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شكر وعرفان

كتبت هذا الدليل هييلن بينوك مبعاونة أعضاء فريق عمل »الشبكة 
املشتركة لوكاالت التعليم في حاالت الطوارئ« للتعليم اجلامع واإلعاقة. 

لقد قّدم العديد من األشخاص مساعدة قّيمة خالل عملية الكتابة 
ونتقدم منهم بخالص شكرنا وإمتناننا ملساهمتهم ولنصحهم: شارلوت 

بالفور-بول، دين بروكس، جوليا ديكوم، كينيث إكلينده، ديبورا هاينيس، 
إيلس هيجنني، ماريان هودجكني، جينيفر هوفمان، إنغرد لويس، ليسلي 

أوجا، سوزي مايلز، دين ثي نغويات، سيمون بورنل، فيليبا رامسدن، جاميي 
ويليامز، وأساي ياهوكو. قام بتحرير الدليل: إنغرد لويس.

تتقدم الشبكة املشتركة لوكاالت التعليم في حاالت الطوارئ )آيني( 
بجزيل الشكر إلى »ايادي اخلير نحو آسيا« من »مؤسسة قطر« للمساهمة 

املالية القّيمة لدعم ترجمة وتصميم وطباعة هذه الوثيقة.

تتقّدم »الشبكة املشتركة لوكاالت التعليم في حاالت الطوارئ« بشكٍر 
خاص من رامي شمس الدين، الذي تكّرم بترجمة كتاب اجليب هذا إلى 
َّ تأمني الدعم أيضاًً  اللغة العربّية. للتواصل: arabic@ineesite.org. تمَ

من ِقبمَل مجتمع اآليني للغة العربّية و خاصة من عبد الهادي جبار جراح، 
منظمة غوث األطفال– األردن.

هذا الدليل هو إهداء لذكرى محمد إميال، شيرلي كيس، نيكول ديال 
وجاكي كيرك؛ موظفي » جلنة اإلغاثة الدولية« الذين قتلوا في أفغانستان 
في الثالث عشر من آب/أغسطس 2008. لقد قتلوا أربعتهم أثناء عودتهم 
من إجتماع مع أهالي وموظفي مدارس محلّية تضم أطفال ذوي إحتياجات 

خاصة. نتمنى أن يساعدنا هذا الدليل في تطبيق نفس اإللتزام والشغف 
نمَ زمالؤنا، فيما نستمر بالكفاح من أجل قضية  للتعليم اجلامع كما برهمَ
ناضلوا من أجلها بال هوادة: تأمني التعليم لكل األطفال وكل اجملتمعات 

املتأثرة بالنزاعات والكوارث.
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مقدمة
ملاذا يُسَتخَدم هذا الدليل ؟

لكل األطفال حقوق متساوية، ويجب أن يحصلوا على فرص متساوية 
للحصول على التعليم واإلستفادة منه بشكٍل متساٍو. يتطرق هذا الدليل 
إلى كيفية جعل التعليم في حاالت الطوارئ أكثر انفتاحاً للجميع، خاصًة 

هؤالء الذين غالباً ما يُستمَثنون من التعليم.

م خدمات  ن، يُدير، ويمَدعمَ يمَستهِدف هذا الدليل ُكل شخص يعمل ليؤمِّ
التعليم في حاالت الطوارئ – سواء كانت وكاالت حكومية أو غير حكومية 

َّت كتابة هذا الدليل ملساعدة ُمديري املشاريع التربوية  أو دولية. لقد متمَ
واملستشارين، و ميكن لآلخرين اإلستفادة من املبادئ والنصح التي يقدمها. 
التركيز الرئيسي هو على اإلستجابة السريعة في حالة الطوارئ، وكذلك 
ميكن اإلستفادة من هذا الدليل في كل حاالت الطوارئ األخرى ومراِحلها. 

ل هذا الدليل تكملة للحد األدنى ملعايير التعليم في حاالت  يُشكِّ
الطوارئ واألزمات املزمنة وإعادة البناء املبكر )احلد األدنى ملعايير التعليم 

من الشبكة املشتركة لوكاالت التعليم في حاالت الطوارئ(1، خاصة في 
القضايا املتقاطعة فيها. ترتبط تلك املواضيع بحقوق اإلنسان واألطفال، 

والنوع اإلجتماعي، ومرض نقص املناعة املكتسبة )اإليدز(، واإلعاقة والفئات 
املعّرضة للخطر.

يستعرض الدليل في البداية مبادئ مفيدة ملقاربة تعليم جامع في حالة 
الطوارئ. ثم يوفِّر الُنصح لإلستراتيجّيات واخلطوات في مراحل أساسّية 
م  من حالة الطوارئ- من أولى املراحل حتى املراقبة والتقييم. كذلك يقدِّ

الدليل نصائح ملواجهة حتديات مثل مقاومة التعليم اجلامع أو قلة 
اإلهتمام به. كما ويلقي الضوء على نوع الدعم الذي يجب على العاملني 

في التعليم في حاالت الطوارئ توقمَُعه من منظماتهم.

يقدم املرفق 1 مجموعة من النصائح األكثر عملية، فيما يقدم املرفقان 2 
و3 مواد عينّية إلستخدامها مع األطراف املعنّية. وفي اخلامتة يوجد مقطع 
يحتوي على مصادر ُمفيدة تقدم مجموعة مختصرة من التقارير وكتّيبات 

اإلرشاد للذين يرغبون بقراءة املزيد عن هذا املوضوع.

1   الشبكة املشتركة لوكاالت التعليم في الطوارئ )2004(، احلد األدنى ملعايير التعليم في حاالت الطوارئ 
www.ineesite.org/:واألزمات املزمنة وإعادة البناء املبكر: إلتزام بإتاحة التعليم، اجلودة واملسؤولية. أنظر

.standards



6

ملاذا َتّ إنتاج هذا الدليل ؟
تُظِهر الوكاالت اإلنسانية إلتزاماً كبيراً جلعل خدمات التعليم ُمتاحة 

وشاملة للجميع. يقوم »احلد األدنى ملعايير التعليم« آليني بتشجيعنا 
لتمكني ُكل املتعلمني، خاصة األكثر عرضة للخطر واملستثنون من 

املشاركة في برامج التعليم في حالة الطوارئ. بالرغم من ذلك، هناك 
مخاوف بأنه ال يزال هناك العديد من املستثنني، وخاصة األشخاص من ذوي 

اإلحتياجات اخلاصة.

إن تلبية احلاجات التعليمية الفورية جملموعة مختلفة من املتعلمني خالل 
ل حتّدياً، خاصًة في املرحلة األصعب من حالة  حالة الطوارئ غالباً ما تُشكِّ
الطوارئ. كما وتُطرح أسئلة عن كيف يبدو التعليم اجلامع أثناء ممارسته 

د أن هناك حاجة إلستقرار  وكيف يُترجم في حالة الطوارئ. كما ويُعتمَقمَ
أكثر قبل بدء املساعي للوصول إلى اجملموعات املُستـثـناة، األمر الذي غالباً 

ل سوءمَ ِفهٍم للموضوع. ما يُشكِّ

بالرغم من ذلك، فهناك العديد من اخلطوات التي ميكن جلميع املشاركني 
في عملية التعليم في حال الطوارئ إتخاذها منذ البداية إلشراك املزيد من 

م  ع ونمَدعمَ الناس في عملية التعليم، وهناك خطوات أخرى ممكن أن نُشجِّ
الغير إلتخاذِها. يقّدم هذا الدليل بضعة أفكار توضح إمكانية حتقيق تقدم 

في تأمني حق التعليم لألشخاص األكثر إستثناًء –بالرغم من أّن هناك 
العديد من األمور األخرى املُمِكن ِفعلُها، وال تتناسب كل األفكار مع كل 

احلاالت.
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املبادئ الرئيسية
ن حقوق اجلميع في التعلُّم في وضٍع طارئ، ميكن لفكرة  عندما نعمل لنؤمِّ

م لنا العديد من األفكار حول املبادئ التي تساعدنا  دِّ التعليم اجلامع أن تُقمَ
في العمل.

ما الذي يجب أن يتغير في التعليم في حاالت 
الطوارئ؟

اإلفتراض بأنه من الصعب جداً دمج اجلميع في التعليم في حالة الطوارئ. • 

عدم ضم األشخاص الذين أهملوا في بداية اإلستجابة حلالة الطوارئ في  • 
املراحل الالحقة.

اإلفتراض بأّن هناك حاجة للكثير من اخلبرات واملنشآت املنفصلة جلعل  • 
البرنامج التعليمي جامع أكثر.

2    »منظمة غوث األطفال«-اململكة املتحدة )2008(، جعل املدارس شمولّية. كيف ميكن للتغيير أن يحصل. 
جتربة منظمة »غوث األطفال«.

لكل األطفال احلق في التعلُّم. يضمن التعليم اجلامع تواجد 
ومشاركة وإجناز كل التالميذ في عملية التعليم. يتضمن التعليم 
اجلامع إعادة تشكيل الثقافة والسياسات واملمارسات في املدارس 
لكي تتمكن من اإلستجابة إلى تنوُّع التالميذ في مكان تواجدهم.

التعليم اجلامع:

يعترف بأن كل األطفال ممكن أن يتعلموا. • 

يعترف بالفروقات بني األطفال ويحترمها، من ناحية العمر، اجلنس،  • 
ل، إلخ... الِعرق، اللغة، اإلعاقة، مرض فقدان املناعة املكتسبة، وداء السِّ

ن التركيبات التعليمية، األساليب، األنظمة من تلبية حاجات كل  مُيمَكِّ • 
األطفال.

هو جزء من إستراتيجية كبرى للترويج للمجتمع اجلامع. • 

ر. هو عملية ديناميكية دائمة التطوُّ • 

التعليم اجلامع هو أساسي لتأمني التعليم اجلّيد للجميع.2 
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ما الذي يجب أن نرى املزيد منه؟
معرفة ما إذا كانت اخلدمات التعليمية قد وصلت للجميع أم ال؟ • 

األشخاص الذين يعملون في التعليم يعترفون بأوضاع وحقوق من هم  • 
مستثنون، أو إستثنوا سابقاً من التعليم واملشاركة.

األشخاص امللتزمون يغيرون وضع من هم مستثنون كلياً من التعليم. • 

األشخاص الذين يفكرون مبن هم في التعليم ولكن يواجهون صعوبات في  • 
اإللتحاق والتمتع واإلستفادة من التعليم واملشاركة والشعور باألمان في 

املدرسة.

األشخاص الواثقني من قدرتهم على تذليل العقبات التي تواجههم مع غيرهم  • 
في التعليم بعد حالة الطوارئ.

األشخاص الذين يُدوِّنون، ويكتبون التقارير ويُشاركون ما يُِتم ِفعلُُه جلعل  • 
التعليم في حالة الطوارئ جامع أكثر.

إستشارات أكثر وتنسيق وشراكة مع العديد من األطراف املعنية. • 

حتديد املوارد )املادية والبشرية( التي ميكنها املساعدة. •

ما هو التأثير الذي يجب أن تؤدي إليه هذه التغّيرات؟
املتعلمون املتضررون والذين كانوا مستثنني في السابق والذين تأّثروا بحاالت  • 

الطوارئ، ميكن رؤيتهم منخرطني ويتمتعون بتعليم جيد وتشاركي.

أطفال يشاركون في أنشطة في مركز تعليم النازحني لألطفال البورميني 
الذين تأّثروا بالتسونامي، قمة باراكانغ، تاكوا، مقاطعة با، تايالند.
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مبادئ ُمفيدة للتفكير فيها أثناء اإلستجابة حلالة 
الطوارئ

لِّم بدالً  «- تعديل األسلوب ليتناسب مع املُتمَعمَ ب للجميع • جعل التعليم »مرحِّ
لِّم سوف يتأقلم مع األسلوب. من التوّقع أن املُتمَعمَ

، ولكل شخص احلق في التعليم  لكل شخص قدرته اخلاصة على التعلُّم •
اجلّيد املناِسب لقدراته.

كل من له عالقة بوضٍع تعليمٍي ميكنه أن يقوم بشيء، مهما كان صغيراً، • 
ليجعل التعليم أكثر ترحاباً وأكثر دعماً لآلخرين.

منظور  غالباً ما توفِّر اإلستجابة للحالة الطارئة فرصة للنظر إلى التعليم من  •
جديد. ميكن أن تكون فرصة لتحسني املعايير السابقة للتعليم أو فرصًة 

للتطّرق إلى قضايا لم تؤخذ بعني اإلعتبار سابقاً.

إّن دمج املقاربات لدعم اجلميع في بداية اإلستجابة حلال الطوارئ، أقل كلفة • 
من محاولة تغيير البنى التحتية للمدارس غير اجلامعة وممارساتها في وقٍت 

الحق.

ال  إّن التخطيط والعمل على إستجابة تعليمية شاملة في حالة الطوارئ  •
تتطلب أخصائيني أو معرفة »خبير« في التعليم اجلامع، اإلعاقة أو في 

القضايا القائمة على التمييز.

كل قطاع في اإلستجابة حلالة طوارئ ميكنه أن يلعب دوراً في دعم التعليم  • 
اجلامع.

الدمج في التعليم يتمحور حول املشاركة والتَعلُّم • باإلضافة إلى الوصول 
إلى مكان التعليم.

« آليني هي أداة مفيدة ملعرفة مدى الدمج في  »احلد األدنى ملعايير التعليم •
البرامج التربوية في الطوارئ.

