موجز فني عن التعليم الجامع/الشامل لألطفال
والشباب ذوي اإلعاقة في المنطقة العربية خالل أزمة
تفشي فيروس كورونا (كوفيد)19-

مقـدمـة
رغم صعوبة جمع بيانات دقيقة بشأن األشخاص ذوي اإلعاقة على الصعيد العالمي ،تشير التقديرات إلى أن عدد األطفال
ذوي اإلعاقة البالغين من العمر ما بين  0و 18عا ًما يتراوح بين  93مليون و 150مليون طفل ،أي بين  5أو  7في المائة من سكان
العالم ،وف ًقا لما ورد عن لجان المعنية بالتعليم في عام  .1 2016وفي المنطقة العربية ،رغم معدل االنتشــار المنخفض نســب ًيا
لإلعاقــة لــدى الفئــات العمريــة دون  24عا ًمــا وعــدم تجــاوز النســب اإلجماليــة نســبة  2فــي المائــة فــي عشــرة مــن البلــدان
اإلحــدى عشــرة 2بســبب نــدرة البيانــات المتوفــرة وبســبب الدراســات االســتقصائية الوطنيــة غيــر الشــاملة ،3مــن المتوقــع أن
ينجــم عــن النزاعــات واألزمــات المطولــة إصابــة عــدد مــن األطفــال والشــباب باإلعاقــة ،فالنزاعــات واألزمــات هــي عوامــل تجعــل
األطفــال والشــباب أكثــر عرضــة لإلصابــة باإلعاقــة .وفــي العقــود الماضيــة ،ض ّمــت المنطقــة العربيــة أكثــر مــن  13مليــون طفــل
وشــاب غيــر ملتحقيــن بالمــدارس .4ويتزايــد االعتــراف بالعالقــة بيــن النزاعــات والكــوارث وازديــاد حــاالت إصابــة األطفــال
والشــباب باإلعاقــة .5فعلــى ســبيل المثــال ،تقــدر اليونســكو أن مقابــل كل طفــل يُقتــل فــي الحــرب ،يُصــاب ثالثــة أطفــال بإعاقــة.6
ويفيــد التقريــر العالمــي حــول اإلعاقــة بــأن معــدل التحــاق األطفــال والشــباب ذوي اإلعاقــة بالمدرســة منخفــض مــا يحــد مــن
خبرتهــم وقدرتهــم علــى تطويــر رأس مالهــم البشــري ويــؤدي إلــى حصولهــم علــى فــرص عمــل محــدودة وإلــى تمتعهــم بانتاجيــة
منخفضــة عندمــا يكبــرون .7وســتزداد أهميــة هــذه المســألة علــى األرجــح ،لــذا ،تدعــو الحاجــة إلــى إيــاء المنطقــة المزيــد مــن
االهتمــام علــى الصعيــد الدولــي للتدخــل فــي أقــرب وقــت ممكــن وتجنــب انقطــاع األطفــال والشــباب ذوي اإلعاقــة عــن التعليــم
ومــا ينطــوي عليــه مــن تداعيــات علــى حياتهــم.
ونظــ ًرا إلــى الســياقات متضــررة مــن األزمــات وحــاالت الطــوارئ فــي بلــدان المنطقــة ،وتأثيرهــا علــى األطفــال والشــباب
المعرضيــن للمخاطــر ،تس ـ َّب َب إغــاق المــدارس والعــزل المنزلــي ،وهمــا إثنيــن مــن التدابيــر المتخــذة فــي العالــم للتصــدي
ألزمــة تفشــي فيــروس كورونــا ،بنشــوء تحديــات متراكمــة .وتثقــل الجهــود الراميــة إلــى ضمــان وصــول األطفــال والشــباب ذوي
اإلعاقــة إلــى التعلــم بشــكل مســتمر كاهــل عائالتهــم .وتجــدر اإلشــارة إلــى أنهــم ال يســتطيعون الحصــول علــى مســاعدة خارجيــة
بســبب تدابيــر التباعــد االجتماعــي وبســبب مســألة اإلنصــاف فــي الوصــول إلــى التعلــم القائــم علــى تكنولوجيــات المعلومــات
واالتصــاالت .ومــع ذلــك ،إذا مــا أخذنــا فــي الحســبان أن األزمــات ال تنطــوي علــى تحديــات فحســب بــل ً
أيضــا علــى فــرص ،يمكــن
النظــر إلــى هــذا الوضــع باعتبــاره فرصــة لتعزيــز مشــاركة جهــات فاعلــة عــدة فــي مجــال التعليــم الجامــع ولالبتــكار والتفكيــر
فــي الجــودة واإلنصــاف والمســاواة فــي نُ ُظــم التعليــم فــي القــرن الواحــد والعشــرين.
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The learning generation: investing in education for a changing world, The Education Commissions, 2016
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Derived average from the figure 3. Disability prevalence rates by age group, ESCWA, Disability from the Arab region, 2018
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المهجريــن .تشــير الدراســات إلــى أن قطــر ســجلت أدنــى نســبة بقــدر  0.3فــي المائــة .أمــا اليمــن
اســتثنت هــذه الدراســات االســتقصائية الوطنيــة التــي نظمتهــا اإلســكوا
ّ
ـجل البحريــن النســبة األعلــى وقدرهــا  2.5فــي المائــة ،تليــه موريتانيــا بنســبة  1.7فــي المائــة،
ـ
وس
ودولــة فلســطين ومصــر ،فســجلت نســب تبلــغ حوالــي  1فــي المائــة.
ّ
والمملكــة العربيــة الســعودية بنســبة  1.4فــي المائــة ،واألردن بنســبة  1.3فــي المائــة.
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UNESCO Strategic Framework for Education in Emergencies in the Arab Region, UNESCO, 2017
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Disability from the Arab region, ESCWA, 2018
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Education for All Global Monitoring Report: Reaching the Marginalized. UNESCO, 2010
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World Report on Disability, WHO and World Bank, 2011
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1

