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بيان املهمة

إن الشبكة املشتركة لوكاالت التعليم في حاالت الطوارىء (آيني) هي شبكة عاملية مفتوحة مؤلفة من مهنيني وصانعي سياسات
يعملون معا ً لضمان حق جميع الناس بتعليم نوعي وبيئة تعلم آمنة في حاالت الطوارىء ومرحلة التعافي بعد األزمات.
منسق “آيني” للحد األدنى ملعايير التعليم
اليونيسيف – قسم التعليم
United Nations Plaza 3
New York, NY 10017
USA
minimumstandards@ineesite.org
www.ineesite.org
إن الشبكة املشتركة لوكاالت التعليم في حاالت الطوارىء “آيني” هي شبكة عاملية مفتوحة مؤلفة من أعضاء يعملون معا ً
ضمن إطار عمل إنساني وتنموي لضمان حق جميع الناس بتعليم نوعي وآمن في حاالت الطوارىء ومرحلة التعافي بعد األزمات .إن
مجموعة (آيني) القيادية توفر القيادة والتوجيه الشاملني للشبكة؛ وتضم اجملموعة القيادية احلالية أعضاء من الصندوق الدولي
للطفل واللجنة الدولية لإلغاثة “آي آر سي” وصندوق تعليم الالجئني “آر إي تي” ومنظمة غوث األطفال “سايف ذا تشيلدرن” ومعهد
اجملتمع املفتوح “أو أس آي” ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” واملفوضية السامية لألمم املتحدة لالجئني
وصندوق األمم املتحدة للطفولة “اليونيسيف” والوكالة األميركية للتنمية الدولية “يو أس أي آي دي” والبنك الدولي.

إن مجموعة عمل “آيني” للحد األدنى ملعايير التعليم وأدوات الشبكة تيسر التنفيذ العاملي لـاحلد األدنى ملعايير التعليم :اجلهوزية،
اإلستجابة والتعافي .إن مجموعة عمل “آيني” تألفت من  ١٩منظمة خبيرة بالتعليم في حاالت النزاعات والكوارث“ :أكشن أيد”
واملعاهد األميركية لألبحاث ومنظمة التعليم األساسي لالجئني األفغان وشركة “ديفيلومبنت ألتيرناتيفز إنكوربورايشن” (دي أي
آي) ومبادرة “فاميلي هلث اينيشياتيف” لصحة العائلة (أف أتش آي  )٣٦٠ومنظمة “إنترسوس” ملساعدة ضحايا الكوارث والنزاعات
املسلحة وجمعية “مافي قلم” (“القلم األزرق” التركية) للمساعدة اإلجتماعية واألعمال اخليرية ووزارة التربية اليمنية واجمللس
النروجي لالجئني “أن آر سي” ومنظمة “بالن انترناشيونال” ومنظمة أيادي اخلير نحو آسيا ،واسمها باإلنكليزية“ :ريتش آوت تو آسيا”
(روتا) ومنظمة غوث األطفال “سايف ذا تشيلدرن” وجمعية “سوليسيونيس براكتيساس” وكلية تيتشرز كولدج في جامعة كولومبيا
ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” وصندوق األمم املتحدة للطفولة “اليونيسيف” ومنظمة “وور تشايلد
هوالند” البريطانية و“وورلد فيجن انترناشونال”.

www.reachouttoasia.org
إن “آيني” ممتنة ألكثر من  ٤١من الوكاالت واملعاهد واجلمعيات لدعمها للشبكة منذ والدتها .للحصول على الئحة كاملة من العرفان
باجلميل ،الرجاء زيارة املوقع األلكتروني لـ“آيني”www.ineesite.org :
هذه الوثيقة ترجمت وصممت بدعم من منظمة أيادي اخلير نحو آسيا (روتا).
قام علي بردى بترجمة عام  ٢٠١٤لـاحلد األدنى ملعايير التعليم :اجلهوزية ،اإلستجابة والتعافي من “آيني” بالتعاون مع مجتمع “آيني”
للغة العربية .لإلتصال مبيسر مجموعة اللغة العربية ،الرجاء استخدام البريد االلكترونيArabic@ineesite.org :
إن “آيني” مفتوحة جلميع األفراد املهتمني وكل املنظمات املهتمة من الذين يطبقون التعليم في حاالت الطوارىء ويدعمونه
ويناصرونه .مكن لألفراد املهتمني أن يتسجلوا للعضوية من خالل موقع “آيني” اإللكتروني www.ineesite.org/join :العضوية ال
تستوجب أي رسوم أو التزامات.
للمزيد من املعلومات ،الرجاء زيارة  www.ineesite.orgأو التواصل مع منسق “آيني” للحد األدنى ملعايير التعليم على:
minimumstandards@ineesite.org
النسخة األولى“ :آيني” ©٢٠٠٤
إعادة طباعة“ :آيني” ©٢٠٠٦
إعادة طباعة“ :آيني” ©٢٠٠٩
النسخة الثانية“ :آيني” ©٢٠١٠
إعادة ترجمة“ :آيني” ©٢٠١٤
جميع احلقوق محفوظة .هذه املادة خاضعة لقوانني التأليف والنشر إمنا ميكن إعادة إنتاجها بأي أسلوب ألغراض تعليمية .يتطلب
األمر احلصول على إذن رسمي لكل األغراض مهما كانت ولكنه مينح عادة على الفور .في حال النسخ لظروف أخرى ،أو إلعادة
اإلستخدام في مطبوعات أخرى ،للترجمة أو املالءمة ،يجب احلصول على إذن خطي مسبق من مالك حقوق التأليف والنشر.
تصميم ،Creatrix Design Group :كندا .قام بتصميم احملتوي باللغة العربية :نادين فران
صور الغالف من :اللجنة الدولية لإلغاثة ،منظمة غوث األطفال “سايف ذا تشيلدرن” و“أوكسفام نوفيب”.
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مقدمة لـ احلد األدنى ملعايير التعليم:
اجلهوزية ،اإلستجابة ،التعافي
ما هو التعليم في حاالت الطوارىء؟

التعليم حق إنساني أساسي جلميع الناس .وهو ميثل أهمية بالغة خصوصا ً لعشرات املاليني
من األطفال والشباب املتأثرين بالنزاعات والكوارث ،ولكنه غالبا ً ما يتعطل بصورة ملحوظة
في حاالت الطوارىء ،ليحرم املتعلمني تأثيرات التحوالت الناجتة عن التعليم النوعي.
يقدم التعليم في حاالت الطوارىء فرصا ً تعلم ّية لكل األعمار .يشمل تنمية الطفولة
املبكرة ،التعليم اإلبتدائي واملتوسط ،التعليم غير النظامي ،التعليم التقني واملهني،
التعليم العالي وتعليم الكبار .في حاالت الطوارىء ووصوال ً الى التعافي ،يوفر التعليم
النوعي حماية معرفية وجسدية ونفسية – اجتماعية ميكن أن حتافظ على األرواح
وتنقذها.
إن التعليم في حاالت الطوارىء يصون الكرامة ويحافظ على احلياة عبر توفير مساحات
آمنة للتع ّلم ،فيها ميكن التعرف على األطفال والشباب الذين يحتاجون الى مساعدة
وتقدميها لهم .ينقذ التعليم النوعي األرواح عبر توفير احلماية اجلسدية من األخطار
واالستغالل في بيئة األزمة .حني يكون املتع ّلم في محيط تع ّلمي آمن ،يصير أو تصير أقل
عرضة لإلستغالل اجلنسي أو اإلقتصادي أو تعرضا ً ألي أخطار أخرى مثل الزواج املبكر أو
القسري ،التجنيد في القوات املقاتلة أو اجملموعات املسلحة ومجموعات اجلرمية املنظمة.
باإلضافة الى ذلك ،ميكن للتعليم أن يوصل معلومات منقذة للحياة تقوي املهارات احليوية
احلرجة وآليات التأقلم .إن األمثلة على ذلك تتضمن معلومات عن كيفية تفادي األلغام
األرضية ،وكيفية حماية النفس من اإلعتداء اجلنسي ،وكيفية تفادي اإلصابة بفيروس
فيروس نقص املناعه املكتسبه ( االيدز) ،وكيفية الوصول الى العناية الصحية والطعام.
إن فرص التعليم تخفف األثر النفسي – اإلجتماعي للنزاعات والكوارث عبر توفير
إحساس باالعتياد واإلستقرار والبنية واألمل في املستقبل .عبر متتينه ملكة حل املشاكل
ومهارات التأقلم ،فإن التعليم ميكن املتعلمني من اتخاذ قرارات مدروسة حول كيفية
النجاة والعناية بالنفس وباآلخرين في بيئات خطرة .التعليم ميكن أن يساعد الناس على
التفكير النقدي حيال الرسائل السياسية أو املصادر املتضاربة للمعلومات.
ميكن للمدارس ومساحات التعلم األخرى أن تكون نقطة دخول لتوفير دعم جوهري أبعد
من قطاع التعليم ،على غرار احلماية والغذاء واملياه والصرف الصحي واخلدمات الصحية.
إن التنسيق بني العاملني في التعليم وقطاعات احلماية والسكن واملياه والصرف الصحي
والصحة والقطاع النفسي – اإلجتماعي ،مهم إلقامة مساحات آمنة وصديقة للمتع ّلم.

مقدمة
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يساهم التعليم النوعي بشكل مباشر في االستقرار السياسي واإلقتصادي واإلجتماعي
للمجتمعات .يساعد في خفض وقوع نزاع عنيف من خالل تعزيز التماسك االجتماعي
ودعم حل النزاعات وبناء السالم .على أي حال ،وبينما تزداد جوهريا ً فرص بناء السالم على
املدى البعيد تزداد إذا كان السكان املتأثرون بالنزاع من املتعلمني ،فإن التعليم ميكن أن
يكون له أيضا ً أثر سلبي على السالم واالستقرار .التعليم ميكن أن يؤجج النزاع إذا عزز
الالمساواة والظلم االجتماعي عبر حرمان بعض املتعلمني من حق احلصول على التعليم،
أو إذا كانت املناهج وممارسات التعليم منحازة .ميكن للمرافق التعليمية أن تستهدف
خالل النزاع أو ميكن للتالميذ أو العاملني في التعليم أن يتعرضوا للهجوم في طريقهم
من املدرسة واليها .إن اإلصالح اجليد التصميم للتعليم ،والذي ميكن الشروع فيه فور
حصول حال الطوارىء ،يبقى ضروريا ً للمساعدة في تآمني احلماية لألنظمة التعليمية
ولوضع اجملتمعات املتأثرة بالنزاع على دروب السالم والتنمية املستدامني.
األزمات ميكن أن تقدم فرصة للسلطات واجملتمعات احمللية واجلهات املعنية الدولية من
أجل العمل معا ً للتغيير االجتماعي عبر ايجاد أنظمة وهياكل تعليمية أكثر انصافاً.
إن اجملموعات التي غالبا ً ما تستثنى ،مثل األطفال والفتيات واملراهقني واألطفال من ذوي
احلاجات اخلاصة والالجئني والنازحني ،ميكن أن يستفيدوا من الفرص إلجناز التعليم .ميكن
لهذا أن يكون من عوائد األزمة ،مؤديا ً الى حتسينات في الوصول الى التعليم وفي جودته.
األزمات توفر الفرصة لتعليم كل أعضاء اجملتمع مهارات وقيم جديدة :مثل أهمية
التعليم اجلامع واملشاركة والتسامح وحل النزاعات وحقوق اإلنسان وحماية البيئة
والوقاية من الكوارث .ال بد أن يكون التعليم في حاالت الطوارىء وصوال ً الى التعافي
مناسبا ً وذات صلة .ينبغي أن يع ّلم مهارات القراءة والكتابة واحلساب األساسية ،وأن يؤمن
املناهج املناسبة حلاجات املتعلمني ،وأن يشجع على التفكير النقدي .ميكن للتعليم أن
يبني ثقافة من السالمة والتأقلم عبر التعليم عن األخطار ،وتشجيع املدارس باعتبارها
مراكز مجتمعية للحد من أخطار الكوارث ،ومتكني األطفال والشباب كقادة في الوقاية
من الكوارث.

كيف يتكيف التعليم ضمن اإلستجابة اإلنسانية؟

تضع اجملتمعات التعليم في أولوياتها في أوقات األزمة .إن املدارس ومساحات التعليم
األخرى غالبا ً ما تكون في قلب اجملتمع وترمز الى الفرص ألجيال املستقبل واألمل في حياة
أفضل .ثمة تطلعات للمتعلمني وعائالتهم ،والتعليم مفتاح لزيادة قدرة كل شخص على
املشاركة التامة في حياة مجتمعه – اقتصادياً ،اجتماعيا ً وسياسياً.
حتى اآلونة األخيرة ،كانت أعمال اإلغاثة اإلنسانية تشمل توفير الطعام ،السكن ،املياه
والصرف الصحي والعناية الصحية .كان ينظر الى التعليم كجزء من عمل تنموي طويل
األمد عوض أعتباره استجابة ضرورية حلاالت الطوارىء .في أي حال ،هناك اعتراف بدور
التعليم في احلفاظ على احلياة وإنقاذها ووضع التعليم ضمن اإلستجابة اإلنسانية يعد
اآلن أمرا ً حرجاً.
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إن التعليم جزء ال يتجزأ من عملية تخطيط وتأمني اإلستجابة اإلنسانية ،التي تتعدى
توفير اإلغاثة الفورية .فالتنسيق والتعاون بني التعليم وقطاعات الطوارىء األخرى
الفعالة التي تتعامل مع حقوق وحاجات جميع املتعلمني.
أمران أساسيان لإلستجابة
ّ
وهذا ما تعكسه اتفاقية املرافقة بني مشروع “اسفير” و“آيني” والعمل الذي تقوم به
مجموعة التعليم التابعة للجنة املشتركة الدائمة بني الوكاالت (أنظر مقطع الروابط
اإلستراتيجية على الصفحتني .)١٦ - ١٥
تتصف اإلستجابة اإلنسانية بأنها متواصلة وتشمل اجلهوزية حلاالت الكوارث قبل األزمة
واإلستجابة في حال الطوارىء ،ومتتد الى التعافي املبكر .في حاالت عدم اإلستقرار املزمن،
إن هذا اخلط البياني للتنمية ال يكون غالبا ً هو الواقع .في أي حال ،ميكنه أن يقدم إطار
عمل مفيد للتحليل والتخطيط.

ما هو احلد األدنى ملعايير التعليم من “آيني”؟

يحتوي كتيب احلد األدنى ملعايير التعليم من “آيني” على  ١٩معياراً ،يرافق كل منها أعمال
أساسية ومالحظات توجيهية .يهدف الكتيب الى حتسني نوعية اجلهوزية التعليمية،
اإلستجابة والتعافي ،والى زيادة الوصول الى فرص تعلم مالئمة وآمنة ،والى ضمان
احملاسبة في توفير هذه اخلدمات.

يسرت الشبكة املشتركة لوكاالت التعليم في حاالت الطوارىء “آيني” عملية تشاورية
انخرط فيها سلطات وطنية ،ممارسون ،صانعو سياسات ،أكادمييون ومدرسون آخرون
من حول العالم لتطوير هذا الكتيب عام  ٢٠٠٤ولتحديثه عام ( ٢٠١٠أنظر في األسفل
ملزيد من املعلومات) .وصمم التوجيه في كتيب “آيني” للحد األدنى للمعايير من أجل
استخدامه في اإلستجابة لألزمة في أوضاع شتى ،منها الكوارث التي تسببها أخطار
طبيعية ونزاعات ،والظروف واحلاالت الطارئة السريعة والبطيئة الوقوع في البيئات
الريفية واحلضرية.
يركز كتيب “آيني” للحد األدنى للمعايير على تأمني اإلستجابة اإلنسانية النوعية
واملنسقة :تلبية تأمني احلقوق واحلاجات التعليمية للناس املتأثرين بالكوارث من خالل
عمليات تصون كرامتهم .من املهم أيضا ً أن تنسق أعمال اإلغاثة االنسانية والتنموية في
قطاع التعليم .حتديدا ً في السياقات املتأثرة بالنزاعات ،إن فترات اإلستقرار ميكن أن تتقطع
بسبب النزاع والالستقرار واألزمات اإلنسانية .في هذه احلاالت ،غالبا ً ما تعمل املنظمات
اإلنسانية والتنموية سوية في دعم التعليم .إن التنسيق والتعاون الوثيق بني هذه
األطراف املعنية أمران حرجان لدعم التعليم بفعالية،
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مبا في ذلك أثناء االنتقال من املعونة اإلنسانية الى املساعدة التنموية .يوفر الكتيب
اإلرشاد حول كيفية التحضير واإلستجابة حلاالت الطوارىء القصوى بطرق تقلل اخلطر
وحتسن اجلهوزية املستقبلية وتضع أساسا ً متينا ً للتعليم النوعي .هذا ما يساهم في
اعادة بناء أنظمة تعليمية أقوى في مرحلتي التعافي والتنمية.

كيف طور احلد األدنى ملعايير التعليم من “آيني”؟

في عامي  ،٢٠٠٤ – ٢٠٠٣طور احلد األدنى ملعايير التعليم من “آيني” ونوقش واتفق عليه من
خالل عملية مشتركة من اإلستشارات احمللية والوطنية واإلقليمية ،واإلستشارات عبر
اإلنترنت وفقا ً لالئحة “آيني” وعملية مراجعة بني األقران .وأدت هذه العملية اإلستشارية
املوسعة الى مبادىء “آيني” اإلرشادية للتعاون والشفافية والفعالة من حيث التكاليف
وصنع القرار باملشورة .ساهم أكثر من  ٢٢٥٠فردا ً من أكثر من  ٥٠دولة في تطوير الطبعة
األولى من احلد األدنى للمعايير من “آيني” .في عامي  ،٢٠١٠ – ٢٠٠٩واستنادا ً الى معطيات
التقومي والتوصيات التي أرسلها مستخدمو املعايير ،بدأت الشبكة عملية حتديث لضمان
أن الكتيب:
• •يعكس التطورات األخيرة في مجال التعليم في حاالت الطوارىء،
• •يشمل التجارب واملمارسات اجليدة للناس الذين يستخدمون الكتيب ويتبنون املعايير
في سياقهم،
• •صار أسهل استخداما ً من طبعة كتيب عام .٢٠٠٤
استند حتديث عام  ٢٠١٠للحد األدنى للمعايير من “آيني” الى العملية االستشارية
األصلية والى عالقات “آيني” القوية مع املدرسني وممارسي العمل اإلنساني والتنموي
وصانعي السياسات .وتضمنت اخلطوات الرئيسية من كل أنحاء العالم ،حتليالً لردود
الفعل على الكتيب ،استشارة على االنترنت ،لتمتني املواضيع املتقاطعة عبر مشارات
بني مجموعة اخلبراء ،توحيدا ً لكل مجال من املعايير ،مراجعة بني األقران ومراجعة على
االنترنت بني أعضاء “آيني” من خالل الئحة الشبكة.

إطار عمل من حقوق اإلنسان لضمان حق احلياة بكرامة

إن القانون اإلنساني واخلاص بحقوق اإلنسان والالجئني في صلب املعاهدات القانونية
الدولية واملقاييس املعيارية التي تكفل حقوق اإلنسان وتنظمها في في زمن السلم وخالل
األزمات الناجمة عن النزاعات والكوارث .انبثق احلد األدنى ملعايير التعليم لدى “آيني” من
حقوق اإلنسان وبخاصة من احلق بالتعليم ،كما ورد في الوثائق الرئيسية حلقوق اإلنسان.
على رغم أنها غير ملزمة قانوناً ،فإن كالً من إعالن جومتيني لعام  ١٩٩٠وإطار عمل
املنتدى العاملي للتعليم للعمل الذي يشجع التعليم للجميع لعام  ٢٠٠٠وأهداف التنمية
لأللفية لعام  ،٢٠٠٠أعادت تأكيد احلق بالتعليم وفي بعض احلاالت تطويره .تعير هذه
اإلعالنات انتباها ً خاصا ً للتعليم في حاالت األزمة،
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مبا في ذلك التي تهتم كثيرا ً بالسكان املشردين كالالجئني والنازحني .تؤكد على التعليم
في املرحلة املبكرة من الطفولة ،وعلى الوصول الى برامج التعلم من جميع الشباب
والراشدين ،وعلى حتسني نوعية برامج التعليم املوجودة.
انبثق احلد األدنى ملعايير التعليم من “آيني” أيضا ً من امليثاق اإلنساني ملشروع “اسفير”.
وهذا ارتكز على مبادىء القانون اإلنساني الدولي وأحكامه ،القانون الدولي حلقوق اإلنسان،
قانون الالجئني ومدونة السلوك اخلاصة بحركة الصليب األحمر الدولي والهالل األحمر
واملنظمات غير احلكومية في اإلغاثة أثناء الكوارث .يعبر امليثاق اإلنساني عن اإلعتقاد
بأنه يحق جلميع الناس املتأثرين بالكوارث والنزاعات املسلحة احلصول على املساعدة
واحلماية لتأمني الظروف األساسية للعيش بكرامة وأمن .يشير امليثاق الى املسؤوليات
القانونية للدول واألطراف املتحاربة من أجل ضمان احلق باحلماية واملساعدة .وعندما
تكون السلطات املعنية غير قادرة أو غير راغبة في الوفاء مبسؤولياتها ،يتوجب السماح
للمنظمات اإلنسانية بأن تؤمن احلماية واملساعدة (أنظر )www.sphereproject.org

الصكوك القانونية الدولية التي تعزز احلد األدنى ملعايير التعليم
من “آيني”
اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان (( )١٩٤٨البندان )٢٦ ،٢
إتفاقية جنيف الرابعة (( )١٩٤٩البنود  )٥٠ ،٢٤ ،٣والبروتوكول اإلضافي الرقم ٢
(( )١٩٧٧البند  ٤،٣أ)
اإلتفاقية املتعلقة بوضع الالجئني (( )١٩٥١البندان )٢٢ ،٣
املعاهدة الدولية للحقوق املدنية والسياسية (( )١٩٦٦البند )٢
املعاهدة الدولية للحقوق اإلقتصادية ،االجتماعية والثقافية ()١٩٦٦
(البنود )١٤ ،١٣ ،٢
إتفاقية إزالة كل أشكال التمييز ضد النساء (( )١٩٧٩البند )١٠
إتفاقية حقوق الطفل (( )١٩٨٩البنود )٣٩ ،٣٨ ،٣٠ ،٢٩ ،٢٨ ،٢٢ ،٢
نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية (( )١٩٩٨البند )٢(٨
(ب) ( )ixو( )٢( ٨ج) ())iv
املبادىء التوجيهية للنزوح (غير ُملزِم) (( )١٩٩٨الفقرة )٢٣
إتفاقية حقوق األشخاص من ذوي اإلعاقة (( )٢٠٠٦البند )٢٤
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هل هناك حق بالتعليم في حاالت الطوارىء؟

نعم .إن حقوق اإلنسان عاملية وتنطبق حتى على حاالت الطوارىء .احلق بالتعليم هو
حق إنساني وحق ممكن .يوفر التعليم مهارات يحتاج اليها الناس للوصول الى قدراتهم
القصوى وليمارسوا حقوقهم األُخرى ،كاحلق في احلياة والصحة .مثالً ،عندما يتمكن املرء
من قراءة حتذيرات السالمة عن األلغام ،يصبح قادرا ً على جتنّب حقل مزروع باأللغام .إن
اإلملام األولي بالقراءة والكتابة يدعم أيضا ً احلق بالصحةّ .
ميكن الناس من قراءة التعليمات
الطبية من األطباء ومن اإلتباع الصحيح إلرشادات اجلرعات على قوارير الدواء.
إن تقدمي التعليم النوعي للجميع هو أوال ً من مسؤولية السلطات الوطنية ،ممثلة
بوزارات التربية وسلطات التعليم احمللية .في حاالت الطوارىء ،تقوم جهات معنية أخرى
– املنظمات املتعددة الطرف مثل األمم املتحدة واملنظمات غير احلكومية احمللية والدولية
واملنظمات املستندة على اجملتمع احمللي – بنشاطات تعليمية .في السياقات التي تكون
فيها السلطات احمللية أو الوطنية املعنية غير قادرة على الوفاء بواجباتها أو غير راغبة
في ذلك ،ميكن لهذه اجلهات املعنية أن تتولى مسؤولية توفير التعليم .يوفر كتيب “آيني”
للحد األدنى ملعايير التعليم إطار عمل للتجارب اجليدة لكل اجلهات املعنية من أجل
املساعدة في اجناز التعليم النوعي.
إن “التعليم النوعي” هو تعليم متوافر ،ممكن الوصول اليه ،مقبول ومتأقلِم .إن احلد األدنى
ملعايير التعليم من “آيني” يعتمد على قانون حقوق اإلنسان نصا ً وروحا ً كأساس لتخطيط
التعليم .يساعد على اجناز تعليم نوعي من خالل إحياء مبادىء املشاركة ،احملاسبة ،عدم
التمييز واحلماية القانونية.

استخدام كتيب احلد األدنى ملعايير التعليم من “آيني”
ما هو محتوى كتيب احلد األدنى ملعايير التعليم من “آيني”؟
إن احلد األدنى ملعايير التعليم منظم في خمسة نطاقات:

املعايير املؤسسية :أجريت مراجعة وتوسيع لهذه املعايير لتضم التنسيق باإلضافة الى
مشاركة اجملتمع والتحليل .ينبغي لهذه املعايير أن تطبق عبر كل النطاقات لتشجيع
اإلستجابة الكلية والنوعية .تعير هذه املعايير انتباها ً خاصا ً للحاجة الى تشخيص جيد
في كل مراحل دورة املشروع ،من أجل فهم أفضل للسياق وتطبيق أنسب للمعايير في
اجملاالت التي تلي.
التعلمية :تركز هذه املعايير على عناصر حرجة في
الوصول الى التعليم والبيئة
ّ
شأن الوصول الى فرص تعلم آمنة ومالئمة .تشدد على صالت حرجة بقطاعات أخرى
كالصحة ،واملياة والصرف الصحي ،والغذاء والسكن ،تساعد في تعزيز األمن ،السالمة،
والرفاه اجلسدي والنفسي واملعرفي.

7

-

سياسة
التعليم

املعلمون
وغيرهم من
الهيئة التعليمية
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املعلمون وغيرهم من الهيئة التعليميةّ :
تغطي املعايير في هذا النطاق اإلدارة
والتنظيم للموارد البشرية في حقل التعليم .وهذه تشمل التوظيف واالختيار ،ظروف
اخلدمة ،واإلشراف والدعم.
سياسة التعليمّ :
تركز املعايير في هذا النطاق على صوغ السياسات وتشريعها،
والتخطيط والتنفيذ.
يصف كل قسم في الكتيب نطاقا ً محددا ً من العمل التعليمي .على أي حال ،يتقاطع
كل معيار مع املعايير األخرى في الكتيب .وحيث يكون ذلك مالئماً ،حتدد املالحظات
اإلرشادية صالت مهمة مع املعايير األخرى ذات الصلة أو املالحظات اإلرشادية في نطاقات
أخرى لتوفير نظرة شاملة للتعليم النوعي.
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ما اجلديد في نسخة عام  ٢٠١٠من كتيب احلد األدنى من املعايير؟

أولئك املطلعني على نسخة  ٢٠٠٤احلالية من الكتيب سيعرفون معظم محتوى
النسخة .التحسينات تشمل:
• •تقوية حتليل السياق واملواضيع الرئيسية :احلماية ،الدعم النفسي االجتماعي،
تخفيف حدة النزاعات ،خفض أخطار الكوارث ،تنمية الطفولة املبكرة ،النوع
االجتماعي ،فيروس نقص املناعة البشري “أتش آي في” ومتالزمة العوز املناعي
املكتسب “األيدز” ،حقوق اإلنسان ،التعليم اجلامع ،صالت مشتركة بني القطاعات
(الصحة؛ املياه والصرف الصحي؛ وتشجيع النظافة الشخصية؛ السكن ،الطعام
والغذاء) والشباب .من أجل األدوات املساعدة في تطبيق هذه املواضيع الرئيسية ،زوروا
موقع حقيبة أدوات “آيني”www.ineesite.org/toolkit :
• •شمول أعمال رئيسية ،عوض املؤشرات الرئيسية ،التي يجب أن تتخذ من أجل الوفاء
باملعايير (أنظر اإلطار على الصفحة التالية)؛
• •تغيير إسم النطاق األول من “معايير مشتركة لكل الفئات” الى “معايير مؤسسية”،
كي تعكس احلاجة الى استخدام هذه املعايير كأساس لكل عمل التعليم .باإلضافة
الى ذلك ،ونظرا ً للحاجة الى التنسيق في كل عمل التعليم ،إن املعيار حيال
التنسيق نقل الى هذا النطاق من نطاق سياسة التعليم؛
حتليل السياق

إن السكان املتأثرين يجب يكونوا في صلب اإلستجابة اإلنسانية ،وهم في صلب احلد
األدنى للمعايير احملدث لدى “آيني” .للكوارث والنزاعات أثار مختلفة على الناس بسبب
الالمساواة في السيطرة على املوارد والسلطة .الهشاشة ميزة أو ظرف جلعل الناس أكثر
عرضة لآلثار الضارة ألي كارثة أو نزاع .إن السياقات االجتماعية ،اجليلية ،املادية ،البيئية،
الثقافية ،اجلغرافية ،االقتصادية والسياسية التي يضطلع فيها الناس بدور في حتديد
الهشاشة .استنادا ُ الى السياق ،ميكن للمجموعات الهشة أن تضم نساء ،أناسا ً من ذوي
احلاجات اخلاصة ،أطفاالً ،فتيات ،أطفاال ً كانوا مرتبطني بقوات مسلحة وجماعات مسلحة،
والسمات
وأناسا ً مصابني بفيروس نقص املناعة البشري .إن القدرة هي مزيج من القوى
ِ
واملوارد املتوافرة في فرد أو مجتمع أو منظمة ،والتي ميكنها أن تساعد في حتقيق األهداف
املتفق عليها.
من أجل فهم كيف يؤثر السياق على مكامن الضعف والقدرة ،تضطر اجلهات املعنية
بالتعليم الى درس مكامن الضعف والقدرات املتداخلة واملتغيرة في حتليلهم السياق
احمللي .في بعض السياقات ،ميكن أن يصير الناس أضعف نتيجة للعرق ،الفئة أو الطائفة،
أو النزوح أو اإلنتماء السياسي أو الديني .ميكن لهذه العناصر أن تؤثر في الوصول
الى خدمات التعليم النوعي .لهذا السبب ،فإن حتليالً شامالً حلاجات الناس ،ومكامن
الفعالة .تضم املعايير
الضعف والقدرات في كل سياق أم ٌر جوهري لإلستجابة اإلنسانية
ّ
املؤسسية إرشادات حول حتليل السياق ،والتي أدرجت أيضا ً في الكتيب.
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بغية التخفيف من هشاشة الناس في األزمة ،من املهم اإلعتراف بقدرتهم ومقاومتهم
والبناء على ذلك .إن فهم اإلستجابات احمللية ودعمها وبناء قدرات الالعبني احملليني هي
أولويات مطلقة .عبر تقوية حتليل السياق في املعايير املؤسسية وتعميم املواضيع
الرئيسية فيه ،يوفر كتيب عام  ٢٠١٠إطار عمل من أجل تعامل أفضل مع السياق
والهشاشة والقدرة في اجلهوزية التعليمية ،اإلستجابة والتعافي بطريقة شاملة.

ما هو الفرق بني املعيار ،اخلطوة الرئيسية ،واملالحظة اإلرشادية؟
يتبع كل معيار الصيغة ذاتها .أوالً ،يوضع احلد األدنى للمعيار .املعايير اشتقت
من مبدأ أنه يحق اجلماعات املتأثرة بالكوارث أو النزاعات أن تعيش حياة كرمية،
وأن حتصل على تعليم آمن ونوعي وذات صلة .وبالتالي فإن هذه املعايير نوعية
بطبيعتها ويقصد منها أن تكون عاملية وقابلة للتطبيق في أي سياق.
تلحق باملعايير مجموعة من أعمال رئيسية ،التي تقترح طرقا ً لتحقيق املعيار.
بعض األعمال قد ال تكون قابلة للتطبيق في كل السياقات؛ يجب أقلمتها
لسياق محدد .ميكن للممارس أن يقترح أعماال ً بديلة لتحقيق املعيار.
أخيراً ،تغطي املالحظات اإلرشادية نقاطا ً محددة من املمارسة اجليدة للنظر
فيها عند تطبيق احلد األدنى للمعايير وأقلمة أعمال رئيسية في األوضاع
اخملتلفة .تقدم النصح حول القضايا ذات األولوية والتعامل مع الصعاب
العملية ،بينما توفر أيضا ً املعلومات والتعريفات الداعمة.

من ينبغي أن يستخدم احلد األدنى للمعايير من “آيني”؟
ينبغي لكل األطراف املعنية املنخرطة في للتعليم في حاالت الطوارىء :اجلهوزية،
اإلستجابة والتعافي ،مبا في ذلك خفض أخطار الكوارث والتخفيف من حدة النزاعات ،أن
تستخدم وتشجع احلد األدنى للمعايير وأعمال رئيسية واملالحظات اإلرشادية .توفر إطار
عمل من املعرفة التقنية واملمارسة اجليدة لضمان الوصول الى تعليم نوعي وآمن وجلمع
األطراف املعنية على املستويني الوطني والعاملي .تضم األطراف املعنية:
• •سلطات التعليم على املستويني احمللي والوطني؛
• •وكاالت األمم املتحدة؛
• •الوكاالت املانحة الثنائية واملتعددة الطرف؛
• •املنظمات غير احلكومية واملنظمات املستندة الى اجملتمع احمللي ،مبا في ذلك
جمعيات األهل واملعلمني؛
• •املعلمون والعاملون اآلخرون في التعليم واحتادات املعلمني؛
• •جلان تنسيق قطاع التعليم ومجموعات التعليم؛
• •مستشارو التعليم؛
• •الباحثون واألكادمييون؛
• •املدافعون اإلنسانيون وعن حقوق اإلنسان.
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مقدمة

كيف ميكنني أقلمة احلد األدنى ملعايير التعليم من “آيني” في سياقي احمللي؟

هناك حتما ً توتر بني املعايير العاملية ،استنادا ً الى حقوق اإلنسان ،والقدرة على تطبيقها
في الواقع .املعايير حتدد أهداف الوصول الى تعليم نوعي باملعاني العاملية ،بينما مت ّثل
األفعال الرئيسية خطوات معينة ضرورية إلجناز كل معيار .مبا أن كل سياق يختلف ،فإن
أعمال رئيسية في الكتيب يجب أن تتكيف مع كل وضع محلي محدد .مثالً ،إن العمل
الرئيسي في شأن نسبة التالميذ لكل معلم ينص على أنه “ينبغي توظيف عدد كاف
من املعلمني لضمان نسبة مالئمة من التالميذ لكل معلم” (أنظر املعيار  ١للمعلمني
وغيرهم من الهيئة التعليمية ،املالحظة اإلرشادية  ،٥صفحة  .)٩٧هذا يجب تأطيره عبر
حتديد النسبة املقبولة محليا ً لعدد التالميذ لكل معلم بالتشاور مع األطراف املعنية.
رمبا تكون نسبة  ٦٠تلميذا ً لكل معلم مقبولة في حال الطوارىء القصوى ،إال أنه ميكن
التوقع لهذا الرقم أن يتحسن ليصل الى  ٣٠أو  ٤٠تلميذا ً لكل معلم في األزمة املزمنة أو
سياق التعافي .إن السياق ،مبا في ذلك املوارد املتاحة ،ومرحلة الطوارىء يجب أن يؤخذا في
اإلعتبار في حتديد األعمال املؤطرة املقبولة محلياً.

