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علي مستوي العالم ذوي اإلعاقة متعلمینلل دامجالتعلیم ال نحو التغییر  
 

الذین یعانون من إعاقات مع أقرانھم  شخاص، وتعلیم األدامجالتعلیم ال حولرا دولیا لقد حضرت مؤخرا مؤتم

ن اعترافا ببیایا، المؤتمر في ساالمانكا، إسبانعقد قد . ویةالنموذجیین في الفصول الدراسیة العادیة للمدارس المجتمع

 ةالخاص ربیةدا عن نموذج التبیان ساالمانكا أول دعوة دولیة قویة للتحرك بعی یعتبر. و1994الیونسكو للسالم عام 

للمدارس النموذجیة. ذاتھا في الفصول الدراسیة جمیع المتعلمینأن یتم تعلیم فضیل إلي ت،  عزلوال  

 

عدد أیضاً وكانت كل قارة ممثلة. وكان ھناك ، دولة 60ن من أكثر من ء المشاركووجا كان المؤتمر تجربة مدھشةقد و

مھات والمعلمین اآلباء واألكما كان ھناك الكثیر من مسؤولین على مستوى األمم المتحدة. المن وزراء التعلیم و

الذین  شخاصحكومیین، واألاإلعاقة والشباب وكبار السن والمسؤولین ال ذويواألشخاص  مناصرینواألساتذة وال

یتحدثون العدید من اللغات.  

 

معا، اجات والحلول االحتینظرنا إلي ، وتحقیق الدمجلحواجز التي تحول دون ا بحثنافكرنا معا، ووجلسنا معا، 

فیما یتعلق  ینجمیعھم إیجابیكان شخص، و 400أنھ كان اجتماعا لحوالي  الرائع شئالووضحكنا معا. دلنا معا، جاتو

. یتحقق  لكى الدمج نحوسیستغرقھ التغییر الجوھري ا واقعیین فیما یتعلق بالجھد والوقت الذي ج، ولكنھم كانودمبال

عندما یتعلق األمر بالطالب الذین یعانون من و، فأنظمة التعلیم معروفة أكثر بمقاومتھا للتغییر مقارنة باالبتكار 

مھمة ھائلة.فھي إعاقات   

 

ھل یحدث التغییر؟ نعم و ال  

الخطوات ا سلسلة من توصفقد داخل حدوده. و دامجلنشر التعلیم ال بلدھمتین من لیبیا وصفتا خطط امرأجلست مع 

البناء ومطورة بشكل جید مع مرور الوقت. وھدفھم ھو البدء في عدد صغیر من المدارس، الومرتبة وال ةالطموح

، دامجالمدارس التي تعمل على نحو ن عدد كبیر م إیجاد، إلى 2013بحلول عام یھدفون تدریجیا من تلك القاعدة. و

توفیر نظام دعم للمدارس والمعلمین.أیضاً وتوفیر التطویر المھني لعدد كبیر من المعلمین، و  
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یبیا لتقدیم ورشة عمل حول صدیقتي وزمیلتي ریما الصالح من میسیسوجا، أونتاریو إلى السفر إلى ل دعوة تتمقد ل

لدول األخرى لتغییر اإلیجابي. ومن المثیر لالھتمام أنھ في حین تعترف انحو االدولة  ھذهوالتوحد دعما لخطط  دمجال

كندا. وھذا ھو أحد األسباب  داخل والتقدیر القلیل من االعترافما یكون ھناك  ھ أحیانا، إال أنمتواجدین بینناال روادبال

نحن بحاجة إلى أن نكون أكثر . CAIE جمعلمي الدمجمعیة الكندیة لال ینشئوندا منا، بما في ذلك ریما، التي جعلت عد

  یمكنك زیارة،  CAIE. إذا كنت ترغب في معلومات عن للجمیع نحو الدمجنشاطا في الدعوة إلى التغییر 

caie.info  ،یعلمون عنھ كوالمعلمین اآلخرین في مجتمع درسیندع الم.  

 

روبا یتحدثون عن تجاربھم مع وأو أفریقیاو بیةضا إلى شباب من أمریكا الجنوفي ساالمانكا، استمعت أی ناأثناء وجود

لصالح  وألن یكونوا ناشطین قیِد لذوي االعاقة،سھم لرفض نظام تعلیمي أبوي ومج. وقد كرسوا أنفدمورؤیتھم لل عزلال

متالزمة داون جزء  أن تكون لھا قدر تيالوامرأة شابة من لبنان، ایا، م وجھ التحدید وھيج. شخص واحد على دمال

ً وقد قضینا . لدمجشغفھا ل عنبقوة ت تحدث،  نھایوكتمن  لمناقشة وقتا طویال  وأصدقاء آخرین والدتھاو یاامأنا ومعا

التقدم في لبنان.  

 

اآلخرین في  من األشخاص . وھم یمثلون الكثیریننحو الدمج تحركبدایة ال من لیبیا ولبنان ھم شخاصھؤالء األ

 من أجل تحقیق أھدافھم مازال أمامھم الكثیررص الجدیدة لجمیع المتعلمین. التخطیط للمستقبل والف من حیثالمؤتمر، 

مع جمیع األطفال في المجتمع أن یتفاعل . ومع ذلك، فإن لدیھم أیضا العزم واإلیمان بحقوق اإلنسان، وقیمة واقعیا

بعضھم البعض.  

