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شكر وتقدير  

قامــت اليونيســف بالتعــاون مــع منظمــة هانديــكاب انرتناشــونال Handicap International بإعــداد 

وثيقــة دليــل إدمــاج األطفــال مــن ذوي اإلعاقــة يف العمــل اإلنســاين: التعليــم.

وقــد ضــّم الفريــق األســايس كاً مــن ريــكاردو بــا كورديــرو Ricardo Pla Cordero و غوبــال ميــرتا 

.Megan Tucker وميغان توكــر Gopal Mitra

 ،Rosangela Berman Bieler ــر ــن بييل ــا برم ــت إرشاف روزانجي ــات تح ــداد الكتيب ــم إع ــد ت وق

ــة يف اليونيســف. ــرة مستشــاري ومســؤولة قســم اإلعاق كب

كــا أســهم زماؤنــا يف املكاتــب الُقطريــة واإلقليميــة واملقــرّات الرئيســية لليونيســف، إضافــة إىل 

الخــراء الخارجيــن، بشــكل جوهــري يف إعــداد هــذا الكتيــب.

والشــكر موصــول أيضــاً لــكل مــن بيســان عبــد القــادر، و دينــا الجــال، و كيــت آيل، و ماريــا فيتورا 

ــا  ــا بورلييفــا، و بيغن ــا بوراثــويك، و آن ــورن، و مــات بروســارد، و جاي ــدر، و جــو ب ــزا بين ــا، ولي بالّوت

إيــدو، و برينــدا هيابليــك، و جانــة حــج أحمــد، و إيتــي هيغينــز، و ســونيتا كاياســثا، ومحمــد رفيق 

خــان، و أولررايــك الســت، و هيــوم لوريــن، و مــري ليــدوك، و جينيفــر ليجــر، و غاريــن المبكن، 

و أســا مــاالدواال، وألــن ماندريــي، و جوليــا ماكغيــون، و كاثريــن مــور، و جــن موانجــي، و فونغ 

نجويــن، و ماوريــن نجــويك، و بيــث آن بلومان، و مــري بوغوســيان، و كريســتينا روكســيا، و متارا 

روزينــو، و لييــف ســايب، و يوكيكــو ســاكوراي، و سيســيليا سانشــيز بــوداس، و بيتــي شــروود، 

و فيجايــات ســينغ، و فريدريــك ســيزاريت، و باولــن ثيفيلــر، و ماريــا إيلينــا أوبيــدا، و مــارك والثام، 

و نــورن يلمــز، و جولييــت يانــغ إلســهاماتهم القيّمــة، مبــا يف ذلــك إســهاماتهم الخبــرة ومشــورتهم 

وأفكارهــم النــّرة.

ــع مــن  ــال، مــع خالــص شــكرنا لجمي ــق مــن اإلرشــادات يف كل مــن األردن ونيب ــم التحق ــد ت وق

ــع  ــاء جمي ــة بأس ــرتوين قامئ ــع اإللك ــى املوق ــر ع ــق )تتوف ــل التحق ــات عم ــاركوا يف ورش ش

ــل(. ــة العم ــاركن يف ورش املش

ونتقــدم كذلــك بشــكر خــاص لــكل مــن إيزابيــل كاســرتوجيوفاين، و إيتــي هيغينــز، و إيتــي هيجينز، 

و تومــو هوزومــي، و كينــدرا غريجســون، و دوريــن مالينجــا وألــوك راجوريــا ملــا قّدمــوه مــن دعــم.

ــة  ــات العام ــل والعاق ــم التواص ــف يف قس ــة اليونيس ــا يف منظم ــك لزمائن ــاص كذل ــكرنا الخ وش

ــن- ــن النجيف ــام، و كاثري ــوس إنغه ــب: آنغ ــذا الكتي ــر ه ــول ن ــه ح ــن توجي ــوه م ــا قّدم ــى م ع

ــس،  ــارلوت راتش ــاد، و تش ــد أوهان ــبيت، و ديفي ــتن نيس ــث، و كريس ــويث ليدوي ــون، و تيم فالك

ــوب. ــانثا واتش و س

الخارجيــة  الــوكاالت  مــن  املأخــوذة  األمثلــة  تعتمــد  أو  بالــرورة  اليونيســف  تتشــارك  ال 

النــرة. هــذه  املشــمولة يف 



5

ــل البوســرتات  ــات الســتة، ومــا يصاحبهــا مــن مــواد ومعلومــات )مث ميكــن االطــاع عــى الكتيب

training.unicef.org/ املوقــع:  عــى  إلــخ(  التحقــق،  وقوائــم  التقدمييــة  والعــروض 

.disability/emergencies

وإضافــة إىل النســخ املطبوعــة واملنشــورة بصيغــة PDF، يتوفــر الدليــل أيضــاً بتنســيقات متنوعــة 

.HTML وملــف جاهــز بلغــة بريــل وبتنســيقات EPUB ســهلة االســتخدام، مبــا فيهــا تنســيق

.disabilities@unicef.org :ملزيد من املعلومات، يرجى التواصل عى العنوان

املحرر: كريستن دينزمور

التنقيح: تيمويث ديوريف

مدقق الحقائق: هروت جيري-إجزيابهر

املخطط وتصميم الرسومات: جاسون روبنسون

الرسومات: فرانك باربارا

Renaissance Translations :الرتجمة

التصميم الطباعي: سليان رسور

http://training.unicef.org/disability/emergencies
http://training.unicef.org/disability/emergencies
mailto:disabilities@unicef.org
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كلمة افتتاحية  

يعــاين واحــٌد مــن كل عــرة أطفــال مــن إعاقــة، وهنــاك تزايــد يف نســبة اإلعاقــات بــن األطفــال 

ــي تســود املنطقــة. بســبب النزاعــات املســلحة والكــوارث الت

االلتزامــات األساســية لليونيســف تجــاه األطفــال يف العمــل اإلنســاين هــي عبــارة عــن إطــار عمــل 

لتقديــم املســاعدة اإلنســانية لجميــع األطفــال، بغــض النظــر عــن وضعهــم أو ســياقهم.

ويشــكل األطفــال مــن ذوي اإلعاقــة أولويــة قصــوى بــن األطفــال، والذيــن يحتاجــون إىل الخدمات 

األساســية ذاتهــا التــي يحتاجهــا األطفــال اآلخــرون للبقــاء عــى قيــد الحيــاة ومتابعــة حياتهــم، أال 

وهــي: التغذيــة، والرعايــة الصحيــة، والتعليــم، وامليــاه اآلمنــة، وبيئــة وقائيــة.

تناســب  خاصــة  بيئــات  كتوفــر  إعاقتهــم،  بســبب  إضافيــة  احتياجــات  لديهــم  أن  كــا 

مســاندة. وأجهــزة  إعاقاتهــم 

وكانــت اليونيســف مــن أوائــل املنظــات التــي صادقــت وتبّنت ميثــاق إدماج األشــخاص مــن ذوي 

اإلعاقــة يف العمــل اإلنســاين، والــذي أُعلــن عنــه خــال مؤمتر القمــة العامليــة للعمل اإلنســاين.

وهذا يوضح أكرث مدى التزامنا بتلبية حقوق واحتياجات األطفال من ذوي اإلعاقة.

ــا يف  ــي يواجهونه ــات الت ــل للتحّدي ــاً أفض ــب فه ــة يتطل ــن ذوي اإلعاق ــال م ــاج األطف إن إدم

ــانية. ــات اإلنس األزم

كــا أنــه مــن الــروري أيضــاً معرفــة كيفيــة تخصيــص ومواءمــة برامــج العمــل اإلنســاين مبــا يلبــي 

احتياجاتهــم وعقــد رشاكات مــع املنظــات التــي متتلــك الخــرة يف املســائل املتعلقــة باإلعاقة.

وتحقق برامج العمل اإلنساين التي تنفذها اليونيسف تغطية متزايدة لألطفال من ذوي اإلعاقة.

ــاين  ــل اإلنس ــول العم ــر ح ــع تقاري ــي ترف ــف الت ــة لليونيس ــب الُقطري ــدد املكات ــع ع ــد ارتف وق

الــذي يهــدف إىل إدمــاج األطفــال مــن ذوي اإلعاقــة إىل خمســة أضعــاف عــى مــدى 

الســنوات الخمــس األخــرة.

هــذا الدليــل، الــذي تــم إعــداده بتشــاور مكثــف مــع طاقــم اليونيســف، يوفــر طرقــاً عمليــة لجعــل 

برامــج العمــل اإلنســاين أكــرث إدماجــاً لألطفــال مــن ذوي اإلعاقــة.

ونحــن نأمــل أنــه سيشــكل مصــدر دعم ملــاريس العمــل اإلنســاين لجعــل برامــج العمل اإلنســاين 

أكــرث مســاواة وإدماجــاً لألطفــال مــن ذوي اإلعاقة.
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مدير مكتب برامج الطوارئ مدير قسم الرامج     

اليونيسف اليونيسف      
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االختصارات  

5Wمن يقوم مباذا، وأين، ومتى، ومن أجل من

AIDSمتازمة نقص املناعة املكتسبة

CCCالتزامات اليونيسف األساسية تجاه األطفال يف العمل اإلنساين

CRCاتفاقية حقول الطفل

CRPDامليثاق الدويل لحقوق األشخاص من ذوي اإلعاقة

DPOمنظمة األشخاص من ذوي اإلعاقة

HIVفايروس نفص املناعة البرية

 INEEالشبكة الدولية لوكاالت التعليم يف حاالت الطوارئ 

 ISOاملنظمة الدولية للمعاير 

MICSاملسح العنقودي متعدد املؤرشات 

 NGOمنظمة غر حكومية

 RECUالوصول والدخول والتعميم واالستخدام

 UNDPبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ

 UNHCRاملفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الاجئن

 UNRWAوكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الاجئن الفلسطينين - األنروا

 WASHبرنامج املياه والرصف الصحي والنظافة العامة

 WHOمنظمة الصحة العاملية

 WRCمفوضية الاجئن النسائية
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1  املقدمة

يتمثـل الغـرض مـن دليل إدماج األطفال مـن ذوي اإلعاقة يف العمل اإلنسـاين يف تعزيـز عملية إدماج 

األطفـال والنسـاء مـن ذوي اإلعاقـة، وأرُسهـم، يف برامـج جاهزيـة الطـوارئ، واالسـتجابة والتعـايف 

املبكـر، والتعـايف وإعـادة البنـاء. وتوفـر سلسـلة األدلـة هـذه نظـرة متمحصـة حـول وضـع األطفال 

مـن ذوي اإلعاقـة يف سـياقات العمـل اإلنسـاين، وتسـلط الضـوء عـى الطـرق التـي يتم مـن خالها 

إقصائهـم مـن العمـل اإلنسـاين، وتوفـر كذلك طـرق عمليـة وأفـكار مفيدة حـول أفضل السـبل التي 

ميكـن مـن خالهـا إدمـاج األطفـال واليافعن مـن ذوي اإلعاقـة يف جميـع مراحل العمل اإلنسـاين.

لقـد تـم تطوير كتيبات األدلة اسـتجابة لرغبـة الزماء يف اليونيسـف العاملن يف امليـدان الذين عّروا 

عـن حاجتهـم إىل وجود مورد لتوجيه عملهم. وتسـتند املعلومات والتوصيات الـواردة فيها إىل األدلة 

واملارسـات املثـى والتي تـم تجميعها من أدبيات وخـرات وتجارب طاقـم العمل امليداين.

تشـتمل أدلـة التوجيـه هـذه عـى األدلـة السـتة املتعلقـة بكيفيـة إدمـاج األطفـال واليافعن مـن ذوي 

اإلعاقـة يف برامـج العمـل اإلنسـاين وهـي عـى النحـو التـايل: 1( دليـل التوجيـه العـام؛ 2( حايـة 

الطفـل؛ 3( التعليـم؛ 4( الصحـة وفـروس نقـص املناعـة البريـة املكتسـبة )اإليـدز(؛ 5( التغذية؛ 

6( برنامـج امليـاه والـرصف الصحـي والنظافـة العامـة )WASH(. ويعتـر كل دليـل من األدلـة مبثابة 

مـورد مسـتقل بحـّد ذاته ويشـتمل عـى أعال إنسـانية محددة بـكل قطاع السـتيعاب ودعـم األطفال 

واليافعـن وأرسهـم مـن ذوي اإلعاقة.

وتتميز اإلجراءات العملية واألفكار العملية املفيدة بصلتها مبختلف سياقات العمل اإلنساين:

•  الكوارث رسيعة الحدوث، كالفيضانات والهزّات األرضية واألعاصر والتسونامي؛

•  الكوارث بطيئة الحدوث، كالجفاف واملجاعة؛

•  حاالت الطوارئ الصحية، مثل فروس إيبوال؛

•  النزوح اإلجباري، مبا يف ذلك النزوح اإلجباري الاجئن واألشخاص النازحن داخلياً؛

•  النزاع املسلح، مبا فيها األزمات املتفاقمة.
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املالحظـات التقييميـة والتعليقـات: هـذا املـورد هـو مبثابـة وثيقـة حيويـة ومتجـددة وسـيتم تحديثه 

ومواءمتـه مبـا يواكـب تطـورات عمل اليونيسـف إلدماج األطفـال مـن ذوي اإلعاقة، ويتـم تطبيق هذا 

املـورد يف امليـدان. وميكن لزمـاء اليونيسـف ورشكائها إرسـال ماحظاتهم التقييمية عـى العنوان: 

.disabilities@unicef.org

املربع 1: اجلمهور املستهدف

ميكــن ألي موظــف ضمــن طواقــم العمــل اإلنســاين يف مجــال التعليــم اإلســهام بشــكل 

كبــر يف إدمــاج األطفــال مــن ذوي اإلعاقــة، حتــى أولئــك الذيــن ال يتمتعــون بالخــرة 

أو التخصــص يف املســائل املتعلقــة باإلعاقــة. يقــدم هــذا الدليــل أفــكاراً عمليــة مفيــدة 

ومدخــات أوليــة للبــدء يف العمليــة. 

مــع أنــه تــم وضــع التوجيــه بشــكل رئيــي لطاقــم العمــل امليــداين التابــع لليونيســف 

ــن يف مجــال  ــي ومستشــاري العمــل اإلنســاين امليداني مبــا فيهــم مســؤويل وأخصائي

ــاب  ــف وأصح ــل رشكاء اليونيس ــن قب ــاً م ــه أيض ــتفادة من ــن االس ــه ميك ــم، إال أن التعلي

العاقــة الرئيســين اآلخريــن. وميكــن لجميــع أفــراد الطاقــم لعــب دوراً حيويــاً يف ضان 

إدمــاج األطفــال مــن ذوي اإلعاقــة يف التدخــات اإلنســانية.

ــن  ــي ميك ــة الت ــورة العملي ــمل املش ــم 9( وتش ــر القس ــدة« )أنظ ــة مفي ــكار عملي »أف

ــّري  ــن ومي ــن االجتاعي ــدارس والباحث ــي امل ــاين ومعلّم ــل اإلنس ــؤويل العم ملس

الســاحات الصديقــة للطفــل االســتفادة منهــا أثنــاء املشــاركة املبــارشة مــع األطفــال مــن 

ــم النظامــي  ــذ نشــاطات التعلي ــاء تنفي ــال، أثن ــة وأرسهــم )عــى ســبيل املث ذوي اإلعاق

ــرة(. ــكانية املتأث ــات الس ــة للفئ ــائل املوجه ــم الرس ــد تصمي ــي أو عن ــر النظام وغ

mailto:disabilities@unicef.org
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مربع 2: األطفال واليافعني من ذوي اإلعاقة

وفقـاً للميثـاق الـدويل لحقوق األشـخاص من ذوي اإلعاقـة )CRPD( البالغـن واليافعن 

واألطفـال مـن ذوي اإلعاقـة عى أنهم أشـخاص:

•  يعانون من إعاقة جسدية أو عقلية أو فكرية أو حّسية طويلة األمد.

•  يواجهـون معيقـات قـد تحـّد مـن مشـاركتهم الكاملـة والفاعلـة يف املجتمع بشـكل 

املتحـدة، 2006(. )األمـم  مـع اآلخريـن  متسـاوي 

وينـص امليثـاق الـدويل لحقـوق األشـخاص مـن ذوي اإلعاقـة، والـذي صادقـت عليـه 

173 دولـة يف شـهر يونيو/حزيـران 2017، عى األطفـال واليافعن مـن ذوي اإلعاقة لهم 

الحـق يف الحايـة والسـامة يف األوضـاع التي تنطـوي عى مخاطـر، مبا فيهـا النزاعات 

املسـلحة، وحـاالت الطوارئ اإلنسـانية، والكـوارث الطبيعية))). األطفال مـن ذوي اإلعاقة 

الذيـن يقعـون ضحايـا لإليـذاء لهم الحـق أيضاً يف التعـايف وإعـادة االندماج.

ــاء  ــا للوف ــر حــول مــدى تقدمه ــة رفــع تقاري ــدويل لحقــوق األشــخاص مــن ذوي اإلعاق ــاق ال ــي صادقــت عــى امليث ــدول الت ويجــب عــى ال  (((

بااللتزامــات املنصــوص عليهــا يف امليثــاق، مبــا فيهــا تلــك املتعلقــة باملــادة رقــم )) الخاصــة بالحــاالت اإلنســانية. ولاطــاع عــى قامئــة الدول التــي صادقت 
عــى امليثــاق الــدويل لحقــوق األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة، وتقاريــر الــدول واملاحظــات الختاميــة التــي قدمتهــا لجنــة امليثــاق الــدويل لحقــوق األشــخاص 

ــم املتحــدة، 2006). ــع www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD. )األم ــارة املوق ــر، يرجــى زي ــة حــول هــذه التقاري ــن ذوي اإلعاق م

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD
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أثر حاالت الطوارئ على تعليم األطفال واليافعني من ذوي اإلعاقة. 2

ــت •  ــي تعرض ــات الت ــن الفئ ــن ضم ــة م ــن ذوي اإلعاق ــن م ــال واليافع ــا، كان األطف تاريخي

ــكو، 2016(. ــم )اليونيس ــتويات التعلي ــع مس ــن جمي ــاء م لإلقص

ــون مــن •  ــة يعان ــرات، ثلــث األطفــال غــر امللتحقــن باملــدارس االبتدائي وحســب تقدي

ــكو، 2016(. ــة )اليونيس إعاق

وأكــرث مــن نصــف األطفــال ممن هــم يف ســّن املدرســة مــن ذوي اإلعاقــة ال يذهبــون إىل • 

.)2016a ،املدرسة )اليونيســف

وغالبــاً مــا يُحــرم األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة مــن حّقهــم يف التعليــم، وهــذا الوضــع يتفاقــم • 

أكــرث يف حــاالت الطــوارئ.

ــال •  ــم األطف ــة لتعلي ــة املخصص ــق الحالي ــرض املراف ــد تتع ــوارئ، ق ــاالت الط يف ح

ــهلة  ــة س ــدارس النظامي ــوارد وامل ــرف امل ــل غ ــار، مث ــة للدم ــن ذوي اإلعاق ــن م واليافع

ــة. ــواد التعليميّ ــة وامل ــدات املتخصص ــتخدام، واملع ــول واالس الوص

ــات •  ــاء األزم ــاندة أثن ــم املس ــة أجهزته ــن ذوي اإلعاق ــن م ــال واليافع ــد األطف ــد يفق ق

ــزة  ــر أجه ــة دون توف ــّي إىل الحيلول ــات الصح ــاع الخدم ــؤدي انقط ــد ي ــانية، وق اإلنس

بديلــة لهــم أو تأجيــل توفرهــا. وهــذا مــن شــأنه أن يحــّد مــن قدرتهــم عــى املشــاركة يف 

ــف، 2013(. ــة )اليونيس ــطة التعليميّ األنش

ــع •  ــط ينقط ــه باملتوس ــن أن ــؤون الاجئ ــدة لش ــم املتح ــاميّة لألم ــة الس ــّدر املفوضيّ تُق

ــاري  ــزوح اإلجب ــع ســنوات بســبب تعرضهــم للن ــون عــن املدرســة لثــاث أو أرب الاجئ

ــن، 2016(. ــؤون الاجئ ــدة لش ــم املتح ــاميّة لألم ــة الس )املفوضيّ

ــن ذوي •  ــن م ــال النازح ــن األطف ــط م ــراق أن 16% فق ــت يف الع ــة أجري ــدت دراس وج

اإلعاقــة يعيشــون يف مخيــات، وأن 10% ممــن يعيشــون يف املناطــق الحريــة يلتحقون 

ــم  ــل تعرضه ــراق. قب ــايل الع ــن يف ش ــز لاجئ ــم دومي ــرب مخي ــودة ق ــدارس موج مب

للنــزوح، كان 29% مــن األطفــال مــن ذوي اإلعاقــة ممــن يعيشــون يف املخيــات و%27 

ممــن يعيشــون يف املناطــق الحريــة يلتحقــون باملــدارس )اليونيســف ومؤسســة هاندي 

ــينال، 2013(. كاب إنرتناش

وتظهــر الدراســات أن الفتيــات مــن ذوات اإلعاقــة يف مخيــات اللجــوء أقل التحاقــاً باملدارس • 

مقارنــة مــع األوالد مــن ذوي اإلعاقة )مفوضيــة الاجئن النســائية، 2008(.
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يف تايانــد، تبلــغ نســبة األوالد بــن األطفــال مــن ذوي اإلعاقة الذيــن يلتحقــون باملدارس • 

يف املخيــات املخصصــة لاجئــي كاريــن 61% بينــا تبلــغ نســبة الفتيــات 39% )منظمة 

ــينال، 2013(. بان إنرتناش

التعليــم يف حــاالت الطــوارئ ليــس حــق لــكل طفــل فحســب، بــل يعتــر أيضــاً االســتثار • 

األمثــل ملســاعدة هــؤالء األطفــال عــى تطويــر املهــارات الازمــة إلعــادة بنــاء مجتمعاتهــم 

واقتصاداتهــم يف املســتقبل.

ــات •  ــول إىل معلوم ــهل الوص ــأنه أن يس ــن ش ــوارئ م ــاالت الط ــم يف ح ــج التعلي ــذ برام تنفي

وخدمــات تحافــظ عــى حيــاة األطفــال، مثــل الوقايــة مــن اإلصابــة بفــروس نقــص املناعــة 

املكتســبة/اإليدز، والنظافــة الصحيــة )مبــا فيهــا إدارة النظافــة الحيضيــة(، والتطعيــم والتغذية)2). 

ــم  ــم، فإنه ــات التعلي ــن بيئ ــة م ــن ذوي اإلعاق ــال م ــاء األطف ــم إقص ــا يت ــاً م ــه غالب ــث أن وحي

ــة والتــي تنقــذ حياتهــم )اليونيســف، 2013(. ال يســتفيدون مــن هــذه التدخــات الحيوي

كام هو مشار يف امليثاق الدويل لحقوق األشخاص من ذوي اإلعاقة )CRPD) يف املادة 24 ويف اتفاقية حقوق الطفل يف املادة 28، ويف املعايري   (2(

الدنيا يف التعليم التي وضعتها الشبكة الدولية لوكاالت التعليم يف حاالت الطوارئ، ويف التزامات اليونيسف األساسية تجاه األطفال يف العمل اإلنساين 

يف قطاع التعليم )القسم 7-2).



سـتيفانيا فلوريسـتال، 19 سـنة، مـع أصدقائهـا يف مركـز “الحيـاة الجديـدة” New Life، يف إحـدى املرافـق 

الرعايـة السـكنية يف مدينـة بـورت أو برانـس يف هاييتـي. ُهجـرت سـتيفانيا حن كانـت يف الثانية مـن عمرها 

وعاشـت يف املركـز لفـرتة أطـول مـن أي فرتة عاشـها السـكان اآلخريـن فيه.
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ملاذا يتعرض األطفال واليافعني من ذوي اإلعاقة لإلقصاء من تدخالت التعليم 3

قــد يقــوم األهــل بإخفــاء األطفــال واليافعــن مــن ذوي اإلعاقــة عــن املجتمــع بدافــع حايتهم • 

مــن تداعيــات ثقافــة العيــب، مــا يحــّد مــن مشــاركتهم يف األنشــطة االجتاعيــة والتعليميــة 

)اليونيســف، 2013(.

ــة •  ــدت دراس ــة. وج ــن ذوي اإلعاق ــال م ــبة لألطف ــم بالنس ــة التعلي ــل قيم ــدرك األه ــد ال ي وق

أجرتهــا اليونيســف يف دولــة فلســطن أن ثلــث األطفــال مــن ذوي اإلعاقــة أفــادوا أن عائاتهــم 

.)2016b ،ــف ــة)))  )اليونيس ــاق باملدرس ــم يف االلتح دعمته

وقــد يتعــرض األطفــال مــن ذوي اإلعاقــة إىل املضايقــات مــن قبــل أقرانهــم واســتبعادهم مــن • 

األماكــن الصديقــة للطفــل وســاحات التعلــم املؤقتــة.

يف مخيمــي كاكومــا ودابــاب لاجئــن يف كينيــا، قالــت الفتيــات، عــى ســبيل املثــال، • 

إنهــن تعرضــن ملضايقــات أثنــاء توجههــن إىل املدرســة ويف املدرســة نفســها. وإضافــة 

إىل ذلــك، غالبــاً مــا كان يعتــر أفــراد األرسة الفتيــات مــن ذوات اإلعاقــة أنهــن »بطيئــات 

التعلـّـم« وكانــوا يســخرون منهــن كلــا طرحــن أيــة قضايا )منظمــة هانديــكاب إنرتناشــينال 

.)2016 ،)WUSC( ومكتــب الخدمــات الجامعيــة العامليــة الكنــدي

وقــد يُنظــر إىل األطفــال مــن ذوي اإلعاقــة عــى أنهــم غر قادريــن عى املشــاركة يف األنشــطة • 

ــراء  ــك، وبإج ــع ذل ــن م ــم INEE، 2009(. لك ــوكاالت التعلي ــة ل ــبكة الدولي ــة )الش التعليمي

بعــض املواءمــات والتعديــات الطفيفــة، ميكــن لـــ 80 أو 90% من األطفــال مــن ذوي اإلعاقة 

الحصــول عــى التعليــم يف املــدارس النظاميــة )اليونيســف، 2012()4).

وغالبــاً مــا يكــون مــن الخطــأ افــرتاض أن جعــل التعليــم دامجــاً يتطلــب مــوارد بريــة وماديــة • 

.)2009 ،INEE عاليــة )الشــبكة الدوليــة لــوكاالت التعليــم

غالبــاً مــا يفتقــر املعلمــون إىل القــدرة واملهــارات التــي متكنهــم مــن تعليــم األطفال مــن ذوي • 

اإلعاقــة )الشــبكة الدوليــة لــوكاالت التعليــم INEE، 2009( وقــد يتخوفــون مــن إدماجهــم يف 

صفوفهــم )منظمــة هانديــكاب إنرتناشــينال ومؤسســة هيلب إيــج إنرتناشــينال، 2014(.

كثــر مــن الفتيات مــن ذوات اإلعاقــة ممن يلتحقــن باملــدارس يف مخيات اللجــوء ميكنث يف • 

بيوتهــن خــال فــرتة الحيــض وذلك بســبب عــدم توفــر املراحيــض الصحيــة املامئــة )منظمة 

.)2016 ،)WUSC( هانديــكاب إنرتناشــينال ومكتب الخدمــات الجامعية العاملية الكنــدي

غالباً، شعرت األرس أن التعليم لن يؤدي عى األرجح إىل تأمني وظيفة لطفلهم الذي يعاين من إعاقة.  (((

وتشمل هذه التعديات الطفيفة تدريب املعلمني عى أصول الرتبية الدامجة والشاملة، ودعم الطفل للطفل وبعض املواءمات والتعديات البيئية.  (4(
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إن وجــود معيقــات منهجيــة وتربويــة، مثــل عــدم تدريــب املعلمــن والبنيــة التحتيــة املدرســية • 

ــاق  ــدم التح ــؤدي إىل ع ــأنه أن ي ــن ش ــواد، م ــص امل ــتخدام ونق ــول واالس ــهلة الوص ــر س غ

األطفــال مــن ذوي اإلعاقــة باملــدارس )االتحــاد الــدويل لإلعاقــة والتنميــة »IDDC« ومؤسســة 

.)2016 ،Light For the World

كــا أن عــدم توفــر الطــرق ســهلة الوصــول واالســتخدام ووســائل النقــل املناســبة يحــول أيضاً • 

دون التحــاق األطفــال مــن ذوي اإلعاقــة باملــدارس، وغالبــاً مــا يحتاجــون إىل دعــم إضــايف 

مــن مانحــي الرعايــة أو أفــراد األرسة اآلخريــن للتوجــه إىل املــدارس.

وقــد وجــدت دراســة أجريــت حــول ســبب توقــف األطفــال مــن ذوي اإلعاقــة عــن التعليم • 

أن 49% ممــن أجريــت عليهــم الدراســة يف الضفــة الغربيــة يف دولــة فلســطن قالــوا بــأن 

.)2016b ،وســائل النقــل مل تكــن مناســبة لهــم )اليونيســف
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أطر العمل واملنهجيات 4

التزامات اليونيسف األساسية جتاه األطفال في العمل اإلنساني4 441
االلتزامــات األساســية تجــاه األطفــال يف العمــل اإلنســاين )CCC( هــي مبثابــة إطــار عمــل عاملــي 

لتوجيــه عمــل اليونيســف ورشكائهــا يف حــاالت الطــوارئ، وتحــدد االلتزامــات واملعايــر املتعلقــة 

بتدخــات التعليــم يف العمــل اإلنســاين. وهــي تشــمل التنســيق وفــرص تكافــؤ التعليــم لألطفــال 

املســتبعدين، ودمــج الخدمــات النفســية االجتاعيــة والصحيــة يف االســتجابة التعليميــة وبرامــج 

املهــارات الحياتيــة وغرهــا مــن تدخــات التعليــم )اليونيســف، 2010(. وتنطبق جميــع االلتزامات 

األساســية تجــاه التعليــم عــى جميــع األطفــال مــن ذوي اإلعاقــة. )أنظــر امللحــق ب لاطــاع عى 

األعــال الدامجــة الخاصــة بــكل التــزام مــن التزامــات التعليــم.()))

وتنــارص االلتزامــات األساســية تجــاه األطفــال مبــدأ »عــدم اإليــذاء« يف العمــل اإلنســاين. ويتنــاول 

هــذا املبــدأ االحتياجــات املحــددة ملعظــم الفئــات املســتضعفة مــن األطفــال والنســاء، مبــا فيهــم 

األطفــال مــن ذوي اإلعاقــة، ويضــع تدخــات برامــج موجهــة، ويشــدد عــى تجنــب التســبب يف أو 

تعميــق النزاعــات بــن مجموعــات األشــخاص )اليونيســف، 2010(.

املعايير الدنيا اخلاصة بالتعليم4 442
ويتنــاول هــذا املبــدأ االحتياجــات املحــددة ملعظــم الفئــات املســتضعفة مــن األطفــال والنســاء، 

ــب  ــة، ويضــع تدخــات برامــج موجهــة، ويشــدد عــى تجن ــال مــن ذوي اإلعاق مبــا فيهــم األطف

ــق النزاعــات بــن مجموعــات األشــخاص )اليونيســف، 2010(. التســبب يف أو تعمي

ــال واليافعــن والبالغــن - الحــق يف  ــع األشــخاص - األطف ــه لجمي ــا عــى أن ــر الدني تركــز املعاي

الحصــول عــى التعليــم. ويشــكل اإلدمــاج محــوراً رئيســياً يف جميــع هــذه املعايــر. وهــي تنــص 

ــم  ــرص التعلي ــة يف ف ــاركة الكامل ــن املش ــخص م ــان أي ش ــدم حرم ــب ع ــه يج ــى أن ــة ع رصاح

.(6()2010a ،ــم ــوكاالت التعلي ــة ل ــة )الشــبكة الدولي ــاًء عــى اإلعاق ــم بن والتعلّ

.www.unicef.org/emergencies/index_68710.html ملزيد من املعلومات حول التزامات األساسية لليونيسف تجاه األطفال يف العمل اإلنساين، أنظر  (((

كام تقرتن هذه املعايري بكتيب توجيهي لدعم املتعلمني من ذوي اإلعاقة وضعته الشبكة الدولية لوكاالت التعليم )INEE) وهو يحتوي عى أفكار   (6(

http://toolkit. :عملية إلدماج األطفال والشباب من ذوي اإلعاقة يف التعليم قبل وأثناء وبعد وقوع األزمات. تتوفر مزيد من املعلومات عى املوقع

ineesite.org/inee_minimum_standards

http://www.unicef.org/emergencies/index_68710.html
http://toolkit.ineesite.org/inee_minimum_standards
http://toolkit.ineesite.org/inee_minimum_standards
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ميثاق إدماج األشخاص من ذوي اإلعاقة في العمل اإلنساني4 443
بعــد إعانــه خــال مؤمتــر القمــة العامليــة للعمــل اإلنســاين يف مدينــة إســطنبول يف تركيــا بتاريــخ 

23 و 24 مايو/أيــار 2016، يلــزم امليثــاق الــدول ووكاالت األمــم املتحــدة ومنظــات املجتمــع 

املــدين واملنظــات املعنيــة باألشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة التــي صادقــت عليــه بإدمــاج 

األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة يف العمــل اإلنســاين والعمــل عــى رفــع الحواجــز التــي تحــول دون 

حصولهــم عــى الخدمــات اإلنســانية وضــان مشــاركتهم يف العمــل اإلنســاين. وقــد تــم اعتــاد 

.(7(ً امليثــاق عــى نطــاق واســع جــدا

لاطاع عى الجهات التي صادقت عى امليثاق، مبا فيها الدول ووكاالت األمم املتحدة واملنظامت غري الحكومية، أنظر  (7( 

.http://humanitariandisabilitycharter.org 

http://humanitariandisabilitycharter.org
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النهج ثنائي املسار4 444
يعــزز النهــج ثنــايئ املســار مــن إدمــاج األطفــال مــن ذوي اإلعاقــة يف تدخــات التعليــم 

)أنظــر الشــكل 1(.

الشكل 1: النهج ثنايئ املسار )شكل توضيحي(

تدخات دامجة وموحدة لذوي اإلعاقة

التعليــم  وتدخــات  برامــج  توحيــد 

املصممــة أو املواءمــة مبــا يضمــن 

إدمــاج األطفــال فيهــا ووصولهــم إليهــا، 

ــة. ــن ذوي اإلعاق ــال م ــم األطف ــا فيه مب

عى سبيل املثال:

التعلــم  ســاحات  وضــع  أو  •  بنــاء 

ــهولة  ــن س ــع تضم ــة يف مواق املؤقت

الوصــول إليهــا واســتخدامها مــن 

ــم  ــا فيه ــال، مب ــع األطف ــل جمي قب

ــد  األطفــال مــن ذوي اإلعاقــة، بالتقيّ

ــر  ــامل )أنظ ــم الش ــادئ التصمي مبب

املرد، القسم 11(. 

•  جمــع بيانــات تصنيفية حــول اإلعاقة 

ــم. يف تقييــات احتياجــات التعلي

التدخات التي تستهدف ذوي اإلعاقة

تدخــات عمل إنســاين تهــدف إىل تلبية 

احتياجــات األطفــال واليافعــن من ذوي 

اإلعاقة بشكل مبارش. 

عى سبيل املثال:

لألطفــال  مســاندة  أجهــزة  •  توفــر 

ــم  ــة لدع ــن ذوي اإلعاق ــن م واليافع

مشاركتهم يف التعليم. 

•  وضــع األرس التــي لديهــا أطفــال 

يف  اإلعاقــة  ذوي  مــن  ويافعــن 

أماكــن قريبــة مــن مرافــق ســهلة 

مثــل  واالســتخدام،  الوصــول 

املؤقتــة ســهلة  التعلــم  ســاحات 

الوصول واالستخدام. 

