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 EENET) َتْمكين الجميع من التعليم(شبكة 
 أول  دوریة للشبكة  باللغة العربية

 2004العدد الثامن یونيو 
--------- 

 ُیمكنكم اإلطالع على هذه الدوریة باللغة اإلنجليزیة علي موقع الشبكة 
uk.org.eenet.www  

 

 
 و له قدرة هائلة على التغيير،  قوق اإلنسانإن التعليم حُق من ح" 

 حيث ترتكزعليه أسس الحریة والدیمقراطية والتنمية المستمرة
 . " وال توجد أولویة وال رسالة أهم من توفير التعليم للجميع .... 

 )1998(أنان                                                                                          آوفى 
 

 َتْمكين الجميع من التعليم
 عشرة أعوام على  إعالن سالمانكا : عدد خاص

 صدر بالتعاون مع اليونيسكو 
 

 أن فكرة التعليم الَدْمجي       "روجر سلي " في مؤتمر ُعقَد حديثًا في هونج آونج أآد األآاديمي االسترالي       
. ْستخدم لتعني الكثير جدًا من األشياء المختلفة      بدأت تظهر عليه عالمات اإلنحسار، فهى تفقد نضارتها وتُ         

في توضيح وجهة نظره فى أن نقطة البداية األصلية هى أن التعليم الَدْمجي آان في                 " روجر " واستمر
 التعليم إلى    ظهرت آنوع من التمرد على الرؤيا التقليدية حول إرجاع صعوبات               متحررة   األصل فكرة  

ير من هذه العوامل  جزء من تقاليد التعليم الخاص بالمعاقين والتي      فهو يرى أن آث . عوامل طبية ونفسية 
 . يلزم مواجهتها  

 
اً    ق تقدم ا أن ُنحق نا، إذا أردن ن الواجب علي إن م يه ف يم   وعل وم التعل ول مفه ًا ح ون واضحين تمام ، أن نك

ترى شبكة     .  الَدْمجي  ود إلصالح السياسات وال               EENETف ى  جه يم الَدْمجي يشتمل عل ممارسات  أن التعل
 .  التعليم بشكل يؤدي إلى إحترام حق آل األطفال في المشارآة بصرف النظر عما يتصفون به ىف
 

ة            دد من دوري ذا الع نواصل  التعرف على الطريقة التي ينظر بها آثير      " تمكين الجميع من التعليم   " وفي ه
ى التعل        رة متحررة      من أصدقائنا إل ه فك ى أن أيضًا بالذآرى العاشرة إلصدار وسوف نحتفل  . يم الَدْمجي عل

ياجات الخاصة     –إعالن سالمانكا    "اليونيسكو    يم ذوي اإلحت د َسعت شبكة  ".   إطار عمل تعل   EENETفق
ئات الُمَهمشة فى التعليم عن طريق تبادل المعلومات ومشارآة األطراف المعنية خالل                    ى تشجيع دمج الف إل

دد الخاص من          . السبعة أعوام األخيرة      ذا الع تعاون مع اليونيسكو لتشجي           وه ـدر بال ة َص , ع التأمل   الدوري
ه  الم آل اق الع ى نط الن     ,وعل نذ إع تمعات م ى المج ية وف ة التعليم ى األنظم ت ف ي حدث يرات الت ى التغي  ف

 . سالمانكا
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د عملت شبكة        ير الفرص للممارسين  لتبادل األفكار وتأمل ممارساتهم في التعليم              EENETوق ى توف .    عل
ذ بر مصدراً  وتتضمن ه ي ُتعت ن القصص الت ة م ي مجموع ع اإلليكترون ك الموق ة وآذل ام ه الدوري .   لإلله

ية على الحقوق واإلتفاقات الدولية،                        ناية والتشريعات المبن ْت بع تى ُآتب برى للسياسات ال ية الك ورغم األهم
ناس يحتاجون إلى معرفة آيفية تطبيق التعليم الَدْمجي     إن ال  ُتَعد EENET شبكة وفي هذا الخصوص فإن. ف

د إعالن سالمانكا وهى تهدف إلى توفير اإلرشاد والدعم لألفراد والمنظمات التى تكافح من                  ا بع بادرة لم م
 . أجل تشجيع الدمج

 ميل إینسكو           
محتویات  الدوریة 

 4 اللغة والَدْمج :  الترآيز على السياسات 
 6نغوليا    التعليم الَدْمجي وإشراك أولياء األمور فى م

 9 عمالة األطفال والتعليم 
 12  آينيا –التعليم ما بعد المرحلة  اإلبتدائية 

  40-9 الترآيز على سالمانكا 
 41أولياء األمور یشجعون التغيير فى تنزانيا    

 43  سانت لوسيا –قصة أندرو 
 45 دمج األطفال المكفوفين فى سانت لوسيا  

 46 منطقة البحر الكاریبي   فى)  التشبيك( التعاون الجماعي
 47  فيتنام   -تشجيع الشراآة من اجل سياسات التعليم واإلصالح 

 51 أخبار إقليمية  
 53رسائلكـــم      

 55مطبوعات مفيدة     
 

 سوزي مایلز وإنجرید لویس: المحررون 
b 
 

  Sourceالمصدر 
آثرر من  على إتاحة الفرصة المجانية للوصول إلى أ  Sourceيعمل موقع 

معلومات عن موضوعات تشمل اإلعاقة، الصحة، التقييم،   مصدر لل22.000
، معلومات إدارية ، الفقر وذلك فى سياق  اإليدز\اإلتصاالت، مرض نقص المناعة 

مات التى تعمل فى هذه   آما تشمل قاعدة بيانات عن مئات المنظ. الدولة النامية  
بحاث للتعرف على مراآز   إجراء بعض األ Sourceويود موقع  . المجاالت

 . المعرفة والشبكات المتواجدة فى العالم لتشجيع التواصل بينهم    
 :  علىSourceيرجى اإلتصال بموقع 

uk.ac.ucl.source@ich  
info.asksource.www  

 EENET  موقع الشبكة أو عن طريق 
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   EENET أخبار
 

 إستخدام الرسومات فى تشجيع التأمل
للَدْمج توضح مفهومه وطبيعة الرسومات التي تساعدنا  منذ فترة زمنية ونحن نفكر فى إستخدام رسومات توضيحية

تأمل  فى الممارسات الدمجية       ى ال ُتوضح الدور وفي العدد الماضي من هذه الدورية قمنا بعرض رسم شجرة .  عل
رسمًا  لشجرة " تمكين الجميع من التعليم"وقد أرسل لنا قراء دورية  .  الحيوي لألسرة فى تشجيع الَدْمج في التعليم       

ثمار ( تلفة                   ) ب ياقاتهم المخ ا فى س ون به ي يعمل ا لتوضيح الطرق الت اموا بعمله  وقد تم تخصيص قسم فى الموقع        .ق
بكة   ي الخاص بش ذه   لعرض EENETاإلليكترون وماته ن   الرس زيد م جيع الم ك لتش راء وذل لها الق ي أرس  الت

  . الرسومات المناقشات حول التأمل من خالل
 

  لورش عمل  التخطيط
نا مشروع خطة عمل التعَ          د أآمل ونحن نعمل اآلن فى أنشطة ) على موقع الشبكة’خطة عمل التعلم ’إنظر قسم   (ُلم  لق
تمويل من        ى اإلنتشار ب وبدأنا بتحليل ملف المراسالت  . DFID" مية الدولية بالمملكة المتحدةإدارة التن"تساعد عل

بكتنا  فى السبع سنوات األخيرة          الخاص    ى إتجاهات مستخدمي الموقع وعلى نجاح أنماط       ،بش تعرف عل ك لل  وذل
تلفة من اإلنتشار      تاج ُقرص مدمج            . مخ ية هى إن  يحتوي على مجموعة من التوجيهات     CD-ROMوالخطوة التال

يم الدمجي           عن   ( تفادة من خبرة التعل ية اإلس ناء مشروع خطة العمل      ) آيف رها أث م  تطوي ي ت ونأمل خالل العام . الت
يم الَدْمجي من اإلستفادة من هذا المصدر           ن فى مجال التعل د من العاملي ادم أن يتمكن العدي آما نهدف أيضًا إلى . الق

 . ليةتطوير أآثر فى أساليب إستخدام الرسومات أثناء هذه العم
 

 عمـألة األطفال 
ال                  ة األطف ة عن عمال دد من الدوري ذا الع االت ه ى مق ى ضرورة  وجود مرونة فى األنظمة            . أول ة إل وتدعو المقال

ي  ون        التعليم ن يعمل ال الذي تقبال األطف تهم من إساءة اإلستغالل ولتوفير جودة التعليم التى تمنع التسرب             ة إلس ، لحماي
تحاق           يم  لإلل بكر من التعل ة وهى من منظمة        . بسوق العمل   الم ،  تثير أيضًا قضية عمالة      " ا  آيني  - آنبكان"والمقال

 . األطفال وعالقتها بالمعدل العالي لتسرب األطفال  من المدرسة
 

 منطقة البحر الكاریبي 
ى إتصال مع                              نا أن نكون عل د أمكن ي وق نطقة الكاريب االت من م رة أيضا نعرض لمق عن "سانت لوسيا "وألول م

ري فحات   (CAMRODDق ط ر ص رها    )46-43إنظ ية مق نظمة إقليم بكة لم ى ش ورينام" وه يريكا  " س ى إم ف
 . الجنوبية 

     إلى التعاون معها في مراجعة وتدريس نموذج عن التعليم الَدْمجي في برنامجهم EENETوقد دعت شبكة 
SCcOPE  2004في مارس  

  
 " عالم اإلعاقة"مقالة 

ة   " الم اإلعاق ع     " ع بار ووجهات نظر عن اإلعاقة                   هو موق ى اإلنترنت تعرض أخ ة نصف شهرية عل وفي . لدوري
ريل  بكة    2004إب ور ش ى تط تعرف عل ز لل وزي مايل ع س ة شخصية م راء مقابل م إج وة EENET ت ر ق   ومظاه

الَدْمج ة ب بكة خاص ل ش عف عم ع  .  وض ى الموق رى ، عل بار  أخ ك أخ توفرة ، وآذل ة م والمقال
org.disabilityworld.www  

 
 الجمعية الدولية لألطفال الُصْم 

بكة    ت ش ْم       EENETلعب باب الُص ال والش ة باألطف ية الخاص ال البحث ي األعم ًا ف ام الماضي دورًا مهم ي الع   ف
نوب ى دول الج م ف ياء أموره ع .  وأول تعاون م ث بال ل البح م عم د ت دادًا إل, IDCSوق ع  إع ذا الموق الق ه ط

info.idcs.www         د مصدرًا جديدًا ذو قيمة حيث يهدف إلى أن يكون ذي  ُيع يجد فيه الزائر، ’  مصدرًا جامعًا’  ال
الم آله       ى مستوى الع    فى العمل وبتعاون مع شبكة  IDCSوسيستمر الموقع   . ، آل ما يريد أن يعرفه عن الَصمم       عل

EENETفى تبادل المعلومات حول تعليم األطفال الُصْم  . 
 

  فى النرويج لتقديمها الدعم المالى فى الفترة NFU  أن تتقدم بالشكر إلى  EENETتود شبكة 
  . 2004 إلى 1997من 
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  PDRاللغة والَدْمج في الو : الترآيز على السياسات 

 أنوبام أهوجا :                          بقلم                                              
 

ال فى الو           تدریس لألطف تم ال ة الرسمية وهى اللغة         PDR ی ،  بدًأ من مرحلة التعليم اإلبتدائي إال        ’ الالویة’ باللغ
ة                   % 43أن   بون اللغ رأون ویكت تحدثون ویق تعلمون آيف ی دارس ی ال الم ة ’من أطف ة ثانية  ’ الالوی ویعاني .  آلغ

وهذه التفرقة  بين األطفال      .   آثيرًا من صعوبات لغویة آثيرة  وهذا یؤدي إلى إنهيار عملية التعلم             ألطفالهؤالء ا 
ية  وعدم  وجود زمالء من نف                توقعات المتدن ،  تعني أن األطفال الذین ال       س الثقافة وآذلك عدم وجود القدوة     وال

ة  تحدثون اللغ ة’ی ن المدر ’ الالوی ى عرضة للتسرب م ة أول ةآلغ تعرض . س ا"وی ام أهوج ن "  أنوب ة بي للعالق
ى           ة ف تراتيجية الحكوم تعرض إس ي  ویس ل المدرس لية والفش ة األص ن اللغ ناتج ع تبعاد ال " PDRالو "اإلس

 . لمواجهة هذه القضية
 
وهذا .  يقوم النظام التعليمي على التدريس باللغة الالوية فى المدارس          ،آلغة قومية ’ الالوية’شجيع اللغة    ولت
ناك       ُيع  ا في الو              82د مشكلة ألن ه ترف به ة رسمية مع ير من اللهجات       PDR  لغ وآلها لغات حية   .   وآث

 . ولكن ليست آلها مكتوبة
 

انون يبيح  إ        ’ الالوية’، إال أن  ما يحدث في الواقع أن اللغة           ستخدام لغات األقليات فى التدريس    ورغم أن الق
خرى المتداولة ألنه ليس من الواضح أي  لغة منها يجب األاللغات هى التي ُتستخدم ومن الصعب إستخدام      

 .أن ُتستخدم 
 

ة الالوية آثيرًا ما يواجهون فشًال مبكرًا  فى التعلم                        تحدثون اللغ ن ال ي ال الذي وُتظهر اإلحصائيات أن األطف
ية للتسرب من التعليم والرسوب وإعادة السنة الدراسية                      يًا عن النسبة العال د المسؤول جزئ ذا يع  خاصة  وه

ام األول وال      يم اإلبتدائي        فى الع الية التي تتكبدها وزارة ،  وهذا ينعكس على التكلفة الع      ثاني من مرحلة التعل
يم ى   التعل اق عل ال لإلنف دل ع نى مع ام الدراسي يع ادة الع االت الرسوب وإع الى لح دل الع ث أن المع ، حي

 ويتم التغاضي عن    ية اإلجتماعية واإلقتصادية سلباً    وتتأثر التنم   .التعليم ومعدل عال  لتكلفة الفرد فى التعليم       
 .  والبد من تطوير عمليات التدخل المؤثر للتقليل من هذه المشاآل المتوارثة  .حقوق األقليات

 
ن محدودى الفهم لكيفية                           ة،  فمعظم المعلمي ى تضخيم المشاآل اللغوي يدية عل تدريس التقل اليب ال وتعمل أس

ة لأل       ارات اللغوي ية المه ية التخطيط ألنشطة لغوية مفيدة                   تنم تابة وعن آيف راءة والك ى الق درة عل ال والق طف
م  ناهج   . له ة     وترآز الم ى اللغ ررات الدراسية عل  والثقافة العادية رغم التغييرات التى تحدث ورغم   والمق

 .  تطور األنظمة التي ترحب باإلستجابة للتنوع
 

اذ الخطوات المن          ى إتخ يم عل لبية للسياسات وعلى تدعيم       وتعمل وزارة التعل يرات الس يل من التأث اسبة للتقل
 :وتحسين اللغة القومية وذلك بإعداد المعلمين  في المجاالت اآلتية 

 . إستخدام أساليب مناسبة لتعليم اللغة الالوية •
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بون         • ال ويكت تحدث األطف ي ي ة آ رة الدراس ل حج ى التواصل داخ ية ف ياة اليوم ة الح تخدام لغ إس
 . ألشياء المألوفة لهمويقرأون عن ا

نوعة تنمي عملية التعلم                 • ية مت ائل تعليم ى إستخدام وس مثل الصور والوسائل المرئية  (تشجيعهم عل
 . وذلك إلعطاء معنى حقيقي للغة المستخدمة) ولغة الجسد

 تزويدهم بالبرامج التدريبية لتطوير أساليب وأنشطة الَتَعُلْم النشط  والتي تسمح لألطفال بالربط بين               �
 . ما يرونه ويسمعونه وبين خبراتهم في الحياة،  وهذه أساسيات البد منها لتنمية اللغة عند ألطفال

 . إدراآهم أن عمل المجموعات الصغيرة يعد جزًأ من عملية الَتَعُلْم النشط •
 

  أآثر من عشرین عامًا في مجال ممارسات التعليم آإستشاري حر ولها خبرة" أنوبام أهوجا"تعمل دآتور 
 : فى أفریقيا وآسيا ویمكن اإلتصال بها على العنوان التالي وقد عملت على المستویات القومية والدولية .  الدمجي

A-59 Malviya Nagar New Delhi – 10 017  
India 
Tel: +91 11 26681303 
Mobile: +9810652249 
Fax: +91 11 24362798 

 net.ujaa@vsnlah   :  mail-E 
 

 " فيينج" قصــة 
نج ’" تاة خجولة بسب شفتها األرنبية     ’  فيي ، هذا ما قالته وبإصرار     " ويبدو أن لديها صعوبة فى التعلم       1 ف

بل المدرسة                ا ق ة فى مرحلة م نج األربع ا     .  معلمات فيي فى ’ الهمونج’تتحدث لغة   ’ فيينج’:"وقالت أمه
 ".  إنها الشفة األرنبية–وهي ال تخرج آثيرًا بسبب الخجل .  باللغة الالويةالمنزل وال تستطيع التحدث

 
ة               تحدث لغ ندما بحثت عن أي شخص ي ج ’ع تًى وطلبُت منهم أن يساعدوني فى          ’ الهمون تاتان وف دم ف تق

يم الصف آيف نقوم بالعد بلغة      م  ث ،’مونجاله’ولغة ’ الالو’ونطقنا األرقام باللغتين ، لغة ’ الهمونج’تعل
ى  نج’نظرت إل نا’ فيي أًة وإشترآت مع تها فج ى جلس ا إنتصبت ف ُبرعم –. وفوجئت بأنه د أينَعت آ   فق

 . زهرة لوتس فى برآة من الطمي
ُت مع معلمات              نج ’وفي طريقي للخارج تحدث بعض آلمات             ’ فيي يم بعضهم ال ال لتعل عن تشجيع األطف

الو ’وأغاني من لغات        ج ’و’ ال و ’و’ الهمون ألتنى   . ’الخوم نج ’أحدى معلمات     وس هل تعتقدين أن    "’ فيي
نج ’ انى من إعاقة عقلية     ’ فيي التي أجيدها  ’ الهندية’إلى اللغة   ’ الالوية’وفى الحال تحولُت من اللغة      " ؟تع

يئًا                    ي ش وا من م يفهم يقة ول دة دق ا لم ُت أتحدُث به م على الفور      . وظلل أنتم تتحدثون لغة أجنبية " فقلت له
 ". غير مفهومة لها

 
ت لم ة قل رة المدرس ة   "دي تحدثون لغ ن ي ال الذي جيع األطف تطيعون تش ل تس ج’ه اعدة ’ الهمون ى مس عل

 .ووافقت المديرة ولكنها نظرْت إلى بتردد حيث أنها ستخالف القواعد"  ؟الجميع فى تعلم آلماتها
 
 ) المترجم. ( تنقسم الشفة العليا إلى قسمين بسبب عدم النمو الكامل قبل والدة الطفل  1
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 لتعليم الدمجي وإشراك أولياء األمور فى منغوليا ا

 

 منغوليا  وتعليم ذوي اإلحتياجات الخاصة
 

يا فى قلب آسيا بين الصين وروسيا ويبلغ تعدادها              ع منغول  مليون نسمة منتشرين بدون آثافة آبيرة ،         2.6تق
بالد     ى    . فى أنحاء ال يا إل ة وبلدية واحدة  تنقسم إلى ت 21وتنقسم منغول وُتعد منغوليا دولة  . سعة أحياء مقاطع

 . من تعداد السكان% 30.7 عامًا 14صغيرة نسبيًا ويمثل األطفال حتى عمر 
 

ام    بل ع دأت الحكومة اإلشتراآية  فى 1989ق منغوليا إتباع سياسة العناية بذوى اإلحتياجات الخاصة عن   ب
ناء      دارس التربية الخاصة  و    طريق ب ورغم رعاية الحكومة .  امة الكاملةلرعاية ذات اإلقدور اشبكة من م

تبعدهم                   نظام إس دا ال ياجاتهم  إال أن ه ة إحت ى مواجه م والعمل عل ياة اإلجتماعية والسياسية      له وقد .   من الح
يرات السياسية واإل              نظام عقب التغي ذا ال ار إطار ه وبسبب نقص .  قتصادية التي حدثت فى التسعينيات  إنه

دارس الت         ية ُأغلقت م وارد المال ال المعاقين                 الم ريف وقلت الخدمات اإلجتماعية لألطف ية الخاصة في ال رب
 . بشكل آبير

 

د أصبح نظام التعليم المدرسي اإللزامي ضعيفًا منذ المرحلة اإلنتقالية، آما أصبح األطفال المعاقين جزأ       وق
يم ن التعل ربين م ن المتس ًا م ى .  ملحوظ ة ف دودة للغاي ي وأصبحت فرصهم  مح يم خاصة ف ناطق التعل الم

ية ية          ، الريف معية والتخاطب ات الس ال ذوى اإلعاق ة لألطف ية الخاص دارس الترب ن م دًا م يل ج يوجد القل ف
 .  والذهنية وتتواجد في العاصمة مدرسة واحدة ُتخصص أحد فصولها للمكفوفين 

 

 التحدیات التى تواجه األطفال المعاقين
 

فى مدارس % 38 معاق و 40.000 منهم   طفل في المدارس الثانوية527.000هناك  •
 .التربية الخاصة

فى عمر %  66.6 سنوات مؤهلين للدراسة فى المدارس و10-8من األطفال بين  % 10.3 •
 .رياض األطفال ال يتمكنون من الحصول على خدمات التعليم

 . من األطفال المقيدين فى المدارس معاقين%  7.1 •
س ال يستطيعون اإللتحاق بها بسبب من األطفال المؤهلين للدراسة فى المدار% 11.6 •

اإلعاقات الخطيرة آما جاء فى خاتمة الدراسة التي قامت بها  وحدة التعليم الدمجي فى 
 . وزارة التعليم 

 
 ومعدل  ،% 98.5وُتعد مننغوليا طبقًا لمؤشرات التعليم من الدول التي بها نسبة آبيرة من المتعلمين  وهى               

نوع اإلجتما       تفرقة بسبب ال ال المعاقين فى المدارس النظامية                  ال ية من األطف ناك نسبة عال نخفض وه عي م
ة أخرى  ن أي دول ثر م ة أآ ال    . العام اق األطف تج والفرص ضعيفة إللح ير ُمن ادًة غ يم ع ك فالتعل ع ذل وم

ن  يه الكفاية،  وليس لدى المعلمين  تفهم آاف بإحتياجات األطفال                       و . المعاقي ا ف رنة بم يم غير م رامج التعل ب
اراتهم        م أو مه ن أو قدراته ن حيث ال يكونوا تحت                 .  المعاقي ال المعاقي اه األطف تفرقة تج ويمارس بعضهم ال

هذا إلى جانب عدد آبير من األطفال من ذوي       . األضواء في حجرة الدراسة بسبب األعداد الكبيرة لألطفال         
 . اإلعاقات ال يزالون في منازلهم 
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 التعليم الَدْمجي
 

ة    ت بداي ي ا"آان يم التكامل روع     Integrated Education" لتعل يقا بمش باطًا وث بطة إرت يا  مرت ى منغول  ف
DANIDA    ام ن ع ياجات الخاصة م ذوي اإلحت يم  ل ى 1994للتعل الث  1998 إل ي ث يقه ف م تطب ذي  ت  وال

تين فى العاصمة      يق برنامج  قامت به    . مقاطعات وفي مدرس م تطب من   (Save the Children UKوت
ام    ات في دور الحضانة                   )  وحتى اآلن   1998ع ال ذوي اإلعاق تكامل األطف فى ثالث مقاطعات والخاص ب

 .العامة  ثم ، حديثًا ، فى مدارس المرحلة اإلبتدائية

ي إشراك ودعم أولياء أمور األطفال من ذوي اإلعاقات وعلى                      يم التكامل رامج التعل يق ب ويتطلب نجاح تطب
ام    .  آل المستويات   دأ من ع  معاقين ل  قامت بعض األسر التي لديها أطفا   SC UK وبدعم من   1988وب

مية  ير رس ية غ ن جمع ع    ،بتكوي يقة م ة وث ى عالق ك عل د ذل طتها SC-UK وأصبحت بع يق أنش ى تطب  ف
ي      يم التكامل ام     .  الخاصة بالتعل ى جمعية غير حكومية              2000وفي ع ير رسمية إل ية الغ ذه الجمع  تحولت ه

ن      "وأخذت الصفة الرسمية تحت إسم         ال المعاقي ياء أمور األطف ية أول د آرست نفسها  ) APDC(" جمع  وق
 . حقوق الطفل وتوفير المساعدة لألطفال المعاقينلحماية 

ن     ية ع ل الدول ة  العم ناء ورش ات   "وأث ال ذوي اإلعاق ي لألطف يم الَدْمج ات التعل ى   " سياس دت ف ي عق الت
بناء على إقتراح   "  التعليم الَدْمجي "إلى  " امليالتعليم التك "،  تم تغيير مصطلح      2003 في مارس    العاصمة   

