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متهيد
يتعّلق مفهوم التعليم بجميع األشخاص الذين يمتلكون القدرة عىل تعلم ما حيتاجونه ويرغبون به طوال 

حياهتم، وفقًا إلمكانياهتم. ويشمل ذلك »تعلُّم املرء أن يكتسب املعارف وأن يترصف وأن يعايش اآلخرين 
وأن يثبت ذاته« )1(. وحيدث التعليم يف األرسة واملجتمع واملدارس واملعاهد، ويف املجتمع ككل. وقد تم 
التأكيد بشدة عىل حق اجلميع يف التعليم يف الصكوك الدولية التي حتظى بتأييد عاملي مثل اإلعالن العاملي 

حلقوق اإلنسان، املادة 26 )2(، واتفاقية حقوق الطفل، املادة 28 )3(.
ومع أن الصكوك الدولية تنّص عىل أنه ينبغي أن يكون التعليم االبتدائي جمانيًا وإلزاميًا جلميع األطفال دون 

متييز، فإنه من املسّلم به عىل نطاق واسع أن هذا األمر ال حيدث يف احلياة العملية، وبالتايل فإن االتفاقيات 
األخرية قد شّددت عىل احلاجة إىل:

التوسع يف الرعاية والتعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة وحتسينهام؛	•
توفري التعليم االبتدائي املجاين واإللزامي وذي اجلودة العالية للجميع؛	•
ضامن املساواة يف احلصول عىل التعليم املناسب وبرامج تعليم املهارات احلياتية والتعليم األسايس واملستمر جلميع 	•

البالغني؛
تعزيز املساواة بني اجلنسني؛	•
تيسري إدماج الفئات املهمشة والضعيفة واملعّرضة للتمييز عىل مجيع املستويات.	•

ُتؤّكد اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة )4( جمددًا عىل احلقوق التي متت مناقشتها سابقًا، وهي أول صك قانوين 
ملزٌم يقُر بشكٍل خاص بالتعليم الدامج حيث تنص املادة 24، الفقرة 1، عىل أّنه  يتعني عىل البلدان األطراف أن تكفل 
وجود »نظام تعليم دامج عىل مجيع املستويات« وتنّص املادة 24، الفقرة 2 )هـ( عىل أن  تكفل البلدان األطراف أيضًا 
مع  وتتفق  واالجتامعي،  األكاديمي  النمو  من   قدٍر  أقىص  بتحقيق  تسمح  بيئات  يف  فّعالة  فردي  دعم  تدابري  »توفري 
هدف اإلدماج الكامل« وهذا يشمل تعلم طريقة برايل للمكفوفني، ولغة اإلشارة، وأساليب وأشكال ووسائل خمتلفة 

لالتصال، ومهارات التوجه والتنقل.

ويعد الفقر والتهميش والتمييز من العوائق الرئيسية أمام التعليم الدامج )5( إذ تقّدر منظمة اليونسكو أن ما يزيد 
عىل 90 يف املائة من األطفال ذوي اإلعاقة يف البلدان ذات الدخل املنخفض ال يلتحقون باملدرسة؛ وما يقدر بنسبة 
30 يف املائة من أطفال الشوارع يف العامل لدهيم إعاقة. أما بالنسبة للبالغني ذوي اإلعاقة، فإن معّدل الذين يستطيعون 
القراءة والكتابة منخفض وقد يصل إىل 3 يف املائة، حتى أنه قد يصل إىل 1 يف املائة بالنسبة للنساء ذوات اإلعاقة يف 

بعض البلدان )6(.

وحُتدد  التعليم.  عىل  اإلعاقة  ذوي  األطفال  مجيع  حصول  لضامن  خطوات  اختاذ  ينبغي  أنه  األرقام  هذه  من  يّتضح 
للجميع. وتتمثل  االبتدائي  التعليم  الثاين، رضورة حتقيق  اهلدف  اإلنامئية لأللفية )7( وبشكٍل واضح يف  األهداف 
الغاية يف أن يتمّكن األطفال يف كّل مكان، فتيانًا كانوا أم فتيات، عىل حّد سواء، من إمتام مرحلة التعليم االبتدائي 
بحلول عام 2015. وينطبق هذا أيضًا عىل األطفال ذوي اإلعاقة، وبالتايل يتعنّي عىل التأهيل املجتمعّي أن يساهم يف 

حتقيق هذا اهلدف.
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إعطاء األولوية للتعليم الدامج لألطفال
يتّم تطوير برنامج وطني للتعليم الدامج يف منغوليا، من خالل التعاون بني احلكومة وإحدى مجعّيات اآلباء 
واألمهات ومنظامت دولية غري حكومية وجهات مانحة يف االحتاد األورويب.  وقد وفرت منغوليا قبل عام 

1989 املدارس اخلاصة ومؤسسات الرعاية الداخلية لألطفال والبالغني ذوي اإلعاقة. وتصدى هذا النظام 
لالحتياجات األساسية، لكنه حرم ذوي اإلعاقة من احلقوق األخرى مثل حق إدماجهم يف املجتمع. وبعد 

أن أجبت التغريات السياسية واالقتصادية السلطات املحلية عىل إغالق هذه املدارس واملؤسسات اخلاصة، 
أصبحت األرضية ممهدة العتامد مقاربة جديدة. ويف عام 1998، تأسست رابطة آباء وأمهات األطفال ذوي 
اإلعاقة، بدعٍم من منّظمة دولية غري حكومية، من أجل محاية حقوق األطفال ذوي اإلعاقة. ونفذت الرابطة 

األنشطة التالية: مراجعة السياسات، وإقامة ورش عمل تدريبية حول التعليم الدامج من أجل االستفادة من 
خبات البلدان األخرى، والعمل مع وزارة التعليم إلصالح سياساهتا وممارساهتا، وحتديد خمتلف خدمات 

الدعم الالزمة لتمكني إدماج األطفال ذوي اإلعاقة يف مضامر التعليم. واعتب التأهيل املجتمعي مكّماًل 
لالسرتاتيجية الشاملة لتعزيز حقوق األطفال ذوي اإلعاقة ومحايتها. ويف عام 2003، أنشئت وحدة التعليم 

لت جلنة لتنفيذ البامج بالتعاون مع وزارات الصحة والرعاية االجتامعية والعمل.  الدامج بوزارة التعليم وُشكِّ
وأنشئت خدمات للكشف املبّكر واملعاجلة الطبية والتأهيل يف املراكز املجتمعية املحلية. يف البداية ٌأعطيت 

األولوية للتعليم الدامج عىل مستوى مرحلة ما قبل املدرسة، ثم امتّد ليشمل املدارس االبتدائية، حيث يتّم 
استيعاب أكثر من 1000 طفل من ذوي اإلعاقة يف رياض األطفال، وجيري تدريب املعلمني عىل العمل يف ظل 

اإلدماج. وتستمر الرابطة يف النمو والتواصل مع مجاعات أخرى عىل الصعيد الوطني والدويل لتعزيز حقوق 
األطفال.

منغوليااإلطار 1
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اهلدف
والشعور  الكامنة  طاقاهتم  إبراز  إىل  يؤدي  مما  احلياة،  مدى  والتعّلم  التعليم  عىل  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  حصول 

بالكرامة والقيمة الذاتية واملشاركة الفعالة يف املجتمع.

دور التأهيل املجتمعي 
يتمثل دور التأهيل املجتمعي يف العمل مع قطاع التعليم للمساعدة يف جعل التعليم داجمًا عىل كافة املستويات، وتيسري 

إمكانية احلصول عىل التعليم، والتعلم مدى احلياة لألشخاص ذوي اإلعاقة.

النتائج املرجوة
حصول مجيع األشخاص ذوي اإلعاقة عىل التعليم، واملوارد التي ُتلّبي احتياجاهتم وحترتم حقوقهم.	•
استقبال املدارس املحلية مجيع األطفال، بمن فيهم األطفال ذوي اإلعاقة، كي يستطيعوا التعّلم واللعب جنبا إىل 	•

جنب مع أقراهنم.
بة أيضًا، وأن متتلك مناهج مرنة ومعّلمني تم تدريبهم ودعمهم، وأن 	• مراعاة أن تكون املدارس املحلّية متاحة وُمرحِّ

متلك صالت جيدة مع األرس واملجتمع، وأن توفر مياهًا ومرافق رصف صحي مالئمة.
للقرارات 	• صانعني  كوهنم  عن  فضاًل  هبا،  يقتدى  نامذج  باعتبارهم  التعليم  يف  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  مشاركة 

ومسامهني أيضًا.
تشجيع البيئات املنزلية للتعليم ودعمها له. 	•
إدراك املجتمعات أن األشخاص ذوي اإلعاقة يمكنهم التعّلم، مع تقديمها الدعم والتشجيع.	•
التعاون اجليد بني قطاع الصحة، وقطاع التعليم، والقطاع االجتامعي وغريها من القطاعات األخرى.	•
بذل جهود منهجية عىل مجيع املستويات من أجل منارصة الدعوة إىل وضع سياسات وطنية شاملة لتيسري التعليم 	•

الدامج.

اإلطار 2

تيسري احلصول عىل التعليم الدامج
قد متلك مدرسة ما بناء يسهل الوصول إليه، ومدّرسني مدربني عىل العمل مع خمتلف األطفال، ولكن ومع كل 

ذلك قد يتّم استبعاد األطفال ذوي اإلعاقة، فقد يتم إخفاؤهم يف الغرف اخللفية داخل املنزل، وقد تفتقر األرسة 
اىل الّدعم، وقد حيتاجون أيضًا إىل األجهزة املساعدة والتأهيل 

الطبي. ويمكن للتأهيل املجتمعّي أن يتناول مجيع هذه القضايا 
وينّسق ما بني القطاعات التعليمية والصحية واالجتامعية ومنظامت 

ذوي اإلعاقة. وقد حيتاج موظفو التأهيل املجتمعي إىل عّدة جوالت 
من املناقشات إلقناع الوالدين برضورة وفائدة تعليم أطفاهلم ذوي 

 اإلعاقة، والسيام إذا ما كان الطفل بنتًا أو كان الوالدان نفسهام
غري متعلمني.
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املفاهيم األساسية

التعليم

إن مفهوم التعليم أوسع بكثري من التعليم املدريس. ومع أن التعليم املدريس أمر مهم، لكنه حيتاج إىل أن ينظر إليه يف 
سياق عملية التعّلم مدى احلياة. فالتعليم يبدأ منذ الوالدة يف املنزل، ويستمر طوال حياة البالغ. وتشتمل املبادرات 
هلذه  ويمكن  أيضًا.  واحلكومي  واملجتمعي  واملنزيل،  املنظم،  وغري  النظامي،  وغري  النظامي،  التعليم  عىل  التعليمية 
املصطلحات أن تكون ُمربكًة وقد متيل إىل أن تعني أشياء خمتلفة يف الثقافات والسياقات املختلفة. وبشكٍل عام  يشري 
»التعليم النظامي« إىل التعليم الذي جيري يف مؤسسات معرتف هبا، مثل املدارس والكليات واجلامعات، والذي ينتج 
املنظمة  التعليمية  األنشطة  إىل  النظامي«  »التعليم غري  أيضًا. ويشري  الغالب مؤهالت وشهادات معرتف هبا  عنه يف 
االنسان  عليه  حيصل  الذي  التعليم  إىل  املنظم«  غري  »التعليم  يشري  حني  يف  النظامية،  التعلُّمية  العملية  نطاق  خارج 
طوال حياته بدءًا من األرسة واألصدقاء واملجتمعات، والذي غالبًا ما يكون غري منظم خالفًا للتعليم النظامي وغري 

النظامي عىل حد سواء.

حقوق اإلنسان

عىل الرغم من متتع كل فرد  باحلق يف التعليم، إال أنه يف بعض األحيان يفرتض بشكل ٍ خاطٍئ أن األشخاص ذوي 
أنفسهم أن لدهيم  أفراد األرسة واملجتمعات وحتى ذوو اإلعاقة  استثناء من هذا احلق. فغالبًا ما جيهل  اإلعاقة هم 
احلق عىل قدم املساواة يف احلصول عىل التعليم. ويمكن لبامج التأهيل املجتمعي بالعمل مع منظامت ذوي اإلعاقة 
املرتبطة  املعلومات حول خمتلف احلقوق  اإلعاقة من خالل ضامن حصوهلم عىل  أن تدعم متكني األشخاص ذوي 
بالتعليم. وهذا يمكن أن يساعد يف إقناع السلطات التي لدهيا التزام قانوين بتقديم التعليم للجميع. وجيب فهم احلق 
يف التعليم  يف سياق كونه مدخاًل للتنمية قائاًم عىل احلقوق. وجيب أيضًا تناول احلقوق ككل ال فرادى )انظر املقدمة: 

حقوق اإلنسان(.

الفقر والتعليم

التعليم  العالقات بني الفقر واإلعاقة والتعليم تعني أنه من الرضوري تبني مقاربة للتنمية املجتمعية. »فعدم كفاية 
يظل عامل اخلطر الرئييس يف فقر وإقصاء مجيع األطفال ذوي اإلعاقة وغري ذوي إعاقة. ومع ذلك، قد يكون خطر 
الفقر الناتج عن نقص التعليم بالنسبة لألطفال ذوي اإلعاقة أعىل حتى مما هو بالنسبة لألطفال غري ذوي اإلعاقة. 
أو حتى مدى  لفرتة طويلة  الفقر  التعليم سيعانون من  املستبعدين من  أن األطفال ذوي اإلعاقة  املؤكد عمليًا  ومن 
احلياة« )8(. قد يواجه الفقراء أيضًا صعوبات يف تعليم أطفاهلم ذوي اإلعاقة عندما يقتيض األمر دفع رسوم دراسية 
للحصول عىل التعليم. وحتى عندما يتم الرتويج للتعليم عىل أنه جماين، فقد يلزم األمر دفع مبالغ إضافية لرشاء الكتب 
املدرسّية والزي املدريّس واستخدام وسائل النقل واألدوات املساعدة. لذلك يبقى األطفال ذوو اإلعاقة املنتمون إىل 

أرس فقرية دون تعليم، وهكذا تستمر دورة الفقر. 
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التعليم الدامج

يبتعد النموذج االجتامعي لإلعاقة عن وجهة النظر جتاه اإلعاقة املرتكزة عىل مفهوم اإلعاقة الفردية، ويرّكز عىل إزالة 
العوائق املاثلة يف املجتمع هبدف كفالة إعطاء ذوي اإلعاقة الفرصة نفسها من أجل ممارسة حقوقهم عىل قدم املساواة 
مع اآلخرين. وباملثل يرّكز التعليم الدامج عىل تغيري النظام ليناسب الطالب بدالً من تغيري الطالب ليناسب النظام. 
هذا التحول يف الفهم نحو التعليم الدامج هو مطلوٌب من قبل برامج التأهيل املجتمعي، التي كانت يف املايض متيل إىل 

العمل عىل مستوى أقرب إىل املستوى الفردي )انظر املقدمة: تطور املفهوم(.

اإلطار 3

إزالة العوائق التي حتول دون مشاركة فتاة صغرية
عمل برنامج للتأهيل املجتمعي جاهدًا ألجل إعداد فتاة صغرية لاللتحاق بمدرسٍة حملية. وبمجرد انتظامها يف 
تلك املدرسة كانت تعاين يف التحرك يف مبنى املدرسة الذي مل يكن مهيًأ الستخدام ذوي اإلعاقة وكانت دائاًم ما 

تتعّرض للسخرية من قبل األطفال اآلخرين. ويف هناية املطاف، حّث املعلمون أرسهتا عىل التوقف عن إرساهلا إىل 
املدرسة ألهنا مل تستطع التأقلم. لو كانت هناك مقاربة داجمة لكان من شأهنا الرتكيز عىل املدرسة وعىل إزالة العوائق 

املاثلة أمام مشاركة هذه الفتاة الصغرية، مثل تقديم املساعدة جلعل إمكانية استخدامها للبناية أكثر يرسًا وإعداد 
املعلمني وخلق بيئة مرّحبة وتعليم سائر األطفال أن يتقبلوا اجلميع ويدعموهم. فإذا واجه األطفال ذوو اإلعاقة 

مشاكل يف املدرسة، عندها يتعنّي عىل املدارس واألرس وبرامج التأهيل املجتمعي أن يعملوا عىل تبنّي تلك العقبات 
التي حتول دون املشاركة.

املشاركة يف  املتعّلمني واالستجابة هلا من خالل زيادة  التنوع يف احتياجات مجيع  الدامج هو »عملية دراسة  التعليم 
التعّلم والثقافات واملجتمعات، واحلّد من اإلقصاء من التعليم أو داخله« )9(. فالتعليم الدامج: 

أوسع نطاقًا من التعليم املدريس النظامي ويشمل التعليم املنزيل واملجتمعي والنظامي وغري املنّظم؛	•
يستند عىل االعرتاف بقدرة مجيع األطفال التعّلم؛	•
يمّكن هياكل التعليم ونظمه ومنهجياته من تلبية احتياجات مجيع األطفال؛	•
االجتامعي 	• والنوع  السن  يف  االختالفات  مثاًل  وحيرتمها،  األطفال  بني  اختالفات  بوجود  االعرتاف  عىل  يستند 

والعرق واملعتقد/الدين واللغة واإلعاقة واحلالة الصحية؛
ة والداجمة؛	• يعزز إجراءات املتابعة والتقويم التشاركية وامليرسَّ
هو عملية ديناميكية  تتطور باستمرار وفقًا للثقافة والسياق؛ 	•
يشكل جزءًا من اسرتاتيجية أوسع نطاقًا لتعزيز املجتمع الشامل.	•

يتعنّي عىل برامج التأهيل املجتمعي األخذ بعني االعتبار ما ييل:

البالغني الصّم، وذلك ألن 	• أو  املنزيل ومجاعات تعليم لغة اإلشارة لألطفال  التعليم  رضورة أن تدرج يف نطاقها 
التعليم الدامج أوسع نطاقًا من التعليم املدريس؛
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ُيعنى التعليم الدامج باستيعاب اجلميع، وليس فقط إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة. إنه يعني بذل جهوٍد خاصٍة 	•
لتحديد أي شخٍص جيري استبعاده أو هتميشه.

التعليم املتكامل

عىل الرغم من أن مصطلح »التعليم املتكامل« يستخدم أحيانًا بنفس تعبري »التعليم الدامج«، إال أن هلذين املصطلحني 
معاٍن خمتلفة. فالتعليم املتكامل يشري إىل عملية إدخال األطفال ذوي اإلعاقة يف املدارس العامة، ووضع الرتكيز األكب 
عىل الفرد ال عىل النظام املدريس. ولكن سلبّية هذه املقاربة تكمن يف أنه إذا وجدت هناك مشكلة فإهنا ُتعتب خطأ من 
الطفل. إن أثر هذه املقاربة واستدامتها حمدودين، ويعتمد نجاحها عىل  النوايا احلسنة ملدرٍس واحد أو اجلهود التي 

يبذهلا موظفو التأهيل املجتمعي، بدالً من االعتامد عىل السياسة املدرسية أو دعم املجتمع.

الرتبية اخلاصة

بيئات  أو  مكيَّفة،  برامج  أو  إضافية،  تقديم مساعدة  إىل  يشري  أن  يمكن  اخلاصة« هو مصطلٌح واسع حيث  »الرتبية 
تعليمية أو معدات أو مواد أو طرق متخصصة )مثل: طريقة برايل، أجهزة الصوت، األدوات املساعدة، لغة اإلشارة(  
لدعم األطفال يف احلصول عىل التعليم. ويستخدم مصطلح »االحتياجات الرتبوية اخلاصة« لإلشارة إىل االحتياجات 

التعليمية ألي طفل قد يواجه صعوبات يف التعلم، لذلك فإن الرتبية اخلاّصة ليست فقط خمتصة بشخص ذي إعاقة.

وهناك جمموعة متنوعة من الطرق التي يمكن أن يتم من خالهلا تقديم الرتبية اخلاّصة لألطفال ذوي االحتياجات 
التي  الذين حيتاجون للكثري من الدعم إىل املدارس اخلاصة  التعليمية اخلاصة. ويف كثري من األحيان يلجأ األطفال 
التعليم  عىل  ُتؤّكد  املجتمعي   للتأهيل  اإلرشادية  الدالئل  أن  من  الرغم  وعىل  العامة.  املدارس  عن  منفصلة  تكون 
الدامج، فإن »املدارس اخلاصة« هي حقيقة واقعة للعديد من األطفال واألرس ويف بعض احلاالت، قد تكون اخليار 
الوحيد املتاح لتعليم األطفال الصّم أو املكفوفني أو الصم املكفوفني، أو من لدهيم إعاقات ذهنية. ويف البلدان ذات 
الدخل املنخفض، غالبًا ما تكون هذه املدارس اخلاصة داخلية، وعادة ما يعيش األطفال بعيدًا عن أرسهم وجمتمعاهتم.

ولألسف، فمع مرور الوقت، اسُتخدم مصطلح »خاصة« بطرق ال تفيد يف تعزيز التعليم الدامج. فمصطلح »الّطفل 
ذو االحتياجات اخلاصة« مثاًل هو مصطلٌح غامٌض، وكثريًا ما يستخدم لإلشارة إىل أي طفل ذي إعاقة، بغض النظر 
عاّم إذا كان لديه صعوبات يف التعلم أم ال. وينبغي توّخي احلذر عند استخدام مصطلح »خاّصة«، ألنه يفصل بني 
األطفال ذوي اإلعاقة عن غريهم. ومن املهم أن نتذكر أن مجيع األطفال يتعلمون بطرٍق خمتلفة، وقد جيدون التعلم 
سهاًل أو صعبًا يف أوقات خمتلفٍة من حياهتم. ومن غري املفيد أن ُيقال عن األطفال ذوي اإلعاقة أن لدهيم احتياجاٍت 
تعّلمية »خاّصة«، ألن كلمة خاصة هنا غري نوعية، وتعتب نعتًا هلم. كام يمكن أن جيد األطفال الذين ليس لدهيم إعاقة 
أن  التعليمية. ويمكن جلميع األطفال  استبعادهم وهتميشهم ضمن األوساط  يتّم  أن  التعلم، ويمكن  صعوباٍت يف 

يتعلموا عند توافر التقنيات التعليمية اجليدة واملوارد األساسّية والبيئة الداجمة.

النوع االجتامعي والتعليم

يتعنّي عىل موظفي التأهيل املجتمعي أن يكونوا عىل دراية بقضايا النوع االجتامعي. وفيام يتعّلق بالتعليم فيام ييل بعض 
األمثلة. 
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قد تفّوت الفتيات فرصًا تعليمية يف احلاالت التي يطلب منهّن رعاية أحد أفراد األرسة من ذوي اإلعاقة.	•
يف بعض احلاالت قد يفوت الفتيان فرصة االلتحاق باملدرسة بسبب ضغط احلاجة لكسب املال وإعالة أرسهم.	•

اإلطار 4

تصميم روبا عىل احلصول عىل التعليم
تعتني روبا كوماري التي تعيش يف مدينة هازاريباغ بشامل اهلند بجميع أفراد األرسة ألن والدهتا لدهيا مرض نفيس 
ووالدها متوىف ولدهيا أخ وأخت أصغر منها سنًا. ولتتجنب أن تفّوت تعليمها، تأخذ روبا شقيقتها الصغرية معها 

إىل املدرسة. وعىل الرغم من أن الفصول الدراسية تضّم عددًا كبريًا جدًا من الطلبة، عالوة عىل تذّمر املعّلمني، 
متّكنت روبا من إقناعهم بأنه ال بد هلا من إحضار أختها األصغر سنًا معها لكي تتمّكن من إمتام دراستها.

اهلند

يف أوضاع النزاعات، قد يتم جتنيد الفتيان كمقاتلني أطفال وبالتايل يفّوتون فرص االلتحاق باملدرسة ويصبح ماال 	•
يقل عن 5 % من هؤالء الفتيان ذوي إعاقة )10(، وعند عودهتم من املعركة غالبًا ما يكونون أكب بكثري من أن 

يلتحقوا  باملدارس االبتدائية.
قد يتوقع موظفو التأهيل املجتمعي من األّم أو أية أنثى من األقارب اآلخرين لشخص ذي إعاقة أن تتوىل مهمة 	•

تعليم هذا الشخص، مما يزيد يف الغالب من عبء العمل املثقل أصاًل الذي تتحمله.
ال تعطِي األرس واملجتمعات يف كثري من األحيان األولوية لتعليم الفتيات والنساء ذوات اإلعاقة، وبالتايل يتعرضن 	•

لقدر مضاعف من التمييز.
إن الفتيات، ال سيام ذوات اإلعاقة، أكثر عرضة لرتك املدرسة بسبب النقص يف دورات املياه املالئمة والبيئة اآلمنة.	•
إن دور األب أمر هاّم، وغالبًا ما يتم جتاهله، حيث يمكن أن يكون األب بمثابة قدوة جيدة ويدعم التعليم إذا ما 	•

تم تشجيعه من قبل برنامج التأهيل املجتمعي.

اإلطار 5

الفجوة بني اجلنسني
يف ليسوتو، يلتحق عدد قليل من الفتيان يف املدارس األساسية االبتدائية، ويرتك الفتيان الدراسة يف وقت مبّكٍر 

أكثر من الفتيات، وذلك ألن هناك حاجة للفتيان من أجل الرعي واملشاركة يف الشعائر التقليدية للدخول يف 
املجتمع.

ليسوتو
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العنارص التي تندرج حتت هذا املكون

فيها الحقًا مفاهيم وجماالت ألنشطة مقرتحة مشرتكة بني مجيع  النّظر  التي سيتم  العنارص  يوجد يف كل عنرٍص من 
جوانب التعليم. وسيتم تسليط الضوء عىل جوانب خمتلفة وطرح أمثلة خمتلفة يف كل عنرص. لذلك قد يكون من املفيد 

قراءة املكّون كله، حتى لو كان القارئ يرغب يف الرتكيز عىل عنرص معنّي.

الرعاية والتعليم  يف مرحلة الطفولة املبكرة 

يشري هذا املصطلح إىل التعليم منذ الوالدة وحتى بداية التعليم االبتدائي النظامي. وجيري يف األطر النظامية وغري 
النظامية وغري املنظمة، ويركز عىل بقاء الطفل ونامئه وتعليمه، بام يف ذلك الصحة والتغذية والنظافة. وغالبًا ما تنقسم 
هذه الفرتة بدورها إىل املراحل العمرية التالية: منذ الوالدة إىل ثالث سنوات، ومن ثالث سنوات إىل ست أو سبع أو 
ثامين سنوات ليبدأ عندها التعليم املدريس النظامي. ويف هذا العنرص ينصب الرتكيز بشكٍل أسايس عىل األطفال الذين 

ترتاوح أعامرهم بني ثالث سنوات وما فوق. 

التعليم األسايس

هو املرحلة األوىل من التعليم املدريس ويراد به أن يكون جمانيًا وإلزاميًا جلميع األطفال. ويمثل حمور الرتكيز يف مبادرة 
هة إىل  التعليم للجميع املقرتحة من قبل منظمة اليونسكو )11(، كام يمثل اهلدف املنشود ملعظم أشكال التمويل املوجَّ
املحلية  االبتدائية  املدارس  يقيدوا يف  التعليم. واألطفال ذوو اإلعاقة، مثلهم مثل األطفال اآلخرين، حيتاجون ألن 

حيث يمكنهم التعّلم والّلعب جنبًا إىل جنب مع أقراهنم.
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التعليم الثانوي والعايل

هو التعليم النظامي الذي ييل املرحلة »اإللزامية«. وبالنسبة للشباب ذوي اإلعاقة، فإن املزيد من التعليم يمكن أن 
يكون مدخاًل حلياة منتجة وحمققة لتطلعاهتم، ومع ذلك فغالبًا ما يتم اقصاؤهم.

التعليم غري النظامي

هو  جمموعة واسعة من املبادرات التعليمية يف املجتمع )التعليم املنزيل، والبامج احلكومية، واملبادرات املجتمعية(. 
املتعلمني، يمكن أن  بالنسبة لبعض  بعينها ولدهيا أغراض حمددة.  املبادرات إىل استهداف فئات حمرومة  ومتيل هذه 
يكون التعليم غري النظامي أكثر مرونة وفعالية مقارنة بالتعليم النظامي الذي قد يتسم باجلمود الشديد ويبدو عاجزًا 
عن توفري التعليم اجليد للجميع. ولكن ينبغي أن يكون التعليم غري النظامي مكماًل ال أن ُينظر إليه كبديل للتعليم 
النظامي الشامل للجميع. ويقدم التعليم غري النظامي يف بعض األحيان بشكٍل غري الئق عىل أنه »ثاين أفضل« خيار 
بالنسبة لألطفال ذوي اإلعاقة، بام حيرمهم من حقهم القانوين يف التعليم النظامي. وينصب الرتكيز يف هذا العنرص عىل 

التعليم غري النظامي لألطفال وليس للبالغني.

