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 ، حتى ُتَمكِّن جميع األطفال تعليمية على أنه عملية الَدْمجي إلى التعليم ) Save the Children UK ) SC UKتنظر 
فالتعليم . ال شكل فعَّبفي أنظمة التعليم العام وفي الحياة المدرسية  والمشارآة ْم ، من التَعلُّشين من قبلمَّالذين آانوا مَه

 وقات التي تواجهعمل على إزالة المعيو . لتي تؤدي إلى إستبعاد البعض ياسات والممارسات ايواجه الثقافات والسالَدْمجي 
 . آأفراد همإمكانياتهم وتطوير  في الحصول على إحتياجاتالتعلم والمشارآة آما ُيقر بأحقية جميع اإلطفال

 
 على مواصلة إلتزامها SC UKوستعمل . للجميعجيد تعليم ر ضروري لتحقيق فرص متكافئة لي هو أمجْموالتعليم الَد

وسوف تعمل مع . والدعوة لتحقيقهالَدْمجي في التعليم وذلك من خالل دعم التعليم على حقهم  األطفال حصولضرورة ب
مع أيضًا تعمل  ، آما سجيةْم َدسياساترس على بناء قدرات العاملين بها  من أجل تطوير ثقافات وممارسات والمدا

مع أيضًا  SC UKستعمل و المصادر الالزمة لذلك ، وتوفيرالحكومات على نشر الدعوة وعمل التشريعات والسياسات 
أولياء األمور العمل مع   المسئولين ، إلى جانبْلَبِق األطفال لتدعيم خبراتهم والعمل على أن يكون صوتهم مسموعًا من

 .  لية لبناء قدراتهم ودعمهم في هذا الشأنوالمجتمعات المح
 

التعليمية  SC UK من المبادئ لبرامج ًاضع أطارحيث تالَدْمجي سياسة التعليم ب SC UKما تعنية  ب بيانوهذه الورقة هى
م ين بأمر التعليللمعنيين والمهتمالَدْمجي  من التعليم SC UK موقف وتوضح الورقة أيضًا. على تحقيقها التي تعمل و

 . لمؤيدين والشرآاء اآلخرينوامن خارج المؤسسات التعليمية 
 

 التعليم الَدْمجيخلفــية 
 

من % 98 حوالي  ، آما أن1 مليون طفل في عمر الدراسة غير قادرين على اإللتحاق بالمدرسة100هناك أآثر من 
في الكثير األآبر عامل اللتفرقة هى فا. 2 ين في الدول النامية ال يستطيعون الحصول على تعليم رسمياألطفال المعاق

 اإلجتماعي  تقوم عليها عملية اإلستبعادثين سببًا مختلفًا ثالنة حقوق الطفل بتحديدوقد قامت لج. من هذا اإلستبعاد
. 3اإليدز/ المناعة  ومرض نقص ة واإلعاقة وعمالة األطفال والفقررق والجنسيلألطفال منها النوع اإلجتماعي والِع

 . ية  المجتمع على المدارس واألنظمة التعليمتمييز بين أفرادوينعكس ال
 

الذي ينتج عنه إستبعاد و" الطبيعي"الطفل ويين التقليديين عن  يتناسب مع تفكير التربالعامالتعليم باإلضافة إلى أن هذا 
غير قابلين "ى أنهم وينظر البعض إلى األطفال المعاقين عل". الطفل الطبيعي"ق عليه مواصفات هذا نطبآل من ال ت

لغة المتداولة في األطفال الذين ال يستطيعون فهم الف. ن الحصول على مكان في المدرسة حرمون موبالتالي ُي" للتعلم
 .  إلى التسرب من التعليمالمدرسة ُيضطرون

 

ل، فإنهم لى المدرسة والتى تواجههم في بعض الدولبنات للتغلب على معوقات الذهاب إوحتى مع إتاحة الفرص ل
 ُيَصنفون على أنهم من ذوي ول يوضع األطفال الذين، ففي الكثير من الد4ون القليل من الدعم من المعلمينقيتل
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التعليم العام مما يؤدى إلى   مستوى ُمتدني وتعزلهم عنعليميًة ذاتاإلحتياجات الخاصة في مؤسسات تقدم فرصًا ت
 . هانفوبأن لهم إمكانيات يستطيعون أن يوظ أن يدرآوا  من المستحيل لهم  وبالتالي5 المجتمععزلهم عن

 

مارس ضد يز والعزل التى ُت التميبحمالت لوضع نهاية ألساليببالحرآات التي قامت الَدْمجي بدأ مفهوم التعليم 
في مؤتمر ساالمنكا العالمي حول تعليم ذوي اإلحتياجات الخاصة الَدْمجي وقد تطور مفهوم التعليم . المعاقين