 . آارلو بوسكاريكا/ منغوليا السيد  فى SC UKمدير برامج 

ل    ة العم يم ورش ت بتنظ د قام ى منغول      SC-UKوق ي ف يم الَدْمج بادرات التعل د م و تجدي ا ه ان هدفه يا  وآ
تفادة من الدول األخرى فى مجال            ومساعدة المشارآين في الورشة        ى اإلس سياسات التنمية والتطبيق ،      عل

يا    ى  منغول يق ف ية والتطب ايا والتوصيات الخاصة بالتنم ى القض تعرف عل ك ال تقد . وآذل أن   SC-UKوتع
 . السياسات المؤثرة هى الطريق الرئيسي لحل المشاآل

 ) IEU(" وحدة التعليم الَدْمجي"وقامت وزارة  التعليم بعمل تغيير في هيكلها وأنشأت وحدة خاصة إسمها 
  .  SC-UKوذلك بدعم فني ومالي من 

 

 الشراآــة 

دى      (IEU)" وحدة التعليم الَدْمجي"  ومن خالل شراآتهم مع    APDC  شراآة وطيدة مع    SC-UKإن ل
رنامج َدْمجي لتعليم األطفال ذوي اإلعاقات والذي وافقت عليه وزارات التعليم والصحة                     ر ب يًا تطوي تم حال ي

ية ووالشؤون ا مبر إلجتماع ى ديس ل ف ع 2003العم وزارات م ذه ال د قامت ه   APDC  و SC-UK،  وق
 . للتنسيق في عملية تطبيقه"  لجنة تطبيق البرنامج"والمنظمات المعنية األخرى بتكوين 

 

 أهمية مشارآة أولياء األمور 
 

ة فى تطبيق برامج ال                            ام للغاي رأي هو أمر ه داء ال ياء األمور أن مشارآتهم في إب تقد أول . تعليم الَدْمجي يع
بر جمعية      قادرة على المساعدة فى تطوير خدمات تعليمية أآثر وفي تحسين ظروف المعيشة        APDCوُتعت

  .SC-UKوُتمول الجمعية بواسطة اإلتحاد األوربي  و .  ألطفالهم
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يم  عالقات دولية وتدفق معلومات وتنظ) :APDC(وتشمل  إنجازات جمعية أولياء أمور األطفال المعاقين 
وقد .  من أولياء األمور 700وأهم  من هذا آله فقد عملت على الربط بين أفكار أآثر من .  هيكلي متطور

 . أدى هذا إلى رفع أصوات األطفال ذوي اإلعاقات وإلى زيادة الوعي العام بحقوقهم

زيارة شبكة             رًا ل نا الفرصة مؤخ د ُأتيحت ل –دراسية  آجزء من جولة –  فى المملكة المتحدة EENETوق
نا  د قابل ز"وق يم الًدْمجي "سوزي مايل ار عن التعل يرًا من األفك نا آث تى أعطت والمعلومات الضرورية .  ال

ياء األمور والمنظمات المعنية األخرى ولعامة الناس        فتبادل المعلومات والخبرات مع الدول األخرى      .  ألول
 . عن التعليم الَدْمجي شيئ مهم لدولة نامية مثل منغوليا

 لخــاتمة ا

يم و  ى التعل ى الحصول عل ال الحق ف ل األطف ى الحضانة وإن لك بوا إل نوا أن يذه ى  يتم ن ف ة ولك المدرس
ك    يق ذل يع  الفرصة لتحق دى الجم يس ل ي ل ت الحال ريق     .الوق و الط ي ه يم الَدْمج أن التعل ن ب ن نؤم  ونح

يم                    ال في التعل يق حق األطف باعه لتحقي د من إت ذي الب تم حا  .  الصحيح ال يذ الخطوة األولى للتعليم        وي يًا تنف ل
تمع    ى المج ية ف راف المعن ل األط ودات آ ا بمجه ى بلدن ي ف نظمات  : الَدْمج ور والم ياء األم ال  وأول األطف

 . الحكومية وغير الحكومية

تطلع    ن        "وت ال المعاقي ياء أمور األطف ية أول إلى التعاون  وتبادل المعلومات والمبادرات مع األعضاء " جمع
 . فى العالم آله  EENET شبكة اآلخرين من

 "جمعية أولياء أمور األطفال المعاقين" هو  المسؤول الرئيسي التنفيذي     ن إنختيستيج 

5-52 Diplomatic Compund, 6th khoroo, Chingeltei District, 

Ulaanbaatar, Mongolia POB: 460, 46A     Tel: +(97611) 318 060    Fax: +(97611) 327 391 

  net.apdc@mongol:   Email  
 

ع   راآة م ن خالل الش برامج   SC-UKم ن ال دد م ى ع ة ف ل الحكوم ية"، تعم ال " الَدْمج ثل مج م
يم واألسر الفقيرة  واإلنهيار اُألسري               ال الشوارع والمتسربين من التعل وحدة التعليم  "ولدى  . أطف

وزارة   " الَدْمجي  ال الشوارع والجماعات األخرى المهمشة أقتصاديا               ب ير بأطف تمام آب يم إه . التعل
 وحدها مع األطفال المعاقين فأنا أعمل       )APDC(’ جمعية أولياء أمور األطفال المعاقين    ’والتعمل   

ا وتفانيها في برامج التنمية                   ي عمله د بهرن تها وق نذ بداي ا م ارًا  له ويتصف فريق العاملين    . مستش
ة تامة          التنفيذي ا بالحماس والعمل بجدي ن به وقد تمكنوا فى وقت وجيز جدًا نسبيًا من خلق نظام          .  ي

ي توصيل   ال ف ور واألطف ياء األم ى إشراك آل من أول و يعمل عل يكل وه ديمقراطي داخل اله
 . أصواتهم للمجتمع المنغولي بشكل واسع

 مستشار التنمية فى المنظمات الغير حكومية بيتر بالآلي    
ة منشستر       ش " نا فى جامع بولكم ل م لق ا   ...... كرًا لك ان له د آ م وموقعكم على      فق نا فدورآ يقا في رًا عم  أث

دا مصدراً    وأود أن ..... ً في عملنا  ضخمًا  للمعلومات عن قضایا األطفال وهذا یساعدنا آثيرا    الشبكة یع
يم للمعلومات و    EENETأعبر عن رأي في أن شبكة       يم والعظ يها  أود أن أطلق   هى المصدر الق عل

 ". أفضل إستثمار ثقافي"
 ن إنختيستيج
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 عمالة األطفال والتعليم 

 

ال قضية معقدة ومرتبطة بالبيئة          ة األطف وهذه المقالة تعرض بعض القضایا الرئيسية وتقترح بعض       . قضية عمال
ا تلقي الضوء عل                          ون آم ن یعمل ال الذی يم لألطف ج في التعل ة لتحسين الَدْم تحدیات األساسية    الخطوات الهام ى ال

 . لضمان منح األطفال الذین  یعملون الحق فى الحصول على تعليم مفيد یدعم حقوقهم فى البقاء وفى الحمایة
 

ال للعمل ألسباب عديدة ومختلفة بعضها بسبب الفقر حيث يضطروا للعمل لكسب قوتهم وقوت                   تجه األطف ي
ثقافة المجتمع تقتضي أن يبدأ اإلنسان العمل في سن    ويعمل البعض اآلخر ألن الظروف الطبيعية ل       . أسرهم 

دًال من قضاء مرحلة الطفولة فى اللعب أو فى المدرسة        وقد ُينظر إلى العمل على أنه جزء هام  . صغيرة ب
ي       يل التال ى الج ن إل ن الوالدي يوية م ارات الح ل المه تم نق ث ي ل حي و الطف ية نم ن عمل ناك بعض  . م وه

نات واأل       ثل الب م إلى أعمال                   المجموعات م تم دفعه ن ي ال المعاقي ية واألطف يات العرق ال من األقل ضارة (طف
دا يهم  )ج تمع إل رة المج بب  نظ ا .  ً بس ي  آم نظام التعليم ل ال ل داخ د عوام ناهج  ،توج ثل الم اليب   م  وأس

ير مناسبة والت       تدريس الغ يهم         ال اءة إل ال واإلس ن األطف يز بي رك المدرسة والدخول إلى          مي ى ت ، تضطرهم إل
 . وق العمل قبل إنهاء تعليمهمس
 

آانت مقيدة في مدرسة عامة ولكنها ُأجبرت على ترك المدرسة واإلتجاه .....  عامًا 12فتاة عمرها "
قرر والدها  أن یخرجها من المدرسة ألنه لم یرد أن  .... زوجه  للعمل في خدمة أسرة ثریة من زوج و

 " نتهي مصيرها فى النهایة للزواجدخله القليل فى تعليم طفلة أنثى سي"  ُیَضيع"
 معلمة ، نيجيریا    ممان دانالدي

 
 

ذي يعمل يمكن أن يحصل على أجر ويمكن أن يعمل بدون أجر وقد يكون العمل داخل أو خارج                       ل ال والطف
ال          ير من األطف نزل فكث نات   (الم ية ألسرهم أو لمن         ) خاصة الب ال منزل  أمرهم وهناك   یتولوا يقومون بأعم

 . ملون فى مهن مثل الزراعة والتجارة وفي المصانع وممارسة األعمال الجنسيةيع آخرون
 

يقة عل      يرات عم ياتهم آكل     والعمل له تأث ى ح ال وعل يم األطف ، فرغم أنه ُيوفرلهم حل للمشاآل المالية ى تعل
ى إستغاللهم واإلساءة إل                             ؤدي إل يوم وي ير من ساعات ال ه يستغرق عدد آب م المعيشة إال أن يهم ويضمن له

 . وتعرضهم لمخاطر صحية وإصابات
 

ال ال يستطيعون اإلستمرار فى           يرًا من األطف ،  فليس لديهم الوقت الدراسة ألنهم ال يتمكنون من ذلكإن آث
تظام في المدرسة         ة لإلن وعدم توفر فرص التعليم لهم آثيرًا ما ُيقـلل فرص العمل  فى المستقبل             .  وال الطاق
 . عني أنهم لن يخرجوا من دائرة الفقر ولن يتمكنوا من فرص التعليمآذلك فرص آسب الرزق  مما ي

 

امل عن المدرسة ولكنه يؤدي إلى حضور غير منتظم                        تعاد الك ن اإلب ال آخري ي العمل بالنسبة ألطف وال يعن
 . ونتائج ضعيفة في التحصيل الدراسي مما يؤدي إلى إعادة السنة الدراسية لعدة مرات

 

 آما يشكل عائق أمام حق الحماية من   عن الحصول على حقهم في تعليم مفيد وجيد،       والعمل يعوق األطفال     
 .   أشكال العمالة الضارة بهم واإلساءة إليهم
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 مـاذا یمكننا أن نفعل؟ 

 

ال الحق في الحصول على تعليم مفيد آما ينص إعالن األمم المتحدة لحقوق الطفل             وهذا يشمل . لكل األطف
ون    األطف  ن يعمل ال ال يضطرون إلى العمل ولكن        ، ال الذي ل المدى هو أن نضمن أن األطف والهدف الطوي

ولكن آيف يمكن .  الهدف القصير المدى هو أننا ال بد وأن نقر أن آثير من األطفال سيستمرون في العمل       
ال لكسب الرزق وبين حقهم في التعليم وآيف نضمن أن هذا التعليم ي                      ياج األطف ن إحت توازن بي يق ال قدم تحق

 . فرص تنمية آافية تكون مفيدة لمستقبلهم في سوق العمل
 

دًا     م ج ال للعمل      من المه ع األطف ي تدف رفة     . إجراء أبحاث ومواجهة العوامل الت ى مع فنحن في حاجة إل
ال في بيئة معي            ة األطف ة لعمال  آما أننا أيضًا في حاجة  .نة قبل أن نجد طرق تناول المشكلة  األسباب الجذري

ر    ى تطوي يس فقط مع العاملين فى التعليم ولكن أيضًا مع العاملين في                     إل تكاملة وشراآات ل  استراتيجيات م
يل من الفقر ووسائل آسب الرزق والعمل                   تم بالتقل الخ  وآذلك العاملين في     .... القطاعات األخرى التي ته

 . الحكومة والجمعيات الغير حكومية وقطاع األعمال
 

 ميالآو ، طفل يعمل فى إثيوبيا "   وآنت أتقدم بشكل حسن مع معلماتيآان مستواى فى الدراسة جيد"
. قال معلموا ميالآو وآذلك من يعملون معه أنه آان تلميذ ذآي وآان يحصل على تقديرات جيدة في اإلمتحانات 

  عمل لإلنفاق على أسرته وقد تولى ميالآو المسؤولية. يالآو وترآته أمه مع إخوته الخمسعندما مات والد م
 فالحياة المدرسية  بالنسبة له آطفل يعمل آانت صعبة للغاية ولم يكن  ،آمساعد حرفي واضطر لترك المدرسة

 . المعلمون يشعرون بما يواجهه فى المنزل
 إثيوبيا. مميناشا هايل حيرجس 

 

ناك تفاعل جوهري  بين التعليم وعمالة األطفال        " ن المدرسة ،   فكما أن العمل یمكن أن ُیبعد األطفال ع       : ه
 " فإن ضعف التعليم یمكن أن یجعل األطفال یتسربون من المدرسة ویتجهون للعمل في سن مبكرة

 " تقوية األطفال اإلناث في نيجيريا"جمعية 
 

ام                 ية أمر ه يذ والمجتمعات المحل ياء األمور والتالم م القضايا وتطوير         إن إشراك أول زيادة الوعي وتفه  ل
ب     ك لمساعدتنا                   وإدارة المشاريع المناس بولة وذل تدريس المق اليب ال ية أو أس ئة المحل ة للبي ناهج المالئم ة والم

 . جميعًا لتبادل الخبرات واألفكار حول قضايا عمالة األطفال
 

تقاه باإلضافة إلى أنه                                ة من العمل مع مجموعة من ل آلف ي آكل أق د ظهر أن العمل مع المجتمع المحل ولق
 . طفال الذين يعملونأآثبر تأثيرًا في تقليل عدد األ

على زيادة الوعي بين أولياء األمور حول حقوق التعليم ) (GCEN" تقوية األطفال اإلناث فى نيجيريا"تعمل جمعية 
 :وأثناء إضراب قومي نتيجة إلرتفاع أسعار الوقود حدث موقف جديد تماما) الالئي يعملن(خاصة للبنات 

بكثير من الموظفين المدنيين ) اء الطوابير التي آانت تنتظر المواصالتأثن(آان اإلضراب فرصة لي أن ألتقي " ... 
 ) EENETالخاصة بدوریة شبكة (آنا نتبادل المعلومات حول التعليم الَدْمجي ونستمع إلى الشرائط .... وأولياء األمور 

لذین لم یفكروا في إرسال الخدم وإستطعت أقناع بعض أولياء األمور ا. وبدأ الكثير منهم یغيرون مفاهيميهم تجاه التعليم
الذین یعاونونهم في المنزل  إلى المدرسة من قبل وقد أآدوا لي أنهم سوف یرسلونهم إلى المدرسة إعتبارا من سبتمبر 

 "الحالي
   جمعية تقوية األطفال اإلناث في نيجيريا -نيني أزدبوآو   
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تم     يم     يمكن أن ت ام التعل ال يترآون المدرسة نهائياً  ويتجهوا    والتي تج مواجهة العوامل داخل نظ عل األطف
دة طرق        ك بع ثًال تتطلب بعض المواقف إدخال سياسات وممارسات تتناول قضية التفرقة            .  للعمل وذل فم
 . وأإلساءة في المدارس

 

ن  آي يمكنهم التعامل مع                             ر ودعم المعلمي ة تطوي ى أولوي يز عل ياقات أخرى يمكن أن يكون الترآ وفي س
نوع  ال واإل الت ردية لكل األطف ياجات الف نهم(حت ك من يعمل م ي ذل ا ف تعلم النشط  ) بم اليب ال يق أس وتطب

يم                  ى اإلستمرار فى التعل ذي يشجعه عل ل وال ى الطف ال على           .  المرتكز عل ومن األمور التي تشجع األطف
لحياة العمل ومهارات تكون مناسبة  اإلستمرار فى أو العودة إلى التعليم هو ضمان أن يتعلموا موضوعات           

 . فى المستقبل وأن يستخدموا المهارات والمعلومات التي تعلموها 
 

ؤدي       رنة             ويمكن أن ي ناهج  وجداول م رامج دراسية وم ر ب  إلى ضمان عدم إستبعاد األطفال بسبب        تطوی
م    تزامات العمل اليومي أو بحيث تسمح بحضور مرن يمتد لفترات                         .  عمله تالئم مع ال فُتصمم  بطريقة ت
 . لةطوي

 

يه  ر توج ب األم د يتطل يم وق ل   وتنظ مي بدی ير رس يم غ يارات لتعل نه خ ربط بي مي   ي يم الرس ن التعل    وبي
ير رسمية من التعليم مثل المدارس الليلية والبرامج المصحوبة               . ويعطيه شكل ُمحسن      بعض األشكال الغ ف

رة واحدة البد وأن يتم تنظيمها بعناية بسبب إحتمال تقويض الح              ة م فمثًال ربما  .  قوق األخرى لألطفال  بإقام
 . تفشل هذه البدائل فى حماية األطفال من األعمال الضارة نهارًا أو من اإلساءة التي قد تحدث داخل الدار

 

ة واحدة قصيرة  فليس هناك حل واحد                 دة فى مقال ال المعق ة األطف يم وعمال ناول قضية تعل ومن الصعب ت
ال من العمل سوى               نع األطف ير الظروف الدراسية المناسبة التي تمكنهم من اإلستمرار في      لمشكلة م توف

و آان لنا أن نحقق التعليم للجميع فإن األطفال الذين يعملون البد وأن يكونوا جزءًا من آل                    .   العمل  ولكن ل
 . مبادرات التعليم الدمجي

 

قابلتهم أن سياسة بعد م" تقویة األطفال اإلناث في نيجيریا"یعتقد األطفال الذین قامت جمعية 
 . التعليم المجاني في نيجيریا سوف تمكنهم من الحصول على التعليم بدًال من التوجه للعمل

 

من فضلكم أْبلغوا الحكومة أن . أنا أعمل هنا ألن والداي ال يملكان المال إلرسالي إلى المدرسة"
 " تجعل التعليم مجاني حتى يمكننا أن نعود إلى المدرسة

 

وأريد من . ال أستطيع أن أذهب إلى المدرسة. داى هنا ألعمل بائع متجول آلننا فقراءأرسلني وال"
 " الرئيس أن يجعل التعليم مجاني ألنني أريد أن أذهب إلى المدرسة مثل أصدقائي

 
  Save the Children UKبتجميع هذه المقالة من إصدار ) EENET(قامت إنجرید لویس 

متوفر على موقع الشبكة " (دليل لُمَخططي قطاع التعليم: ین یعملونالتخطيط لتعليم األطفال الذ"
EENET ( وممناش هایل " تقویة األطفال اإلناث في نيجيریا"ومن مقاالت قصيرة لجمعية

 : یرجى اإلتصال بالعنوان التالي. جرجس بأثيوبيا
GCEN at : girlchildemp@yahoo.com  or via EENET  
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 هيلين أوباندي             آينيا                                   –التعليم  ما بعد اإلبتدائي 
 

توافق مع أهداف                يا أن ت ى آين ان عل يع   "إذا آ يم للجم يها أن تواجه قضية التحول          EFA" التعل  في    فيجب عل
 .ية من المرحلة اإلبتدائ التعليم لمن ینتهون

 
  EFA" التعليم للجميع"إلتزام آينيا بأهداف 

 

ل            وق  الطف ثاق األفريقي  لحق ل والمي وق الطف تحدة لحق م الم ى إعالن األم دول التي وقعت عل يا من ال آين
يع  األطفال                   يم هو حق أساسي لجم ى أن التعل ذان يدعوان إل وقد قامت الحكومة الكينية بتطبيق سياسة      . وال

ى ا  ي ف يم المجان ناير  التعل ي ي ية ف رحلة اإلبتدائ ر   2003لم و أم ي ه ي اإللزام يم المجان ا أن التعل  ألدراآه
إن                ك ف يم الشامل ومع ذل يق التعل يع   "أساسي لتحق يم للجم سوف يظل مهمة شاقة وعسيره ما لم يتم          "  التعل

 . مواجهة قضية اإلنتقال من المرحلة اإلبتدائية إلى المرحلة الثانوية
 

نظام التعلي تكون ال ثانوية   وي رحلة ال نوات للم ع س ية وأرب رحلة اإلبتدائ نوات للم ي س ن ثمان يا م ي آين ي ف م
ع سنوات للمرحلة الثاالثة من التعليم        آان هناك أآثر من ثالثة ماليين طفل خارج         2003 وقبل  يناير      .وأرب

تحاق بالمدرسة شيئًا بعيد المنال               يم تجعل من اإلل ة التعل  ع بالكثيرين إلى وهذا دف المدرسة حيث آانت تكلف
ل   ى العم اه إل ة واإلتج رك المدرس ن    .  ت رب م ا يق اد م دة ع ة الجدي يجة للسياس ى  1.3ونت ل إل يون طف  مل

 . المدرسة
 

تقال م           زال قضية مرحلة اإلن ثانوي        ال ت ى ال يم اإلبتدائي إل ؤدي إلى تقویض       ن التعل د سوف ت ًا ومؤآ  تشكل تحدی
ال خاصة       .المكاسب التي تحققت      ير من األطف  سنة ال یزالون  في خطر عدم الحصول على 18-14 من عمر  فكث

 . فرص التعليم واإلتجاه إلى العمل
 

د    يم بع ي التعل تمرار ف ى اإلس ن عل ير قادري ال غ ن األطف دًا م ير ج ير فكث ر خط ذه أم تقال ه إن قضية اإلن
ر تحانات شهادة الم أداء إم اموا ب ل ق يون طف ثر من نصف مل ية حيث أن أآ رحلة اإلبتدائ ية الم حلة اإلبتدائ

ية  ة (KCPE)الكين ع نهاي رحلة % 46 إال أن 2003 م ي الم تمرار ف م الفرصة لإلس ط آانت لديه نهم فق م
ثانوية دد       . ال تمر إال أن ع زايد مس ى ت ية ف رحلة األبتدائ تحانات الم ن إلم ال المتقدمي دد األطف م أن ع ورغ

ذه                       ة ه تم مواجه الم ي ادة وم ا هو دون زي ثانوية ظل آم دارس ال يا إنفجارًا مع عام    الم المشاآل ستواجه آين
ن سجلوا في المدرسة في          2010 ال الذي ؤدي األطف ندما ي  وخاصة بعد إلغاء المصاريف المدرسية 2003 ع

 . إلمتحانات المرحلة األبتدائية
 

 التدریب المهني 
يًا  ثانوية أن تستوعب حال دارس ال ي لأل200.000ويمكن للم دد التقريب ة إال أن الع ل وطفل ن  طف ال الذي طف

ـ             در ب ثانوية ُيق ييلتحقون  بالمرحلة ال ن ال يستطيعون               700.000س ال الذي ل لألطف ناك بدائ ة وه ل وطفل  طف
ي                ثل التدريب المهن ثانوية م د نظم المكتب اإلقليمي لمنظمة     .  اإلستمرار في المدرسة ال   ANPPCANوق

 :اصة بالتدريب المهنىندوة فى اآلونة األخيره حيث  تم التعرف على بعض التحديات الخ
 . اإلتجاهات السلبية تجاه التدريب على المهارات •
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 .عدم وجود سياسة واضحة خاصة بالتدريب المهني •
 .نقص الدعم المالي للتدريب على المهارات •

خريجو المدارس اإلبتدائية أصغر سنًا من أن يعملوا وال يستطيعون الحصول على فرص  �
 .لتدريب الفنيالمساعدة المالية من أجل معاهد ا

 .ضعف مستوى هيئة العاملين في مراآز التدريب •
 

 توصـــيات 
يم األساسي        � تداد مرحلة التعل ية أعوام إلى أثنتي عشر عاماً             .  إم تد من ثمان   مما سوف    يمكن أن تم

يا          ال آين نح آل أطف ى الحد األدنى من التعليم فى المدارس الثانوية ويمكن              يم الفرص للحصول عل
 .ل مع شرآاء لها لجعل هذا التعليم إجباري ومجانيللدولة أن تعم

ثانوي        • يم ال تداد مرحلة التعل يتطلب من الدولة أن تتوسع  فى التعليم الثانوي في البالد آلها وأن               . إم
تحكم جيدًا في دفع المصاريف الدراسية       وحاليا تحدد وزارة التعليم الحد األقصى للمصاريف إال         . ت

 . العلوم والتكنولوجيا المتقدمة والبد من وجود مراقبة مؤثرةأن هذ ال ينطبق على تعليم 
ر فرص التدريب فى القطاع الغير رسمي مع تحسينها      .  فرص التدريب غير رسمية        • تتطلب توف

ية           ياجات الحال تفق  مع اإلحت ا يتطلب من الحكومة أن يكون لديها سياسة واضحة حول            . لكي ت آم
يم غير الرسمي مع ضمان التصديق      على شهادات الخريجين والمساعدة فى تغيير اإلتجاهات التعل