مثالياً ،ينبغي لعملية التأطير أن جتري قبل بداية أي حال طوارىء كجزء من اجلهوزية
والتخطيط الرديف تعليمياً .أظهرت جتربة مستخدمي احلد األدنى للمعايير من “آيني” أن
التأطير يكون أكثر فعالية عندما يجري كممارسة مشتركة وتعاونية .وحيث تنشط ،فإن
جلنة تنسيق للقطاع التعليمي أو مجموعة للتعليم تشكل منتدى مثاليا ً يجري فيها
تطوير أعمال مناسبة محليا ً ملموسة وقابلة للتطبيق للوفاء باملعايير (للحصول على
ارشادات حول تأطير احلد األدنى للمعايير من “آيني” ،راجع حقيبة أدوات “آيني”:
www.ineesite.org/kit
في بعض األحيان ،جتعل العوامل احمللية حتقيق احلد األدنى للمعايير وأعمال رئيسية أمرا ً
متعذرا ً على املدى القصير .عندما يحصل هذا ،من الضروري التأمل في املوضوع وفهم
الفجوة بني املعايير وأعمال رئيسية املدرجة في الكتيب والواقع في السياق احمللي .ينبغي
فحص التحديات وحتديد إستراتيجيات التغيير من أجل حتقيق املعايير .ومن ثم ميكن
تطوير استراتيجيات البرنامج والسياسة والشروع في املناصرة لتقليص تلك الفجوة.
طور احلد األدنى للمعايير من “آيني” لتحسني الطريقة التي يكون فيها العمل اإلنساني
مسؤوال ً حيال حقوق التعليم وحاجات الناس املتأثرين بالكوارث .الهدف هو إحداث تغيير
جوهري في حياة الناس املتأثرين باألزمة .ال ميكن ألي كتيب وحده أن ينجز ذلك  -ولكن أنت
ترحب “آيني” برد فعلكم على نسخة  ٢٠١٠من احلد األدنى ملعايير التعليم ،إذ أنه
ميكنكّ .
يساعد في درس أي مراجعة مستقبلية .الرجاء استعمال استمارة رد الفعل في نهاية
الكتيب أو على موقع www.ineesite.org/feedback
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أدوات تساعد في تطبيق وإضفاء الطابع املؤسسي على احلد األدنى
ملعايير التعليم
إن املواد التي تساعد في تطبيق احلد األدنى ملعايير التعليم وإضفاء الطابع
املؤسسي عليها متوافرة على موقع “آيني”.
www.ineesite.org/standards
ترجمات احلد اإلدنى ملعايير التعليم من “آيني”:
www.ineesite.org/translations
إن نسخة عام  ٢٠٠٤من كتيب احلد األدنى ملعايير التعليم من “آيني” متوافرة في
 ٢٣لغة .ستترجم النسخة احلالية الى العربية ،الفرنسية ،األسبانية ،البرتغالية،
ولغات أخرى.
حقيبة أدوات “آيني”:
www.ineesite.org/toolkit
حتتوي حقيبة أدوات “آيني” على كتيب احلد األدنى ملعايير التعليم من “آيني”،
ومواد تدريبية وترويجية (ومنها كل الترجمات) ،باإلضافة الى أدوات عملية ألقلمة
املؤشرات في السياق احمللي من أجل حتقيق املعايير .إن األدوات مرتبطة بكل نطاق
ضمن الكتيب وكذلك بالقضايا الرئيسية املذكورة في الكتيب .كذلك حتتوي
حقيبة األدوات على مجموعة من أدوات “آيني” التي طورت لتكمل وتدعم كتيب
احلد األدنى للمعايير من “آيني” :مثالً ،املالحظات اإلرشادية لبناء مدارس أكثر أماناً،
املالحظات اإلرشادية لتعويض املعلم ،املالحظات اإلرشادية للتعليم والتع ّلم ،دليل
اجليب للتعليم اجلامع ودليل اجليب حول النوع االجتماعي.
األدوات املرجعية للحد األدنى للمعايير من “آيني”:
www.ineesite.org/MSreferencetool
هذه األداة هي دليل مرجعي سريع في شكل كتيب “غير قابل للتلف” ،ويشمل كل
املعايير ،اخلطوات الرئيسية ،واملالحظات اإلرشادية بشكل سهل القراءة.
قوائم الكشف إلضفاء الطابع املؤسسي على احلد األدنى للمعايير من “آيني”:
www.ineesite.org/institutionalisation
طورت قوائم الكشف هذه الستهداف حاجات خاصة ألنواع مختلفة من املنظمات
(وكاالت األمم املتحدة ،املنظمات غير احلكومية ،احلكومات ،املانحون وهيئات
توضح هذه القوائم مجموعة من اخلطوات
التنسيق التربوي ومجموعات التعليم)ّ .
التي ميكن للمنظمات أن تتبعها من أجل إدخال احلد األدنى للمعايير داخليا ً في
العمل الثنائي الطرف واملتعدد الطرف.
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مقدمة

كيف ينبغي أن أستخدم احلد األدنى ملعايير التعليم من “آيني”؟

استخدم دائما ً املعايير املؤسسية عند تطبيق املعايير في نطاقات أخرى :الوصول الى
التعليم والبيئة التعلمية ،التعليم والتع ّلم ،املعلمون وغيرهم من الهيئة التعليمية،
وسياسة التعليم .إقرأ أيضا ً املقدمة املوجزة لكل نطاق من املعايير ،والتي حتدد املواضيع
األساسية املناسبة لذلك النطاق .ميكن إيجاد أدوات تقنية حول التجربة اجليدة
للمساعدة في تطبيق املعايير في حقيبة أدوات “آيني”www.ineesite.org/toolkit :
صمم كتيب احلد األدنى ملعايير التعليم من “آيني” كي يستخدم خالل اإلستجابة
اإلنسانية من أجل التخطيط والتنفيذ واملراقبة والتقييم (أنظر املثال رقم  ١في األسفل).
سيستخدم بطريقة أكثر فعالية إذا كانت األطراف املعنية بالتعليم مطلعة مسبقا ً
على الكتيب وحاصلة على تدريب عليه قبل استعماله خالل اإلستجابة حلال الطوارىء
القصوى (أنظر املثال رقم  ٢في األسفل) .إن الكتيب قيم كمساعد تدريبي من أجل
بناء القدرات .كذلك ميكن استخدامه كأداة مناصرة أثناء التفاوض على حيز إنساني
وعلى توفير املوارد (أنظر املثال رقم  ٣في األسفل) .الكتيب مفيد في اجلهوزية للكوارث
والتخطيط الرديف والتنسيق القطاعي.

ميكننا الوفاء باحلد األدنى ملعايير التعليم من “آيني”

منذ إطالقه عام  ،٢٠٠٤برهن كتيب احلد األدنى ملعايير التعليم من “آيني” أنه أداة فعالة
في أكثر من  ٨٠دولة بغية تشجيع التعليم النوعي من بداية حالة الطوارىء وحتى
مرحلة التعافي .تقدم املعايير إطار عمل مشترك وتسهل تطوير أهداف مشتركة بني
األطراف املعنية اخملتلفة ،مبا في ذلك أعضاء في احلكومات واجملتمعات والوكاالت الدولية.
أفاد مستخدمو احلد األدنى ملعايير التعليم من “آيني” أن الكتيب يساعد في:
• •ضمان أن اجملتمعات تنخرط بطريقة ذات مغزى في تصميم وتطبيق برامج التعليم
في حاالت الطوارىء وحتى التعافي؛
• •تنسيق أفضل في عمليات التقومي واإلستجابة تعليمياً؛
• •تقوية أنظمة التعليم الوطنية؛
• •املساهمة في حتسني توصيل اخلدمة؛
• •مراقبة العمل التعليمي وتقوميه في حاالت الطوارىء وحتى التعافي والتنمية؛
• •بناء القدرات لزيادة املعرفة واملهارات في تطبيق برامج تعليم عالية النوعية؛
• •توجيه استثمار املانحني في قطاع التعليم.
إن احلد األدنى ملعايير التعليم من “آيني” يخدم كذلك كأداة محاسبة رئيسية ملقدمي
التعليم .إن الوكاالت املانحة تستخدم املعايير بازدياد مطرد كإطار عمل للنوعية
واحملاسبة في مشاريع التعليم التي تدعمها.
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في ما يلي أمثلة عن كيفية استخدام املعايير في سياقات محددة:
1-1إعادة تأهيل مدارس في العراق :بعد القتال الذي أدى الى تهجير أناس من بيوتهم،
استخدم احلد األدنى ملعايير من “آيني” لدرس إعادة تأهيل خمس مدارس رسمية في
مدينة الفلوجة .في عام  ،٢٠٠٧شارك التالميذ واألهل واملعلمون والعائدون والناس
الذين بقوا أثناء القتال ،في نقاشات مجموعات تركيز لتحديد املناطق ذات األولوية
في برنامج التأهيل املدرسي .اعتمادا ً على التوجيه في معايير مشاركة اجملتمع ونطاق
الوصول الى التعليم والبيئة التعلمية ،أعطيت األولوية للمياه والصرف الصحي
وجتهيز صفوف التدريس وشكلت جلنة تعليم مجتمعي .ولضمان مشاركة النساء
في اللجنة ،اجتمعت موظفات من املشروع مع أمهات وتلميذات في منازلهن لتحديد
أسباب اإللتحاق املنخفض لإلناث باملدرسة .وجرت معاجلة هواجس حول سالمة ذهاب
التلميذات الى املدرسة من خالل ترتيب بني الفتيات للمشي الى املدرسة سوية أو مع
مرافق .إن القلق من املعلمني العازبني في املدارس دفع جلنة التعليم اجملتمعي للعمل مع
ّ
الشفاف ّية في ما يتعلق بإجراءات التوظيف .وهذا ما طمأن األهل
إدارة املدرسة لزيادة
الى أنه ميكن الوثوق بأن املعلمني يتصرفون مبسؤولية مع بناتهم ،مما ساعد في زيادة
اإللتحاق املدرسة.
2-2التنسيق بني الوكاالت عقب تسونامي احمليط الهندي :تكبدت أندونيسيا أسوأ اخلسائر
البشرية واألضرار املادية من الزلزال والتسونامي في كانون األول  .٢٠٠٤في إقليم آتشيه،
قتل أكثر من  ٤٤ألف تلميذ و ٢٥٠٠مع ّلم وعامل في التعليم ،وفقد  ١٥٠ألف من الناجني
الوصول الى مرافق تعليمية مناسبة .في اإلستجابة ،جرى اإلقرار على نطاق واسع
باحلد األدنى ملعايير التعليم من “آيني” باعتباره تصميما ً مالئما ً وأداة تطبيقية ،مما أتاح
مستوى أوسع من التنسيق واملمارسة األحسن أثناء مرحلة الطوارىء .باستخدام احلد
األدنى للمعايير حول التنسيق ،شكلت السلطات احمللية والوكاالت العاملية جلنة تنسيق
للتعليم اجتمعت دوريا ً في باندا آتشيه .قامت مجموعة عمل الوكاالت املشتركة للحد
األدنى للمعايير بتدريب موظفي الوكاالت حول استخدام احلد األدنى للمعايير ،وجرى
تقاسم اخلبرات والتجارب اجليدة .وترجم الكتيب بسرعة للغة الباهاسا اإلندونيسية
واستخدمته وزارة التربية اإلقليمية في آتشيه .جرت اإلستفادة من عبرة رئيسية وهي
أهمية استمرارية املوظفني في احملافظة على وتيرة التنسيق والتنفيذ في حال الطوارىء
القصوى .وأدى التضمني املنهجي لتدريبات احلد األدنى ملعايير التعليم من “آيني” في
توجيه املوظفني اجلدد الى أثر بارز في حتسني التنسيق في سياقات طارئة كهذه.
3-3تعزيز السياسة املتعلقة باملانحني :النروج واحد من خمسة مانحني يشيرون مباشرة
الى التعليم باعتباره جزءا ً من سياستهم اإلنسانية ،وهي تدعم “آيني” واحلد األدنى
للمعايير كثيراً .عام  ،٢٠٠٧شكلت وزارة اخلارجية النروجية فريق تعليم حلاالت الطوارىء
يلتزم ضمان زيادة الوعي ،التطبيق العملي واالستخدام املنهجي من الوكالة النروجية
للتنمية “نوراد” ووزارة اخلارجية وشراكائهما للحد األدنى ملعايير التعليم من “آيني”.
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مقدمة

ينصح فريق التعليم حلاالت الطوارىء كالً من وزارة اخلارجية و“نوراد” في مخصصات
املنح اخلاصة بالتعليم ويتشاطر املعلومات املالئمة من منشورات “آيني” مع الزمالء
املناسبني .يوصي بأنه ينبغي للمنظمات التي تتقدم بطلب دعم مالي من “نوراد” أن تصف
استخدامها للحد األدنى ملعايير التعليم من “آيني” .احلد األدنى ملعايير التعليم من “آيني”
ضم في مرجعيات املهمة السنوية املشتركة للمانحني الى جنوب السودان عام ،٢٠٠٨
ُ
والتي ضمت “اليونيسيف” والبنك الدولي واالحتاد األوروبي .وتاليا ً فإن “نوراد” شجعت
على استخدام ومأسسة احلد األدنى ملعايير التعليم من “آيني” من املنظمات املانحة
الشريكة ووزا ة التعليم في جنوب السودان ،اجلهة املسؤولة عن إعادة بناء قطاع التعليم.
وتتلقى “نوراد” الدعم في مأسستها احلد األدنى للمعايير من منظمات غير حكومية
نروجية أعضاء في “آيني” .بدوره ،فإن فريق التعليم حلاالت الطوارىء يشجع املنظمات
غير احلكومية النروجية األخرى واملؤسسات البحثية على تبني املعايير والعودة اليها
في تطوير برامجهم .إن دعم احلكومة النروجية لـ“آيني” وتطبيقها احلد األدنى ملعايير
التعليم يعكسان دورها القيادي في النقاشات واملناظرات العاملية حول التعليم ،وحتديدا ً
حول املعلمني ،واجلندر وحاالت الطوارىء.
للحصول على أمثلة أُخرى حول تطبيق احلد األدنى ملعايير التعليم من “آيني” وأثره حول
العالم ،راجعواwww.ineesite.org/MScasesstudies :

صالت استراتيجية
ما هي الصالت بني احلد األدنى للمعايير من “آيني” واحلد األدنى ملعايير مشروع
“اسفير” للعمل اإلنساني؟

إن امليثاق اإلنساني واحلد األدنى للمعايير في اإلستجابة للكوارث من مشروع “اسفير”،
اللذان أطلقتهما عام  ١٩٩٧مجموعة منظمات غير حكومية انسانية وحركة الصليب
األحمر والهالل األحمر ،يبينان ما يحق توقعه للناس املتأثرين بالكوارث من مساعدة
إنسانية .إن كتيب “اسفير” يتضمن امليثاق اإلنساني واحلد األدنى ملعايير قطاعات إمدادات
املياه ،تشجيع النظافة والصرف الصحي ،األمن الغذائي والتغذية ،السكن ،اإلستقرار
واملواد غير الغذائية ،والعمل الصحي.
يعكس احلد األدنى ملعاييرمن “آيني” املعتقدات األساسية ملشروع “اسفير” :إن كل
اخلطوات املمكنة ينبغي أن تتخذ لتخفيف معاناة البشر الناجمة عن املصائب والنزاعات،
وإن جميع الناس املتضررين من الكوارث يستحقون حياة كرمية .في تشرين األول ،٢٠٠٨
وقع مشروع “اسفير” و“آيني” اتفاق مرافقة يعترف مشروع “اسفير” مبوجبه بجودة احلد
األدنى ملعايير التعليم من “آيني” وبالعملية اإلستشارية الواسعة النطاق التي أدت الى
تطويرها.
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وعلى هذا النحو ،يوصي مشروع “اسفير” باستخدام احلد األدنى للمعايير من “آيني”
كمعايير مرافقة ومكملة للميثاق اإلنساني من مشروع “اسفير” واحلد األدنى للمعايير
صالت
لديه في اإلستجابة للكوارث .إن اتفاق املرافقة يعزز أهمية ضمان أن حتصل ِ
القطاعات املشتركة بني التعليم والقطاعات التي ميثلها “اسفير” عند بداية حال
الطوارىء .يهدف هذا الى حتسني نوعية املساعدة املقدمة الى الناس املتأثرين باألزمات
وتعزيز محاسبة النظام اإلنساني في اجلهوزية واإلستجابة للكوارث.
إن التوجيه املناسب من كتيب “اسفير” مشار اليه مرات عدة في هذه النسخة من كتيب
“آيني” للحد األدنى للمعايير .وعالوة على ذلك ،فإن التوجيه حول التعليم دمج في نسخة
عام  ٢٠١١من كتيب “اسفير” .إن استخدام احلد األدنى للمعايير من “آيني” كمرافق لكتيب
“اسفير” سيساعد على ضمان أن صالت القطاعات املشتركة ستحصل عبر تقوميات
احلاجات املتعددة القطاعات ،يليها التخطيط املشترك واإلستجابة الكلية.
للمزيد من املعلومات حول امليثاق اإلنساني من “اسفير” واحلد األدنى للمعايير لديه في
اإلستجابة للكوارث ،أضغط على الرابطwww.sphereproject.org :

ما هي الصالت بني احلد األدنى ملعايير التعليم من “آيني” ومجموعة التعليم
من اللجنة املشتركة الدائمة بني الوكاالت؟

إن مجموعة التعليم ،التي تشارك في قيادتها عامليا ً “اليونيسيف” ومنظمة “غوث
األطفال” ،متثل التزاما ً للقدرة على التوقع ،واجلهوزية واإلستجابة في مجال التعليم في
حاالت الطوارىء .وحيث تعمل ،فإن مجموعة التعليم هي آلية تنسيق رئيسية لدعم
الدول في حتديد احلاجات التعليمية في األوضاع الطارئة والرد عليها بصورة مشتركة
وبطريقة منسقة .إن احلد األدنى ملعايير التعليم من “آيني” هو األداة املؤسسية التي
تستخدمها مجموعة التعليم لتوفير إطار عمل يضمن رد تعليمي نوعي .إن مجموعة
التعليم العاملية ومجموعات التعليم اخلاصة بالدول تستخدم املعايير لكي:
• •حتسني نوعية التنسيق بني أعضاء اجملموعة ،وتيسير احلوار ما بني الوكاالت وتطوير
الغايات املشتركة؛
• •حتسني التخطيط والتطبيق للجهوزية ،وتخفيف األخطار واإلستجابة ،مبا في ذلك
من خالل عمليات تقومي احلاجات املشتركة وما يتصل بها  -من مراقبة وتقييم؛
• •تدريب املوظفني والشركاء ودعم جهود تنمية القدرات؛
• •تأطير تطوير نداءات التمويل؛
• •رعاية احلوار ما بني الوكاالت واملدافعة بني أعضاء اجملموعة واملانحني والقطاعات األخرى.
ملزيد من املعلومات ،زوروا املوقع اآلتي:
http://oneresponse.info/GlobalClusters/Education

16

احلد األدنى ملعايير التعليم :اجلهوزية ،اإلستجابة ،التعافي

مقدمة

أسئلة متداولة في شأن احلد األدنى ملعايير التعليم من “آيني”
كيف نضمن أن احلد األدنى ملعايير التعليم من “آيني” يعزز معايير
التعليم احلكومية احلالية؟

طورت وزارات عدة للتربية معايير تعليم وطنية“ .آيني” تدعم السلطات الوطنية
وتعترف بدورها القيادي في سن قوانني ووضع سياسات وفي ضمان توفير اخلدمات
التعليمية األساسية جلميع األطفال الذين يعيشون في البلد ،وبينهم الالجئون
والنازحون وأبناء األقليات .وفي األوضاع حيث توجد معايير وطنية ،ينبغي حتليل
االختالفات في النطاق والهدف واحملتوى بني هذه املعايير واحلد األدنى ملعايير من
“آيني” .أظهرت التجربة أن احلد األدنى للمعايير من “آيني” يتناسب عموما ً مع
معايير التعليم الوطنية .إنه أداة مفيدة لتكمل وتتمم وتساعد في حتقيق املعايير
الوطنية .يوفر استراتيجيات لتطبيقها وتوجيها ً محددا ً لألوضاع الطارئة التي قد
ال يجري التعامل معها متاما ً في السياسات واالستراتيجيات الوطنية.

احلد األدنى ملعايير التعليم من “آيني” يحدد معايير رفيعة  -ملاذا يسمى
“األدنى”؟

مبا أن احلد األدنى للمعايير من “آيني” يرتكز على احلق بالتعليم ،كما هو مد ّون في
العديد من الصكوك القانونية واالتفاقات الدولية ،فإن التوجيه ضمن الكتيب ال
ميكن وضعه دون تلك احلقوق .قد تبدو املعايير عالية ألنها تصف حقوق اإلنسان
املتفق عليها دوليا ً باإلضافة الى التجربة اجليدة ،لكنها حتدد أيضا ً املتطلبات الدنيا
للتعليم النوعي والكرامة اإلنسانية.

هل هناك طرق الستخدام احلد األدنى للمعايير من “آيني” عندما تكون
املوارد املالية والتعليمية محدودة؟

إن احلد األدنى للمعايير من “آيني” مفيد بثالث طرق في السياقات حيث تكون
املوارد محدودة .أوالً ،إن العديد من مظاهر املعايير تع ّرف التجربة اجليدة من دون
يحسن نوعية العمل اإلنساني
تطلب نفقات كثيرة أخرى ،لكن تطبيقها ميكن أن
ّ
والتعليمي .وهذا يساعد في توفير الوقت واملوارد على املدى الطويل وميكن أن
يساهم في نتائج إيجابية أكثر استدامة .ثانياً ،إن احلد األدنى للمعايير من “آيني”
ميكن أن يستخدم للمناصرة في متويل إضافي وأكثر فعالية للتعليم في حاالت
الطوارىء والتعافي .ثالثاً ،إن استخدام احلد األدنى للمعايير من “آيني” يضمن أن
سلطات التعليم واملنظمات األخرى ستتخذ قرارات جيدة عند بدء اإلستجابة
وستتجنب تكاليف حتسني برنامج ما أو نظام ما ضعيف التصميم.
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مشاركة اجملتمع

املعيار ١
املشاركة

املعيار ٢
املوارد

املعيار ٣
املراقبة

التحليل
املعيار ٢
استراتيجيات
االستجابة

املعايير املؤسسية

التنسيق

املعيار ١
التنسيق

املعيار ١
التقومي

يشارك أعضاء
توضع آليات
حتدد موارد
جترى تقوميات
اجملتمع بفاعلية اجملتمع وحترك تنسيق للتعليم تعليمية في
وشفاف ّية وبال
وتستخدم وتدعم األطراف أوانها حلال
متييز في حتليل لتنفيذ فرص املعنية العاملة
الطوارىء
اإلستجابة
لضمان
تعليمية
وبطريقة
التعليمية ،مناسبة للعمر .الوصول الى
شاملة،
وتخطيطها،
ّ
التعليم النوعي
شفافة
وتصميمها،
واستمراريته.
ومشتركة.
وتنفيذها،
ومراقبتها
وتقوميها.

املعيار ٤
التقييم

تشمل
تقييمات
القيام مبراقبة
استراتيجيات دورية لشاطات غير منحازة
اإلستجابة
ومنهجية
اإلستجابة
التعليمية
التعليمية حتسن نشاطات
ّ
ً
ا
وصف
اجلامعة
االستجابة
واحلاجات
واضحا ً
للسياق،
التعليمية
التعلمية
ّ
وللعوائق أمام
وتعزز املساءلة.
املتنامية
احلق بالتعليم
للسكان
واالستراتيجيات
املتأثرين.
لتخطي تلك
العوائق.

يشرح هذا الفصل املعايير حول:
• •مشاركة اجملتمع :املشاركة واملوارد
• •التنسيق
• •التحليل :التقومي ،استراتيجيات اإلستجابة ،املراقبة ،التقييم.
فعالة .هي األساس لتطبيق
إن املعايير املوصوفة هنا حرجة من أجل استجابة تعليمية ّ
ّ
معايير الوصول الى التعليم والبيئة التعلم ّية ،التعليم والتعلم ،املعلمني وغيرهم من
الهيئة التعليمية ،وسياسة التعليم.
الفعالة حلاالت الطوارىء الى املشاركة اجملتمعية الناشطة
تستند اإلستجابة التعليمية
ّ
– العمليات والنشاطات التي ّ
متكن الناس من املشاركة في عمليات صنع القرار والعمل
حيال مواضيع التعليم .إن مشاركة اجملتمع وحسه بامللكية يعززان احملاسبة ويقويان حشد
تسهل
املوارد احمللية ويدعمان استمرارية اخلدمات التعليمية على املدى الطويل .املشاركة
ّ
التع ّرف على مواضيع التعليم اخلاصة بالسياق احمللي وطرق التعامل معها .بهذه الطريقة،
تساعد مشاركة اجملتمع في التقومي والتخطيط والتنفيذ واإلدارة واملراقبة في ضمان أن
وفعالة.
اإلستجابات التعليمية ستكون مالئمة ّ
إن مشاركة اجملتمع ينبغي أن تتضمن بناء قدرات أفراد اجملتمع احمللي والبناء على النشاطات
التعليمية اجلارية أصالً .من املهم للغاية أن يشارك األطفال والشباب ،الذين ميكنهم
املساهمة في تكيف اجملتمع وتعافيه.
هناك درجات وأشكال عدة من املشاركة .تراوح املشاركة الرمزية بني استخدام اخلدمات الى
قبول القرارات التي يتخذها آخرون .أما املشاركة الكاملة فتشير الى املساهمة الناشطة
من حيث الوقت واالنخراط املباشرة في صنع القرار اخلاص بالنشاطات التعليمية
فعالة في
وتخطيطها وتنفيذها .أظهرت التجربة أن املشاركة الرمزية وحدها ليست ّ
توفير استجابات تعليمية نوعية ودائمة .إن املشاركة الكاملة واجلامعة غالبا ً ما تكون
صعبة املنال في أوضاع الطوارىء ،لكن من املهم العمل في هذا االجتاه.
ينبغي للسلطات التعليمية ،املسؤولة عن ضمان حق التعليم للجميع ،أن تقود تنسيق
اإلستجابة التعليمية .وينبغي للهيئات اإلنسانية الدولية املعنية أن تقدم الدعم وبناء
القدرات لدى السلطات التعليمية ومنظمات اجملتمع املدني والالعبني احملليني ،مع مراعاة
عدم التعدي على أدوارها املشروعة .وحيث تفتقر سلطات التعليم الى القدرة أو الشرعية،
ميكن تسليم القيادة بالتوافق الى جلنة تنسيق مشتركة بني الوكاالت،
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مثل مجموعة التعليم أو أي مجموعة تنسيق قطاعية أخرى .إن تنسيق االستجابة
ّ
وشفافا ً
التعليمية ينبغي أن يكون آنيا ً
ّ
ومركزا ً على النتائج وخاضعا ً للمساءلة من اجملتمع
احمللي املتأثر.

إن السياق احمللي والطبيعة املتطورة حلال الطوارىء يحتاجان الى حتليل وفهم مناسبني
من أجل اإلستجابة بفعالية وضمان أن االستجابات التعليمية “غير مؤذية” .ينبغي
لتحليل قطاع التعليم أن يحصل جنبا ً الى جنب مع القطاعات اإلنسانية األخرى .الهدف
هو حتديد طبيعة حال الطوارىء ،وأسبابها وآثارها على الناس ،وقدرة السلطات احمللية
على الوفاء بواجباتها القانونية واإلنسانية .يينبغي للتحليل أن يأخذ في االعتبار الظروف
االقتصادية ،واملعتقدات الدينية واحمللية ،واملمارسات االجتماعية ،والعالقات اجلندرية،
والعوامل السياسية واألمنية ،وآليات التأقلم والتطورات املستقبلية املتوقعة .ينبغي
حتديد مكامن الضعف واحلاجات واحلقوق والقدرات لدى اجلماعات واملؤسسات املتأثرة ،مبا
في ذلك املوارد احمللية والفجوات في خدمات التعليم جلميع املتعلمني .ومن الضروري أيضا ً
تكوين فهم ملدى معرفة اجملتمع احمللي باألخطار احمللية واملهارات التي لدى أفراده أو التي
يحتاجون الى تطويرها للقيام بأعمال الوقاية واالستجابة.
ّ
وشفافة ومتاحة
مفصلة
إن جمع املعلومات وحتليلها ينبغي أن ينتج بيانات تعليمية
ّ
لعامة الناس ،وضرورية لكل مراحل حال الطوارىء وصوال ً الى التعافي .إن عملية جمع
املعلومات وحتليلها ميكن أن تساهم من دون قصد في النزاع وعدم االستقرار ،وينبغي
اإلعتناء بذلك لتفادي هذا األمر .إن املراقبة والتقييم الدوريني لالستجابة التعليمية
ّ
وشفافة .ينبغي تقاسم
وللحاجات التعليمية املتنامية ينبغي أن تكون عملية جامعة
تقارير املراقبة والتقييم ،مبا في ذلك الدروس املستقاة ،من أجل حتسني االستجابات
التعليمية املستقبلية.
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املعيار  ١ملشاركة اجملتمع احمللي :املشاركة
يشارك أعضاء اجملتمع احمللي بنشاط وشفاف ّية ومن دون متييز في حتليل االستجابات
التربوية وتخطيطها وتصميمها وتنفيذها ومراقبتها وتقييمها.

أعمال رئيسية (للقراءة بالتزامن مع املالحظات اإلرشادية)

• •تشارك مجموعة من أعضاء اجملتمع احمللي بنشاط في حتديد أولوية النشاطات
وفعال وعادل (أنظر
التعليمية وفي التخطيط لها لضمان توصيل تعليم سليم ّ
املالحظات اإلرشادية .)٤ - ١
ّ
الهشة (أنظر املالحظات
• •تضم جلان التعليم اجملتمعي ممثلني من كل اجملموعات
اإلرشادية .)٤ - ١
• •يشارك األطفال والشباب بنشاط في تطوير النشاطات التعليمية وتنفيذها
ومراقبتها وتقوميها (أنظر املالحظة اإلرشادية .)٥
• •تشارك مجموعة واسعة من أعضاء اجملتمع احمللي في التقديرات وحتليل السياقات
والتدقيقات االجتماعية للنشاطات التعليمية واملراجعات املشتركة للموازنة
ونشاطات تخفيف األخطار (أنظر املالحظة اإلرشادية .)٦
• •تتوافر فرص التدريب وبناء القدرات ألعضاء اجملتمع احمللي (أنظر املالحظة اإلرشادية .)٧

مالحظات إرشادية

1 -1املشاركة اجلامعة للمجتمع احمللي :ينبغي لسلطات التعليم واألطراف
املعنية األخرى أن تكفل مشاركة اجملتمع احمللي في حتليل اإلستجابات التعليمية
وتخطيطها وتصميمها وتنفيذها ومراقبتها وتقييمها .وينبغي أن يتمكن أي
عضو في اجملتمع احمللي املتأثر أن يشارك ،بصرف النظر عن العمر والنوع االجتماعي
والعرق والدين وامليل اجلنسي واحلاجات اخلاصة واإلصابة بفيروس “أتش آي في” أو
أي عامل آخر.
ينبغي لسلطات التعليم واألطراف األخرى املعنية أن تنخرط مع اجملتمع احمللي
في حتديد:
—حاجات التعليم لكل املتعلمني؛
—املوارد البشرية واملادية واملالية املتوافرة محلياً؛
—العالقات املوجودة واملتغ ّيرة بني الصبيان والبنات وبني الشباب والكبار؛
—ديناميات السلطة ضمن اجملتمع احمللي ،مبا في ذلك العالقات بني مجموعات
الناطقني بلغة واحدة وأي مجموعات ميكن أن تستثنى؛
—املواضيع واخملاوف والتهديدات األمنية؛
—طرق حماية مراكز التعليم ،واملوظفني واملتعلمني من أي هجوم محتمل ،مبا في
ذلك العنف اجلندري؛
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—األخطار احمللية ،املواقع اآلمنة والتي ميكن الوصول إليها للمدارس واملساحات
التعلم ّية األخرى ،واملقاربات احمللية خلفض أخطار الكوارث.
—طرق دمج الرسائل التعليمية املناسبة التي تنقذ احلياة وتأخذ في االعتبار
ظروف النزاع في كل مظاهر االستجابة التعليمية ،مبا في ذلك الرسائل التي
تتعامل مع التهديدات الصحية الرئيسية للمجتمع احمللي.
إن هياكل دعم الصالت األقوى بني العائلة واجملتمع احمللي واملدارس واملساحات
التعلمية األخرى ينبغي أن تطور بطريقة مشتركة وجامعة واستشارية (أنظر أيضا ً
املالحظتان اإلرشاديتان  ٣ - ٢في األسفل؛ املعيار  ١للتحليل ،املالحظة اإلرشادية
 ٣على الصفحه ٢٤؛ املعيار  ٢للتحليل ،املالحظة اإلرشادية  ٥على الصفحة 43؛
املعيار  ٣للتحليل ،املالحظات اإلرشادية  ٣ - ١على الصفحتني 47 - 45؛ واملعيار ٤
للتحليل ،املالحظتان اإلرشاديتان  ٤ - ٣على الصفحتني .)32 - 31
“2 -2جلنة التعليم اجملتمعي” تشير الى مجموعة حتدد احلاجات التعليمية وحقوق
جميع املتعلمني في اجملتمع احمللي وتتعامل معها .ميكن للتسميات البديلة أن
تشمل “جمعية االهل واملعلمني” أو “جلنة إدارة املدرسة» .ميكنها أن تعاون اجملتمع
احمللي من خالل التدريب ونشاطات بناء القدرات أو عبر اإلنخراط مع سلطات
التعليم واألطراف األخرى املعنية لدعم برامج التعليم .إذا لم تكن هناك جلنة
تعليم مجتمعي ،ينبغي تشجيع تشكيلها (أنظر أيضا ً املالحظتان اإلرشاديتان ٣
و ٧في األسفل).
ينبغي للجنة التعليم اجملتمعي أن متثل كل اجملموعات في اجملتمع احمللي وميكن أن تضم:
—اداريو املدرسة ،املعلمون واملوظفون؛
—األهل أو مقدمو الرعاية؛
—األطفال والشباب؛
—موظفون من منظمات اجملتمع املدني
—ممثلون من املنظمات غير احلكومية واملنظمات الدينية؛
—زعماء تقليديون؛
—عاملون صحيون.
إن ضم ممثلني من اجملموعات الهشة مهم .ينبغي اختيار أعضاء جلنة التعليم
اجملتمعي عبر عملية مشاركة محلية مناسبة للسياق وتتيح للنساء والرجال
والفتيات والفتيان أن يشاركوا بصورة متساوية.
ّ
املعقدة ،حيث ميكن استغالل الفروقات االجتماعية مثل العرق،
في حاالت الطوارىء
القبيلة ،الدين والساللة ،ينبغي للجنة التعليم اجملتمعي أن تعمل مع اجلميع .فيما
يكون الشمول هو الهدف ،فإن سالمة األفراد واجلماعات تأتي في الطليعة.
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ينبغي للجان أن تهدف الى تأمني التعليم بصورة سليمة وغير منحازة ومناسبة
للجميع في اجملتمع احمللي .ينبغي أن يحصلوا على معرفة مباشرة بالسياق االجتماعي
 االقتصادي والسياسي املتغ ّير ،وأن يتواصلوا مع صانعي القرارات على كل املستويات(انظر أيضا ً املعيار  ١للتحليل ،املالحظة اإلرشادية  ٣ادناه.
3 -3األدوار واملسؤوليات ألعضاء جلنة التعليم اجملتمعي ينبغي أن حتدد بوضوح وميكن
أن تشمل:
—االجتماع دور ّيا ً لتتعامل مع املواضيع املهمة؛
—حفظ محاضر االجتماعات والقرارات؛
—حشد املساهمات املادية والعينية من اجملتمع احمللي؛
—حتديد املقاربات املالئمة التي تراعي العمر والثقافة لضمان أن البرامج
التعليمية حتترم حاجات املتعلمني وحقوقهم .تشمل األمثلة الرزنامات
املدرسية املرنة واملناهج املناسبة للعمر التي تعكس سياق اجملتمع احمللي؛
—التواصل مع اجملتمع احمللي وسلطات التعليم احمللية والوطنية لتشجيع
العالقات اجليدة بني أعضاء اجملتمع احمللي وصانعي القرار خارج اجملتمع احمللي؛
—ضمان أن األشخاص املسؤولني عن تأمني ايصال التعليم وجودته خاضعون
للمساءلة؛
—مراقبة توفير التعليم للمساعدة في ضمان جودة التعليم والتع ّلم؛
—جمع ومراقبة معلومات مصنفة حول من يشارك ومن ال يشارك في فرص
التع ّلم؛
—تشجيع األمن من الهجمات وتعزيز أمن املوظفني والتالميذ الذين يتنقلون من
املدرسة واليها؛
—ضمان أن خفض خطر الكوارث مشمول في توفير التعليم؛
—ضمان وجود دعم نفسي  -اجتماعي مناسب.
4 -4خطة عمل للتعليم احمللي :ينبغي لسلطات التعليم احمللية ،واجملتمع احمللي
وجلنة التعليم اجملتمعي أن تعطي األولوية للنشاطات التعليمية وأن تخطط
لها عبر عملية تخطيط مشتركة تؤدي الى خطة عمل للتعليم مرتكزة على
اجملتمع احمللي .ينبغي لهذه اخلطة أن تبنى على خطة العمل الوطنية ،إذا وجدت،
وأن توفر إطار عمل لتحسني نوعية برامج التعليم النظامية وغير النظامية.
ينبغي أن تعكس احلاجات ،احلقوق ،الهواجس والقيم لدى اجملتمع احمللي املتاثر بحال
الطوارىء ،وخاصة لدى املنتمني الى مجموعات ّ
هشة.
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تركز خطة عمل التعليم على ضمان اإلستدامة التعليمية .قد يكون لها عدة
أهداف ،تشمل:
—تطوير رؤية مشتركة حول كيف ميكن أن تصير بيئة التعليم والتع ّلم ،والتي
توصف من خالل النشاطات واملؤشرات واألهداف والبرنامج الزمني.
—أقلمة املناهج مع السياق احملدد ،مبا في ذلك حساسية النزاع وخفض خطر
الكوارث بالشكل املناسب؛
—االتفاق على تدابير للتوظيف واملراقبة وتدريب املوظفني وتعويض املعلمني
ودعمهم؛
—اعطاء األولوية ملقاربة مرتكزة على حقوق اإلنسان للحد من التمييز وايجاد
تفاهم مشترك بأن التعليم يجب أن يكون متوافراً ،متاحا ً للجميع ومتأقلما ً
ومقبوالً؛
—التوصل الى اتفاق والتزام مشترك حيال أولويات تطوير بيئة تعلم ّية آمنة
وداعمة ،مبا في ذلك حماية التعليم من الهجمات؛
—وصف الوظائف احملددة واملسؤوليات للسلطات التعليمية ،املسؤولة قانونا ً عن
حماية احلق بالتعليم ،ولألطراف األخرى املعنية بالتعليم .وهذا ميكن أن يشمل
حشد املوارد ،صون البنى التحتية وتطويرها ،والتنسيق مع الوكاالت اخلارجية
والقطاعات األخرى مبا في ذلك اإلستجابات اخلاصة باألمن الغذائي ،الصحة،
النظافة ،الغذاء ،إمدادات املياه ،والصرف الصحي.
ينبغي خلطط العمل أن تضم املراقبة والتقومي الدوريني من اجملتمع احمللي للمساعدة
في احلفاظ على مشاركة واسعة من اجملتمع احمللي (أنظر أيضا ً معيار التنسيق
 ١على الصفة 31؛ معيار التحليل  ،١املالحظة اإلرشادية  ٣على الصفحة 32؛
املعلمون وغيرهم من الهيئة التعليمية ،املعيار  ٢على الصفحة 98؛ املعيار ١
لسياسة التعليم ،املالحظة املعيار  ١لسياسة التعليم ،املالحظة اإلرشادية  ٦على
الصفحة ١١٠؛ املعيار  ٢لسياسة التعليم ،املالحظة اإلرشادية  ٣على الصفحه
١١٣؛ ومعايير “اسفير” في الفصول حول امدادات املياه والصرف الصحي وتشجيع
النظافة ،األمن الغذائي والتغذية ،والعمل الصحي).
5 -5مشاركة األطفال والشباب في النشاطات التعليمية :من حق األطفال
والشباب أن يلقوا آذانا ً صاغية في األمور التي تؤثر على حياتهم ،مبا في ذلك
تطوير النظام التعليمي وادارته .ينبغي أن يدعوا الى املشاركة في نقاشات في
أجواء سليمة وآمنة ومرحبة بهم تعزز احترام احلوار البنّاء .ميكن اتباع أساليب
مالئمة ثقافيا َ ملساعدة األطفال والشباب على التعبير عن أنفسهم ،مثل
الفن واملوسيقى والدراما (أنظر أيضا ً املعيار  ١لسياسة التعليم ،املالحظتان
اإلرشاديتان  ١و ٦على الصفحات .)110 - 107
ينبغي تدريب األطفال والشباب ملساعدتهم على حماية رفاهيتهم االجتماعية
والعاطفية ودعمها وكذلك لذويهم وأقرانهم.
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غالبا ً ما يكون األطفال والشباب مفيدين جدا ً في حتديد املتغيبني عن املدرسة بعد
حال الطوارىء وفي مساعدتهم على احلضور .ميكنهم أيضا ً مساعدة أقرانهم
الذين أصيبوا أو ذوي احلاجات اخلاصة في الوصول الى الفرص التعليمية .ينبغي
لبناء القدرات أن يشدد على قدراتهم إلطالق تغيير ايجابي ،مبا في ذلك بناء السالم
ومعاجلة األسباب اجلذرية للنزاعات والكوارث .مثالً ،ميكن للتدريب أن يدعم األطفال
والشباب في تقدمي تقارير ومنع االنتهاكات في البيئة التعلم ّية ،وفي املشاركة
في وساطة بني األقران أو حل النزاعات (أنظر أيضا ً املالحظة اإلرشادية  ٧في
األسفل؛ املعيار  ٢للوصول الى التعليم والبيئة التعلم ّية على الصفة 61؛ واملعيار
 ٣للمعلمني وغيرهم من الهيئة التعليمية ،املالحظتان اإلرشاديتان  ٦ - ٥على
الصفحة .)102
إن وظائف كتوزيع اإلمدادات وبناء املساكن ميكن أن توفر فرصا ً للشباب كي يشاركوا
في التخطيط والتنفيذ لنشاطات مهمة جملتمعاتهم احمللية .إن مشاركة كهذه
ميكن أن تقدم بدائل إيجابية من التورط في جماعات اجلرمية أو السالح ،ولها فوائد
نفسية  -اجتماعية كبيرة وتساعد اجملتمع احمللي األوسع على تقدير مساهمات
الشباب .إن مشاركة الشباب في تخطيط البرامج التربوية ومراقبتها وتقييمها،
وبخاصة التدريب على املهارات وتأمني وسائل العيش ،تساعد في ضمان أن هذه
البرامج تلبي حاجاتهم احلالية واملستقبلية .ينبغي القيام بجهود خاصة لتشجيع
الفتيات والشابات على املشاركة لضمان أن أصواتهن ستلقى آذانا ً صاغية ألن
وصولهن الى التعليم وحاجاتهن التعليمية ميكن أن يختلف عن وصول أقرانهن
الذكور (أنظر أيضا ً احلد األدنى ملعايير للتعافي االقتصادي بعد األزمات من شبكة
“سيب” ،معيار ايجاد فرص التوظيف ومستويات تطوير املشاريع).
6 -6التدقيقات االجتماعية هي تقييمات ترتكز الى اجملتمع احمللي لبرنامج التعليم.
وتستخدم من أجل:
—حتديد ما يتوافر للبرنامج من الناس والتمويل واملواد؛
—حتديد الفجوات؛
—مراقبة فعالية البرنامج.
قد ال يكون باإلمكان دائما ً اجراء تدقيقات اجتماعية في مراحل البدء أو املنتصف
من حال الطوارىء .إال أنّه ،في األزمات املزمنة الطويلة األمد أو في سياقات التعافي
املبكر ،فإن التدقيقات االجتماعية توفر للمجتمعات احمللية فرصا ً لتحسني
قدرتهم على مراقبة البرامج التعليمية بفعالية وتوثيق أي انتهاكات حلقوقهم .إن
املشاركة في التدقيقات االجتماعية أم ٌر مناسب حتديدا ً للشباب ،وبخاصة أولئك
غير املنتسبني الى التعليم النظامي أو غير النظامي .من املهم أن يتقاسم كل
أعضاء اجملتمع احمللي والسلطات املعنية نتائج التدقيقات االجتماعية( .أنظر املعيار
 ٤للتحليل على الصفحتني .)25 - 24
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7 -7تنمية القدرات ّ
متت املعرفة ،القدرة ،املهارات ،والسلوك ملساعدة الناس واملنظمات
على حتقيق أهدافهم .ينبغي بذل كل جهد لتحديد خبراء التعليم ،مبا في
ذلك املعلمني وغيرهم من الهيئة التعليمية وواضعي املناهج ،من بني السكان
املتأثرين كي يشاركوا في تخطيط البرنامج وتطبيقه .إذا لم يكن باإلمكان حتديد
خبرات محلية كافية ،أو إذا كان الناس غير قادرين أو غير راغبني في املساعدة
على (إعادة) تأسيس نظام التعليم ،فإن نشاطات تنمية القدرات ألعضاء اجملتمع
احمللي ميكن أن تكون أذذاك مناسبة .ينبغي للتقوميات أن تختبر القدرات واحلاجات
واالستجابات اخملتلفة لألطفال الذكور واإلناث ،والشباب والكبار في اجملتمع احمللي،
ّ
الهشة .ينبغي لبرامج التدريب أن تقدر قدرات اجملتمع احمللي
مبا في ذلك اجملموعات
على حتديد التدريب واحلاجات لبناء القدرات األخرى ووسائل التعامل معها .إن
نشاطات كهذه ينبغي أن تشجع حس امللكية واستمرارية برنامج التعليم عبر
اجملتمع احمللي وعبر التنسيق مع القطاعات األخرى.
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معيار  ٢ملشاركة اجملتمع :املوارد
يجري حتديد موارد اجملتمع وحشدها واستعمالها لتنفيذ فرص تعليمية مناسبة
للفئات العمرية.

