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أواًل. التعليم الدامج في حاالت الطوارئ

تشير اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في المادة 11 منها إلى أن الدول األطراف “تتعهـد، وفقـًا اللتزاماتهـا 
بمقتـضى القـانون الـدولي، بمـا فيهـا القـانون اإلنـساني الـدولي والقـانون الـدولي لحقـوق اإلنــسان، باتخــاذ كافــة التــدابير 
الالزمة لضمان حماية وسالمة األشخاص ذوي وذوات اإلعاقة الذين يوجدون في حاالت تتسم بالخطورة، بما في ذلك 

حاالت النزاع المسلح والطوارئ اإلنسانّية والكوارث الطبيعّية”. ففي هذه الحاالت، غالبًا ما يتعّرض األشخاص ذوو 
فين من ذوي وذوات اإلعاقة أثناء حاالت الطوارئ نتيجة  وذوات اإلعاقة إلى التهميش. كذلك قد يتزايد عدد المصنَّ
ارتفاع عدد المصابين. فقد تسّبب حاالت كهذه صدمات نفسّية وإعاقات جسدّية وحسّية لألشخاص المعّرضين/ات 

لها، ما قد يحد من قدرتهم/هّن على الوصول إلى االحتياجات األساسّية مثل الغذاء والطعام، وكذلك التعليم. ويزداد 
شة في االعتبار، ومنها  ل في حاالت الطوارئ احتياجات الفئات الُمَهمَّ ًة إذا لم تأخذ برامج التدخُّ هذا األمر صعوبًة خاصَّ

االستمرار في التعليم. لكن ما المقصود بمصطلَحي “حاالت الطوارئ” و“التعليم الدامج”؟

ي يدعو إلى التصّرف العاجل. ويمكن ألي كارثة، سواء أكانت طبيعّية  ُيقصد بحاالت الطوارئ حدوث فعل مفاجئ وجدِّ
أم من صنع اإلنسان، أن تشّكل حالة طوارئ إنسانّية، وخاّصة إذا اقتضت الحاجة تقديم مساعدة إنسانّية دولّية لدعم 
السّكان المتضّررين. وبتعبير آخر، ُتعرف حالة الطوارئ اإلنسانّية بأنها الحالة التي تقتضي تقديم الدعم الدولي لتلبية 

االحتياجات األساسّية للسّكان، مثل الغذاء والماء والمأوى والحماية وغير ذلك من أساسّيات الحفاظ على الحياة. 
ويتمّثل التعليم في حاالت الطوارئ بالبرامج التي تمنح فرصًا تعليمّية في حاالت األزمات لجميع األشخاص باختالف 

ر والتعليم االبتدائي والثانوي والمهني وسواها.  ل الُمبكِّ مراحلهم العمرّية، مثل برامج التَدخُّ

هنا تأتي أهمّية التعليم الدامج في ظّل حاالت الطوارئ. فعّرفت منّظمة األمم المّتحدة للتربية والعلم والثقافة 
)اليونسكو( التعليم الدامج بشكل عام بأّنه عملّية مستمّرة تهدف إلى تحديد الحواجز التي قد تحدُّ من حضور المتعّلمين 

والمتعلمات ومشاركتهم/هّن وإنجازهم/هّن والتغّلب عليها. وبالتالي، يشير التعليم الدامج إلى تغيير النظام التعليمي 
من خالل تحديد الحواجز وإزالتها، وليس بتغيير الطفل/ة نفسه/ها لكي يـ/تندمج في بيئة تعلمّية غير مرنة، أي تلك 

المصّممة لتلبية احتياجات األشخاص المتشابهين وبالطريقة نفسها. فالتعليم الدامج هو إذًا:

مسار مستمر وليس إجراء لمّرٍة واحدة فقط؛	 

يهتّم بتحديد الحواجز التي تعيق قدرة بعض األطفال على الوصول إلى التعليم على قدم المساواة مع 	 
أقرانهم، وإزالتها؛

يشمل جميع المتعّلمين والمتعّلمات ومشاركتهم/هّن وإنجازهم/هّن، بمن فيهم ذوو وذوات اإلعاقة. 	 

إنَّ تأمين إمكانّية الوصول إلى التعليم في حاالت الطوارئ لألطفال ذوي وذوات اإلعاقة هو أمر في غاية األهمّية، إذ إنَّ 
الصعوبات التي غالبًا ما تواجه هؤالء األطفال  في االلتحاق بالتعليم أو االستمرار فيه في الظروف العادية، تتفاقم في 

حاالت الطوارئ، ال سيما وأن تعليم األطفال ذوي وذوات اإلعاقة ال ُيعتبر من ضمن األولويات في حاالت الطوارئ، وخاّصة 
في حاالت النزوح. وبما أّن هؤالء األطفال يشّكلون أقلّية، غالبًا ما يزداد تهميش احتياجاتهم/هّن في حاالت النزوح.

