يعرضهن لخطر أك�ب من العنف القائم عىل النوع الجتماعي والإ الفتيات ذوات الإ

المعاملة والستغلل.5 

ي بيئات التعلم الجامع، مصحوباً بنقص الموارد والمعلومات اللزمة، مجمل التحديات 
عاقة، إضافًة إل النقص �ن تشّكل المواقف تجاه الأطفال ذوي الإ

ي 
يفقدون فرصتهم �ن الذين  الأطفال  ن  ب�ي عاقة بصورة غ�ي متكافئة  الإ الأطفال ذوي  يُمّثل  التعليم.7 6 وعليه،  إل  ي معرَِض وصولهم 

يواجهونها �ن ي 
ال�ت

التعليم.9 8 

ي تلقي 
ي ذلك حقهم �ن

عاقة والأسوياء التمتع بحقوقهم، بما �ن والخ�ب السار هو أنه يوجد طرق فعاله لبناء مجتمعات جامعة يمكن فيها للأطفال ذوي الإ
عاقة وسيتم تناول بعض هذه  الطرق �ني ندوة الويبينار هذه وسُتناقش العديد من  التعليم النوعي، عىل قدم المساواة مع أقرانهم من غ�ي ذوي الإ
ي ذلك الوصمة 

ي ندوات الويبينار المستقبلية، ولكن من الأهمية بمكان أن يتم التطرق إل العوائق المادية والسلوكية والسياسية، بما �ن
الطرق الأخرى �ن

، وأن يتم معالجتها.10   ن السلبية والتمي�ي

عاقة، وإنسجاماً مع رسالة اليونيسف، تتبع اليونيسف نهج التعليم الجامع لضمان  وتماشياً مع إتفاقية حقوق الطفل وإتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإ
ي سبيل إيجاد ›مدارس للجميع‹- 

ورة العمل �ن ي بيان سلمنكا عىل »رصن
حصول كل طفل عىل التعليم النوعي. يُشّجع التعليم الجامع وفق تعريفه الوارد �ن

بمع�ن مؤسسات تحتفي بالختلفات وتدعم التعلم وتسعى لتلبية الحتياجات الفردية11.11  فالتعليم الجامع هو عملية تُقّدر وتُثمن رفاه ومصلحة 
جميع التلميذ، وهو ليس غايًة بحد ذاته.
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ملخص:

نسان )HRBA( يحق لجميع الأطفال الحصول عىل التعليم الجامع.  وفقاً للنهج القائم عىل حقوق الإ

فامها  إل�ت عن  اليونيسف فضالً  رسالة  مع  وإنسجاماً  عاقة،  الإ ذوي  الأشخاص  وإتفاقية حقوق  الطفل  إتفاقية حقوق  مع   تماشياً 

 بتحقيق العدالة، تدعو اليونيسف إل تعزيز النظم التعليمية لتصبح نظم جامعة من أجل ضمان حصول كل طفل عىل التعليم

النوعي.

عاقة  ي لضمان إحقاق حقوق الأطفال ذوي الإ
اً ما تعمل اليونيسف مع الحكومات والجهات المانحة ومؤسسات المجتمع المد�ف  كث�ي

عداد الأك�ث جمعاً وشمولً. ي الحصول عىل التعليم ضمن الإ
�ف

عاقة والأسوياء التمتع بحقوقهم عىل قدم المساواة، بما   تتوفر وسائل فّعالة لبناء مجتمعات جامعة يمكن فيها لالأطفال ذوي الإ

ي الحصول عىل التعليم النوعي.
ي ذلك الحق �ف

 �ف

•
•

•

•

المتعلقة البيانات   سُتناقش 
والتعليم عاقة  الإ ذوي   بالأطفال 
ن 2 ي الوحدت�ي

 بمزيد من التفصيل �ن
و 4 من هذه السلسلة.



 ويبينار 1 - الكتّيب الفني املرافق

9

عاقة  ثانياً. نظرة عامة عىل وضع تعليم الأطفال ذوي الإ

الأك�ش الفئات  كانوا من  أنهم لطالما  هم من الأطفال، إل  بها غ�ي يتمتع  ي 
ال�ت الحقوق  عاقة بنفس  الإ يتمتع الأطفال ذوي   وبينما 

: استبعاداً من النظام التعليمي. وفيما يىلي بعض الحقائق حول الوضع الحالي

اوح أعمارهم 	  ن أن إصابة أحد أفراد الأ�ة بإعاقة ما يزيد من احتمالية عدم التحاق الأطفال الذين ت�ت ي الفلب�ي
 وجدت إحدى الدراسات �ن

ي أوغندا.14
ي المائة �ن

ي المائة، وبنسبة 13 �ن
من 7 إل 16 سنة بالمدارس بنسبة 25 �ن

بالمدارس البتدائية 	  التحقوا  الذين  عاقة  الإ الأطفال ذوي  المتحدة عام 2008 أن  انيا  ن ت�ن ي جمهورية 
أُجريت �ن ووجدت دراسة مسحية 

عاقة.15  وبلغوا مستويات أعىل من التعليم يُشّكلون النصف فقط من معدل الأطفال من غ�ي ذوي الإ

ن 6 إل 9 سنوات ممن ل 	  اوح أعمارهم ب�ي ي المائة من الأطفال الذين ت�ت
ي العراق عام 2006 أن ما نسبته 10 �ن

وجدت دراسة أُجريت �ن
ي المائة ممن 

ي السمع و 51 �ن
صابة بضعف �ن ي المائة ممن يواجهون خطر الإ

يعانون من أي إعاقة لم يلتحقوا بالمدرسة قط،  و أن 19 �ن
يعانون من إعاقة ذهنية لم يلتحقوا بالمدرسة قط.16 

ن 6 إل 9 سنوات تقريباً ممن ل يعانون من أية إعاقة قد 	  اوح أعمارهم ب�ي ي تايلند أن جميع الأطفال الذين ت�ت
وجدت دراسة أُجريت �ن

ي أو الحركة لم يلتحقوا بالمدرسة قط.17
ي المسش

ي المائة ممن يعانون من ضعف �ن
ي العام 2005/2006، ولكن 34 �ن

التحقوا بالمدرسة �ن

عاقة بالمدرسة قط هي ضعف احتمالية عدم 	  ي ملوي عام 2004 أن احتمالية عدم التحاق الطفل من ذوي الإ
وجدت دراسة أُجريت �ن

عاقة بالمدرسة.18  التحاق أقرانه من غ�ي ذوي الإ

ف الأطفال أ ب�ي عاقة تمثيالً غ�ي متكا�ف عاقة هي عامل رئيسي فيما يخص الستبعاد من التعليم ونتيجًة لذلك ُيمّثل الأطفال ذوي الإ  الإ

ف بالمدارس. غ�ي الملتحق�ي

ي الوصول إل
ة، ل سيما �ف ة نحو توف�ي التعليم للجميع، ل تزال هناك فجوات كب�ي ي العقود الأخ�ي

ف أُحرز تقدم ملموس �ف ي ح�ي
 و�ف

عاقة وإدماجهم. الأطفال ذوي الإ

عاقة. ي كث�ي من الأحيان تُهمل السياسات الرئيسية المتعلقة بالتعليم قضية الأطفال ذوي الإ
 و�ف

عاقة.131  فيما يىلي نتائج بعض الدراسات لتوضيح عاقة بالمدارس هي أقل بكث�ي من أقرانهم من غ�ي ذوي الإ  إن احتمالية التحاق الأطفال ذوي الإ

هذه الحقيقة:

، كما أن حياة الفقر وإصابة  ي
عاقة عاملً أك�ش أهمية فيما يخص الستبعاد من التعليم مقارنًة بالنوع الجتماعي أو الموقع الجغرا�ن اً ما تُعت�ب الإ كث�ي

أحد الوالدين بإعاقة ما يزيد من احتمالية عدم التحاق الطفل بالمدرسة.20 19

نقاط أساسية

•

•

•

•

اً ما تواجه الأطفال  ي كث�ي
ن والفقر ال�ت إن التعليم هو إحدى الطرق الأك�ش فعالية لك� حلقة التمي�ي

عاقة وأ�هم.12 ذوي الإ

•
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• عاقة أو تمنع بعضهم تحديداً من الحصول عىل التعليم. 24  	 اف بالأطفال ذوي الإ ي الع�ت
ن �ن يعات الخاصة بالتمي�ي غالباً ما تفشل الت�ش

• كيفية 	 حول  المعرفة  إل  والفتقار  البيانات  جمع  بسبب ضعف  عاقة  الإ ذوي  الأطفال  ن  ملي�ي التعليم  بقطاع  الخاصة  الخطط  تُهمل 
إدماجهم من قبل صانعي السياسات. 25

ي لقضية 
ي عىل نحٍو كا�ن

ي سن التعليم البتدا�أ
ن بالمدارس ممن هم �ن ي أُجريت حول عدد الأطفال غ�ي الملتحق�ي

لم تتطرق ح�ت الآن الدراسات ال�ت
23. ي ي أحسن الأحوال تقدير تقري�ب

ن بالمدرسة هو �ن عاقة غ�ي الملتحق�ي عاقة. وعليه، فإن عدد الأطفال ذوي الإ الأطفال ذوي الإ

عاقة.   تتغا�ن السياسات الرئيسية المتعلقة بالتعليم عن قضية الأطفال ذوي الإ

ي للجميع وفق ما َدعت إليه أهداف التعليم 
ي الجهود الرامية إل تحقيق توف�ي التعليم البتدا�أ

عاقة مغّيبة نسبياً �ن ظّلت قضية الأطفال ذوي الإ
نمائية للألفية. 26 للجميع والهدف2 من الأهداف الإ

•

•

•

 /http://www.unicef.org/sowc2013 .2013 ،ي العالم
تقرير اليونيسف حول وضع الأطفال �ف

ي التعليم الجامع. اليونيسف، عام 2012.
ي التعليم: النهج القائم عىل الحقوق �ن

عاقة �ن حق الأطفال ذوي الإ
المملكة  الدولية،  التنمية  إدارة  ي 

�ن الوثيقة  عىل  الإطلع  يمكن  والجودة.  الوصول  إمكانية  ن  تحس�ي عاقة−  الإ ذوي  الأطفال  تعليم 
المتحدة، 2010. 

•
•
•

لمعرفة المزيد، يرجى زيارة المواقع التالية:

ملحظات     

بأن 	  الوالدين  معرفة  الحرص: عدم  ل  المثال  سبيل  بالمدرسة، عىل  عاقة  الإ ذوي  الأطفال  التحاق  وراء عدم  الأخرى  الأسباب  تشمل 
عاقة أو عدم  التعليم حق من حقوق الطفل، والتوقعات المتدنية للوالدين تجاه طفلهما، وشعور الأ� بالخجل من أطفالهم ذوي الإ

ي مؤسسة ما، وتعذر الوصول إل مرافق المدرسة.22 21
إيمانهم بقدرات أطفالهم ذوي الأعاقة، وإقامة الطفل �ن

http://www.unicef.org/sowc2013
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عاقة  بأنهم “كـل مـن يعـانون من عاهات طويلة الأجل بدنيـة أو عقليـة أو ذهنيـة أو حـسية، قـد  تصف المادة 1 من إتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإ
ي المجتمع عىل قدم المساواة مع الآخرين”.28

تمنعهم لدى التعامل مع مختلف الحـواجز مـن المـشاركة بـصورة كاملة وفعالة �ن
  

 ،ICFعاقة والصحة التابع لمنظمة الصحة العالمية، المعروف بصورة شائعة بالختصار  يتفق هذا النهج مع التصنيف الدولي للأداء الوظيفي والإ
عاقة  ن ظروفه الصحية والعوامل البيئية والعوامل الشخصية.  وهو يعرّف الأداء الوظيفي والإ والذي ينظر إل الأداء الوظيفي للشخص كتفاعل دينامكي ب�ي

: كمفاهيم متعددة الأبعاد تتعلق بما يىلي

ي المجتمع. ويُشار إل هذا أيضاً بالنموذج الجتماعي 
ن أو تعطيل الأفراد من المشاركة بفعالية �ن ي تمك�ي

ف هذه المقاربات بأهمية السياق والبيئة �ن تع�ت
عاقة. للإ

عاقة تاريخياً هي: ي رسم الصورة المفهومية للإ
اً ولطالما كانت المقاربات الرئيسية الثلثة �ن عاقة مع مرور الزمن تطوراً كب�ي ي الإ

 لقد تطور أسلوب التفك�ي �ن

ذوي للأطفال  الجامع  للتعليم  المفهومية  الصورة  رسم   ثالثاً. 
عاقة الإ

عاقة هم فئة ذات خواص متغايرة؛ ويجب أن تُؤخذ التجارب متعددة  ي والأشخاص ذوي الإ عاقة هي جزء من التنوع الب�ث  الإ

امج. ف العتبار عند تصميم أعمالنا الخاصة بالدعوة وإعداد ال�ب عاقة بع�ي   الأبعاد لالأطفال ذوي الإ

ف ضعف الفرد والبيئة عاقة عىل أنها تفاعل ب�ي عاقة، الذي ُيفّ� الإ  تتبع اليونيسف النموذج الإجتماعي لرسم الصورة المفهومية لالإ

 المحيطة به.

ي الحصول عىل التعليم. 
 وتروج اليونيسف للتعليم الجامع بغية إنفاذ حق كل طفل �ف

ي تسليط الضوء عىل قضية توف�ي التعليم لكل طفل. ومع ذلك، 
نمائية لالألفية هامة �ف ت حركة التعليم للجميع والأهداف الإ  اُعت�ب

عاقة لتحقيق نتائج ملموسة. ي لالأطفال ذوي الإ
يالء المزيد من الهتمام الكا�ف  ل تزال هنالك حاجة لإ

نقاط أساسية

•

•

•
•

عاقة؟ 27   ما هي الإ

وظائف الجسم وبنيته لدى الناس.	 

ي يشاركون فيها.	 
ي يقوم بها الناس ومجالت الحياة ال�ت

الأنشطة ال�ت

ي بيئتهم	 
ي تؤثر عىل هذه التجارب �ن

العوامل ال�ت

عاقة هي عقاب أو مأساة، تحدث عادًة بقضاء من 	  ي‹، إذ يُعتقد بموجبه أن الإ ي: إن أقدم  نموذج هو ›النموذج الخ�ي النموذج الخ�ي
هللا. وبموجب هذا النموذج، يُنظر إل الفرد عىل أنه شخص محتاج ومث�ي للشفقة، ول يمكنه إيجاد الخلص سوى من خلل حب الآخرين 

ورحمتهم ورعايتهم. 
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ة، أصبح من الواضح أن إيجاد نظام تعليم جامع يخلو من الحواجز- بدءاً  عاقة عىل مدى العقود الأخ�ي ومع التحول الكب�ي نحو النموذج الجتماعي للإ
ي الحصول 

عاقة �ن ي تواجه الأطفال ذوي الإ
− هو النهج الذي سيقلل من معظم العقبات ال�ت من مرحلة ما قبل المدرسة ووصولً إل مراحل التعليم العالي

عاقة. توضح المربعات التالية  عىل التعليم النوعي، إضافة إل الحصول عىل المزيد من الفرص للمشاركة عىل قدم المساواة مع أقرانهم من غ�ي ذوي الإ
ي نهاية هذا الُكتّيب لمزيد من التفاصيل حول النماذج. 

عاقة. انظر م�د المصطلحات �ن ي الإ
ي أثّرت عىل أسلوب التفك�ي �ن

النماذج المختلفة ال�ت

عاقة - السعادة والرفاهية والعافية هي أمور بيد هللا أو القدر. ي للإ النموذج الخ�ي

عاقة - السعادة والرفاهية والعافية هي أمور بيد الأطباء. ي للإ النموذج الط�ب

عاقة - السعادة والرفاهية والعافية هي أمور بيد المجتمع. النموذج الجتماعي للإ

عاقة هو عقاب أو مأساة.  الإ
يُنظر إل الفرد عىل أنه محتاج ومث�ي للشفقة، وح�ت أنه يستحق اللوم.

ل يكون الخلص سوى ع�ب الرحمة والحب والرعاية.

ي منه الفرد ويمكن علجه.
ن يعا�ن عاقة هو وضع مع�ي الإ

يُنظر إل الفرد عىل أنه بحاجة إل علج أو إدارة للمرض.
ي الصحة مسؤولية وإمكانية تخفيف الألم.

وتقع عىل عاتق أخصا�أ

عاقة هي مشكلة إجتماعية.  الإ
ن الجتماعي. يُنظر إل الفرد باعتباره ضحية للتح�ي
يقع عىل عاتق المجتمع مسؤولية إزالة الحواجز.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

عاقة، المتوفر عىل  ي مقطع فيديو اليونيسف للتعريف بالإ
ي الوحدة الثانية من هذه السلسلة و�ن

عاقة �ن يتوفر المزيد من المعلومات حول الإ
: سبانية عىل العنوان التالي ية والفرنسية والإ ن نجل�ي نت باللغات الإ ن�ت شبكة الإ

 .http://www.unicef.org/disabilities/index_71294.html 

ي منه الفرد الذي يحتاج إل 	 
ن يعا�ن عاقة بأنها ظرف مع�ي ، الذي ينظر إل الإ ي ي النموذج الط�ب

ي المرحلة التالية تاريخياً يأ�ت
: و�ن ي النموذج الط�ب

 . ن ن الصحي�ي العلج والشفاء بمساعدة من الأخصائي�ي

عاقة، جاء النموذج 	  ي تحول دون مشاركة الأشخاص ذوي الإ
ايد للحواجز ال�ت ن ة، وبسبب الفهم الم�ت ي الآونة الأخ�ي

النموذج الجتماعي: �ن
ي من إعاقة جسدية أو عقلية أو حسية أو ذهنية محددة، 

ن الفرد الذي يعا�ن عاقة ناجمة عن التفاعل ب�ي الجتماعي. وهو يؤكد عىل أن الإ
عاقة عىل أنها بنية اجتماعية-سياسية، تتسبب فيها الحواجز السلوكية والبيئية  والبيئة الجتماعية والثقافية المحيطة به. لذلك تُفهم الإ
عاقة.30  وهذا ينسجم أيضاً مع النهج القائم  ن ضد الأشخاص ذوي الإ قصاء الممنهج والتمي�ي ي الإ

والمؤسسية القائمة ضمن المجتمع �ن
عاقة.  ي رسم الصورة المفهومية للإ

نسان �ن نسان أو نموذج حقوق الإ عىل حقوق الإ

 http://www.unicef.org/disabilities/index_71294.html
 http://www.unicef.org/disabilities/index_71294.html
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ن ضد المرأة،  عاقة وإتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمي�ي تفاقية حقوق الطفل وإتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإ لمزيد من التحليل لإ
عاقة: ورقة نقاش،  نسان لتعزيز حقوق الأطفال ذوي الإ يرجى الإطلع عىل إحدى منشورات اليونيسف بعنوان “إستخدام إطار حقوق الإ

 : نت عىل العنوان التالي ن�ت والمتاحة ع�ب الإ
http://www.unicef.org/disabilities/files/Synergies_paper_V6_Web_REVISED.pdf. للإطلع عىل مقارنة محددة لكيفية التطرق إل 
عاقة )المادة 24(، يرجى الرجوع إل إحدى منشورات  ي إتفاقية حقوق الطفل )المادة 28( وإتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإ

قضية التعليم �ن
نت  ن�ت ي التعليم الجامع، ورقة نقاش، والمتاحة ع�ب الإ

ي التعليم: نهج قائم عىل الحقوق �ن
عاقة �ن اليونيسف بعنوان حق الأطفال ذوي الإ

: عىل العنوان التالي
.http://www.unicef.org/disabilities/files/UNICEF_Right_to_Education_Children_Disabilities_En_Web.pdf 

 http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx تفاقية حقوق الطفل، يرجى زيارة للإطلع عىل النص الكامل لإ
 .http://www.un.org/disabilities/default.asp?navid=14&pid=150 عاقة، يرجى زيارة للإطلع عىل إتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإ

عاقة، يرجى زيارة ي وقعت أو صادقت عىل إتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإ
لمعرفة الحكومات ال�ت

http://www.un.org/disabilities/countries.asp?id=166  

دماج  ن والإ عاقة هم فئة ذات خواص متغايرة. وقد تختلف قضايا التمي�ي ي ومن المهم أن نتذكر أن الأشخاص ذوي الإ عاقة هي جزء من التنوع الب�ش الإ
عاقة والبيئة والثقافة والتقاليد والنوع الجتماعي والحالة الجتماعية القتصادية. يجب أن تُؤخذ هذه الختلفات  ة تبعاً لنوع الإ وتنمية الطفل بصورة كب�ي

تيب لأعمال الدعوة ن العتبار عند ال�ت عاقة بع�ي والتجارب متعددة الأبعاد للأطفال ذوي الإ
عاقة.  ي مجال الإ

امج �ن  وإعداد ال�ب

نسان تتناول الحقوق الجتماعية والقتصادية والثقافية والمدنية  ي اُعتمدت عام 1989، هي معاهدة شاملة لحقوق الإ
إن إتفاقية حقوق الطفل، ال�ت

تفاقية عىل حق التعليم عىل  ن العتبار.  وتؤكد هذه الإ ورة أن تُؤخذ آراء الأطفال بع�ي والسياسية والوقائية للأطفال وقد كانت أول معاهدة تنص عىل رصن
اماً رصيحاً  ن مكان. وقد أوردت المادة 2 لأول مرة ال�ت أساس تكافؤ الفرص، وعىل الأهداف الواسعة للتعليم من حيث تعزيز التنمية المثىل للطفل قدر الإ
عاقة. وتتناول المادة 23 حق الأطفال ذوي  ي ذلك عىل أساس الإ

، بما �ن ن ي منها ضمان إحقاق جميع  حقوق كل طفل دون تمي�ي
عىل الحكومات يقت�ن

ي الحصول عىل المساعدة لضمان أن يكونوا قادرين عىل الحصول عىل التعليم بطريقة تعزز اندماجهم الجتماعي.  وشددت أيضاً لجنة حقوق 
عاقة �ن الإ

عاقة.32 عاقة، عىل أن التعليم الجامع يجب أن يكون الهدف من تعليم الأطفال ذوي الإ ي تعليقها العام رقم 9 بشأن حقوق الأطفال ذوي الإ
الطفل، �ن

عاقة هي بالضبط  ي اُعتمدت عام 2007، أية حقوق جديدة - إذ أن حقوق الأشخاص ذوي الإ
عاقة، ال�ت لم تستحدث إتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإ

امات إضافية عىل الحكومات لضمان إحقاق تلك الحقوق. تتضمن  ن نفس حقوق كل شخص آخر - لكنها أعادت التأكيد عىل تلك الحقوق ونّصت عىل إل�ت
ي إتفاقية حقوق الطفل 

ي التعليم )المادة 24(، و  تؤكد برصاحٍة أك�ب مما هو الحال �ن
عاقة أحكاماً تفصيلية حول الحق �ن إتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإ

ي تحول 
زالة الحواجز ال�ت امات لإ ن ام الحكومات بضمان إيجاد “نظام تعليم جامع عىل كافة المستويات”. كما أنها تنص عىل مجموعة من الل�ت ن عىل ال�ت

عاقة للمطالبة بحقوقهم.34   عاقة، وضمان حماية أك�ش فعالية وصوت أقوى للأطفال ذوي الإ ي ذلك الأطفال ذوي الإ
دون إحقاق حقوق الناس، بما �ن

عاقة أول وثيقة دولية ملزمة قانوناً لتعزيز التعليم الجامع عىل وجه التحديد باعتباره حق من الحقوق. وقد كانت إتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإ

ي اُعتمدت عام 1979، معاهدة هامة أخرى تطالب الدول بضمان “القضاء 
ن ضد المرأة )CEDAW(، ال�ت تعت�ب إتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمي�ي

امج المدرسية وتكييف  عىل أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة عىل جميع مستويات التعليم،” ل سيما “عن طريق تنقيح كتب الدراسة وال�ب
أساليب التعليم”. 35

  

عاقة نسان ذات الصلة بالتعليم الجامع للأطفال ذوي الإ معاي�ي حقوق الإ

http://www.unicef.org/disabilities/files/Synergies_paper_V6_Web_REVISED.pdf
 http://www.unicef.org/disabilities/files/UNICEF_Right_to_Education_Children_Disabilities_En_Web.pdf. 
 http://www.unicef.org/disabilities/files/UNICEF_Right_to_Education_Children_Disabilities_En_Web.pdf. 
 http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx  
 http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx  
http://www.un.org/disabilities/default.asp?navid=14&pid=150
  http://www.un.org/disabilities/countries.asp?id=166
  http://www.un.org/disabilities/countries.asp?id=166
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ن عىل التعليم  ك�ي 2014: المفاوضات ل تزال جارية بشأن إطار التنمية لمرحلة ما بعد 2015 )أهداف التنمية المستدامة( مع ال�ت
النوعي الجامع 

عاقة ضمن التنمية عاقة ودمج الإ عاقة حقوق الأشخاص ذوي الإ 2006: تعزز إتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإ

دماج. ي التعليم: نحو الإ
عاقة �ن 2001: وثيقة التعليم للجميع حول حق الأطفال ذوي الإ

نمائية للألفية، ضمان وصول جميع  الإ الأهداف  التعليم للجميع +  العالمي، داكار، أهداف  التعليم  2000: إطار عمل منتدى 
ن عىل الفتيات+ المهمشات . ك�ي لزامي بحلول عام 2015. ال�ت ي والإ

ي المجا�ن
الأطفال وإكمالهم للتعليم البتدا�أ

1994: بيان سلمنكا وإطار العمل حول تعليم ذوي الإحتياجات الخاصة. 

عاقة، القاعدة 6، ل تؤكد فقط عىل  1993: القواعد الموحدة للأمم المتحدة المتعلقة بتحقيق تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإ
ي “إعدادات المدارس 

ورة توف�ي التعليم �ن ي التعليم، بل تنص أيضاً عىل رصن
عاقة �ن حقوق جميع الأطفال والشباب والراشدين ذوي الإ

ي “إعدادات المدارس العامة”.
المتكاملة” و�ن

.) ن علن العالمي بشأن التعليم للجميع )إعلن جومت�ي 1990: الإ

ي الحصول عىل التعليم دون أي شكل من أشكال 
1989: تضمن إتفاقية الأمم المتحدة بشأن حقوق الطفل حق جميع الأطفال �ن

 . ن التمي�ي

لزامي.  ي والإ
ي المجا�ن

ي الحصول عىل التعليم البتدا�أ
نسان، حق جميع الأطفال �ن علن العالمي لحقوق الإ 1948: يضمن الإ

دماج العنوان: إطار الحقوق من أجل الإ

•

•
•
•

•
•

•
•

•

للحصول عىل قائمة أك�ش تفصيلً بالصكوك 
ها من الوثائق ذات الصلة،  الدولية الرئيسية وغ�ي

انظر الملحق 1.
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: تشمل الأهداف الستة فيما يخص التعليم للجميع ما يىلي

ي للألفية حول التعليم38
نما�أ الهدف الإ

ام لضمان حصول كل طفل وبالغ عىل تعليم أسا�ي ذو جودة عالية. وهذه الحركة قائمة عىل نهج حقوق  ن يمّثل التعليم للجميع حركة دولية وال�ت
ي سعادة ورفاهية الفرد والتنمية الوطنية. وقد حظي هذا الموضوع باهتمام عالمي 

عتقاد الراسخ عموماً بأّن التعليم هو أمر أسا�ي �ن نسان وعىل الإ الإ
، تايلند، عام 1990. وبعد عقٍد من  الزمن، ومن أجل مساعدة الحكومات عىل  ن ي جومت�ي

ي المؤتمر العالمي حول التعليم للجميع  الذي ُعقد �ن
لأول مرة �ن

إحراز التقدم نحو تحقيق التعليم للجميع، فقد إتفقت عىل ستة أهداف تخص التعليم للجميع. 

ي كل مكان، 
ي منها ينص عىل “كفالة تمّكن الأطفال �ن

نمائية للألفية، الذي كان الهدف الثا�ن وبالتوازي مع أهداف التعليم للجميع جاء اعتماد الأهداف الإ
ي بحلول عام 2015” .37

ناث، من إتمام مرحلة التعليم البتدا�أ سواء الذكور أو الإ

 التعليم للجميع

ي مرحلة الطفولة المبّكرة؛
الهدف 1: توسيع نطاق الرعاية والتعليم لصالح الأطفال �ن

ي وإلزامي؛
ي مجا�ن

ن جميع الأطفال من الحصول عىل تعليم ابتدا�أ الهدف 2: تمك�ي
الهدف 3: ضمان تلبية حاجات التعلم لكافة الصغار والراشدين وإكتساب المهارات اللزمة للحياة؛

الهدف 4: زيادة مستويات محو أمية الكبار.
. ن ن الجنس�ي الهدف 5: إزالة أوجه التفاوت ب�ي

ن كافة الجوانب النوعية للتعليم. الهدف 6: تحس�ي

ي
الهدف 2: تحقيق تعميم التعليم البتدا�أ

ي بحلول عام 2015
ناث، من إتمام مرحلة التعليم البتدا�أ ي كل مكان، سواء الذكور أو الإ

الهدف A.2: كفالة تمّكن الأطفال �ن

الوضع:
ي المائة 

ي المائة عام 2012، بعد أن وصل إل 83 �ن
ي المناطق النامية ما نسبته 90 �ن

ي المرحلة البتدائية �ن
ي التسجيل �ن

لغ معدل صا�ن
ي التحاق عدد أك�ب من الأطفال من أّي وقت م�ن بالمرحلة البتدائية.39  

عام 2000، ما يع�ن
ن بالمدرسة.40  ي سن المرحلة البتدائية غ�ي ملتحق�ي

ي عام 2011، كان هناك 58 مليون طفل �ن
�ن

ن بالمدرسة لم يدخلوا صفاً دراسياً عىل الإطلق.41  ن كل 10 أطفال غ�ي ملتحق�ي إن أك�ش من أربعة أطفال من ب�ي
ي سن المرحلة البتدائية ل يتعلمون 

عىل الصعيد العالمي، يُقّدر أن ما مجموعه 250 مليون طفل من أصل 650 مليون طفل �ن
ي المدرسة، وهو ما يش�ي إل وجود فجوات 

ن هؤلء، يوجد 130 مليون طفل �ن المهارات الأساسية للقراءة والكتابة والحساب. ومن ب�ي
ي نوعية التعليم.42

ة �ن خط�ي

•

•

•

•

•
•
•

•

•

•
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قليمية الرئيسية حركة التعليم للجميع والتعليم الجامع.  تعزز الأطر الإ

ي منطقة آسيا والمحيط الهادئ 
عاقة �ن اتيجية إنشيون من أجل”إحقاق الحق” لفائدة الأشخاص ذوي الإ ومن الأمثلة عىل ذلك إس�ت

عاقة. والهدف 5 لتوسيع نطاق التدخل المبكر والتعليم لصالح الأطفال ذوي الإ

الهدف -5أ
عاقة من الولدة وح�ت سن ما قبل المدرسة. تعزيز تداب�ي الكشف المبكر والتدخل بشأن الأطفال ذوي الإ

الهدف -5ب 
ي والثانوي.

ي معدلت اللتحاق بالتعليم البتدا�أ
عاقة �ن عاقة والأطفال من غ�ي ذوي الإ ن الأطفال ذوي الإ تقليص الفجوة ب�ي

ات رصد التقدم المحرز مؤ�ش

ات الأساسية المؤ�ش

عاقة الذين يتلقون خدمات التدخل المبكر. 5.1. عدد الأطفال ذوي الإ  .1

. ي
عاقة بالتعليم البتدا�أ 5.2. معدل التحاق الأطفال ذوي الإ  .2

عاقة بالتعليم الثانوي. 5.3. معدل التحاق الأطفال ذوي الإ  .3

ضافية ات الإ المؤ�ش

عاقة عند  ي توفر المعلومات والخدمات المتعلقة بالكشف المبكر للإ
5.4. نسبة مرافق الرعاية السابقة للولدة وال�ت  .1

عاقة. الأطفال، وحماية حقوق الأطفال ذوي الإ  

شارة. ي لغة الإ
5.5. نسبة الأطفال الصم الذين يتلقون تعليماً �ن  .2

5.6. نسبة الطلب الذين يعانون من إعاقات برصية تتوفر لها مواد تعليمية بأشكال يسهل الوصول إليها.  .3

، والذين يعانون من التوحد  ن ي النمو، والصم المكفوف�ي
5.7. نسبة الطلب الذين يعانون من إعاقات فكرية وإعاقات �ن  .4

ي تتوفر لها أجهزة مساعدة ومناهج دراسية مكّيفة ومواد تعليمية مناسبة.
عاقات الأخرى ال�ت والإ  

ي المؤتمر العالمي لذوي الحتياجات الخاصة 
يتوافق جدول أعمال حركة التعليم للجميع بشكل جيد مع جدول أعمال التعليم الجامع، كما أُعلن دولياً �ن

ام تجاه حركة التعليم  ن ي سلمانكا، إسبانيا، عام 1994. يبدأ “بيان سلمنكا” )الوثيقة الختامية للمؤتمر العالمي لذوي الحتياجات الخاصة( بال�ت
الذي ُعقد �ن

ورة وأهمية توف�ي التعليم لجميع الأطفال والشباب والكبار ضمن “نظام التعليم السائد”. وينص عىل “وجوب إتاحة فرصة  افاً منه برصن للجميع، إع�ت
الوصول إل المدارس السائدة” للأطفال ذوي الحتياجات التعليمية الخاصة، ويضيف بأن “المدارس السائدة ذات التوجه الجامع هي الوسائل الأك�ش 

، وإيجاد مجتمعات ترحب بجميع الفئات، وبناء مجتمع جامع وتحقيق التعليم للجميع”. 45 ن فعالية لمناهضة سلوكيات التمي�ي

ن العتبار الحاجة إل إيجاد نظم تعليم عادلة وعالية الجودة  كاء وضع إطار للتنمية لمرحلة ما بعد 2015 يشمل جميع الأطفال، ويأخذ بع�ي من ال�ش
ح  ي وقت طباعة هذا الُكتّيب، ونظرا لستمرار المفاوضات، ينص هدف التنمية المستدامة” المق�ت

لكافة مراحل الحياة )من الولدة وح�ت سن البلوغ(. �ن
:  “ضمان التعليم النوعي المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعّلم مدى الحياة للجميع”. للإطلع عىل تحديثات النص، يرجى زيارة  4 عىل ما يىلي

ي للأمم المتحدة:
و�ن لك�ت الموقع الإ

 .www.sustainabledevelopment.un.org

http://www.sustainabledevelopment.un.org.
http://www.sustainabledevelopment.un.org.
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ن بالمدارس. وقد ساعدت هذه  ي كانت تعالج بها اليونيسف قضية اللتحاق بالمدرسة هي من خلل مبادرة الأطفال غ�ي الملتحق�ي
وإحدى الطرق ال�ت

ي عام 
كائنا عىل استخدام مقاربات مبتكرة لتحديد الفتيان والفتيات الذين أُهملوا ومساعدتهم عىل تحقيق إمكاناتهم الكاملة. �ن المبادرة اليونيسف و�ش

ي وسط أوروبا ورابطة الدول المستقلة.  
قليمية �ن قليمية والمبادرة الإ ي دون الإ ق الكاري�ب ي المبادرة، فضلً عن مبادرة دول �ش

2014، شارك أك�ش من 35 بلداً �ن
ي 

عاقة �ن بالمدارس تعالج قضية إدماج الأطفال ذوي الإ ن  الملتحق�ي بالأطفال غ�ي  ي تُع�ن 
ال�ت امج  التأكد من أن الدراسات والسياسات وال�ب ومن المهم 

المدارس.

نهاء ظاهرة عزل الأطفال  دماج ليس فقط كأداة لإ ي تعميم التعليم، يمكن أن يُنظر إل الإ
وبينما تنطوي حركة التعليم للجميع عىل الهدف المتمثل �ن

ي احتياجات جميع الأطفال بشكل فّعال، وتهدف لتعزيز المبادئ  م وتثمن التنوع، وتل�ب ام بإنشاء مدارس تح�ت ن هم، بل أيضاً كال�ت عاقة عن غ�ي ذوي الإ
الديموقراطّية. فالتعليم الجامع هو مجموعة من القيم والمعتقدات المتعلقة بالمساواة والعدالة الجتماعية بحيث يتمكن جميع الأطفال من المشاركة 

ي عملية التعليم والتعلم. 46 وهذا يتوافق بشكل كب�ي مع نهج المساواة الذي تؤيده اليونيسف. 
�ن

ششلا ءاضعأ ةوعد عماجلا ميلعتلا قيقحت وحن لمعلل ميلعتلا لجأ نم ةيملاعلا ةكا

ة 26-25 يونيو 2014 ي بروكسل، خلل الف�ت
ي الذي ُعقد �ف

أُطلقت خلل مؤتمر التجديد الثا�ف
اكة العالمية من أجل التعليم  طار عمل سلمانكا حول تعليم ذوي الحتياجات الخاصة، أعاد أعضاء ال�ش ين لإ ي الذكرى الع�ش

�ن
ي الحصول عىل تعليم نوعي جامع. وقد دعوا جميع الحكومات 

امهم بحماية ودعم حق جميع الأطفال والشباب �ن ن التأكيد عىل ال�ت
لتخاذ  والطلب  ن  والمعلم�ي والمؤسسات  الخاص  والقطاع  ي 

المد�ن المجتمع  ومؤسسات  الدولية  والمنظمات  المانحة  والجهات 
عاقة.  اماتهم تجاه الأطفال والشباب ذوي الإ ن إجراءات منسقة للوفاء بال�ت

https://www.globalpartnership.org/content/inclusive-quality-education-all-children-disabilities•

سوف تُناقش مسألة رسم خرائط الأطفال ذوي 
ن بالمدرسة ومسؤوليات  عاقة غ�ي الملتحق�ي الإ
عاقة بمزيد من  العثور عىل الأطفال ذوي الإ

ي هذه السلسلة. 
سهاب �ن الإ

https://www.globalpartnership.org/content/inclusive-quality-education-all-children-disabilities 
https://www.globalpartnership.org/content/inclusive-quality-education-all-children-disabilities 


ي المرافق
 ويبينار 1 - الكتّيب الف�ن

18

ي يعانون منها 
ال�ت عاقة  للإ الأطفال وفقاً  يُصّنف فيها  ي 

الفصل، وال�ت عاقة. وهي تشمل  الإ الأطفال ذوي  لتعليم  كان هناك ثلثة مقاربات واسعة  لقد 
ي صفوف 

عاقة ضمن النظام السائد وغالباً �ن عاقة المحددة؛ الضم، حيث يوضع الأطفال ذوي الإ وتُخّصص لهم مدرسة مصممة للستجابة لتلك الإ
ورة تحويل الثقافات والسياسات  ف برصن دماج، حيث يُع�ت ي صفوف دراسية عامة مع عدم وجود أو عدم كفاية وسائل التكيف؛ الإ

دراسية خاصة أو �ن
ي تحول دون ذلك.48 تُفّ� هذه المقاربات 

ام بإزالة الحواجز ال�ت ن ورة الل�ت ي المدرسة من أجل تلبية الحتياجات المختلفة للطلب، ورصن
والممارسات �ن