بالرغم من ذلك، من املهم جدا أن تُطرمَح األسئلة من ِقبمَل املعلمني، األهالي،  • 
األطفال، املسؤولني وموظفي املنظمات غير احلكومية عن »من هم خارج 

التعليم وملاذا؟« ومن املهم أيضا محاولة اإلجابة عن تلك األسئلة.

يُظِهر التعليم بعد حالة الطوارئ أن األشخاص الذين كانوا مستثنني في  • 
السابق ميكنهم املشاركة في بيئات تعّلمية عادية، وأنه بإمكانهم 

التعلم من نفس املنهج الواسع، وأّن كل األشخاص ميكنهم أن يتعلموا أشياء 
جديدة من بعضهم البعض. ميكن لهذا أن يؤدي إلى مساهمة قّيمة طويلة 

األمد في التعليم، ومتتد لفترة تتعدى فترة اإلستجابة للحالة الطارئة.
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غالباً ما يعرف األطفال أكثر من البالغني • من هم األطفال 
املستثنون وملاذا. وميكنهم أن يكونوا أصواتاً قوية ومناصرين داخل 

اجملتمعات، وأن يطالبوا بانضمام األطفال اآلخرين.

لعل العامل األهم ملساعدة األطفال الذين كانوا مستثنني في السابق  • 
ب  ليشعروا أنهم جزء من التعليم هو جعلهم يشعرون بأنهم ُمرحَّ

م. بهم وتشجيعهم على حتقيق تقدُّ

إن مقاربة التعليم اجلامع ال تبدأ من مشاعر الذنب أو القلق من 
الصعوبات التي ستواجه عملية دمج اجلميع في التعليم، بل تبدأ 
عبر طرح سؤال: »من هم األشخاص املستثنون حالياً من التعليم 

واملشاركة؟«، »ماذا ميكن أن نفعل جميعاً في البداية لتحسني الوضع؟؛ 
ثم نسأل »ماذا ميكننا أن نفعل بعد ذلك؟«.
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ماذا بإستطاعتك أن تفعل؟
قائمة املَرَجع السريع

ص هذه القائمة اخلطوات الرئيسية في عملية جعل اإلستجابة  تُلخِّ
التعليمية في حالة الطوارئ أكثر دمجية. لقد تّ تفسير كل جملة في 
الالئحة بتفاصيل أكثر في النص. سوف تساعدكم اخلانات امللّونة على 

إيجاد املقاطع املرتبطة ببعضها بشكٍل أسرع.

تأّكد أن شخصاً في فريق اإلستجابة التعليمية له معرفة بالتعليم  
اجلامع و/أو قد أوكل اليه مسؤولية اإلشراف على قضايا الدمج.

توّقع – واطلب– الدعم من منظمتك للتوجه نحو املزيد من الدمج عبر 
مراحل اإلستجابة.

إكتشف من يشارك ويتعلم ومن ال يفعل ذلك وملاذا.

ل امليزانية بذهٍن مرن – مما يتيح إستمرار  قم بتصميم اإلستجابة وشكِّ
التقييم ملن هم مستثنون وما هي احللول التي قد تساعدهم بأفضل 

شكل.

ز على الفوائد  ُكن ملتزماً في حتّدي املقاومة للدمج األكثر صعوبة– رمَكِّ
الناجتة عن أصغر التغييرات واعترف بأي شيء يتم حتقيقه.

ُقم ببناء الدعم اجملتمعي حّتى يتمكن أعضاء اجملتمع من املساعدة 
في التعّرف على املتعلمني املستثنني واقترح حلول وتقدمي دعم لبعض 

املتعلمني.

ُقم بتحسني احمليط البيئي جلعله أكثر أماناً وأكثر قابليًة للوصول.

حاول التطرُّق للعوامل التي تتعدى التعليم- املتعلقة بالفقر، الصحة 
الضعيفة، إلخ- التي ميكنها أن متنع األطفال من املشاركة والتعلُّم.
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إدعم املعلمني لتنمية ِحس التفهم والثقة للعمل مع مجموعة متنوعة 
من األطفال عبر البناء فوق ما يعرفونه ويفعلونه.

ع دعم األقران: املعلمون يساندون بعضهم البعض في التعرُّف على  جِّ شمَ
مشكالت املتعلمني وإيجاد احللول واألطفال يساعدون بعضهم البعض 

داخل وخارج املدرسة.

إدعم املعلمني، األطفال واألهل جلعل التدريس املنخفض الكلفة واملواد 
التعلمّية في متناول العديد من املتعلمني.

واجه املصاعب اللغوية عبر دعم التدريس في اللغة األم أو عبر إستخدام 
لغة اإلشارات.

ُقم بتنمية الروابط مع املنظمات األخرى بهدف مشاركة اآلراء واخلبرات.

إدعم تغيير سياسات التعليم غير اجلامع، القوانني العاملية والتغييرات في 
تعليم املعلمني-أو ادعم من هم في موقع يخّولهم القيام بذلك.

قم مبراقبة دورية ملدى تقدم املشاركني واملتعلمني. ُقم بإشراك اجملتمع 
في عملية جمع املعلومات. أذكر حاالت التعليم اجلامع في كل تقاريرك 

املرسلة إلى منظمتك أو إلى املمولني.
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عند البداية
من في الفريق؟

أطلب من أحد األشخاص في فريق اإلستجابة للطوارئ أن يُعنيَّ مسؤوالً 
عن املراقبة والتقييم وعن تسجيل مدى جناح العملية التعليمية في 
اإلستجابة حلاجات األشخاص األكثر عرضًة للتهميش واملستثنني في 

املنطقة.

إذا كان لديك تأثير على خيارات التوظيف، أطلب توظيف شخص في 
مرتبة عالية ويفهم جيداً مبادئ التعليم اجلامع. يجب عليهم في احلاالت 
املُثلى التفاوض للحصول على التغييرات املطلوبة املالئِمة في السياسة 

الوطنية أو احمللية.

ُقم بجمع جميع أعضاء فريق اإلستجابة للطوارئ )من ضمنهم موظفي 
القطاعات األخرى مثل اإلمداد واحلماية والصحة(. أطلب منهم التفكير 

في اإلستثناء، التمييز، والتنوع في السياق الذين يعملون فيه، وكيف ميكن 
للجميع أن يعملوا لتأمني إستجابة طارئة أكثر دمجية.

التقييم والتحليل املبكر
معرفة من يجب أن تشمله اإلستجابة

تواجه فرق الطوارئ في بعض 
األحيان صعوبة في معرفة 

األشخاص الذين ال يشملهم 
التعليم، ألن معظم األشخاص 

املستثنني قد ال يكونوا مرئيني 
في البداية ملن هم في اخلارج. 

أبذل جهداً في توثيق العالقات 
ثَّلة واجملموعات  مع املنظمات املُممَ

في املناطق املتأثرة )مثل 
املنظمات التي تعنى باألشخاص 

بذوي اإلحتياجات اخلاصة( لكي 
تتمكن من معرفة املزيد عن من 

هم مستثنون وما الذي يلزم 
لدمجهم حّتى بعد التقييم 

األول.

واصل طرح هذه األسئلة:

ما هي ُمعوِّقات املشاركة والتعلُّم؟ • 

من يواجه هذه املُعوِّقات؟ • 

كيف ميكن التقليل من هذه  • 

املُعوِّقات؟

ما هي املوارد املتوفرة لدعم  • 

املشاركة والتعلُّم؟

كيف ميكن تفعيل املوارد اإلضافّية؟ •
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أينما تستطيع، إسأل األشخاص املستثنني مباشرًة عن جتاربهم واألسباب 
التي أدت إلى إستثنائهم. غالباً ما نسمع من املعلمني، واألهل واجلماعات 

ومسؤولي التعليم عن من هم مستثنون وملاذا، لكن عندما نسأل األطفال 
تظهر لنا صورة مختلفة.

القوائم وأدوات التقييم
إخلق أسئلة وأضفها إلى إحصاء التقييم أو اإلستمارة، واسأل املعلمني، 

األطفال وممثلي اجملتمع عن:

من هم األشخاص الذين لم يكونوا في عملية التعليم قبل حالة الطوارئ؟ • 
ملاذا لم يكونوا في عملية التعليم؟ • 

أين يعيشون؟ • 

األرقام الصحيحة هي أقل أهمية من األسباب الكامنة خلف عدم ذهاب 
بعض األطفال إلى املدرسة قبل حالة الطوارئ. لكن تقديرات األرقام ال تزال 

مهمة.

مُعها أثناء تقييم التعلم  نحن بحاجة لتفصيل املعلومات املُستهدمَف جمَ
في حالة الطوارئ. ميكن لقائمة تشمل األشخاص الذين غالباً ما 

يستـثـنون أن تكون تذكيراً مفيداً لبعض أعضاء فريق العمل املنهمكني. 
قد تشمل القائمة: النساء والفتيات، األشخاص ذوي اإلحتياجات اخلاصة، 

اجملموعات العرقية التي تشكل أقلّيات، واجملموعات األكثر فقراً واألدنى من 
حيث املمَنزِلة اإلجتماعية.

إّن إختيار أي من اجملموعات املستثناة في اجملتمع إلدخالها في التقييم أمراً 

بعد الهزة األرضية التي ضربت الباكستان عام2005، قام فريق عمل 
منظمة غوث األطفال السويدية بتشكيل مجالس تعليم اجملتمع 
مَّ كل مجلس طفلني  َّت إعادة تأهيلها. ضمَ متصلة بكل مدرسة متمَ

على األقل. كان األطفال يبلغون عن من لم يأتوا إلى املدرسة وملاذا 
بإعتقادهم لم يحضر هؤالء األطفال. غالباً ما كان الفتيات واألطفال 

ذوي اإلحتياجات اخلاصة يُترمَكون في املنزل ألن عائالتهم تعتقد أن الذهاب 
إلى املدرسة ليس آمناً، أو ألنهم لن يستفيدوا من التعليم. عندما ت 
التمَعرُّف على هؤالء األطفال، ُطلِبمَ من مجلس تعليم اجملتمع تشكيل 

خطة لتسهيل دخول هؤالء األطفال إلى املدرسة وحلصولهم على جتربة 
إيجابية لدى دخولها.
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قد يشكل حتدّياً. وال يكفي أن نبحث عن أشخاص يندرجون ضمن القائمة، 
ألنه ال ميكن إدراج كل األشخاص املمكن إعتبارهم »األكثر إستـثـناًء« 

بطريقة مناسبة في خانة ما من القائمة. لذلك يجب على املقيمني أن 
ن تّ إبعادهم فعلياً عن عملية  يعرفوا أكثر ِمن األشخاص املتضررين ممَ

التعليم قبل حالة الطوارئ، من هم املستثنون اآلن، ومن هم الذين 
يواجهون التحديات األصعب للتعليم اجلامع.

يجب على أدوات التقييم أن تدفع الِفرمَق إلى السؤال عن األشخاص الغير 
حاضرين أثناء إجراء عملية التقييم.

معرفة املواضيع التي تؤثر على التعليم اجلامع
باإلضافة إلى معرفة األشخاص املستثنني من التعليم قبل وبعد حالة 

الطوارئ، يجب علينا أن نسأل ملاذا ال يشاركون ويتعلمون.

ح الوضع األمني، يجب أن يشمل التقييم املناطق التي يصعب  عندما يمَسممَ
م  الوصول إليها )جغرافّياً(. ُقم بإستشارة مسؤولي األمن واإلمداد لتفهمَ
أكثر الِسمات األرضّية )الطوبوغرافيا( للمناطق املتضررة؛ األمور األمنية 
التي قد تساهم في إستـثـناء األطفال من التعليم؛ والعلم السكاني 
)الدميغرافي( للمنطقة لترى ما إذا كان اإلستثناء من التعليم مشكلة 

حتدث في مجموعات محددة. 

َّ تهميش  عند جمع وحتليل املُعطيات خذ بعني اإلعتبار إلى أي مدى تمَ
السكان قبل أو خالل حالة الطوارئ، و إلى أي مدى ميكن لهذا أن يكون قد 

قمَلَّل من استعداد السكان لإلختالط أو لدعم مجموعات أخرى؟

في كينيا، وكنتيجة لتوترات عرقية خالل أعمال العنف التي تلت 
اإلنتخابات عام 2008، خافت بعض اجملتمعات التي لم تنزح من إرسال 

أطفالها إلى املدرسة بسبب خوفهم من اجملتمع النازِح العائِد.
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إعرف ما إذا كان الناس سعداء أو غير سعداء بالتعليم قبل حالة الطوارئ، 
وبأّي طرق قد يرغبون بتحسينها.

ُقم بالتعرف على اإلهتمامات املتعلقة باحلماية لألطفال املهمشني، مثل:

نقص في إمكانية احلصول على املعلومات • 

نقص في البنى احمللية التي حتمي األشخاص ذوي اإلحتياجات اخلاصة •

نقص في إمكانية احلصول على توثيق أو تسجيل للحاالت • 

حاالت من العنف املنزلي أو أي إستغالل آخر • 

املعتقدات التقليدية، أفكار وممارسات متعلقة باإلعاقة وأشكال أخرى من  • 
االستثناء.

قم بالتعرف على املوارد البشرية،البنى التحتية، املؤسساتية، املالية 
املتوفرة حالياً، لدعم التعليم على املستويني الوطني واحمللّي.