قد يصعب في حاالت الطوارئ تجهيز المدارس بشكل كامل، لكن قد يكون من الممكن توفير إرشادات للمعّلمين 
والمعلمات حول كيفّية التعامل مع التالمذة في البيئات التعلمّية الدامجة. وال بّد للجهات المعنية بالتعليم وصناعة القرار 

من السعي المستمر لتيسير الوصول إلى البيئة التعلمّية ولضمان استفادة الجميع، وال سيما األشخاص ذوي وذوات 
اإلعاقة، من كل تدّخل معتمد.  وفي الوقت عينه، ال بّد من إجراء التعديالت الالزمة لتمكين األشخاص ذوي وذوات 

اإلعاقة من الوصول والمشاركة الفاعلة، ففي الغالب ال يتوافر َنهٌج واحد مناسب للجميع.  

https://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-a.pdf
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الجدير بالذكر أّن تجارب كثيرة قد أثبتت أن االستجابة للحالة الطارئة وفرت فرصًة لتحسين المعايير السابقة للتعليم أو 
أضافت طرقًا ووسائل للتعليم بشكل أفضل، ومنها إشراك األسر وتفعيل دورها في العملّية التعليمّية، والتعليم عن ُبعد، 

وتعليم األقران، وتطوير التعليم المجتمعي، بما في ذلك تحقيق أقصى استفادة من الموارد المحلية المتاحة باألخص 
لتوفير التعليم لألطفال غير الملتحقين بأنظمة التعليم النمطية أو غير المستفيدين منها. 

من منظور آخر أوسع وأشمل، قد يأتي التعليم الدامج بفوائد على ُصُعد أخرى. فالبلدان المتأّثرة بالصراعات المسّلحة 
واألزمات تواجه تحّدي إعادة بناء النسيج االجتماعي وترميم التماسك االجتماعي للمجتمعات المحّلية واألسر التي 

مّزقتها الحرب وشتتها النزوح وأنهكتها المصاعب االقتصادّية والكفاح من أجل البقاء على قيد الحياة. وهنا تبرز أهمّية 
بناء أرضّية مشتركة تعّزز التضامن االجتماعي وتدعم توفير ُسُبل العيش. وقد يمّثل دمج األشخاص ذوي وذوات 

اإلعاقة ومساندتهم، وباألخص دمج األطفال ذوي وذوات اإلعاقة في برامج التعليم في حاالت الطوارئ، مدخاًل مناسبًا 
ونقطة التقاء شرائح المجتمع المحّلي لبذل جهد مشترك في سبيل إعادة بناء التماسك االجتماعي وذلك بدءًا من 

أسهل شريحة تتقّبل اآلخر وهي األطفال، من أجل خلق مجتمع محّلي ومدرسي شامل ودامج للجميع، بغض النظر عن 
االنتماءات المذهبّية أو السياسّية أو العرقّية أو أشكال االختالف كاّفة. وألن عددًا كبيرًا من األطفال واألسر يتأّثر بشكل 

أو بآخر بهذه المحن والحروب، فإنَّ العمل المشترك لجعل البيئة المحلّية، والتعليمّية خاّصًة، شاملة ودامجة ومرّحبة 
بالجميع سيساعد في تخفيف العبء عن كّل أفراد المجتمع المحّلي، وليس األطفال ذوي وذوات اإلعاقة فحسب. وفي 
الوقت عينه، ال بّد من إجراء التعديالت الالزمة لتمكين األشخاص ذوي وذوات اإلعاقة من الوصول والمشاركة الفاعلة، 

إذ ال يتوافر َنهٌج واحد مناسب للجميع.  

وفي ما يلي عرض لعدد من الحواجز التي تسهم في استبعاد األطفال ذوي وذوات اإلعاقة عن التعليم في حاالت 
الطوارئ، وبعض الحلول التي يمكن اعتمادها لتوفير فرص التعليم لهم/لهّن.

ثانيًا. حواجز التعليم الدامج في حاالت الطوارئ

يواجــه التعليــم الدامــج فــي حاالت الطوارئ عّدة حواجز، وبشــكٍل خاص في ما يتعّلــق بتعليم األطفال ذوي وذوات 
اإلعاقة، ومنها:

ُبعد المدرسة عن مكان السكن وعدم توافر وسائل نقل تناسب احتياجات األطفال ذوي وذوات اإلعاقة، ما قد 	 

يعيق وصول األطفال اإلناث والذكور على حد سواء؛ 

احتمال تهديد الحالة األمنّية السائدة ألمان رحلة الذهاب إلى المدرسة والعودة منها؛	 

عدم مالءمة البنية المدرسّية الحتياجات األطفال ذوي وذوات اإلعاقة، من ناحية عدم توافر المراحيض المالئمة 	 
نة للوصول؛ أو البنية األساسّية الُمؤمِّ