 

. دامجةإلي مدارس المدارس الكندیة  تحویلنیة في الشخصیة والمھ ریادتھم علمینالكندیین والم مدافعینناقشت مع ال

في عنا في بعض أجزاء أمتنا والمقاومة القویة في أجزاء أخرى. ومن األمثلة المعروفة  كبیروھم على درایة بالتقدم ال

وأقالیمنا الشمالیة الثالثة وعدد متزاید من النظم المدرسیة  دامجة،یاسات جامعة نیو برونزویك البلدان أخرى س

ة.الفردی  
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من ستفادة قادرین على االال غیر للمتعلمین" ربیة الخاصةوذج التنمالكندیة دعم  یاتومع ذلك، تواصل معظم الوال

ج، فمن الخطأ االستمرار في وجود دمإذا كان الھدف النھائي ھو ال ". ومن وجھة نظري،ینالتعلیم مع أقرانھم النموذجی

إذا كان ھناك بعض الطالب وھو الھدف المشترك.  دمجوأقترح أن یكون ال ،التعلیم مسارین للتعلیم واإلعاقة في سیاسة

وال ینبغي لھؤالء الطالب ھو استثناء  التخطیطف، أن البرنامج الدامج لن ینجح بسھولةاحتیاجاتھم وقدراتھم  تُظھرالذین 

بسھولة، فإن الكثیرین بول مقإذا كان ھناك خیار بدیل متاح وألنھ اعتباره مسارا بدیال لمجموعة كاملة من الطالب. 

جمیع.لل الدمجإلیھ بدال من العمل حقا على سیتحولون   

 

 حالةخیارات اللتعبیر عن " لالدمجظمة المدرسیة مصطلح "ألنوا كندیةیات الالضافة إلى ذلك، تستخدم بعض الوإلبا

د خیار آخر في إطار ھو مجر جملد. ویبدو أنھم یعتقدون أن اةلخاصا ربیةالتي تشكل جزءا من نموذج الت ةالتعلیمی

التعلیم  الخیار الوحید القائم على القبول وحقوق اإلنسان في ، إنھلیس مجرد خیار آخر ولكنھ، ةالخاص ربیةنموذج الت

الناس إلى فھم ما تعنیھ حقوق اإلنسان والعدالة االجتماعیة في التعلیم بالنسبة للمتعلمین  حریكللجمیع. ومن الصعب ت

تحفظ بال معروفینالمسؤولین عن التعلیم  شخاصومعظم األ التعلیم مھنة محافظةفمن إعاقات وأسرھم. الذین یعانون 

للنظر إلى جمیع  كثر قوةدیدة وأطریقة ج لدمج یعتبرفي إدراك أن ام ویجب دعمھ ،المرونة واالبتكار أكثر من

المتعلمین من أجل إقامة مجتمع تعلیمي عادل اجتماعیا.  

 

ممكن  دمجونحن نعلم من خبرتنا أن ال إلى األمام. دامجنقل التعلیم اللویة عزمنا جة إلى تجدید وتقنحن في كندا بحا

یجب أن  م، وأنھكي یبقيل وجد دمجنا وأنظمتنا المدرسیة بأن البحاجة إلى إقناع حكومات اآلننحن إیجابیة. ھ ونتائج

المستقبل. نحومع الدول األخرى  واحركیتوي التعلیمتحفظ ال تنازلوا عن ی  

 

 حیث أنھم ،دمجا الشمالیة الثالث سیاسات للولدى نیو برونزویك وأقالیمن، لدعم التغییر اإلیجابي في كندا لدینا المعرفة

جاكي  ،یأتي من إنجلترا دامجھناك اعتراف آخر بالخبرة الكندیة في التعلیم ال. الدامجة اتممارسالفي  استثمروا

ھاملتونضاحیة مدرسة إدارة مجلس ن باجوس ولیھ غاالمبوس، وكالھما م جولة ب یقومون ،وینتورث الكاثولیكیة -

دراسات التعلیم  مركزمن قبل  قد تمت دعوتھم. وفي الوقت الحالي بینما أكتب في ھذه المدونةلترا جان فيمحاضرات 
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ة، وربما في لشمالیوسوف یناقشون كیف أصبح ھذا البرنامج أول نظام مدرسي كامل في أمریكا ا في بریستول دامجال

.دمجال نحوالعالم، لالنتقال   

 

 عالميالیوم الحتفال باالھذا األسبوع، بمناسبة  حكومة االتحادیة الكندیة أعلنتومما یبعث على االرتیاح أن ال

 لحقوسوف ت ،األشخاص ذوي اإلعاقة لألشخاص ذوي اإلعاقة، أنھا بصدد التصدیق على اتفاقیة األمم المتحدة لحقوق

جمیع حكومات المقاطعات وجمیع  إليالرسالة  تصل بعدد من الدول األخرى التي صدقت على االتفاقیة. نأمل أن كندا

ة لدینا.ینظمة المدرساأل  

  