ي والأقسام التالية. 
ي الشكل البيا�ن

بمزيد من التفصيل �ن

بية الخاصة وتعليم الضم والتعليم الجامع.  49 ف تعليم ال�ت الشكل: بيان الفروقات ب�ي

عاقة المقاربات التعليمية للأطفال ذوي الإ

Special Education

Special child

Special teachers
Special schools 

System stays the same
Child must adapt or fail

'Normal Education'

Normal child

Normal teachers
Normal schools

Therapy
Rehabilitation

Inclusive Education

• 

• All children can learn

• 

• 
Flexible system

دماج بدائرة  ن يُشّبه نهج ضم الأطفال بوتد مربع يحاول ملئمة الثقوب الدائرية، يُشّبه الإ ي ح�ي
»�ن

الكلية، وترافقها  الُبنية  ابطة مع  المختلفة، جميعها م�ت الأشكال والأحجام  العديد من  تحتوي عىل 
تكون عىل سجيتك وليس  أن  بالختلف هنا. ويمكنك  لنا. نحن نحتفي  إنضم  التالية “هيا  العبارة 

نسجام.“50  ي سبيل الإ
عليك أن تكافح �ن

 التعليم الخاص

التعليم الجامع

نظام مرن

طفل خاص
معلمون خاصون

طفل خاص
أوتاد مستديرة للثقوب مستديرة

معلمون خاصون
ن ن العادي�ي المعلم�ي

المدارس العادية

الأطفال مختلفون	 

يمكن لجميع الأطفال تعلم	 

القدرات المختلفة والجماعات العرقية والحجم والعمر والخلفية والجنس	 

تغي�ي النظام لتناسب الطفل	 

تغي�ي الطفل لتناسب النظام
اجعل المربع وتد مستدير

يبقى النظام نفسه  
الطفل يجب أن يتكيف أو تسقط

إعادة تأهيل العلج

 التعليم المتكاملالتعليم العادي
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ي تلبية احتياجات الأشخاص الذين يعانون من نواحي ضعف فردية 
ي أك�ش الأحيان �ن

عاقة، يتمثل النهج المتبع ح�ت الآن �ن ي للإ تماشياً مع النموذج الط�ب
عاقة  ي ضم الأطفال ذوي الإ

، ومدرسة للصم، إلخ.( أو �ن ن وإعاقات مختلفة من خلل تخصيص مدارس تربية خاصة/مفصولة لهم )أي مدرسة للمكفوف�ي
، أعله.  ي

ي الجزء الأول من الرسم البيا�ن
ي صفوف دراسية سائدة أو وحدات منفصلة ضمن المدارس السائدة. وهذا موضح �ن

�ن

بية الخاصة أو الصفوف الدراسية المنفصلة تُعت�ب بديلً مناسباً لأشكال أخرى من التعليم، أو غياب التعليم، لأّن الصفوف الدراسية  كانت مدارس ال�ت
ن ضد بعضهم البعض هي احتمالية ضئيلة، ولأن  ي أك�ش تكيفاً مع احتياجات الطلب، كما أن احتمالية ممارسة التمي�ي

تميل لصغر المساحة، والمبا�ن
ن غالباً ما يتم تدريبهم عىل التعامل مع الأطفال الذين يعانون من إعاقات محددة، لذلك كان يُعتقد بأن هذه المدارس يمكن أن تقدم مساعدة  المعلم�ي
ي 

عاقة �ن ، الأمر الذي يحرم غالبية الأطفال ذوي الإ ية إل حٍد كب�ي ي المناطق الحرصن
كز �ن بية الخاصة مرتفعة التكاليف وت�ت شخصية للطلب. لكن مدارس ال�ت

بية الخاصة  ي مدرسة ال�ت
ي بعض البلدان، مثل بلغاريا، قد تبلغ موازنة كل طفل يتلقى تعليمه �ن

ية من الفرص التعليمية. و�ن المناطق الريفية وشبه الحرصن
ي مدرسة سائدة.51

ثلثة أضعاف موازنة طفل مماثل يتلقى تعليمه �ن

ي المدارس العاّمة ذات التعليم الجامع. ووجدت 
ي الغالب فرصة الوصول إل نفس عمق وسعة المنهاج المتاح �ن

بية الخاصة �ن  ل يملك طلب مدارس ال�ت
بية الخاصة.  هناك توقعات متدنية إزاء التحصيل الأكاديمي للأطفال ذوي  ي مدرسة ال�ت

البحوث أيضاً بأن المشاركة الأكاديمية يُخّصص لها وقت أقل �ن
عاقة.53  عاقة بسبب الآثار طويلة الأمد للنظام التعليمي والمجتمع، اللذين يوليان قيمة غ�ي كافية لتحقيق مخرجات جيدة فيما يخص الأطفال ذوي الإ الإ
بية الخاصة هي أقل فعالية من التعليم الجامع الذي يُخطط له بشكل جيد.54   يتوفر المزيد من المعلومات  وبشكٍل عام، وجدت البحوث أن مدارس ال�ت

ي القسم التالي حول التعليم الجامع. 
�ن

ي أن الأطفال والشباب الذين يلتحقون بهذه 
ي كل بلد، ما يع�ن

بية الخاصة �ن ي إنشاء عدد قليل فقط من مدارس ال�ت
باإلضافة  إل ذلك، يكمن التوجه �ن

ي سن المدرسة 222000 
عاقة ممن هم �ن ات طويلة من الزمن بعيداً عن أ�هم. عىل سبيل المثال، بلغ عدد الشبان ذوي الإ المدارس غالباً ما يقضون ف�ت

ي 
ي السلفادور. ويواظب ألفان من هؤلء الطلب عىل حضور الحصص الدراسية �ن

ي سبتم�ب 2000 �ن
شاباً، وفقاً لمنظمة “Inclusion InterAmericana”، �ن

بية الخاصة  ن بمدارس ال�ت ي المائة ملتحق�ي
ي أن أقل من واحد �ن

ي جميع أنحاء البلد. وهذا يع�ن
ي يبلغ مجموعها 30 مدرسة �ن

بية الخاصة، ال�ت مدارس ال�ت
أو أي مدرسة.”55 

ي احتياجات جميع 
حته اليونسكو: وهو “عملية الستجابة للتنوع �ن تعرّف اليونيسف التعليم الجامع وفقاً للتعريف المقبول عىل نطاق واسع الذي اق�ت

ي 
ي الحياة الثقافية والمجتمعات المحلية، وكذلك الحد من ظاهرة الستبعاد �ن

ي التعلم و�ن
ن والعمل عىل تلبيتها من خلل زيادة مشاركتهم �ن المتعلم�ي

كة تشمل جميع الأطفال من فئة  ي ظل رؤية مش�ت
اتيجيات، �ن س�ت ن والأساليب والب�ن والإ ض تغي�ي وتعديل المضام�ي التعليم ومن التعليم.56    وهو يف�ت

عمرية معينة وبناء عىل اقتناع راسخ بأن مسؤولية تعليم جميع الأطفال تقع عىل عاتق الدولة”.

ي الحصول عىل تعليم 
ي تسعى إل إنفاذ الحق العالمي �ن

اتيجيات والأنشطة والعمليات ال�ت س�ت  يش�ي التعليم الجامع عملياً إل مجموعة واسعة من الإ
نوعي ومناسب وذي صلة. 57 

ولتقديم المزيد من التوضيح، فيما يىلي قائمة بالخصائص والمبادئ الرئيسية للتعليم الجامع:

عاقة. التعليم الجامع هو تعليم قائم عىل أساس الحقوق ويتبع النموذج الجتماعي للإ
 

ي النظام، 
يتعلق التعليم الجامع بتغي�ي النظام لملئمة الطالب، بدلً من تغي�ي الطالب لملئمة النظام، لأّن “مشكلة” الستبعاد تكمن بقوة �ن

ي الشخص أو خصائصه.
وليس �ن

بية الخاصة  تعليم ال�ت

 التعليم الجامع

•

•
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الرسمية وغ�ي  المواقف  ي 
ل والمجتمع، و�ن ن الم�ن ي 

�ن التعلم  الحياة، ويشمل  المهد ويستمر طوال  يبدأ من  التعلم  بأن  الجامع  التعليم  ف  يع�ت
 .)CBRs( ي ذلك عىل سبيل المثال برامج التأهيل المجتمعي

الرسمية. ويغطي أيضاً مجموعة واسعة من المبادرات المجتمعية، بما �ن
. ن التعليم الجامع هو عملية دينامية تتطور باستمرار وفق الثقافة والسياق المحلي�ي

، والإحتفاء بالتنوع، وتعزيز المشاركة، والتغلب عىل الحواجز  ن ن المجتمعات والنظم والأجهزة من مكافحة التمي�ي يسعى التعليم الجامع إل تمك�ي
ي تحول دون التعلم ومشاركة جميع الناس.

ال�ت

ف بجميع الفوارق القائمة عىل أساس العمر أو النوع الجتماعي أو العرق أو اللغة أو الوضع الصحي أو الوضع  م التعليم الجامع ويع�ت يح�ت
عاقة أو نمط الحياة والأشكال الأخرى من الفوارق. قتصادي أو الدين أو الإ الإ

اتيجية واسعة لتعزيز التنمية المستدامة، بهدف خلق عالم يعّمه السلم والتسامح والستخدام المستدام  التعليم الجامع هو جزء من إس�ت
للموارد والعدالة الجتماعية؛ تُّل�ب فيه الحتياجات والحقوق الأساسية للجميع.

إمكانات التعلم المفتوح لكل طالب بدلً من التسلسل الهرمي للمهارات المعرفية.

ن عىل أوجه القصور لدى  ك�ي ي التعلم، بدلً من الحاجة إل ال�ت
ف بإمكانات كل طفل �ن ي تع�ت

إصلح المناهج الدراسية والبيداغوجيا الجامعة ال�ت
الطالب.

. ن ة المعلم�ي ي خ�ب
ن عىل المعرفة المتخصصة بفروع الدراسة باعتبارها أمراً أساسياً �ن ك�ي ي عملية التعلم بدلً من ال�ت

المشاركة النشطة للطلب �ن

التحصيل  لذوي  بديل  درا�ي  منهاج  تطوير  من  بدلً  الفردي،  و/أو  المتغاير  التعليم  أساس  قائم عىل  للجميع،  ك  درا�ي مش�ت منهاج  وضع 
. ي

الأكاديمي المتد�ن

ف بالإحتياجات المتنوعة لكل طفل. ن وقدرتهم عىل تطبيق منهجية عمل شاملة مرتكزة إل الطفل وتع�ت استعداد المعلم�ي

•

•

•

•

•

•

•

الأشخاص  حقوق  إتفاقية  من   24 المادة  نص  عاقة، ووفق  الإ ذوي 
ي 

زالة الفعلية للحواجز ال�ت دون يتطلب التعليم الجامع الإ تحول 
ي تحول دون الوصول 

دماج )مثل إزالة الحواجز ال�ت المادي إل مب�ن الإ
الطفل  إل  مرتكزة  بيئات  إيجاد  عن  فضلً  المدارس المدرسة(  ي 

�ن
للأشخاص  الكاملة  الأطياف  تمثيل  وتشمل  ين العامة  د جو لمو ا
عاقة.   الإ ذوي  الأشخاص  فقط  وليس   - المجتمع  ي 

ض التعليم �ن يف�ت
)أي  ضافية  الإ التعليمية  عدادات  والإ المدارس  من  واسعة  مجموعة  ومنتظمة ضمن  مكافئة  تعلم  فرص  عىل  الأطفال  جميع  ورة حصول  الجامع رصن

ورة حصولهم عىل الدعم الفردي المطلوب واللزم لتسهيل إندماجهم. ي المجتمع، مثل مراكز التأهيل المجتمعي(، ورصن
الموجودة �ن

ي 
من المهم التأكيد عىل أن التعليم الجامع ل يتعلق بتعليم الطلب لمواجهة نظام تعليمي ل يستجيب لمطالبهم واحتياجاتهم. بل هو الوسيلة ال�ت

ي ذلك الطلب الذين لم تتمكن النظم 
تُكيَّف من خللها أساليب التعليم والمناهج الدراسية والكوادر والبيداغوجيا لتتناسب وتعلم جميع الطلب، بما �ن

التقليدية من الوصول إليهم. وح�ت يكون التعليم الجامع فّعالً، يجب أن يشمل أيضاً العديد من القطاعات والوزارات والأطراف المعنية المختلفة، 
فيه. 59  بية الرياضية وال�ت ي ذلك عىل سبيل المثال ال�ت

وليس فقط التعليم. وهو ينطبق أيضاً عىل جميع مجالت المواضيع، بما �ن

نحراف أو الإختلف. فهو يشدد عىل ما يىلي :60 ي الإ
باختصار، يوفر التعليم الجامع نهجاً تربوياً يختلف إختلفاً جوهرياً عن النهج المتجذر �ن

يتعلق التعليم الجامع بتغي�ي النظام لملئمة 
لملئمة  الطالب  تغي�ي  من  بدلً  الطالب، 

النظام.

•

•
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بية الخاصة.  تُظهر مجموعة متنامية من الأدلة أن مدارس التعليم الجامع أك�ش فعالية من حيث التكاليف وأك�ش فعالية أكاديمياً واجتماعياً من مدارس ال�ت
ي المائة أك�ش من التعليم العام.  ففي حال أنفقت 

بية الخاصة” تكّلف 130 �ن ي الوليات المتحدة أن “برامج ال�ت
ي أُجريت �ن

وقد وجدت إحدى الدراسات ال�ت
بية الخاصة يكّلف تلك المقاطعة ما مجموعه 11500 دولر.  ي برامج ال�ت

مقاطعة مدرسة ما مجموعه 5000 دولر عىل كل طالب، فإن كل طالب مسجل �ن
ي البيئات الأك�ش تقييداً وعزلً، كلما ارتفعت تكلفة تعليمهم. 64

وأظهرت دراسة أخرى أنه كلما ارتفع عدد الطلب �ن
 

ي مجتمعاتهم المحلية.  وهذا أمر أسا�ي 
عاقة بالبقاء مع أ�هم والذهاب إل أقرب مدرسة مع أقرانهم �ن “يسمح التعليم الجامع للأطفال ذوي الإ

عاقة نفسها”. يمكن أن تختلف أيضاً نوعية  اض التنمية الطبيعية للطفل قد يؤدي إل عواقب أّشد وطأة بكث�ي من الإ وهام لتنميتهم الشخصية، لأن اع�ت
ة  ن جيداً لسوق العمل ويفتقرون إل الخ�ب ي بدوره أن بعض الطلب قد ل يكونوا مهيئ�ي

بية الخاصة،       وهو ما يع�ن ي مدارس ال�ت
التعليم إل حٍد كب�ي �ن

بية الخاصة بحيث تعمل  ايد نحو تعزيز دور مدارس ال�ت ن عاقة. هنالك توجه م�ت عاقة ومن غ�ي ذوي الإ ن أقرانهم من ذوي الإ المكتسبة ع�ب تواجدهم ب�ي
ي المدارس العامة.

ي المجتمعات المحلية و�ن
كمصدر للتعليم الجامع �ن

ن الحكومة والمنظمات غ�ي الحكومية الدولية ومجموعات  ي للتعليم الجامع من خلل التعاون ب�ي
ي منغوليا برنامج وط�ن

 يتشكل حالياً �ن
بية الخاصة والرعاية الداخلية  .  قبل عام 1989، وفرت منغوليا مدارس ال�ت ي تحاد الأورو�ب أولياء الأمور والجهات المانحة، بما فيها الإ
ي ساعدت عىل تلبية احتياجاتهم الأساسية، لكنها منعت حصولهم عىل حقوق أخرى مثل 

عاقة وال�ت للأطفال والراشدين ذوي الإ
بية الخاصة إل إغلق  قتصادية، إضطرت مدارس ومؤسسات ال�ت ات السياسية والإ ي المجتمع. ومع حدوث بعض التغي�ي

إندماجهم �ن
عاقة )APDC( لمنارصة  ي عام 1998، تأسست جمعية أولياء أمور الأطفال ذوي الإ

أبوابها، مما أتاح الفرصة لوضع نهٍج جديد. و�ن
ي ذلك إجراء مراجعات للسياسة، وعقد 

عاقة. وقد نفذت هذه الجمعية عدداً من الأنشطة، بما �ن وحماية حقوق الأطفال ذوي الإ
بية والتعليم عىل إصلح  ورش عمل تدريبية حول التعليم الجامع للستفادة من تجارب البلدان الأخرى، والعمل مع وزارة ال�ت
ي التعليم. وقد 

عاقة �ن السياسات وتغي�ي الممارسات، وتحديد مختلف خدمات الدعم اللزمة للمساعدة عىل دمج الأطفال ذوي الإ
ي 

ي والتأهيل �ن اتيجية الكلية، مع تقديم خدمات الكشف المبكر والعلج الط�ب اُعت�ب التأهيل المجتمعي أيضاً جزءاً ل يتجزأ من الس�ت
بية والتعليم بالإضافة إل تشكيل  ي عام 2003، أُنشئت “وحدة للتعليم الجامع” من قبل وزارة ال�ت

المراكز المجتمعية المحلية. و�ن
ن  الأولي لتعزيز التعليم الجامع  ك�ي نامج بالتعاون مع وزارات الصحة والرعاية الجتماعية والعمل. وقد انّصب ال�ت لجنة لتنفيذ ال�ب
عىل مرحلة ما قبل المدرسة، لكنه توسع لحقاً ليشمل المرحلة البتدائية. ونتيجًة لكافة هذه الجهود، تم ضم آلف الأطفال من 

دماج.   ن عىل مقاربات الإ ي رياض الأطفال وتم تدريب المعلم�ي
عاقة �ن ذوي الإ

ي ويبينار 3.
سهاب �ن سُتناقش الطبيعة الشاملة للتعليم الجامع بمزيد من الإ

ي منغوليا 70
ي التعليم الجامع �ن

ي ُقدماً �ن
مثال عىل إحدى البلدان: الُم�ن

دماج موجودة أصلً داخل المجتمع: »يملك المعلمون معرفة أك�ش بكث�ي  إن معظم الموارد اللزمة للإ
ي 

ال�ت الموارد  من  هائلة  أيضا مجموعة  المحلية  والمجتمعات  الأ�  تملك  كما  يستخدمونها«،   مما 
ستفادة منها. 62 ن استغللها والإ يتع�ي
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دماج نهج الإ النهج التقليدي )الذي قد ينطوي عىل الضم(

التعليم الجامع ليس قضية هامشية، بل هو أمٌر محورُي وهاُم لتحقيق تعليم عالي الجودة لجميع 
ن وتطوير مجتمعات أك�ش شمولً وإندماجاً. المتعلم�ي

ي أدناه السمات الرئيسية 
دماج بصورة أفضل، يقارن الرسم البيا�ن ن النهج التقليدي، الذي قد ينطوي عىل ضم الطلب، ونهج الإ ولفهم الإختلفات ب�ي

. ن لكل النهج�ي

يركز عىل الطالب

ي
يقّيم الطالب بواسطة أخصا�أ

/توجيهي برنامج تشخي�ي

نامج مناسب إلحاق الطلب ب�ب

عاقة’ احتياجات الطلب ‘ذوي الإ

/ معالجة الموضوع تغي�ي

منافع ضم الطلب ذوي الحتياجات الخاصة 

ات المهنية والمتخصصة والدعم الرسمي الخ�ب

التدخلت الفنية )التعليم الخاص، العلج(

يركز عىل الصفوف الدراسية

يدرس عوامل التعليم/التعلم

حل المشكلت بصورة تعاونية

ن اتيجيات الخاصة بالمعلم�ي س�ت الإ

بيئات مكّيفة وداعمة للصفوف الدراسية السائدة

حقوق جميع الطلب

تغي�ي المدرسة

دماج لجميع الطلب منافع الإ

ي المدارس العامة
ن �ن ة المعلم�ي الدعم غ�ي الرسمي وخ�ب

تعليم نوعي للجميع

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

•

ي  ستجابات التعليمية بناًء عىل النموذج الط�ب ي فهم الإحتياجات والإ
دماج،   توضح الإختلفات �ن ن النهج التقليدي ونهج الإ Porter )1995(: مقارنة ب�ي

عاقة. والنموذج الجتماعي للإ

ن الأقسام التالية السبب وراء أهمية التعليم الجامع، وكيف يمكنك الدفاع عن قضية التعليم الجامع أمام كبار صانعي القرار، كما تشتمل عىل  تب�ي
مقدمة إل كيفية تحقيق التعليم الجامع.
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ي تتضمن مجموعة واسعة جداً من 
نت: www.inclusive-education.org ، وال�ت ن�ت قاعدة بيانات اليونيسف للتعليم الجامع ع�ب الإ

المصادر. 
ي التعليم الجامع، اليونيسف، 2012.