كثافة عدد التالمذة الملتحقين في الصف نفسه، ما يجعل البيئة التعليمّية أقل مالءمة لألطفال ذوي وذوات اإلعاقة؛	 

عدم إدراك األهل والجهات التعليمية أن التعليم حق للجميع في حاالت الطوارئ، إضافًة إلى االعتقاد الخاطئ 	 
بعدم إمكانية تعليم جميع األطفال في حاالت الطوارئ، وغياب المختّصين واألماكن المنفصلة لتعليم األطفال 

ذوي وذوات اإلعاقة، ما يجعل عملّية تعليم هؤالء األطفال غير ممكنة في البيئات السائدة؛
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صعوبة تجهيز المدارس بشكل كامل في حاالت الطوارئ، وعدم توافر الموارد التي تساعد على وصول المعلومات 	 
إلى جميع التالمذة، مثل الكتب بطريقة برايل أو المطبوعة بطريقة مبسطة وسهلة القراءة أو بحروف كبيرة الحجم؛ 

عين/ات أو المجازين غير المدّربين بالتدريس في حاالت الطوارئ؛	  التحاق بعض المتطوِّ

ة في الوطن األم، ما قد 	  اعتماد مناهج تربوّية في حاالت النزوح مختلفة عن تلك المعتمدة في الحاالت الطبيعيَّ
ل صعوبة للتالمذة والمعّلمين/ات على حٍد سواء؛ يشكِّ

ة والعاّمة لألطفال ذوي وذوات اإلعاقة وتلبيتها؛	  عدم توافر الدعم الالزم للجهات التعليمية لتحديد االحتياجات الفرديَّ

قّلة فرص اإلرشاد والتدريب والدعم المستمر للمعّلمين/ات لمساعدتهم/هّن على الوصول إلى جميع التالمذة؛	 

ي الصراع بين الفئات المختلفة؛	  احتواء المناهج التربوّية المعتمدة على جوانب تغّذي الخالف والتعميم السلبي وتنمِّ

تصويــر األطفــال ذوي وذوات اإلعاقــة فــي بعــض المناهــج المعتمدة كأطفــال لديهم قصــور ويحتاجون إلى دعم، 	 
مــا يعرقــل تعزيــز مبــدأ المســاواة بيــن الجميــع، وبالتالي تغييــر النظرة النمطّية الســائدة لــدى الجهــات التعليمية 

والبيئــات المحيطة؛

قّلة وعي الجهات التعليمية بكيفّية دعم التالمذة الذين يواجهون اضطرابات ما بعد الصدمة، إضافًة إلى قّلة 	 
الدعم المتوافر لهؤالء التالمذة.

لدعم األطفال في حاالت الطوارئ، ال بّد أواًل من تحديد الحواجز التي تواجه بعض التالمذة ووضع الحلول المالئمة 
لها، وذلك في سياق تصميم البرامج بحيث تدعم مبدأ التعليم للجميع وخاّصًة الفئات األكثر تهميشًا ومنها األطفال ذوو 
وذوات اإلعاقة. وعدم شمول هؤالء األطفال في برامج اإلغاثة من شأنه أن يفاقم استبعادهم/هّن عن التعليم، في حين 

أنَّ الهدف األساسي لهذه البرامج هو اإلغاثة وتأمين التعليم للجميع.

ثالثًا. مقاربات للتدّخل ومعالجة الحواجز القائمة

ال بّد من تحديد الفئات غير الملتحقة بالتعليم والفئات المهّمشة. ففي الغالب يكون األطفال ذوو وذوات اإلعاقة بشكل 
ب منه. ويكون ذلك أكثر  عام واإلعاقة المزدوجة والحاّدة بشكل خاص األكثر عرضة لعدم االلتحاق بالتعليم أو التسرُّ

شيوعًا في حاالت الطوارئ. فما المعالجات التي يمكن تطبيقها؟

تقضي الخطوة األولى بدراسة احتياجات األطفال وتحديد الحواجز التي تعيق الوصول إلى التعليم، وهذا ما يسمح 
بالبحث عن التدّخالت المالئمة لتلبية تلك االحتياجات وتأمين الوصول إلى التعليم. وفي ما يلي بعض الحلول التي 

يمكن التفكير فيها:

اعتماد مناهج تربوّية تشّجع على احترام اآلخر وُترسخ مبادئ السالم وحقوق اإلنسان والمساواة. ففي مناطق 	 
الِصراع، ال بّد من مراجعة المناهج لكي ال تكون سببًا لتأجيج الخالفات والتفريق بين األطراف؛

ًة 	  تحديد الفئات غير الملتحقة بالتعليم، وذلك من خالل التنسيق مع المنّظمات الحكومّية وغير الحكومّية، خاصَّ
ة بشؤون اإلعاقة، لمعرفة ما يجب فعله لتأمين التحاقهم به؛ المعنيَّ