التصميم األولي لإلستجابة التعليمية
ر في: فمَكِّ

املنهج-هل يحتاج إلى بعض التعديل ليصبح مفيداً وشامالً جلميع األطفال؟ • 

تصميم املدرسة/البناء-ما هو املفيد في ما هو موجود؟ ما هو الشيء الذي  • 
قد يؤدي إلى اإلستثناء؟

تدريب املعلمني-هل تمَلّقى املعلمون أي تدريب؟ ما هي الرسالة التي وصلتهم  • 
من خالل التدريب؟ كم هم مستعدون لإلستجابة للتنوُّع لدى الطفل؟ ما 

هي الفرص املوجودة لتقوية تدريبهم؟

توقعات وأراء األهل، األطفال، مسؤولي التعليم واملعلمني حول التعليم. • 

مشاركة األطفال والبالغني في كل مراحل البرنامج، مع التركيز على جعل  • 
التعليم أكثر فعاليًَّة لكل من في اجملتمع.
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ر ُمسبقاً َفكِّ
قم بتصميم إستجابة مع توّقع أن فريقك سوف يتعرف الحقاً على 

األشخاص الذين لم يشملهم التقييم األولي. مع أخذ هذه الفكرة بعني 
رِناً قدر ما تستطيع أثناء حتضيرك لتمويل إقتراحات املشاريع  اإلعتبار، ُكن ممَ
وامليزانيات. إّن إضافة بند ميزانية مرن من أجل »دعم إمكانية احلصول على 

م في: التعليم للجميع« ميكن، مثالً، أن يُستمَخدمَ

دعم األطفال ذوي اإلعاقات احلركية للتنقل إلى مراكز التعليم واإلنتفاع  • 
منها.

تأمني املالبس والطعام )باإلضافة إلى اإلحالة إلى مصادر دعم أخرى( لألطفال  • 
الذين ال يستطيعون إرتياد املدرسة بسبب الفقر املدقع أو ألسباب أخرى 

م الرعاية مثالً(. )عدم وجود من يُقدِّ

شراء وسائل مساعدة تعليمية وإيجاد وتطوير أو شراء أدوات في مختلف  • 
اللغات وفي لغة البرايل )األحرف الناِفرة للمكفوفني( عند احلاجة.

املساحات واألماكن
من املهم خلق إتفاقيات بني األطراف املعنية جلعل أماكن التعليم أكثر 

دمجية و مالءمًة للطفل وأكثر أمناً. إذا كانت اإلستجابة ستتضمن 
إعادة تأهيل أو إستبدال املباني، أطلب من املسؤولني عن التصميم والبناء 
تعديل خططهم عوضاً عن إتِّباع املعايير التقليدية. للمزيد من التغييرات 
املفّصلة التي يجب أخذها بعني اإلعتبار. أنظر الى املرفق رقم 1 للمزيد من 

التغييرات املفصلة التي يجب أخذها بعني اإلعتبار.

في وادي الصدع )Rift Valley( في كينيا، كان املعلمون في اجملتمع غير 
مستعدين لإلعتراف أن األطفال كانوا خارج املدرسة، خاصة األطفال 
ذوي اإلحتياجات اخلاصة. تّ إكتشاف، عبر حوارات مع املعلمني وأفراد 

آخرين في اجملتمع، أن هذا يحصل ألن املعلمني غير مدركني حلقوق الطفل 
ولكيفية إشراك األطفال ذوي اإلحتياجات اخلاصة وألنهم كانوا يخافون 

من اإلعاقات. نتيجة لذلك قامت منظمة غوث األطفال السويدية 
بإدخال مواضيع الدمج إلى برنامج تدريب األساتذة لزيادة الوعي ولتقدمي 

املهارات حول كيفية دمج جميع األطفال.
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أطفال في مساحة اللعب اآلمن في مخيم ثوري بارك لإلغاثة، بعد الهزة األرضية في 
باكستان عام 2005.

التصميم َمع وِمن أجل أطراف معِنيَّة خاصة
عندما تكون مجموعات اجملتمع متواجدة أصالً- مثل جمعيات األهل 
 School Management(واملعلمني، نوادي األطفال أو جلان إدارة املدارس

Committees-SMCs(- ُقم بإدخال التدريب، النقاشات والتخطيط 
التشاركي من أجل إعادة بناء وحتسني التعليم للجميع. ميكن للجان إدارة 
املدارس)SMCs( أن تلعب دوراً أساسياً في التعرُّف على األطفال املستثنني 

ومساعدتهم في دخول املدرسة، خاصًة إذا قاموا باإلتصال مبجموعات 
م عدد من األطفال في اللجنة. عندما ال جتد هكذا  لألطفال أو بِضمَ

لِقها. مجموعات، إعمل على خمَ

3    ملعلومات حول برامج إدارة املعلومات التعليمية املرتكزة على اجملتمع أنظر: منظمة غوث األطفال-اململكة 
املتحدة )2008( جعل املدارس شمولية: كيف ميكن للتغيير أن يحصل. جتربة منظمة غوث األطفال وهيجنن 

)2004( برامج إدارة املعلومات التعليمية املرتكزة على اجملتمع كأداة للتعليم الشمولي للجميع. متكني التعليم، 
املسألة 8.

األدوات املفيدة لتطوير مساهمات مجموعات اجملتمع في 
التعليم تتضمن: دليل الدمج: تطوير التعّلم واملشاركة في 

املدارس )راجع صفحة املصادر املفيدة( وبرامج إدارة املعلومات 
 Community based Education( :التعليمية املرتكزة على اجملتمع

3.))Management Information Systems )C-EMIS

www.eenet.org.uk/newsletters/news8/page16.shtml
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أدخل عمليات بناء قدرات املعلمني 
في اإلستجابة، ُقم بالتركيز 

على الدمج وعلى تلبية حاجات 
املتعلمني اخملتلفني ضمن أّية 
أنشطة تدريبية واستشارية 

للمعلمني. خطط للقيام بنفس 
التدريب مع فريق العمل احملّلي 

الذي يدير العملية.

ُخذ بعني اإلعتبار ما إذا كنت 
بحاجة لبرنامج تعليم مسّرع 

لألطفال الذين خسروا الكثير من 
التعليم )Accelerated Learning Programme-ALP(. يتضمن التعليم 

املسّرع حتقيق أهداف املنهج النظامي وإيصاله إلى األطفال بطريقة مرنة 
وغير رسمّية ومرّكزة.4 يجب على برنامج التعليم املسّرع أن يعيد ربط 

األطفال بأي نوع من التعليم الرسمي املتاح عندما يصبحون قادرين على 
التماشي مع املنهج.

خطط للربط مع إستجابات قطاع الصحة حتى تتمكن من إجراء الكشف 
الصّحي أثناء التدخل التعليمي. ميكن لهذه املساعدة في التعرف على 

األطفال الذي يتأثر تعّلمهم أو مشاركتهم باملرض أو بضعف سمعي أو 
بصري أو أي مشاكل غير مشّخصة. يجب أيضاً أن تُعطى حاجات األطفال 
الذين قد يكونوا متأثرين بأمراض عقلية أو باضطرابات وضغوطات ما بعد 
الصدمة إهتماماً خاصاً في مرحلة التصميم، خاصًة إذا كانت اإلستجابة 

ستعمل مع املعلمني واجملتمعات لدعم األطفال بعد حالة الطوارئ.

4    ستقوم منظمة غوث األطفال بطرح مجموعة من املصادر عن برنامج التعليم املسّرع عام 2009.

في كافون، وهي منطقة ضربتها 
األزمة في جمهورية الكونغو 

الدميقراطية، قامت شبكة اجملتمع 
حلماية الطفل، وهي منّظمة 

محلّية، بالتعرف على األطفال 
املعرضني للخطر وعملت على 

تسجيلهم في برنامج التعليم 
املسّرع ليتمكن هؤالء الذين خسروا 
مراحل من تعليمهم األساسي من 

تعويضها.
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إستجابة  على  للعمل  جداً  قصير  وقت  لديكم  كان  لو  ماذا 
تعليمية طارئة؟

 ، إحصل على تقديرات حول من هم األشخاص األكثر إستثناًء •
َّ إستثناءهم. كم قد يكون عددهم، وملاذا تمَ

إعرف ما هي اخلبرات املتعلقة بالتعليم اجلامع • املوجودة في 
املنطقة. كم ميلك الناس من الوعي األساسي حول قضايا الدمج 

واالستـثـناء؟
، هل هم مؤهلون  قم بالتعرف على املعلمني املوجودين محلياً •
لكنهم رمبا متعلقون بتدريبهم التقليدي وغير مستعدين لتغيير 

مقارباتهم بسرعة؟ أم هل ُهم غير مؤهلني لكنهم منفتحني ألفكار 
جديدة؟

عبر حدث تشاركي مرح وحماسي أو عبر سلسلة من اإلجتماعات  • 
)لعب األدوار مثالً(، ُقم ببناء الثقة واإللتزام بسرعة بني هؤالء الذين 
سيبقون وسيعملون في التعليم )مثالً املعلمون واملوظفون في امليدان 

ومدراء التعليم احملليون واألطفال(.5
رمَوِّج لفكرة أن اجملتمع الواثق واملصمم على التعاطي مع االستثناء قادر  • 

على إيجاد طرق مبتكرة لتخطي التحديات اجلسدية واملادية، 
حتى لو كانت املوارد محدودة.

حتفيز اجملتمع  شدد على أّن دور فريق عمل اإلستجابة الطارئة هو  •
)خاصًة املعلمون، األهل واألطفال( للتفكير في قضايا الدمج، ولتقدمي 
النصح والدعم لهم عبر طرح وتفعيل أفكارهم اخلاصة )ليس فقط 

أفكار منظمتك( في إزالة عوائق الدمج.
أمَجرِ مسحاً مع زمالئك و/أو اجملتمع للموارد املتوفرة محلياً • لدعم 

دمج املستثنني تقليدياً في التعليم.
من هم األشخاص املتوفرون؟ — 

ما هي املهارات واإلهتمامات التي ميلكونها؟ — 
ما هي موارد األدوات املوجودة؟ — 

من ميلك املال للمساعدة؟ — 

كم ميلك الناس من الوقت؟ —

5    ميكن للنشاط املرتكز على الصورة في الصفحات 22-23 أن يكون نافعاً في هذا.



21

ماذا ميكن لألطفال األكبر ِسنَّاً أن يفعلوا؟ — 

هل هناك مدارس خاصة في املنطقة ميكنها أن تؤمن النصح؟ — 

كم عدد األساتذة املرنني؟- ما الذي ميلكون اإلذن لفعله؟، كم هو متاح  — 
لهم تغيير تطبيقاتهم والطريقة التي يديرون بها وقتهم؟

ُقم بتسجيل عوائق الدمج، لكن حاول بشكل رئيسي تركيز إهتمام  — 
الناس على املساحات، املوارد والفرص املتاحة أصاًل.

ن في اإلستجابة لدى فريق العمل  عندما تبدأ الثقة بالتحسُّ
واجملتمع، ُقم بعصف ذهني حول التغيرات اجلسدية واملادية 

، بالرغم من ذلك، أنه من  لتحسني املشاركة والتعلم. ال تنسمَ
املمكن أن ال يتم اإلستفادة من التحسينات اجلسدية واملادية إذا لم 

يتم دعم املستثنون بطريقة فعالة إلستخدامهم.

ُقم بالتركيز على األنشطة التي تلقي الضوء على أمور الدمج التي 
يقوم بها فريقك واجملتمع حالّياً )مثالً عملهم اإليجابي وطباعهم(.

وُقم بتشجيع الرغبة لتحسني هذه املواضيع.

فتيات في برنامج التعليم املسّرع في مزار الشريف، 
شمال أفغانستان.
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غالباً ما ميكن حتفيز املعلمني لتجربة افكار جديدة ان كان لديهم ثقة في 
قدراتهم وطاقاتهم. ميكن للنشاط التالي أن يكون وسيلة جّيدة في الوقت 

القليل املتوفر- لتشجيع املعلمني )وأعضاء فريق اإلستجابة التعليمّية( 
على أنهم ال يبدأون العمل على الدمج من ال شيء، بل ميلكون املعرفة 

واملهارات الالزمة. 

مَرِ املعلمني بعض الصور املشابهة ملا هو عليه احلال في بيئتهم  أ • 
التعليمية.

إستعمل الصور ملساعدتهم على بدء نقاش حول خبراتهم الشخصية  • 
في التدريس.

شجعهم على التفكير بشيء واحد فعلوه ملساعدة طفل مستثنى  • 
ليشارك ويتعلم بطريقة أفّضل أو لتحسني طريقة تمَعليمهم، أو جلعل 

التالميذ أكثر سعادة في املدرسة. قد يكون هذا الشيء بسيطاً

عند بدء البرنامج
مساعدة املعلمني في وضع مبادئ الدمج قيد التطبيق

إن دعم املعلمني وتنمية ثقتهم 
للعمل مع األطفال املستثنني 

هو أمر أساسي لنجاح التعليم 
اجلامع في أي محيط. وال ميكن 

ألي إستجابة تعليمية طارئة أن 
تسير بفعالية نحو الدمج إذا لم 
ِصص الوقت واملوارد الكافيني  تُخمَ

للعمل مع املعلمني واملعلمني 
احمُلتمَملني.

ر املعلمني أن يكون قّيماً  ميكن لتمَبمَصُّ
جداً لتطوير اإلستجابة التعليمية 

بطريقة أفضل. ُقم بتشجيع 
املعلمني على التفكير مبن هم 

مستثنون، وعلى القيام بعصف 
ذهني لألسباب اخملتلفة التي تؤدي إلى اإلستثناء، ثم على مشاركة هذه 

األفكار مع بعضهم البعض ومع فريق عمل اإلستجابة التعليمّية.