ير رسمي        يم الغ  واألطفال من ذوي اإلعاقات      آما يلزم مواجهة قضية مشارآة البنات      . حول التعل
ال من التدريب الفني والمهني ولكي يتم هذا تحتاج الحكومة إلى أن                        تفيد آل األطف ا أن يس إذا أردن

 . بتدائية لألطفال من ذوي اإلعاقاتتدعم تعليم ما قبل المرحلة اإل
 

ى المجتمع المدني اإلستمرار في عملية حشد التأييد إلعادة تخصيص موارد الحكومة لتصل إلى            ويجب عل
والبد من تكوين مجموعة تنادي وتدعوا      . من األطفال الذين ال يتمكنون من اإللتحاق بالتعليم الثانوي         % 54

 ".التعليم للجميع"تعليم الفني حتى يمكن تحقيق مبدأ إلى زيادة ميزانية التعليم خاصة ال
 

  ANPPCANعن منظمة 
نظمة    ة آل األطفال من آل أشكال              ANPPCANم نع وحماي التها هى م ا ورس يا آله نظمة ألفريق   هى م

م               ى حقوقه ك تضمن  حصولهم عل ة وبذل اءة المعامل ثل         . إس دة م رامج عدي نظمة ب دى الم حقوق الطفل  : ول
ن مم ته م بكرة   ارسوحماي ن م ي س ال ف يم األطف تهم، تعل كال عمال وأ أش ي ة أس تمع المحل يم المج . ، وتنظ

ال المعرضين   ة األطف ة عمال ية لمحارب ية والمجتمع زة الحكوم درة األجه ناء ق ي ب ام ف نظمة هدف ع وللم
 .لألعمال الخطيرة ودعم الذين إنسحبوا من العمل

 
 واإلتصال بها عن طریق المكتب اإلقليمي لمنظمة  ANPPCANهيلين أوباندي  هى مسؤولة آسب التأیيد فى منظمة 
ANPPCAN   Regional Office  PO Box 1768 – 00200 Nairobi, Kenya 
E-mail: anppcan@africaonline.co.ke  
Website: www.anppcan.org  
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 نحن فعًال  لدینا ما یكفي من المعلومات لتطویر المدارس" ..... 
 والسؤال الهام هنا.  التى تستطيع أن تعلم جميع األطفال بنجاح تام

 "هل لدینا اإلرادة لتحقيق هذا؟:   هو
 ميل إینسكو                                                        

 
 اليونيسكو

 
  خــاص عـدد

 
 عشر سنوات على إعالن سالمانكا 

 
نا الذآرى العاشرة إلعالن سالمانكا الفرصة لدراسة أثره عالميًا خاصة أننا نستطيع أن                     نتأمل في آيف أن  تمنح

نظمة اليونيسكو             يادة م د شجع،  من خالل ق تحول من المفهوم الضيق للترآيز على إعاقات     اإلعالن  ق ى ال ، عل
ى      راد، إل ال آأف  مفهوم أآثر شموالً  للدمج بإعتباره  یهتم بإزالة  العوائق التى تواجه جميع الدارسين داخل   األطف
 . األنظمة التعليمية

 
تحريك السياسات    دول ل ن ال ير م ي آث ير ف اط آب ناك نش ان ه نذ إعالن سالمانكا آ نوات م ناء العشر س أث

ى إتجاه أآثر دمجاً         ية إل م إحراز تقدم إال أنه ظل غير متماسك وغالبًا  وال شك أنه قد ت .والممارسات التعليم
 . ما آان محدودًا  بمشاريع صغيره

 
ز                   ذي ال ي تقدم هو إنتشار التشوش ال ان يعوق ال ا آ  وقد أصبح من     ،"الَدْمج"ال موجودًا حول مفهوم       ومم

تفق عليه اآلن أن إصالح التعليم يعد أمرًا شاقًا في سياقات ال يوحد بها فهم مشترك                  فالمقاالت   ،مه لمفهو الم
يقه اليب تطب ريفه وأس يم الَدْمجي وتع يم التعل دًا لمفاه ير ج نطاق الكب ة توضح ال م من الدوري ذا القس ي ه . ف

 . وتلقي هذا المقاالت ضوءًا أآبر على ما هو المقصود بالتعليم الَدْمجي
 

االت إلى األطفال ذوي           جات تعليمية خاصة،   والذين ُيطلق عليهم ذوي إحتيا    "  اإلعاقات"وتشير بعض المق
م          ق إعالن سالمانكا له ذي إنطل نظور أآثر شموًال                    .وال ج من م ناول الَدْم االت يت بعض اآلخر من المق  وال

ى آل الجماعات المعرضة للمخاطر من األطفال في سياق معين،  وهذا يمثل الفكر الجديد الذي              ويرآز عل
التعليم " بأهمية النظر إلى الَدْمج على أنه يحقق         يهدف إعالن سالمانكا إلثارته خاصة وأن المقاالت تذآرنا         

 . آما أوصى إعالن " للجميع
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 16    -تشجيع البيئات الَدْمجية والصدیقة للمتعلم فى منطقة المحيط الهادي اآلسيوي   �

 18دور اليونيسكو     " : التعليم للجميع"           منهج َدْمجي نحو 
 21ف المعلمين َدْمجيًا    اإلتجاه نحو تثقي •
 23التعليم الَدْمجي من خالل تنمية المجتمع في بنجالدیش     •
 25 آينيا    –تطویر بيئــات َدْمجية في أوریانج  •
 28َدْمج األطفال الصم المكفوفين     •
 31مــا هى  ثقــافة الَدْمج؟        •
 33 سریالنكا     –الترآيز على تطویر السياسات  •
 35آأداة للتعليم الَدْمجي للجميع    "     عية إلدارة معلومات التعليمأنظمة مجتم" •
 37 إندونيسيا    –الَدْمج في جـافا الوسطى  •

 39مطـبوعات  مـفيدة  للـيونيسكـو     �
 

 
 
 

  -یؤآد إعالن سالمانكا على أنه یجب یحظى جميع المتعلمين بالرعایة فى األنظمة التعليمية 
 ".التعليم للجميع"يق مبدأ إذا آان الهدف هو تحق

 
 المبدأ اإلرشادي الذي ُیَكون هذا اإلطار هو أن المدارس یجب"

 أن تستقبل جميع األطفال بغض النظر عن حالتهم الجسدیة والذهنية
 "واإلجتماعية والعاطفية واللغویة أو أیة ظروف أخرى
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لمحيط الهادي اآلسيوي                                   تشجيع البيئات الَدْمجية والصدیقة للمتعلم فى منطقة ا
  أولوف ساندآل

 
يم الَدْمجي الُمبينة          بادئ التعل منتدى التعليم العالمي في إعالن سالمانكا تم تبنيها مرة أخرى  في إطار عمل         إن م

 لليونيسكو في    فيعمل المكتب اإلقليمي  .  ذا المجال ،  وهى تشكل األساس لكل أنشطة اليونيسكو في ه          2000عام  
ى دعم التعليم للجميع                  انجكوك عل ادي في ب نطقة اله  مع ترآيز خاص على إزالة   دول المنطقة  في  آسيا وفي م

ات إتاحة فرص التعلم للبنات والنساء والمجموعات الُمهمشة واألطفال ذوي اإلعاقات وآذلك الغير مقيدین                 معوق
  .في المدارس

 
ال حق أس       يم ذي جودة      لكل األطف ى تعل ،  فالتعليم الَدْمجي ُيرى على أنه عملية توجه اسي فى الحصول عل

نوعة لكل الدارسين ولتحسين جودة التعليم              ياجات المت ى وتستجيب  لإلحت  ومع ذلك فإن معظم المدارس     .إل
 : تياجات المتنوعةفى منطقة الهادي اآلسيوي تواجه تحديات في اإلستجابة لألطفال ذوي اإلح

 .آثير من المعلمين غير مستعدين للترحيب بكل األطفال في صفوفهم  الدراسية •
 .المجتمع المحلي ال يقدم الدعم دائمًا •

 . سياسات التعليم القومية واإلدارة المدرسية ال تدعما اإلتجاهات الَدْمجية �
 

بذ       نطقة ت ذه الم ي ه دول ف ن ال يرًا م تحديات إال أن آث ذه ال م ه ال    رغ ى األطف ل إل ية لتص ودًا حقيق ل جه
 . المستبعدين بتطبيق األساليب الَدْمجية في أنظمة التعليم العام

 
ة            ن دول س وأربعي ر،  والخم ثالثة عش ية ال ب الميدان ي للمكات ح الفن ي والنص يق اإلقليم ير التنس تم توف ي

ادي اآلسيوي في آيفية تشجيع التعليم الَدْمجي         نطقة اله تعمل حكومة اليابان على تمويل و.   األعضاء فى م
بناء قدرة وتنمية مصادر التعليم األساسي للترآيز       " في بنجالديش وآولومبيا وإندونيسيا تحت إسم         مشروع

تبعاد  يش واإلس ة التهم ى محارب يذ     " عل ج التالم ي َدْم برة ف دول الخ اء ال و إعط روع ه ن المش دف م واله
ن ط   ك ع يش وذل تبعاد والتهم ر اإلس ناهج   المعرضين لخط ات وم ية وممارس ات تعليم ر سياس ريق تطوي

 . وثقافات ترحب بالجميع
 

 تطویر مـواد المصدر 
 

انجكوك بإصدار    ي ب كو ف نظمة اليونيس ت م تعلم  "قام جعة لل ية المش ئات الَدْمج ق البي ريل " أداة لخل ي إب ف
ذه   2004 دم ه دارس وحجرات الدراسة  لتصبح     "  األداة" وتق يًا شموليًا للم نهجًا عمل ر   م ًا وتوف ثر َدْمج أآ

تعلم     جعًا لل ناخًا مش ي    م نوع اإلجتماع ي ال تفرقة ف ب ال ن  وإداري    .يتجن ه للمعلمي دار موج ذا اإلص   وه
 :   آتيبات تحتوي على المعلومات اآلتية6المدرسة ومخططي التعليم وهو يحتوي على 

 مواصفات ومزايا البيئات الَدْمجية المشجعة للتعلم  •
  والمجتمعاتآيفية العمل مع األسر •
 أساليب وطرق عملية لَدْمج األطفال المستبعدين  •
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ًا وأن يكون األطفال محور عملية التعلم  وبدون                      � ثر َدْمج ار لجعل حجرات الدراسة أآ أدوات وأفك
 ) آتيبين ( .تفرقة في النوع اإلجتماعي

 خلق سياسات وخدمات مدرسية صحية  تعمل على حماية األطفال •
 

ة ا    ع      وتوجد نسخة  باللغ ى الموق ذا اإلصدار عل يزية له ة       org.unescobkk.wwwإلنجل وهى مالئم
ياجات و ظروف أي          تعديل لتناسب إحت ة ومترجمة لعدة لغات متداولة في المنطقة         لل وألي معلومات  .   دول

    org.gender@unescobkkإضافية عن اإلصدار يمكن اإلتصال بـ 
 

  1994اإلحتفال بمرور عشر سنوات على إصدار إعالن سالمانكا 
  2004 أآتوبر 19-21 

 
انجكو  ى ب يم الَدْمجي ف تم تنظيم ورشة عمل عن التعل يادة سوف ي ع ق ك باإلشتراك م

رسات الَدْمجية في   والغرض من هذه الورشة هو تبادل الخبرات عن المما          . اليونيسكو 
تم إتخاذه تجاه تشجيعه في نطاق                  ا ي تقبلية وم نطقة وإستكشاف اإلستراتيجيات المس الم

ار  يع"إط يم للجم ع  ". التعل ى الموق ثر عل ات أآ ى معلوم ول عل ن الحص ويمك
org.unescobkk.www  

 
 

في المكتب اإلقليمي للتعليم في بانجكوك في  اليونيسكو  محوریة فى التعليم الَدْمجيالسيد أولوف ساندآال هو الشخصية ال
 : ویمكن اإلتصال به على العنوان التالي. الهادي اآلسيوي لمنطقة 

UNESCO Bangkok 920 sukhumvit Road 10110  
Bangkok Thailand 
Tel: +66 2 391 0860 ext. 312 
Fax: +66 2 391 0886  

org.sandkull@unescobkk.o: mail-  E 
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 دور اليونيسكو :    "التعليم للجميع"نهج َدْمجي نحو م
 

ية مواجهه إحتياجات آل الدارسين واإلستجابة لها من خالل زیادة مشارآتهم في           ه عمل ى أن ج عل ى الَدْم نظر إل ُی
 .  وفي الثقافات والمجتمعات وتقليل إستبعادهم من التعلم حتى وهم فى داخل المؤسسات التعليميةعملية التعلم 

 

ج     ية الَدْم أن قض كو ب ن اليونيس تثيرها         تؤم ية يس طة عالم ن أنش زء م ا آج نظر  له ب أن ُي الن " يج إع
يع    " يم للجم ن عن التعل وفي .  1990م  عا Jomtien Declaration on Education for All (EFA)".جومتاي

ن   ي ع يق المبدئ يع"التوث يم للجم ياجات الخاصة  " التعل ارة لإلحت ناك إش ت ه يًا  . آان تبدلت تدريج د إس وق
ة      يها آعنصر أساسي من الحرآة العام نظر إل ج يجب أن ُي ندة الَدْم أن أج يع"باإلعتراف ب يم للجم " . للتعل

يز على فكرة التكامل              دال من أن يكون الترآ ن ترتيبات خاصة يجب أن ُتتخذ إلستضافة على إفتراض أ(وب
م ذوي وضع خاص داخل النظام التعليمي الذي ظل دون تغيير                       ى أنه م عل نظر له يذ ُي فنحن نرى أن   ) تالم

يم الَدْمجي حيث يكون الهدف هو  إعادة هيكلة  المدارس بحيث تستجيب                  اه التعل تحرك يجب أن يكون تج ال
 . إلى إحتياجات آل األطفال

 

ا     ى توفير أحدث إطار مرجعي لجعل                   يعمل  إط يم عل ر التعل ار وأهداف تطوي " التعليم  للجميع  "ر عمل داآ
ام    ى ع يقة عل بادئ     2010حق ول م المانكا ح الن س ل إع ا يعم ات   آم يم ذوي    وسياس ات تعل  وممارس

يمة لكل المشتغلين فى الدعوة للتعليم الَدْمجي                   ية ق ير مرجع ى توف ياجات الخاصة عل  إطارًا   آما يقدم .  اإلحت
ية تحريك السياسات والممارسات لألمام          ير في آيف فهو ُيعد بحق أهم وثيقة عالمية ظهرت حتى اآلن        .  للتفك

 . بخصوص التربية الخاصة
 

 :     يقرر إعالن سالمانكا أن المدارس العادية ذات اإلتجاه الَدْمجي تكون 
 "مجتمع َدْمجي وتحقيق التعليم للجميعأهم وسيلة لمحاربة إتجاهات التفرقة والتمييز وبناء ".... 

 

 :وأآثر من هذا فهو ُيقر أن مثل هذه المدارس يمكنها أن 
 " توفر تعليم مؤثر لغالبية األطفال ویَحسن من آفاءة  وجدوى تكلفة النظام التعليمي بأآمله" .... 

 
 أسبانيا – سالمانكا –إعالن سالمانكا وإطار العمل حول تعليم ذوي اإلحتياجات الخاصة 

 1994 یونيو 7-10
  منظمة دولية  في سالمانكا لكي 25 حكومة و 92 مشارك یمثلون 300إلتقى أآثر من 

 وذلك بدراسة التحوالت المطلوبة في السياسة " التعليم للجميع"یعملوا على تعزیز مبدأ 
  لتشجيع إسلوب التعليم الَدْمجي بمعنى تمكين المدارس من خدمة جميع األطفال خاصة

 "  ذوي اإلحتياجات التعليمية الخاصة
                                                                                  مقدمة إعالن سالمانكا

 
 : نحن ندعو آل الحكومات ونحثهم على

 ولویيات العليا للسياسات والميزانيات لتطویر أنظمتهاالتعليمية األإعطاء  •
 .ْمج جميع األطفال بغض النظر عن الفوارق الفردیة أو  الصعوباتلتتمكن  من َد

 أن تتبنى مبدأ التعليم الَدْمجي آسياسة أو قانون وقيد جميع األطفال في المدارس •
 .النظامية مالم تكن هناك أسباب أضطراریة  تعوق  ذلك
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  الَدْمجي تطویر مشاریع عرض  وتشجيع تبادل خبرات مع دول أخرى لدیها خبرة في التعليم •
 توفير التعليم لألطفال والكبارر مرآزیة  للتخطيط  والمراقبة  ووضع آليات مشارآة غي •

 .من ذوي اإلحتياجات التعليمة الخاصة
 تشجيع وتسهيل  مشارآة أولياء األمور والمجتمعات المحلية  والمنظمات واألفراد من ذوي •

  فيما یخص توفير اإلحتياجات اإلحتياجات الخاصة في التخطيط وعمليات إتخاذ القرار
  . الخاصةالتعليمية

 بذل جهود أآبر في إستراتيجيات التعرف والتدخل المبكر وفي النواحي الفنية للتعليم •
 . الَدْمجي

 ضمان أنه في سياق التغيير المنظم تعمل برامج تدریب المعلمين في ما قبل الخدمة •
 .خاصة في المدارس الدامجةوأثنائها على مواجهة توفير إحتياجات التربية ال

                                             المادة الثالثة 
 
 

يم         ى صعوبات التعل نظر إل ى أن ن نظرة جديدة  وهذا التوجه الجديد في التفكير مبني   يشجعنا إعالن سالمانكا عل  ب
يرات في األساليب والتنظيم               أن التغي تقاد ب ى  اإلع  –جابًة للتالميذ الذين يواجهون صعوبات   والتي حدثت إست    –عل
ال ، تحت ظروف معينة       يد آل األطف ا أن تف وبهذه الطريقة ُينظر إلى التالميذ الذين ُيصنفون حاليًا بذوي .  يمكن له

 . اإلحتياجات الخاصة على أنهم عنصر فعال لتشجيع تنمية بيئات التعلم األآثر غنًى
 

 " للجميعالتعليم "خطط العمل القومية من أجل 
ذه     تأآد أوًال أن ه ى ت يع  فه يم  للجم برامج التعل ية ل ر الخطط القوم ى تطوي دول األعضاء عل كو ال اعد اليونيس تس
نى أنها ُتعنى باإلهتمام بجميع الدارسين وهذا يعني أن مبدأ الَدْمج يجب أن يحكم اإلستراتيجيات                      الخطط َدْمجية بمع

نظام التعليمي          ى آل مستويات ال ذا يُ  . عل عد تحدي رئيسي ويتطلب خبرات ال تكون متوافره عادة في داخل هذه            وه
 . الدول

 

 : وقد حددت اليونيسكو أربع مكونات للمساعدة الفنية والدعم المطلوب
 صياغة ومراجعة الخطط القومية الخاصة بالتعليم للجميع •
 بناء القدرة من أجل التنفيذ •

 المراقبة والتقييم  �
 تعبئة الشرآاء  •

ج ه    برنامج العام لليونيسكو فإذا تحقق التعليم للجميع فالبد وأن الَدْمج أيضا ُيرى على                     والَدْم تداخلة مع ال و قضية م
نموي مع الحكومات              بدأ المرشد للعمل الت ه الم تعرف بنفسها على أنواع الدعم               . أن ى الحكومات أن ت ك فعل ع ذل وم

 ". التعليم للجميع"المطلوب لتطبيق خططها الخاصة بتحقيق 
 

 ولي القيادة تـ
يم الَدْمجي على أنه أولوية وتعمل على تولي القيادة في تشجيع التنمية حول العالم ،                         ى التعل نظر دول اليونيسكو إل ت

بدأ         إن شعار م ذا الخصوص ف " نحو الَدْمج: حق األشخاص ذوي اإلعاقات في التعليم"هو " التعليم للجميع"وفي ه
ثالث أعوام األخيرة ليض              د تطور في ال تم تحقيقه لألفراد ذوي اإلعاقات ،      "  إطار عمل داآار    "من أن أهداف     وق

ير إتاحة فرص التعليم والعمل على تحقيق جودته للجميع من أطفال وشباب وآبار              ه الرئيسي هو توف حيث أن هدف
ات     تم تحقيقه عند التأآد من أن الخطط القومية للتعليم للجميع تشمل األشخاص           . من ذوي اإلعاق ذا سوف ي  ذوي وه

 . اإلعاقات وعند تشجيع  صانعي السياسات للتعرف على عوائق النظام التعليمي وإزالتها 
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 : لتحقيق هذا المبدأ هي واألهداف اإلستراتيجية

 .توفير فرص إتاحة التعليم وإستكمال جودته  للجميع من أطفال وشباب وآبار من ذوي اإلعاقات •
ن          � ال المختلفي ير اإلتجاهات نحو األطف ن أسس لمجتمع عادل ال يفرق بين الناس ويشجع الناس           تغي  وتكوي

  .على التعايش والتعلم معًا
على الشراآة مع منظمات األمم المتحدة األخرى والمنظمات القومية والدولية          " التعليم للجميع "ويعتمد تحقييق مبدأ    

 .التي تعمل في مجال اإلعاقات والمنظمات المانحة
 

 تبـادل األفكار 
 اليونيسكو تشجيع تبادل الخبرات على مستوى العالم وستوفر اإلصدارات الالزمة لدعم تطوير السياسات ستواصل

 .تفاصيل عن إصدارات اليونيسكو المتاحة حاليًا  )39(والممارسات الَدْمجية وتوجد في صفحة 
 

 توجــهات جدیدة 
ير ، فالمكاتب اإلقليمية تتولى المس       ؤولية في التطبيق وهناك تحول من مرحلة تناول اليونيسكو اآلن في مرحلة تغي

برنامج مما يعني أن المكاتب اإلقليمية والميدانية لليونيسكو سوف تقوم بتنفيذ                       له آ ى مرحلة تناو األمر آمشروع إل
ة في باريس مهمة التنسيق والتيسير             ة للرئاسة العام برنامج تارآ ونصيب الرئاسة العامة في الميزانية اآلن أقل       .  ال

 .% 70في حين أن نصيب المكاتب اإلقليمية يتعدى % 30 من
 

ير الحقيقي في التعليم وبميزانية محدودة للغاية                        دة لتشجيع التغي خاصة . وتحتاج اليونيسكو أن تعمل في أوجه عدي
ير البد وأن يحدث على مستوى السياسات والنظم إذا آان اإلستمرار مطلوباً              مع واليونيسكو في تعاونها    .  وأن التغي

الحكومات والمنظمات التي تعمل في مجال اإلعاقات سواء محلية أو قومية أو دولية تعمل على تحقيق رؤية إعالن 
 . سالمانكا في أنظمة تعليمية تكون َدْمجية حقيقًة

 

 لمعلومات أآثر یمكن اإلتصال بالعنوان
 :  التالي

University of Oslo, Faculty of Education,
Department of Special Needs Education, PO Box 1140  
Blindern, 0317 Oslo, Norway 
 OR   UNESCO, Inclusive Education 
7 place de Fontenoy 
75352 Paris 07 SP, France

 

www.unesco.org/education/inclusive 
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 وينديز ب فيريرا                             قيف المعلمين َدْمجيًا اإلتجاه نحو تث 
 

ام   ية إستخدام إستراتيجيات  1996في ع ن حيث تعلمت آيف ُت  للمشارآة في ورشة عمل لتثقيف المعلمي  ُدعي
منذ هذه  وقد إسُتخدمْت حزمة المصادر الخاصة باليونيسكو، و      .  َدْمجية لإلستجابة لإلختالفات في أساليب التعلم         

ير في أساليب التدریس            يرت معتقداتي بشكل آب  آما تغيرت  ممارساتي األآادیمية –  في آل المرحل -اللحظة تغ
 . وهذه األساليب الجدیدة مختلفة تماما عن خبراتي التى إآتسبتها عندما آنت طالبة في الجامعة. آثيرًا

 
م الج اليب المعل تقدات عن أس بعض المع اُم ب َدَى إلم ان ل ماء الطالبآ ى أس تعرف عل ثل ال ة  يد م ي بداي  ف

الفصل الدراسي وأن المعلم الجيد يجب أن ُيعد الدروس النظرية بطريقة شيقة يتعلم الطالب من خاللها عن                 
بًا وأن إستخدام الوسائل السمعية البصرية تساعد الطالب على التفاعل وأنه من المفيد                طريق اإلستماع غال

ال في حجرة الدراسة على هيئة نصف دائرة حتى يتمكن الجميع من التواصل          تنظيم طريقة جلوس األطف       
 . بشكل أفضل وأنه يجب تشجيع الطالب على المشارآة في الدرس بتبادل الخبرات

 
ى المشارآة وتبادل الخبرات وأن ممارساتي المهنية تعكس أفضل ما تعلمته في            د عل ي أؤآ آنت أتصور أن

ة بة وآمعلم ي آطال ع  .حيات دا وم دًا جدي دم بع يم الَدْمجي ق تحرك نحو التعل إن إعالن سالمانكا وال ك ف ً  ذل
 . لفهمي للعمل في مجال تدريب المعلمين

 
 : أما اآل، فأنا أؤمن باآلتي

 