تشكيل مجالس تعلمّية محلّية منّوعة األعضاء، من بينهم األطفال وأولياء األمور للمساعدة على معرفة الفئات 	 
غير الملتحقة بالتعليم وكيفّية مساعدتها للوصول إلى التعليم؛
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تحديد الموارد المتوافرة من مادّية وبشرّية وتجهيزات ووسائل تعليمّية وسواها؛	 

توفير إرشادات للمعّلمين والمعّلمات حول كيفّية التعامل مع التالمذة في البيئات التعلمّية الدامجة؛	 

تقييم قدرة المعّلمين والمعّلمات على تصميم برنامج التعليم الدامج وتعديل المناهج التربوّية وطرق التعليم 	 
لتصبح في متناول الجميع؛

تقييم التدريب الذي تلّقاه المعّلمون والمعّلمات للتدريس بطريقة دامجة من ناحية المحتوى والمدى؛	 

زيادة الوعي باضطرابات ما بعد الصدمة، وكيفّية دعم األطفال الذين يواجهون هذا النوع من االضطرابات؛	 

نة للوصول، وبالتالي وضع اإلجراءات 	  نة للوصول وتلك غير المؤمِّ تقييم المبنى المدرسي لتحديد األجزاء المؤمِّ
الالزمة لتيسير وصول الجميع إلى المبنى المدرسي؛

إجراء حمالت توعية للبيئات المحلية والجهات التربوية بحقوق الجميع، وخاّصة حّق األطفال ذوي وذوات 	 
اإلعاقة بالتعليم؛

تعزيز حق الجميع، وخاّصة حّق األطفال ذوي وذوات اإلعاقة بالتعليم، في األوساط كاّفة؛	 

جعل رحلة األطفال ذوي وذوات اإلعاقة من المدرسة وإليها آمنة ومأمونة الوصول، وذلك من خالل تحديد 	 

الحواجز القائمة ووضع اإلجراءات المالئمة لتذليلها؛

إجراء لقاءات فردّية أو جماعّية للتحّدث عن الحواجز التي يواجهها التالمذة ومناقشة الحلول التي يمكن اعتمادها؛ 	 

تطوير العالقات بين األهل والمدرسة لكي يصبح األهل أكثر انخراطًا في مسيرة تعليم أطفالهم ويسهموا بشكل 	 
أكبر في العمل مع المدرسة على تطوير آلّية التعليم؛

تطوير آلّيات التعليم المنزلي، وقد يمّثل ذلك حاًل مناسبًا لبعض التالمذة إذا تعّذر وصولهم/هّن إلى المدرسة 	 
القريبة في حاالت الطوارئ؛

الترويج إلمكانية إيجاد طرق مبتكرة لتخّطي التحديات التي تواجه تعليم األطفال المستبعدين، وخاّصة ذوي 	 
وذوات اإلعاقة، حّتى لو كانت الموارد محدودة. فيمكن لفريق العمل أن يحفز المجتمع، وال سّيما المعّلمون 

والمعّلمات واألهل واألطفال، على التفكير في قضايا الدمج، وأن يقدم النصح والدعم عبر طرح األفكار حول 
إزالة العوائق التي تُحول دون تحقيق الدمج وتفعيله. كذلك يمكن إجراء مسح سريع مع لجنة الطوارئ المحلّية 

أو ممّثلي وممثالت القطاعات المعّنية في المجتمع المحّلي لدعم المستبعدين/ات عن التعليم من خالل األسئلة 
التالية، وهي مستندة إلى دليل الجيب للتعليم الجامع: التعليم في حاالت الطوارئ، )متوفر باللغة العربية(، 

 Inter-agency Network for Education in( إصدار الشبكة المشتركة بين الوكاالت للتعليم في حاالت الطوارئ
:)Emergency-INEE

من هم األشخاص المتوافرون لتقديم المساندة والدعم؟	 

ما هي المهارات واالهتمامات التي يملكونها؟ 	 

ما هي األدوات المتوافرة؟ 	 

من يملك المال للمساعدة؟ 	 

كم يملك الناس من الوقت؟ 	 

ماذا يمكن لألطفال األكبر ِسنًا أن يفعلوا؟ 	 

هل تتوافر في المنطقة مدارس خاّصة يمكن أن تؤّمن النصح؟ 	 

https://inee.org/system/files/resources/INEE_Pocket_Guide_Inclusive_Education_AR.pdf
https://inee.org/sites/default/files/resources/INEE_Pocket_Guide_Inclusive_Education_AR.pdf
https://inee.org/sites/default/files/resources/INEE_Pocket_Guide_Inclusive_Education_AR.pdf
https://inee.org/sites/default/files/resources/INEE_Pocket_Guide_Inclusive_Education_AR.pdf
https://inee.org/sites/default/files/resources/INEE_Pocket_Guide_Inclusive_Education_AR.pdf
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التعليم الدامج في حاالت الطوارئ
 الوحدة الثالثة عشرة 