واصل طرح هذه األسئلة:

ما هي ُمعوِّقات املشاركة  • 
والتعلُّم؟

من يواجه هذه املُعوِّقات؟ • 

كيف ميكن التقليل من هذه  • 
املُعوِّقات؟

ما هي املوارد املتوفرة لدعم  • 
املشاركة والتعلُّم؟

كيف ميكن تفعيل املوارد  • 
اإلضافّية؟
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كاإلبتسامة وقول كلمة »مرحباً« بطريقة وِدّية لصفهم كل صباح! 
ربني وغير احمُلمَفزين يستطيعون تذكر شيئاً صغيراً  حتى املعلمني غير املُدمَ

فعلوه )مؤخراً أو في املاضي(.

أطلب من املعلمني أن يقوموا بعصف ذهني لالئحة من السلوكيات  • 
اخملتلفة وطرائق التدريس التي ميكنها جعل التالميذ يشعرون بدعم 

وترحاب أكثر.

إبدأ نقاش حول كيف يستطيعون البناء فوق ما فعلوه أصالً وكيف  • 
ميكنهم مساعدة بعضهم البعض في هذا.

خالل حالة الطوارئ، ميكن ملقاربة »توضيح عبر الصورة« أن تكون طريقة 
مفيدة ملساعدة األطراف املعنية في اإلنفتاح أثناء النقاشات. ميكن للصور 
أن تساعدهم في التفكير بتجاربهم املماثلة التعليمية/التعلُِّمية وبنفس 
الوقت تسمح لهم باإلبتعاد عن أي جتربة أو صدمة شخصية قد ال يرغبون 
بالتحدث عنها. بإستعمال الصور بهذه الطريقة ميكن رسم حدود للنقاش 

وطمأنة األطراف املعنية عن ما يرغب فريق عمل التعّلم مبناقشته وما ال 
يرغبون به.

دعم األقران

حاول أن حتفز املعلمني ليبحثوا بنشاط عن األطفال الذين ال يشاركون أو الذين يواجهون 
صعوبات ليتعلموا. ُقم بخلق حلقة حيث يلتقي املعلمني دورياً ليناقشوا مواضيع 
التالميذ الذين يواجهون مشاكل وما الذي ميكن فعله ملساعدتهم )مع العلم أنه 

ال يجب عليهم اإلشارة إلى مشاكل األطفال لبعضهم البعض في الصف(. شّجع 
ِعبء. ميكن ألعضاء فريق  املعلمني ليعتبروا هذا كجزء أساسي في عملهم، ال كمَ

اإلستجابة التعليمية تسهيل اجتماعات املعلمني في البداية، لكن مع الوقت يجب 
على األساتذة أن يلتقوا بأنفسهم.

ع املعلمني على تسجيل أي خطوات إتفقوا على القيام بها ملساعدة املزيد من  جِّ شمَ
األطفال في املشاركة والتعلم، تابع معهم هذا املوضوع في وقت الحق وإحتفل بأي اجناز.
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إّن خلق بيئة ودّية، مرحة وتناُفسّية قليال للعمل معاً ومشاركة اخلبرات قد 
تدفع باملعلمني إلى اإلجتهاد لتجربة املزيد من اآلراء اجلديدة ليكون هناك 

املزيد ليخبروه لزمالئهم.

ن التالميذ من أن يدعموا بعضهم  أطلب من املعلمني التفكير بطرق مُتكِّ
البعض للمشاركة أكثر في التعّلم، وفي احلياة املدرسية باإلجمال، ولدعم 
األطفال الذين هم خارج املدرسة حالّياً. إقترح على املعلمني أن يُدِخلوا مثل 

هذه املوضوعات في أنشطة صفّية. 

إيجاد دعم آخر

عندما يكون عدد التالميذ في الصف كبيراً جّداً، أو عندما تكون الشروط 
األساسية للتدريس ُمقّيدة للغاية، ُقم بااللتزام اجتاه املعلمني أّنك ستعمل 

معهم لتحسني هذا الوضع.و في الوقت نفسه أطلب من املعلمني أن 
يفكروا بوسائل لدعم مجموعة أكثر تنّوعاً من األطفال ضمن األوضاع 

احلالّية.

ُقم بالتحقيق عن إمكانية إستحضار مصادر أخرى من الدعم لإلستجابة 
التعليمية، مثالً، إذا رأى املعلمون اطفاالً ذوي إحتياجات صحّية لم يتم 
تلبيتها. إذا كان هناك أي متويل متوفر لإلستجابة لهذه القضايا التي 

يرفعها املعلمون، إتفق معهم على طريقة لتحديد أولوية هذه القضايا 
وإنفاق املال لتوسيع املشاركة والتعليم إلى حد أقصى لكل األطفال.

www.eenet.org.uk/key_issues/refugees /karen_refugees.doc  :6   أنظر

هناك بعض اإلقتراحات الرائعة للتعاطي مع الصفوف ذات األعداد 
الكبيرة من التالميذ بطريقة دمجية في كتاب: يونسكو بانكوك، 

»إرشادات عملية لتدريس الصفوف ذات األعداد الكبيرة من التالميذ«، 
بينما يقدم كتاب هيئة اإلغاثة العاملية »خلق صفوف متعافية« أفكار 

وأنشطة لدعم األطفال )أنظر قسم املصادر املفيدة(.

في مخيمات كارن لالجئني في تايالند، أظهر إحصاء قامت به جمعية 
تايالند عام 1999 أن البعض من األطفال املكفوفني والُصم قد تّ دمجهم 

في التعليم. بالتالي، وبدعم من معهد املكفوفني والُصم في يانغون، 
قامت جمعية تايالند بتحديد األولوية حلاجات هؤالء املتعلمني وطّورت 

 َّ إستعمال لغة كارن برايل للضريرين ولغة كارن اإلشارِّية في اخملّيمات.وتمَ
أيضا إستحداث أفالم مصّورة إليضاح وشرح لغة كارن اإلشارِّية.6
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ورِد محتمل للتعليم. إذا كان  كل شخص في املنطقة احمللّية هو ممَ
التعليم قبل حالة الطوارئ يقتصر على أشخاص معينني، فذلك يعني أن 
اإلستجابة التعليمية الطارئة ميكن أن تكون فرصة لدمج أشخاص جدد 
ميكن أن يصبحوا معلمني رائعني لكنهم لم يحصلوا على الفرصة لذلك 
من قبل. بالفعل، غالباً ما يكون تدريب معلمني جدد حول مقاربات الدمج 
أسهل من مساعدة األساتذة املوجودين على إعادة تعّلم تلك املقاربات من 

جديد – آخذين بعني اإلعتبار الوقت احملدود املتوّفر.

في تشاد عام 2007، قامت منظمة غوث األطفال بتأمني فرص تدريب 
املعلمني ألعضاء من اجملتمع لم يكونوا قد شاركوا سابقاً في أي نوع 
من انواع التعليم، بل قد أظهروا رغبة في تطوير واكتساب املهارات.

فتيات في مؤسسة ضعيفي السمع في أفغانستان وهي مدرسة تساعد األطفال املصابني 
بضعف في السمع على اإللتحاق باملدارس النظامية.
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بناء الدعم اجملتمعي
زيادة الوعي

ُقم بايصال رسائل قوية داخل اجملتمع أن للجميع احلق في التعلم 
وأن اإلستجابة التعليمية احلالّية تهدف إلى دمج معظم األشخاص 
املستثنني، مثل ذوي اإلحتياجات اخلاصة. إستعمل اإلعالم احملّلي مثل 

املُلصقات، الراديو أو اإلعالنات عبر املِذياع.

تأّكد أن:

الرسائل تمَِصل ملن يعانون من حركة مقّيدة، إعاقة حسّية أو مهارات تواصل  • 
محدودة أو أُِمّية

الرسائل مرتبطة بحياة وشؤون األشخاص اليومّية • 

تستعمل قنوات تواصل ممكن لألطفال الوصول إليها. • 

ُقم بالتحضير إلجتماع مع اجملتمع )بحضور األطفال( حول جعل اإلستجابة 
التعليمية أكثر انفتاحاً وجعلها تعمل بطريقة أفضل للجميع. إستعمل 
اإلجتماع لبدء مقاربة تشاركّية، أو للبناء فوق املشاركة التي استحدثتها 

خالل مرحلة التصميم.

مشاركة اجملتمع

خالل إجتماعات اجملتمع، إسأل التالميذ، عائالتهم، مقّدمي الرعاية، 
العاملني في مجال الصحة، مجموعات اجملتمع، املنّظمات التي تعنى 

باألشخاص املعّوقني، إلخ، عن من ال يتمتعون بالتعليم وال يشعرون 
أّنهم مدعومني في تعّلمهم. مع هؤالء املعنيون باألمر، قم بتطوير 

رؤية لإلستجابة التعليمّية، قارِن بالوضع احلالي وضع خططاً لتحسني 
املشاركة وإمكانّية اإلنتفاع من التعليم.

في مخّيم لألشخاص النازحني داخلّيا في السودان، قامت دار حضانة 
ممّولة من قبل » منظمة الرؤية العاملّية« بدمج األطفال ذوي اإلعاقات 

اجلسدّية والفكرّية. عملت دار احلضانة على تناول مواضيع السلوكّيات 
السلبّية في اجملتمع، مثل اإلعتقاد أن اإلعاقات ُمعِدية. فمَّسرت إحدى 
املعلمات املوضوع بالقول: »لقد بدأنا بخلق الوعي اجملتمعي بطريقة 
شرسة عبر عروضات في الهواء الطلق تساعدنا بفتح الطريق نحو 

تغيير سلوك اجملتمع«.
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»لقد عرفت اآلن أن كل األطفال سواسية ويجب أن يتم تقديرهم. لقد 
ُقمُت بتشجيع االهل الذين يعاني أطفالهم من إعاقات مثل اوالدي على 

عدم إبقاءهم محجوزين وحيدين، بل على العكس يجب تقّبل الواقع 
والعمل جاهدين لنعطيهم أفضل ما في احلياة«.

)والد رانيا، وهي فتاة في السادسة من العمر كانت ترتاد مدرسة ملّدة 
سنتني متّولها منظمة الرؤية العاملّية في مخّيم للنازحني داخليًا في 

السودان(.

م املشاركني في اإلجتماع إلى مجموعات – فتيات، فتيان، نساء،  قمَسِّ
رجال، معّلمني، إلخ، واطلب منهم أن يفكروا بطرق لتخّطي العوائق 

التي يواجهها مختلف األطفال. أطلب إقتراحات حول ما الذي ميكن أن 
يفعله اجملتمع واملوظفني احملليني واملعلمني، ثم اطلب إقتراحات عن ماهية 

املساعدة اخلارجّية التي قد تسّهل األمور. وافق على معرفة ما إذا كان ميكن 
القيام ببعض األمور عبر وكالتك أو عبر مصادر مساعدة خارجّية، وارسل 

تقريراً بذلك بتاريٍخ محدد.

ل كل اإلستجابات خالل اإلجتماعات وُقم فعلّياً بتشجيع األطراف  جِّ سمَ
املعنّية )ومن ضمنهم األطفال( على القيام بهذا بأنفسهم. إستعمل 
الطرق اخملتلفة جلمع وتسجيل املعلومات )مثالً: شفوّية وغير شفوّية، 

الدراما، الصور، الكتابة(.
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إحداث التغييرات اثناء تقدمك
إن أخذ صورة واضحة عن أّي من العوائق تؤدي إلى استـثـناء أي من 

املتعلمني أمٌر قد يتطلب وقتاً. لذلك فإنه من الضروري وجود عملّية دورّية 
ن ُهم مستثنون  ن ممَ لسؤال فريق اإلستجابة التعليمّية عن أفكار وآراء عمَ
وملاذا هم كذلك، وما هو الدعم احملّلي املمكن احلصول عليه. يجب حتديث 

خطط العمل كجزء من اجتماعات الفريق الدورّية عند توفُّر معلومات 
جديدة.

إذا أصبح واضحاً أن استمرار االزمة يجعل حضور االطفال املعّرضني إلى 
اخلطر إلى املدرسة أمراً صعباً وغير آمن، خذ بعني اإلعتبار تطوير مقاربة 

تعّلم منزلي واعمل مع املعلمني لتطوير أدوات للتعّلم املنزلي وادعم 
الزيارات املنزلّية عند اإلمكان.

كإستجابة خلّطة العمل املستحدثة، إستعمل أي متويل مرن لديك لشراء 
أدوات او لدعم تلبية احلاجات )أو باألحرى احلاجات األساسّية( لبعض 

التالميذ ومجموعات التالميذ. إذا وجد العديد من املعّلمني أّنهم بحاجة 
للمزيد من النقاش والتدريب، أو للمزيد من األدوات، حاوِل تدبير االمور. تأكد 
من أن الشركاء واملوظفني احملليني يدركون ما إذا كنت تستطيع، وألي مدى، 

أن تُنِفق من ميزانيتك مبرونة.

http://burmalibrary.org/docs4/ZOAPosition_Paper-Having_Their_Say.pdf :7   أنظر

قامت منظمة زوا- تايالند مبراجعة تشاركّية ملعرفة كم كانت خدمات التعليم 
دمجية في مخّيمات الالجئني في كارن. وجدت أن األشخاص كانوا يستثنون بطرق 

ِبلن أنهن ال  لم تكن ُمستمَبمَقة. مثالً، لقد شعرت الشابات اللواتي تزّوجن او حمَ
يستطعن مواصلة الذهاب إلى املدرسة. لم يلقمَ االطفال الذين تأثروا بالفقر على 

األخص، والذين يعانون من صعوبات تعلمّية، الدعم الكافي. تبّنت منّظمة زوا 
بالتالي عملّية طويلة األمد جلعل املدارس تعمل بطريقة أكثر مرونة، وإلشراك الناس 

أكثر بأخذ القرارات املتعّلقة بالتعليم.7
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اإلتصال باملنّظمات األخرى
ُقم بإيجاد طرق لربط األشخاص باملؤسسات التي ميكنها أن تدعم التعليم 

اجلامع، خاصة هؤالء الذين انقطعت عالقتهم خالل حالة الطوارئ.