ي التعليم: نهج قائم عىل الحقوق �ن
عاقة �ن  حق الأطفال ذوي الإ

 http://www.unicef.org/ceecis/IEPositionPaper_ENGLISH.pdf
 http://www.eenet.org.uk :ن التعليم شبكة تمك�ي

موقع اليونسكو للتعليم الجامع:
http://www.unesco.org/new/ar/education/themes/strengthening-education-systems/inclusive-education/peo-

/ ]ple-with-disabilities/ ]site in Arabic
يجاد بيئات مواتية للتعلم الجامع: اليونسكو تحتضن التنوع: مجموعة أدوات لإ

/http://www.unescobkk.org/education/inclusive-education/resources/ilfe-toolkit 
عاقة بشأن التعليم الجامع تحاد الدولي للإ ورقة موقف الإ

 http://www.internationaldisabilityalliance.org/en/ida-position-papers-and-statements
ناشونال حول التعليم الجامع:  ورقة سياسة منظمة هانديكاب إن�ت

 http://www.hiproweb.org/uploads/tx_hidrtdocs/PP08IE.pdf 
 ،Norway S. Stubbs Oslo، Inclusive education: where there are few resources، 

 http://www.eenet.org.uk/resources/docs/IE%20few%20resources%202008.pdf:2008

لمعرفة المزيد، يرجى زيارة المواقع التالية:

•

•

•

•

•

•

•

ملحظات     

http://www.inclusive-education.org
http://www.unicef.org/ceecis/IEPositionPaper_ENGLISH.pdf
http://www.eenet.org.uk 
http://www.eenet.org.uk 
http://www.unesco.org/new/ar/education/themes/strengthening-education-systems/inclusive-education/people-with-disabilities/ [site in Arabic
http://www.unesco.org/new/ar/education/themes/strengthening-education-systems/inclusive-education/people-with-disabilities/ [site in Arabic
 http://www.unescobkk.org/education/inclusive-education/resources/ilfe-toolkit/ 
 http://www.unescobkk.org/education/inclusive-education/resources/ilfe-toolkit/ 
http://www.internationaldisabilityalliance.org/en/ida-position-papers-and-statements
 http://www.hiproweb.org/uploads/tx_hidrtdocs/PP08IE.pdf  
 http://www.hiproweb.org/uploads/tx_hidrtdocs/PP08IE.pdf  
2008:http://www.eenet.org.uk/resources/docs/IE%20few%20resources%202008.pdf  
2008:http://www.eenet.org.uk/resources/docs/IE%20few%20resources%202008.pdf  
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دماج رابعاً. لماذا يعت�ب التعليم الجامع مهماً: قضية الإ

نقاط أساسية

ن مخرجات التعلم للجميع.  يقود التعليم الجامع إل تحس�ي
 

ي إعدادات التعليم الجامع عىل الصعيد الجتماعي.
تتحقق الستفادة لجميع الأطفال �ن

ي التكلفة.
يمكن أن يكون التعليم الجامع متد�ن

ي أسلوب التخطيط للتعليم المدر�ي وتنفيذه وتقييمه. 
ات رئيسية �ن ي توف�ي التعليم الجامع، من خلل إجراء تغي�ي

تتحقق منافع تعليمية لجميع الأطفال �ن
ي نوعية التعليم حيث أصبح 

ي المدارس الجامعة، كان هناك تحسناً �ن
هم من الفئات الأقل حظاً �ن عاقة وغ�ي ي ُدمج فيها الأطفال ذوي الإ

ي الحالت ال�ت
و�ن

ي ذلك أولئك الذي يتمتعون بمجموعة متنوعة من القدرات. 72 
اً عىل الطفل وعىل تحقيق مخرجات تعلم جيدة لجميع الأطفال، بما �ن ن أك�ش ترك�ي

ي التعلم، يجنون مكاسب أك�ب من حيث المخرجات والسلوكيات 
عاقة، بمن فيهم أولئك الذين يعانون من صعوبات �ن تُظهر الأبحاث أن الأطفال ذوي الإ

ي الصفوف الدراسية المعزولة.74  أيضاً، عندما يتم تدريب 
ي المدارس العامة 73  مما يجنونه أقرانهم الذين يعانون من إعاقات مماثلة �ن

الأكاديمية �ن
عاقة كما يرتفع أيضاً مستوى التعلم لدى الطلب الأسوياء. 75 عاقة، يرتفع مستوى التعلم لدى الأطفال ذوي الإ ن عىل إدماج الأطفال ذوي الإ المعلم�ي

يستفيد جميع الأطفال، وتحديداً الأطفال الذين لديهم أنماط تعلم غ�ي مألوفة، لأن كل طفل يعمل عىل تحقيق أهداٍف فردية خلل تواجده مع طلب 
بية  ي مدارس ال�ت

عاقة فرصة الوصول إل 76 منهاٍج أوسع مما هو متوفر عادًة �ن آخرين من نفس سنه. وبصورٍة عامة، يتيح التعليم الجامع للأطفال ذوي الإ
الخاصة، حيث “يؤدي وجود ما يُعت�ب أساليب تدريسية متخصصة إل المزيد من تهميش وإقصاء الأطفال الذين يعانون من صعوبات معينة”.77  تميل 

عدادات المنفصلة والمعزولة.78  ن بشكل أك�ب عىل التعليم الأكاديمي مقارنًة بالإ ك�ي الصفوف الدراسية أيضاً لل�ت

ي تكون 
ي المدرسة من التعليم الجامع. والمدرسة ال�ت

داريون وجميع العاملون �ن ن طلب المدارس، يستفيد المعلمون والإ ومن خلل توسيع نطاق التنوع ب�ي
ي 

جامعة لكافة الطلب تطور لنفسها هوية ومبادئ أك�ش شمولية، يتعلم فيها البالغون من بعضهم البعض ومن طلبهم. وكلما زاد إطلع العاملون �ن
المدرسة عىل قدرات جميع الأطفال، كلما كانت الإحتمالية أك�ب بأن يسعى هؤلء العاملون إل بناء عملية التعليم والتعلم عىل أساس التوقعات العالية، 

وهو ما يخلق حلقة ذاتية التعزيز من النجاحات. 

يضمن التعليم الجامع بأن يكون جميع الأطفال قادرون عىل العيش والتعلم واللعب مع بعضهم البعض. إذ أنه يتيح لجميع الأطفال فرصاً للتعرف 
بتطوير علقات وصداقات مفيدة تساعدهم عىل تطوير79    لهم  كما يسمح  البعض وقبولها.  عىل قدرات ومواهب وشخصيات وإحتياجات بعضهم 

ي قدرتهم عىل التفاعل مع بعضهم البعض ومع العالم من حولهم. فهم يتعلمون بأن جميع
الكفاءة الجتماعية وتعزيز الثقة �ن

بوي ر ال�ت ف مخرجات التعلم للجميع – الم�ب تحس�ي

ر الجتماعي إستفادة جميع الأطفال - الم�ب

•

•

•
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هنالك حجٌج إقتصادية قوية تدعم التعليم الجامع، ل سيما فيما يتعلق بالحد من الفقر وخفض تكاليف التعليم. 

عاقة منهم أو الأسوياء.  فتقار إل التعليم الجيد ل يزال العامل الرئيسي للفقر والستبعاد بالنسبة لجميع الأطفال، سواء ذوي الإ الحد من الفقر: إن الإ
عاقة، قد تكون مخاطر الفقر بسبب نقص التعليم أعىل منها بالنسبة للأطفال الأسوياء.  ومن المؤكد بأن الأطفال ذوي  لكن بالنسبة للأطفال ذوي الإ
عاقة الذين يُستبعدون من التعليم سيعيشون حياة الفقر عىل المدى الطويل وعىل مدى الحياة. ومن المحّتم أن يصبحوا عبئاً إقتصادياً عىل المجتمع  الإ
عاقة عىل رأس المال  عاقة بالفقر طويل الأمد بمع�ن أن هناك احتمالية ضئيلة بأن يحصل الأطفال ذوي الإ ، “ترتبط الإ وعىل أ�هم. ووفقا للبنك الدولي
ي الناتج المحىلي الإجمالي بسبب عدم مشاركة الأشخاص ذوي 

ي الذي يسمح لهم بكسب دخل أعىل”.  وكما هو معروف جيداً، هناك خسائر �ن الب�ش
ي 

ن قيمة الخسائر �ن عاقة، قّدر أحد الباحث�ي نتاج العالمي والدخل الناجم عن الإ ي الإ
نخفاض �ن قتصاد. وللحصول عىل فكرة عن ضخامة الإ ي الإ

عاقة �ن الإ
ي كندا. ُقدرت 

عاقة �ن ي أُجريت حول خسائر الناتج المحىلي الإجمالي بسبب الإ
عاقة ع�ب استقراء نتائج إحدى الدراسات ال�ت الناتج المحىلي الإجمالي بسبب الإ

ن  اوح ب�ي ن 1.71 تريليون دولر أمريكي و 2.23 تريليون دولر أمريكي سنوياً، وهو ما ي�ت عاقة ما ب�ي ي الناتج المحىلي الإجمالي العالمي بسبب الإ
الخسائر �ن

عاقة،  ي ذلك الأطفال ذوي الإ
ف بجميع الأطفال، بما �ن ي المائة من مجموع الناتج المحىلي الإجمالي العالمي.  ومن المهم أن يُع�ت

ي المائة و 6.97 �ن
5.35 �ن

ي المجتمع وليس عبئاً عليه. كما أن توف�ي التعليم الجيد الجامع عىل المدى الطويل يمكن أن يقلل من العتماد عىل الدولة ويعزز 
كأطراف مساهمة �ن

من قدرتها القتصادية المحتملة.

ي تقدم تعليماً فعالً لجميع طلبها وسيلة متدنية التكلفة لتوف�ي التعليم للجميع”.87  وقّدر 
تكلفة التعليم: ووفقاً لليونسكو، “تعت�ب المدارس الجامعة ال�ت

قتصادي والتنمية من عام 1999 متوسط تكاليف الصفوف الدراسية المنفصلة بأنها أك�ش بسبعة إل تسعة أضعاف من  أحد تقارير منظمة التعاون الإ
قتصادي والتنمية بأن تكاليف  ي الصفوف الدراسية العامة.  كما وجدت آخر البحوث الصادرة عن منظمة التعاون الإ

عاقة �ن تكاليف وضع الأطفال ذوي الإ
ن والنصف من تكاليف التعليم العادي. وهي مكونة أساساً من  بية الخاصة لكل فرد كانت أك�ش بحوالي الضعف�ي ال�ت

قتصادي ر الإ فعالية التكاليف- الم�ب

عاقة بسبب الدخل الضائع نتيجة نقص التعليم وفرص العمل، لكل من الأشخاص  ي إحدى الدراسات، بلغت التكلفة المقدرة للإ
�ن

  . ي المائة من الناتج المحىلي الإجمالي
عاقة ومقدمي الرعاية لهم، ما مجموعه 1.2 مليار سنوياً، أو 1.7 �ن ذوي الإ

مثال عىل إحدى البلدان: بنغلديش

 الأطفال هم جزء من مجتمعهم المحىلي ويطورون معاً الشعور بالنتماء.

ي 
ي المدارس والمجتمعات المحلية المحيطة، تقود إل الحد من وصمة العار ال�ت

ات سلوكية إيجابّية �ن عندما يتعلم جميع الأطفال معاً، يكون هناك تغ�ي
عاقة كما تؤدي إل إندماجهم بصورة أك�ب من الناحية الجتماعية.80   وقد وجدت إحدى الدراسات بأن الطلب الذي يعانون من  يشعر بها الأطفال ذوي الإ
ستقللية وتقييم المهارات الجتماعية  ي الإ

عدادات الجامعة كانوا قد حققوا درجاٍت مماثلة بل درجاٍت أعىل �ن ي الإ
ن المتوسطة والحادة �ن اوح ب�ي إعاقات ت�ت

ي الصفوف الدراسية المنفصلة والمعزولة.81  
مقارنًة بنظرائهم �ن

عاقة. وعلوًة عىل ذلك، هناك فرصة  ام التنوع،82كما يتعرفون عىل تجربة الإ الأمر الواضح هو أن جميع الأطفال يتعلمون التسامح وقبول الإختلف وإح�ت
ي مجتمعاتهم. 83

ن �ن عاقة الذين يتم تعليمهم إل جانب أقرانهم أفراداً منتج�ي أك�ب بأن يصبح الأطفال ذوي الإ
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سُيناقش تمويل التعليم الجامع بمزيد من 
ي الوحدة 8 من هذه السلسلة. 

التفصيل �ن

ملحظات     

: لمعرفة المزيد، يرجى الإطلع عىل ما يىلي

تحقق المدارس الجامعة الفائدة لجميع الأطفال: نتعلم معاً بصورٍة أفضل.	 
ي تعزيز المجتمع المتعلم والمثقف.	 

يسهم كل طفل �ن

، رغم وجود  ن ي المدارس الجامعة إل الضعف�ي
عاقة. وينخفض هذا الرقم �ن ي صالح الطلب ذوي الإ

ن إل التلميذ تصب �ن الرواتب، حيث أن نسبة المعلم�ي
ن البلدان.89  يُظهر هذا البحث أن إنشاء مدارس تعّلم جميع فئات الأطفال مع بعضهم البعض يمكن أن يكون أقل تكلفة من إنشاء نظام  تباين كب�ي ب�ي

ي فئات مختلفة من الأطفال. 
معقد ينطوي عىل أنواع مختلفة من المدارس المتخصصة �ن
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خامساً- كيف يمكننا تحقيق التعليم الجامع؟
ي سوف تغطيها الُكتّيبات وندوات الويبينار المتبقية ، بما 

ي نحو تعليم جامع للجميع ولمحات عن المواضيع ال�ت
يورد هذا القسم مقدمة إل كيفية الُم�ن

ي ذلك الجوانب المختلفة والمقاربات النظامية لتعزيز التعليم الجامع.
�ن

ي الواقع، ينطوي التعليم الجامع عىل تقديم فرص تعلم مفيدة لجميع الطلب ضمن نظام المدرسة السائد. كما يتيح بطريقة مثالية للأطفال ذوي 
 و�ن

ي مصمم خصيصاً لتلبية إحتياجات الأفراد. ويتطلب التعليم 
ي المدرسة المحلية، مع دعم إضا�ن

عاقة والأسوياء حضور نفس الحصص العتيادية �ن الإ
ية مادية )مثل المنحدرات بدلً من السللم، والمداخل الواسعة بما يكفي لدخول الكرا�ي المتحركة، وما إل ذلك(، إضافة إل  الجامع ترتيبات تيس�ي

عاقة(.90   ي المجتمع )وليس فقط الأشخاص ذوي الإ
منهاج درا�ي يركز عىل الطفل ويتضمن تمثيلً لكافة اطياف الناس �ن

ي ينبغي 
ي يوضح المجالت ال�ت

ي إعدادات التعليم الجامع، يجب أن يتغ�ي النظام وليس الطفل. فيما يىلي أدناه رسم بيا�ن
ومن أجل إدماج جميع الأطفال �ن

ن البيئة المدرسية للجميع:91   ها لتحس�ي تغي�ي

ي 
ام بالتعليم الجامع ينطوي عىل إتباع نهج ثل�ش ن ل�ت ي التعليم ما هو أك�ش من الحفاظ عىل ‘الوضع المعتاد’، كما أن الإ

يتطلب النهج القائم عىل الحقوق �ن
ي تعليم جميع الأطفال يشمل: 

ندماج بإعتباره نهج �ن الأبعاد. فهو يتطلب فهماً للإ

اتيجيات التعليم لتعزيز حق الوصول إل التعليم. 	  سياسات وإس�ت
ي الحصول عىل التعليم النوعي.	 

الحق �ن
ام الحقوق ضمن بيئة التعلم.. 	  إح�ت

قتصادي ر الإ فعالية التكاليف- الم�ب

ن المدرسة  تحس�ي
للجميع

 مواقف المعلم 
يجابية  الإ

المناهج الدراسية 
ي تركز عىل الطفل

ال�ت

طرق التدريس المرنة 

ل الت�ب أو 
ن  الراسب�ي

ن   المدارس المدرس�ي
ن جيدا  المدعوم�ي

مشاركة الوالدين 

والمجتمع المحىلي

الوسائل التعليمية 
المناسبة 

الأساليب البديلة 
ن  لتعليم المعلم�ي
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امات الحكومية الشاملة لوضع إطار مفهومي واضح بغية تحقيق أهداف التعليم للجميع  ن ل�ت ووفق المبادئ الأساسية الثلثة المذكورة، يمكن تطبيق الإ
ي التعليم.