أعمال رئيسية (للقراءة بالتزامن مع املالحظات اإلرشادية)

• •اجملتمعات احمللية والعاملون في التعليم واملتعلمون يحددون املوارد احمللية ويحشدونها
لتعزيز الوصول الى التعليم النوعي (أنظر املالحظات اإلرشادية .)٣ - ١
• •سلطات التعليم واجملتمع احمللي واألطراف املعنية بالشأن اإلنساني تعترف باملهارات
واملعارف املوجودة وتصمم برامج تعليم لالستخدام األقصى لهذه القدرات (أنظر
املالحظتان اإلرشاديتان .)٥ - ٤
• •السلطات الوطنية واجملتمع احمللي واألطراف املعنية بالشأن اإلنساني تستخدم موارد
اجملتمع احمللي لتطوير وأقلمة وتوصيل تعليم يتضمن خفض خطر الكوارث وتخفيف
النزاعات (أنظر املالحظة اإلرشادية .)٥

مالحظات إرشادية

1 -1موارد اجملتمع تشمل املوارد البشرية ،الفكرية ،اللغوية ،املالية واملادية املوجودة في
اجملتمع احمللي .عند تصميم استجابات التعليم وتخطيطها ،ينبغي حتديد املوارد
املتوافرة محل ّيا ً وحتليلها ملعرفة كيف ميكنها أن تساهم في التعليم.
إن موارد اجملتمع احمللي ال حتل محل املسؤوليات الشرعية للسلطات الوطنية .ميكن
حتسن سالمة التعليم والتعلم والوصول اليهما ونوعيتهما.
ملوارد اجملتمع احمللي أن ّ
إن املساهمات للبيئة املادية تشمل الدعم العمالي واملادي للبناء والصيانة واإلصالح
ملراكز تنمية الطفولة املبكرة واملدارس وغيرها من مساحات التع ّلم .أما املساهمات
في تشجيع حماية والرفاهية العاطفية واجلسدية واالجتماعية ،فيمكن أن تشمل
الدعم النفسي  -اإلجتماعي للمتعلمني واملعلمني وامليسرين ومقدمي الرعاية.
ميكن حتسني دافع املعلم من خالل املوارد احملشودة لألجور واألشكال األخرى من
ّ
الشفاف ّية واملساءلة .يجب
التعويض .ينبغي احلفاظ على وثائق حشد املوارد لغايات
على املراقبة أن تضمن عدم استغالل األطفال عبر القيام بأعمال جسدية تفوق
طاقتهم (أنظر أيضا ً املعيار  ٢للوصول الى التعليم والبيئة التعلم ّية ،املعيار  ٢على
الصفحة 61؛ املعيار  ٣للوصول الى التعليم والبيئة التعلم ّية ،املالحظات اإلرشادية
 ٤ - ١على الصفحتني 69 - 68؛ واملعيار  ٢لسياسة التعليم ،املالحظة اإلرشادية ٤
على الصفحة )113
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2 -2تشجيع الوصول واألمن :ينبغي لسلطات التعليم واجملتمع احمللي واألطراف
املعنية بالشأن اإلنساني أن تشجع أعضاء اجملتمع احمللي على حتديد األطفال
والشباب الضعفاء ومساعدتهم في احلضور الى املدرسة والوصول الى
النشاطات التعليمية األخرى دورياً .األمثلة على ذلك قد تشمل مجموعات
النساء والشباب التي توفر الثياب املالئمة لألطفال من أفقر العائالت أو الطعام
للعائالت التي يرعاها أطفال .ينبغي ألعضاء اجملتمع احمللي أن يعملوا مع سلطات
التعليم لضمان أن املدارس ومراكز الطفولة املبكرة ومساحات التعلم األخرى
آمنة لألطفال والشباب .ميكنهم أن ينظموا وصوال ً آمنا ً ونقليات وأن يدعموا
التواصل مع املناطق املعزولة والنائية .تنبغي إزالة العوائق املادية لتسهيل
الوصول الى التعليم بالنسبة الى املتعلمني من ذوي احلاجات اخلاصة .ميكن
للنساء أن يخدمن كمساعدات في الصفوف أو يوفرن األمن من التحرش بغية
تشجيع حضور الفتيات واملتعلمني من ذوي احلاجات اخلاصة .عندما ال يتمكن
الشباب من حضور الصفوف مع أطفال أصغر سنا ً ألسباب ثقافية أو حمائية،
ميكن للمجتمع احمللي أن يناصر تصميم برامج تعليم غير نظامي مثل تعليم
األقران ،التعليم والتدريب املهني والتقني ،والتدريب لتنمية املشاريع الصغيرة.
ينبغي استخدام موارد اجملتمع احمللي لتطوير املعلومات وأقلمتها وتقاسمها حول
خفض خطر الكوارث وجهوزية االستجابة اجملتمعية (أنظر املالحظة اإلرشادية ٥
في األسفل؛ املعياران  ٢و ٣للوصول الى التعليم والبيئة التعلم ّية على الصفحات
 ،72 - 61واحلد األدنى ملعايير التعافي االقتصادي بعد األزمات من شبكة سيب،
معايير تطوير املشاريع).
3 -3البناء على املدى الطويل :ينبغي للعاملني في التعليم واجملتمعات احمللية أن
يشاركوا في تدريبات حول األدوار واملسؤوليات على املدى الطويل .هذه ميكن أن
تشمل تدريبات حول حشد املوارد وادارتها ،صيانة املرافق ،نشر الوعي حول ذوي
احلاجات اخلاصة واألجراءات اخلاصة لضمان مشاركة األطفال والشباب.
4 -4االعتراف مبساهمات اجملتمع :ينبغي لكل تخطيط وبرمجة وإخبار أن يتضمن
معلومات حول مساهمة اجملتمعات احمللية .إن مساهمات اجملتمع احمللي في (إعادة)
البناء التعليمي ميكن أن تكون مادية ،مثل مواد البناء .ميكن أن تكون نوعية،
مبعنى أنه ال ميكن قياسها باألرقام ،مثل املهارات احمللية .إن املساهمة اجملتمعية
القوية تشير الى احلس بامللكية وتساعد في ضمان دعم طويل األمد .إال أن الدعم
اخلارجي املتواصل ينبغي أال يعتمد على مثل هذه املساهمات اجملتمعية .تقع
املسؤولية القانونية للتعليم على عاتق السلطات الوطنية.
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إن املشاركة واملساهمة من الشباب في تعليم األقران وحشد اجملتمع احمللي ومبادرات
تنمية اجملتمع احمللي ينبغي تشجيعها واالعتراف بها .إن مشاركة الشباب مهمة
بالتحديد في مراحل التصميم وتقومي احلاجات.
5 -5القدرة احمللية :إن تطوير التعليم وأقلمته وتوصيله بغية خفض خطر الكوارث
وتخفيف النزاعات ينبغي أن يفيد ويعزز استراتيجيات التأقلم احمللية اإليجابية.
إن الوصول غير املتكافىء الى املوارد واملشاركة من اجملموعات اخملتلفة ضمن اجملتمع
احمللي ميكن أن يؤثر على تدخالت التعليم ويزيد اإلستبعاد واإلنقسام .ينبغي عدم
تفضيل من يساهم من األفراد واجملموعات في اخلطط أو البرامج التعليمية على
حساب أولئك الذين ال يستطيعون املساهمة .الذين يختارون عدم املساهمة
ينبغي عدم التمييز ضدهم (أنظر أيضا ً معيار  ١للتحليل ،املالحظة اإلرشادية ٣
على الصفحتني  ،٢٤ - ٢٣ومعيار  ١لسياسة التعليم ،املالحظة اإلرشادية  ٦على
الصفحة .)110
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معيار  ١للتنسيق :التنسيق
توضع آليات تنسيق للتعليم وتعمل األطراف املعنية الداعمة لضمان الوصول الى
التعليم النوعي واستمراريته.

أعمال رئيسية (للقراءة بالتزامن مع املالحظات اإلرشادية)

• •إن السلطات التعليمية ،املسؤولة عن تلبية حق التعليم ،تتولى دورا ً قياديا ً في
االستجابة التعليمية ،مبا في ذلك وضع آليات التنسيق واملشاركة فيها مع األطراف
األخرى املعنية بالتعليم (أنظر املالحظة اإلرشادية .)١
• •إن جلنة التنسيق املشتركة بني الوكاالت تنسق التقومي ،التخطيط ،إدارة املعلومات،
حشد املوارد ،تنمية القدرات واملناصرة (أنظر املالحظة اإلرشادية .)١
• •إن مجموعة من مستويات التعليم ومراحله تؤخذ في االعتبار في تنسيق
النشاطات (أنظر املالحظة اإلرشادية .)١
• •إن السلطات التعليمية واملانحني ووكاالت األمم املتحدة واملنظمات غير احلكومية
واجملتمعات احمللية واألطراف املعنية األخرى تستخدم بنى مالية ّ
شفافة وعادلة
ومنسقة وفي أوانها لدعم النشاطات التربوية (انظر املالحظة اإلرشادية .)٢
ّ
• •إن آليات ّ
شفافة لتقاسم املعلومات حول التخطيط والتنسيق لالستجابات توجد
ضمن جلنة التنسيق وعبر مجموعات التنسيق (انظر املالحظتان اإلرشاديتان .)٤ - ٣
• •التقوميات املشتركة جترى لتحديد القدرات والفجوات في االستجابة التعليمية
(أنظر املالحظة اإلرشادية .)٤
ّ
والشفافية واملسؤولية واملساءلة
• •كل األطراف املعنية تتقيد مببادىء املساواة
لتحقيق النتائج (أنظر املالحظتان اإلرشاديتان .)٦ - ٥

املالحظات اإلرشادية

1 -1جلنة التنسيق املشتركة بني الوكاالت ،التي تنسق استجابة التعليم ،ينبغي
أن يكون لها متثيل واسع .وينبغي لسلطة التعليم الوطنية أن توفر القيادة ،غير
أن السلطات واجملموعات احمللية أن تتمثل بصورة مناسبة .وحيث تفتقر سلطات
التعليم الى القدرة أو املشروعية ،ميكن التوافق على توكيل القيادة لوكاالت
مختلفة .ينبغي جملموعة تنسيق التعليم املوجودة أن تتولى هذه املسؤوليات،
أو ينبغي انشاء مجموعة تعليم إذا كان نظام اجملموعات مفعالً لدى اللجنة
املشتركة الدائمة بني الوكاالت .على أي حال ،ينبغي أن يشارك ممثل من السلطة
التعليمية املعنية دائما ً في صنع القرار.
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ميكن أن تكون هناك حاجة الى مجموعات التنسيق على املستويني الوطني واحمللي،
وفق طبيعة األزمة .إن أدوار األعضاء ومسؤولياتهم ينبغي حتديدها في مرجعيات
خاصة باللجنة (أنظر أيضا ً معيار  ٢لسياسة التعليم ،املالحظتان اإلرشاديتان ٤ - ٣
على الصفحة .)113
ينبغي أخذ كل مستويات التعليم وأنواعه في اإلعتبار في نشاطات التنسيق،
مبا في ذلك تنمية الطفولة املبكرة ،والتعليم اإلبتدائي والثانوي ،وغير النظامي،
والتقني ،واملهني ،والتعليم العالي ،وتعليم الكبار.
2 -2حشد املوارد :هناك أموال كثيرة مطلوبة للتنفيذ الناجح واآلني لبرامج التعليم
النوعية في حاالت الطوارىء وصوال ً الى التعافي .ينبغي بذل كل اجلهود لضمان
ّ
ومنسقة ،مبا في ذلك عبر النداءات العاجلة
وشفافة
مقاربات متويل جامعة
ّ
وعمليات النداءات املتكافلة من األمم املتحدة .في حاالت الطوارىء القصوى ،ميكن
لصندوق األمم املتحدة املركزي لإلستجابة حلاالت الطوارىء والصناديق األخرى
لإلستجابة للطوارىء توفير التمويل للتعليم .وينبغي تيسير وصول الشركاء
احملليني الى املوارد.
ينبغي لترتيبات متويل حاالت الطوارىء أن تأخذ في اإلعتبار الظروف والتقاليد
الوطنية واإلقليمية لسوق اليد العاملة وتفادي وضع سوابق ال ميكن احملافظة
عليها .إن تخصيص املوارد ينبغي أن يكون مدروسا ً بواسطة التحليل السياسي،
وحتديدا ً في حاالت النزاع ،من أجل تفادي تأجيج اإلنقسام .من الضروري وجود
منسقة لتعويض املعلمني وغيرهم من الهيئة التعليمية واملدفوعات
سياسة ّ
والرسوم األخرى للتعليم .وينبغي لترتيبات متويل حال الطوارىء أن تتناغم مع
الترتيبات الطويلة األمد (مثل صناديق اإلئتمان املتعددة التمويل أو وسائل متويل
اجملمع أو التمويل الوطني) من أجل دعم التدخالت املستدامة.
التنمية مثل التمويل ّ
ينبغي أيضا ً استكشاف التمويل من القطاع اخلاص ،وخاصة للتعليم والتدريب
التقني واملهني (أنظر أيضا ً املعيار  ٢للوصول الى التعليم والبيئة التعلم ّية،
املالحظة اإلرشادية  ٨على الصفحة ٦٥؛ املعيار  ٢للمعلمني وغيرهم من الهيئة
التعليمية ،املالحظة اإلرشادية  ٢على الصفحة 99؛ املعيار  ٢لسياسة التعليم،
املالحظة اإلرشادية  ٤على الصفحة 113؛ املالحظات اإلرشادية لتعويض املعلم من
“آيني” والدليل املرجعي للتمويل اخلارجي للتعليم ،املوجودة في حقيبة أدوات “آيني”:
www.ineesite.org/toolkig؛ واحلد األدنى ملعايير للتعافي االقتصادي بعد األزمات من
شبكة “سيب” ،املعيار  ٥للخدمات املالية :التنسيق والشفافية).
3 -3إدارة املعلومات وإدارة املعرفة تتضمنان:
—تقومي احلاجات والقدرات والتغطية؛
—جمع املعلومات وتخزينها وحتليلها وتقاسمها؛
—املراقبة والتقييم؛
—الدروس املستقاة للتجربة املستقبلية املدروسة.
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إن أنظمة اإلدارة الفاعلة للمعلومات واملعرفة تبني على األنظمة الوطنية
وتعزيزها ،بدال ً من تكرارها .من املهم انخراط الشركاء الوطنيني واحملليني ،مثل
أولئك الذين يعملون على حماية األطفال ،الدعم النفسي  -اإلجتماعي ،السكن،
املياه والصرف الصحي ،الصحة والتعافي املبكر .ينبغي تصميم وامتالك أنظمة
إدارة املعلومات واملعرفة من السلطات الوطنية واحمللية على املدى الطويل (أنظر
أيضا ً املعيار  ٢للتحليل املالحظة اإلرشادية  ٦على الصفحتني ٢٥ - ٢٤؛ املعيار ٢
للتحليل ،املالحظة اإلرشادية  ٦على الصفحة ٢٧؛ املعيار  ٣للتحليل ،املالحظة
اإلرشادية  ٣على الصفحة ٢٩؛ املعيار  ١لسياسة التعليم ،املالحظة اإلرشادية ٥
على الصفحة 114؛ واحلد األدنى ملعايير التعافي االقتصادي بعد األزمات من شبكة
“سيب” ،املعيار املشترك  :٦تنسيق اجلهود لتأثير أكبر).
4 -4التقوميات املشتركة لتحديد القدرات والفجوات في اإلستجابة التعليمية
ينبغي أن تستخدم وتتبنّى حقيبة األدوات املشتركة لتقومي حاجات التعليم
املشتركة التابعة جملموعة التعليم العاملية أو أدوات أخرى متفق عليها مسبقا ً
لتقومي احلاجات .إن التدريب على استخدام هذه األدوات ينبغي أن يكون مشموال ً
في نشاطات التخطيط الرديف واجلهوزية .إذا أجرى أفراد معنيون تقوميات
للتعليم ،ينبغي أن يتقاسموا النتائج والبيانات مع سلطات التعليم ومجموعة
املنسفة .في بعض البلدان ،يحصل
التنسيق األوسع من أجل دعم اإلستجابة
ّ
تقومي سريع متعدد القطاعات يتضمن أسئلة حول التعليم في غضون  ٤٨ساعة
من بدء حالة الطوارىء .إذا حدث ذلك ،يتطلب األمر تنسيقا ً مع قطاعات أخرى
مثل الصحة ،املياه والصرف الصحي ،والسكن (أنظر أيضا ً املعيار  ١للتحليل على
الصفحات .)٢٥ - ٢٢
5 -5املساءلة :في حني أنه جلميع األفراد املعنيني تفويضهم اخلاص ،ينبغي للجميع
أن يتفقوا على املساءلة في التنسيق وتقاسم املعلومات .وهذا يعني أن يكونوا
شفافني حول جمع املعلومات ،واستخدامها لتخطيط العمل املدروس .وحيث
تكون هناك فجوات حرجة في استجابة التعليم ،تتولى املسؤولية مجموعة
التعليم التابعة للجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت أو أي آلية تنسيق أخرى
لضمان أن يتعامل األفراد املعنيون مع هذه الفجوات من أجل تغطية احلاجات
األولوية .ميكن للمراقبة والتقييم املنسقني أن يسهال املساءلة أمام الناس
املتأثرين عبر تقاسم املعلومات علنا ً في شأن نتائج عمل التعليم .ميكنها أيضا ً
أن تدعم تطبيق احلد األدنى ملعايير من “آيني” وما تتضمنه من املبادىء اإلنسانية
عبر إلقاء الضوء حيث توجد حاجة الى القيام مبزيد من العمل .ينبغي ملؤسسات
تيسر وتراقب واجبات السلطات الوطنية في الوفاء
حقوق اإلنسان الوطنية أن ّ
بحق السكان املتأثرين بالتعليم (أنظر أيضا ً املعيار  ٢لسياسة التعليم ،املالحظة
اإلرشادية  ٥على الصفحة .)114
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6 -6مقاربة مرتكزة على النتائج تعني أن كل األطراف املعنية تعمل لضمان أن
منسقة جيدا ً وتؤدي الى النتائج املتوخاة .إن املراقبة والتقييم
استجابة التعليم ّ
املتواصلني لتنسيق استجابات التعليم تسمح بتحديد ومعاجلة سريعني
للفجوات (أنظر أيضا ً املعياران  ١و ٢للتحليل ،على الصفحات .)٣١ - ٢٨
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املعيار  ١للتحليل :التقومي
ّ
وشفافة ومشتركة.
جترى تقوميات تعليم في أوانها حلال الطوارىء وبطريقة شمولية

أعمال رئيسية (للقراءة بالتزامن مع املالحظات اإلرشادية)

• •يجرى تقومي أولي سريع للتعليم في أسرع وقت ممكن ،مع األخذ في اإلعتبار األمن
والسالمة (أنظر املالحظة اإلرشادية .)١
• •يجمع التقومي البيانات املصنفة التي حتدد التصورات احمللية للغاية من التعليم
وأهميته ،وعوائق الوصول الى التعليم وأولوية احلاجات والنشاطات التعليمية (أنظر
املالحظة اإلرشادية .)٢
• •حتدد القدرات واملوارد واإلستراتيجيات احمللية للتع ّلم والتعليم ،قبل حال الطوارىء
وأثناءها (أنظر املالحظات اإلرشادية .)٥ - ٢
• •يجرى حتليل للسياق لضمان أن استجابات التعليم مالئمة ،وذات صلة ،وتأخذ في
االعتبار األخطار والنزاعات الكامنة (أنظر املالحظة اإلرشادية .)٣
• •يشارك ممثلون عن السكان املتأثرين في تصميم وتنفيذ جمع البيانات (أنظر
املالحظات اإلرشادية  ٥ ،٣ - ٢و.)٨ - ٧
• •يباشر تقومي شامل حلاجات وموارد التعليم للمستويات واألنواع اخملتلفة من التعليم
مبشاركة أطراف معنية رئيسية (أنظر املالحظات اإلرشادية .)٧ - ٢
تنسق جلنة تنسيق مشتركة بني الوكاالت التقوميات مع قطاعات وأطراف معنية
• • ّ
مناسبة أخرى ،لتفادي تكرار اجلهود (أنظر املالحظتان اإلرشاديتان  ٦و.)٨

املالحظات اإلرشادية

 -1توقيت التقوميات األولية ينبغي أن يأخذ في اإلعتبار السالمة واألمن لفريق
التقومي والسكان املتأثرين .ينبغي للتقومي أن يحصل في اسرع ما ميكن بعد حال
الطوارىء وينبغي أن يقوم كل أنواع التعليم في كل األماكن املتأثرة ،إذا كان ذلك
مجدياً .وعقب التقومي األولي ،ينبغي حتديث البيانات دوريا ً عبر املراقبة والتقييم.
وهذا يشمل مراجعة اجنازات البرنامج ،املعوقات واحلاجات التي لم تلب .وحني ال
ميكن اجراء تقومي شامل فوراً ،ميكن للتقوميات اجلزئية أن جتمع املعلومات لدرس
عمل فوري.
2 -2التقوميات ينبغي أن جتمع بيانات مصنفة لدرس استجابة التعليم وتقومي اخلطر
املستمر من جراء النزاع أو الكارثة.
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إن كلمة “مصنفة” تعني أن املعلومات مفروزة الى أجزاء مكونة ،وفي هذه احلال،
حتلل وفقا ً للجنس أو الفئة العمرية .البيانات حتدد القدرات واملوارد ومكامن الضعف
والفجوات والتحديات التعليمية للمحافظة على حق التعليم لكل اجلماعات
املتأثرة .إن التقوميات والزيارات امليدانية من مقدمي التعليم واإلستجابة األخرى حلال
الطوارىء ينبغي أن تنسق لتفادي استخدام غير الكفوء للموارد والتقومي املفرط
لبعض اجملموعات السكانية واملواضيع املعينة (أنظر أيضا ً املعيار  ٢ملشاركة اجملتمع،
على الصفحة  28واملعيار  ١للتنسيق ،على الصفحة .)31
ينبغي للتقوميات أن تستخدم أقصى املتاح من مصادر املعلومات .وينبغي جلمع
املعلومات األولية أن يكون محدودا ً مبا هو مطلوب مللء الفجوات في املعرفة ودرس
القرارات احلرجة لألطراف املعنية في التعليم .وحيث يقيد الوصول الى التعليم،
ميكن استكشاف استراتيجيات بديلة جلمع املعلومات .وهذه قد تتضمن االتصال
بالقادة احملليني وشبكات اجملتمع احمللي ،وجمع البيانات الثانوية من قطاعات أخرى أو
من قواعد البيانات املوجودة قبل األزمة .البيانات املوجودة قبل األزمة ستوفر أيضا ً
مقياسا ً ميكن على أساسه مقارنة حال الطوارىء.
ينبغي توحيد أدوات جمع البيانات في البالد لتيسير تنسيق املشاريع ولتقليل
الطلب على األشخاص الذين يوفرون املعلومات .وحيث ميكن ،ينبغي تطوير أدوات
التقومي واالتفاق عليها من كل األطراف املعنية قبل حال الطوارىء كجزء من
التخطيط للجهوزية .األدوات ينبغي أن توفر مساحة ملعلومات إضافية تعتبر
مهمة من املستجيبني احملليني.
ينبغي لفرق التقومي أن تضم أعضاء من اجملتمع احمللي املتأثر .ينبغي أن تكون متوازنة
جندريا ً من أجل اإلستفادة أكثر من التجارب واحلاجات والهواجس والقدرات لدى
املتعلمني واملعلمني وغيرهم من الهيئة التعليمية من اجلنسني ،واألهل وأولياء
األمور .ينبغي التشاور مع السلطات املناسبة.
ينبغي لالعتبارات األخالقية ،ومنها املبادىء األساسية لالحترام وعدم التمييز ،أن
تدعم التقومي .إن جمع املعلومات ميكن أن يع ّرض الناس للخطر بسبب حساسية
املعلومات أو ببساطة ألنهم قد شاركوا في العملية (أنظر املالحظة اإلرشادية ٥
في األسفل) .على الذين يجمعون املعلومات مسؤولية حماية املشاركني ويجب
إبالغهم باآلتي:
—الغاية من جمع تلك البيانات؛
—احلق بعدم املشاركة في عملية جمع البيانات ،أو باإلنسحاب في أي وقت من
دون عواقب سلبية.
—احلق بالسرية وإغفال اإلسم.
(أنظر أيضا ً املعيار  ٤للتحليل ،املالحظة اإلرشادية  ٢على الصفحة )٣٠
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3 -3حتليل السياق ،ومنه حتليل خطر الكارثة والنزاع ،يساعد على ضمان أن
استجابات التعليم مالئمة ،وذات صلة ،وتأخذ في االعتبار ظروف النزاعات
والكوارث احملتملة.
إن حتليل اخلطر يأخذ في االعتبار كل مظاهر السياق التي تؤثر على صحة املتعلمني
وأمنهم وسالمتهم .وهذا يساعد على ضمان أن التعليم اجراء حمائي بدال ً من أن
يكون عامل خطر .إن حتليل اخلطر يقوم األخطار على التعليم ،والتي قد تشمل:
—عدم األمان ،سوء احلكم ،والفساد؛
—مواضيع الصحة العامة مثل تفشي األمراض املعدية؛
—عوامل اجتماعية ،اقتصادية ،مادية وبيئية أخرى ،مبا فيها األخطار الصناعية
مثل انبعاثات الغاز السام والتسربات الكيميائية.
—أخطار خاصة باجلنس ،العمر ،احلاجات اخلاصة ،اخللفية العرقية ،وغيرها من
العوامل ذات الصلة بالسياق.
إن حتليل النزاع يقوم وجود نزاع عنيف أو خطر ذلك حملاولة ضمان أن تدخالت التعليم
لن تفاقم حاالت عدم املساواة أو النزاعات الكامنة .إن هذا أمر ضروري في أوضاع
النزاع والكوارث .إن حتليل النزاع يثير أسئلة حول:
—الالعبني الذين ينخرطون مباشرة أو بصورة غير مباشرة في النزاع ،يتأثرون أو
عرضة للتأثر بالنزاع؛
—أسباب النزاع احلالي أو احملتمل والعوامل التي تساهم في املظالم؛
—التفاعل بني الالعبني ،وبينهم األطراف املعنية في التعليم ،وقضايا النزاع.
غالبا ً ما تكون حتليالت النزاع ملناطق أو لبلدان محددة متوافرة في منظمات األبحاث.
قد تكون هناك حاجة إلعادة نظر من منظور التعليم .إذا كانت التحليالت احلالية
غير متوافرة أو غير قابلة للتطبيق ،ميكن إجراء حتليل للنزاع بواسطة ورشات عمل
في املنطقة املتأثرة أو عبر دراسة مكتب .ينبغي لألطراف املعنية في التعليم أن
تناصر الوكاالت املناسبة لتقوم بتحليالت شاملة للنزاع ،ومنها املعلومات اخلاصة
بالتعليم ،وتقاسم النتائج مع كل األطراف املهتمة.
إن تقرير حتليل اخلطر يقترح استراتيجيات إلدارة األخطار الطبيعية وتلك التي
من صنع اإلنسان ،مبا في ذلك النزاع .وميكن لالستراتيجيات أن تتضمن الوقاية،
التخفيف ،اجلهوزية ،االستجابة ،إعادة البناء ،وإعادة التأهيل .مثالً ،ميكن أن يطلب
من املدارس أو مساحات التعليم أن يكون لديها خطط بديلة وخطط أمنية ملنع
حاالت الطوارىء وتخفيفها واالستجابة لها .كذلك ميكنها حتضير خريطة أخطار
تظهر التهديدات احملتملة وتسلط الضوء على العوامل التي تؤثر على هشاشة
املتعلم وتكيفه.
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يُستكمل حتليل اخلطر بتقومي تكيف اجملتمع احمللي وجهود التكيف احمللية ،مبا في
ذلك املوارد والقدرات .إن املعرفة واملهارات والقدرات لتخفيف الكوارث ،اجلهوزية،
والتعافي يجري تقوميها قبل حال الطوارىء وبعدها ،إذا أمكن ،عبر نشاطات
اجلهوزية والتخفيف (أنظر أيضا ً املستوى  ١ملشاركة اجملتمع ،املالحظات اإلرشادية
 ٤ - ١على الصفحات 25 - 22؛ املعيار  ٢ملشاركة اجملتمع ،املالحظة اإلرشادية ٥
على الصفحة 30؛ املعيار  ٢للوصول الى التعليم والبيئة التعلم ّية ،املالحظة
اإلرشادية  ١١على الصفحة 66؛ املعيار  ٢للتعليم والتع ّلم ،املالحظة اإلرشادية ٦
على الصفحة 86؛ املعيار  ١لسياسة التعليم ،املالحظتان اإلرشاديتان  ٢و ٤على
الصفحتني 113 - 112؛ املعيار  ٢لسياسة التعليم ،املالحظتان اإلرشاديتان  ٣و٥
على الصفحتني .)133 - 114
4 -4صحة البيانات وقواعد حتليل البيانات :إن حتليالت البيانات ينبغي أن يفيد
بوضوح عن:
—املؤشرات؛
—مصادر البيانات؛
—قواعد جمعها؛
—جامعي البيانات؛
—إجراءات حتليل البيانات.
حيث تكون ثمة أخطار أمنية جلامعي البيانات ،ينبغي ذكر أنواع املنظمات املنخرطة
في جمع البيانات وليس أسماء األفراد ممن جمعوا البيانات .كذلك تنبغي مالحظة
القيود على جمع البيانات أو اجراء التحاليل مما قد تؤثر على دقة النتائج ،أو على
صلتها بأوضاع أخرى .مثالً ،إن البيانات قد تصير غير موثوقة بسبب مستجيبني
يضخمون عدد امللتحقني أو احلاضرين لزيادة اخملصصات الواردة أو لتفادي اللوم.
كذلك تنبغي املالحظة إذا لم يجر التعامل مع مجموعات أو مواضيع محددة
بوسطة البرامج وأنظمة املراقبة.
من أجل التقليل من االنحياز ،ينبغي استقاء املعلومات من مصادر عديدة
ومقارنتها .هذه التقنية تعزز صحة البيانات .ينبغي التشاور مع اجملموعات
األكثر تأثراً ،وبينهم األطفال والشباب الذكور واإلناث ،قبل استخالص النتائج.
إن التصورات واملعرفة احمللية ينبغي أن تكون مركزية للتحليل لتفادي استجابة
إنسانية قائمة على التصورات واألولويات للناس من اخلارج (أنظر أيضا ً املعيار ١
لسياسة التعليم ،املالحظة اإلرشادية  ٤على الصفحة .)113
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5 -5املشاركون في التقوميات ينبغي أن يضموا سلطات التعليم وممثلي اجلماعات
املتأثرة ،مبا في ذلك اجملموعات الهشة .إن مشاركة هذه اجملموعات في جمع
البيانات واملعلومات وحتليلها وإدارتها ونشرها ،ميكن أن تكون محدودة بسبب
ظروف صعبة خالل التقومي األولي .ينبغي أن تزداد كلما صار السياق أكثر
تيسر اإلتصال في كل لغات اجملتمع احمللي ،ومنها
استقراراً .التقوميات ينبغي أن ّ
استخدام لغة اإلشارة ولغة البرايل للمكفوفني ،حيث يدعو األمر (أنظر أيضاً،
املعيار  ١لسياسة التعليم ،املالحظة اإلرشادية  ٤على الصفحة .)113
6 -6التعاون ضمن قطاع التعليم ومع قطاعات أخرى أمر حرج في زيادة النوعية
والشمولية والفائدة من التقوميات .ينبغي لألطرف املعنية بالتعليم أن تُوائِم
تقوميات احلاجات عبر إجراء تقوميات مشتركة أو عبر تنسيق التقوميات لتفادي
املنسقة تنتج أدلة أقوى على أثر
تكرارها من الوكاالت اخملتلفة .إن التقوميات
ّ
حتسن مساءلة األطراف املعنية
حاالت الطوارىء
ّ
وتسهل االستجابات املتماسكةّ .
اإلنسانية عبر تشجيعها على تقاسم املعلومات (أنظر ايضا ً املعيار  ١للتنسيق،
املالحظة اإلرشادية  3على الصفحة .)32
ينبغي لقطاع التعليم أن يعمل مع القطاعات األخرى لدرس استجابة التعليم في
شأن بالتهديدات ،األخطار ،وتوافر اخلدمات .قد يشمل هذا العمل مع:
—قطاع الصحة للحصول على بيانات عن علم األوبئة ومعلومات حول تهديدات
األوبئة والتعلم عن خدمات الصحة االساسية املتوافرة ،مبا في ذلك خدمات
الصحة اجلنسية واإلجنابية وفيروس نقص املناعة البشري ،والوقاية ،والعالج،
والرعاية ،والدعم؛
—قطاع احلماية للتعلم عن األخطار املتعلقة بالعنف اجلنسي واملبني على
اجلندر ،واأليتام والسكان اآلخرون املتصفون بالهشاشة ضمن اجملتمع احمللي؛
العوائق أمام التعليم؛ وخدمات الدعم االجتماعية والنفسية  -اإلجتماعية
املتوافرة.
—قطاع التغذية للتعلم عن خدمات التغذية املرتكز على املدرسة ،وتلك املرتكزة
على اجملتمع احمللي وغير ذلك.
—قطاعا السكن وإدارة اخمليمات للتنسيق حول األماكن املالئمة واآلمنة ،وحول
إعمار/إعادة إعمار مرافق التع ّلم والترفيه والوصول إليها ،وتوفير املواد غير
الغذائية الالزمة ملرافق املدرسة.
—قطاع املياه والصرف الصحي لضمان امدادات مياه وصرف صحي موثوقة
فعالة في مواقع التعليم؛
ّ
—القطاع اللوجستي لتنظيم املشتريات وتوصيل الكتب واللوازم األخرى.
(أنظر أيضا ً املعيار  ١للتنسيق ،املالحظات اإلرشادية  ١و ٤ - ٣على الصفحات
 33 - 31واملعيار  ٢لسياسة التعليم ،املالحظة اإلرشادية  ٢على الصفحة .)112
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7 -7احلاجات التعليمية والنفسية  -اإلجتماعية :البيانات املصنفة حول التعليم
واحلاجات واملوارد النفسية  -اإلجتماعية ينبغي أن جتمع في تقوميات عامة
للحاجات .إن أعضاء فريق التقومي مع املعرفة احمللية ميكن أن يدعموا هذه املظاهر
من التقوميات .ينبغي للوكاالت أن تخصص موارد وموظفني وقدرة تنظيمية
للقيام بذلك.
8 -8نتائج التقومي ينبغي أن تتاح في أسرع ما ميكن لتخطيط نشاطات التعليم.
ينبغي تقاسم بيانات ما قبل األزمة وتقوميات ما بعد األزمة التي حتدد املوارد
وحاجات التعليم و/أو اإلنتهاكات أو الوفاء بحقوق التعليم من سلطات التعليم
واملنظمات غير احلكومية والوكاالت اإلنسانية واجملتمع احمللي.
إن سلطات التعليم على املستوى احمللي أو الوطني ينبغي أن تنسق تقاسم
نتائج التقومي .إذا كانت السلطات هذه تفتقر الى القدرة على فعل ذلك ،ميكن
لالعب قيادي دولي ،مثل جلنة تنسيق قطاع التعليم أو مجموعة التعليم ،أن يدير
تلك العملية .ينبغي ما أمكن توحيد عرض البيانات في نتائج التقومي لكي ميكن
استخدام املعلومات بسهولة (أنظر املعيار  ١للتنسيق ،على الصفحة .)31
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املعيار  ٢للتحليل :استراتيجيات االستجابة
تشمل استراتيجيات االستجابة التعليمية اجلامعة وصفا ً واضحا ً للسياق وملعوقات
احلق بالتعليم واالستراتيجيات لتخطي تلك املعوقات.