تسجيل عوائق الدمج، لكن مع محاولة تركيز اهتمام الناس بشكل أساسي على المساحات والموارد والفرص 	 

المتاحة أصاًل؛

تعّهد الجهات التربوية بمساعدة التالمذة الذين يواجهون صعوبات كونهم األكثر احتياجًا للدعم؛	 

التزام المعّلمين والمعّلمات بتغيير الطرق المعهودة للتعليم وللوصول إلى التالمذة بشكل يضمن وصول التعليم 	 

إلى الجميع وبحسب الحاجة؛

بنــاء أســس تعــاون بيــن الجهات التربوية لتتمكــن من تبادل الدعم، وخاّصة في مــا يتعّلق بدمج التالمذة ذوي 	 

وذوات اإلعاقة؛

التشارك في الخبرة والنجاحات التي تّم تحقيقها في ما يتعّلق بدمج التالمذة ذوي وذوات اإلعاقة لتعميم االستفادة؛	 

دعم المعّلمين والمعّلمات من خالل توفير التدريب واإلرشاد والدعم لتمكينهم/هّن من الوصول إلى جميع التالمذة؛	 

توفير الدعم للتالمذة ذوي وذوات اإلعاقة من ِقبل المعّلمين والمعّلمات باستخدام الموارد المتوافرة مثل خاليا 	 

األقران )يمكن النظر إلى الوحدة السادسة من هذا الدليل التدريبي لمزيد من المعلومات عن كيفّية دعم التالمذة 

ذوي وذوات اإلعاقة في البيئات المحدودة الموارد(؛

تشجيع العاملين/ات في التعليم على بناء عقلّية »حل المشاكل« وعلى خوض التجربة والتعّلم من الخطأ، إذ قد 	 

يواجه التالمذة معّوقات مختلفة؛

استشارة األطفال ذوي وذوات اإلعاقة بشكل مستمر حول ما يجب توافره للتغلب على الحواجز التي تواجههم/هّن؛	 

ع أو 	  فوا عن متابعة التعليم بسبب النزوح أو اإلصابة مثل التعليم الُمسرَّ إنشاء فرص تعليمّية لألطفال الذين تخلَّ

م الذاتي؛ التعليم عبر اإلنترنت أو التعلُّ

تأمين إمكانّية الوصول للجميع ومن بينهم األشخاص ذوو وذوات اإلعاقة، سواء أكان ذلك الوصول إلى المباني 	 

مة وفرص التعليم وسوى ذلك؛ ة أم إلى المعلومات والخدمات الُمقدَّ المدرسيَّ

تأمين المالبس والطعام أو اإلحالة إلى مصادر دعم يمكنها توفير ذلك لألطفال الذين ال يستطيعون ارتياد 	 

م لهم الرعاية؛ المدرسة بسبب الفقر المدقع أو ألسباب أخرى مثل عدم وجود من ُيقدِّ

 شراء وسائل مساعدة تعليمّية، وعند الحاجة إيجاد وتطوير أو شراء أدوات مساعدة ومعّينات )مثل أدوات 	 

استخدام لغة البرايل(؛ 

 	Accelerated Learning Programme-( النظر في ما إذا كانت الحاجة تقتضي تطبيق برنامج تعليم مسّرع

ALP( لألطفال الذين خسروا الكثير من التعليم؛ هذا البرنامج يحقق أهداف المنهاج النظامي ويوصل مضمونه 

إلى األطفال بطريقة مرنة وغير رسمّية ومرّكزة، ومن المفترض أن يضمن قدرة األطفال على االنخراط من جديد 

في أي نوع من التعليم الرسمي المتاح عندما يصبحون قادرين على ذلك؛ 

وضع خطط للربط مع استجابات قطاع الصّحة لكي ُيتاح إجراء الكشف الصّحي خالل برامج التعليم أثناء الطوارئ، 	 

أو إحالة من هم غير ملتحقين بالتعليم نتيجة مشكلة صحّية لتلقّي العالج. ويساعد الفريق الصّحي على معرفة 

األطفال الذين يتأّثر تعّلمهم/هّن أو مشاركتهم/هّن بالمرض أو بصعوبات سمعّية أو بصرّية أو حركّية، أو يواجهون 

مشاكل طبّية قد تعيق حصولهم/هّن على التعليم. وفي مرحلة التصميم، يجب إيالء اهتمام خاص الحتياجات 

األطفال المتأّثرين بأمراض عقلّية أو باضطرابات وضغوطات ما بعد الصدمة، بغية تأمين التدّخالت المناسبة.
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رابعًا. المبادئ التوجيهية التي أوصت بها اللجنة الدائمة 
المشتركة بين الوكاالت بشأن إدماج األشخاص ذوي

 اإلعاقة في التعليم في حاالت الطوارئ

Inter-Agency Standing Committee-( أنشأت الجمعية العامة لألمم المتحدة اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت
IASC( في عام 1992، وهي أرفع منتدى لتنسيق العمل اإلنساني، تضم رؤساء ورئيسات 18 منظمة، منها منظمات 