عاقة عىل نيل حقهم �ن ضمن نهج شامل، وضمان قدرة الأطفال ذوي الإ

عاقة.92 اتيجي واسع ع�ب أجهزة الحكومة لتهيئة البيئة اللزمة لضمان حقوق الأطفال ذوي الإ ام إس�ت ن وبالإضافة إل ذلك، ينبغي دعم هذا النهج بال�ت

اتيجيات اللزمة لنيل حق الحصول عىل التعليم النوعي الجامع: س�ت إليكم بعض الأمثلة عىل الإ

عاقة وإتفاقية  يعية مواتية تعزز حق الحصول عىل تعليم نوعي جامع. وهذا يشمل المصادقة عىل إتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإ وضع أطر تشش
 . ن تفاقيت�ي ن الإ ن التعليم، مع هات�ي ن المحلية، ل سيما قوان�ي حقوق الطفل وتنفيذهما، مع ضمان توافق القوان�ي

ي عام 
ي وضع وإقرار القانون الجديد لتنمية الطفولة المبكرة إضافة إل 27 قانون فرعي جديد �ن

ي مقدونيا، الدعم للحكومة �ن
مثال: قدمت اليونيسف، �ن

عاقة. ي ذلك الأطفال ذوي الإ
ي والسيا�ي لحصول جميع الأطفال عىل فرص التعلم المبكر عالي الجودة، بما �ن

ي توفر الأساس القانو�ن
2013 وال�ت

عاقة. كما دعمت اليونيسف  سيخ حقوق الأطفال ذوي الإ ي تعزيز الأطر القانونية والتنظيمية ل�ت
ي فيتنام، الدعم للحكومة �ن

مثال: قدمت اليونيسف، �ن
ن بخصوص  ن حكومي�ي ن التنفيذ عام 2011. وبدعم من اليونيسف كذلك، تم إصدار تعميم�ي عاقة والذي دخل ح�ي ي للأشخاص ذوي الإ

وضع القانون الوط�ن
ي تدعم 

عاقة الذي يحق لهم دخول الصف الأول، ونصت النظم عىل المراكز ال�ت عاقة، تم بموجبها زيادة سن الأطفال ذوي الإ تعليم الأطفال ذوي الإ
عاقة. كما أصدرت الحكومة تعميماً يتيح للمدارس طلب مبالغ من الأموال لدعم التعليم الجامع للأطفال ذوي  تطوير التعليم الجامع للأطفال ذوي الإ

عاقة. ن الذين يعملون مع الأطفال ذوي الإ ي تخص المعلم�ي
عاقة. وتدعم اليونيسف حالياً وضع تعميم وزاري آخر حول السياسات ال�ت الإ

 
عاقة وتعزيز شمولية نظام التعليم. وتوف�ي القدرات والموارد والقيادة لتنفيذ خطط وضع خطط/سياسات لقطاع التعليم تشمل الأطفال ذوي الإ
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to introduce and sustain inclusive education

Government wide investment to systems, structures 
and processes to underpin inclusive education

Respect for 

education

 

Respect for 
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الجيد 
ي الحصول 

الحق �ن
عىل التعليم 

دخال التعليم الجامع  يعات وسياسات وعمليات دعم محددة لإ ت�ش
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 قطاع التعليم الجامعة. وضمان إمكانية الوصول إل المناهج الدراسية والمواد التعليمية وعمليات التعلم وتقييمات التعلم من قبل الأطفال ذوي 
عاقة.  الإ

ن  ام الكب�ي ب�ي ي “تعزيز شعور الثقة بالنفس والح�ت
انيا، تنص أحدث خطة لتطوير قطاع التعليم )2017-2008( بوضوح عىل نية الستثمار �ن ن ي ت�ن

مثال: �ن
ن فرص الحصول عىل  عاقة”. ومن أجل تحس�ي ي والإ

ن لجميع الناس بغض النظر عن هويتهم من حيث العرق والنوع الجتماعي والموقع الجغرا�ن المتعلم�ي
ن بالمدرسة، والفئات الضعيفة  ي “تعزيز المعارف وتوف�ي المهارات المهنية للأطفال غ�ي الملتحق�ي

التعليم الأسا�ي الجيد، يكمن الإجراء ذو الأولوية �ن
والأمهات   ، ن والمسن�ي يدز(،  )الإ المكتسبة  المناعة  ية/نقص  الب�ش المناعة  نقص  وس  بف�ي ن  المصاب�ي والأشخاص  والأيتام،  عاقة،  الإ ذوي  )الأشخاص 
ي تعريف 

، يتمّثل الهدف �ن ي التعليم الأسا�ي
ية.” و�ن ي المناطق الريفية أو الحرصن

.. إلخ.( والشباب والراشدين والنساء والرجال، سواء �ن ن الشابات، والأمي�ي
عاقة. كما تنص أيضاً عىل  ي ذلك الممارسات المناسبة للفتيات والأشخاص ذوي الإ

معلمي رياض الأطفال عىل أساليب التدريس الصديقة للأطفال، بما �ن
ي هذا النهج 

ي مدارس ‘سائدة’: ويقت�ن
ي صفوف دراسية ‘سائدة’ و�ن

أنه “حيثما أمكن، ينبغي أن يتعلم جميع الأطفال ذوي الإحتياجات التعليمية الخاصة �ن
ورة.  94 عاقة” وزيادة وعي المجتمع المحىلي عند الرصن ي مدرسية “ملئمة للإ

ن بشكل مناسب إل جانب إنشاء مبا�ن الجامع تدريب المعلم�ي

عاقة والتعليم، وترسيخ مبدأ المساءلة عن الأفعال. تعزيز نظم معلومات إدارة التعليم لجمع بيانات موثوقة وموضوعبة  ف البيانات المتعلقة بالإ تحس�ي
بوي.  ثراء التخطيط ال�ت عاقة والعجز، فضلً عن تقرير البيانات المتعلقة بإمكانية الوصول وشمولية النظام المدر�ي لإ ومصنفة حسب نوع الإ

مثال:

ة  ي ثلثة بلدان ضمن برنامج اليونيسف خلل الف�ت
ي سيتم تجريبها �ن

عاقة ال�ت طّور مقر اليونيسف دليلً حول نظم معلومات إدارة التعليم الشاملة للإ
عاقة وإمكانية الوصول إل بيئة التعلم بصورة  2015-2014 بغية تعزيز نظم معلومات إدارة التعليم لجمع وإيصال البيانات المتعلقة بالأطفال ذوي الإ

أفضل.

ن  بية الخاصة، بدعم من اليونيسف، أداة مراقبة التعليم الجامع من أجل مراقبة ومساعدة المدارس عىل تقييم وتحس�ي ي غانا، طّور قسم ال�ت
مثال: �ن

ف وممثل عن الدوائر، ونتيجًة للمبادرة إرتفعت نسبة المعاي�ي  ن من 12 منطقة ولما مجموعه 100 م�ش فهمها للتعليم الجامع. وُعقدت تدريبات لمسؤول�ي
ي عام 2013.

ي المناطق الشمالية الثلث �ن
ي المائة �ن

ي المائة إل 20 �ن
المستوفاة للمدارس الصديقة للأطفال من 14 �ن

مواءمة المدارس والصفوف الدراسية وإعدادات التعلم الأخرى وجعلها سهلة المنال وملئمة للجميع. إن إتباع معاي�ي سهولة الوصول والتصميم  
ن للبنية التحتية التعليمية، إل جانب توف�ي المواد التعليمية سهلة المنال والأجهزة المساعدة  ي أي تصميم أو بناء أو تجه�ي

العالمي هو أمر إلزامي �ن
والتكنولوجيا ذات الصلة والمناسبة لتعزيز الوصول إل عملية التعلم.

ية  تيبات التيس�ي ة 2009-2004، عىل جميع المدارس توف�ي ال�ت ي لتطوير المدارس خلل الف�ت
نامج الوط�ن طت حكومة أوزبكستان، كجزء من ال�ب مثال: اش�ت

ن العديد من المدارس بغية إدماج جميع الأطفال، سواء من  ات إمكانية الوصول المادي. وقد أدى هذا إل تجه�ي ن ها من م�ي المادية مثل المنحدرات وغ�ي
ي القديمة وبناء أخرى جديدة مع إدراج هذه المتطلبات ضمن الخطط. 

حيث تجديد المبا�ن

مع  اليونيسف  وتعمل  الحواجز’.  من  ‘خالية  منهم  مدرسة   200 مجموعه  ما  أن  ت  واعت�ب القديمة  المدارس  بتجديد  الكرواتية  الحكومة  قامت  مثال: 
ات إمكانية الوصول المادي ضمن مدارسها. ن ي كرواتيا لمساعدتها عىل تعبئة الموارد لدمج المزيد من م�ي

المجتمعات المحلية �ن

ية لجميع الأطفال بغية التعلم عىل قدم المساواة ضمن نظام التعليم السائد. تيبات التيس�ي ي توف�ي الدعم وال�ت
ية �ف ف جراءات غ�ي التمي�ي الإ

ن تمويل المدارس والسماح للمناطق  ي البنية التحتية، وهو ما يعكس أثر توط�ي
مثال: وضعت رومانيا موازنات محلية تخصص الأموال لمشاريع محددة �ن

ي فيتنام، أصدرت الحكومة تعميماً يشتمل عىل نصوص يتيح للمدارس طلب مبالغ من الأموال لدعم التعليم الجامع 
بتمويل المشاريع الخاصة بها. و�ن

عاقة. للأطفال ذوي الإ

•

•

•



ي المرافق
 ويبينار 1 - الكتّيب الف�ن

30

ن ومديري المدارس الذين تلقوا تدريباً عىل التعليم الجامع أبدوا سلوكيات أك�ش إيجابية ووجهات  كشفت الدراسات بأن المعلم�ي
ي إدماج ذوي 

ة فعلية �ن نظر أك�ش شمولية من أقرانهم الذين لم  يتلقوا أي تدريب. وعلوًة عىل ذلك، أبدى أولئك الذين يملكون خ�ب
عاقة سلوكيات أك�ش إيجابية.  95 الإ

تعزيز تبادل المعرفة الأفقي والدعم. 

ي الذين يشاركون 
كاء المجتمع المد�ن ي كافة مستويات المراحل الدراسية، بالإضافة إل �ش

ن �ن ن تربوي�ي ي رصبيا، تشمل شبكة التعليم الجامع ممارس�ي
مثال: �ن

ن كافة أصحاب المصلحة.  ات ب�ي ي تقديم خدمات الدعم للأطفال، لضمان سلسة تقديم الخدمات ونقل المعرفة والخ�ب
�ن

ف القطاعات لدعم المشاركة المدرسية للطفل. تنسيق الخدمات ب�ي

عاقة بالتوافق مع إتفاقية الأمم المتحدة لحقوق  عاقة عىل إعادة تعريف الإ ي أرمينيا، عملت مجموعة العمل الوزارية المعنية بالأطفال ذوي الإ
مثال: �ن

عاقة وأ�هم  ي تشجع وتحفز الأطفال ذوي الإ
عاقة وهي تهدف الآن إل تنظيم الخدمات وتقديم التوصيات بشأن خدمات الدعم ال�ت الأشخاص ذوي الإ

 ./http://www.unicef.org/armenia : لتحاق بالمدارس الجامعة. وللمزيد من المعلومات حول مجموعة العمل، يرجى زيارة الموقع التالي عىل الإ

العار  ، وإزالة وصمة  ن التمي�ي تعزز وتدعم  ي 
ال�ت المواقف  لمجابهة  المصلحة  المستويات ومع مختلف أصحاب  العمل عىل مختلف  اكات.  تعزيز الشش

والمفاهيم السلبية.

عاقة  ي ذلك رئيس البلد ورئيس الوزراء، والأطفال ذوي الإ
ي مونتينغرو، جمعت حملة “القدرة هي الأساس” أك�ش من 100 منظمة وطنية معاً، بما �ن

مثال: �ن
دماج. وللمزيد من المعلومات حول الحملة، يرجى زيارة الموقع  ي تحول دون تحقيق المساواة والإ

ي مواجهة العقبات التقليدية والثقافية ال�ت
وأ�هم �ن

 : التالي
.http://www.unicef.org/montenegro/15868.html

 
ها القوي عىل التعليم الجامع، عىل نحو  ن ي أرمينيا، من خلل ترك�ي

ي مرحلة الطفولة المبكرة. عملت اليونيسف �ن
تشجيع برامج الرعاية والتعليم الجامع �ف

عاقة، وإنشاء خدمات  نامج وضع خطط تعليم فردية للأطفال ذوي الإ ي عام 2013 لدمج عنرص تنمية الطفولة المبكره. وقد دعم ال�ب
وثيق مع الحكومة �ن

عاقة. وقد ساعدت اليونيسف وزارة العمل عىل تصميم دعم للأ� وتحويل المدارس الداخلية للأطفال ذوي الإ

•

•

•

•

مثال عىل إحدى البلدان: بنغلديش

والتوجيه  الدعم  إستمرار  الجامعة مع  عدادات  الإ ي 
�ن للتدريس  ن  والمهيئ�ي ن  المدرب�ي ن  المعلم�ي من  يكفي  ما  . ضمان وجود  ن المعلم�ي تدريب  تسهيل   •

ن وتعزيز عملية  عاقة كجزء أسا�ي وشامل من مقررات تدريب المعلم�ي ن عىل تعليم الأطفال ذوي الإ والمراقبة. وضمان أن تشتمل برامج إعداد المعلم�ي
ي مدارس الحي/المدارس السائدة. 

عاقة منهم(، سواء ذوي الحتياجات العامة والخاصة، �ن ي ذلك ذوي الإ
تدريس جميع الطلب )بما �ن

ن والذين بلغ عددهم  عاقة لدى المعلم�ي ن حول المنهجيات المراعية للإ ي أوغندا بدعم ورش عمل تدريب المدرب�ي
ي عام 2013، قامت اليونيسف �ن

مثال: �ن
180 معلماً. 

ي رواندا، مع السلطات المحلية لتطوير دليل التعليم والتعلم النشط الذي يتضمن محتويات محددة حول التعليم الجامع 
مثال: عملت اليونيسف، �ن

ي مجموعة مختارة من 
ن �ن ي موازاة ذلك، دعمت اليونسف تدريب المعلم�ي

ي جميع أنحاء البلد. و�ن
ن �ن ي كافة مؤسسات تدريب المعلم�ي

ه �ن والذي سيتم ن�ش
عاقة، وتحديداً كيفية تطبيق تقنيات وأساليب التدريس القائمة عىل المشاركة، وإنشاء المزيد من  المدارس الصديقة للأطفال لدمج الأطفال ذوي الإ

الصفوف الدراسية المحفزة. 

http://www.unicef.org/armenia
http://www.unicef.org/montenegro/15868.html.  
http://www.unicef.org/montenegro/15868.html.  
http://www.unicef.org/montenegro/15868.html.  
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عاقة. ي ذلك الأطفال ذوي الإ
ي إيجاد نظام تعليمي واحد يتحمل مسؤولة تعليم جميع الأطفال، بما �ن

بية والتعليم �ف مؤازرة وزارة ال�ت

ي منطقة 
ي رصبيا قانوناً غ�ي مسبوق يتعلق بأسس نظام التعليم، والذي أُعت�ب قانوناً إستثنائياً �ن

ي أغسطس 2009، أّقرت وزارة التعليم والعلوم �ن
مثال: �ن

ي لنظام التعليم الجامع. دعم القانون الجديد التحاق جميع الأطفال بالنظام المدر�ي السائد. 98
طار القانو�ن البلقان لأنه يوفر الإ

دارة المدرسية عىل أحكام تتعلق بالمشاركة الفعالة  ي إتخاذ القرارات وضمان إشتمال نظم الإ
عاقة �ن اك الأطفال ذوي الإ تعزيز مشاركة الأطفال. إ�ش

عاقة والمجتمعات المحلية. عاقة وأولياء أمورهم، ومنظمات الأشخاص ذوي الإ للأطفال ذوي الإ

عاقة وأ�هم  ي مونتينيغرو، كجزء أسا�ي منها، عىل مشاركة وقيادة الأطفال والشباب ذوي الإ
مثال: كما ُذكر سابقا، اشتملت حملة “القدرة هي الأساس” �ن

ي جميع جوانب تخطيط الحملة وتنفيذها. 99
�ن

عاقة، ومن المهم أن نتذكر بأن التعليم  ي زيادة الوعي بتعليم الأطفال ذوي الإ
ومما ل شك فيه أن مناقشات التعليم الجامع قد لعبت دوراً هاماً �ن

ي إنفاذ حق التعليم لجميع الأطفال، ل سيما الفئات 
عاقة. بل هو نهج أسا�ي �ن الجامع ليس فلسفة أو منهج تعليمي موّجه حرصاً للأطفال ذوي الإ

 . ن المهمشة منهم - عىل سبيل المثال، الفتيات أو الأطفال من مجتمعات السكان الأصلي�ي

 مركز تنمية الطفولة المبكرة الجامعة

•

•

-كينيا. وقد  ي و�ب ي ن�ي
ي أفريقيا، �ن

ة �ن ا، أحد أك�ب الأحياء الفق�ي ي كيب�ي
ي عام 2003 �ن

ُنشأ مركز ليتل روك لتنمية الطفولة المبكرة الجامعة �ن
أُنشأ لمعالجة مسألة إفتقار عدد من الأطفال للمهارات الأساسية اللزمة لدخول المدرسة البتدائية، وقد إستند إل نهج جامع قاد 
ي المركز إحتياجات الأطفال من الولدة وح�ت عمر 8 سنوات، وما يقرب من ثلث الطلب هم  لحقاً إل إيجاد مجتمع محىلي جامع. يل�ب
عاقة وتدعم الأ� للحصول عىل الرعاية الصحية  عاقة. تساعد مجموعة دعم أولياء الأمور عىل زيادة فهم الإ من الأطفال ذوي الإ
وفرص العمل. ول ينتهي الدعم الذي يقدمه مركز ليتل روك للأطفال والأ� بالتخرج من مدرسة الطفولة المبكرة، إذ يتاح لهم 
بداعية. ومنذ  ي الأنشطة الرياضية والإ

ي زيارة مكتبة ليتل روك، وتلّقى دروس خصوصية ما بعد المدرسة والمشاركة �ن
ستمرار �ن الإ

اكة مع مركز ليتل روك لتوف�ي الدعم المالي والمعدات  عام 2006، أقامت المنظمة غ�ي الحكومية الدولية AbleChildAfrica �ش
رشاد والتدريب والحوكمة لدعم الأمناء. يرجى قراءة بعض دراسات الحالة لمركز ليتل روك  المتخصصة وبناء القدرات من خلل الإ

: ي
و�ن لك�ت عىل موقعهم الإ

 ./http://ablechildafrica.org/our-partners/littlerock/educlr 

للتصورات  النوعي  التقييم  بناًء عىل  البلد  أنحاء  ي 
الخدمات والمنافع(، وأطلقت حملة دعم �ن الحصول عىل  أهلية  )لتقييم  عاقة  الإ لتحديد   نموذج 

عاقة. والمواقف تجاه الأطفال ذوي الإ

ن  ك�ي عاقة ضمن مبادرات المدارس الصديقة للأطفال وتعميم وتطوير هذه المبادرة مع ال�ت ن قوي عىل دمج الأطفال ذوي الإ ي مرص، هناك ترك�ي
مثال: �ن

. ي المجتمع المحىلي
عىل معاي�ي الجودة للتعليم ما قبل المرحلة البتدائية والتعليم القائم �ن

 http://ablechildafrica.org/our-partners/littlerock/educlr/
 http://ablechildafrica.org/our-partners/littlerock/educlr/
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ستتم مناقشة برامج التعليم الجامع ما قبل المدرسة، والوصول إل المدرسة وبيئة التعلم، والتعليم الذي يركز عىل الطفل، 
ي الوحدات 14-9 من هذه السلسلة.

والبيداغوجيا، والمشاركة المجتمعية، والتخطيط والرصد والتقييم بمزيد من التفصيل �ن

ملحظات     

عاقة هم ليسوا الفئة الوحيدة المستبعدة، كما أنهم ليسوا مجموعة متجانسة. إذ يمكن تعريفهم بشكل أك�ش قوة ع�ب الجوانب الأخرى  والأطفال ذوي الإ
نتماء إل واحدة أو أك�ش من هذه التصنيفات يزيد  قتصادي أو العرق، أو مزيج من ذلك. والإ من هويتهم العامة، مثل النوع الجتماعي أو الوضع الإ
عتبار مواطن الضعف المتعددة هذه.  ومن المفيد  ن الإ ي تُتخذ فيما يخص إنفاذ حق التعليم أن تأخذ بع�ي

بشكل كب�ي من ضعفهم، وينبغي للتداب�ي ال�ت
اتيجية لمعالجة  دماج كاس�ت ف بالإ ، وليس كشكل معزول من الستبعاد، وأن يُع�ت ن عاقة باعتبارها واحدة من القضايا العديدة للتفرقة والتمي�ي ف بالإ أن يُع�ت
ن عىل مجابهة حواجز التعلم والمشاركة”.102 ك�ي ي التعامل مع فئة معينة إل ال�ت

نهماك �ن .  “يمثل التعليم الجامع تحولً من الإ ن قصاء والتمي�ي جميع أشكال الإ

قد  ن  المعلم�ي بأن  الموارد  إل  تفتقر  ي 
ال�ت البيئات  ي 

�ن التجارب  وتُظهر 
ن يرون أنفسهم ومجتمعاتهم  دماج ح�ي يشعروا بالحماسة إزاء مسألة الإ
المشكلت  حل  نهج  ويتبعون  الموارد”،  من  الكث�ي  “يملكون  المحلية 
ي التعليم بدلً من توقع الحصول عىل تعليمات مفّصلة أو مخطط 

�ن
دارة العليا.  عىل سبيل المثال، وجدت إحدى التجارب  تفصيىلي من الإ
إطار  ي 

�ن بواجباتهم  قوي  حس  لديهم  كان  ن  المعلم�ي بأن  ليسوتو  ي 
�ن

له  كان  المجتمعية  بالمسؤولية  قوي  وحس  المسيحية  معتقداتهم 

عاقة. بل هو  تذكر بأن التعليم الجامع ليس فلسفة أو منهج تعليمي موّجه حرصاً للأطفال ذوي الإ
ي إنفاذ حق التعليم لجميع الأطفال.