إدماج األطفال واليافعني من ذوي اإلعاقة يف تدخالت التعليم يف العمل اإلنساين.
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أعمال البرامج 5

ــاً  ــرث إدماج ــم أك ــات التعلي ــل تدخ ــاه لجع ــددة أدن ــال املح ــن األع ــة م ــة متنوع ــاك مجموع هن

لألطفــال واليافعــن مــن ذوي اإلعاقــة يف جميــع مراحــل دورة برنامــج العمــل اإلنســاين: الجاهزيــة، 

ــة  ــر هــذه األعــال مدخــات أولي ــاء. وتعت واالســتجابة والتعــايف املبكــر، والتعــايف وإعــادة البن

ــع األعــال عــى  ــه ال تنطبــق جمي ــة، مــع إدراك أن ــة حســب ســياق الدول ميكــن أن تشــكل أولوي

جميــع البيئــات. هنــاك مجموعــة متنوعــة مــن األعــال املحــددة أدنــاه لجعــل تدخــات التعليــم 

أكــرث إدماجــاً لألطفــال واليافعــن مــن ذوي اإلعاقــة يف جميــع مراحــل دورة برنامج العمل اإلنســاين: 

الجاهزيــة، واالســتجابة والتعــايف املبكــر، والتعــايف وإعــادة البنــاء. مــع أن هــذا الدليــل التوجيهــي 

يهــدف إىل تنظيــم األعــال حســب مراحــل العمــل اإلنســاين، إال أنــه مــن األهميــة مبــكان إدراك أن 

هــذه املراحــل هــي مرتابطــة مــع بعضهــا البعــض وقــد تتداخــل فيــا بينهــا. ويف بعــض الســياقات، 

خاصــة يف بيئــات النــزاع، ال تكــون هــذه املراحــل محــددة بشــكل واضــح.

أثنــاء حــاالت الطــوارئ الكــرى )مثــل حــاالت الطــوارئ املســتوى 2 أو 3()8)، ميكــن أخــذ هــذه 

ــي  ــطة))) الت ــية املبس ــغيل القياس ــراءات التش ــع إج ــب م ــاً إىل جن ــار جنب ــن االعتب ــادات بع اإلرش

ــا اليونيســف. وضعته

.http://unicefinemergencies.com/procedures/level-2.html ملزيد من املعلومات، أنظر  (8(

.www.unicefinemergencies.com/procedures/index.html ملزيد من املعلومات، أنظر  (((

http://unicefinemergencies.com/procedures/level-2.html
http://www.unicefinemergencies.com/procedures/index.html


شـارميا تقـرأ كتـاب بلغـة بريـل يف نيبـال. وكانـت شـارميا قـد علقـت يف منزلهـا بعـد الهـزة األرضيـة 

التـي وقعـت عـام 2015.
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اجلاهزية 6

إن إدمــاج األطفــال مــن ذوي اإلعاقــة يف برامــج الجاهزيــة هــو أمــر حيــوي ليــس مــن أجــل الحــّد 

مــن املخاطــر التــي يواجهونهــا هــم وأرسهــم وتعزيــز صمودهــم فحســب، بــل إنــه حيــوي أيضــاً 

مــن أجــل ترســيخ القــدرات واملــوارد والخطــط الخاصــة بتنفيــذ برامــج اســتجابة وتعــايف شــاملة. 

يجــب إرشاك األطفــال واليافعــن مــن ذوي اإلعاقــة يف أيــة مناســبة يشــارك فيهــا األطفــال واليافعــن 

ــة غــر  ــة الجاهزي ــم تنفيذهــا يف مرحل ــادرة)0)). وإذا مل تكــن األعــال التــي يت ــة مب اآلخريــن يف أي

شــاملة ودامجــة، فيجــب تعديــل األعــال التــي ســيتم تنفيذهــا يف املراحــل الاحقــة.

مــن شــأن التدخــات الــواردة يف هــذا القســم أيضــاً أن تُســهم يف إدمــاج األطفــال مــن ذوي اإلعاقــة 

يف التخطيــط الــذي يتبلــور حســب املخاطــر. كــا أن هنــاك بعــض األعــال ذات الصلــة أيضــاً يف 

مراحــل التعــايف وإعــادة البناء.

التنسيق4 641
إقامــة نقطــة اتصــال أو وكالــة اتصــال أو فريــق عمــل خــاص باإلعاقــات لتمثيــل مســائل اإلعاقة أ- 

يف آليــات التنســيق الخاصــة بالتعليــم )مثــل العناقيــد، مجموعــات العمــل املعنيــة بالتعليــم، 

مجموعــات تنســيق التعليــم الوطنيــة()))).

ــة ب-  ــرة يف تلبي ــات ذات الخ ــإرشاك الجه ــم ب ــل، ق ــق العم ــل أو فري ــة العم ــن مجموع وضم

احتياجــات األطفــال مــن ذوي اإلعاقــة )كالــوزارة الحكوميــة املســؤولة عــن اإلعاقــة والتعليــم؛ 

أو اإلدارة واملنظــات التــي توفــر الخدمــات لألطفــال مــن ذوي اإلعاقــة مثــل خدمــات الرفــاه 

ــة، واملجموعــات  ــة باألشــخاص مــن ذوي اإلعاق االجتاعــي والصحــة واملنظــات املعني

املعنيــة باإلعاقــة األخــرى؛ واملنظــات غــر الحكوميــة(.

ــة رشاكات مــع ج-  ــد وإقامــة ورعاي ــد تأســيس عنقــود مــا أو قــدرات قطــاع مــا، يجــب تحدي عن

ــال  ــرة يف مج ــع بخ ــي تتمت ــدين الت ــع امل ــات املجتم ــة ومنظ ــة املعني ــات الحكومي الجه

ــم 11(،  ــرد، القس ــر امل ــة )أنظ ــاص والدامج ــم الخ ــدارس التعلي ــا م ــا فيه ــة، مب اإلعاق

واملنظــات غــر الحكوميــة، ومــزودي خدمــات اإلعاقــة، واملنظــات املعنيــة باألشــخاص 

ــم 5(. ــع رق ــر املرب ــة )أنظ ــن ذوي اإلعاق م

يرجى الرجوع إىل وثيقة اليونيسف تعاملوا معنا عى محمل الجّد! إرشاك األطفال من ذوي اإلعاقة يف القرارات التي تؤثر عى حياتهم، والتي تقدم   ((0(

مشورة حول الوصول إىل وتحديد األطفال من ذوي اإلعاقة والعمل مع أهلهم ومقّدمي الرعاية الخاصني بهم، إىل جانب خطوات عملية إلرشاك األطفال 

.www.unicef.org/disabilities/files/Take_Us_Seriously.pdf وقياس مدى فعالية مشاركتهم؛ أنظر

ويف كثري من الحاالت، ميكن ملسؤول االتصال الخاص باإلعاقات االستفادة من املشاركة يف التدريب املتعلق باإلعاقة يف الدولة أو املنطقة.  ((((

http://www.unicef.org/disabilities/files/Take_Us_Seriously.pdf
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مثال: آلية التنسيق في األردن

يف عام 2015، تم تأسيس فريق عمل، تتشارك يف رئاسته كل من املفوضية السامية لألمم 

املتحدة لشؤون الاجئن ومنظمة هانديكاب إنرتناشينال، يف األردن ضمن عنقود الحاية 

 )املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الاجئن، 2015(. 

أثناء اجتاعات فرق العمل، تقوم الوكاالت التي تعمل عى برنامج التعليم الدامج بعرض 

أعالها حول إدماج األطفال من ذوي اإلعاقة يف املدارس، والدعم التي تقدمه لغرف 

املوارد، والتحديات التي تواجهها مع كل من املعلمن واألهل )املفوضية السامية لألمم 

 .)2017a ،املتحدة لشؤون الاجئن 

إضافة إىل ذلك، لدى مجموعة عمل قطاع التعليم الخاصة باألردن مسؤول اتصال يف 

مجموعة االتصال الخاصة باإلعاقة والتي تقّر برتكيز وزارة الرتبية والتعليم عى إلحاق 

األطفال من ذوي اإلعاقة يف برامج التعليم )املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون 

 .)2017b ،الاجئن 

ويعمل مسؤول االتصال عى تقديم معلومات ُمحدثة ألفراد مجموعة العمل، مبا فيها أية 

اهتامات تتعلق بالتعليم الخاص داخل األردن )املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون 

.)2017c ،الاجئن

ــة د-  ــة أو وكال ــة باإلعاق ــال املعني ــة االتص ــيق لنقط ــتوى التنس ــى مس ــال ع ــتمل األع ــد تش ق

ــي: ــا ي ــى م ــل ع ــق العم ــال أو فري االتص

إضافــة مكونــات حــول إدمــاج األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة مــن حيــث املرجــع الــذي • 

وضعتــه مجموعــات العمــل أو العناقيــد أو أيــة آليــات تنســيق أخــرى ذات صلــة )ميكــن 

لألعــال الــواردة يف هــذا الكتيــب أن تشــكل أحــكام مرجعيــة(؛

ــة •  ــن ذوي اإلعاق ــن م ــال واليافع ــول األطف ــرة ح ــات املتوف ــع البيان ــة جم ــم عملي دع

ضمــن أنظمــة معلومــات إدارة التعليــم )أنظــر القســم 6-2-ي( وعمليــات جمــع بيانــات 

العمــل اإلنســاين، كنظــم املراقبــة امليدانيــة، وتقييــات االحتياجــات، وتقاريــر الــركاء 

ــاين؛ ــل اإلنس ــات العم ــات احتياج وملخص

ــن ذوي •  ــن م ــال واليافع ــة لألطف ــوارد املتاح ــرات وامل ــداول بالخ ــع ج ــم ووض تقيي

ــل  ــات بري ــوارد وطابع ــرف امل ــة، وغ ــاص والدامج ــم الخ ــدارس التعلي ــل م ــة، مث اإلعاق

ــم 11(؛ ــرد، القس ــر امل )أنظ

ة
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ــة •  ــات إحال ــيخ آلي ــل ترس ــن أج ــانية م ــة واإلنس ــات الوطني ــزودي الخدم ــع م ــيق م التنس

ــة. ــات ُمحدث ــداول وتقيي ــع ج ــة وض ــتند إىل عملي ــة تس واضح

اســتخدام آليــات برنامــج امليــاه والــرصف الصحــي والنظافــة العامــة )WASH(، والتعليــم • 

ــال  ــول األطف ــهولة وص ــط س ــد( لتخطي ــات )العناقي ــيق وإدارة املخي ــأوى، وتنس وامل

ــة،  ــم املؤقت واليافعــن مــن ذوي اإلعاقــة إىل التدخــات اإلنســانية )مثــل ســاحات التعلّ

.)WASH ــة العامــة ــاه والــرصف الصحــي والنظاف مبــا فيهــا مرافــق برنامــج املي

التقومي واملراقبة والتقييم4 642
ــم  ــم وتقيي ــن تحديده ــن املمك ــة، م ــن ذوي اإلعاق ــال م ــول األطف ــات ح ــع بيان ــال جم ــن خ م

ــم. ــات التعلي ــج تدخ ــة نتائ ــم ومراقب احتياجاته

وخــال مراحــل الجاهزيــة، عليــك أن تجــد وتجمــع أفضــل البيانــات املتوفــرة حــول أ- 

ــة  ــات املعرض ــزاع والفئ ــرة بالن ــكانية املتأث ــات الس ــن الفئ ــة ضم ــن ذوي اإلعاق ــال م األطف

لخطر الكــوارث. 

ميكــن جمــع البيانــات حــول األطفــال مــن ذوي اإلعاقــة عــى أي مســتوى مبــا يف ذلــك عــى ب- 

مســتوى املجتمــع أو املنطقــة أو املســتوى الوطني.

حتديد األطفال من ذوي اإلعاقة وتصنيف البيانات

املربع 3: حتديد األطفال من ذوي اإلعاقة من املصادر القائمة

قــد تتوفــر بيانــات حــول األطفــال مــن ذوي اإلعاقــة من عــدة مصــادر: الــوزارات أو • 

املديريــات ذات العاقــة باإلعاقــة؛ ومديريــات الرتبيــة والتعليــم؛ ومــدارس التعليــم 

الخــاص املخصصــة لألطفــال مــن ذوي اإلعاقــة؛ وســجات منــح التعليــم »لذوي 

االحتياجــات الخاصــة«؛ وأنظمــة إدارة معلومــات التعليــم؛ وســجات املســتفيدين 

مــن برامــج الحايــة االجتاعيــة املخصصــة لألطفال مــن ذوي اإلعاقة. مســوحات 

ــه  ــذي نفذت ــؤرشات ال ــدد امل ــودي متع ــح العنق ــابقة، كاملس ــية الس األرس املعيش

اليونيســف، التــي قــد تكــون قــد اســتخدمت منــوذج القــدرات الوظيفيــة للطفــل 

)أنظــر املربــع رقــم 4()2)).

املسح العنقودي متعدد املؤرشات الذي نفذته اليونيسف يف 07) دول هو مسح األرس املعيشية األضخم والذي يوفر بيانات حول سامة   ((2(

.http://mics.unicef.org األطفال عى مستوى العامل. ملزيد من املعلومات، أنظر
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http://mics.unicef.org
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املربع 3 )تابع(: حتديد األطفال من ذوي اإلعاقة من املصادر القائمة

ــة •  ــات املعني ــة، واملنظ ــن ذوي اإلعاق ــال م ــاص لألطف ــم الخ ــدارس التعلي م

ــع  ــل م ــي تعم ــة الت ــر الحكومي ــات غ ــة واملنظ ــن ذوي اإلعاق ــخاص م باألش

ــى  ــم ع ــل القائ ــج التأهي ــذ برام ــى تنفي ــل ع ــة أو تعم ــن ذوي اإلعاق ــال م األطف

ــول  ــات ح ــا بيان ــون لديه ــا يك ــاً م ــم 11( غالب ــرد، القس ــر امل ــع )أنظ املجتم

ــي. ــتوى املجتمع ــى املس ــة ع ــة، وخاص ــن ذوي اإلعاق ــال م األطف

إذا كانــت البيانــات املتوفــرة حــول األطفــال مــن ذوي اإلعاقــة محــدودة، ميكــن • 

اســتخدام تقديــر مــا ألغــراض التخطيــط. وعليــك العلــم أن املســوحات الوطنيــة 

أو التعــدادات الســكانية غالبــاً مــا تتحــدث عــن عــدد أقــل مــن األطفــال والبالغــن 

ــم  ــة األم ــة ولجن ــة العاملي ــة الصح ــم )منظم ــي له ــدد الفع ــن الع ــة م ذوي اإلعاق

ــط الهــادئ، 2008(. ــة آلســيا واملحي ــة واالجتاعي املتحــدة االقتصادي

تقــدر منظمــة الصحــة العامليــة أن »15% مــن ســكان العــامل يعانــون مــن إعاقــة« • 

ــاب  ــر لحس ــذا التقدي ــتخدام ه ــن اس ــة، 2011(، وميك ــة العاملي ــة الصح )منظم

ــة. ــة ســكانية معين ــة فئ ــة يف أي ــري للبالغــن مــن ذوي اإلعاق العــدد التقدي

ــن •  ــة اســتناداً إىل 10% م ــن ذوي اإلعاق ــال م ــر عــدد األطف وميكــن حســاب تقدي

ــة )اليونيســف، 2007(. ــة ســكانية معين ــة فئ ــال والشــباب ألي األطف

ويجــب أن تأخــذ التقديــرات بعــن االعتبــار أن نســبة األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة • 

قــد تكــون أعــى يف املناطــق املتأثــرة بالنــزاع)))).

عى سبيل املثال، وجد مسح أجري عى الاجئني السوريني الذين يعيشون يف املخيامت يف األردن ولبنان أن 22% يعانون من إعاقات )منظمة   ((((

.(20(4 ،HelpAge هانديكاب إنرتناشينال ومؤسسة هيلب إيج
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املربع 4: جمع بيانات تصنيفية حول األشخاص من ذوي اإلعاقة

ميكــن للمســوحات والتعــدادات الســكانية وأنظمــة التســجيل اســتخدام منوذجــن • 

ــف  ــة ولتصني ــن ذوي اإلعاق ــن م ــال والبالغ ــد األطف ــئلة( لتحدي ــات أس )مجموع

البيانــات حســب اإلعاقــة:

ــنطن •  ــة واش ــا مجموع ــي وضعته ــرصة الت ــئلة املخت ــة األس ــدد مجموع تح

ــي  ــات الت ــق بالصعوب ــئلة تتعل ــال أس ــن خ ــة م ــن ذوي اإلعاق ــن م البالغ

ــمع،  ــر، والس ــي، والنظ ــطة: امل ــتة أنش ــد أداء س ــخاص عن ــا األش يواجهه

واإلدراك، والرعايــة الذاتيــة، والتواصــل)4)).

مجموعة واشــنطن/منوذج مســح اليونيســف حــول القــدرات الوظيفيــة للطفل • 

هــو عبــارة عــن مجموعــة مــن األســئلة تهــدف إىل تحديــد األطفــال مــا بــن 

ــا  ــاق، مب ــات يف 14 نط ــن صعوب ــون م ــن يعان ــنة مم ــنتن و 17 س ــر س عم

ــم، وبنــاء  فيهــا النظــر، والســمع، والحركــة، والتواصــل، واالســتيعاب، والتعلّ

العاقــات، واللعــب)))).

يعتــر تصنيــف البيانــات حســب اإلعاقــة )إضافــة إىل العمــر والجنــس( أمــراً مهــاً • 

يف األنشــطة عــر كافــة املراحــل، كتقييــم االحتياجــات ومراقبــة الرنامــج.

ــح •  ــم )كاملس ــح أضخ ــل يف مس ــة للطف ــدرات الوظيفي ــوذج الق ــن من إن تضم

العنقــودي متعــدد املــؤرشات الــذي تنفــذه اليونيســف(، أو يف أنظمــة إدارة 

معلومــات التعليــم)6))، أو يف نظــام تســجيل مــا، يتيــح تصنيــف معلومــات أخــرى 

ــة  ــدارس واملواظب ــاق بامل ــدى االلتح ــول م ــات ح ــل معلوم ــة مث ــب اإلعاق حس

ــا. ــاب إليه ــى الذه ع

لقد تم تأسيس مجموعة واشنطن من قبل لجنة األمم املتحدة اإلحصائية لتحسني مستوى البيانات القابلة للمقارنة املتعلقة باإلعاقة. لاطاع   ((4(

.www.washingtongroup-disability.com/washington-group-question-sets/short-set-of-disability-questions عى مجموعة األسئلة، أنظر

منوذج املسح الخاص بالقدرات الوظيفية للطفل هو منوذج يُوىص باستخدامه لألطفال ا) من عمر 2 إىل 7) سنة)، حيث إنه منوذجاً أكرث تحسساً   ((((

لتطور الطفل من مجموعة أسئلة واشنطن املخترصة. وليس من املمكن جمع معلومات موثوقة حول األطفال من ذوي اإلعاقة دون سّن سنتني يف أي مسح 

يُجرى عى الفئات السكانية. بسبب الطبيعة االنتقالية لتطور الطفل، ال تُعترب حاالت تأخر تطور األطفال يف هذا العمر بالرضورة مؤرشاً عى وجود إعاقة 

 https://data.unicef.org/topic/child-disability/child-functioning-module لديهم )اليونيسف، 6)20). ملزيد من املعلومات، أنظر 

.www.washingtongroup-disability.com/washington-group-question-sets/child-disability و

نظام إدارة معلومات التعليم هو عبارة عن شكل من أشكال جمع البيانات اإلدارية والذي يُستخدم ملراقبة املدارس واألطفال امللتحقني بها.  ((6(
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تقييمات االحتياجات
ــم ج-  ــة للتقيي ــع آلي ــد وض ــة عن ــب اإلعاق ــات حس ــف البيان ــار تصني ــن االعتب ــذ بع ــب األخ يج

ــة  ــا مجموع ــي وضعته ــرة الت ــئلة القص ــة األس ــال مجموع ــال إدخ ــن خ ــك م ــع، وذل الري

ــع 4(. ــر املرب ــتبيان )أنظ ــل يف االس ــة للطف ــدرات الوظيفي ــح الق ــوذج مس ــنطن أو من واش

ــة د-  ــات املتعلق ــة يف التقيي ــن ذوي اإلعاق ــال م ــددة لألطف ــات املح ــد االحتياج ــم بتحدي ق

بالتعليــم )مثــل األجهــزة املســاندة، واملــواد التعليميــة ســهلة الوصــول واالســتخدام، وطــرق 

ــة دامجــة وســهلة الوصــول(. ــم معين تعلّ

ــا 	-  ــل إليه ــي يص ــة الت ــم القامئ ــق التعلي ــات ومراف ــج وتدخ ــداول برام ــم ج ــع قوائ ــم بوض ق

ــرف  ــاص، أو غ ــم الخ ــدارس التعلي ــة وم ــدارس الدامج ــة، كامل ــن ذوي اإلعاق ــال م األطف

ــو مخاطــر  ــة، أو برامــج التثقيــف حل املــوارد، أو األماكــن الصديقــة للطفــل الدامجــة لإلعاق

ــل. ــز التأهي ــاندة، أو مراك ــزة املس ــام، أو األجه األلغ

ــهلة •  ــة س ــواد التعليمي ــل وامل ــات بري ــة وطابع ــم املدرب ــول الطواق ــات ح ــع ماحظ ض

الوصــول واالســتخدام.

املنظــات املعنيــة باألشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة واملنظــات غــر الحكوميــة التــي تعمــل و- 

مــع األطفــال مــن ذوي اإلعاقــة وتنفيــذ برامــج التأهيــل القائــم عــى املجتمــع غالبــاً مــا يكــون 

لديهــا بيانــات حــول األطفــال مــن ذوي اإلعاقــة، وخاصــة عــى املســتوى املجتمعــي)7)).

ــاط •  ــع ونق ــول وض ــات ح ــاً للمعلوم ــدراً غني ــكل مص ــات أن تش ــذه البيان ــأن ه ــن ش وم

ــد  ــك تحدي ــة، وكذل ــات مختلف ــن إعاق ــون م ــن يعان ــال الذي ــات األطف ــف واحتياج ضع

ــا. ــرة ملعالجته ــة املتوف ــدرات املحلي الق

كــا ميكــن أن يشــكل العاملــون يف املنظــات املعنيــة باألشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة • 

والتأهيــل القائــم عــى املجتمــع مــورداً مفيــداً يف عمليــة جمــع البيانات حول األشــخاص 

مــن ذوي اإلعاقــة.

ميكن للبيانات املأخوذة من املستوى املجتمعي أن توفر معلومات حول احتياجات ونقاط ضعف األطفال واليافعني من ذوي اإلعاقة وهي   ((7(

معلومات من شأنها أن توجه عملية التخطيط ووضع الربامج.
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مراقبة وتقييم البرنامج
ــا، ز-  ــيتم تقدميه ــي س ــة الت ــات الحاي ــي تدخ ــا ه ــاس م ــراءات لقي ــة وإج ــع أنظم ــد وض عن

وتحديــد مــن ســيتلقى الخدمــات ومــا هــي النتائــج املتحققة، يجــب تصنيفهــا حســب اإلعاقة 

وحســب الجنــس والعمــر.

قــم مبراجعــة ومواءمــة اآلليــات القامئــة مثــل أنظمــة قوائــم األســئلة الخمســة )5W( - »مــن ح- 

يفعــل مــاذا، وأيــن، ومتــى، ومــن أجــل مــن«- لجمــع معلومــات حــول الخدمــات املتعلقــة 

باإلعاقــة )أنظــر القســم 6-2.هـــ()8)). وســتكون هــذه املعلومــات مفيــدة يف مرحلــة التقييــم.

فّكــر يف تعزيــز عمليــة تصنيــف البيانــات حســب اإلعاقــة عنــد وضــع أنظمــة إدارة املعلومــات ط- 

التــي تشــمل البيانــات املصنفــة حســب الجنــس والعمــر والبيانــات التــي تســتجيب للنــوع 

االجتاعــي واإلعاقــة. إن تضمــن بيانــات مصنفــة حســب اإلعاقــة يف أنظمــة مــن قبيــل أنظمة 

معلومــات اإلدارة التعليميــة، والســجات املدرســية، وقوالــب املراقبــة ورفع التقاريــر التعليمية 

يُعتــر اســتثاراً طويــل األمــد يف القــدرة الوطنيــة عــى مراقبــة االســتجابة اإلنســانية)))).

يتمثل الغرض من األسئلة الخمسة )W)) يف تحديد الحضور التشغييل حسب القطاع واملوقع يف حالة طوارئ ما. ملزيد من املعلومات، أنظر   ((8(

.https://www.humanitarianresponse.info/en/applications/tools/category/3w-who-does-what-where

للحصول عى مزيد من املعلومات، أنظر دليل التوجيه الفني، دليل إدماج اإلعاقة يف أنظمة معلومات اإلدارة التعليمية:  (((( 

http://training.unicef.org/disability/emergencies/downloads/guide-for-includingdisability-in-education-management- 

information-systems-(emis(-(1(.pdf
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التخطيط4 643
كجزء من التخطيط، يجب أخذ ما يي بعن االعتبار:

توفير اخلدمات
قــم مبراجعــة التريعــات والسياســات والرامــج التعليميــة لتقييــم إذا مــا كانــت تأخــذ بعــن أ- 

االعتبــار األطفــال مــن ذوي اإلعاقــة، كتناولهــا للتعليــم الدامــج واملنــح التعليميــة ومــدارس 

التعليــم الخــاص وغــرف املــوارد)20) )أنظــر املــرد، القســم 11(.

أنظر املربع 8 حول تحليل قطاع التعليم.• 

الدامــج لألطفــال •  بالتعليــم  الخاصــة  األداة  القســم 8-9-ب لاطــاع عــى  أنظــر 

اإلعاقــة. مــن ذوي 

قــم بإبــراز هــذه املعلومــات يف التدريبــات الخاصــة بزمــاء تدخات الحايــة ومــواد التواصل ب- 

الــذي يهــدف إىل تغيــر الســلوك والتواصــل الــذي يهــدف إىل التنميــة )أنظــر املــرد، القســم 

.)11

ــات ج-  ــية، وبطاق ــجيل املدرس ــة التس ــة، وأنظم ــات اإلدارة التعليمي ــة معلوم ــص أنظم ــم بفح ق

التعريــف وغرهــا مــن الوثائــق الروريــة للتعليــم، وحــّدد إذا مــا كانــت هــذه الوثائــق شــاملة 

ــة))2). ــن ذوي اإلعاق ــال م ــي احتياجــات األطف ودامجــة وتلب

حــدد إذا مــا كان يوجــد نظــام لبطاقــات تعريــف اإلعاقــة أم ال)22). وفّكــر يف الطــرق التــي تــؤدي د- 

ــودة  ــات املفق ــتبدال البطاق ــة واس ــات تعريفي ــدار بطاق ــة بإص ــراءات الخاص ــيط اإلج إىل تبس

بشــكل أرسع.

قــم بجمــع معلومــات حــول برامــج واســتحقاقات الحايــة االجتاعيــة )أنظــر املرد، القســم 	- 

11( لدعــم التعليــم يف األرس املعيشــية التــي لديهــا أطفــال مــن ذوي اإلعاقــة )مثــل برامــج 

التحويــات النقديــة، ومنــح التعليــم الخــاص(.

املعنيـــة و-  املنظـــات  مـــع  وتعـــاون  واالنتشـــار  التوســـع  آليـــات  اســـتخدم 

اإلعاقـــة  ذوي  مـــن  األطفـــال  إىل  للوصـــول  اإلعاقـــة  ذوي  مـــن  باألشـــخاص 

 الذيـــن قـــد يكونـــوا غـــر ملتحقـــن باملـــدارس أو معزولـــن عـــن منازلهـــم. 

قـــم بدعـــم األطفـــال مـــن ذوي اإلعاقـــة ومانحـــي الرعايـــة لهـــم للمشـــاركة يف أنشـــطة 

أنظر الفصل الخاص بالتوجيهات املنهجية لتحليل التعليم الدامج يف قطاع التعليم، املجلد ) )ستكون متاحة قريباً، وتتوفر مسودة عنها   (20(

حالياً).

أنظر الحاشية السفلية )).  (2((

فغالباً ما يتم استخدام بطاقات تعريف اإلعاقة كمعيار تأهل للحصول عى الخدمات.  (22(
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ــد  ــذا قـ ــات. وهـ ــدارس واملجتمعـ ــوارث يف املـ ــر الكـ ــن مخاطـ ــّد مـ ــة والحـ الجاهزيـ

ـــاعدة  ـــة أو مس ـــة ملرافق ـــي الرعاي ـــات ملانح ـــاوات مواص ـــاعدات أو ع ـــم مس ـــمل تقدي يش

األطفـــال مـــن ذوي اإلعاقـــة أثنـــاء تنفيـــذ األنشـــطة.

 

مثال: تهيئة األطفال من ذوي اإلعاقة غير امللتحقني باملدارس حلاالت الكوارث

يف أندونيسيا، تُقدر نسبة األطفال من ذوي اإلعاقة غر امللتحقن باملدارس بـ %95 

)مؤسسة CBM و DiDRRN، 2013(. وهم مستبعدون من املعلومات والتوعية 

القامئة عى املدارس حول كيفية التهيؤ والترصف يف حالة وقوع كارثة ما. وغالباً ما 

يأخذ األطفال هذه املعرفة معهم إىل املنزل. وبالتايل، قد يتم أيضاً استبعاد عائات 

األطفال من ذوي اإلعاقة من الحصول عى معلومات قيّمة، ما يجعل األرسة املعيشية 

 بأكملها أرسة مستضعفة. 

يف أندونيسيا، أطلقت مؤسسة Arbeiter-Samariter-Bund مروعاً يهدف بشكل 

مبارش إىل تدريب األطفال غر امللتحقن باملدارس عى كيفية التهيؤ لحاالت الكوارث 

واالستجابة إليها. ويستخدم املروع الذي يُنفذ يف إقليم يوجياكرتا منهجية تدريب 

املدربن - يتم تدريب الطواقم الحكومية وطواقم املنظات املعنية باألشخاص من ذوي 

اإلعاقة ومن ثم يقومون هم بدورهم بتدريب الناس عى مستوى القرى. ويحصل األطفال 

من ذوي اإلعاقة غر امللتحقن باملدارس عى املعلومات ويشاركون يف متارين عملية 

حول الحّد من مخاطر الكوارث يف قراهم أو منازلهم. وتوضح التارين كيفية جعل املنازل 

آمنة، وتشتمل عى متارين حول التعامل مع الهزة األرضية ومتارين تحايك عمليات اإلخاء 

.)2013 ،DiDRRN و CBM مؤسسة(

قــم بدعــم الحكومــات الوطنيــة لتعزيــز أنظمــة التعليــم الدامــج))2) )مثــًا، تحســن قــدرة وزارة ز- 

ــم الدامــج  ــاء الخدمــة يف التعلي ــم برامــج تدريســية مــا قبــل وأثن ــة والتعليــم عــى تقدي الرتبي

لجميــع املعلمــن النظاميــن، وتعديــل أنظمــة معلومــات إدارة التعليــم لجمــع بيانــات حــول 

ــال واليافعــن  ــة لألطف ــات حــول املهــارات الحياتي ــد تدريب ــة وعق ــال مــن ذوي اإلعاق األطف

والنســاء ذوي اإلعاقــة غــر امللتحقــن باملــدارس(.

يعترب التعليم الدامج اسرتاتيجية رئيسية لتحقيق التعليم للجميع حسب ما ينص عليه هدف التنمية املستدامة الرابع: ضامن التعليم الجيد   (2((

 املنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع. اعرف املزيد عن هذا الهدف ومدى تقدم تحقيقه عى الوقع:

.https://sustainabledevelopment.un.org/sdg4 
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مربع 5: إشراك األشخاص من ذوي اإلعاقة واملنظمات املعنية باألشخاص من ذوي اإلعاقة

وميكــن أن يكــون األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة ضمــن أفــراد طاقــم العمل ومستشــارين 

ومرشــدين ومعلمــن ومتطوعــن ورشكاء يف جميــع مراحــل العمل اإلنســاين. ومن شــأن 

تجاربهــم ووجهــات نظرهــم أن تســهم يف تحقيــق التنســيق بــن برامــج التعليــم وجمــع 

ــر  ــة )أنظ ــر النظامي ــة وغ ــة النظامي ــات التعليمي ــذ التدخ ــات وتنفي ــات والتقيي البيان

املــرد، القســم 11( ويف إعــداد مــواد التواصــل.

ــخاص  ــل أش ــات متث ــي منظ ــة ه ــن ذوي اإلعاق ــخاص م ــة باألش ــات املعني املنظ

مــن ذوي إعاقــات عــى املســتوى املجتمعــي والوطنــي واإلقليمــي والعاملــي. وهنــاك 

منظــات معينــة تختــص بنوع محــدد مــن اإلعاقــات، كاالتحــادات الوطنيــة للمكفوفن، 

بينــا تنشــط منظــات أخــرى يف مناطــق جغرافيــة محــددة، كاملنتــدى األفريقــي املعني 

باألشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة.

مــن أجــل ضــان املشــاركة الكاملــة، اســأل األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة عــن • 

التنســيق الــذي يفضلــون الحصــول عــى املعلومــات مــن خالــه )أنظــر القســم 

9-3(، وخــذ بعــن االعتبــار ان تكــون أماكــن عقــد االجتاعــات ســهلة الوصــول 

واالســتخدام )أنظــر القســم 10(.

وإن أمكــن، قــم بتغطيــة النفقــات اإلضافيــة لألشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة، • 

نفقــات املرافقــن. أو  كاملواصــات 

قــم بعقــد رشاكات مــع املنظــات املعنيــة باألشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة وغرهــا • 

مــن املنظــات ذات الخــرة يف إدمــاج األطفــال مــن ذوي اإلعاقــة. قــم بتحشــيد 

الــراكات القامئــة يف أنشــطة العمــل اإلنســاين لاســتفادة مــن قــدرات وخــرات 

األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة.

ويف بعــض املناطــق، تنشــط املنظــات النســوية املعنيــة باألشــخاص مــن ذوي • 

اإلعاقــة وتتمتــع مبعلومــات كاملــة حــول االحتياجــات املتفــردة وحقــوق الفتيــات 

مــن ذوات اإلعاقــة.

وللعثــور عــى منظمــة معنيــة باألشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة، قــم مبراجعــة قامئــة • 

أعضــاء التحالــف الــدويل لإلعاقــة)24).

قــم باالتصــال مــع إحــدى املنظــات اإلقليميــة املعنيــة باألشــخاص مــن • 

ذوي اإلعاقــة إذا مل تتوفــر منظــات معنيــة باألشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة 

عــى مســتوى الدولــة.

.www.internationaldisabilityalliance.org/content/ida-members لاطاع عى قامئة أعضاء التحالف، أنظر  (24(
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املوارد البشرية
ــرة يف ح-  ــون الخ ــن ميتلك ــن مم ــن الحالي ــاء املوظف ــم بأس ــتحداث قوائ ــد واس ــم بتحدي ق

العمــل مــع األطفــال مــن ذوي اإلعاقــة، مثــل مــدريس التعليــم الخــاص لألطفــال مــن ذوي 

اإلعاقــات الذهنيــة والنفســية االجتاعيــة أو للصــّم أو املكفوفــن، وأخصــايئ عــاج النطــق 

واللغــة، ومرتجمــي لغــة اإلشــارة، وأخصائيــي العــاج الطبيعــي، وأخصائيــي العــاج الوظيفي، 

املعلمــن االعتياديــن، ومســري برامــج تنميــة الطفولــة املبكــرة ذوي الخــرة يف العمــل مــع 

األطفــال مــن ذوي اإلعاقــة.

قــم بوضــع عينــة وصــف وظيفــي للموظفــن املختصــن بالتعامــل مــع اإلعاقة، بحيــث ميكن ط- 

نقلهــم عــى وجــه الرعــة أثنــاء مرحلة االســتجابة.

قــم بالتشــاور مــع وتوظيــف األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة يف كافــة عمليــات جاهزيــة التعليم، ي- 

حيــث ميكــن االســتفادة مــن خرتهــم العمليــة يف املســائل التــي يواجههــا األطفــال والبالغــن 

مــن ذوي اإلعاقــة )أنظــر املربــع 5(.