 ). 2000 (يد صياغته في منتدى داآار العالميوقد إع) 1994ليونيسكو، ا(
 

نظر  آان ُيمن ذوي اإلعاقات، وفي بعض السياقاتعلى األطفال يْنَصُب الَدْمجي  التعليم وآان ترآيز المجهودات في
ال يكون محصورًا في ي الَدْمجن التعليم ، إال أ" م األطفال المعاقينتعلي"على أنه " يالَدْمجالتعليم  "إلى مصطلح

 الحكومية ورجال التعليم والُمهتمين فهناك اآلن إجماع بين واضعي السياسات والمنظمات غير.  األطفال المعاقين فقط
ب بجميع األطفال جية ترحِّْم فقط عن طريق خلق بيئات تعليمية دََ أن تتحققي أن تحقيق جودة التعليم يمكن فبقضاياه

 . دون أية تفرقة
 

 الَدْمجي ئ التعليم مباد
 

 :  األطفال والشباب الصغير الذينلجميعإلى تطوير فرص التعليم بشكل أفضل الَدْمجي يهدف التعليم 
ال يذهبون إلى المدرسة ولكن يمكنهم الذهاب لو آانت أسرهم ومجتمعاتهم ومدارسهم وأنظمتهم التعليمية أآثر  •

 إستجابًة إلحتياجاتهم،
  جودة التعليم وعدم مالئمته،عن تحقيق إنجاز تعليمي بسبب تدنيهم يعجزون يذهبون إلى المدرسة ولكن •
 مدارس التعليم العام غير مهيأة للوفاء اب إلى مدارس تربية خاصة نتيجة ألن أنظمةُيطلب منهم الذه •

 باحتياجاتهم،
 

 : المبادئ األساسية التي تحكم التعليم الدمجي
 

 . تاح لجميع األطفال فرص متكافئة للحصول على التعليم يجب أن ت:  الحق في تعليم جيدلكل طفٍل -1
 .جميع األطفال يمكنهم التعلم واإلستفادة من التعليم  -2
ساس من الُعنصر أو  يكون هناك تمييز بين األطفال في التعليم على أ أال ُيستبعد أي طفل من التعليم و أاليجب -3

أو الدين أو اآلراء السياسية أو الفقر أو اإلعاقة أو ية اإلجتماع أو اللغة أو العمر أو الطبقة اللون أو النوع
 . الميالد أو أية فوارق أخرى

 مع اتالئم بحيث يعلى إحداث تغييرات في النظام التعليمي وإتجاهات أفراد المجتمعالَدْمجي يعمل التعليم  -4
 . يميمع النظام التعلهو   من أن  نتوقع ان يتغيير الطفل ليتالئم بدًالإحتياجات الطفل

 يخص تعليمهم  آمشارآين نشطاء في آل ماهم بجديةوت األطفال مسموعًا وأن تؤخذ آراؤيجب أن يكون ص -5
 في المدرسة 

  للعملية التعليمية وال يجب أن ُينظر إليها على أنها مصدر ثراٍءوارق الفردية بين األطفال وتنوعهمُتعد الف -6
 . مشكلة

 مجموعة من اإلستجاباتبلفة لتنمية الطفولة وذلك نماط المختواأل اإلحتياجات المتنوعة لألطفال تحقيقجب ي -7
 . المتنوعة والمرنة

جي ولتحقيق ْم التمييز ولبناء مجتمع َدهى أآثر الوسائل الفعالة لمحاربةالَدْمجي المدارس العامة ذات التوجه  -8
 . 6مبدأ التعليم للجميع
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بعدين في مدارس التعليم العام ، فتطوير التعليم العام هو شيئ  بمجرد وضع األطفال الُمْسَتالَدْمجال يتحقق  -9
 . ضروري لضمان تحقيق إحتياجات جميع األطفال

تشكل  ، بما في ذلك المناهج وطرق التدريس وثقافة المدرسة والبيئة المدرسيةجميع عناصر العملية التعليمية، -10
 . 7الَدْمجيع فرصًا لتشج

 

 عند التخطيط ألنظمة التعليم  بؤرة التفكير على وضع هذه المبادئ في واقعَةقَةحقيالَدْمجي جعل التعليم يعتمد 
وتحديد المصادر الالزمة له ووضع أسس إدارة المدرسة وحجرة الدراسة وآيفية تحقيق التفاعل بين المعلمين 

 . واألطفال
 

 الممارسة نطاق في الَدْمجي التعليم 
 

 واألنظمة وطرق التدريس من تحقيق على تمكين الهياآل التعليميةجي الَدْميجب أن تعمل إستراتيجيات التعليم 
 .  التعليمالحصول على حقهم في  آبيرة في، خاصة هؤالء الذين يواجهون معوقاتياجات جميع األطفالتحا
 