اخلطوات الرئيسية (للقراءة بالتزامن مع املالحظات اإلرشادية)

• •إن استراتيجيات االستجابة تعكس نتائج التقومي بدقة (أنظر املالحظتان اإلرشاديتان
.)٢ - ١
• •إن استجابات التعليم تلبي تدريجيا ً حاجات السكان املتأثرين الى التعليم اجلامع
والنوعي (أنظر املالحظات اإلرشادية  ٥ ،١و.)٨
• •إن استراتيجيات االستجابة تصمم وتنفذ بطرق ال تسبب اإلذى للمجتمع احمللي أو
ملقدمي اخلدمات وال تفاقم أثر حال الطوارىء (أنظر املالحظتان اإلرشاديتان  ٣و.)٧
• •إن املعلومات التي جمعت من التقومي األولي وحتليل السياق حتدث دوريا ً ببيانات جديدة
لدرس استجابات التعليم املتواصلة (أنظر املالحظة اإلرشادية .)٤
• •إن استراتيجيات االستجابة تتضمن تنمية القدرة لدعم سلطات التعليم وأعضاء
اجملتمع احمللي إلجراء تقوميات وتطبيق نشاطات استجابة (أنظر املالحظة اإلرشادية .)٢
• •إن استجابات التعليم تكمل برامج التعليم الوطنية وتتواءم معها (أنظر املالحظتان
اإلرشاديتان  ٦و.)٨
• •إن البيانات األولية جتمع منهجيا ً عند بداية البرنامج (أنظر املالحظة اإلرشادية .)٩

املالحظات اإلرشادية

 -1استراتيجيات االستجابة :يجب على األطراف املعنية بالتعليم أن تستثمر في
معمقني لبيانات التقومي لضمان أن استراتيجياتهم لالستجابة
حتليل وتفسير
ّ
ترتكز على نتائج رئيسية وأولويات أساسية كشفها التقومي .هذا ما يبعد خطر
أن تؤكد نتائج التقومي األفكار املكونة أصالً عن استجابات البرنامج.
ُظهر الدور القيادي لسلطات التعليم
إن استراتيجيات االستجابة ينبغي أن ت ِ
والتعاون مع األطراف املعنية األخرى .مثالً ،إن مستويات نفقات التعليم ملكونات
مثل أجر املعلم والتجهيزات ،ينبغي أن تتواءم عبر املنظمات ،مع األخذ في االعتبار
اإلستدامة الطويلة األمد ملستويات اإلنفاق.
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إن استراتيجيات االستجابة ينبغي أن تستند الى خطط رديفة مناسبة حيث توجد
الفعالة للمجتمع احمللي .ينبغي أن تشير الى املستويات
وينبغي أن تطور باملشاركة
ّ
واألنواع اخملتلفة من التعليم ،وعي األخطار واجملازفات ،وما إذا كانت الوكاالت األخرى
تدعم نشاطات التعليم .إن املوازنات ينبغي أن توفر نشاطات التعليم اجلوهرية،
مبا في ذلك جمع البيانات األولية والتقوميات (أنظر أيضا ً املعيار  ١ملشاركة اجملتمع،
املالحظة اإلرشادية  ١على الصفحة .)22
ينبغي أن يكون هناك حتليل للمعوقات ،مبا في ذلك املعوقات اجلندرية ،أمام الوصول
الى كل مستويات التعليم وأنواعه والنشاطات من أجل معاجلة تلك املعوقات.
ينبغي التحلي باملرونة قدر املستطاع لتوفير تعليم جامع ولالستجابة للطلب
املتزايد على التعليم.
2 -2بناء القدرات جلمع البيانات والتحليل :إن استراتيجيات االستجابة ينبغي أن
تشمل بناء القدرات ،مبا في ذلك ملوظفي سلطة التعليم وأعضاء اجملتمع احمللي.
ميكن للشباب من أعضاء اجملتمع احمللي خصوصا ً أن ينخرطوا في جمع البيانات
والتحليل ،وفي املراقبة والتقييم .من املهم أن يكون التوظيف متوازنا ً جندريا ً
لضمان شمولية وفعالية جمع بيانات التقومي وحتليلها (أنظر املعيار  ٣للتحليل،
املالحظة اإلرشادية  ٢على الصفحة  ،45املعيار  ٤للتحليل ،املالحظة اإلرشادية ٣
على الصفحة .)49
“3 -3غير مؤذ” :إن استجابة التعليم في حاالت الطوارىء تنطوي على نقل للموارد
مثل التدريب والوظائف واإلمدادات والطعام الى بيئات غالبا ً ما تكون نادرة املوارد.
إن هذه املوارد متثل عادة السلطة والثروة .ميكنها أن تصير عنصرا ً للنزاع أو تفاقم
التهميش أو التمييز داخل اجملتمعات احمللية .في حال النزاع ،ميكن أن يحاول بعض
الناس السيطرة على تلك املوارد واستعمالها لدعم جانبهم ،أو إلضعاف اجلانب
اآلخر أو لتحقيق ربح شخصي .إذا حصل ذلك ،ميكن الستجابات التعليم أن تسبب
أذى .ينبغي بذل اجلهود للحيلولة دون ذلك ،استنادا ً الى فهم اخلطر وحتليل النزاع
(أنظر أيضا ً املعيار  ١للتحليل ،املالحظة اإلرشادية  ٣على الصفحة .)37
إن نقل املوارد وعملية اجراء استجابات التعليم الطارئة ميكن أيضا ً أن تقوي القدرات
احمللية من أجل السالم .النشاطات ميكن أن تخفف اإلنقسامات ومصادر التوتر التي
أدت الى نزاع مدمر بواسطة بناء أو انشاء صالت ميكن أن تصل اجلماعات احمللية
بعضها ببعض .على سبيل املثال ،إن برامج تدريب املعلمني ميكن أن توحد املعلمني
في مصلحتهم املهنية العابرة لإلنقسامات العرقية .ميكن تشجيع املزيد من
العالقات املنصفة في اجملتمع احمللي من خالل دمج اجملموعات املهمشة السابقة.
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4 -4حتديث استراتيجيات االستجابة :ينبغي لألطراف املعنية بالتعليم أن تراجع
وحتدث دوريا ً استراتيجياتها لالستجابة أثناء حاالت الطوارىء ،وصوال ً الى التعافي
والنمو .ينبغي أن تبرهن االجنازات التي حققتها حتى اآلن ،والتغييرات في حالة
الطوارىء والوضع األمني ،والتغييرات املتزامنة في اإلستراتيجية .ينبغي أن
تكون هناك تقديرات راهنة للحاجات واحلقوق التي لم تلب والتغييرات املناسبة
في االستراتيجية لتلبية تلك احلاجات .التدخالت ينبغي أن تشجع التحسينات
التقدمية في النوعية والشمولية والتغطية واالستدامة ،وامللكية املشتركة.
5 -5استجابة املانحني :ينبغي للمانحني أن يراجعوا دوريا ً كالً من نوعية وتغطية
استجابة التعليم في حالة الطوارىء لضمان تلبية احلد األدنى لنوعية التعليم
والوصول اليه .ينبغي إيالء عناية خاصة بالتحاق املتعلمني من مجموعات هشة
باملدارس وبقائهم فيها ،سعيا ً الى وصول متساو الى مجموعة من الفرص
التعليمية في األماكن املتأثرة بحال الطوارىء .إن “الوصول املتساوي” الى
التعليم يشير الى املساواة في الفرص بني املتعلمني األطفال والشباب والكبار
من اجلنسني ،وخاصة اولئك املهمشني بسبب العرق أو اللغة أو احلاجات اخلاصة.
إن متويل استجابة التعليم ينبغى أن يعطى أولوية متساوية مثل استجابات
املياه والطعام والسكن والصحة لضمان توفير التعليم للنازحني .وهذا يشمل
اجملتمعات احمللية التي تستضيف الجئني أو نازحني .إن التمويل املناسب أساسي
للحفاظ على حق التعليم للجميع .ينبغي للبرامج أال تقتصر على دورات التمويل
القصيرة األمد وينبغي أن تتواصل حتى مرحلة التعافي (أنظر املالحظة اإلرشادية
 ٧في األسفل ،املعيار  ١للوصول على التعليم والبيئة التعلم ّية ،املالحظات
اإلرشادية  ١-٢على الصفحتني  ،٣٥-٣٦والدليل املرجعي للتمويل اخلارجي للتعليم
من اآليني ،املتوافر في حقيبة أدوات “آيني” www.ineesite.org/kit
6 -6تعزيز البرامج الوطنية :ينبغي الستجابات التعليم في حاالت الطوارىء أن
تتناغم مع وأن يقوى برامج التعليم الوطنية ،مبا فيها تنمية الطفولة املبكرة
والبرامج املهنية واملعيشية .وهذا يشمل تخطيط التعليم الوطني واحمللي،
واإلدارة والتنظيم ،فضالً عن البنية التحتية املادية ودعم املعلمني وتدريبهم أثناء
اخلدمة .ينبغي الستجابات التعليم في حاالت الطوارىء أن تعمل مع سلطات
التعليم لبناء نظام أفضل للمستقبل ،ولتقوية نظام تعليم جامع لكل األطفال،
مثل أولئك ذوي احلاجات اخلاصة ومن مجموعات األقليات (أنظر أيضا ً املعيار ١
لسياسة التعليم ،على الصفحة  ،104املعيار  ٢لسياسة التعليم ،املالحظة
اإلرشادية  ٤على الصفحة .)113
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7 -7جهوزية االستجابة الطارئة وخفض خطر الكوارث :إن وكاالت التنمية
واملانحني ينبغي أن يشجعوا ويدعموا نشاطات خفض خطر الكوارث واجلهوزية
لالستجابة الطارئة كإجراءات وقائية وخالل التعافي بعد األزمة .إن اإلستثمار في
خفض خطر الكوارث واجلهوزية ميكن أن يكون فعاال ً جلهة التكاليف وكفوءا ً ألنه
ميكن أن يساهم في تخطيط وتنسيق واستجابة أفضل من سلطات التعليم
والشركاء .إن االستثمار في خفض خطر الكوارث واجلهوزية ميكن أن يعني أيضا ً أن
استثمارا ً أقل ميكن أن يكون مطلوبا ً خالل حاالت الطوارىء.
8 -8تخطي معوقات تفويضات املنظمات :إن املنظمات اإلنسانية التي لديها
تفويضات محددة – مثل األطفال ،أو التعليم اإلبتدائي ،أو الالجئني – ينبغي أن
تضمن أن استجاباتها التعليمية تُكمل تلك التي لسلطات التعليم واألطراف
األخرى املعنية في التعليم .ينبغي الستراتيجيات التعليم الكلية أن تغطي:
—تنمية الطفولة املبكرة؛
—التعليم اإلبتدائي اجلامع؛
—حاجات الشباب ،مبا في ذلك التعليم الثانوي ،التعليم العالي ،والتعليم املهني؛
—تعليم الكبار؛
—تدريب املعلمني قبل اخلدمة وأثناء اخلدمة.
إن االستراتيجيات للمتعلمني الكبار ينبغي أن تشمل برامج التعليم غير النظامي
حملو أمية القراءة والكتابة واحلساب ،وتنمية املهارات احلياتية ،وزيادة الوعي حول
السالمة واألمن ،مثل الوعي حول األلغام األرضية .إن التطوير التعليمي في املناطق
التي تستقبل عائدين ينبغي أن يشمل توفيرات للدعم الطويل األمد مثل صفوف
اللحاق بالركب والتدريب املهني (أنظر أيضا ً املعيار  ١للتنسيق ،على الصفحة ،31
املعياران  ٢ - ١للتعليم والتع ّلم على الصفحات .)86 - 77
9 -9جمع البيانات األولية“ :البيانات األولية” تشير الى املعلومات التي جمعت من
السكان املستهدفني قبل البدء في نشاطات تعليم جديدة .تساعد موظفي
البرنامج على فهم وضع التعليم وتستخدم لتشكيل أساس للمقارنة مع
املعلومات التي ستجمع الحقاً ،خالل املراقبة والتقييم .ينبغي للبيانات األولية أن
جتمع منهجياً .واألمثلة على ذلك تتضمن البيانات السكانية املصنفة ،معدالت
احلضور املدرسي ،ونسب التالميذ لكل معلم .ميكن للبيانات أن تكون محددة
بتدخل ما .مثالً ،إذا كانت النية من البرنامج حتسني حضور الفتيات الى املدرسة،
ستكون هناك حاجة أولية ملعرفة معدالت حضور الفتيات قبل بدء البرنامج.
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املعيار  ٣للتحليل :املراقبة
اجراء املراقبة الدورية لنشاطات استجابة التعليم وتطور احلاجات التعلم ّية
للسكان املتأثرين.

أعمال رئيسية (للقراءة بالتزامن مع املالحظات اإلرشادية)

فعالة للمراقبة الدورية لنشاطات استجابة التعليم في حاالت
• •هناك أنظمة ّ
الطوارىء وصوال ً الى التعافي (أنظر املالحظة اإلرشادية .)١
• •تراقب نشاطات استجابة التعليم لضمان سالمة وأمن جميع املتعلمني ،املعلمني،
وغيرهم من الهيئة التعليمية (أنظر املالحظة اإلرشادية .)١
• •يستشار األشخاص األكثر عرضة ،ويدربون على قواعد جمع البيانات ،وينخرطون في
نشاطات املراقبة (أنظر املالحظة اإلرشادية .)٢
• •جتمع البيانات املصنفة منهجيا ً ودوريا ً لدرس استجابات التعليم (أنظر املالحظتان
اإلرشاديتان .)٤ - ٣
• •حتلل بيانات التعليم ويجري تقاسمها في فترات زمنية دورية مع كل األطراف املعنية،
ّ
الهشة (أنظر املالحظات اإلرشادية .)٤ - ٣
وخاصة اجملتمعات احمللية املتأثرة واجملموعات

املالحظات اإلرشادية

ّ
للسكان
 -1املراقبة تقيس ما إذا كانت البرامج تلبي احلاجات التعليمية املتغ ّيرة
وكيف يستجيبون للسياق املتنامي .إنها:
—تضمن أن التدخالت مناسبة ومتجاوبة؛
—حتدد إمكانات التحسني؛
—تساهم في التخفيف من النزاع وخفض خطر الكوارث؛
—تشجع املساءلة.
إن آثار برامج التعليم اخملططة وغير اخملططة ينبغي مراقبتها لضمان أنها ال تزيد
من التهميش أو التمييز أو النزاع أو األخطار الطبيعية عن غير قصد .ميكن لزيارات
حتسن صالحية بيانات املراقبة.
املراقبة غير املعلنة مسبقا ً أن ّ
إن تصميم املراقبة سيقرر كيف جتمع عادة األنواع اخملتلفة من البيانات ،وفقا ً
للحاجة ،واملوارد املطلوبة جلمع البيانات ومعاجلتها .ميكن جمع أنواع عدة من
البيانات من املدارس وبرامج التعليم األخرى على أساس العينة ،مما يعطي مؤشرات
سريعة للحاجات واملشكالت .هذه املعلومات ميكن أن تشمل:
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—بيانات مصنفة حول االلتحاق املدرسة والتسرب منها؛
—ما إذا كان التالميذ يأكلون قبل احلضور الى املدرسة؛
—توافر الكتب املدرسية ومواد التعليم والتع ّلم.
إن مراقبة األطفال والشباب غير امللتحقني باملدارس وأسباب عدم التحاقهم أو
حضورهم ميكن أن جترى من خالل زيارات لعينات عشوائية صغيرة من األسر .خالل
ّ
الهشة .إذا كانت
املراقبة ،من املهم اإلصغاء مباشرة ألصوات النساء واجملموعات
البيانات حول العرق أو اجملموعات االجتماعية األخرى فائقة احلساسية أو صعبة
اجلمع على أساس شامل ،ميكن ملسوح العينات ورد الفعل النوعي ،مثل األحاديث
غير الرسمية ،أن تشير الى مشاكل خاصة مبجموعات محددة.
إن أنظمة املراقبة واإلفادة ضرورية لالنتهاكات ضد سالمة املتعلمني واملعلمني
وغيرهم من الهيئة التعليمية ورفاهيتهم ،وحلال البنية التحتية للتعليم .يكون
هذا مهم حتديدا ً حيث يوجد خطر من هجوم مسلح ،خطف ،جتنيد لألطفال في
قوات مسلحة وجماعات مسلحة ،عنف على أساس جندري ،أو كوارث طبيعية.
لهذا اجلانب من املراقبة ،ميكن لألطراف املعنية في التعليم أن حتتاج الى تواصل مع
السلطات احمللية والوطنية أو وكاالت األمم املتحدة أو غير احلكومية من أجل األمن
والعدالة واحلماية وحقوق اإلنسان .من املهم أن في اإلعتبار حساسية املعلومات
املب ّلغ عنها.
إن النشاطات اجلارية الستجابة التعليم ينبغي أن تعدل إذا اضطر األمر ،وفقا ً
لنتائج املراقبة.
2 -2األشخاص املشاركون في املراقبة يجب أن يتمكنوا من جمع معلومات من كل
اجملموعات في السكان املتأثرين بأسلوب بطريقة حساسة ثقافياً .من املهم أن
يكون الفريق متوازنا ً جندرياً ،وطليقا ً في اللغة (اللغات) احمللية ،ومد ّربا ً على جمع
البيانات .إن التجارب احمللية ميكن أن تتطلب التشاور مع مجموعات النساء أو
األقلية على حدة من أفراد موثوقني .إن ممثلي اجملتمع احمللي املتأثر ،وبينهم الشباب،
ينبغي أن يشاركوا في أبكر ما ميكن في مراقبة فعالية برامج التعليم التي تؤثر
مباشرة على حياتهم .هذا مهم حتديدا ً في برامج التعليم غير النظامي جملموعات
محددة ،مثل الفتيات املراهقات أو املتعلمني ذوي احلاجات اخلاصة (أنظر أيضا ً
املعيار  ٢للتحليل ،املالحظة اإلرشادية  ٢على الصفحة  ،42واملعيار  ٤للتحليل،
املالحظة اإلرشادية  ٣على الصفحة .)49
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3 -3نظام إلدارة معلومات التعليم ،تديره طبيعيا ً السلطات الوطنية ،يجمع بيانات
التعليم ويحللها .إذا كان هناك نظام إدارة معلومات التعليم من أجل السياق،
ميكن أن يكون تعطل من جراء حال الطوارىء أو قد يحتاج الى حتديث .إن تطوير أو
إعادة تأهيل نظام وطني إلدارة معلومات التعليم أو ما يساويه ميكن أن يتطلب
بناء قدرات على املستويات الوطنية واإلقليمية واحمللية .إن بناء القدرات يساعد
الناس املعنيني على جمع املعلومات املتوافرة وإدارتها وتفسيرها واستخدامها
وتقاسمها .ينبغي أن تبدأ في أبكر ما ميكن ،بهدف احلصول على نظام يعمل،
مثاليا ً ضمن هيئة حكومية ،عند مرحلة التعافي (أنظر أيضا ً املعيار  ١للتنسيق،
املالحظة اإلرشادية  ٣على الصفحة 32؛ املعيار  ١لسياسة التعليم ،املالحظة
اإلرشادية  ٥على الصفحة ٦٨؛ واملعيار  ٢لسياسة التعليم ،املالحظة اإلرشادية
 ٤على الصفحة .)113
إن برامج الكومبيوتر واألجهزة املتطابقة لنظام إدارة معلومات التعليم جوهرية.
إن مكاتب التعليم الوطنية واحمللية وغيرها من قطاعات التعليم الفرعية ،مثل
معاهد التدريب الوطنية ،ينبغي أن يكون لديها جتهيز متطابق لتيسير تبادل
املعلومات .إن الهواتف النقالة اجملهزة ببرامج خاصة ميكن أن حتسن جمع املعلومات،
لكن اإلفتقار الى التكنولوجيا ينبغي أال يحول دون جمع البيانات من املناطق التي
تنقصها املوارد.
4 -4مراقبة املتعلمني ينبغي أن حتصل حني ميكن أثناء تعلمهم وبعد أن يكملوا أو
يغادروا املقرر .ميكن للمراقبة عبر التقوميات الكمية والنوعية أن تغطي ،على
سبيل املثال:
—التنمية اجلسدية اإلجمالية والناعمة ،والتنمية اإلدراكية واالجتماعية -
العاطفية عند األطفال الصغار؛
—إستدامة مهارات القراءة والكتابة واحلساب؛
—معرفة مهارات حياتية رئيسية وتطبيقها؛
—الوصول الى مواد القراءة ملا بعد محو األمية.
في التعليم املهني ،ينبغي للمراقبة أن تتابع فرص التوظيف للمتعلمني .إن مراقبة
املتعلمني بعد البرنامج توفر ردود فعل قيمة لتصميم البرنامج (أنظر أيض ًا املعيار
 ٤للتعليم والتع ّلم ،على الصفحة  ،85واحلد األدنى ملعايير للتعافي االقتصادي بعد
األزمات من شبكة “سيب” ،معيار ايجاد فرص التوظيف ومعايير تطوير املشاريع).
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املعيار  ٤للتحليل :،التقييم
حتسن نشاطات االستجابة التعليمية وتعزز
إن التقييمات املنهجية والنزيهة ّ
املساءلة.

أعمال رئيسية (للقراءة بالتزامن مع املالحظات اإلرشادية)

ّ
وشفافة
• •إن التقييمات الدورية لنشاطات استجابة التعليم تنتج بيانات موثوقة
وتبلغ عن نشاطات تعليم مستقبلية (أنظر املالحظتان اإلرشاديتان .)٢ - ١
• •إن كل األطراف املعنية ،مبا فيها ممثلو اجملتمع احمللي املتأثر وسلطات التعليم ،تنخرط
في نشاطات التقييم (أنظر أيضا ً املالحظة اإلرشادية .)٣
• •إن الدروس والتجارب اجليدة يجري تقاسمها على نطاق واسع لدرس املناصرة
املستقبلية والبرامج والسياسات (أنظر املالحظة اإلرشادية .)٤

املالحظات اإلرشادية

 -1التمييز بني املراقبة والتقييم :إن املراقبة والتقييم أساسيان لتحقيق أهداف
وغايات برامج التعليم .املراقبة عملية متواصلة تقيس دوريا ً التقدم نحو أهداف
وغايات برامج التعليم .تتيح ملوظفي برنامج التعليم اجراء تغييرات خالل
البرنامج أو دورة املشروع لضمان بقائهم على السكة الصحيحة لتحقيق
أهدافهم وغاياتهم.
التقييم أقل وتيرة ،يجري عادة في منتصف أو في نهاية البرنامج أو دورة املشروع
وتقوم به أطراف خارجية أو مستقلة .يقيس النتائج ويقيم ما إذا كانت النتائج
املتوخاة قد أحرزت .التقييمات ميكن أيضا ً أن تتعامل مع ما إذا كانت النشاطات
ذات صلة باألولويات املقررة ،والسياسات والصكوك القانونية ،وما إذا كانت البرامج
فعالة.
نفذت بطريقة ّ

2 -2تقييمات نشاطات استجابة التعليم ينبغي أن تستخدم مقاربات وقواعد تنتج
أدلة موثوقة وفي وقتها عن نتائج البرنامج وآثاره التي ميكن أن تعلم عن العمل
املستقبلي“ .أألثر” هو التغيير القابل للقياس والذي سببه البرنامج في حياة
الناس .إن ِكال البيانات النوعية والكم ّية املصنفة بحسب اجلنس والعمر مهمة.
عدها .تقيس نتائج مثل اإللتحاق
البيانات الكم ّية تكون عن األشياء التي ميكن ّ
باملدرسة ،احلضور ،التسرب املدرسي ،واالجنازات.
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البيانات النوعية تكون عن األشياء التي ال ميكن قياسها باألرقام .تساعد على فهم
العمليات وتفسير النتائج .تتضمن األمثلة عن البيانات النوعية معلومات عما
يحصل في املدارس أو أماكن التع ّلم األخرى ،وأسباب معدالت االلتحاق باملدرسة،
واحلضور ،والتسرب املدرسي (أنظر أيضا ً املعيار  ١للتحليل ،املالحظة اإلرشادية  ٢على
الصفحتني  ،36 - 35املعيار  ١للتنسيق ،املالحظة اإلرشادية  ٣على الصفحة .)32
3 -3بناء القدرات عبر التقييم :ينبغي ملوازنة التقييم أن تغطي ورشات عمل تنمية
قدرات لألطراف املعنية ذات الصلة ،مبا في ذلك سلطات التعليم ،ممثلو اجملتمع
احمللي ،واملتعلمون .ميكن لهؤالء أن يقدموا التقييم ويشرحوه ،وأن يطوروا خطط
ّ
وشفافة ،وأن يسمحوا لألطراف املعنية مبراجعة
تقييم بطريقة مشتركة
وتفسير النتائج سوية .ينبغي للمتعلمني واملعلمني وغيرهم من الهيئة
التعليمية أن يشاركوا في عملية التقييم لتحسني دقة جمع املعلومات ودعم
تطوير توصيات ميكن تطبيقها واقعياً .مثالً ،ميكن للمعلمني وغيرهم من الهيئة
تبصراتهم الى الصعوبات العملية الناجتة عن التوصيات
التعليمية أن يضيفوا ّ
املقترحة (أنظر أيضا ً املعيار  ٢للتحليل ،املالحظة اإلرشادية  ٢على الصفحة 42؛
املعيار  ٣للتحليل ،املالحظة اإلرشادية  ٢على الصفحة ٢٩؛ املعيار  ٢لسياسة
التعليم ،املالحظة اإلرشادية  ٤على الصفحة .)113
4 -4تقاسم نتائج التقييم والدروس املستقاة :إن النتائج الرئيسية في تقارير
شكل
التقييم ،وبخاصة التوصيات والدروس املستقاة ،ينبغي تقاسمها في
ٍ
مفهوم من اجلميع ،مبا في ذلك أعضاء اجملتمع احمللي .ينبغي أن يفيدوا العمل
ٍ
املستقبلي .إن البيانات احلساسة يجب التعامل معها بحذر لتفادي مفاقمة حال
حساسة
الطوارىء أو النزاع ،و/أو لتفادي تعريض اخملبرين الذين ساهموا مبعلومات ّ
أو مغفلة املصدر للخطر (أنظر أيضا ً املعيار  ١للتنسيق ،املالحظتان اإلرشاديتان
 ٣و ٥على الصفحتني  ،33 - 32املعيار  ٢لسياسة التعليم ،املالحظة اإلرشادية ٤
على الصفحة .)113
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أ

للحصول على أدوات تساعدك في تطبيق هذه
املعايير ،راجع حقيبة أدوات “آيني” على املوقع:
www.ineesite.org/toolkit

حقيبة أدوات “آيني”
 احلد األدنى ملعايير التعليم من “آيني”
 أدوات التنفيذ
 املعايير املؤسسية
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الوصول الى التعليم
وبيئة التعلم
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املعايير املؤسسية:
مشاركة اجملتمع ،التنسيق ،التحليل

املعيار :٢
احلماية والرفاهية

بيئات التعلم آمنة
وسليمة وتشجع احلماية
والرفاهية النفسية -
االجتماعية للمتعلمني
واملعلمني وغيرهم من
الهيئة التعليمية.

املعيار :١
الوصول املتكافىء
الى التعليم

جميع األفراد لديهم
وصول الى فرص تعليم
نوعي وذات صلة

الوصول الى التعليم وبيئة التعلم
املعيار :٣
املرافق واخلدمات

مرافق التعليم تشجع
سالمة ورفاهية املتعلمني
واملعلمني وغيرهم من
الهيئة التعليمية ،وتتصل
بخدمات الصحة والتغذية
واحلماية واخلدمات
النفسية  -اإلجتماعية.

خالل أوقات األزمات ،غالبا ً ما يصير الوصول الى التعليم ،وهو حق ومورد حيويان،
محدودا ً للغاية .يلعب التعليم دورا ً مهما ً في مساعدة اجلماعات املتأثرة في التك ّيف مع
وضعهم وايجاد حال من االستقرار في حياتهم .ميكن للتعليم أن يوفر معرفة منقذة
حتسن من إنصاف
للحياة ومهارات للبقاء ،وميكنه أن يقدم فرصا ً للتغيير والتي قد َ
ونوعية التعليم.
غالبا ً ما يكون تنظيم نشاطات تعليم خالل حاالت الطوارىء ووصوال ً الى التعافي أمرا ً
ّ
الهشة اجلديدة
أكثر تعقيدا ً من احلاالت العادية .هناك خطر من أال تستفيد اجملموعات
من التعليم ،أو من أن ادخال أمناط اخلطر واالستثناء السابقة في استجابة التعليم.
تقع مسؤولية ضمان أن لكل األفراد وصول الى تعليم ذات صلة وجيد في بيئات تعلم ّية
آمنة على عاتق السلطات الوطنية ،واجملتمعات واملنظمات اإلنسانية .يشجع هذا
احلماية اجلسدية والرفاهية النفسية  -اإلجتماعية للمتعلمني واملعلمني وغيرهم من
الهيئة التعليمية.
غالبا ً ما يتعرض املتعلمون ،واملعلمون ،وغيرهم من الهيئة التعليمية ألخطار جسدية
ونفسية  -إجتماعية في طريقهم من والى مرافق التعليم وداخل بيئة التع ّلم .ميكن
لبرامج التعليم في حاالت الطوارىء ووصوال ً الى التعافي أن تؤمن احلماية اجلسدية
والنفسية  -اإلجتماعية .ينبغي أن تكون مرافق التعليم املؤقتة والدائمة ،مبا في ذلك
املدارس ومساحات التعليم واملساحات الصديقة للطفل ،قادرة على جبه كل األخطار
احملتملة ،من حيث املوقع ،والتصميم ،وطريقة البناء .ينبغي أن تكون سهلة املنال جلميع
املستهدفني بها.
تضمن مرافق التعليم األكثر أمانا ً استمرارية التعليم ،وتقلل من فرص تعطيل التعليم
والتع ّلم .ميكن أن تصبح املرافق مراكز لنشاطات اجملتمع وتؤمن اخلدمات الضرورية للحد
من الفقر ،واألمية ،واألمراض .عندما يكون التعليم غير متساوي قبل حالة الطوارىء ،فإن
إعادة اإلعمار من أجل تعليم آمن ومتساوي قد يكون مساهمة مهمة في بناء السالم.
ال ينبغي حرمان أي فرد من احلق في الوصول الى التعليم وفرص التعليم بسبب التمييز.
ينبغي على البرامج أن تؤمن خدمات تعليم رسمي وغير رسمي ملالقاة حقوق التعليم
مقدمي خدمات التعليم أن
وللحد من معوقات الوصول الى التعليم .يجب على كل ّ
يتنبهوا الى التمييز املبني على أساس اجلنس بشكل خاص والى األخطار اخملتلفة التي
تهدد الفتيات والفتيان .من الضروري اتخاذ خطوات ملعاجلة هذه األخطار .قد يحصل متييز
نتيجة ألسباب عديدة ،مثالً ،األقساط املدرسية ،املعوقات اللغوية واجلسدية ،والتي من
املمكن أن تستثني بعض اجملموعات.
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ّ
التعلمية ،املعيار  1للوصول الى التعليم
الوصول الى التعليم والبيئة
والبئية التعلمّ ية
لدى جميع األفراد وصول الى فرص تعليم نوعي وذات صلة

اخلطوات الرئيسية (للقراءة بالتزامن مع املالحظات اإلرشادية)

• •ال يحرم أي فرد أو مجموعة اجتماعية من الوصول الى التعليم وفرص التع ّلم بسبب
التمييز (أنظر املالحظة اإلرشادية .)١
• •ميكن اجلميع الوصول الى مرافق وأماكن التعليم (أنظر املالحظة اإلرشادية .)١
• •تزال كل عوائق اإللتحاق ،مثل اإلفتقار الى الوثائق واملتطلبات األخرى (أنظر
املالحظتان اإلرشاديتان  ٢و.)٤
• •توفر تدريجا ً مجموعة مرنة ،نظامية وغير نظامية من فرص التعليم للسكان
املتأثرين لتلبية حاجاتهم التعليمية (أنظر املالحظات اإلرشادية .)٥ - ٣
• •عبر التوعية والتدريب ،تصير اجملتمعات احمللية أكثر انخراطا ً في ضمان حقوق جميع
األطفال والشباب والكبار بتعليم نوعي وذات صلة (أنظر املالحظتان اإلرشاديتان .)٧ - ٦
• •تتوافر املوارد الكافية وتضمن اإلستمرارية واإلنصاف والنوعية لنشاطات التعليم
(أنظر املالحظة اإلرشادية .)٨
• •يحظى املتعلمون بفرصة الدخول أو إعادة الدخول الى نظام التعليم النظامي في
أسرع ما ميكن بعد التعطيل الناجم عن حال الطوارىء (أنظر املالحظة اإلرشادية .)٩
• •يعترف ببرنامج التعليم في سياقات الالجئني من سلطات التعليم احمللية ذات
الصلة ومن البلد األصلي.
• •ال تؤثر خدمات التعليم للجماعات املتأثرة بالكوارث سلبا ً على اجلماعات املضيفة.