 .ال  قيمة إطالقًا  للمادة الدراسية إذا ما ُأهملْت الموارد البشریة 
ب         • ية يج ارات تدريس ة مه الب الجامع ن ط ير م دى الكث يوم ل ع    ال ب أن توض ا يج ل آم أال ُتهم

 . معلوماتهم وخبراتهم ومهاراتهم في الحسبان في برامج تدريب المعلمين
 اإلستماع إلى صوت الطالب وخبراتهم يجب أن يكون جزًأ ال يتجزأ من التعليم الجامعي  •
د وأن يشمل المشارآة المباشرة لطالب الجامعة في إتخ                  • ن الب ر لمعلومات المعلمي تطوير المؤث اذ ال

 .القرار الخاص بمحتوى المنهج وأساليب التدريس
ئة للطالب والمحاضرين في تكوين البناء المعلوماتى للذاآرة                 • ناك مشارآة متكاف يجب أن يكون ه

 .الجمعية 
التخطيط إلستراتيجية واحدة لجميع الطالب سوف ُيزيد من فرص الممارسات اإلستبعادية ألن آل         �

 . غيره من الطالبطالب يستجيب بطريقة مختلفة عن 
 

 : التعلم عن طریق الممارسة 
م      • ز تعل ى تعزي ؤدي إل ع ال ت ن الواق ًا ع رية منفصلة تمام ن قضية نظ ى محاضرة ع تماع إل اإلس

 . أآاديمي مفيد
تابة عن سياق تعليمي واقعي ملموس  ُيعد أآثر                 • تأمل والمناقشة والك رفة وال تعلم عن طريق المع ال

تعلم عن طريق ق           يرًا من ال ام آامل في الجامعة لإلستماع إلى محاضرات وللقراءة عن            تأث ضاء ع
 . هذا الواقع
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ارات الطالب    � تمامات ومه يات  وإه برات وخلف ياق خ ي س يم ف ى نظريات التعل نظر إل يحب أن ُي
 .وآذلك في خلفيات وإهتمامات المدارس والمجتمعات المحلية

 ".سماح لهم باإلستجابة للدرسال"خلق فرص مشارآة الطالب في الصف الدراسي تتعدى مجرد  •
 

 التـــقييم 
ة وال أداة مؤثرة لتقييم عملية التعلم،     • يلة فعال تحانات وس د اإلم  فهى ُتَطبق على جميع األطفال  ال ُتع

 . بالتساوي وآأنهم طفل واحد وتنفصل عن واقع السياقات المختلفة والزمن الحقيقي
تعلم هى عملية مستمرة ولهذا فيجب أن ي          • ية ال كون التقييم مستمرًا ويراعي آل طالب على حدة عمل

 آفرد له اساليب تعلم مختلفة 
 

اوم   زال تق ي ال ت يم العال و أن مؤسسات التعل ة ه ي الجامع ية ف اتي الَدْمج ية ممارس ناء تنم ا صدمني أث  وم
د عشر سنوات من إعالن سالمانكا            ير وبع  في ويظل الجدل حول التحول نحو ممارسات أآثر َدْمجاً      .  التغي
ن رامج تدريب المعلمي ات وب ي  .هوامش الجامع ي ف يم العال دًال عن دور مؤسسات التعل ير ج ل أن ُأث  وآم

اتذة في الجامعات ألن يتأملوا في ممارساتهم األآاديمية                    ئة األس تثير هي يم الَدْمجي وأن أس وأنهي هذه  . التعل
 : المقالة ببيان ألحد تالميذي والذي يوضح المشاآل والحلول

 
ى أن ألعب دور منسق التعليم               ُد" نذ ستة أشهر إل ُت م الذي یقدم الدعم للمعلمين في ممارساتهم داخل حجرة (عي

يم أساسي       ) الدراسة  م أقبل العرض لشعوري بعدم             . في مدرسة تعل ذه الوظيفة ولكني ل ًال له د آنت أحتاج فع وق
ية ال                       دروس وعمل ن  لل ية تخطيط المعلمي م الدعم في عمل ى تقدی تدریس نفسها ورغم أني آنت أعمل  قدرتي عل

دة سنوات إال أني لم أآن مستعدة بما فيه الكفایة لمساعدة زمالئي المعلمين           أما اليوم وبعد أن تعلمت . معلمة ولع
العمل في مجال اإلستراتيجيات الَدْمجية في حجرات الدراسة وفي التحكم في الوقت المتاح وفي تدریس محتوى                   

 ......"لق فرص للتالميذ للمشارآة فإني أعرف أني أستطيع أن أقبل هذه الوظيفة المنهج لكل التالميذ ولخ
 

 زینایدي                                                                                            
  طالبة في برنامج تدریب المعلمين                                                                                 

 
 الدآتوره ویندیز فيریرا تعمل في التدریس بالجامعة ألآثر 

 فى" التعليم للجميع" عامًا وهى رئيسة برنامج 20من 
  وهى أیضا(Ed.todos)الجمعية الغير حكومية البرازیلية 

 EENETً عضو في لجنة التوجيه الدولية لشبكة 
windyzferreira@edtodos.org.br 
website: www.edtodos.org.br   
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         نيكوالس هيرینالتعليم الَدْمجي من خالل تنمية المجتمع في بنجالدیش 
 

نه یت    ا ولك دارس وحده يم أو الم ة وزارات التعل يس مهم ي ل يم الَدمج المانكا أن التعل الن س د إع تمع  أآ اون المج ب تع طل
نذ عام         نظمات التطوعية فم نظمة   1988والم ية  " وتعمل م ن الدول ن    (HI)" المعاقي ا في ذلك  ( هي وشرآائها المحليي بم

ن توفيل بليندی الية آریس مى   ) إرس ي یس يل المجتمع ادة التأه ن إع د م كل جدی يق ش ى تطب ة "عل ية لإلعاق رق مجتمع  1ط
  . في ینجالدیش ونيبال(CAHD)" والتنمية

 
برنامج يعمل الشرآاء مع أآثر من مائة من               ذا ال   من المنظمات    (CDOs)" منظمات تنمية المجتمع  "في ه

ية الصغر  وجماعات     ثل إتحادات القروض المتناه ة م ية العادي ية المجتمع ي أنشطة التنم ادة  ف النشطة ع
ي العشوائيات ية الحضرية أو العمل ف ية الزراع ال التنم رأة وأعم ة " وتؤمن  .الم ية لإلعاق طرق مجتمع

ية  ية المجتمع              CAHD" والتنم نظمات تنم ا مع م ا بعمله يًا سوف تتمكن ليس      (CDOs) أنه  الموجودة حال
وبهذه . فقط من مضاعفة عدد المعنيين باألمر وبالتالي زيادة األثر ولكن تساعد أيضًا في العمل تجاه الَدْمج                 

ومن المثالي أيضًا أن ال .  ن تعمل في هذا المجال من قبل الطريقة فإن قضية اإلعاقة تتوالها منظمات لم تك        
 . 2يتم تولي قضية اإلعاقة على أنها خط منفصل ،  ولكن ضمن أنشطة موجودة بالفعل

 
 :  هدف مزدوجCHADللطرق المجتمعية لإلعاقة والتنمية 

راآهم   � ى إش رعاية باإلضافة إل ي ال ن مقدم بة م ا قري يل بجعله ادة التأه ات إع ين خدم اط تحس  بنش
 وتحسين عمليات التحويل المبكر لإلختصاصيين ،

 َدْمج األشخاص المعاقين في مبادرات التنمية العادية القائمة  �
ة القائمة بطريقة آفء وشيقة من                       يم العادي ة التعل ات في أنظم ال ذوي اإلعاق ج األطف ومن الممكن فعال َدْم

 . خالل هذه الطرق
 

نظم             يم خارجي أن ثلثي م د أظهر تقي ية المجتمع      وق ذا العمل آانت غير     ) CDOs(ات تنم المشارآة في ه
ن أو تدار بواسطة المعاقين                    أما الثلث الباقي فهي  . متخصصة وال تعمل في أنشطة محددة  خاصة بالمعاقي

ات              نظمات متخصصة وتعمل في مجال اإلعاق ذه النسبة            (DPOs)م ي أن ه بدو ل ن إلى ثلث  –  وي  – ثلثي
يد يضمن أن           يط ج ة "آانت خل تحت الفحص الدقيق بواسطة المنظمات     (تظل هى القضية األسمى       " اإلعاق

ة  ال اإلعاق ي مج ل ف ي تعم ى  (DPOs)الت ل ف ي تعم ير متخصصة الت ة الغ نظمات العام م الم نما معظ   بي
ة    ية العام ال التنم ي        (CDOs)مج ات ف ج ذوي اإلعاق تمال َدْم ي إح بر ف رًا أآ دة وأث ارًا جدي ت أفك  أدخل

 . ة لهذه المنظماتاألنشطة العام
 

ن        تلفة م ة مخ تهدف مجموع يها يس ط ف ل نم ية وآ اذج تدريب اط ونم داد أنم و إع برنامج ه ذا ال ر ه وجوه
تهدفة      والتدريب يبدأ بمديري المنظمات المتخصصة فهم في حاجة إلى تنمية حسية إذا ما       .  الجماعات المس

نجح           ن أن ت ج المعاقي برامجهم لَدْم ان ل ي اإلستراتيجيات الَدْمجية وبدون المشارآة     وهذه مرحلة حرجة ف   .  آ

                                                 
  عن طريق سباق الخيول   1827دخلت اللغة الفرنسية عام فقد . في اللغة الفرنيسة أقل حدة منها فى اإلنجليزية) اإلعاقة (handicapإن وقع آلمة    1

  واليد األخرى على الجزء األسف من الظهر ليجعلوا  ’hand in cap‘     حيث آان الفرسان الذين يتسابقون على خيل قوية يضعون يد في القبعة 
  .  ’cap in hand‘الشحاذة  مرتبطة ب– بالتناقض –أما في اإلنجليزية فإن الكلمة .      السباق أآثر صعوبة

 أظهر التقييم أن عدد من المنظمات بدأت أنشطة  اإلعاقات بمجموعة من العاملين المعينين خصيصًا لهذا الغرض ، ولكن لم يكن من الضروري    2
 .                                            لَدْمج في األنشطة العاديةولم يتم اإلستفادة من القيمة اإلضافية التي تنتج عن ا.      أن تفتح مجال أنشطتها  اإلخرى لذوي اإلعاقات
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ية للمديرين ال يمكن أن يتم الدمج         والنماذج التدريبية اإلخرى فترآز أآثرعلى مهارات        أما األنماط . اإليجاب
 . إعادة التأهيل المجتمعي والَدْمج

 
ؤال        ذا الس هم ه ألون أنفس ية  يس ية المجتمع نظمات التنم اء م إن أعض ر ف ذا األم يط ه تفيد  :ولتبس ل يس  ه

ة بالنفي فإن هذا اإلستبعاد                   ا؟  إذا آانت اإلجاب ة التي ُنعده ية العادي نا من أنشطة التنم اقون في محتمع المع
 . يجب مواجهته ويجب العمل على تطبيق أساليب َدْمجية

 
ية    ية المجتمع نظمات التنم ن في م ن الحاليي ئة العاملي ة ) CDOs(والعمل من خالل هي ال يتضمن أي تكلف

تفيد افيةإض ية"،  وتس ة والتنم ية لإلعاق ل المجتمعي )  CHAD" (الطرق المجتمع ي العم ا ف من مهاراته
ا            تى لديه رفة ال ه إختيار جيد فمثًال في حالة إلحاق أطفال               .  وإتصاالتها فى المجتمع والمع ذا أن د أثبت ه وق

ن للمدرسة      ا من قبل         (معاقي ن به وا مقيدي م يكون ) بعد ترآها لفترة(ى المدرسة أو في حالة العودة إل) حيث ل
ن في المدرسة                         ال اآلخري ل واألطف ياء أمور الطف ية وأول د من عمل مكثف مع معلمي المدرسة المحل فالب

م    ياء أموره ارات                . وأول ه مه ية ولدي ة المجتمع ذي يعمل في مجال الخدم " تواصل  مجتمعي "فالشخص ال
 .  خلق الوعىويحظي بقبول آعضو في المجتمع ، ال يجد صعوبة آبيرة في

 
نظمة  ية "وم ن الدول ن     ) HI" (المعاقي ثر م ج أآ ى َدْم درة عل م الق رآاؤها لديه ن ذوي  1000وش ل م  طف

يم الموجودة حاليًا في بنجالديش وحدها       ة التعل ات فى أنظم طرق "والمنظمة تنظر في إستخدام مبدأ . اإلعاق
ية ة والتنم ية لإلعاق يا) CHAD" (مجتمع ي دول أخرى ، خاصة أفريق ي ف لوب ف يق نفس األس ي تطب  وف

 . عملها في مجال نقص المناعة واإليدز
 

 نيك هيرین 
 " المعاقين الدولية"مدیر برامج منظمة 

14 avenue Berthelot 69361 Lyon 
cedex 07 France  
  nheeren@handicap-international.org  E-mail :  

 
 یمكنك الحصول على معلومات أآثر عن التعليم من 

 فرانسوا سوزیت 
E-mail: fsauzet@handicap-international.org  
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 أوربا أوجوت  آينيا               -تطویر بيئــات َدْمجية في أوریانج 
 

د  ية          یؤآ ى أهم آي یتحقق نجاح الَدْمج ، وفي " النظرة  المجتمعية  "وعلى  " خدمات الدعم الخارجية  " إعالن سالمانكا عل
ة تلقي        ذه المقال ا "ه ياء األمور وأعضاء المجتمع وعلى العاملين في                 " أورب ن وأول ى إنجازات المعلمي منظمة الضوء عل

يمة   " يونارد تشيشایر العال ئات وممارسات َدْمجية       في مجمع من خمس     CI     L"ل تطویر بي يا ل دارس في غرب آين . م
ز لمصادر   م وإنشاء مرآ يكل للدع م وضع ه تها ت تمع بملكي ية وتشجيع شعور المج بادرة الَدْمج ولضمان إستمراریة الم

 . المعرفة في آل مدرسة لدعم وتسجيل العملية الَدْمجية
 

نظمة      وم م ية     "تق اير العالم يونارد تشيش رنامج تجريبي للتعليم الَدْمجي في خمس مدارس  بدعم ب   (LCI)"  ل
ام       نذ ع يا م رب آين انج غ ي أوري يد  2001ف روع ُيف نهم   2200 ،  والمش ة م ل وطفل ن ذوي 178 طف  م
ا من حيث الشدة            ات بدرجاته  – صرع   –إعاقة جسدية   –ضعف رؤية     (- من متوسطة إلى شديدة     –اإلعاق

م      ات تعل م صعوبة في             –إعاق وآثير من األطفال لديهم إعاقات ذهنية بسبب       ) السمع نسبة بسيطة ممن لديه
 . المالريا ونقص فرص العالج المناسب

 
نظمة  ل م ا تعم ادي  ) LCI(آم ي والم م الفن ير الدع ى توف ية عل رنامجها للتدريب والتنم ن خالل ب أيضًا م

نظمة     تراتيجية الم ي إس روع ، وُتلق يا  "للمش مال أفريق رق وش يم    " لش جيع التعل ى تش وء عل ي الض الَدْمج
تحول من الدعم المصحوب باإلقامة ط      عن " ألوريانج"،  ويقدم الدعم ويل المدي إلى األنشطة المجتمعيةبال

ى  تمل عل يم الَدْمجي،  ويش ي التعل برة ف ن ذوي الخ ن العاملي ن م ات : طريق أثني ياآل،  وإتجاه ر اله تطوي
ناء قدرة المعلمين وأولياء األمور والمجتم             ع المحلي على نطاق واسع وذلك لتحقيق       صحيحة ومناسبة ،  وب

 . جودة تعليم لألطفال ذوي اإلعاقات
 

 بيئـات تــعلم َدْمجية 
ة هي تحسين المناخ  داخل حجرة الدراسة وقد أدت هذه اإلستراتيجية إلى خلق                      د اإلستراتيجية المحوري ُتع

ية بال ية غن ئة دراس وم بي ل بمفه ة والعم تعلم"لغ ز ال تعلم ه ."مرآ ز ال ة  ومرآ بارة عن حجرة الدراس و ع
تعلم النشط والتفاعل وا                  ال بال يدًا حيث ينشغل األطف ا ج ،  لمشارآة والتعاون مع بعضهم البعض    الُمخطط له

م بحيث يصبحوا                          تى تتناسب معه ية وبالسرعة ال ية التنم ناخ للدارسين لعمل ير الم يزعلى توف ويكون الترآ
ن من أنفسهم ومتحمسين        ي     .  واثقي ك لتنمية            وتتضمن األنشطة ق بعض وذل تدريس لبعضهم ال ال بال ام األطف

ن      نوا م ة ويتمك اليب ودي برات بأس ال الخ بادل األطف يادة ، وأن يت ارات الق م  مه اليب تعلمه اف أس  إستكش
تها ت        .وتنمي ي الوق تحكم ف ى ال افة إل رار باإلض اذ الق يار وإتخ جيع إخت ى تش تعلم عل ز ال ل مرآ ا يعم  آم

ام  تزام بالمه الل .  واإلل ن خ ير دور       وم جيع تغي ى تش روع عل ل المش ة يعم ناء الخدم ب أث طة التدري  أنش
ن  للمعلومات إلى ُميسرين يسهلون عملية التعلم ويصبحون شرآاء آاملين في                     ن من أشخاص ناقلي المعلمي

 . عملية التعلم
 

 : ير منهاوقد تم إنجاز التطورات التالية في بيئة التعلم وقد آان لتعبئة المجتمع الفضل في تحقيق الكث
 .بناء منحدرات للفصول والمباني المدرسية •
 .طفال ذوي اإلعاقات الجسديةبناء وتجهيز دورات مياه خاصة باأل •
 زيادة حجم النوافذ في حجرات الدراسة  •
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 دهان الحوائط لتحسين اإلضاءة في حجرات الدراسة •
 أو الُمخربةإعادة بناء حجرات الدراسة الُمَهدمة  �
  لتسهيل الحرآة بهاتسوية أرضيات المالعب •

 

 إستخدام آل الحـــواس 
ى إستخدام آل الحواس في تدريسهم لسماعدة األطفال ذوي                          ن عل دة ورش عمل لتشجيع المعلمي دت ع ُعق

ية الخا ياجات التعليم ية اإلحت هم المتبق ن حواس تفادة م نح  صة لإلس يدًا ُيم مع ج ذي ال يس ب ال ثًال الطال ،  فم
بر          تفادة من أصوات مك ة ونظام خاص في الجلوس وتحسين نظام الرؤية في حجرة الدراسة           الفرص لإلس

 . وإستخدام اللوحات واألشياء الملموسة أآثر
 

 المنهــج اللغوي المتكــامل 
ي  تكامل ف نهج اللغوي الم ال الم م إدخ انج"ت ة الست وهى "  أوري ارات اللغوي ى تداخل المه ائم عل و ق وه

تماع وا تحدث واإلس تابة وال راءة والك يلالق اهدة والتمث دية . لمش ية الجس ى التنم ل عل نهج يعم ذا الم وه
ية  ية والروح ية والعاطف ير(والذهن ة التفك ال) ملك تمامات   لألطف اف إه ر منصة ألستكش ًا يوف و أيض ،  وه

يعة والقصص والشعر والمرح  والموسيقى           ال بالطب وعند مشارآة األطفال في أنشطة مفيدة وشيقة . األطف
 . هم اللغوية والفكرية بطريقة طبيعيةتنمو وتتطور ممهارات

 

 الثقافة اإلفریقية ولغة التدریس فى حجرة الدراسة 
ي                يم اإلبتدائ يا من التعل و المرحلة الدن دارس       (َتَلقى معلم ري الم ى مدي ، في اآلونة األخيرة ،       ) باإلضافة إل

ى تجسيد                         تم تشجيعهم عل نهج في تدريس اللغات وي ذا الم ى إستخدام ه بًا عل الجوانب اإليجابية للثقافة   تدري
دارس     ي الم ة ف تابة واللغ راءة والك ي الق ية ف يد اإلفريق إن   .  والتقال فهية ف ثقافة الش ى ال ي عل يز أول وبترآ

ية         ات الفن ة عن طريق المحادث تابة واللغ راءة والك تعلم الق تع ل ناخ مم ئة م نهم تهي ن يمك ثل  (المعلمي أن يم آ
ورية وتحريف اللسان أثناء الكالم  وتناول الفوازير واألمثال         والت)  شخص أآثر من دور في سرد القصص      
وبتناول الثقافة اإلفريقية داخل حجرات الدراسة يمكن تصور أن         .  والقصص الشعبية واألساطير واألغاني    

 . المجتمع سوف يصبح أآثر مشارآة في المدارس
 

 تثفيـف المعـلمين
اق مع        م اإلتف ية الخاصة       "ت يا للترب د آين ى إستمرار التدريب أثناء الخدمة للمعلمين في           (KISE)" معه  عل

انج " ن               "  أوري دة عامي وم لم ام ودبل دة ع د شهادة لم دم المعه م عن ُبعد أثناء الفصل          .  ويق ناك فرص تعل وه
 . الدراسي ولقاءات مع المشرفين أثناء أجازات المدرسة

 

نموذح من التدريب في المناهج األخرى مثل الريا             ذا ال ر ه ضيات واللغة اإلنجليزية، إال أنه ُيعد ورغم توف
يم الدمجي                   يا من حيث إدخال التعل د لعبت نتائج المسح الذي قامت به منظمة          .  األول من نوعه في آين وق

 معلمًا  15هناك حاليًا   .  دورًا آبيرًا في تصميم البرنامج       1999 في عام    (LCI)" ليونارد تشيشاير العالمية  "
رنامج ال         يدون في ب ة مق يم الَدْمجي وهو يشتمل             ومعلم وم في التعل ى الدبل ة للحصول عل ناء الخدم تدريب أث

 . على لغة اإلشارة ولغة البرايل للمكفوفين وإستخدام األجهزة التدريبية والتعويضية
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 إشـــراك المجـتمع 
ي بهدف اإلستمرارية وقد تم تدريب اللجنة                         ة من المجتمع المحل دار المشروع  بواسطة لجنة إداري  على  ُي

تمرة    ية مس ى عمل درة ه ناء الق ية ب ية ، وعمل اريع المجتمع ن  .  إدارة المش ة م نة المكون رف اللج  16وتش
من " لجنة اإلعاقات المدرسية  " وتتكون    (SDCs)"  لجان اإلعاقات المدرسية  "عضوًا على عمل خمس من      

ية ن المجموعات اآلت ن : شخصين م ن –المعاقي ال المعاقي ور األطف ياء أم ن  ا– أول نة –لمعلمي  أعضاء لج
ن في مجال صحة المجتمع            تعرف على األطفال                  .  المدرسة والعاملي ذه اللجان أن ت ى آل لجنة من ه وعل

تهم   يمهم ورعاي م تعل نظقة وتدع ي الم ن ف ن (المعاقي راد المعاقي نظمات واألف اعدة الم ك بمس تلقى ) . وذل وي
بًا في التعليم وفي رعاية األطفال ا           ياء األمور تدري لمعاقين وقد عمل المشروع على تقوية أولياء األمور أول

 . آشرآاء في إدارة المدرسة وإشتراآهم في عملية إتخاد القرار
 

 ’من طفل إلى طفل’أساليب 
اليب      باع أس ل       ’بإت ى طف ل إل أمكن للمشروع أن ينشر رسالة هامة  للتالميذ وأعضاء المجتمع عن             ’ من طف

من طفل ’لموسيقي والشعر ، وبعد توعية المعلمين بأساليب    طريق مسرح  للمشارآة وسرد القصص  وا            
ل   ى طف ك         ’ إل ن في مجال صحة المجتمع وذل ياء األمور والعاملي وا مع أول ال اآلن أن يعمل يستطيع األطف

ى المجتمع وتشجيع العمل المجتمعي في مجال               ن إل ائل المعاقي ى توصيل رس لعمل الخطط التي تساعد عل
 . اإلعاقة

 

 المعرفة مراآز مناهل 
ر الدعم المتخصص للمدارس واألسر                  رفة مرآزي  يوف ناهل المع م إنشاء مرآز لم وفي المرآز مكتبة . ت

بكة    ناك ش ون ه تقبل سوف يك ي المس دة إتصاالت ،  وف الج الطبيعي ووح نطقة للع ب وم وأدوات  للتدري
ي ُيعد غير آاف ولهذا تقرر      وقد تم اإلتفاق على أن مرآز مناهل المعرفة المرآز        ) .  اإلنترنت(للمعلومات   

بة صغيرة ومواد للعب ومصادر للتدريس والتعلم من صنع                         ه مكت زًا ُمصغرًا ب أن يكون  لكل مدرسة مرآ
 . الطالب والمعلمين

 

 التــوثيق 
ن                          ياة الكثيري ا غيرت ح يم الَدْمجي وآيف أنه ية التعل يق عمل ام لتوث ذا الع ية ه نا الن يس فقط األطفال  –لدي  ل