إسأل الوكاالت األخرى عن جتاربهم وعن أدوات وموارد لقضايا اإلستثناء 
التي ظهرت من عملك. ُقم مبشاركة دراسة حاالت عن االستـثـناء وكيف 

تستطيع، أو استطعت، أن جتد احلل لبعض احلاالت.

حملة مناصرة
محيط السياسة احمللّية

أطلب من أعضاء اجملتمع و املعّلمون والتالميذ أن يُسلِّطوا الضوء على أّية 
سياسات أو قوانني تُعيق حتقيق تغييرات في التعليم، خاصًة التغييرات 

نحو الدمج احملّسن. مثالً، هل يستثني نظام اإلمتحانات التالميذ املصابني 
بإعاقات حسّية أو جسدّية، أو الذين ال يستطيعون كتابة اإلمتحان 

بالطريقة أو بالسرعة املطلوبة، أو التالميذ الذين ال يعرفون اللغة التي يمَُتم 
فيها اإلمتحان؟

إذا كان لديك الوقت والقدرة، حاول أن تقوم مببادرة حملة مناصرة محلّية 
أو وطنّية للحصول على اإلذن لتخّطي أو تغيير أّية سياسات تعرقل 

التقدم نحو الدمج. أُربُط هذه املبادرة بحمالت املناصرة التعليمّية األخرى 
او األعمال ذات التأثير التي جتري في البالد. إذا لم يكن لديك القدرة للدفع 

بهذه القضايا إلى األمام، أذكر ذلك أو قّدمه في تقرير قدر ما تستطيع 
ألشخاٍص آخرين يكونون في مكانمٍَة أفضل للعمل على تغيير السياسة 

على املدى البعيد.

في جمهورية الكونغو الدميقراطية، وجد عاِمل طوارئ أن مدرسة 
للتالميذ املكفوفني فقدت كل أدوات برايل )اخلاصة باملكفوفني( أثناء حالة 
الطوارئ. كان هناك وكالة في العاصمة متلك تلك االدوات لكنها ال تعرف 

بأن املدرسة موجودة وتعمل. قام فريق عمل الطوارئ بتمرير الرسائل 
بني الطرفني ودّبروا عملية توزيع لألدوات بني وكالة كنشاسا واملدرسة، 

لتتمكن من مواصلة دعم تعليم األطفال املكفوفني.
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اإللتزامات الدولّية

هل قامت البالد باملصادقة على اتفاقّية األمم املتحدة املتعلقة بحقوق 
االشخاص ذوي اإلحتياجات اخلاصة؟ إذا كان االمر كذلك، ُقم بتذكير 

صانعي القرار أنهم ُملزمَمني بالتأكد أن التعليم اجلامع قد ت تطبيقه. 
هذا يعني التأكد أن كل األطفال ميكنهم التعّلم في املدارس النظامّية، 
م كل األطفال. إن  وتعديل نظام اإلمتحانات ليصبح باإلمكان تقييم تقدُّ

مضامني اإلتفاقّية تتعّدى األشخاص بذوي اإلحتياجات اخلاصة، ألنها تتطلب 
من النظام التعليمي أن يدمج كل األشخاص الذين كانوا مستثنني في 
السابق. وإذا كان هناك بالد لم تصادق على اإلتفاقّية، إعرف ما الذي يمَُتم 

ِفعلُه لتغيير ذلك.

هل هناك أّية قوانني وطنّية أو إلتزامات دولّية لها عالقة بالتمييز أو بحقوق 
تعليم الطفل؟ غالباً ما يكون مسؤولو التعليم احلكوميون ذوو املستوى 

األدنى غير مدركني ملضامني مثل هذه اإللتزامات. إن مساعدتهم في 
التعّرف على هذه اإللتزامات يُلغي بعض املعوِّقات للتقّدم.

تغيير تعليم املعّلمني

ُقم بإقناع مؤسسات تعليم املعلمني ووكاالت الطوارئ متى استطعت 
بإدخال قضايا التعليم اجلامع في تعليم املعلمني قبل وأثناء اخلدمة، وفي 

تدريب إدارة املدرسة. حاول أن تمَبني محاوالتك اإلقناعّية على التحليل 
والدروس املستفادة من إستجابات التعليم الطارئة احلالّية وغيرها. أطلب 
معلومات إضافّية من زمالئك أو من املكتب الرئيسي إذا احتجت إلى ذلك.

خالل اإلستجابة لتسونامي في آتشه، أندونيسيا، إستعملت جمعية 
اإلغاثة الدولّية احلد األدنى ملعايير التعليم من اآليني كمرجع ومورد في 

تصميم برامجها. كذلك استخدموا احلد األدنى ملعايير التعليم في 
إجتماعات التنسيق للُمدافعة عن حاجات االطفال ذوي اإلحتياجات 

اخلاصة وطلب عدم إستثناءهم.
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في كينيا، وبعد أعمال العنف التي تلت اإلنتخابات، عملت منّظمة 
غوث االطفال مع وزارة التعليم على مستوى احملافظة والقضاء لتطوير 

كتّيبات تدريب حول التعليم اجليد والدمج، تنمية الطفولة املبكرة، 
رؤساء وكبار املعلمني، وجلان إدارة املدارس. قام الفريق بإجراء ورشات عمل 
ر هذه الورشات  ضمَ كتابّية ملدة يومني او ثالثة )لُِكٍل من الكتّيبات(، وقد حمَ
أعضاء من وزارة التعليم من مناطق العمليات الثالثة االكثر تاثُّراً بحالة 

الطوارئ، وموظفي منظمة غوث األطفال.

نت هذه الورشات التشارُِكّية، منظمة غوث االطفال ووزارة التعليم  كَّ ممَ
من املشاركة سوّياً في تطوير الكتّيبات التي كانت ذات صلة بالِسياق 

احملّلي باإلضافة إلى إدخال أفكار جديدة عن حقوق الطفل، حماية 
الطفل، التعليم في حالة الطوارئ والتعليم اجلامع. كان إشراك الوزارة 

في املرحلة الكتابّية أمراً هاماً جّداً ألن أعضاء الوزارة هم من يُعطون 
التدريب. لقد زادت مشاركتهم من قدرة وزارة التعليم وومَفَّرمَت اإلستدامة 

إلستكمال التدريب.

معلمون متدربون، دوغدور، تشاد الشرقّية.
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املراقبة
ِمن أين َنحُصل على البيانات

ُقم بسؤال االطراف املعنية 
ن ال يحضر  بانتظام عن ممَ

الصفوف ويشارك في الصف، 
فذلك أمٌر أساسٌي لتطوير 

َّت  التعليم اجلامع. لقد متمَ
مناقشة عملّية إستشارة 
األطراف املعنّية في فصول 
سابقة أّما في هذا الفصل 

فسوف يتم التذكير والتشديد 
مجدداً على أهمّية تنظيم فرص 

دورّية للقاء األطفال واألهل 
واجلمعيات التي تعنى بذوي اإلحتياجات اخلاصة ملناقشة خبرات التعليم.

نّت  كَّ في كل لقاء، يجب أن يتم تسجيل من مّتَّت مقابلته، ملعرفة ما إذا متمَ
ِمن التحدث مع أشخاص من مجموعات مهّمشة تقليدّياً وإلى أي مدى 

جنحت في ذلك. إمنح اجملال أيضاً أثناء املراجعات وعمليات التقييم للتحدث 
عن أشخاص لم يتم شملهم في إستجابة التعليم الطارئة. يجب ان 
يتم التسجيل حّتى لو بدا أن ما من طريقة للتأثير على عدد املتعلمني 

املستثنني: ميكن إستعمال املعلومات للبحث عن دعم.

يجب احلصول على معلومات أيضاً من الفاِعلني اآلخرين والقطاعات 
األخرى العاملة في حالة الطوارئ، إذ أّنهم قد يكونوا جمعوا معلومات ال 

يستخدموها في عملهم.

واصل طرح هذه األسئلة:

ما • هي ُمعوِّقات املشاركة والتعلُّم؟

من يواجه هذه املُعوِّقات؟ • 

كيف ميكن التقليل من هذه  • 

املُعوِّقات؟

ما هي املوارد املتوفرة لدعم  • 

املشاركة والتعلُّم؟

كيف ميكن تفعيل املوارد اإلضافّية؟ •

في كينيا، وبعد أعمال العنف التي تلت اإلنتخابات، كان اجليش األميركي 
يقوم ببناء مدارس عندما لوحظ أن عدداً من التالميذ النازحني ت 

َّت ُمشاركة هذه  إستبعادهم من املدرسة ألنهم ال ميلكون زّياً مدرسياً. متمَ
املعلومات مع الوكاالت األخرى وقامت منّظمة غوث االطفال باملدافعة 

عن هذه القضّية أمام وزارة التعليم للتساهل مبوضوع الزي املدرسي 
حتى يكون األطفال النازحني قد إستقروا. كذلك قاموا بطرح هذه 

القضّية في برنامج تدريب املعلمني ملساعدة املعلمني ورؤسائهم على 
فهم أهمّية دمج جميع التالميذ.
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ملاذا َنسَتخِدم البيانات؟
بر عملية املراقبة، ميكن أن جتد أن تقديراتك االولّية للمستفيدين احملتملني  عمَ

كانت قليلة جداً )ألن األشخاص الغير ظاهرين كانوا أكثر مما توقعت، أو 
مرتفعة جّداً نظراً للتسّرب أو بسبب مشاكل في احلضور في برنامج 

الطوارئ املقرر(. أدِخل هذه املعلومات في التقارير ووثائق التخطيط. إستمر 
بتقدمي اإلقتراحات لفريقك حول كيفية القيام باألمور بطريقة مختلفة 

لتحسني احلضور واملشاركة.

في اإلجتماعات الدورّية مع املوظفني أو الُشركاء، أمِض من 5 إلى 10 دقائق 
لمَ التعليم وما الذي ميكن فعله لزيادة  في مناقشة البيانات حول من دمَخمَ

العدد. خذ 5 إلى 10 دقائق أخرى ملناقشة املشاكل احملتملة حول ما يحصل 
داخل الصفوف )إستناداً إلى البيانات عن من ال يشاركون وال يتعلمون(، وما 

الذي ميكن فعله للتطّرق إلى هذه املشاكل. ناقش طرق العمل مع املعلمني، 
األطفال واجملتمع في ِكال الوضعني. ُقم بتسجيل األفكار ووافق على أّنه 

ميكن حتقيق تغيير واحد على األقل.

ألِق الضوء على قضايا الدمج والتمييز في تقاريرك الدورّية ملنظمتك و/أو 
للممولني. يجب أن يتم اإلقرار بعملك ويجب أن تمَلقى الدعم لتعرُِّفكمَ على 
مَن ُهم األكثر تهميشاً وسواء تغّير هذا  الوضع سواء كان سلبّياً أو إيجابّياً مِل
ل  الوضع ام لم يتغّير. إن اإلعتراف بأن بعض اجملموعات أو األشخاص ال تُشممَ

في إستجابة الطوارئ، وتسجيل هذه احلاالت ومشاركة األرقام املقّدرة، 
ميكن أن تساهم بجعل األشخاص املستثنني أكثر ظهوراً، األمر الذي بدوره 

ع على إتخاذ خطوات في املستقبل. أطلب مزيداً من املساعدة من  قد يُشجِّ
منظمتك أو نصائح إذا بيَّنت املراقبة أّنك تكافح لتعالج حتديات معّينة.
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التعاطي مع اإلعتراضات أو قلة 
اإلهتمام

التحّدي

إن أي برنامج يحاول أن يطّور التعليم اجلامع سوف يلقى في إحدى املراحل 
مقاومة أو شك من االطراف املعنّية والزمالء الذين يشعرون أن احلل مستحيل 
أوضاع  في  صحيحاً  يكون  أن  بالتحديد  االمر  لهذا  ميكن  ضروري.  غير  أو 
الطوارئ عندما يكون هناك العديد من القضايا التي تتنافس للحصول على 

اإلهتمام الفوري.

للمساعدة على حتديد أسباب املقاومة، ميكن حتليل إجابات الزمالء 
واألطراف املعنّية على بعض األسئلة )وكيف ميكن أن جنيب عليها نحن(. 

مُيِكن لنماذج األسئلة التالية أن تُساِعد في اإلجتماعات والِنقاشات:

هل من شخٍص آخر يمَنُظر إلى كيفية تأثير هذا الوضع على اجملموعات  • 
املهّمشة مثل الفتيات، األشخاص ذوي اإلحتياجات اخلاصة، األقلّيات العرقّية 

و/أو األكثر فقراً؟ هل ميكننا القيام بأي شيء لتفادي سير األمور نحو األسوأ 
بالنسبة لهذه اجملموعات؟ هل ميكن ألحد أن يلتزم مبتابعة هذا املوضوع ضمن 

فترة زمنّية مّتفق عليها؟

هل بإمكان كل األطفال-التالميذ أن يُشارِكوا في هذا النشاط التعليمي؟  • 
هل بإستطاعتنا تعديل النشاط ليتمكنوا من املشاركة؟

هل من أشخاٍص آخرين ينظرون إلى قضايا اإلستثناء التي تسبب معظم  • 
التحديات؟ هل ميكننا أن جنتمع بهم لنتشارك أفكارنا أو لنتقاسم أعباء 

العمل؟

»كثيراً ما أسمع أن شيئاً ما ال ميكن تغييره أو أن هناك أسباباً وجيهة 
لعدم جدوى تعزيز الدمج. هذا يُظِهر كم أن التمييز متأصل في اجملتمع. 