املالحظات اإلرشادية

 -1التمييز يشمل املعوقات التي يفرضها اجلنس ،العمر ،احلاجات اخلاصة ،حال
اإلصابة بفيروس “أتش آي في” ،اجلنسية ،العرق ،الساللة ،القبيلة ،العشيرة،
الطائفة ،الدين ،اللغة ،الثقافة ،االنتماء السياسي ،امليل اجلنسي ،اخللفية
االجتماعية  -االقتصادية ،املوقع اجلغرافي أو حاجات التعليم احملددة .ميكن للتمييز
أن يكون عن قصد .وميكن أن يكون نتيجة غير مقصودة لبنى حتتية ال ميكن
الوصول اليها بالنسبة الى أناس من ذوي احلاجات اخلاصة ،أو بسبب سياسات
وممارسات ال تدعم مشاركة املتعلمني .إن األمثلة على التمييز تشمل منع
الفتيات احلوامل أو املتعلمني املصابني بـفيروس نقص املناعه املكتسبه االيدز من
ارتياد املدرسة وتكاليف األقساط املدرسية والزي املدرسي والكتب واللوازم.
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ميكن أن يكون لبعض األفراد أو اجملموعات صعوبة في الوصول الى التعليم في حال
طوارىء .ميكن أن يصير البعض أكثر هشاشة كنتيجة حلاالت الطوارىء والنزوح.
ميكن أن تشمل هذه اجملموعات:
—األشخاص من ذوي احلاجات اخلاصة جسديا ً وعقليا؛ً
—أولئك الذين يعانون وضعا ً حادا ً من الصحة العقلية وصعوبات نفسية -
إجتماعية؛
—الفتيات؛
—الشباب؛
—األطفال املرتبطون بقوى وجماعات مسلحة؛
—املراهقون أرباب املنزل؛
— األمهات املراهقات؛
—األشخاص من مجموعات عرقية أو اجتماعية محددة.
على السلطات الوطنية واجملتمعات احمللية واملنظمات اإلنسانية ،مسؤولية أن
تكفل وصول جميع الناس الى النشاطات التعليمية .يعني هذا تقومي احلاجات
واألولويات للمجموعات املستثناة ولتلك التي لديها حاجات تعلمية مختلفة في
السياق احملدد ،والتعامل معها .ينبغي حتديد السياسات التمييزية واملمارسات التي
حتد من الوصول الى فرص التع ّلم ومعاجلتها .إن اإلفتقار الى الوصول الى التعليم
جملموعات عرقية ،لغوية ،جغرافية ،أو عمرية محددة ميكن أن يولد أو يدمي توترات ميكن
أن تساهم في النزاع.
يوضح العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ()١٩٩٦
ِ
احلق بالتعليم:
—تعترف املادة  ٢بـ“احلق في التعليم من دون متييز من أي نوع كان كالعرق ،اللون،
اجلنس ،اللغة ،الدين ،الرأي السياسي أو سواه ،األصل الوطني أو االجتماعي،
أي وضع آخر”؛
امللكية ،الوالدة أو ٍ
—تعترف املادة  ١٣بحق اجلميع في التعليم و“وجوب توجيه التربية والتعليم
الى اإلمناء الكامل للشخصية اإلنسانية واحلس بكرامتها ،والى توطيد احترام
حقوق اإلنسان واحلريات األساسية .وهي متفقة كذلك على وجوب استهداف
التربية والتعليم متكني كل شخص من املساهمة بدور نافع في مجتمع حر،
وتوثيق أواصر التفاهم والتسامح والصداقة بني جميع األمم ومختلف الفئات
الساللية أو اإلثنية أو الدينية ،ودعم النشاطات التي تقوم بها األمم املتحدة من
أجل صيانة السالم”.
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كذلك تلزم املادة  ١٣الدول ،مع تو ّقع التحقيق الكامل لهذا احلق ،باالعتراف بـ :
“ )١جعل التعليم االبتدائي إلزاميا ً وإتاحته مجانا ً للجميع )٢ ،تعميم التعليم
الثانوي بأشكاله اخملتلفة ،مبا في ذلك التعليم الثانوي التقني واملهني ،وجعله
متاحا للجميع بكل الوسائل املناسبة وال سيما باألخذ تدريجيا ً مبجانية التعليم؛
 )٣تشجيع التربية األساسية أو تكثيفها ،الى أبعد مدى ممكن ،من أجل األشخاص
الذين لم يتلقوا أو لم يستكملوا التعليم اإلبتدائي” (أنظر أيضا ً سياسة التعليم،
املعيار  ،١املالحظتان اإلرشاديتان  ١و ٧على الصفحات  ،110 - 104املعيار  ٢لسياسة
التعليم ،املالحظة اإلرشادية  ٣على الصفحة .)113
2 -2القبول وااللتحاق والبقاء :ينبغي ملتطلبات التوثيق أن تكون مرنة .إن إفادات
املواطنة ،الوالدة أو العمر ،أوراق الهوية أو التقارير املدرسية ينبغي أال تكون
مطلوبة للدخول ألن اجملموعات السكانية املتأثرة بحاالت الطوارىء قد ال تكون
لديها تلك الوثائق .ينبغي أال تطبق احلدود العمرية بحزم ،شريطة احترام شواغل
احلماية واألعراف الثقافية .ينبغي السماح بفرصة االلتحاق باملدرسة للمرة
الثانية للمتسربني .هناك حاجة جلهود خاصة لتحديد األفراد األكثر هشاشة
وكيفية ضمهم .وحيث توجد مخاوف أمنية ،ينبغي حفظ التوثيق ومعلومات
االلتحاق (أنظر املالحظة اإلرشادية  ٤في األسفل؛ املعيار  ١لسياسة التعليم،
املالحظات اإلرشادية  ٢ - ١و ٧على الصفحات 110 - 104؛ املعيار  ٢لسياسة
التعليم ،املالحظة اإلرشادية  ١على الصفحة .)112
3 -3مجموعة فرص للتعليم النوعي ضرورية .األهداف تضمن تلبية احلاجات
التعليمية لكل املتعلمني وتساهم في النمو االقتصادي ،االجتماعي والسياسي
للبالد .ينبغي لهذه الفرص أن تكون ذات صلة باملتعلمني وبالسياق وقد تشمل:
—تنمية الطفولة املبكرة؛
—التعليم اإلبتدائي ،الثانوي والعالي؛
—صفوف محو األمية واحلساب؛
—تعليم املهارات احلياتية؛
—برامج تعليم الشباب والكبار ،مثل التعليم التقني واملهني.
في األزمات احلادة ،غالبا ً ما تكون املساحات الصديقة أو املساحات اآلمنة للطفل
هي االستجابة األولى بينما يجري تأسيس أو إعادة تفعيل التعليم النظامي .تهدف
املساحات الصديقة للطفل الى حماية وتشجيع رفاهية األطفال والشباب.
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بعضها يحضر األطفال والشباب إلعادة الدخول الى الصف النظامي ،فيما يسمح
البعض اآلخر لهم باملشاركة في نشاطات التعليم غير النظامي .توفر للفئات
العمرية اخملتلفة من األطفال حتى الشباب ،الوصول الى التع ّلم املنظم واللعب
والرياضة والدراما والفن واملوسيقى واحلماية والدعم النفسي -االجتماعي .ميكن
للمساحات الصديقة للطفل أن تسمح ألعضاء اجملتمع احمللي وللعاملني احلكوميني
واإلنسانيني بتقومي حاجات وقدرات التعليم النظامي وغير النظامي ،مبا في ذلك
كيفية دمج ودعم املبادرات احمللية.
4 -4املرونة :حتتاج فرص التع ّلم أن تكون مرنة ومتأقلمة مع السياق .ميكن للتأقلمات
أن تشمل:
—تغييرات في برامج الصف ،الساعات ،الدوامات ،واجلداول الزمنية السنوية
لتلبية حاجات مجموعات معينة من املتعلمني؛
—وسائط بديلة إليصال التعليم ،مثل التدريس الذاتي ،التع ّلم عن بعد ،وبرامج
التع ّلم املس ّرع أو “اإلستلحاق”؛
—توفير خدمات العناية بالطفل لألهل الشباب؛
—جتنب طلب الوثائق ،مثل إفادات الوالدة والعمر (أنظر أيضا ً املالحظة اإلرشادية ٢
في األعلى).
تنبغي مناقشة التأقلمات مع أعضاء اجملتمع احمللي ،مبا في ذلك الشباب والنساء
وغيرهم ممن ميكن استبعادهم بغير ذلك .ينبغي لسلطات التعليم ذات الصلة أن
تنخرط لضمان اإلعتراف بالتأقلمات املقترحة .إذا كان املتعلمون منتشرين على
مساحة واسعة ،ميكن إجراء مسح للمدارس وأماكن التع ّلم األخرى للتخطيط من
أجل وصول أكثر فعالية من حيث الكلفة الى حيز من فرص التعليم (أنظر أيضا ً
املعيار  ١لسياسة التعليم ،املالحظة اإلرشادية  ٧على الصفحة  111واملعيار ٢
لسياسة التعليم ،املالحظة اإلرشادية  ١على الصفحة .)112
5 -5أولويات التعليم الفورية ينبغي أن ترتكز على تقومي أولي .من املهم النظر في:
—البيانات املصنفة بحسب اجلنس والعمر؛
—هموم الهشاشة واحلماية؛
—حاجات احملتوى احملددة مثل املعلومات املنقذة لألرواح؛
—الصالت بعملية إعادة تأسيس نظام التعليم.
ميكن لألولويات أيضا ً أن تأخذ في االعتبار التمويل ،واملعوقات اللوجستية واألمنية،
لكن ينبغي أال تؤدي الى استثناء مجموعات ّ
هشة (أنظر أيضا ً املعيار  ١للتحليل
على الصفحة 35؛ املعيار  ١للتعليم والتع ّلم على الصفحة 77؛ واملعياران 2-1
لسياسة التعليم على الصفحة .)104
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6 -6التعليم “النوعي” و“ذات الصلة” :أنظر القاموس على الصفحة  115لتعريفات
هذين املصطلحني.
7 -7مشاركة اجملتمع احمللي :ينبغي للمجتمعات احمللية أن تنخرط بفعالية في
عمليات التعليم من أجل تيسير الوصول الى التعليم .إن مشاركة اجملتمع
تساعد في:
—معاجلة فجوات التواصل؛
—حشد موارد إضافية؛
—معاجلة هموم أمنية ،حمائية ،ونفسية  -إجتماعية؛
—حتديد حاجات فرص التعلم البديل؛
—تشجيع مشاركة كل اجملموعات ذات الصلة ،وحتديدا ً الهشة منها.
(أنظر أيضا ً القاموس على الصفحة  115لتعريف “املشاركة”؛ املعياران ٢ - ١
ملشاركة اجملتمع على الصفحات 28 - 22؛ املعيار  ٣للتعليم والتع ّلم ،املالحظة
اإلرشادية  ٢على الصفحة .)88
8 -8املوارد :تقع على عاتق السلطات الوطنية مسؤولية مطلقة لضمان توفير
التعليم .وهذا يشمل التنسيق وتوفير املوارد البشرية واملادية واملالية الكافية.
إذا لم تتمكن السلطات الوطنية من التوفير الكامل للتعليم في حال الطوارىء
وصوال ً الى التعافي ،ميكن تقدمي دعم إضافي من مصادر أخرى .األمثلة تتضمن
اجملتمع الدولي ،وكاالت األمم املتحدة ،املنظمات غير احلكومية احمللية والدولية،
السلطات احمللية ،اجملتمعات احمللية ،املنظمات ذات الطابع الديني ،مجموعات
اجملتمع املدني وغيرها من شركاء التنمية .ينبغي للمانحني أن يكونوا مرنني وأن
يدعموا مجموعة من املقاربات املنسقة لضمان استمرارية مبادرات التعليم
والتع ّلم (أنظر أيضا ً املعيار  ٢ملشاركة اجملتمع ،املالحظة اإلرشادية  ١على الصفحة
 ،28املعيار  ٢للتحليل ،املالحظتان اإلرشاديتان  ١و ٥على الصفحة .)28 - 25
9 -9تقليص استخدام املرافق التعليمية كمالجىء موقتة :ينبغي للمرافق
التعليمية أن تستخدم فقط كمالجىء للنازحني عندما ال تكون هناك امكانات
أخرى .خالل التخطيط للجهوزية ،ينبغي حتديد أماكن بديلة للجوء في حالة
الطوارىء أو الكارثة.
عندما تستخدم املرافق التعليمية كمالجىء موقتة ،يجب تقليص اآلثار السلبية
وأخطار احلماية احملتملة بالتعاون مع قطاعي السكن واحلماية .ينبغي لألطراف
املعنية أن توافق على تاريخ إلعادة املرفق التعليمي الى وظيفته األساسية .هذا
يقلص عطل التعلم ويجنب بقاء العائالت في املرفق التعليمي طويالً بعد حصول
حالة الطوارىء.
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إذا استخدمت املرافق التعليمية كمالجىء موقتة ،من املهم حماية ممتلكات املدرسة،
مبا في ذلك الكتب واملكتبات واألثاث والسجالت املدرسية ومعدات الترفيه .ينبغي
اعداة املرافق التعليمية الى حالة قابلة لالستخدام .مثالً ،ميكن جتديد مرافق الصرف
الصحي وتدعيم أساسات املبنى (أنظر أيضا ً املعيار  ٣للوصول الى التعليم والبيئة
التعلم ّية ،املالحظات اإلرشادية  ٦ - ٤على الصفحتني  ،71 - 70املعيار  ١لسياسة
التعليم ،املالحظة اإلرشادية  ٣على الصفحة .)109

60

احلد األدنى ملعايير التعليم :اجلهوزية ،اإلستجابة ،التعافي

املعيار  ٢للوصول الى التعليم والبيئة التعلميّة :احلماية والرفاهية
البيئات التعلم ّية آمنة وسليمة وتشجع احلماية والرفاهية النفسية  -االجتماعية
للمتعلمني واملعلمني وغيرهم من الهيئة التعليمية.

أعمال رئيسية (للقراءة بالتزامن مع املالحظات اإلرشادية)

• •تخلو البيئة التعلم ّية من مصادر األذى للمتعلمني واملعلمني وغيرهم من الهيئة
التعليمية (أنظر املالحظات اإلرشادية  ١و.)٤ - ٣
• •يكتسب املعلمون وغيرهم من الهيئة التعليمية املهارات واملعرفة الالزمة إلنشاء
بيئة تع ّلم داعمة وتشجيع الرفاهية النفسية  -االجتماعية للمتعلمني (أنظر
املالحظات اإلرشادية  ،٣ - ٢و.)٩ - ٨
• •املدارس ومساحات التعلم املوقتة واملساحات الصديقة للطفل قريبة من السكان
الذين تخدمهم (أنظر املالحظتان اإلرشاديتان .)٦ - ٥
• •طرق الوصول الى البيئة التعلم ّية آمنة وسليمة ومتاحة للجميع (أنظر املالحظات
اإلرشادية .)٧ - ٥
• •البيئات التعلم ّية خالية من أي احتالل وهجوم عسكريني (أنظر املالحظات اإلرشادية
 ١،٣و.)٧ - ٦
• •اجملتمع احمللي يساهم في القرارات حول مكان البيئة التعلم ّية ،وحول األنظمة
والسياسات التي تضمن للمتعلمني واملعلمني وغيرهم من الهيئة التعليمية،
أمنهم وسالمتهم (انظر املالحظتان اإلرشاديتان  ١و.)١٠
• •بيئات التع ّلم اآلمنة تصان عبر نشاطات احلد من خطر الكوارث وإدارتها (أنظر
املالحظة اإلرشادية .)١١

املالحظات اإلرشادية

 -1األمن والسالمة :توفر بيئة التع ّلم اآلمنة احلماية من التهديد ،اخلطر ،اإلصابة
أو اخلسارة .إن بيئة التع ّلم خالية من أي أذى جسدي أو نفسي  -اجتماعي (أنظر
أيضا ً قاموس املصطلحات على الصفحة .)115
من واجب السلطات الوطنية ضمان األمن .هذا يتضمن توفير شرطة كفوءة وذات
نوعية جيدة ونشر جنود حيث يجب ويناسب .إذا كانت أماكن التع ّلم العادية غير
آمنة أو غير متوافرة ،ينبغي اعداد أماكن آمنة وسليمة أو وسائط تع ّلم بديلة .ميكن
للتدريس في املنزل والتع ّلم عن بعد أن يكونا من اخليارات في ظروف كهذه .في حاالت
انعدام األمن ،ينبغي للمجتمع احمللي أن ينصح مبا إذا يريد ذهاب املتعلمني الى املدرسة.
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ينبغي للقوى األمنية أال تستخدم أبدا ً املرافق التعليمية كمالجىء موقتة (لألمن،
أنظر أيضا ً املالحظات اإلرشادية  ٧ - ٥في األسفل؛ للسالمة ،أنظر أيضا ً املالحظات
اإلرشادية  ،٩ - ٨ ،٤ - ٢و ١١في األسفل؛ أنظر أيضا ً املعيار  ١لسياسة التعليم،
املالحظة اإلرشادية  ١على الصفحة .)104

2 -2الرفاهية اإلجتماعية واجلسدية والعاطفية تعتمد على:
—األمن ،السالمة واحلماية؛
—الصحة؛
—السعادة والدفء في العالقات بني مقدمي التعليم واملتعلمني ،وبني املتعلمني
أنفسهم.
من أبكر العمر ،يجري دعم منو األطفال وتعلمهم عبر تفاعالتهم مع الناس الذين
يعتنون في بيئات أمنة وسليمة ومنعشة .إن النشاطات التي تضمن رفاهية املتعلمني
ترتكز على حتسني النمو الصحيح والتفاعالت االجتماعية اإليجابية والصحة اجليدة.
تشجع مشاركة املتعلمني في القرارت التي تؤثر عليهم .عبر املشاركة في حل
املشاكل واتخاذ القرارات واحلد من األخطار ،ميكن أن ينخض شعور األطفال والشباب
بأنهم مغلوب على أمرهم وميكنهم املشاركة في رفاهيتهم اخلاصة.
إذا لم يتمكن االهل من توفير الرفاهية ألطفالهم في املنزل ،هناك ضرورة
للمساعدة من اآلخرين .هذا ميكن أن يتضمن إحاالت الى خدمات مناسبة إذا
توافرت (أنظر أيضا ً املعيار  ٣للوصول والبيئة التعلم ّية ،املالحظة اإلرشادية  ٨على
الصفحة .)72
3 -3احلماية :تعني “احلماية” احلرية من كل أشكال التهديد اجلسدي والعاطفي
واالجتماعي ،االنتهاك ،االستغالل والعنف .ينبغي إعالم املتعلمني واملعلمني
وغيرهم من الهيئة التعليمية وحمايتهم من األخطار في بيئة التع ّلم وحولها.
وتشمل األخطار:
—التنمر
—االستغالل اجلنسي؛
—األخطار الطبيعية والبيئية؛
—األسلحة والذخائر واأللغام األرضية واألجسام غير املنفجرة؛
—أفراد القوات املسلحة ،مواقع تبادل إطالق النار ،والتهديدات العسكرية األخرى،
مبا فيها اخلطف والتجنيد؛
—إنعدام األمن السياسي.
إن تقوميات األخطار ،ومنها استشارة أعضاء اجملتمع احمللي واملتعلمني واملعلمني
وغيرهم من الهيئة التعليمية ،مهمة لفهم حاجات وأولويات احلماية .ينبغي
اجراء هذه التقوميات دوريا ً وينبغي أن تشمل التحليل للعوامل الثقافية
والسياسية ذات الصلة (انظر املعيار  ١للتحليل ،املالحظتان اإلرشاديتان ٣ - ٢
على الصفحات .)36 - 35
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عندما تقع انتهاكات للحماية ،ينبغي توثيقها بسرية واإلبالغ عنها ،مبساعدة
مفضلة من أشخاص مدربني على مراقبة حقوق اإلنسان .ينبغي تدوين املعلومات
الرئيسية عن احلادثة ،مبا في ذلك اجلنس ،العمر ،وما إذا كان الشخص قد تعرض
على أساس مواصفات محددة .إن معلومات كتلك مهمة لتحديد األمناط وهي
فعالة ملعاجلة املشكلة .ينبغي كذلك توثيق
ميكن أن تكون ضرورية للقيام بتدخالت ّ
االستجابات لالنتهاكات املب ّلغ عنها ،مبا في ذلك اإلحاالت الى مقدمي خدمات
الصحة واحلماية واخلدمات النفسية  -اإلجتماعية.
في البيئات التي يسود فيها العنف وغيره من التهديدات للسالمة اجلسدية
والنفسية  -اإلجتماعية للمتعلمني واملعلمني وغيرهم من الهيئة لتعليمية ،من
املهم انخراط العائالت واجملتمعات احمللية في تشجيع السالمة في البيت واجملتمع
احمللي .ميكن أن تشمل النشاطات:
—حمالت معلومات لألهل والعجز لتعزيز القواعد اإليجابية لتربية األطفال مبا
في ذلك ممارسات االنضباط اإليجابي؛
—التواصل مع الشرطة أو القوى األمنية اإلخرى لرفع معيار الوعي حول قضايا
احلماية في اجملتمع احمللي؛
—العمل مع اجملتمعات احمللية وسلطات التعليم ذات الصلة للتعامل مع هموم
حماية محددة ،مثل تنظيم مرافقات للمتعلمني أثاء ذهابهم الى الصفوف
ورجوعهم منه( .أنظر أيضا ً املعيار  ١لسياسة التعليم ،املالحظة اإلرشادية ١
على الصفحة .)107
4 -4العنف املبني على النوع االجتماعي (للتعريف ،أنظر قاموس املصطلحات
على الصفحة  ،)٧٣وحتديدا ً العنف اجلنسي ،هو قضية حماية خطرة ومهددة
للحياة .ميكن أن تؤثر على الرجال والفتيان ،لكن العنف املبني على اجلندر غالبا ً
ما يستهدف النساء والفتيات .ينبغي لبرامج التعليم أن تراقب وتستجيب
لقضايا التحرش واالستغالل اجلنسي .ينبغي لألهل واملتعلمني واملعلمني وغيرهم
من الهيئة التعليمية أن يتفقوا على طرق للحد من األخطار احملدقة باألطفال
والشباب في طريقهم من والى بيئة التع ّلم .ميكن لتلك الطرق أن تشمل:
—تطوير أحكام واضحة ضد التحرش واالستغالل واالنتهاك اجلنسي وكل
أشكال العنف املبني على اجلندرة ونشرها علناً؛
—إدخال هذه األحكام في مدونات سلوك للمعلمني وغيرهم من الهيئة
التعليمية ،ممن يحتاجون الى فهم التصرفات غير املقبولة؛
—زيادة عدد النساء البالغات في بيئات التع ّلم حلماية املتعلمات وطمأنتهن.
وحيث ال يكون هناك توازن بني املعلمني واملعلمات ،ميكن لنساء من اجملتمع احمللي
أن يتطوعن كمساعدات في الصفوف لتشجيع بيئة أكثر حمائية لألطفال.
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عند يقع عنف مبني على اجلندر ،تكون أنظمة التبليغ والشكوى واإلستجابة اآلمنة
والسرية مهمة .ميكن تيسيرها من السلطات الوطنية أو من منظمة مستقلة
مطلعة على العنف املبني على اجلندر .ينبغي توفير حماية صحية ونفسية -
اجتماعية مناسبة ودعم قضائي للناجني من العنف املبني على اجلندر في نظام
إحالة جيد التنسيق (أنظر أيضا ً املالحظة اإلرشادية  ٩في األسفل؛ املعيار ٢
للمعلمني وغيرهم من الهيئة التعليمية ،املالحظة اإلرشادية  ٣على الصفحة 99؛
املعيار  ١لسياسة التعليم ،املالحظة اإلرشادية  ١على الصفحة .)107
5 -5املسافة القصوى بني املتعلمني وأماكن تعلمهم ينبغي حتديدها وفقا ً
ملعايير محلية ووطنية .من املهم النظر في هموم األمن والسالمة وإمكانية
الوصول ،مثل مهاجع اجلنود واأللغام األرضية واألجمات الكثيفة في اجلوار.
ينبغي استشارة املتعلمني واألهل وأعضاء آخرين من اجملتمع احمللي حول موقع
أماكن التع ّلم واألخطار احملتملة .حيث تكون املسافة الى املدرسة بعيدة كثيرا ً
وتقلل الوصول اليها ،ميكن تشجيع الصفوف الفرعية (أو “خارج املدرسة” أو
“التحضيرية”) في أماكن أقرب الى منازل املتعلمني (أنظر املالحظات اإلرشادية ٣
في األعلى و ٧ - ٦في األسفل).
6 -6طرق الوصول :من أجل ضمان طرق وصول آمنة وسليمة لكل املتعلمني ،ينبغي
للمعلمني والعاملني في التعليم واجملتمعات احمللية ،مبا في ذلك الفتيان والفتيات
من الفئات العمرية اخملتلفة ،أن يحددوا التهديدات املتصورة ويتفقوا على تدابير
للتعامل معها .مثالً ،في املناطق حيث يجب على املتعلمني أن يسيروا من والى
مرافق التعليم عبر طرقات قليلة اإلنارة ،ميكن حتسني السالمة عبر وضع مرافقني
بالغني أو عبر استخدام عاكسات النور أو الشريط العاكس على الثياب واحلقائب
(أنظر أيضا ً املالحظات اإلرشادية  ٣في األعلى و ٧في األسفل؛ املعيار ١ملشاركة
اجملتمع ،املالحظات اإلرشادية  ٥ - ٢على الصفحات 25 - 23؛ املعيار  ١لسياسة
التعليم ،املالحظة اإلرشادية  ١على الصفحة .)107
7 -7ابقاء التعليم سليماً من الهجوم :في بعض السياقات ،يتعرض املتعلمون
واملعلمون وغيرهم من الهيئة التعليمية ألخطار جسدية ونفسية  -إجتماعية في
طريقهم من والى مرافق التعليم .األعمال التي ميكنها أن تقلل تلك األخطار تشمل:
—إغناء املنهج ليشمل رسائل حول السالمة ،دعم نفسي  -اجتماعي وتعليم
حول حقوق اإلنسان وحل النزاعات وبناء السالم والقانون اإلنساني.
—رفع مستوى وعي العامة حول معنى واستخدام اتفاقات جنيف ونظام روما
األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ،التي حتظر الهجمات ضد املدنيني
(وبينهم التالميذ واملعلمني) ومباني التعليم في أوقات احلرب؛
—تنمية قدرات احلكومة واألنظمة القضائية العسكرية ،القوات املسلحة
واجملموعات املسلحة حول املبادىء األساسية للقانون اإلنساني وتطبيقه
حلماية التعليم؛
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—حتصني األبنية أو اجلدران احمليطة واستخدام حراس األمن (مقابل أجر أو
متطوعني من اجملتمع احمللي).
—سكن في املوقع للمعلمني؛
—نقل أماكن التعليم والتالميذ واملعلمني وغيرهم من الهيئة التعليمية
املهددين؛
—إنشاء مدارس مرتكزة على اجملتمع احمللي أو على املنزل.
تبعا ً للسياق وهموم األمن ،ميكن أن تتحمل اجملتمعات احمللية أو جلان التعليم اجملتمعي
مسؤولية حماية املدارس .مثالً ،ميكنهم توفير مرافقات أو حتديد قادة موثوقني من
اجملتمع احمللي أو زعماء دينيني للتعليم في املدارس ودعمها .في النزاعات املدنية،
ميكن أن يساعد أعضاء اجملتمع احمللي في تشجيع املفاوضات مع طرفي النزاع لتطوير
مدونات سلوك جتعل املدارس وأماكن التع ّلم مالذات آمنة أو “مناطق للسالم”.
الهجمات على املدارس واملستشفيات واحدة من ستة انتهاكات جسيمة محظورة
مبوجب القرار  ١٦١٢الذي اتخذه مجلس األمن في األمم املتحدة ( .)٢٠٠٥إذا وقعت
هجمات ،ينبغي اإلبالغ عنها عبر آلية املراقبة والتقرير التي تقودها األمم املتحدة
(أنظر أيضا ً املعيار  ١لسياسة التعليم ،املالحظة اإلرشادية  ١على الصفحة ،107
املعيار  ٢لسياسية التعليم ،املالحظة اإلرشادية  ٤على الصفحة .)113
8 -8التدريب على الدعم النفسي  -االجتماعي والرفاهية :ينبغي للمعلمني
وغيرهم من الهيئة التعليمية أن يتلقوا تدريبا ً حول تأمني الدعم النفسي -
اإلجتماعي للمتعلمني من خالل:
—تعلم منظم؛
—استخدام قواعد صديقة للطفل؛
—اللعب والترفيه؛
—تعليم مهارات حياتية؛
—اإلحاالت.
من املهم التعامل مع رفاهية املعلمني وغيرهم من الهيئة التعليمية .ستساهم
هذه في رفاهية املتعلمني واإلمتام الناجح لبرامج التعليم النظامي وغير النظامي
(أنظر أيضا ً املعيار  ١للتعليم والتع ّلم ،املالحظة اإلرشادية  ٦على الصفحة 80؛
املعيار  ٢للتعليم والتع ّلم ،املالحظة اإلرشادية  ٢على الصفحة 83؛ املعيار ٣
للمعلمني وغيرهم من الهيئة التعليمية على الصفحة .)101
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9 -9اإلدارة غير العنيفة للصف :بالنسبة الى إطار عمل دكار ،ينبغي القيام بالتعليم
“بطرق تشجع التفاهم املتبادل ،السالم والتسامح ،وتساعد في تفادي العنف
والنزاع” .من أجل حتقيق هذا الهدف ،يحتاج املعلمون الى دعم في اإلدارة اإليجابية
للصف .يعني هذا ضمان أن البيئة التعلم ّية تر ّوج للتفاهم املتبادل ،السالم
والتسامح وتوفر مهارات لتفادي العنف والنزاع .إن التعزيز اإليجابي والنظام
الصلب لإلنضباط اإليجابي هما األساسان إلنشاء بيئة كهذه .ينبغي أن يستبدال
العقاب اجلسدي واإلساءة اللفظية واإلهانة والترهيب .يشمل الترهيب اإلجهاد
العقلي والعنف واإلنتهاك والتمييز .إن هذه النقاط ينبغي أن تضم في مدونات
سلوك للمعلمني ووالتعامل منهجيا ً معها في تدريب املعلمني ونشاطات املراقبة
(أنظر أيضا ً املعياران  ٣ - ٢للتعليم والتع ّلم على الصفحات 87 - 83؛ املعيار ٢
للمعلمني وغيرهم من الهيئة التعليمية ،املالحظة اإلرشادية  ٣على الصفحة
107؛ املعيار  ٣للمعلمني وغيرهم من الهيئة التعليمية على الصفحة .)101
1010مشاركة اجملتمع :ينبغي للمجتمعات أن تأخذ دورا ً قياديا ً في انشاء وإدامة
وحماية بيئة التعلم .ينبغي ملمثلي كل اجملموعات الهشة أن يشاركوا في
تصميم البرنامج .هذا ما يزيد ملكية دعم اجملتمع احمللي للتعليم (أنظر أيضا ً
املعيار ملشاركة اجملتمع على الصفحة  22واملعيار  ١للوصول والبيئة التعلم ّية،
املالحظة اإلرشادية  ٧على الصفحة .)64
1111احلد من أخطار الكوارث وإدارتها :ميكن تدريب املتعلمني واملعلمني وغيرهم من
الهيئة التعليمية لدعم نشاطات الوقاية من الكوارث وإدارتها .وهذه ميكن أن تشمل:
—تطوير واستخدام خطط جهوزية الطوارىء؛
—جتربة مناورات محاكاة للكوارث املتوقعة واملتكررة؛
—إجراءات سالمة بنيوية وغير بنيوية للمدرسة ،مثل خطط إخالء املدارس في
املناطق املعرضة للهزات األرضية.
ميكن أن تضطر جلان السالمة في اجملتمع احمللي أو املدرسة الى دعم لتطوير وقيادة
تنفيذ خطط إدارة الكوارث أو خطط السالمة املدرسية .يشمل الدعم املساعدة
في تقومي وحتديد أولوية األخطار ،تطبيق استراتيجيات احلماية البيئية واجلسدية
وتطوير اإلجراءات واملهارات جلهوزية االستجابة.

66

احلد األدنى ملعايير التعليم :اجلهوزية ،اإلستجابة ،التعافي

ينبغي تطوير خطط اجلهوزية حلاالت الطوارىء ،ومنها خطط إخالء املدارس،
وتقاسمها بطرق تتيحها للجميع ،مبا في ذلك األميني واألشخاص من ذوي احلاجات
اخلاصة اجلسدية واملعرفية والعقلية (أنظر أيضا ً املعيار  ١للتحليل ،املالحظة
اإلرشادية  ٣على الصفحة 37؛ املعيار  ٣للوصول والبيئة التعلم ّية ،املالحظتان
اإلرشاديتان  ٢ - ١على الصفحتني 69 - 68؛ املعيار  ٢للتعليم والتع ّلم ،املالحظة
اإلرشادية  ٦على الصفحة 86؛ املعيار  ١لسياسة التعليم ،املالحظتان اإلرشاديتان
 ٢و ٦على الصفحتني .)110 - 108
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املعيار  ٣للوصول الى التعليم والبيئة التعلميّة :املرافق واخلدمات
إن مرافق التعليم تشجع سالمة ورفاهية املتعلمني واملعلمني وغيرهم من الهيئة
التعليمية ،وتتصل بخدمات الصحة والتغذية واحلماية واخلدمات النفسية -
اإلجتماعية.