ن    ل أيضًا المجتمع الذي يعيشون فيه        –المعاقي وسوف نقوم بهذا التوثيق عن طريق دورية وشريط فيديو         .  ب
عى           وف نس تفادة ،  وس يقة ودروس مس من قصص ش وف يتض ا س ي،  وآالهم يلم وثائق ى ف توي عل يح
ا في ذلك وزارة التعليم                                ن ، بم م مؤثري ئة لكل من ه يم والتوعية والتعب ذه  العناصر في التعل .  إلستخدام ه

 . وبهذا نحن نأمل في إحداث تغيير على مستوى السياسات في مجال تثقيف المعلمين و في المجتمع
 

  (LCI)" ليونارد تشيشایر العالمية"في منظمة   أوربا أوجوت هى مسؤولة اإلتصال للتعليم الَدْمجي 
PO Box: 5575 Kisumu, Kenya 

 : ریقيا یمكن اإلتصال على العنوان التاليأف ولمعلومات أآثر عن عمل المنظمة في شرق وشمال 
Njambi Waciumsa Administrator/Communications Officer PO Box 38748 – 00600 
Nairobi, Kenya 

ke.co.encheshire@iconnect  

  سوميترا ميشرا و بن سيمز                   َدْمج األطفال الصم المكفوفين          
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ن،  فقد آان أول إعالن عالمي یشير إلى اإلحتياجات الخاصة                            ال الصم المكفوفي يرة لألطف ة آب د إعالن سالمانكا إنطالق ُیع

ن م المكفوفي ال الُص نظمة 3لألطف برة م ع خ ن واق ك فم ع ذل ية"  وم ر " الحاسة الدول ان إلعالن سالمانكا أث وشرآائها آ
نعدم    –عيف إیجابي ض    م یكن م م المكفوفين   – إن ل ال الُص  من حيث إتاحة الفرص لهم في التعليم الرسمي  4 علىعدد األطف

وهذه  .  5هذا باإلضافة إلى عدم تفهم آيفية دعم طفل أصم آفيف في مدارس التعليم العام أو حتى مدارس التربية الخاصة                 
ا                ى المشاآل التي تواجه األطف ة تلقي الضوء عل م منظمة               المقال ال تعمل معه اذج  ألطف ن مع عرض نم ل الصم المكفوفي

ية   " ند     " الحاسة الدول ة               .  في اله نى آلم نا لمع ة تطرح تساؤالت عن مفهوم ج "والمقال وآف یتم تفسيرها من قبل      " َدْم
 ".على أرض الواقع"الحكومات ونشطاء حقوق اإلنسان 

 
د عشر سنوات من إعالن سالمانكا ظل الغالبية العظمى من هؤالء األطفال الصم المكفوفين مستبعدون                    بع

يم ات التعل ن مؤسس ن   . م ال  وم دد األطف بة لع ن بالنس دد المعلمي ة ع ن قل انون م ة يع ي المدرس م ف ن ه وم
ياجات الخاصة للتواصل  معهم وقد زاد              راعاة اإلحت تى تعجز عن م تدريس ال اليب ال  معدل التسرب من أس

 . التعليم 
 

يق  ية لتحق يرالخطط القوم تقلة ، وال تش ة مس َترف بالصمم المصحوب بكف بصري آإعاق يم "وال ُيْع التعل
يع  ى هذه اإلعاقة ،  آما ال توجد إحصائيات تعمل على تعزيز التخطيط لتوفير التعليم آما أن هناك                   " للجم إل

ن اإلعاقة داخل حجرات الدراسة ، وال تكاد تحدث مشاورات          نقص في الخبرة في التعامل مع هذا النوع م           
 . مباشرة مع هؤالء األطفال وأسرهم

 
 فيبوتي فتاة في الثامنة ولدیها صمم وآف بصري وهي على إتصال بجمعية 

 ورغم قدراتها فال توجد مدرسة عامة . المكفوفين فى مدینة أحمد أباد
 فض فيبوتي من مدرسة التربية تقتنع بقبولها ،  وفي الشهور األخيرة تم ر

 الخاصة التي آانت تذهب إليها وفي آال الحالتين أعلنت المدرستان أنهما
 .  تنقصهما الخبرة والمصادر الالزمة لها

 
ناول هذه القضايا في إعالن سالمانكا ولكن لم تحدث تقريبًا أية مجهودات عملية علىالمستوى القومي              م  ت ت

ترا        رؤية إلس ذه ال يذ ه وبدًال من هذا إستغلت بعض الحكومات     .  تيجيات التعليم لألطفال الصم المكفوفين    لتنف
يم التربية الخاصة والتمويل المتاح له،  فاألطفال الصم المكفوفين ،         يل حجم قطاع تعل إعالن سالمانكا لتقل

د وقعوا على الجانب الغير مرغوب فيه                  ى دعم تعليمي متخصص ، ق ثر من يحتاجون إل م أآ  من رغم أنه
ج      يم التخصصي يعني أن إستبعاد هؤالء األطفال اليزال اآلن      .  الجدل  حول الَدْم ذا التعل ير ه ال توف وإهم

 . 1994متأصًال آما آان في عام 
 

 "أوریسا"طفلة عمرها سبعة أعوام وهى من قریة في ’ رومي’
                                                 

وبسبب اإلحتياجات الخاصة للتواصل مع األشخاص الصم والصم ..... السياسات التعليمية أن تراعي الفوارق الفردية والمواقف ) تستطيع  "( 3
 ) 21المادة "  (خاصة مناسبة فى المدارس العاديةالمكفوفين فيتطلب تعليمهم توفير مدارس خاصة أو حجرات دراسية 

الشخص األصم المكفوف هو "، تعريفًا رسميًا للصمم المصحوب بكف بصري على أنه 1989  تبنت حكومة المملكة المتحدة مؤخرًا ، عام  4
إدارة "  صول على المعلومات والتحركالشخص الذين لديه خلل في حاستي السمع والبصر معًا ويؤدى هذا الخلل إلى صعوبات في التواصل والح

 . حكومة صاحبة الجاللة: الرعاية اإلجتماعية لألطفال والكبار الصم المكفوفين في المملكة المتحدة ) 2001(الصحة 
ن هي ما تم تنفيذه    ال توجد إحصائيات شاملة خاصة بعدد  األشخاص الصم المكفوفين والبيانات الوحيدة الدقيقة التى تم التوصل إليها حتى اآل 5

 ).2003عام ( شخص 100.000 حالة لكل 90بواسطة مجلس مدينة برادفورد بالمملكة المتحدة والتى أمكن تعريف 
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  2003 من زمالئها في مدرسة قریتها عام 35 وقد إلتحقت مع 
 الصف معزولة  غير قادرة على المشارآةوهي تجلس في آخر 

 وقد قاوم معلمها فكرة قبول األطفال بمثل إعاقتها.  في األنشطة
 یداي مشغولتان  تمامًا "’الحاسة الدولية’ وقال لمندوب منظمة 

 "  یجب أن أرآز إهتمامي للصف آكل وليس ألفراد–ً 
 

نا من واقع خبراتنا وخبرات شرآاءنا فإن المؤتم            ا توقع ر الذي ُعقد في ريو دي جانييرو العام الماضي     وآم
ي تمخض عن             نك الدول برازيل ومسؤولي الب ة ال ن حكوم األطفال ذوي " تطبيع"مناقشات طويلة حول  : بي

تعلم  وغيرهم م         ات ال ات الجسدية من ناحية      إعاق  والصمت وعدم الفهم في وجه التساؤالت        ،ن ذوي اإلعاق
 . فال  من ناحية أخرىالتي يطرحها أولياء أمور هؤالء األط

 
ا هي الخيارات التي تواجه التربوي أو من يدعو  إلى حشد التأييد ويعمل باإلنابة عن                      ذا الموقف م وفي ه
ردي   م الف م الدع نزل وتقدي ي الم ل ف ى الطف اء عل ل اإلبق ن األفض يس م ن؟ أل م المكفوفي ال الص األطف

  المتخصص عن طريق ولي األمر أو من يعمل في هذا الميدان؟
 

 یقيم في مدرسة لألوالد المكفوفين  في دلهي  وظل  یتنقل من’ جافيد’
  صف إلى صف أعلى دون أن یؤدي إمتحان ولو لمرة واحدة وقال

 إآتشفْت المدرسة مؤخرًا". إنه ضعيف جدًا في دراسته" أحد معلميه  
  أن لدیه إعاقة سمعية وآانت إستجابة المدرسة تتمثل في أن طلبت من

 ولم ُیتخذ. ن یذهبوا به إلى مدرسة خاصة باألطفال المعاقين  أسرته أ
 .  إي قرار بخصوص مستقبله

 
نظمة      ية   "تؤمن م م الحق أن يكونوا           " الحاسة الدول ن له ال الصم المكفوفي  من النظام التعليمي  جزأً أن األطف

ًا للتعليم يراعي إحتيا           نق مفهوم ذا ، ونحن نعت يق ه نالوا الدعم المناسب لتحق جات الطفل الفرد والذي وأن ي
تعلم         ل أن ي تطيع الطف ا يس ن خالله تى م بة وال ية المناس ية واإلجتماع ة والتعليم ئة المعماري ر له البي .  يوف

ي        ثر ف كل أآ بًا بش ون مناس ا يك يمهم ربم أن تعل ر ب ن نق ياجاتهم  فنح دة إلحت ريدة المعق ة الف بب الحال وبس
ة     ية خاص دارس ترب ة أو م ية خاص ات تعليم م        و. مؤسس ير الدع ع توف ه م ر بأن ًا ُنق ن أيض ك فنح ع ذل م

إنهم أيضًا وفي وقت معين يمكن لهم أن ُيحققوا نجاحًا في المدارس                          م  ف وب له المتخصص الصحيح المطل
 . العادية

 
 : تعمل حاليا في مجموعة من األنشطة" الحاسة الدولية"ولهذا فإن منظمة 

يا      • يم            : في رومان نا عن قرب مع وزارة التعل  وألول مرة في تاريخ هذا البلد نجد أن         :عمل
ية خاصة تمولها                        دارس ترب تحاق بحجرات دراسة في م نوا من اإلل ن تمك ال الصم المكفوفي األطف
م تطوير برامج تدريبية للمعلمين أثناء الخدمة آما تم تدعيم شبكة من القنوات للتواصل                   ة ، وت الدول

 . عمهم  في تطوير خبرتهمبين المعلمين وتم إعداد مجموعة من المطبوعات لد
ند  � ي اله ى  : ف تعرف عل ي تضمن ال يل المجتمعي الت ادة التأه دة ألع اليب جدي نا  أس أبتدع

ى نطاق المجتمع بشكل أوسع          ير اإلتجاهات عل ال ودعم أسرهم وتغي وقد أدت هذه البرامج  . األطف
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دارس القرى ُمدعمين بواسطة            ال في م ج  األطف بة في َدْم تائج طي يق ن ى تحق أفراد مدربين على إل
 . العمل في الميدان 

يا  • ي بوليف ن ذوي  : ف ال م تفاظ باألطف ى اإلح نا عل ر’عمل تالزمة اآلش  Usher"’ م
Syndrome "6  ن ب الالزمي ات والتدري ير المعلوم ك بتوف ة  وذل ية الخاص ام الترب ل نظ   داخ

 . للمعلمين الذين ال يرغبون في تعديل أساليبهم
 

نظمة      ية الحاسة الد  "وتشعر م ذا العمل ومع ذلك  ففي آل خطوة نخطوها نصبح أآثر        " ول بعض الفخر له ب
 .وعيَا بطول الطريق الذي مازال علينا أن نسير فيه 

 
ون على تطبيق إعالن                                  ى نطاق واسع  مع  من  يعمل اون عل يق تع واآلن حان الوقت ألن ُنسرع  في تحق

ذا ،  فنحن نحتاج إلى                   .  سالمانكا  ك ، لكي يحدث ه تسليط الضوء على تفسير متوازن ألهدافه فقد  ومع ذل
نظمات الدولية، ولفترات طويلة،  تتجاهل التحدي الذي يفرضه هؤالء األطفال على                   ظلت  الحكومات والم

 . لقد آن أوان التغيير.  التربويين والمخططين
 

ؤدي إلى دفعة   ، هذا الحوار  سوف یEENETإجراء حوار مع قراء شبكة " الحاسة الدولية"تـود منظمة 
!یرجى اإلتصال بنا.  قویة للعمل الذي تؤدیه مع األطفال الصم المكفوفين وأسرهم عبر العالم النامي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
  هي حالة وراثية تؤدي إلى صمم آلي أو جزئي بعد الميالد وفقد للبصر يبدأ من مرحلة المراهقة وما  Usher Syndrome  متالزمة اآلشر  6

 .  من األفراد الصم% 5المرض يؤثر على حوالي وهذا .     بعدها



 31

 جـودي آوجيلماس مــا هى  ثقــافة الَدْمج؟                                    
 

رف إعالن سالمانكا الَدْمج  على أنه اإلصالح الذي            یدعم ویرحب بالتنوع لجميع الدارسين  وأهدافه األساسية         ُیَع
بقة       نوع في الجنس البشري  والط اه الت ل تج تج عن ردود الفع ذي ین ى اإلستبعاد اإلجتماعي ال هى القضاء عل

 . ومع ذلك فهذا التعریف ال یتم تطبيقه عالميًا.  اإلجتماعية والعرق والدیانة والنوع اإلجتماعي والقدرات
 

ار إل ج"ى يش ه " الَدْم ى أن الم عل دارس الع يع م ي حم ي حجرات " وضع"ف ات ف ن ذوي اإلعاق ال م األطف
ات                  م إعاق يس لديه رانهم ممن ل ة مع أق نا هو آيف تنعكس تعريفات التعليم          .  الدراسة العادي ي ه ا يهمن وم

اليب التي تعمل بها المدارس ، وهذا دفعني إلى أن أتحقق من المدارس ا               ى األس لتي تعمل وتدار الَدْمجي عل
ا مدارس                       تحدة والتي تصف نفسها بأنه ات الم برتغال والوالي ترا وال نًا في إنجل وأنا أصف في   " َداْمجة"عل

نة تعريف الَدْمج آما ظهر في                            تها الُمعل دارس َداْمجة والتي تعكس مهم ته من ثالث م ا تعلم ة م ذه المقال ه
 . إعالن سالمانكا

 
ريدة          ية ف ات تنظيم دارس ثقاف دى الم تلفة من المجتمع الذي تتواجد فيه               ل ومع ذلك  .    تعكس الجوانب المخ

ثل أفكارًا جديدة وهذه األنواع من المؤسسات التقدمية تنتج إبداعات                     ية أخرى تم ات تنظيم ناك أيضًا ثقاف فه
تمعاتهم              ه في مج ا يمكن عمل اذج  لم دم نم دارس التى ُفمُت بدراستها ُتمثل هذه األنواع من  .  وتق ثالث م  وال

ية    فكل منها تقدم مجموعة متنوعة من الطالب المختلفين لغويًا وثقافيًا وبأعداد آبيرة من        .  التنظيمات التقدم
 . أسر فقثره

 
ع في مدينة صغيرة في والية  نيويورك وآانت تخدم مجموعة من األطفال                       ية  آانت تق فالمدرسة األميريك

نوع ثقافي وإقتصادي          ثل ت ن وآسيو     (تم ن وأفريقي آان هناك أيضًا أطفال    ).  ين ومن أمريكا االتينية    أوروبي
ن ،  والكثير منهم ذوي قدرات محدودة في اللغة اإلنجليزية                  ن جدد والجئي أما المدرسة البرتغالية   . مهاجري

تزايدة من األطفال الذين ال يتحدثون                   ’ ليسبون ’فكانت تخدم حي        داد الم ك األع ا في ذل ثقافات بم تعدد ال الم
ة البرتغال    ثًا من مستعمرات برتغالية سابقة أو آالجئين من دول أفريفية أو شرق     اللغ ن وصلوا حدي ية والذي

ية طية وشرق أوروب م   .  أوس كان معظ ن الس ة م دم مجموع ندن وتخ ي ل ت ف ية فكان ة البريطان ا المدرس أم
الهم من ذوي اللغات المزدوحة أو المتعددة           لجوء من وآان من بين هؤالء األطفال مهاجرين وطالبي .  أطف
يا            يا ومن دول الشرق األوسط وأفريق ال من ذوي اإلعاقات وذوي      .  شرق آس ان األطف وفي آل مدرسة آ

يم في حجرات دراسة في التعليم العام مع أقرانهم من غير ذوي                 تلقون التعل ية الخاصة ي ياجات التعليم اإلحت
 . اإلعاقات

 
تعددة         ى مستويات م ثقافات عل يع ال ا وتدعم بعضها البعض ، وهذه المستويات    متصلة ببعضه  –تعمل جم

بعد األول وهو الجوانب الملموسة والتقنية والفنية من التنظيم ، والبعد الثاني جانب الثقافة تنعكس                      تشمل ال
يها أعضاء التنظيم وتشكل المالمح الظاهرة                      تقدات يشترك ف يم ومع يه ق بعد الثالث وهو الجانب         . ف ا ال أم

ثل          ثقافة فيتم ابقين         الخفي من ال ن الس ن البعدي ات بي دُت هذه الصلة التي            .   في العالق وفي آل  مدرسة وَج
 : وتتصف ثقافات هذه المدارس باآلتي.  نشأت وإستمرت باإللتزام التام والسائد بين آل العاملين

 النظر إلى اإلختالفات بين الطالب والعاملين آمصادر ُيستفاد منها  •
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 يق العمل بين العاملينوجود مالمح تنظيمية تدعم مفهوم فر •
 وجود أسلوب تفاعل تعاوني بين العاملين واألطفال •
 قيادة يشارك فيها الجميع  ، يتم توزيع مهامها بين القادة الرسميين وبين العاملين اآلخرين  •
 رغبة في الكفاح إلستمرار الممارسات الَدْمجية •
 تفهم للطبيعة اإلجتماعية والسياسية للَدْمج •

 الرموز لتوصيل الُمُثل ونشر اإللتزام عبر المدرسة وإلى المجتمع إستخدام اللغة و �
 إلتزام تام  وإيمان بالتعليم  الَدْمجي •

 
ر تطور األساليب الدمجية آعملية ميكانيكية التي بها َتَمكَن أي تنظيم هيكلي أو  ممارسات توجيهية                     م  َيْظَه ل

تزايدة من مشارآة الطالب،  بل آ               ق مستويات م نة من خل ان القاسم المشترك في المدارس الثالث هو معي
ي     ي التعاون ل الجماع ات العم ى ممارس يز عل ة      .  الترآ كال الممارس ن أش كل م و ش ي ه العمل الجماع ف

تم فيه تقدير                                وا مجتمع ي م يحاولون أن يخلق املون وه نها الع يم الدمجية التي يعل يان للق ه ب ى أن باإلضافة إل
ن وطالب    ن عاملي راد م يع األف ح    فف. جم ية ومالم يمات جماع ات لتعل ناك ممارس ان ه ة آ ل مدرس ي آ

ان أم طفالً                           يرًا آ رد ، آب يمة آل ف ن والطالب بق ن العاملي ان مشترك بي ا إيم ية يدعمه وهذا اإليمان  . تنظيم
بعض آما                            بار بعضهم ال ن الك تفاعل بي ى طرق ال تد إل ل إم ا  ب ال به ة األطف تم معامل تعدى الطريقة التي ي

 . الهبات التي جلبها آل فرد منهم إلى مجتمعهمتضمن اإلحتفاء ب
 

 الدآتورة آوجيلماس هى أستاذ مشارك ومتخصصة 
 وقد عملت في مجال تطوير المدارس. في تثقيف المعلمين

 الدامجة على مستوى العالم 
 
Dr Judy W. Kugelmass 
School of Education and Human Development 
Binghamton University 
Binghamton, NY 13902  USA 
E-mail: jkugelmass@aol.com 
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 بادماني مندیس  سریالنكا                               -الترآيز على تطویر السياسات 
 

أول مدرسة              ات ف م إعاق ن لدیه ال الذی يم األطف تماما خاصًا بتعل ية خاصة للصم المكفوفين    أولت سریالنكا إه ترب
ي  في                        !  1912ُأنشئت عام      ات وبشكل تكامل ال ذوي اإلعاق يم لألطف ادة فرص التعل يم في زی دأت وزارة التعل وب

 . ومنذ تبني إعالن سالمانكا آان الترآيز في سریالنكا على التعليم الدمجي.  بدایة السبعينيات
 

د               ى م ات إل ال من ذوي اإلعاق ية األطف ة العادية،  وهناك أعداد صغيرة تذهب إلى          يذهب غالب ارس الحكوم
 آانت نسبة   2001وفى عام   . وحدات التربية الخاصة الملحقة بالمدارس الحكومية والمدارس الغير حكومية        

ة هى  ة العادي دارس العام ي الم ي حجرات الدراسة ف ات ف ال ذوي اإلعاق دد %  2.37األطف من مجمل ع
 . ربعة مالييناألطفال الذين يتعدى  عددهم أ

 
ام     ت ع ي أدخل ي والت يم اإلبتدائ ي التعل رامج اإلصالح  ف ت ب د عمل ال   1997وق م لألطف م الدع ى تقدي  عل

ة                  ة العادي دارس العام ن في حجرات الدراسة في الم د تم إستبدال أساليب اإلمتحانات التي تعقد    . المعاقي وق
ام بأساليب المناهج ا               ة الع ة الفصل الدراسي ونهاي وقد حدث  . لقائمة على التمكن  والتقييم المستمر       في نهاي

تغيير في طرق التدريس داخل حجرات الدراسة حيث أصبح األطفال هم محور الدرس فيقومون بمجموعة               
ية          ية والعمل ارات الفن وتساهم األنشطة المشترآة بين المواد الدراسية واإلرشاد المهني     . من األنشطة والمه

ترات       ك اإلس يجيات الخاصة بتثقيف المعلمين على إفادة األطفال ذوي اإلعاقات في التعليم            اإلستشاري  وآذل
 . الدمجي

 
تم دعوة أولياء                    ا ي ية،  آم ل بالمرحلة اإلبتدائ تحق الطف ندما يل م الصف ع يم بواسطة طبيب ومعل تم التقي وي

يم ُيَمكن معلمي الصف من اإلستفادة من جعل األطفال محور التدريس وه       . األمور    و األسلوب الذي والتقي
ى مواجهة مشاآل آل طفل على حدة ،  وهذا يتطلب تدريب مؤثر وفعال للمعلمين  وبشكل مستمر               ؤدي إل ي

 . فالتقييم عملية مستمرة حتى تكتمل مرحلة التعليم اإلبتدائي
 

ى التعليم الَدْمجي تقدمًا ملحوظًا أيضا في السنوات األخيرة،  فالمعهد                    ن عل د شهد تدريب المعلمي  القومي  وق
يدي ومستمر            يم تمه ر تعل يم يوف وتم . في المرحلة اإلبتدائية  وفي التعليم الَدْمجي    "  ألخصائي التدريب "للتعل

ن            رنامج دراسي لعامي يم الَدْمجي وب تخريج معلمي مصادر للتعل ة أعوام ل دة ثالث رنامج دراسي لم عمل ب
علمين عن طريق شبكة من مراآز المعلمين  وإتيح اإلستمرار في تثقيف الم   . لتدريب معلمي التربية الخاصة    

رة      م تدريب     .  في إنحاء الجزي نطقة للتعليم الَدْمجي     ’وت على إعداد مناهج ومواد تعليم وتعلم      ’  مسؤولي الم
 . خاصة بتدريب هذه الكوادر وآذلك لمعلمي التعليم العام ومعلمي المصادر

 
ي أغسطس  ة و 2003وف ية لإلعاق ة قوم ى سياس م التصديق عل ذه   ت ريع لوضع ه يًا صياغة التش تم حال ي

ية خاصة بالمدرسة الدامجة قائمة                          ة سياسة جزئ ية لإلعاق يذ وتتضمن السياسة القوم السياسة موضع التنف
ران                    يم الدمجي أم يم الدمجي ،  وتراعي سياسة التعل ى التعل ير من األطفال من ذوي          : عل األول هو أن آث

ى المدرسة           بدأوا الذهاب إل م ي ات ل والثاني %  92 بعد رغم أن معدل القيد في المدرسة اإلبتدائية هو           اإلعاق
 . هو أن معدل تسرب األطفال من ذوي اإلحتياجات الخاصة ُيعد عاليا بدرجة آبيرة
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ذي يتلقاه األطفال من ذوي اإلعاقات ،                        يم ال ة جودة التعل ى عدم آفاي ي إل دل التسرب العال رجع مع ا ي وربم

دون مرحلة التعليم اإلبتدائي ومن يصل إلى مرحلة التعليم الجامعي ال يتعدوا عدد             فقليل جدًا من األطفال يتع    
 . أصابع اليد والواحدة 

 
د تضمن  ريالنكا   "وق ي س ام ف يم الع ية للتعل ة القوم ل للسياس ار عم ترح إط ته " مق ذي قدم المفوضية "وال

يم    ية للتعل وهو جزء من " ل ذوي اإلعاقات تعليم األطفا "  تضمن قسمًا خاصًا عن       2003في ديسمبر   " القوم
يم " ياز–فرص التعل اواة واإلمت ية "   المس ة القوم تراتيجية والسياس ذا يشمل التوصيات الخاصة باإلس وه