ــر ك-  ــة )أنظ ــم دامج ــات تعلي ــج وتدخ ــورة برام ــة لبل ــال اإلعاق ــرات يف مج ــيد الخ ــم بتحش ق

ــع 7(. املرب

فّكر يف ترشيح وتعين مسؤول اتصال خاص باإلعاقة ضمن املنظمة أو الوكالة.ل- 

املشتريات واإلمدادات
حــّدد اإلمــدادات االعتياديــة التــي ميكــن لجميــع األطفــال االســتفادة منهــا، مبــا فيهــم األطفال م- 

ــد  ــل، ومقاع ــاعد يف التواص ــي تس ــواد الت ــمل امل ــدادات تش ــذه اإلم ــة. وه ــن ذوي اإلعاق م

مراحيــض بأحجــام متناســبة، واملنحــدرات املتحركــة والثابتــة، والدربزينــات املســاندة 

ــتخدام. ــهلة االس ــات س ــض والفت للمراحي

ــة ن-  ــال ذات العاق ــات األطف ــتجيب الحتياج ــي تس ــتهدفة والت ــدادات املس ــد اإلم ــم بتحدي ق

ــن  ــن م ــال واليافع ــم األطف ــذ تدع ــات تنفي ــاندة وآلي ــزة املس ــمل األجه ــذه تش ــة. وه باإلعاق

ــل أجهــزة التنقــل )الكــرايس املتحركــة،  ــم، مث ــة يف االلتحــاق باملــدارس والتعلّ ذوي اإلعاق

العــكازات، الدراجــات الثاثيــة(، واملعينــات الســمعية والبطاريــات، وأجهــزة التعلــم )األلعاب 

ــب التواصــل والعصــا البيضــاء. ــة( ولوحات/كت املعدل
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دون وجــود بيانــات مســبقة حــول األطفــال والبالغــن مــن ذوي اإلعاقــة، عليــك تقديــر أن 3% س- 

مــن الســكان بحاجــة إىل أجهــزة مســاندة )منظمــة الصحــة العامليــة واليونيســف، 2015(. قــم 

ــك، وتعــاون مــع  ــات واإلمــدادات الخاصــة باألجهــزة املســاندة تباعــاً لذل ــط امليزاني بتخطي

املنظــات التــي تعمــل عــى توفــر األجهــزة املســاندة.

ــة ع-  ــاندة ذات األولوي ــات املس ــة للمنتج ــة العاملي ــة الصح ــة منظم ــاد بقامئ ــك االسرتش وميكن

ــاندة))2). ــزة املس ــط األجه لتخطي

ــن ف-  ــية. ميك ــوارد األساس ــتخدام امل ــاً باس ــزة محلي ــض األجه ــة بع ــر وصناع ــن تطوي وميك

للمنظــات املعنيــة باألشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة وأرس األطفــال مــن ذوي اإلعاقــة والعاملن 

ــا. ــا أو تعديله ــد أماكــن املــواد أو تصميمه ــن املســاعدة يف تحدي الصحي

ــة أدوات ص-  ــوارئ، كحقيب ــاالت الط ــف لح ــب أدوات اليونيس ــل حقائ ــة وتعدي ــم مراجع ــد ت لق

ــرة،  ــة املبك ــة الطفول ــة أدوات تنمي ــه، وحقيب ــة أدوات الرتفي ــدوق«، و حقيب ــة يف صن »املدرس

ــتخدامها  ــهولة اس ــان س ــل ض ــن أج ــك م ــكار، وذل ــر واالبت ــن للتعب ــة أدوات اليافع وحقيب

ــا. ــول إليه والوص

أمــا بالنســبة لحقائــب األدوات التــي يتــم رشاؤهــا محليــاً، عليــك األخــذ بعــن االعتبــار املــواد ق- 

املحليــة املناســبة لألطفــال مــن ذوي اإلعاقــة، كلوحــات التواصــل والكــرات التــي تحتــوي 

عــى أجــراس.

وســواء يتــم رشاء هــذه مــن قســم التوريــد يف اليونيســف أو محليــاً، يتوفــر لهــا توجيــه تكميــي ر- 

يُعنــى باإلعاقــة، ويشــتمل عــى أفــكار عمليــة مفيــدة حــول كيفيــة مواءمــة األنشــطة بحيــث 

تشــمل األطفــال الذيــن يعانــون مــن إعاقــات مختلفــة)26).

وعنــد وضــع متطلبــات سلســلة التوريــد األساســية، كموقــع مخزونــات اإلغاثــة، واملورديــن 	- 

ــع الجهــات  ــات م ــن وشــارك هــذه املعلوم ــن املحلي ــد املوردي ــم بتحدي واللوجســتيات، ق

الريكــة يف العمــل اإلنســاين.

 

www.who.int/phi/implementation/assistive_technology/ لاطاع عى القامئة كاملة والحصول عى مزيد من املعلومات، أنظر  (2((

.EMP_PHI_2016.01/en

https://www.unicef.org/ ،أنظر التوجيه التكمييل الخاص بـ دليل حقيبة أدوات التعليم املتعلق بتضمني األطفال من ذوي اإلعاقة  (26(

supply/index_78176.html. أنظر أيضاً املاحظة الفنية الخاصة باليافعني من ذوي اإلعاقة يف التوجيه األسايس الخاص بحقيبة أدوات اليافعني 

.http://adolescentkit.org/guides-for-program-coordinators ،للتعبري واالبتكار
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مثال: حقيبة اليونيسف ألدوات الطوارئ الدامجة

حقائب أدوات الطوارئ مثل حقيبة أدوات »املدرسة يف صندوق«، وحقيبة أدوات 

تنمية الطفولة املبكرة، وحقيبة أدوات التأهيل هي جزء مهم من إمدادات اليونيسف 

يف سياقات العمل اإلنساين. وتبعاً ملراجعة أجريت عام 2014، تم تعديل العديد من 

مكونات حقائب األدوات الثاث هذه لتكون أكرث دمجاً لألطفال من ذوي اإلعاقة وأكرث 

 سهولة واستخداماً. 

وقد تم إرسال أكرث من 49,000 حقيبة أدوات حاالت الطوارئ إىل أكرث من 50 دولة 

عام 2016 وقد احتوت عى مواد سهلة الوصول واالستخدام؛ فعى سبيل املثال، تم بناء 

املقياس الذي احتوت عليه حقيبة أدوات »املدرسة يف صندوق« من الزجاج املكّر، 

يف حن احتوت الكرات املشمولة يف حقيبة أدوات التأهيل عى أجراس وكذلك اشتمل 

مجسم الكرة األرضية عى مزايا ملسية. إضافة إىل ذلك، يقرتن التوجيه املقدم للميرين 

الذي يصاحب توفر كل حقيبة أدوات عى كُتيب تكميي يشتمل عى أفكار عملية مفيدة 

حول كيفية مواءمة وتعديل األنشطة بحيث تشمل األطفال من ذوي اإلعاقة املختلفة )قسم 

اإلعاقة لدى اليونيسف(.

التمويل واملوازنة
قــم بتخصيــص امليزانيــات )بحيــث تكــون متناســبة مــع التمويــل املتوفــر( لألعــال املدرجــة ت- 

يف هــذا الُكتيــب)27) مثــل تدريــب املعلمــن وطاقــم التدريــس عــى تحديــد وتلبيــة احتياجــات 

األطفــال مــن ذوي اإلعاقــة ذات العاقــة بالتعليــم، وبنــاء أو تعديــل املرافــق التعليميــة 

لضــان ســهولة الوصــول إليهــا واســتخدامها، وتوفــر كتــب ومــواد تعليميــة ســهلة الوصــول 

واالســتخدام، وتوفــر دعــم املواصــات لوصــول األطفــال مــن ذوي اإلعاقــة إىل املــدارس 

وتوفــر األجهــزة املســاندة.

قــم بتخصيــص ميزانيــة ملــزودي الخدمات الذيــن بوســعهم تلبية احتياجــات األطفــال من ذوي ث- 

اإلعاقــة، مثــل معلمــي التعليــم الخــاص، وأخصائيــي عاج النطــق واللغــة، وأخصائيــي العاج 

الوظيفــي، وأخصائيــي العــاج الطبيعــي، واملعلمــن النظاميــن، وأخصائيــي تنميــة الطفولــة 

املبكــرة ذوي الخــرة يف العمــل مــع األطفــال مــن ذوي اإلعاقــة ومرتجمــي لغــة اإلشــارة.

وتويص املعايري الدنيا الخاصة بالعمر واإلعاقة يف العمل اإلنساين بوضع مخصص إضايف بنسبة ).0-)% يف املوازنة ملساندة ذوي اإلعاقة   (27(

الجسدية )األبنية واملراحيض) و)-4% للمواد املخصصة غري الغذائية ومعدات الحركة )التجمع الدويل إلدماج السّن واإلعاقة يف العمل اإلنساين، ))20).
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تنمية القدرات4 644
قــم بتحديــد فــرص التدريــب عــى إدمــاج األطفــال والبالغــن مــن ذوي اإلعاقــة، وقم برتشــيح أ- 

طاقــم لحضور هــذا التدريــب)28).

قــم بدعــوة املنظــات املعنيــة باألشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة لحضــور التدريبــات التــي يتــم ب- 

تنظيمهــا حــول املســائل اإلنســانية لتعريفهــم بنظــام العمــل اإلنســاين وعمليات وضــع الرامج 

وعمليــات وأدوات التعليــم، واحــرص كذلــك عــى دعوتهــم لانضــام إىل هيكليات التنســيق 

ــات  ــجيع املنظ ــأنه تش ــن ش ــذا م ــوارئ. فه ــاالت الط ــتجابة لح ــة باالس ــة الخاص الحكومي

املعنيــة باألشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة عــى املســاهمة يف آليــات تنســيق التعليــم، وتحليــل 

املخاطــر، واملراقبــة، وأعــال الجاهزيــة واالســتجابة.

قم بتجميع مناهج التدريب وموارد التعلّم املتعلقة بالتعليم الدامج للمعلمن.ج- 

قــم بتنظيــم جلســة توعيــة حــول اإلعاقــة ووضــع وحــدة تدريبيــة ليتــم اســتخدامها يف برامــج د- 

التعليــم يف التدريــب عــى حــاالت الطــوارئ))2)، بحيــث تغطــي:

جمع البيانات حول األطفال من ذوي اإلعاقة واحتياجاتهم التعليمية.• 

كيفيــة إدراك و، حيثــا كان ذلــك مناســباً، إحالــة األطفــال الذيــن يُحتمــل أن يعانــوا مــن • 

تأخــر منــايئ وإعاقــات متنوعــة )أنظــر املــرد، القســم 11( إلجــراء مزيــد مــن التقييــات 

وتقديــم خدمــات تأهيــل لهــم.

نُهــج تتمحــور حــول الطفــل، وتعديــات عمليــة عــى الغرفــة الصفيّــة، وتدريــب مهنــي، • 

واجتاعــات دعــم األقــران، وأنشــطة رياضيــة وترفيهيــة لألطفــال مــن ذوي مختلــف أنــواع 

اإلعاقــات، باســتخدام املــوارد املحليــة والتكنولوجيــا )أنظــر القســم 5-9(.

ــم وطــرق •  ــة يف الوصــول إىل التعلي ــال مــن ذوي اإلعاق ــا األطف ــي يواجهه ــات الت املعيق

معالجتهــا مــن خــال الُنهــج الدامجــة.

وغالباً ما تقوم املنظامت غري الحكومية التي تعمل مع األشخاص من ذوي اإلعاقة واملنظامت املعنية باألشخاص من ذوي اإلعاقة أو الوزارات   (28(

واملديريات الحكومية بتنظيم جلسات تدريبية ملعالجة احتياجات األطفال من ذوي اإلعاقة يف الدولة أو املنطقة.

جلسات توعية تهدف إىل رفع مستوى االهتامم وتغيري املواقف تجاه اإلعاقة، بينام يتمثل هدف التدريب يف تحسني املهارات العملية   (2((

واملهنية الخاصة بإدماج األطفال من ذوي اإلعاقة. تتناول وصلة الفيديو التي أنتجتها اليونيسف حول توجيه العمل اإلنساين نحو إدماج ذوي اإلعاقة 

مسائل تتعلق باإلعاقة وتفرس سبب أهمية إدماج األطفال من ذوي اإلعاقة، وتخلص نهج اليونيسف نحو إدماج ذوي اإلعاقة يف العمل اإلنساين. 

.www.unicef.org/disabilities/66434.html :وتتوفر وصلة الفيديو باللغة اإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية عى املوقع
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ــن ذوي •  ــال م ــي لألطف ــعاف األويل النف ــه اإلس ــا في ــي مب ــي االجتاع ــم النف الدع

ــة)0))(. ــب الحاي ــم 11 وكُتي ــرد، القس ــر امل ــات )أنظ اإلعاق

اســتخدام حقيبــة اليونيســف ألدوات التعليــم يف حــاالت الطــوارئ )“املدرســة يف • 

صنــدوق”، حقيبــة أدوات تنميــة الطفولــة املبكــرة وحقيبــة أدوات الرتفيــه( لتشــجيع إدمــاج 

ــل. ــة للطف ــدارس الصديق ــة وامل ــم املؤقت ــاحات التعلّ ــة يف س ــن ذوي اإلعاق ــال م األطف

التواصــل مــع األطفــال مــن ذوي اإلعاقــة )أنظــر القســم رقــم 9-2( ومواءمــة معلومــات • 

التعليــم بحيــث تكــون ســهلة الوصــول واالســتخدام )أنظــر القســم رقــم 3-9(.

احــرص عــى تضمــن مدربــن مــن ذوي الخــرة يف مجــال اإلعاقــة عنــد اختيــار مجموعــة 	- 

املدربــن )مثــل املنظــات املعنيــة باألشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة وطاقــم املنظــات غــر 

ــا تتعلــق باألطفــال مــن ذوي اإلعاقــة، ومدربــن مــن  ــن يعملــون عــى قضاي ــة الذي الحكومي

قطــاع الحكومــة واملنظــات غــر الحكوميــة يف مجــال التعليــم الدامــج(.

تنفيــذ تدريــب منهجــي وذي صلــة يشــتمل عــى وحــدات تدريبيــة حــول األطفــال مــن ذوي و- 

اإلعاقــة يف ورشــات عمــل منتظمــة حــول التعليــم. اســتخدم النمــوذج )أنظــر القســم 6-4-د( 

لتنفيــذ تدريــب محــدد حــول اإلعاقــة والتعليــم يف العمــل اإلنســاين.

.http://training.unicef.org/disability/emergencies/protection.html أنظر  ((0(
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مثال: إقامة روابط بني مدارس التعليم اخلاص واملدارس النظامية

يف دولة فلسطن، تم تنفيذ دورات تدريبية حول نُهج التعليم الدامج واملعدل ملعلمي 

التدريس الخاص واملعلمن النظامين يف مدينة رفح ومدن قطاع غزة. وقد أطلق الرنامج 

نشاط يُدعى “روابط الدمج” لتيسر التعاون بن مدارس التعليم الخاص واملدارس النظامية. 

وقد تبادل املعلمون الخرات الفنية يف تلبية االحتياجات التعلّمية لألطفال من ذوي اإلعاقة، 

واألطفال من ذوي اإلعاقة من مدارس التعليم الخاص الذي اعتادوا زيارة املدارس النظامية 

بشكل منتظم للمشاركة يف الدروس. كا هدف النشاط أيضاً إىل تغير املواقف من األطفال 

من ذوي اإلعاقة الذين يتعلمون يف املدارس النظامية، وكذلك من أجل تعريف األطفال من 

ذوي اإلعاقة عى املدارس النظامية )مؤسسة هانديكاب إنرتناشينال، 2016()))).

بنية حتتية سهلة الوصول واالستخدام4 645
ــم يف تدخــات أ-  ــة واملرافــق وتحديدهــا بشــكل مســبق الســتخدامها للتعلي ــم األبني ــد تقيي عن

حــاالت الطــوارئ، )مثــل املــدارس، األماكــن الصديقــة للطفــل(، احــرص عــى إيجــاد بنيــة 

ــة. ــة تكــون ســهلة الوصــول أو ال تتطلــب ســوى تعديــات طفيف تحتي

ــم ب-  ــر التقيي ــة يف معاي ــق واألبني ــول إىل املراف ــهولة الوص ــار س ــن معي ــى تضم ــرص ع واح

ــم. ــة بالتعلي ــق ذات العاق ــة واملراف ــار األبني ــتخدمة يف اختي ــر املس أو املعاي

ــة ج-  ــّث وزارات الرتبي ــب ح ــوارئ، يج ــاالت الط ــر ح ــاً ملخاط ــل تعرض ــدول األق ــى يف ال حت

ــدة  ــية الجدي ــة املدرس ــى التحتي ــة البن ــامل لكاف ــم الش ــادئ التصمي ــي مب ــى تبن ــم ع والتعلي

ــل. ــال التأهي وأع

.https://www.youtube.com/watch?v=GcWOY4wu6fo ملزيد من املعلومات حول املرشوع، أنظر  ((((
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مثال: ساحات صديقة للطفل سهلة الوصول في األردن

يف املجتمعات املستضيفة ومخيات اللجوء يف األردن، عملت اليونيسف ورشكائها 

عى إقامة 233 ساحة صديقة للطفل تُدعى مراكز مكاين )اليونيسف، األردن(. املراكز، 

والتي تم تصميمها لتكون دامجة وغر متييزية، هي أماكن آمنة مخصصة لألطفال وتتيح 

لهم تطوير مهارات ا لتعلم وتوفر تدخات نفسية اجتاعية. ويعمل كل مركز من مراكز 

مكاين عى االنتشار والتوسع املجتمعي ويحيل األطفال إىل الخدمات املتخصصة 

 األخرى حسب الحاجة. 

ويف عام 2016، حصل حوايل 2,024 طفل من ذوي اإلعاقة عى الخدمات من خال 

هذه املراكز )مكتب اليونيسف يف األردن(. تحدد إجراءات التشغيل القيايس الخاصة مبراكز 

مكاين يف األردن معاير البنية التحتية ملوظفي الخط األمامي وتشمل معاير سهولة الوصول 

لألشخاص من ذوي اإلعاقة واملتعلقة بطرق املدخل واملسارات والساحات واستكشاف 

املكان ومرافق برنامج املياه والرصف الصحي والنظافة العامة )WASH( )مكتب اليونيسف 

.((2()2016d ،األردن

حــن يكــون املدخــل ســهل الوصــول واالســتخدام، خــذ بعــن االعتبــار أن تكــون الصفــوف د- 

التــي تحتــوي عــى أطفــال مــن ذوي اإلعاقــة يف الطابــق األريض.

ــات لهــا 	-  ــة وخصــص امليزاني ــة تعديــات رضوري ــط أي حيثــا كان ذلــك مناســباً، قــم بتخطي

لجعــل البنيــة التحتيــة التعليميــة ســهلة الوصــول واالســتخدام. خــذ إمكانيــة الوصــول وســهولة 

ــم  ــادة بناء/ترمي ــة وإع ــم املؤقت ــاحات التعلّ ــة س ــن إقام ــار يف كل م ــن االعتب ــتخدام بع االس

املــدارس مبــا فيهــا غــرف املــوارد.

https://www.unicef.org/ ميكن االطاع عى إجراءات التشغيل القياسية الخاصة مبراكز مكاين يف األردن باللغة اإلنجليزية عى املوقع  ((2(

https://www.unicef.org/jordan/ :وباللغة العربية عى املوقع ،,jordan/ENG_Makani__-_UNICEF_Operations_Manual4.pdf

Arabic_Makani__-_UNICEF_Operations_Manual_A4.pdf
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https://www.unicef.org/jordan/ENG_Makani__-_UNICEF_Operations_Manual4.pdf
https://www.unicef.org/jordan/Arabic_Makani__-_UNICEF_Operations_Manual_A4.pdf
https://www.unicef.org/jordan/ENG_Makani__-_UNICEF_Operations_Manual4.pdf
https://www.unicef.org/jordan/Arabic_Makani__-_UNICEF_Operations_Manual_A4.pdf
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مــن شــأن التخطيــط لضــان ســهولة الوصــول واالســتخدام مــن البدايــة - البــدء مــن مرحلــة و- 

التخطيــط والتصميــم - أن يفــي إىل تكاليــف أقــل مــن تكاليــف تعديــل البنيــة التحتيــة القامئــة)))).

ــق ز-  ــة واملراف ــل األبني ــاء أو تعدي ــادة بن ــاء أو إع ــول بن ــدة ح ــة مفي ــكار عملي ــى أف ــاع ع لاط

لضــان ســهولة الوصــول إليهــا واســتخدامها، أنظــر “أفــكار مفيــدة حــول توفــر بنيــة تحتيــة 

ــم 10()4)). ــر القس ــتخدام” )أنظ ــول واالس ــهلة الوص س

التواصل من أجل تغيير السلوك والتواصل من أجل التنمية4 646
ــهلة أ-  ــة وس ــات الدامج ــورة املعلوم ــة بل ــل يف عملي ــم التواص ــاء يف قس ــإرشاك الزم ــم ب ق

الوصــول واالســتخدام )أنظــر األقســام 9.3 و 9.4( ويف الحمــات التــي تنــارص التعليــم مــن 

أجــل األطفــال واليافعــن مــن ذوي اإلعاقــة، مثــل الحمــات التــي تســتهدف األطفــال غــر 

امللتحقــن باملــدارس. احــرص عــى تضمــن:

واليافعــن •  التعليــم لألطفــال  برامــج وتدخــات  الفهــم حــول  معلومــات ســهلة 

اإلعاقــة. ذوي  مــن 

رســـائل موجهـــة لكافـــة الفتيـــات واألوالد مـــن ذوي اإلعاقـــة حـــول حقهـــم يف • 

ــم. ــى التعليـ ــول عـ الحصـ

معلومــات حــول حــاالت التنّمــر أو التســلّط التي عــاىن منهــا األطفــال مــن ذوي اإلعاقة)))) • 

يف حمــات مناهضــة التنّمر)6)).

عى سبيل املثال، ال تتعدى تكلفة بناء مرحاض مدريس متاح لذوي اإلعاقة نسبة )% من التكاليف اإلجاملية للمرحاض وقد تكون أقل من   ((((

.(20(0 ،(WEDC( إذا ما تم التخطيط لبنائه منذ البداية )مركز املياه والهندسة االمنائية %(

www.unicefinemergencies.com/downloads/eresource/ لاطاع عى مواصفات سهولة االستخدام والوصول يف األبنية واملرافق، أنظر  ((4(

.docs/Disability/annex12 technical cards for accessible construction.pdf

األطفال من ذوي اإلعاقة هم أكرث عرضة للتنّمر والتسلّط من أقرانهم )توميان وآخرون، 0)20).  ((((

ركّز عى انتشار ظاهرة العنف املتزايدة التي يعاين منها األطفال من ذوي اإلعاقة )هيوز وآخرون، 2)20)، وعى آثار التنّمر )كاالكتئاب،   ((6(

والقلق، وتدهور الحالة الصحية، وتدين مستوى األداء األكادميي)، وعى األمور التي يرغب األهل من األخصائيني القيام بها. ميكنك االطاع عى مثال 

.https://www.stopbullying.gov/sites/default/files/2017-09/bullyingtipsheet.pdf :عن ورقة األفكار املفيدة عى املوقع
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http://www.unicefinemergencies.com/downloads/eresource/docs/Disability/annex12 technical cards for accessible construction.pdf
http://www.unicefinemergencies.com/downloads/eresource/docs/Disability/annex12 technical cards for accessible construction.pdf
https://www.stopbullying.gov/sites/default/files/2017-09/bullyingtipsheet.pdf
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احــرص عــى اشــتال مــواد التواصــل عــى صــور إيجابيــة ألطفــال ونســاء مــن ذوي اإلعاقــة ب- 

)عــى ســبيل املثــال النســاء ذات اإلعاقــة كأمهــات(، وذلــك مــن أجــل املســاعدة يف تغيــر 

املواقــف تجــاه األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة والحــّد مــن أثــر وصمــة العــار والتمييــز.

ــات ج-  ــن املســاءلة وعملي ــزء م ــي والشــكاوى كج ــات املاحظــات التقييم ــتخدام آلي ــد اس عن

إرشاك املجتمــع، عليــك األخــذ بعــن االعتبــار معيــار ســهولة الوصــول لألشــخاص الذيــن 

ــال، اســتخدام وســيلتن عــى  ــواع مختلفــة مــن اإلعاقــات، عــى ســبيل املث ــون مــن أن يعان

ــة وشــفهية( )أنظــر القســم 2-9(. ــة، خطي ــل لجمــع املاحظــات التقييمي األق

 

مثال: إعداد مواد تواصل دامجة مع الالجئني من ذوي اإلعاقة

هدف مروع ممثي ذوي اإلعاقة السورين، املدعوم من مؤسسة هانديكاب إنرتناشينال، 

إىل إنشاء مجموعات مساعدة ذاتية لاجئن السورين من ذوي اإلعاقة يف األردن ولبنان 

عام 2016. وقد متخض عن مجموعات املساعدة الذاتية مواد تواصل )بوسرتات، 

وبطاقات بريدية، وصور، ووصات فيديو( باللغتن العربية واإلنجليزية للحّد من أثر وصمة 

العار عى األشخاص من ذوي اإلعاقة. وقد صورت املواد بنود ميثاق حقوق الطفل، مثل 

املادة رقم 24 املتعلقة بالحق يف التعليم)7)) )مؤسسة هانديكاب إنرتناشينال(.

.http://training.unicef.org/disability/emergencies/resources.html لاطاع عى املواد، أنظر  ((7(
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قائمة التحقق ملرحلة اجلاهزية4 646
قامئــة التحقــق، املأخــوذة مــن األعــال املدرجــة ضمــن الرامــج واملحــددة يف هــذه الوثيقــة، مــن 

شــأنها املســاعدة يف تخطيــط وتقييــم إذا مــا كانــت األعــال الرئيســية تشــمل األطفــال واليافعــن 

مــن ذوي اإلعاقــة يف مرحلــة الجاهزيــة. 

الســتكال قامئــة التحقــق، قــد يتطلــب عقــد جلســات نقــا	 مــع الزمــاء اآلخريــن واألطــراف 

ــة.  ــية ذات العاق الرئيس

وســيكون مــن املفيــد جــداً اســتكال قامئــة التحقــق مــن خــال عقــد اجتــاع للفريــق 

تنســيقي. اجتــاع  أو 

االعتبارات الخاصة بإدماج األطفال من ذوي اإلعاقة يف أنشطة مرحلة 

الجاهزية

التنسيق

هل تم تحديد أية نقطة اتصال خاصة باإلعاقة أو وكالة اتصال أو 

فريق عمل يف آليات التنسيق ذات العاقة بالتعليم مبا فيها العناقيد؟

مخطط لها £

قيد التنفيذ £

مستكملة £

ماحظات:

التقويم واملراقبة والتقييم

هل تم تجميع البيانات املتوفرة حول األطفال من ذوي اإلعاقة 

من مصادر مختلفة )كاملديريات الحكومية ذات العاقة باإلعاقة 

والتعليم، ومدارس التعليم الخاص، واملرافق السكنية، واملنظات 

غر الحكومية، واملنظات املعنية باألشخاص من ذوي اإلعاقة(؟

مخطط لها £

قيد التنفيذ £

مستكملة £
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ماحظات:

هل تنطوي تقييات احتياجات التعليم والبيانات اإلدارية التعليمية 

)مثل أنظمة معلومات إدارة التعليم( ومناذج التسجيل املدرسية 

وأدوات املراقبة ورفع التقارير عى تحديد احتياجات األطفال من 

ذوي اإلعاقة وهل تُصنف البيانات حسب اإلعاقة )أنظر املربع رقم 

4(؟

مخطط لها £

قيد التنفيذ £

مستكملة £

ماحظات:

هل تم وضع قوائم جداول بالخدمات والرامج الحالية املخصصة 

لألطفال من ذوي اإلعاقة )مثل، مدارس التعليم الخاص والدامجة، 

غرف املوارد، طابعات بريل(؟

مخطط لها £

قيد التنفيذ £

مستكملة £

ماحظات:

التخطيط

هل تم تضمن املسائل املتعلقة باألطفال من ذوي اإلعاقة يف 

خطط الجاهزية لرامج التعليم، مبا يف ذلك الخطط التي تم وضعها 

من قبل آليات التنسيق أو مجموعات العمل املشرتكة بن والوزارات 

واملديريات الحكومية؟

مخطط لها £

قيد التنفيذ £

مستكملة £

ة
زي
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ماحظات:

هل تم التشاور مع األطفال من ذوي اإلعاقة وأرسهم واملنظات 

املعنية باألشخاص من ذوي اإلعاقة وإرشاكهم يف أنشطة الجاهزية 

ذات العاقة بالتعليم؟

مخطط لها £

قيد التنفيذ £

مستكملة £

ماحظات:

هل تم تخصيص موازنة للخدمات واإلمدادات التي تعالج 

احتياجات األطفال من ذوي اإلعاقة؟

مخطط لها £

قيد التنفيذ £

مستكملة £

ماحظات:

هل تم خال تخطيط التوريد األخذ بعن االعتبار املنتجات ذات 

الصلة باألطفال من ذوي اإلعاقة )مثل األجهزة املساندة، وحقائب 

أدوات حاالت الطوارئ الشامل، ودربزينات املساندة للمراحيض(؟

مخطط لها £

قيد التنفيذ £

مستكملة £

ة
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ه
جا

ال



45

ماحظات:

هل ضان سهول وصول األشخاص من ذوي اإلعاقة هو أحد 

املعاير املوضوعة لتحديد واختيار املرافق ذات العاقة بخدمات 

التعليم )مثل ساحات التعلم املؤقتة، ومواقع خدمات التوسع 

واالنتشار(؟

مخطط لها £

قيد التنفيذ £

مستكملة £

ماحظات:

هل تم إقامة عاقات تعاون /رشاكات مع الوكاالت / املنظات 

ذات الخرة يف مجال اإلعاقة )مثل الدوائر الحكومية التي تقدم 

خدمات لألطفال من ذوي اإلعاقة، واملنظات غر الحكومية 

التي تعمل مع األشخاص من ذوي اإلعاقة، واملنظات املعنية 

باألشخاص من ذوي اإلعاقة، ومراكز التأهيل، ومدارس التعليم 

الخاص(؟

مخطط لها £

قيد التنفيذ £

مستكملة £

ماحظات:

تنمية القدرات

هل حصل طاقم برامج التعليم يف حاالت الطوارئ عى تدريب 

عى إدماج األطفال من ذوي اإلعاقة )مثل كيفية جعل الغرف الصفيّة 

دامجة وسهلة الوصول، والتواصل مع األطفال من ذوي اإلعاقة، 

ومواءمة املعلومات(؟

مخطط لها £

قيد التنفيذ £

مستكملة £
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ماحظات:

التواصل من أجل تغيري السلوك /التواصل من أجل التنمية

هل تم إنتاج مواد التواصل الخاصة بالتعليم بتنسيقن عى األقل 

)مثًا الكتايب والصويت(؟

مخطط لها £

قيد التنفيذ £

مستكملة £

ماحظات:
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االستجابة والتعافي املبكر 6

تحقق من أعال الجاهزية وقم مبواءمتها مع أعال االستجابة والتعايف املبكر تبعاً لذلك.

التنسيق4 641
ــة اتصــال أو فريــق عمــل خــاص باإلعاقــات لتمثيــل مســائل أ-  إقامــة نقطــة اتصــال)8))، أو وكال

ــات  ــد، مجموع ــل العناقي ــم )مث ــج التعلي ــاين لرام ــل اإلنس ــيق العم ــات تنس ــة يف آلي اإلعاق

ــم(. ــة بالتعلي العمــل املعني

قــم بإقامــة روابــط بــن الســلطات الحكوميــة والعناقيــد حــول املســائل الحيويــة لدعــم تنفيــذ ب- 

برامــج وتدخــات تعليميــة منســقة ودامجــة.

ــد ج-  ــات لتحدي ــن القطاع ــة ب ــات القامئ ــال العاق ــن خ ــة م ــارات إحال ــتحداث مس ــم باس ق

ــة: ــا بفعالي ــتجابة إليه ــة واالس ــن ذوي اإلعاق ــال م ــات األطف احتياج

مــع عنقــود الصحــة لضــان إدمــاج األطفــال مــن ذوي اإلعاقــة يف حمــات التطعيــم يف • 

ــر  ــال غ ــي )لألطف ــع املجتمع ــار والتوس ــال االنتش ــن خ ــة وم ــم املؤقت ــاحات التعلّ س

ــة  ــن ذوي اإلعاق ــال م ــم األطف ــة وتقيي ــل إحال ــن أج ــك م ــدارس(، وذل ــن بامل امللتحق

وتوفــر األجهــزة املســاندة لهــم )أنظــر كتيــب الصحــة))))(.

عندمــا يقــوم عنقــود التغذيــة بتدريــب املعلمــن عــى دعــم األطفــال مــن ذوي اإلعاقــة • 

ــم  ــى تقدي ــرص ع ــدارس، اح ــة يف امل ــع األغذي ــذاء وتوزي ــج الغ ــول إىل برام يف الوص

املســاندة أثنــاء فــرتة الغــداء لألطفــال مــن ذوي اإلعاقــة ملســاعدتهم يف تنــاول وجباتهــم، 

وتلبيــة احتياجاتهــم التغذويــة مــن خــال برامــج التغذيــة املدرســية واالنتشــار والوصــول 

املجتمعــي )أنظــر كُتيــب التغذيــة)40)(.

ميكن لنقطة االتصال الخاصة باإلعاقات االستفادة من املشاركة يف التدريب املتعلق باإلعاقة الذي يتم التخطيط له يف الدولة أو املنطقة.  ((8(

.http://training.unicef.org/disability/emergencies/health-and-hivaids.html أنظر  ((((

.http://training.unicef.org/disability/emergencies/nutrition.html أنظر  (40(

http://training.unicef.org/disability/emergencies/health-and-hivaids.html
http://training.unicef.org/disability/emergencies/nutrition.html
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 • )WASH( ــة ــة العام ــي والنظاف ــرصف الصح ــاه وال ــج املي ــود برنام ــام عنق ــع قي ــاً م تزامن

مبعالجة مســالة ســهولة الوصول إىل واســتخدام مرافق برنامج WASH يف ســاحات التعلّم 

املؤقتــة وتوفــر معلومــات حــول احتياجــات النظافــة العامــة لألطفــال مــن ذوي اإلعاقات 

.)(4(( WASH املتنوعــة، مبــا فيهــا تلــك املتعلقــة بــإدارة النظافــة الحيضيــة )أنظــر كتيــب

ــر •  ــة غ ــن ذوي اإلعاق ــال م ــد األطف ــاعدة يف تحدي ــة للمس ــود الحاي ــع عنق ــاون م بالتع

ــف  ــاالت العن ــة ح ــد ومعالج ــول تحدي ــات ح ــد تدريب ــم بعق ــدارس، ق ــن بامل امللتحق

والتمييــز ضــد األطفــال مــن ذوي اإلعاقــة يف ســاحات التعلّم املؤقتــة واملــدارس، واعمل 

عــى توفــر الدعــم النفــي االجتاعــي يف ســاحات التعلـّـم املؤقتــة، وقــم برتســيخ آليــة 

لرفــع تقاريــر حــول حــاالت املضايقــة يف املــدارس )أنظــر كتيــب حايــة الطفــل)42)(.

ــات •  ــدة بيان ــي يف قاع ــا ه ــم ك ــات التعلي ــج وتدخ ــداول برام ــم ج ــع قوائ ــد وض عن

األســئلة الخمســة )5W( )أنظــر القســم 6-2-ز(، قــم بجمــع معلومــات حــول املنظــات 

التــي توفــر فرصــاً تعليميــة دامجــة لألطفــال واليافعــن مــن ذوي اإلعاقــة )مثــل 

املــدارس الدامجــة للتعليــم(، واملنظــات التــي تقــدم خدمــات مســتهدفة )مثــل التعليــم 

الخــاص، أنظــر املــرد، القســم 11، وخدمــات العــاج الطبيعــي، والعــاج الوظيفــي، 

ــاندة(. ــزة املس واألجه

ــذ أعــال منــارصة ملواءمــة وتعديــل الرامــج والتدخــات •  ــد الفجــوات وتنفي قــم بتحدي

ــب.  ــذا الكتي ــوارد يف ه ــه ال ــداً بالتوجي ــة متقي ــن ذوي اإلعاق ــال م ــة لألطف ــر الدامج غ

ومــن األمثلــة عــى الخدمــات غــر الدامجــة هنــاك ســاحات التعلـّـم املؤقتــة التــي تفتقــر 

إىل املنحــدرات التــي تتيــح الوصــول واالســتخدام الســهل لألطفــال والكبــار مــن ذوي 

اإلعاقــة، أو املــدارس التــي ال يوجــد فيهــا معلمــن مدربــن عــى إدمــاج األطفــال مــن 

ــطة. ــة يف األنش ذوي اإلعاق

التقومي واملراقبة والتقييم4 642
قــم مبراجعــة واســتخدام أيــة أدوات لجمــع البيانــات تــم تطويرهــا أو مواءمتهــا خــال مرحلــة أ- 

الجاهزيــة إلدمــاج األطفــال مــن ذوي اإلعاقــة.

إذا تــم تطويــر أدوات لجمــع البيانــات، قــم مبراجعتهــا ومواءمتهــا كــا ينبغــي إلدمــاج األطفال ب- 

مــن ذوي اإلعاقــة )أنظــر القســم 2-6(.