أعمال رئيسية (للقراءة بالتزامن مع املالحظات اإلرشادية)

• •أماكن ومباني التعليم آمنة ومتاحة جلميع املتعلمني واملعلمني وغيرهم من الهيئة
التعليمية (أنظر املالحظات اإلرشادية .)٤ - ١
• •بيئات التع ّلم املوقتة والدائمة صاحلة ،ومعدلة أو مستبدلة كما يلزم بتصميم وبناء
مقاوم للكوارث (أنظر املالحظتان اإلرشاديتان  ٢و.)٤
• •مساحات التعليم معلمة بحدود حمائية مرئية وإشارات واضحة.
• •البنى املادية املستعملة ألماكن التع ّلم مناسبة للموقع وتشمل مساحات مالئمة
للصفوف ،اإلدارة ،ومرافق الترفيه والصرف الصحي (أنظر املالحظتان اإلرشاديتان  ٢و.)٤
• •مساحة الصف وترتيبات اجللوس ملبية للنسب املتفق عليها للمساحة اخملصصة
لكل متعلم ومعلم بغية تشجيع املنهجيات املشتركة واملقاربات املرتكزة على
املتع ّلم (أنظر املالحظة اإلرشادية .)٤
• •أعضاء اجملتمع ،مبا في ذلك الشباب ،مشاركون في بناء وصيانة البيئة التعلم ّية (أنظر
املالحظات اإلرشادية .)٣ - ١
• •كميات مناسبة من املياه السليمة ومرافق الصرف الصحي املالئمة متوافرة
للنظافة الشخصية واحلماية ،وتأخذ في االعتبار اجلنس والعمر واألشخاص من ذوي
احلاجات اخلاصة (أنظر املالحظات اإلرشادية  ٣و.)٦ - ٥
• •تعليم للصحة والنظافة يرتكز على املهارات مشجع في بيئة التع ّلم (أنظر
املالحظة اإلرشادية .)٦
• •خدمات تغذية وصحة ترتكز على املدرسة متوافرة للتعامل مع اجلوع واملعوقات
الفعال والتنمية (أنظر املالحظة اإلرشادية .)٧
األخرى للتع ّلم
ّ
• •املدارس ومساحات التعلم مرتبطة بخدمات حماية الطفل والصحة والتغذية
واخلدمات النفسية  -اإلجتماعية (أنظر املالحظة اإلرشادية .)٨

املالحظات اإلرشادية

 -1املوقع :ينبغي ملرافق التعليم أن تبنى أو يعاد بناؤها أو تغيير مكانها الى مواقع تشجع
اإلنصاف والسالمة اجلسدية للمتعلمني واملعلمني وغيرهم من الهيئة التعليمية.
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من املهم النظر في ما إذا كان ينبغي إعادة استخدام مواقع مرافق التعليم املوجودة
قبل حالة الطوارىء .إن إعادة بناء الهياكل املادية في أماكنها السابقة ميكن أن
يواصل التمييز ضد مجموعات مع ّينة ضمن اجملتمع احمللي أو قد يعرض املتعلمني
خلطر حصول كارثة طبيعية .إن التقوميات احلذرة للنزاعات وأخطار الكوارث أمر
جوهري .ينبغي لهذه أن تشمل استشارات مع ممثلي السلطات الوطنية ومجموعة
كبيرة من أعضاء اجملتمع احمللي ،وخاصة اجملموعات الهشة .ميكنها أن توفر معلومات
قيمة عن أماكن ممكنة لبناء املرافق التعليمية .إن التعاون مع قطاعات أخرى (مثل
تنسيق وإدارة اخمليمات ،واملالجىء والصحة) أمر أساسي لضمان أن املدارس ومرافق
التعليم قريبة من منازل املتعلمني ومن اخلدمات األخرى (أنظر أيضا ً املعيار  ١للتحليل،
املالحظات اإلرشادية  ٦ - ١على الصفحات 39 - 35؛ املعيار  ٢للوصول والبيئة
التعلم ّية ،املالحظة اإلرشادية  ١١على الصفحة 66؛ املعيار  ١لسياسة التعليم،
املالحظة اإلرشادية  ٣على الصفحة 107؛ املعيار  ١للتنسيق على الصفحة .)31
2 -2الهيكل ،والتصميم والبناء :من املهم النظر في العناصر اآلتية في االعتبار عند
تصميم وبناء مرافق تعليم موقتة ودائمة.
—اختيار موقع سليم :السالمة البنيوية ملباني املدرسة املتضررة حتتاج الى تقومي
من أخصائيني مؤهلني ،واألولوية حتدد إلعادة إشغال األبنية ،إصالحها ،حتصينها
أو استبدالها ،استنادا ً الى احلاجة والكلفة.
—تصميم وبناء جامع ومقاوم للكوارث :ينبغي تطبيق معايير قانون البناء
والتخطيط الدولي للمدارس (أو القوانني احمللية عندما تكون ذات معايير أعلى)
على أعمال البناء املوقتة والدائمة .ينبغي ملرافق املدرسة أن تصمم وتبنى وتصان
لتكون مقاومة لألخطار والتهديدات املعروفة مثل النيران والعواصف والهزات
األرضية واالنزالقات األرضية .ينبغي جلهود إعادة البناء أن تضمن أن الذهاب الى
املدرسة لن يع ّرض املتعلمني ،املعلمني أو غيرهم من الهيئة التعليمية ألخطار
ميكن جتنبها؛ ينبغي للتصميم والبناء أن يضمنا اإلضاءة املناسبة والتهوئة
والتدفئة (كما هو مناسب) لتشجيع التعليم النوعي وبيئة التع ّلم.
—ما إذا كان ميكن صون املبنى عبر السلطات احمللية واجملتمع احمللي بتكلفة
محتملة :ينبغي استخدام املواد املشتراة محليا ً والعمالة احمللية لبناء الهيكل
فعالة من ناحية
حيثما هناك جدوى .ينبغي اتخاذ خطوات لضمان أن الهياكل ّ
التكلفة وأن امليزات املادية (مثل األسطح واألرضيات) متينة.
—املوازنة املوجودة ،اإلستخدامات الراهنة أو الطويلة األجل املمكنة ،ومشاركة
اجملتمعات احمللية ومخططي ومديري التعليم.
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ميكن الهياكل أن تكون موقتة ،شبه دائمة ،دائمة ،ملحقة أو متحركة .إن مشاركة
أعضاء مجموعات متأثرة بشكل مختلف بحالة الطوارىء في النشاطات
املشتركة ،مثل بناء وصيانة املدارس ،ميكن أن يدعم تخفيف النزاع (أنظر أيضا ً
املعيار  ٢للوصول والبيئة التعلم ّية ،املالحظة اإلرشادية  ١١على الصفحة 66؛
املعيار  ١لسياسة التعليم ،املالحظة اإلرشادية  ٣على الصفحة 107؛ املالحظات
اإلرشادية من “آيني” لبناء مدارس أكثر أماناً ،متوافرة في حقيبة أدوات “آيني”:
 www.ineesite.org/toolkitومعايير “اسفير” حول السكن ،اإلقامة واملواد غير
الغذائية).
3 -3األشخاص من ذوي االشخاص ذوي االعاقه :إن حاجات الناس من ذوي احلاجات
اخلاصة اجلسدية والبصرية ينبغي النظر فيها بعناية في تصميم مرافق التعليم.
حتتاج املداخل واخملارج الى استيعاب الناس ممن يستخدمون الكراسي املتحركة أو
غيرها من معدات املساعدة على التحرك .كذلك ينبغي ملساحة الصف واألثاث
ومرافق املياه والصرف الصحي أن تلبي حاجات األشخاص من ذوي احلاجات اخلاصة.
عند حتديد األماكن وإعادة بناء مرافق التعليم ،يوصى بالتعاون على املستويني
احمللي والوطني مع منظمات مت ّثل األشخاص من ذوي احلاجات اخلاصة ،وأهالي
التالميذ من ذوي احلاجات اخلاصة والشباب من ذوي احلاجات اخلاصة.
ّ
التعلم :ينبغي ملرافق التعليم أن تكون مصممة
4 -4تصميم وصيانة مساحات
ببناء على تفكير متأن مبن يستعمل مساحات التع ّلم ،وكيف .حتتاج املساحات
الى أن تكون مناسبة للجنس ،العمر ،القدرة اجلسدية واالعتبارات الثقافية لكل
املستخدمني .ينبغي وضع معيار واقعي محلي للسعة القصوى للصف .ينبغي
ترك مساحة كافية ،إذا أمكن ،لصفوف إضافية إذا زاد اإللتحاق ،إلتاحة خفض
متدرج في استخدام دوامات متعددة .حتتاج املداخل واخملارج الى أن تسمح للتالميذ
واملعلمني وغيرهم من الهيئة التعليمية للخروج بسالمة في حال الطوارىء.
إن هيكل املبنى ،مبا في ذلك مرافق الصرف الصحي ،واألثاث ،مبا في ذلك الطاوالت
والكراسي واأللواح ينبغي صيانتها دورياً .ميكن ألعضاء اجملتمع احمللي وجلنة التعليم
اجملتمعي أن يساهموا في صيانة مساحات التع ّلم عبر تقدمي اليد العاملة ،الوقت،
أو املواد (أنظر أيضا ً املعيار  ٣للمعلمني وغيرهم من الهيئة التعليمية ،املالحظة
اإلرشادية  ١على الصفحة .)101
5 -5مرافق الصرف الصحي ينبغي أن تتوافر ضمن أو قرب بيئة التعلم .التعاون مع
قطاع املاء والصرف الصحي مهم لتحقيق ذلك .الصرف الصحي يتضمن:
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—مرافق التخلص من النفايات الصلبة ،مثل حاويات ومستوعبات النفايات؛
—مرافق الصرف ،مثل حفر التصريف وأقنية الصرف؛
—املياه املناسبة للنظافة الشخصية واملراحيض النظيفة.
ينبغي ملرافق الصرف الصحي أن تكون متاحة لألشخاص من ذوي احلاجات اخلاصة
وينبغي أن حتفظ اخلصوصية والكرامة والسالمة .ينبغي ألبواب املراحيض أن تقفل
من الداخل .ملنع التحرش واإلعتداء اجلنسي ،ينبغي وجود مراحيض منفصلة
للفتيان/الرجال ،والفتيات/النساء في أماكن آمنة ،مالئمة ،وسهلة الوصول .تدعو
املبادىء التوجيهية من “اسفير” الى وجود مرحاض واحد لكل  ٣٩فتاة ومرحاض
واحد لكل  ٦٠فتى .إذا لم يكن في اإلمكان توفير مراحيض منفصلة من البداية،
ميكن اتخاذ تدابير لتفادي استخدام الفتيات والفتيان للمراحيض في الوقت نفسه.
إذا لم تكن املراحيض موجودة ضمن موقع التع ّلم ،ميكن حتديد املرافق اجملاورة
ومراقبة استخدام األطفال لها (أنظر أيضا ً معايير “اسفير” للتخلص من الفضالت
العضوية في الفصل اخملصص إلمدادات املياه ،الصرف الصحي وتشجيع النظافة).
ينبغي توفير املواد الصحية والثياب املالئمة تقليدياً ،عند الضرورة ،للفتيات
املتعلمات ليتمكن من املشاركة بشكل كامل في التع ّلم.
6 -6تشجيع املياه اآلمنه والنظافة :ينبغي أن يكون لدى بيئات التع ّلم مصدر للمياه
السليمة وينبغي توفير الصابون .إن ممارسات النظافة ،مثل غسل اليدين والوجه،
ينبغي دمجها كنشاطات يومية .تدعو املبادىء التوجيهية من “اسفير” للحد
األدنى لكميات املياه في املدارس الى توفير  ٣ليترات من املياه لكل تلميذ للشرب
وغسل اليدين يوميا ً (أنظر معايير “اسفير” المدادات املياه والصرف الصحي
وتشجيع النظافة).
7 -7خدمات الصحة والتغذية املرتكزة على املدرسة :إن برامج الصحة والتغذية
املرتكزة على املدرسة تربط التعليم مبوارد أخرى في قطاعات الصحة ،التغذية،
والصرف الصحي .تتعامل مع معوقات التع ّلم وتشجع النمو الصحي .البرامج
ميكن أن تشمل:
—برامج التغذية املدرسية للتعامل مع حاجات اجلوع؛
—التخلص من الديدان ملعاجلة العدوى الطفيلية؛
—برامج الوقاية من األمراض املعدية (مثل احلصبة واإلسهال وفيروس نقص
املناعة البشري و“األيدز”)؛
—توفير مكمالت التغذية الدقيقة (مثل الفيتامني أ ،احلديد واليود).
ينبغي للبرامج أن تتبع مبادىء توجيهية معترف بها مثل املبادىء التوجيهية
لبرنامج الغذاء العاملي حول التغذية املدرسية .من املهم التنسيق مع قطاعات
الصحة والتغذية (أنظر أيضا ً معايير “اسفير” حول األمن الغذائي والتغذية).
ملعتلا ةئيبو ميلعتلا ىلا لوصولا :يناثلا قاطنلا
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8 -8الوصول الى اخلدمات احمللية واإلحاالت :ميكن للمعلمني وغيرهم من الهيئة
التعليمية استخدام اإلحاالت للخدمات احمللية لدعم وتشجيع الرفاهية اجلسدية
والنفسية  -االجتماعية والعاطفية للمتعلمني .ينبغي تدريبهم للتعرف على
إشارات العسر اجلسدي أو النفسي  -اإلجتماعي وهموم احلماية األخرى ،مثل
األطفال الذين فصلوا عن عائالتهم .ينبغي أن يتقاسموا املعلومات حول التهديدات
لرفاهية املتعلمني مع الشركاء ذوي الصلة من قطاعات اخلدمات األخرى.
لضمان أن نظام اإلحالة يعمل بفعالية ،ينبغي انشاء روابط رسمية مع اخلدمات
اخلارجية .قد تشمل اخلدمات اإلستشارة ،اخلدمات النفسية  -اإلجتماعية
والقانونية للناجني من العنف اجلنسي واملبني على اجلندر ،واخلدمات االجتماعية
حلاالت االستغالل والتجاهل املشتبه فيها .إن األطفال الذين كانوا مرتبطني
مبجموعات مسلحة وقوات مسلحة قد يحتاجون الى مساعدة القتفاء أثر عائالتهم
ولم شملهم (أنظر املعيار  ١للوصول والبيئة التعلم ّية ،املالحظة اإلرشادية  ٦على
الصفحة 63؛ املعيار  ٢للتعليم والتع ّلم ،املالحظة اإلرشادية  ٢على الصفحتني
.)٨٤ - ٨٣

أ

للحصول على األدوات التي تساعدك في تطبيق
هذه املعايير ،راجع حقيبة أدوات “آيني” على املوقع:
www.ineesite.org/toolkit

حقيبة أدوات “آيني”
 احلد األدنى ملعايير التعليم من “آيني”
 أدوات التنفيذ
 الوصول الى التعليم والبيئة التعلم ّية
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املعايير املؤسسية:
مشاركة اجملتمع ،التنسيق ،التحليل

املعيار :٢
التدريب ،التنمية
والدعم املهنيان

املعيار :١
املناهج

ّ
والتعلم
التعليم
املعيار :٣
التدريس وعمليات
ّ
التعلم
تتمحور عمليات
التدريس والتع ّلم
على املتع ّلم ،وهي
مشتركة وشمولية.

يتلقى املعلمون
وغيرهم من الهيئة
التعليمية تدريب ًا
ّ
دوريا ً
ومنظما ً ذات
صلة وفقا ً حلاجاتهم
وظروفهم.

تستخدم مناهج
ذات صلة ثقافيا ً
واجتماعيا ً ولغويا ً
لتوفير تعليم
نظامي وغير نظامي،
مناسب لسياق
محدد وحاجات
املتعلمني.

املعيار :٤
ّ
التعلم
تقومي نتائج
تستخدم القواعد
املالئمة لتقييم
نتائج التع ّلم
والتحقق من
صحتها.

تقدم تعليما ً وتع ّلما ً
الوصول الى التعليم ذات معنى فقط إذا كانت برامج التعليم ّ
نوعيني .ميكن حلاالت الطوارىء أن تقدم فرصا ً لتحسني املناهج ،وتدريب املعلمني ،والدعم
والتطور مهنياً ،والتدريس وعمليات التع ّلم ،وتقومي نتائج التع ّلم كي يكون التعليم ذات
صلة ،وداعما ً وحاميا ً للمتعلمني .ميكن أن تكون هناك حاجة الى اتخاذ قرارات مهمة حول
املقدم وحول تركيز أولويات التع ّلم .هناك أولوية لبناء معرفة ومهارات متنع أو
نوع املنهج
ّ
تقلل األخطار الفورية أو املستقبلية ،والتهديدات واألخطار .ينبغي التشديد على تعليم
حقوق اإلنسان والتعليم على السالم واملواطنة الدميوقراطية.
إن التعليم املرتبط مبوارد الرزق والعمالة ،مثل تنمية األعمال الصغيرة ومحو األمية املالية
والتعليم التقني واملهني والتدريب ،ينبغي أن يوفر للشباب والنساء ،وخاصة أولئك الذين
من مجموعات ّ
هشة ممن لم يكملوا تعليمهم النظامي .إن حتليل سوق العمل والتعاون
مع قطاعات االقتصاد والتعافي املبكر ستضمن بشكل أفضل أن البرامج ذات صلة وأن
املهارات االقتصادية املدروسة مفيدة.
في حاالت الطوارىء ،هناك ضرورة لتدريب املعلمني وغيرهم من الهيئة التعليمية من غير
يسدون الثغرات الناجمة بصورة مباشرة أو غير
املدربني أو قليلي التدريب ،والذين غالبا ً ما
ّ
ّ
مباشرة عن الكارثة أو األزمة ،على املهارات إليصال محتوى التعلم بفعالية الى التالميذ.
ينبغي للمعلمني وغيرهم من الهيئة التعليمية أن يشاركوا في تدريبات محددة حول
كيفية دعم األطفال الذين م ّروا في عسر.
في حاالت الطوارىء ووصوال ً الى التعافي ،من املهم أن تعترف السلطات الوطنية
واملوظفني باملناهج والشهادات املمنوحة .تريد اجملتمات احمللية أن
واملؤسسات التعليمية
ِ
تعرف أن تعليم أطفالها له قيمة وأن السلطات الوطنية تعترف بتلك القيمة .إن التقومي
املالئم والذي في أوانه لعملية التعليم والتع ّلم:
• •يضفي الصدقية؛
• •يبلغ جتارب التعليم؛
• •يحدد مكامن القوة والضعف في املناهج وفي املتعلمني؛
• •يبلغ العاملني في التعليم ،وأعضاء اجملتمع احمللي واملتعلمني بالتقدم احملرز وباحلاجات
املستمرة.

76

احلد األدنى ملعايير التعليم :اجلهوزية ،اإلستجابة ،التعافي

ّ
والتعلم :املناهج
املعيار  ١للتعليم
تستخدم مناهج ذات صلة ثقافيا ً واجتماعيا ً ولغويا ً لتوفير تعليم نظامي وغير
نظامي مالئم للسياق اخلاص وحاجات املتعلمني.

أعمال رئيسية (للقراءة بالتزامن مع املالحظات اإلرشادية).

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•تقود سلطات التعليم عملية مراجعة ،وتطوير أو أقلمة املنهج النظامي ،باإلشتراك
مع كل األطراف املعنية ذات الصلة (أنظر املالحظات اإلرشادية .)٣ - ١
•تكون املناهج والكتب املدرسية واملواد التكميلية مالئمة لعمر املتعلمني ومستوى
منوهم ولغتهم وثقافتهم وقدراتهم وحاجاتهم (أنظر املالحظات اإلرشادية .)٤ - ١
•يتم اإلعتراف باملناهج واالمتحانات الرسمية املستخدمة في تعليم الالجئني
والنازحني داخليا ً من حكومتي البلد األم والبلد املُضيف (أنظر املالحظة اإلرشادية .)٣
•تع ّلم املناهج النظامية وغير النظامية احلد من أخطار الكوارث والتعليم البيئي
ومنع النزاع (أنظر املالحظتان اإلرشاديتان .)٤ - ٣
•تغطي املناهج والكتب املدرسية واملواد التكميلية الكفاءات الرئيسية للتعليم
األساسي مبا في ذلك مهارات محو أمية القراءة والكتابة واحلساب والتع ّلم املبكر
واملهارات احلياتية وممارسات الصحة والنظافة (أنظر املالحظتان اإلرشاديتان .)٥ - ٤
•تتعامل املناهج مع الرفاهية النفسية  -االجتماعية وحاجات احلماية للمتعلمني
(أنظر املالحظة اإلرشادية .)٦
•يوفر محتوى التعلم ،واملواد والتدريس في لغة (لغات) املتعلمني (أنظر املالحظة
اإلرشادية .)٧
•تراعي املناهج والكتب املدرسية واملواد التكميلية احلساسية اجلندرية وتعترف
بالتن ّوع ومتنع التمييز وتشجع احترام جميع املتعلمني (أنظر املالحظة اإلرشادية .)٨
•توفر مواد كافية للتعليم والتع ّلم ومشتراة محليا ً في وقتها (أنظر املالحظة
اإلرشادية .)٩

املالحظات اإلرشادية

 -1املنهج خطة عمل ملساعدة املتعلمني في حتسني معرفتهم ومهاراتهم .ينطبق
على برامج التعليم النظامي وغير النظامي ويحتاج الى أن يكون ذات صلة
ومتأقلما ً مع جميع املتعلمني .يشمل غايات التعلم ،محتوى التع ّلم ،التقوميات،
أساليب التعليم واملواد:

—“غايات التع ّلم” حتدد املعرفة ،املواقف واملهارات التي ستطور عبر نشاطات
التعليم لتشجيع النمو املعرفي واالجتماعي والعاطفي واجلسدي للمتعلمني؛
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—“محتوى التع ّلم” يشير الى مجاالت مثل مهارات القراءة والكتابة واحلساب
واملهارات احلياتية”
ّ
—“التقومي” يعني قياس ما جرى تعلمه بشكل معارف ومواقف ومهارات
للمحتوى التع ّلمي الذي جرت تغطيته؛
—“أساليب التعليم” يشير الى املقاربة التي اختيرت واستخدمت في تقدمي
محتوى التع ّلم لتشجيع اكتساب املعارف واملهارات في جميع املتعلمني؛
—“مواد التدريس” تشير الى الكتب ،اخلرائط والرسوم البيانية ،مواد الدراسة
التكميلية ،أدلة املعلمني ،املعدات ،األلعاب ،وغيرها من أدوات التعليم والتع ّلم.
2 -2املناهج املالئمة للسياق ،العمر ،ومستويات النمو :ينبغي للمناهج أن تكون
مالئمة عمريا ً ومتطابقة مع مستوى منو املتعلمني ،مبا في ذلك احلسي ،العقلي،
املعرفي ،النفسي  -االجتماعي واجلسدي .ميكن لألعمار ومراحل النمو أن تختلف
كثيرا ً ضمن برامج التعليم النظامي وغير النظامي في حاالت الطوارىء وصوال ً
الى التعافي .هذا ما يتطلب أقلمة للمناهج واألساليب .ينبغي اعطاء املعلمني
الدعم ألقلمة تعليمهم مع حاجات ومستويات املتعلمني الذين يعملون معهم
(أنظر أيضا ً املعيار  ٢للتعليم والتع ّلم على الصفحة .)83
ّ
ومعقدة وينبغي القيام بها من سلطات
3 -3مراجعة وتطوير املنهج عملية طويلة
التعليم املالئمة واملقبولة .إذا كانت برامج التعليم النظامي في اعادة التأسيس
خالل أو بعد حاالت الطوارىء ،ينبغي استخدام املناهج الوطنية للتعليم املدرسي
أي من هذه ،سيضطر
اإلبتدائي والثانوي املعترف بها .في سياقات ال يوجد فيها ٌ
األمر تطوير أو أقلمة عاجلة ملناهج جديدة .في حال الالجئني ،هذا ميكن أن يرتكز
على مناهج البلد املُضيف أو البلد األم .في حاالت أخرى ،ميكن أن تكون مناسبة
املناهج التي جرت أقلمتها من حاالت طوارىء متطابقة.
في حاالت الالجئني ،ينبغي للمناهج أن تكون مثاليا ً مقبولة في كل من البلد األم
والبلد املضيف ،لتسهيل العودة الطوعية الى الوطن .هذا يتطلب تنسيقا ً أساسيا ً
إقليميا ً ومشتركا ً بني الوكاالت ،يأخذ في اإلعتبار ،مثالً ،الكفاءات اللغوية واالعتراف
بنتائج اإلمتحانات ومصادقتها .ينبغي لوجهات نظر الالجئني والبلد املضيف
والقانون الدولي أن تدعم هذه القرارات (أنظر أيضا ً املعيار  ١لسياسة التعليم،
املالحظة اإلرشادية  ٧على الصفحة .)107
في حاالت الطوارىء وصوال ً الى التعافي ،ينبغي إغناء مناهج برامج التعليم
النظامي وغير النظامي باملعارف واملهارات احملددة بسياق حالة الطوارىء (أنظر
املالحظة اإلرشادية  ٥في األسفل) .ميكن أن تكون هناك ضرورة ملناهج خاصة
جملموعات مع ّينة ،مثل:
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—األطفال والشباب الذين يكسبون الرزق؛
—الذين كانوا سابقا ً مرتبطني بقوات مسلحة وجماعات مسلحة؛
—املتعلمون األكبر سنا ً من مستوى صفهم أو العائدين من فترات طويلة خارج
املدرسة؛
—املتعلمون البالغون.
إن عملية تطوير وتقييم املناهج والكتب املدرسية واملراجعة الدورية لبرامج
التعليم ينبغي أن تقودها سلطات التعليم ذات الصلة .ينبغي للمتعلمني
واملعلمني واحتادات املعلمني واجملتمعات احمللية املتأثرة أن تشارك بفعالية .إن جلان
مراجعة الكتب املدرسية ،ومنها ممثلو اجملموعات العرقية وغيرها الهشة ،ميكن أن
تساعد في تالفي اإلنحياز املستدمي وفي بناء السالم بني اجملتمعات احمللية اخملتلفة.
ينبغي أن ينتبهوا الى عدم التحريض على التوترات في عملية إزالة الرسائل املفرِّقة
من الكتب املدرسية.
4 -4الكفاءات اجلوهرية ينبغي أن حتدد قبل تطوير أو أقلمة احملتوى التع ّلمي ومواد
تدريب املعلم“ .الكفاءات اجلوهرية” للتعليم األساسي هي:
—معرفة القراءة والكتابة واحلساب بحدود عملية؛
—املعرفة األساسية ،املهارات احلياتية ،املواقف واملمارسات املطلوبة من املتعلمني
للحصول على حياة كرمية وليشاركوا بفعالية وبكل معنى الكلمة كأعضاء
في مجتمعهم احمللي.
ينبغي تعزيز الكفاءات األساسية عبر التطبيق العملي .التدخالت لتنمية الطفولة
املبكرة ينبغي أن تكون متاحة لكل األطفال الصغار .إن األسس القوية التي طورت
في مرحلة الطفولة املبكرة تشكل األساس الكتساب واتقان الكفاءات اآلساسية.
5 -5محتوى ّ
تعلم املهارات احلياتية واملبادىء الرئيسية ينبغي أن تكون مناسبة
للعمر ،وأساليب التع ّلم اخملتلفة ،وخبرة وبيئة املتعلمني .إنها تعزز قدرة املتعلمني
على قيادة حياة مستقلة ومثمرة .ينبغي للمحتوى واملبادىء أن تكون محددة
بالسياق وميكن أن تشمل:
—تشجيع الصحة والنظافة ،مبا في ذلك الصحة اجلنسية واإلجنابية وفيروس
“أتش آي في” ومتالزمة “اإليدز”؛
—حماية الطفل والدعم النفسي  -االجتماعي؛
—تعليم حقوق اإلنسان ،املواطنة ،بناء السالم والقانون اإلنساني؛
—احلد من أخطار الكوارث واملهارات املنقذة لألرواح ،مبا في ذلك التعليم حول
األلغام األرضية واألجسام غير املنفجرة.
—الثقافة ،الترفيه ،الرياضة ،والفن ،مبا في ذلك املوسيقى ،الرقص ،الدراما،
والفنون البصرية؛
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—مهارات اكتساب الرزق وتدريب املهارات التقنية واملهنية؛
—املعرفة بالبيئة احمللية واألصلية؛
—مهارات احلماية املتعلقة بأخطار وتهديدات محددة تواجه الفتيات والفتيان.
يضع محتوى التع ّلم األسس لكسب الرزق من املتعلمني .ينبغي حملتوى برامج
التدريب املهني أن يحدد من فرص العمل وينبغي أن يتضمن مكان ممارسة العمل
مثل التدريبات املهنية (أنظر أيضا ً احلد األدنى ملعايير التعافي االقتصادي بعد
األزمات من شبكة “سيب” ،معيار ايجاد فرص التوظيف ومعايير تطوير املشاريع).
في اجملتمعات احللية املتأثرة بالنزاع ،ميكن حملتوى ومنهجيات التعليم على حل
النزاعات وبناء السالم أن تعزز التفاهم بني اجملموعات .ميكنها أن توفر مهارات تواصل
لتيسير املصاحلة وبناء السالم .العناية ضرورية في تطبيق مبادرات التعليم على
السالم لضمان أن اجملتمعات احمللية مستعدة للتعامل مع قضايا مؤملة وجدلية (أنظر
أيضا ً املعيار  ١لسياسة التعليم ،املالحظة اإلرشادية  ١على الصفحة .)107
6 -6احلاجات واحلقوق والتنمية النفسية  -اإلجتماعية للمتعلمني واملعلمني
وغيرهم من الهيئة التعليمية ينبغي التعامل معها في كل مراحل حالة
الطوارىء وصوال ً الى التعافي .يحتاج العاملون في التعليم الى تدريب ملعرفة
إشارات العسر عند املتعلمني .ينبغي أن يكونوا قادرين على اتخاذ خطوات
للتعامل مع العسر ،ومنها استخدام آليات اإلحالة لتوفير دعم إضافي .ينبغي
أن تكون هناك مبادىء توجيهية خاصة باملعلمني وموظفي دعم التعليم
وأعضاء اجملتمع احمللي حول تقدمي الدعم النفسي  -االجتماعي لألطفال داخل
وخارج الصف .يحتاج املتعلمون الذين تكبدوا العسر الى تعليم في اطار متوقع،
باستخدام قواعد انضباط إيجابية وفترات تع ّلم أقصر لبناء التركيز .ميكن لكل
املتعلمني أن يشاركوا في نشاطات تعليم وترفيه تعاونية .تقدم أساليب التدريس
املالئمة للمتعلمني ثقة أكبر بالنفس وأمل أكبر في مستقبلهم (أنظر ايضا ً
املعيار  ٢للوصول والبيئة التعلم ّية ،املالحظتان اإلرشاديتان  ٩ - ٨على الصفحتني
66 - 65؛ املعيار  ٣للوصول والبيئة التعلم ّية ،املالحظة اإلرشادية  ٨على الصفحة
72؛ املعيار  ١لسياسة التعليم ،املالحظة اإلرشادية  ١على الصفحة .)107
ميكن للمعلمني وغيرهم من الهيئة التعليمية ،الذين يوظفون غالبا ً من السكان
املتأثرين أن يواجهوا العسر ذاته كاملتعلمني .ينبغي التعامل مع ذلك عبر التدريب،
املراقبة والدعم .ينبغي عدم التو ّقع أن يتحمل املعلمون مسؤوليات قد تكون مؤذية
لرفاهيتهم النفسية  -االجتماعية أو لرفاهية املتعلمني (أنظر أيضا ً املعيار ٣
للمعلمني وغيرهم من الهيئة التعليمية ،املالحظة اإلرشادية  ٦على الصفحة ،102
ومعايير مشروع “اسفير” حول الصحة النفسية والرفاهية النفسية  -اإلجتماعية
في فصل الصحة).
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7 -7لغة التدريس ميكن أن تكون قضية خالفية في البلدان واجملتمعات احمللية املتعددة
اللغات .للحد من التهميش ،ينبغي للقرارات حول لغة (لغات) التدريس أن تتخذ
على أساس اإلجماع ،مبشاركة اجملتمع احمللي ،سلطات التعليم واألطراف املعنية
ذات الصلة األخرى .ينبغي أن يتمكن املعلمون من التعليم في لغة (لغات)
يفهمها املتعلمون وللتواصل مع أهلهم ومجتمع احمللي األوسع .ينبغي تعليم
التالميذ املكفوفني أو الصم باستخدام اللغات واألساليب األكثر مالءمة لضمان
الشمول التام .ينبغي أن تتوافر الصفوف والنشاطات التكميلية ،وخاصة تع ّلم
الطفولة املبكرة ،في اللغة (اللغات) األم للمتعلمني.
في حاالت الالجئني ،ميكن للبلدان املضيفة أن تطلب من مدارس الالجئني اإلمتثال
ملعاييرها ،مبا في ذلك استخدام لغتها (لغاتها) ومناهجها .من املهم معرفة حقوق
املتعلمني الالجئني .من الضروري النظر في فرصهم املستقبلية وما هو ضروري
للسماح لهم باستكمال تعليمهم في اجملتمعات املضيفة أو في البلد األم بعد
حالة الطوارىء .في حاالت النزوح الطويل األمد ،ينبغي توفير فرص للمتعلمني
لتع ّلم لغة اجملتمع احمللي أو البلد املضيف .ميكنهم هذا من العمل ضمن اجملتمع
احمللي املُضيف ومن مواصلة الوصول الى التعليم والفرص (أنظر أيضا ً املعيار ١
لسياسة التعليم ،املالحظة اإلرشادية  ٧على الصفحة .)109
8 -8التنوّع ينبغي أن يؤخذ في االعتبار أثناء تطوير وتطبيق النشاطات التعليمية في
كل مراحل حالة الطوارىء وصوال ً الى التعافي .هذا يعني مبا في ذلك املتعلمون،
ّ
الهشة
املعلمون ،وغيرهم من الهيئة التعليمية من اخللفيات اخملتلفة واجملموعات
وتشجيع التسامح واإلحترام .قد تشمل نواحي التن ّوع اخلاصة:
—النوع االجتماعي؛
—ذوو االعاقات العقلية واجلسدية؛
—قدرة التع ّلم؛
—املتعلمون من مجموعات متباينة الدخل؛
—صفوف تضم تالميذ من أعمار مختلفة؛
—الثقافة واجلنسية؛
—العرق والدين.
ينبغي للمناهج ومواد التدريس وأساليب التعليم أن تزيل االنحياز وتعزز اإلنصاف.
ميكن للبرامج أن تتعدى الكالم عن التسامح وأن تبدأ بتغيير املواقف والتصرفات.
يؤدي هذا الى اعتراف أفضل واحترام حلقوق اآلخرين .ينبغي دعم تعليم حقوق
اإلنسان عبر التعليم النظامي وغير النظامي لتشجيع التنوع بطرق مناسبة
للعمر ومراعية للثقافة.
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ميكن ربط احملتوى بالقانون الدولي حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي واملهارات
احلياتية .ميكن للمعلمني أن يحتاجوا الى دعم لتعديل املواد املوجودة وأساليب
التعليم إذا كانت الكتب املدرسية واملواد األخرى بحاجة الى مراجعة (أنظر أيضا ً
املعيار  ٢للتعليم والتع ّلم ،املالحظة اإلرشادية  ٢على الصفحة  ،83املعيار ١
لسياسة التعليم ،املالحظة اإلرشادية  ٧على الصفحة .)109
ّ
التعلم املوجودة محلياً املتعلمني ينبغي أن تق ّوم عند بداية حالة
9 -9مواد
الطوارىء .بالنسبة الى الالجئني أو النازحني ،يشمل هذا مواد من بلدهم األم أو
منطقتهم .ينبغي للمواد أن تتأقلم وتطور إذا دعت احلاجة واتاحتها بكميات
كافية للجميع .وهذا يشمل األشكال التي ميكن الوصول اليها من املتعلمني
ذوي االعاقات .ينبغي دعم سلطات التعليم ذات الصلة ملراقبة تخزين وتوزيع
واستخدام املواد (أنظر أيضا ً املعيار  ٣للمعلمني وغيرهم من الهيئة التعليمية،
املالحظة اإلرشادية  ١على الصفحة .)101

82

احلد األدنى ملعايير التعليم :اجلهوزية ،اإلستجابة ،التعافي

ّ
والتعلم :التدريب ،التطور املهني والدعم
املعيار  ٢للتعليم
ّ
واملنظم وذات الصلة
يتلقى املعلمون وغيرهم من الهيئة التعليمية التدريب الدوري
وفقا ً حلاجاتهم وظروفهم.
أعمال رئيسية (للقراءة بالتزامن مع املالحظات اإلرشادية)
• •تتوافر فرص التدريب للمعلمني واملعلمات وغيرهم من الهيئة التعليمية ،بحسب
احلاجات (أنظر املالحظتان اإلرشاديتان .)١-٢
• •يناسب التدريب السياق ويعكس غايات التع ّلم ومحتواه (أنظر املالحظتان
اإلرشاديتان .)٢ - ١
• •يعترف بالتدريب وتوافق عليه سلطات التعليم ذات الصلة (أنظر املالحظتان
اإلرشاديتان .)٤ - ٣
• •يجري املدربون املؤهلون دورات تدريب مكملة للتدريب والدعم واإلرشاد واملراقبة
واإلشراف على الصف خالل اخلدمة (أنظر املالحظتان اإلرشاديتان .)٤ - ٣
فعالني في البيئة
ميسرين ّ
• •من خالل التدريب والدعم املتواصل ،يتحول املعلمون ّ
التعلم ّية ،باستخدام أساليب مشتركة في التعليم ووسائل التعليم (أنظر
املالحظات اإلرشادية .)٦ - ٣
• •يشمل التدريب املعارف واملهارات للمناهج النظامية وغير النظامية ،مبا في ذلك
الوعي حول األخطار ،احلد من أخطار الكوارث ،وتفادي النزاعات (أنظر املالحظة
اإلرشادية .)٦

املالحظات اإلرشادية

“ -1املعلم” يشير الى املدرسني أو امليسرين أو املنشطني في برامج التعليم النظامي
وغير النظامي .ميكن للمعلمني أن تكون لديهم خبرات وتدريبات مختلفة .ميكن
أن يكونوا من املتعلمني الكبار سنا ً أو أعضاء من اجملتمع (أنظر أيضا ً املعايير ٣ - ١
للمعلمني وغيرهم من الهيئة التعليمية على الصفحة .)101

2 -2تطوير مناهج التعليم النظامي واحملتوى من مسؤولية سلطات التعليم.
ينبغي للمناهج واحملتوى أن تعكس حاجات وحقوق املتعلمني واحلاجات اخلاصة
للعاملني في التعليم في السياق وضمن قيود املوازنة والوقت.
ميكن حملتوى التدريب أن يتضمن:
—املعرفة األساسية باملوضوع ،مثل مهارات القراءة والكتابة واحلساب واملهارات
احلياتية املالئمة للسياق ،مبا في ذلك تعليم الصحة؛
—أساليب التدريس والتربية ،مبا في ذلك االنضباط اإليجابي وإدارة الصف
واملقاربات املشتركة والتعليم اجلامع؛
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—مدونات السلوك للمعلمني وغيرهم من الهيئة التعليمية ،مبا في ذلك التنديد
بالعنف املبني على اجلندر ضد املتعلمني وآليات التقرير واإلحالة املالئمة؛
—مبادىء احلد من أخطار الكوارث وتفادي النزاع؛
—النمو والدعم النفسي  -االجتماعي ،مبا في ذلك حاجات املتعلمني واملعلمني
وتوافر اخلدمات احمللية وأنظمة اإلحالة؛
—مبادىء ومنظورات حقوق اإلنسان والقانون اإلنساني ،لفهم معانيها وروحها
وصالتها املباشرة وغير املباشرة بحاجات املتعلمني ومسؤوليات املتعلمني
واملعلمني واجملتمعات احمللية وسلطات التعليم؛
—احملتويات األخرى املالئمة للسياق.
ينبغي ملبادرات التعليم أن تضم كيفية التعامل مع قضايا التن ّوع والتمييز .مثالً،
إن استراتيجيات التعليم املتحسسة للجندر تشجع املعلمني من اجلنسني على
فهم والتزام اإلنصاف اجلندري في الصفوف .إن تدريب العامالت في التعليم وأعضاء
اجملتمع احمللي ميكن أن يعزز التغييرات اإليجابية في الصف واجملتمع احمللي األوسع
(أنظر أيضا ً املعيار  ١للتعليم والتع ّلم ،على الصفحة 77؛ املعيار  ٢للوصول والبيئة
التعلم ّية ،املالحظات اإلرشادية  ٣ - ٢و ٨على الصفحات 65 - 62؛ املعيار  ٣للوصول
والبيئة التعلم ّية ،املالحظة اإلرشادية  ٨على الصفحة 65؛ املعيار  ٣للمعلمني
وغيرهم من الهيئة التعليمية ،على الصفحة .)101
3 -3دعم وتنسيق التدريب :كلما أمكن ،ينبغي لسلطات التعليم أن تأخذ القيادة
في تصميم وتنفيذ النشاطات النظامية وغير النظامية لتدريب املعلمني .عندما
ال تكون سلطات التعليم قادرة على قيادة هذه العملية ،ميكن للجنة تنسيق
مشتركة بني الوكاالت أن توفر اإلرشاد والتنسيق .ينبغي خلطط التدريب أن
تتضمن تدريبات أثناء اخلدمة ،عند الضرورة ،وتنشيط مؤسسات تدريب املعلم
ومرافق التعليم اجلامعي .تضطلع هذه املؤسسات بدور حيوي في إعادة بناء
قطاع تعليم مستدام (أنظر أيضا ً املعيار  ١للتنسيق ،املالحظة اإلرشادية  ١على
الصفحة  ،31املعيار  ٣للمعلمني وغيرهم من الهيئة التعليمية ،املالحظتان
اإلرشاديتان  ٤ - ٣على الصفحة .)102
ينبغي لسلطات التعليم الوطنية واألطراف املعنية ذات الصلة األخرى أن تبدأ حوارا ً
حول املناهج لتدريب املعلمني أثناء اخلدمة واآلليات لتحديدها عند بداية استجابة
الطوارىء .وحيث ميكن ،ينبغي للتدريب أثناء اخلدمة أن يصمم لتلبية املتطلبات
الوطنية لوضع املعلم املؤهل .ينبغي أيضا ً دمج العناصر االخرى ذات الصلة حلالة
الطوارىء ،مثل تلبية احلاجات النفسية  -اإلجتماعية.