رؤية اليونسكو حول التعليم الجامع والهدف  4من أهداف التنمية المستدامة

تشــدد اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة 8المعتمــدة فــي  13كانــون األول/ديســمبر  2006اإلعــان العالمــي لحقــوق
اإلنســان الصــادر فــي عــام  1948واتفاقيــة اليونســكو بشــأن مكافحــة التمييــز فــي مجــال التعليــم 9الصــادرة فــي عــام  1960وبيــان
ســامنكا فــي مجــال تعليــم ذوي االحتياجــات التربويــة الخاصــة 10الصــادر فــي عــام  1994التــي اعتمــدت إطــار عمــل جديــد
لإلجــراءات الجماعيــة المتعلقــة بالتعليــم الجامــع .وتنــص المــادة  24فــي اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة تماشـ ًيا مــع
اتفاقيــة اليونســكو وبيــان ســامنكا علــى أن تعتــرف الــدول األطــراف بحــق األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي التعليــم [ ]...مــن دون
أي تمييــز وعلــى أســاس فــرص متســاوية .تعيــد اليونســكو التأكيــد علــى الحــق فــي التعليــم للجميــع بغــض النظــر عــن االختالفــات
الفرديــة .وهــي ،بصفتهــا وكالــة األمــم المتحــدة الرائــدة للتعليــم فــي إطــار جــدول أعمــال التعليــم حتــى عــام  ،2030علــى تحقيــق
الهــدف  4مــن أهــداف التنميــة المســتدامة المتعلــق بـــ «ضمــان التعليــم الجيــد المنصــف والشــامل للجميــع» ،بمــا فــي ذلــك
األشــخاص ذوو اإلعاقــة ،تحــثّ المجتمــع الدولــي علــى اعتمــاد نهــج التعليــم الجامــع وتلتــزم بتوفيــر الدعــم الفنــي الــازم لتنفيــذ
التغييــرات العمليــة واالســتراتيجية ليكــون اإلدمــاج والشــمول همــا القاعــدة.
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التحديات التي تواجه تعليم األطفال ذوي اإلعاقة في الدول العربية