.http://training.unicef.org/disability/emergencies/wash.html أنظر  (4((

.http://training.unicef.org/disability/emergencies/protection.html أنظر  (42(
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قــم بجمــع البيانــات حــول األطفــال مــن ذوي اإلعاقــة عــى كافــة املســتويات - عــى مســتوى ج- 

األرسة املعيشــية واملجتمــع واملنطقــة واملســتوى الوطني(.

حتديد األطفال من ذوي اإلعاقة وتصنيف البيانات
مــن شــأن تحديــد األطفــال مــن ذوي اإلعاقــة )أنظــر املربــع 3( وتصنيــف البيانــات حســب د- 

اإلعاقــة )أنظــر املربــع 4( أن يســاعد يف بلــورة تصميــم برامــج تعليــم دامجــة وتحديــد مــدى 

وصــول األطفــال مــن ذوي اإلعاقــة إىل تدخــات التعليــم، مثــل ســاحات التعلــم املؤقتــة.

مثال: حتديد األطفال من ذوي اإلعاقة بعد حدوث هزة أرضية

كجزء من تقييم ما بعد الكارثة الذي تم تنفيذه بعد وقوع الهزة األرضية يف نيبال عام 2015، 

أشارت جهتان رشيكتان لليونيسف، وها االتحاد الوطني املعني باإلعاقات يف نيبال 

ومؤسسة كارونا نيبال))4)، إىل وجود 5,245 طفل يعانون من إعاقات )44% منهم من 

الفتيات( يف الضواحي املتأثرة بالهزة األرضية )اليونيسف، 2015(. من شأن تحديد األطفال 

من ذوي اإلعاقة )أنظر املربع 3( وتصنيف البيانات حسب اإلعاقة )أنظر املربع 4( أن 

يساعد يف بلورة تصميم برامج تعليم دامجة وتحديد مدى وصول األطفال من ذوي اإلعاقة 

إىل تدخات التعليم، مثل ساحات التعلم املؤقتة.

تقييمات االحتياجات اإلنسانية
قــم بتضمــن قضايــا ومســائل تتعلــق باألطفــال مــن ذوي اإلعاقــة يف تقييــات االحتياجــات 	- 

اإلنســانية املوحــدة)44)، كالتقييــات الريعــة األوليــة متعــددة العناقيــد أو متعــددة القطاعــات 

وتقييــات احتياجــات مــا بعــد وقــوع الكــوارث.

االتحاد الوطني املعني باإلعاقات يف نيبال هو املنظمة الوطنية املعنية باألشخاص من ذوي اإلعاقة يف نيبال. أما مؤسسة كارونا فهي منظمة   (4((

غري حكومية تعمل من أجل تحسني نوعية حياة األطفال من ذوي اإلعاقة من خال تعزيز أنظمة الرعاية الصحية ومتكني املجتمعات.

https://www.humanitarianresponse.info/ ،»ملزيد من املعلومات، يرجى االطاع عى »دورة الربامج اإلنسانية: تقييامت االحتياجات  (44(

.en/programme-cycle/space
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 وفيــا يتعلــق بــاألدوات التــي تُســتخدم لجمــع املعلومــات حــول األفــراد )مثــل الســجات و- 

املــدارس  يف  التعليميــة  و املســوح  التعليــم))4)،  إدارة  معلومــات  وأنظمــة  املدرســية، 

ــب  ــة حس ــات مصنف ــع معلوم ــح ج ــا يتي ــة األدوات مب ــى مواءم ــرص ع ــات(، اح واملجتمع

ــع 4(. ــر املرب ــس )أنظ ــر والجن ــة والعم اإلعاق

ــزة ز-  ــل األجه ــه مث ــوع إعاقت ــل ون ــر الطف ــة بعم ــة املتعلق ــات التعليمي ــد االحتياج ــم بتحدي ق

املســاندة الازمــة لدعــم عمليــة االلتحــاق باملدرســة والتعلّــم، واملــواد التعليميــة املعدلــة، 

ــة)46). ــردي يف املدرس ــم الف ــزل، والدع ــى املن ــم ع ــم القائ والدع

قــم برصــد مــدى ســهول الوصــول واالســتخدام يف تدخــات ومرافــق التعليــم مثــل ســاحات ح- 

ــا  ــن فيه ــة موجودي ــن ذوي اإلعاق ــال م ــا إذا كان األطف ــد م ــك للتأك ــة، وذل ــم املؤقت التعلّ

ــم 10(. ــر القس ــاين )أنظ ــل اإلنس ــطة العم ــاركون يف أنش ويش

ــن ط-  ــع املبلغ ــات م ــة ومقاب ــا	 بؤري ــات نق ــم مجموع ــم بتنظي ــاركية، ق ــات التش يف التقيي

الرئيســين لجمــع معلومــات حــول برامــج وتدخــات الوصــول إىل التعليــم املكرســة للفتيات 

ــة. واألوالد مــن ذوي اإلعاق

قــم بإجــراء مقابــات مــع البالغــن واليافعــن مــن ذوي اإلعاقــة بوصفهم مبلغن رئيســين. • 

قــم بدعــوة املنظــات املعنيــة باألشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة، واملجموعــات املحليــة 

املعنيــة باإلعاقــة، وأهــل ومقّدمــي الرعايــة املخصصــن لألطفــال مــن ذوي اإلعاقــة لعقد 

مجموعــات نقــا	 بؤريــة معهــم )أنظر املربــع 5(.

قــم بجمــع معلومــات حــول املعيقــات التــي يواجهها األطفــال مــن ذوي اإلعاقــة ومانحي • 

الرعايــة املخصصــن لهــم التــي تحــول دون وصولهــم إىل برامــج وتدخــات ومعلومــات 

التعليــم. وقــد تشــمل الحواجــز مــا يي:

املارســات التمييزيــة بحــق الفتيــات مــن ذوات اإلعاقــة )عــى ســبيل املثــال، اســتبعاد 	 

الفتيــات مــن ذوات اإلعاقــة مــن الحصــول عــى الفــرص التعليميــة)47)(؛

أنظر الحوايش السفلية 7) و 20.  (4((

http://www.ded4inclusion.com/inclusive-education-resources- :ملزيد من املعلومات، أنظر مورد اليونيسف حول التعليم الدامج  (46(

.free/unicef-inclusive-education-booklets-and-webinars-english-version

التقرير العاملي حول اإلعاقة الصادر عن منظمة الصحة العاملية عام ))20 يشري إىل أن نسبة الفتيات من ذوات اإلعاقة اللوايت أكملن املرحلة   (47(

اإلعدادية يف املدرسة كانت أدىن من نسبة الذكور ذوي اإلعاقة - 0.6)% من الذكور ذوي اإلعاقة أكملوا املرحلة املدرسية اإلعدادية مقارنة مع 7.)%4 

 من اإلناث ذات اإلعاقة )منظمة الصحة العاملية، ))20). ملزيد من املعلومات حول حقوق النساء والفتيات من ذوات اإلعاقة يف التعليم، أنظر 

.www.cbm.org/Rights-of-girls-with-disabilities-to-education-469538.php
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صعوبة الوصول إىل الخدمات بسبب بعد املسافة أو عدم توفر وسائل املواصات؛• 

ــاحات •  ــد يف الس ــاً، يوج ــتخدام )مث ــول واالس ــهلة الوص ــة س ــق تعليمي ــر مراف ــدم توف ع

ــي  ــض الت ــاك املراحي ــات، وهن ــا دربزين ــد له ــن ال يوج ــامل لك ــل س ــة للطف الصديق

ال يتســنى اســتخدامها مــن قبــل مســتخدمي الكــريس املتحــرك أو التــي ال تحتــوي عــى 

ــض(؛ ــرتة الحي ــاء ف ــة أثن ــن ذوات اإلعاق ــات م ــتخدام للفتي ــول واالس ــهلة الوص ــن س أماك

افتقار املعلمن للمعرفة والخرة يف مواءمة نُهج التدريس ومواد التعلّم؛• 

عــدم توفــر اإلمــدادات املناســبة لألطفــال مــن ذوي اإلعاقة )مثــل الكــرايس املتحركة ذات • 

األحجــام املناســبة، العــكازات، املعينات الســمعية، مواد التعلّم ســهلة االســتخدام(.

 عنــد جمــع املعلومــات بشــكل مبــارش مــن األطفــال مــن ذوي اإلعاقــة، قــد يتطلــب الحصــول ي- 

ــة. وهــذا الدعــم  عــى الدعــم املناســب للتواصــل ومنــح املوافقــة واملحافظــة عــى الّري

يشــمل وســائل التواصــل البديلــة وترجمــة لغــة اإلشــارة )أنظــر القســم 2-9(.

شــّجع عــى مشــاركة األطفــال)48). فغالبــاً مــا يكــون األطفــال عــى علــم مبــن يتــم إقصاءهــم ك- 

ــن  ــتخدم الف ــكو، 2010(. اس ــاذا )اليونيس ــة ومل ــم املؤقت ــاحات التعلّ ــدارس وس ــن امل م

واللعــب كوســيلة للســاح لألطفــال مــن ذوي اإلعاقــة بالتعبــر عــن وجهــات نظرهــم حــول 

احتياجاتهــم وتفضياتهــم يف املقابــات التــي تُجــرى مــع املبلغــن الرئيســين ومجموعــات 

ــة))4). النقــا	 البؤري

قــم بتحديــد هــدف لضــان أن 10% عــى األقــل مــن األطفــال الذيــن تــم التشــاور معهــم • 

هــم مــن ذوي اإلعاقــة.

https://www.unicef.org/supply/files/ عند إرشاك األطفال يف عملية جمع البيانات، احرص عى ضامن االلتزام باملعايري األخاقية. أنظر  (48(

.https://www.unicef-irc.org/publications/849 و ATTACHMENT_IV-UNICEF_Procedure_for_Ethical_Standards.PDF

للحصول عى معلومات حول مشاركة األطفال من ذوي اإلعاقة، يرجى الرجوع إىل وثيقة اليونيسف تعاملوا معنا عى محمل الجّد! إرشاك   (4((

.www.unicef.org/disabilities/files/Take_Us_Seriously.pdf :األطفال من ذوي اإلعاقة يف القرارات التي تؤثر عى حياتهم
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ــن ذوات •  ــات م ــاء والفتي ــع النس ــة م ــة منفصل ــا	 بؤري ــات نق ــم مجموع ــر يف تنظي فّك

ــي يواجهنهــا،  ــة املحــددة ضدهــن والحواجــز الت ــد املارســات التمييزي ــة لتحدي اإلعاق

ــة. ــة الاحق ــر اإلضافي ــج يف التقاري ــى النتائ ــز ع وركّ

اســتخدم البيانــات الحاليــة أو البيانــات التــي يتــم جمعهــا مــن التقييــات لبلــورة ملخصــات ل- 

حــول االحتياجــات اإلنســانية وخطــط االســتجابة اإلنســانية. قــم مبشــاركة هــذه البيانــات مــع 

الــوكاالت ذات العاقــة.

مثال: تقييمات معيقات واحتياجات التعليم لألطفال من ذوي اإلعاقة في غزة

يف دولة فلسطن، تعكف مؤسسة هانديكاب إنرتناشينال عى تنفيذ مروع يهدف إىل 

تحسن مستوى إدماج اإلعاقة يف التعليم النظامي يف قطاع غزة. أظهر تقييم للمعيقات 

واالحتياجات فيا يتعلق بالوصول إىل التعليم من قبل األطفال من ذوي اإلعاقة أنه )أ( كان 

هناك وعي محدود حول سياسات اإلعاقة والتعليم التي تشجع عى مبدأ التعليم من أجل 

الجميع والتعليم الدامج لدى الجهات الرئيسية ذات العاقة يف قطاع التعليم؛ )ب( مل 

يتم مواءمة وتعديل املنهاج املدريس واملواد التدريسية مبا يلبي احتياجات األطفال من 

ذوي اإلعاقة؛ و)ج( كان هناك مواقف وسلوكيات سلبية تجاه األشخاص من ذوي اإلعاقة 

يف املجتمع. وقد شاركت مؤسسة هانديكاب إنرتناشينال عى مختلف املستويات، 

وقامت بعقد اجتاعات مع الركاء واألهل لنر الوعي حول ذلك. وبصفتها عضواً يف 

عنقود التعليم الفرعي الخاص بقطاع غزة، تم مشاركة توصياتها التي أفضت إىل إدماج 

األطفال من ذوي اإلعاقة يف خطط الطوارئ التي وضعها العنقود. كا تم استخدام هذه 

النتائج أيضاً كمرجع لعنقود التعليم أثناء وضع خطة االستجابة االسرتاتيجية وملخص 

االحتياجات اإلنسانية، ما أفىض إىل تحديد األطفال من ذوي اإلعاقة كأولوية قصوى من 

بن املجموعات املستضعفة فيا يتعلق بقطاع التعليم يف عام 2016 )مؤسسة هانديكاب 

إنرتناشينال(.
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مراقبة وتقييم البرنامج
قــم بوضــع مــؤرشات محــددة خاصــة باإلعاقــة حســب أولويتهــا ملراقبــة مــدى التقــدم املحرز م- 

ــمل  ــد تش ــم. وق ــة احتياجاته ــة وتلبي ــن ذوي اإلعاق ــال م ــول إىل األطف ــد الوص ــى صعي ع

املــؤرشات مــا يــي:

نسبة املدارس أو ساحات التعلم سهلة الوصول لألطفال من ذوي اإلعاقة)0)).• 

نسبة املعلمن املدّربن عى التعليم الدامج لألطفال من ذوي اإلعاقة.• 

ــس ن-  ــة والجن ــب اإلعاق ــتفيدين حس ــة باملس ــد املتعلق ــة والرص ــات املراقب ــف بيان ــم بتصني ق

ــر. والعم

قــم بتوثيــق وإعــداد تقاريــر حــول التقــدم املحــرز يف الوصــول إىل األطفــال مــن ذوي اإلعاقــة س- 

ــه،  ــر حول ــع تقاري ــاين ورف ــل اإلنس ــة العم ــات مراقب ــة يف عملي ــم التعليمي ــة احتياجاته وتلبي

ــر  ــر الوضــع، ولوحــات املعلومــات الرئيســية الخاصــة بالعمــل اإلنســاين، أو التقاري )كتقاري

نصــف الســنوية أو التقاريــر الســنوية(.

ــون عــى ع-  ــة يحصل ــال والنســاء مــن ذوي اإلعاق ــا كان األطف ــم بتضمــن أســئلة حــول إذا م ق

ــاء  ــا أثن ــي يواجهونه ــات الت ــي التحدي ــا ه ــة، وم ــات ذات العاق ــم والتدخ ــات التعلي خدم

مراقبتهــم وقــت املراقبــة الفعليــة لهــم باســتخدام أجهــزة الهاتــف النقالــة والرســائل النصيــة، 

والرقابــة املشــرتكة مــع الجهــات الريكــة، ومراقبــة وتقييــم مــا بعــد التوزيــع. اســأل أســئلة 

مــن قبيــل: “هــل اســتطاع األطفــال واليافعــن مــن ذوي اإلعاقــة الوصــول إىل ســاحات التعلـّـم 

ــة؟” أو “هــل كانــت األجهــزة املســاندة املناســبة وصيانتهــا متوفــرة؟” املؤقت

املؤرش الذي تم مواءمته من سجل مؤرشات العمل اإلنساين، عنقود التعليم، الرمز E-)-20، مرافق وخدمات النطاق الفرعي:  ((0( 

.https://www.humanitarianresponse.info/en/applications/ir/indicator/e-1-20
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مربع 6: تقييم مدى إدماج األطفال من ذوي اإلعاقة

ــة  ــذ تقييــات العمــل اإلنســاين، احــرص عــى أن يكــون إدمــاج ذوي اإلعاق ــد تنفي عن

أحــد معايــر التقييــم وقــم بتضمــن أســئلة مــن قبيــل:

إىل أي مــدى كانــت تدخــات التعليــم ذات صلــة باالحتياجــات املحــددة لألطفال • 

ــن ذوي اإلعاقة؟ م

اإلعاقــة •  ذوي  مــن  لألطفــال  املقدمــة  التدخــات  فعاليــة  مــدى  مــا 

الطــوارئ؟ حــاالت  يف 

إىل أي مــدى حققــت تدخــات التعليــم، ســواء الســائدة منهــا أو املوجهــة، • 

ــة؟ ــج املتوقع النتائ

إىل أي مدى كان للتدخات آثار غر متوقعة؟• 

إىل مــدى اســتطاعت تقييــات االحتياجــات تحديــد احتياجــات التعليــم املحــددة • 

التــي يحتاجهــا األطفــال مــن ذوي اإلعاقــة؟

إىل أي مــدى حققــت تدخــات التعليــم، ســواء الســائدة منهــا أو املوجهــة، • 

ــة؟ ــج املتوقع النتائ

ما مدى ارتباط برامج التعليم املعنية باإلعاقة باالستجابة اإلنسانية؟• 

هــل كان هنــاك منافــع دامئــة أو معــززة كنتيجــة لربــط الرامــج التعليــم املتواصلــة • 

املعنيــة باإلعاقــات مــع االســتجابة اإلنســانية؟

قــم بتحليــل فجــوات املعلومــات القامئــة يف التقييــات وتحليــات األزمــات يف تنفيــذ برامج ف- 

إنســانية تعليميــة دامجــة )عــى ســبيل املثــال، مــن خــال ور	 العمــل التــي تُقــام مــع الركاء 

أو مــن خــال إعــداد ورقــة مفاهيــم(.

قــم بتوثيــق ومشــاركة الدروس املســتفادة حــول إدمــاج األطفال مــن ذوي اإلعاقــة يف تدخات ص- 

التعليــم يف حــاالت الطــوارئ يف كل مــن بيئــات التعليــم النظامــي وغــر النظامــي كالتي ميكن 

الحصــول عليهــا مــن خــال دراســات الحالة عــى ســبيل املثال )أنظــر القســم 2-8(.

أنظر القسم 6-6-ج آلليات الشكوى واملاحظات التقييمية سهلة الوصول.ق- 
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التخطيط4 643
ــاك عــدة طــرق أ-  ــة لاســتجابة اإلنســانية، إال أن هن ــة والطارئ ــة العاجل ــن الصف عــى الرغــم م

ميكــن مــن خالهــا االســتناد إىل قــدرات وخــرة األطفــال املتفــردة واليافعــن والبالغــن ذوي 

اإلعاقــة وتضمينهــم يف االســتجابة )أنظــر القســم 2-9(.

ــط ب-  ــل خط ــوارئ )مث ــاالت الط ــط ح ــول خط ــة ح ــات تقييمي ــد ماحظ ــداد أو تزوي ــد إع عن

االســتجابة اإلنســانية املشــرتكة بــن الــوكاالت، وخطــط االســتجابة اإلقليميــة وخطــط 

اليونيســف للعمــل اإلنســاين(، قــم بتضمــن االحتياجــات التعليميــة للفتيــات والفتيــان ذوي 

اإلعاقــة وتحديــد الحواجــز التــي تحــول دون وصولهــم إىل التدخــات واألنشــطة التــي تهدف 

ــة. ــن ذوي اإلعاق ــال م ــاج األطف إىل إدم

قــم بتضمــن األطفــال واليافعــن مــن ذوي اإلعاقــة كفئــة معينــة مــن األشــخاص الذيــن ســيتم ج- 

الوصــول إليهــم يف خطــط االســتجابة مــن خــال وضــع:

اسرتاتيجية تحدد األعال ذات األولوية للوصول إىل األطفال من ذوي اإلعاقة؛• 

مؤرشات أهداف وذات أولوية لتتبع مدى الوصول إىل األطفال من ذوي اإلعاقة.• 

خــذ األطفــال مــن ذوي اإلعاقــة بعــن االعتبــار عنــد تحديــد معايــر اختيــار الفئات املســتفيدة د- 

بنــاء عــى تحليــل للوضــع، مــع األخــذ بعــن االعتبــار املعيقــات واملخاطــر التــي يواجهونها.

إذا مل تتوفــر البيانــات حــول الجنــس والعمــر واإلعاقــة واالحتياجــات التعليميــة لألطفــال مــن 	- 

ذوي اإلعاقــة وحــول املعيقــات التــي تحــول دون حصولهــم عــى الخدمــات، قــم بتحديــد 

فجــوة املعلومــات هــذه وقــم بوضــع إجــراءات عمليــة ملعالجتهــا.
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جعل تدخالت التعليم دامجة وسهلة الوصول لألشخاص من ذوي اإلعاقة4 644
ــم األطفــال أ-  ــم النظامــي وطــرق التدريــس عــى نحــو يســهل تعلّ قــم مبواءمــة مناهــج التعلي

ــة. وهــذا ميكــن  ــة والتعلّمي مــن ذوي اإلعاقــة، وخاصــة األطفــال مــن ذوي اإلعاقــات الذهني

ــمل: أن يش

تشــجيع املعلمــن عــى مواءمــة وتعديــل أســلوب التواصــل والتدريــس الــذي يتبعونــه • 

)مثــاً، اســتخدام أمثلــة أكــرث وضوحــاً أو أنشــطة عمليــة، مــا يتيــح اإلجابــة عــن أســئلة 

الطلبــة إمــا كتابيــاً أو شــفهياً، مــع اتبــاع أســلوب الخيــارات املتعــددة(.

زيــادة مســتوى املرونــة يف الغرفــة الصفيّــة )مثــاً، تغيــر عــدد ومســتوى صعوبــة الدروس • 

املتوقــع أن يتعلمهــا الطفــل، مــع زيــادة الوقت املخصــص للتعلـّـم واالختبــارات، وتعديل 

محتــوى املنهــاج باملســتوى الــذي يفهمــه الطفل(.

تقديــم دعــم إضــايف للطلبــة مــن ذوي اإلعاقــة )مثــل، مســاعدة واحــد - لواحــد مــن خال • 

ــران لبعضهــم، عــى  ــي، أو املتطوعــن، أو أنظمــة دعــم األق ــس الصّف مســاعدي التدري

شــكل أنشــطة مجموعــة صغــرة وليــس عمــل فــردي، واســتخدام املــواد التكميليــة مثــل 

العــّدادات، وأســطر األرقــام، ولوحــات األحــرف األبجديــة، وقوائــم الكلــات املفتاحيــة(.

قــم بتدريــب املعلمــن عــى اســتحداث مــواد تدريســية وتعلّميــة دامجــة وســهلة االســتخدام ب- 

باســتخدام مــواد منخفضــة التكلفــة مــن املــواد املحليــة التــي ميكــن إعــادة تدويرهــا.

اعمــل عــى نــر الوعــي بــن املعلمــن حــول تجهيــزات الغرفــة الصفيّــة التــي تتيــح مشــاركة ج- 

راألطفــال مــن ذوي مختلــف أنــواع اإلعاقــة )أنظــر الشــكل 2(.
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الشكل 2: إعداد الغرفة الصفيّة لألطفال من ذوي مختلف أنواع اإلعاقة

.2017 ،Sarah Riazati, DeafCulture املصدر: معدلة عن

ــى د-  ــة ع ــوة القامئ ــج األب ــل برام ــال مث ــار األطف ــع وصغ ــة للرّض ــج القامئ ــل الرام ــم بتعدي ق

املجتمــع، وتدخــات تنميــة الطفولــة والطفولــة املبكــرة)))) لتلبيــة احتياجــات صغــار األطفــال 

مــن ذوي اإلعاقــة. وهــذه تشــمل الكشــف املبكــر وإدارة اإلعاقــات واملحــاكاة القامئــة عــى 

اللعــب )أنظــر القســم 5-9(.

ــواع 	-  ــف أن ــى مختل ــرف ع ــى التع ــين ع ــاعدين التدريس ــن واملس ــب املعلم ــم بتدري ق

اإلعاقــات مــن أجــل دعــم مشــاركة األطفــال يف أنشــطة التعلـّـم وإحالتهــم للخدمــات الصحيــة 

ــة)2)): ــود إعاق ــى وج ــدل ع ــي ت ــؤرشات الت ــن امل ــم. وم ــخيصهم وتقييمه لتش

www.unicef.org/disabilities/index_65317.html :”ملزيد من املعلومات، أنظر وصلة الفيديو “تدخل الطفولة املبكرة يف املجتمع املفتوح  ((((

معدلة عن قامئة التحقق التي وضعتها اليونيسكو )0)20)، دليل تخطيط التعليم يف حاالت الطوارئ وإعادة البناء، الفصل 2-4 األطفال من   ((2(

ذوي اإلعاقة والشبكة الدولية لوكاالت التعليم )2)20)، دليل املامرسة املثى الذي وضعتها الشبكة الدولية لوكاالت التعليم: التعليم الدامج لألطفال 

املعرضني للمخاطر - األشخاص من ذوي اإلعاقة.
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ــور •  ــة )قص ــة برصي ــن إعاق ــاين م ــد يع ــع ق ــل أو الياف ــر إىل أن الطف ــي تش ــات الت العام

ــياء. ــكان األش ــد م ــراءة أو تحدي ــه يف ق ــات لدي ــود صعوب ــي وج ــى( ه ــة أو العم الرؤي

العامــات التــي تشــر إىل أن الطفــل أو اليافــع قــد يعــاين مــن إعاقــة ســمعية )صعوبــة يف • 

الســمع أو الصمــم( هــي جــود صعوبــة لديــه يف االنتبــاه، أو ضعــف تطــور النطــق لديــه 

أو التحــدث بصــوت مرتفــع أو بصــوت منخفــض جــداً؛ وصعوبــة يف اتبــاع التعليــات؛ 

ــات  ــم إجاب ــه؛ وتقدي ــه بعمل ــل بدئ ــن قب ــة الطــاب اآلخري ــرأس ليســمع؛ ومراقب وإدارة ال

ليســت ذات عاقــة بالســؤال؛ والــرتدد يف املشــاركة يف األنشــطة الشــفهية.

ــل أو •  ــة يف التواص ــن إعاق ــاين م ــد يع ــع ق ــل أو الياف ــر إىل أن الطف ــي تش ــات الت العام

ــات التــي قــد يعــاين منهــا طفــل ذي  ــات مشــابهة للصعوب الحديــث هــي وجــود صعوب

إعاقــة ســمعية. ومــع ذلــك، قــد يســمع هــؤالء األطفــال األصــوات وقــد يحاولــوا تتبــع 

مصــدر الــكام، لكــن مــن الصعــب عليهــم الفهــم أو ال يســتطيعون الــكام، مــع أنهــم 

ــاع التعليــات. ــن عــى اتب قادري

العامــات التــي تشــر إىل أن الطفــل أو اليافــع قــد يعــاين مــن إعاقــة ذهنيــة هــي أن وجــود • 

مهــارات شــفهية واســتيعابية ولعــب وتأقلــم اجتاعــي أقــل تطــوراً مــن املهــارات التــي 

يتمتــع بهــا األطفــال اآلخريــن يف نفــس عمــره.

العامــات التــي تشــر إىل أن الطفــل أو اليافــع قــد يعــاين مــن إعاقــة جســدية هــي وجــود • 

صعوبــات يف املــي واســتخدام الســامل والتحــرك واســتخدام أطرافــه.

احــرص عــى تضمــن تدخــات الدعــم النفــي االجتاعــي يف برامــج التعليــم، مــن خــال و- 

مواءمــة وتعديــل املــواد وأســلوب التواصــل بحيــث تكون ســهلة االســتخدام ودامجــة لألطفال 

مــن ذوي اإلعاقــة )أنظــر األقســام 9-2 و 9-3 و كتيــب الحايــة))))(.

قــم بتنظيــم جلســات توعيــة حــول مخاطــر الحايــة املتزايــدة التــي يواجههــا األطفــال مــن ز- 

ذوي اإلعاقــة، مبــا فيهــا التنّمــر والعنــف وســامة الطــرق )أنظــر كتيــب الحايــة)4))(.

.http://training.unicef.org/disability/emergencies/protection.html أنظر  ((((

.http://training.unicef.org/disability/emergencies/protection.html أنظر  ((4(
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ــر ح-  ــاالت التنّم ــار ح ــن انتش ــّد م ــدف الح ــات به ــول اإلعاق ــران ح ــة األق ــى توعي ــرص ع اح

والتســلّط عــى األطفــال مــن ذوي اإلعاقــة ورعايــة الدعــم املتبــادل والتواصــل واللعــب بــن 

ــن )أنظــر القســم 5-9(. ــال اآلخري ــة واألطف ــن ذوي اإلعاق ــال م األطف

قــم بتحشــيد الباحثــن االجتاعيــن واألخصائيــن النفســين والعاملــن املجتمعيــن ط- 

ــب  ــة لتدري ــن ذوي اإلعاق ــال م ــي لألطف ــي االجتاع ــم النف ــدم الدع ــن يف تق املتمرس

املعلمــن واملســاعدين التدريســين و، حيثــا أمكــن، تقديــم الدعــم املبــارش لهــم.

م املؤقتة
ّ
مثال: حماية األطفال من ذوي اإلعاقة في ساحات التعل

 Cooperazione Internazionale يف تشاد، تعكف مؤسستا هانديكاب إنرتناشينال ومؤسسة

)COOPI( عى تنفيذ أنشطة تعليم دامجة نظامية وغر نظامية يف املرافق التعليمية القامئة 

يف منطقة بول Bol لألطفال املتأثرين باألزمة حول بحرة تشاد. ويهدف الرنامج إىل تحسن 

مستوى الوصول إىل التعليم النوعي يف بيئة آمنة وواقية لجميع األطفال، مبا فيهم األطفال 

من ذوي اإلعاقة. ويف ساحات التعلّم هذه، إضافة إىل فرص التعليم، يقدم املعلمون 

تثقيفاً حول مخاطر األلغام ودعاً نفي اجتاعي - تعزيز صمود األطفال من ذوي اإلعاقة 

واألطفال اآلخرين )مؤسسة هانديكاب إنرتناشينال(.

ــم ي-  ــة وســاحات التعلّ ــم الخــاص واملــدارس النظامي ــن برامــج التعلي شــجع عــى التعــاون ب

ــن، أو  ــن املعلم ــي ب ــادل الفن ــر الدعم/التب ــى تيس ــل ع ــمل العم ــد يش ــذا ق ــة. وه املؤقت

ــين  ــاعدين تدريس ــن مس ــال تعي ــن خ ــي م ــم الصّف ــم الدع ــوارد أو تقدي ــرف م ــيس غ تأس

ــة. ــم املؤقت ــاحات التعلّ ــة أو س ــدارس النظامي ــة يف امل ــن ذوي اإلعاق ــال م لألطف

إذا كانــت مــدارس التعليــم الخــاص تعمــل بالتــوازي مــع املــدارس النظاميــة الدامجــة، قــم ك- 

بتنظيــم أنشــطة ترفيهيــة ورياضيــة مشــرتكة وغرهــا مــن الفــرص لألطفــال مــن ذوي اإلعاقــة 

ــم والتأقلــم معــاً )أنظــر القســم 5-9(. واألطفــال اآلخريــن للتعلّ
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مثال: التعليم الدامج في مخيمات اللجوء في كينيا

يف كينيا، يتم إدراج األطفال من ذوي اإلعاقة يف مخيم داباب لاجئن يف املدارس النظامية 

ويلتحقون بصفوف الدعم. ويقوم طاقم من التعليم الخاص بزيارة املخيات الثاثة 

ويقدمون النصح واملشورة للمعلمن حول كيفية تلبية االحتياجات التعليمية لألطفال من 

ذوي اإلعاقة. كا يقومون بتنفيذ زيارات منزلية إلجراء تقييات تعليمية وتهيئة األطفال من 

ذوي اإلعاقة للمدارس، وضان تنسيبهم إليها بالشكل الصحيح، وتوفر التوجيه واإلرشاد 

األبوي ونر الوعي العام حول قضايا اإلعاقة. وتُعد هذه الرامج مداخل رئيسية لتنفيذ 

خدمات أخرى، مبا فيها تدخل تنمية الطفولة املبكرة لصغار األطفال من ذوي اإلعاقة، 

والخدمات الصحية والدعم النفي االجتاعي ألرس األطفال من ذوي اإلعاقة )مفوضية 

الاجئن النسائية، 2013(.

قــم بتنفيــذ التدريــب الفنــي وتدريــب التعليــم املهني/املهــارات املهنيــة لليافعــن مــن ذوي ل- 

اإلعاقــة غــر امللتحقــن باملــدارس، مــع حجــز أماكــن يف مراكــز التدريــب املهنــي للطــاب 

ذوي اإلعاقــة.

قــم بإنشــاء برامــج تعليــم متنقلــة )أنظــر املــرد، القســم 11( وبرامــج تعليــم قائم عــى املنزل م- 

ووحــدات متنقلــة للتدريــب عــى املهــارات للفئــات الســكانية النازحــة أو الاجئة التــي تعيش 

يف املخيــات ولألطفــال مــن ذوي اإلعاقــة الذيــن يعيشــون يف مناطــق بعيــدة عــن تدخــات 

.)2014 ،PACDLD( ومرافــق التعليــم والذيــن يواجهون معيقــات يف الوصــول إليهــا

ــن ن-  ــتخدام ضم ــهلة االس ــل س ــات والتنق ــائل املواص ــاوات لوس ــر ع ــط لتوف ــم بالتخطي ق

ــك عــاوات ملانحــي  ــة، مبــا يف ذل ــن ذوي اإلعاق ــال واليافعــن م ــة لألطف الرامــج املركزي

ــران)))). ــن األق ــة أو املرافق الرعاي

قــم بتنظيــم عمليــة مرافقــة الكبار ملجموعــات األطفــال واليافعــن مــن ذوي اإلعاقــة واألطفال س- 

واليافعــن اآلخريــن لضــان الســفر بشــكل آمــن إىل ســاحات التعلـّـم املؤقتــة واملــدارس، مع 

األخــذ بعــن االعتبار ســهولة اســتخدام املســارات.

www.globalride-sf.org/ :ملزيد من املعلومات حول وسائل املواصات سهلة االستخدام والوصول لألطفال من ذوي اإلعاقة، أنظر  ((((

.TransportingChildren/GuideToSchool.pdf
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ــة ع-  ــة أدوات تنمي ــدوق، حقيب ــة يف صن ــوارئ )املدرس ــف ألدوات الط ــة اليونيس ــتمل حقيب تش

الطفولــة املبكــرة والرتفيــه( عــى توجيــه حــول إدمــاج األطفــال مــن ذوي اإلعاقــة)6)). اســتخدم 

التوجيــه لتعديــل األنشــطة بحيــث ميكــن لألطفــال مــن ذوي اإلعاقــة املشــاركة فيهــا.

قــم بالتخطيــط واإلرشاف عــى التقيــد مبعايــر ســهولة الوصــول خــال مراحــل البنــاء وإعــادة ف- 

ــة  ــي والنظاف ــرصف الصح ــاه وال ــج املي ــق برنام ــا مراف ــا فيه ــدارس، مب ــاح امل ــاء وإص البن

العامــة )WASH( يف املــدارس وســاحات التعلـّـم املؤقتــة. احــرص عــى اختيــار مواقع ســهلة 

الوصــول واالســتخدام ملرافــق التعليــم املؤقتــة والدامئــة لألطفــال والبالغــن ذوي مختلــف 

أنــواع اإلعاقــة )أنظــر القســم 10()7)).

ــم املؤقتــة، ص-  ميكــن جعــل الافتــات التــي توفــر معلومــات، مبــا فيهــا مواقــع ســاحات التعلّ

ــات ســهلة والوصــول واالســتخدام )أنظــر القســم 10(. الفت

احلماية االجتماعية)8))،))))
عنــد تصميــم برامــج الحايــة االجتاعيــة خــذ بعــن االعتبــار أنــه ميكــن لــألرس املعيشــية ق- 

ــاالت  ــر يف ح ــة أك ــة مالي ــه ضائق ــات أن تواج ــن إعاق ــون م ــراد يعان ــى أف ــتمل ع ــي تش الت

ــة إىل  ــة عنهــم، إضاف ــة االجتاعي ــا الحاي الطــوارئ وذلــك بســبب انقطــاع الخدمــات ومزاي

ــة واألجهــزة املســاندة، وفقــدان الدخــل  ــة عــن الخدمــات الصحي تكبدهــم لتكاليــف إضافي

ــة. ــذي يعــاين مــن إعاق ــراد األرسة ال بســبب رعايتهــا ألحــد أف

قــم بتحديــد برامــج الحايــة االجتاعيــة القامئة لألشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة )مثــل إعفاءات ر- 

اإلعاقــة، والتقاعــد، وبطاقــات املواصــات املجانيــة، ومنــح تعليــم ذوي االحتياجــات 

الخاصــة، قســائم املعونــات الغذائيــة(، وفّكــر يف اســتخدام أو تعديــل هــذه الرامــج للوصــول 

إىل األطفــال مــن ذوي اإلعاقــة.