 . الخاصة باإلعاقة
 

ات    "وإستخدام مصطلح      ال ذوي اإلعاق ثة للتعليم الَدْمجي لألطفال              " اإلطف راجعة حدي ه مغزى حيث أن م ل
رت أن المع  ات أظه ة      ذوي اإلعاق ن مجموع زء م ال آج ؤالء األطف ى ه تعرفوا عل ا ي ادرًا م ن  ن لمي

ية الخاصة     " ياجات التعليم ال أمر ضروري حتى يمكن مواجهة               " . اإلحت ة في األطف ى اإلعاق تعرف عل وال
ام المهارات والمعرفة الالزمة للتعامل معهم                 يم الع ياجاتهم ولكي يكتسب معلمي التعل وهذا المصطلح  .  إحت

 . فوارق ، ولكنه يستخدم في سياق إجتماعي معين ليصف موقف معين ال يرآز على ال
 

يات إصالح التعليم اإلبتدائي وفرت اإلستراتيجيات المطلوبة لتحسين جودة التعليم ولكن اليزال علينا                وعمل
ة    ال ذوي اإلعاق ى األطف ود عل ي تع تائج الت ى الن نظر إل تمام بالتوصيات الخاصة  . أن ن تم اإله ندما ي وع

ى مستوى السياسة القومية لإلعاقة وآذلك على سياسة                   باإل يم الَدْمجي وعل تقوية التعل ستراتيجية والسياسة ل
 . التعليم العام فإنه من المرجو أن يتمتع األطفال ذوي اإلعاقات بحقهم في التعليم

 
 آإستشاریة دولية لإلهاقة لمدة " بادماني مندیس"َعملت 
 . اإلحتياجات الخاصة عامًا مع إهتمام مكثف بتعليم 25

 : ویمكن اإلتصال بها على العنوان اآلتي
17 Swarna Road Colombo 06 Sri Lanka  
Tel: +94 11 2587853 
Fax: +94 11 2587 853 
E-mail:   mendisnl@sltnet.lk 
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                 آأداة للتعليم الَدْمجي للجميع C-EMIS" أنظمة مجتمعية إلدارة معلومات التعليم"
 إلس هایجينن                                                         

                                                                            
بدأ       د م يع   "ال ُیع يم للجم ي         " التعل بدأ دمجي بشكل آل ز   .  م ال الكثير من األطفال مستبعدون من التعليم العام        فال ی

ال الذین یتم تهميشهم من المدارس الحكومية یظلوا           أثناء عمليات جمع البيانات مما ینتج  " غير مرئيين "واألطف
يها والخاصة باألطفال الغير مقيدین في مدارس وأسباب عدم                         عنه نقص في المعلومات التي یمكن اإلعتماد عل

 . إلنتظام في الحضور والتعلم الضعيف والتسرب من المدرسةقيدهم وعدم ا
 

راء أو             م فق ل أو ألنه يمة أق ل أو ق درة أق م ق ال لديه أن بعض األطف تقاد ب ى اإلع تبعاد عل وم أسباب اإلس وتق
يهم على أنهم مختلفون بطريقة أو                     نظر إل ية أو ي يات عرق ة أو من أقل م إعاق يات أو لديه م فت ون أو ألنه يعمل

 . بأخرى
 

أنظمة إدارة معلومات    "  فإن    2000في إعالن داآار عام     " التعليم للجميع "آجزء من إلتزام الحكومة بمبدأ        
يم  تطور في عمليات جمع المعلومات اإلحصائية للتخطيط للتعليم وللمتابعة وإدراج جميع    EMIS  "التعل  ت

ال في المدرسة      الحكومية ال يزال ينقصها " ت التعليمأنظمة إدارة معلوما"ورغم البداية الطيبة فإن    .  األطف
برامج ، ومن أهم اإلسباب لهذا هو نقص الفكر الَدْمجي                          دارس ووضع ال ال في الم ير من إدراج األطف الكث

ن            رار والمخططي ن صانعي الق يما بي ا األسباب األخرى في أن هذه األنظمة الحكومية ال    .  والتخطيط  ف أم
 : والمهمشين فهىتزال تستبعد األطفال المعرضين للخطر 

زيًا من الحكومات وهذا  يحدد المعلومات                • ى أسفل مرآ ى إل يانات يحدث من أعل جمع الب
 .المراد جمعها

 معدل القيد في المدارس يتم المبالغة في حجمة ومعدل التسرب يتم التقليل من معدله •
 هناك ترآيز على اإلعداد أآثر من الترآيز على األسباب •
 القومي تخفي التنوع المحلي المتوسطات على المستوى  •
 الترآيز على المدرسة أآثر من الترآيز على الطفل •
 نقص المعلومات التي لها صلة بحقوق األطفال •

 نقص المشارآة المجتمعية وبناء القدرة  �
 ترآيز على مدارس الحكومة فقط  •

 

ال ا     كلة األطف م مش د حج ي تحدي يها ف تماد عل ن اإلع ات يمك ناك معلوم يس ه ي فل ي  وبالتال ن ف ير مقيدي لغ
دارس  اذا ترفضهم الم ال ولم ؤالء األطف م ه ن ه دارس وال عن م تجيب .  الم دارس وتس تطور الم ولكي ت

م الذاتي بشكل أآبر لتتمكن من تقييم مشاآلها وتعمل على حلها                         نحها الحك د من م ية فالب ياجات المحل لإلحت
 . بنفسها

 
يرة    يود آث ناك ق ا أن ه ات ا "وطالم ة إدارة معلوم يمألنظم ن الضروري   " لتعل ي فم توى القوم ى المس عل

 وهذا يعتمد على ال مرآزية جميع البيانات ،  C-EMIS "أنظمة مجتمعية إلدارة معلومات التعليم"تطوير 
تى       ى وح م المحل ؤولي الحك ن  ومس ور والمعلمي ياء األم تمع وأول ن المج ة م ارآة فاعل يقها بمش تم تطب وي
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ال أنفسهم    يل المعلو    . األطف تم تحل نطقة تجميعها      وي ا في م تعامل معه وأحد األهداف هنا هو زيادة .  مات وال
 . الشعور بالملكية والمحاسبة على المستوى المحلي سواء فى التعليم الحكومي أو غير الحكومى

 
د تم تجربة       –باآستان ( في جنوب وشرف آسيا C-EMIS"  األنظمة مجتمعية إلدارة معلومات التعليم  "وق

  Save the Childrenوبدعم فني من قبل  )  آيرزيستان – طاجيكستان – بنجالديش –ل  نيبا–سريالنكا  
 . أو اليونيسيف  وذلك بالشراآة مع الحكومات القومية

 
ناجح        يق ال يم        "ويساهم التطب ية إلدارة معلومات التعل ة المجتمع ة المجتمعات       C-EMIS" لألنظم   في تقوي

يم الالمرآزية المصم       ة التعل مة لتوفير جودة تعليم لكل طفل وهو ليس نظام موازي ولكنه يكمل         إلدارة أنظم
ة إدارة معلومات "عمل   الحكومية ليخلق تفهم أآبر وإستجابات تعليمية َدْمجية أآثر لألطفال ، " التعليم أنظم

ي  يم"وُتلق ات التعل ية إلدارة معلوم ة المجتمع ي  " األنظم ال ف يع األطف ية البحث عن جم ى أهم الضوء عل
نطق  اء الضوء عليهم ، خاصة األطفال الذين حرموا من حقهم في التعليم  من قبل ،  آما تسعى إلى     الم ة وإلق

يانات   تخدام ب ي إس رآاء ف درة الش ناء ق يم"ب ات التعل ة إدارة معلوم يانات  " أنظم م  وب ى الك ز عل ي ترآ الت
يم        " ية إلدارة معلومات التعل ة مجتمع ى ا             " أنظم ك عل ى الجودة  وذل ي للتعليم     التي ترآز عل لمستوى المحل

ة  ر المدرس د .  وتطوي يم   "وُيع ات التعل ي إلدارة المعلوم نظام المجتمع ع   " ال ي ووض يط الَدْمج أداة للتخط
 .البرامج

 
يم واإلدارة      ي التعل ب األداء ف تمعات تراق إن المج يلها ف يانات وتحل ع الب ية جم ن عمل نظر ع . وبصرف ال

ية في الشر            بة المحل ير المراق تطور معاي اآة مع الحكومة وتشمل أدوات لقياس الَدْمج والجودة والجدوى          وت
يم    ية إلدارة معلومات التعليم      "ومن المالمح الخاصة       .  اإلقتصادية للتعل ة المجتمع هى أن البيانات   " لألنظم

ية           ة الحكوم ا األنظم ت تهمله ي آان تعلم والت ية ال ي عمل از ف من اإلنج ور   . تتض ياء األم ال وأول فاألطف
تعلم األساسية ذات الكفاءة                          والمجتمعات  ات ال ير مكون ى توف رفة آيف تعمل المدرسة عل م الحق في مع  له

 .العالية
 
 "األطفال الذین یتعلمون معًا یعرفون آيف یعيشون معًا"
 

ن آانت آبيرة مستشاریى التعليم في      فى  UK  في السوید والدانيمارك   Save the Childrenإلس هایجيني
نجالدیش حتى مایو     في المشروع القومي لحكومة ) Helvetas/SDC( وهى اآلن إستشاریة المشاریع    2004 ب

 : لتثقيف المعلمين ومشروع بناء القدرة ، ویمكن اإلتصال بها على البرید اإلليكترونى التالي"  بهوتن"
E-mail: els.heijnnen@helvetas.org  
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  إندونيسيا                 –الَدْمج في جـافا الوسطى 
                 Professor: Moch. Sholeh Y.A. Ichrom and Terje Magnussonn Watterdal  
 
يم القومي اإلندونيسية منذ عدة سنوات أن تبدأ اإلعداد لتطبيق التعليم الَدْمجي في عدد صغير                 ررت وزارة التعل ق

دار    يم الثانوي وآان الترآيز في جاما الوسطى على َدْمج األطفال ذوي                    من الم بل التعل ا ق ية ومرحلة م س األبتدائ
ل البصري  ام . الخل ة 2003وفي ع ى مقاطع ية عل ية واألقليم يم القوم يار سلطات التعل ع إخت يماالن" وق في " ب

ا الوسطى   ’ تجربة          ’ جاف نطقة لل ى أن تكون م الذي تم إحرازه في هذا المشروع      وتتعرض هذه المقالة للتقدم     . عل
 . التجریبي

 
ثر اإلقاليم آثافة سكانية في إندونيسيا حيث يبلغ عدد سكانه                       ا الوسطى من أآ يم جاف د إقل  مليون نسمة   32ُيع

احته  يم       34.000ومس إن إقل كانية ف ثافة الس م الك ط ،  ورغ ربع فق م م طى ’ آ ا الوس ي  ’ جاف ه ريف معظم
 . وإقتصاده  قائم على الزراعة

 
يق تجربة التعليم الَدْمجي بدعم المجتمعات المحلية فكان البد من تطوير برنامج              تع تطب وحتي يمكن أن يتم

تعاون مع          ة            : لنشر الوعي بال يم والحي ، جامع يم في اإلقل ، ’ سولو’في  ’  سبيالس ماريت   ’ سلطات التعل
ن الج  ن ع ة ،  مندوبي ية الخاص دارس الترب ي م ن ف دارس والمعلمي رو الم يةمدي ير حكوم يات الغ . مع

ية فإننا رآزنا أيضًا                      ية التعليم يم والمشارآين في العمل ج لمسؤولي التعل ا الَدْم ى توضيح رؤي وباإلضافة إل
ن    ثقافة والدي ج وال ن الَدْم ربط بي ى ال ات      . عل ى ديان ثقافات وف ي ال ج ف ى عناصر الدم تعرف عل نا بال وقم

 . نشر الوعى على قيم مألوفة يتم إثرائها بأفكار جديدةالمجتمعات المشارآة وقمنا ببناء إستراتيجية 
 

ؤولية      تحمل المس ياء ت ا أن اآلح ك ، وطالم ع ذل ية،  وم يم إيجاب ي اإلقل يم ف ؤولي التعل تجابة مس ت إس وآان
م أيضاً                  ى دعمه م الحصول عل ي فمن المه يم اإلبتدائ وآانت إستجابتهم إيجابية بصفة عامًة      . الرئيسية للتعل

ق من بعض المسؤولين حول الميزانية وما يترتب عليها في التعليم الدمجي     ولكن ظهر بعض        وأبدى .  القل
ياجات     ن ذوي اإلحت ال م تدريس لألطف ية ال ول آيف ًا ح م خصوص ن قلقه دارس والمعلمي ري الم بعض مدي

تعامل معهم  في حجرات الدراسة العادية            تفاق ولمواجهة قلق مسؤولي التعليم في الحي تم اإل  .  الخاصة وال
ي              تمويل القوم تخدام ال ي بإس روع التجريب يق المش ترك لتطب ل مش ي تموي تعاون ف رق لل اد ط ى إيج عل
ى السعي إلى الحصول                             ذا باإلضافة إل ل المشروع نفسه ،  ه ى تموي ل الحي باإلضافة إل واإلقليمي وتموي

ياجات التعليم  يم واإلحت ال التعل ي مج ية النشطة ف ير الحكوم يات غ ن الجمع م م ى دع د .  ية الخاصةعل وق
باإلضافة إلى هذا   . وافقت  اليونيسكو أيضًا على الدعم المالي ألنشطة نشر الوعى وبتقديم المواد التدريسية              

ن في المدارس المشارآة في المشروع التجريبي في                 ى المعلمي د ُعرض عل سلسلة من برامج   " بيماالنج"فق
ية  ة(تحديث محل ي المدرس ناول مه) ف ية  تت تحرك قصيرة وعمل نون إدارة الصف وال تدريس  وف ارات ال

ل بصري م خل ة  لديه ال من ذوي اإلعاق م األطف ن حيث أن معظ ة المكفوفي برامج .  ولغ ذه ال يم ه م تنظ وت
 . التدريبية بالتعاون الوثيق مع مرآز للمصادر قريب في اإلقليم

 
ام      ر مرآز للمصادر في اإل                1998وفي ع ية الخاصة في تطوي دأت إدارة الترب قليم خاص باألطفال ذوي   ب

ل البصري في        يماالنج "الخل وهم من أنتجوا معدات طباعة برايل      " (برايلو النرويج "وذلك بالتعاون مع    " ب
يل         ادة التأه يم وإع رامج التعل قوا ب وقد إقيم مرآز المصادر في مدرسة تربية خاصة . وجماعة أوسلو) ومنس
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ري    ل البص ال ذوي الخل ن   . لألطف ير م ارك الكث د ش ية      وق ث القوم رامج التحدي ي ب ة ف ي المدرس  معلم
ية  وقد تم قيد أول مجموعة من . وهم اآلن  يتصدرون الجهود لتجربة التعليم الَدمْجي في مجتمعهم   . واإلقليم

م      ال وه ل البصري  و         6األطف ة السمعية في المدارس التجريبية في يوليو          2 من ذوي الخل  من ذوي اإلعاق
2003 .  

 
ال        تم دعم األطف ن في المدارس التي ُتجري فيها التجربة بواسطة معلمين متنقلين    وي ) غير دائمين(والمعلمي

ير معلم مصادر طول الوقت لكل مدرسة من المدارس               يم بتوف ة اإلقل د قامت حكوم من مرآز المصادر وق
تجربة      ة الخاضعة لل تم إجراء  وقام مرآز المصادر بتوفير آتب بلغة البرايل وبطباعة معدلة ، آما ي           . األربع

دارس الخاضعة    ي االم ال ف ن لألطف ي األعي راحات ف ر ُتجرى ج زم األم ال ، وإذا ل فحص بصرى لألطف
 " .إنفرسو باجليفو"للتجربة وذلك بالتعاونن مع المنطمة الطبية المتخصصة في ضعف الرؤية 

 
إن عدد األطفال ذوي اإلعاقة قليل جدًا ومعظم األطفال ال يزالوا                    ود ف ذه الجه يدرسون في مدارس   ورغم ه

ناك مدارس أآثر مقرر لها أن تبدأ تجربة                              يم الَدْمجي وه تحول نحو التعل دأ ال د ب ك فق ية خاصة ومع ذل ترب
ام          يق المشروع في ع ية واإلقليمية واألحياء            2004تطب ير من الحكومات القوم قد أعطتنا جهود   .  بدعم آب

توا                 يم الَدْمجي أصبح م ثقة في أن التعل يم ال جدًا في جافا الوسطى وسرعان ما  سيتمكن جميع       مسؤولو التعل
 . األطفال في المقاطعة من الحصول على تعليم جيد وأن يمنحوا الفرصة لتنمية قدراتهم بالكامل

 
ت و  Moch. Sholeh Y.A. Ichromالبروفيسور  يبيالس ماري ة س ر جامع ي مق ل  ف  Terje  يعم

Magnussonn Watterdal  رايلو ر المشروع ، ب و مدي نرويج  ه ية الخاصة \ال ن .  إدارة الترب ويمك
 : اإلتصال بهما على العنوان التالي

Braillo Project Office Komplek Depdiknas  JI. R.S. Fatmawati Cipete, Jakarta, 
Indonesia 
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 مطـبوعات  مـفيدة  للـيونيسكـو 
Conceptual paper: ‘Overcoming Exclusion through Inclusive Approaches in Education: 
A challenge and a vision’ 
د تمت ترجمته حديثًا إلى لغات              يم الَدْمجي ، وق ًا  لسياسات اليونيسكو الخاصة بالتعل تندًا  مهم ذا مس د ه ُيع

توفر             ى آتيب        –اليونيسكو الرسمية الست ، وهو م  أيضا في ست لغات ،      –’ الملف المفتوح ’ باإلضافة إل
 . عرض خلفية جيدة عن األفكار األساسية وعن الفلسفة التى تحكم مفهوم الدمج في التعليموهو ي

 
Curriculum 
Differentiation Material 

ى مساعدة الدول لتطبيق سياسات التعليم الدمجي في مدارسها وعلى مستوى عملي                 واد إل متوفر . تهدف الم
  2004من أغسطس 

 
The Open File on Inclusive Education: Support Materials for Managers and 
Administrators 

ناهج          ية الم ك تنم تمعات آذل ر والمج ي ودور اُألس ب المهن ر الجان يم وتطوي ى تقي در إل ذا المص دف ه يه
 . الدمجية

 
Inclusive Schools and Community Support Programmes 
(Phase 1 1996-1997 and Phase 2 1998-2001)  

تابعة مؤتمر سالمانكا الصادر عام                  ُي ذا مشروع اليونيسكو لم د ه   وقد إشترآت أآثر من عشرين       1994ع
ثلة عن إمكانية أن يصبح التعليم الدمجي جزءًا من حرآة                             دد من األم زويدها بع م ت د ت تلفة حيث ق ة مخ دول

يع      يم للجم ير التعل روع وإعداد التقرير النهائي الذي     ويقوم حاليًا عدد من الُمَقيمين المستقلين بتقييم المش       . توف
  2004سوف يكون متوفرًا هذا العام 

 
Understanding and Responding to Children’s Needs in Inclusive Classrooms: A guide 
for Teachers (2001) 

 .هذا الدليل يقدم معلومات عملية عن أساليب التدريس لألطفال ذوى الصعوبات الخاصة في التعلم
 

Salamanca – Five Years on (1999) 
ية في التحرك نحو أنظمة تعليم أآثر دمجًا ، ولمساهمات اليونيسكو في                 ية الدول راجعة لمظاهر التنم دم م يق

 . من موقع اليونيسكو downloadوالمستندات متوفره ویمكن نقلها . هذه التنمية
 

Special Needs in the Classroom: A Teacher Education Resource Pack (1993) 
ي    تخدم ف ن أن تس تى يمك يات ال واد والعمل دم الم ة تق ده المجموع د    ه ن ،  وق يف المعلمي رامج تثق ال ب مج

ن     ثر م ي أآ تخدمت ف ثًا     80إس تها حدي ت مراجع د تم ة وق ع   .  دول ى موق توفر عل م
org.unesco.publishing://http  
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Inclusion in Education: The participation of disabled learners: A thematic study (2001)   
 جيمس لينش
هذه الدراسة تقدم مراجعة للتطوير في نظرية وسياسة وممارسة التعليم الَدْمجي منذ المؤتمر العالمي للتعليم               

يع    ة وصالحة لألستخدام باإل          )  1990(للجم واد مجمع م إنتاجها من أجل           وتتضمن م ى نصوص ت ضافة إل
 . المنتدى العالمي للتعليم

 
 

Poverty Eradication through Education: Breaking the cycle of poverty for children     
  2003وزارة التعليم ، أوغندا ، 

ده المطبوعة ظهرت من ورشة عمل عالمية عقدت في أوغندا عام                   قوية بيئة خلق وت"  وعنوانها  2002ه
 " تتمكن من القضاء على الفقر

 
 
Towards Inclusive Practices in Secondary Education (2003)  

بال وجنوب أفريقيا وأوآرانيا والواليات المتحدة                      اذج من شيلي والمجر وني تاب يعرض نم ذا الك هذه  و. ه
إلبتدائي باليونيسكو التعليم األساسي ، قسم التعليم ا:  ثالث مستندات  متوفرة  مجانًا من  

 

Email:sdi@unesco.org  
 

UNESCO 
 

To obtain documents listed here  
(unless otherwise stated) please 

see UNESCO’s website: 
www.unesco.org/education/inclusive,  

or contact:  
 

Inclusive Education 
ED/BAS/EIE 

UNESCO 
7 place de Fontenoy 
75352 Paris 07 SP 

France 
Email: ie@unesco.org 

 
www.unesco.org/education/inclusive  
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 أولياء األمور یشجعون التغيير في تنزانيا  
 رضا موتاجاهيوا                                                                                           

 

ن ذهنيًا في تنزانيا      " ية المعاقي ء أمورهم  هى تنظيم ليس فقط لذوي أعاقات النمو ولكن آلوليا        ) TAMH" (جمع
يا                        نمو في تنزان ات ال يد لحقوق ذوي إعاق راد أسرهم أیضًا  وهى تعمل جاهدة لحشد التأی د ُأنشئت عام   . وأف وق

ئذ    1981 ان أسمها حين تخلف العقلي    " وآ ية الشلل الدماغي وال وقد حظيت الجمعية ) TSCP & MR" (جمع
نظمة شقيقة          بل م ند نشأتها من ق تعاون م وم ع   ) NFU(بال نظمة تق يد األسري في     وهى م ية حشد التأی ى عمل ل

نرویج ’ تحدیات التي واجهت الجمعية حتي أصبحت منظمة        " رضا "ویعرض   .  ’ ال ة لل ذه المقال بإختصار في ه
يد لحقوق الجماعة المعرضة للخطر وتشجيع َدْمج األطفال من ذوي إعاقات النمو في           ى حشد التأی ة تدعو إل قوی

 . التعليم
 

ية المعاقي  ام بتأسيس جمع يا ق ي تنزان يًا ف ي  ) TAMH(ن ذهن ن ف ور والمهنيي ياء األم ن أول ات م مجموع
قطاعات الصحة والشؤون اإلجتماعية وقد رآزت الجمعية جهودها على توفير خدمات التعليم فقامت ببناء                
ًا      زءًا ملحق دات ج ذه الوح ون ه ى أن تك ت إل ا ودع يات له دت الميزان ن وحش ال المعاقي دات لألطف وح

المدارس اإل   ة   ب ية العادي نظمة النرويجية             . بتدائ تعاون مع الم د ساعد ال يز على نشر     ) NFU(وق ى الترآ عل
 . الوعي بحقوقهم وتسهيل تقديم خدمات التعليم لهم

 
ية بجمع الميزانيات لدفع أجور األشخاص الذين يقومون بالدعم ومساعدة المعلمين داخل هذه                وقامت الجمع

ية تساعد      واد تعليم ير م ك لتوفير مالبس وأحذية مستخدمة من قبل   الوحدات لتوف تعلم وآذل ى ال  وآان  .  عل
م يكن هناك أية إدارات أخرى تتولى هذه المسؤولية               ية وخيرية حيث ل ير خدمات تعليم تمام بتوف ناك إه . ه

 . وآانت هذه األنشطة تستهلك الكثير من الوقت 
 

دي أعضاء محتر   ي أي ية ف ى للجمع ام األول ي األي يادة ف ت الق ن وآان ن(في م معلمي ياء ) معظمه م أول م يق ول
يادة                 دور في الق يام ب راد األسر في الق دة وحدات في المناطق الحضرية حيث           .  األمور وال أف م إنشاء ع وت

وة ، وببطء شديد قامت الحكومة بتبني تعليم المعاقين ومع ذلك قامت ببناء الكثير من                      ثر ق ية أآ آانت الجمع
يالً          ان قل ا آ ناء وحدات على                       الوحدات أال أن عدده ى ب ياء األمور عل درة أول ان من الواضح أن ق دًا وآ  ج

ة إدارة الجمعية عالية جدًا ولم تكن جودة التعليم الذي تقدمه             دًا حيث آانت تكلف ابهم الخاص محدودة ج حس
ناك حاجة إلى التغيير              يادة وآانت ه اءلة الق ياء األمور في مس دأ أول ا ب ومع ذلك فقد .  مرضية وسرعان م

ترة من األزمات من عام                         آ ية بف تحديات ومرت الجمع ة ال ى مواجه ادرة عل يادة غير ق  حتى  1994انت الق
1996 .  