لطالمــا كانــت المنطقــة العربيــة مسـ ِ
ـاهمة أساســية فــي الهجــرة والنــزوح علــى الصعيــد العالمــي ،ويعــود ذلــك جزئ ًيــا إلــى تاريخهــا
الحافــل بالصراعــات والنزاعــات .وحســب التقريــر العالمــي لرصــد التعليــم فــي الــدول العربيــة لعــام  ،2019تتضمــن المنطقــة
 5فــي المائــة مــن ســكان العالــم و 32فــي المائــة مــن الالجئيــن فــي العالــم و 38فــي المائــة مــن المشــردين داخل ًيــا بســبب
النزاعــات .11أمــا عــدد األطفــال والشــباب غيــر الملتحقيــن بالمــدارس ،فيصــل إلــى  13مليــون طفــل وشــاب بســبب النزاعــات.12
وفــي العــراق ،تصــل نســبة األطفــال المشــردين غيــر الملتحقيــن بالمــدارس إلــى  69فــي المائــة ( 0.6مليــون) .وفــي اليمــن ،تــم
إغــاق  3600مدرســة ،فانقطــع  1.8مليــون طفــل عــن التعليــم باإلضافــة إلــى األطفــال الذيــن كانــوا غيــر ملتحقيــن بالمــدارس
قبــل اشــتداد النــزاع فــي عــام  2016والذيــن يفــوق عددهــم  1.6مليــون طفــل .13وتتفاقــم قضيــة التعليــم فــي حــاالت الطــوارئ
عندمــا يتعلــق األمــر باألشــخاص ذوي اإلعاقــة .وعلــى وجــه التحديــد ،أودت األزمــة فــي اليمــن بحيــاة  2000طفــل يمنــي وتســببت
بإعاقــة  4800طفــل.14
أمــا فــي مــا يتعلــق باألزمــة فــي ســوريا ،تشــير لوحــة البيانــات التــي أنشــأتها منظمتــا  Humanity & Inclusionو IMMAPإلــى أن
أكثــر مــن  60فــي المائــة مــن أســر الالجئيــن الســوريين تتضمــن فــر ًدا ذو إعاقــة علــى األقــل ،وأن حوالــي  23فــي المائــة مــن
الالجئيــن فــي لبنــان واألردن مصابــون بإعاقــة .15وتُقــارِ ب نســبة األطفــال ذوي اإلعاقــة البالغيــن مــن العمــر مــا بيــن  6و 8ســنوات
 18فــي المائــة لــدى الشــعوب المشــاركة فــي الدراســة االســتقصائية .واألســر المنخفضــة الدخــل أكثــر عرضــة إلنجــاب أطفــال
ذوي إعاقــة مــن األســر فــي فئــات الدخــل األعلــى .فمثــا ،وفــق بيانــات مســتقاة مــن األردن ،يعيــش حوالــي  80فــي المائــة
مــن األطفــال ذوي اإلعاقــة فــي أســر منخفضــة الدخــل .وليــس الفــرق كبيـ ًرا بيــن نســبة األطفــال ذوي اإلعاقــة المســجلين فــي
المدرس��ة ( 85فــي المائــة) وأقرانهــم الذيــن ال يعانــون مــن اإلعاقــة ( 90.9فــي المائــة) لكـ ّـن نســبة األطفــال ذوي اإلعاقــة غيــر

8

للمزيد من المعلوماتUN Department of Economic and Social Affairs-Disability :