مثالً، الفتيات ال يهتمن كثيراً بإرتياد املدرسة، األطفال من الطبقات 
الدنيا ال يريدون إرتياد املدرسة، ال ميكن لولد ذو إعاقة أن يتعّلم-غالباً 
ما تكون هذه اآلراء راسخة بعمق ويجب حتّديها بطريقة ال تخلق أي 
حساسية أو تظهر أي قلة إحترام. في مثل هذا املوقف نستطيع أن 

نُعطي أمثلة عن التغيير عبر خبرتنا وتعّلمنا من البرامج«.

)فيليبا رامزدن، املستشار التعليمي، سيريالنكا(.
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نمَ من تغيير أنشطة اإلستجابة الطارئة لتشمل  كَّ هل نعرف أحداً متمَ • 
مشاركة األشخاص املستثنني؟ و هل ميكنهم املشاركة مبا تعلموه من هذا؟

هل نمَعرِف ما مينعنا من حتقيق تغييرات؟ هل ميكننا تسجيل هذه املعلومات  • 
ونمَقلها إلى اآلخرين؟

حّتى لو أظهرت هذه األنواع من األسئلة إجابات سلبّية، إستمر بطرحها 
وتسجيل اإلجابات. إن توثيق معّوقات التقدم والتفكير بها ملّياً قد يساعد 

في املناصرة وفي التعّلم مستقبلّياً. كذلك، ومبجرد طرح هذه األسئلة 
ممكن أن نزرع فكرة ما في رأس أحدهم، فيفكر بها ملّياً وقد تؤدي إلى تغيير 

في املعتقدات واألفعال. بالفعل، أنظر إلى الوضع الذي يطرح فيه هذا 
النوع من األسئلة. قد يبدو بعض االشخاص سلبيني ألنهم يشعرون أنهم 
غير قادرين على مناقضة آراء األشخاص احلاضرين االكثر تأثيراً، بالرغم من 

ذلك ميكن ملعتقداتهم اخلاصة أن تدعم اجلهود نحو التعليم اجلامع.

معاجلة املشكلة
ِتح وناقش معه الفرص  ال تسكت! إسعمَ إليجاد أي شخٍص ذي عقٍل ُمنفمَ
املوجودة للتغيير. مع مرور الوقت، ميكن لنقاشاتك أن تؤثر على اآلخرين 
م الكل، وأن تؤدي في النهاية إلى تغييٍر إيجابي  هُّ من حولك، وأن تزيد تمَفمَ

لألشخاص املستثنني أو املهمشني.

ُكن بّناًء طوال الوقت وأعِط أمِثلة وإقتراحات عن كيفّية تخّطي املعّوقات 
وإعترف بالنجاحات وبالتحسينات وألِق الضوء على ما يقوم به بعض 

االشخاص لدمج مجموعة أكبر من الناس في التعليم بعد حالة الطوارئ. 
يحتوي املوقع اإللكتروني آليني على دراسات حلاالت من جتارب ناجحة في 

التعليم اجلامع في مجموعة حاالت الطوارئ ميكنك إستعمالها للتشجيع 
والشرح.

في كل تفاعالتك واتصاالتك، شّدد على ان هناك شيئاً دائماً- ممَهما كان 
صغيراً- ميكن ِفعلُُه لتحسني الدمج. تستحق هذه األشياء الصغيرة ِعناء 

ِفعلِها دائماً، وبالتالي إضافة شيء إلى مجموعة من التغييرات الهامة.
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ما هو الدعم الذي يجب أن تتوقعه 
من منظمتك؟

أي فرد أو فريق يكون أكثر قدرة على تطوير نظام تعليم جامع فّعال في 
حالة الطوارئ إذا توافر الدعم القوي من منظماتهم. يجب على منظمتك 

أن:

تسأل عن مدى الدمج في اإلستجابة وما هي نسبة األشخاص الذين ت  • 
الوصول إليهم.

تتأكد من إعطائك أنت وزمالؤك الوقت واملصادر لتحديث عملّيات التقييم،  • 
واخلطط وامليزانّيات الالزمة لتحسني الدمج.

م استجابات بّناءة عندما حُتمَِدد مجموعات ال تستطيع اإلنتفاع من  دِّ تُقمَ • 
التعليم أو غير قادرة على املشاركة والتعّلم.

تُعطي رمَد ِفعل إيجابي عندما تلقي الضوء على إستجابة طوارئ ال تلّبي  • 
حاجات مجموعات معّينة.

تنصح وتدعم تبّني اإلستجابة لتشمل هذه اجملموعات. • 

تدعمك في مفاوضاتك مع املُمولني للحصول على التمويل املناسب. • 

تمَستمَعِمل املعلومات التي تُزوِّدهم بها لبناء صورة أكبر للدمج في التعليم  • 
الطارئ، وتقوم مبشاركة هذه البيانات.

تمَستمَخِدم املعلومات التي تقّدمها لتطوير طرق كي تصبح اإلستجابات  • 
املستقبلّية أكثر دمجية.

إجتماع بني موظفي منظمة غوث االطفال وقادة اجملتمع وأعضاء جلنة 
املدرسة في إقليم فاتوباي في مقاطعة كيفا، تيمور الغربّية.
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املرفق1: بعض األفكار العملية
سوف يحتوي كل سياق على 

مزيج من املعوِّقات للدمج في 
التعليم، يتطلب إبتكار ُحلوٍل 

محلّية. هذا املُرفمَق يُلقي الضوء 
على بعض العوائق املشتركة 

ويقترح بعض اخلطوات التي 
ميكن إتباعها. إن اللوائح ليست 

مفّصلة، لذلك إنه أمر أساسي أن 
نقوم بالتحقيق ملعرفة الطبيعة 

احلقيقية لهذه العوائق في كل 
وضع.

غالباً ما تبدو اجملموعات املستثناة 
غير مرئية مما يعني أن أحداً 

لم يأخذ حاجاتهم ورغباتهم 
بعني اإلعتبار. ممكن أن ينطبق هذا الشيء على األشخاص ذوي اإلحتياجات 
اخلاصة. هناك العديد من األسباب التي متنع بعض االشخاص من الظهور 

ويجب أخذها بعني اإلعتبار ومعاجلتها في كل سياق. وهي كالتالي:

ل لدرجة ال أحد يالحظه أو يتحداه. التمييز ُمتأصِّ • 
ال يتالءم اجلميع ضمن مجموعة يعتقد تقليدياً أنها مهمشة. • 

ميكن لألشخاص ذوي اإلحتياجات اخلاصة • أن يكونوا غير ظاهرين جسدياً أو أن 
يتم إخفاءهم عمداً أثناء إجراء التقييمات.

األطفال الذين كانوا خارج املدرسة قبل حالة الطوارئ لم يتم إدراجهم على  • 
األرجح في إحصاءات وزارة التعليم.

إن الوصول إلى اجملموعات التي تشكل األكثرية قد يُعتمَبمَر من األولويات في  • 
حاالت توفر الوقت واملوارد بشكٍل محدود.

األشخاص املرتبطون بأشخاص ذوي نفوذ في اجملتمع ميكن أن يحصلوا على  • 
اخلدمات أّوالً و/أو أن يمَتم اإلعتناء بهم قبل اآلخرين.

شة أنها ُمعّرضة جداً للخطر أو تشكل حتدياً  تُعتمَبمَر بعض اجملموعات املُهمَّ
كبيراً. قد يعتقد األفراد واملنظمات أنه ما من فائدة من العمل مع هذه 

اجملموعات، إال أن معظم ُمعوِّقات الدمج ممكن معاجلتها، وغالباً ما يتم ذلك 
بزيادة بسيطة في املعلومات والتكاليف اإلضافية.

واصل طرح هذه األسئلة:

ما هي ُمعوِّقات املشاركة والتعلُّم؟ • 

من يواجه هذه املُعوِّقات؟ • 

كيف ميكن التقليل من هذه  • 

املُعوِّقات؟

ما هي املوارد املتوفرة لدعم  • 

املشاركة والتعلُّم؟

كيف ميكن تفعيل املوارد اإلضافّية؟ •
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السلوِكّيات والتمييز
العوائق املشتركة

قد يعتقد اآلباء أو أعضاء مجتمع آخرين أن األشخاص ذوي اإلحتياجات  • 
اخلاصة أو األشخاص من مجموعات عرقية مختلفة ال يستطيعون التعلم 

أو ليسوا بحاجٍة للتعلم.
في األوقات التي يتزايد فيها الشعور بعدم األمان، قد يشعر اآلباء وأولياء  • 

األمور أنه ينبغي على األشخاص ذوي اإلحتياجات اخلاصة أو الفتيات البقاء 
في منازلهم عوضاً عن الذهاب إلى مراكز التعليم.

عندما يحصل نزوح قمَسري، تنمو عقلية »نحن وهم« بني السكان  • 
املستضيفني والنازحني.

قد يمَقلمَق العاملون في اإلستجابة الطارئة من أن تقاليد التمييز املوجودة ال  • 
ميكن إبطالُها في الوقت القصير املُتومَفِّر لديهم.

حلول محتملة

تأكد من أن كل من تتكلم معه يمَعي أن لكل طفل حقوق متساوية في  • 
التعليم، باإلضافة إلى حقوق أخرى. إن مجرد التشديد على هذه احلقوق قد 

يُحِدث فرقاً في بعض االحيان.
إدعم مجموعات األطفال في املدرسة، أو مجموعات إدارة املدرسة - اجملتمع  • 
ملناقشة قضايا التعليم اجلامع وأكد على العائالت ان إرسال أطفالهم إلى 

املدرسة أمر مناسب وآمن.
إعمل مع املنظمات التي تعنى بذوي اإلحتياجات اخلاصة واألهل لتحديد  • 

االسباب احملتملة التي قد تدفع العائالت ملقاومة تعليم أطفالهم.
شّجع العائالت على زيارة املدرسة بانتظام ليروا تقدم أطفالهم وليطمئنوا  • 

ثانية إلى قضايا االمان.
إدعم األطفال و/أو قادة اجملتمع ليتفاوضوا مع العائالت املنفردة إلرسال  • 

أطفالهم إلى املدرسة.
إذا قاومت العائالت إرسال أطفالهم إلى املدرسة بسبب مخاوف أمنية، وافق  • 
على إجراءات على مستوى اجملتمع لتحسني الوضع. على سبيل املثال، غالباً 
ما تنظم اجملتمعات الئحة مناوبة من الراشدين ملرافقة مجموعات األطفال، 

ًة الفتيات أو األطفال ذوي اإلحتياجات اخلاصة إلى املدرسة. خاصمَ
إجمع ممثلي اجملتمع من اجملتمعات املستضيفة والنازحة حلضور جلسات  • 

تعارف رسمية وغير رسمية ونشاطات إجتماعية، خللق تفاهم متبادل.



39

حدد وقت كاٍف للتفاوض بخصوص احلاجات واملوارد بني اجملموعات  • 
والسلطات.

ُقم بإحتساب كلفة كل مستفيد. وشّدد على القيمة املتزايدة للنقود التي  • 
حتصل عندما يزداد عدد األطفال الذين يتعلمون ويبقون في املدرسة، ِعومَضاً 

عن التسرب وعدم حتقيق أي تقدم.

البيئة املادية
العوائق املشتركة

قد يعتقد مسؤولو التعليم أن جعل مباني املدرسة والبيئة احمليطة أسهل  • 
وصوالً للجميع أمر يكلف الكثير أو يتطلب الكثير من العمل اخمُلتمَص.

حلول محتملة

حتّدى اإلفتراض بأن تصاميم األبنية يجب أن تبقى كما هي في السابق. • 
إستغل عملية إعادة ترميم أو تأهيل املباني املدرسية املدّمرة وأراضيها  • 

لِّف  كفرصة لتسهيل وصول االشخاص ذوي اإلعاقات احلركية. ال تُكمَ
هذه التصاميم التي تؤمن سهولة الوصول أكثر من التصاميم العادية.

رِّر أي أعمال بناء أو جتديد يجب القيام بها: قبل ان تُقمَ • 
إسأل األطراف املعنية عن أفضل شيء في التصميم القدمي للمدرسة   — 

الذي يودون اإلبقاء عليه.
أطلب من األطفال ذوي اإلحتياجات اخلاصة حتديد األشياء التي لم جتعل   — 

األبنية السابقة سهلة الوصول، وما هي التغييرات التي يمَوّدون رؤيتها.
أُطلُب من املنظمات التي تعنى باألشخاص املُعّوقني أن تشاركك   — 

خبراتها في تطوير أبنية تسّهل الوصول للجميع في البيئة احمللّية ومبوارد 
محدودة.

مَكِثر من وجود الضوء الطبيعي ومن تدفق الهواء داخل األبنية. و ميكن  • 
للجدران املطلية باللون االبيض ان جتعل األطفال يرون بشكل أفضل.

تأكد من أن املساحات اخملصصة للعب ميكن الوصول إليها وأنها آمنة  • 
)من ناحية تقليل اخملاطر اجلسدية واخملاطر املتعلقة بحماية الطفل(.

إعمل للتأكد أن املراحيض ميكن الوصول إليها وأنها آمنة، نظيفة، ذات  • 
خصوصية ومفصولة بني اجلنسني، وأن هناك مياه للشرب يسهل على 

جميع التالميذ واملعلمني الوصول إليها.