التعلم مدى احلياة

للبالغني  تتاح  التي  التعلم  التعليم الذي ُيكتسب خالل مجيع مراحل احلياة، والسيام فرص  أنواع  يشمل ذلك مجيع 
أمية  وحمو  للعمل،  الالزمة  واملهارات  املعرفة  إىل  العنرص  هذا  ويشري  األخرى.  العنارص  يف  تغطيتها  يتم  ال  والتي 
البالغني، ومجيع أنواع التعلم التي تعّزز التطور الشخيص واملشاركة يف املجتمع. وينصّب الرتكيز يف هذا العنرص عىل 

البالغني ال عىل األطفال.

اإلطار 6

احلق يف التعليم لألشخاص ذوي اإلعاقة
»يتعنّي عىل البلدان أن تكفل تكافؤ الفرص يف احلصول عىل التعليم االبتدائي والثانوي والتدريب املهني وتعليم 
البالغني والتعّلم مدى احلياة. فالتعليم هو توظيف املواد املناسبة والتقنيات وأشكال االتصال. وينبغي أن يتلقى 

التالميذ الذين حيتاجون للّدعم تدابرَي دعٍم، كام ينبغي للتالميذ املكفوفني والصم والصّم املكفوفني أن يتلقوا 
تعليمهم عب أكثر وسائل االتصال مالءمًة من قبل معلمني يتقنون لغة اإلشارة وطريقة برايل. وينبغي أن يعّزز 
تعليم األشخاص ذوي اإلعاقة مشاركتهم يف املجتمع وشعورهم بالكرامة وتقدير الّذات وتطوير شخصياهتم 

وقدراهتم وإبداعاهتم«. )12(
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 الرعاية والتعليم يف مرحلة 
الطفولة املبكرة

مقدمة

الرعاية  نطاق  يف  التوسع  ويعد   .)13( سنوات  ثامين  سن  وحتى  الوالدة  منذ  الفرتة  املبكرة  الطفولة  مرحلة  تغّطي 
والتعليم يف الطفولة املبكرة أحد األهداف الستة ملبادرة التعليم للجميع )11(. وتشمل الرعاية والتعليم يف الطفولة 
املبّكرة جمموعة واسعة من األنشطة والرتتيبات التعليمية. وبام أنه قد متّت تغطية العديد من جوانب رعاية الطفولة يف 
مكّون الصحة، فإن هذا العنرص سريّكز بشكٍل رئييس عىل التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة، ويشتمل عىل التدخل 

املبّكر وتوفري التعليم يف مرحلة ما قبل املدرسة/رياض األطفال.

وحيظى التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة بأمهية كبرية بسبب تأثريه عىل النامء، حيث أن الدماغ البرشي ينمو برسعة 
خالل السنوات الثالث األوىل من العمر )13(. وإذا مل يتّم تلقي التنبيه الكايف خالل هذه الفرتة سيتأخر النامء، ويف 
اللغوية،  للقدرة  الصحيح  للنامء  أسس  لوضع  سانحة«  »فرصًا  األوىل  السنوات  توفر  دائم.  بشكٍل  األحيان  بعض 

واملقدرة االجتامعية، والتفكري، واملهارات البدنية.

يتيح لألطفال ذوي اإلعاقة وغري ذوي اإلعاقة  الدامج، ألنه  املجتمع  بذور  يزرع  املبكرة  الطفولة  والتعليم يف سن 
للتعليم  الطفل  استكامل  فرص  من  أيضًا  املبكرة  الطفولة  مرحلة  يف  التعليم  ويزيد  معًا.  والنمو  واللعب،  التعّلم، 

األسايس وإجياد خمرج من دائرة الفقر واحلرمان )13(.

ويقّدم  االبتدائي  التعليم  من  مرونة  أكثر  فإنه  بإلزامي،  ليس  عام  بشكل  املبكرة  الطفولة  مرحلة  يف  التعليم  أن  بام 
فرصة ممتازة للعمل مع جمموعة متنّوعة من اجلهات املعنية مثل احلكومات واملنظامت غري احلكومية والقطاع اخلاص 

واملنظامت الدينية.

اإلطار 7

حتقيق نتائج جيدة بفضل التعليم املبكر يف نيبال
يف إحدى املناطق املحرومة من نيبال، التحق أكثر من 95 % من األطفال 

الذين شاركوا يف برنامج الرعاية والتعليم يف الطفولة املبّكرة بالتعليم 
االبتدائي، مقارنة مع نسبة 75 % من غري املشاركني. وبلغ معّدل الرسوب 

يف الصف األول بني املشاركني يف هذا البنامج ُسبع )1/7( مثيله لدى غري 
املشاركني، كام حققوا درجات أعىل بشكل ملحوظ يف امتحانات الصف 

األول )14(.

نيبال



ن التعليم     12 الدالئل اإلرشادية للتأهيل املجتمعي < 3: مكوِّ

اإلطار 8

احلياة اجلديدة لشيتنا

يف والية غوجارات يف اهلند، أنشئت يف الثامنينيات من القرن املايض برامج للتأهيل املجتمعي تركز عىل األطفال 
يف سن املدرسة االبتدائية، وانطلقت عىل نطاق صغري يف البداية. غالبًا ما يملك األطفال ذوو اإلعاقة إمكانية أقل 
للحصول عىل التعليم واخلبة احلياتية يف السنوات األوىل من حياهتم، ولكن أصبح جلّيًا أن هذه السنوات تشكل 

عاماًل حاساًم يف مساعدة األطفال عىل اكتساب فهم للعامل من حوهلم، وتشكيل العالقات االجتامعية، وتنمية 
املفاهيم، واحلصول عىل التدريب األسايس امّلالزم للمرء طيلة حياته. واليوم تشكل الرعاية والتعليم يف الطفولة 

املبكرة جزءًا ال يتجزأ من العديد من برامج التأهيل املجتمعي يف غوجارات.

شيتنا هي فتاة من منطقة ريفية يف والية غوجارات، تعرف عليها موظفو التأهيل املجتمعي عندما كانت يف الثالثة 
من عمرها بسبب تأخر نامئها، إذ كانت تفتقر إىل التحّكم برأسها عىل سبيل املثال. ورّتب برنامج التأهيل املجتمعي  

لشيتنا زيارًة ملركز الفحص والتقويم املتواجد بعيدًا عن قريتها. وتبني أن لدهيا فقدانًا شديدًا يف السمع، وإعاقة 
برصية، مع ما يرافق ذلك من صعوبات يف الفهم، وبالتايل تم إصدار شهادة إعاقة هلا. وكانت شيتنا عىل الدوام 

حبيسة داخل اجلدران األربعة ملنزهلا أو يف حضن أمها، لذلك واجه برنامج التأهيل املجتمعي واألرسة التحديات 
التالية: ما هي احتياجات شيتنا؟ أين يمكن تلبية هذه االحتياجات بالطريقة األفضل؟ من الذين سيعملون معها؟ 

وكيف سيعملون معها؟

، وبدأت شيتنا باجللوس عىل هذا  لذلك جّهز برنامج التأهيل املجتمعي لشيتنا كرسيًا خاّصًا صنعه نّجاٌر حميّلٌّ
الكريس عىل رشفة منزهلا، وبالتايل أصبح هلا حضور يف املجتمع وحتّسن تفاعلها مع أرسهتا وجرياهنا. وتّم 

تدريبها عىل املهارات احلياتية اليومية، وُأعطيت جهازًا للّسمع، ونظاراٍت خاصة للتغلب عىل ضعف برصها. 
وتم تدريبها أيضًا عىل التواصل مع اآلخرين. وتساعد شيتنا اليوم والدهتا يف حتضري الوجبات، وغسيل قدور 
الطعام وتنظيفها، وتذهب إىل املتجر املحيل. ويستطيع والداها اآلن التواصل معها وجتمعهام هبا عالقة إجيابية 

وحمّبة. تداوم شيتنا اآلن يف روضة األطفال املحّلية )التي تعرف باللغة اهلندية باسم أنجان وادي( وأصبحت فردًا 
من جمموعٍة كبرية. ويتقّبل األطفال شيتنا 

كأي طفل آخر ويتواصلون معها بطريقتهم 
اخلاصة. وتستخدم شيتنا املرافق ذاهتا 

التي يستخدمها األطفال اآلخرون وحتصل 
أيضًا عىل بعض خدمات الدعم املقّدمة 
من برنامج التأهيل املجتمعي، مما ساعد 

األرسة يف احلصول عىل استحقاقات 
الضامن االجتامعي وتسجيل شيتنا يف 

 نظام التعليم احلكومي مثل أي 
طفٍل آخر.

اهلند
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اهلدف
التعلُّم  بيئات  نامئهم يف  الّدعم خالل  احلياة وعىل  بداية ممكنة يف  أفضل  اإلعاقة عىل  ذوي  األطفال  أن حيصل مجيع 

الدامج.

دور التأهيل املجتمعي
وثيق،  بشكٍل  معها  والعمل  والتفاعل  إعاقة،  ذوو  أطفال  لدهيا  التي  األرسة  حتديد  هو  املجتمعي  التأهيل  دور  إن 

واملساعدة يف إرساء األسس جلميع األنشطة يف حياة الطفل.

النتائج املرجوة
حصول مجيع األطفال عىل فرصة أكب للبقاء والصحة اجليدة.	•
إنامء املهارات البدنية واالجتامعية واللغوية واملعرفية جلميع األطفال ذوي اإلعاقة إلبراز إمكاناهتم القصوى.	•
أن يكون التعليم النظامي وغري النظامي يف مرحلة الطفولة املبكرة ُمرّحبًا بجميع األطفال وداجمًا هلم.	•
أن يكون األطفال ذوو اإلعاقة واألشخاص الذين يقومون بمساعدهتم جزءًا من األرسة واملجتمع املحيل، وأن 	•

حيصلوا عىل الّدعم املناسب.
أن يتعلم األطفال اللعب سوّيًة، وتقبل االختالفات فيام بينهم ومساعدة بعضهم البعض.	•
تقليل أثر اإلعاقات، وحماولة التعويض عن وجودها.	•
أن حيقق األطفال ذوو اإلعاقة انتقاالً سلسًا إىل التعليم االبتدائي جنبًا إىل جنب مع أقراهنم.	•

السلفادوراإلطار 9
البداية مبكرًا

يف بلدية سانتو توماس يف السلفادور، رزقت مديرة مدرسة ابتدائية داجمة شاركت يف برنامج حميل للتأهيل 
املجتمعي، بطفلة خدجية )مبترسة( ولدت قبل ثالثة أشهر من أواهنا وكانت تعاين من نقٍص يف األوكسجني. 

وأبلغ الطبيب األم أن طفلتها قد تصبح لدهيا إعاقة ذهنية أو إعاقة أخرى. ومن خالل جتربتها مع برنامج التأهيل 
املجتمعي يف جمتمعها، كانت األم مدركة ألمهية التعليم املبّكر، لذا اصطحبت طفلتها إىل مؤسسة التأهيل احلكومية 

إلجراء التقويم األويل والتدخل املبكر ملدة عامني. وتعلمت األم وطفلتها الكثري، والتحقت الطفلة بمركز حميل 
للتعليم ما قبل املدريس عندما كانت يف الرابعة من العمر، جنبًا إىل جنب مع غريها من األطفال يف حّيها.
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املفاهيم الرئيسية

مرحلة الطفولة املبكرة

هناك  أن  إدراك  املجتمعي  التأهيل  ويتعنّي عىل موظفي  للحياة )5(.  الالزمة  األُسس  املبكرة  الطفولة  تريس مرحلة 
تصّورات خمتلفة حول السنوات األوىل يف حياة الطفل تبعًا للتقاليد املحلية والعقيدة والدين والثقافات والبنى األرسية 

وطريقة التنظيم املتبعة يف التعليم االبتدائي، ومن املهم اإلقرار هبذا التنوع واحرتامه.

نامء الطفل

إن نامء الطفل هو عملية تعلم يمر هبا كل طفل لتمكينه من اتقان املهارات الرضورية )اخلطوات النامئية الرئيسية( يف 
حياته. وتشمل املجاالت الرئيسية لنامء الطفل ما ييل:

النامء االجتامعي والعاطفي، مثل االبتسام أو التواصل مع اآلخرين من خالل النظر يف عيوهنم؛	•
النامء اإلدراكي )التعّلم(، مثل استخدام اليدين والعينني من أجل استكشاف البيئة املحيطة وتأدية مهام بسيطة؛	•
النامء النطقي واللغوي، مثل التواصل بالكلامت أو اإلشارات؛	•
النامء البدين، مثل اجللوس والوقوف وامليش واجلري والقدرة عىل استخدام األيدي واألصابع اللتقاط األشياء أو 	•

الّرسم.

إن اخلطوات النامئية الرئيسية هي مهارات سوف يكتسبها الطفل ضمن ترتيب وإطار زمني معينني، فمثاًل تعّلم امليش 
هو خطوة نامئية رئيسية ملعظم األطفال بعمر ما بني 9 و15 شهرًا. ويستخدم مصطلح التأخر النامئي عندما ال يصل 
الطفل إىل اخلطوات الرئيسية التي تتناسب مع عمره. ويمكن أن حيدث يف واحد أو أكثر من جماالت النامء املذكورة 
أعاله. فإذا ما تّم اكتشاف وجود تأخر نامئي يف وقٍت مبّكر من حياة الطفل، عندها يمكن اختاذ بعض التدابري إلتاحة 

فرص التعلم وتوفري البيئة التي ستساعد يف التغلب عىل  هذا التأّخر.

ينبغي عىل موظفي التأهيل املجتمعي التأكد من أهنم يركزون عىل نقاط القوة لدى الطفل ذي اإلعاقة. ومن املهم أن 
ال يبالغوا كثريًا يف التأكيد عىل رصد املعامل الفارقة النامئية لألطفال ذوي اإلعاقة، ألنه قد تنشأ بعض املشاكل إذا تم 

توظيف هذه املفاهيم بشكٍل صارٍم جدًا.

إن مفهوم التأخر النامئي يستند إىل ما هو طبيعي. ولذا فإن تلك التسمية يمكن أن تؤدي إىل الوصم والتعييب.	•
ال يتبع األطفال ذوو اإلعاقة بالرضورة النمط »الطبيعي« للنامء. ولكن ذلك لن يمنعهم من أن يعيشوا حياة كاملًة 	•

وسعيدًة، طاملا يتّم إرشاكهم ودعمهم.
الثقافة والنوع 	• اعتامدًا عىل  فيها  الواقع، هناك كثري من االختالف  مبادئ عامة، ويف  الرئيسية هي  النامء  خطوات 

االجتامعي والعرق والظروف االجتامعية واالقتصادية.

يتأثر نامء الطفل بعوامل كثرية بام يف ذلك الصحة، والتغذية، والرعاية، والتعليم. لذلك جيب اتباع مقاربات متعددة 
القطاعات لدى تناول مسألة نامء الطفل. عىل سبيل املثال، لقد تبنّي أن البامج التي جتمع بني التغذية والتعليم هي 

أكثر فعالية من البامج التي تركز عىل أحد هذين العنرصين دون اآلخر )15(.
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اللعب، والتعلم من خالل األنشطة، والتحفيز

يتعّلم األطفال الصغار بشكل طبيعي وفّعال من خالل اللعب واملشاركة يف األنشطة اليومية. وال تفهم أمهية اللعب 
يف مجيع الثقافات والسياقات، وال سيام حيث يوجد فقر مدقع وحيث ترّكز املجتمعات عىل أنشطة البقاء. ويف هذه 
التعّلم من خالل  يكون  أن  الفائدة. ويمكن  أو عديم  مّبر  نشاط غري  أنه  اللعب عىل  إىل  ينظر  أن  يمكن  احلاالت، 
األنشطة مقاربة بديلة وفّعالة يف احلاالت التي تكون فيها املوارد والوقت حمدودين، وهو يشري إىل كيفية تعلم األطفال 
املالبس  وارتداء  الغسيل  مثل  الذاتية،  الرعاية  أنشطة  ذلك  يشمل  مثمرة.  أو  مفيدة  أنشطة  يف  بدنيًا  يشاركون  وهم 

واألكل واملساعدة يف األعامل املنزلية أو غريها. أما التحفيز فريّكز عىل توفري البيئة واألنشطة التي حتّفز نامء الطفل.

ومن املهّم أن ُيدرك موظفو التأهيل املجتمعي النقاط التالية:

أن الّلعب و/أو التعّلم من خالل األنشطة رضوري بالنسبة لألطفال الصغار، وبخاصة األطفال ذوي اإلعاقة. 	•
وهو يساعدهم عىل تطوير مهارات احلياة اليومية، ويمكن أن يقلل من أثر اإلعاقة املوجودة لدهيم.

يعتقد كثري من الناس أن األطفال ذوي اإلعاقة ال يستطيعون الّلعب، وال سيام إذا كانوا غري قادرين عىل الرشوع 	•
يف اللعب بأنفسهم. وقد ال يفهم الوالدان عىل وجه اخلصوص فوائد الّلعب أو قد يشعران برضورة احلامية املفرطة 

للطفل أو اخلجل من إظهار طفلهام.
يمكن أن يكون الّلعب منظاًم أو غري منظم )الّلعب احلّر( ويمكن أن يبارشه الطفل بنفسه أو بدعم من الكبار.	•
قد 	• وبينام  خاصة.  بأمهّية  املحّفزة  واألنشطة  الّلعب  يتسم  املتعّددة،  أو  الشديدة  اإلعاقات  ذوي  لألطفال  بالنّسبة 

يكون من الصعب أن نرى عالمات التعلم، لكن هذا ال يعني أن األطفال ال حيّصلون أي فائدة.
قد يقوم الوالدان بعدد أكب مما ينبغي من األنشطة التحفيزية مع أطفاهلام، خاّصًة عندما تكون هناك ضغوط اجتامعية 	•

مفرطة لتحقيق »النامء الطبيعي« والنجاح األكاديمي. وهذا من شأنه احلد من الفرص املتاحة لألطفال من أجل 
الّلعب ويمكن أن يكون ضارًا بنامئهم االجتامعي والعاطفي.

األنشطة املناسبة للسن

ليس من غري املألوف  العثور عىل أطفال ذوي إعاقة أكب سنًا يشاركون يف أنشطة التعليم ملرحلة الطفولة املبكرة؛ وقد 
يعود هذا إىل  أسباب خمتلفة كأن يكون لدهيم إعاقة ذهنية أو تأخٌر نامئي مما يعني أهنم ينّمون مهاراهتم بمعدالٍت أبطأ. 
ومن املحتمل أن يكونوا قد تّم إخفاؤهم بعيدًا و/أو محايتهم بشكٍل مفرط من قبل ُأرسهم، وبالتايل قد ضّيعوا فرص 

بة. التعليم املبكر؛ و/أو قد تكون املدارس االبتدائية غري مُمِكنة الوصول أو غري مرحِّ

و بشكٍل عام، من املستحسن احرتام العمر احلقيقي للطفل، وإجياد السبل الكفيلة بتوفري التعليم املناسب للعمر ضمن 
به هو  الذي نسرتشد  املبدأ  يتعني إجياد حل وسط، وينبغي أن يكون  أوساط األقران. ومع ذلك يف بعض األحيان 

رضورة العمل عىل حتقيق كل ما هو يف صالح الطفل.
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االختيار واملرونة

هنالك اختالف بني طفل وآخر، وأرسة وأخرى، وجمتمع وآخر، وثقافة وأخرى، ومن ثم فاألطر النظامية مثل ُدور 
املرحلة ما قبل املدرسية قد تناسب بعض األطفال وليس مجيعهم. ويمكن أن تساعد برامج التأهيل املجتمعي األرس 
عىل اختاذ قرارات حول الدعم والبيئات تكون مبنية عىل معرفة وافية بالتفاصيل، وعىل التحيل باملرونة. وجيب إعطاء 

األولوية للعمل نحو جعل ترتيبات التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة املوجودة حالّيًا، داجمة وممكنة الوصول.

ويمكن لبامج التأهيل املجتمعي أيضا العمل مع األرس لكي تكفل أن خياراهتم ال تنبع عن شعور بالعار أو رغبة يف 
احلامية املفرطة، وإنام تعكس املصالح املثىل للطفل. كام يتعنّي عىل هذه اخليارات أن حترتم احلقوق املختلفة للطفل، مثل 

حق كل طفل يف البقاء ضمن أرسته وجمتمعه.

املكسيك اإلطار 10

مراكز التعليم املبّكر 
يف منطقة يف املكسيك بالقرب من مدينة كولياكان، تنتقل أرٌس من السكان األصليني نزوالً من قراهم اجلبلية ملدة 

أربعة أشهر يف السنة، وتبقى يف معسكرات توفرها هلا املصانع الزراعية. وقد تفاوض برنامج التأهيل املجتمعي مع 
أصحاب املصانع إلنشاء »مراكز للتعليم املبكر« يف كل مبنى، وحصل عىل إذن لألمهات للمشاركة جنبا إىل جنب 
مع أطفاهلن من ذوي اإلعاقة يف دورات للتدخل املبّكر مّرتني يف الشهر. أّما األطفال األكب سنًا )أربع سنوات فام 
فوق( فقد تم ضّمهم إىل مراكز الرعاية اليومية يف املصانع، بدعم من موظفي التأهيل املجتمعي. وحاليًا تعود أرس 

األطفال ذوي اإلعاقة كل عاٍم إىل نفس املنطقة هبدف احلصول عىل الرعاية اجليدة ألطفاهلا والتعّرف عىل كيفية 
مساعدهتم عىل التطّور يف السنوات األوىل من حياهتم. وتأخذ األرس هذه املعرفة معها عند عودهتا إىل قراها، حيث 

يمكنها هناك تعليم أرس أخرى.

األنشطة املقرتحة

حتديد احتياجات الطفولة املبكرة

إن مقاربة املسار املزدوج هي عموما أفضل السبل لتعزيز اإلدماج، ويمكن تطبيق هذه املقاربة عىل الرعاية والتعليم يف 
مرحلة الطفولة املبكرة. وتكون مقاربة »املسارين« عىل النحو التايل:

الرتكيز عىل النظام: حددوا الوضع الراهن فيام يتعلق بالّرعاية والتعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة ضمن املجتمع،   .1
وتعرفوا عىل من يتم إرشاكهم أو اقصاؤهم، وما هي نقاط القوة ونقاط الضعف. وينبغي أن يكون ذلك 

بالتعاون مع األرس، وقادة املجتمع، والعاملني يف القطاع الصحي واملعّلمني، باإلضافة إىل أي جهة أخرى معنّية.
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الرتكيز عىل الطفل: ضعوا نظامًا الكتشاف ومساندة األطفال الذين يتعّرضون خلطر التهميش أو االقصاء، أو   .2
من قد حيتاجون إىل دعم إضايف. وهذا ما يشار إليه عادة باالكتشاف املبّكر.

يف كثرٍي من األحيان، ينصّب الرتكيز عىل »مسار واحد«، حيث يتم استهداف األفراد فقط، وممّا ينتج عنه أن حيصل 
بعض األطفال فقط عىل الفائدة، ويبقى النّظام إقصائيًا. ويمكن أن ترّكز برامج التأهيل املجتمعي عىل النظام والطفل 

من خالل:

االتصال والعمل مع العاملني الصحيني لضامن حصول األطفال ذوي اإلعاقة عىل الرعاية الصحية املناسبة )انظر 	•
مكّون الصحة(.

التأّكد من قيام برامج االكتشاف املبّكر بدعم األطفال ذوي اإلعاقة وُأرسهم.	•
العمل بشكل وثيق مع األرس من أجل ضامن أن يتم يف أقرب وقت ممكن حتديد األطفال الذين يولدون ولدهيم 	•

إعاقات، أو حتصل لدهيم تلك اإلعاقات خالل مرحلة الطفولة املبكرة.
الرعاية 	• مرافق  إىل  األطفال  وإحالة  اإلعاقات،  اكتشاف  يتم  عندما  رسيٍع  بشكٍل  التحرك  عىل  الوالدين  تشجيع 

الصحية ومرافقة األهايل إىل املواعيد التي يتم حتديدها.
املساعدة عىل إجياد مقاربة إجيابية جتاه األطفال ذوي اإلعاقة، مع الرتكيز عىل إمكاناهتم وقدرهتم عىل التعّلم. يف 	•

مع  والعمل  ونامئهم،  األطفال  تعلم  تعرتض  التي  العوائق  حتديد  عملية  من  املبّكر  التدّخل  يتأّلف  املقاربة،  هذه 
األرس والقطاعات املختلفة واملجتمع للتغلب عليها.

التأثري عىل سياسات احلكومة املحلية جلعل املرافق التعليمية املوجودة ممكنة الوصول وداجمة لألطفال ذوي اإلعاقة.	•

جيب احلرص عىل عدم فرض معايري صارمة ملا هو »طبيعي« عىل الطفل الصغري الذي يتطّور بشكل خمتلف. وينبغي 
ملوظفي التأهيل املجتمعي جتنّب بث القلق لدى الوالدين واألطفال عندما ال يتّم الوصول إىل املعامل الفارقة النامئية يف 
الوقت املحدد. يف بعض األحيان، يمكن أن تزيد الفحوص الطبية من اإلقصاء بدالً من توفري وسيلة ملعرفة كيفية دعم 
التأهيل املجتمعي سيساعد عىل رفع الوعي وحتسني املعرفة  األطفال. إن إرشاك العاملني الصحيني يف تدريب عن 

بشأن اإلعاقة وجتنب اإلقصاء املحتمل.

جنوب رشق آسيااإلطار 11
العوائق التي تعرتض التعليم ما قبل املدريس

أجريت فحوصاٌت طبيٌة منتظمة لألطفال دون سن اخلامسة يف إحدى بلدان جنوب رشق آسيا، ومع ذلك مل يتلَق 
األطفال الذين تم اكتشاف وجود إعاقة لدهيم أي دعٍم إضايف. وكان معلمو مرحلة ما قبل املدرسة مرتّددين يف 

قبول هؤالء األطفال يف صفوفهم لثالثة أسباب: كان لدهيم منهاٌج صارم والطفل ذو اإلعاقة يتطلب وقتًا إضافيًا؛  
كام كانوا خيشون من خسارة عالوة الراتب إذا مل حيرز الطفل تقّدمًا أو يزيد وزنه؛ وأخريًا، كان من املفرتض أن يتم 

إدراج األطفال »األصّحاء« فقط، يف حني كان األطفال ذوو اإلعاقة يعتبون مرىض.
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دعم التعلم املبكر يف املنزل

إرشاك األرس

يلعب  أسايس.  أمر  األرسة  مشاركة  فإن  وبالتايل  املنزل،  يف  يبدآن  املبكرة  الطفولة  مرحلة  يف  والتعليم  الّرعاية  إن 
الوالدان دورًا حاساًم يف السنوات األوىل، وخاصة األمهات، الاليت يمكنهن التأثري يف تطّور الطفل من خالل مواقفهن 
وسلوكياهتن التي تتجىل مثاًل يف الرضاعة الطبيعية وقضاء وقت للّتحفيز والّلعب مع أطفاهلّن. وال ينبغي جتاهل اآلباء 

-  حيث أن مشاركتهم أمٌر مهم وجيب تشجيعه أيضًا. وفيام ييل بعض األنشطة املقرتحة.

وإيصاهلا 	• أجداد،  أو  أشّقاء  أو  وأمهات  كآباء  دورهم  من  املكتسبة  بأطفاهلم،  معرفتهم  نقل  عىل  األرس  تشجيع 
التعّلم  التأهيل املجتمعي  للمعلمني والعاملني الصحيني. ويمكن أن توفر األرس مصدرًا عظياًم يستطيع موظفو 

منه.
ذوي 	• من  ألطفاهلا  اإلجيايب  التعلم  فرص  وتوفري  رعاية  من  لتمكينها  لألرس  والتدريب  والتعليم  الدعم  تقديم 

اإلعاقة.
مساعدة األرس يف احلصول عىل التدريب املتخّصص إذا لزم األمر )مثل التدريب عىل لغة اإلشارة لتسهيل التواصل 	•

مع األطفال الصّم( أو اخلدمات املتخصصة )مثل العالج الوظيفي أو العالج الفيزيائي أو املعاجلة املقومة للنطق( 
للمساعدة يف إنامء املهارات.