قــم بإضافــة اإلعاقــة كمعيــار الختيــار املســتفيدين مــن الرامــج القامئــة عــى املنــح النقديــة 	- 

وللوصــول إىل األرس املعيشــية التــي لديهــا أشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة.

www.unicef.org/supply/ :ميكن االطاع عى التوجيه الخاص باإلعاقة لحقيبة اليونيسف ألدوات حاالت الطوارئ عى املوقع  ((6(

.index_78176.html

www.unicef.org/supply/ :ميكن االطاع عى التوجيه الخاص باإلعاقة لحقيبة اليونيسف ألدوات حاالت الطوارئ عى املوقع  ((7(

.index_78176.html

أنظر املرسد، القسم ))  ((8(

https://www.unicef.org/socialpolicy/index_ :ملزيد من املعلومات حول الحامية االجتامعية والعمل اإلنساين، أنظر املوقع  ((((

.socialprotection.html
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إقامة الشراكات
ميكــن تحشــيد الخــرات يف مجــال اإلعاقــة مــن خــال الــراكات القامئــة أو من خــال إقامة ت- 

رشاكات جديــدة مــع الــوكاالت الحكوميــة )مثــل وزارات التعليــم، وزارة الرفــاه االجتاعــي(، 

ومــع املنظــات املعنيــة باألشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة، واملنظات غــر الحكومية الناشــطة 

يف مجــال اإلعاقــة، ومــن خــال توظيــف مستشــارين عــى املــدى القصــر )أنظــر املربــع 7(.

ــوق ث-  ــرأة وحق ــوق امل ــات حق ــل جمعي ــدين، مث ــع امل ــات املجتم ــدى منظ ــون ل ــد يك ق

اإلنســان، خــرة يف قضايــا متقاطعــة متعلقــة باإلعاقــة والنــوع االجتاعــي والعمــر وغرهــا مــن 

ــة لخطــر أكــر يف حــاالت الطــوارئ. ــال مــن ذوي اإلعاق ــد تعــرض األطف ــي ق العوامــل الت

املوارد البشرية4 645
ــايف 	-  ــتجابة والتع ــات االس ــة لعملي ــن ذوي اإلعاق ــخاص م ــف األش ــع وتوظي ــاور م ــم بالتش ق

املبكــر حيــث ميكــن لهــم أن يرفــدوا الرامــج بالخــرة العمليــة حــول القضايــا التــي يواجههــا 

األطفــال والبالغــن ذوي اإلعاقــة )أنظــر املربــع 5(.

 

مربع 6: اخلبرة في مجال اإلعاقة

ــد املوظفــن ذوي الخــرة يف •  ــاء إعــداد فهــارس العمــل اإلنســاين، قــم بتحدي أثن

القضايــا املتعلقــة باألطفــال مــن ذوي اإلعاقــة مــن خــال تضمــن هــذا املهــارة 

يف عمــود الخــرة.

قــم بتحديــد أفــراد الفريــق ذوي الخــرة الذيــن يعملــون مبــارشة مــع األطفــال مــن • 

ذوي اإلعاقــة أو يعملــون عــى القضايــا املتصلــة باإلعاقــة.

يف الوصــف الوظيفــي الخــاص باملناصــب املتعلقــة بالتعليــم )مثــل املســاعدين • 

التدريســين(، احــرص عــى تحديــد امتــاك الخــرة يف العمــل مــع األطفــال مــن 

ــة كمتطلــب مفضــل. ــا ذات عاق ــة أو يف قضاي ذوي اإلعاق

ــل يف •  ــف، للعم ــدم للوظائ ــى التق ــة ع ــن ذوي اإلعاق ــاء م ــال والنس ــّجع الرج ش

ــة)60). ــارية والتطوعي ــب االستش املناص

لدى اليونيسف توجيه تنفيذي حول توظيف األشخاص من ذوي اإلعاقة. كام أنه يوجد أيضاً صندوق رعاية اإلعاقة والذي يقدم مختلف   (60(

أنواع الرعاية الفردية ألفراد الطاقم الوظيفي ذوي اإلعاقة. ويف عام 6)20، أسست اليونيسف أيضاً صندوق األبنية صديقة البيئة وسهلة الوصول لدعم 

مكاتب اليونيسف لجعل املباين سهلة الوصول من قبل ذوي اإلعاقة.
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مربع 6 )تابع(: اخلبرة في مجال اإلعاقة

إعمــل عــى الوصــول إىل شــبكات العمــل واملنظــات املعنيــة باألشــخاص مــن • 

ذوي اإلعاقــة ملشــاركة معلومــات توظيــف املعاقــن معهــا وتحديــد األشــخاص 

مــن ذوي اإلعاقــة ممــن ميلكــون خــرة فنيــة ذات صلــة.

قــم بوضــع األحــكام املرجعيــة ذات العاقــة باإلعاقــة إلجــراء مشــاورات أو عقــد • 

ــي  ــاص، أو أخصائي ــم الخ ــي التعلي ــل معلم ــة )مث ــراء اإلعاق رشاكات إلرشاك خ

عــاج النطــق واللغــة، أو أخصائيــي العــاج الوظيفــي، أو مرتجمــي لغــة اإلشــارة( 

كلــا كان ذلــك مناســباً.

 

مثال: قيادة نسوية في تنسيق العمل اإلنساني

إن وجود مهنين من ذوي اإلعاقة ضمن فريق االستجابة اإلنسانية من شأنه أن يضمن تضمن 

األطفال من ذوي اإلعاقة يف وضع برامج العمل اإلنساين. وقد وظفت اليونيسف كارا 

إليزابيث يار خان لتعمل يف بيئة أزمة نشطة كأول إمرأة ذات إعاقة تعمل لديها. وبعد وقوع 

الهزة األرضية يف هاييتي عام 2010، عملت اآلنسة يار خان عضواً يف فريق اليونيسف يف 

هاييتي يف عام 2011. ومن خال مارستها لدورها كمختصة يف تحشيد املوارد، كرست 

تجربتها التي عايشتها كامرأة تعاين من إعاقة يف عملها وتولت أيضاً دوراً إضافياً كمسؤولة 

االتصال املعنية باإلعاقة يف مكتب اليونيسف الُقطري يف هاييتي. وقد استطاعت منارصة 

األعال التي هدفت إىل تعزيز إدماج األطفال من ذوي اإلعاقة يف مختلف القطاعات. وقد 

بّن عمل اآلنسة يار خان كيف ميكن للنساء ذات اإلعاقة أن يسهمن يف خرتهن ووعيهن 

يف القضايا الرئيسية التي تؤثر عى الفتيات واألوالد من ذوي اإلعاقة يف البيئات اإلنسانية 

)مفوضية الاجئن النسائية، 2016(.
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املشتريات واإلمدادات4 646
خــال مرحلــة اســتجاب وتخطيــط املــوارد، تأكــد إذا مــا كان ميكــن اســتخدام املنتجــات من أ- 

قبــل األطفــال مــن ذوي اإلعاقــة املختلفة. )أنظــر الشــكل 3 واألقســام 6-3-س و 6-3-ع(.

الشكل 3: مكتب مناسب ملستخدمي الكريس املتحرك

2017 ،AbleData املصدر: معدلة عن

ــاه ب-  ــم والرف ــة والتعلي ــات الصح ــة )كمديري ــات الحكومي ــول إىل املديري ــى الوص ــرص ع اح

االجتاعــي( واملنظــات املعنيــة باألشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة واملنظــات التــي تعمــل مع 

األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة لتوفــر منتجــات ومعلومــات متعلقــة باإلعاقــة، مثــل املنتجــات 

املســاندة )أنظــر القســم 6-3-س-ع(.

قــم بتوزيــع اإلمــدادات املخطــط لهــا والتــي ســيتم اســتجابها يف خطة طــوارئ التعليــم )أنظر ج- 

القســم 6-3-س-ت(. قــم بتحديــث املــواد والكميــات بنــاًء عــى نتائــج تقييــات االحتياجات 

ــع  ــاون م ــى التع ــرص ع ــاندة، اح ــزة املس ــع األجه ــر وتوزي ــل توف ــن أج ــوحات. م واملس

الجهــات الصحيــة الفاعلــة وتضمــن معلومــات حــول اســتخدام األجهــزة والصيانــة املتواصلة 

لهــا )أنظــر كتيــب الصحــة))6)(.

.http://training.unicef.org/disability/emergencies/education.html أنظر  (6((
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التمويل واملوازنة4 646
ــح أ-  ــاين لصال ــل اإلنس ــداءات العم ــة، ون ــداءات العاجل ــل الن ــات )مث ــع الترع ــق جم يف وثائ

ــة(: ــات التصويري ــات والبيان ــع الترع ــات جم ــال)62)، ومطوي األطف

احــرص عــى توفــر معلومــات حــول احتياجــات حايــة الطفــل واألعــال ذات األولويــة • 

لألطفــال مــن ذوي اإلعاقــة. عــى ســبيل املثــال، ميكــن أن ينــص النــداء العاجــل عــى 

ــع  ــم عــى جمي ــن التعلي ــة هــم أكــرث عرضــة لإلقصــاء م ــن ذوي اإلعاق ــال م أن: “األطف

املســتويات. وســيتم إيــاء اهتــام خــاص الحتياجــات تعليــم األطفــال األكــرث عرضــة 

للخطــر، مبــا فيهــم األطفــال مــن ذوي اإلعاقــة.”

استخدم لغة إيجابية لإلشارة إىل األطفال من ذوي اإلعاقة )أنظر القسم 1-9(.• 

ــة، ب-  ــوارد البري ــة للم ــات مخصص ــص ميزاني ــم بتخصي ــاريع، ق ــات املش ــداد مقرتح ــد إع عن

وترميــم وإعــادة بنــاء مرافــق ســهلة الوصــول واالســتخدام، وللصيانــة وإعــادة البنــاء، وتنميــة 

ــات  ــتخدام، وحم ــول واالس ــهلة الوص ــم س ــواد التعل ــاندة، وم ــزة املس ــدرات، وألجه الق

ــة. ــف ذات العاق ــة والتكالي ــج التدريبي ــة، والرام التوعي

وعنــد تقييــم مقرتحــات املشــاريع املقدمــة مــن ممثــي العمــل اإلنســاين، قــم بتقييــم مــدى ج- 

إدمــاج األطفــال واليافعــن مــن ذوي اإلعاقــة وقــدم ماحظــات تقييميــة حــول ذلــك، لحــّث 

ــا ونتائجهــا شــاملة  ــة مراقبته ــة وآلي ــة جعــل أنشــطتها التعلمي ــح كيفي املنظــات عــى توضي

ودامجــة لإلعاقــة.

ــة د-  ــن ذوي اإلعاق ــال م ــن األطف ــى تضم ــل ع ــي تعم ــاريع الت ــل املش ــد ومتوي ــم بتحدي ق

ــات؛ ــات االحتياج ــة يف تقيي ــن اإلعاق ــم تضم ــم: يت وأرسه

يتم تصنيف البيانات حسب الجنس والعمر واإلعاقة؛• 

بعــد أن يتــم التخطيــط لألنشــطة وتخصيــص موازنــات لهــا، وكذلــك املــؤرشات • 

واملخرجــات ذات العاقــة، خــذ بعــن االعتبــار احتياجــات األطفــال مــن ذوي اإلعاقــة أو 

ــم 4-7(. ــر القس ــم )أنظ ــدد إليه ــكل مح ــه بش ــي توج ــال الت األع

يحدد العمل اإلنساين لصالح األطفال الذي تقوم به اليونيسف النداء السنوي الذي تطلقه وأهدافه املتمثلة يف متكني األطفال من الوصول إىل   (62(

املياه اآلمنة والتغذية والتعليم والصحة والحامية يف جميع أنحاء العامل. 

ر
ك

يف املب
والتعا

ة 
جاب

ست
ال

ا



67

قــم بتتبــع التمويــل واملشــاريع املخصصــة لاســتجابة إىل االحتياجــات التعليميــة لألطفــال 	- 

مــن ذوي اإلعاقــة )عــى ســبيل املثــال، مــن خــال أنظمــة التتبــع املاليــة أو صناديــق التمويــل 

الُقطريــة())6).

تنمية القدرات4 647
ــن ذوي أ-  ــن م ــال والبالغ ــاج األطف ــة بإدم ــة املتعلق ــب املجدول ــرص التدري ــد ف ــم بتحدي ق

اإلعاقــة أو اطلــب مــن الــركاء تنفيــذ برامــج تدريبيــة حــول إدمــاج األطفــال واليافعــن مــن 

ــب. ــذا التدري ــور ه ــم لحض ــيح طاق ــم برتش ــة)64)، وق ذوي اإلعاق

قــم بتنفيــذ برامــج تدريبيــة لطاقــم التعليــم حــول إدمــاج األطفــال واليافعــن مــن ذوي اإلعاقــة، ب- 

ــة  ــة الجاهزي ــاء مرحل ــا أثن ــم وضعه ــي ت ــاذج الت ــددة والن ــب املح ــوارد التدري ــتخدام م باس

)أنظــر القســم 6-4-د(.

ــيق ج-  ــي تنس ــتويات ملوظف ــف املس ــى مختل ــة ع ــات تدريبي ــد جلس ــم بعق ــن، ق ــا أمك حيث

ــان اإلدارة  ــم، ولج ــة والتعلي ــل ووزارة الرتبي ــم عم ــات، وطاق ــع البيان ــرق جم ــم، وف التعلي

املدرســية، واملعلمــن )يف املــدارس وبرامــج التعليــم املتنقلــة(، وميــّري ســاحات التعلّــم 

املؤقتــة، واملتطوعــن املجتمعيــن، والباحثــن االجتاعيــن، ومجموعــات اآلبــاء والقيــادة 

ــم 6-4-د(. ــر القس ــة )أنظ األبوي

قــم بــإدراج البالغــن والشــباب ذوي اإلعاقــة كأفــراد يف فريــق التوســع واالنتشــار وكمتطوعــن د- 

. مجتمعين

قــم بتخصيــص مــوارد التدريــب لتطويــر قدراتهــم يف تحديــد األطفــال مــن ذوي اإلعاقــة • 

وتوفــر معلومــات وإحــاالت.

https://www.humanitarianresponse.info/:ملزيد من املعلومات، أنظر دورة برنامج العمل اإلنساين: حشد املوارد«، عى املوقع  (6((

programme-cycle/space/page/resource-mobilization

تقوم املنظامت غري الحكومية التي تعمل مع األشخاص من ذوي اإلعاقة أو املنظامت املعنية باألشخاص من ذوي اإلعاقة أو الوزارات   (64(

واملديريات الحكومية بتنظيم جلسات تدريبية حول احتياجات األطفال من ذوي اإلعاقة يف الدولة أو املنطقة.
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التواصل من أجل تغيير السلوك والتواصل من أجل التنمية4 647
قــم مبشــاركة املعلومــات حــول برامــج وتدخــات التعليــم القامئــة لألطفــال واليافعــن مــن أ- 

ــم املؤقتــة، ويف مجموعــات األهــل وأثنــاء التوســع واالنتشــار. ذوي اإلعاقــة يف ســاحات التعلّ

قــم بتزويــد معلومــات ذات عاقــة بالتعليــم بتنســيقن مختلفــن عــى األقــل، كامللصقــات ب- 

ــب  ــة إىل جان ــائل النصي ــات الرس ــات، أو حم ــة بالخدم ــارات الخاص ــات أو اإلش أو الافت

ــة )أنظــر القســم 3-9(. ــاع أو مكــرات الصــوت املجتمعي ــة مــن خــال املذي ــات الصوتي اإلعان

احــرص عــى تضمــن صــور إيجابيــة لألطفــال واليافعــن والنســاء مــن ذوي اإلعاقــة يف املواد ج- 

مــن أجــل ضــان أن تســاعد حمــات التواصــل واالتصــال يف تغيــر التوجهــات واملواقــف 

تجــاه األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة والحــّد مــن أثــر وصمــة العــار والتمييــز تجــاه األشــخاص 

مــن ذوي اإلعاقــة.

ــن د-  ــج ع ــد تنت ــي ق ــرة الت ــاطر أو الغ ــار أو األس ــة الع ــر وصم ــن أث ــّد م ــى الح ــرص ع اح

التدخــات املســتهدفة )كاملنــح النقديــة، األجهــزة املســاندة(، مــن خــال تدخــات التواصل 

ــع  ــوح م ــا	 مفت ــات نق ــد اجتاع ــم بعق ــال، ق ــبيل املث ــى س ــة. ع ــدف إىل التنمي ــذي يه ال

املجتمعــات املحليــة واســتضافة فئــات ســكانية لتــرح لهــا األنشــطة اإلنســانية والتدخــات 

ــع األجهــزة املســاندة )أنظــر  ــاءات املواصــات ونقــاط توزي ــة، كإعف ــي تســتهدف اإلعاق الت

ــم 1-4(. القس

قــم بوضــع آليــات للماحظــات التقييميــة والشــكاوى ســهلة الوصــول واالســتخدام كجــزء من 	- 

املســاءلة وعمليــات املشــاركة املجتمعيــة )أنظر القســم 6-6-ج(.
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قائمة التحقق اخلاصة باالستجابة والتعافي املبكر4 -641
قامئــة التحقــق، املأخــوذة مــن األعــال املدرجــة ضمــن الرامــج واملحــددة يف هــذه الوثيقــة، 

ــال  ــمل األطف ــية تش ــال الرئيس ــت األع ــا كان ــم إذا م ــط وتقيي ــاعدة يف تخطي ــأنها املس ــن ش م

واليافعــن مــن ذوي اإلعاقــة يف مرحلــة االســتجابة والتعــايف املبكــر. الســتكال قامئــة التحقــق، 

قــد يتطلــب منــك إجــراء مشــاورات مــع الزمــاء اآلخريــن. وســيكون مــن املفيــد جــداً اســتكال 

ــاع تنســيقي. ميكــن الحصــول عــى  ــق أو اجت ــاع للفري ــد اجت قامئــة التحقــق مــن خــال عق

http://training.unicef.org/  :نســخ إضافيــة قابلــة للطباعــة مــن قامئــة التحقــق عــى املوقــع

.disability/emergencies/education.html

االعتبارات املتعلقة بإدماج األطفال من ذوي اإلعاقة يف االستجابة والتعايف 

املبكر

التنسيق

هل يوجد لدى عنقود/مجموعة عمل التعليم مسؤول اتصال خاص 

باإلعاقة أو وكالة اتصال أو فريق عمل خاص باإلعاقة؟
مخطط لها £

قيد التنفيذ £

مستكملة £

ماحظات:

هل تم تضمن القضايا واملسائل املتعلقة باألطفال من ذوي اإلعاقة 

مخطط لها £يف خطط عنقود/مجموعة عمل التعليم؟

قيد التنفيذ £

مستكملة £
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ماحظات:

التقويم واملراقبة والتقييم

هل تم تجميع البيانات املتوفرة حول األطفال من ذوي اإلعاقة )مثاً 

من املديريات الحكومية ذات العاقة باإلعاقة، ومدارس التعليم 

الخاص، واملنظات غر الحكومية، واملنظات املعنية باألشخاص 

من ذوي اإلعاقة(؟

مخطط لها £

قيد التنفيذ £

مستكملة £

ماحظات:

هل يتم تصنيف برامج التعليم حسب اإلعاقة )مثل البيانات املتعلقة 

بأنظمة معلومات إدارة التعليم، والسجات املدرسية، وتقييات 

االحتياجات(؟
مخطط لها £

قيد التنفيذ £

مستكملة £

ماحظات:
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هل تنطوي تقييات احتياجات التعليم ومناذج اإلحالة عى تحديد 

احتياجات األطفال من ذوي اإلعاقة وهل تصنف البيانات حسب 

اإلعاقة؟ )أنظر املربع 4(
مخطط لها £

قيد التنفيذ £

مستكملة £

ماحظات:

هل املراقبة املتصلة بالتعليم وعمليات اإلباغ والتقييات )تقارير 

الوضع، ولوحات املعلومات الرئيسية، واملراقبة يف وقتها الحقيقي 

والتقييات، والتقييات املشرتكة( ترصد معلومات حول الوصول إىل 

برامج وتدخات لتعليم، والتحديات التي يواجهها األطفال من ذوي 

اإلعاقة؟

مخطط لها £

قيد التنفيذ £

مستكملة £

ماحظات:

هل يتم تضمن األطفال من ذوي اإلعاقة وأرسهم واملنظات املعنية 

باألشخاص من ذوي اإلعاقة عند التشاور مع الفئات السكانية املتأثرة؟
مخطط لها £

قيد التنفيذ £

مستكملة £
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ماحظات:

التخطيط

هل تم وضع قوائم جداول بالخدمات والرامج الحالية املخصصة 

لألطفال من ذوي اإلعاقة )مثل، مدارس التعليم الخاص والدامجة، 

غرف املوارد، طابعات بريل(؟
مخطط لها £

قيد التنفيذ £

مستكملة £

ماحظات:

تدخالت دامجة وسهلة الوصول

هل تم تعديل املنهاج ومواد التعلّم يف التعليم النظامي وتنمية الطفولة 

املبكر وتدخات الطفولة املبكرة مبا يلبي االحتياجات التعليمية 

لألطفال من ذوي اإلعاقة؟
مخطط لها £

قيد التنفيذ £

مستكملة £

ماحظات:
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هل تم تضمن الدعم النفي االجتاعي يف برامج التعليم؟

مخطط لها £

قيد التنفيذ £

مستكملة £

ماحظات:

هل تتوفر طواقم لغرف املوارد ومساعدين تدريسين لتقديم الدعم 

مخطط لها £داخل غرفة الصف يف املدارس؟

قيد التنفيذ £

مستكملة £

ماحظات:

هل تم التخطيط لتوفر عاوات نقل و/أو مواصات لألطفال من ذوي 

مخطط لها £اإلعاقة الذين يجدون صعوبة يف الوصول إىل األنشطة؟

قيد التنفيذ £

مستكملة £
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ماحظات:

هل تم التخطيط لألخذ بعن االعتبار بناء وإعادة بناء وإصاح املباين 

بحيث تكون سهلة الوصول واالستخدام، مبا يف ذلك مرافق برنامج 

املياه والرصف الصحي والنظافة العامة )WASH( يف املدارس؟
مخطط لها £

قيد التنفيذ £

مستكملة £

ماحظات:

املوارد البرشية

هل تتوفر طواقم لغرف املوارد ومساعدين تدريسين لتقديم الدعم 

مخطط لها £داخل غرفة الصف يف املدارس؟

قيد التنفيذ £

مستكملة £

ماحظات:

ر
ك

يف املب
والتعا

ة 
جاب

ست
ال

ا



75

التمويل واملوازنة

هل يتم إظهار األطفال من ذوي اإلعاقة وإبراز قضاياهم واحتياجاتهم 

يف وثائق جمع الترعات )مثل النداءات العاجلة، والنداءات اإلنسانية 

للعمل من أجل األطفال، والنرات التعريفية ومقرتحات املشاريع(؟
مخطط لها £

قيد التنفيذ £

مستكملة £

ماحظات:

تنمية القدرات

هل حصل طاقم برامج التعليم عى تدريب عى إدماج األطفال من 

ذوي اإلعاقة )مثل كيفية تعديل الخدمات لتكون دامجة، والتواصل مع 

األطفال من ذوي اإلعاقة(؟
مخطط لها £

قيد التنفيذ £

مستكملة £

ماحظات:
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املشرتيات واإلمدادات

هل تم إقامة عاقات تعاون مع املديريات الحكومية، واملنظات 

املعنية باألشخاص من ذوي اإلعاقة، واملنظات غر الحكومية 

لتوفر املنتجات واإلمدادات لألطفال من ذوي اإلعاقة )مثل األجهزة 

املساندة(؟
مخطط لها £

قيد التنفيذ £

مستكملة £

ماحظات:

هل تم توفر املواد التعلّمية املعدلة/سهلة الوصول واالستخدام )مثل 

مواد تعلّم محددة، لوحات التواصل، كتب بريل، كتب صوتية(؟

مخطط لها £

قيد التنفيذ £

مستكملة £

ماحظات:

التواصل من أجل تغيري السلوك /التواصل من أجل التنمية

هل تم إنتاج مواد التواصل التي تشكل جزءاً من برامج التعليم بتنسيقن 

مخطط لها £عى األقل )مثًا الكتايب والصويت(؟

قيد التنفيذ £

مستكملة £
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ماحظات:

هل يتم إبراز األطفال من ذوي اإلعاقة يف حمات التواصل والرسائل 

ذات العاقة بالتعليم )مثاً هل يتم تضمن صور األطفال والنساء من 

ذوي اإلعاقة يف املواد(؟
مخطط لها £

قيد التنفيذ £

مستكملة £

ماحظات:
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يف مدينـة عـّان، يف األردن، توفر مراكز مكاين )سـاحات صديقـة للطفل( فرص تعليميـة لألطفال واليافعن 

مـن ذوي اإلعاقة مـن مختلف األعار.
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التعافي وإعادة البناء 7

ــاج ذوي  ــات إدم ــات وتدخ ــز عملي ــة وتعزي ــة ملأسس ــا فرص ــانية م ــة إنس ــن أزم ــايف م ــر التع يوف

اإلعاقــة التــي يتــم تنفيذهــا أثنــاء مرحلــة االســتجابة ولضــان مواصلــة تحســن حقــوق األطفــال 

ــة.  ــات الجاهزي ــى تدخ ــاء ع ــادة البن ــايف وإع ــل التع ــر مراح ــة. وتؤث ــن ذوي اإلعاق ــن م واليافع

ــة. ــة أيضــاً بالجاهزي ــاه ذات صل ــر بعــض األعــال اإلنســانية أدن ــايل، تعت وبالت

التنسيق والتخطيط4 741
قــم بتحديــد الــوزارات واملديريــات التــي تقــدم برامــج وتدخــات تعليــم لصالــح األطفــال من أ- 

ذوي اإلعاقــة أثنــاء مرحلــة االســتجابة والتــي ميكــن دمجهــا أكــرث كجــزء مــن عمليــة التخطيط 

ــة التعايف. ملرحل

احــرص عــى العمــل مــع الجهــات الحكوميــة النظــرة لتضمــن املارســات الدامجــة لإلعاقة ب- 

التــي يتــم ترســيخها يف مرحلــة االســتجابة ضمــن برامــج التعليــم النظامــي وخطــط التدريــب 

ذات الصلــة )أنظــر القســم 8-8(، والــراكات والدعــم املتواصــل، كجــزء مــن تعزيــز أنظمــة 

التعليــم )أنظــر القســم 9-8(.

ــة املخصصــة ج-  ــة بالتدخــات واملــوارد ذات الصل ــات املتعلق ــات واملعلوم ــم بدمــج البيان ق

ــات  ــر يف اآللي ــايف املبك ــتجابة والتع ــة االس ــاء مرحل ــتحداثها أثن ــم اس ــي يت ــة والت لإلعاق

ــتقبي. ــتخدام املس ــا لاس ــا وإتاحته ــدم ضياعه ــان ع ــة لض ــة القامئ ــة والدولي الحكومي

ــة د-  ــر الحكومي ــات غ ــة، واملنظ ــة ذات الصل ــات الحكومي ــركاء )املديري ــع ال ــل م إعم

ــة باألشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة، والقطــاع الخــاص(  ــة، واملنظــات املعني ــة باإلعاق املعني

لتيســر عمليــة الوصــول إىل األجهــزة املســاندة ألكــرث األرس اســتضعافاً )عــى ســبيل املثــال، 

مــن خــال املنــح، أو التأمــن الصحــي، أو منافــع الحايــة االجتاعيــة ومــن خــال تنظيــم 

ــة املشــرتيات(. ــد عملي وتوحي

إعمــل عــى إقامــة رشاكات طويلــة األمد مــع املنظــات املعنية باإلعاقــة، مبا فيهــا املنظات 	- 

املعنيــة باألشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة واملنظــات غــر الحكوميــة التــي تعمــل عــى قضايــا 

تتعلــق باإلعاقــة )أنظر املربــع 5(.

قــم بدعــم املنظــات املعنيــة باألشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة لتعزيز قدرتهــا وإرشاكهــا يف كل و- 

مــن عمليــة التخطيــط للتعــايف ويف الحــّد من مخاطــر الكــوارث))6).

أنظر مورد مفوضية الاجئني النســائية، تعزيز دور النســاء ذات اإلعاقة يف العمل اإلنســاين: دليل امليرس - عى املوقع:   (6(( 

.https://www.womensrefugeecommission.org/populations/disabilities/research-and-resources/1443-humanitarian-facilitators-guide

https://www.womensrefugeecommission.org/populations/disabilities/research-and-resources/1443-humanitarian-facilitators-guide
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التقومي واملراقبة والتقييم4 742

حتديد األطفال من ذوي اإلعاقة وتصنيف البيانات
قــم مبنــارصة تبنــي البيانــات املصنفــة حســب اإلعاقــة يف نُظــم املعلومــات الوطنيــة، وغرهــا أ- 

مــن آليــات جمــع البيانــات اإلداريــة مثــل أنظمــة معلومــات إدارة التعليــم )أنظــر املربــع 4 ()66).

ميكــن أن تكــون البيانــات اإلداريــة التعليميــة أكــرث شــمولية ودمجــاً مــن خــال تصنيــف • 

البيانــات حســب اإلعاقــة، وجمــع بيانــات حــول ســهول اســتخدام والوصــول إىل البيئــة 

واملــواد، وجمــع بيانــات حــول املــوارد البريــة والخدمــات املخصصــة لألطفــال مــن 

ذوي اإلعاقــة )مثــل املهنيــن املدربــن، غــرف املــوارد، طابعــات بريــل، إلــخ(.

أنظر املربع 3 لتحديد األطفال من ذوي اإلعاقة.ب- 

تقييم االحتياجات
شــارك يف التقييــات املتعلقــة بالتعــايف وعمليــات التخطيــط، مثــل تقييــات االحتياجــات ما ج- 

بعــد وقــوع الكــوارث، وذلــك مــن أجــل التأثــر عــى كل مــن عمليــة جمــع البيانات ونقاشــات 

ــاج  ــم إلدم ــة التعلي ــز أنظم ــاً لتعزي ــر فرص ــي توف ــط الت ــية والتخطي ــات الرئيس ــع السياس وض

األطفــال مــن ذوي اإلعاقــة)67).

قــم بجمــع وعــرض البيانــات املتعلقــة باألطفــال واليافعــن مــن ذوي اإلعاقــة يف تقييــات د- 

ــم  ــوات يت ــة فج ــة أي ــة ملعالج ــر ذات العاق ــوارث والتقاري ــوع الك ــد وق ــا بع ــات م االحتياج

ــع 4(. ــر املرب ــات )أنظ ــا يف املعلوم تحديده

يف املســوح املســتهدفة وأيــة تقييــات تشــاركية أخــرى، خصــص الوقــت واملــكان لألطفــال 	- 

مــن ذوي اإلعاقــة للتعبــر عــن آرائهــم وعــن أنفســهم حــول أولوياتهــم التــي تضمــن تعافيهــم 

وتحّســن مــن بيئتهــم )أنظــر القســم 7-2-ق(.

احــرص عــى اســتخدام منــوذج مســح القــدرات الوظيفية يف مســوح التعليــم لتحديــد األطفال و- 

مــن ذوي اإلعاقــة ولتصنيــف البيانــات حســب اإلعاقــة )أنظــر املربع 4(.

للحصول عى مزيد من املعلومات، أنظر دليل التوجيه الفني، دليل إدماج اإلعاقة يف أنظمة معلومات اإلدارة التعليمية:   (66( 

http://training.unicef.org/disability/emergencies/downloads/guide-for-including-disability-in-education-management-

.information-systems-(emis(-(1(.pdf

.(UNDP( غالباً ما يتم تنفيذ تقييامت االحتياجات ما بعد وقوع الكوارث من قبل االتحاد األورويب والبنك الدويل وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ  (67(
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مراقبة وتقييم البرنامج
قــم برصــد املارســات الجيــدة )مــا الــذي نجــح وملــاذا( التــي من شــأنها تعزيــز عمليــة إدماج ز- 

األطفــال مــن ذوي اإلعاقــة )عــى ســبيل املثــال، مــن خــال متاريــن الــدروس املســتفادة(، 

واســتخدم النتائــج لتقديــم توصيــات لرامــج التعليــم املتواصلة.

قــم بتنفيــذ املســوح املســتهدفة )مثــل تقييــات املعرفــة والتوجــه واملارســة أو التقييــات ح- 

التشــاركية( مــع الرتكيــز عــى األرس املعيشــية التــي تشــمل األطفــال مــن ذوي اإلعاقــة لتقييــم 

ــد األطفــال مــن  مســتوى تعافيهــم ومــدى وصولهــم إىل برامــج وتدخــات التعليــم، ولتحدي

ذوي اإلعاقــة غــر امللتحقــن باملــدارس)68).

قــم بتضمــن أنشــطة جمــع معلومــات نوعيــة )مثــل نقاشــات املجموعــة البؤريــة( التــي ميكن ط- 

مــن خالهــا تســجيل األثــر والتغــر يف حيــاة األطفــال واليافعــن مــن ذوي اإلعاقــة، ووصــف 

الــدروس املســتفادة والتحديــات يف التقييــم وآليــات رفــع التقاريــر.

قــم بدراســة العوامــل األخــرى مثــل النــوع االجتاعــي والعمــر ونــوع اإلعاقــة، وذلــك ملعرفــة ي- 

أي مــن مجموعــات األطفــال واليافعــن التــي مل يتــم متثيلهــا كــا ينبغــي يف وضــع الرامــج.

 احــرص عــى تضمن مســألة ســهولة وصــول األطفــال مــن ذوي اإلعاقــة إىل برامــج وتدخات ك- 

التعليــم يف جميــع التقييــات )أنظــر املربع 6(.

ملزيد من املعلومات حول وضع قوائم بجداول األطفال من ذوي اإلعاقة غري امللتحقني باملدارس، أنظر الكتيب الفني وندوة الويب الخاصة   (68(

.www.inclusive-education.org/sites/default/files/uploads/booklets/IE_Webinar_Booklet_5.pdf :باليونيسف عى املوقع
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مثال: توثيق الدروس املستفادة

تأسس فريق العمل املعني بالشيخوخة واإلعاقة )ADTF( يف الباكستان بعد الفيضانات التي 

اجتاحتها عام 2010، ونر الفريق كتاباً مرجعياً حول املارسات الدامجة التي رصدت 

التدخات الدامجة لإلعاقة والدروس املستفادة ودراسات الحالة التي نفذتها املنظات 

الدولية واملحلية الـ 10 التي يتشكل منها فريق العمل املعني بالشيخوخة واإلعاقة. وتشمل 

عدد من دراسات الحالة تدخات التعليم مثل دراسة حالة Sightsavers، والتي تركز عى 

دعم املنظمة للرنامج التجريبي الذي نفذته مديرية التعليم الفدرالية يف املدارس الدامجة 

.(6(()2011 ،CBM والصديقة للطفل )مؤسسة

احلماية االجتماعية)70)4 743
ــة إىل برامــج أ-  ــل تدخــات اإلغاث ــة أن تلعــب دوراً مهــاً يف تحوي ــة االجتاعي ميكــن للحاي

تعــايف طويلــة األمــد. فعــى ســبيل املثــال، ميكــن أن تتطــور التحويــات النقديــة يف الحاالت 

الطارئــة لتصبــح آليــات حايــة متوقعــة متوســطة أو طويلــة األمــد.

ــية ب-  ــألرس املعيش ــة ل ــة املخصص ــات النقدي ــج التحوي ــل برام ــر يف تحوي ــن، فّك ــا أمك حيث

التــي تشــمل أطفــاالً مــن ذوي اإلعاقــة إىل منــح ميكنهــا الحــّد مــن املعيقــات املاليــة التــي 

ــم 7-4-ز-م(. ــر القس ــم )أنظ ــم يف التعلي تواجهه

بنية حتتية سهلة الوصول واالستخدام4 744
يوفــر إعــادة بنــاء وتأهيــل مرافــق التعليــم فرصــة إلعــادة بنــاء مرافــق أفضــل وأكــرث أمانــاً وأســهل 

ــتخداماً. ــوالً واس وص

شــجع وادعــم الــوزارات واملديريــات املعنيــة ملراجعــة مــدى إمكانيــة الوصــول واالســتخدام أ- 

يف التصاميــم املخطــط لهــا إلعــادة بنــاء البنيــة التحتيــة املؤقتــة والدامئــة، مبــا فيهــا املــدارس 

ومرافــق برنامــج امليــاه والــرصف الصحــي والنظافــة العامــة )WASH( املوجــودة فيهــا )أنظــر 

القســم 10(.