 
ا ،  ولم يقتصر عملهم                   ة لحله ن حمل اموا بتكوي ياء األمور وق ة عزيمة أول ى تقوي ذه األزمات إل د أدت ه وق

ية وال                    ى المحاسبة المال ذا إل يادة واإلدارة ولكن تعدى ه ى جوانب الق توجهات العامة للجمعية وحدث أن     عل
نظمة النرويجية     تعاون مع الم ار ال ذه األزمات NFUإنه ناء ه اون غير    .    أث ناك تع ان ه د آ ك فق ومع ذل

 . رسمي بين المنظمة النرويجية وبين أولياء األمور في حملتهم
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م توصيات الحملة إلى الجمعية العامة التي ُعقدت في                 م  تقدي د ت إلى تغييرات جوهرية   والتي أدت    1996وق
) SCc P&MR" (جمعية الشلل الدماغي والتخلف العقلي فى تنزانيا"في الدستور حيث تم تغييراإلسم من 

ى    يا        "إل يًا في تنزان ن ذهن ية المعاقي يز من الخدمات إلى حشد الرأي العام    )  TAMH" (جمع وتحول الترآ
ى   ’ اإلحسان ’ومن    وق اإلنسان   ’إل ن وأولياء أمورهم  وأسرهم إلى الحلبة العامة  آما إنتقل دور المعاقي   ’ حق

تمون بأمورهم               ن يه ن الذي بة اإلعضاء المهنيي دًال من حل . آما تم الفصل بين االقيادة والسكرتارية العامة      .  ب
 . وأصبح الدمج هو اإلستراتيجية الرئيسية

 
ي من الوحدات وأنشطة المدرسة                   رع المحل ن أنشطة الف ود للفصل بي ناك جه ا آانت ه  مع نشر فروع  آم

روية والحضرية   ناطق الق ي الم دة ف ل    . جدي ي تعدي يويًا ف ية دورا ح نظمة النرويج ريكتنا الم ت ش د لعب وق
ية النرويجية             .  الدستور    تثمار الجمع أن إس ول ب ياء األمور وتقويتهم على         NFUويمكن الق ئة أول   في تعب

 . ألزمات وهى أآثر قوًةمستوى الفروع المحلية قد أنقذ الجمعية ومكنها من الخروج من ا
 

 هو رئيس جمعية المعاقين’ رضا ماتاجاهيوا’ البروفيسور
 وأب إلبن من ذوي إعاقات ) TAMH( ذهنيًا في تنزانيا 

 : وعنوانه . النمو
TAMH, PO Box 35062 Dar es Salaam,  
Tanzania 
Email: tamh@ud.co.tz 

 
 20  فرع في األحياء  و66 فرع رئيسي وTAMH (144( المعاقين ذهنيًا في تنزانيا لدى جمعية

وتباشر وزارة التعليم والثقافة وجمعية .  عضو على مستوى الدولة 4200فرع في األقاليم وتضم 
العمل في ) DPOs(ذوي اإلعاقات األخرى "وجمعيات ) TAMH(المعاقين ذهنيًا في  تنزانيا 

 والذي سوف یقوم بمراجعة المنهج الخاص 2006 إلى 2004َدْمجي  من مشروع التعليم ال
وهذا یحدث بدعم من  منظمة شبابية نرویجية من خالل المنظمة .  بتثقيف المعلمين والمدیرین

 . NFUالنرویجية 
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  و أمال هاریسبيفرلي آن باثيلمي                                       سانت لوسيا-’  أندرو’قصة 
 

ل   درو’يذهب الطف ي  ’ أن ى المدرسة ف يا’عاصمة  ’ آاستريب’إل ي ’ سانت لوس نطقة الكاريب .  في شمال م
د دمج األطفال من ذوي    هو أمر غير عادي في سانت لوسيا Down Syndrome"  متالزمة الداون"وُيع

ان عمر       ندما آ وهى ’ دانوتار’ المبكرة في مدرسة     ثالثة أشهر أخده  والداه  إلى برنامج اإلثارة        ’ أندرو’وع
ال ممن لديهم معوقات ذهنية في سانت لوسيا ،  وقد إنتظم                         رعى األطف دارس ت ع  م ’ أندرو’واحدة من أرب

ى الحضانة   ى أن ذهب إل بوعيًا إل دة إس رة واح برنامج م ي ال ة(ف بل المدرس ا ق ن ) م وه  م ل معلم د عم وق
 .على متابعته بعد ذلك’ دانوتار’مدرسة 

 

ن يذهب      ولكن  درو ’ أي ك؟  آانت مدرسة          ’ أن د ذل ار ’بع بدء برنامج جديد لدمج األطفال ذوي         ’ دانوت تم ب ته
داون    " تالزمة  ال ام       " م يم الع دارس التعل بتمبر     .  في م ى مدرسة يهتم مديرها          2001وفي س تعرف عل م ال  ت

ى               ذا ُعرض عل برنامج ، وهك يق ال ا بتطب درو ’ومعلموه ان في المدرسة       ’ أن ام أحد    . مك معلمي مدرسة  وق
ار ’ ال من ذوي             ’ دانوت ة أطف م دمج أربع ة وت ية العام تقديم الدعم للمدرسة اإلبتدائ داون  "ب تالزمة ال في " م

 . البرنامج
 

درو ’ م خمسة أعوام في المدرسة إثنان منها في حجرات دراسة عادية           ’ أن د أت ان سنوات وق ره اآلن ثم عم
ي حج      ر ف ن آلخ ن حي ة م برنامج تقوي يانا ب حوبة أح م   مص ث تدع تعلم حي ادر ال ة  ’رة مص ية رعاي جمع

 .األطفال ذوي الخلل البصري آما يتلقى اآلخرون ممن لديهم إعاقات تعلم دعمًا إضافيًا ’ المكفوفين
 

دم   ناقش تق ن ن درو’ونح ى      ’ أن درة عل تقالًال وق ثر إس ه وأصبح أآ ي نفس ته ف ادة ثق ن زي ي تبي كل يوم بش
رة    ارج األس ن خ ع اآلخري تالط م ية  وا.  اإلخ ة التال ن (لمحادث ا’بي ة ’ ألم درو’، معلم ه  ’ أن ن والدت ، وبي

 : تعكس لنا مدى التقدم الذي حققه) ’بيفيرلي’
 

 إلى مدرسة عامة عادية؟ ’ أندرو’ماذا آان شعورك عندما طلبنا منك في البداية نقل : ألمــا   
 في حجرة ’ أندرو’ أن يتكيف رغم أني شعرت بالسعادة والفخر إال أني آنت قلقًة على إمكانية: بيفرلي

 . من األطفال ذوي القدرة المتقدمة على التعلم 35           الدراسة مع 
 ألم نؤآد , ولكننا أخبرناك انه سوف يكون مع مجموعة صغيرة في غرفة مصادر التعلم بالمدرسة :ألمــا   

 ؟            لك هذا
 غم علمي بتوفر الدعم إال أني آنت قلقة على مدى قبول نعم ، وهذا أدى إلى سعادتي ،  ولكن ر : بيفرلي

 .             األطفال اآلخرين له وعلى مدى توافقه مع معلميه
 هل شعرت بأنه من الممكن له أن ينجح بعد أن قابلت مدرس الدعم ورأيت المدرسة؟: ألمــا   
 ويكتب ولكنه قادر على القراءة اآلن لم أتصور أبدًا أنه يمكن له أن يقرأ ’ أندرو’عندما ولد  : بيفرلي

 .             ويستطيع آتابة إسمه ، آما تتحسن لغته ليس بالشكل المثالي ولكنه يتقدم
 هذا ألنه يتعامل مع أطفال يتحدثون جيدًا،  ولم يكن له أن يتعامل مع هذه النماذج اإليجابية إذا  :ألمــا   

  .            ذهب إلى مدرسة تربية خاصة
 وأصبح لديه ثقة في نفسه أيضًا فلم يعد يسمح ألبيه أن يصطحبه إلى حجرة الدراسة وأصبح اآلن :  بيفرلي

 .            يودعه على باب المدرسة 
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ي  ة ف ذه المناقش تريس’دارت ه ناء دورة ’ آاس دة SCc OPEأث د حضرتها وال درو’  وق ارس ’  أن ي م ف
ي    2004 ه دورة ف ر معلم د حض يداد’ وق ام ’ ترين تمع    2003ع ية المج روع تنم يذ مش ام بتنف ة " وق تقوي

تعلم        ن عن طريق ال دورة       " الوالدي تخرج من ال بل ال دور نشط في جمعية سانت     ’ أندرو’وأصبح لوالدي    . ق
 ".دانوتار"والذي أصبح  لها مرآزًا تعليميًا خاصًا فى مدرسة ) SLADD(لوسيا لذوي إعاقات النمو 

 
 : لإلتصال

SLADD PO Box 849 Castries St Lucia 
Email: dunnottar_sch@candw.lc  
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 أنتوني أفـریل                   َدْمج األطفال المكفوفين في سانت لوسيا           
 

ام  ي ع وح  1964ف نا ل ان لدي باً  آ ُت طال ندما آن راي" ع ي  " لب ال ف ن األطف تة م م وس مه المعل د يتقاس واح
ن          يا للمكفوفي نا مدرسة وورشة ولكن آان الترآيز على صنع السالل وليس              .  مدرسة سانت لوس ان لدي وآ

يم األآاديمي      ى التعل نا نرسل أطفالنا إلى مدرسة لألطفال المكفوفين في ترينيداد وتوباجو ولم يكن في              . عل آ
ي        يع الذهاب إل ام     .  هاإستطاعة الجم يم العام وعندما                1984وفي ع دارس التعل نا في م م أطفال ررنا أن نعل  ق

 . اتخذنا هذا القرار توقفنا عن إرسال األطفال المكفوفين إلى ترينيداد
 

ن سرعان ما سيكونوا آبارًا وعليهم أن يؤدوا وظيفتهم في المجتمع            ال المكفوفي نا أن األطف د أدرآ فنحن . لق
ير ال    ى تغي ة إل ي حاج ن    ف ع المكفوفي تعايش م نجعله ي تمع ل ارات    .  مج ورا المه نا أن يط تطيع أطفال فيس

بكرة    ي سن م ه وف املهم مع ند تع ه ع تمع آل ع المج تفاعلهم م ى .  الضرورية ل بون إل ن يذه ال الذي فاألطف
مدرسة مع أطفال مكفوفين سيتواجدون أيضا في سوق العمل وسيتذآرون طفولتهم فى المدارس مع أطفال                 

ن  ير سوف تكون متقدمة عن طريق هذا التالحم المبكر وسيكون المكفوفون في وضع      . مكفوفي ية التغي فعمل
 . أفضل

 

  بدایة التكامل 
ام      دارس التعلم العام وقد إخترنا أآثر األطفال              1986في ع رة في م ن وألول م ال مكفوفي اج  أطف ا إدم  بدأن

ا ورشة عمل ل                    يئًا ،  وعقدن ا أن نحقق ش نا أردن اءًا ألن مديري المدارس التى تدار بواسطة وزارة التعليم ذآ
ام مديرو هذه المدارس بالتعرف على األطفال                    يا وق ية الخاصة في سانت لوس دارس الترب نا م وأشرآنا مع
نا ثالثة أطفال فى المدرسة اإلنجيلية وهى                        ان لدي ن ،  وآ ناع المعلمي ى إق وا عل ل البصري  وعمل ذوي الخل

ال مكفو        بل أطف دة أشهر دعونا التليفزيون في حملة إعالمية آبيرة إلقناع باقي    أول مدرسة تق د ع ن ، وبع في
دارس   ري الم تى         . مدي وة ال ار الخط رى ثم ا ن يات وبدأن توى الكل ى مس ن عل الب مكفوفي نا ط واآلن لدي

 . 1986خطوناها عام 
 

لم یكن لدینا آل أنظمة الدعم عندما بدأنا ولكن لو آنا " 
"  إستطعنا أن نبدأ أبدًاإنتظرنا هذا الدعم ما آنا

 

 حجرات مصادر التعلم  
ة ،  وهكذا بدأنا في تطوير حجرات                ة عادي ن داخل مدرسة عام ى أنشاء مدرسة للمكفوفي م نكن نهدف إل ل
ة يستطيع فيها المعلمون إعداد األطفال  وإنتاج نصوص وآتب                       ة العادي دارس العام تعلم  في الم لمصادر ال

ريقة   توبة بط رايل’مك نا       وت’ ب ون لدي ا يك رعان م ه س نا أن د أدرآ يرة ،  وق رف آب باعة ذات أح يز ط جه
ولكن هذه وظيفة الحكومة ونحن نؤمن أن    . مسؤولية إنتشار حجرات مصادر التعلم في جميع أنحاء الدولة            

رأي من أجل حجرات مصادر التعلم والتأآد من أنها ترعى األطفال                 ية هو حشد ال به الجمع أفضل دور تلع
على التغير أآثر مما تعمل على ’  سانت لوسيا’ل البصري ، وتعمل جمعية رعاية المكفوفين في        ذوي الخل  

 . تقديم خدمات لهم
 

وأول نائب رئيس للمجلس ’ سانت لوسيا’أنتوني أفریل هو المدیر التنفيذي لجمعية رعایة المكفوفين  في 
 : ویمكن اإلتصال به على العنوان التالي. الكاریبي للمكفوفين

Sansouci PO Box 788 Castries St Lucia            Email: slbwa@candw.lc 
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 مارجا ثيمين سليجرزفي منطقة الكاریبي                           ) التشبيك(التعاون الجماعي 
 

الجمعية الكاريبية لتعبئة المصادر "إنشاء قامت مجموعات من أولياء األمور في ثماني من جزر الكاريبي ب    
نمو        ات ال ذوي إعاق الجمعية " ،  وآان إسمها حينئذ  1970عام  ’ جامايكا’في   ) CAMRODD" (والفرص ل

ي  تخلف العقل ية لل ة      " الكاريب ت الرئاس نهم ، وآان ة ع نمو وباإلناب ات ال ل ذوي إعاق ن أج ل م ت تعم وآان
 . نتقل آل عامين إلى دولة أخرىوالسكرتارية العامة ُتدار بشكل تطوعي وت

 

ى قامت الجمعية يتنظيم مؤتمرات آل عامين تناولت موضوعات تتصل بالفجوة                    ًا األول وفي العشرين عام
ان آل ترآيزها على تقوية وتعليم أولياء األمور وعلى تحفيز تكوين جماعات من          م الخدمات ،  وآ في تقدي

ياء األمور      ذه الجماعات عل        .  أول د عملت ه وقد تضمنت .  ى تطوير وإستحداث خدمات جديدة وتدريب  وق
اإلآتشاف المبكر لقدراتهم واإلستثارة والتدريب المهني والرعاية المتكاملة لألطفال والتربية          : هذه الخدمات 

اد وأسلوب الدعم التوأمي              رامج اإلرش وتضمن . وعالج النطق ) أمر-ولي-إلى-أمر-ولي-من ( الخاصة وب
رنامج   ب ب يجبور’التدري ياء      ’  ت دى أول ي ل ادة الوع نظمة وزي ر الم ي وتطوي ي والمكان اد الوظيف واإلرش

 .األمور وعامة الناس 
 

ية   ت جمع نات حول ر الثماني ي أواخ م   )  CAMRODD(وف الن األم ن إع ًا م وق إنطالق ى الحق تمامها إل إه
دًال من الصراع من أجل الخدمات وال                         ل، وب وق الطف وق اإلنسان وإعالن حق تحدة لحق معاملة األفضل  الم

وق والدمج          ى الحق دأت الدعوة إل بطء من العمل مع أولياء األمور في عزلة إلى                  .  ب تحول ب يز ي دأ الترآ وب
ن والحكومات              ن األسر والمهنيي اون بي وتم تطوير أساليب تدريب القيادة وانتشرت في عدد        .  العمل في تع

م تسميتها            دول األعضاء وت برنامج      . SCcOPEمن ال مم ال د ُص راد األسر          وق ياء األمور وأف  لتدريب أول
اواة في الخدمات والفرص                        ق مس ن حتى تتمكن المجتمعات من خل ن والممرضات وباقي المهنيي والمعلمي

 لذوي اإلعاقات 
 

ية            رنامج عمل جمع بع ب د ُط  آأحد األهداف لقيادة المشروع وقام        1992ألول مرة عام    ) CAMRODD(وق
ن  ن ع ية ش17بصياغته مندوبي ية  جمع اط أساس ى خمس نق ز عل يم : ريكة وترآ نزل –التعل ياء – الم  أول

ام        يم الع الوآالة الكندية الدولية   "وتولت رعاية تدريب القيادة     .     وفرص العمل   – الخدمات   –األمور والتعل
ية  ندية للمجتمع وآانت تحت قيادة            ) CIDA" (للتنم ية الك " روهر"مدير معهد   ’  مارسيا ريوآس ’والجمع
 . حينئذ 

 

رنامج  ناء ب ية  SCcOPEوأث ه جمع ت ب ذي قام ل  ) CAMRODD( ال ا ، عم ي آله نطقة الكاريب ي دول م ف
 . المشارآون على تصميم وتنفيذ مشروع تنمية للمجتمع

 : وآانت أهداف  هذا البرنامج التدريبي هى
 إستشراف رؤية مشترآة لحقوق اإلنسان تقوم على المساواة •

 متحدة وإلتزام الدول الموقعة عليهاربط هذه الرؤيا بمبادئ األمم ال �
ن وضع سياسات   • ي يمك ير اإلجتماعي حت ي التغي تمع ودوره ف ية المج ة تنم ة سياس دراس

 . جديدة موضع التنفيذ
 

 :  على العنوان اآلتيCAMRODDرئيس جمعية ’  مارجا ثيمين سليجرز ’ یمكن اإلتصال على العنوان 
Verl Gemenelandsweg 18d Paramaribo Suriname South America.  
Fax: +597 424602         Email: camroddsuri@yahoo.com 
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 ت براج اآن فيتنام                 –تعزیز الشراآة من أجل سياسة التعليم واإلصالح 
 

يق أهداف مبدأ التعليم للجميع عل             نام بتحق تزام فيت ل إل   بتحدیات تنتج عن إستبعاد األطفال ذوي        2015ى عام   قوب
 . اإلعاقات من التعليم الرسمي العام وهو یحدث عادة 

 
المعهد "لتحسين أوضاع األطفال من ذوي اإلعاقات ، بدأت جهود التعليم الدمجي في أواخر الثمانينات في                

عهد هو المؤسسة المسؤولة أمام وزارة   ، والم ) NIESC" (القومي إلستراتيجيات التعليم والمناهج في فيتنام       
يم والتدريب    ومنذ بداية . عن تطوير المناهج والممارسات الجديدة وعمليات التقييم في فيتنام) MOET(التعل

 . التسعينيات إشترك مع المعهد العديد من المنظمات الدولية لتطوير نماذح مجتمعية من التعليم الدمجي
 

ي مجت   ناجح وع ج ال ب الدم ور     ويتطل ياء األم ن وأول ب للمعلمي ية وتدري ات المجتمع يق للخدم ي وتنس مع
ة ووسائل ومواد تعليمية منخفضة التكاليف وأجهزة           ناهج معدل اليب تدريس وم رنة وأس اليب تدريب م واس

ات آان جزًأ من البرنامج الذي يلقي الضوء         . تعويضية  ال ذوي اإلعاق إن الدعم المجتمعي لألطف م ف ومن ث
 . عليم الدمجي والحاجة إليه مما ساعد على خلق تعاون محلي للدعمعلى فوائد الت

 
ن عامي      نظمة      1996 – 1992وبي ) NIESC(مع المعهد   ) CRS" (خدمات اإلغاثة الكاثوليكية   " قامت م

دارس       ة والم بل المدرس ا ق راحل م ي م وذج له ف م نم ج وتقدي جيع الدم اريع صغيرة لتش ربة مش يذ تج بتنف
ية ومعاهد الت    في إستكشاف طرق للتوسع في ) CSR( بدأت المنظمة 1995وفي عام . دريب المهنياإلبتدائ

ب        ية والتدري ية ووزارة الترب ة اإلمريك ن المعون م م ي بدع يم الدمج ية     .  التعل ة األمريك رعاية المعون وب
 عملت المنظمة والمعهد على     1988عام  " التوسع في الدمج المجتمعي لألطفال ذوي اإلعاقات          "لمشروع   

اذج  للتعليم الدمجي والدعم المجتمعي لإلعاقات وذلك في ثالث مقاطعات ، آما قاموا بتقديم نماذج           تق م نم دي
ية لتقوية التعليم الدمجي وقد ساعد الربط بين مجموعات الدعم                    نماذج المجتمع ر ال ن وتطوي لتدريب المعلمي

  .والمساهمات الفنية على اإلنتشار السريع لإلهتمام بالتعليم الدمجي
 

ذي ُأجرى في منتصف الفصل الدراسي عام                   يم ال د تالحظ في التقي  إن األطفال المعاقين أصبحوا  2000وق
ناك  طرق محددة عن طريقها تم تطوير                             ن في المجتمع وأن آل مسح مجتمعي يظهر أن ه أعضاء آاملي

ى تطوير فكر التعليم ل          ات  وأن ورش العمل والمحاضرات ساعدت عل لجميع وأن نشر الوعي عن اإلعاق
 . المشروع طور من التعاون داخل المجتمع آما آان له أثر إيجابي على حياة أولياء األمور واألطفال

 
ة الكاثوليكية                ية اإلغاث ية ، قامت جمع نظمات الدول   بالمساعدة في    NIESC  والمعهد    CRSوبمساعدة الم

يجة        رت  نت ي ظه نجاحات الت ى ال تمادًا عل ي إع يم الدمج م للتعل ق دع بادرات   خل ن والم ب المعلمي  لتدري
ية  يًا        .  المجتمع ات إجتماع ال ذوي اإلعاق اج األطف ي إدم ن ف ارات المعلمي ز مه ى تعزي افة إل ذا باإلض ه

 .  على زيادة الدعم المجتمعي لتعليم اإلطفال ذوي اإلعاقةCRSوأآاديميًا آما ساهمت جهود 
 

ى مستوى المجتمع قامت          للقادة المحليين  والمعلمين ومسؤولي     ) CSCs(’ لجان التوجية المجتمعية   ’ وعل
ئة إشراك المجتمع وتنظيم التدريب المحلي  واإلهتمام بعمليات حشد                        اد والدعم لتعب ير اإلرش الصحة بتوف
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ية      زة التعويض ن األجه ي تأمي ان ف دأت اللج يًا ب ام ، ومحل رأي الع تحرك و  (ال ي م ير ........) آراس وتوف
 . المساعدة في الدروس لألسر

 
ا ساعدت هذه اللجان ومعلمي الصف على تطوير برنامج        لألطفال  لمساعدة زمالئهم " دائرة األصدقاء"آم

ن في الذهاب من وإلى المدرسة وفي األنشطة األآاديمية واإلجتماعية              " دائرة األصدقاء "وبرنامج  . المعاقي
ى   دف إل ذي يه ن وال ال المعاقي ع األطف ة م ي حجرات الدراس يه ف م تبن اط ت و نش نمو ه ي ال م ف ير الدع  توف

 . العاطفي واألجتماعي والجسماني وآثير من األطفال المعاقين بدأوا يكملون مرحلة التعليم اإلبتدائي
 

 مفتاح النجاح :  المعلمون 
ة       يونج ’تحكي أم الطفل ن ’  ذات العشرة أعوام آيف أن اآلنسه     ’ف ة الحضانة قامت بزيارتها   ’آي  معلم

ناعها ب   ة إق رات محاول دة م ة ع تها للمدرس ل إبن يونج’و. أن ترس تكلم ،  ’ف ي أو ت تطيع أن تمش  ال تس
أن إبنتها قادرًة على التعلم                    تقد ب م تكن تع ا ل يرًا ألنه ا آث رددت أمه  ’آين’وأخيرا إستطاعت اآلنسه . وت

ناع األم     د عملت اآلنسه   . إق  ’فيونج’ مع العاملين في المجال التطوعي التأهيلي على مساعدة    ’آين ’وق
ى ا  ات   عل ها وإستخدام بعض الكلم ندما تحضر اآلنسه     .  لوقوف بنفس وم ع ن’وآل ي نزل  ’ آي ى الم إل

 !"ماما ، المعلمة هنا" بسعادة ’فيونج’لتصطحبها إلى المدرسة  تصيح 
 

يدة المكتسبة من المجتمع مع وزارة التعليم والتدريب التى تفاعلت مع الخبرات                       بادل الخبرات الج م ت د ت وق
 . لدمجي أحد مكونات اإلستراتيجية القومية للتعليم لمدة عشر سنواتبجعل التعليم ا

 
 أوضحت وزارة التعليم والتدريب أن التعليم الدمجي هو أآثر اإلستراتيجيات المناسبة      2000وفي  ديسمبر     

يم األطفال ذوي اإلعاقات وأنها عملت على تطوير خطة قومية للتطبيق            وقد طلبت الوزارة من منظمة     . لتعل
ية خد" ة الكاثوليك ات اإلغاث ة    CRS" م تراتيجية العام ن اإلس زء م ي ج يم الدمج ل التعل ي جع اعدة ف  المس