تطوير خطط فردية للتعلم لألطفال ذوي اإلعاقة بالتعاون مع األرس واالستفادة من معرفتهم الشخصية واملفّصلة، 	•
تبادل هذه اخلطط مع املعلمني حسب  بنامء الطفل وتقويمه. يمكن  التأهيل املجتمعي  فضاًل عن معرفة موظفي 

االقتضاء.
تشكيل مجاعات املساعدة الذاتية من آباء وأمهات األطفال ذوي اإلعاقة أو تشجيعهم عىل االنضامم إىل اجلامعات 	•

أو اجلمعيات القائمة. ويف بعض األحيان 
يكون اآلباء واألمهات أعضاًء يف منظامت 

األشخاص ذوي اإلعاقة.
أفراد 	• بني  وروابط  للدعم  شبكات  إنشاء 

األرسة واملجتمع واملوارد البرشية املحّلية.
التي 	• االجتامعي  النوع  لقضايا  االستجابة 

قد تكون موجودة يف األرس، مثل تشجيع 
األرس عىل السامح للفتيات ذوات اإلعاقة 

باحلصول عىل فرص التعّلم.
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تشجيع األنشطة املنزلية

إن إجياد بيئة تعليمّية داعمة لألطفال يف املنزل هو النشاط الرئييس لبامج التأهيل املجتمعي. يتّم تشجيع االندماج 
التأهيل  املقرتحة ملوظفي  املبّكر للطفل. تشمل األنشطة  التحفيز  الثقة واملهارات، وتيسري  بناء  يف األرسة من خالل 

املجتمعي ما ييل:

تشجيع األهايل عىل إرشاك أطفاهلم يف التعّلم من خالل األنشطة، بطرق إبداعية ومفعمة باحليوّية؛	•
صنع 	• يمكن  وكيف  اّللعب،  يف  املحلية  والبيئة  املنزل  يف  املوجودة  اليومية  األشياء  استخدام  يمكن  كيف  إظهار 

معّدات اللعب يف املنزل. حتى األطفال الذين لدهيم إعاقات شديدة ال حيتاجون دائاًم معّدات »مصنّعة عىل أيدي 
متخصصني« من أجل اللعب؛

تبيان كيف أن األدوات املعينة، مثل املقاعد وُمعينات التنقل، يمكن ُصنعها عىل أيدي أفراد األرسة باستخدام املواد 	•
املحلية؛

احلرص عىل عدم الرتكيز عىل إعاقة الطفل واحتياجاته املادية حرصًا. عىل سبيل املثال يمكن منح طفل لديه إعاقة 	•
جسدية الكثري من املعلومات والتدريب والتثقيف املتعّلق بالّتنقل، ولكن املهارات االجتامعية )مثل القدرة عىل 

الّلعب والتعلم جنبًا إىل جنب مع أقرانه من غري ذوي اإلعاقة( بدورها تستدعي تطويرها لدى هذا الطفل.

تتوفر العديد من املوارد العملية التي يمكن استخدامها من قبل أفراد األرسة ملساعدهتم يف إجياد بيئٍة تعليميٍة ّداعمة. 
وفيام ييل بعض األمثلة:

أطفال القرية  املعاقون )16(؛	•
دليل منظمة الصحة العاملّية )التدريب يف املجتمع لألشخاص ذوي اإلعاقة( )17(؛	•
دعونا نتواصل )ُكتّيب لألشخاص العاملني مع األطفال الذين يواجهون صعوباٍت يف االتصال( )18(؛	•
وتناول 	• املالبس  ارتداء  مثل  البسيطة،  املهام  لتقسيم  األرسة  تدريب  عىل  ينطوي  الذي   ،Portage بورتج  نظام 

األكثر  اإلعاقات  ذوي  األطفال حتى  يساعد  هذا  خطوات صغرية.  إىل  والغسيل،  املرحاض  واستخدام  الّطعام 
تعقيدًا يف حتقيق تقّدم ونجاح )19(.

بوليفيااإلطار 12
مشاركة األب يف تعليم ابنه

يف مدينة إل ألتو يف بوليفيا، سّهل برنامج التأهيل املجتمعي استيعاب األطفال ذوي اإلعاقة يف املدارس املحلية. 
وبدأ صبّي يف السادسة من العمر لديه متالزمة داون ُمؤخرًا بحضور روضة األطفال يف املدرسة املحّلية. وكان 

والد الفتى  منذ البداية قلقًا بشأن دخول ابنه إىل املدرسة، فكان يقوم بإيصال ابنه إىل املدرسة وأخذه منها يوميًا، 
وكان يزور معّلم الصّف ومدير املدرسة. وكان مدير املدرسة منبهرًا بمشاركة األب يف  تعليم ابنه حتى أنه دعا 
األب للتحّدث إىل رابطة الوالدين لتحفيز الوالدين اآلخرين عىل االنخراط يف تعليم أبنائهم، ورفع الوعي فيام 

بينهم بشأن اإلدماج.
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اإلطار 13

توفري التعليم يف املنزل 
يف إحدى ُدور املرحلة ما قبل املدرسية، وجدت إحدى املعّلامت الاليت تّم تدريبهن عىل إدماج األطفال ذوي 

اإلعاقة أن هناك ثالثة طفال لدهيم إعاقات متعّددة ال يداومون عىل احلضور، فذهبت املعّلمة إىل منازهلم للعمل 
مع أرسهم، وأعدت حزمة التعلم عن ُبعد من أجل التعليم املنزيل. واليوم يأيت الوالدان للتدرب والّدعم كي 

يتمّكنوا من تعليم أبنائهم يف املنزل، يف حني حيرض األطفال إىل املركز من حني آلخر.

دعم التعّلم يف املجتمع

تتوّفر أنواع خمتلفة من فرص التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة يف املجتمع، مثل: جمموعات اللعب، ومراكز األنشطة 
)رعاية  للحضانة  دورًا  تؤمن  التي  النسوية  الذاتية  املساعدة  ومجاعات  واألطفال،  األمهات  وجمموعات  اليومية، 

الطفل(. ويمكن تعزيز إدماج األطفال ذوي اإلعاقة يف جمتمعاهتم من خالل أنشطة بسيطة، مثل:

االجتامعية، 	• األنشطة  أو  الدينية  األنشطة   مثل  املجتمع،  يف  رحالٍت  إىل  أطفاهلم  اصطحاب  عىل  األرس  تشجيع 
والتسّوق؛

تشجيع األرس عىل السامح لألطفال باللعب خارج البيت، مدّعمني بمقاعد خاصة أو أدوات معينة إذا لزم األمر، 	•
وهذه يمكن أن يساعد املجتمع يف تصنيعها؛

تشجيع لعب األطفال ذوي اإلعاقة وغري ذوي اإلعاقة معًا، فالتعلم املتبادل بني األشقاء أو بني أطفال احلي هو 	•
أمر هامٌّ ومفيد؛

إرشاك املجتمع املحيل يف جعل البيئة أكثر قابلية للوصول وأشد ترحيبًا، بام يف ذلك دور التعليم ما قبل املدريس 	•
وامللعب املحيل )من خالل توفري منحدرات، ودورات املياه؛ وزيادة اإلضاءة، وحتسني السالمة والنظافة(.

مساندة ودعم إنشاء دور حضانة ورياض داجمة 

يتعنّي عىل برامج التأهيل املجتمعي  السعي إىل خلق رشاكات داخل قطاع التعليم لدعم التوّجه نحو التعليم املرن 
الذي يتمحور حول الطفل. وينبغي أن ينصّب الرتكيز عىل متكني مجيع األطفال من التعّلم بشكل فّعال. ويمكن أن 
تساعد برامج التأهيل املجتمعي  يف تدريب موظفي ُدور املرحلة ما قبل املدرسية أو رياض األطفال من أجل إجياد 

بيئات تعليمية تستجيب إىل تنوّع الطرق والرسعات التي يتعّلم هبا األطفال. وفيام ييل األنشطة التي جيب تشجيعها:

التعّلم من خالل أسلويب اللعب املنّظم والعفوي عىل حدٍّ سواء؛	•
العمل يف جمموعات صغرية؛	•
تركيب معّدات اللعب والتعّلم من مواد حملية؛	•
إليها 	• الوصول  يمكن  املياه  تكون دورات  أن  املنحدرات، واحلرص عىل  توفري  مثل  للجميع،  ة  ميرسَّ البيئة  جعل 

واستخدامها، وأن يتم استخدام األلوان إلبراز املناطق املختلفة من أجل األطفال ذوي اإلعاقة البرصية، وأن يتّم 
احرتام الدالئل اإلرشادية احلكومية بشأن التهيئة اهلندسية وإتاحة االستخدام للجميع؛
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توظيف املساعدة املقدمة من أفراد األرسة واملتطوعني كدعم داخل الصفوف الدراسية، مع احلرص عىل أن ُيقّدم 	•
دعمهم جلميع طلبة الصف، وليس فقط لألطفال ذوي اإلعاقة؛

نقاط 	• البناء عىل  املعنيني حول كيفية  التشاور مع  ثّم  مراقبة األطفال وُمالحظة كيفية مشاركتهم وتعلمهم، ومن 
القوة التي يمتلكها هؤالء األطفال وحتديد أهداف التعلم التي يمكن حتقيقها وتكون مالئمة حلياهتم.

زنجباراإلطار 14
أغنية صبّي عن األمل

يف إحدى ُدور املرحلة ما قبل املدرسية يف زنجبار، استخدم املعلمون لغة اإلشارة املبسطة مع صبي أصّم، وهو 
يستخدم أصابعه لعد األرقام العربية، ويتواصل عن طريق اإلشارة إىل الصور. وابتكر املعلمون أغنيًة مع حركاٍت 

بحيث متّكنه من الغناء جنبًا إىل جنب مع باقي طلبة الصّف باستخدام لغة اإلشارة. وهو اآلن ليس لديه تواصل 
مع البالغني الصم، كام أن لغة اإلشارة مل تتطّور بعد يف زنجبار، ولكن هذه جمرد بداية. يعتقد مدير املدرسة أن لغة 

اإلشارة لدى هذا الصبي قد حتّسنت وأنه قد تعلم الكثري من املهارات االجتامعية.

يف بعض الثقافات والسياقات، تعتب املنشآت احلالية لُدور املرحلة ما قبل املدرسية ذات نمط نظامي ومصّممة عىل 
نمط التعليم االبتدائي بدالً من الرتكيز عىل االحتياجات احلقيقية لألطفال الصغار، كام تّتسم باملنهجية التي تتمحور 
التلقيني )أي احلفظ عن طريق  الدراسة، والتعّلم  النظامي لفصول  اللعب، والنموذج  املعّلم، وانعدام فرص  حول 
التكرار وليس من خالل الفهم احلقيقي  للموضوع(، واملهارات األكاديمية، واجللسات املطّولة. وهذا غري مناسب 

لغالبية األطفال، وليس فقط لألطفال ذوي اإلعاقة.

من الواضح أن مسؤولية إحداث تغيري راسخ يف النظام التعليمي تقع عىل عاتق الدوائر التعليمية احلكومّية. ومع ذلك، 
يمكن ملوظفي التأهيل املجتمعي العمل نحو حتويل بيئة التعليم ما قبل املدريس وطرق التدريس واملناهج الدراسية 

فعالية.  أكثر  بطريقٍة  التعّلم  األطفال  جلميع  يمكن  بحيث 
األطفال  إدماج  لضامن  رضوريًا  املجتمعي  التأهيل  وُيعتب 
يف  يساعد  ألنه  املدرسية  قبل  ما  املرحلة  ُدور  يف  اإلعاقة  ذوي 
ضامن إمكانية حصول الطفل عىل األدوات املساعدة األساسية 
أيضًا  املجتمعي  التأهيل  املناسبة. ويستطيع  التأهيل  وخدمات 
ملعاجلة  والرياض  احلضانة  لُدور  متخصصٍة  معلوماٍت  توفري 

أي خماوف معينة، ويمكن أن يبنّي كيف أن االسرتاتيجيات 
البسيطة، باستخدام املوارد املحلية والسكان املحليني، سوف 

تكون مفيدة للجميع. عندها سيتم متكني معّلمي ُدور املرحلة 
ما قبل املدرسية أنفسهم ليصبحوا منارصين للمقاربة الداجمة املتمحورة 

حول الطفل.
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اإلطار 15

استكشاف خياراٍت خمتلفٍة للنجاح 
آهنوي مقاطعة فقرية يف الصني، يبلغ عدد سكاهنا 56 مليون نسمة. ومنذ وقت ليس ببعيد، كان التعلم يف 

مرحلة ما قبل املدرسة  يستوجب جلوس األطفال يف صفوف، وقيام املعّلمني بإعطائهم دروسًا مطّولة حتتّم 
عىل األطفال البقاء جالسني من غري حراك، واعُتب النجاح أو الفشل مسؤولية تقع عىل عاتق الطفل. وكان هذا 

النظام مثريًا لإلعجاب ألنه مّكن أعدادًا كبريًة من األطفال الّصغار من احلصول عىل التعليم. وضّمت العديد 
من رياض األطفال أكثر من 1000 طفل وكان املعّلمون ملتزمني جّدًا ويعملون بجد.

وقد شّجع أحد البنامج التجريبية إجراء التغيريات التالية لضامن قدرة األطفال عىل التعّلم بنشاط: العمل ضمن 
جمموعات صغرية منتظمة، والتعّلم عن طريق أنشطة اللعب، واستخدام الوسائل التعليمية املساعدة املصنّعة من 

مواد حملية، وتوفري تدريب منتظم للمعّلمني، واتباع مقاربة مستندة إىل املدرسة بأكملها تتطّلب التعاون الوثيق 
بني األرس واملدّرسني واإلداريني واملجتمع من خالل إنشاء جلان حملية، وإدماج اثنني من األطفال الذين لدهيم 

إعاقات يف التعّلم يف كل صّف.

كانت النتائج مثرية لإلعجاب حيث أقّرت هيئة التعليم أن ذلك أّدى اىل حتسني تعليم مجيع األطفال؛ وحصل 
تغيري يف املوقف من جانب السلطات التعليمية، إذ مل تنظر إىل األمر عىل أنه »خيار رخيص« بل »خيار أفضل« من 

الفصل بني الطلبة؛ وانتقل األطفال ذوو اإلعاقة إىل املدارس االبتدائية وواصلوا النجاح.

الصني

ضامن  أن تكون اخلدمات املتخّصصة متوافرة وممكنة الوصول

يمكن إدماج العديد من األطفال ذوي اإلعاقة فورًا يف بيئات تعّلم يف مرحلة الطفولة املبكرة تتسم بأهنا مرنة وتتمحور 
حول الطفل، وإن كان  يف بعض األحيان جيب توفر اختصايص لتجهيز األطفال ذوي اإلعاقة إلدماجهم يف مؤسسات 
التعليم العام. فمثاًل، سوف حيتاج األطفال الصّم إىل تعّلم لغة اإلشارة، وحيتاج األطفال املكفوفون إىل تعّلم مهارات 
التنّقل وطريقة برايل، وحيتاج األطفال الصّم املكفوفون إىل تعلم اّللمس ومهارات التنقل وطريقة برايل. ويستطيع 
العاملون يف التأهيل املجتمعي التأكد من حصول األطفال ذوي اإلعاقة عىل املوارد التخصصية ويضمنوا احلفاظ عىل 

روابط وثيقة بني مقدمي اخلدمات التخصصية ومؤسسات التعليم العام.

إرشاك البالغني واألطفال ذوي اإلعاقة

من املهم تشجيع املشاركة املبارشة لألشخاص ذو اإلعاقة يف أنشطة الّرعاية والتعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة كقدوة 
نا من دوننا« ينطبق بنفس  حيتذى هبا، وكاستشاريني ومدربني ومديرين وصانعي قرار. تذّكروا أن املبدأ »ال يشء خيصُّ
القدر عىل العمل مع األطفال يف السنوات األوىل. فستكون مجيع األنشطة املقرتحة أكثر مالءمة وفعالية يف حال تم 
إرشاك األشخاص ذوي اإلعاقة، ويستطيع األطفال ذوو اإلعاقة األكب سنًا أن يقّدموا الّدعم والتشجيع واألفكار 

اخلالقة لالستجابة الحتياجات األطفال ذوي اإلعاقة األصغر سنًا.
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اهلنداإلطار 16
اجلمع بني الصم يف املجتمع

يف مدينة كويمباتور يف اهلند، تّم افتتاح مركز للتدّخل املبّكر واملرحلة ما قبل املدرسية لألطفال للصّم. وقام أحد 
املتخصصني العاملني يف املركز بإجراء مسٍح وجد معه عددًا قلياًل جدًا 

من األطفال الصّم يف املنطقة املحلية. ولكن بعد شهرين من االفتتاح 
استخدم اثنان من أفراد فريق التأهيل املجتمعي أصاّمن ومرتبطان 

باملرشوع شبكات العالقات اخلاّصة هبام وجمموعة معارفهام، فعثرا 
عىل ستة طلبة لدهيم صمم شديد أو عميق ومجيعهم دون سن 

اخلمس سنوات. فاألشخاص الصّم يعرفون أماكن تواجد 
حتى أحدث األعضاء يف جمتمع الصم املحيل. ويف األشهر 

الستة التالية، اّتسع البنامج ليضّم 13 طالبًا وطالبة، فيام 
التحق يف العام التايل املزيد من األطفال الصّم. معظم هؤالء 

األطفال أحيلوا إىل املركز من قبل بالغني صّم أصبحوا 
يستمتعون اآلن بزيارهتم ملركز املرحلة ما قبل املدرسية هذا 

والتطّوع للعمل فيه.

تنفيذ التدريب والقيام بالتوعية

هناك حاجة إىل تدريب وتوعية العديد من املجموعات املختلفة؛ ويتعنّي عىل هذه األنشطة أن تكون مرنة يف الشكل 
واملضمون، وينبغي  أن ترشك ذوي اإلعاقة ومنظامت ذوي اإلعاقة يف إعدادها وتنفيذها. فرفع مستوى الوعي يف 
املجتمع، مع الرتكيز عىل اإلعاقة من منظور النموذج االجتامعي، وكذلك يف مبادرات مرحلة الطفولة املبكرة، هو 
يف  التدخل  وأنشطة  مقاربات  حول  تدريب  عىل  احلصول  إىل  أيضًا  املجتمعي  التأهيل  طاقم  وحيتاج  رضوري.  أمٌر 
مرحلة الطفولة املبكرة. وحيتاج املوظفون العاملون يف مرحلة الطفولة املبّكرة )املعلمون، وموظفو الدعم، واإلداريون 
العاملون يف مراكز األنشطة اليومية، وُدور املرحلة ما قبل املدرسية، وجمموعات اللعب، إلخ( إىل معرفة املزيد حول 
اإلعاقة واإلدماج. وجيب إقامة حلقات وصل مع أولئك الذين يمكنهم أن يقّدموا الدعم، سواء كان ذلك ماليًا أو 

تقنيًا. وغالبًا ما تكون املنظامت غري احلكومية املحلية والدولية مصدرًا جيدًا للدعم.
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اإلطار 17

رعاية تدريب املدرسني يف جمال التعليم الدامج 
يف مقاطعة هامبنتوتا يف رسي النكا، تّم التعّرف عىل عدد من األطفال يف مرحلة ما قبل املدرسة لدهيم صعوباٍت 

يف التعّلم. ومن خالل عملية التعرف عىل اخلدمات املتوفرة داخل املنطقة، تّم حتديد منظمة دولية غري حكومية 
تنّفذ برامج يف مرحلة ما قبل املدرسة. وقد أبدت هذه املنظمة اهتاممًا بإدراج األطفال ذوي اإلعاقة يف حضانات 

مرحلة ما قبل املدرسة التابعة هلا، ولكنها ذكرت أن مدرسيها ال يمتلكون املهارات الالزمة للقيام هبذا الدور. 
لذلك حّدد برنامج التأهيل املجتمعي مصادر للتدريب داخل رسي النكا لتوفر تدريبًا حول التعليم الدامج، 
وقام برعاية املدّرسني يف مرحلة ما قبل املدرسة التابعة للمنظمة غري احلكومية حلضور التدريب. وبعد انتهاء 

التدريب، اجتمع املدرسون وموظفو التأهيل املجتمعي مع األهايل واألطفال، وقاموا معًا بوضع خطة لإلدماج. 
وتّم بذل الكثري من اجلهد لضامن أن يكون الوالدان جزءًا من عملية اإلدماج مع إعطائهم مسؤوليات عن إنجاح 
العملية. أما األطفال الذين كانوا أصاًل منتسبني هلذه الُدور وأهاليهم فقد متت إحاطتهم علاًم بقضايا اإلعاقة وتم 

إرشاكهم يف عملية اإلدماج.

رسي النكا

معاجلة الفقر

يف حاالت الفقر عندما تكافح األرس واملجتمعات من أجل تلبية احتياجاهتا األساسية، ُينظر إىل األطفال عىل أهنم إما 
مصدر للعون يف معركة البقاء عىل قيد احلياة أو عبء بسبب املوارد الشحيحة. وجيد األطفال الذين يواجهون اجلوع 
واملرض بسبب الفقر صعوبًة يف التعلم واللعب. لذا يتعنّي عىل موظفي التأهيل املجتمعي تناول الفقر جنبًا إىل جنب 

مع تعزيز التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة )انظر مكون كسب العيش(. وفيام ييل بعض األنشطة املقرتحة.

مساعدة األرس عىل تفّهم أنه كّلام تّم دعم األطفال ذوي اإلعاقة من أجل تعّلم الرعاية الذاتية واملهارات األساسية 	•
يف وقت مبكر، فإهنم سيصبحون أكثر استقاللية وستنحرس تلك النظرة إليهم عىل أهنم عبء عىل اآلخرين.

الرتكيز عىل األنشطة التي ُتناسب الروتني اليومي لألرسة، وتبيان كيف يتعلم األطفال من خالل هذه األنشطة، 	•
املدقع، تكون األرسة وخاصًة األمهات  الفقر  احلياة األرسية. ويف حاالت  يتجزأ من  بحيث يصبحون جزءًا ال 
بحاجٍة إىل دعٍم إضايف، وليس إىل مسؤولية إضافية، وبالتايل فإن موقف موظفي التأهيل املجتمعي مهّم جدًا هنا.

تيسري إنشاء مجاعات املساعدة الذاتية النسوية، وأهايل األطفال ذوي اإلعاقة، ومنظامت ذوي اإلعاقة )انظر مكّون 	•
التمكني(.

مساعدة األرس يف احلصول عىل املنح احلكومية، والّدعم املقدم 	•
من املنظامت غري احلكومية، واجلهات املانحة، والقطاع اخلاص 

املحيل، وأي مصادر أخرى للّدعم والتمويل.
املساعدة يف ضامن كون برامج الطفولة املبكرة تّتسم باملرونة 	•

وتستجيب لألرس الفقرية عىل اختالف حاالهتا، بام يف ذلك 
أو  شديدة  إعاقات  لدهيم  أطفال  لدهيا  التي  األرس  تلك 

متعّددة.
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منغوليااإلطار 18
املدارس املتنقلة تقّدم التعليم

يف منغوليا توّفر دور حضانة »جري« التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة ألطفال الرحل أو الّرعاة من خالل منشآت 
متنقلة تعمل عىل مدار السنة وفقًا ملتطلبات هذه املجتمعات النائية. وتصل رياض األطفال إىل األرس التي ال 

يمكنها حتّمل تكاليف املالبس أو وجبات الطعام أو مشاركة أطفاهلم كل الوقت. ويّتسم املنهج الدرايس واملقاربة 
املطّبقة باملرونة والتجاوب مع متطلبات الدوام اجلزئي. ويساعد األهايل واملجتمع يف عمليات إصالح ونقل 

ُدور مرحلة ما قبل املدرسة املتنقلة هذه ألهنم يقدرون قيمتها. وقد لوحظ حدوث زيادة يف االلتحاق هبذه الُدور 
وحضور أفضل من قبل األطفال املهّمشني يف املدارس االبتدائية املحلية.

املنارصة واملطالبة والضغط من أجل اإلدماج
 

بغية تفعيل اإلدماج، حيتاج النظام إىل تغيري، ولكن برامج التأهيل املجتمعي ال يمكنها تغيري النظام التعليمي بمفردها. 
لذلك  يتعنّي عىل موظفي التأهيل املجتمعي التعرف عىل الرشكاء واحللفاء. فمن خالل الرشاكة مع األطراف املعنية 
األخرى )الوطنية واملحلية(، يمكن لبامج التأهيل املجتمعي منارصة الدعوة إىل توفري مرافق التعليم ما قبل املدريس. 
ويف كثرٍي من األحيان يكون مقدمو اخلدمات عىل دراية بأن السياسات والقوانني اخلاصة باإلدماج موجودة، لكنهم 
ال حيظون باملساعدة والدعم املايل لتنفيذها. وينبغي لبامج التأهيل املجتمعي، حيثام كان ذلك ممكنًا، القيام باملنارصة 
واملطالبة والضغط عىل أصحاب القرار من أجل تعديل املرافق احلالية كي تصبح داجمة بدالً من إنشاء مرافق منفصلة.

االستعداد حلاالت الطوارئ، والنزاعات والالجئني

إن االطمئنان عىل احلالة اجليدة للصغار هي أمٌر أسايٌس يف أي حالة من حاالت الطوارئ أو النزاعات أو الكوارث 
التي  التعليم  القليلة من  البالغة، فإنه أحد األنواع  املبّكرة يتسم باملرونة  التعليم يف مرحلة الطفولة  الطبيعية. وبام أن 
يمكنها أن تظل موجودة يف مثل هذه األوضاع، حيث يمكن للعب أن يساعد يف احلفاظ عىل احلالة اجليدة لألطفال 
وتعزيزها. ويمكن لبامج التأهيل املجتمعي أن تساعد عىل ضامن وجود فضاءات داجمة ومالئمة لألطفال وفرص 
متاحة ألنشطة اللعب. وغالبًا ما يستوجب هذا التفاعل مع منظامت األمم املتحدة فضاًل عن املنظامت غري احلكومية 

واخلدمات احلكومية )راجع الكتيب التكمييل: التأهيل املجتمعي واألزمات اإلنسانية(.
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التعليم االبتدائي
مقدمة

يبدأ التعليم االبتدائي عادًة يف سّن ست أو سبع سنوات، ويستمر حتى سّن املراهقة املبكرة. والتعليم االبتدائي هو 
املدخل إىل املستوياٍت األعىل من التعليم، وهو ذو أولوية قصوى يف سياق التنمية.

إن حتقيق تعميم التعليم االبتدائي هو اهلدف الثاين من »األهداف اإلنامئية لأللفية«. واهلدف هو بحلول عام 2015 أن 
يصبح األطفال يف كل مكان، ذكورًا وإناثًا عىل حّد سواء، قادرين عىل إمتام مرحلة التعليم االبتدائي كاملًة )7(. من 
أجل حتقيق هذا اهلدف من الرضوري أن تقوم األنظمة املدرسية بتدريب املعلمني، وبناء الفصول الدراسية، وحتسني 
نوعية التعليم، وإزالة العوائق أمام امللتحقني، مثل الرسوم ونقص وسائل النقل، ومعاجلة خماوف الوالدين فيام خيتص 

بسالمة أطفاهلم )20(.

إذ   إغفاله.  جيري  ما  كثريًا  الذي  األمر  اإلعاقة،  ذوي  األطفال  استيعاب  دون  اهلدف  هذا  حتقيق  مستحياًل  سيكون 
تقّدر اليونسكو حاليًا أن ما يزيد عىل 90 % من األطفال ذوي اإلعاقة يف البلدان ذات الدخل املنخفض ال يلتحقون 
باملدارس )6(. وحتى من ضمن أولئك الذين يلتحقون باملدرسة، يرتك الكثريون منهم الدراسة قبل إمتام تعليمهم 

االبتدائي، واآلخرون ال يتعّلمون أو يشاركون يف األنشطة التعليمية بحق.

عىل  بالتمييز  يقوم  أن  العام  للتعليم  مقدم  ألي  جيوز  وال  للجميع.  وميرسًا  داجمًا  االبتدائي  التعليم  يكون  أن  جيب 
أساس النوع االجتامعي، أو العرق، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي، أو اإلعاقة، أو احلالة االجتامعية واالقتصادية )5(. 

التعليم االبتدائي هو حقٌّ أسايّس، 
وتنّص اتفاقية حقوق األشخاص 

عىل   )24 )املادة  اإلعاقة   ذوي 
»...عدم استبعاد األطفال ذوي 

اإلعاقة من التعليم املجاين 
واإللزامي...«)4(. 

وينبغي أن يكون التعليم 
االبتدائي داجمًا، ويوّفر تعلياًم 

نوعيًا وفرصًا متساوية للحصول 
عليه، ويكون متاحًا يف املجتمع 

املحيل لألطفال ذوي اإلعاقة.
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اإلطار 19

التعليم االبتدائي جلميع األطفال
يف مقاطعة دوينتزا يف مايل، إحدى أكثر البقاع فقرًا يف العامل، جعل أحد املجتمعات املحلية تعليم األطفال فيه من 

األولويات. وكان األهايل يريدون مدرسًة يف قريتهم تدّرس منهاجًا دراسيًا ذا صلٍة باحلياة القروية املحلّية من شأنه 
إعداد األطفال للعمل واحلياة يف املجتمع.