84

احلد األدنى ملعايير التعليم :اجلهوزية ،اإلستجابة ،التعافي

وحيث تكون أنظمة مدارس الالجئني منفصلة عن أنظمة التعليم احمللي ،ينبغي
للتدريب أثناء اخلدمة للمعلمني الالجئني أن يؤسس لوضع املعلم الؤهل في البلد
األم أو البلد املضيف.
ينبغي حتديد املدربني احملليني لتطوير وتنفيذ تدريب مالئم للمعلمني .ميكن أن تكون
هناك ضرورة لتنمية قدراتهم في مهارات التيسير والتدريب .ينبغي تشجيع التوازن
بني املدربني واملدربات .وحيث يكون هناك عدد محدود من املدربني ،أو أنهم غير مدربني
جيداً ،ميكن تعزيز املؤسسات التي تدرب املعلمني اثناء وقبل اخلدمة .هذا ينبغي أن
يكون جهدا ً منسقا ً عبر املؤسسات الوطنية واإلقليمية والوكاالت اخلارجية مثل
وكاالت األمم املتحدة واملنظمات غير احلكومية .هذا ميكن أن يشمل:
—مراجعة منهج تدريب املعلمني والكتب املدرسية؛
احملدث واملرتبط بحاالت الطوارىء؛
—تضمني احملتوى ّ
—توفير خبرة التعليم العملي ،مثل اخلدمة كمعلمني مساعدين أو متمرنني.
4 -4االعتراف واملصادقة على التدريب :إن موافقة ومصادقة سلطات التعليم
حيوية لضمان النوعية واإلعتراف بتدريب املعلمني في حاالت الطوارىء وصوال ً
الى التعافي .بالنسبة للمعلمني الالجئني ،ينبغي لسلطات التعليم في البلد
األم أو املضيف أو املنطقة حتديد ما إذا كان التدريب مقبوال ً ومتأقلما ً مع حاجات
املتعلمني واملعلمني (أنظر أيضا ً املعيار  ١لسياسة التعليم ،املالحظة اإلرشادية ٧
على الصفحة .)109
ّ
والتعلم :ينبغي للمعلمني أن يتدرَّبوا على كيفية حتديد حاجتهم
5 -5مواد التعليم
ً
من الوسائل التعليمية احملددة استنادا الى املنهج .ينبغي أن يتعلموا كيفية ايجاد
فعالة ومالئمة باستخدام مواد متوافرة محليا ً (أنظر أيضا ً املعيار
وسائل تعليم ّ
 ١للتعليم والتع ّلم ،املالحظة اإلرشادية  ٩على الصفحة  ،82املعيار  ٣للمعلمني
وغيرهم من الهيئة التعليمية ،املالحظة اإلرشادية  ١على الصفحة .)101
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6 -6وعي األخطار واحلد من األخطار وجهوزية االستجابة :يحتاج املعلمون
الى مهارات ومعارف ملساعدة املتعلمني واجملتمع احمللي على تفادي الكوارث
املستقبلية واحلد منها .ميكن أن يحتاجوا الى دعم لدمج تشجيع احلد من
األخطار وتفادي النزاع في التعليم والتع ّلم .يشمل هذا املعلومات واملهارات
الالزمة لتحديد األخطار احملتملة والكوارث التي تواجهها اجملتمعات احمللية
وتفاديها واالستجابة لها (أنظر أيضا ً املعيار  ١للتحليل ،املالحظة اإلرشادية ٣
على الصفحة 37؛ املعيار  ٢للوصول والبيئة التعلم ّية ،املالحظة اإلرشادية ١١
على الصفحة 66؛ املعيار  ٣للوصول والبيئة التعلم ّية ،املالحظتان اإلرشاديتان
 ٢ - ١على الصفحتني 69 - 68؛ املعيار  ١لسياسة التعليم ،املالحظتان
اإلرشاديتان  ٢و ٦على الصفحتني .)110 - 108
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ّ
ّ
التعلم
والتعلم :التدريس وعمليات
املعيار  ٣للتعليم
إن عمليات التدريس والتع ّلم مرتكزة على املتع ّلم ،ومشتركة وجامعة.

أعمال رئيسية (للقراءة بالتزامن مع املالحظات اإلرشادية)

• •تتالءم أساليب التعليم مع العمر ،مستوى النمو ،اللغة ،الثقافة ،القدرات واحلاجات
للمتعلمني (أنظر املالحظات اإلرشادية .)٣ - ١
ظهر املعلمون فهما ً حملتوى الدرس ومهارات التعليم في تفاعلهم مع املتعلمني (أنظر
• •ي ً ِ
املالحظات اإلرشادية .)٣ - ١
• •تلبي عمليات التدريس والتع ّلم حاجات كل املتعلمني ،وبينهم ذوو احلاجات اخلاصة ،عبر
تشجيع الشمولية واحلد من معوقات التعليم (أنظر املالحظة اإلرشادية .)٢
• •يفهم ويقبل األهالي وقادة اجملتمع احمللي محتوى التع ّلم وأساليب التعليم
املستخدمة (أنظر املالحظة اإلرشادية .)٣

املالحظات اإلرشادية

ّ
الفعالة للمتعلمني ضرورية عند كل مستوى
الفعالة :املشاركة
 -1املشاركة
ّ
ّ
تنموي وعمري .ينبغي للتعليم أن يكون تفاعل ّيا ً
ومشتركاً ،يضمن انخراط جميع
املتعلمني في الدرس .تفيد من أساليب التعليم والتع ّلم املالئمة للتنمية .وهذه
ميكن أن تشمل العمل اجلماعي ،العمل في مشروع ،تعليم األقران ،لعب األدوار ،سرد
القصص ،أو وصف األحداث ،األلعاب ،أفالم الفيديو أو القصص .ينبغي دمج هذه
األساليب في تدريب املعلم ،وفي الكتب املدرسية وبرامج التدريب .ميكن أن حتتاج
املناهج املوجودة الى أقلمة الستيعاب التع ّلم النشط.
يتعلم األطفال الصغار من خالل اللعب .ينبغي لتعلمهم أن يرتكز على اللعب
املوجه ميكن أن يبني املهارات والعالقات مع األقران
والتفاعل الناشطني .اللعب
ّ
واملعلمني .ينبغي دعم أهالي األطفال الصغار ومقدمي الرعاية األولية لهم لكي
يفهموا ويطبقوا:
—أهمية أن يكونوا مستجيبني ومتحسسني حلاجات األطفال؛
—سبل العناية باإلطفال الصغار؛
—أساليب اللعب التي تُشارِك األطفال بفعالية في عملية التع ّلم وتشجع منوهم.
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ّ
التحدث مع األهل وأعضاء
التعلم :ينبغي مساعدة املعلمني على
2 -2معوقات
ّ
اجملتمع احمللي وسلطات التعليم واألطراف املعنية األخرى ذات الصلة حول أهمية
نشاطات التعليم النظامي وغير النظامي في سياقات الطوارىء .ميكن أن
يناقشوا قضايا احلقوق والتن ّوع والشمول وأهمية التواصل مع األطفال والشباب
الذين يشاركون في نشاطات التعليم .هذه النقاشات مهمة لضمان أن الناس
يفهمون ويدعمون شمول جميع األطفال وتوفير موارد املواد واملرافق املالئمة .ميكن
حشد مجموعات مثل جمعيات األهل  -املعلمني وإدارة املدرسة وجلان التعليم
اجملتمعي للمساعدة في حتديد معوقات التع ّلم وتطوير خطط للتعامل معها
على مستوى اجملتمع احمللي (أنظر أيضا ً املعيار  ١للوصول والبيئة التعلم ّية،
املالحظة اإلرشادية  ٧على الصفحة .)64
3 -3أساليب التعليم املالئمة :يينبغي للتعليم في حاالت الطوارىء وصوال ً الى
يقدم للمعلمني في سياق تعليم نظامي فرصة لتغيير إيجابي .ميكن
التعافي أن ّ
تغيير أساليب التعليم لتتأقلم وتقبل بالنسبة الى السياق وينبغي أن تتعامل
مع احلقوق واحلاجات والعمر واحلاجات اخلاصة وقدرات املتعلمنيّ .إل أنه ينبغي
تقدمي أساليب تعليم أكثر مشتركة أو صديقة للمتع ّلم بعناية وحساسية .إن
تطبيق أساليب جديدة ،وخاصة خالل املراحل األولى من حال الطوارىء ،ميكن أن
يكون ضاغطا ً حتى للمعلمني املتمرسني .قد يؤثر ذلك أيضا ً على املتعلمني واألهل
وأعضاء اجملتمع احمللي (أنظر أيضا ً املالحظات اإلرشادية حول التعليم والتع ّلم من
“آيني” ،املوجودة في حقيبة أدوات “آيني” على املوقع:
.)www.ineesite.org/toolkit
ينبغي تقدمي التغييرات مبوافقة من سلطات التعليم وبالتنسيق معها ودعمها.
قد يتطلب األمر بعض الوقت حتى تفهم املدرسة واجملتمع ويتقبال هذه التغييرات.
من املهم ضمان التعامل مع هموم األهل وأعضاء اجملتمع احمللي اآلخرين .ينبغي
للمعلمني أن يكونوا على معرفة باحملتوى اجلديد وبالتغ ّيرات املتوقعة في وعيهم
وسلوكهم.
في تدخالت التعليم غير النظامي ،ميكن تقدمي مقاربات ترتكز على املتع ّلم من خالل
التدريب والدعم املتواصل للمتطوعني واملنشطني وامليسرين ومقدمي الرعاية.
ينبغي أن تكون األساليب مالئمة للمنهج ،وتتعامل مع الكفاءات اجلوهرية للتعليم
األساسي مبا في ذلك القراءة والكتابة واحلساب ،واملهارات احلياتية ذات الصلة
لسياق حالة الطوارىء (أنظر املعيار  ١للتعليم والتع ّلم ،املالحظة اإلرشادية  ٤على
الصفحة .)77
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ّ
ّ
التعلم
والتعلم :تقومي نتائج
املعيار  ٤للتعليم
تستخدم أساليب مالئمة لتقييم نتائج التع ّلم والتحقق من صحتها

أعمال رئيسية (للقراءة بالتزامن مع املالحظات اإلرشادية)

• •التقومي والتقييم املتواصالن لتقدم املتعلمني نحو الغايات احملددة يفيد أساليب
التعليم (أنظر املالحظة اإلرشادية .)١
• •يعترف باجنازات املتعلمني وتقدم إفادات أو شهادات إنهاء للدورات وفقا ً لذلك (أنظر
املالحظة اإلرشادية .)٢
• •يق ّوم خريجو البرامج التقنية واملهنية لقياس نوعية البرامج وصلة البرامج بانسبة
الى البيئة املتغ ّيرة (أنظر املالحظة اإلرشادية .)٢
• •تعتبر أساليب التقومي والتقييم عادلة وموثوقة وال تهدد املتعلمني (أنظر املالحظة
اإلرشادية .)٣
• •تكون التقييمات ذات صلة حلاجات املتعلمني التعليمية واالقتصادية املستقبلية
(أنظر املالحظة اإلرشادية .)٤

املالحظات اإلرشادية

 -1أساليب وتدابير تقومي وتقييم ّ
فعالة ينبغي تقدميها وينبغي أن تأخذ في اإلعتبار
ما يلي:
—ذات صلة :االمتحانات واالختبارات مالئمة لسياق التع ّلم وعمر املتعلمني (أنظر
أيضا ً املالحظة اإلرشادية  ٤في األسفل)؛
—االتساق :أساليب التقييم معروفة ومط ّبقة بطريقة مماثلة في كل املواقع ومن
جميع املعلمني؛
—الفرصة :املتعلمون الغائبون تقدم لهم فرصة تقومي أخرى؛
—التوقيت :التقومي يحصل خالل أو بعد انتهاء التدريس؛
—الوتيرة :هذه ميكن أن تتأثر بحالة الطوارىء؛
—السياق املناسب واآلمن :التقوميات النظامية جترى في مكان آمن وبواسطة
عاملني في التعليم؛
ّ
الشفاف ّية :نتائج التقومي توزع وتناقش مع املتعلمني ،وفي حال األطفال مع
—
أهلهم .املمتحنون اخلارجيون متوافرون للمراحل الرئيسية من التقومي حيث
ميكن ويناسب؛
—استيعاب املتعلمني من ذوي احلاجات اخلاصة :يخصص وقت أطول ،وتقدم
مهارات وفهم عبر الوسائل البديلة املالئمة (أنظر ايضا ً كتيب اجليب لدعم
التع ّلم لذوي احلاجات اخلاصة ،من “آيني” ،املوجود في حقيبة أدوات “آيني” على
املوقع.)www.ineesite.org/toolkit :
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2 -2تقييم النتائج :في برامج التعليم النظامي ،يجرى التقومي لالعتراف بنتائج
امتحانات املتعلمني واجنازاتهم من سلطات التعليم .بالنسبة لالجئني ،ينبغي
بذل جهود للحصول على اعتراف سلطات التعليم في البلد أو املنطقة األم.
أما بالنسبة للتعليم والتدريب التقني واملهني ،فينبغي ملقدمي خدمات
ّ
التدريب ضمان اإلمتثال ملعايير املصادقة الوطنية .قد تشمل وثائق إنهاء الدوارت
الشهادات وإفادات التخ ّرج.
3 -3تقومي مدونة األخالق :ينبغي تطوير وتنفيذ التقومي والتقييم وفقا ً ملدونة
األخالق .وهذا يعني أنه ينبغي أن يكونا عادلني ،موثوقني ،ويجريا بطريقة ال تزيد
اخلوف أو تسبب العسر .ينبغي عدم التح ّرش باملتعلمني مقابل عالمات جيدة
أو ترقيات ضمن املدرسة أو البرنامج .للمساعدة في ضمان تلبية تلك الشروط،
قد يكون مساعدا ً القيام باملراقبة ،مبا في ذلك الكشف على املوقع من مشرفني
وأعضاء اجملتمع احمللي (أنظر أيضا ً املعيار  ٢للوصول والبيئة التعلم ّية ،املالحظتان
اإلرشاديتان  ٤و ٩على الصفحات .)65 - 62
4 -4ذات صلة :ينبغي ربط محتوى التقيوميات والعمليات املستخدمة مباشرة باملواد
التي درست .ينبغي حتديد غايات التع ّلم ومقاييسه من املنهج .وعند املستطاع،
ينبغي تعديل التقوميات لتعكس املواد التي تد ّرس بدال ً من املنهج القياسي،
وبذلك تعكس التع ّلم الفعلي بدال ً من الثغرات في التدريس.
ينبغي للمعلمني وغيرهم من الهيئة التعليمية تطبيق أدوات وأساليب تقومي
مالئمة وسهلة االستخدام .سيقوم اإلرشاد والتدريب على استخدام أدوات التقومي
بتحسني الفعالية .ميكن أن يساعد أعضاء اجملتمع في تقييم تطور التع ّلم وفعالية
التعليم .ميكن أن يكون هذا مفيدا ً في الصفوف الكبيرة أو التي حتتوي على
مستويات متعددة ،أو حني يحتاج املتعلمون الى املزيد من العناية الفردي.

أ

للحصول على أدوات تساعدك في تطبيق
هذه املعايير ،راجع حقيبة أدوات “آيني”:
www.ineesite.org/toolkit

حقيبة أدوات “آيني”
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املالحظات اإلرشادية حول التعليم
والتع ّلم
 حقيبة املوراد حول التعليم
والتع ّلم

احلد األدنى ملعايير التعليم :اجلهوزية ،اإلستجابة ،التعافي

91

4
92

املعلمون وغيرهم من
الهيئة التعليمية

احلد األدنى ملعايير التعليم :اجلهوزية ،اإلستجابة ،التعافي

يميلعتلا ةئيهلا نم مهريغو نوملعملا  :عبارلا قاطنلا

93

املعايير املؤسسية:
مشاركة اجملتمع ،التنسيق ،التحليل

املعيار ٢
لظروف العمل
يحدد املعلمون وغيرهم
من الهيئة التعليمية
بوضوح ظروف العمل
ويعوض عليهم بصورة
مناسبة.

املعيار ١
للتوظيف واالختيار

املعلمون وغيرهم من الهيئة التعليمية
املعيار ٣
للدعم واإلشراف
تعمل آليات الدعم
واإلشراف للمعلمني
وغيرهم من الهيئة
التعليمية بفعالية.

كاف من
يوظف عدد ِ
املعلمني وغيرهم من
الهيئة التعليمية املؤهلني
بصورة مناسبة من خالل
عملية مشتركة ّ
شفافة،
مرتكزة على معايير اختيار
تعكس التن ّوع واإلنصاف.

يوفر املعلمون وغيرهم من الهيئة التعليمية حاجات التعليم لألطفال والشباب في
حاالت الطوارىء وصوال ً الى التعافي .ميكن أن يتغيروا في الوضع املهني من موظفي دولة
بشهادات جامعية الى متطوعني أو مدرسني من اجملتمع احمللي حاصلني بتعليم نظامي
قليل .إن مصطلح “املعلمني وغيرهم من الهيئة التعليمية” يشمل:
• •معلمو الصفوف ومساعدو الصفوف؛
• •معلمو الطفولة املبكرة أو احلضانات؛
• •مدرسو األشخاص ذوي احلاجات اخلاصة؛
• •اختصاصيون في نواح محددة ومدربون مهنيون؛
• •ميسرون في املساحات الصديقة للطفل؛
• •متطوعون من اجملتمع احمللي ،مدرسون دينيون ومعلمو املهارات احلياتية؛
• •رؤساء املدارس ،املديرون ،املشرفون على املدرسة ومسؤولو التعليم اآلخرون.
تعتمد أدوار ومسؤوليات املعلمني وغيرهم من الهيئة التعليمية على نوع التعليم
(نظامي أو غير نظامي) ونوع البيئة التعلم ّية .إن مشاركة املعلمني وغيرهم من الهيئة
التعليمية في صنع القرار وفي تطورهم املهني الشخصي هي مكونات مهمة في
تصميم مشروع تعليم للطوارىء.
ينبغي لعملية حتديد وتوظيف واختيار املعلمني وغيرهم من الهيئة التعليمية أن تكون
ّ
وشفافة .املساواة اجلندرية ومتثيل اجملتمع احمللي ضروريان .ينبغي
غير متييزية ومشتركة
للمعلمني وغيرهم من الهيئة التعليمية أن تكون لديهم خبرات ومهارات ذات صلة
وينبغي أن يعوض عليهم بشكل مالئم .ينبغي أن يكونوا أحرار في اإلنضمام الى النقابات
أو تشكيلها .إن مدونات السلوك واألدوار واملسؤوليات وآليات اإلشراف وظروف العمل
واتفاقات العقود واستحقاقات التعويض والعمل تطور بطريقة فضلى بالتشاور مع
اجملتمعات احمللية املتأثرة.
في حاالت األزمات ،يحتاج املعلمون وغيرهم من الهيئة التعليمية الى دعم للتغلب والبدء
في إعادة البناء والشفاء .إن التعليم في حاالت الطوارىء ،وصوال ً الى التعافي يعزز القدرة
على التأقلم عبر تزويد األطفال والشباب واجملتمعات احمللية مبعلومات منقذة للحياة،
وفرص تعلم ودعم اجتماعي يبني في اجتاه مستقبل إيجابي .إن املعلمني وغيرهم من
الهيئة التعليمية مساهمون أساسيون للتعليم في حاالت الطوارىء وصوال ً الى التعافي.
كذلك لديهم احلق أنفسهم بالدعم واإلرشاد.
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املعيار  ١للمعلمني وغيرهم من الهيئة التعليمية:
التوظيف واالختيار
كاف من املعلمني وغيرهم من الهيئة التعليمية املؤهلني بصورة
يوظف عدد ِ
مناسبة من خالل عملية مشتركة ّ
شفافة ،مرتكزة على معايير االختيار التي
تعكس التن ّوع واإلنصاف.

أعمال رئيسية (للقراءة بالتزامن مع املالحظات اإلرشادية)

• •تطور التوصيفات الوظيفيية واإلرشادات بصورة واضحة ومالئمة وغير التمييزية قبل
عملية التوظيف (أنظر املالحظة اإلرشادية .)١
• •تختار جلنة اختيار متثيلية املعلمني وغيرهم من الهيئة التعليمية استنادا ً الى معايير
ّ
شفافة وتقومي للكفاءات ،مع األخذ في احلسبان قبول اجملتمع والنوع االجتماعي
والتن ّوع (أنظر املالحظات اإلرشادية .)٤ - ٢
• •يكفي عدد املعلمني وغيرهم من الهيئة التعليمية املوظفني لتفادي الصفوف
املضخمة (أنظر املالحظة اإلرشادية .)٥

املالحظات اإلرشادية

 -1التوصيفات الوظيفية ال متيز على أساس اجلندر ،العرق ،الدين ،احلاجات اخلاصة أو
مجاالت تن ّوع أخرى .تشمل على األقل:
—أدوار ومسؤوليات
—قنوات واضحة لإلبالغ
—مدونة سلوك
أنظر أيضا ً املعيار  ٢للمعلمني وغيرهم من الهيئة التعليمية ،املالحظة اإلرشادية ١
على الصفحة .)98
2 -2اخلبرة والكفاءات :من املهم توظيف معلمني مؤهلني بشهادات معترف بها.
يحتاجون الى مهارات لتوفير الدعم النفسي  -االجتماعي للمتعلمني ولتعليم
املتعلمني ذوي احلاجات اخلاصة .إذا لم تعد للمعلمني املؤهلني شهادات أو وثائق
أخرى بسبب حالة الطوارىء ،ينبغي تقومي مهاراتهم في التعليم .إذا لم يكن
هناك عدد كاف من املعلمني املؤهلني ،ميكن أن تكون هناك ضرورة للنظر في
املعلمني قليلي أو عدميي اخلبرة .سيتطلب األمر تدريب هؤالء املعلمني ،استنادا ً الى
تقوييم مستواهم التعليمي وخبرتهم التعليمية.
ينبغي توظيف معلمني يتحدثون اللغة (اللغات) األم للمتعلمني حني يكون األمر
ممكناً .عند الضرورة واملالءمة ،يوصى بتوفير دورات مكثفة باللغة (اللغات) الوطنية
أو للبلد املُضيف (أنظر أيضا ً املعيار  ١للتعليم والتع ّلم ،املالحظة اإلرشادية  ٧على
الصفحة .)81
يميلعتلا ةئيهلا نم مهريغو نوملعملا  :عبارلا قاطنلا
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في بعض احلاالت ،ميكن أن تكون هناك ضرورة لعمل استباقي في اجتاه توازن جندري
في توظيف املعلمني وغيرهم من الهيئة التعليمية .ميكن أن يشمل هذا تعديل
معايير التوظيف بالتشاور مع جلنة االختيار .العمر األدنى للمعلمني وغيرهم من
الهيئة التعليمية ينبغي أن يكون  ١٨سنة ،وفقا ً لقوانني ومواثيق العمل الدولية
وحقوق اإلنسان .ميكن أن يكون من الضروري أحيانا ً توظيف شباب أصغر ليعملوا
كميسرين ،مساعدين ،أو مرشدين.
3 -3معايير اختيار املعلمني ميكن أن تشمل اآلتي:
املؤهالت واملواصفات املهنية:
—اخللفية األكادميية؛
—خبرة في التعليم ،مبا في ذلك تعليم األطفال من ذوي احلاجات اخلاصة؛
—مراعاة للحاجات النفسية  -اإلجتماعية لألطفال والشباب؛
—خبرات أو مهارات تقنية أخرى في التجارة؛
—قدرة لغوية ذات صلة ،ميكن أن تشمل املعرفة بلغة اإلشارة احمللية والبرايل.
مؤهالت شخصية:
—العمر واجلندر ،مع األخذ في اإلعتبار املساواة اجلندرية؛
—التسامح؛
—اخللفية العرقية والدينية؛
—تن ّوع يعكس الذي في اجملتمع .من املهم النظر في التوترات االجتماعية
الباطنية وحاالت الظلم املزمنة ،التي ميكن أن يكون لها أثر على عملية
التوظيف (أنظر أيضا ً املعيار  ١للتعليم والتع ّلم ،املالحظة اإلرشادية  ٨على
الصفحة .)81
مؤهالت أخرى:
ينبغي للمعلمني وغيرهم من الهيئة التعليمية أن يتفاعلوا مع اجملتمع احمللي
وأن يتقبلهم .ينبغي اختيارهم ،إذا أمكن ،مبدئيا ً من اجملتمع احمللي املتأثر بسبب
فهمهم للقضايا االجتماعية واالقتصادية والسياسية احمللية .إذا جرى قبول
املعلمني وغيرهم من الهيئة التعليمية من خارج اجملتمع احمللي ،ميكن أن يكون من
الضروري النظر في تعويض إضافية مثل النقل واإلقامة .إذا أنشىء مركز التع ّلم
لالجئني أو النازحني داخلياً ،فإن توظيف معلمني مستحقني وغيرهم من الهيئة
التعليمية من اجملتمع احمللي املُضيف ميكن أن يساعد في احتضان عالقات جيدة
(أنظر أيضا ً املالحظات اإلرشادية حول تعويض املعلم ،من “آيني” ،موجودة في
حقيبة أدوات “آيني” على املوقع.)www.ineesite.org/toolkit :
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4 -4املراجع :حيث ميكن ،ينبغي فحص مراجع جميع املعلمني وغيرهم من الهيئة
التعليمية الذين وظفوا في محاولة لضمان أن املتعلمني لن يتعرضوا للخطر.
5 -5حجم الصف :من املهم وضع حدود واقعية ،متعارف عليها محلياً ،حلجم الصف،
الذي يسمح بشمل جميع األطفال والشباب ،وبينهم ذوو احلاجات اخلاصة.
ينبغي توظيف ما يكفي من املعلمني لضمان معدل مالئم من التلميذ لكل
معلم .ينبغي لألطراف املعنية أن تأخذ في االعتبار املعايير الوطنية واحمللية ذات
الصلة ملعدل التالميذ لكل معلم ومعايير التدريس .في بعض احلاالت ،قد يكون
للمنظمات التنموية واإلنسانية معاييرها اخلاصة ملعدل التالميذ لكل معلم.
يوصى مبعدل  ١لـ ٤٠في بعض احلاالت .إال أنه ينبغي لألطراف املعنية أن تتشجع
على مراجعة وتقرير ما هو املالئم والواقعي محليا ً (أنظر أيضا ً املقدمة على
الصفحتني  ٩ - ٨ألمثلة عن تأطير احلد األدنى للمعايير ومعايير التعليم والتع ّلم
على الصفحات .)٥٥ - ٤٧
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املعيار  ٢املعلمني وغيرهم من الهيئة التعليمية :ظروف العمل
لدى املعلمني وغيرهم من الهيئة التعليمية شروط محددة بوضوح للعمل ويعوض
بصورة مناسبة عليهم.

أعمال رئيسية (للقراءة بالتزامن مع املالحظات اإلرشادية)

• •تنسق أنظمة التعويض وشروط العمل بني كل األطراف املعنية ذات الصلة (أنظر
املالحظتان اإلرشاديتان .)٢ - ١
• •يوصف التعويض وشروط العمل في العقود ،ويقدم التعويض دوريا ً (أنظر املالحظة
اإلرشادية .)٢
• •يسمح للمعلمني وغيرهم من الهيئة التعليمية بتنظيم األحكام والشروط
والتفاوض عليها.
• •توجد وحتترم مدونة سلوك تتضمن تطبيقا ً واضحا ً لإلرشادات (أنظر املالحظة
اإلرشادية .)٣

املالحظات اإلرشادية

 -1شروط العمل :ينبغي للتوصيفات الوظيفية وتوصيفات شروط العمل ومدونات
السلوك أن تشمل في العقد .هذا يساعد هذا على إضفاء طابع مهني لدور
املعلمني في بيئة التع ّلم واجملتمع احمللي .حتدد اخلدمات املتوقعة من املعلمني
مقابل تعويض من اجملتمعات احمللية ،سلطات التعليم واألطراف املعنية األخرى،
وتوفر إطار عمل لسلوك املعلم املالئم واملتو ّقع.
العقد ينبغي أن يحدد:
—مهمات العمل واملسؤوليات؛
—التعويض؛
—متطلبات احلضور؛
—ساعات وأيام العمل؛
—مدة العقد؛
—مدونة السلوك؛
—آليات الدعم واإلشراف وحل النزاعات.
(أنظر أيضا ً املعيار  ١للمعلمني وغيرهم من الهيئة التعليمية ،املالحظة اإلرشادية
 ١على الصفحة )95
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كاف لتمكني املعلمني وغيرهم من الهيئة التعليمية
2 -2التعويض :التعويض املالئم ٍ
من التركيز على عملهم املهني من دون السعي الى موارد دخل إضافية لتلبية
حاجاتهم األساسية .وحيث تدعو احلاجة ،ينبغي إعادة انشاء أو تطوير نظام
دفع مالئم للمعلمني وغيرهم من الهيئة التعليمية بأسرع ما ميكن .ينبغي
لنظام الدفع أن يحترم حقيقة أن لدى سلطات التعليم مسؤولية رئيسية
لضمان التعويض .إن التنسيق بني األطراف املعنية ذات الصلة ،مبا في ذلك
سلطات التعليم واإلحتادات وأعضاء اجملتمع احمللي واللجان واجلمعيات ووكاالت األمم
املتحدة واملنظمات غير احلكومية ،تضع األساس لسياسة التعويض املستدامة
وممارستها ،وتساعد في االنتقال من التعافي الى التنمية.
ميكن للتعويض أن يكون ماليا ً أو غير مالي .ينبغي للنظام أن يكون منصفا ً ودائماً.
وما أن تطبق ،تضع سياسات التعويض سابقة يتوقع املعلمون املؤهلون وغيرهم من
الهيئة التعليمية احملافظة عليها .في ظروف النزوح ،قد ينتقل املعلمون املؤهلون
وغيرهم من الهيئة التعليمية على األرجح الى حيث توجد أجور أعلى ،حتّى لو
اضطر األمر عبور احلدود .من املهم األخذ في احلسبان قوى السوق مثل:
—كلفة املعيشة؛
—الطلب على املعلمني واإلختصاصيني اآلخرين؛
—مستويات األجور في مهن ذات كفاءة مماثلة ،مثل العناية الصحية؛
—توافر املعلمني املؤهلني وغيرهم من الهيئة التعليمية.
(أنظر أيض ًا احلد األدنى ملعايير التعافي االقتصادي بعد األزمات من شبكة “سيب”،
معيار ايجاد فرص التوظيف)
يعتمد التعويض على التزام شروط العمل ومدونة السلوك .ينبغي تفادي نزاعات
املصالح ،ومنها احلاالت حيث يتقاضى املعلمون سرا ً رسوما ً من التالميذ مقابل
التعليم والتدريس (أنظر أيضا ً املعيار  ١للتنسيق ،املالحظة اإلرشادية  ٢على
الصفحة  ،31املالحظات اإلرشادية حول تعويض املعلم ،من “آيني” ،موجودة في
حقيبة أدوات “آيني” على املوقع.)www.ineesite.org/toolkit :
3 -3مدونة السلوك :حتدد مدونة السلوك معايير واضحة لسلوك املعلمني وغيرهم
من الهيئة التعليمية .تنطبق هذه املعايير في البيئة التعلم ّية وخالل املناسبات
والنشاطات التعليمية .حتدد مدونة السلوك العواقب اإللزامية ملن ال يلتزمها.
تتضمن التزامات أن املعلمني وغيرهم من الهيئة التعليمية سوف:
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—يحترمون ويحمون ويلبون ،قدر مستطاعهم ،حقوق املتعلمني بالتعليم؛
—يحافظون على معايير عالية في التصرف والسلوك األخالقي؛
—يزيلون بفاعلية معوقات التعليم لضمان وجود بيئة غير متييزية يقبل فيها
جميع املتعلمني؛
—يحافظون على بيئة حمائية وصحية وجامعة وخالية من التح ّرش اجلنسي أو
سواه من استغالل املتعلمني من أجل العمل أو اخلدمات اجلنسية والترهيب
واإلعتداء والعنف والتمييز؛
—ال يعلمون أو يشجعون املعرفة أو األفعال التي تتناقض ومبادىء حقوق اإلنسان
وعدم التمييز؛
—يحافظون على حضور منتظم ودقة في الوقت.
(أنظر أيضا ً منوذج عن مدونة السلوك في حقيبة أدوات “آيني” على املوقع:
www.ineesite.org/toolkit؛ املعيار  ٢للوصول والبيئة التعلم ّية املالحظتان
اإلرشاديتان  ٤و ٩على الصفحات 66 - 62؛ املعيار  ٣للمعلمني وغيرهم من الهيئة
التعليمية ،املالحظة اإلرشادية  ٤على الصفحة .)102
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املعيار  ٣للمعلمني وغيرهم من الهيئة التعليمية :الدعم واإلشراف
آليات الدعم واإلشراف للمعلمني وغيرهم من الهيئة التعليمية تعمل بفعالية.