ي              يم اإلبتدائ راحل الحضانة والتعل نام لم يم في فيت د ُوضعت أهداف طموحه لتعليم األطفال ذوي           .  للتعل وق
ات    على % 70إلى   ثم تصل    2005من األطفال ذوى اإلعاقات في المدارس على عام          % 50دمج   : اإلعاق

 . 2010عام 
 

نظمة      ية     "وتدعم م ة الكاثوليك   إستراتيجية التعليم القومية بتعاونها مع وزارة التعليم          CRS" خدمات اإلغاث
تطوير خطط التوسع في التعليم الدمجي ، آما تساعد منظمة                   في التعرف على وتدريب      CRSوالتدريب ل

ي ا   ل ف الوزارة للعم ن ب ن العاملي ة م ة محوري ن  مجموع اريين فنيي ية آإستش ية والتعليم ات الحكوم لمؤسس
ى مستوى الدولة                   يم الدمجي عل ى نشر المعلومات عن التعل ن عل  الكثير  CRSوقد طورت منظمة    .  قادري

ن وعملت مع الوزارة ومؤسسات تدريب المعلمين لخلق نظام إشرافي يعمل من                      يف المعلمي رامج تثق من ب
برنامج مع معلمي            م في ال ه آل معل ويقدم هؤالء اإلستشاريون .  التعليم الدمجي على المستوى المحليخالل

تحديات والممارسات الجيدة التي تستخدمها منظمة                     م ويحتفظون بسجل لل ية مباشرة لكل معل المساعدة الفن
CRS       ى سياسة لتعديل نظام اإلختبارات                    .   في التدريب وزارة عل نظمة وال نهاية تعمل آل من الم وفي ال

ى مستوى ال     ك ليشمل األطفال ذوي اإلعاقات        عل ة وذل وألن التعليم في فيتنام تسيطر عليه الدولة تماما        . دول
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يف       ناك ضرورة لضبط وتول ان فه ل مك ي آ يوم ف ي نفس ال ناول نفس الصفحة ف م يت ل معل ة أن آ لدرج
 . السياسات إلتخاذ خطوات من أجل األطفال ذوي اإلعاقات

 
التأثير على حياة األطفال 

بدرجة " متالزمة  الداون" سنوات ولديه 10هو طفل عمره  ’هوانج’
شديدة،  وقد أراد أن يذهب إلى المدرسة ولكن والديه شعرا بالقلق من 

 حضرت ’ثـاى’معلمته .  أن المدرسة ومعلميه لن يستطيعوا مساعدته
 التدريبي وتعلمت آيف تساعد األطفال ذوي CRSبرنامج منظمة 

آرست المعلمة .  مهاراتهم وقدراتهماإلعاقات الذهنية على تنمية
 فعندما ذهب إلى المدرسة ألول مرة آان ’هوانج’نفسها لمساعدة 

 سنوات آان لديه الحد األدنى من المهارات األساسية وقد 5عمره 
ساعدته أسرته على أن يذهب إلى المدرسة مشيًا آما آانوا يمارسون 

معلمته ووالديه ومن عادة التحدث معه في المنزل،  وقد تقابل آُل من 
يرعاه صحيًا وذلك للتعاون في دعمه على تنمية مهاراته والبناء على 

وقد شجعته المدرسة على المشارآة في األنشطة آما ساعده . قدراته
. أصدقائه في المدرسة وفي المنزل في دروسه وفي تنمية مهاراته

 ينتقل ، وهو يشعر بالفخر، مع زمالئه من صف ’هوانج’وآان 
اسي إلى آخر وقد َحسن من قدرته على القراءة والكتابة ومهارات در

وأصبح لديه عالقات .  التواصل ، آما شارك في األنشطة المدرسية
جيدة مع أصدقائه ، وهو متحفز جدًا للدراسة فهو يمشي آل يوم إلى 
حجرة الدراسة مع أصدقائه ويحب الذهاب إلى المدرسة لتعلم أشياء 
. جديدة

 
نظمة     وُيظهر    د لخلق                        CRSعمل م ا مع المعه ًا ،  فهى بعمله  آيف أن السياسات والممارسات تعمل مع

اذح محلية مؤثرة لدعم التعليم الدمجي وبعملها في نفس الوقت مع أولياء األمور على المستوى القومي ،                    نم
ات   ات والسياس ن الممارس ة بي ة قوي ر عالق ى تطوي اهمت عل ناك  وعي قوم . س يوم  أصبح ه ثر وال ي أآ

فقد أصبح الناس على المستوى القومي أآثر إلتزامًا بدعم هذه الجهود عن طريق             . بضرورة التعليم الدمجي   
وقد طورت الوزارة لجنة توجيه خاصة بالتعليم       .  إصالح السياسات آنتيجة لنجاحات تطبيق البرامج محلياً        

نج    رات ل داف ومؤش تكماله بوضع أه يره وإس ة لتوف ددت سياس ي وح ي  . احهالدمج ع ف م التوس ي ت وبالتال
وفي النهاية إزدادت جهود حشد الرأي آما برهن على        . مصادر التدريب  وقدرة الدعم الفني للتعليم الدمجي       

 . ذلك ظهور مقاالت عن قضايا اإلعاقات في وسائل اإلعالم
 

د أظهر المشروع إعتراف قوي بضرورة تطوير ودعم شراآات تعاونية بين شرآاء الحكومة       ،  المعهد وق
ب  يم والتدري ال   –ووزارة التعل ن رج ي وبي ي والقوم توى المحل ى المس رعاية الصحية عل ي ال ن مقدم   بي

يم    نظمة      –التعل ن م نظمات الغير حكومية الدولية األخرى          CRS بي ن الم  بين برامج تدريب المعلمين     – وبي
انوي "في    ن المقاطعات    " ه ن المشارآين في المشروع وفي داخله –وبي وقد .  على المستويات المحلية  وبي
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بعض وعلى آل المستويات لتفهم وتقدير مزايا التعليم الَدْمجي وإلظهار                      ياء األمور مع بعضهم ال عمل أول
 . الممارسات الجيدة له ولتغيير السياسات التعليمية لدعم َدْمج األطفال ذوي اإلعاقات

 
د تفهم آيفية تطوير السياسات لدعم برامج التعليم           الَدْمجي بشكل افضل أمر حيوي لتحقيق الدعم الكامل        وُيع

برنامج ذه ال ثل ه نظمة .  لم ية  CRSوتواصل م لطات المحل م للس م أفضل الدع ية تقدي م آيف نام تعل ي فيت  ف
تعرف على العقبات التي تواجه التطبيق الناجح للتعليم الَدْمجي واإلسراع في تضييق                  ية لل ية والقوم واإلقليم

 . سات في مرحلة التطبيق إلزالة العقبات بالعمل مع المجتمعات وسلطات التعليم القوميةالفجوة  بين السيا
 

   فيتنام ویمكن CRSهى مدیرة البرامج في " أنانج براج"السيدة 
 : اإلتصال بها على العنوان التالي

Binh Minh Hotel, suite 342    27 Ly Thai To Street 
Ha Noi   Vietnam 
Tel: +844 934 6916 
Email: anat@crs.org.vn  
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 أخـــبار إقليـميه 
 

 الشبكات اإلقليمية
بكة  ى   EENETتشجع ش ز عل ي ترآ الم والت ول الع ات األخرى ح بادل المعلوم بكات ت ر ش م تطوي  وتدع

يم الَدْمجي ، وقد أنشأنا قسمًا على موقع         .   لتوفير المعلومات عن الشبكات القومية واإلقليمية       EENET التعل
ية          درة األساس ا الق تكم لديه أن منظم عرون ب تم تش ات أو إذا آن بادل المعلوم تمامات بت م إه ان لديك إذا آ ف
نا ، فربما نكون قادرين                       ى إتصال ب وا عل ود أن تكون يم الَدْمجي فنحن ن بدأ شبكة لقضايا التعل الضرورية ل

ى أن نوف     ر المطبوعات األساسية والمواد التي قد تساعدآم على تطوير شبكتكم ولكن نرجو أن تالحظوا           عل
 . أننا لسنا بمنظمة ُمَمولة وال نستطيع دعم شبكتكم ماليًا

 
تأثرة بشبكة          تواجد الشبكات الم ية         EENETوت يريكا الالتين برازيل (  في أم آما ) نيجيريا(وفي إفريقيا    ) ال

ديهم الحرص على إنشار شبكة معلومات في آينيا وفيتنام وجنوب آسيا وفي منطقة           توجد جماعات وأفراد ل     
  EENET في هذه الشبكات فيرجى اإلتصال بشبكتنا  أن تشارآوافإذا أردتم. الكاريبي

 
  ، ومقرها البرازیل ، موقعها باللغة البرتغالية Ed Todos شبكة أطلقت

 األخرى  ومنتدیات وتعرض فيه آـم آبير من المعلومات  والمواقع
:  إنظر  Ed Todosوألیة معلومات أخرى عن . المناقشات 

WWW.edtodos.org.br  
 أو 

 email: info@edtodos.org.br  
 

 
 الترجمـــات 

ا تق      EENETتحاول شبكة      يم الَدْمجي بلغات أخرى ، فمثًال بالشراآة                بكل جهده م مطبوعات عن التعل دي
رجمة عربية وأن نطور      SETI ومرآز   Save the Children UKمع   ر ت   في مصر إستطعنا أن نوف

ية                ة العرب تحدث اللغ تى ت دول ال تها لل ية صغيرة جدًا وال تستطيع أن           . الشبكة إلتاح ا ميزان والشبكة تحكمه
ور المترجم ع أج ترجمة   تدف ي ال اعدتنا ف نظمات الصديقة األخرى لمس رائها والم ى ق تمد عل ن وتع إذا . ي ف

ة            ذه الدوري رجمة ه تكم ت ابقة      (إستطاعت منظم ات س ة دوري إلى لغة أخرى  فيسعدنا أن تكونوا على        ) أو أي
 . إتصال بنا ربما نستطيع أن نجعل ترجمتكم متاحة لمئات من القراء في بلدآم أو منطقتكم

 
   الصومال -فال المعاقين في التعليم   حق األط

ية         رب أهل تها ح ي ترآ ية الت عوبات المتبق ى الص ب عل يدة أن تتغل ومال الول ة الص اول جمهوري تح
ية                     ير آل المؤسسات التعليم ى تدم ًا والتي أدت إل نى عشر عام ومع ذلك فقد إفتتحت في     . إستمرت إث

ية أعوام األخيرة مدارس عامة رسمية ومدارس خ          اصة مملوآة ألفراد في آل المناطق تقريبًا ، الثمان
ن           ص المعلمي بب نق ات بس ال ذوي اإلعاق ة لألطف دارس العادي تلك الم ان ب ناك مك ن ه م يك ن ل ولك
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ير مرضية وعدم الوعي ، وقبل آل شيئ بسبب عدم وجود سياسة تعليمية                      ن واإلتجاهات الغ المدربي
بار            ن في اإلعت ال المعاقي وق األطف ذا   .  تضع حق إن   وله  وهدفها العام DAN" شبكة العمل لإلعاقة  "ف

دأت العمل وعن قرب مع وزارة التعليم لخلق بيئة تعليمية تستقبل                 ن ب ة المعاقي ى رعاي هو العمل عل
ات         ال ذوي اإلعاق ري  ومعلمي المدارس اإلبتدائية من               . وتساعد األطف د قامت الشبكة بدعوة مدي وق

ا دعت وأو               نى عشر مدرسة في العاصمة آم ال المعاقين  والمسؤولين في وزارة           أث ياء أمور األطف ل
 : التعليم إلى ورش عمل  رآزت على

 ) أنواعها(تفـهم اإلعاقات  
 خبرات مع األطفال ذوي اإلعاقات 
 )عوائق إجتماعية وبيئية(عقبات دمج األطفال ذوي اإلعاقات في المدارس العادية  
  الدمجي\التعريف بالتعليم التكاملي  
يات إق  ى       إتفاق ول عل ي الحص ات ف ال ذوي اإلعاق ق األطف ة بح ية خاص ية ودول ليم
 . التعليم

 
ام            نذ ع د إهتمت الشبكة م ن بما فيها الحق في                 1997وق وق المعاقي ية خاصة بحق  بعمل حمالت توع

ائل اإلعالم ونشر الكتيبات وتنظيم المناسبات في                  ك عن طريق وس يم وذل " يوم الطفل اإلفريقي  "التعل
يوم العال  "و   ن   ال تحول الذي حدث في الممارسات والسلوك تجاه األطفال ذوي     " .  مي للمعاقي ورغم ال

 ُينظر إليه على أنه مجرد البداية ، وال يزال          DANاإلعاقات في المدارس العادية ، إال أن عمل شبكة          
ناك حاجة ملحة إلى       ال إدخال مكونات اإلعاقة في نظام التعليم القومي، عمل إيجابي لحقوق األطف      :  ه

 . ذوي اإلعاقات في التعليم وتفعيل دور القوانين التى تحارب التفرقة
 

  DANجاما محمد عسكر و عبدالكریم محمود و الشيخ ميوس من 
 : الصومال ویمكن مراسلتهم على" هارجيسيا"ومقرهم في 

dansomland@hotmail.com  
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 رســـائلكم 
 

  نيبــال - التغلب على عقبات  الدمج 
 

ة        ْدُت دوري د َوَج ألول مرة أجد مواد مقروءة ذات فائدة للناس                      EENETلق ي ،  ف ة في عمل ي للغاي يدة ل  مف
ن والمهمشين في التعليم، خاصة المعاقين          ومنظمتي هى أول منظمة غير حكومية للمعاقين تعمل        .   العاديي

ن في المدارس      من أجل دمج األط       ال المعاقي . وقد واجهتنا مشاآل وعوائق آثيرة إللحاقهم في المدرسة         .  ف
نى أفضل حاالً             نى أشعر بأن تكم جعلت تى لدوري تدُت أن أشعر بالحزن ألني ال أملك حذاء ،   . "ولكن قرائ إع

دام              دون أق ًال ب ا قابلت رج وم م د قرأت أخبارًا عن ناس يعملون في ظروف معادية لب           "وفي ي ناء محتمع  وق
 . وموادآم المقروءة هى فعًال تلهم وتدعم شخص مثلي يعمل في قطاع  اإلعاقات في مجتمع  نامي .  أفضل

 مها براساد هادخال ، منسقة برنامج ، مرآز التأهيل للمعاقين
  باراسار تول ، نيبال 10بلدیة فياس  , تاناهون 

Email: ghanakhadka@yahoo.com 
 

 "CD-ROMنهنئكم على  أصدار القرص المدمج  "
 

ع شبكة      CD-ROMإن القرص المدمج        سهل اإلستخدام جدًا وهو أداة مفيدة وعملية         EENET لموق
 . نقدم لكم الشكر الكبير من شعب جنوب الهند. جدًا وتحتوى على آم آبير من المعلومات

N. Madhu Balan, 352, T.N.H.B., 
Vennampatti, Dharmapuri. P.O 636705h,
Tamilnadu, India. 

Email: madhubalan93@hotmail.com 
 

 2005 حدیث وسوف یكون متوفر عام CD-ROMسوف یصدر قرص مدمج : المحرر
 

  ليبيریــا – إنطالق التعليم الدمجي في مرحلة ما بعد الصراع
 

ة الحرب األهلية عام         بل بداي  في آال القطاعين – آان هناك مدارس تربية خاصة لألطفال المعاقين    1989ق
ير رسمي       وقد ) . بعضها تهدم تمامًا أثناء الحرب    ( ولكنها لم ُتفتتح مرة أخرى  منذ  الحرب           –الرسمي والغ

ن المع    ق آالف م ار ح ى أنك هيالت إل ذه التس تفاء ه يم أدى إخ ي التعل ن ف ت .  اقي د تقدم الم "وق رآة الس ح
يريا       إلى الحكومة بإلتماس مطالبة بتوفير ودعم التعليم الدمجي         MOPAR-Liberia"  والمصالحة في ليب

بدأ برنامج التعليم الدمجي يوم                 ى المستوى القومي ، وسوف ي وقد بدأت الحرآة   .  2004 يوليو عام    26عل
 . طات المدرسة والمنظمات ووزارة التعليمفعًال سلسلة من اإلجتماعات مع سل

 
 نيدوتيه ب توربور 

 :   یرجى المراسلة على العنوان التاليMOPARلمعلومات أآثر عن برنامج التعليم الدمجي لحرآة السالم والمصالحة 
Email: moparliberia@yahoo.com  
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 على شریط سمعي " ع من التعليمتمكين الجمي" 
 

ة    ابقة لدوری دارات الس ي  اإلص الكم ل كرًا إلرس ن    "EENETش يع م ن الجم تمكي
يم  ية لمحتواها             "  التعل الجودة العال دًا ب د ُبهرت ج هل في  نيتكم إصدار نسخة       .  ولق

رائط   ى ش يت"عل ل     " آاس م خل ن لدیه يرا م اعد آث وف تس ا س ث أنه معية؟  حي س
ير       ا آث ا أواجه صعوبة شدیدة في متابعة األخبار والمجالت والجرائد            بصري ، فأن ا م

 . والتي  تتناول أمور جدیة تفيدني في عملي ، فالشریط السمعي سوف یفيدني آثيرًا

سوبهاش أ داترانج ، الهند 
Email: subhashdatrange@yahoo.com  

 
  طبعات أآثر من الدوریة  بطریقة طباعة برایل EENETوف ُتصدر شبكة س: المحرر

 . 2005 – 2004وعلى شرایط سمعية في عام 
 
 

   الهــند - الترجمة إلى لغة تيلوجو 
 

ة            تلقى دوري ند ون االت ممتازة للغاية فى                 EENETنحن من اله تظام ونجد أن المق يم الدمجي بإن  عن التعل
تلف      دم إستراتيجيات مخ ومن المفيد لمنظمتنا أن نتتبع النماذج  الجيدة . ة تتالئم مع العالم في التعليم الدمجيتق

وسنعمل على توزيعها للجميع وبما     " التيلوجو"وننحن نحتفظ باألعداد وسوف نترجمها إلى لغتنا المحلية           . 
 . في ذلك السلطات الحكومية

 

 د ب ج سونداري ، سكرتير منظمة اإلغاثة للمعاقين، الهن
Email: roh_hdp@yahoo.co.in  

 
 " تمكين الجميع من التعليم"التواصل عن طریق دوریة 

 

د قرائتي لمقالة السيد       قمت ) العدد السابع ، عن الطالب المكفوفين في ،رواندا،       (في دوريتكم   " آارانجوا"بع
ه وأخبرني عن مشروعه        – Arfica Group of Stendal( وفي النهاية جاء لزيارتي في .باإلتصال ب

afrikaareis (     وأنا .  وقد حدثنا عن مشروعه وقد وافقنا على دعمه       . والتى قمُت بـتأسيسها منذ عدة سنوات
يد    يئ ج ذا ش م وه نا باإلتصال به د قم ناك  وق اعدهم ه تطيع أن نس نا نس عيد أن بريد  .  س ذا ال م ه ب لك وأآت

 . نرجوا أن تواصلوا هذا الجهد العظيم.  طلعكم على تأثير هذه المقالة الواردة في دوريتكم اإلليكتروني أل
 

 المانيا ) ستيندال سابقا(جيرهارد رویتهير، روهال 
Email: rhodender@yahoo.com  
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 مطبــــوعات مـــفيدة
 

An Investigative Study of the Abuse of Girls in African Schools 
Education paper no. 54 (2003) F. Leach, V. Fiscian, E. 
Kadzamira, E. Lemani, P. 
Machakanja 
:متوفر على الموقع اإلليكتروني   

 WWW.dfid.gov.uk 
Email: enquiry@dfid.gov.uk 
Tel: +44 1355 843132  

 
 

Education in Emergencies: A toolkit for starting and managing education in 
emergencies (2003) Save the Chidlren UK 

يم الَدْمجي آحزء أساسي من اإلستجابة للطوارئ                     ية التعل تاب  نعرض قضية أهم ذا الك   ، والكتاب في ه
تأثرون بحاالت الطوارئ  وآيف يمكن أن تتغير فرص التعليم ، وهو                               ن  ي ال الذي م األطف يستكشف من ه

  . EENETمتوفر على موقع .  يحتوى على عشر أدوات بعناوين تبدأ من  التقييم وحتى تثقيف المعلمين
 
 

Helping Children Who Are Deaf (2004) 
S. Niemann, D. Greenstein, D. David 
ISBN: 0-942364-44-9 
م ، ومع ُصم آبار ، والعاملين في مجال                  ال ُص ا أطف تى لديه ره بالشراآة مع األسر ال م تطوي تاب ت ذا الك ه

ن    ثر م ي أآ يم ف ال الصحة والتعل ي مج ن ف ية ، والعاملي ية المجتمع ة17التنم بوعات .  دول ن المط و م وه
يع   تاحة للجم بة والم ية والمناس ال ذوي   وه.  العمل بكر لألطف م الم ية للدع لة الغرب ي السلس تاب ف انى آ و ث

 : اإلعاقات حتى عمر خمس سنوات  ومتوفر لدى 
The Hesperian Foundation PO Box 11577, Berkeley 
California 94712-2577 USA 
Email: bookorders@hesperian.org 
Website: WWW.hesperian.org 
Price: $12 
 
 
Inclusive Education Initiatives for Children with Disabilities: 
Lessons from the East Asia and Pacific Region (2003) 
UNICEF 
Published by Darnsutha Press Co. Ltd,, Thailand 
Available from:  
UNICEF, East Asia and Pacific Regional Office, 19 Phra Atiti Road 
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Bangkok 10200, Thailand 
Tel: +66 23569400 
Fax: +66 22803563/4 
Email: eapro@unicef.org 
 
 
Missing Out on Education (2003) 
Save the Children UK 
ISBN 1 84187 077 3 
ع مجموعات من الدارسين المعرضين للخطر في المملكة المتحدة والذين تعرض                        تاب أرب ذا الك ناول ه يت

ة          ية طويل ترات زمن توقف لف يمهم لل ذه المجموعات تشمل شباب ممن يطلق عليهم ذوي الصعوبات        . تعل وه
ؤال ي اللجوء السياسي وه ن وطالب لوآية ، الالجئي ية والس ك العاطف ي وآذل نف الداخل تأثرون بالع ن ي ء الذي

 : ومتوفر لدى . ذوي اإلحتياجات الطبية المعقدة 
Plymbridge Distributors  
Tel: +44 (0) 1752 202301 
Email: orders@plymbridge.com 
Price: £6.95 +p&p 
 
 
Planning Working children’s Education 
A guide for education sector planners (2004) 
Save the Children UK 

يم   تراتيجيات التعل اتهم بإس ال  وعالق ة األطف ل مواقف عمال ة تحل ذه الورق االت .  ه ان ح ناول ثم وهى تت
ون       ال يعمل يم ألطف ير التعل دى  .  للدراسة لتوف يم ال    Save the Children UKول يم   خبراتها في تدع تعل

ون ،  وهى تقدم مجموعة من التوصيات عن آيفية تناول إحتياجات هؤالء األطفال في        ن يعمل ال الذي لألطف
  .EENETوهى متوفرة على موقع . قطاع التخطيط للتعليم

 
Schools for All: Including disabled children in education (2002) 
Save the Children UK  

يها تاب توج يم َدْمجي    يتضمن الك ات تعل ور ممارس اول أن تط يم وتح ي التعل ن ف يدة تخاطب العاملي ت مف
ن    ال المعاقي توفر اآلن        . لألطف ذا المصدر م ى النسخة المطبوعة         –وه رايل وعلى   – باإلضافة إل  بطريقة ب

معي  ريط س توفرة     . ش بانية م ية واألس ية والروس ية والبرتغال ية والفرنس يزية والعرب بعات اإلنجل والط
  . EENETرونيًا عن طريق شبكة إليكت

 
Village Learning through Children’s Schooling (2002) 
S. J. Mosko 
ذا الكتاب الشيق والذي يتصف بسهولة القراءة  يوثق لبرنامج تجريبي في منطقة شمال جوندر في أمهارا         ه

)North Gonder zone, Amhara  (      يم األس ل ومستمر للتعل ال   وهو يعرض طريق بدي اسي  لألطف
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ن يعيشون في هذه المنطقة       والكتاب يدعو إلى ضرورة تبنى بدائل للتعليم الرسمي إذا آان لمبدأ التعليم            . الذي
 : متوفر لدى.  للجميع أن يتحقق

Save the Children Norway PO Box 6589, Addis Ababa Ethiopia 
Email: scne@scne.org 
 

 
THE UNIVERSITY 
OF MANCHESTER 

 
EENET 

Educational Support 
And Inclusion 

School of Education 
The University of Manchester 

Oxford Road 
Manchester M13 9pl, UK 
Tel: +44 (0) 161 275 3711 
Fax: +44 (0) 161 275 3584 
Email: info@eenet.org.uk 
Web: WWW.eenet.org.uk  

 
 EENETيرجى إخبارنا عن أية مطبوعات قمتم بإنتاجها أو توصون قراء شكبة 

بقرائتها 
 
 