لذلك قّدمت املؤسسات املعنّية املانحة التدريب والّدعم، وأوضحت أنه جيب أن تضم اللجنة املدرسية امرأة تكون 
مسؤولًة عن تسجيل األطفال ذوي اإلعاقة والفتيات. وبنى املجتمع بنفسه املدرسة بمسامهاٍت مالّيٍة من األهل 

من أجل تعزيز ملكيتهم للمبادرة ومسؤوليتهم عنها. وقامت املنظمة غري احلكومية املتخصصة باإلعاقة بالتوعية 
بشأن قضايا اإلعاقة وساعدت اللجنة املدرسية يف اكتشاف األطفال الذين يمكن إحلاقهم باملدرسة. واحتاج 

بعض األطفال إىل الدراجة ثالثية العجالت التي قّدمتها املنظمة غري احلكومية. وساعد املرسح املحيل ومجاعات 
املوسيقيني أيضًا عىل رفع مستوى الوعي فيام يتعلق بحق الفتيات واألطفال ذوي اإلعاقة يف التعليم.

فوجئ قادة املجتمع املحيل عندما وجدوا أن هناك عددًا كبريا من األطفال ذوي اإلعاقة يف قريتهم، وأّن املجتمع 
نفسه يستطيع أن يعمل مع أفراد األرسة ملساعدة هؤالء األطفال يف تطّورهم والعمل عىل إدماجهم. فلم تكن 

اإلعاقة ُتعتب مشكلة فيام سبق ألن املجتمع مل يكن يعرف أن هناك حلوالً.

يف البداية كان أفراد املجتمع واملدّرسون معهم متشّككني بشأن إدماج األطفال ذوي اإلعاقة. »يف بادئ األمر كان 
لدينا التزام بإدماج األطفال ذوي اإلعاقة، ولكننا مل نكن نعتقد حقًا أنه يمكنهم أن يتواجدوا يف املدرسة. أما اآلن 

وقد شهدنا ذلك بأم عيننا فقد حتّول الشعور من االلتزام إىل االقتناع!« ومن خالل التعاون بني األرس واملجتمع 
املحيّل واملؤسسات العاملة يف ميدان اإلعاقة ووكاالت التنمية الدولية، سيغدو اإلدماج ممكنًا حتى يف حاالت 

الفقر املدقع. قال مدير البنامج املحيل أنه يتعنّي احلفاظ عىل االلتزام القوي عىل مّر الزمن لتعزيز اإلدماج.

مايل
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اهلدف
بًا وداجمًا، وتكون املدارس املحلية يف صميم األنشطة  أن يتاح الوصول إىل نظام تعليم ابتدائي يف املجتمع، يكون مرحِّ

التعليمية فيه.

دور التأهيل املجتمعي 
يتمثل دور التأهيل املجتمعي يف التعاون مع نظم التعليم االبتدائي إلنشاء مدارس حملية داجمة، ولدعم األرس واألطفال 
ذوي اإلعاقة يف احلصول عىل التعليم االبتدائي يف جمتمعهم املحيل، ولبناء صالت وصل بني املنزل واملجتمع  واملدارس 

واحلفاظ عليها.

النتائج املرجوة
حشد املجتمع بأرسه من أجل تطوير التعليم االبتدائي الدامج.	•
التزام األرسة  باإلجيابية والدعم  واملشاركة يف التعليم االبتدائي الدامج.	•
إمتام مجيع األطفال ذوي اإلعاقة للتعليم االبتدائي الذي يتسم باجلودة.	•
توافر األدوات املعينة املناسبة، واملعاجلات، وغريها من أشكال املساعدة الالزمة لدعم اإلدماج.	•
حتديد القضايا املتعلقة بإمكانية الوصول يف أرجاء البيئة املدرسية ومعاجلة أية أمور مرتبطة هبا.	•
شعور املعّلمني بالدعم والثقة بقدراهتم عىل تعليم األطفال ذوي اإلعاقة.	•
الرياضة، 	• )مثل  الالصفية  واألنشطة   التدريس  ومقاربات  والتقويم  االختبار  وأنظمة  الدراسية  املناهج  مَتَْحُور 

املوسيقى، النوادي( حول الطفل واستهدافها للدمج.
االستفادة من املوارد املحلية والتخصصية يف التعليم بشكٍل كامٍل وعىل نحو مناسب.	•
التحاق األطفال ذوي اإلعاقة الذين ينتمون إىل األرس الفقرية باملدارس االبتدائية.	•
إنشاء رشاكات مع أصحاب الشأن املعنيني، مع منارصة الدعوة، عىل مجيع املستويات، إىل ضامن تعزيز السياسات 	•

الوطنية للتعليم االبتدائي الدامج.

املفاهيم األساسية

املقاربة املستندة إىل املجتمع بأكمله

تقع مسؤولية تعزيز ودعم اإلدماج عىل عاتق املجتمع بأكمله، وتقّدم املدارس االبتدائية املحلية بيئة وفرصة عظيمة 
إلثبات ذلك. ويضطلع موظفو التأهيل املجتمعي بمسؤوليات كثرية وهم غري متخصصني يف جمال التعليم، وبالتايل 
يتعنّي عليهم العمل بالتعاون مع املجتمع )املدارس، واألرس، واألشخاص ذوي اإلعاقة، وقادة املجتمع(، مع الرتكيز 
عىل رفع مستوى الوعي بشأن احلقوق واإلدماج والنموذج االجتامعي، وتعبئة ودعم كل املعنيني. واألهل يعرفون 
أطفاهلم، ويمكنهم أن يوفروا معلوماٍت مفيدٍة جّدًا للمعلمني. ويمكن للمعلمني من جهتهم مساعدة الوالدين يف 
دعم التعلم يف املنزل. ويتعني عىل اإلدارة التعليمية يف املقاطعة أن تدعم اإلدماج إذا ما أريد له االستدامة. وينبغي 
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املعلمون  يستطيع  أيضًا  بعضها مع بعض.  تتواصل  أن  يتوجب عليها  التي  الصحّية واالجتامعّية  القطاعات  إرشاك 
اجلوالون )الرحالون( ملء العديد من األدوار املختلفة وخلق الروابط وتقديم أنواع خمتلفة من الدعم. ويتمتع هؤالء 
املشورة واملوارد  لتقديم  املدارس  إىل  لغة اإلشارة، ويتنقلون  أو  برايل  تعليم طريقة  بمهارات حمددة، مثل  املعلمون 

والدعم للطلبة ذوي اإلعاقة ومعّلميهم وأهلهم.

اإلطار 20

طريق »يوري« اجلديد نحو التعليم 
يعيش يوري مع أمه وشقيقاته يف جبال األنديز يف بريو، وهو لديه شلل دماغي وغري قادٍر عىل امليش. وأراد 

الذهاب إىل املدرسة االبتدائية مثل شقيقاته، غري أنه واجه عددًا من العوائق. ومل يكن هناك أي طريق ميرّس يمكن 
أن يوصله من منزله إىل الطريق الرئييس، ومل يكن هناك أية وسيلة ميرسة لنقله إىل املدرسة. وال يملك املعلمون 
يف املدارس االبتدائية املحلية أي وعي بقضايا اإلعاقة ومل يتلقوا أي تدريب بشأهنا. وكان تركيز موظفي التأهيل 

املجتمعي عىل متكني والدة يوري، التي بدورها قامت بحشد املجتمع لبناء طريق من منزهلا إىل الطريق العاّم. 
وزّود برنامج التأهيل املجتمعي يوري بدّراجة ثالثية العجالت تدار باأليدي، وقام بتهيئة املعلمني. ورشع يوري 

بحضور املدرسة االبتدائية  مستهاًل ذلك بحفٍل ترحيبي من قبل الطلبة اآلخرين.

بريو

املقاربة املستندة إىل املدرسة بأكملها 

تضمن املقاربة املستندة إىل املدرسة بأكملها أن يعمل كل من املدراء، واملوّجهني، واملعّلمني، واإلداريني، واملرشفني، 
واألهل، واألطفال ذوي اإلعاقة وغري ذوي اإلعاقة، وأي شخص آخر لديه صلة باملدرسة، معًا لرفع مستوى الوعي 

حول اإلعاقة وحتديد وإزالة العوائق التي حتول دون تيسري إدماج األطفال ذوي اإلعاقة يف املدارس املحلية. 

اإلطار 21

التغيري من أجل تعزيز التعليم الدامج 
عمل موظفو التأهيل املجتمعي التابعني للوكالة اليابانية للتعاون الدويل )JICA(، يف ضواحي العاصمة السورية 

دمشق، جنبًا إىل جنب مع السلطات املدرسية والقادة املحليني والسلطات اإلدارية واملدّرسني والتالميذ جلعل 
املدارس االبتدائية املحلّية داجمة ويمكن الوصول إليها، وضامن قدرة األطفال ذوي اإلعاقة عىل االلتحاق هبا. 

قاموا بتعديل السبورات، وترتيب املقاعد واملداخل املؤدية إىل الفصول الدراسية ودورات املياه واملالعب، وتّم 
تدريب متطوعني حمليني ومدرسني يف دمشق لتعليم لغة اإلشارة. يتفّهم األطفال واآلباء واألمهات واملعلمون 

والسلطات املحلية مجيعًا رضورة وفائدة تعليم األطفال ذوي اإلعاقة يف املدارس املحلية.

سوريا
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اإلدماج االجتامعي

إن تعّلم املرء كيف يعيش مع اآلخرين، ويتواصل مع األشخاص املختلفني عنه، ويكون منفتحًا، ومعينًا لآلخرين، 
ومبديًا هلم االحرتام، هو عىل نفس القدر من أمهية تعلم املهارات األكاديمية. وقد يستفيد األطفال الذين يواجهون 
صعوبة يف تعلم املهارات األكاديمية من دجمهم اجتامعّيًا يف البيئة املدرسية املحلية. كام أن هذا هييئ مجيع األطفال كي 

يصبحوا أعضاء يف جمتمٍع شامل.

التعامل مع الفروقات والتنوع 

التنوع من خالل ضامن كون  املدارس االستجابة هلذا  مجيع األطفال خمتلفون ويتعّلمون بطرق خمتلفة. ويتعنّي عىل 
املناهج الدراسية وأساليب التدريس والبيئات التعليمية مرنة وتتسع للجميع. يشرتط النظام املرن إجراء تعديالت من 
أجل اجلميع، وليس فقط ملجموعة واحدة بعينها. ويمكن أن تصبح منارصة الدمج أكثر تأثريًا إذا ما أقامت حتالفات 
مع اجلامعات املهّمشة األخرى. إن املدرسة اجليدة لألطفال ذوي اإلعاقة ستكون جيدة أيضًا جلميع األطفال، وسوف 

تضّم األطفال من الفئات املهمشة واملستبعدة األخرى.

وتعني االستجابة للتنوع أيضًا إدراك أن األطفال ذوي اإلعاقة خيتلفون اختالفًا كبريًا بعضهم عن بعض، حتى لو 
كانت لدهيم إعاقات متامثلة. عىل سبيل املثال، يمكن لألشخاص ذوي اإلعاقة البرصية تلقي املنهاج الدرايس بطرق 
خمتلفة. فقد جيد شخٌص ما أن التسجيالت الصوتية مفيدة، يف حني جيد آخر أن طريقة برايل أكثر فائدة. وقد يتعّلم 
بلغة  دعم  إىل  اآلخرون  حيتاج  قد  بينام  الشفاه،  قراءة  خالل  من  جيد  بشكٍل  السمعية  اإلعاقة  ذوي  األطفال  بعض 

اإلشارة.

بة التي يمكن الوصول إليها واستخدامها البيئة املرحِّ

تشري البحوث إىل أن تسهيل إمكانية الوصول إىل املدرسة يؤّدي إىل ختفيض تكلفة اإلدماج عمومًا )21(.  ينبغي أن 
يكون الوصول إىل البيئة املدرسية سهاًل من الناحية املعامرية بالنسبة جلميع األطفال، مع إيالء اهتامٍم خاّص من أجل 
ضامن أن تكون دورات املياه ميرسة الوصول واالستخدام لألطفال ذوي اإلعاقة. وإن االهتامم بمظهر وجّو املدرسة 
العام يضمن أن تصبح بيئة املدرسة مرّحبة باجلميع. وتساهم نظافة املدرسة )التي تتجىل عىل سبيل املثال يف الرصف 
الصحي املالئم، ومرافق املياه النظيفة(، والرسومات امللّونة املعروضة عىل اجلدران، والسلوكيات واملواقف اإلجيابية 

لألطفال واملدرسني وغريهم من املوظفني، يف إجياد بيئة ودودة.

املقاربة املتمحورة حول املتعّلم

إن نوعية ما جيري داخل املدرسة ال تقّل أمّهيًة عن إمكانية الوصول إليها. ويعني مصطلح املقاربة املتمحورة حول 
املتعّلم أو املقاربة املتمحورة حول الطفل أن تكون مجيع العمليات والبنى املدرسية متمحورة حول دعم كل طفل كي 
يتعّلم ويشارك. ففي كثرٍي من األحيان يصبح املدّرس أو املناهج املدرسية الصارمة أو البنامج املدريس ذو اجلدول 
الزمني الثابت حمور االهتامم بغض النّظر عام إذا كان الطفل يتعلم فعاًل أم ال. ويعني مصطلح »املتمحور حول املتعّلم« 
لبدء  بام يكفي  مبّكر  الطفل ذي اإلعاقة يف وقٍت  التعّرف عىل  يتّم  للعمر«. يف بعض األحيان قد ال  »املناسب  أيضًا 
التعليم األسايس بنفس الوقت مع أقرانه. وقد يكون الطفل الذي لديه إعاقة ذهنية أكب سنًا إال أنه يمتلك عمرًا عقليًا 

أصغر نسبّيًا. لذلك، من الرضوري األخذ بعني االعتبار العمر الفعيل للطفل.
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التعليم االبتدائي املرن

عادًة ما جيري التعليم االبتدائي داخل مباٍن خمّصصة لذلك، ولكّن هذا األمر ليس رضورّيًا. فمن املهّم أن ال توجد 
فكرًة ثابتًة حول دور املدارس. ومن املمكن إدراج بعض األطفال مثل أولئك الذين لدهيم إعاقاٍت شديدٍة أو متعّددة، 
ضمن التعليم االبتدائي، حتى وإن كانوا يتلقون تعليمهم يف املنزل )انظر التعليم غري النظامي(. التعليم الدامج ال 
يعني حرفيًا وضع كل طفل ذي إعاقة داخل مبنى املدرسة ولكن ال جيب أن يستخدم هذا كذريعٍة للمدارس من أجل 
عدم التغيري، ومن املهم أن تعمل املدارس جاهدًة للتحّول إىل مدارس داجمة. فال حيقُّ للمدرسة أن تستبعد أي طفٍل 

عىل أساس من إعاقته )4(.

اإلطار 22

توعية املجتمعات املحلية لتعزيز التعليم الدامج  
سارفا شيكشا أهبيان )Sarva Shiksha Abhiyan( هو برنامج رائد متمّيز ومتكامل حلكومة اهلند، ُأعّد 

لتحقيق تعميم التعليم االبتدائي يف البالد. وتّم تنظيم العديد من املخيامت عىل مستوى املقاطعات الفرعية لتوعية 
الوالدين، واملعلمني، واملجتمع حول التعليم الدامج. وبذلت جهوٌد منهجية للتواصل مع املنظامت غري احلكومية 
املحلية واملستشفيات من أجل توفري التأهيل واألدوات املعينة. وشّكل بناء املنحدرات سمة أساسية جلميع املباين 

املدرسية يف إطار البنامج. أما األنشطة األخرى فتشتمل عىل تنظيم ورشات عمل حول إدارة السلوك داخل 
الفصول الدراسية، واستخدام مواد خاّصة من أجل التدريس والتعّلم، وإعداد كتيب حول التعليم الدامج.

اختذت السلطات إجراءات خاّصة يف إطار البنامج لضامن تعليم األطفال ذوي اإلعاقات املعقدة أو الشديدة 
يف منازهلم من خالل معلمي املنازل، وتوفري معلم منزيّل واحٌد لكل ثالثة إىل مخسة أطفال من ذوي اإلعاقات 

الشديدة الذين ال يستطيعون عادة القدوم إىل املدرسة. ويقوم هذا املعلم باإلضافة إىل التدريس بتدريب الطفل 
والوالدين عىل املعاجلات األساسية واملهارات املعيشية اليومية عند احلاجة.

اهلند

املوارد والدعم املتخّصص

هناك فكرتان زائفتان تستخدمان بشكل متكرر للحّط من شأن اإلدماج، أال ومها: 1( أن اإلدماج لن ينجح إال إذا 
توافرت موارد متخّصصة ومكلِّفة؛ 2( وأنه ال حاجة ملوارد إضافية. والفكرتان كلتامها غري صحيحتني. يمكن أن 
يكون التعليم االبتدائي الدامج جُمدي التكلفة. ومع ذلك، يشعر األشخاص ذوو اإلعاقة وأرسهم بالقلق، وهم عىل 
تضع  وسوف  اخلاصة،  باملدارس  مقارنًة  رخيص  كخيار  اإلدماج  إىل  تنظر  سوف  احلكومات  أن  من  ذلك،  يف  حق 
األطفال ذوي اإلعاقة يف املدارس دون أي دعم أو موارد إضافية. وفيام ييل نورد املفهومني اهلامني املتصلني باملوارد 

والدعم.

ينبغي 	• ليست »خاّصة«.   التعلم  الالزمني ملساعدة األطفال عىل  املوارد والدعم  املحلية: معظم  املوارد  استخدام 
استخدام املوارد املحلية )املادية واملالية أو البرشية(.
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لتسهيل 	• ختصيص  رأي  إىل  اإلعاقة  ذوي  األطفال  بعض  حيتاج  قد  ختّصيص:  دعم  عىل  احلصول  إمكانية  توفري 
دجمهم. فقد تكون هناك حاجة إىل مهارات ودعم و/أو معدات ختصصية لتعلم طريقة برايل، أو لتعلم استخدام 
البيانية، واإليامءات، واألجهزة  التواصل، والرسوم  الكالم، مثل لوحات  املعززة والبديلة عن  وسائل االتصال 

اإللكرتونية، والصور )انظر املكون الصحي: األدوات املساعدة(.

اإلطار 23

تبني اجتاهات أكثر مرونة
)EENET( يقول أحد املشاركني يف ندوة التغلب عىل العوائق التي تعرتض توفري املوارد، شبكة التعليم التمكيني 

2000:  »... إذا كان لديك رأي ثابت حول اإلدماج، فإنه سيولِّد لديك رأيًا ثابتًا حول املوارد. ولكن إذا كان 
لديك رأي مرن حول اإلدماج، يمكنك عندها تبني اجتاهات أكثر مرونة بالنسبة للموارد« )22(. 

األنشطة املقرتحة

تعبئة املجتمع

خيتلف الوضع يف كّل جمتمع عام سواه فيام يتعلق بالتعليم االبتدائي. وقد تكون بعض املدارس االبتدائية املحلية داعمًة 
للتعليم الدامج، يف حني أن البعض اآلخر منها قد ال يكون كذلك. يف بعض األحيان، قد ال يكون هناك أي مدرسة 

ابتدائية عىل اإلطالق.

وقد يسود لدى بعض املجتمعات تقليد إرسال األطفال ذوي اإلعاقة بعيدًا إىل مدارس خاّصة أو وحدات خاّصة. 
املجتمعات وكسب  الدامج يف  التعليم  الوعي بشأن  اهلامة تكمن يف رفع مستوى  البداية  نقطة  فإن  وأيًا كان احلال، 

تأييدها. فيام ييل بعض األنشطة املقرتحة عىل هذا الصعيد.

واإلنرتنت 	• والتلفاز  الشارع  ومرسح  وامللصقات  العامة  واالجتامعات  اإلذاعة  استخدام 
العاملي لألشخاص ذوي اإلعاقة، لرفع مستوى  اليوم  واملناسبات اخلاصة، مثل 

الوعي حول أمهية اإلدماج واحلق يف التعليم للجميع.
قيادة 	• يف  الوالدين  ومجعيات  اإلعاقة  ذوي  منظامت  إرشاك 

األطفال  التحاق  دون  حتول  التي  العوائق  حول  مناقشات 
ذوي اإلعاقة باملدارس.

القائمة عىل هنج »من طفل إىل طفل« يف 	• توظيف األنشطة 
املدارس لزيادة الوعي بني األطفال.

أن 	• يمكن  التي  واملوارد  القائمة  السياسات  عىل  التعّرف 
تدعم اجلهود الرامية إىل حتقيق التعليم االبتدائي الدامج.
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اإلطار 24

رفع مستوى الوعي من خالل إرشاك األطفال  
يتم تشجيع األنشطة الداجمة لألطفال يف سوازيلند ضمن إطار برنامج التأهيل املجتمعي التابع لوزارة الصّحة من 
أجل متكني وتثقيف األطفال حول قضايا اإلعاقة. ويقوم األطفال بتأليف األغاين وأداء املرسحيات، بغرض رفع 
مستوى الوعي يف املدارس واملجتمعات. ويغطي هؤالء األطفال قضايا مثل السالمة عىل الطرق، وفريوس نقص 

املناعة البرشي/اإليدز واإلعاقة، ويقومون باملساعدة عىل بناء املنحدرات وتسهيل إمكانية الوصول إىل دورات 
املياه، وتصميم معّدات املالعب.

سوازيلند

اإلطار 25

العمل معا من أجل األطفال  
يقول أحد املعلمني العاملني يف مرشوع اإلدماج يف املغرب: »كنا فيام مىض نعتقد أن اآلباء واألمهات أعداء لنا، 

ولكننا اليوم نراهم معنا عىل نفس اجلبهة، إننا مجيعًا نسعى ملا فيه اخلري ألوالدنا« )23(.

املغرب

دعم وإرشاك األرس

يمكن أن يكون ملوّظفي التأهيل املجتمعي دور رئييس يف دعم وإرشاك األرس يف عملية متكني املدرسة املحلية من أن 
تصبح داجمة. وغالبًا ما يتعني عىل املعلمني تفهم أن اآلباء واألمهات رشكاء يف التعليم.

فيام ييل أمثلة لبعض األنشطة املقرتحة: 

استمعوا وحتدثوا إىل أفراد األرسة وتبّينوا ماذا يعرفون عن طفلهم ذي اإلعاقة، مثل ما هي نقاط القوة لدى الطفل 	•
والتحديات التي يواجهها، وما هو الدعم الذي حتتاجه األرسة.

نسقوا بني البيت واملدرسة ملساعدة املعلمني وأفراد األرسة عىل اإلصغاء لبعضهم البعض.	•
املدريس 	• التعلم  عملية  متابعة  خالهلا  من  يمكن  التي  السبل  واستكشفوا  املنزل،  يف  اإلعاقة  ذي  للطفل  انتبهوا 

ودعمها يف املنزل.
ساعدوا يف كفالة أن تكون مجيع القرارات املّتخذة هي لتحقيق املصالح الفضىل للطفل، وبأن يتم محاية حقوقه 	•

وإعامهلا. فعىل سبيل املثال قد يفرط الوالدان يف محاية طفلهام، أو يكون لدهيام إيامن حمدود بقدرات الطفل، أو قد 
يرغبان بإعطاء األولوية الحتياجات أطفاهلام اآلخرين.

عززوا اإلدماج باالستفادة من الدعم املقّدم من الوالدين. يمكن للوالدين أن يلعبا دورًا رئيسيًا يف ذلك -  يوجد 	•
العديد من األمثلة عن تضامن األهايل مجيعًا وقيامهم بتغيري مواقف وممارسات املدرسة املحلية بحيث تم إدماج 

أطفاهلم.
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 رشكاء عىل قدم املساواة يف التعليم   

تعاون اآلباء واألمهات، يف ليسوتو، بشكل وثيق من أجل تعزيز التعليم الدامج، حيث وجدوا أنفسهم »رشكاء 
عىل قدم املساواة« مع املعلمني. وتشتمل املسامهات عىل مساعدة املعلمني وتقديم املشورة هلم حول كيفية 

الترّصف مع أطفاهلم، وإجراء املحادثات وتبادل التجارب خالل التدريب الذي يتلقاه املدرسون أثناء العمل. 
ويعمل األهل كمدربني وكمصادر مع املدارس واملجموعات الرئيسية مثل االحتاد الوطني لألشخاص ذوي 

اإلعاقة. ويشعر األهل أيضًا أهنم قد استفادوا من البنامج وأصبحوا أكثر دراية باحتياجات أطفاهلم، ويشعرون 
نًا. أن ثقتهم قد ازدادت وأهنم أكثر متكُّ

ليسوتواإلطار 26

اعملوا مع أهايل األطفال من غري ذوي اإلعاقة لتشجيع دعمهم لإلدماج. سوف يكون هلؤالء األهايل آراء خمتلفة 	•
حول التعليم الدامج، فمثاًل سيدعم البعض قرار إدماج األطفال ذوي اإلعاقة يف الصفوف الدراسية ألن ذلك 

يساعد أطفاهلم عىل تنمية املسؤولية االجتامعية، يف حني قد يشعر آخرون بأن ذلك سيسيئ إىل أطفاهلم.

دعم الطفل ذي اإلعاقة

ُيمنع العديد من األطفال ذوي اإلعاقة من احلصول عىل التعليم االبتدائي بسبب سوء احلالة الصحية والعوائق البيئية، 
الصّحة  يف  حتّسن  حتقيق  ويمكن  العام.  النقل  مرافق  استخدام  وتعّذر  واملدرسة  املنزل  بني  الكبرية  املسافات  مثل: 
وإمكانية الوصول املادية من خالل الرعاية الطبية املالئمة والتأهيل واألدوات املعينة )انظر مكون الصحة(. وينبغي 

اخلدمات،  هذه  عىل  األطفال  حصول  إمكانية  ضامن  املجتمعي  التأهيل  موظفي  عىل 
وهو األمر الذي يمثل يف أغلب األحيان اخلطوة األوىل يف متكني 

األطفال من اخلروج من املنزل والوصول إىل املدرسة واحلصول 
عىل التعليم االبتدائي.
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اإلطار 27

بليز يتلقى الدعم الذي حيتاجه  
 Spina Bifida يعيش بليز يف أحد األحياء الفقرية من مدينة نريويب بكينيا. وقد ولد وهو لديه السنسنة املشقوقة

ممّا أسفر عن شلٌل يف ساقيه وفقدان السيطرة عىل املثانة واألمعاء. وبقي بليز يف املنزل حتى قام برنامج التأهيل 
املجتمعي التابع جلمعية ذوي اإلعاقة اجلسدية يف كينيا باالتصال به وساعده عىل إجراء عمليٍة جراحيٍة كان يف 

أمّس احلاجة إليها، ووّفر له التأهيل وسجله يف إحدى املدارس االبتدائية املحلية التي كانت تضّم أكثر من 1000 
طالب.

يف أيامه األوىل يف املدرسة، كان رفاق بليز يف اللعب حيملونه طوال الطريق ذهابًا إىل املدرسة وإيابًا إىل املنزل عىل 
ظهورهم  كل صباٍح ومساء، وحتى أهنم كانوا يغريون له احلفاضات أثناء وجوده يف املدرسة. ومل متنع الظروف 

البيئية بليز من الذهاب إىل املدرسة. وكان جريانه يدعمونه أيضًا بعد أن علموا أن حالته ليست معدية وأنه 
لن يسبب هلم أّي رضر. يف الوقت الراهن بليز يف الصّف السابع ويذهب إىل املدرسة باستخدام دراجة ثالثية 

العجالت قّدمها له برنامج التأهيل املجتمعي، كام تم  تدريبه عىل استخدام القثطرة الذاتية. وهناك دائاًم أصدقاء 
من حوله لتقديم يد العون له عندما حيتاج ألحد. وهو يبيل بالًء حسنًا من الناحية الدراسية، وحيلم بأن يصبح طبيبًا 

عندما يكب.