نهج أسا�ي �ن

دماج عىل مدى عدة قرون. عىل  الإ المحلية  المجتمعات  مارست  فقد  فكرة جديدة.  ليس  دماج  الإ
ي أفريقيا، ول يزال، تعليماً جامعاً. 105

سبيل المثال، كان تعليم الشعوب الأصلية �ن

الأول  المقام  ي 
�ن قرار  عن  عبارة  هو  دماج  الإ

وعندها فقط يتحول إل ممارسة.

كتظاظ.  وهناك  عاقة عىل الرغم من قلة الموارد والإ الأولوية عىل تطورهم الفردي، وهذا ما كان يدفعهم إل العمل الجاد لضمان إدماج الطلب ذوي الإ
ي التعلم. فهم 

عاقة يمكنهم التعلم بل ويملكون الحق �ن ي بمجرد أن يفهم المعلمون بأن الأطفال ذوي الإ يجا�ب ي إل الإ تحول شائع من الموقف السل�ب
 . ي

ام أخل�ت ن تب عليهم واجب قوي أو إل�ت يشعرون بأنه ي�ت
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نقاط أساسية

ي
�ف ووضعه  الجامع  للتَّعليم  المفهومية  الصورة  رسم   سادساً- 

والطفولة للأمومة  المتحدة  الأمم  منظمة  رسالة  ضمن   سياقه 
)اليونيسف(

ي صميم رؤية اليونيسف لبناء عالم يمكن لكل طفل فيه أن يك�ب وهو يتمتع بالصحة وتتوفر له فرص التعليم والحماية من الأذى، 
يكمن التعليم الجامع �ن

: “ليونيسيف هي منظمة ُمكلَّفة من ِقَبل الجمعية العامة  ي تنص عىل التالي
ي رسالة منظمة اليونيسف، ال�ت

ويستغل إمكاناته الكاملة. ويرد ذلك بوضوح �ن
ي تلبية احتياجاتهم الأساسية وتوسيع فرصهم لتحقيق إمكاناتهم الكاملة.”106  

للأمم المتحدة بالدعوة إل حماية حقوق الأطفال والمساعدة �ن

ي لإحقاق 
كاء المجتمع المد�ن نها عىل العدالة- وهو الوصول إل أك�ش الفئات تهميشاً- فهي مكلفة بدعم الحكومة و�ش ووفقاً لرسالة منظمة اليونيسف وترك�ي

امج يجب أن تضمن حصول كل طفل عىل  ي تحديداً أن كافة ال�ب
ي مجال التعليم، هذا يع�ن

عاقة. و�ن حقوق جميع الأطفال، بمن فيهم الأطفال ذوي الإ
ة -2014 اتيجية للف�ت ي صميم جدول أعمال اليونيسف من خلل النتيجة 5 ضمن الخطة الس�ت

التعلم الجيد الجامع. وعليه، يكمن التعليم الجامع �ن
عاقة.  ات تذكر تحديداً التعليم الجامع والأطفال ذوي الإ ي تشتمل عىل مؤ�ش

2017، وال�ت

عاقة والتعليم.  يناقش هذا القسم كيفية تناغم التعليم الجامع ضمن جدولي أعمال اليونيسف بشأن الإ

عاقة هي ليست قضيًة جديدًة عىل منظمة اليونيسف. فلطالما كانت جزءاً ل يتجزأ من مجموع برامجنا منذ أن دخلت  إن حماية حقوق الأطفال ذوي الإ
عاقة. 107  ن التنفيذ. وقد اكتسب هذا العمل المزيد من الزخم مع إقرار إتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإ إتفاقية حقوق الطفل ح�ي

 
عاقة )المادة 1(: “الأشخاص ذوي  ي إتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإ

عاقة” بما يتما�ش مع التعريف الوارد �ن تستخدم منظمة اليونيسف مصطلح “الإ
عاقة هم كـل مـن يعـانون من نواحي ضعف طويلة الأجل بدنيـة أو عقليـة أو ذهنيـة أو حـسية، قـد تمنعهم لدى التعامل مع مختلف الحـواجز  الإ

ي المجتمع عىل قدم المساواة مع الآخرين”.  108
مـن المـشاركة بـصورة كاملة وفعالة �ن

ي - 
نسا�ن ي التنمية أو العمل الإ

عاقة ع�ب جميع سياسات وبرامج اليونيسف - سواء �ن ي دمج مفهوم الإ
عاقة �ن تتمثل الأهداف الرئيسية لجدول أعمال الإ

كاء.  109 ن وال�ش ن الموظف�ي عاقة، وبناء القدرات ب�ي ي مجال حقوق الأطفال ذوي الإ
وتطوير القيادة �ن

ي صميم رسالة منظمة اليونيسف وأجندتها المتعلقة بالعدالة بغية إحقاق حقوق جميع الأطفال.	 
يكمن التعليم الجامع �ن

نسان 	  عاقة، إذ يستند كلهما إل النهج القائم عىل حقوق الإ يتوافق التعليم الجامع مع جدول أعمال اليونيسف بشأن الإ
وإطار التنمية الشاملة.

ة 2017-2014 )النتيجة 5(.	  اتيجية للف�ت س�ت ي الخطة الإ
ي المدارس الصديقة للأطفال و�ن

دماج عنرصاً أساسياً �ن يعت�ب الإ

عاقة  جدول أعمال اليونيسف بشأن الإ
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طار الشامل. وكلهما  نسان وإل الإ عاقة، إذ يستند كلهما إل النهج القائم عىل حقوق الإ ويتوافق التعليم الجامع مع جدول أعمال اليونيسف بشأن الإ
ن للمنافع، كما  يحددان  ن سلبي�ي ي تطورهم، وليس مجرد متلق�ي

عاقة عىل أنهم أصحاب حقوق وباعتبارهم أطراف فاعلة ورئيسية �ن ف بالأفراد ذوي الإ يع�ت
تب عىل الجهات المسؤولة، سواء التابعة للدولة أو غ�ي التابعة للدولة.  ي ت�ت

نسان ال�ت امات المقابلة لحقوق الإ ن ل�ت الإ

: http://www.unicef.org/disabilities/ والإطلع عىل  لمزيد من المعلومات حول جدول أعمال اليونيسف، يرجى زيارة الموقع التالي
مقاطع الفيديو التالية:

عاقة )فيديو(.	  دورة حياة الإ
أصوات الأطفال )فيديو(.	 
ن )فيديو(.	  عاقة لجميع الموظف�ي التعريف بالإ

ي مصلحة كل طفل، 
ي تسمح لكل مدرسة بالعمل بما يصب �ن

تعرّف منظمة اليونيسف التعليم الجامع الجيد بأنه عبارة عن العمليات والخدمات ال�ت
ن الأطفال من تحقيق إمكاناتهم الكاملة. وعىل مدى السنوات الخمسة ع�ش الماضية، كان نهج المدارس الصديقة للأطفال هي الوسيلة الرئيسية  وتمك�ي

ي تتمحور حول الطفل وتوفر له الحماية وتتبع نهجاً تشاركياً.
ويج ودعم وتنفيذ المدارس الجامعة ال�ت ي قامت اليونيسف من خللها ب�ت

ال�ت

ي مصلحة الطفل. وينبغي أن 
إن المفهوم الكامن وراء المدارس الصديقة للأطفال هو مفهوم بسيط وهو أنه: ينبغي عىل المدارس أن تعمل بما يصب �ن

ي بيئة آمنة وصحية وسليمة ومحفزة بينما توفر الحماية لهم.  يركز نهج المدارس الصديقة للأطفال 
تُصمم وتُدار بطريقة تضمن تعّلم جميع الأطفال �ن

عىل الإحتياجات الكامله للطفل بصفته متعلم بحيث يتمكن الطالب من تطوير إمكاناته. والهدف من ذلك كله هو تعزيز التعليم المتمركز حول الطفل 
المدارس  للتعلم.  مناسبة  وإجتماعية  وعاطفية  مادية  كافية وظروف  بموارد  دعمهم  ويتم  لذلك،  وفقاً  التدريب  يتلقون  ن  معلم�ي ينطوي عىل  والذي 
ي ذلك الصحة والتغذية والمياه والرصف الصحي، 

ي مجالت أخرى، بما �ن
الصديقة للأطفال هو نهج متعدد القطاعات يدمج العديد من الإجراءات �ن

ن مخرجات التعلم. ومع ذلك ل  ن الوصول إل التعليم ورفع الجودة وتحس�ي فضلً عن توف�ي الحماية ضمن مجموعة شاملة من التدخلت من أجل تحس�ي
تعت�ب المدارس الصديقة للأطفال نموذجاً “ثابتاً يناسب الجميع”، ويمكن أن تختلف طريقة بناء وتشغيل المدارس الصديقة للأطفال من بلٍد إل آخر.111

ي محور التدخلت التعليمية. يؤكد هذا المبدأ 
ترتكز المدارس الصديقة للأطفال عىل أربعة مبادئ رئيسية )انظر المربع(، مع وجود الطفل بشكل ثابت �ن

ورة عدم استبعاد أي طفل من التعليم بسبب جنسه أو عرقه أو ثقافته أو لغته أو قدرته أو وضعه الجتماعي.112 عىل رصن

 جدول أعمال اليونيسف بشأن التعليم

عاقة. تسعى  للنموذج الجتماعي للإ نسان وإطار التنمية الشاملة وفقاً  عاقة بالنهج القائم عىل حقوق الإ ي مجال الإ
شد اليونيسف خلل عملها �ن وتس�ت

ي جميع جوانب عمل اليونيسف 
عاقة �ن ن والنساء من ذوي الإ ي ذلك الأطفال والمراهق�ي

عاقة، بما �ن اليونيسف لتحقيق مشاركة فعالة للأشخاص ذوي الإ
ي المواقف الشخصية والمجتمعية. 

دماج متجذر �ن ء عنا بدوننا( باعتبارهم أصحاب حقوق. وتدرك اليونيسف بأن أساس المساواة والإ ي
)تحت شعار ل �ش

ن والمواقف والممارسات النمطية السلبية عىل المستويات الفردية والقطاعية والمجتمعية.  ن والوصم والتمي�ي لذلك، بُذلت جهوداً حثيثة للحد من التح�ي
عاقة، يعت�ب التواصل الفعال فيما يخص التدخلت  وتعتقد المنظمة أنه من أجل معالجة التصورات المجتمعية وتغي�ي المواقف تجاه الأطفال ذوي الإ
ورياً. ومن المسّلم به أيضاً أن إظهار وتعزيز  اتيجيات السلوك والتغي�ي الجتماعي أمراً رصن ية واس�ت ن الدعم والتعبئة الجماه�ي ي تدمج ما ب�ي

نمائية ال�ت الإ
ي سن مبكرة.

يجابية يمكن أن يُوّلد أك�ب قدر من التأث�ي المحتمل عند التعامل مع الأطفال �ن المواقف الإ

http://www.unicef.org/disabilities
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ي 
ي طورت المدارس استنادا إل “بيداغوجيا متمركزة حول الطفل وقادرة عىل تعليم جميع الأطفال بنجاح، بما �ن

والنظم الجامعة هي تلك النظم ال�ت
ي قدرتها عىل توف�ي التعليم النوعي الجامع لكافة الأطفال، 

ة هذه المدارس ليس فقط �ن ن ة. وتكمن م�ي ذلك أولئك الذين يعانون من عيوب وإعاقات خط�ي
ية، وإيجاد مجتمعات محلية ترحب بالجميع، وتطوير مجتمع  ن ي المساعدة عىل تغي�ي المواقف التمي�ي

ي أن إنشائها يمثل خطوة حاسمة �ن
بل)وأيضاً( �ن

جامع.”  

: البيداغوجيا )أساليب التعليم والتعلم( وبيئة التعلم  ي المجالت الرئيسية الأربعة لما يىلي
تركز برامج المدارس الصديقة للأطفال عىل إحداث تغي�ي �ن

؛ والبنية التحتية والتصميم. )صحية وآمنة وتوفر الحماية(؛ وأخلقيات المدرسة وصلتها بالمجتمع المحىلي

ن عىل منهجيات العمل المتمحورة حول الطفل وضمان مواءمة التعليم والتعلم بما يتناسب واحتياجات 	  البيداغوجيا- تعزيز تدريب المعلم�ي
الطفل.

 	. ي
ضافة إل منع العنف ضد الأطفال والتنمر وسوء المعاملة والعقاب البد�ن  بيئة التعلم- وضع تداب�ي حماية ضد مخاطر الصحة والسلمة بالإ

ن 	  أخلقيات المدرسة وصلتها بالمجتمعات المحلية - إيجاد صلة مع أولياء الأمور والمجتمعات المحلية بغية البحث عن الأطفال غ�ي الملتحق�ي
م جميع الأطفال، الخ. ي تح�ت

ي إدارة المدرسة؛ وتعزيز البيئات المدرسية ال�ت
اك أولياء الأمور �ن بالمدرسة وإلحاقهم بها؛ وإ�ش

بجميع 	  ترحب  آمنة وجامعة  بيئات  توفر  ي 
ال�ت للأطفال  الصديقة  المدارس  بناء  والتصميم – دعم وتعزيز تصاميم وأساليب  التحتية  البنية 

ي ذلك إيواء الأطفال الذين يعانون من إعاقات جسدية وعقلية/صعوبات تعلم.
ن بيئات التعلم، بما �ن الأطفال؛ وتمك�ي

، عىل سبيل المثال: ي كافة هذه المجالت الأربعة، يتم العمل عىل تعزيز التعليم الجامع من خلل ما يىلي
و�ن

المبادئ الرئيسية للمدارس الصديقة للأطفال:

ي قطاع التعليم.	 
ي كافة عمليات صنع القرار �ن

ٌ وهاٌم �ن التمركز حول الطفل: إن الحفاظ عىل مصالح الطفل هو أمٌر أسا�ي

المشاركة الديمقراطية: ينبغي أن يكون للأطفال، باعتبارهم أصحاب حقوق، ولأولئك الذين يُسّهلون حصول الأطفال 	 
ي تحديد شكل ومضمون تعليمهم.

ن �ن عىل حقوقهم، رأي مع�ي

ة يمنحها المجتمع للأطفال، بل هو واجب 	  ن الشمولية: التعليم حق من حقوق الطفل. فالحصول عىل التعليم ليس م�ي
ن عىل المجتمع تلبيته لجميع الأطفال. يتع�ي

ي 	 
�ن الحق  يملكون  كما  إمكاناتهم.  أق�  وبلوغ  النمو  فيها  يمكنهم  بيئة  ي 

�ن التعلم  الأطفال حق  يملك جميع  الحماية: 
الحماية من التعرض للأذى وسوء المعاملة، جسدياً وعقلياً. 
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العادل  والتعليم  التعلم  مخرجات  ن  “تحس�ي  :5 النتيجة  ي 
�ن الجامع  التعليم  قضية  2017-2014عىل  ة  للف�ت لليونيسف  اتيجية  إس�ت أحدث خطة  تنص 

ي مؤ�ش النتاج P5.e.3. ومن الواضح 
عاقة”  �ن ي تتوفر فيها سياسات حول التعليم الجامع تشمل الأطفال ذوي الإ

بلغ عن “البلدان ال�ت والجامع”، وتدعو للإ
ي سياسات ذات صلة. 

أن جدول أعمال اليونيسف بشأن التعليم يركز بالفعل عىل التعليم الجامع وعىل العمل مع الحكومات لتب�ن

“عدالة التعليم الآن” دعوة للعمل

ي مؤتمر 
كاء من المنطقة وخارجها، �ن ة 13-10 ديسم�ب 2013، إجتمع ممثلون من 20 بلداً من أوروبا و وآسيا الوسطى، و�ش  خلل الف�ت

ي اسطنبول، تركيا. أطلق المؤتمر 
ي التعلم الجيد’- والذي ُعقد �ن

وزاري إقليمي حول التعليم تحت عنوان “إدماج جميع الأطفال �ن
ي التعليم النوعي.

نهاء ظاهرة استبعاد الأطفال من التعليم وضمان إدماج كل طفل �ن دعوة العمل هذه لإ

http://education-equity.org/wp-content/uploads/2013/12/EducationEquityNow_Call_for_action_WEB_FINAL_
ENG.pdf

ي المنطقة بمرحلة التعليم 
ي إلتحاق كل طفل �ن

جم هذا إل رؤية تتمثل �ن ي منطقة أوروبا الوسطى ورابطة الدول المستقلة، يُ�ت
وبالنسبة لليونيسف �ن

الأسا�ي الجيد وإستكماله لها عىل أساس مبادرة التعليم للجميع والمبادئ الرئيسية لبيان سلمنكا وإطار العمل.

امج ودعمها:  ال�ب تنفيذ  ن  ب�ي الجمع  البلدان:  مثال عىل إحدى 
ام إسلم أباد بشأن التعليم الجامع للأطفال  ن إل�ت

نياز أول خان، المدير القطري، Sightsavers باكستان، 1142011 
ي إسلم أباد مع وزارة الرعاية 

عملت المنظمة غ�ي الحكومية الدولية Sightsavers، منذ عام 2003، عىل قضية التعليم الجامع �ن
المستوى  الجامع عىل  للتعليم  مجموعة  المصلحة  أصحاب  من  عدد  مع  أنشأت   ،2009 عام  ي 

و�ن الخاص  والتعليم  الجتماعية 
كانتا تركزان عىل تعزيز المدارس  ن  اللت�ي اليونسكو واليونيسف،  ي ذلك مع 

أُقيمت عدد من العلقات الرئيسية، بما �ن .  كما  ي
الوط�ن

فتا بأن تطور المدارس الصديقة للأطفال قد ترافق جنباً إل جنب مع التعليم  ي واع�ت
ي نظام التعليم الوط�ن

الصديقة للأطفال �ن
ي عملت عىل إدماج جميع 

الجامع. لذلك، تطورت مجموعة التعليم الجامع لتصبح المجموعة الوطنية للتعليم الجامع للأطفال، ال�ت
ن  ي جميع جوانب التعليم، مع ضمان إدماج الأطفال غ�ي الملتحق�ي

ي جميع المراحل و�ن
ن ضمن نظام التعليم، �ن الأطفال المهمش�ي

اك مع اليونيسف واليونسكو ومنظمة Sightsavers، مشاورات  ش�ت بية والتعليم، بالإ ي نوفم�ب 2010، نّظمت وزارة ال�ت
بالمدرسة. و�ن

بية  ام إسلم أباد للتعليم الجامع للأطفال. وقد تم التوقيع عليها من قبل الوزير الفدرالي لل�ت ن وطنية رفيعة المستوى نتج عنها إل�ت
ي باكستان.