10

للمزيد من المعلوماتUNESCO The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education 1994 :
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للمزيد من المعلوماتUNESCO Convention against Discrimination in Education 1960 :
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Arab States: Migration, displacement and education: building bridges, not walls, UNESCO, 2019
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UNESCO Strategic Framework for Education in Emergencies in the Arab Region, UNESCO, 2017
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UNESCO Arab regional education support strategy (2016-2021), UNESCO, 2016
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للمزيد من المعلومات.UNICEF Appeal for Yemen :
للمزيد من المعلوماتdata dashboard of disability and education assessment of Syria-crisis affected population in Lebanon and Jordan:
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الملتحقيــن بالمدرســة تصــل إلــى ضعــف نســبة األطفــال الذيــن ال يعانــون مــن اإلعاقــة .ويُعــد عــد ُم تو ّفــر المســاعدة لدعــم
الصعوبــات الجســدية والضغــط النفســي لــدى األطفــال ذوي اإلعاقــة ضمــن المســائل األساســية المحــددة التــي تعيــق التحاقهــم
بالمدرســة أو تعلمهــم المســتمر وتؤثــر بشــكل ملحــوظ علــى قدرتهــم علــى التعلــم.
وإضافــة إلــى ذلــك ،يشــكل تفشــي فيــروس كورونــا أحــد األعبــاء والتحديــات المتعلقــة بالتعليــم الجامــع التــي يعانــي منهــا األطفــال
والشــباب ذوي اإلعاقــة فــي المنطقــة خــال فتــرة إغــاق المــدارس والعــزل المنزلــي لألســباب الثالثــة التاليــة.
أوال ،رغــم اعتمــاد حلــول بديلــة للتعليــم والتعلــم باســتخدام تكنولوجيــات المعلومــات واالتصــاالت والمنصــات والتلفــاز والراديــو
فــي معظــم البلــدان ،لــم يتــم التطــرق إلــى احتياجــات األطفــال والشــباب ذوي اإلعاقــة بمــا يكفــي ولــم تحـ َ
ـظ باالهتمــام الكافــي.
ونظـ ًرا إلــى أن العديــد مــن البلــدان تعطــي األولويــة لتجنــب تعطيــل التعلــم قــدر اإلمــكان ،يتــم تعريــف المعلميــن إلــى التعلــم عــن
بُعــد باســتخدام مجموعــة واســعة مــن التكنولوجيــات ،فالمتعلمــون وعائالتهــم يحتاجــون إلــى االنتقــال الســريع إلــى طرائــق تعليــم
جديــدة والتكيــف معهــا .ونتــج مــن ذلــك إهمــال المتعلميــن ذوي اإلعاقــة ،منهــا اإلعاقــة الســمعية أو البصريــة ،وهــم متعلمــون قــد
يكــون ووصولهــم محــدو ًدا إلــى مواقــع التعليــم ومنصــات التعلــم علــى االنترنــت أو قــد ال يقــدرون علــى االســتفادة منهــا .ويُعــد
اإلنصــاف فــي الوصــول إلــى التعلــم القائــم علــى تكنولوجيــات المعلومــات واالتصــاالت أحــد الشــواغل ،فلــدى األســر المنخفضــة
الدخــل عــدد أكبــر مــن األطفــال ذوي اإلعاقــة بالمقارنــة مــع األســر فــي فئــات الدخــل األعلــى حســب التحليــل الــذي أجرتــه
منظمتــا  Humanity & Inclusionو.IMMAP
وثانيــا ،قــد يجــد األطفــال والشــباب المصابــون بطيــف التوحــد صعوبــة فــي تغييــر نمــط الحيــاة اليوميــة الــذي كانــت المــدارس
ً
16
توفــره قبــل أن يتــم إغالقهــا كمــا أنهــم قــد يحتاجــون إلــى الدعــم إلدارة هــذه التغيــرات  .أمــا بالنســبة إلــى المتعلميــن الذيــن
يعانــون مــن اضطرابــات نقــص التركيــز ،فينطــوي تحفيزهــم علــى التعلــم الذاتــي باســتخدام األجهــزة اإللكترونيــة وباتبــاع منهــج
تعليمــي محــدد مســب ًقا علــى تحديــات كبيــرة .17ونتيجــة لذلــك ،يحتــاج التالميــذ ذوو اإلعاقة إلى الحصول على أجهزة تســاعدهم
علــى التعلــم نظـ ًرا إلــى أنهــم فقــدوا كل أشــكال الدعــم التــي كانــت توفرهــا لهــم المدرســة خــال فتــرة إغــاق المــدارس والحجــز
المنزلــي .وتشــمل هــذه األجهــزة أجهــزة التســجيل المتغيــرة الســرعة ،وآالت حاســبة ناطقــة ،وعدســات مك ّبــرة للقــراءة ،ولوحــات
مفاتيــح بديلــة ،وكت ًبــا مســموعة تســمح لهــؤالء األطفــال بالمشــاركة فــي التعلــم وتلبــي احتياجاتهــم التعلميــة.
ً
وثالثــا ،تزيــد طبيعــة التباعــد االجتماعــي والحجــز الصحــي األعبــاء علــى العائــات التــي مــا عــادت تســتطيع الوصــول إلــى
الدعــم الخارجــي ألطفالهــا ذوي اإلعاقــة ،وذلــك ألن كل المؤسســات ،بمــا فــي ذلــك المراكــز المجتمعيــة بــإدارة المنظمــات
غيــر الحكوميــة ،اضطــرت إلــى اإلغــاق .والجديــر ذكــره أن هــذه التدابيــر تفاقــم المشــاكل النفســية واالجتماعيــة التــي يعانــي
منهــا األطفــال الذيــن عاشــوا الحــرب أو نزاعــات شــديدة ،بمــا فــي ذلــك االكتئــاب واالضطرابــات النفســية الالحقــة لإلصابــة،
وهــي مشــاكل غال ًبــا مــا تواجــه األطفــال الســوريين الالجئيــن .18ويســتدعي توفيــر الدعــم النفســي واالجتماعــي والدعــم الصحــي
والدعــم العاطفــي والعملــي ألولئئــك الذيــن ال يمكنهــم مجابهــة الصعــاب وحدهــم تدخ ـ ً
ا عائل ًيــا أو جماع ًيــا فــي إطــار برامــج
الحمايــة المجتمعيــة.19
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How is the coronavirus affecting learners with World Education Blog, 2020