كينيا

املساعدة يف جعل املدرسة مرّحبة ويسهل الوصول إليها

بإمكانية  املتعّلقة  القضايا  ومعاجلة  حتديد  يف  واألرس  والطلبة  املعّلمني  املجتمعي  التأهيل  موظفو  يرشك  أن  يمكن 
الوصول داخل بيئات املدرسة. ومن املهم أن ندرك أن البيئات التي يسهل الوصول إليها يمكن أن تشمل أكثر من 

جمّرد توفري املنحدرات لألطفال الذين يستخدمون الكرايس املتحركة. وينبغي النظر يف األسئلة التالية:

إىل أي مدى أصبحت البيئة مرّحبة ويسهل الوصول إليها؟ هل يمكن الوصول إليها من قبل مجيع األطفال الذين 	•
لدهيم إعاقة حركية؟ هل يمكن للطلبة الذين لدهيم إعاقة برصية احلركة ضمنها بسهولة؟

ب باألهل والزّوار؟	• هل ُيرحَّ
ما هي احلالة العامة للمباين واملعّدات؟ هل املدرسة نظيفة وُيعتنى هبا بشكٍل جّيد؟ هل هناك حاجة إىل إصالحات؟	•
ما هو وضع املرافق الصحية؟ هل دورات املياه تتيح اخلصوصية، ونظيفة، ويسهل الوصول إليها، وتلبي احتياجات 	•

اجلميع، بام يف ذلك الطلبة ذوي اإلعاقات والنساء الشابات؟
هل تتوّفر املياه النظيفة لالغتسال والرشب؟	•
هل يتوّفر ما يكفي من الضوء يف الغرف؟ هل هناك لوحات والفتات واضحة يف مجيع أنحاء املدرسة؟	•

وغري  اإلعاقة  ذوي  للطلبة  إجيابيًة  صورًا  تعرض  التي  والرسومات  امللصقات  بوضع  مرّحبة  املدرسة  جعل  يمكن 
ذوي اإلعاقة من خمتلف اخللفيات واألصول العرقية. ويمكن وضع سياسات تشّجع التسامح وتدين البلطجة التي 
يامرسها بعض الطلبة ضّد زمالئهم؛ ويف حال كانت هناك مشاكل من إغاظة أو إطالق لنعوت قبيحة، يمكن لبامج 

التأهيل املجتمعي أن تقوم بتنظيم مناقشات وتساعد يف إجياد سبل ملعاجلة هذه املشكلة.
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املساعدة يف إجياد بيئة مناسبة للتعلم

يشري هذا األمر إىل مجيع األنشطة واملقاربات التي جيب توظيفها ليحصل مجيع األطفال عىل الفرصة والدعم إلبراز 
للتعّلم، يف  بيئة  العثور عىل كتّيبات عملية ودالئل إرشادية أكثر تفصياًل يف جمال إجياد  إمكاناهتم القصوى. ويمكن 

القراءات املوص هبا املدرجة يف هناية هذا املكّون.

البدء باملدرسة

فوا عىل الوضع احلايل يف املدرسة االبتدائية املحلية من خالل تنظيم ورشة عمل للمعلمني والعاملني يف املدرسة  تعرَّ
واألهل وقادة املجتمع  والطلبة. فيام ييل أمثلة عىل األسئلة املطلوب مناقشتها:

ما هو موقف مدير املدرسة واملعلمني واألطفال اآلخرين جتاه األطفال ذوي اإلعاقة؟	•
هل يوجد أطفال ذوو إعاقة يف املدرسة أصاًل؟	•
ما هي نسبة البنات من األطفال يف املدرسة؟	•
ما هي معدالت الترسب من املدرسة، والرسوب يف الدراسة وإكامل الدراسة؟	•
ما هي جودة التدريس والتعّلم؟	•
هل يوجد مدّرسون من ذوي اإلعاقات؟	•

من خالل الرتكيز عىل نظام املدرسة ككل، يمكن أن تساعد برامج التأهيل املجتمعي املعّلمني عىل فهم ماذا يعني اتباع 
نموذج املقاربة االجتامعية لإلدماج يف املامرسة العملية.

 تغيري وجهة نظر   

يقول معلم من مرص: »كنّا نقول فيام مىض أن )هذا الطفل سيئ السلوك( وكنا نعتقد أن مجيع املشاكل تأيت من 
األطفال. ولكننا مل نالحظ أن املشكلة قد تكون فينا نحن البالغني أو يف النّشاط ذاته« )23(.

مرصاإلطار 28

الرتكيز عىل اجلودة

إن العمل عىل ضامن فرص متساوية لألطفال ذوي اإلعاقة ليس سوى جزءًا واحدًا من عملية اإلدماج. إن ما حيدث 
داخل الصفوف الدراسية )جودة التعليم( هو مهمٌّ للغاية. ومن الشائع جّدًا أن تكون نوعية التدريس سّيئة، ويف كثرٍي 
من األحيان قد توجد أعداد كبرية من األطفال ال يتعلمون أو يشاركون. وإن العمل سويًا ملساعدة األطفال ذوي 
اإلعاقة عىل التعلم يمكنه أيضًا أن حيّسن البيئة التدريسية والتعليمية جلميع األطفال. ويمكن أن تشّجع برامج التأهيل 
املجتمعي املدّرسني عىل اإلبداع وحل املشاكل معًا، واستخدام املوارد القائمة بمرونة، ومراقبة ما حيدث، واالستامع  
بأكملها هو أكثر  القائمة عىل املدرسة  املقاربة  اتباع  الطلبة )24(. إن  القوة لدى  إىل األطفال، واالستفادة من نقاط 

فعالية من الرتكيز عىل معّلم واحٍد، كام يعّد دعم مدير املدرسة أمرًا بالغ األمهّية.
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توفري التدريب والدعم للمعلمني

غالبًا ما يملك املعّلمون معرفة حمدودة بشأن األطفال ذوي اإلعاقة. لذلك يعّد التدريب املستمر يف بيئة املدرسة من 
أكثر الطرق فعالية لتدريب املعلمني، بدالً من إرساهلم إىل مراكز أو كّليات للتدريب بعيدًا عن الوضع العميل. ويمكن 

لبامج التأهيل املجتمعي أن تطّور وتقّدم التدريب واملوارد فيام يتعلق باآليت:

اإلعاقات املختلفة وآثارها عىل التعلم؛	•
خمتلف أساليب ووسائل وأشكال االتصال؛	•
املهارات املعيشية اليومية ومهارات التوجه والتنّقل؛	•
األدوات املعينة ووسائل ومعّدات التدريس املساعدة؛	•
رصد وتقويم التعليم االبتدائي الدامج بمشاركة فّعالة من األطفال.	•

السلفادوراإلطار 29

اإلطار 30

البحث خارج الكتب للحصول عىل اإلجابات
رأى املعلمون أثناء حماولتهم لتعزيز اإلدماج يف ليسوتو، أهنم أصبحوا »عبيدًا للمنهج الدرايس«. وكان املنهج 

الدرايس جامدًا، وغري مالئم، ومل يتمحور حول املتعّلم، واعرتفوا بأن أحدًا مل يستفد من هذا الوضع. »ملن ُأِعدَّ 
هذا املنهج الدرايس؟ نحن ال نستطيع أن نبخس أطفالنا قدرهم فقط ملجرد إهناء هذا الكتاب الذي يسمى املنهج 

الدرايس!« مقابلة مع أحد املعلمني )25(.

ليسوتو

تشجيع تغيري املناهج الدراسية وأساليب التدريس

ودائرة  احلكومية  غري  واملنظامت  واملجتمع  املحلية  االبتدائية  املدارس  بني  التنسيق  املجتمعي  التأهيل  لبامج  يمكن 
التعليم يف املحافظة من أجل مساعدة املعّلمني يف جعل املناهج مرنة وطرق التدريس متمحورة حول املتعّلم. وهذا 

األمر سيعود باملنفعة عىل مجيع األطفال.

التعليم عن طريق القدوة  
يف السلفادور، أعطى برنامج التأهيل املجتمعي األولوية لقضية املترّسبني من املدارس والراسبني واألطفال الذين 
تم وصفهم بأهنم »ذوو أداء سيئ«. وبدأ موّظفو برنامج التأهيل املجتمعي ومتطوعون من طلبة املدارس الثانوية 

بالعمل مع هؤالء األطفال يف فرتات بعد الظهر، باستخدام األساليب التي تتمحور حول املتعلم، بام يف ذلك 
األلعاب. بعد عام أصبح املعّلمون عىل درايٍة بالنتائج اإلجيابية وأصبحوا عىل قناعٍة بأن اإلدماج نجح عندما كان 
التدريس أكثر مالءمة. من ثم عرض برنامج التأهيل املجتمعي تدريبًا للمعّلمني، ودفع أجر معلٍم متنّقٍل لتقديم 

الدعم. وأنشأت املدرسة أول نظاٍم دامج يف البالد، وجذبت اهتامم وزارة التعليم من خالل مطبوعة غّطت عملها. 
يف هناية املطاف دفعت الوزارة راتبًا لثالثة مدرسني متنقلني لدعم اإلدماج يف مجيع املدارس االبتدائية يف املقاطعة.
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عادة ما متتلك املدارس االبتدائية املحلية وبرامج التأهيل املجتمعي حريًة حمدودًة يف تكييف املناهج الدراسية وأساليب 
التدريس يف العديد من البلدان التي يوجد فيها ضوابٌط حكومّيٌة صارمة. ولكن بعض التغيريات الصغرية والبسيطة 
املحافظة  التغيري عىل مستوى  أجل  الضغط من  ممارسة  املمكن  من  يكون  وقد  املحيّل،  الّصعيد  تكون ممكنة عىل  قد 

واملستوى الوطني. وفيام ييل بعض األمثلة عىل كيفية جعل املناهج وطرق التدريس أكثر مرونة:

جعل األطفال يعملون يف جمموعات صغرية؛	•
البدء بتطبيق نظام »األصدقاء« )أي املزاوجة بني طالبني اثنني يف جمموعة واحدة(، عىل سبيل املثال اإلقران بني أحد 	•

األطفال ممن لديه صعوبة يف التعلم مع طفل آخر يتعّلم بسهولة أكب؛
ملساعدة 	• الدرايّس  الصف  للتجّول يف  البالغني  الفرصة ألحد  إتاحة  الطريقة من شأهنا  اجلامعي، وهذه  التدريس 

أولئك الذين يواجهون صعوبة ما؛
والبذور 	• الزجاجات،  وأغطية  واحلجارة،  العيص،  مثل  حملية،  مواد  من  مساعدة  تعليمية  ومعّدات  وسائل  صنع 

)وهذا يمكن أن يساعد الطلبة الذين يواجهون صعوبات يف التعلم(؛
أقل 	• أهنم  يبدو  والفتيات، ومن  اإلعاقة،  األطفال ذوي  الطلبة، وال سيام  الفّعالة من جانب  املشاركة  إىل  السعي 

مشاركة؛
االعتامد عىل نقاط القوة لدى الطلبة والثناء عليهم ومكافأهتم عىل النّجاح، حتى عندما يكون النجاح صغريًا؛	•
إرشاك األرس والطلبة وقادة املجتمع املحيل يف دراسة حمتوى املناهج الدراسية ومعرفة ما إذا كانت ذات صلٍة  بحياة 	•

الطلبة؛ وإجراء التغيريات واإلضافات لضامن ربطها بحياهتم احلقيقية؛
استخدام األغاين والتمثيل واأللعاب والصور لتعزيز التعّلم؛	•
استخدام لغة واضحة وتشجيع استخدام اللغة األم؛	•
تشجيع املعلمني عىل التأكد من تسليط إضاءة جيدة عىل وجوههم، وأهنم يقفون مواجهني لألطفال وليس السبورة 	•

عندما يتحدثون.

احلث عىل املرونة يف االمتحانات والتقويم 

اإلعاقة  ذوو  األطفال  خيضع  أن  املدارس  تريد  ال  قد  اإلدماج.  تعزيز  عند  حتدّيًا  األكثر  القضايا  إحدى  هذه  لعل 
لالمتحانات، ألن ذلك قد يقلل من متوسط الدرجات  يف املدرسة. وغالبًا ما تكون أنظمة االمتحان والتقويم صارمة 
العديد من األمثلة عىل كيفية متّكن األطفال  للغاية وغري متاحة لالستعامل بيرس من قبل اجلميع. ومع ذلك، هناك 
ذوي اإلعاقة ومن لدهيم صعوبات يف التعّلم من املشاركة بنجاح يف االمتحانات والتقويم. وفيام ييل بعض املقاربات:

االستعانة بالكاتب الشخيص، أو األرشطة، أو غريها من الوسائل السمعية	•
إعطاء املزيد من الوقت	•
إجراء التقويم عىل أساس نقاط القوة	•
استخدام تقنيات املعلومات واالتصاالت	•
استخدام مرتمجي لغة اإلشارة، أو طريقة برايل، أو الطباعة بحروف كبرية.	•

وغالبًا ما يتّم استبعاد األطفال األذكياء جّدًا من ذوي اإلعاقة من التقويم وإجراء االمتحانات. ويمكن لبامج التأهيل 
واملوظفني يف خمتلف مستويات  املعّلمني  للتأثري عىل  ومنارصة  تأسيس جمموعات ضغط   تساعد عىل  أن  املجتمعي 
النظام التعليمي، مع التأكيد عىل حقوق األطفال ذوي اإلعاقة يف املشاركة دون متييز. ويتمثل اهلدف النهائي يف تطوير 

أساليب مرنة ومالئمة وميرسة للتقويم واالمتحان، ومرة أخرى فإن هذا األمر سوف يساعد مجيع األطفال.
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تعزيز التعاون والدعم

يمكن لبامج التأهيل املجتمعي أن تشجع التعاون والدعم بني األقران عن طريق الربط بني املدارس واملعّلمني الذين 
يطّورون أو ينّفذون التعليم الدامج. وتشمل األنشطة األخرى املقرتحة ما ييل:

مرنة، 	• دراسية  مناهج  إعداد  يف  للمساعدة  األقارب،  أو  مثاًل  املتقاعدين  كاملعلمني  متطوعني  توظيف  تشجيع 
ووسائل مساعدة تدريسية وتعّلمية لتيسري التعليم االبتدائي الدامج؛

تشجيع مدراء املدارس أو مجعيات املعّلمني عىل تبادل اخلبات ودعم اإلدماج؛	•
تشجيع تطوير األنشطة الالصفية والنوادي لتوفري دعم األقران وتطوير أنشطة مكّرسة لزيادة الوعي حول اإلعاقة؛	•
حتديد نامذج قدوة من منظامت ذوي اإلعاقة للعمل مع تالميذ املدارس.	•

استخدام املوارد املتاحة وتطوير الدعم

التأّكد من إمكانية  املتاحة حمليًا، 2(  املوارد  فّعالة جلميع األطفال باستخدام  بيئة تعّلم  وينطوي ذلك عىل: 1( إجياد 
احلصول عىل املوارد التخّصصية التي حيتاج إليها بعض األطفال ذوي اإلعاقة من أجل املشاركة والتعّلم.

االعتامد عىل املوارد والدعم املحليني

واألرس 	• اإلعاقة  ذوي  واألشخاص  واملدّرسني  األطفال  يمتلكها  التي  والتجربة  واملهارات  املعارف  استكشاف 
وأفراد املجتمع، واالستفادة منها.

تشجيع صنع وسائل ومعّدات التدريس املساعدة من املواد املحلية، عىل النحو املقرتح سابقًا.	•
تشجيع توظيف املدّرسني املتنقلني. قد يكون هؤالء من املتطوعني، مثل املعّلمني املتقاعدين، أو ممن متّوهلم  برامج 	•

التأهيل املجتمعي أو وزارات التعليم؛ حيث يمكنهم أن يلعبوا 
دورًا مفيدًا للغاية يف إقامة صالت وصل بني األرس واملدارس 
واملجتمعات، مع الرتكيز عىل جوانب معّينة كتحسني نوعية 
مثاًل(،  اجلامعي  التدريس  تشجيع  خالل  )من  التدريس 
التعّلم، وليس األطفال ذوي  ومساعدة مجيع األطفال عىل 

اإلعاقة منفردين.
ورواة 	• واملوسيقيني  املحليني  الفنانني  مشاركة  اقرتاح 

التعليمية أكثر حيوية وإثارة  البيئة  القصص من أجل جعل 
الهتامم األطفال.
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تسهيل احلصول عىل املوارد املتخّصصة والدعم 

يتعنّي عىل برامج التأهيل املجتمعي العمل عىل ضامن حصول األطفال ذوي اإلعاقة عىل املوارد املتخصصة والدعم 
عند اللزوم. قد حيتاج بعض األطفال إىل:

الفصل 	• أنشطة  تأدية  من  متكنهم  وظيفية  وضعيات  عىل  احلفاظ  عىل  ملساعدهتم  حمددة  مواصفات  ذات  مقاعد 
الدرايس؛

ة، وترتيبات اجللوس املرنة، واإلضاءة اجليدة إذا كان لدهيم ضعٌف يف البرص؛	• ة، والنظارات املكبِّ األحرف املكبَّ
الوسائل املساعدة عىل االتصال، مثل: الصور، الرموز، األلواح؛	•
أدوات للتنقل، مثل الكرايس املتحركة، واملالقط، واألطراف االصطناعية، والعيص البيضاء؛	•
العالج مثل العالج الطبيعي واملعاجلة املقومة للنطق.	•

يمكن أن تساعد برامج التأهيل املجتمعي من خالل:

حتديد املوارد، ويمكن التعرف عليها بسهولة من خالل العمل مع منظامت ذوي اإلعاقة املحلية، وموظفني من 	•
املدارس اخلاصة واألطفال ذوي اإلعاقة؛

التنسيق بني البيت واملدرسة لدعم األطفال الذين يستخدمون األدوات املعينة والتأكد من أنه يتم صيانة معداهتم 	•
وحتديثها بشكٍل جيد، وأهنا مالئمة وجيري استخدامها؛

ضامن اتساق طرق االتصال املستخدمة يف املنزل واملدرسة واملجتمع. مثاًل إذا كانت لغة اإلشارة أو طريقة برايل 	•
هي املستخدمة، فقد حيتاج اآلباء واألمهات واألشّقاء وطلبة املدرسة اآلخرون واملعّلمون واجلريان أيضًا إىل تعلُّم 

اإلشارات األساسية واالطالع عىل معلومات أولية عن طريقة برايل؛
تشجيع تشكيل مجاعات دعم األقران لتمكني األطفال ذوي اإلعاقة من تبادل املهارات مع اآلخرين، مثاًل: حيتاج 	•

الطفل األصم إىل لقاء أطفال وبالغني صّم آخرين لتطوير مهاراته يف لغة اإلشارة.

تشجيع االستخدام األمثل لغرف املصادر

إن غرف املصادر )تسمى أيضا الوحدات الصغرية( هي غرف مّتصلة عادًة بمدارس التعليم األسايس العامة، وهي 
غرف مصممة لغرض حمدد أو خُتّصص لتعزيز دمج األطفال ذوي اإلعاقة. ولكن لسوء احلظ، كثريًا ما عززت هذه 
لدهيم صعوبات يف  الذين  األطفال  أو  اإلعاقة  األطفال ذوي  لفصل  استخدامها  األطفال عند  بني  الفصل  الطريقة 

التعلم عن صفوف املدرسة العامة. 

إذ يمكن استخدامها  بالطريقة الصحيحة.  يمكن لغرف املصادر أن تكون بمثابة موارد ذات قيمة عند استخدامها 
لالحتفاظ بمواد ومعدات التعليم املتمحور حول الطفل، ومن أجل الدعم املؤّقت للمجموعات الصغرية أو األفراد 
الوالدين،  ولدعم  ميرسة،  الدراسية  املناهج  جعل  كيفية  عىل  التدرب  أجل  ومن  الدعم،  بعض  إىل  حيتاجون  الذين 
ولغريها من األنشطة التي تعزز اإلدماج. ولكن ينبغي عدم استخدامها كصفوف دراسيٍة دائمٍة ومنفصلة خمّصصة 

لألطفال ذوي اإلعاقة ومن لدهيم صعوباٍت يف التعلم ألن ذلك جمرد شكل آخر من أشكال الفصل.
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اإلطار 31

غرف املصادر جلميع األطفال واملدرسني
خلقت الوحدات الصغرية يف زامبيا بيئة منعزلة، حيث أصبح املدّرسون العاملون هبا يوصفون بأهنم »مدّريس 

احلمقى«.  ولكن عندما بدأت املدرسة بالفعل بتناول قضايا الترّسب ومعدالت الرسوب وحقوق الطفل 
والديمقراطية يف الصفوف الدراسية، واإلدماج، حتولت هذه الوحدات الصغرية إىل غرف مصادر جلميع األطفال 

واملدرسني )26(.

زامبيا

املساعدة يف توجيه مدارس الرتبية اخلاصة نحو الدمج

حيثام وجدت املدارس اخلاصة، يمكن لبامج التأهيل املجتمعي أن تشّجعها عىل أن تكون موردًا يمكن توظيفه يف 
جهود اإلدماج. عىل سبيل املثال: يمكن أن يقوم طاقم املدارس اخلاصة بمساعدة املدارس العادية يف جعل املناهج 
أن  يمكن  التي  واملعدات  املساعدة  والوسائل  واملهارات  املعرفة  اخلاصة  املدارس  متتلك  فقد  مرونة.  أكثر  الدراسية 

تستفيد منها جمموعة واسعة من األطفال.

يف حالة التحاق األطفال ذوي اإلعاقة بمدارس الرتبية اخلاصة، فإن دور برامج التأهيل املجتمعي هو ضامن احلفاظ 
العمل جلعل  يتم احرتام حقوق األطفال، باإلضافة إىل مواصلة  الوصل مع األرس واملجتمعات، وأن  عىل صالت 
املدارس املحلية أكثر إدماجًا. ويمكن للمعلمني املتنقلني واملتطوعني املجتمعيني أن يوّفروا الصالت الرضورية بني 
املدارس العادية واخلاصة، واألرس واملجتمعات. يمكن أيضًا إدراج أطفال ليسوا بذوي إعاقة يف املدارس املتخّصصة.

التصدي للفقر

إن أطفال األرس الفقرية جدًا هم من بني الفئات األكثر استبعادًا من التعليم االبتدائي، وغالبًا ما يكون األطفال ذوو 
املواقف  أن  التجربة  تبنّي  االبتدائي،  التعليم  أمام  هامًا  عائقًا  الفقر  وبالرغم من كون  أفرادًا يف هذه األرس.  اإلعاقة 
السلبية تشّكل عائقًا أكب بكثري من الفقر أمام اإلدماج. وأحيانًا يكون اإلدماج أكثر نجاحًا يف املجتمعات الفقرية ألن 

الناس اعتادوا عىل التغلب عىل الصعوبات والعمل معًا واالعتناء بعضهم ببعض.

يمكن لبامج التأهيل املجتمعي معاجلة قضايا الفقر من خالل:

ضامن توفري الدعم لألرس إلطعام أطفاهلا، أو قيام املدارس 	•
أو املجتمع ككل بتوفري وجبة يومية لتالميذ املدارس؛

اخلريية، 	• واملؤسسات  املحلية،  السلطات  مع  التواصل 
والرشكات أو املنظامت غري احلكومية لتشجيعها عىل التبع 

باملواد الغذائية والزي املدريس واملواد التعليمية؛
اعتباراهتا 	• عىل  للتعرف  األرس  مع  وثيق  بشكل  العمل 

واهتامماهتا احلقيقية، ومن ثّم تعبئة املجتمع لتقديم الدعم؛
بحيث 	• للدخل،  املدّرة  األنشطة  يف  األرسة  مشاركة  تسهيل 
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كسب  مكّون  )انظر  العيش  لكسب  األرسة  مساعدة  من  بدالً  التعليم  عىل  للحصول  متفرغني  األطفال  يصبح 
العيش(؛

التأكيد عىل أمهية اإلدماج حتى عندما تكون املوارد حمدودة – فحتى عندما ال يكون هناك مبنى للمدرسة ويضطر 	•
الطلبة لاللتقاء حتت شجرة لتلقي تعليمهم، يمكن لألطفال ذوي اإلعاقة االنضامم هلم؛

املدرسة 	• إىل  الذهاب  عىل  يقدرون  ال  الذين  اإلعاقة  ذوي  األطفال  لنقل  مبتكرة  حلول  عىل  العثور  يف  املساعدة 
بأنفسهم والذين ال جيد آباؤهم وأمهاهتم الوقت ملرافقتهم؛ حيث يمكن تشجيع الطلبة اآلخرين )دعم األقران( أو 
األجداد واجلدات أو اجلريان أو غريهم من أفراد املجتمع عىل إيصال األطفال ذوي اإلعاقة إىل املدرسة والعودة 
هبم إىل املنزل مرة أخرى. وقد تكون الرشكات أو املنظامت املحلّية غري احلكومية قادرة عىل تقديم املساعدة من 

خالل توفري وسائل النقل.

 فهم القضايا املجتمعية   

سأل عامل يف التأهيل املجتمعي يف اهلند والدة طفل يبلغ من العمر ثامين سنوات ولديه إعاقٍة سمعيٍة:  »ملاذا ال 
تقومني بإرسال طفلك إىل املدرسة االبتدائية يف مركز املساعدة الذاتية؟ إنه قريب جدًا من منزلك!«. فأجابت 

األم: »لدى ابني الكثري ليقوم به، أحتاج إليه ليقوم باصطحاب املاعز للرعي. أستطيع إرساله فقط عندما ال 
يوجد لديه عمٌل ينبغي القيام به يف املنزل« )27(.

اهلنداإلطار 32

إقامة شبكات التواصل واملنارصة وتبادل املعلومات

لتعزيز التعليم الدامج، حيتاج قطاع التعليم إىل التغيري عىل مستوى املجتمع املحيل واملحافظة واملستوى الوطني. ولن 
التأهيل  برامج  وتستطيع  داعمني.  ومديرين  داعمة  وبنى  وميزانيات  دون وجود سياسات  مستدامًا  اإلدماج  يكون 
املجتمعي املساعدة من خالل إقامة شبكات التواصل وإنشاء التحالفات، وتشكيل مجاعات الضغط والرشاكات مع 
مجعيات مدراء املدارس، ومنظامت ذوي اإلعاقة، ومنّظامت الوالدين، واجلامعات التي متثل الفئات املهمشة األخرى 
)مثل اجلامعات النسائية، مجاعات األقليات العرقية(، وكوادر الرتبية اخلاّصة، واجلامعات الدينية، والرشكات املحلية، 

ووسائل اإلعالم، والعاملني الصحيني، واملعاجلني، واملنظامت غري احلكومية املحلية والدولية.

وهناك العديد من الفئات املستهدفة املختلفة التي يمكن كسب تأييدها، وذلك ألن التعليم هو قضية أساسية للجهات 
املمثلة  الوطنية  املكاتب  املنارصة:  جلهود  املستهدف  اجلمهور  ويشمل  اإلنامئية.  والوكاالت  واحلكومات  املانحة 
للوكاالت املانحة، مثل البنك الدويل واالحتاد األورويب، واملنظامت غري احلكومية الدولية املعنية بالتعليم، وحكومات 

املحافظات واحلكومات الوطنية ووزارات التعليم.

إن التأكيد عىل أمهية املعلومات ليس من املبالغة يف يشء. ويمكن لبامج التأهيل املجتمعي أن تلعب دورًا رئيسيًا يف 
نرش املعلومات واملوارد حول التعليم الدامج.
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اإلطار 33

التأقلم بشكٍل جيٍد يف الّصفوف العادية
قرأ مدّرس يف زامبيا نسخة من النرشة اإلخبارّية الصادرة عن شبكة التعليم التمكيني )EENET( وأدرك أن 

هنالك أطفاالً قد ُوضعوا خطًأ يف وحدة خاصة. »لقد قمت بإحلاق هؤالء األطفال يف صفوٍف عادية، فأبلوا بالًء 
طيبًا للغاية... لقد فتحت النرشة اإلخبارية ذهني. لقد كنا نعتب هؤالء التالميذ أطفاالً ال يستطيعون التأقلم«. 
ويستخدم املدّرس هذه النرشة اإلخبارّية إلقناع املدرسني اآلخرين الذين يقولون أن األطفال ذوي اإلعاقة ال 

يستطيعون التأقلم )28(.

زامبيا
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مقدمة

يف العديد من املجتمعات الفقرية، ال حيصل سوى القليل من األطفال عىل التعليم الثانوي والتعليم العايل، أي التعليم 
بعد املرحلة اإللزامية، وبالنسبة للطلبة ذوي اإلعاقة فإما أن يتّم استبعادهم متامًا، أو يواجهون معارك مستمرة إلثبات 

قدراهتم.

سّلطت اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة )املادة 24، الفقرات 2 )أ( و2 )ب( و5( الّضوء عىل احلق يف التعليم 
الثانوي والتعليم العايل للطلبة ذوي اإلعاقة )4(. ويشمل التعليم الثانوي والعايل البامج األكاديمية والتعليم التقني 
أمثلة لطلبة ذوي إعاقة، بمن فيهم من ذوي اإلعاقة  الرغم من الصعوبات واإلجحاف يوجد اآلن  واملهني. وعىل 

الذهنية، متّكنوا من االنخراط يف التعليم العايل تبعًا الهتامماهتم وقدراهتم.

وكّلام كان الشخص أكثر حرمانًا، ازدادت احلاجة إىل احلصول عىل التعليم ما بعد املرحلة األساسية من أجل العثور 
عىل وظيفة واإلدماج الكامل يف املجتمع. وذلك مرّده إىل أن األشخاص األكثر استبعادًا وهتميشًا غالبًا ما حيتاجون 
إىل إظهار املزيد من املهارات واملعرفة واملؤهالت أكثر من غريهم من أجل حتقيق نفس املستوى من البقاء والوظيفة 
واإلدماج. وبالنسبة للطلبة ذوي اإلعاقة، قد يكون التعليم الّثانوي والعايل البّوابة األكثر أمهية لتحقيق حياٍة كاملة 

ومنتجة.