قليمية للتعليم، وقد ألزمت الحكومة رصاحًة بتعزيز التعليم الجامع لكافة الأطفال �ن دارات الإ والتعليم، بالتعاون مع الإ
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عاقة والتعليم الجامع العمل الحالي لمنظمة اليونيسف بخصوص الأطفال ذوي الإ

عاقة  ام بتحقيق النتائج لصالح الأطفال الأك�ش تهميشاً، تعمل اليونيسف عىل تعزيز عملها بشأن الأطفال ذوي الإ ن ل�ت ايد عىل العدالة والإ ن ن الم�ت ك�ي مع ال�ت
قليمية والقطرية.  والتعليم الجامع عىل المستويات العالمية والإ

ي عام 2013 أطلقت اليونيسف تقريرها 
عاقة )2012( و�ن اكة عالمية حول الأطفال ذوي الإ  فعىل الصعيد العالمي، قادت اليونيسف جهوداً نحو إقامة �ش

عاقة.  ن خاص عىل الأطفال ذوي الإ ي العالم، مع ترك�ي
الرئيسي بعنوان وضع الأطفال �ن

عاقة من خلل تطوير وحدات المسح الأ�ي المتعلقة بقياس إعاقة الطفل والبيئة  تعمل اليونيسف عىل تعزيز البيانات المتاحة حول الأطفال ذوي الإ
التعليم  السلسلة حول  إل هذه  وبالإضافة  عاقة.  الإ الجامع حول  التعليم  إدارة  ودليل نظم معلومات  عاقة،  الإ تقييم  أدوات  المدرسية، ومجموعة 
المساعدة والتكنولوجيا  الأجهزة  بيانات حول  بناء قاعدة  يتم  إليها كما  الوصول  ي يسهل 

ال�ت المدارس  بناء  إرشادات فنية حول  الجامع، يجري تطوير 
والدعم المساند. ويجري حالياً تطوير وتطبيق حلول مبتكرة لتطوير مواد تعليمية سهلة المنال.

كائها مقاربات مبتكرة لتحديد الفتيان والفتيات الذين يتم إهمالهم  ن بالمدرسة، تستخدم منظمة اليونيسف و�ش ومن خلل مبادرة الأطفال غ�ي الملتحق�ي
قليمية  ي دون الإ ق الكاري�ب ي المبادرة، فضلً عن مبادرة دول �ش

ي عام 2014، شارك أك�ش من 35 بلداً �ن
لمساعدتهم عىل تحقيق إمكاناتهم الكاملة.  و�ن

امج بخصوص  ي وسط أوروبا ورابطة الدول المستقلة. ومن المهم التأكد من أن الدراسات والستجابات المتعلقة بالسياسة وال�ب
قليمية �ن والمبادرة الإ

ي المدارس.
عاقة �ن ن بالمدارس تعالج قضية إدماج الأطفال ذوي الإ الأطفال غ�ي الملتحق�ي

عاقة والتعليم الجامع. وقد شملت  ي عام 2013، أفاد 70 مكتباً قطرياً لمنظمة اليونيسف بوجود برامج متعلقة بالأطفال ذوي الإ
�ن

عاقة؛ ووضع سياسات التعليم الجامع؛ وخطط القطاع؛ وتعزيز البيانات المتعلقة بالتعليم والأطفال ذوي  امج فحص/تقييم الإ ال�ب
عاقة؛ وتنمية القدرات حول التعليم الجامع؛ وحملت التوعية العامة. الإ

ف سياسة عدم التمي�ي
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ق أوروبا ورابطة الدول المستقلة بصورٍة فاعلة العمل حول التعليم الجامع، خصوصاً  ي منطقة وسط و�ش
قليمي لليونيسف �ن وح�ت الآن، قاد المكتب الإ

ي التعليم 
ي التعليم: النهج القائم عىل الحقوق �ن

عاقة �ن ي عام 2008 ورقة موقف رئيسية تحت عنوان حق الأطفال ذوي الإ
عاقة. ون�ش �ن للأطفال ذوي الإ

ي المنطقة بشكل أوضح، أجرت 
ي تعزيز وتحقيق التعليم الجامع. ولفهم ما كان يحدث �ن

الجامع، وهو مرجع أسا�ي للعديد من البلدان والمنظمات �ن
عتبار، نظم  ن الإ النتائج بع�ي ق أوروبا ورابطة الدول المستقلة دراسًة مع المكاتب القطرية لتقييم وضع التعليم الجامع. ومع أخذ  بلدان وسط و�ش
ن  قليمي�ي كاء الإ تاحة الفرصة لل�ش ن )2009( لإ ي ذلك تنظيم مائدة مستديرة لمدة يوم�ي

قليمي عدداً من فعاليات الدعم والتخطيط الرئيسية، بما �ن المكتب الإ
اتيجيات الممكنة لتطوير جدول أعمال التعليم الجامع، وعقد المؤتمر الدولي حول التعليم الجامع للأطفال  س�ت لإجراء مناقشات غ�ي رسمية بشأن الإ
ي نيويورك )2013( وفعالية جانبية 

عاقة �ن ي إتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإ
ي مؤتمر الدول الأطراف �ن

ي موسكو )2011(، وفعالية جانبية �ن
عاقة �ن ذوي الإ

ن تم إنجاز هذا العمل ع�ب الجهود  ي ح�ي
ي جنيف )2013(. و�ن

نسان �ن نسان والدورة العادية لمجلس حقوق الإ ي مكتب المفوض السامي لحقوق الإ
أخرى �ن

قليمي الذي تم توظيفه عام 2011. ي المكتب الإ
، إل أن نجاح العمل اعتمد إل حٍد كب�ي عىل مستشار التعليم الجامع �ن ن الجماعية لفريق مع�ي

ايد عىل المستوى القطري.   ن ي القسم 5، تنُشط منظمة اليونيسف أيضاً بشكل م�ت
ي وردت مسبقاً �ن

ي الأمثلة ال�ت
ن �ن وكما هو مب�ي

اكة العالمية من أجل التعليم، بالإضافة إل العديد  اكاٍت قوية حول التعليم الجامع مع اليونسكو وال�ش وعىل الصعيد العالمي، أنشأت اليونيسف �ش
ي والحكومات. 

من مؤسسات المجتمع المد�ن

ي التعليم 
عاقة �ن ي عمليات دعم رفيعة المستوى حول تعزيز حقوق الأطفال ذوي الإ

نسان، �ن كما أننا نشارك، إل جانب مكتب المفوض السامي لحقوق الإ
اكة  ك مع اليونسكو فريق عمل التعليم الجامع التابع لل�ش الجامع عىل قدم المساواة مع جميع الأطفال الآخرين، وكما ُذكر سابقاً، نحن نرأس بشكل مش�ت

عاقة.  العالمية بشأن الأطفال ذوي الإ

اكة العالمية من أجل التعليم ودمج النتائج المتعلقة بالتعليم  ي إطلق الدعوة للعمل حول التعليم الجامع التابعة لل�ش
لعبت اليونيسف دوراً نشطاً �ن

ة 2015-2013. وعلوًة عىل ذلك، تشارك اليونيسف بصورٍة  اكة العالمية من أجل التعليم للف�ت عاقة ضمن خطة التنفيذ لل�ش الجامع والأطفال ذوي الإ
اكة  اكة العالمية بخصوص التعليم الجامع. ال�ش كاء آخرين لدعم إنجاز أعمال ال�ش اكة العالمية من أجل التعليم ومع �ش فاعلة مع الأمانة العامة لل�ش
اكة متعددة الأطراف تُكرّس جهودها لضمان إلتحاق جميع الأطفال بالمدرسة للحصول عىل تعليم نوعي لكي يتمكنوا  العالمية من أجل التعليم هي �ش
اكة العالمية من أجل التعليم البلدان النامية والجهات المانحة الثنائية والمؤسسات  كاء ال�ش ي مجتمعاتهم. يشمل �ش

سهام �ن من تحقيق إمكاناتهم والإ
ن والمؤسسات الخاصة والقطاع الخاص. وما يقرب من 60 بلداً من  /المنظمات غ�ي الحكومية والمعلم�ي ي

متعددة الأطراف ومؤسسات المجتمع المد�ن
اكة.  116 ي ال�ش

ي هم أعضاء �ن
البلدان ذات الدخل المتد�ن

كاؤنا �ش

ي ذلك المنظمات غ�ي الحكومية الدولية 
عاقة هي شبكة تضم أك�ش من 240 منظمة، بما �ن اكة العالمية بشأن الأطفال ذوي الإ ال�ش

عاقة والحكومات والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص،  والمنظمات غ�ي الحكومية الوطنية والمحلية، ومنظمات الأشخاص ذوي الإ
قليمية والقطرية. ومع إتباع النهج القائم عىل  عاقة عىل المستويات العالمية والإ ممن يعملون نحو تعزيز حقوق الأطفال ذوي الإ
ي 

عاقة وإعطائها الأولوية من قبل حرك�ت اكة منصة للدعم والعمل الجماعي لضمان دمج حقوق الأطفال ذوي الإ الحقوق، توفر ال�ش
 : عاقة، يرجى زيارة الموقع التالي اكة العالمية بشأن الأطفال ذوي الإ عاقة وحقوق الأطفال.  لمزيد من المعلومات حول ال�ش الإ

http://www.unicef.org/disabilities/index_65319.html 

http://www.unicef.org/disabilities/index_65319.html
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كائنا ونعتمد عليهم للنهوض  ي عىل المستوى العالمي نظراً لضخامته وتعدده، لكننا نقّدر �ش
ا مجال لذكر عمل اليونيسف مع مؤسسات المجتمع المد�ن

عاقة.  بجدول الأعمال المتعلق بالأطفال ذوي الإ

ق  ي ذلك التحاد الأفريقي ورابطة دول جنوب �ش
عاقة، بما �ن ي الإ

ك �ن قليمية ذات النهج المش�ت قليمي، تعمل اليونيسف مع المنظمات الإ وعىل المستوى الإ
اليا ووكالت الأمم  ي أس�ت

ي ذلك وزارة الشؤون الخارجية والتجارة �ن
قليمية، بما �ن آسيا، والمنظمات غ�ي الحكومية والجامعات، ومع الجهات المانحة الإ

ن البلدان، فضلً عن  عاقة ومشاركة الممارسات ب�ي قليمية حول الأطفال ذوي الإ المتحدة الأخرى، وليس فقط اليونسكو. كما أنها تدعم تطوير البيانات الإ
، تعمل اليونيسف بشكل وثيق مع  ي

عاقة عىل مستوى المكاتب القطرية. أما عىل المستوى الوط�ن ضمان برامج متسقة ع�ب القطاعات للأطفال ذوي الإ
عاقة وأولئك الذين يدافعون عن  ي يقودها أشخاص من ذوي الإ

ي ال�ت
ضافة إل مؤسسات المجتمع المد�ن الوزارات ذات الصلة ودائرة زملء التعليم، بالإ

علم.  حقوقهم، إل جانب وسائل الإ

ي لتعزيز جدول أعمال التنمية الشاملة لمرحلة ما بعد عام 2015،
ومن خلل العمل مع المجتمع المد�ن

كاء الآخرين لدعم جدول أعمال شامل  عاقة )IDA( والعديد من ال�ش تتعاون اليونيسف عىل نحٍو وثيق مع التحالف الدولي لذوي الإ
ي ذلك التعليم الجامع للجميع.

لما بعد عام 2015، بما �ن

عاقة والتنمية ئتلف الدولي للإ فريق عمل التعليم الجامع التابع للإ

دماج اكة من أجل الإ أمثلة عىل البلدان: ال�ش

ي وضع معاي�ي ومناهج دراسية للمدارس 	 
ك �ن ي واليونسكو بشكل مش�ت

نما�أ ي أوزبكستان، ساهم برنامج الأمم المتحدة الإ
�ن

ي مجال التعليم الجامع. •
ن �ن الجامعة، وقادتا مبادراٍت لتدريب المهني�ي

ي ُشّكلت من قبل المدرسة المحلية. وقد 	 
ي زنجبار، ُدعي قادة المجتمع المحىلي للنضمام إل لجنة التعليم الجامع ال�ت

�ن
عاقة والأسوياء، ومدير المدرسة، والمعلم وواحد أو أك�ش من الطلب ذوي  ضمت هذه اللجنة أولياء أمور الطلبة ذوي الإ
ي ربط المدرسة بموارد المجتمع بحيث تمكنوا من الستفادة 

عاقة والأسوياء.  وكان لقادة المجتمع المحىلي دوراً رئيسياً �ن الإ
ي قدمها أولياء الأمور والمعلمون. 117

منها إل جانب الموارد ال�ت

عاقة والتنمية ومنظمات غ�ي  عاقة والتنمية )IDDC( هو إئتلف عالمي يضم 25 منظمة غ�ي حكومية تُع�ن بالإ ئتلف الدولي للإ الإ
العالم.  بلد حول  أك�ش من 100  ي 

التنمية �ن عاقة وأعمال  الإ ي تدعم 
ال�ت عاقة  الإ الأشخاص ذوي  بالتنمية ومنظمات  تُع�ن  حكومية 

: ي طوروها، يرجى زيارة الموقع التالي
وللمزيد من المعلومات حول فريق عمل التعليم الجامع والموارد ال�ت

http://www.iddcconsortium.net/tags/inclusive-education-task-group 

http://www.iddcconsortium.net/tags/inclusive
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لمعرفة المزيد، يرجى زيارة المواقع التالية:

 	 http://www.unicef.org/disabilities/index_65319.html

 	/http://www.unicef.org/education 

ملحظات     

http://www.unicef.org/disabilities/index_65319.html
http://www.unicef.org/education
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جابة عىل بعض الأسئلة الشائعة سابعاً- الإ
ي الُكتّيبات و/أو ندوات الويبينار المستقبلية. 

ملحظة: هذه أسئلة استقصائية سيتم تفصيلها بإسهاب أك�ش �ن

ف التعليم الجامع والمتكامل؟ ما هو الفرق ب�ي
ي الأنشطة المدرسية، 

. ففي المدرسة الجامعة يُتاح للطفل فرصة المشاركة �ن ن ن الوجود المحض والمشاركة والتعلم الحقيقي�ي إن الفرق الرئيسي هو ب�ي
ي 

ية معقولة ويُقدم الدعم الفردي ويشعر الطفل بالندماج. تؤكد المقاربات الجامعة عىل واجب المدارس والنظم التعليمية ككل �ن وتُتخذ ترتيبات تيس�ي
ام حقوقهم التعليمية والجتماعية  عاقة، فضلً عن اح�ت ي ذلك )لكن ليس فقط( الأطفال ذوي الإ

التكيف وضمان المشاركة الكاملة لجميع الطلب، بما �ن
ي القاعة 

والمدنية والثقافية الواسعة. وتُستخدم الموارد لتشجيع المشاركة، بدلً من تقديم أنشطة إضافية ومنفصلة. وبهذه الطريقة، يُحتضن التنوع �ن
الدراسية ويُنظر إليه عىل أنه أحد الأصول القّيمة.  119 118

ما الذي ينبغي أن تتطرق إليه المناهج الدراسية الجامعة؟
الحادي  القرن  ي 

للتعليم �ن الأربعة  الركائز  بداعي للطفل، وأن تستند إل  ي والعاطفي والإ
المعر�ن للتطور  الجامعة  الدراسية  المناهج  ينبغي أن تتطرق 

ك”. 120  ين وهي- “التعلم من أجل أن تعرف” و”التعلم من أجل أن تفعل” و”التعلم من أجل أن تكون” و”التعلم من أجل العيش المش�ت والع�ش

عاقة؟ دماج حقاً بكافة الفئات المهمشة / الضعيفة / المستبعدة، أم أنه يتعلق بشكل رئيسي بدمج الطلب ذوي الإ هل يتعلق الإ
يتعلق حقيقًة  الجامع  التعليم  الفعالة، لكن  الجامع  التعليم  لتطوير مقاربات  عاقة محفزاً رئيسياً  الإ الطلب ذوي  إدماج  كانت سياسة وممارسة  لقد 

 . ن ي تتسم بالمرونة وتستجيب لأساليب و�عات التعلم المتنوعة تعود بالفائدة عىل جميع المتعلم�ي
بتعليم جميع فئات الأطفال. إذ إن النظم ال�ت

هل هناك طريقة “صحيحة” لتحقيق التعليم الجامع؟ هل هناك خطة واضحة يتوجب علينا إتباعها؟
ومن   . تفصيىلي أي مخطط  يوجد  ل  لكن  نسان.  الإ لحقوق  الأساسية  الصكوك  مع  تتوافق  الجامع  التعليم  ي 

�ن أساسية  ومبادئ  ومعتقدات  قيم  هناك 
، وأن  ن ي الثقافة والسياق المحلي�ي

ي الواقع أن يتم التخطيط للتعليم الجامع وأن يُنّفذ بطريقة تشاركية، وأن يكون متجذراً بشكل راسخ �ن
وري �ن الرصن

يستخدم الموارد المحلية.121

ي تمتلك القليل من الموارد وتواجه العديد من التحديات؟
ي البلدان ال�ت

دماج أمراً عملياً بحق، ل سيما �ف هل يعت�ب الإ
ي تفتقر إل الموارد، حيث تُع�ن المجتمعات المحلية بصورة أك�ب بتعليم 

عدادات ال�ت ي الإ
نعم. إذ أن بعض أفضل الأمثلة عىل التعليم الجامع تحدث �ن

ي الغالب متدنية التكلفة أو 
ي تعزز التعليم الجامع هي �ن

شارة إل أن العديد من الأنشطة ال�ت جميع الأطفال وتكون النظم المرنة أك�ش قبولً. وتجدر الإ
ليس لها تكلفة عىل الإطلق. 

مع وجود الكث�ي من المبادرات والأولويات التعليمية، ما مدى أهمية وملئمة التعليم الجامع؟
ي الواقع، يجب أن يكون كل التعليم هو تعليم جامع لأن التعليم الجامع هو نهج شامل وفلسفة واسعة ول ينبغي بالتالي أن ينافس المبادرات الأخرى. 

�ن
ي صميم الأجندة العالمية للتعلم الجامع الجيد للجميع، كما يتما�ش مع جدول أعمال اليونيسف بشأن العدالة ويركز عىل الوصول إل أك�ش 

وهو يكمن �ن
الفئات تهميشاً وإقصاءاً. 
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ي قدماً
ثامناً- الُم�ف

ي تعزيز التعليم الجامع 
دماج والبدء �ن حان الوقت الآن لتخاذ الإجراءات اللزمة. يمكنك التعرف فوراً عىل فرص الدعم لتسليط الضوء عىل قضية الإ

ي تعمل عىل وضع خطط/سياسات لقطاع التعليم، هناك فرصة لإطلعها عىل 
باعتباره جزءاً ل يتجزأ من رسالة منظمة اليونيسف. بالنسبة للبلدان ال�ت

ي المدارس.  
دماج �ن ي تشمل مقاربات واسعة لتعزيز الإ

عاقة والتعامل مع القطاعات ال�ت تحليل قوي لوضع الأطفال ذوي الإ

http:// : عاقة المتوفرة عىل الموقع التالي لمزيد من المعلومات، يرجى الإطلع عىل إرشادات اليونيسف بخصوص تحليل وضع الإ
.www.unicef.org/disabilities/index_71769.html

عاقة. لذلك  ي إطار التعليم الجامع والأطفال ذوي الإ
ي يمكنك التعليق فيها عىل العمل العظيم الذي تقوم أو ستقوم به �ن

هذه هي المجالت ال�ت
ن ما يعت�ب أصلً  من المهم النظر فوراً فيما يشّكل نظاماً تعليمياً جامعاً، وفيما نقوم به بالفعل والذي قد ل تصدر به أي تقارير، وكيف يمكننا تحس�ي

ممارسات جامعة جيدة.

