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ان الختامي   الب

ب مدرین) ة (تدر م   ورشة العمل اإلقل

م والمجتمع"   "دمج الطفل العري ذ اإلعاقة في التعل

ل  7 -2القاهرة:    2016إبر
  

م والمجتمععنوان " تحت ة صاحب السمو الملكي األمیر طالل " دمج الطفل العري ذ اإلعاقة في التعل رعا و
س المجلس الع ة، عبن عبد العزز رئ ة (تدرب مدرري للطفولة والتنم م  ،ین)قد المجلس ورشة العمل اإلقل

القاهرة، 2016إبرل  7 – 2خالل الفترة من  ة  ة العر ل و  مقر المنظمة الكشف الشراكة والتعاون مع 
ة، و  من ة العر ة، والمنظمة الكشف ة "أجفند"، وجامعة الدول العر البنك اإلسالمي برنامج الخلیج العري للتنم

ة. ة العر ة االقتصاد تي للتنم و"، والصندوق الكو س س ة والعلوم والثقافة "اال ة للتر ة، والمنظمة اإلسالم   للتنم

ة إلىالورشة هدفت  م ل عام والمعنیین إعداد وتأهیل مدرین من أجل اإلقل ش ة المجتمع  م والدمج  توع التعل
م الدمجي في مجال الطف م والمجتمع وتطبی والتعل ان دمج الطفل العري في التعل ة وٕام أهم ل خاص  ش ولة 

م الدمجي ة تمثلت في  الورشة ، وتضمنتالتعل ة عدة محاور أساس ة والعر م الدمجى، والمواثی الدول عة التعل طب
ة لدمج ا فيالمتعلقة بدمج ذو اإلعاقة  ة والعر م والمجتمع، والتجارب األجنب  فيألطفال ذو اإلعاقة التعل

صرة  م الدمجى لذو اإلعاقات ال م الدمجى، والتعل م الدمجى، واألدوار الداعمة للتعل م، ومعاییر التعل التعل
ة وذو  ة والذهن ة والحر   طیف التوحد. اضطرابوالسمع

ة ایالمعلممن  امتدر 65شارك في أعمال الورشة  م ورعا ألطفال من ذو اإلعاقة ن والعاملین في مؤسسات التعل
ادات الكشافةوتأهیلهم  ة  11من  وق حرن-  اإلمارات-األردن (دولة عر ة الس - ال ت -السودان  - عود  - الكو

ا –المغرب  -مصر  - لبنان  من - مورتان   .)ال
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ات  المتدرین شتى أسالیب خاللهامارس  ،عمل وورش متوازةجلسة  20أكثر من مد  وعلى  ،التدرب وفن
ة ارتكزت على توظیف الم مجموعات  معشامل ومتكامل  تدربعرفة والمهارة في تنفیذ برنامج واعتماد منهج

غرض )، TOT'sالمدرین ( إثارة الوعي االجتماعي حول دمج طب من خالله دلیل تدربي وآخر استرشاد 
ة هذا المفهوم علما ومعرفة  ر ثقافة المتعاملین مع هذه الفئة، وتوظیف الفنون لتنم األطفال ذو اإلعاقة، وتطو

  وممارسة.

ا التعاون مع شر ة  ة التي یتبناها المجلس العري للطفولة والتنم ة االستراتیج ا ءوانطالقا من الرؤ ه تجاه قضا
ة هي النهج الحقوقي المتكامل ونهج و ذ العرب من األطفال  اإلعاقة، والتي ترتكز على ثالث منطلقات أساس

م والمجتمع ة وٕاعادة بناء الذات، من أجل إدماج الطفل العري ذ اإلعاقة في التعل ة والمشار وف  الحما
اناته وقدراته، ات والمواثیو  إم فلتها له االتفاق حقوقه التي  ة في الحصول على فرص  ٕاعماال  م ة واإلقل الدول

م والصحة والثقافة  والفن وغیر ذلك من الحقوق مثل عدم التمییز والمساواة وتحقی مجتمع متكامل عادلة في التعل
ع،  قدم دعما للجم عزز نشوء مواطنة و ا  اآلتي:إنسان    أوصى الحضور 

م والمصطلحات الخ .1 مي لتعدیل المفاه مجال ذو إعداد دلیل مفاه اإلعاقة، وفقا ألحدث ما وصلت اصة 
م. له ة توحید هذه المصطلحات والمفاه غ ة الحدیثة،   النظرات العلم

یز على  .2 ة القادمة حول التر مفهوم الثقافة إلى جانب التعلم، واستحداث محور في الدورات التدرب
الشعر والقصة  اله  مختلف أش ما األدب  ة الس ون ضرور مستهدف ضمن الممارسة الثقاف م ة  والروا

ة. ة الدمج  العمل

، وخلقا لبیئة  .3 ة النهوض بدور توعو غ المعنیین والمستهدفین من الدمج  السعي إلى االحتكاك أكثر 
 داعمة للدمج.

وادر للمساهمة في  .4 ة لنشر ثقافة الدمج، وٕاعداد وتدرب  م في البلدان العر الفروع واألقال التواصل أكثر 
ة.الع ة الدمج  مل

ذا اإلعالمیین لدعم الجانب الحقوقي والتنمو  .5 ل أوسع، و ش اسیین   الداعم للدمج.التواصل مع الس

سي في برامجهم  .6 ون رئ م ة بإقرار الدمج  ات التر ل م و ة والتعل تفعیل شراكة أوسع مع وزارات التر
ل أكثر توسعا وتعبیدا ألرض  ش ة.والتأكد من نشر ثقافة الدمج  ة الدمج  صالحة أكثر للعمل