الوصول  ممكنة  تصبح  أن  املؤسسات  عىل  املفروضة  القانونية  االشرتاطات  من  اآلن  أصبح  الدول  من  العديد  ويف 
تقدم  وأن  االستخدام،  أمام  ومتاحة 
استيعابية معقولة«، وأن  »تعديالت 
تكّيف  وأن  للتعلم،  الدعم  توفر 
املناهج الدراسية وإجراءات التقويم 
األشخاص  يتمكن  أن  يضمن  بام 
عىل  احلصول  من  اإلعاقة  ذوو 

التعليم الثانوي والعايل.

التعليم الثانوي والتعليم العايل
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اإلطار 34

الضغط وحشد الدعم من أجل احلق يف التعليم العايل
ُقتل أكثر من مليون شخص يف أعامل اإلبادة اجلامعية يف رواندا يف التسعينيات وخّلف ذلك العديد من األيتام 

والتحديات االقتصادية واالجتامعية الضخمة. ويف عام 1997 أجريت مفاوضاٍت مضنيٍة بني احتاد املكفوفني 
يف رواندا والسيد إيفاريست كارانجوا مدير املدرسة الثانوية يف قرية جاهيني ووزارة التعليم، وأسفرت هذه 

املفاوضات عن إدخال أول طالب ذي إعاقة برصية إىل املدرسة الثانوية يف رواندا. ويف غضون السنوات اخلمس 
التالية، تم تسجيل ما يقّدر جمموعه 33  طالبًا كفيفًا يف املدرسة. وأنشئت جلنة اآلباء جلمع التبعات لدعم تعليم 

هؤالء الطلبة. وأصبحت هذه اللجنة بمثابة مبادرة مدرة للدخل، تضم برملانيني وقادة دينيني وزعامء حمليني وأهايل 
ومعلمني وطلبة، ونظمت مسريات خريية، ومرسحيات وحفالت راقصة، وقامت أيضًا ببيع املنتجات الزراعية. 

يف هناية املطاف، مكنت هذه األموال من إنشاء غرفة للمصادر  وسكن للموظفني املتطوعني وقاعة للمطالعة.

بعد عدة سنوات بدأ الطلبة بمامرسة الضغط عىل صنّاع القرار من أجل دخول اجلامعة. يف ذلك الوقت كان مدير 
املدرسة الطليعي، إيفاريست كارانجوا، يعمل يف معهد التعليم وُطلب منه أن يقود فريقًا من 12 فردًا من الرتبويني 

والناشطني لتعزيز إدماج هؤالء الطلبة. وقد ذكرت الصحف املحلية سابقًا أنه أصبح هناك قانون يوجب عىل 
اجلامعات أن تدمج الطلبة ذوي اإلعاقة. وقام االحتاد الوطني لألشخاص ذوي اإلعاقة بإعداد قائمٍة بأكثر من 

250 طالبًا وطالبة من ذوي اإلعاقة الذين لدهيم املؤهالت ولكنهم مل يتمّكنوا من الدخول إىل اجلامعة.

وجرى إعداد خطٌة مرحلية، وعىل مدى السنة التالية، سّجل الطلبة ذوو اإلعاقات البرصية والسمعية واحلركية 
يف مسارات تعليمية جامعية يف احلقوق واللغات والصحافة والدراسات الطبية والتعليم. وتم ترتيب أياٍم إلزامية 

احلضور خمّصصة لتقديم املعلومات وتوعية املوظفني. وعقدت ندوة حول طريقة برايل. ونظمت رابطة الطلبة 
ذوي اإلعاقة مرسحية بعنوان »إنكار حقوقنا التعليمية وأثرها عىل اسهاماتنا يف املجتمع« وحرضها وزير التعليم 
السابق الذي سعى من أجل اإلدماج. وكان اجلمهور كله مذهوالً من األداء التمثييل للطلبة ذوي اإلعاقة الذين 

يعملون يف جمال املحاماة والسكرتارية وتشغيل احلاسوب وغريهم من املهنيني. ويواظب األشخاص ذوو اإلعاقة 
يف رواندا عىل تأكيد حقهم 

الدائم يف التعليم العايل.

رواندا
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اهلدف
أن حيظى الطلبة ذوو اإلعاقة عىل فرص التعّلم مع اآلخرين وكسب املؤهالت واملهارات واخلبات، األمر الذي من 

شأنه  تيسري فرص كسب العيش والتمكني واإلدماج.

دور التأهيل املجتمعي 
الوصول وحجم  إمكانية  زيادة  مع  اإلدماج  تيسري  والعايل هو  الثانوي  التعليم  املجتمعي يف  التأهيل  برامج  دور  إن 
مشاركة وإنجازات الطلبة ذوي اإلعاقة، والعمل مع السلطات املدرسية جلعل البيئة املدرسية قابلة للوصول ومتاحة 

لالستعامل وجعل املناهج الدراسية مرنة.

النتائج املرجوة
زيادة معّدالت التسجيل باملدارس واالستمرار وإكامل التعليم الثانوي والعايل من قبل الطلبة ذوي اإلعاقة.	•
حصول الطلبة ذوي اإلعاقة عىل املنح احلكومية، واملنح الدراسية، وغريها من مصادر التمويل، وامتالك األهل 	•

واملجتمعات للمعرفة واملهارات حول كيفية احلصول عىل هذا الدعم.
دعم املجتمعات جلامعات الضغط ومحالت كسب التأييد الداعية إىل حتقيق تكافؤ فرص احلصول عىل التعليم.	•
تشجيع األرس واملجتمعات ألطفاهلم، بمن فيهم األطفال ذوو اإلعاقة، عىل مواصلة التعليم الثانوي والعايل.	•
التعليمية، 	• بالبيئة  يتعلق  فيام  وشاملة  لالستخدام  ومتاحة  للوصول  قابلة  والعايل  الثانوي  التعليم  برامج  كون 

وأنظمة  املوسيقى(،  الرتفيه،  الرياضة،  )مثل  الالصفية  واألنشطة  الدراسّية،  واملناهج  التدريس،  وأساليب 
االمتحانات والتقويم.

للمهارات 	• التنّوع واإلدماج من خالل جتارب األشخاص ذوي اإلعاقة وتطويرها  الثانوية عىل  املدارس  ف  تعرُّ
الالزمة لبناء جمتمع دامج.

استخدام املوارد املتخّصصة والدعم بشكل صحيح من أجل تعزيز إدماج الطلبة ذوي اإلعاقة.	•
توفري الّدعم اجلّيد لالنتقال من برامج التعليم الثانوي والعايل إىل حياة البالغني، وجعل التوجيه املهني داجمًا ومتاحًا 	•

للوصول واالستخدام.

املفاهيم الرئيسية

تغيري النظام التعليمي

كام هو احلال يف عنارص التعليم األخرى، فإن مفهوم العمل عىل تغيري النظام ليناسب الطلبة مهمٌّ جدًا. ومع ذلك، 
مما  الوطني،  املستوى  عىل  احلكومة  لرقابة  وخاضعة  للغاية  صارمًة  والعايل  الثانوي  التعليم  أنظمة  تكون  أن  يمكن 
الكبرية  التغيريات  املجتمعي يشكل حتديًا. وال يمكن حتقيق  التأهيل  املجتمعات وبرامج  قبل  فيها من  التأثري  جيعل 
والدائمة املطلوبة من قبل كوادر التأهيل املجتمعي بمفردهم، لذا يتعني عليهم بناء حتالفات، وإقامة شبكات تواصل، 
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واملشاركة يف الضغط عىل صنّاع القرار لضامن حتقيق املنافع للطلبة من ذوي اإلعاقة. وتزداد وترية خصخصة التعليم 
التعليم ميرسًا للفقراء من الطلبة  التأهيل املجتمعي لضامن أن يكون  الثانوي والعايل، مما خيلق حتديًا إضافيًا لبامج 

ذوي اإلعاقة.

عائق انخفاض سقف التوقعات

إن ثمة عائقًا كبريًا يف توفري مزيد من التعليم للطلبة ذوي اإلعاقة أال وهو التوقعات املنخفضة واملحدودة من اآلخرين 
فيام يتعلق باهتاممات ذوي اإلعاقة وقدراهتم وطموحاهتم. فعىل سبيل املثال، غالبًا ما يقرن موظفو التأهيل املجتمعي 
مهاراٍت أو أنشطة وظيفية معينة باألشخاص ذوي اإلعاقة. وقد أشري إىل هذا األمر من قبل بعض العاملني يف جمال 
– وهذا   )baskets( والّسالل ،)brooms( واملكانس ،)brushes( الُفرش - )Bs التأهيل املجتمعي باسم )3 
التصورات  تغيري  ينبغي  فإنه  وبالتايل  املواد.  فقط عىل صنع هذه  قادرون  اإلعاقة  األشخاص ذوي  بأن  التصّور  هو 
والتوقعات املتعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقة. ففي مجيع أنحاء العامل، يصل األشخاص ذوو اإلعاقة اليوم إىل القّمة 

يف جمموعة واسعة جدًا من املهن وحيصلون عىل أعىل املؤهالت.

اإلطار 35

زمالء ديفيد يف الدراسة
يف مدينة سانتياغو يف شييل كان الطلبة من غري ذوي اإلعاقة يف بعض الصفوف الدراسية يفرطون يف محاية زمالئهم 

ذوي اإلعاقة واالعتناء هبم ومساعدهتم يف كّل يشء. ولكن الكثري من املساعدة هلؤالء الطلبة منعهم من تنمية 
إمكانياهتم يف صٍف درايس آخر. كان ديفيد طالبًا لديه متالزمة داون وكان له زمالء عىل دراية بإعاقته ولكن مل 

يقوموا باإلفراط يف محايته. وعندما بدأ ديفيد بإحراز تقدم يف القراءة بصوٍت عاٍل، رغم الصعوبات التي لديه، أخذ 
زمالؤه بمطالبته باملزيد. لذا حيب ديفيد الذهاب إىل املدرسة، ومل يتغّيب عنها ولو ليوم واحد تقريبًا. وهو يذهب 

بمعدل ثالث مرات يف األسبوع، بعد انتهاء اليوم الدرايس العادي، إىل أحد املراكز حيث يتلقى فيه الدعم النفيس، 
ويشارك يف ورشة عمل حول املهارات االجتامعية، والتطوير املهني )29(.

شييل

اإلنجاز والتقويم

خيتلف معنى اإلنجاز بالنسبة لكل طالب، تبعًا لقدراته وإمكاناته. عىل سبيل املثال، بالنسبة للّطالب الذي لديه إعاقة 
يف  عملية  ومهارات  االجتامعية  املهارات  وامتالك  بنجاح  املستقل  العيش  مهارات  تطوير  اإلنجاز  يعني  قد  ذهنية، 
احلساب والكتابة والقراءة، بينام يكون اإلنجاز بالنسبة آلخرين مرتبطًا بالفروض األكاديمية. وجيب أن تقّيم املهارات 

التقنية واملهنّية واإلبداعية بنفس القدر كاملهارات األكاديمية. 

إن الرصامة وضيق الرتكيز يف أنظمة االمتحان والتقويم غالبًا ما متثل عائقًا كبريًا أمام إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة 
يف التعليم الثانوي والعايل. إن القيمة احلقيقية للتقويم هي مساعدة الطالب عىل حتديد نقاط القّوة لديه وقياس التقّدم 
الذي حيرزه. ويمكن للمقاربة املرنة واخلالقة أن تساعد يف حتفيز الطلبة للوصول إىل أقىص إمكاناهتم وتنمية مواهبهم 
والقدرات  الفضىل  املصالح  منصّبًا عىل  الرتكيز  إبقاء  املجتمعي عىل  التأهيل  يساعد موظفو  أن  ويمكن  ومهاراهتم. 

احلقيقة للطلبة ذوي اإلعاقة.
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التعلم يف خمتلف األعامر

يرتافق التعليم الثانوي مع مرحلة املراهقة، وهي املرحلة التي تّتسم بتغريات بدنّية وعاطفّية شديدة. وختتلف جتارب 
املراهقة ما بني الثقافات والسياقات. بالنسبة للطلبة ذوي اإلعاقة، يمكن أن تكون هناك حتديات إضافية أو خمتلفة 
خالل فرتة املراهقة قد يكون هلا تأثري كبري عىل التعّلم. يتعنّي عىل موظفي التأهيل املجتمعي أن يكونوا واعني ومدركني 
هلذه التحديات، وأن يتيحوا للطلبة فرص التواصل مع نامذج القدوة واألقران الذين لدهيم إعاقات. يرتافق التعليم 
املهم  من  ولكن  املرحلة،  هذه  خالل  الّدعم  إىل  اإلعاقة  ذوو  الطلبة  حيتاج  وقد  البلوغ.  سن  إىل  االنتقال  مع  العايل 

احرتامهم كشباٍب بالغني وتشجيعهم عىل اختاذ القرارات املتعلقة بتعليمهم.

األنشطة املقرتحة
بعيدٍة عن  والعايل عىل مسافٍة  الثانوي  التعليم  مرافق  تقع  كثرٍي من األحيان  بمثابة حتدِّ ألنه يف  يكون  أن  يمكن هلذا 

املجتمع املحيل. يمكن لبامج التأهيل املجتمعي املسامهة من خالل ما ييل:

– وقد يتطّلب ذلك طلب املساعدة املالّية 	• تشجيع املجتمع والسلطات املدرسّية عىل ترتيب توافر وسائل للنقل 
من جمموعات ائتامنية )انظر مكّون كسب العيش(، والدعم العميل من مجاعات املساعدة الّذاتية واملنارصة الذاتية؛

تعبئة املجتمع جلمع األموال من أجل تغطية تكاليف الرسوم  والزي املدريّس واألدوات املعينة والّدعم اإلضايف، 	•
وتشجيعهم عىل االعرتاف بالطلبة ذوي اإلعاقة كمورد للمجتمع؛

املوارد 	• استغالل  يتّم  ال  الغالب  يف   – املانحة  الوكاالت  من  والتمويل  احلكومية  والقروض  املنح  عىل  احلصول 
احلكومية بسبب قلة الوعي وعدم القدرة عىل الوصول إليها؛

تيسري جهود الضغط وتشكيل مجاعات املنارصة جنبًا إىل جنب مع املنظامت املحلية لذوي اإلعاقة لتعزيز حقوق 	•
الطلبة ذوي اإلعاقة يف التعليم الثانوي والتعليم العايل.
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دعم األرسة

ذوي  الطلبة  التحاق  لفكرة  جّدًا  معارضة  األرس  بعض  تكون  قد 
أو  املفرطة  احلامية  بسبب  العايل،  التعليم  أو  الثانوي  بالتعليم  اإلعاقة 
نقص اإليامن بقدراهتم، واستياء األشقاء، أما بالنسبة لإلناث فالسبب 
هو عدم إعطاء تعليمهّن القيمة التي يستحقها. يمكن أن يكون هناك 
الكثري من الشكوك والصعوبات والتعديالت التي يتعنّي عىل األرسة 
بتثقيف  يقوموا  أن  املجتمعي  التأهيل  ملوّظفي  ويمكن  معها.  التعامل 
ودعم األرس بحيث توفر بدورها الدعم للطلبة ذوي اإلعاقة، سواًء 

أثناء تعليمهم أو يف الفرتات االنتقالية. 

اإلطار 36

متويل التعليم الدامج
لتأسيس التعليم الدامج يف نيبال، تم توفري األموال إلنشاء غرفة موارد؛ ورشاء املواد املرجعية واألثاث وتوفري 

السكن؛ وتوفري النفقات الغذائية للطلبة ذوي اإلعاقة؛ ودعم أحد املدّرسني املدربني عىل الرتبية اخلاصة؛ ودعم 
اثنني من املساعدين اآلخرين. كام يوفر جملس الرتبية اخلاصة األموال الالزمة خلمسة موظفني ميدانيني. وتقوم 

جمموعة للتمويل من القطاع اخلاص واملنظامت غري احلكومية بدعم الطلبة ذوي اإلعاقة.

نيبال

اإلطار 37

إرشاك الوالدين
ينخرط اآلباء واألمهات يف أوكرانيا بشكٍل كبرٍي يف مدرسة ثانوية داجمة تستوعب 1000 طالب. وتشتمل 

أنشطتهم عىل نواد ألهايل الطلبة ذوي اإلعاقة توفر هلم دعم األقران وتقدم كتيبات حول مدى احلاجة للتعليم  
والفائدة املتحصلة منه؛ كام تشتمل تلك األنشطة عىل ختصيص يوم لألهل يف كل شهر، يتضّمن برناجمًا للتمثيل؛ 

واجتامعات لألهل يف صفوف املدرسة الداجمة؛ واجتامعات الِفرق، حيث يلتقي فيها األهايل مع املختصني 
بالتأهيل وإداريي املدارس واملعلمني ملناقشة تقدم الطلبة.

أوكرانيا

املساعدة عىل إجياد بيئة تعليمية داجمة 

العديد من األنشطة املدرجة يف عنرص التعليم االبتدائي نجدها أيضًا يف التعليم الثانوي والتعليم العايل. وباإلضافة إىل 
ذلك هناك بعض األشياء املحددة التي يتعنّي أخذها بعني االعتبار يف التعليم الثانوي والعايل.
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البيئة واملوقع

غالبًا ما تكون مؤّسسات التعليم الثانوي والعايل أكب من املدارس االبتدائية، ومتتد عىل مساحاٍت واسعة. يمكن أن 
ل بني الصفوف الدراسّية مشكلة، وكذلك األمر بالنسبة إلمكانية الوصول إىل األقسام الداخلية املختلفة  يكون التنقُّ

مثل املختبات أو قاعات احلاسوب. ولذلك نقرتح األنشطة التالية:

التفاوض مع السلطات املدرسية لتغيري مواقع الصفوف، مثاًل إىل الطابق األريض؛	•
دعم الطلبة ذوي اإلعاقة يف إجياد حلول خالقة للمسائل املتعلقة بإمكانية الوصول لكافة املرافق واالستفادة منها؛	•
ضامن قدرة الفتيات والشابات عىل الوصول إىل مصادر للمياه ومرافق صحية نظيفة تتيح شيئًا من اخلصوصية.	•

املناهج وطرق التدريس

حيتاج املعلمون إىل التدريب والدعم، وإىل بيئة تتيح هلم إمكانية مناقشة نجاحاهتم والتحديات التي يواجهوهنا فيام 
يتعلق بتعليم الطلبة ذوي اإلعاقة. ويتعنّي عىل برامج التأهيل املجتمعي العمل جنبًا إىل جنب مع املعلمني وغريهم من 

العاملني يف قطاع التعليم لتقديم املشورة واملواد املرجعية حيثام أمكن ذلك. فيام ييل بعض األنشطة املقرتحة:

املساعدة يف تكييف وتطوير املناهج الدراسية جلعلها مالئمة وقابلة للوصول ومتاحة لالستخدام.	•
تقديم املشورة بشأن تنظيم الّصفوف الدراسية، بام يف ذلك املقاعد واإلضاءة ومواضع جلوس الطلبة، وتشجيع 	•

العمل اجلامعي والتدريس اجلامعي.
املساعدة يف خلق أشكال وأنظمة اتصال قابلة للوصول ومتاحة لالستخدام، والتأّكد من توّفر الطباعة الكبرية، 	•

والَكَتبة،  السمعية،  والتسهيالت  واألرشطة،  لإلشارة،  الفورية   والرتمجة  التواصل،  ولوحات  برايل،  وطريقة 
والرتمجة )انظر املكّون الصحي: األدوات املعينة(.

تشجيع اتباع جداول زمنية تعليمية مرنة، مثاًل السامح باملزيد من الوقت الستكامل األنشطة، وتوفري فرص للتعلم 	•
يف أوقات خمتلفة، والتعلم عىل وحدات، بحيث يمكن إكامل املناهج الدراسية عىل مدى فرتٍة أطول.

ضامن مشاركة الطلبة ذوي اإلعاقة يف املناقشات املتعلقة بتعلمهم وحاجتهم للدعم وتقّدمهم، بام يف ذلك حثهم 	•
عىل إبداء آرائهم حول كيفية تعلمهم وماذا يتعلمون واالستجابة لتلك اآلراء، واالستفادة من أفضل االمكانيات 

املوجودة لدى كل طالب وطالبة من خالل تقديم اإلرشاد واملشورة املهنية.

االمتحان والتقويم

يمكن جعل أنظمة االمتحان والتقويم أكثر مرونًة، وتكييفها من أجل تلبية احتياجات مجيع الطلبة.

 تأمني نظم امتحانات مرنة   

تضم إحدى املدارس الثانويٌة يف نيبال طلبة من ذوي اإلعاقات البرصّية. يشارك هؤالء الطلبة يف االمتحانات 
جنبًا إىل جنب مع غريهم من الطلبة، حيث تقدم هلم أوراق االمتحان بطريقة برايل، ويوفر هلم الَكَتبة، ويمنحون 

نصف ساعة إضافية إلمتام االمتحانات.

نيبالاإلطار 38
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تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

العايل  التعليم  احلاسوب، عىل مستوى  تكنولوجيا  تقّدم  أن  يمكن 
والوصول  للتعلم  وفعالة  مبتكرة  وسائل  اخلصوص،  وجه  عىل 

إىل املنهاج الدرايس. وبوسع برامج التأهيل املجتمعي أن 
التمويل من قبل  املِنح أو  تقوم باستكشاف إمكانية تأمني 
املجتمعات املحلية، وقطاع األعامل، والوكاالت احلكومية 
والدولية من أجل تقديم أجهزة احلاسوب، والتي يفضل 

أن تكون مزّودة بخدمة االنرتنت، للطلبة ذوي اإلعاقة.

دعم األقران ونامذج القدوة 

هناك العديد من الطلبة الذين مل يسبق هلم أن درسوا جنبًا إىل جنب مع الطلبة ذوي اإلعاقة. ونتيجة لذلك، يمكن 
أن ختتلف مواقفهم وردود أفعاهلم - قد يكون زمالء الدراسة مفيدين وناضجني، أو يمكن أن يترّصفوا بطرق تقيص 

الطلبة ذوي اإلعاقة. يمكن لبنامج التأهيل املجتمعي أن يقوم بالتايل:

تشجيع املدارس عىل توعية الطلبة، ويفّضل أن يكون ذلك بقيادة أحد البالغني من ذوي اإلعاقة؛	•
تشجيع تطوير سياسات وإجراءات ملنع التمييز والبلطجة واإلغاظة من قبل املدرسني والزمالء؛	•
تشجيع دعم األقران وأنظمة »األصدقاء«؛	•
تشجيع املدارس والكليات عىل تعيني موظفني ومدرسني من ذوي اإلعاقة – حيث أن نامذج القدوة اإلجيابية مهّمة 	•

جّدًا بالنسبة إىل الشباب ذوي اإلعاقة.

اإلطار 39
كيف تكون قدوة للطلبة

كانت هناك امرأٌة ذات إعاقة تدير وحدة دعٍم لقضايا اإلعاقة يف جامعة كيب تاون. وبام أنه لدهيا إعاقة، فقد 
كان من السهل عليها فهم احتياجات الطلبة ذوي اإلعاقة، ولعب دور هام يف منارصة قضاياهم لتصبح 

نموذجًا يقتدى به.

جنوب أفريقيا

تشجيع االستخدام األمثل للموارد التخصصية والدعم

يمكن لبامج التأهيل املجتمعي أن تشّجع املدارس والكليات عىل استخدام املوارد التخّصصية بشكٍل صحيح، ممّا 
يزيد من إدماج الطلبة ذوي اإلعاقة بدالً من تعزيز شعورهم بالوصم أو العزل. ويمكنهم تشجيع االستفادة من اآليت:

املساعدون الشخصيون، مثل املرشدين، والقراء، والكتبة، واملرتمجني الشفويني؛	•
املعّلمون املتنقلون، الذين يقومون بزياراٍت منتظمة إىل املدارس لتقديم املشورة والدعم؛	•
املهنية 	• املهارات  من  ذلك  غري  أو  احلاسوب  يف  مهارات  الكتساب  مثاًل  العامة،  املدارس  خارج  اإلضايف  الدعم 

األخرى، أو الّدعم الطبي أو التأهييل.
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مدارس الرتبية اخلاصة

عىل الطلبة وأرسهم أن يبذلوا عناية فائقة عند التفكري يف استخدام املدارس اخلاصة، مثل مدارس املكفوفني أو الصّم. 
فالتعليم الذي تقدمه هذه املدارس ليس بالرضورة أكثر مالءمًة أو أعىل جودة. جيب دراسة كيفّية قيام هذه املدارس 
اخلاصة  املدارس  ألن  ونظرًا  املجتمع.  يف  والعمل  وللمشاركة  البالغني،  حلياة  اإلعاقة  ذوي  الطلبة  بإعداد  اخلاصة 
تتطّلب مقدارًا كبريًا من املوارد والتدريب والبنية التحتّية الداعمة، فإهنا غالبًا ما تكون معدومة يف البلدان األكثر فقرًا. 
لكن حينام توجد هذه املدارس، ينبغي أخذ آراء الطلبة يف احلسبان. يمكن لبامج التأهيل املجتمعي أن تستخدم هذه 
املدارس كخطوة انتقالية أو حتضريية ريثام تصبح املدارس املحلية مستعدة لتقديم نوعية جيدة من التعليم للطلبة ذوي 
اإلعاقة؛ ومن املهم أن نتذكر أنه كلام كان اإلدماج يف وقٍت مبكر، يكون ذلك أسهل وأفضل للشخص ذي اإلعاقة 

عىل املدى الطويل.

املساعدة عىل تسهيل االنتقال بني املراحل التعليمية

إن هذه قضّيٌة رئيسية كثريًا ما يتم إغفاهلا. تشمل الفرتات االنتقالية خالل التعليم ما ييل: من املرحلة االبتدائية إىل 
الثانوية، ومن الثانوية إىل التعليم العايل، ومن التعليم العايل إىل سبل كسب العيش املستدامة. يف كثرٍي من األحيان، 
الفرتات  من  أن جيعل  يمكن  ما  العايل. وهذا  التعليم  االبتعاد عن جمتمعاهتم إلكامل  إىل  اإلعاقة  ذوو  الطلبة  يضطر 

االنتقالية أكثُر صعوبًة، وجيدها العديد من األشخاص بمثابة حتدٍّ كبري بعيدًا عن دعم أرسهم وجمتمعاهتم.

 إعداد الطلبة للصفوف النظامّية   

عندما يبدأ الطلبة ذوو اإلعاقة باحلضور يف املدارس الثانوية النيبالية، يتّم وضعهم أوالً يف فصول املصادر. وهنا 
يتلقون التدريب عىل التنقل، وعىل املهارات االجتامعية والتعليمية األساسية املطلوبة حلضور الّصفوف الدراسية 

النظامية. عادًة ما يبقون يف هذا الصف ملدة سنة واحدة، اعتامدًا عىل رسعة تعلمهم، لينضموا بعدها إىل أقراهنم 
يف الّصفوف العامة املزودة بمعلمني نظاميني. ويستمر املعلم املدرب تدريبًا خاّصًا بمساعدة الطلبة ذوي اإلعاقة 

يف احلصول عىل الكتب الصحيحة، بام يف ذلك الرتمجة إىل طريقة برايل، وإذا أمكن، يقدم هلم الدعم اللوجيستي، 
ويساعد أيضًا يف توجيههم يف تعليمهم النظامي. يقوم هؤالء املعّلمون أيضًا بالتنسيق مع معلمي الصفوف 

العادية حلل أي مشاكل يواجهها الطلبة ذوو اإلعاقة.

نيبالاإلطار 40

 تسهيل املراحل االنتقالية لتجنب الترّسب من الدراسة   

تبني األبحاث أنه نظرًا لالنتقاالت السيئة، فإن عدد الطلبة ذوي اإلعاقة الذين يعجزون عن متابعة الدراسة يف 
الكلية يبلغ ضعف أقراهنم )30(.

اإلطار 41
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يمكن أن تعمل برامج التأهيل املجتمعي مع الطلبة واألرس وأفراد املجتمع واملؤسسات التعليمية لضامن إقامة روابط 
داعمة واحلفاظ عليها طوال الفرتات االنتقالية. وتوّضح دراسة احلالة من رواندا التي عرضنا هلا يف بداية هذا العنرص 

كيف أن التعاون والضغط قد ساعدا يف حتقيق مراحل انتقالية ناجحة.

اإلطار 42

تصميم شريي مدعاة لالحرتام
ولدت شريي ولدهيا تشّوهات ناجتة عن حنف القدم، ألرسة أحد املزارعني الفقراء جدًا يف الفلبني. وبمساعدة 

من فاعل خرٍي حميّل وبرنامج للتأهيل املجتمعي، خضعت للجراحة وحصلت عىل أحذية ذات مواصفات حمددة. 
وعندما ذهبت إىل املدرسة االبتدائية، تعرضت للمضايقات واستبعدت من املشاركة يف األنشطة مع غريها من 

الطلبة. وقد متكنت شريي، بمساعدة أرسهتا وموظفي التأهيل املجتمعي ونتيجة لتصميمها، من مواصلة دراستها 
عىل الرغم من التمييز الذي تعّرضت له.