.www.cbm.org/article/downloads/54741/ADTF_Report.pdf لاطاع عى التقرير كامًا، أنظر  (6((

https://www.unicef.org/socialprotection/framework/ :ملزيد من املعلومات حول الحامية االجتامعية والعمل اإلنساين، أنظر املوقع  (70(

.index_61912.html

عادة البناء
وإ

يف 
التعا

http://www.cbm.org/article/downloads/54741/ADTF_Report.pdf
https://www.unicef.org/socialprotection/framework/index_61912.html
https://www.unicef.org/socialprotection/framework/index_61912.html


83

 اعمــل عــى منــارصة ســهولة الوصــول لتكــون مكونــاً رئيســياً يف خطــط إعــادة البنــاء )أنظــر ب- 

القســم 10(

ــة ج-  ــة الوطني ــر األبني ــات ومعاي ــتخدام يف مدون ــول واالس ــة الوص ــز إمكاني ــى تعزي ــل ع إعم

ــة. ــات ذات العاق ــن السياس ــا م وغره

املوارد البشرية4 745
ــر أ-  ــى تطوي ــدين ع ــع امل ــات املجتم ــم ومنظ ــة والتعلي ــات الرتبي ــع وزارة ومديري ــل م إعم

ــة  ــة ذات عاق ــرات تدريبي ــون بخ ــن يتمتع ــخاص الذي ــاء األش ــم بأس ــات وقوائ ــد بيان قواع

ــع 7(. ــر املرب ــة )أنظ باإلعاق

قــم بدعــم الحكومــات املحليــة يف مراجعــة املــوارد البرية )مبا فيهــا املعلمن واملســاعدين ب- 

التدريســين وأخصائيــي عــاج النطــق واللغــة، وأخصائيي تنميــة الطفولــة املبكــرة، وأخصائيي 

ــن  ــم املؤهل ــراد الطاق ــن أف ــدد كاٍف م ــود ع ــوة إىل وج ــارصة والدع ــي(، مبن ــاج الوظيف الع

للتعامــل مــع احتياجــات األطفــال مــن ذوي اإلعاقــة.

 يف حالــة العمــل يف أيــة بيئــة تشــتمل عــى ألغــام ومخلفــات متفجــرة للحــروب، احــرص عى ج- 

دمــج التثقيــف حــول مخاطــر األلغــام يف برامــج التوعيــة العامــة والتثقيــف القامئة.

املشتريات واإلمدادات4 746
شــّجع مديــرات ووزارات التعليــم والصحــة عــى تطويــر فهــارس باألجهزة املســاندة املناســبة أ- 

ــات))7). ملختلف اإلعاق

ــول ب-  ــهلة الوص ــة وس ــدادات الدامج ــوردي اإلم ــع م ــد م ــة األم ــات طويل ــرام اتفاقي ــم بإب ق

ــرصف  ــاه وال ــج املي ــق برنام ــاندة ملراف ــات املس ــاندة ودربزين ــزة املس ــتخدام، كاألجه واالس

ــرف  ــة بأح ــل، واملكتوب ــة بري ــة بلغ ــب املكتوب ــة )WASH(، والكت ــة العام ــي والنظاف الصح

طباعــة كبــرة، والتنســيق املبســط )ســهل القــراءة( أو النصــوص املدعومــة بالرمــوز، واملــواد 

الصوتيــة واأللعــاب واملــواد التعليميــة املعدلــة مبــا يتناســب مــع األطفــال مــن ذوي اإلعاقــة 

ــم 6-3-ن و 6-3-س(. ــر القس )أنظ

لاطاع عى القامئة الكاملة التي وضعتها منظمة الصحة العاملية الخاصة مبنتجات املساندة ذات األولوية، والحصول عى مزيد من   (7((

.www.who.int/phi/implementation/assistive_technology/EMP_PHI_2016.01/en املعلومات، أنظر
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ــراء ج-  ــاندة. إج ــزة املس ــر األجه ــورد وتوف ــي ت ــرى الت ــوكاالت األخ ــداول بال ــم ج ــع قوائ ض

ــف. ــن التكالي ــل م ــن أن يقل ــرة ميك ــات كب ــرتيات بكمي مش

ــة والوطنيــة يف تضمــن إمــدادات دامجــة للمــدارس ومراكــز د-  قــم بدعــم الحكومــات املحلي

ــات  ــن عملي ــتخدام( ضم ــول واالس ــهلة الوص ــم س ــس والتعل ــواد التدري ــل م ــب )مث التدري

ــة  ــات املتعلق ــية واملعلوم ــب األساس ــاذج التدري ــا من ــا فيه ــا، مب ــي يطبقونه ــرتيات الت املش

ــا. ــن وصيانته ــتخدامها اآلم باس

التمويل واملوازنة4 746
حــّدد التمويــل املطلــوب أليــة احتياجــات تعليميــة غــر ملبــاة لألطفــال واليافعــن مــن ذوي أ- 

ــول  ــة ح ــر النهائي ــوارئ والتقاري ــاالت الط ــد ح ــا بع ــات م ــم احتياج ــر تقيي ــة يف تقري اإلعاق

ــة. العنقــود والدول

قــم بدعــم الحكومــات املحليــة والوطنيــة لتطويــر عمليــات تخطيــط دامــج وتشــاريك ووضــع ب- 

املوازنــات، باملشــاركة يف مجموعــات النقــا	 البؤريــة مــع املنظــات املعنيــة باألشــخاص 

مــن ذوي اإلعاقــة وغرهــا مــن املجموعــات املعنيــة باإلعاقــة، واتحــادات األبويــن، والخراء، 

ــم  ــات التعلي ــة تدخ ــد أولوي ــاعدة يف تحدي ــة، للمس ــن ذوي اإلعاق ــن م ــال واليافع واألطف

واســتخدام املــوارد املاليــة بفعاليــة أكــر )أنظــر املربــع 5 والقســم 7-2-ق(.

تنمية القدرات4 747
ــاذج أ-  ــد من ــة لتوحي ــات ذات الصل ــوزارات أو املديري ــن يف ال ــراء الحكومي ــع النظ ــل م اعم

ــم. ــى التعلي ــم ع ــب منتظ ــكل تدري ــى ش ــة ع ــة باإلعاق ــب الخاص التدري

ــة ب-  ــن ذوي اإلعاق ــال م ــة لألطف ــوق التعليمي ــول الحق ــي ح ــر الوع ــات لن ــد جلس ــم بعق ق

ــة. ــي الرعاي ــاين ومانح ــل اإلنس ــم العم ــن وطاق ــة واملعلم ــلطات املحلي للس

قــم بدعــم املنظــات املعنيــة باألشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة لتعزيز قدرتهــا وإرشاكهــا يف كل ج- 

مــن عمليــة التخطيــط للتعــايف ويف الحــّد مــن مخاطر الكــوارث.
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مثال: تعزيز الصمود لدى اليافعني في نيبال

استطاعت اليونيسف الوصول إىل اليافعن من ذوي اإلعاقة يف نيبال بعد الهزات األرضية 

التي رضبتها عام 2015. وقد تم إدماج هؤالء اليافعن يف تدريب املهارات االجتاعية 

واملالية الذي تم تصميمه لتعزيز صمودهم بعد وقوع الهزات األرضية. وإضافة إىل ذلك، 

تم تخصيص حلقة من الرنامج اإلذاعي املشهور Saathi Sanga Manka Kura )دردشة 

مع أعز أصدقايئ( للشباب من ذوي اإلعاقة. وتحدث رئيس االتحاد الوطني لألشخاص من 

ذوي اإلعاقة يف نيبال عن سبل تقديم املساعدة يف حاالت الطوارئ، وتحدث بعمق عن 

التحديات التي يواجهها األشخاص من ذوي اإلعاقة )اليونيسف، نيبال(.

السياسات4 747
ــد إذا مــا كانــت تأخــذ اإلعاقــة بعــن أ-  ــة لتحدي ــم الوطني قــم مبراجعــة سياســات وأطــر التعلي

ــم عــى إدماجهــم. ــار وتعــزز مــن قــدرة أنظمــة التعلي االعتب

ــن ب-  ــة، ميك ــن ذوي اإلعاق ــال م ــي األطف ــي تغط ــج الت ــم الدام ــات التعلي ــم سياس ــد تقيي عن

اســتخدام أداة الرصــد الداخــي الخاصــة باليونيســف )أنظــر امللحــق ب()72).

ــع •  ــة م ــن 1 إىل 4 مقارن ــدرج م ــؤرشات مت ــاس م ــاس مقي ــى أس ــدول ع ــم األداة ال وتقيّ

املعيــار املحــدد الــذي يغطــي املجــاالت الســتة التاليــة لسياســة التعليــم الدامــج التــي 

تغطــي األطفــال مــن ذوي اإلعاقــة: القانون/السياســة؛ والبيئــة املاديــة؛ واملــواد والتواصل؛ 

واملــوارد البريــة؛ والتوجهــات؛ وأنظمــة معلومــات إدارة التعليــم.

ــات ج-  ــل السياس ــارصة لتعدي ــائل من ــذ رس ــات وتنفي ــع توصي ــم برف ــة، ق ــتناداً إىل املراجع واس

ــات وضــع  ــة. وتوصي ــال مــن ذوي اإلعاق ــدة دامجــة لألطف القامئــة أو وضــع سياســات جدي

ــمل: ــات تش السياس

تم تطوير هذه األداة من قبل اليونيسف لرصد مخرجات خطتها االسرتاتيجية. وهناك وصف لهذا املعيار، الذي سيتم استخدامه من قبل   (72(

املكاتب الُقطرية آللية رفع التقارير، ضمن التوجيه الخاص باملكاتب الُقطرية لرصد مخرجات التعليم/مجاالت األهداف يف الخطط االسرتاتيجية 

لألعوام 4)20-7)20 و 8)20-)202. 
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ــدارس •  ــاركتهم يف امل ــة إىل ومش ــن ذوي اإلعاق ــال م ــول األطف ــاوية يف وص ــة متس فرص

النظاميــة مــن خــال برامــج التعليــم الدامــج )مثــاً، أن يــدرس األطفــال مــن ذوي اإلعاقــة 

واألطفــال اآلخريــن معــاً يف بيئــة دامجــة وليــس يف مــدارس تعليــم خــاص منفصلــة())7).

واملــواد •  التعليميــة  التحتيــة  البنيــة  مــن  لــكل  واالســتخدام  الوصــول  ســهولة 

والتعلميــة. التدريســية 

ــاء •  ــل وأثن ــا قب ــة م ــم الدامــج يف برامــج تعليم/تدريــب املعلمــن اإللزامي تضمــن التعلي

الخدمــة بحيــث ميتلــك املعلمــون الحاليــن واملســتقبلين املهــارات التــي متكنهــم مــن 

إدمــاج األطفــال مــن ذوي اإلعاقــة يف بيئــات التعليــم النظاميــة.

التنســيق مــا بــن الــوزارات لدعــم حصــول األطفــال مــن ذوي اإلعاقة عــى التعليــم )مثاً، • 

أن تقــوم وزارة الرفــاه االجتاعــي باســتحداث عمليــات تســجيل مبســطة لبطاقــات تحديــد 

اإلعاقــات واملنــح املاليــة ذات العاقــة مثــل منــح دعــم املواصات والرســوم املدرســية(.

وضــع ميزانيــة تســتجيب لإلعاقــة لاســتفادة مــن املــوارد الحالية بشــكل اســرتاتيجي )مثل • 

تعديــل بنــود التمويــل القامئــة حاليــاً املخصصــة لتدريــب املعلمــن وإعــادة تخصيــص 

بعــض البنــود للتعليــم الدامــج(، ووضــع معادلــة متويــل تأخــذ بعــن االعتبــار التكاليــف 

املرتبطــة بإدمــاج األطفــال مــن ذوي اإلعاقــة.

دعم برامج التثقيف حول مخاطر األلغام وبرامج مساندة الناجن منها.• 

أنظر دليل اليونيسكو لتخطيط التعليم يف حاالت الطوارئ وإعادة البناء )ص. 6)) لاطاع عى قامئة إيجابيات وسلبيات مدارس التعليم   (7((

الخاص: http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001902/190223e.pdf. ميكن االطاع عى مزيد من املعلومات حول نُهج التعليم الخاص/

 املدمج/الدامج يف وثيقة مؤسسة إنقاذ الطفل )2002)، املدارس من أجل الجميع. إدماج األطفال من ذوي اإلعاقة يف التعليم، ص.ص )-)): 

.www.eenet.org.uk/resources/docs/schools_for_all.pdf
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املربع 7: حتليل قطاع التعليم

إن مــن شــأن عمليــات إعــادة البنــاء، عنــد اســتثار مــوارد كثــرة يف األنظمــة والقــدرات 

والهيكليــات املاديــة، وكذلــك اســتخدام التكنولوجيــات الرقميــة، أن توفــر فرصــة للعمل 

ــم أكــرث ســهولة ووصــوالً ودمجــاً )اليونيســف، واليونيســكو،  ــج تعلي عــى تكريــس نُه

ــار  ــم، 2014(. خــذ بعــن االعتب ــة مــن أجــل التعلي ــدويل، الراكــة العاملي ــك ال والبن

األطفــال مــن ذوي اإلعاقــة عنــد تنفيــذ تحليــل قطــاع التعليــم )أنظــر املــرد، القســم 

ــن  ــم. وميك ــاع التعلي ــط قط ــن خط ــم ضم ــام التعلي ــات نظ ــات إصاح ــورة آلي 11( لبل

تضمــن التعليــم الدامــج لألطفــال مــن ذوي اإلعاقــة يف التحليــل الشــامل لقطــاع التعليم 

ــياق  ــن س ــه)74). وضم ــال التوجي ــن خ ــه م ــن بلورت ــه، أو ميك ــد ذات ــم بح ــل قائ كتحلي

الدولــة، ميكــن للتحليــل أن يأخــذ بعــن االعتبــار:

مــا هــي أوجــه التبايــن واالختــاف املوجــودة يف الوصــول إىل التعليــم واإلنجــاز • 

التعليمــي لألطفــال مــن ذوي اإلعاقــة؛

لألطفــال •  الدامــج  التعليــم  والسياســات  القوانــن  تأخــذ  مــدى  أي  إىل 

اإلعاقــة؛ ذوي  مــن 

فيهــا •  مبــا  باإلعاقــة،  العاقــة  ذات  لألنظمــة  املتوفــرة  القــدرات  هــي  مــا 

البيانــات؛ أنظمــة 

مــا هــي املعيقــات املوجــودة أمــام األطفــال مــن ذوي اإلعاقــة املتعلقــة • 

ــة  ــدارس، والبيئ ــتخدام امل ــول إىل واس ــة، والوص ــر الدامج ــم املبك ــج التعل برام

التدريســية والتعلميــة.

ما هي املعيقات املوجودة ضمن األرس )مثل املواقف والتحديات املالية(؛• 

ما هي تكلفة أنظمة التعليم الدامج املخصصة لألطفال من ذوي اإلعاقة • 

قامت كل من اليونيسف، واليونيسكو والبنك الدويل ومؤسسة الرشاكة العاملية من أجل التعليم بوضع إرشادات تحليل قطاع التعليم لدعم   (74(

الحكومات يف عملية إعداد تحليل قطاع التعليم عى املستوى القطاعي يف كل بلد. وسيشتمل املجلد الثالث الذي سيتوفر قريباً عى فصل حول 

التعليم الدامج لألطفال من ذوي اإلعاقة )املسودة متوفرة عند الطلب). يف عام 7)20، سيتم تجربة مسودة هذا الفصل يف غانا، وعند االنتهاء من 

.www.globalpartnership.org :نسخته النهائية سيكون متوفراً عى هذا املوقع
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مثال: االنتقال من التعليم اخلاص إلى التعليم الدامج في دولة فلسطني

تشرتط وزارة الرتبية والتعليم العايل يف دولة فلسطن أن يتم بناء جميع املدارس الجديدة 

مبا ميكنها من استيعاب األطفال من ذوي اإلعاقة. وإضافة إىل ذلك، أطلقت الوزارة 

- بالتعاون مع تسع وكاالت من األمم املتحدة - رزمة برامج “التعليم من أجل الجميع” 

لضان تحقيق التعليم النوعي لجميع األطفال الفلسطينين من خال برامج تدريب املعلم. 

والتعليم الدامج هو الهدف األسمى بالنسبة لها، لكن الوزارة تدرك أن هذا غر ممكن دامئاً 

عى املدى القصر. يف الوقت الحايل، تقدم الوزارة الدعم لـ 15 مدرسة للتعليم الخاص 

مخصصة لألطفال الذين يعانون من متازمة داون ومن إعاقات برصية أو سمعية. وإضافة 

إىل ذلك، تم تأسيس 188 غرفة موارد يف املدارس االبتدائية يف جميع مناطق الضفة الغربية 

لتوفر الدعم األكادميي الفردي والدعم العاجي لألطفال من ذوي اإلعاقة الذين يحتاجون 

.)2016b ،إىل مساندة )اليونيسف

عادة البناء
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قائمة حتقق خاصة مبرحلة التعافي وإعادة البناء4 -741
قامئــة التحقــق، املأخــوذة مــن األعــال املدرجــة ضمــن الرامــج واملحــددة يف هــذه الوثيقــة، مــن 

شــأنها املســاعدة يف تخطيــط وتقييــم إذا مــا كانــت األعــال الرئيســية تشــمل األطفــال واليافعــن 

مــن ذوي اإلعاقــة يف مرحلــة التعــايف وإعــادة البنــاء. الســتكال قامئــة التحقــق، قــد يتطلــب عقــد 

جلســات نقــا	 مــع الزمــاء اآلخريــن. وســيكون مــن املفيــد جــداً اســتكال قامئــة التحقــق مــن 

ــة  ــة قابل ــخ إضافي ــى نس ــول ع ــن الحص ــيقي. ميك ــاع تنس ــق أو اجت ــاع للفري ــد اجت ــال عق خ

http://training.unicef.org/disability/emergencies/ :للطباعــة من قامئــة التحقــق عــى املوقــع

.education.html

االعتبارات املتعلقة بإدماج األطفال من ذوي اإلعاقة يف مرحلة التعايف وإعادة 

البناء

التنسيق والتخطيط

هل عاقات التعاون املقامة مع الوزارات واملديريات التي تقدم 

فرص تعليمية لألطفال من ذوي اإلعاقة هي عاقات مستدامة عى 

املدى الطويل؟

مخطط لها £

قيد التنفيذ £

مستكملة £
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هل تم تضمن القضايا واملسائل املتعلقة باألطفال من ذوي اإلعاقة 

يف خطط التعايف الخاصة بالتعليم؟

مخطط لها £

قيد التنفيذ £

مستكملة £

ماحظات:

هل تشتمل الخطط الهادفة إىل تعزيز أنظمة التعليم عى توفر 

خدمات لألطفال من ذوي اإلعاقة؟

مخطط لها £

قيد التنفيذ £

مستكملة £

ماحظات:

التقويم واملراقبة والتقييم

هل تقوم أنظمة املعلومات الوطنية )مثل أنظمة معلومات إدارة 

التعليم( بجمع البيانات حول األطفال من ذوي اإلعاقة؟

مخطط لها £

قيد التنفيذ £

مستكملة £

ماحظات:

عادة البناء
وإ

يف 
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هل تعر تقييات احتياجات التعليم املتعلقة بالتعايف وإعادة البناء 

عن احتياجات األطفال من ذوي اإلعاقة وهل تشمل بيانات مصنفة 

حسب اإلعاقة؟

مخطط لها £

قيد التنفيذ £

مستكملة £

ماحظات:

هل املراقبة املتصلة بالتعليم وعمليات اإلباغ والتقييات ترصد 

معلومات حول الوصول إىل الخدمات، وهل ترصد التحديات التي 

يواجهها األطفال من ذوي اإلعاقة؟

مخطط لها £

قيد التنفيذ £

مستكملة £

ماحظات:

هل تم التشاور مع األطفال من ذوي اإلعاقة وأرسهم واملنظات 

املعنية باألشخاص من ذوي اإلعاقة كجزء من مرحلة التعايف وإعادة 

البناء؟

مخطط لها £

قيد التنفيذ £

مستكملة £
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ماحظات:

بنية تحتية سهلة الوصول واالستخدام

هل تعتمد عملية إعادة بناء البنية التحتية الخاصة بالتعليم )مثل 

املدارس وساحات اللعب( عى إمكانية وصول األشخاص من ذوي 

اإلعاقة إليها كمعيار من معاير بنائها؟

مخطط لها £

قيد التنفيذ £

مستكملة £

ماحظات:

املشرتيات واإلمدادات

هل تم إقامة رشاكات مع الحكومة ومزودي الخدمات من أجل 

توفر أجهزة مساندة ومواد تعليمية مواءمة ومعدلة لألطفال من ذوي 

اإلعاقة، واملنظات غر الحكومية التي تعمل مع األشخاص من 

ذوي اإلعاقة؟

مخطط لها £

قيد التنفيذ £

مستكملة £

ماحظات:

املوارد البرشية

عادة البناء
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هل ترصد قواعد البيانات والقوائم ذات العاقة بالعمل اإلنساين 

معلومات حول الطاقم واملوظفن من ذوي الخرة يف مجال اإلعاقة 

)مثل معلمي التدريس الخاص، مرتجمي لغة اإلشارة(؟

مخطط لها £

قيد التنفيذ £

مستكملة £

ماحظات:

التمويل واملوازنة

هل تشتمل موازنات إعادة بناء املرافق التعليمية عى متويل مرافق 

وتدخات سهلة الوصول واالستخدام من قبل األطفال من ذوي 

اإلعاقة؟

مخطط لها £

قيد التنفيذ £

مستكملة £

ماحظات:

بناء القدرات

هل يشتمل التدريب الخاص بالتعليم يف حاالت الطوارئ عى 

مكونات تتعلق بكيفية االستجابة لحقوق واحتياجات األطفال من 

ذوي اإلعاقة؟

مخطط لها £

قيد التنفيذ £

مستكملة £
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ماحظات:

السياسات

مخطط لها £هل تم مراجعة سياسات التعليم بهدف تعزيز أنظمة التعليم الدامج؟

قيد التنفيذ £

مستكملة £

ماحظات:

عادة البناء
وإ

يف 
التعا



سـجى، 13 سـنة، تلعـب بكرتهـا. “أحب لعب كـرة القدم. فحـن ألعب كرة القدم، أل أشـعر أننـي فقدت أي 

يشء عـى اإلطـاق”. تقـول سـجى. لقـد فقدت سـجى أعز أربعـة أصدقـاء عليها بسـبب تعرضهـم لهجوم 

بالقنابـل يف مدينـة حلـب يف سـوريا وقد فقـدت رجلها يف ذلـك الحادث.
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أفكار عملية مفيدة 7

هــذا القســم هــو عبــارة عــن مرجــع يسرتشــد بــه مســؤولو العمــل اإلنســاين عنــد مشــاركتهم بشــكل 

ــة مــن ذوي  مبــارش مــع األطفــال واليافعــن مــن ذوي اإلعاقــة وأرسهــم مبــا فيهــم مانحــي الرعاي

اإلعاقــة، )عــى ســبيل املثــال أثنــاء إجــراء مشــاورات مــع الفئــات الســكانية املتأثــرة، أو عنــد زيــارة 

ســاحات التعلّــم املؤقتــة، أو عنــد تصميــم رســائل موجهــة للفئــات الســكانية املتأثــرة(.

املصطلحات))7)4 741
ــة  ــن ذوي اإلعاق ــن م ــال واليافع ــا األطف ــع قضاي ــل م ــتخدمة للتعام ــات املس ــر املصطلح وتعت

ــم  ــن أهميته ــل م ــا أن تقل ــا إم ــث أنه ــة حي ــات مهم ــواد أ مصطلح ــم يف امل ــدث عنه أو للتح

ــرث. ــم أك أو متكنه

احــرص عــى اســتخدام مصطلحــات بصيغــة املتكلــم )عــى ســبيل املثــال »طفــل ذو إعاقة«، أ- 

ــاة  ــس »فت ــرصي« ولي ــز ب ــن عج ــاين م ــاة تع ــة« أو »فت ــاة مكفوف ــاق«؛ »فت ــل مع ــس »طف ولي

عميــاء«(.

ال تســتخدم مصطلحــات تنطــوي عــى تضمينــات ســلبية، مثــل »يعاين/تعــاين«، أو »معانــاة« ب- 

أو »معــاق/ة«. اســتخدم مصطلــح »مســتخدم لكــريس متحــرك« وليــس »ملــزم باســتخدام« أو 

»مقيــد بكــريس متحــرك«.

استخدم مصطلح »أشخاص با إعاقات« وليس أشخاص »طبيعين« أو »عادين«.ج- 

ــن ذوي د-  ــخاص م ــة واألش ــن ذوي اإلعاق ــال م ــارة إىل األطف ــارات لإلش ــتخدم االختص ال تس

ــة)76). اإلعاق

ــمعية 	-  ــة والس ــدية والبرصي ــات: الجس ــواع اإلعاق ــف أن ــبة ملختل ــات مناس ــتخدم مصطلح اس

ــم 11(. ــرد، القس ــر امل ــي )أنظ ــي االجتاع ــز النف ــة والعج والفكري

ملزيد من املعلومات حول املصطلحات املتعلقة باإلعاقات، أنظر منوذج آليات التواصل الشاملة الذي وضعته اليونيسف، عى املوقع:   (7(( 

.www.unicef.org/disabilities/index_90418.html

يستخدم ميثاق حقوق األشخاص من ذوي اإلعاقة )CRPD) مصطلح »األطفال من ذوي اإلعاقة« و »األشخاص من ذوي اإلعاقة«. تبعاً لوصمة العار والتمييز   (76(

الذي يعاين منه األطفال واليافعني من ذوي اإلعاقة منذ زمن طويل، فهم يفضلون بأن يُشار إليهم كأطفال وأشخاص، وبالتايل فإن استخدام االختصارات يحرمهم من 

ذلك.

http://www.unicef.org/disabilities/index_90418.html
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التواصل مع األطفال واليافعني من ذوي اإلعاقة)77)4 742
حيثــا أمكــن، تحــدث مــع األطفــال أو اليافعــن مــن ذوي اإلعاقــة مبــارشة وحــاول الحصــول أ- 

منهــم عــى املعلومــات، وليــس فقــط مــن خــال مقّدمــي الرعايــة املخصصــن لهــم.

كــن صبــوراً. ال تضــع افرتاضــات مســبقة. تأكــد مــن أنــك فهمــت مــا كان يريــد الطفــل التعبــر ب- 

. عنه

حيثــا اقتــىض األمــر ذلــك، حــّدد أفــراد املجتمــع الذيــن ميكنهــم تيســر عمليــة التواصــل مع ج- 

األطفــال مــن ذوي اإلعاقــة )مثــل مرتجمــي لغــة اإلشــارة، أو املنظــات املعنيــة باألشــخاص 

مــن ذوي اإلعاقــة، أو التعليــم الشــامل أو معلمــي التعليــم الخــاص، ومقدمــي الرعايــة لألطفال 

مــن ذوي اإلعاقــة اآلخريــن، وأخصــايئ عــاج النطــق واللغــة(.

ــي د-  ــل أخصائي ــة، مث ــة مــع األطفــال مــن ذوي اإلعاق ــة أو املتخصصــة العامل ــم املدرب الطواق

ــة  ــي الراعي ــا دعــم مقدم ــة املبكــرة، ميكنه ــر الطفول ــي تطوي ــة وأخصائي عــاج النطــق واللغ

ــة. ــن ذوي اإلعاق ــن م ــم أو اليافع ــع أطفاله ــل م ــل والتفاع للتواص

األطفــال واليافعــون مــن ذوي اإلعاقــة الســمعية )الصــّم أو الذيــن يواجهون صعوبة يف الســمع( 	- 

غالبــاً مــا يســتخدمون لغــة اإلشــارة. وإذا كان هنــاك طفــل/ة أو مقــدم/ة رعايــة ال يعرف/تعــرف 

لغــة اإلشــارة، اســتخدم لغــة الجســد واملعينــات البرصيــة أو كلــات رئيســية، وتحــدث ببــطء 

وبوضوح.

وعند التحدث مع طفل يقرأ الشفاه، احرص عى التواصل معه بالعن وال تغلق فمك.• 

بالنســبة لألطفــال واليافعــن مــن ذوي اإلعاقــة البرصيــة )املكفوفــن أو ممــن لديهــم قصــور و- 

يف الرؤيــة(:

قم بوصف املحيط )مثل الغرفة الصفيّة( وعرّف عى األشخاص الحارضين.• 

اســتخدم »طريقــة الســاعة« )أنظــر الشــكل 4( ملســاعدة األطفــال واليافعــن األكــر ســناً • 

عــى تحديــد مــكان األشــخاص واألشــياء )مثــاً، »يقــع املرحــاض باتجــاه الســاعة 3« 

إذا  و 10«  الســاعة 8  بــن  موجــودة  »األلعــاب  أو  عــى ميينهــم،  مبــارشة  كان  إذا 

ــارهم(. ــى يس ــت ع كان

ملزيد من املعلومات حول التواصل مع األطفال من ذوي اإلعاقة، أنظر منوذج آليات التواصل الشاملة الذي وضعته اليونيسف، عى املوقع:   (77(

.www.unicef.org/disabilities/index_90418.html
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الشكل 4: طريقة الساعة

املصدر: قسم اإلعاقة لدى اليونيسف، 2017.

ــى •  ــرف ع ــم والتع ــاعدة يف التعل ــها املس ــة وتحسس ــياء املختلف ــس األش ــن للم وميك

ــدة. ــذاء وأدوات املائ ــياء كالغ األش

اطلــب اإلذن إذا مــا عرضــت توجيــه أو ملــس الطفــل أو أجهزتــه املســاعدة، كالكــرايس • 

املتحركــة أو العصــا البيضــاء.

ــة يف التواصــل أو فهــم الرســائل، اســتخدم التواصــل ز-  ــع يواجــه صعوب إذا كان الطفــل أو الياف

اللفظــي الواضــح وخــذ مــا يــي بعــن االعتبــار:

اســتخدم األغــراض التــي متثــل مختلــف األنشــطة لدعــم قــدرة الطفــل أو اليافــع عــى • 

فهــم أو توقــع مــا ســيحدث بعــد ذلــك مــن أجــل تكريــس الترصفــات النمطيــة.

ــياء •  ــب أش ــراض لطل ــتخدم األغ ــاً اس ــة أيض ــن ذوي اإلعاق ــن م ــال واليافع ــن لألطف مك

ــة(. ــة الصفيّ ــاض يف الغرف ــة املرح ــارة إىل عام ــال، اإلش ــبيل املث ــى س ــة )ع معين
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قــم بدعــم األطفــال واليافعــن يف تطويــر كتــاب أو لوحــة أو بطاقــات تحتــوي عــى صــور • 

أو رســومات ذات عاقــة باملشــاعر أو باالســتجابة لألســئلة )أنظــر الشــكل 5(. وميكنهــم 

اســتخدام هــذه الكتــب أو اللوحــات أو البطاقــات للتعبــر عــن القضايــا التــي تهمهــم أو 

.(78()2007 ،Novita( صحتهــم أو احتياجاتهــم الغذائيــة أو رغبتهــم باللعــب

الشكل 5: لوحات وكتب التواصل

.2017 ،Novita املصدر: معدلة عن نوفيتا

ــر الوجــه •  ــم تعاب ــة عــى رصــد وتعل ــن ومقدمــي الرعاي ــب املعلمــن واألبوي ــم بتدري ق

الدقيقــة أو حــركات الجســد التــي يســتخدمها الطفــل/ة أو اليافــع/ة للتعبــر عــن شــعوره أو 

شــعورها )مثــل الشــعور بعــدم االرتيــاح أو الســعادة أو الجــوع أو العطــش(.

ــة •  ــر خاصي ــات توف ــى تطبيق ــة ع ــزة اللوحي ــة واألجه ــف الذكي ــتمل الهوات ــن أن تش ميك

ــن  ــزة ميك ــاك أجه ــا أن هن ــور. ك ــوز الص ــى رم ــط ع ــد الضغ ــويت عن ــرج الص املخ

ــويت))7). ــرج الص ــل املخ ــاعدة يف تواص ــزة مس ــتخدامها كأجه اس

إذا كان ذلك ممكناً للطفل، ميكن تطوير كتب أكرث تعقيداً تحتوي عى رموز صورية يتم ترتيبها يف فئات مختلفة يف كل صفحة )مثًا، طعام،   (78(

مواد مطبخ، مابس، مواد مدرسية). وميكن استخدام بادءات الجمل األولية نفسها )مثاً، أنا أريد، أنا ال أريد، أرى، أسمع، أشعر، إنّها). فهذا يتيح 

للمتعلّم استخدام جمل كاملة حتى لو مل يكن بوسعه النطق.

https://www.nationalautismresources.com/speech- :لاطاع عى أمثلة عى األجهزة املساعدة يف تواصل املخرج الصويت، أنظر  (7((

.communication/aac-devices/

دة
في

 م
ة

لي
عم

م 
كا

أف

https://www.nationalautismresources.com/speech-communication/aac-devices/
https://www.nationalautismresources.com/speech-communication/aac-devices/


100

مواءمة املعلومات مبا يتناسب مع األشخاص من ذوي اإلعاقة)80)4 743
احــرص عــى اســتحداث معلومــات حــول العمــل اإلنســاين بتنســيقات مختلفــة. فهــذا مــن شــأنه 

ــة  ــدية والفكري ــة الجس ــن ذوي اإلعاق ــة م ــي الرعاي ــن ومقدم ــال واليافع ــول األطف ــان وص ض

ــا. ــات وفهمه ــة إىل املعلوم ــمعية والبرصي والس

والتنســيقات ســهلة الوصــول مــن قبــل األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة البرصيــة )املكفوفــن أ- 

ــى  ــة ع ــائل النصي ــة والرس ــات الضخم ــمل املطبوع ــة( تش ــور يف الرؤي ــم قص ــن لديه وم

الهواتــف )معظــم الهواتــف الذكيــة تحتــوي عــى تطبيقــات مجانيــة للتعليــق الصــويت(، ولغــة 

ــة. ــة والصوتي ــات اإلذاعي ــل واإلعان بري

وميكــن أيضــاً لألشــخاص الذيــن ميتلكــون برنامــج لقــراءة الشاشــة يف حواســيبهم الوصــول ب- 

إىل املعلومــات اإللكرتونيــة )مثــل رســائل الريــد اإللكــرتوين أو تنســيقات النصــوص(.

وتشــمل التنســيقات ســهلة الوصــول مــن قبــل األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة الســمعية )الصــّم ج- 

ــة  ــات توضيحي ــة وتعليق ــائل نصي ــرة ورس ــات كب ــمع( مطبوع ــور يف الس ــم قص ــن لديه أو م

وترجمــة للغــة اإلشــارة لاجتاعــات واإلعانــات املتلفــزة.

ــة د-  ــة الفكري ــل األشــخاص مــن ذوي اإلعاق ــي تكــون ســهلة الوصــول مــن قب والتنســيقات الت

تشــمل اللغــة املبســطة واإلشــارات البرصيــة، مثــل التصويــرات والرســوم والصــور عــى املواد 

املطبوعــة))8).

ــة باألشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة وغرهــا 	-  قــم بتنظيــم ور	 عمــل إلرشاك املنظــات املعني

ــات املتنوعــة يف  ــال واليافعــن مــن ذوي اإلعاق ــة واألطف ــة باإلعاق مــن املجموعــات املعني

عمليــة تصميــم ومراجعــة وتوزيــع مــواد التواصــل، مثــل الرامــج اإلذاعيــة التــي ينفذهــا يافعون 

مــن ذوي اإلعاقــة )أنظــر املربــع 5 والقســم 7-2-ق()82).

ملزيد من املعلومات حول كيفية بلورة رسائل دامجة، أنظر منوذج آليات التواصل الشاملة الذي وضعته اليونيسف، عى املوقع:   (80( 

.www.unicef.org/disabilities/index_90418.html

https://www.gov.uk/government/ :لاطاع عى مثال عى نسخة سهلة القراءة من ميثاق حقوق األشخاص من ذوي اإلعاقة، أنظر  (8((

.uploads/system/uploads/attachment_data/file/345108/easy-read-un-convention.pdf

لاطاع عى مثال عن التواصل سهل الوصول واالستخدام لألشخاص من ذوي مختلف أنواع اإلعاقات، أنظر وصلة الفيديو الخاصة   (82(

.https://www.youtube.com/watch?v=M015lGIF1MA :باليونيسف حول التواصل الدامج املتعلق بفريوس إيبوال يف سرياليون
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إعداد رسائل شاملة لألطفال من ذوي اإلعاقة))8)4 744
الطريقــة التــي يتــم مــن خالهــا تصويــر األطفــال مــن ذوي اإلعاقــة مــن شــأنها املســاعدة يف الحــّد 

ــز تجاههــم، وتعــزز مــن الوعــي حــول احتياجاتهــم  ــة الســائدة عنهــم والتحي مــن الصــورة النمطي

وقدراتهــم. ميكــن أن تكــون كافــة آليــات التواصــل املتعلقــة بــكل مــن العمــل اإلنســاين 

ــة. ــاملة لإلعاق ــة ش والتنمي

احــرص عــى متثيــل تنــوع املجتمــع مــن خــال اســتخدام صــور ألطفــال مــن ذوي اإلعاقــة أ- 

يف معلومــات التعليــم ســواء تلــك املتعلقــة باإلعاقــة أو غــر املتعلقــة بهــا.