ي مراحل مختلفة من النظام, 
ي تنفيذ التعليم الجامع �ن

كائك �ن ن و�ش وتبعاً للمكان الذي تعيش وتعمل فيه، سوف يبدأ تقديم الدعم لنظرائك الحكومي�ي
ي 

ي بعض البلدان، مثل أرمينيا، بواسطة الجهود ال�ت
ي إتباع مقاربات مختلفة. وبينما تُدفع عجلة التعليم الجامع �ن

وضمن أجندات مختلفة كما سيقت�ن
ي بلدان أخرى، مثل 

اً، لعب أصحاب الرؤى الحكوميون �ن كب�ي ة يمكن أن تُحدث فرقاً  ي إظهار كيف أن المدارس الصغ�ي
يبذلها مجتمع محىلي صغ�ي �ن

ي كان فيها للمدارس الصديقة للأطفال أثراً 
ي جميع البلدان تقريباً ال�ت

ي تحديد المسار نحو إيجاد ممارسات أك�ش شمولً. و�ن
تغال ورصبيا، دوراً حاسماً �ن ال�ب

اً عىل مستوى النظم، مثل جمهورية مقدونيا اليوغوسلفية السابقة، تشكل معاي�ي وممارسات المدارس الصديقة للأطفال الأساس لنظم التعليم  كب�ي
ي مجال التعليم، 

الجامع. ومع ذلك، وبغض النظر عن الخطوة الأول، يجب أن يُفهم تنفيذ التعليم الجامع ضمن السياق الأوسع لعمل اليونيسف �ن
ها من الحقوق.  عاقة وغ�ي وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإ

ي بلدان أخرى ل يزال العمل 
عاقة، و�ن ي الأعمال المتعلقة بالأطفال ذوي الإ

ي بعض البلدان بدأت كوادر اليونيسف مسبقاً بالمشاركة �ن
 من الواضح أنه �ن

اتيجية إطاراً جيداً لمواصلة تعزيز جهودنا، إذ تنص تحديداً عىل نظرية تغي�ي يجب، بحكم تعريفها،  ي بدايته. ومع ذلك، توفر لنا أحدث خطة إس�ت
�ن

عاقة ع�ب ال�د  اتيجية الجديدة وقد ُدمجت قضايا الإ س�ت ي الخطة الإ
امج �ن ال�ب نتائج  عاقة ع�ب جميع  أن تكون شاملة لجميع الأطفال. تمتد قضية الإ

دماج الجتماعي(، وذلك بهدف تحقيق نتائج منصفة لجميع الأطفال. ومن المهم أن  ن 5 )التعليم( و 7 )الإ ي المجال�ي
ات الرئيسية، وتحديداً �ن والمؤ�ش

اتيجيات تنفيذ ملموسة. ي قدماً نحو إس�ت
ي مجال التعليم الجامع وأن نم�ن

نضاعف جهودنا �ن

عاقة، وضمان حصول  نحن نضمن للجميع حق الحصول عىل التعليم الجامع، من خلل دعم إتفاقية حقوق الطفل وإتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإ
امها وحمايتها. ول يمكن أن يتحقق هذا دون إتخاذ إجراءات معينة من قبل كوادرنا  جميع الأطفال والشباب، دون استثناء، عىل حقوقهم والتأكد من اح�ت
عاقة  ي جميع أعمالنا، من المهم أن ننظر إل الأطفال والشباب ذوي الإ

عاقة وأ�هم للتعب�ي عن آرائهم. و�ن ودون إتاحة الفرصة للأطفال والشباب ذوي الإ
ام  ي أعمال هادفة تكون حقاً شاملة للجميع دون اح�ت

. ول يمكننا المشاركة �ن كاء أيضاً يعملون بجد من أجل التغي�ي ن للحقوق، بل و�ش ليس فقط كمتلق�ي
ء عنا بدوننا. ي

عاقة وهو - ل �ش شعار مجتمع ذوي الإ

http://www.unicef.org/disabilities/index_71769.html
http://www.unicef.org/disabilities/index_71769.html
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ي بلدي، يمكن تنفيذ التعليم الجامع عن طريق...”
ي العبارة التالية وتعبئة الفراغ أدناه. “�ن

للبدء، يرجى التفك�ي �ن

نشاط: 
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مصادر إضافية

للإطلع عىل مصادر إضافية حول التعليم الجامع، يرجى زيارة قاعدة البيانات الشاملة لليونيسف:
 .www.inclusive-education.org 

ي تغطي التعليم الجامع، ما يىلي عىل سبيل المثال ل الحرص:
نت ومنصات الويب ال�ت تشمل مجتمعات المعرفة الإضافية ع�ب الن�ت

 	hhttp://www.wsis-community.org/pg/( عاقة،’ منتدى معرفة تستضيفه اليونسكو واليونيسف  بناء مجتمعات جامعة للأشخاص ذوي الإ
)/groups/584509/building-inclusive-societies-for-persons-with-disabilities

ن الشمال 	  ي عام 1997 لمواجهة التدفق السائد من المعلومات ب�ي
ف التعليم ) EENET(: هي شبكة لتبادل المعلومات تأسست �ن شبكة تمك�ي

ن الشمال والجنوب. وهي تؤمن بشكل أسا�ي بأن  ن الجنوب والجنوب، ون�ش المعلومات ب�ي والجنوب حول التعليم الجامع، وتعزيز التعلم ب�ي
ي تعوقها النظم الجامدة 

ي البلدان الأفقر إقتصادياً، مقارنًة بالعديد من البلدان الشمالية ال�ت
أفضل الأمثلة عىل التعليم الجامع توجد غالباً �ن

ن  تها الإخبارية بعنوان - تمك�ي وقراطية. وتتبع هذه الشبكة بعض القيم والمعتقدات والمبادئ الأساسية والمحددة بوضوح.  وتقدم ن�ش والب�ي
الجامع.  التعليم  حول  الجنوب  لمعلومات  شمولً  وأك�ش  وصولً  الأسهل  المصادر  ي 

و�ن لك�ت الإ وموقعها   التعليم- 
)http://www.eenet.org.uk( 

الخاصة 	  الحتياجات  ذوي  تعليم  لتنمية  الأوروبية  الوكالة  مع  بالتعاون  ُطور  والذي  التنفيذ”،  قيد  الجامع   “التعليم 
)http://www.inclusive-education-in-action.org/iea/index.php?menuid=59(

ي سياق 	 
دماج �ن عاقة والإ نت يهدف إل تعزيز إدارة واستخدام وتأث�ي المعلومات المتعلقة بالإ ن�ت المصدر هو عبارة عن مركز موارد عىل شبكة الإ

. ن والأكاديمي�ي ن  الممارس�ي ستخدام  لإ رئيسي  بشكل  مخصص  وهو  نسانية.  الإ والشؤون   التنمية 
)/http://www.asksource.info(  

أضيف هنا الموارد الخاصة بك 

http://www.inclusive-education.org
http://www.wsis-community.org/pg/groups/584509/building
http://www.wsis-community.org/pg/groups/584509/building
http://www.eenet.org.uk 
http://www.inclusive-education-in-action.org/iea/index.php?menuid=59
http://www.asksource.info
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مشد المصطلحات

عاقة عىل  عاقة عىل أنها عقوبة أو مأساة. وأن سعادة ورفاهية الفرد هي أمور بيد الله أو القدر ويُنظر إل الأفراد ذوي الإ عاقة يف� الإ ي للإ النموذج الخ�ي
ين للشفقة وح�ت أنهم يستحقون اللوم. ول يكون الخلص  ، ومث�ي ن هم، وعبئاً عىل المجتمع، ومحتاج�ي أنهم أقل شأناً، وعديمي الفائدة، وعالة عىل غ�ي

ي الوقت الراهن.[
عاقة إلّ من خلل الرحمة والحب والرعاية. ]وهذا  ليس النموذج الذي تتبعه منظمة اليونيسف �ن من الإ

ي توفر 
المدارس الصديقة للأطفال  هي نهج تتبعه منظمة اليونيسف لتعزيز ودعم وتنفيذ المدارس الجامعة والتشاركية المتمحورة حول الطفل وال�ت

الحماية له.  وقد أُش�ي إليها سابقاً بالمدارس الصديقة للأطفال. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع التالي
 .http://www.unicef.org/cfs/index_19.htm 

دماج والمشاركة. وهو  عاقة وأ�هم؛ وتلبية الحتياجات الأساسية؛ وضمان الإ ي للأشخاص ذوي الإ
التأهيل المجتمعي يركز عىل رفع المستوى المعيسش

ستفادة  عاقة من الوصول إل التعليم وفرص العمل والخدمات الصحية والجتماعية والإ اتيجية متعددة القطاعات تمّكن الأشخاص ذوي الإ عبارة عن إس�ت
عاقة وأ�هم ومجتمعاتهم المحلية، وع�ب الخدمات الصحية والتعليمية  منها. يُنفذ التأهيل المجتمعي من خلل الجهود المتضافرة للأشخاص ذوي الإ
ي 

ها من الخدمات الحكومية وغ�ي الحكومية ذات الصلة.   ويهدف إل تعزيز واستخدام المعارف والمهارات والموارد القائمة �ن والمهنية والجتماعية وغ�ي
اتيجية مجتمعية تعزز إدماج الجميع.   لمزيد من  عاقة، لكنه يعت�ب من ناحية مثالية بمثابة إس�ت . كما يركز عىل إدماج الأشخاص ذوي الإ المجتمع المحىلي

المعلومات، يرجى زيارة الموقع التالي
 ./http://www.who.int/disabilities/cbr/en 

ي مقر الأمم المتحدة 
وتوكول الختياري الملحق بها )A/RES/61/106( بتاريخ 13 ديسم�ب 2006 �ن عاقة ، وال�ب أُعتمدت إتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإ

وتوكول الختياري”  تفاقية و 44 دولة موقعة عىل “ال�ب ي نيويورك، وُفتح باب التوقيع عليها بتاريخ 30 مارس 2007. كان هناك 82 دولة موقعة عىل الإ
�ن

فتتاح. وهي أول معاهدة شاملة لحقوق  ي يوم الإ
ي التاريخ عىل إتفاقية للأمم المتحدة �ن

ن �ن تفاقية. وهذا أك�ب عدد من الموقع�ي ومصادقة واحدة عىل الإ
ن التنفيذ  تفاقية ح�ي قليمي. ودخلت الإ نسان تتاح للتوقيع عليها من جانب منظمات التكامل الإ ين، وأول إتفاقية لحقوق الإ ي القرن الحادي والع�ش

نسان �ن الإ
بتاريخ 3 مايو 2008.  لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:

 ./http://www.un.org/disabilities 

نسان تم إعتمادها وفتح باب التوقيع والتصديق عليها والنضمام إليها بموجب قرار الجمعية  إتفاقية حقوق الطفل هي معاهدة دولية لحقوق الإ
ن التنفيذ بتاريخ 2 سبتم�ب 1990. ووفقاً للمادة 49، الطفل هو كل إنسان لم  ي نيويورك، ودخلت ح�ي

ي 20 نوفم�ب 1989 �ن
العامة للأمم المتحدة 44/25 �ن

http://www. :ة من عمره ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المطبق عىل الأطفال. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة يتجاوز الثامنة ع�ش
 .ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx

ي يمكن أن تحول دون 
ي البيئة ال�ت

عاقات الجسدية أو العقلية أو الحسية أو الذهنية طويلة الأمد والحواجز المختلفة �ن ن الإ عاقة  تنجم عن التفاعل ب�ي الإ
ي المجتمع عىل قدم المساواة مع الآخرين.

المشاركة الكاملة والفعالة للفرد �ن

نسان  ن لضمان حصول كل طفل وبالغ عىل تعليم أسا�ي ذو جودة عالية. وهو قائم عىل منظور حقوق الإ ام دولي�ي ن يمّثل التعليم  للجميع حركة وال�ت
ي سعادة ورفاهية الفرد والتنمية الوطنية. وقد حظي هذا الموضوع باهتمام عالمي لأول مرة 

عتقاد الراسخ عموماً بأّن التعليم هو أمر أسا�ي �ن وعىل الإ
، تايلند، عام 1990. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: ن ي جومت�ي

ي المؤتمر العالمي حول التعليم للجميع  الذي ُعقد �ن
�ن

 http://www.un.org/en/globalissues/briefingpapers/efa/index.shtml 

نسان والموجهة عملياً  ي تقوم عىل أساس المعاي�ي الدولية لحقوق الإ
ية ال�ت نسان هو إطار مفهومي لعملية التنمية الب�ش النهج القائم عىل حقوق الإ

ية والتوزيع المجحف  ن ي صميم مشاكل التنمية ومعالجة الممارسات التمي�ي
ي تكمن �ن

نسان. وهو يسعى إل تحليل الفوارق ال�ت لتعزيز وحماية حقوق الإ
ي العملية التنموية.126  

للسلطة الذي يحول دون التقدم �ن

http://www.unicef.org/cfs/index_19.htm
http://www.who.int/disabilities/cbr/en
http://www.un.org/disabilities
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
http://www.un.org/en/globalissues/briefingpapers/efa/index.shtml
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ن ظروفه الصحية والعوامل البيئية والعوامل  عاقة والصحة  ينظر إل الأداء الوظيفي للشخص كتفاعل دينامكي ب�ي التصنيف الدولي للأداء الوظيفي والإ
ي يقوم بها الناس 

: وظائف الجسم وبنيته لدى الناس، والأنشطة ال�ت عاقة كمفاهيم متعددة الأبعاد متعلقة بما يىلي الشخصية. 127 وهو يعرّف الأداء والإ
ي بيئتهم.

ات �ن ي تؤثر عىل هذه الخ�ب
ي يشاركون فيها، والعوامل ال�ت

ومجالت الحياة ال�ت

ام بإزالة  ن ي المدرسة لستيعاب الإحتياجات المختلفة للطلب الأفراد، والل�ت
دماج هو إدراك الحاجة إل تحويل الثقافات والسياسات والممارسات �ن الإ

مكانية.  ي تحول دون تلك الإ
الحواجز ال�ت

الحياة  ي 
التعلم و�ن ي 

�ن زيادة مشاركتهم  تلبيتها من خلل  ن والعمل عىل  المتعلم�ي إحتياجات جميع  ي 
�ن للتنوع  ستجابة  الإ الجامع هو “عملية  التعليم 

ن والأساليب والب�ن  ض تغي�ي وتعديل المضام�ي ي التعليم ومن التعليم.    وهو يف�ت
الثقافية والمجتمعات المحلية، وكذلك الحد من ظاهرة الستبعاد �ن

كة تشمل جميع الأطفال من فئة عمرية معينة وبناء عىل اقتناع راسخ بأن مسؤولية تعليم جميع الأطفال تقع عىل  ي ظل رؤية مش�ت
اتيجيات، �ن س�ت والإ

عاتق الدولة”.

ي قاعة صفية عامة مع عدم وجود أو عدم 
ي صفوف دراسية خاصة، أو �ن

عاقة بالنظام العادي، وغالباً �ن الدمج هو عبارة عن إلحاق الأطفال ذوي الإ
كفاية التعديلت والدعم. 

ي منه الفرد ويجب علجه بالمساعدة الطبية. ويرى هذا المنطلق بالنتيجة 
عاقة عىل أنها مشكلة صحية أو ظرفاً طبياً يعا�ن عاقة يفّ�  الإ ي للإ النموذج الط�ب

عاقة عىل أنه بحاجة إل علج وأن المتخصص الصحي هو المسؤول عن تخفيف ألم ذلك  ي مما يؤدي إل اعتبار الفرد ذي الإ عاقة تنتج عن ظرف ط�ب أنَّ الإ
ي الوقت الراهن.[

الفرد ومعاناته. ]وهذا  ليس النموذج الذي تتبعه منظمة اليونيسف �ن

يدز وتوف�ي التعليم  ية/الإ وس نقص المناعة الب�ش اوح من خفض الفقر المدقع بمقدار النصف إل وقف انتشار ف�ي ي ت�ت
نمائية للألفية، ال�ت الأهداف الإ

ي موعد مستهدف هو عام 2015، تُشّكل خطة عمل رئيسية وافقت عليها جميع بلدان العالم وكافة المؤسسات 
الأسا�ي للجميع، بحيث تتحقق كلها �ن

ة لم يسبق لها مثيل من أجل تلبية إحتياجات سكان العالم الأك�ش فقراً. لمزيد من  ي العالم. وقد حشدت هذه الجهات جهوداً كب�ي
نمائية الرائدة �ن الإ

 http://www.un.org/ar/millenniumgoals :المعلومات، يرجى زيارة

عاقة بحسب  الفصل هو العزل المقصود لمجموعات من الأطفال عن الغالبية بسبب إختلفهم. عىل سبيل المثال، يمكن أن يُصنف الأطفال ذوي الإ
عاقات المحددة. ستجابة لتلك الإ إعاقتهم  ويمكن أن تُخصص لهم مدرسة مصممة للإ

ي من إعاقة جسدية أو عقلية أو حسية أو ذهنية محددة، والبيئة 
ن الفرد الذي يعا�ن عاقة بأنها نتيجة التفاعل ب�ي عاقة يف� الإ النموذج الجتماعي للإ

عاقة عىل أنها بنية اجتماعية-سياسية، تتسبب فيها المواقف المعيقة والعوائق البيئية والمؤسسية  الجتماعية والثقافية المحيطة به. ومن هنا، تُفهم الإ
عاقة إل بإزالة هذه العوائق. ]وهذا هو النموذج  عاقة. ول يمكن الحد من الإ ن ضد الأشخاص ذوي الإ قصاء الممنهج والتمي�ي ي الإ

القائمة ضمن المجتمع �ن
الذي تؤيده منظمة اليونيسف![

أهداف التنمية المستدامة كانت أحد النتائج الرئيسية لمؤتمر ريو 20+، حيث اتفقت الدول الأعضاء عىل إطلق عملية لوضع مجموعة من الأهداف 
نمائية للألفية” وتتل�ت مع جدول أعمال التنمية لما بعد عام 2015.129لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: تستند إل “الأهداف الإ

 .http://sustainabledevelopment.un.org 

http://www.un.org/ar/millenniumgoals
http://sustainabledevelopment.un.org
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نسان– المادة 26 علن العالمي لحقوق الإ 1948 الإ

ي التعليم– المواد 1 و 3 و 4
ن �ن 1960 إتفاقية اليونسكو لمناهضة التمي�ي

ن العنرصي- المادة 5 تفاقية الدولية للقضاء عىل جميع أشكال التمي�ي 1965 الإ

قتصادية والجتماعية والثقافية، المادة 13 1966 العهد الدولي الخاص بالحقوق الإ

1966 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية – المادتان 18 و 19

ستخدام – المادة 7 1973 إتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الحد الأد�ن لسن الإ

ن ضد المرأة- المادة 10 1979إتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمي�ي

، الجزء 2 ي
عاقة، العمل الوط�ن حات تنفيذ برنامج العمل العالمي بشأن ذوي الإ 1982 مق�ت

1989 إتفاقية حقوق الطفل – المواد 23 و 28 و 29

1989 إتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الشعوب الأصلية والقبلية – المواد 26 و 27 و 28 و 29 و 30 و 31

ن علن العالمي بشأن التعليم للجميع، جومت�ي 1990 الإ

عاقة 1993 القواعد الموحدة بشأن تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإ

1994 بيان سلمنكا وإطار العمل حول تعليم ذوي الإحتياجات الخاصة

1999 إتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال – المادة 7

1999 إستعراض بيان سلمنكا بعد مرور خمس سنوات

2000 إطار عمل منتدى التعليم العالمي، داكار

ي تركز عىل الحد من الفقر والتنمية
نمائية للألفية ال�ت 2000 الأهداف الإ

2002 التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع: التعليم للجميع--هل يس�ي العالم عىل الطريق الصحيح؟

ن وتوف�ي التعليم للجميع– قفزة نحو الجودة 2004 التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع: قضايا الجنس�ي

ورة ضمان الجودة 2005 التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع: التعليم للجميع– رصن

2006 التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع: القرائية من أجل الحياة

عاقة  2006 إتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإ

ي مرحلة الطفولة المبكرة
بية �ن 2007 التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع:  إرساء أسس متينة– من خلل الرعاية وال�ت

2008 التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع: التعليم للجميع بحلول عام 2015 – هل سنحقق هذا الهدف؟

الملحق 1: الصكوك الدولية الرئيسية والوثائق الأخرى
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