40

بيئة دمجية صديقة للمتعلم
العوائق املشتركة

غالباً ما يشعر املعلمون أو العاملون في التعليم أنهم ال ميلكون اخلبرة  • 
الالزمة لتلبية احلاجات التعلمّية واحلاجات األخرى لألطفال ذوي اإلحتياجات 

اخلاصة، األطفال الذين يتكلمون لغة مختلفة أو األطفال ذوي إحتياجات 
أخرى.

ميكن ملسؤولي التعليم أن يعتقدوا أن جعل األدوات التعليمية ووسائل  • 
التدريس أكثر توافراً للجميع عملية تكلف الكثير وتتضمن الكثير من 

العمل اخمُلتمَص.

حلول محتملة

ميكن تقدمي نصائح للمعلمني حول الطرق الفّعالة إلدارة الصفوف  • 
اخملتلفة ليتمكن اجلميع من املشاركة. ميكن مثالً نصحهم بجعل 

التالميذ املصابني بإعاقات بصرية يجلسون في مكان يناسب حاجاتهم 
)غالباً ما يكون في األمام، على جانب اللوح أو إلى جانب الشّباك 

ليكون هناك ضوء كافي(، وجعل من يعانون من إعاقات في النطق أو 
في السمع يجلسون في أماكن يستطيعون منها رؤية شفاه املعلم 

تتحرك وحيث ميكن أن يسمعهم بوضوح.
شّجع املعلمني وقادة اجملتمع لتنظيم »نظام األصدقاء« أو »دائرة  • 

األصدقاء«-مجموعة من االطفال يدعمون أطفال آخرين. ميكن لهؤالء 
»االصدقاء« أن يساعدوا األطفال املصابني بإعاقات حركّية جسدّية في 

التنقل في املدرسة أو في دخول املرحاض. كذلك ميكنهم مساعدة 
التالميذ الذين يعانون من صعوبات تعلمّية خالل الصفوف، وميكنهم أن 
يكونوا أصدقاء ألطفال يحتاجون لدعم عاطفي. أن اإلعتماد فقط على 
االطفال لدعم التعليم اجلامع يبدو أمراً غير عادل وغير مستدمي. يجب 

ان تتغير كذلك ممارسات التدريس، أدوات التعليم وجتهيزات املدرسة.
د متطوعني من التالميذ األكبر سّناً ليصبحوا أصدقاء وليدعموا  حدَِّ • 

األطفال املعّرضني للخطر الذين يرتادون املدرسة للمرة االولى.
شّجع األطفال، األهل واملعلمني ليصنعوا أدوات تعليمية وتعلمّية  • 

ُمبتمَكرة بكلفة زهيدة من املوارد املتوّفرة محلّياً، باإلضافة إلى االدوات 
التي تستخدم صوراً كبيرة، أشكال وأقمشة ِعومَضاً عن مجرد نصوص.
إعمل مع املعلمني ليتواصلوا بشكٍل أوضح ليتمكنوا من تبسيط ما  • 

يقولونه.
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شّجع املعلمني على وضع نصوص مبّسطة لألطفال الذين يعانون من  • 
صعوبات تعلمّية.

أدخل أنشطة املهارات احلياتية واإلجتماعّية في محتوى التدريس. • 
إعمل مع مفتشي املدارس احملليني، إن ُوِجدوا، لتشجيعهم على البحث  • 

عن أدلة تُشير إلى أن مجموعة متنّوعة من املتعلمني يتم دعمهم.

إدعم احلاجات خارج نطاق التعليم
العوائق املشتركة

يجد الكثير من االطفال أنفسهم غير قادرين على إرتياد املدرسة او املشاركة  • 
الفعلية في التعّلم بسبب عوامل غير مرتبطة مباشرة مبشاكل في نظام 

التعليم – مثل الفقر، اجلوع، مشاكل صحية أو عبء األعمال األساسية 
للمعيشة مثل جمع املياه.

حلول محتملة

ن  أطلب من قادة اجملتمع والسلطات احمللية أن يقترحوا طرقاً مُتمَكِّ • 
ر التي يترأسها أطفال من احلضور واملشاركة في  العائالت و/أو األُسمَ

التعليم.
ع املعلمني وقادة املدارس على حتويل العائالت إلى مصادر الدعم  جِّ شمَ • 

التابعة للمنظمات غير احلكومية احمللّية أو للحكومة )من أجل احلاجات 
األساسية، العناية الصحّية، إلخ...(، أو إلى عمليات الطوارئ األخرى.

إعمل مع املنظمات التي تعنى بذوي اإلحتياجات اخلاصة • خللق ِصالت بني 
اإلستجابة التعليمية وأي خدمات إعادة تأهيل موجودة قائمة على 

أساس اجملتمع.
ُقم بخلق صندوق دّوار للدعم الطارئ للحضور املدرسي. • 

ِعندمَ املُستطاع، ُقم بتأسيس ِصالت مع وكاالت الصحة ليتمكن  • 
األطفال في املدرسة أو خارجها من اخلضوع لفحوصات سمعّية 

وبصرّية ولتلقى املُتابعة املُناسبة.
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التحديات اللغوية
العوائق املشتركة

اإلفتراض السائد أن الناس من مختلف اخللفيات اللغوية، الثقافية أو  • 
الدينية عليهم التأقلم مع نوع التعليم املتوّفر بدالً من تغيير أو تكييف 

طرق التعّلم والتدريس لتناسبهم.
يجهل املعلمون في أغلب األحيان لغة اإلشارة، و/أو يعتقد مدراء التعليم أن  • 
إحضار معلمني مؤهلني مختصني بلغة اإلشارة إلى املدارس أمر مكلف جّداً 

وصعب.

حلول محتملة

م تدريب على لغة اإلشارة  في إستجابات الطوارئ الطويلة األمد، قمَدِّ • 
للمعلمني وأشرك الصم الراشدين من اجملتمع الذين يتكلمون لغة 

اإلشارة كمدربني.
في إستجابات الطوارئ القصيرة األمد، إبحث عن راشدين في املنطقة  • 

احمللّية يعرفون لغة اإلشارة وقادرين على دعم األطفال ذوي إعاقة 
سمعية داخل وخارج الصف.

إنصح املعلمني بالتدريس باستعمال اللغة األم إذا كانوا يُجيدونها  • 
. وإدخال لغة ثانية جديدة لألطفال ببطٍء وتأنٍّ

ُقم بتطوير تدريب تعليمي متعدد اللغات مرتكز على اللغة األم حيث  • 
ل اللغة عائقاً هاماً. كِّ تُشمَ

ع املعلمني على العمل باملشاركة مع الراشدين من اجملتمع جلعل  جِّ شمَ • 
النشاطات الصفّية جتري بلغة األطفال األم. عندما يكون هناك 

مجموعات لغوية متعددة في الصف، ميكن لراشد واحد من اجملتمع أن 
يعمل مع كل مجموعة لغوية. كذلك ميكن، بدالً من ذلك، إستخدام 

مقاربة متعددة الدرجات حيث تشّكل الصفوف وفق مجموعات لغوية 
ال وفق العمر.

ع األطفال على كتابة قصص في لغتهم اخلاصة ورسم صور  جِّ شمَ • 
للنشاط. حيث يستطيع األطفال سرد قصصهم بلغتهم اخلاصة 

إستناداً إلى الصور كما ميكن إستخدام القصص املكتوبة للقراءة في 
الصف مع األطفال اآلخرين.

أضف تدريس لغات أخرى كمواضيع في اإلستجابات الطويلة األمد. • 
في اإلستجابات الطويلة األمد، إدعم املعلمني للتحّول تدريجياً إلى  • 

إستخدام لغات أخرى ضرورية في اإلمتحانات وفي الدخول إلى مدارس 
عادية وما إلى ذلك.



ِصف صديقاً، قريباً، أو جاراً 
لك ال يذهب إلى املدرسة.

ملاذا ال يستطيعون 
الذهاب إلى املدرسة؟

كيف ميكنك أن تساعدهم 
في الذهاب إلى املدرسة؟

ماذا خسروا بعدم إلتحاقهم 
باملدرسة؟ كيف ستكون 

حياتهم مختلفة عن حياتك 
في املستقبل؟

يرتكز هذا املرفق على بطاقات من إنتاج منظمة غوث األطفال - السويد

Describe a friend, relative 
or neighbour who can’t go 
to school

Why can’t they come 
to school?

What can you do to help 
this child go to school?

What have they missed by 
not coming to school? How 
might their life be different 
from yours in the future?

املرفق 2: بطاقات »الغياب املدرسي« 
املستخدمة في السودان

أ.  الفتيان
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ب.  الفتيات

ِصفي صديقاً، قريباً، أو جاراً 
لِك ال يذهب إلى املدرسة.

ملاذا ال تستطعن 
الذهاب إلى املدرسة؟

كيف ميكنِك أن تساعديهم 
في الذهاب إلى املدرسة؟

ماذا خسروا بعدم إلتحاقهم 
باملدرسة؟ كيف ستكون 

حياتهم مختلفة عن حياتِك في 
املستقبل؟

Describe a friend, relative 
or neighbour who can’t go 
to school

Why can’t they come 
to school?

What can you do to help 
this child go to school?

What have they missed by 
not coming to school? How 
might their life be different 
from yours in the future?
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املرفق 3: نشاط جامع حول البيئة 
الصديقة للمتعلم 8 

إجمالي الوقت الالزم للنشاط: ساعة و 51 دقيقة

الغاية

خلق الوعي لدى جلان إدارة املدارس لضرورة دمج جميع االطفال في التعليم. • 

األهداف

في ختام كل جلسة، يجب على املشاركني أن يكونوا قادرين على:

تطوير وسائل لتحديد األطفال ذوي اإلحتياجات التعليمّية اخلاصة. • 

إقتراح وتنفيذ تغييرات عملّية سوف تدمج األطفال من مختلف اخللفيات  • 
والقدرات التعلمّية.

أدوات التدريب الالزمة

.) • Marker( لوحة قاّلبة وأقالم تلوين عريضة اخلط

بيانات للتوزيع

مالحظات من »كيفية التحّول إلى بيئة دمجية صديقة للمتعلم« • 

دراسة حاالت ألطفال مستثنني من التعّلم • 

رسم بياني ملدرسة دمجية جّيدة اإلدارة. • 

مقدمة/مالحظات

الغاية من هذه اجللسة هو التأكد من أن املدارس مفتوحة جلميع األطفال 
واملتعلمني.8

8   ت إقتباس هذا النشاط من مراجع طّورتها شارلوت بالور-بول، منظمة غوث 
األطفال وزمالء في وزارة التعليم في كينيا بعد أعمال العنف التي تلت اإلنتخابات في 

كينيا عام 2008.  
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اإلحماء )25 دقيقة(

أرسم صورة طفل على اللوح واطلب من كل مشارك لصق القصاصات 
الورقية للمالحظات حول الطفل ُمعِطياً أسباب محتملة تكمن خلف 

إستثناء أفراد أو جماعات من األفراد من التعّلم.

قد تتضمن األمثلة:

الفقر اجلنس • • 

اجلوع الِعرق • • 

األطفال اليتامى الطبقة اإلجتماعّية • • 

عمالة األطفال اخلوف • • 

العنف الُقرب من املدرسة • • 

أطفال الشوارع البيروقراطّية/سياسة املدرسة • • 

األطفال ذوي اإلحتياجات اخلاصة الِنزاع • • 

اإلعاقات الفكرية أو اجلسدية ِقّلة املدارس • • 

املمارسات الثقافية ِقّلة املَراِفق • • 

الصور النمطّية ِمّية غير املناسبة • البيئة الَتعلُّ • 

الدين • 

نشاط )50 دقيقة(

بإستعمال دراسة احلاالت التالية، اطلب من املشاركني )املنقسمني إلى 
مجموعات صغيرة( تقدمي إقتراحات تساهم في دمج األطفال في التعّلم.

تأتي بياتريس من عائلة فقيرة جّدا عاجزة عن إرسالها إلى املدرسة، فهي  1 .
ت احملاصيل  لذلك ال تتعلم بل تساعد في األعمال املنزلّية البسيطة. أُتلِفمَ
الزراعّية للعائلة خالل اإلشتباكات األخيرة ولم تُزرمَع األرض خالل الشهور 

اخلمس األخيرة. نتيجًة لذلك، ليس للعائلة أي دخل أو طعام. تعاني 
بياتريس من سوٍء حادٍ في التغذية.

تسكن كريستني على بعد كيلومترين من أقرب مركز تنمية للطفولة  2 .
املبكرة. نتيجًة ألعمال العنف التي تلت اإلنتخابات، قام والدها وإخوتها 

األكبر بالهرب إلى بلدة آمنة على بُعد ِمئتي كيلومتر. لكن والدة 
كريستني كانت حامالً في ذلك الوقت وعاجزة عن الركض، فتعرضت
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إقتراحات لإلستجابة لدراسة احلاالت

هناك العديد من احللول لكل السيناريوهات الواردة أعاله، ومَُكٌل منها 
يتطّلب مستويات مختلفة من املصادر واملهارات.وفي ما يلي بعض 

عها من املشاركني في ورشة العمل: اإلجابات التي مُيِكن توّقّ

الفقر 1 .
نشاطات ُمِدّرة للدخل • 

برنامج تغذية • 
مساعدة من املنّظمات القائمة على اجملتمع واملنّظمات غير احلكومّية • 

إنشاء مطبخ-حديقة •

عمالة األطفال 2 .
توعية األهل على أهمّية التعليم  • 

اجملموعات النسائّية • 

نشاطات ُمِدّرة للدخل •

لهجوم وفقدت القدرة على إستخدام ساقيها. على كريستني اآلن 
القيام مبهام بسيطة في املنزل لرعاية والدتها. مبا أن والدتها عاجزة عن 

السير، لم يعد بإستطاعة كريستني الذهاب إلى املدرسة.