تابعة لألمم المتحدة ومنظمات غير تابعة لها، مهمتها تنسيق جهود االستجابة وتحديد األولويات ووضع السياسات 
لتعزيز العمل اإلنساني في حاالت الطوارئ. وقد أصدرت اللجنة الدائمة في عام 2019 المبادئ التوجيهية بشأن إدماج 

األشخاص ذوي اإلعاقة في العمل اإلنساني، حيث خصصت فصاًل للتعليم والقضايا المرتبطة به )وهو متوفر باللغة 
العربية، وتقع في الصفحة 88 منه التوصيات المدرجة أدناه(.

وقبل عرض هذه اإلرشادات، ال بد من تعريف المراحل الثالث التي حددتها المبادئ التوجيهية للتدخل وإدارة الطوارئ، 
قبل حدوثها وخاللها وبعد انتهائها، إذ أن كاًل من هذه اإلرشادات يشير إلى أيٍّ من هذه المراحل يعود تطبيقه:

االستعداد: وهو العمل الذي يسبق حاالت الطوارئ، لالستعداد للتعامل مع هذه الحاالت مثل التخطيط والتحضير 	 
لتأمين السالمة العاّمة؛ 

ل إجراءات االستجابة للحد من الخسائر واإلصابات البشرّية عند حدوث حاالت الطوارئ؛	  االستجابة: وهي ُتمثِّ

ل اإلجراءات المتخذة ما بعد حاالت الطوارئ للعودة إلى الوضع الطبيعي.	  التعافي: وهو ُيمثِّ

وفي ما يلي عرض لإلجراءات الخمسة التي أوصت بها اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت:

التقييم والتحليل والتخطيطأ. 

التعاون مع المنظمات المعنية باألشخاص ذوي وذوات اإلعاقة إلجراء تقييم لتحديد الحواجز التي تحرم األطفال 	 

والشباب والمتعّلمين البالغين من ذوي وذوات اإلعاقة من فرص التعليم وتحليل هذه الحواجز، وذلك بالتنسيق 
مع القطاعات األخرى )مثل الجهات المعنّية بحماية الطفل، والصّحة النفسّية والدعم النفسي االجتماعي، والمياه 

والصرف الصّحي والنظافة العامة، من أجل تعزيز التنسيق بين البرامج وتجّنب سوء التقييم؛ )االستجابة(

تكييف مجموعة أدوات تقييم احتياجات التعليم المشترك، التي وضعتها مجموعة التعليم العالمّية من أجل: 	 
)1( الحؤول دون استبعاد التالمذة ذوي وذوات اإلعاقة من األنظمة التعليمية القائمة؛ )2( ضمان توفير التسهيالت 

المعقولة عند الحاجة؛ )3( توضيح آثار األزمة على المتعّلمين والمتعّلمات من ذوي وذوات اإلعاقة وعلى نظام 
التعليم؛ )4( تحديد الثغرات في القدرات وفي توفير التعليم الدامج لإلعاقة؛ )االستعداد(

وضع خطة لإلجراءات الخاصة بتعزيز أنظمة التعليم الدامج )للحصول على أفكار وموارد عملّية، يرجى الرجوع 	 
إلى دليل الجيب للمتعّلمين من ذوي وذوات اإلعاقة، الذي أصدرته الشبكة المشتركة بين الوكاالت للتعليم في 

حاالت الطوارئ INEE(؛ )االستعداد واالستجابة(

مراجعة مجموعة واسعة من مصادر البيانات لتحليل القدرات والثغرات في التعليم الدامج؛ )االستعداد(	 

إنشاء آلّية إحالة لتزويد التالمذة ذوي وذوات اإلعاقة وأسرهم/هّن بأشكال محّددة من المساعدة، تشمل الدعم 	 
النقدي، واألجهزة التعويضّية، وخدمات الحماية، وما إلى ذلك. )االستعداد واالستجابة والتعافي(

https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-07/IASC%20Guidelines%20on%20the%20Inclusion%20of%20Persons%20with%20Disabilities%20in%20Humanitarian%20Action%20%28Arabic%29.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-07/IASC%20Guidelines%20on%20the%20Inclusion%20of%20Persons%20with%20Disabilities%20in%20Humanitarian%20Action%20%28Arabic%29.pdf
https://www.educationcluster.net/resources/needs-assessment-guide-package/
https://www.eenet.org.uk/resources/docs/INEE_Supporting_Learners_with_Disabilities.pdf
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التعليم الدامج في حاالت الطوارئ
 الوحدة الثالثة عشرة 

تعبئة الموارد ب. 
تحديد الموارد المحلّية وتعبئتها )وسائل النقل المناسبة لذوي وذوات اإلعاقة، والبرامج المجتمعّية، وأشكال 	 