 يبدأ كن أنْمُيو. واحد ثابت لما تكون عليه المدرسة الدامجة أواألسلوب التعليمي " نمط"أو " شكل"ال يوجد هناك 
أو ) رقية أو المعاقينمن ذوي اإلقليات الِع(جموعة معينة من األطفال المستبعدين بمالَدْمجي  التعليم لتدخل لتحقيقا
 . بمجموعة من السياساتلتعليم أو بمجموعة من المدارس أو بوزارة ا / مدرسةب
 

ألطفال المستبعدين من المدرسة إلى تطوير في إتاحة الفرص لالَدْمجي لتعليم  أساليب التدخل ليجب أن تؤدي
طط له َخ األطفال من تعليم دمجي ُمآما يجب أن يستفيد جميع. داخل المدرسةاألطفال الموجودين وزيادة خبرات 

  .جيدًا
 

 السياسات واألنظمة فإن ليم متاحًا ومفيدًا للجميع، الحكومات هى أول من يتولى المسئولية لجعل التعبما أن و
 . مستوى القومي هى المستهدف الرئيسي من أجل اإلصالحعلى الالتعليمية 

 
  :8األسس التي يعتمد عليها تطوير المدارس الدامجة والهياآل التعليمية

 

 .وينتهىولمرة واحدة ة معينة ر يحدث لفتْثَد هو عملية مستمرة ومتواصلة وليست مجرد َحالَدْمج •
الحصول على مكان في المدرسة من فرص ، سواء  عليميةاألطفال من األنظمة الت إستبعاد تقييم أسباب وآيفية •

 .  هذا فاعًال في دورًاتلعب إتجاهات التفكير عند الكبار.  أو من المشارآة لمن هم داخل المدرسة 
 في التعليم من خالل إسلوب  حقهمعلىاألطفال حصول  المسئولية في تقييم ألدوار ومسئوليات من يتولوا •

 دمجي
  في لياء األمور وأعضاء المجتمع المحلي في العملرآة األطفال والمعلمين وأو مشادعم واستمرارية •

  .مدارسال
بدال من مجرد تطوير خدمات مستقلة لمجموعة  (ات التعلم لجميع األطفال والتقليل منهاالتعرف على معوق •

 ) واحدة من األطفال
 .التعرف على وتوفير الدعم للمعلمين وللطالب أيضًا •
وتوفير البيئة المناسبة والدعم  لمعلوماتآاملة لوإتاحة ناسب للمعلمين،  وتدريب م،تاحة للجميعتوفير مناهج م •

 .لكل الطالب
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تشمل متعددة مستويات  بأسلوب َدْمجي من حيث ضرورة التطبيق على الَدْمج ودعم يجب أن يتم تطبيق وتشجيع
د في المدارس ومع األسر وأفراد المجتمع رافاألة ومع محليالهيئات الحكومات ومع ال مع –جميع القطاعات 

على المناخ السياسي  وسوف يعتمد الترآيز على هذه المستويات المتعددة. مع األطفال أنفسهمو المحلي 
 .واإلجتماعي واإلقتصادي والثقافي

 

في ف.  ما لٍة التعليم في دوعلىالسائدة واإلتجاهات  والممارسات  المهم أن ُيؤخذ في اإلعتبار تأثير التفكيرمنو
مجموعات من األطفال  إحتياجات بعض تعليم العام غير قادرة على تحقيقآثير من الدول تكون أنظمة ال

. مؤسسات بديلة على تعليم في وسوف يكون هناك حاجة لمرحلة إنتقالية لهؤالء األطفال يحصلون فيهاالمهمشين، 
 ر دمجًا، والقضاء على لجعل التعليم العام أآثوالدعم لهذه المؤسسات يجب أن يكون إلى جانب جهود فاعلة

 .  األطفال عن بعضهم البعضالمعوقات التي تفصل
 

 بالمصادر  فإن هذه الورقة يجب أن يتم دعمها،ذ الفعليمن وضع هذه المبادئ موضع التنفي SC UKولكي تتمكن 
مع الغير  SC UKورها َط التي ُتلخبراتولتبادل االَدْمجي تحقيق التعليم التي تساعد على إستكشاف قضايا الواقع ل

 . 9 عديدةفي أماآن
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  الترآيز في هذه الوثيقة يكون على المدارس ولكن من المهم إدراك أن  7
 –لتعلم التعليم الَدْمجي يمكن أن يتم تطبيقه في أي مكان يتجمع فيه األفراد ل

ليس فقط المدارس ولكن دور رياض األطفال والفصول المسائية 
... والمعسكرات الصيفية واألندية خارج نطاق المدرسة ومجموعات الشباب 

 . الخ
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