قــم بتصويــر األطفــال مــن ذوي مختلــف أنــواع اإلعاقــات كجــزء مــن مجموعــات األطفــال، ب- 

وليــس تصويرهــم لوحدهــم أو بشــكل منفصــل عــن املجموعــة.

قــم بتصويــر األطفــال مــن ذوي اإلعاقــة ومقدمــي الرعايــة املخصصــن لهــم وهــم يشــاركون ج- 

بشــكل فاعــل يف األنشــطة )مثــل غســل األيــدي أو اللعــب أو تواجدهــم يف ســاحات التعلــم 

املؤقتــة(.

قم مبواءمة أدوات التواصل القامئة لرفع مستوى الوعي حول اإلعاقة.د- 

 •.(84()CHAT( التواصل الخاص بحقيبة أدوات العمل اإلنساين

ــال •  ــراً لألطف ــر من ــة )C4D( الخاصــة باليونيســف: وف ــن أجــل التنمي ــات التواصــل م آلي

واليافعــن مــن ذوي اإلعاقــة مــن خــال التحشــيد االجتاعــي وإرشاكهــم يف حمــات 

ــز عــى عكــس صــورة إيجابيــة عــن اإلعاقــة، بهــدف  التواصــل كممثلــن رئيســين، وركّ

تغيــر األعــراف االجتاعيــة والحــّد مــن أثــر وصمــة العــار والتمييــز.

ملزيد من املعلومات حول كيفية بلورة رسائل دامجة، أنظر منوذج آليات التواصل الشاملة الذي وضعته اليونيسف، عى املوقع:   (8(( 

.www.unicef.org/disabilities/index_90418.html

.https://www.adelaide.edu.au/accru/projects/effectivecomms/6-C4D-CHAT_Proof-2.pdf أنظر  (84(
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إدماج األطفال من ذوي اإلعاقة في األنشطة الرياضية وأنشطة 4 745
اللعب))8)

ــة أ-  ــات التطوعي ــة واملنظ ــن ذوي اإلعاق ــخاص م ــة باألش ــات املعني ــإرشاك املنظ ــم ب ق

ــب. ــة واللع ــطة الرياضي ــل يف األنش ــات األه وجمعي

قم بدعوة الرياضين من ذوي اإلعاقة باملشاركة يف األنشطة الرياضية.• 

شــجع عــى دعــم األقــران لألقــران مــع األطفــال مــن ذوي اإلعاقــة واألطفــال • 

اآلخريــن للتــدرب واللعــب معــاً، بتشــجيعهم عــى مســاعدة بعضهــم البعــض يف 

تحقيــق هــدف مشــرتك.

ــن ب-  ــال م ــع األطف ــاكاة م ــطة املح ــاركة يف أنش ــب واملش ــى اللع ــة ع ــي الرعاي ــّجع مانح ش

ذوي اإلعاقــة يف البيــت والســاحات الصديقــة للطفــل، مــن خــال تنظيــم ور	 عمــل حــول 

ــكل 6(. ــر الش ــم )أنظ ــة وأطفاله ــي الرعاي ــب لألهل/مانح ــى اللع ــة ع ــاكاة القامئ املح

الشكل 6: أهل وأشقاء يلعبون مع األطفال من ذوي اإلعاقة

املصدر: معدلة عن مؤسسة هانديكاب إنرتناشينال، 2010

ملزيد من املعلومات حول إدماج األطفال واليافعني من ذوي اإلعاقة يف األنشطة الرياضية والرتفيهية، أنظر وثيقة مؤسسة هانديكاب   (8((

.https://www.sportanddev.org/sites/default/files/downloads/sport_and_play_for_all.pdf :إنرتناشينال “الرياضة واللعب للجميع
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عنــد إرشاك األطفــال مــن ذوي اإلعاقــة يف األنشــطة الرياضيــة والجســدية، خــذ مــا يــي بعــن ج- 

االعتبار: 

شــّجع عــى تنفيــذ أنشــطة ميكــن لألطفــال مــن ذوي اإلعاقــة املختلفــة مارســتها بتعديل • 

بســبط أو دون أي تعديــل عــى اإلطاق.

قــم مبواءمــة األنشــطة حســب العمــر )مثــاً، تفاعــل ولعــب مانحة/مانــح الرعايــة للرّضــع • 

وصغــار األطفــال، ألعــاب تنمــي املهــارات االجتاعيــة لــدى اليافعــن(.

احــرص عــى التخلــص مــن أيــة مخاطــر تهــدد الســامة وإمكانيــة الوصــول واالســتخدام • 

)مثــاً، احــرص عــى أن تكــون األســطح مســتوية وتوفــر اإلنــارة الجيــدة(. وقــم بتقييــم 

املخاطــر املحتملــة يف األلعــاب.

ّحــدد الهــدف مــن اللعبــة وقــم مبواءمتــه بحيــث ميكــن تحقيقــه أو مشــاركته مــن قبــل • 

ــال، الكــرايس املوســيقية)86): األطفــال مــن ذوي مختلــف اإلعاقــات. عــى ســبيل املث

ميكــن مارســة هــذه اللعبــة باســتخدام املوســيقى واملؤثــرات البرصيــة )مثــاً، رفــع ••

ــال مــن  ــت املجموعــة تشــتمل عــى أطف ــا تتوقــف املوســيقى( إذا كان ــد عندم الي

ذوي اإلعاقــات الســمعية.

وميكــن مارســة اللعبــة مــن خــال مامســة الكــرايس باليــد إذا اشــتملت املجموعة ••

عــى أطفــال مــن ذوي العجــز البــرصي.

قــم بتعديــل قواعــد اللعبــة مبــا يتناســب مــع قــدرات كافــة األطفــال. عــى ســبيل املثــال، • 

اجعــل منطقــة اللعــب أكــر أو أصغــر، أو اســتخدم مــواد لعــب مســموعة أو ذات ألــوان 

براقــة )مثــل وضــع أجــراس يف الكــرات( أو ميكــن مارســة اللعبــة أثنــاء الجلــوس )مثــل 

كــرة الطائــرة عــى املقاعــد(.

قــم بتخفيــض مــدة األنشــطة وزيــادة فــرتات االســرتاحة، كــا يتطلب األمــر. )قد يســتخدم • 

األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة الجســدية طاقــة وتركيــز أكر للتحكــم يف حركة جســدهم(.

قــم بالجمــع بــن األطفــال واليافعــن مــن ذوي اإلعاقــة الذهنيــة والذيــن قــد يحتاجــون • 

إىل دعــم يف فهــم قواعــد اللعبــة وبــن أحــد األقــران إىل أن ميتلكــوا الثقــة عــى املشــاركة 

دون مســاعدة أحــد.

لعبة الكرايس املوسيقية هي عبارة عن لعبة دائرية بحيث يكون هناك عدد كرايس أقل بكريس واحد من عدد الاعبني الذين يتنافسون   (86(

عى كريس وهم ميشون حول املحيط الدائري للكرايس. وعندما تتوقف املوسيقى، يرسع كل واحد من الاعبني إىل الجلوس يف كريس والاعب الذي 

ال يستطيع الحصول عى كريس يتم إقصاءه من اللعبة. وبعد ذلك، يتم إزالة كريس واحد ليبقى عدد الكرايس أقل من عدد الاعبني بواحد. ومن ثم، 

تستأنف املوسيقى وتتكرر الدورة إىل أن يبقى فائز واحد فقط يف نهاية املطاف.
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قــم بدعــم األطفــال واليافعــن مــن ذوي اإلعاقــة التواصليــة الــذي قــد يحتاجــون إىل دعــم • 

لفهــم قواعــد اللعبــة أو للمشــاركة إذا كانــت اللعبــة تتطلــب التحــدث. وميكــن اســتخدام 

كتب/لوحــات أو مســاعدات التواصــل لدعــم املشــاركة.

احــرص عــى زيــادة عدد فــرتات االســرتاحة لألطفــال واليافعــن مــن ذوي اإلعاقة النفســية • 

االجتاعيــة والذيــن قــد يعانــون مــن اإلرهــاق برعــة أو يحتاجــون إىل دعــم للتعبــر عــن 

ــاعرهم أو مخاوفهم. مش

قــم بوصــف األلعــاب أو توفــر تلميحــات صوتيــة لألطفــال واليافعــن مــن ذوي • 

اإلعاقــة البرصيــة.

احــرص عــى توفــر تلميحــات برصيــة لألطفال عــى اليافعــن مــن ذوي اإلعاقة الســمعية • 

الذيــن قــد يحتاجــون إىل توجيــه يك يــروا أو يشــاركوا يف اللعبة.
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عـي، 9 سـنوات، يتمـرّن عـى كتابـة األحـرف األبجديـة عـى لـوح يف سـاحة صديقـة للطفـل يف مخيـم 

للنازحـن يف مدينـة بغـداد يف العـراق.
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أفكار مفيدة حول توفير بنية حتتية سهلة الوصول واالستخدام)87) -1

يعــاين األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة مــن عــدة معيقــات للوصــول إىل تدخــات التعليــم واملدارس 

وســاحات التعلـّـم املؤقتــة، واملعلومــات ذات العاقــة. وتتعلــق هــذه األفــكار املفيدة حول ســهولة 

الوصــول واالســتخدام بتحديــد والتغلــب عــى املعيقــات الجســدية يف البيئــة والبنية التحتيــة. وهذه 

األعــال هــي عبــارة عــن معايــر دنيــا لجعــل البنيــة التحتيــة ذات العاقــة بالتعليــم ســهلة الوصــول 

واالســتخدام، وميكــن تطبيقهــا عــى أي مرفــق يقــدم تدخــات تعليميــة )مثــل الســاحات الصديقــة 

للطفــل، ســاحات التعلّم املؤقتــة، املــدارس()88).

 )WASH( ــة ــة العام ــة والنظاف ــرصف الصحي ــاه وال ــج املي ــاع برنام ــاء يف قط ــّث الزم ــب ح ويج

والحايــة عــى التأكــد مــن أن تكــون كافــة املرافــق التــي تقــدم تدخــات التعليــم مرافــق ســهلة 

ــن ود	  ــل اليدي ــق غس ــض ومراف ــون املراحي ــب أن تك ــع. ويج ــتخدام للجمي ــول واالس الوص

ــل  ــن قب ــتخدام م ــول واالس ــهلة الوص ــي س ــق تعليم ــل أي مرف ــاه داخ ــاط املي ــتحام ونق االس

ــة  ــي والنظاف ــرصف الصح ــاه وال ــب “املي ــر كتي ــة )أنظ ــة املختلف ــن ذوي اإلعاق ــخاص م األش

.(8(())WASH( العامــة 

وحيثــا أمكــن، ميكــن للمستشــارين يف مجــال إمكانيــة الوصــول املســاعدة يف تقييــم وتخطيــط 

واإلرشاف عــى وتدقيــق عمليــات بنــاء وإعــادة بنــاء مرافــق تعليميــة بحيــث تكــون مرافــق ســهلة 

الوصــول واالســتخدام)0)).

 قــم مبراجعــة املعايــر الوطنيــة الخاصــة بســهولة الوصــول واالســتخدام. وإذا مل يكن هنــاك معاير أ- 

وطنيــة، ميكــن اســتخدام املعايــر الدولية لبلــورة تصميم املــدارس وســاحات التعلّم املؤقتــة)))).

تتمحــور إمكانيــة وســهولة الوصــول حول مبــدأ “الوصــول، والدخــول، والتحرك، واالســتخدام” ب- 

)RECU(: ميكــن لألشــخاص الذيــن يعانــون مــن أي نــوع مــن اإلعاقــة الوصــول إىل ودخــول 

والتحــرك يف واســتخدام أي مرفــق ذي صلــة بالتعليــم يف حركــة مســتمرة )عــى ســبيل املثــال، 

ــة معيقات( دون مواجهــة أي

جميع املواصفات املذكورة هي مواصفات مأخوذة من مورد اليونيسف: مكونات سهلة الوصول واالستخدام للبيئة املبنية: اإلرشادات الفنية للتصميم   (87(

www.unicefinemergencies.com/downloads/eresource/docs/Disability/annex12 technical cards for accessible construction.:الشامل
.(unpublished UNICEF 2016 document( pdf

https://reliefweb.int/report/world/compendium-transitional-learning- :لاطاع عى توجيه تصميم وبناء ساحات التعلّم املؤقتة، أنظر  (88(

spaces-tls-resilient-design-and-construction

.http://training.unicef.org/disability/emergencies/wash.html أنظر  (8((

يحتفظ التحالف العاملي للتكنولوجيات والبيئات سهلة الوصول واالستخدام )GAATES)، نيابة عن اليونيسف، بقاعدة بيانات للمستشارين املؤهلني   ((0(

يف مجال سهولة الوصول واالستخدام يف كثري من البلدان وكافة املناطق. وميكن الحصول عى مزيد من املعلومات من خال إرسال رسالة بريد إلكرتوين عى 
disabilities@unicef.org :العنوان

أنظر وثيقة: إنشاء األبنية: إمكانية الوصول إىل بيئة البناء وقابلية استخدامها )))20)، منظمة املعايري الدولية )ISO). وميكن الوصول إىل هذه الوثيقة   ((((

من خال الزماء يف اليونيسف من خال قسم اإلمدادات.

http://www.unicefinemergencies.com/downloads/eresource/docs/Disability/annex12%20technical%20cards%20for%20accessible%20construction.pdf
http://www.unicefinemergencies.com/downloads/eresource/docs/Disability/annex12%20technical%20cards%20for%20accessible%20construction.pdf
https://reliefweb.int/report/world/compendium-transitional-learning-spaces-tls-resilient-design-and-construction
https://reliefweb.int/report/world/compendium-transitional-learning-spaces-tls-resilient-design-and-construction
http://training.unicef.org/disability/emergencies/wash.html
mailto:disabilities@unicef.org


107

فّكــر يف موقــع املــدارس وســاحات التعلـّـم املؤقتــة: هــل هــي ســهلة الوصــول؟ هــل األبنيــة ج- 

ســهلة الوصــول واالســتخدام لألشــخاص الذيــن لديهــم أنــواع مختلفــة مــن اإلعاقــات؟

حيثــا أمكــن، احــرص عــى اختيــار املواقــع واملرافــق التــي تتميــز أصــاً بســهولة الوصــول د- 

واالســتخدام أو التــي ســيكون مــن الســهل تعديلهــا )عــى ســبيل املثــال كأن يكــون عــرض 

األبــواب 800 مــم)2))، وميكــن إضافــة منحــدر يف املدخــل الرئيــي(.

يجــب أن يكــون عــرض املمــرات 900 مــم كحــد أدىن، علاً أن العــرض املثــايل هو1800مم 	- 

للســاح الثنــن مــن مســتخدمي الكــرايس املتحركــة بالعبــور عــن بعضهــا البعــض يف نفس 

الوقــت )أنظــر الشــكل 7(. يجــب أن تكــون املمــرات صلبة ومتســاوية.

 الشكل 7: يجب أن تكون املمرات بعرض 900 مم عى األقل 

الستيعاب مختلف املستخدمن

املصدر: معدلة عن Oxley، 2002، من قبل وزارة التنمية الدولية الريطانية )DFID( ومختر 

)2016e ،( 2004 ) اليونيسفTRL( أبحاث املواصات

من الصعب إعادة توسيع وتعديل األبواب بعد البناء ليتسنى دخول الكرايس املتحركة من خالها إىل املبنى أو الغرف.  ((2(
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املنحــدرات هــي الحــل العمــي الوحيــد لألشــخاص الذيــن ال يســتطيعون اســتخدام الــدرج و- 

أو الســامل. ويجــب أن يكــون عرضهــا 1000مــم كحــّد أدىن مــع رضورة وجــود دربزينــات 

للمنحــدرات التــي يكــون انحدارهــا أكــرث مــن 1:20، للــدرج أو تقاطعــات الــرصف الصحــي 

)أنظــر الشــكل 8(.

الشكل 8: املنحدرات

 املصدر: معدلة عن اللجنة الدولية للصليب األحمر، 

.2015 ،CBM منظمة هانديكاب إنرتناشينال ومؤسسة

 ويجــب أن يكــون عــرض املداخــل وفتحــات األبــواب 800 مــم كحــد أدىن )أنظــر الشــكل 9( ز- 

مــع رضورة عــدم وجــود عتبــات أو حواجــز عــى األرض
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الشكل 9: يجب أن يكون عرض األبواب 800 مم عى األقل

)2016e ،املصدر: معدلة عن اليونيسكو، 1990، منظمة املعاير الدولية، 2011 )اليونيسف

 

ــطح األرض، ح-  ــن س ــم ع ــاع 800-900 م ــى ارتف ــواب ع ــض األب ــب مقاب ــم تركي ــب أن يت يج

ــكل 10(. ــر الش ــضD-lever )أنظ ــتخدام مقاب ــل اس ويفض

الشكل 10: مقابض أبواب سهلة االستخدام

 املصدر: معدلة عن اللجنة الدولية للصليب األحرم، 

)2015( CBM ومؤسسة هانديكاب إنرتناشينال و
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ــم ط-  ــاحات التعلّ ــدارس وس ــل امل ــن داخ ــودة م ــز املوج ــن الحواج ــل م ــى التقلي ــرص ع  اح

ــات. ــات والعتب ــوية األرضي ــال تس ــن خ ــك م ــة، وذل املؤقت

احرص عى وجود مساحة كافية للتحرك داخل املدارس وساحات التعلّم املؤقتة.ي- 

احرص عى جعل الافتات الخاصة مبرافق وتدخات التعليم سهلة القراءة واالستخدام:ك- 

قــم برتكيــب خرائــط مضــاءة بشــكل جيــد تظهــر مرافــق التعليــم مــع وضــع أســهم للتوجيه • 

الصحيــح )مثــاً يف املــدارس وســاحات التعلــم املؤقتة(.

احــرص عــى تركيــب كافــة الافتــات املوجهــة لألطفــال مبــا يتناســب مــع طــول الطفــل • 

وضــان أن يكــون األهــل ومانحــي الرعايــة عــى درايــة باملعلومــات إلبــاغ أطفالهــم بهــا.

استخدم لغة مبسطة والصور وتباين األلوان والنرات التصويرية والعنارص اللمسية.• 

 

مثال: املدارس سهلة الوصول واالستخدام في هاييتي

قام مكتب اليونيسف الُقطري يف هاييتي، بالتعاون مع الحكومة، بتطوير برنامج تعليمي 

يستهدف األطفال األكرث استضعافاً وتهميشاً يف هاييتي. ومن بن أهدافه األخرى، يهدف 

الرنامج إىل تحسن مستوى الوصول إىل وجودة التعليم اإلعدادي من خال إنشاء 15 

 مدرسة يف املناطق التي ال تصل إليها الخدمات. 

ويف هذه املدارس، ميكن لألطفال من ذوي اإلعاقة التحرك بسهولة يف ظل وجود 

املنحدرات واملمرات التي تربط بن األبنية واملرافق الخارجية، مبا فيها الساحات 

الرياضية. وتتميز هذه املدارس بوجود الدربزينات وأسطح األرضيات املستوية غر 

املائلة، وكذلك تتميز جميع أبواب الغرف الصفيّة بعرضها املناسب الستيعاب األطفال 

الذين يستخدمون الكرايس املتحركة. كا أن ارتفاع األشياء مثل ألواح الحائط والسامل 

واملراحيض قد تم تصميمها أيضاً مبا يناسب احتياجات األطفال. وكذلك، تلبي مرافق 

برنامج املياه والرصف الصحي والنظافة العامة )WASH( يف املدارس معاير النظافة العامة 

وهي سهلة الوصول واالستخدام ومستدامة. )قسم اإلمداد لدى اليونيسف(.
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عمليات تدقيق مدى سهولة الوصول واالستخدام
 قــم بتنفيــذ إجــراءات تدقيــق حــول مــدى ســهولة الوصــول إىل واســتخدام املدارس وســاحات ل- 

ــم املؤقتة. التعلّ

قــم بــإرشاك األطفــال واليافعــن ومانحــي الرعايــة مــن ذوي اإلعاقــة يف عمليــات تدقيــق مــدى م- 

ســهولة الوصــول واالســتخدام. حــرّك يف جميــع أرجــاء املــكان واملرافــق مــع األطفــال مــن 

ذوي مختلــف أنــواع اإلعاقــات لتحديــد املعيقــات ومعرفــة اقرتاحاتهــم حــول ســبل تحســينها.
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املسرد 11

إمكانيــة الوصــول: إمكانيــة وصــول األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة، عــى قــدم املســاواة مــع غرهم، 

إىل البيئــة الجســدية، ووســائل املوصــات، واملعلومــات وآليــات التواصــل، مبا فيهــا تكنولوجيات 

ــرة للعامــة،  ــق والخدمــات املتاحــة أو املوف وأنظمــة املعلومــات واالتصــال، وغرهــا مــن املراف

ســواء يف املناطــق الحريــة أو الريفيــة )األمــم املتحــدة، 2006(. أمكانيــة الوصــول املاديــة هــي 

توفــر األبنيــة أو أجــزاء مــن األبنيــة لألشــخاص، بغــض النظــر عــن طبيعــة إعاقتهــم أو عمرهــم أو 

نوعهــم االجتاعــي، مبــا ميكنهــم مــن الوصــول إليهــا والدخــول إليهــا واســتخدامها والخــروج منها 

.)2011 ،ISO املنظمــة الدوليــة للمعايــر(

تنســيقات ســهلة الوصــول واالســتخدام: املعلومــات املتاحــة لألشــخاص مــن ذوي مختلــف أنــواع 

اإلعاقــات مبــا فيهــا عــروض النصــوص ولغــة بريــل والتواصــل اللمــي، واملطبوعــات الضخمــة، 

والوســائط املتعــددة، واملــواد الخطيــة والصوتيــة واملكتوبــة بلغــة واضحة، وأمنــاط القــراءة البرية 

والتكبريــة وغرهــا مــن األمنــاط البديلــة، ووســائل وتنســيقات التواصــل، مبــا فيهــا املعلومــات 

وتكنولوجيــا التواصــل ســهلة الوصــول واالســتخدام )األمــم املتحــدة، 2006(.

الفتــات ســهلة الوصــول: الفتــات مصممــة إلبــاغ وتوجيه جميــع األشــخاص، مبا فيهم األشــخاص 

مــن ذوي اإلعاقــة. ويجــب أن تكــون الافتــة مرئيــة وواضحــة وبســيطة وســهلة القــراءة ومفهومــة، 

وأن تحتــوي عــى عنــارص ملســية، وأن تكــون مضــاءة كــا ينبغــي أثنــاء الليــل.

األجهــزة املســاندة: أي منتــج خارجــي )مبــا فيهــا األجهــزة أو املعــدات أو األدوات أو الرمجيــات(، 

خاصــة تلــك التــي يتــم إنتاجهــا أو إتاحتهــا بشــكل عــام، ويكــون الغــرض الرئيــي منهــا تعزيــز 

ــا  ــم. ك ــامتهم ورفاهيته ــن س ــايل تحس ــتقاليته، وبالت ــرد واس ــة للف ــدرة الوظيفي ــن الق أو تحس

تُســتخدم املنتجــات املســاندة أيضــاً للحيلولــة دون حــدوث عجــز وظــروف صحيــة ثانويــة )منظمة 

الصحــة العامليــة،  2016(.

التواصــل بهــدف تغيــري الســلوك: عمليــة تشــاورية قامئــة عى األبحــاث لتنــاول املعرفــة والتوجهات 

واملارســات. وهــذا التواصــل يوفــر معلومــات وحافــز مــن خــال اســرتاتيجيات محــددة جيــداً، 

باســتخدام خليــط مــن القنــوات اإلعاميــة والطــرق التشــاركية. وتركــز اســرتاتيجيات تغيــر الســلوك 

عــى الفــرد بوصفــه نــواة للتغيــر للحــث عــى وتعزيــز الســلوكيات اإليجابيــة واملامئــة)))).

.https://www.unicef.org/cbsc ملزيد من املعلومات، أنظر  ((((

https://www.unicef.org/cbsc
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ــن  ــى األبوي ــط ع ــرص فق ــة« ال يقت ــح/ة الرعاي ــد/ة أو مان ــح »الوال ــة: مصطل ــح الرعاي مانحة/مان

الحقيقــن، لكنــه يشــمل أيضــاً أي ويص يقــدم رعايــة متوافقــة للطفــل. ومصطلــح مانحــو الرعايــة 

يشــمل اآلبــاء واألمهــات واألشــقاء والجّديــن وغرهــم أقربــاء الطفــل، وكلــك مــزودي رعايــة الطفل 

ــة الرّضــع وصغــار األطفــال )اليونيســف، 2014(. ــون دوراً مهــاً يف رعاي ــن يلعب الذي

التواصــل الــذي يهــدف إىل التنميــة: هــو عبــارة عــن عمليــة ثنائيــة املســار لتشــارك األفــكار واملعرفة 

ــات  ــراد واملجتمع ــن األف ــي متّك ــل الت ــرق التواص ــن أدوات وط ــة م ــة متنوع ــتخدام مجموع باس

مــن تنفيــذ أعــال لتحســن مســتوى حياتهــم. وهــو ينطــوي عــى إرشاك املجتمعــات واإلصغــاء 

للبالغــن واألطفــال وهــم يحــددون مشــاكلهم ويقرتحــون حلــوالً لهــا ويترصفــون بنــاًء عليهــا)4)).

ــؤ  ــتوى تكاف ــن مس ــى تحس ــل ع ــات يعم ــدد القطاع ــج متع ــع: نه ــىل املجتم ــم ع ــل القائ التأهي

ــى  ــل ع ــه يعم ــت ذات ــة، ويف الوق ــن ذوي اإلعاق ــخاص م ــي لألش ــاج االجتاع ــرص واإلدم الف

مكافحــة الحلقــة املفرغــة مــن الفقــر واإلعاقــة. ويتــم تنفيــذ التأهيــل القائــم عــى املجتمــع مــن 

خــال تكاتــف جهــود األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة وأرسهــم ومجتمعاتهــم، والخدمــات الصحيــة 

ــات  ــي والخدم ــب املهن ــم والتدري ــات التعلي ــة، وخدم ــة ذات العاق ــر الحكومي ــة وغ الحكومي

ــة، 2010(. ــة العاملي ــة الصح ــرى )منظم ــات األخ ــن الخدم ــا م ــة وغره االجتاعي

ــى  ــوي ع ــي تنط ــخص وه ــة للش ــدرة الوظيفي ــى الق ــر ع ــد يؤث ــل األم ــز طوي ــي عج ــة: ه اإلعاق

حواجــز تفاعليــة ومواقفيــة وبيئيــة تعيــق املشــاركة الكاملــة والفاعلــة للشــخص يف املجتمــع التــي 

ــع بهــا اآلخــرون )األمــم املتحــدة، 2006(. يتمت

ــن ذوي  ــخاص م ــا األش ــي يواجهه ــز الت ــة الحواج ــدف إىل معالج ــه يه ــة: توج ــاج ذوي اإلعاق إدم

ــاركتهم. ــان مش ــددة وض ــم املح ــم احتياجاته ــة، ودع اإلعاق

ــات مــن األشــخاص  ــارة عــن جمعي ــة باألشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة: وهــي عب املنظــامت املعني

مــن ذوي اإلعاقــة و/أو ممثليهــم، مبــا فيهــم مجموعــات املســاعدة الذاتيــة، واتحــادات وشــبكات 

وجمعيــات أهــل األطفــال مــن ذوي اإلعاقــة. تعتــر منظمــة مــا منظمــة معنيــة باألشــخاص مــن ذوي 

اإلعاقــة إذا كانــت أغلبيــة مجلــس إدارتهــا وأعضائهــا مــن األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة )منظمــة 

.)2016 ،PWDA ــة يف أســرتاليا األشــخاص مــن ذوي اإلعاق

نفس املصدر السابق.  ((4(
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تحليــل قطــاع التعليــم: يهــدف إىل متكــن صّنــاع القــرار مــن توجيــه السياســة الوطنيــة اســتناداً إىل 

تشــخيص واقعــي وفعــي لكافــة مجــاالت قطــاع التعليــم وتوفــر معلومــات تحليليــة محدثــة ووثيقة 

الصلــة إلجــراء حــوار مــع الحكومــة ورشكاء التنميــة واملجمتــع املــدين )اليونيســكو، اليونيســف، 

البنــك الــدويل، ومؤسســة الراكــة العامليــة مــن أجــل التعليــم، 2014(.

ــر أو فقــدان يف وظيفــة أو هيــكل الجســم )منظمــة الصحــة  ــارة عــن انحــراف كب العجــز: هــو عب

العامليــة، 2002(. وقــد يكــون العجــز مؤقتــاً أو دامئــاً، وقــد يكــون لــدى األشــخاص عجــز متعدد. 

هنــاك خمــس فئــات عامــة للعجــز:

العجز السمعي )حّي( - الصمم وفقدان السمع؛• 

العجز البرصي )حّي( - العمى وقصور الرؤية؛• 

العجــز النفــي االجتاعــي - مشــاكل صحيــة عقليــة تــؤدي إىل صعوبــات يف التواصــل • 

وخلــل يف االنتبــاه وســلوكيات خارجــة عــن الســيطرة )ومــن األمثلــة عليهــا اضطــراب فرط 

الحركــة وتشــتت االنتبــاه، واالكتئــاب، واضطــراب توتــر مــا بعــد الصدمــة(؛

ــي •  ــة الت ــف الفكري ــد الوظائ ــة يف تقيي ــات متفاوت ــه درج ــري - ول ــايئ والفك ــز الن العج

ميكــن أن تؤثــر عــى قــدرة التعلــم والتذكّــر وتركيــز االنتبــاه والتواصــل وتطوير االســتقالية 

االجتاعيــة واالســتقرار العاطفــي )مثــل متازمــة داون(.

العجــز الجســدي - تقييــد جــزيئ أو كي يف الحركــة، مبــا يف ذلــك الجــزء العلــوي و/أو • 

الســفي مــن الجســم.

اإلدمــاج: عمليــة تهــدف إىل ضــان أخــذ األشــخاص األكــرث اســتضعافاً بعــن االعتبــار وبشــكل 

ــة والرامــج اإلنســانية. متســاو، وكذلــك ضــان مشــاركتهم واســتفادتهم مــن برامــج التنمي

التعليــم الدامــج: هــو نهــج يضمــن التخلــص مــن أيــة معيقــات أمــام املشــاركة والتعلّــم، وكذلــك 

ــو  ــة. وه ــن ذوي اإلعاق ــة م ــا للطلب ــس وماءمته ــج التدري ــرق ومناه ــتخدام ط ــهولة اس ــان س ض

يشــجع جميــع األشــخاص ويدعمهــم لتحقيــق تقــدم يف تعلمهم وتلبيــة متطلباتهــم )الشــبكة الدولية 

.)2010b ،لــوكاالت التعليــم

ــة  ــارة ودعــم األطفــال مــن ذوي اإلعاق برامــج التدريــس املتنقلــة: يقــوم املعلمــون املتنقلــون بزي

ــات  ــدارس واملجتمع ــرة وامل ــة املبك ــز الطفول ــازل ومراك ــا املن ــا فيه ــات، مب ــف البيئ يف مختل

واملستشــفيات )ميــرس، 2013(. 

األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة )األطفــال واليافعــني والبالغــني(: هــم أشــخاص لديهــم عجــز جســدي 
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أو عقــي أو فكــري أو حــّي طويــل األمــد، والــذي ينطــوي عــى حواجــز تفاعليــة متنوعــة قــد تعيق 

مشــاركتهم الفاعلــة والكاملــة يف املجتمــع بشــكل متســاٍو مــع اآلخرين )األمــم املتحــدة، 2006(.

ــن ذوي  ــال م ــايف لألطف ــم إض ــم دع ــى تقدي ــتمل ع ــة وتش ــن مخصص ــي أماك غــرف املــوارد: ه

اإلعاقــة الذيــن يلتحقــون بالغــرف الصفيّــة النظاميــة، مثــل توفــر مــواد تدريــس معدلــة بلغــة بريــل.

الحاميــة االجتامعيــة: هــي عبــارة عــن مجموعــة مــن األعال التــي ال تنحــرص يف معالجــة صدمات 

فقــر الدخــل والصدمــات االقتصاديــة فحســب، بــل تتصــدى أيضــاً لاســتضعاف االجتاعــي، مــع 

أخذهــا بالتــايل بعــن االعتبــار العاقــة املتداخلــة فيــا بــن اإلقصــاء والفقــر. مــن خــال دعــم 

ــل  ــات )مث ــول إىل الخدم ــتوى الوص ــع مس ــة لرف ــج املصمم ــي والرام ــم العين ــل أو الدع الدخ

الصحــة والتعليــم والتغذيــة(، تســاعد الحايــة االجتاعيــة يف تجســيد الحقــوق اإلنســانية لألطفــال 

.)2017a ،والعائــات )اليونيســف

ــة  ــة تعلمي ــم يف بيئ ــه عــى تعلي ــة مــن خال ــال مــن ذوي اإلعاق ــم الخــاص: يحصــل األطف التعلي

ــن  ــل ع ــكل منفص ــاً بش ــون غالب ــي تك ــاص الت ــم الخ ــز التعلي ــدارس أو مراك ــل م ــة مث منفصل

املجتمــع، أو عــن األطفــال اآلخريــن أو املــدارس التعليميــة النظامية املوحــدة )مؤسســة هانديكاب 

إنرتناشــينال، 2012(. ويتــم تصنيــف مــدارس التعليــم الخــاص عــادة وفقــاً لنــوع العجــز، مــدارس 

ــاذ الطفــل، 2002(. ــن أو الصــّم )مؤسســة إنق املكفوف

ســاحات التعلّــم املؤقتــة، وتعــرف أيضــاً باســم ســاحات التعلّــم االنتقاليــة: وهــي بيئــات غــر نظامية 

يتــم تنفيــذ أنشــطة تعليميــة فيهــا عندمــا يتعــذر إعــادة التحــاق األطفــال بالنظــام املــدريس النظامي. 

وهــي قــد تشــمل أماكــن يف الهــواء الطلــق، أو مــآوي مؤقتــة، أو مــدارس ضمــن خيــم، والســاحات 

الصديقة للطفــل )اليونيســف، 2006(.