ويف املدرسة الثانوية، كانت ُتعامل بشكٍل أفضل، وقامت منظمة غري حكومية حملية تعرف باسم مؤسسة سمعان 
القريواين، بتقديم الدعم لتغطية تكاليف تعليمها العايل، بام يف ذلك وسائل النقل واملستلزمات املدرسية وحتى 
اخلدمات الطبية والصحية. وبعد املدرسة الثانوية، ُقّدمت هلا منحٌة دراسيٌة إلكامل دورة دراسية يف الكلية مّدهتا 

سنتان يف جمال تطبيقات احلاسوب. وشريي اآلن، مثل أقراهنا تعمل يف سوق العمل املفتوحة.

وتقول شريي: »أنا اآلن فخورٌة جدًا بجني ثامر عميل. 
فأنا أساعد أرسيت ماليًا ويمكنني تأمني احتياجايت 

الرضورية الشخصّية. وتغرّيت نظرة الناس إيّل يف جمتمعنا 
ممن اعتادوا يف السابق عىل التحديق يب والضحك مني. واآلن 

أستطيع أن أرى اإلعجاب يف أعينهم ألنني حتى مع اإلعاقة 
متّكنت من بلوغ ما أنا عليه اآلن. لقد تعّزز تقديري لنفيس 

وثقتي بذايت بام يكفي إلعطائي القوة ملواجهة التحّديات التي 
قد تأيت مع الزمن«. 

الفلبني
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التعليم غري النظامي

مقدمة

يشري التعليم غري النظامي إىل التعليم الذي حيدث خارج النظام املدريس النظامي. وغالبًا ما يتم استخدام مصطلح 
التعليم غري النظامي بالتبادل مع عّدة مصطلحات من قبيل التثقيف املجتمعي، وتعليم الكبار، والتعليم مدى احلياة، 
إىل  املنزيل  التعليم  بني  ترتاوح  املجتمع،  التعليمّية يف  املبادرات  إىل جمموعة واسعة من  للتعليم. ويشري  ثانية  وفرصة 
البامج احلكومية واملبادرات املجتمعية. ويشمل دورات دراسية معتَمدة تديرها مؤسسات عريقة فضاًل عن برامج 

حملّية ذات متويٍل ضئيل.

وبام أن التعليم غري النظامي متنّوع، فإن هلذا العنرص عّدة جوانب مشرتكة مع العنارص األخرى، وال سيام التعّلم مدى 
خارج  واليافعني  لألطفال  النظامي  غري  التعليم  عىل  العنرص  هذا  يرّكز  اإلرشادية،  الدالئل  هذه  وألغراض  احلياة. 
يعّزز  النظامي  غري  التعليم  أن  إدراك  املجتمعي  التأهيل  العاملني يف  يتعنّي عىل  ذلك،  ومع  العادي.  املدريس  النظام 
م عىل أنه اخليار التعليمي الوحيد لألطفال ذوي اإلعاقة. وجيب  التهميش والوصم. لذلك إذا أمكن، فال ينبغي أن يقدَّ

أن تعطى األولوية لإلدماج يف املدارس النظامية كحقٍّ من حقوق كل طفل.

أنه  النظامي، ولكن جتدر اإلشارة إىل  التعليم  النظامي غالبًا ما يعتب ثاين أفضل خيار بعد  التعليم غري  ويف حني أن 
يمكن أن يوّفر تعلياًم ذا جودة أعىل من ذاك املتوفر يف املدارس النظامية. ويمكن أن يكون التعليم غري النظامي حتضرييًا 

أو مكماًل أو بدياًل ممتازًا )عند الرضورة( للتعليم املدريس النظامي جلميع األطفال.
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اإلطار 43

تيسري إنشاء بيئات تعليمية ممتعة ومرنة 
تشّغل اللجنة البنغالية للنهوض بالريف أكثر من 50000 مدرسة من املدارس ما قبل االبتدائية واملدارس 
االبتدائية يف مجيع أنحاء بنغالديش، وختدم أكثر من 1.5 مليون طفل. عادًة تكون املدارس عبارة عن غرفة 

واحدة مصنوعة من اخليزران أو بيوت الطني وتقع يف دائرة يبُعد مركزها مسافة كيلومرت واحد من منازل الطلبة. 
تعمل هذه املدارس عادًة يف وقت مناسب للطلبة؛ وبعضها يبدأ باكرًا يف الّسادسة صباحًا ويعمل عىل فرتتني.

منذ عام 2003، استمرت مدارس هذه اللجنة بالعمل انطالقًا من فلسفٍة داجمة تقوم عىل أن: »اإلدماج 
هو املقاربة التي تلّبي احتياجات مجيع املتعلمني ضمن الفصول الدراسية العادية، بام يف ذلك الطلبة ذوي 

االحتياجات اخلاصة، وأطفال السكان األصليني، واألطفال ذوي اإلعاقة، والبنات، واألطفال الفقراء«. وتوفر 
مدارس اللجنة جداول زمنية مرنة تضمن التوافق مع احلياة الريفية. ويتم تعيني املعلمني حمليًا، ويشارك املجتمع 

يف وضع اجلداول الزمنية واختيار موقع املدرسة، ويوفر اليد العاملة واملواد الالزمة لبناء الّصفوف الدراسية. 
وتتمحور طرق التدريس حول املتعّلم وتقوم عىل املشاركة واستخدام املوسيقى والرقص والفن واأللعاب 

ورواية القصص. كام خُتّصص بعض املدارس لألطفال الذين مل يسبق هلم أبدًا أن التحقوا باملدارس النظامية، 
وترّكز أخرى عىل األطفال الذين انقطعوا عن الدراسة.

يعود األطفال إىل املدارس النظامية بمجرد انتهائهم من الدورات الدراسية يف مدارس اللجنة. وتقوم منظامت 
غري حكومية خمتصة بقضايا اإلعاقة واحلكومة بمساعدة مدارس اللجنة إلزالة العوائق التي تعرتض اإلدماج من 

خالل جعل املدارس ميرسة بإضافة املنحدرات وأبواب واسعة ونوافذ إضافّية أو أكب حجاًم؛ وتوفري التدريب 
للمعلمني وغريهم من املوظفني؛ وتوفري أدوات معينة منخفضة التكلفة مثل املعينات السمعية والنظارات 

والكرايس املتحركة؛ وإعداد املواد واألساليب التعليمية املتمحورة حول املتعلم بام يف ذلك امللصقات والكتب 
القصصية التي تساهم يف رفع مستوى الوعي – مما جيعل البيئة برمتها »مراعية لإلعاقة«.

بنغالديش
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اهلدف
أن يمتلك األشخاص ذوو اإلعاقة املعرفة واملهارات التي تساعد عىل حتسني نوعية حياهتم.

دور التأهيل املجتمعي 
النظامي لضامن قدرة األشخاص ذوي اإلعاقة عىل  التعليم غري  برامج  العمل مع  املجتمعي يف  التأهيل  يتمثل دور 

احلصول عىل الفرص التعليمية التي تتناسب مع احتياجاهتم ومصاحلهم ضمن ترتيبات شاملة للجميع.

النتائج املرجوة
القراءة والكتابة واحلساب 	• النظامي، وتعّلمهم ملهارات  التعليم غري  مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة يف برامج 

وغري ذلك من املهارات التي تسهم يف حتسني الظروف املعيشية.
هلذه 	• التخطيط  مرحلة  يف  احتياجاهتم  ومراعاة  اإلعاقة،  ذوي  لألشخاص  النظامي  غري  التعليم  برامج  شمول 

البامج.
مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة، وأفراد أرسهم، ومنظامت ذوي اإلعاقة، ومجعيات اآلباء يف صنع القرار وتنفيذ 	•

البامج التعليمية غري النظامية.
توافر التعّلم املنزيل إما كعنرٍص مكمٍل للتعليم املدريس النظامي، أو كمرحلة حتضريية للتعليم املدريس النظامي، 	•

أو كبديل هلذا التعليم.
تعزيز التالحم االجتامعي حني يتفاعل الطلبة ذوو اإلعاقة والطلبة من غري ذوي اإلعاقة معًا ويقيمون الصداقات 	•

فيام بينهم.

املفاهيم الرئيسية
يعّب التعليم غري النظامي عن املبادئ األساسية التي ينبغي أن تكون يف صلب كافة أشكال التعليم اجليد. يتمتع التعليم 

غري النظامي باخلصائص التالية، فهو:

والوالدين  األطفال  إرشاك  فآليات  املستقبل.  يف  كذلك  يكون  وسوف  املجتمع،  واحتياجات  املتعلم  بحياة  مرتبط 
يتّم تدريسها، من شأهنا أن تكفل أن يكون  التي  املادة  واملجتمعات املحلية، باإلضافة إىل املربني يف حتديد مضمون 

التعليم غري النظامي مرتبطًا بحاجات املجتمعات ومعتمدًا عىل املوارد املحلية واألفراد.

مستعدًا.  املتعّلم  يكون  عندما  التعليمية  املادة  إىل  جديدٍة  وجتارب  حُمتوى  إدخال  مع  املتعلم،  نامء  ملستوى  مناسب 
ويكون التدريس متمحورًا حول املتعّلم وموّجهًا إىل الطالب.

مرن يف ما يتم تدريسه وكيفية تدريسه، وبشكل يتفق مع احتياجات خمتلف املتعّلمني، مثل البالغني واألطفال الذين 
يعملون، أو يعيشون يف الشوارع، أو املرىض، أو القابعني يف السجون، أو الذين لدهيم إعاقة، أو ضحايا النزاعات أو 

حاالت الطوارئ، كام أنه متكيف مع أنامط التعلم التقليدية وتلك اخلاصة بالشعوب األصلية.
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يف  منخرطني  وجمتمعاهتم  وأرسهم  هم  ويكونون  تعليمهم،  يف  فاعلني  مشاركني  املتعلمون  يكون  بحيث  تشاركي 
إدارة برنامج التعليم غري النظامي.

النظامي صحيًة  التعليم غري  أماكن  تكون  أن  وينبغي  والنامء.  البقاء  األذى، وحيمي حقوقهم يف  من  لألطفال  حاٍم 
وآمنًة، وتوّفر التغذية املناسبة واإلصحاح، واحلامية من األذى.

بينهم كمورد  الكائنة  املقدرة، مع احرتامه وتوظيفه لالختالفات  أو  النظر عن اخللفية  دامج جلميع األطفال بغّض 
والفتيات،  حل،  الرُّ البدو  جمتمعات  مثل  املهّمشة،  الفئات  عادة  النظامي  غري  التعليم  يستهدف  والتعّلم.  للتدريس 
واألشخاص ذوي اإلعاقة، واملترّسبني من املدارس، واألطفال العاملني. بالنسبة للطلبة ذوي اإلعاقة وغريهم من 

الفئات املهّمشة، يكون التعليم غري النظامي مفيدًا جّدا ومستجيبًا ومالئاًم الحتياجاهتم.

ذو جودة متميزة: إن برامج التعليم غري النظامي لدهيا اإلمكانية 
تستجيب  أن  يمكن  ألهنا  بامتياز،  عاليٍة  جودٍة  ذات  تكون  ألن 
بسهولٍة أكب الحتياجات األفراد واجلامعات اخلاصة يف املجتمع.

األنشطة املقرتحة

القائمة  النظامي  غري  التعليم  برامج  جعل  يف  املساعدة 
برامج داجمة

قد توجد جمموعة واسعة من برامج التعليم غري النظامي تعمل بالفعل يف املجتمع. وقد تكون هذه البامج موّجهة 
نحو حمو األمية والتعليم األسايس وتعزيز الصحة )قضايا الصحة اإلنجابية واألمراض املنقولة جنسيًا، وفريوس نقص 
املجتمعات.  تنمية  أو  الريفية و/  املناطق  وتنمية  األسامك  والزراعة وصيد  البيئية  والقضايا  البرشية/اإليدز(  املناعة 
تقّدم برامج التعليم غري النظامي فرصًا ممتازة لألشخاص ذوي اإلعاقة لتلّقي التعليم جنبًا إىل جنب مع أقراهنم من 

غري ذوي اإلعاقة.

يمكن لبامج التأهيل املجتمعي العمل عىل حتديد برامج التعليم غري النظامي القائمة وتشجيعها كي تصبح داجمة بدالً 
من وضع برامج موازية لألشخاص ذوي اإلعاقة. إن جعل برامج التعليم غري النظامي داجمة سوف يقتيض تشجيع 
تسجيل األشخاص ذوي اإلعاقة يف مجيع أنواع البامج، والتأكد من أن التدريس جيري يف أماكن يمكن الوصول إليها 

وأن تكون صيغ التدريس ميرسة.

برامج احلكومة

غالبًا ما تكون الوزارات احلكومية، مثل وزارات الرعاية االجتامعية أو التعليم أو الشباب، هي املسؤولة عن إدارة 
برامج التعليم غري النظامي. وتركز هذه البامج عادة عىل حمو األمية وتعليم الكبار والتدريب املهني.  ويتعنّي عىل برامج 
التأهيل املجتمعي أن تسعى لَتَبنيُّ سياسات التعليم غري النظامي القائمة، ومن املسؤول عن تنفيذ هذه السياسات، 
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واجلوانب التي ينصب عليها تركيز التعليم غري النظامي حاليًا، وفيام إذا كان األشخاص ذوو اإلعاقة مشمولني، وما 
إذا كانت املنح أو القروض متوفرة لتمكينهم من املشاركة. وهذا سوف يساعد برامج التأهيل املجتمعي عىل صياغة 

اسرتاتيجية ترمي إىل إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة يف برامج التعليم غري النظامي القائمة.

 إمكانية احلصول عىل التعليم غري النظامي من خالل السياسات   

تنصُّ السياسة املتعلقة بالتعليم غري النظامي يف نيبال )31( عىل أن: »يبذل مركز التعليم غري النظامي جهودًا 
ترمي إىل إيالء اهتامٍم خاٍص لألشخاص الذين يواجهون مشاكل نامجة عن انتامءاهتم العرقية، ولغتهم، ونوعهم 

االجتامعي، وإعاقاهتم اجلسدية، وجيعل برامج التعليم غري النظامي داجمة«.

سياسة 8 : سيتم اعتامد سياسة التعليم الدامج لضامن اإلتاحة /إمكانية الوصول واجلودة والتعايش.

• سيتّم اعتامد تدابري تربوية تدريسية خاّصة للقضاء عىل التمييز 	
املرتبط بالطائفة، والعرق، والنوع االجتامعي، واللغة، 

واإلعاقة.
• سوف تطّبق ترتيبات خاصة لضامن احلصول عىل التعليم غري 	

النظامي ذي اجلودة املتميزة لألطفال ذوي اإلعاقات املختلفة، 
واألطفال والبالغني املترّضرين من آثار النزاعات، واألطفال 

العاملني.

نيبالاإلطار 44

مبادرات التعليم غري النظامي املرتكزة عىل املجتمع

قد تشتمل هذه املبادرات عىل أنشطة تطويرية أو توعوية خمتلفة تقوم هبا املنّظامت غري احلكومية، واملدارس الدينية، 
ودور احلضانة أو مراكز الرعاية اليومية، واملدارس التي تشّجع تعليم البنات، ومدارس األطفال ذوي اإلعاقة األكب 
سنًّا )الذين مل يتم التعّرف عليهم يف وقت مبكر أو ادماجهم يف التعليم االبتدائي( واملترّسبني من املدارس النظامية 
واألطفال العاملني. ويمكن أن تقوم برامج التأهيل املجتمعي بتحديد األشكال املختلفة ملبادرات التعليم غري النظامي 

املرتكزة إىل املجتمع املتوفرة وتيسري إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة، بمن فيهم األطفال، فيها.

يمكن أن يعمل موظفو التأهيل املجتمعي جنبًا إىل جنب مع ميرّسي التعليم غري النظامي لضامن احلصول عىل املواد 
التدريسية )من قبيل املواد املطبوعة بأحرف كبرية، وطريقة برايل، واألرشطة، والتسهيالت السمعية(، والتأّكد من أّن 

البيئة ميرسة ومرّحبة، وأنه يتم دعم الطلبة يف تعلمهم.
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ضامن أن يكون املنهج الدرايس عملّيًا ومالئاًم 

نظرًا ألن مناهج التعليم غري النظامي ال تتضّمن القيود الصارمة املفروضة عىل املدارس النظامية، فإهنا كثريًا ما تتمتع 
بقدٍر أكب من املرونة ويمكن تكييفها بسهولة لتناسب احتياجات األفراد. يمكن أن تساعد برامج التأهيل املجتمعي 

يف ضامن أن يتمتع التعليم غري النظامي بام ييل:

أن تعطى األولوية فيه ملحو األمية واحلساب؛	•
هًا إىل املهارات العملية واملهارات احلياتية والتطّور الشخيص؛	• أن يكون موجَّ
أن يكون فّعاالً يف تعليم مهارات اختاذ القرار؛	•
أن يركز عىل املهارات املهنية واألنشطة املدّرة للدخل وتأسيس فرص العمل؛	•
تكفل 	• أن  – يمكن  واملشاريع  البامج  باستحواذهم عىل نصيب يف  والشعور  الثقة  فيهم  ويبّث  الطلبة  يمّكن  أن 

برامج التأهيل املجتمعي انخراط منظامت ذوي اإلعاقة يف تعزيز متكني الطلبة ذوي اإلعاقة؛
أن يقوم بتعزيز التواصل الفعال بني الطلبة ذوي اإلعاقة وأرسهم وأقراهنم واملجتمع، مثاًل من خالل لغة اإلشارة 	•

املبّسطة وطريقة برايل والتكّلم بوضوح.

اإلطار 45

فرصة ثانية للتعليم
يعمل أحد برامج التعليم غري النظامي يف بنغالديش يف املجتمعات احلرضية يف املدن الكبرية مثل العاصمة دكا 

ومدينة شيتاجونج وراجشاهي. يرّكز البنامج بصفٍة خاصٍة عىل األطفال الذين يعملون يف القطاع غري النظامي 
)غالبًا األعامل اخلطرة( أو الذين يعيشون ويعملون يف الشوارع، ويشمل األطفال الذين لدهيم إعاقات خمتلفة. 

يتألف البنامج من برنامج مكثف للتعليم االبتدائي ُيدرس يف فرتة زمنية تعادل نصف الوقت املطلوب عادة 
إلمتامه يف التعليم النظامي وهو أكثر مالئمًة للمجموعة العمرية األكب. وبام أن األطفال الذين يدخلون هذا 

البنامج يكونون أكب سنًا فهو يعتب كفرصٍة ثانيٍة للتعليم بالنسبة ملعظم الطلبة.
ُيدعى إىل البنامج الفتيان والفتيات من عمر 10 سنوات فام فوق. يتّم تنظيم الصفوف عىل ثالث نوبات يومية 

لكي تضّم كل حّصة عددًا صغريًا من الطالب والطالبات، وللسامح لألطفال بمواصلة العمل واملسامهة يف دخل 
عائلتهم. بعد االنتهاء من برنامج التعليم االبتدائي يكون لألطفال احلرّية يف اختيار إّما تعّلم املهارات املهنية يف 
املراكز شبه التجارية التابعة للبنامج، من خالل دورات تعليمية تستغرق حوايل ستة أشهر من التدريب بدوام 

جزئي، أو التقّدم للحصول عىل التدريب التقني الذي يستغرق سنة أو سنتني. يعمل يف برنامج التعليم غري 
النظامي أيضًا مسؤولو تدبري الوظائف الذين يساعدون الطلبة - ذوي اإلعاقة وغري ذوي اإلعاقة- يف العثور 

عىل وظيفة بعد التخّرج من البنامج.

بنغالديش 

دعم التعليم املنزيل

ذوي  للطلبة  مالئاًم  يكون  قد  النظامي.  للتعليم  بدياًل  أو  حتضريّيًا  أو  مكّماًل  املنزيل  التعليم  يكون  أن  املمكن  من 
االحتياجات الكبرية، والذين تكون األولوية لدهيم يف تعّلم املهارات احلياتية اليومية األساسّية، ومهارات االتصال 
سيتّم  التي  البيئات  يف  األفضل  بالشكل  املهارات  هذه  تعّلم  يمكن  األساسية.  الوظائف  أداء  وكيفية  األساسية، 
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استخدامها فيها ال يف بيئات مصطنعة. يكون موظفو التأهيل املجتمعي عىل اّتصاٍل وثيق مع أفراد األرسة واملعّلمني 
التعليم  إن  املنزيّل.  التعليم  نجاح  لضامن  برّمتها  األرسة  مع  ويعملون  للمنازل  منتظمة  بزياراٍت  ويقومون  والطلبة، 
املنزيل، كجزء من سياسٍة شاملة، يّتسم بالفّعالية. ومع ذلك، عندما يتّم تطبيقه بمعزل عن غريه، يمكن أن يساهم يف 
إقصاء وعزل األطفال ذوي اإلعاقة عىل الّرغم من كونه يعمل بشكًل وثيٍق مع أفراد األرسة وأحيانًا مع املعّلمني، كام 

يوضح املثال أدناه )27(. 

ذوي  من  لطفٍل  املجتمع  من  لإلقصاء  مثال 
اإلعاقات الشديدة أو املتعّددة، وهو مقيم يف املنزل

أو  الشديدة  اإلعاقات  ذوي  من  طفٍل  إلدماج  مثال 
املتعّددة، حتى عند بقائه يف املنزل 

• تشعر األرسة بوصمة عار عند والدة الّطفل	
• تضطرُّ األخت الكبى لالنقطاع عن املدرسة كي 	

تعتني بالطفل
• يقوم اجلريان واألطفال اآلخرون بتجنُّب زيارة 	

األرسة وخيافون من الطفل
• يبقى الطفل يف الداخل مستلقيًا ويصبح تدرجييًا 	

أكثر اعتامدًا عىل اآلخرين وضامرًا
• تنفق األرسة األموال يف البحث عن عالجاٍت غري 	

فّعالة
• يشعر األب باخلجل، ويقوم بإلقاء اللوم عىل األم 	

ويرحل
• تتعّرض األم للمزيد من اإلهناك، وال تعرف كيف 	

تساعد طفلها
• تبدأ األم بإمهال الطفل أو تيسء معاملته ألنه بات 	

يشكل عبئًا إضافيًا
• ال تتسنّى لألشقاء فرصة الزواج أو التوظيف 	

بسبب الوصم بالعار

• يدعم برنامج للتأهيل املجتمعي األرسة والطفل منذ 	
الوالدة

• يساعد متطّوعون وأطفال آخرون يف تعليم الطفل 	
األنشطة احلياتية اليومية يف منزله

• يتم اصطحاب الطفل إىل اخلارج وإرشاكه يف 	
األنشطة املحّلية واملناسبات الدينية واالجتامعية

• يزور املعّلم األرسة ويضع أهدافًا تعليمية مالئمة 	
بالتعاون مع موظفي التأهيل املجتمعي واألرسة

• يبدأ الطفل باالنضامم إىل مجاعات للعب يف سن 	
مناسبة

• يشمل فريق املنطقة التعليمي هذا الطفل يف خططه، 	
وفعالياته ولدى ختصيصه للموارد

• يكون أحد الوالدين عضوًا نشيطًا يف مجاعات حملية 	
للوالدين/لألشخاص ذوي اإلعاقة، وهو قادر عىل 

التخطيط/أو السعي مع اآلخرين الستاملة صناع 
القرار من أجل مستقبل الطفل

ضامن استمرار املجموعات التعليمية املحّددة

يف بعض األحيان قد تكون هناك حاجة تعليمية حمددة )مثل تعلم لغة اإلشارة أو طريقة برايل( بحيث تتطّلب وضع 
الطلبة معًا يف جمموعات خاصة هبم للدراسة. يمكن ملوظفي التأهيل املجتمعي أن يقّدموا املساعدة يف تأسيس هذه 
املجموعات واملحافظة عليها، كام أن بمقدورهم ربط الطلبة ذوي اإلعاقة مع منظامت ذوي اإلعاقة التي يمكن أن 

تكون مصدرًا مفيدًا لتيسري تعلُِّمهم.

جيد مستخدمو لغة اإلشارة صعوبًة يف لغة التدريس املستخدمة ضمن بيئات التعلم النظامي. ويصف الكثري من الصم 
أنفسهم عىل أهنم أقلية لغوية ال أشخاصًا ذوي إعاقة. ويف البلدان ذات الدخل املنخفض، كشفت جتارب املنّظامت 
غري احلكومية الدولية بأنه نادرًا ما يتم تدريس الطلبة الصّم لغة اإلشارة بلغتهم األصلية، بل غالبًا ما يتم تدريسهم 
بلغة أجنبية )شفهيًا(. يمكن أن تقّدم برامج التعليم غري النظامي التي تدّرس لغة اإلشارة دعاًم هامًا لألشخاص الصم 

وأرسهم، وخاصة عندما يتم تعيني البالغني الصم كمعلمني. يمكن أن تكفل برامج التأهيل املجتمعي ما ييل:
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احرتام حقوق الطلبة الصم وآرائهم؛	•
أن ال تقود هذه الرتتيبات اخلاصة إىل مزيد من اإلقصاء االجتامعي والعزلة عن األرسة واملجتمع، بل متكن األطفال 	•

من املشاركة يف حياة األرسة واملجتمع.

اإلطار 46

دونغ ينقل مهاراته إىل اآلخرين
دونغ ) وتلفظ زوونج( هو شاب المٌع أصم من قرية خارج مدينة هو يش منه الفيتنامية. وقد تعّلم يف سنٍّ مبّكرٍة 

لغة اإلشارة وتعلم أيضًا كيفية القراءة والكتابة باللغة اإلنجليزية. يف سن اخلامسة والعرشين، كان يعمل بدواٍم 
كامٍل وحيظى بحياٍة جيدة. طلب أعضاٌء من »نادي الصم يف مدينة هو يش منه« وقادة مرشوع  للتأهيل املجتمعي 

من دونغ أن يعّلمهم اللغة اإلنجليزية ليفتح هلم عاملًا من األدب ويتيح هلم بدياًل عن الكتابة باللغة الفيتنامية 
الصوتية. بمساعدة مرشوع التأهيل املجتمعي وإحدى اجلمعيات اخلريية املحّلية وحكومة البلدية، سّجل ثالثون 

شابًا من الشباب الصّم يف صفوٍف مسائية تنتظم بمعدل مّرتني يف األسبوع. واتبع دونغ مواد ومنهجًا دراسيًا 
يستخدم عادة لتعليم اإلنجليزية كلغٍة ثانية. دفع كل طالب من العرشين طالبًا الذين حيرضون بانتظاٍم ما يعادل 

حوايل دوالرًا واحدًا عن كل درس لدونغ. وأصبحوا يتقنون اللغة اإلنجليزية األساسية خالل العامني التاليني، 
وبعد ذلك بدأوا بالعمل عىل تطوير وتسجيل لغة اإلشارة بلغتهم األصلّية.

فييت نام 

ضامن مالءمة املراكز النهارية املجتمعية 

الذين لدهيم أطفال ذوو  الراحة لألهايل  لتوفري قسط من  املجتمع  املرتكزة إىل  اليومية  ُتنشأ مراكز األنشطة  غالبًا ما 
إعاقة حيتاجون إىل الرعاية عىل مدى 24 ساعة. ويف حني أن هذه املراكز قد تكون بمثابة دعم كبري للوالدين، فإن 
نوعية األنشطة والتعليم املقدم لألطفال كثريًا ما تكون رديئة جّدًا. يمكن أن تساعد برامج التأهيل املجتمعي يف ضامن 
توفري مراكز األنشطة اليومية هذه أللعاب مالئمة للفئة العمرية وللتعّلم من خالل األنشطة، وأن تعطى األولوية فيها 
ملصالح الطفل الفضىل. وينبغي أيضًا أن تكون هذه املراكز داجمة قدر اإلمكان، ويتعنّي عليها إرشاك األطفال املحليني 

من غري ذوي اإلعاقة ووالدهيم.