أخرى من المساعدة( لزيادة الوصول إلى التعليم الدامج؛ )االستعداد واالستجابة(

تأميــن التمويــل وإعــداد ميزانّيــة دامجــة تخصــص المــوارد الالزمــة لتوفيــر إمكانّية الوصــول والدمج؛ 	 
)االســتجابة والتعافــي(

ضمان إدراج الموارد الالزمة للتعليم الدامج والبنى األساسّية التي تتيح الوصول للجميع واألجهزة المساِعدة، 	 
وكذلك لتوفير التسهيالت المعقولة. )االستجابة والتعافي(

ج. التنفيذ
تطوير استراتيجّيات االستجابة، بالتعاون مع المنّظمات المعنية باألشخاص ذوي وذوات اإلعاقة، التي تزيل 	 

حواجز محّددة يواجهها التالمذة ذوو وذوات اإلعاقة وتعيق دمجهم/هّن في التعليم؛ )االستجابة(

توعية موّظفي المؤسسة التعليمية )بمن فيهم المعّلمون/ات وسائقو/ات المدرسة وموّظفو/ات مطعم المدرسة( 	 
بشأن التعليم الدامج واستخدام األجهزة المساعدة )ورصد استخدامها(، إضافًة إلى إعداد جداول للصيانة 

الدورّية؛ )االستعداد واالستجابة(

إذكاء وعي المجتمعات بأهمّية التعليم الدامج والحاجة إلى مكافحة التمييز وإلصاق وصمة العار؛ )االستعداد 	 
واالستجابة والتعافي(

تطوير مواد تعليمّية دامجة ومناسبة ثقافيًا وتشمل جميع المتعلمين والمتعّلمات؛ )االستعداد واالستجابة والتعافي(	 

ضمان اّتباع الجهات الهندسية والمعمارية نهج التصميم الشامل عند بناء المدارس وغيرها من المرافق. 	 
)االستعداد واالستجابة والتعافي(

د. التنسيق
إشراك المنّظمات المعنية باألشخاص ذوي وذوات اإلعاقة في آلّيات التنسيق التعاوني المشتركة بين الوكاالت؛ 	 

)االستعداد واالستجابة والتعافي(

إنشاء مسارات إحالة تربط األشخاص ذوي وذوات اإلعاقة بالخدمات المتخّصصة، مثل الفحص وتحديد اإلعاقة 	 
ن؛  وعالج مشاكل النطق، وذلك من أجل تعزيز التعليم الدامج وتحديد التالمذة الذين يحتاجون إلى دعم معيَّ

)االستعداد(

العمل مع برامج التحويالت النقدّية إلزالة الحواجز المالّية، مثل تكاليف النقل واألجهزة المساعدة، التي تمنع 	 
األَسر التي تضم أطفااًل ذوي إعاقة من الوصول إلى الفرص التعليمّية، وفي هذا الصدد العمل أيضًا مع برامج 

تأمين ُسُبل العيش لضمان تمكين هذه األَسر من تغطية هذه التكاليف على المدى الطويل؛ )االستجابة والتعافي(

التنسيق مع الجهات الفاعلة في مجال التغذية لتوفير معلومات يمكن الوصول إليها عن التغذية، ولدعم ممارسات 	 
التغذية الجّيدة لألطفال ذوي وذوات اإلعاقة، إضافًة إلى المساعدة على إنشاء آلّيات يمكن أن توفر مثل هذا الدعم 

لألطفال ذوي وذوات اإلعاقة الذين هم خارج المدرسة أو يتلّقون التعليم في المنزل. )االستجابة والتعافي(

ھ. الرصد والتقييم

جمع بيانات مرجعية حول التحاق األطفال ذوي وذوات اإلعاقة بالمدارس، بهدف تسهيل عملّية الرصد على 	 
مستوى البرنامج وعلى المستوى الوطني؛ والدعوة من خالل الممارسة الجيدة إلى إدراج أداة تقييم األداء 

الوظيفّي لألطفال، التي طورتها منظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسف( بالتعاون مع فريق واشنطن المعني 

https://data.unicef.org/resources/module-child-functioning/
https://data.unicef.org/resources/module-child-functioning/
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بإحصــاءات اإلعاقــة في عام 2016، ضمن نظام المعلومات الوطني إلدارة التعليــم؛ )االســتعداد والتعافي(

االستعانة بكتّيب “الحد األدنى لمعايير التعليم: الجهوزية، االستجابة، التعافي” )متوفر باللغة العربية( الذي 	 
وضعته الشبكة المشتركة بين الوكاالت للتعليم في حاالت الطوارئ، كأداة مفيدة لتحديد مدى الدمج في البرامج 

التربوّية في حاالت الطوارئ؛ )االســتجابة(

رصــد فعاليــة تدابير الحماية والوقاية للتالمذة ذوي وذوات اإلعاقــة؛ )االســتجابة والتعافي(	 