التصميــم الشــامل: تصميــم املنتجــات والبيئــات والرامــج والخدمــات لتكــون قابلــة لاســتخدام 

مــن قبــل جميــع األشــخاص، إىل أكــر حــدٍّ ممكــن، دون الحاجــة إىل مواءمتهــا أو وجــود تصميــم 

متخصــص. وهــذه ال تشــمل األجهــزة املســاندة الخاصــة مبجموعــات معينــة مــن األشــخاص مــن 

ذوي اإلعاقــة حيثــا دعــت الحاجــة إىل ذلــك )األمــم املتحــدة، 2006(.
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املوارد الرئيسية 12

IDDC )2008( التعليــم الدامــج يف حــاالت الطــوارئ: الوصول إىل أنشــطة تعليميــة نوعية لألطفال 

http://www.asksource.info/resources/ ،مــن ذوي اإلعاقــة يف حــاالت النــزاع والطــوارئ

.inclusive-education-emergencies-access-quality-educational-activities-children

الشــبكة الدوليــة لــوكاالت التعليــم )INEE( )2009( التعليــم يف حــاالت الطوارئ: إدمــاج الجميع - 

دليــل الجيــب الخــاص بالشــبكة الدوليــة لــوكاالت التعليــم حــول التعليــم الدامــج. الشــبكة الدوليــة 

لوكاالت التعليم يف فريق عمل حاالت الطوارئ املعني بالتعليم الدامج واإلعاقة،  

.http://toolkit.ineesite.org/pocket_guide_to_inclusive_education

مــن ذوي  املتعلمــن  لدعــم  الجيــب  دليــل   )2010b( التعليــم لــوكاالت  الدوليــة  الشــبكة 

اإلعاقــة. الشــبكة الدوليــة لــوكاالت التعليــم يف فريــق عمــل حــاالت الطــوارئ املعنــي بالتعليــم 

http://toolkit.ineesite.org/pocket_guide_to_supporting_learners_ واإلعاقــة،  الدامــج 

.with_disabilities

ــل 4-2،  ــاء. الفص ــادة البن ــوارئ وإع ــاالت الط ــم يف ح ــط التعلي ــل لتخطي ــكو )2010( دلي اليونيس

.http://toolkit.ineesite.org/pocket_guide_to_inclusive_education ،األطفال مــن ذوي اإلعاقــة

اليونيسف )2014( نهج قائم عى الحقوق لتحقيق التعليم الدامج لألطفال من ذوي اإلعاقة.

http://www.ded4inclusion.com/inclusive-education-resources- ،كتيبات فنيــة ونــدوات ويــب

.free/unicef-inclusive-education-booklets-and-webinars-english-version

.www.unicef.org/disabilities/66434.html ،اليونيســف )2014( وصلة فيديو توجيهية حول اإلعاقة

.www.unicef.org/disabilities/index_90418.html ،اليونيســـف 2016 منـــوذج التواصـــل الدامـــج

اليونيسف )2016( دليل إدماج اإلعاقة يف أنظمة معلومات إدارة التعليم. التوجيه الفني.

http://training.unicef.org/ ،2016 ــدى اليونيســف، شــعبة الرامــج، فراير/شــباط ــم ل قســم التعلي

disability/emergencies/downloads/guide-for-including-disability-in-education-

.management-information-systems-)emis(-)1(.pdf

http://www.asksource.info/resources/inclusive-education-emergencies-access-quality-educational-activities-children
http://www.asksource.info/resources/inclusive-education-emergencies-access-quality-educational-activities-children
http://toolkit.ineesite.org/pocket_guide_to_inclusive_education
http://toolkit.ineesite.org/pocket_guide_to_supporting_learners_with_disabilities
http://toolkit.ineesite.org/pocket_guide_to_supporting_learners_with_disabilities
http://toolkit.ineesite.org/pocket_guide_to_inclusive_education
http://www.ded4inclusion.com/inclusive-education-resources-free/unicef-inclusive-education-booklets-and-webinars-english-version
http://www.ded4inclusion.com/inclusive-education-resources-free/unicef-inclusive-education-booklets-and-webinars-english-version
http://www.ded4inclusion.com/inclusive-education-resources-free/unicef-inclusive-education-booklets-and-webinars-english-version
http://www.unicef.org/disabilities/66434.html
http://www.unicef.org/disabilities/index_90418.html
http://training.unicef.org/disability/emergencies/downloads/guide-for-including-disability-in-education-management-information-systems-(emis)-(1).pdf
http://training.unicef.org/disability/emergencies/downloads/guide-for-including-disability-in-education-management-information-systems-(emis)-(1).pdf
http://training.unicef.org/disability/emergencies/downloads/guide-for-including-disability-in-education-management-information-systems-(emis)-(1).pdf
http://training.unicef.org/disability/emergencies/downloads/guide-for-including-disability-in-education-management-information-systems-(emis)-(1).pdf
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املراجع واملصادر 13

www.abledata.com/indexing-terms/ املعــّدل،  الطالــب  مكتــب   )2017(  AbleData

.adapted-student-desk

التجمــع الــدويل إلدمــاج الســّن واإلعاقــة يف العمــل اإلنســاين )2015(، املعايــر الدنيــا إلدمــاج 

العمــر واإلعاقــة يف العمــل اإلنســاين- نســخة تجريبيــة.

www.cbm.org/- ،»ــتان ــانية يف الباكس ــتجابة اإلنس ــة يف االس ــةCBM  )2011(، »اإلعاق مؤسس

.Disability-in-Humanitarian-Response-in-Pakistan--314830.php

ــادي )2013( إدارة  ــط اله ــيا واملحي ــة آس ــة ملنطق ــاج اإلعاق ــبكة DDR إلدم ــة CBM وش مؤسس

ــى. ــات املث ــدان واملارس ــن املي ــوات م ــة: أص ــة لإلعاق ــوارث الدامج ــر الك مخاط

مؤسسة DeafCulture )2017( التعليم الدامج: صمم ثقايف - الغرف الصفيّة املثالية،  

.https://deafculture3500.wordpress.com/ideal-classrooms

 ،)2004(  )TRL( املواصــات  أبحــاث  ومختــر   )DFID( الريطانيــة  الدوليــة  التنميــة  وزارة 

املاحظــة 21 الخاصــة بصيانــة الطــرق الخارجيــة: تعزيــز حركــة األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة - 

ــن. ــادات للمارس إرش

يعانــون  الذيــن  لألطفــال  الطبيعــي  العــاج   )2010( إنرتناشــينال  هانديــكاب  منظمــة 

الدماغــي. الشــلل  مــن 

منظمة هانديكاب إنرتناشينال )2012( التعليم الدامج. ورقة سياساتية.

منظمة هانديكاب إنرتناشينال )2016( املارسات املثى الدامجة يف املدارس. الدليل الفني.

ــون  ــا الخفي ــج إنرتناشــينال )2014(، الضحاي ــكاب إنرتناشــينال ومؤسســة هيلــب إي منظمــة هاندي

ــنن. ــن واملس ــة واملصاب ــون ذوو اإلعاق ــورية: الاجئ ــة الس لألزم

منظمــة هانديــكاب إنرتناشــينال ومكتــب الخدمــات الجامعيــة العامليــة الكنــدي )2016(. تعزيــز 

التعليــم الدامــج للفتيــات مــن ذوات اإلعاقــة بهــدف تحســن مســتوى البقــاء واألداء يف املــدارس 

ــلة  ــتضيفة. سلس ــات املس ــن واملجتمع ــاب لاجئ ــا وداب ــي كاكوم ــة يف مخيم ــة والثانوي اإلعدادي

املراقبــة والتقييــم والتعلّــم )غــر منشــورة(.

http://www.abledata.com/indexing-terms/adapted-student-desk
http://www.abledata.com/indexing-terms/adapted-student-desk
http://www.cbm.org/-Disability-in-Humanitarian-Response-in-Pakistan--314830.php
http://www.cbm.org/-Disability-in-Humanitarian-Response-in-Pakistan--314830.php
https://deafculture3500.wordpress.com/ideal-classrooms
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هيــوز، كيــه، و بيليــز أم. إيــه.، و جونــز أل.، و وود أس.، و بيتــس جــي.، و إيــكي أل.، و ماكــوي 

ــه.،: “انتشــار ومخاطــر العنــف ضــد البالغــن  إي.، و ميكتــون يس.، و شكســبر يت.، و أفيــر إي

ــيت 2012؛  ــة”، النس ــات الرصدي ــي للدراس ــل وصف ــة وتحلي ــة منهجي ــة: مراجع ــن ذوي اإلعاق م

.5-61851)11(6736-S0410/10.1016:doi

االتحــاد الــدويل لإلعاقــة والتنميــة ومؤسســة Light for the World )2016( املســاواة يف التكلفــة: 

حالــة متويــل التعليــم املســتجيب لإلعاقــة.

 )2015( CBM  ــة ــينال، ومؤسس ــكاب إنرتناش ــة هاندي ــر، ومنظم ــب األحم ــة للصلي ــة الدولي اللجن

جميعنــا تحــت ســقف واحــد: املــآوي واملســتقرات الدامجــة لــذوي اإلعاقــة يف حاالت الطــوارئ.

الشــبكة الدوليــة لــوكاالت التعليــم )INEE( )2009( التعليــم يف حــاالت الطوارئ: إدمــاج الجميع - 

دليــل الجيــب الخــاص بالشــبكة الدوليــة لــوكاالت التعليــم حــول التعليــم الدامــج. الشــبكة الدوليــة 

لــوكاالت التعليــم يف فريــق عمــل الطــوارئ الخــاص بالتعليــم الدامــج واإلعاقة.

ــة  ــم: الجاهزي ــة بالتعلي ــا الخاص ــر الدني ــم )2010a(، املعاي ــوكاالت التعلي ــة ل ــبكة الدولي الش

واالســتجابة والتعــايف. 

الشــبكة الدوليــة لــوكاالت التعليــم )2010b( دليــل الجيــب لدعــم املتعلمــن مــن ذوي اإلعاقــة. 

الشــبكة الدوليــة لــوكاالت التعليــم يف فريــق عمــل الطــوارئ الخــاص بالتعليــم الدامــج واإلعاقــة.

املنظمــة الدوليــة للمعايــر، املعيــار الــدويل ISO 21542 إعــار األبنيــة - إمكانيــة الوصــول إىل بيئة 

البنــاء وقابلية اســتخدامها. 

ميرس، كيه. )2013(. يف أف. آر. فولكار )نسخة( موسوعة اضطرابات التوحد.

مؤسســة نوفيتــا لخدمــات األطفــال Noviat Children’s Services )2007(، بيانــات حقائــق حــول 

التواصــل البديــل واملعــزز.

مؤسسة نوفيتا لخدمات األطفال )2017(، »التواصل املعزز والبديل«.

أوكســي يب )2002( الحركــة الدامجــة لإلعاقــة - دليــل للمارســات املثــى يف ســهولة الوصــول 

إىل واســتخدام البنيــة التحتيــة الخاصــة باألرصفــة واملواصــات. لنــدن: وزارة املواصــات.

PACDLD )2014( برامــج األبويــن لألطفــال مــن ذوي اإلعاقــة. برنامــج املســاعدة املجتمعيــة يف 

الفلبــن وأســرتاليا. الجمعيــة الفلبينيــة للمواطنــن مــن ذوي اإلعاقــة النائيــة والتعلميــة.

مؤسســة بــان إنرتناشــينال )2013( بســبب كــوين فتــاة - وضــع الفتيــات يف العامل لعــام 2013 - يف 
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خطــر مــزدوج: الفتيــات اليافعات والكــوارث.

www.pwd.org.au/student-section/ ،)2016( جمعيــة األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة األســرتالية

.disabled-people-s-organisations-dpos.html

مؤسسة إنقاذ الطفل )2002( مدارس للجميع: إدماج األطفال من ذوي اإلعاقة يف التعليم.

ــه.،  ــور أل. إي ــاس أم. أم.، و تايل ــايا دي.، وماكي ــايلور يس. أف.، و س ــه.، و س ــه إي ــان، كي تومي

و ســرات إي. )2010(. “حــاالت التنّمــر والنبــذ التــي يعــاين منهــا األطفــال مــن ذوي احتياجــات 

ــايئ، 31، ص.ص 8-1. ــلويك الن ــال الس ــب األطف ــة ط ــة”، مجل ــة الخاص ــة الصحي الرعاي

األمم املتحدة )2006( امليثاق الدويل لحقوق األشخاص من ذوي اإلعاقة.

ــة  ــول إىل األبني ــتخدام والوص ــهولة اس ــان س ــم لض ــادات التصمي ــل إرش ــكو )1990( دلي اليونيس

ــة الجســدية. ــل األشــخاص مــن ذوي اإلعاق ــة مــن قب التعليمي

اليونيسكو )2010( دليل لتخطيط التعليم يف حاالت الطوارئ وإعادة البناء. 

اليونيســكو )2016( التقريــر العاملــي ملراقبــة التعليــم: التعليــم مــن أجــل النــاس والكوكــب - خلق 

مســتقبل مســتدام للجميع.

اليونيســكو، واليونيســف، والبنــك الــدويل، ومؤسســة الراكــة العامليــة مــن أجــل التعليــم )2014( 

إرشــادات منهجيــة تحليــل قطــاع التعليــم: املجلــد 1.

ــق  ــة لفري ــكام املرجعي ــن )2015( األح ــؤون الاجئ ــدة لش ــم املتح ــامية لألم ــة الس املفوضي

https://data2.unhcr.org/en/ باإلعاقــات،  املعنــي  الــوكاالت  بــن  املشــرتك  العمــل 

.documents/details/52954

تعليــم  املغيبــن:   )2016( الاجئــن  لشــؤون  املتحــدة  لألمــم  الســامية  املفوضيــة 

األزمــات. يف  الاجئــن 

املفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الاجئــن )2017a(. اجتــاع الفريــق املعنــي 

http://data.unhcr.org/syrianrefugees/،ــاع ــر االجت ــان 2017 - مح ــة 10 أبريل/نيس باإلعاق

.download.php?id=13387

ــيقي  ــاع التنس ــر االجت ــن )2017b(. مح ــؤون الاجئ ــدة لش ــم املتح ــامية لألم ــة الس املفوضي

ملجموعــة عمــل قطــاع التعليــم - 12 يونيو/حزيــران 2017. مجموعــة العمــل القطاعيــة الخاصــة 

http://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=13696 األردن.  يف  بالتعليــم 

http://www.pwd.org.au/student-section/disabled-people-s-organisations-dpos.html
http://www.pwd.org.au/student-section/disabled-people-s-organisations-dpos.html
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/52954
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/52954
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=13387
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=13387
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=13696
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ــيقي  ــاع التنس ــر االجت ــن )2017c(. مح ــؤون الاجئ ــدة لش ــم املتح ــامية لألم ــة الس املفوضي

ملجموعــة عمــل قطــاع التعليــم - 14 مايو/أيــار2017. مجموعــة العمــل القطاعية الخاصــة بالتعليم 

.http://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=13539 األردن  يف 

ــي  ــب اإلقليم ــوارد. املكت ــة أدوات امل ــوارئ. حقيب ــاالت الط ــم يف ح ــف )2006(. التعلي اليونيس

ــورك. ــّر اليونيســف يف نيوي لجنــوب آســيا بالتعــاون مــع مق

اليونيسف )2007( تعزيز حقوق األطفال من ذوي اإلعاقة. نرة مركز إينوسنتي داجست رقم 13.

اليونيسف )2010( االلتزامات األساسية تجاه األطفال يف العمل اإلنساين.

اليونيســف )2012( حــق األطفــال مــن ذوي اإلعاقــة يف التعليــم: نهــج قائــم عــى الحقــوق لتحقيق 

ــم الدامج. التعلي

اليونيسف )2013(، وضع األطفال يف العامل: األطفال من ذوي اإلعاقة.

الــدول  يف  األطفــال  لصغــار  األبويــن  لرامــج  منهجيــة  مراجعــة   ،)2014( اليونيســف 

الدخــل. ومتوســطة  متدنيــة 

ــال -  ــة يف نيب ــزة األرضي ــم: اله ــول إليه ــم الوص ــن ال يت ــول إىل الذي ــف )2015(، الوص اليونيس

ــهر. ــتة أش ــة لس مراجع

اليونيســف )2016a(، نحــو تعليــم دامــج: أثــر اإلعاقــة عى االلتحــاق باملدرســة يف الــدول النامية. 

مركــز اليونيســف لألبحــاث - مركز إينوســنتي. 

اليونيســف )2016b( كل طفــل مهــم: فهــم احتياجــات ووجهــات نظــر األطفــال مــن ذوي اإلعاقــة 

يف دولــة فلســطن.

اليونيســف )2016c(- »ماحظــة مفاهيــم: اليونيســف / مجموعــة واشــنطن املعنية باإلعاقــة، منوذج 

https://data.unicef.org/wp-content/uploads/2016/11/ ،»إحصائيــات القدرة الوظيفيــة للطفــل

UNICEF-WG-Child-Functioning-Module-Concept-Note-October-2016-FINAL.pdf

اليونيســف )2016d( إجــراءات التشــغيل القياســية ملــروع مــكاين يف األردن. املكتــب الُقطــري 

لليونيســف يف األردن.

ــة  ــة: اإلرشــادات الفني ــة املبني ــات ســهولة الوصــول واالســتخدام للبيئ اليونيســف )2016e( مكون

www.unicefinemergencies.com/downloads/ ،لتبنــي التصميــم الشــامل. وثيقــة غــر منشــورة

.eresource/docs/Disability/annex12 technical cards for accessible construction.pdf

http://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=13539
https://data.unicef.org/wp-content/uploads/2016/11/UNICEF-WG-Child-Functioning-Module-Concept-Note-October-2016-FINAL.pdf
https://data.unicef.org/wp-content/uploads/2016/11/UNICEF-WG-Child-Functioning-Module-Concept-Note-October-2016-FINAL.pdf
http://www.unicefinemergencies.com/downloads/eresource/docs/Disability/annex12 technical cards for accessible construction.pdf
http://www.unicefinemergencies.com/downloads/eresource/docs/Disability/annex12 technical cards for accessible construction.pdf
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اليونيســف )2017a( األطفــال مــن ذوي اإلعاقــة وصعوبــات التعلّــم: أوروبــا الوســطى والرقيــة/

.https://www.unicef.org/ceecis/education_13373.html ،كومنولــث الــدول املســتقلة

ــؤرشات  ــوام 2018-2021: م ــرتاتيجية 2 لألع ــة االس ــدف الخط ــال ه ــف )2017b(  مج اليونيس

ــار 2017. ــة. مايو/أي ــب الُقطري ــاص باملكات ــه الخ ــات، التوجي املخرج

ــع  ــة: وض ــات الريع ــات االحتياج ــينال )2013(. تقيي ــكاب إنرتناش ــة هاندي ــف ومنظم اليونيس

األطفــال والشــباب والبالغــن مــن ذوي اإلعاقــة، داخــل وحــول مخيــم دوميــز، يف شــايل 

ــورة(. ــر منش ــراق )غ الع

ــغ  ــم تبل ــية: ك ــض املدرس ــج للمراحي ــم دام ــر )2010(، تصمي ــة والتطوي ــاه والهندس ــز املي مرك

ــا؟ ــتفيد منه ــن يس ــا وم تكلفته

ــة،  ــدرات الوظيفي ــدويل للق ــف ال ــرتكة للتصني ــة مش ــو لغ ــة )2002( “نح ــة العاملي ــة الصح منظم

بتاريــخ 26  إليــه  الوصــول  تــم   ،www.who.int/classifications/icf/en ،»اإلعاقــة والصحــة

مايو/أيــار 2017.

منظمة الصحة العاملية )2010( إرشادات التأهيل القائم عى املجتمع: كُتيب متهيدي.

منظمة الصحة العاملية )2011( التقرير العاملي حول اإلعاقة.

منظمة الصحة العاملية

ــة  ــة واإلعاق ــدرات الوظيفي ــدويل للق ــف ال ــح التصني ــة )2016( متصف ــة العاملي ــة الصح منظم

http://apps.who.int/ ،ــا ــات والتكنولوجي ــل األول، املنتج ــة - الفص ــل البيئي ــة - العوام والصح

.classifications/icfbrowser

منظمــة الصحــة العامليــة ولجنــة األمــم املتحــدة االقتصاديــة واالجتاعيــة آلســيا واملحيــط الهادئ 

)2008( دليــل تدريبــي يف إحصائيــات اإلعاقــة.

منظمــة الصحــة العامليــة واليونيســف )2015( التكنولوجيــا املســاندة لألطفــال مــن ذوي اإلعاقــة: 

خلــق فــرص للتعليــم واإلدمــاج واملشــاركة. ورقــة نقــا	.

مفوضية الاجئن النسائية )2008( اإلعاقات بن الاجئن والفئات املتأثرة بالنزاع.

مفوضية الاجئن النسائية )2013( اإلعاقات بن الاجئن والفئات املتأثرة بالنزاع.

ــاء  ــاج النس ــتقبلنا”: إدم ــن مس ــل تحس ــن أج ــل م ــائية )2016( “العم ــن النس ــة الاجئ مفوضي

ــاين. ــل اإلنس ــة يف العم ــن ذوات اإلعاق ــن م ــات م والفتي

https://www.unicef.org/ceecis/education_13373.html
http://www.who.int/classifications/icf/en
http://apps.who.int/classifications/icfbrowser
http://apps.who.int/classifications/icfbrowser
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امللحق أ: االلتزامات األساســية جتاه األطفال واألطفال من ذوي اإلعاقة 14

ــية  ــال الرئيس ــدرج األع ــة، ت ــذه الوثيق ــددة يف ه ــج املح ــال الرام ــن أع ــتقة م ــداول، املش الج

املنضويــة تحــت كل التــزام مــن التزامــات التعليــم الرئيســية تجــاه األطفــال يف العمــل اإلنســاين))))، 

وهــي أعــال تعــزز مــن إدمــاج األطفــال واليافعــن مــن ذوي اإلعاقــة.

التزامات اليونيسف األساسية جتاه تعليم األطفال في العمل اإلنساني

ــة  ــع وكال ــوكاالت )م ــن ال ــرتك ب ــودي / املش ــيق العنق ــة للتنس ــادة فّعال ــاء قي ــزام األول: إنش االلت

تضطّلــع مبســؤولية القيــادة املشــرتكة للمجموعــة العنقوديــة(، وإقامــة روابــط لهــا مــع غرهــا من 

آليــات التنســيق العنقوديــة / القطاعيــة بشــأن القضايــا بالغــة األهميــة املشــرتكة بــن القطاعــات.

أن تشمل األعامل األطفال من ذوي اإلعاقة.

تــم تأســيس نقطة/وكالــة اتصــال خاصــة باإلعاقــة يف آليات/عنقــود تنســيق التعليــم )املنظــات 

ــة  ــات املعني ــة أو املنظ ــن ذوي اإلعاق ــال م ــم األطف ــال تعلي ــة يف مج ــة العامل ــر الحكومي غ

ــة اتصــال(. ــة ميكــن أن تشــكل وكال باألشــخاص مــن ذوي اإلعاق

ــط  ــة يف خط ــن ذوي اإلعاق ــال م ــة باألطف ــا ذات العاق ــائل والقضاي ــن املس ــم تضم ــد ت لق

ــم. ــيق/عنقود التعلي تنس

تــم إنشــاء روابــط بــن عنقــود التعليــم والعناقيــد األخــرى لألعــال بالغــة األهميــة املشــرتكة بــن 

القطاعــات لتشــمل األطفــال مــن ذوي اإلعاقــة.

االلتــزام 2: حصــول جميــع األطفــال، مبــا فيهــم األطفــال يف ســّن مــا قبــل املدرســة والفتيــات 

واألطفــال املســتبعدين اآلخريــن، عــى فــرص تعليــم نوعيــة.

أن تشمل األعامل األطفال من ذوي اإلعاقة.

تأخذ تقييات احتياجات التعليم بعن االعتبار احتياجات األطفال من ذوي اإلعاقة.

ــن  ــال م ــد األطف ــألة تحدي ــار مس ــن االعتب ــات بع ــات والبيان ــع املعلوم ــات جم ــذ عملي تأخ

ذوي اإلعاقــة )مثــاً، يف املجتمعــات املســتضيفة، و/أو مخيــات اللجــوء، و/أو بيئــات 

األشــخاص النازحــن داخليــاً، و/أو املجتمعــات( وذلــك مــن أجــل ضــان الوصــول إىل برامــج 

ــم. ــات التعلي وتدخ

www.unicef.org/emergencies/index_68710. ملزيد من املعلومات حول التزامات األساسية لليونيسف تجاه األطفال يف العمل اإلنساين، أنظر  ((((

.html

http://www.unicef.org/emergencies/index_68710.html
http://www.unicef.org/emergencies/index_68710.html
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املبكــر  والتحديــد  الدامــج،  التعليــم  عــى  واملتطوعــن  املعلمــن  تدريــب  تــم 

لإلعاقات واإلحاالت. 

ــة، الصحــة( مــن أجــل  ــة بالتنســيق مــع القطاعــات األخــرى )الحاي ــات اإلحال ــم ترســيخ آلي ت

ــة بهــدف تحســن مســتوى مشــاركتهم يف  ــال مــن ذوي اإلعاق ــر األجهــزة املســاندة لألطف توف

ــة. األنشــطة التعليمي

االلتزام الثالث: تأسيس بيئات تعلّمية آمنة ومضمونة تُعزِّز حاية الطاب ورفاِهِهم.

أن تشمل األعامل األطفال من ذوي اإلعاقة.

يجــب أن تأخــذ البنيــة التحتيــة ذات العاقــة بالتعليــم )مثــل املــدارس، ســاحات التعلـّـم املؤقتــة 

التــي تشــتمل عــى مراحيــض( بعــن االعتبــار متطلبــات ســهولة الوصــول واالســتخدام لألطفــال 

مــن ذوي اإلعاقــة. تلميــح: إذا مل تكــن متأكــداً مــن ذلــك، قــم بتنفيــذ فحــص للتحقــق مــن مــدى 

ســهولة الوصــول واالســتخدام بالتعــاون مــع املنظــات املعنيــة باألشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة 

واألشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة.

ــي  ــوع االجتاع ــى الن ــم ع ــف القائ ــات العن ــل تدخ ــال )مث ــد األطف ــف ض ــول العن ــج ح برام

ــر يف املــدارس( تعالــج حــاالت العنــف التــي يعــاين منهــا األطفــال  وتدخــات مكافحــة التنّم

ــا. ــران املعلمــن حوله ــة األق ــك توعي ــة، مبــا يف ذل مــن ذوي اإلعاق

مــة للطــاب واملعلمن يف  االلتــزام الرابــع: دمــج الخدمــات النفســية االجتاعيــة والصحيــة املُقدَّ

ــتجابة التعليمية. االس

أن تشمل األعامل األطفال من ذوي اإلعاقة.

أنشــطة بنــاء قــدرات أفــراد املجتمــع ومــزودي خدمــات التعليــم يف مجــال التدخــات 

النفســية االجتاعيــة القامئــة عــى املجتمــع واملدرســة يجــب أن تغطــي كيفيــة دعــم األطفــال 

ــة. ــن ذوي اإلعاق م

يتــم تضمــن األطفــال مــن ذوي اإلعاقــة يف حمــات التوعيــة حــول الصحــة والحايــة 

والوقايــة مــن األمــراض.

تأخــذ تدخــات التوســع واالنتشــار بعــن االعتبــار األطفــال مــن ذوي اإلعاقــة الذيــن يحالــون إىل 

املؤسســات أو غــر امللتحقــن باملــدارس أو يحصلــون عــى تعليــم قائــم عــى املنزل.
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االلتــزام الخامــس: التحــاق اليافعــن واليافعــات، وصغــار األطفــال ومانحــي الرعايــة لهــم برامــج 

الكتســاب املهــارات الحياتيــة املامئــة، وحصولهــم عــى معلومــات تتعلــق بالحالــة الطارئــة، 

ويتلّقــى أولئــك الذيــن فاتتهــم فرصــة التعليــم، وخاصــة اليافعــن واليافعــات منهــم، معلومــات 

تتعلــق بالخيــارات التعليميــة املتاحــة لهــم.

أن تشمل األعامل األطفال من ذوي اإلعاقة.

تــم وضــع معلومــات حــول املهــارات الحياتيــة وتدخــات التعليــم العاجلــة لليافعــن بتنســيقن 

اثنــن عــى األقــل )مثــل التنســيق الكتــايب والصــويت(.

ــار احتياجــات اليافعــن مــن ذوي اإلعاقــة، مبــا يف  تأخــذ برامــج التعليــم العاجلــة بعــن االعتب

ذلــك اليافعــن غــر امللتحقــن باملــدارس والشــباب األصغــر منهــم مــن ذوي اإلعاقــة.
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امللحق )ب(: أداة اليونيسف لرصد تدخالت التعليم الدامج 15

ــع  ــي ترف ــة الت ــب الُقطري ــي للمكات ــد الداخ ــاس الرص ــول أداة/مقي ــف ح ــاص باليونيس ــار خ معي

تقاريــر حــول الدعــم املقــدم لسياســات التعليــم الدامــج التــي تغطــي األطفــال مــن ذوي اإلعاقــة.

 منارصتها 

)الدرجة 4(

 تم ترسيخها 

)الدرجة 3(

تم البدء بالعمل عليها 

)الدرجة 2(

 ضعيفة 

)الدرجة 1(

أ - القانون / السياسات.

هناك قانون/سياسة تجسد 

حّق األطفال يف الحصول 

عى التعليم، مع ذكر 

رصيح لألطفال من ذوي 

اإلعاقة.

وهناك أيضاً خطة وطنية 

تُعنى بالتعليم الدامج.

القانون / السياسة.

هناك قانون/سياسة تجسد 

حّق األطفال يف الحصول 

عى التعليم، مع ذكر 

رصيح لألطفال من ذوي 

اإلعاقة.

القانون / السياسة.

هناك قانون/سياسة تجسد 

حق جميع األطفال يف 

االلتحاق باملدارس، 

والتي تشمل ضمنياً وليس 

رصاحة األطفال من ذوي 

اإلعاقة.

القانون / السياسة.

ال يوجد قانون/سياسة 

تجسد حق األطفال من 

ذوي اإلعاقة يف التعليم.

ب - البيئة املادية.

لدى جميع املدارس 

غرف صفيّة سهلة 

الوصول واالستخدام و/

أو ظروف مواتية ومعقولة 

تزيل جميع املعيقات 

والحواجز املادية )مبا 

يف ذلك وجود مراحيض 

وساحات ترفيهية سهلة 

الوصول واالستخدام(.

البيئة املادية. أكرث 

من نصف املدارس 

لديها غرف صفيّة 

ومراحيض سهلة الوصول 

واالستخدام، وذلك 

بسبب التصميم سهل 

الوصول واالستخدام يف 

بعض األوقات وبسبب 

التعديات التي تتم من 

حن آلخر يف أوقات 

أخرى.

البيئة املادية. أقل من 

نصف املدارس سهلة 

الوصول واالستخدام )مبا 

يف ذلك املراحيض(.

قد يكون لدى بعض 

املدارس غرف 

صفيّة سهلة الوصول 

واالستخدام، أو 

منحدرات بديلة مؤقتة.

البيئة املاديّة

بشكل عام، املدارس 

ليست سهلة الوصول 

واالستخدام.

يواجه األطفال من ذوي 

اإلعاقة صعوبة كبرة 

أو غر قادرين عى 

اإلطاق عى الوصول 

إىل واستخدام املرافق 

املدرسية بسهولة )مبا يف 

ذلك املراحيض(.

ج - املواد والتواصل

األجهزة واملواد املساندة 

متوفرة يف معظم 

املدارس النظامية.

تشتمل الكتب واملواد 

األخرى عى إشارات 

إيجابية إىل األطفال من 

ذوي اإلعاقة.

املواد والتواصل

األجهزة واملواد املساندة 

متوفرة يف مدارس التعليم 

الخاص لكنها متوفرة 

فقط يف أقل من نصف 

املدارس النظامية.

عدد قليل من الكتب 

فقط تشتمل عى إشارات 

إيجابية إىل األطفال من 

ذوي اإلعاقة.

املواد والتواصل

األجهزة واملواد املساندة 

متوفرة يف مدارس التعليم 

الخاص لكنها غر متوفرة 

يف املدارس النظامية.

ال يوجد أي ذكر أو ذكر 

بسيط فقط لألطفال من 

ذوي اإلعاقة يف الكتب 

أو املواد.

املواد والتواصل

بشكل عام، األجهزة 

واملواد املساندة غر 

متوفرة يف املدارس.

ال تنطوي الكتب واملواد 

األخرى عى أي ذكر 

لألطفال من ذوي 

اإلعاقة.
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د - املوارد البرشية

معظم املعلمن 

واملوظفن اإلدارين يف 

املدارس عى تدريب 

حول التعليم الدامج.

جميع املدارس تحصل 

عى استشارات من 

أخصائين يف التعليم 

الدامج.

معظم األطفال يحصلون 

عى عاج للنطق وعاج 

جسدي ووظيفي، كلا 

احتاجوا ذلك.

املوارد البرشية. أكرث 

من نصف املعلمن 

واإلدارين يحصلون 

عى تدريب حول التعليم 

الدامج.

أكرث من نصف املدارس 

تحصل عى استشارات 

من أخصائين يف التعليم 

الدامج.

هناك بعض الوصول إىل 

أخصائيي عاج النطق 

والعاج الطبيعي.

املوارد البرشية

أقل من نصف املعلمن 

واإلدارين يحصلون 

عى تدريب حول التعليم 

الدامج.

أقل من نصف املدارس 

تحصل عى استشارات 

من أخصائين يف التعليم 

الدامج.

عدم الوصول إىل 

أخصائيي عاج النطق 

والعاج الطبيعي.

املوارد البرشية.

ال يحصل املعلمون 

واإلداريون عى تدريب 

حول التعليم الدامج.

ال يتوفر للمعلمن 

أخصائين الستشارتهم 

حول مسائل اإلبقاء 

واملحافظة عى تعليم 

األطفال من ذوي اإلعاقة.

عدم الوصول إىل 

أخصائيي عاج النطق 

والعاج الطبيعي.

هـ - التوجهات.

يعلم املعلمون 

واإلداريون عى دعم 

إدماج األطفال من ذوي 

اإلعاقة يف املدارس 

النظامية، وهم يرغبون يف 

إجراء تعديات جوهرية 

لتيسر علمية إدماجهم.

يتيح املنهاج الدرايس 

واإلدارة الصفية مجاالً 

للمرونة يف تلبية 

االحتياجات الفردية 

للطلبة.

التوجهات.

ال يعرتض املعلمون 

واإلداريون عى إدماج 

األطفال من ذوي اإلعاقة 

يف املدارس النظامية، 

وهم يرغبون يف إجراء 

تعديات طفيفة لتيسر 

علمية إدماجهم.

التوجهات.

املعلمون واإلداريون 

ال يرون أية جدوى يف 

إدماج األطفال من ذوي 

اإلعاقة يف املدارس 

النظامية، لكنهم ال يبدون 

أية اعرتاضات واضحة 

عى ذلك.

ال يشعرون أنه من 

مسؤوليتهم إجراء 

أية تعديات لتيسر 

إدماجهم.

التوجهات.

يعرتض املعلمون 

واإلداريون عى إدماج 

األطفال من ذوي اإلعاقة 

يف املدارس النظامية، 

وال يعتقدون أنه يجب 

عليهم إجراء تعديات 

لتيسر علمية إدماجهم.

و - نظام معلومات إدارة 

.)EMIS( التعليم

تحتوي أنظمة معلومات 

إدارة التعليم الروتينية عى 

بيانات حول األطفال من 

ذوي اإلعاقة، باستخدام 

تعريفات اإلعاقة 

املستندة إىل التصنيف 

الدويل للقدرات الوظيفية 

واإلعاقة والصحة.

يتم استحداث تقارير 

حول نسبة التحاق 

األطفال من ذوي اإلعاقة 

باملدارس.

نظام معلومات إدارة 

.)EMIS( التعليم

هناك بعض البيانات حول 

األطفال من ذوي اإلعاقة 

يف النظام املدريس، 

لكنها تتميز بطبيعتها 

الطبية.

يتم استحداث تقارير 

حول نسبة التحاق 

األطفال من ذوي اإلعاقة 

باملدارس.

نظام معلومات إدارة 

.)EMIS( التعليم

هناك بعض البيانات حول 

األطفال من ذوي اإلعاقة 

يف النظام املدريس، 

لكنها تتميز بطبيعتها 

الطبية.

املعلمون واإلداريون 

ال يرون أية جدوى يف 

إدماج األطفال من ذوي 

اإلعاقة يف املدارس 

النظامية، لكنهم ال يبدون 

أية اعرتاضات واضحة 

عى ذلك.

نظام معلومات إدارة 

.)EMIS( التعليم

ال يوجد أية بيانات حول 

األطفال من ذوي اإلعاقة 

يف نظام معلومات إدارة 

التعليم الروتيني.
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ــن  ــد م ــرة. ملزي ــذه الن ــن ه ــزء م ــاج أي ج ــادة إنت ــى إذن إلع ــول ع ــب الحص يج

ــع: ــل م ــى التواص ــوق، يرج ــتخدام الحق ــول اس ــات ح املعلوم

قسم اإلعاقة، اليونيسف

United Nations Plaza, New York, NY, 10017, USA 3

disabilities@unicef.org :عنوان الريد اإللكرتوين

training.unicef.org/ املوقــع:  عــى  متوفــرة  للتوجيــه  الســتة  الكتيبــات  هــذه 

disability/emergencies

وإضافــة إىل النســخ املطبوعــة واملنشــورة بصيغــةPDF، يتوفــر الدليــل أيضــاً بتنســيقات 

.HTMLوملــف جاهز بلغــة بريل وبتنســيقات ePUB متنوعــة ســهلة االســتخدام: تنســيق

صورة الغالف

©UNICEF/UNI44656/Noorani :حقوق الصورة

ــاين وهــي  ــة يف الصــف الث ــة دعــاء وهــي طالب ــق الصــورة: معلمــة تســاعد الطفل تعلي

كفيفــة، يف تجميــع أحجيــة خشــبية خال حصــة دراســية يف مدرســة الوليدية األساســية، 

بالقــرب مــن الحــدود الســورية اللبنانيــة.

mailto:disabilities@unicef.org
http://training.unicef.org/disability/emergencies
http://training.unicef.org/disability/emergencies
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