تيسري إقامة الصالت مع التعليم املدريس النظامي

يف كثري من الدول، ال تعطي أنظمة التعليم الوطنية التعليم غري النظامي القيمة نفسها التي تعطيها للتعليم النظامي. 
تنزع برامج التعليم غري النظامي إىل استخدام مناهج وأساليب تدريس خمتلفة وأكثر مرونة وهذه قد متّكن املتعلمني 
من حتقيق الفائدة، ولكن يمكنها أيضًا أن جتعل انتقال املتعّلمني إىل التعليم النظامي أمرًا عسريًا. وبدون وجود صالت 
منهجية بني أنظمة التعليم النظامي وغري النظامي فإن التعليم غري النظامي قد يساهم يف عزل األشخاص ذوي اإلعاقة 

عن اآلخرين.
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 الربامج احلكومية لالمتداد داخل املجتمع   

اعرتفت احلكومة اهلندية بالتعليم املنزيل لألطفال ذوي اإلعاقة كصيغة بديلة للتعليم من أجل أولئك الذين لدهيم 
صعوبة يف الوصول إىل املدارس أو الذين ُتركوا خارج منظومة التعليم لسبٍب ما. ويقّدم البنامج احلكومي املشورة 
للوالدين ويعزز وعيهم بأمهية إرسال أطفاهلم إىل املدرسة. ووزارة التعليم هي املسؤولة عن حتديد متطوعني من 
املحلية، حيث يعمل كّل متطّوع مع ثالثة أطفال،  املنظامت غري احلكومية  املجتمع املحيل بمساعدة وتنسيق من 
وُتدفع مكافأة للمتطوعني من قبل السلطات املدرسية. وبمجرد التحاق الطفل بركب التعليم املنزيل، يتم تسجيله 
البنامج، تصل احلكومة إىل أولئك  املدرسية مسؤولة عنه. ومن خالل هذا  السلطات  يف مدرسة احلي وتصبح 
الذين ال يستطيعون الوصول إىل املدرسة، وتعمل مع الطفل يف املنزل حتى يصبح مستعّدًا لإلدماج أو حتى يتّم 
التعليم  برامج  بني  فعالة  املبادرة من احلكومة بخلق صلة وصل  للحياة. وتسهم هذه  الالزمة  باملهارات  تزويده 

النظامية وغري النظامية، وتيرّس اإلدماج، وتتيح فرصًا جديدة للتعلم.

اهلنداإلطار 47

النظامي تتواجد بمعزل عن بعضها ولدهيا أيديولوجيات خمتلفة  النظامي وغري  التعليم  عىل الرغم من أن قطاعات 
بعض اليشء، فإنه يمكنها أن تكّمل بعضها بعضًا، كام يمكنها أيضًا أن تساعد بعضها بعضًا بشكٍل فعال بطرق عديدة. 

ويمكن لبامج التأهيل املجتمعي أن تساعد يف تيسري قيام هذه الصالت من خالل:

وضع 	• يف  املجتمعي  التأهيل  برنامج  إىل  لالنضامم  النظامي  وغري  النظامي  التعليم  قطاعي  من  القياديني  دعوة 
اسرتاتيجيات شاملة للجميع؛

تعزيز التعليم املدريس النظامي من خالل توفري التدريب للوالدين واملدرسني حول كيفية جعل املدارس داجمة، 	•
واحلفاظ عىل صالت قوية بني املنزل واملدرسة؛

تقديم املساعدة للطلبة يف االنتقال من برامج التعليم غري النظامي إىل التعليم النظامي؛ 	•
وضع برامج تكميلية يف جمال التعليم غري النظامي ملساعدة الطلبة ذوي اإلعاقة عىل النّجاح يف التعليم املدريس 	•

النظامي؛
تيسري االنتقال إىل املزيد من التحصيل التعليمي، والتحّول نحو سبل كسب العيش املستدامة وااللتحاق بالدورات 	•

التعليمية التي يقّدمها القطاع غري النظامي؛
خارج 	• املدرسية  املباين  استخدام  النظامي  غري  التعليم  لبامج  يمكن  مثاًل  واملرافق.  املباين  يف  التشارك  تشجيع   

ساعات الدوام؛
 تشجيع املوظفني يف برامج التعليم غري النظامي والنظامي عىل حدٍّ سواء عىل تبادل اخلدمات والتجارب.	•
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اإلطار 48

الدروس ما بعد  دوام املدرسة متنح حافزًا
قّدم موظفو التأهيل املجتمعي يف بلدية إل بورفينري يف 

هندوراس، دروسًا بعد الدوام املدريس لألطفال ذوي اإلعاقة 
وغري ذوي اإلعاقة ممّن كانوا معرضني خلطر الرسوب يف الصف 

األول. ويف هناية السنة الدراسية، نجح األطفال يف امتحاناهتم. 
وأفادت املحافظة إن معدل الرسوب يف املدرسة لتلك السنة قد 
انخفض بنسبة 75 %. وهذا االنخفاض يف معّدل الرسوب قّدم 
حافزًا للمقاطعة من أجل العمل مع برنامج التأهيل املجتمعي 

وإدراج األطفال ذوي اإلعاقة يف املدارس االبتدائية.

هندوراس 
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التعّلم مدى احلياة

مقدمة

ويشري   .)4( اإلعاقة  ذوي  األشخاص  حقوق  اتفاقية  من   24 املادة  عليه  منصوص  احلياة  مدى  التعلم  يف  احلّق  إن 
التعلم اهلادفة، والتي تتّم بصفة مستمرة طوال حياة الفرد، وذلك هبدف حتسني  التعّلم مدى احلياة إىل مجيع أنشطة 
املعرفة واملهارات والكفاءات. مل يعد التعلم ُيفهم عىل أنه نشاط جيب تقسيمه إىل وقت ومكان لتجميع املعارف )أي 
املدارس( ووقٍت ومكاٍن آخر لوضع املعارف موضع التطبيق )أي العمل(. ودون التعّلم مدى احلياة، تكون قدرات 
أو  البيئية  أو  االقتصادية  أو  السياسية  التغريات  مع  والتكّيف  ومهاراهتم  معارفهم  جتديد  عىل  واملجتمعات  األفراد 

التكنولوجية أو االجتامعية منخفضٌة إىل حدٍّ كبري )32(.

يمكن أن جيري التعلم مدى احلياة يف جمموعة متنوعة من األوساط، النظامية منها وغري النظامية. فهو مكّمٌل لغريه من 
صيغ  التعليم األخرى، ويستمّر حتى عندما يتوفر التعليم النظامي أو فرص التدريب. وحيث أن التعّلم مدى احلياة 
ُيعدُّ شاماًل، فإن هلذا العنرص جوانب كثريًة مشرتكًة مع العنارص األخرى، وخاّصة التعليم غري النظامي. ألغراض 
هذه الدالئل اإلرشادية، سريّكز هذا العنرص عىل فرص التعّلم مدى احلياة للشباب والبالغني ذوي اإلعاقة القائمة 

خارج النظام املدريس العادي.

 التعّلم عملية ال تنتهي أبدًا   

النّظامية عىل  شرييل شاّبٌة لدهيا شلل دماغّي تتمّتع بدرجٍة عاليٍة من الذكاء واملوهبة، وقد انسحبت من املدرسة 
الرغم من أهنا كانت حترز أعىل الدرجات يف معظم املواضيع. حصلت عىل درجة املاجستري يف إدارة األعامل من 
خالل إحدى اجلامعات املفتوحة، وهي اآلن مديرة متخّصصة. وال تزال مستمرة يف اكتساب مهارات ومؤهالت 
إليها، بام يف ذلك رفع مستوى مهاراهتا يف العمل عىل احلاسوب باستمرار. ترى شرييل أن  خمتلفة كلام احتاجت 
التعّلم عملية ال تنتهي أبدًا. ويف عامل يشوبه التمييز واإلقصاء، متّكنها الفرص التي يتيحها التعّلم مدى احلياة من 

االستمرار يف امليض قدمًا يف حياهتا املهنية والتغّلب عىل العوائق يف املجتمع.

اإلطار 49
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اإلطار 50

متكني الكبار لكي يكونوا مستقّلني ومعتمدين عىل الذات
التمكني ENABLE هو برنامٌج  يدار بشكل مشرتك من قبل منظمة لألشخاص ذوي اإلعاقة وإحدى املنظامت 

غري احلكومية يف بلدة بالقرب من مدينة ديربان بجنوب أفريقيا. والسيدة فونديلوا هي معّلمة ذات إعاقة تدّرس 
القراءة والكتابة واحلساب للبالغني ذوي اإلعاقة. صّفها الدرايس عبارة عن حاوية مرمّمة أصلحها الشباب يف 

البلدة. الغاية من البنامج هي متكني البالغني ذوي اإلعاقة كي يصبحوا مستقّلني ومعتمدين عىل الذات. وتقوم 
صفوف البنامج بتدريس حقوق ذوي اإلعاقة وتقديم املعلومات واملشورة بشأن كيفية احلصول عىل منح وإجياد 

دخل. وهناك أيضا مرشوع دامج للخياطة، حيث يتعّلم فيه األشخاص القياس والعّد وحساب تكلفة املواد وصنع 
مواد لبيعها. يأيت املتعّلمون البالغون إىل هذه الصفوف ألسباب عديدة: للمساعدة يف وضع ميزانية وإعداد قائمة 

للتسّوق، أو لتعّلم اللغة اإلنجليزية كي يتمكنوا من التواصل بسهولٍة أكب عند القيام بزياراٍت إىل الطبيب أو قراءة 
التعليامت عىل زجاجات الدواء. وباعتبار فونديلوا شخصًا ذي إعاقة، فهي متثل قدوة حتتذى من قبل الطلبة الذين 

حيرضون صفوفها. ويدار املرشوع عىل أساٍس تشاركي، مما يعكس الشعار الدويل للحراك املعني باإلعاقة: »ال يشء 
خيصنا من دوننا«. وقد تم إعداد البنامج بشكل يتيح لألشخاص ذوي اإلعاقة املشاركة عىل مجيع مستويات صنع 

القرار والتنفيذ.

جنوب أفريقيا 
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اهلدف
أن حيصل الشباب والبالغون ذوو اإلعاقة عىل فرص ذات جودة متميزة للتعلم مدى احلياة، وعىل جمموعة متنوعة من 

التجارب التعلُّمية.

دور التأهيل املجتمعي    
االجتامعي  إقصائهم  لتجنب  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  املستمر  التعّلم  فرص  توفري  هو  املجتمعي  التأهيل  دور  إن 

وهتميشهم والبطالة يف صفوفهم.

النتائج املرجوة
مساعدة الشباب ذوي اإلعاقة املنتظمني يف التعليم املدريس النظامي يف انتقاهلم إىل عامل العمل أو بحثهم عن فرص 	•

التدريب عىل املهارات من خالل حصوهلم عىل اإلرشاد املهني والوظيفي واخلدمات التي تقدم مشورة األقران.
أمية 	• املثال حمو  احلياة، عىل سبيل  وفّعالة طوال  للتعليم مالئمة ومرنة  اإلعاقة عىل فرص  البالغني ذوي  حصول 

البالغني عن طريق املدارس املفتوحة، والتعليم العايل من خالل التعلم عن بعد.
حصول األفراد واجلامعات من ذوي االحتياجات اخلاصة، مثل الشباب والبالغني الذين لدهيم إعاقات شديدٍة 	•

ومتعددة فضاًل عن القائمني عىل رعايتهم وأفراد أرسهم، عىل فرص التعّلم املستمر.
حصول الشباب والبالغني ذوي اإلعاقة عىل التعليم املستمر فيام يتعلق باملهارات احلياتية واحتياجات البقاء، بام يف 	•

ذلك املعلومات املتعّلقة بالصحة اإلنجابية، واجلنسانية، وفريوس املناعة البرشي/اإليدز.
قيام املربيني املجتمعيني من املدارس العامة واخلاّصة وغريها من املؤسسات التعليمية بتعزيز اإلدماج االجتامعي 	•

للشباب والبالغني ذوي اإلعاقة بشكٍل فعال وذلك من خالل توفري فرص التعّلم مدى احلياة.

املفاهيم الرئيسية

عاملنا  نتعّلم طيلة حياتنا؛ وهو مهمٌّ بصفٍة خاّصٍة يف  أننا  مفاده  فهم شائع  املستمّر عىل  أو  احلياة  التعّلم مدى  يستند 
احلايّل الذي يّتسم برسعة التغري وتزايد التعقيد. ولكن غالبًا ما تكون فرص التعّلم مقترصًة عىل فئات عمرية معّينة أو 
مؤسّسات أو أشخاص يمكنهم الوصول ماليًا وبدنيًا إىل املؤسسة التعليمية، وغالبًا ما يستبَعد البالغون ذوو اإلعاقة 
أو حيَرمون من هذه الفرص يف بيئات التعليم األكثر رسمّيًة. ويوّظف التعّلم مدى احلياة مجيع املبادئ الواردة يف عنرص 

التعليم غري النظامي. باإلضافة إىل ذلك، فإن املفاهيم املذكورة أدناه تعتب مهمٌة أيضًا.
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تعليم البالغني

واإلدماج  للتوظيف،  القابلية  أجل  من  رضوري  أمٌر  أنه  كام  احلياة  مدى  للتعّلم  أسايس  مكّون  هو  البالغني  تعليم 
يف  األخذ  وجيب  األطفال،  عن  خمتلف  بشكل  البالغون  يتعّلم  الشخيص.  والتطّور  الفّعالة،  واملواطنة  االجتامعي، 
االعتبار احتياجاهتم اخلاّصة وطرقهم يف التعّلم عند تصميم أساليب ومواد التدريس. جيب أن تكون فرص التعلم 
مدى احلياة متمحورة حول املتعّلم، مع الرتكيز أيضًا عىل األهداف الشخصية، والتجارب املاضية يف احلياة وتعزيز 

احرتام الذات بشكل إجيايب.

يملك البالغون اإلمكانية والرغبة يف توجيه تعليمهم، وأخذ املبادرات واختاذ القرارات بشأن التعليم، بام يف ذلك ما 
يرغبون يف تعّلمه، كيف ومتى يريدون التعّلم وما هو الدعم اإلضايف الذي قد حيتاجونه. وهم بحاجٍة إىل التشجيع 

للقيام بدوٍر رائٍد يف مجيع جوانب ختطيط وتقديم فرص التعّلم.

عىل  وتنطوي  ومستجيبة،  متنّوعة  تكون  أن  وينبغي  وخاّلقة،  مرنة  البالغني  تعليم  صيغ  تكون  أن  الرضوري  ومن 
استخدام جمموعة متنوعة من وسائط اإلعالم، بام فيها التقنيات املعينة حسب االقتضاء، وجيب أن تكون متوّفرة يف 

جمموعة متنّوعة من املواقع ويف أوقاٍت خمتلفة.

أنواع  فرص التعّلم مدى احلياة

تتضّمن األنواع الشائعة لفرص التعّلم مدى احلياة ما ييل:

تعليم البالغني – ينطوي عىل اكتساب املهارات أو املؤهالت الرسمية للعمل؛	•
التعليم املستمر - ينطوي عىل دورات تعليمية معتمدة أو غري معتمدة تقّدمها املؤسسات التعليمية النظامية، وتكون 	•

يف كثرٍي من األحيان من أجل التطور الشخيص؛
التطّور املهني - ينطوي عىل تعّلم الكفاءات الرضورية للعمل، ويكون غالبًا من خالل التدريب أثناء اخلدمة املقّدم 	•

من صاحب  العمل؛
– قد تتألف بيئة التعلم الشخصية من جمموعة متنوعة من موارد وأدوات التعّلم بام يف ذلك 	• التعّلم املوّجه ذاتّيًا 

املكتبة ومصادر االنرتنت.

وتشمل فرص التعّلم مدى احلياة أيضًا صفوف حمو األمية للبالغني، وبعض الرتتيبات املرنة لتعّلم مهارات أساسية 
أخرى غالبًا عن طريق »املدارس املفتوحة«، والتعليم والتدريب التقني واملهني، والتطّور الشخيص من خالل التدريب 
عىل املهارات احلياتية ومهارات البقاء، والتدريب عىل مهارات االتصال. وهي تشمل أيضًا فرص التعّلم جلامعات 
املساعدة الذاتية ومنّظامت اآلباء، والتعليم املستمر ملجموعات األقليات، بمن فيهم األشخاص ذوي اإلعاقة الذين 

ال يستطيعون العمل من أجل احلصول عىل دخل.

التعليم املفتوح

غالبًا ما جيري التعليم املفتوح يف »املدارس املفتوحة« وهو يقدم فرصًا للتعلم يف املكان والزمان وبالكيفية التي حيتاجها 
التعليم  إمتام  أو  حلضور  أبدًا  الفرصة  هلم  تتح  مل  ممن  سنًا  األكب  باملتعلمني  صلة  أكثر  دراسيًا  منهجًا  ويقّدم  املتعّلم، 
النظامي يف املدرسة. وتكون أساليب التدريس عادًة غري تقليدية ومبتكرة، وتشمل استخدام تكنولوجيا املعلومات 
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واالتصاالت. ويدرس الطلبة يف الغالب موارد تعليميًة مصّممة خّصيصًا هلذا الغرض يف منازهلم أو مقار عملهم، أو 
يف أّي مكاٍن مالئم بالنسبة إليهم، وبوترية تناسبهم. وغالبًا ما يكون لدى الشباب والبالغني القدرة عىل متابعة تدريب 

املهارات مقرونًا باملواد األكاديمية بينام يعملون حلساهبم اخلاص أو كموّظفني لدى الغري. 

 تشجيع التعليم املفتوح   

جمموعة  اختيار  يف  أحرار  »املتعلمني  أن  نجد  اهلند،  يف  املفتوح  املدريس  للتعليم  الوطني  املعهد  برنامج  إطار  يف 
املواضيع وفقًا الحتياجاهتم وأهدافهم. يدرس املتعّلمون كل بوتريته اخلاّصة من مواد مصّممة خصيصًا قائمة عىل 
التدريس الذايت. ويكّمل هذا التعليم صفوف التواصل السمعي – البرصي والتواصل املبارش وجهًا لوجه والتي 
املتعلمون بكامل احلرّية يف أن جيروا االمتحان  يتمّتع  أيام العطل ويف هناية األسبوع.  الدراسة يف  تعقد يف مراكز 
يف املواضيع التي اختاروها واحدًا تلو اآلخر بحسب استعداداهتم لالمتحان. ينص البنامج عىل إمكانية جتميع 

املتعلم للدرجات املتحصلة من عدة مواضيع دراسية. ويعّد تسجيل املتعلمني صاحلًا ملدة مخس سنوات« )33(.

اهلنداإلطار 51

املهارات احلياتية ومهارات البقاء

تشري املهارات احلياتية ومهارات البقاء إىل املعرفة واملهارات التي حيتاجها اجلميع من أجل العمل واملشاركة بفّعالية 
يف املنزل، يف املجتمع املحيل ويف املجتمع األوسع. وبسبب اإلقصاء والتمييز، فإن األشخاص ذوي اإلعاقة بشكٍل 
خاص هم بحاجة إىل هذه املهارات، ويغدو الّدعم من أجل إنامء هذه املهارات جزءًا أساسيًا من التعليم مدى احلياة 
يف أي مرحلة من مراحل احلياة. وعىل وجه اخلصوص، قد حيتاج األشخاص الذين لدهيم مشاكل يف الصحة النفسية، 

وإعاقات ذهنية، وإعاقات حّسية إىل احلصول عىل ُفرص التدريب عىل املهارات احلياتية ومهارات البقاء.

األنشطة املقرتحة

الدعم يف الفرتات االنتقالية

واألرس  اإلعاقة  ذوي  الطلبة  بني  التنسيق  يف  مثايل  دور  للعب  يؤهلهم  موقع  يف  هم  املجتمعي  التأهيل  موّظفي  إن 
وأصحاب العمل واملدّربني ومجاعات املنارصة الذاتية. قد يكون االنتقال من املدرسة إىل العمل أو إىل التدريب عىل 

مهارات إضافية وحتقيق املزيد من االستقالل، صعبًا للغاية يف 
حال تّم ذلك دون دعم. ويمكن ملوّظفي التأهيل املجتمعي أن 
يقّدموا العون والنصيحة يف حتديد اخلدمات التي تقّدم اإلرشاد 
هذه  تكون  أن  عىل  حيرصوا  وأن  األقران  ومشورة  الوظيفي 
من  يكون  وغالبًا  وفّعالة.  للغرض  ومالئمة  ميرسة  اخلدمات 
املفيد إرشاك منظامت ذوي اإلعاقة يف تقديم املشورة ومساعدة 
الشباب عىل بناء الثقة بالنفس وامتالك املهارات الالزمة لصنع 

خياراهتم بأنفسهم ولتوجيه مسار تعليمهم.
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حتديد فرص حمو أمية البالغني وتعليم البالغني

النظامي  التعليم  البالغني ذوي اإلعاقة إىل املدرسة، أو يكونون غري قادرين عىل احلصول عىل  ال يذهب الكثري من 
أو املستمر نظرًا ملجموعة متنوعة من العوائق، بام يف ذلك عدم القدرة عىل تلبية مؤهالت التسجيل، أو عدم إمكانية 
أو  اإلعاقة،  املتعّلمني ذوي  لقبول  املؤسسة  استعداد  أو عدم  الرسوم،  دفع  القدرة عىل  أو عدم  املباين،  إىل  الوصول 
االضطرار إىل العمل أثناء ساعات الدوام املدريس. يمكن لبامج التأهيل املجتمعي أن تعمل عىل حتديد وخلق فرص 
ملحو أمية وتعليم البالغني من خالل التعليم املفتوح، ضمن املجتمع ككل. ويمكن أن تقوم برامج التأهيل املجتمعي 
بتشجيع املدارس املفتوحة وبرامج حمو أمية البالغني القائمة لتشمل البالغني ذوي اإلعاقة، ويمكن أن تساعد يف ضامن 

أن تكون املواد التعليمية وأساليب االتصال مالئمة وميرسة.

اإلطار 52

رحلة مايا الناجحة
أمتّت مايا بنجاح الصفوف الثالثة األوىل يف املدرسة بسبب عدم وجود امتحانات كتابية. وعندما أجبهتا السلطات 
املدرسية عىل ترك املدرسة يف سن العارشة بسبب إعاقتها )كان لدى مايا إعاقات برصية وذهنية وجسدية(، ذهبت 
إىل مجعية املكفوفني للحصول عىل املشورة. وساعدهتا اجلمعّية يف التسجيل بمدرسٍة مفتوحة. أكملت مايا امتحاهنا 

للثانوية العليا عىل مدى فرتة 13 عامًا. وبعد ذلك شاركت يف تدريٍب مهنّي، ويف دورة الستخدام الكمبيوتر، 
وانتظمت يف صفوف تدّرس املهارات االجتامعية. واليوم أصبحت مايا مدّربٌة عىل تنسيق الورود وصنع األزهار 

االصطناعية. وال تزال تشارك يف صفوف يف املدرسة املفتوحة وفقًا الحتياجاهتا واهتامماهتا.

التعرف عىل فرص التعليم املستمر

عب  وكذلك  املحلية،  التعليمية  املؤسسات  خالل  من  متزايد  نحو  عىل  متوافرة  أصبحت  املستمر  التعليم  فرص  إن 
يزيل  أن  ُبعد  للتعليم عن  يمكن  األحيان  كثرٍي من  اإلنرتنت. ويف  إىل   املستندة  التعليمية  والبامج  بعد  التعليم عن 
العوائق املوجودة مثل املسافة، وقلة وسائل النقل امليرسة، والبيئة املعادية، كام أنه يمّكن األشخاص ذوي اإلعاقة من 

االستفادة من فرص التعليم العايل.

القدرة عىل مساعدة ذوي  يمتلكوا  التطورات وأن  دراية هبذه  أن يكونوا عىل  املجتمعي  التأهيل  يتعنّي عىل موّظفي 
اإلعاقة لالستفادة من الفوائد التي تقّدمها. يمكن لبامج التأهيل املجتمعي أن حتّدد الفرص املتاحة للتعليم املستمر، 
ذوي  الطلبة  تسجيل  يف  ملساعدهتا  املعنية  املؤسسات  مع  تعمل  أن  ويمكنها  ُبعد،  عن  التعّلم  خالل  من  سيام  وال 
اإلعاقة. ويمكن لبامج التأهيل املجتمعي أيضًا مساعدة البالغني ذوي اإلعاقة يف احلصول عىل الدعم الالزم )مثاًل 
 الوصول إىل اإلنرتنت أو برامج قراءة شاشة احلاسوب( وبناء الثقة بالنفس واملهارات الالزمة لالستفادة من فرص 

التعّلم عن ُبعد.
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تيسري التعلم لألفراد واجلامعات من ذوي االحتياجات املحّددة

املحّددة من أجل احلصول عىل  أو اجلامعات ذات االحتياجات  املجتمعي أن تساعد األفراد  التأهيل  يمكن لبامج 
فرص التعّلم املناسبة واكتساب املهارات التي تريدها وحتتاج إليها. ويستطيع التأهيل املجتمعي حتديد أو إجياد فرص 
لألفراد من ذوي اإلعاقات البليغة من أجل االلتحاق باملدرسة، واخلضوع للتدريب أو احلصول عىل فرص التعّلم 
عن ُبعد. ويمكن لبامج التأهيل املجتمعي أيضًا مساعدة األشخاص املنتمني إىل األقليات العرقية من أجل احلصول 

عىل التوجيه اللغوي والثقايف.

ضامن فرص تعلم املهارات احلياتية ومهارات البقاء 

يمكن لبامج التأهيل املجتمعي أن تقوم بالتنسيق مع املنظامت واجلامعات املجتمعية من أجل توفري الفرص للشباب 
بالرعاية  املتعلقة  تلك  مثل  املجتمع،  يف  واملشاركة  اليومية،  للحياة  الالزمة  املهارات  لتنمية  اإلعاقة  ذوي  والبالغني 
والزواج واألبوة  الذات، واجلنسانية،  امُلالئم، واإلرصار واحرتام  والسلوك االجتامعي  والتسوق،  والنقل،  الذاتية، 
املالّية،  املناعة البرشي/اإليدز، واحلفاظ عىل الصحة والعافية، وإدارة الشؤون  واألمومة، والتوعية بفريوس نقص 
واملواطنة، واملشاركة السياسية. ومرًة أخرى، فإن املبدأ الرئييس هو حتديد برامج التعليم القائمة والعمل عىل جعلها 
الفتيات الصغريات  الذين هم أكثر عرضة، مثل  داجمة بدالً من تأسيس برامج موازية. قد حيتاج بعض األشخاص 
ذوات اإلعاقة واألشخاص الذين لدهيم اإلعاقات الذهنية، أو احلاالت الصحّية النفسية الطويلة األمد، إىل املساعدة 

إلنامء املهارات الالزمة حلامية أنفسهم من االعتداءات اجلسدية واجلنسية. 

العمل مع املربيني يف املجتمع لتعزيز اإلدماج االجتامعي

يكون اإلقصاء عادة نتيجًة لعوامل خارجية أكثر منها شخصّية. إن املربيني املجتمعيني - يف املدارس احلكومية وتلك 
اخلاّصة  املدارس  ذلك  يف  بام  التعليمية  واملؤسسات  األخرى،  املجتمعية  واملدارس  احلكومّية  غري  للمنّظامت  التابعة 
والتجارّية - يستطيعون حتقيق اإلدماج واملشاركة الفعالة لألشخاص ذوي اإلعاقة يف أنشطة التعّلم مدى احلياة عندما 
املجتمعية، وبشكٍل  املنّظامت  املجتمعي مع  التأهيل  برامج  تعمل  أن  لذلك. ويمكن  احلاجة  يصبحوا مدركني ملدى 
الوعي باإلعاقة وتعزيز اإلدماج  لتبادل خباهتا ومعارفها ونرش  خاصٍّ مع منظامت ذوي اإلعاقة ومجعيات اآلباء، 
زيادة  إىل  الرامية  األنشطة  خالل  من  املواقف  عىل  إجيايب  أثر  إحداث  يمكن  احلياة.  مدى  للتعّلم  املتاحة  الفرص  يف 
الوعي يف املجتمع، تعزيز جهود تعليم مجيع الفئات املهّمشة بام يف ذلك األشخاص ذوو اإلعاقة. ويمكن التصّدي 

 التعليم االفرتايض   

سلفيا امرأٌة تبلغ من العمر 27 عامًا تعيش يف مدينة جورج تاون يف ماليزيا. 
وكانت قد تعرضت إىل الشلل منذ 14 عامًا. وقد التحقت ببنامج للتعلم 
عن ُبعد يف اجلامعة لدراسة األدب. وتقول أهنا لطاملا أرادت احلصول عىل 
درجٍة عالية وأن تكون مثاالً ألشّقائها السبعة. وهي تدرس عب اإلنرتنت 

عن طريق الفيديو والوحدات التعليمية الذاتية. 
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and promote inclusion in available lifelong learning opportunities. A positive impact on 
attitudes can be made through community awareness-raising activities, promoting the 
education of all marginalized groups including people with disabilities. Exclusion and 
discrimination can be tackled positively by emphasizing the large variety of knowledge 
and skills available for sharing within the community and helping community members 
to meet and interact with people with disabilities, particularly in educational settings.
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احلشد املجتمعي

املشاركة السياسية

مجاعات
املساعدة الذاتية

منظامت األشخاص
ذوي اإلعاقة

مصفوفة التأهيل املجتمعي

ن التعليم مكوِّ

عريب

التأهيل املجتمعي

الدالئل اإلرشادية للتأهيل املجتمعي
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