17
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The Educational and Mental Health Needs of Syrian Refugee Children, Selcuk R. Sirin and Lauren Rogers-Sirin, 2015

19

Emergency Handbook: Mental Health and Psychosocial Support, UNHCR, 2020
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التوصيات األساسية للحد من التداعيات

منــذ بــدء أزمــة تفــي وبــاء كورونــا ،تــم اتخــاذ عــدد كبيــر مــن المبــادرات اإلجرائيــة والحلــول للتصــدي لتداعيــات األزمــة بغيــة
التكيــف مــع إغــاق المــدارس الــذي يشــكل قــرا ًرا صع ًبــا ال يتســبب بتعطيــل التعلــم فحســب بــل أيضــا يحــد مــن قــدرة األطفــال
ذوي اإلعاقــة علــى الوصــول إلــى برامــج الدعــم ،والمســاعدة الشــخصية ،والرعايــة الطبيــة ،أو حتــى إلــى معلومــات منقــذة للحيــاة
خــال فتــرة تطبيــق تدابيــر التباعــد االجتماعــي.
ومــع ذلــك ،لــم تعــر إال قلــة مــن الحلــول االهتمــام لتعليــم األطفــال والشــباب ذوي اإلعاقــة 20الذيــن يكونــوا عرضــة للمخاطــر
إذا لــم يتمكنــوا مــن الحصــول علــى مــا يلزمهــم مــن وقايــة وعــاج .21والطريقــة العمليــة الفضلــى للمضــي قدمــا هــي النظــر فــي
كل حالــة علــى حــدة عندمــا يتعلــق األمــر بتخصيــص األدوات الســمعية والبصريــة أو وتحديــد االســتثناءات لمراســيم اإلغــاق
الوطنــي ،ولكــن ينبغــي رفــض لالعتراضــات الشــاملة علــى حــق األطفــال والشــباب ذوي اإلعاقــة فــي التعليــم بشــكل قاطــع.22
ومــن الضــروري ضمــان أن تكــون كل االســتجابات دامجــة فــي كل مراحلهــا وعلــى كل المســتويات لعــدك تــرك أحــد خلــف
الركــب.23