دايفد لم يعودا إلى املدرسة منذ أعمال العنف التي تلت  جون و. 3
اإلنتخابات. ميكن رؤيتهم خالل النهار يتعاطون الكحول واخملدرات.

ي إحدى القرى، يمَُتم ربط الطفل املعاق جسدياً أو فكرياً إلى شجرة  ف. 4
طيلة النهار فيما يذهب والداه إلى احلقل.

د ت تخصيص بعض التمويل ملدرستك لتقّدم الطعام لألطفال ذوي  لق. 5
مَ أن هناك ثالث أطفال مكفوفني وإثنان يعانون  اإلحتياجات اخلاصة وقد تمَبنيَّ

من إعاقة جسدّية في قريتك وال يرتادون املدرسة.

في. 6 مدرسة تووا، تتغّيب الفتيات اللواتي يبلغن من العمر عشر سنوات 
وأكثر أسبوعاً عن املدرسة كل شهر، وقد الحظ ذلك بانتظام رئيس 
مَ أنَّ مراحيض  املعلمني وشارك مالحظاته مع جلنة إدارة املدرسة. تمَبنيَّ

املدرسة لم تكن ُمراعية للفروقات اجلنسّية ولم يكن عليها أبواب منذ 
أعمال العنف التي تلت اإلنتخابات.
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إدمان الكحول واخملدرات 3 .
التوجيه واإلستشارة • 
برامج إعادة التأهيل • 

أنظمة اإلرشاد أو األصدقاء •

السلوكّيات جتاه اإلعاقات اجلسديّة والفكريّة 4 .
توعية اآلباء وأعضاء اجملتمع اآلخرين • 

إشراك أشخاص من ذوي اإلحتياجات اخلاصة • يُشّكلون ِمثاالً أعلى لغيرهم
لق الوعي حول أي عملية إعادة تأهيل قائمة على اجملتمع و/أو حول  خمَ • 

تسهيالت التقييم املُتاحة

واإلستجابة لها. تدريب املعلمني على مالحظة ِمثل هذه احلاالت  •

إمكانّية إنتفاع االطفال ذوي اإلحتياجات اخلاصة 5 .
نقاشات مع األطفال/االهل حول احلاجات التي تتطلبها عملّية إتاحة  • 

التعليم للجميع
ك لتسهيل اإلنتفاع من التعليم ِمنمَّصات/ِسكمَ • 

تصميم مراحيض أكثر سهولًة لإلستعمال • 
صناعة أثاث خاص • 

املساعدة أثناء التنّقل من وإلى املدرسة • 

السعي للحصول على أدوات برايل للمكفوفني •

غياب الفتيات 6 .
ِسالل مهمالت صحّية في املراحيض • 

أطلب من األهل شراء الفوط الصحّية • 
مراحيض منفصلة للفتيان والفتيات • 

ِصناعة ُفومَط صحّية ُمرجتلة • 

تركيب أبواب. •
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مصادر مفيدة
مصادر بالعربية

دليل الدمج ملتحدثي اللغة العربية - تطوير التعلم و تنمية املشاركة في 
املدارس 

بوث و اينسكو )2004(

http://www.eenet.org.uk/resources/docs/Index%20Arabic%20revised.pdf

احلد األدنى ملعايير التعليم في حاالت الطوارئ و األزمات املزمنة و اعادة البناء 
املبكر

الشبكة املشتركة لوكاالت التعليم في حاالت الطوارئ - آيني )2004(

http://www.ineesite.org/uploads/documents/store/INEE_MS_Handbook_Ar.pdf

األداة املرجعية للحد األدنى ملعايير التعليم للشبكة املشتركة لوكاالت 
التعليم في حاالت الطوارئ )آيني(

/http://www.ineesite.org/index.php/post/implementation_tools

مدارس للجميع: دمج األطفال املعوقني في العملية التعليمية

منظمة غوث األطفال )2002(

http://www.savethechildren.org.uk/en/docs/schools_all_arabic.pdf

التعليم الدمجي

منظمة غوث األطفال )2006(

http://www.eenet.org.uk/resources/docs/SC%20UK%20IE%20policy%20Arabic.pdf

التعلم من التباين و اإلختالف – دليل بحث عملي إلكتساب اخلبرة اخلاصة 
بتطوير الدمج في التعليم

شبكة متكني اجلميع من التعليم- إي.إي.نت )2004(

http://www.eenet.org.uk/resources/docs/Learning%20from%20Difference%20Arabic.pdf
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ملف مفتوح عن التعليم اجلامع

يونسكو )2004(

http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001321/132164a.pdf

متكني اجلميع من التعليم

شبكة متكني اجلميع من التعليم- إي.إي.نت )2004(

http://www.eenet.org.uk/resources/docs/eenet_news8_arab.pdf

مصادر باالجنليزية 

حملة عامة 

التعليم اجلامع

Booth, T and Ainscow, M )2002( Index for Inclusion: Developing 
learning and participation in schools, CSIE: Bristol. Available 
in over 20 languages. See: www.eenet.org.uk/index_inclusion/
index_inclusion.shtml 

Save the Children UK )2008( Making Schools Inclusive: How 
change can happen. Save the Children’s experience, Save the 
Children: London. See: www.eenet.org.uk/downloads/Making%20
schools%2inclusive% 20SCUK.pdf 

Stubbs, S )2008( Inclusive Education: Where there are few 
resources )revised(, Atlas Alliance: Olso. See: www.eenet.org.uk/
theory_practice/IE%20few%20resources%202008.pdf 

UNESCO )2004( Embracing Diversity: Toolkit for Creating Inclusive, 
Learning-Friendly Environments, UNESCO: Bangkok. See: www2.
unescobkk.org/elib/publications/032revised/index.htm 

التعليم في الطوارئ

IIEP )2006( Guidebook for Planning Education in Emergencies and 
Reconstruction, International Institute for Educational Planning/
UNESCO: Paris. See: www.iiep.unesco.org/index.php?id=403 
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INEE )2004( Minimum Standards for Education in Emergencies, 
Chronic Crises and Early Reconstruction: A Commitment to 
Access, Quality and Accountability. See: http://ineesite.org/
standards 

INEE Minimum Standards Implementation Tools. See: 
www.ineesite.org/page.asp?pid=1056#Reference%20Tool, and the 
inclusive education thematic guide at: http://ineesite.org/uploads/
documents/store/doc_1_Toolkit_Sheet_on_I nclusive_education.
pdf 

Save the Children )2008( Education in Emergencies: A toolkit for 
starting and managing a programme, Save the Children: London. 
For purchasing details see: www.savethechildren.org.uk/
en/54_5680.htm Sommers, M )2004( Co-ordinating Education 
During Emergencies and Reconstruction: Challenges and 
responsibilities, International Institute for Educational Planning/
UNESCO: Paris. See: www.unesco.org/iiep/eng/publications/
recent/abstracts/A245.htm 

عدم التمييز والتمَنوُّع

Save the Children )2008( Non-Discrimination in Emergencies. 
Training Manual and Toolkits, Save the Children: London. See: 
www.crin.org/docs/ND_Emergencies.pdf 

قضايا التعليم اجلامع احملّددة 
اإلعاقة

Save the Children )2002( School for All: Including disabled children 
in education, Save the Children UK: London )book and poster(. See: 
www.eenet.org.uk/bibliog/scuk/schools_for_all.shtml 

UNESCO )1999( Welcoming Schools: Students with disabilities in 
regular schools, UNESCO: Paris. See: http://unesdoc.org/
images/0011/001184/118455eo.pdf 
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UNESCO )2001( Understanding and responding to children’s needs 
in inclusive classrooms - A Guide for Teachers. 
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001243/124394e.pdf 

World Vision UK )2007( Education’s Missing Millions. Including 
disabled children in education through EFA FTI processes and 
national sector plans, World Vision: Milton Keynes. See: 
www.worldvision.org.uk/server.php?show=nav.1780 

اجلنس )اجلندر(

Kirk J. )2006( Education in Emergencies: The gender implications. 
Advocacy brief, UNESCO: Bangkok. See: www2.unescobkk.org/
elib/publications/092/edu_emergencies_Low.pdf 

UNESCO )2003( Toolkit for Promoting Gender Equality in 
Education, UNESCO: Bangkok. See: www.unescobkk.org/index.
php?id=4634 

Mathieu, A )2006( Reaching the Girls in South Asia: Differentiated 
needs and responses in emergencies UNICEF Regional Office for 
South Asia/UNGEI. See: www.ungei.org/resources/files/unicef_
Reachinggirlsinsouthasia.pdf 

اللغة

Benson C )2005( Girls, Educational Equity and Mother Tongue-
based Teaching, UNESCO: Bangkok. See: www2.unescobkk.org/
elib/publications/Girls_Edu_Equity/Girls_Edu.pdf 

EENET )2008( Enabling Education, Issue 12, special edition on 
language and inclusive education, EENET: Manchester. See: www.
eenet.org.uk/newsletters/news12/news12.shtml 

SIL International: www.sil.org/literacy/. SIL International studies, 
documents, and assists in developing the world’s lesser-known 
languages. It works with governments, NGOs, indigenous 
organisations, academic institutions, churches and local 
communities. SIL’s website contains a range of articles, guidance 
documents and research papers on multilingual education and 
mother tongue literacy. 
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UNESCO )2007( Advocacy Kit for Promoting Multilingual 
Education: Including the excluded, UNESCO: Bangkok. See: www2.
unescobkk.org/elib/publications/110/ 

تعليم املعلمني

INEE )2008( INEE Minimum Standards Toolkit Thematic Guide: 
Teachers and other education personnel, See: http://ineesite.org/
uploads/documents/store/doc_1_T_and_OEP_tools_ -_INEE_
MS_Toolkit.pdf 

EENET )2006( Enabling Education, Issue 10, special edition on 
teacher education and inclusion, EENET: Manchester. See: www.
eenet.org.uk/newsletters/news10/news10.shtml 

IRC )2006( Creating Healing Classrooms: Guide for teachers and 
teacher educators, International Rescue Committee. See: www.
theirc.org/resources/hci-teachers-guide.pdf 

UNESCO Bangkok )2006( Practical Tips for Teaching Large 
Classes: A teacher’s guide. Teaching well under difficult 
circumstances. See: www2.unescobkk.org/elib/publications/095/
Teaching_Large_Classes.pdf 

ُمشاركة األطفال

Atlas Alliance )2008( Young Voices: Young people’s views of 
inclusive education )book and DVD(, Atlas Alliance: Oslo. See: 
www.eenet.org.uk/downloads/Young%20Voices.pdf 

UNICEF )2007( The Participation of Children and Young People in 
Emergencies, UNICEF: Bangkok. See: www.unicef.org/eapro/the_
participation_of_children_and_young_people_in_emergencies.
pdf 
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ملحوظة ترجمة
جتدر اإلشارة إلى أن مجتمع اآليني للغة العربية سعى إلى البحث عن 

ترجمة عربية موحدة للعبارة اإلجنليزية: inclusive education. وقد 
ت التوصل إلى العديد من الكلمات العربية التي تستخدم من قبل 

مختلف املنظمات، على سبيل املثال: التعليم اجلامع والتعليم املدمج 
والتعليم الشمولي. ولقد ت إستخدام مصطلح »التعليم اجلامع« 
في هذه الوثيقة ليتالءم مع املصطلح املستخدم من قبل منظمة 

 inclusion :اليونسكو. وت إستخدام مصطلح »الدمج« لترجمة
ليتالءم مع املصطلح املستخدم من قبل منظمة غوث األطفال.





التعليم في حاالت الطوارئ:
دمج اجلميع

دليل اجليب للتعليم اجلامع

الشبكة املشتركة لوكاالت التعليم في حاالت الطوارئ
فريق عمل التعليم اجلامع واإلعاقة

هذا الدليل ُمومَّجه لُِكل من يعمل لتأمني ومعاجلة ودعم خدمات التعليم 
ل احلد األدنى ملعايير التعليم في حاالت الطوارئ؛  مِّ في حاالت الطوارئ ويُكمَ

األزمات املزمنة وإعادة البناء املبكر التي أصدرتها الشبكة املشتركة 
لوكاالت التعليم في حاالت الطوارئ. يستعرض هذا الدليل مبادئ مفيدة 

ملقاربة تعليم جامع في حاالت الطوارئ ويؤمن النصح لعمليات التخطيط 
والتطبيق واملراقبة. كذلك يمَتمَطرَّق هذا الدليل إلى موضوع ُمقاومة الدمج، 

ويُلقي الضوء على طرق دعم املنظمات لِِفرمَق الطوارئ العاِملة لديها 
لتطوير إستجابات تعليم أكثر دمجية.

الشبكة املشتركة لوكاالت التعليم في حاالت الطوارئ هي شبكة 
عاملية مفتوحة تضم ممثلني من منظمات غير حكومية ووكاالت 

األمم املتحدة ووكاالت مانحة وحكومات ومعلمني وممارسني وباحثني 
واملهتمني من السكان املتأثرين يعملون سوياً من خالل إطار إنساني 

وتنموي لضمان احلق في التعليم اجليد واآلمن في حاالت الطوارئ 
والتعافي بعد األزمات. ملعرفة املزيد الرجاء زيارة املوقع اإللكتروني: 

.www.ineesite.org