إشراك التالمذة ذوي وذوات اإلعاقة وأولياء األمور والمنّظمات المعنية باألشخاص ذوي وذوات اإلعاقة في رصد 	 
األنشــطة التعليمّية وتقييمها، ومشــاركة نتائج هذه التمارين ومناقشــتها؛ )االســتجابة والتعافي(

تطوير نظام إدارة المعرفة لتباُدل طرق التعّلم والممارسات الجّيدة في التعليم الدامج، وإنشاء أنظمة دعم بين 	 
المدارس لتعزيز قدراتهــا. )االســتعداد واالســتجابة والتعافي(

         نشاط

يرجى تحديد ما إذا كانت العبارات التالية صحيحة أو خاطئة:

إّن اضطرابــات مــا بعــد الصدمــة لها أثر في اســتمرار األطفال فــي التعليم؛	 

فــي حــاالت الطــوارئ يمكــن اعتمــاد منهاج واحــد لتأمين الوصول إلــى التعليــم لجميع األطفال ذوي وذوات 	 
اإلعاقة؛

ال يمكــن لألطفــال المنقطعيــن عــن التعليــم متابعــة تعليمهم/هــّن بعد فتــرة االنقطاع؛	 

ال ضــرورة لوضــع انخــراط األطفــال ذوي وذوات اإلعاقــة فــي التعليم في حاالت الطــوارئ ضمن أولوّيات 	 
التدّخــالت المعتمدة؛

نــة لوصول الجميــع، وكذلك إجراء التعديــالت الالزمة وتقديــم الدعم الذي قد 	  ال بــّد مــن الســعي لجعــل البيئــة مؤِمّ
نــة للوصول. يحتاجــه بعــض األطفــال ذوي وذوات اإلعاقــة، األمــر المكّمل لمســيرة إنشــاء البيئة المؤمِّ

التحقق من اإلجابات

صح، خطأ، خطأ، خطأ، صح.

إنَّ األطفال ذوي اإلعاقة هم من الفئات األكثر عرضة للتهميش في حاالت الطوارئ، لذا يجب أن يقع تعليمهم 	 
ضمن أولوّيات برامج اإلغاثة في هذه الحاالت؛

ال بــّد مــن دراســة احتياجــات األطفال ذوي اإلعاقة من أجــل تلبيتها والبحث عن العوامل التي قــد تعيق وصولهم 	 
إلى التعليم؛

من المهم جًدا العمل بالشراكة مع منّظمات األشخاص ذوي اإلعاقة ومع المعّلمين، واألهالي، واألطفال، 	 
والمسؤولين وموّظفي المنّظمات غير الحكومية ُلطرح و محاولة اإلجابة عن هذه األسئلة:

https://inee.org/sites/default/files/resources/INEE_Minimum_Standards_Handbook_2010_Arabic_%28HSP%29.pdf
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التعليم الدامج في حاالت الطوارئ
 الوحدة الثالثة عشرة 

خامسًا. الرسائل األساسّية المستخَلصة

إنَّ األطفال ذوي وذوات اإلعاقة هم من الفئات األكثر عرضة للتهميش في حاالت الطوارئ، لذا يجب وضع 	 

تعليمهم/هّن ضمن أولوّيات برامج اإلغاثة في هذه الحاالت؛

ال بدّ من دراسة احتياجات األطفال ذوي وذوات اإلعاقة من أجل تلبيتها والبحث عن العوامل التي تعيق 	 

وصولهم/هّن إلى التعليم؛

من المهم جدًا العمل بالشراكة مع المنّظمات المعنية باألشخاص ذوي وذوات اإلعاقة ومع المعّلمين والمعّلمات، 	 

واألهالي، واألطفال، والجهات المسؤولة وموّظفي وموظفات المنّظمات غير الحكومية لطرح األسئلة التالية 

ومحاولة اإلجابة عليها:

َمن هم األطفال غير الملتحقين بالتعليم ولماذا؟	 

قات وحواجز المشاركة والتعلُّم؟	  ما هي ُمعوِّ

قات والحواجز؟	  من يواجه هذه الُمعوِّ

قات أو إزالتها؟	  كيف يمكن التقليل من هذه الحواجز والُمعوِّ

 ماذا يمكن أن نفعل جميعًا في البداية لتحسين الوضع؟ ثّم نسأل: ماذا يمكننا أن نفعل بعد ذلك؟	 

ما هي الموارد المتوافرة لدعم المشاركة والتعلُّم؟	 

حق الجميع في التعليم هو مبدأ أساسي ولذلك يجب أن ُيؤَخذ دمج األطفال ذوي وذوات اإلعاقة وتعليمهم/هّن 	 

في االعتبار في جميع مراحل إدارة الطوارئ من االستعداد إلى االستجابة فالتعافي.

التعليم الدامج في حاالت الطوارئ
الوحدة الثالثة عشرة
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