توصيات لصانعي القرار في مجال التعليم
وف ًقــا لمنظمــة الصحــة العالميــة ،تدعــو الحاجــة إلــى أن تتخــذ المــدارس وغيرهــا مــن المؤسســات التعليميــة إجــراءات مناســبة
لضمــان التعليــم المســتمر للتالميــذ ذوي اإلعاقــة الذيــن قــد يحتاجــون إلــى التعلــم مــن المنــزل لفتــرات أطــول.24
التشاور مع الجهات المعنية ومنظمات األشخاص ذوي اإلعاقة لمنحهم تعلي ًما يلبي احتياجاتهم.
التعــاون مــع الــوزارات المعنيــة (وزارات الصحــة والحمايــة االجتماعيــة والنقــل )...لتوفيــر اســتجابات مفصلــة
للمتعلميــن ذوي اإلعاقــة لتلبيــة احتياجاتهــم .مثال ،تو ّفــر وزارة التضامــن والتنميــة االجتماعيــة والمســاواة
واألســرة فــي المغــرب خدمــات عبــر شــبكة مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة باســتخدام التعلــم المنزلــي وعبــر
اإلنترنــت لمواصلــة تعليــم األطفــال ذوي اإلعاقــة ودعمــه.25
إتاحة االستشارات الهاتفية والرسائل النصية واللقاءات عبر الفيديو لتوفير التعليم للتالميذ ذوي اإلعاقة.
تعزيــز أوجــه الترابــط والتعــاون مــع المنظمــات غيــر الحكوميــة المعنيــة باإلعاقــة دع ًمــا لتعلــم التالميــذ ذوي
اإلعاقــة عــن بُعــد ،وال ســيما مــع المنظمــات الخبيــرة فــي دعــم اإلدمــاج فــي تعميــم التعليــم.
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Inclusive Education sector guiding note on COVID019, Humanity & Inclusion, 2020
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How is coronavirus affecting learners with disabilities?, GEM Report, March 2020
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Disability considerations during the COVID-19 outbreak, WHO, March 2020
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ضمان إتاحة المعلومات بصيغ متنوعة يسهل االطالع عليها.
تتــراوح المعلومــات بيــن نصائــح التوعيــة الصحيــة (مثــل حقائــق عــن الوبــاء ونصائــح متعلقــة بالنظافــة)
واإلعالنــات العامــة (مثــل جــدول إغــاق المــدارس وتوفيــر الخدمــات العامــة والقيــود المفروضــة علــى
النقــل).
يجــب أن تكــون المعلومــات مناســبة لألطفــال ومتاحــة فــي صيغــة صوتيــة وفــي نســخ مطبوعــة بخــط كبيــر
وســهلة القــراءة وبلغــة اإلشــارة وأن تتضمــن صــو ًرا لخدمــة األطفــال ذوي اإلعاقــة (األطفــال ذوو اإلعاقــة
البصريــة والســمعية والعقليــة والجســدية واالتصــاالت).
وضــع طرائــق بديلــة للتعليــم والتأكــد مــن أنهــا شــاملة لمراحــل التعليــم بــد ًءا مــن مرحلــة الطفولــة المبكــرة
ووصــوال إلــى المســتوى الجامعــي.
بالنســبة إلى األطفال الذين يواجهون صعوبة في اســتخدام منصات تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت
أو يفتقــرون إلــى اتصــال باإلنترنــت وإلــى منتجــات تكنولوجيــة ،قــد تشــكل برامــج التعليــم القائمــة علــى
الهاتــف النقــال خيــا ًرا أفضــل .ينبغــي أن يتمكــن التالميــذ ذوو اإلعاقــة مــن الوصــول إلــى المنصــات
ال ُمســتخدمة بســهولة نظــرا إلــى احتياجاتهــم وتفضيالتهــم المتعلقــة بالتواصــل .ويمكــن أن يشــمل ذلــك
اســتخدام الفيديــو فــي كل االتصــاالت وتبــادل الرســائل الفوريــة حســب الحاجــة ألولئــك الذيــن يعانــون مــن
صعوبــة فــي الســمع ،إضافــة إلــى اللقــاءات المتعــددة الوســائط عبــر اإلنترنــت ،والتســجيل والتحكــم فــي
الســرعة والترجمــة النصيــة للفيديوهــات ،إلــخ .مثــا ،دعمــت منظمــة  Humanity & Inclusionاالطفــال
ذوي اإلعاقــة ليشــاركوا بنجــاح فــي برامــج التعلــم عبــر الراديــو فــي ســيراليون خــال إغــاق المــدارس
بســبب تفشــي اإليبــوال.26
فــي األردن ،أطلــق المجلــس األعلــى لحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة قنــاة تعليميــة للتالميــذ الصــم فــي
المرحلــة الثانويــة (فــرع اآلداب) تتضمــن ترجمــة للمحتويــات بلغــة اإلشــارة .ويقــوم المجلــس بتحميــل
دروس عــن الكمبيوتــر ،واللغــة العربيــة والتربيــة اإلســامية .تمــت إتاحــة كل المناهــج بلغــة اإلشــارة علــى
موقــع المجلــس األعلــى لحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة وعلــى صفحــات التواصــل اإلجتماعــي وقنــاة
 Youtubeالتابعــة لــه.
وضــع خطــوط مســاعدة مباشــرة ،وتشــكيل مجموعــات علــى  Whatsappأو عبــر اإلنترنــت ليتمكــن المعلمــون مــن
الحصــول علــى الدعــم الفنــي الــازم للوصــول إلــى تالميذهــم ذوي اإلعاقــة فــي منازلهــم وتمكينهــم مــن التعلــم
عــن بُعــد.
وضع مبادئ توجيهية خاصة لألهل وإتاحة دورات تدريب لهم عبر اإلنترنت.
يقــوم مقدمــو الرعايــة والمعلمــون بوضــع خطــة فرديــة جديــدة للتعليــم المنزلــي تتكيــف مــع الوضــع الحالــي،
ويحــددون مصــادر الرعايــة والدعــم بيــن أفــراد األســرة .ينبغــي متابعــة هــذه الخطــة مــن خــال المكالمــات
الهاتفيــة والرســائل الصوتيــة ودعمهــا علــى اإلنترنــت مــن خــال المنصــات المســتخدمة لتوفيــر الخدمــات
الصحيــة عــن بُعــد.
26
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الدعوة إلى مواصلة دفع رواتب المعلمين والموظفين ،وال سيما العاملون في مؤسسات التعليم الجامع.

توصيات إلدارات المدارس والمعلمين
توفيــر دورات تدريــب علــى اإلنترنــت لعائالت/أهــل األطفــال والشــباب ذوي اإلعاقــة بهــدف دعــم الــدور الــذي
يضطلعــون بــه بصفتهــم آبــاء وأمهــات بالدرجــة األولــى وبصفتهــم مربيــن إذا أمكــن.
إنشاء فيديوهات قصيرة تستهدف األطفال وأهلهم ونشرها عبر تطبيقات المراسلة مثل .Whatsapp
تحديـ�د ونشــر المواقــع والتطبيقــات ووســائل التواصــل االجتماعــي والمــواد التعليميــة المناســبة لدعــم تعليــم
التالميــذ ذوي اإلعاقــة.

توصيات لمقدمي الرعاية واألهل
إعطاء األولوية لضمان استمرار توفير الرعاية الطبية والمساعدة الشخصية لألطفال.
الصحــة الجســدية والنفســية أساســية لتمكيــن األطفــال والشــباب ذوي اإلعاقــة مــن االســتمرار فــي حياتهــم
العاديــة وفــي أنمــاط تعليمهــم.
مساعدة األطفال على إعادة بناء روتينهم اليومي.
يمكــن أن يعــزز الروتيــن الرفــاه النفســي واالجتماعــي لــدى األطفــال الذيــن يعانــون مــن التغيــر المفاجــئ فــي
محيطهــم وفــي الحــد مــن إجهادهــم ،وال ســيما الذيــن يعانــون مــن طيــف التوحــد.
اســتخدم «التفاعــات االجتماعيــة المســجلة بالفيديــو» .يمكــن للتالميــذ أن يتعلمــوا مــن هــذه الفيديوهــات
مــا يلزمهــم مــن مهــارات حياتيــة وســلوك اجتماعــي ،فــي راحــة منازلهــم .ويمكــن أن تســاعد هــذه
الفيديوهــات األطفــال الذيــن يكافحــون للتفاعــل االجتماعــي ،وال ســيما األطفــال الذيــن يعانــون مــن
التوحــد وإعاقــات التعلــم ،وأن توفــر لهــم المســاعدة الذاتيــة.
اســتخدام التكنولوجيــا المســاعدة لتحســين التواصــل والعالقــات لــدى ألطفــال الذيــن يعانــون مــن تحديات
اجتماعيــة وعاطفيــة .تتوفــر الكثيــر مــن األجهــزة والبرامــج والتطبيقــات واأللعــاب المصممــة للمســاعدة
فــي التواصــل ،وتعليــم المهــارات الحياتيــة ،وتحســين التعلــم األكاديمــي واالجتماعــي ،وتقليــل اإلحبــاط
الــذي يمكــن أن يــؤدي إلــى ســلوكيات مدمــرة.27
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مث ً
ال ( Camp Discovery & Meet Heckertyمتاح للتحميل مجانا)

توصيات للمجتمعات المحلية
العمل مع منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة على تنظيم أنشطة مساعدة.
منظمــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة ملمــة بوضــع األطفــال والشــباب ذوي اإلعاقــة علــى المســتوى المحلــي
وتملــك معلومــات عــن أســرهم ،ويمكنهــا أن تســاعد فــي حشــد التأييــد ،وتعزيز خدمات وبرامج المســاعدة
ورصدهــا .ويمكنهــا ً
أيضــا نقــل تعليمــات وإرشــادات عــن التعليــم بأشــكال مختلفــة يمكــن الوصــول إليهــا
باللغـ�ات المحليـ�ة.
يمكنها ً
أيضا تسهيل إنشاء شبكات دعم األقران.
إنشاء أو حشد البرامج المجتمعية للتنمية الدامجة أو إلعادة التأهيل المجتمعي.
اســتنا ًدا إلــى تجربــة المســاعدة التعليميــة خــال تفشــي وبــاء اإليبــوال ،يعــد المجتمــع وحــدة فعالــة للوصــول
إلــى األطفــال ذوي اإلعاقــة فــي منازلهــم وتوفيــر الدعــم الشــخصي لــكل منهــم ،وال ســيما فــي ســياقات التباعــد
االجتماعــي.
إنشــاء مجموعــات دعــم لألمهــات فــي مــا بينهــن ولألطفــال فــي مــا بينهــم عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي
وتطبيقــات المراســلة كتطبيــق  Whatsappلتلبيــة االحتياجــات التعليميــة وتوفيــر الدعــم النفســي االجتماعــي.
دعــم األقــران مفيــد لألطفــال والشــباب ،ســواء أكانــوا مــن ذوي اإلعاقــة أو ال ،فهــو يســاعد علــى الحفــاظ علــى
العالقــات االجتماعيــة وعلــى تعزيــز تعلــم التالميــذ ذوي اإلعاقــة.
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إن التســميات ال ُمســتخدمة فــي هــذا المنشــور وطريقــة عــرض المــواد فيــه ال تع ّبــر عــن أي رأي لليونســكو بشــأن الوضــع القانونــي ألي بلــد أو إقليــم أو مدينــة أو
منطقــة ،وال بشــأن ســلطات هــذه األماكــن أو رســم حدودهــا أو تخومهــا.
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