أعمال رئيسية (للقراءة بالتزامن مع املالحظات اإلرشادية)

• •تتوافر مواد التعليم والتع ّلم واملساحات املناسبة (أنظر املالحظة اإلرشادية .)١
• •ينخرط املعلمون وغيرهم من الهيئة التعليمية في التطور املهني الذي يساهم في
دافعهم ودعمهم (أنظر املالحظتان اإلرشاديتان .)٣ - ٢
• •توفر آلية إشراف شفافة ومسؤولة تقوميا ً دورياً ،ومراقبة ودعم للمعلمني وغيرهم من
الهيئة التعليمية (أنظر املالحظتان اإلرشاديتان .)٣ - ٢
• •يجرى تقييم ألداء للمعلمني وغيرهم من الهيئة التعليمية ،ويوثق ويناقش دوريا ً
(أنظر املالحظة اإلرشادية .)٤
• •تتوافر للتالميذ دوريا ً فرصة تقدمي رد فعل حول أداء املعلمني وغيرهم من الهيئة
التعليمية (أنظر املالحظة اإلرشادية .)٥
• •يوفر دعم نفسي  -اجتماعي مالئم وعملي ومتاح جلميع املعلمني وغيرهم من
الهيئة التعليمية (أنظر املالحظة اإلرشادية .)٦

املالحظات اإلرشادية

ّ
التعلم ومساحته ينبغي أن تكون مالئمة لتسمح للمعلمني
 -1التعليم ومواد
وغيرهم من الهيئة التعليمية من التعليم والعمل بفعالية (أنظر أيضا ً املعيار
 ٣للوصول والبيئة التعلم ّية ،على الصفحة 68؛ املعيار  ١للتعليم والتع ّلم،
املالحظة اإلرشادية  ٩على الصفحة 82؛ املعيار  ٢للتعليم والتع ّلم ،املالحظة
اإلرشادية  ٥على الصفحة .)85

2 -2آليات الدعم واإلشراف :إن اإلدارة الفاعلة واإلشراف واملساءلة أمور حيوية لتامني
الدعم املهني واحلفاظ على دافع املعلم ونوعية التعليم .ينبغي لألنظمة أن تطور
قدر اإلمكان حتت قيادة سلطات التعليم ذات الصلة وباإلشتراك مع نقابات التعليم
وأعضاء اجملتمع احمللي اللجان واجلمعيات ووكاالت األمم املتحدة واملنظمات غير
احلكومية .ميكن لإلرشاد ودعم األقران أن يحث املعلمني وغيرهم من الهيئة التعليمية
عبر مساعدتهم على وضع أهداف وحتديد خطوات يجب القيام بها لتحسني أداءهم
(أنظر أيضا ً املعيار  ١ملشاركة اجملتمع ،املالحظات اإلرشادية  ٥ - ١على الصفحات 22
 25؛ املعيار  ٢للتعليم والتع ّلم ،املالحظة اإلرشادية  ٣على الصفحة 83؛ وتوصياتاليونسكو ومنظمة العمل الدولية حول وضع املعلمني (.))١٩٦٦
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3 -3تنمية القدرات ،التدريب ،والتطور املهني :من املهم استشارة املعلمني وغيرهم
من الهيئة التعليمية حول دافعهم وحاجاتهم وأولويات تنمية القدرات لديهم.
يساعد هذا في حتديد حاجات وفرص التطور املهني قبل اخلدمة وبعدها .ينبغي
تأمني تنمية القدرات والتدريب والتطور املهني بطريقة غير متييزية (أنظر أيضا ً
املعيار  ٢للتعليم والتع ّلم ،املالحظة اإلرشادية  ٣على الصفحة .)83
4 -4تقييمات األداء :إن تقييمات األداء اجليدة تدعم األداء اجليدة .يشمل تقومي كفاءة
املعلمني وغيرهم من الهيئة التعليمية وفعاليتهم نقاش مع كل فرد لتحديد
القضايا واالتفاق على نشاطات املتابعة.
قد تشمل عملية تقييم األداء:
—تطوير معايير لدعم مشاهدات الصف وتقييماته؛
—توفير رد الفعل؛
—حتديد األهداف والغايات لقياس النمو والتقدم.
(أنظر أيضا ً املالحظة اإلرشادية  ٥في األسفل ،املعيار  ٢للمعلمني وغيرهم من
الهيئة التعليمية ،املالحظة اإلرشادية  ٣على الصفحة .)84
5 -5مشاركة املتعلمني :من املهم شمول املتعلمني في عمليات التقومي والتقييم.
تساعد في فهم كل أوجه البيئة التعلم ّية وفي ضمان النوعية .ميكن للمتعلمني
أن يقدموا دوريا ً رد فعل ألطراف محايدة كجزء من عمليات تقييم األداء .ميكن أن
تشمل املواضيع ،أداء التعليم ،السلوك ،هموم البيئة التعلم ّية وقضايا احلماية.
6 -6الدعم النفسي  -االجتماعي والرفاهية :حتّى املعلمني املتمرسني واملدربني
وغيرهم من الهيئة التعليمية ميكن أن يجدوا أنفسهم مثقلني بأحداث األزمة.
يواجهون حتديات ومسؤوليات جديدة وقد يختبرون العسر .إن قدرتهم على التغلب
وتوفير املطلوب للمتعلمني تعتمد على رفاهيتهم والدعم املتوافر (أنظر أيضا ً
املعيار  ٢للوصول والبيئة التعلم ّية ،املالحظتان اإلرشاديتان  ٩ - ٨على الصفحة
66 - 65؛ املعيار  ٣للوصول والبيئة التعلم ّية ،املالحظة اإلرشادية  ٨على الصفحة
72؛ املعيار  ١للتعليم والتع ّلم ،املالحظة اإلرشادية  ٦على الصفحة .)80
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أ

للحصول على أدوات تساعدك في تطبيق هذه
املعايير ،راجع حقيبة أدوات “آيني” على املوقع:
www.ineesite.org/toolkit

حقيبة أدوات “آيني”
 احلد األدنى ملعايير التعليم من “آيني”
 أدوات التنفيذ
 املعلمون وغيرهم من الهيئة التعليمية
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املعايير املؤسسية:
مشاركة اجملتمع احمللي ،التنسيق ،التحليل

املعيار :١
القانون وصوغ السياسة

إن سلطات التعليم تعطي
األولوية الستمرارية التعليم
النوعي وتعافيه ،مبا في
ذلك الوصول اجملاني واجلامع
للتعليم املدرسي

سياسة التعليم
املعيار :٢
التخطيط والتنفيذ
إن نشاطات التعليم تأخذ
في احلسبان السياسات
التعليمية الدولية والوطنية،
والقوانني ،واملعايير واخلطط،
واحلاجات التعلم ّية للسكان
املتأثرين

حتدد الصكوك واإلعالنات القانونية الدولية حق كل األفراد بتلقي التعليم .من واجب
السلطات الوطنية واجملتمع الدولي احترام وحماية وتلبية هذا احلق .احلقوق بحرية التعبير
احلر وعدم التمييز واملشاركة في صنع القرار حول السياسات االجتماعية والتعليمية جزء
ال يتجزأ من احلق بالتعليم.
في حالة الطوارىء وصوال ً الى التعافي ،من الضروري حماية هذه احلقوق .لدعم ذلك،
ينبغي لسلطات التعليم وغيرها من األطراف املعنية األساسية تطوير وتطبيق خطة
تعليم للطوارىء .هذه اخلطة ينبغي أن:
• •تأخذ في احلسبان معايير وسياسات التعليم الوطنية والدولية؛
• •تظهر التزام احلق بالتعليم؛
• •تظهر استجابة حلاجات وحقوق التع ّلم للناس املتأثرين باألزمة؛
• •تشمل خطوات لضمان وصول اجلميع الى التعليم؛
• •تبدي بوضوح الروابط بني جهوزية حالة الطوارىء ،واإلستجابة حلالة الطوارىء،
والتنمية الطويلة األجل.
إن مشاركة اجملتمع في التخطيط والتنفيذ للتدخالت والبرامج والسياسات أساسي
لنجاح اجلهوزية واإلستجابة حلالة الطوارىء.
لضمان تشجيع املساواة اجلندرية واحترام اإلختالف ،ينبغي لسياسات وبرامج التعليم
في حاالت الطوارىء أن تدمج بشكل تام أحكام معاهدة حقوق الطفل وأن تعكس
إطاري عمل التعليم للجميع وأهداف التنمية لأللفية .إن هذه الصكوك تدعم وتشجع
سياسات التعليم والقوانني التي حتمي من كل أشكال التمييز في التعليم .هذا يشمل
التمييز على أساس اجلنس ،الدين ،العرق ،اللغة واحلاجات اخلاصة.

106

احلد األدنى ملعايير التعليم :اجلهوزية ،اإلستجابة ،التعافي

املعيار  ١لسياسة التعليم :القانون وصوغ السياسة
إن سلطات التعليم تولي األولوية الستمرارية وتعافي التعليم النوعي ،مبا في ذلك
التعليم املدرسي اجملاني واجلامع.

أعمال رئيسية (للقراءة بالتزامن مع املالحظات اإلرشادية)

• •إن قوانني وتشريعات وسياسات التعليم الوطنية تصون الوضع احملمي القانون
اإلنساني الدولي وحقوق اإلنسان ملرافق التعليم واملتعلمني واملعلمني وغيرهم من
الهيئة التعليمية (أنظر املالحظة اإلرشادية .)١
• •إن قوانني وتشريعات وسياسات التعليم الوطنية حتترم وحتمي وتلبي احلق بالتعليم
وتكفل استمراريته (أنظر أيضا ً املالحظتان اإلرشاديتان .)٢ - ١
• •إن القوانني والتشريعات والسياسات تكفل سالمة كل مرفق تعليم يعاد بناؤه أو
يستبدل (أنظر املالحظتان اإلرشاديتان .)٣ - ٢
• •إن القوانني والتشريعات والسياسات ترتكز الى حتليل السياق الذي طور من خالل
عمليات مشتركة وجامعة (أنظر املالحظة اإلرشادية .)٤
• •إن سياسات التعليم الوطنية تدعم بخطط عمل وقوانني وموازنات تسمح
باستجابة سريعة حلاالت الطوارىء (أنظر املالحظتان اإلرشاديتان .)٦ - ٥
• •إن القوانني والتشريعات والسياسات تسمح مبدارس لالجئني تستخدم منهج ولغة
البلد أو املنطقة األم (أنظر املالحظة اإلرشادية .)٧
• •القوانني والتشريعات والسياسات تسمح لألطراف غير احلكومية ،مثل املنظمات
غير احلكومية ووكاالت األمم املتحدة ،بصياغة برامج تعليم حلاالت الطوارىء (أنظر
املالحظة اإلرشادية .)٨

املالحظات اإلرشادية

 -1واجب السلطة الوطنية هو احترام وحماية وتلبية احلق بالتعليم طبقا ً
لصكوك حقوق اإلنسان الدولية (أنظر املقدمة على الصفحة .)٢
إن صكوك حقوق اإلنسان هذه تتضمن قواعد دولية حول العناية بالسكان ،مع
التركيز على األطفال والشباب .تشمل اجملاالت التي تغطيها ،التغذية ،الترفيه،
الثقافة ،منع اإلعتداء وتعليم الطفولة املبكرة ملن تقل أعمارهم عن ست سنوات.
إن معاهدة حقوق الطفل مهمة حتديدا ً ألنها تغطي حق األطفال بالتعليم
وحقوقهم ضمن العملية التعليمية،
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مثل احلق باستشارتهم حول القرارات التي تؤثر عليهم ،واحلق بأن يعاملوا باحترام
واحلق مبعرفة حقوقهم (أنظر أيضا ً املعيار  ١ملشاركة اجملتمع ،املالحظة اإلرشادية ٥
على الصفحة 25؛ املعيار  ١للوصول والبيئة التعلم ّية ،املالحظتان اإلرشاديتان ٢ - ١
على الصفحة 57 - 55؛ املعيار  ١للتعليم والتع ّلم ،املالحظتان اإلرشاديتان ٦ - ٥
على الصفحة .)80 - 79
للمتعلمني واملعلمني وغيرهم من الهيئة التعليمية وضع مدني ،وكذلك مباني
التعليم .إنهم محميون من الهجوم املسلح مبوجب معاهدات جنيف ،التي تشكل
جزءا ً من القانون الدولي اإلنساني املعترف به من كل بلد .ينبغي للسلطات
الوطنية واألطراف املعنية الدولية أن تدعم جهود بناء هذا الوضع احملمي بقانون
وطني وباملمارسة ،وأن متنع استخدام مرافق التعليم لغايات عسكرية.
عندما يهدد العنف االستمرارية التعليمية وحماية الطفل ،فإن األولوية هي
ملناصرة تشجيع التعليم وحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني ذات الصلة للتعليم .إن
املراقبة واإلفادة عن الهجمات على املتعلمني وغيرهم من الهيئة التعليمية واملرافق
مهمتان .هذا ما يحترم كرامة الضحايا ويؤدي الى استجابة منسقة ،وحتقيق
ومحاكمة (أنظر أيضا ً املعيار  ٢للوصول والبيئة التعلم ّية ،املالحظات اإلرشادية
 ٤ - ٣ ،١و ٧ - ٦على الصفحة .)64 - 61
2 -2قوانني وسياسات التعليم الوطنية ينبغي أن تكفل استمرارية التعليم للجميع.
إن اخلطط الرديفة املدرسية الوطنية واحمللية ينبغي أن تغطي األخطار املعروفة
واملتوقعة واملتكررة .وهذه تتضمن األخطار الكوارث الصغيرة ،مثل الفيضانات
الدورية ،التي تؤدي الى آثار سلبية تراكمية على التعليم .ينبغي ضم احلاجات احملددة
لألطفال والشباب الهشني .في الدول التي ال توجد فيها قوانني استجابة حلاالت
الطوارىء أو الكوارث للتعليم ،توفر حالة الطوارىء فرصة اليجادها (أنظر املعيار
 ١للتحليل ،املالحظة اإلرشادية  ٣على الصفحة 37؛ املعيار  ٢للوصول والبيئة
التعلم ّية ،املالحظة اإلرشادية  ١١على الصفحة 66؛ املعيار  ٢للتعليم والتع ّلم،
املالحظة اإلرشادية  ٦على الصفحة .)86
إن خدمات تنمية الطفولة املبكرة لألطفال حتت سن املدرسة وذويهم وأوليائهم ينبغي
أن تضم في سياسات وبرامج التعليم .ميكن للخدمات أن تشمل:
—مجموعات الرعاية املبكرة ومجموعات األهل؛
—مجموعات اللعب؛
—شمول األطفال الصغار في نشاطات املساحة اآلمنة؛
—روابط مع خدمات الصحة ،التغذية واخلدمات األخرى.
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في البلدان التي لديها سياسة وطنية للشباب ،تقدم حالة الطوارىء فرصة لتمتني
العمل العابرة للقطاعات حول التعليم املرتكز على الشباب .في البلدان التي من دون
تسمي نقطة محورية
سياسة وطنية للشباب ،ينبغي لالطراف املعنية ذات الصلة أن
ّ
لقضايا الشباب في سياق الطوارىء .ينبغي أن يكون هناك عمل تعاوني حول السياسة
العابرة للقطاعات وتخطيط وتنفيذ للبرامج الذي يأخذ في اإلعتبار قضايا الشباب .إذا
طورت سياسة وطنية للشباب ،ينبغي أن ترتكز على حتليل املصالح املتنوعة والتأثيرات
بني اجملموعات الفرعية للشباب والفرص واألخطار لألشكال اخملتلفة ملشاركة الشباب.
إن سياسة الشباب الوطنية تكمل أطر العمل الوطنية حول:
—التعليم؛
—التعليم التقني واملهني والتدريب؛
—اجلهوزية للطوارىء.
(أنظر أيضا ً املعيار  ١للوصول والبيئة التعلم ّية ،املالحظة اإلرشادية  ٢على الصفحة
 ،55احلد األدنى ملعايير التعافي االقتصادي بعد األزمات من شبكة “سيب” ،معيار
ايجاد فرص التوظيف).
3 -3سالمة املدارس اجلديدة والتي أعيد بناؤها :إن أماكن املدارس ينبغي اختياره كي
مقاومة.
يكون سليما ً من األخطار والتهديدات املعروفة وتصميمه وبناؤه لتكون
ٍ
ينبغي التخطيط ملساحة كافية حتى ال َّ
يعطل التعليم إذا صارت هناك حاجة
الى استعمال املدارس كمالجىء موقتة في حاالت الطوارىء (أنظر أيضا ً املعيار
 ١للوصول والبيئة التعلم ّية ،املالحظة اإلرشادية  ٩على الصفحة 59؛ املعيار ٣
للوصول والبيئة التعلم ّية ،املالحظتان اإلرشاديتان  ٢ - ١على الصفحتني 69 - 68؛
واملالحظات اإلرشادية لبناء مدارس أكثر أمان ًا من “آيني” ،موجودة في حقيبة أدوات
“آيني” على املوقع.)www.ineesite.org/toolkit :
4 -4حتليل السياق :ينبغي لقوانني وسياسات التعليم أن تعكس فهم عميق للدينامية
االجتماعية واالقتصادية واألمنية والبيئية والسياسية لسياق حالة الطوارىء .بهذه
الطريقة ،يلبي التخطيط والبرمجة للتعليم حاجات وحقوق املتعلمني وكذلك
اجملتمع الواسع ،ويتفادى مفاقمة االنقسامات االجتماعية أو النزاع.
إن حتليالت السياق ميكن أن تشمل تقوميات للنزاع ،تقوميات حلقوق اإلنسان ،وحتليالت
جهوزية لألخطار والكوارث .ينبغي لسلطات التعليم واألطراف املعنية األخرى
بالتعليم أن تساهم في حتليل السياق لضمان مراجعة قضايا التعليم .يشمل
حتليل السياق تشاور واسع مع اجملتمع احمللي .ينبغي لسلطات التعليم واألطراف
تناصر من أجل اجراء حتليالت كهذه وضمها كجزء من
املعنية األخرى بالتعليم أن
ِ
املراجعات الدورية وعمليات اإلصالح لقطاع التعليم (أنظر أيضا ً املعيار  ١للتحليل،
املالحظات اإلرشادية  ٦ - ٣على الصفحة .)37
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يشمل حتليل اخلطر حتليالً ألخطار الفساد في البيئة السياسية واإلدارية
واإلنسانية .النقاش عن الفساد ينبغي أن يكون مفتوحا ً قدر اإلمكان في التخطيط
والتطبيق لالستجابات التعليمية في حاالت الطوارىء .النقاش املفتوح هو أفضل
طريقة لتطوير سياسية متينة مضادة للفساد .إن مناقشة قضايا الفساد ال تعني
التغاضي عن الفساد أو اإلشارة الى الهشاشة احملددة ألحد األطراف (أنظر أيضا ً
املعيار  ١للتحليل ،املالحظة اإلرشادية  ٣على الصفحة .)37
5 -5مشاركه املعلومات وأنظمة املعلومات :ينبغي ألولئك املشاركني في تطوير
وتنفيذ سياسة التعليم أن يتقاسموا املعلومات حول السياسات واالستجابات
االستراتيجية .وهذا مهم حتديدا ً في تخفيف حدة النزاعات والكوارث .ينبغي
للمعلومات أن تكون سهلة الفهم ومتاحة للجميع (أنظر أيضا ً املعيار ١
للتنسيق ،املالحظة اإلرشادية  ٣على الصفحة .)31
ينبغي تطوير القوانني والتشريعات والسياسات استنادا ً الى معلومات موثوقة.
وينبغي لبيانات نظام إدارة معلومات التعليم أن يُربَط مبعلومات عن املناطق
واجملموعات السكانية املعرضة ألنواع محددة من الطوارىء .توفر استراتيجية
اجلهوزية هذه مساهمة في التخطيط الوطني واحمللي للتعليم .وحيث ميكن،
ينبغي إدخال البيانات التعليمية التي جمعها اجملتمع احمللي في النظام الوطني
إلدارة معلومات التعليم (أنظر أيضا ً املعيار  ٣للتحليل ،املالحظة اإلرشادية  ٣على
الصفحة .)47
6 -6أطر عمل اجلهوزية للكوارث :يجب على التعليم أن يكون جزءا ً مكمالً ألطر
العمل الوطنية للجهوزية للكوارث .ينبغي للموارد أن تؤمن لتوفير استجابة
فعالة وفي وقتها .ينبغي لألطراف املعنية الدولية ،الداعمة لبرامج
تعليمية ّ
التعليم الوطنية أو احمللية ،أن تشجع اجلهوزية لالستجابة التعليمية في
حاالت الطوارىء كعنصر من برامج التنمية .ينبغي ألطر عمل اجلهوزية أن
تتضمن أحكاما ً صريحة حول مشاركة األطفال والشباب في جهود االستجابة
على مستوى اجملتمع احمللي (أنظر أيضا ً املعيار  ١ملشاركة اجملتمع ،املالحظتان
اإلرشاديتان  ٥ - ٤على الصفحات 25 - 24؛ املعيار  ٢ملشاركة اجملتمع ،املالحظة
اإلرشادية  ٥على الصفحة 30؛ املعيار  ٢للوصول والبيئة التعلم ّية ،املالحظة
اإلرشادية  ١١على الصفحة 66؛ املعيار  ٢للتعليم والتع ّلم ،املالحظة اإلرشادية ٦
على الصفحة .)86
7 -7عدم التمييز :يجب على سلطات التعليم ضمان أن التعليم سيصل الى كل
اجملموعات بطريقة منصفة .وفقا ً للقانون الدولي ،ينبغي أن تكون لالجئني
استحقاقات تعليم كالتي يحصل عليها املواطنون في املرحلة اإلبتدائية.
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أما في املراحل األعلى ،ينبغي أن يكون لالجئني وصول الى الدراسات ،واالعتراف
باإلفادات والشهادات والدرجات العلمية ،اإلعفاء من الرسوم واألقساط والوصول
الى املنح بشروط موازية ملواطني البلد املُضيف .يحتفظ املتعلمون النازحون
باحلقوق التعليمية كالتي للمواطنني غير النازحني .هؤالء يحميهم قانون حقوق
اإلنسان الدولي والوطني واملبادىء اإلرشادية حول النزوح (أنظر أيضا ً املعيار ١
للوصول والبيئة التعلم ّية ،املالحظات اإلرشادية  ٢ - ١و ٤على الصفحتني 58 - 56؛
املعيار  ١للتعليم والتع ّلم ،املالحظات اإلرشادية  ٣و ٨ - ٧على الصفحات 81 - 78؛
املعيار  ٢للتعليم والتع ّلم ،املالحظة اإلرشادية  ٥على الصفحة .)85
8 -8األطراف غير احلكومية واألمم املتحدة ينبغي السماح لها بإكمال توفير التعليم
الوطني لضمان تلبية حاجات التعليم وحقوق املتعلمني .إن وصولهم للبرامج
واملرافق القائمة ولإلستجابة بسرعة وأمان حلاالت الطوارىء ينبغي أن تيسر من
البلد املضيف .هذا ميكن أن يشمل فرص احلصول بسرعة على تأشيرات الدخول
والتشريعات اجلمركية اخلاصة ملواد التع ّلم واإلغاثة.
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املعيار  ٢لسياسة التعليم :التخطيط والتنفيذ
إن نشاطات التعليم تأخذ في احلسبان السياسات والقوانني واملعايير واخلطط
التعليمية الدولية والوطنية واحلاجات التعلم ّية للسكان املتأثرين.

أعمال رئيسية (للقراءة بالتزامن مع املالحظات اإلرشادية)

• •إن برامج التعليم النظامي وغير النظامي تعكس السياسات وأطر العمل القانونية
الدولية والوطنية (أنظر املالحظة اإلرشادية .)١
• •إن التخطيط والتنفيذ للنشاطات التعليمية تتكامل مع قطاعات االستجابة
األخرى (أنظر املالحظة اإلرشادية .)٢
• •إن برامج التعليم حلاالت الطوارىء توصل بخطط واستراتيجيات التعليم الوطنية
وتتكامل في التنمية الطويلة األمد لقطاع التعليم.
• •إن سلطات التعليم تطور وتنفذ خطط وطنية ومحلية للتعليم تعد وتستجيب
حلاالت الطوارىء احلالية واملستقبلية (أنظر املالحظة اإلرشادية .)٣
فعالة
• •إن املوارد املالية والتقنية واملادية والبشرية تكفي لتطوير سياسة تعليم ّ
ّ
وشفافة ،ولتخطيط وتنفيذ برامج التعليم (أنظر املالحظتان اإلرشاديتان .)٥ - ٤

املالحظات اإلرشادية

 -1الوفاء بحقوق وأهداف التعليم :ينبغي لبرامج التعليم النظامي وغير النظامي
أن توفر نشاطات تعليمية جامعة تفي بحقوق وأهداف التعليم .ينبغي أن تكون
متماشية مع أطر العمل القانونية الوطنية والدولية (أنظر املعيار  ١للوصول
والبيئة التعلم ّية ،املالحظات اإلرشادية  ٢ - ١و ٤على الصفحتني  ،58 - 56املعيار
 ١لسياسة التعليم ،املالحظتان اإلرشاديتان  ١و ٧على الصفحات .)110 - 107
2 -2صالت ما بني القطاعات :إن استجابات التعليم ،مبا في ذلك تنمية الطفولة
املبكرة ونشاطات الشباب ،ينبغي أن توصل بالنشاطات التي جترى في قطاعات
أخرى مثل امدادات املياه ،الصرف الصحي ،تشجيع النظافة ،التغذية ،األمن
الغذائي ومعونة الطعام ،السكن ،اخلدمات الصحية والتعافي االقتصادي (أنظر
أيضا ً معيار  ١للتحليل ،املالحظة اإلرشادية  ٦على الصفحة 39؛ املعيار  ١للوصول
والبيئة التعلم ّية ،املالحظة اإلرشادية  ٩على الصفحة 59؛ املعيار  ٣للوصول
والبيئة التعلم ّية ،على الصفحة 68؛ كتيب مشروع “اسفير”؛ احلد األدنى ملعايير
التعافي االقتصادي بعد األزمات من شبكة “سيب” ،معيار خلق فرص التوظيف
ومعايير تطوير املشاريع).
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3 -3خطط التعليم الوطنية واحمللية ينبغي أن تشير الى اخلطوات التي تتخذ في
حاالت الطوارىء احلالية أو املستقبلية .ينبغي أن حتدد آليات صنع القرار ،التنسيق،
األمن واحلماية للتنسيق بني القطاعات .ينبغي للخطط أن ترتكز على فهم
عميق للسياق وينبغي أن تشمل مؤشرات وآليات لإلنذار املبكر من الكوارث
والنزاعات .ينبغي دعمها بسياسة وأطر عمل مناسبة للتعليم .ينبغي أن يكون
هناك نظام للمراجعة الدورية خلطط التعليم الوطنية واحمللية (أنطر أيضا ً املعيار
 ١ملشاركة اجملتمع ،املالحظة اإلرشادية  ٤على الصفحة 24؛ املعيار  ٢ملشاركة
اجملتمع على الصفحة 28؛ املعيار  ١للتنسيق ،املالحظة اإلرشادية  ١على الصفحة
31؛ املعيار  ١التحليل ،املالحظة اإلرشادية  ٣على الصفحة 37؛ املعيار  ١لسياسة
التعليم ،املالحظة اإلرشادية  ٤على الصفحة .)109
4 -4املوارد :ينبغي للسلطات الوطنية ،الوكاالت اإلنسانية ،املانحون ،املنظمات غير
احلكومية ،اجملتمعات احمللية واألطراف املعنية األخرى أن تعمل سوية لضمان متويل
مالئم لتوفير التعليم في حاالت الطوارىء .ينبغي تنسيق املوارد بقيادة البالد
وبالتكامل مع آليات التنسيق املوجودة .وحيث ميكن إطارياً ،ينبغي لتخصيص
املوارد أن يوازن بني:
—العناصر املادية ،مثل الصفوف اإلضافية ،الكتب املدرسية ،ومواد التعليم
والتع ّلم؛
—املكونات النوعية ،مثل دورات تدريب املعلمني واملشرفني ،ومواد التعليم
والتع ّلم.
ينبغي تخصيص موارد لإلبالغ املمنهج واملمركز عن الهجمات على التعليم وجلمع
وحتليل وتقاسم بيانات التعليم (أنظر أيضا ً املعيار  ٢ملشاركة اجملتمع ،املالحظة
اإلرشادية  ١على الصفحة 28؛ املعيار  ١للتنسيق ،املالحظتان اإلرشاديتان  ٢ - ١على
الصفحة 31؛ املعيار  ١للتحليل على الصفحة 37؛ املعيار  ٢للتحليل ،املالحظة
اإلرشادية  ٢على الصفحة 42؛ املعيار  ٣للتحليل ،املالحظة اإلرشادية  ٣على
الصفحة 47؛ املعيار  ٤للتحليل ،املالحظتان اإلرشاديتان  ٤ - ٣على الصفح49؛
املعيار  ٢للوصول والبيئة التعلم ّية ،املالحظتان اإلرشاديتان  ٤و ٧على الصفحتني
.)64 - 63
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ّ
الشفافية واملساءلة :إن املعلومات ذات الصلة حول تخطيط وتنفيذ السياسة،
5 -5
مبا في ذلك املمارسات لتفادي الفساد (في شكليه املالي وغير املالي) ،ينبغي
تقاسمها بني السلطات املركزية واحمللية ،واجملتمعات احمللية واألطراف املعنية
ّ
الفعالة .ينبغي أن تكون
الشفاف ّية مهمة للمراقبة واملساءلة
اإلنسانية األخرى.
ّ
َ
هناك أنظمة سرية ومالئمة ثقافيا لتلقي شكاوى الفساد .هذه تشمل سياسات
لتشجيع الناس على اإلبالغ عن الفساد وحماية من يقوم بذلك (أنظر أيضا ً املعيار
 ١للتنسيق ،املالحظة اإلرشادية  ٥على الصفحة 33؛ املعيار  ١للتحليل ،املالحظة
اإلرشادية  ٣على الصفحة 37؛ املعيار  ١لسياسة التعليم ،املالحظة اإلرشادية ٤
على الصفحة .)109

أ

للحصول على أدوات تساعدك في تطبيق هذه
املعايير ،راجع حقيبة أدوات “آيني” على املوقع:
www.ineesite.org/toolkit

حقيبة أدوات “آيني”
 احلد األدنى ملعايير التعليم من “آيني”
 أدوات التنفيذ
 سياسة التعليم
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املرفق  :١قاموس املصطلحات

الوصول :فرصة اإللتحاق في واحلضور وامتام برنامج تعليم نظامي وغير نظامي.
عندما يكون الوصول غير محدد ،يعني أنه ليست هناك عوائق عملية ،مالية،
جسدية ،ذات صلة باألمن ،بنيوية ،مؤسساتية أو اجتماعية  -ثقافية متنع
املتعلمني من املشاركة في برنامج تعليم وامتامه.
املساءلة :تفسير ملعنى وأسباب األفعال والقرارات التي تأخذ في اإلعتبار
احلاجات ،الهموم ،والقدرات والظروف لدى اجلماعات املتأثرة بحاالت الطوارىء .إن
املساءلة هي حول شفافية العمليات اإلدارية مبا في ذلك استخدام املوارد املادية.
هي حول احلق بايجاد آذان صاغية وواجب اإلستجابة .في التعليم ،املساءلة تعني
حتميل مقدمي خدمات التعليم املسؤولية عن جودة توصيل خدماتهم جلهة
معارف التالميذ ومهاراتهم ومواقفهم ،سلوك املعلمني ،وأداء املدرسة أو النظام.
التقومي )١ :هو حتقيق يجري قبل التخطيط للنشاطات التعليمية والتدخّ ل في
حالة الطوارىء ملعرفة احلاجات والثغرات في االستجابة واملوارد املتوافرة )٢ .هو
لتقدم املتعلمني واجنازاتهم .إن تقومي نتائج التعلم هو شكل من التقومي
اختبار
ّ
الذي يحدده برنامج التعليم .ميكن إيجاد عدد من أدوات التقومي في حقيبة أدوات
ُظهر املعلومات املطلوبة في سياق
“آيني” :تنبغي أقلمة أدوات التقومي دائما ً كي ت ِ
أو بيئة محددين.www.ineesite.org/kit .
وسمات وموارد لدى األفراد أو متاحة في مجتمع محلي،
القدرة :هي مزيج قوى ِ
مجتمع أو منظمة ،ميكن استخدامها لتحقيق األهداف املتفق عليها.
تنمية القدرات :متتني املعرفة ،املقدرة ،املهارات والسلوك ملساعدة الناس
واملنظمات على حتقيق أهدافهم.
املساحات واملدارس الصديقة للطفل :هي املساحات واملدارس اآلمنة حيث توجد
ّ
ومنظم،
اجملتمعات احمللية بيئات حاضنة من أجل األطفال للوصول الى لعب حر
ترفيه ،ونشاطات تع ّلم ومتتع .ميكن للمساحات الصديقة للطفل أن توفر الدعم
الصحي والغذائي والنفسي  -االجتماعي والنشاطات األخرى التي تعيد احلس
باحلياة الطبيعية واالستمرارية .تصمم وتدار بطريقة مشتركة .وهي ميكن أن
تخدم فئة عمرية محددة من األطفال أو شريحة عمرية متنوعة .تلعب املساحات
واملدارس الصديقة للطفل دورا ً مهما ً في حاالت الطوارىء وصوال ً الى التعافي.
حماية الطفل :هي حالة التحرر من كل أشكال اإلعتداء ،اإلستغالل ،اإلستخفاف،
والعنف ،مبا في ذلك البلطجة؛ االستغالل اجلنسي ،العنف من األقران واملعلمني
وغيرهم من العاملني في التعليم :األخطار الطبيعية؛ األسلحة والذخيرة؛ األلغام
األرضية والقنابل غير املنفجرة؛ األشخاص املسلحني؛ مواقع تبادل النيران؛ التهديدات
السياسية والعسكرية؛ والتجنيد في القوات املسلحة واجلماعات املسلحة.
األطفال :هم جميع الناس الذين تراوح أعمارهم بني صفر و ١٨سنة .تضم هذه
الفئة معظم املراهقني ( ١٠سنوات  ١٩ -سنة) .تتداخل هذه الفئة مع الشباب
( ٢٤ - ١٥سنة) (أنظر أيضا ً تعريف “الشباب” في األسفل).
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األطفال املرتبطون بقوات مسلحة وجماعات مسلحة :ميكن أن يتعرض األطفال
لإلحتجاز أو التجنيد بالقوة ،أو ميكن أن ينضموا الى القوات املتحاربة “طوعاً” .ال يحملون
حمالني ،جواسيس ،ط ّباخني ،أو ضحايا للعنف اجلنسي
األسلحة دوماً .بل قد يكونوا ّ
اخلطير .يحرم هؤالء األطفال من فرصة التعليم .خالل عمليات التسريح وإعادة الدمج،
يجب ايالء انتباه خاص حلاجاتهم التعليمية احملددة ،ومنها التعليم النظامي وغير
النظامي ،التعليم املس ّرع ،املهارات احلياتية والتدريب املهني .هناك ضرورة إليالء انتباه
خاص بالفتيات ،اللواتي غالبا ً ما يهملن ويستثنني من برامج إعادة التأهيل.
املعرفي :هي العمليات العقلية مثل التفكير ،اخليال ،اإلدراك ،الذاكرة ،صنع القرار،
املنطق وحل املشاكل.
جلنة التعليم اجملتمعي :هي جلنة موجودة أو جديدة ،حتدد وتتعامل مع احلاجات
التعليمية للمجتمع احمللي .وتضم في عضويتها ممثلني من األهل ومقدمي الرعاية
املهمشة وجمعيات اجملتمع املدني
واملعلمني ومنظمات اجملتمع احمللي والقادة واجملموعات
ّ
ومجموعات الشباب والعاملني في مجال الصحة.
التخفيف من النزاع :هي اخلطوات والعمليات التي  )١تتحسس ظروف النزاع وال
تتفاقم التوتر أو مصادر العنف؛  )٢تهدف الى التعامل مع أسباب النزاع وتغيير طريقة
املنخرطني فيه ونظرتهم الى األمور .تراجع النشاطات اإلنسانية ،ونشاطات التعافي
والتنمية ملعرفة أثرها على سياق النزاع حيث توجد ومساهمتها في السالم واالستقرار
على املدى الطويل .ميكن استخدام مقاربات التخفيف من النزاع ملنع النزاع والتدخالت
في النزاع وظروف ما بعد النزاع.
االعاقات :هي حاالت الضعف اجلسدي ،العقلي ،الفكري أو احلسي ،ومعوقات السلوك
والفعالة لألفراد في اجملتمع على أساس متساو مع
والبيئة التي متنع املشاركة الكاملة
ّ
اآلخرين.
البيانات املصنفة :هي املعلومات اإلحصائية املفروزة في أجزائها مكونة .مثالً ،بيانات
التقومي من سكان أو ع ّينة ميكن حتليلها بحسب اجلنس ،الفئة العمرية ،واملناطق اجلغرافية.
الكارثة :هي تعطيل خطير لعمل اجملتمع احمللي أو اجملتمع مبا في ذلك اخلسائر واآلثار
البشرية واملادية واالقتصادية والبيئية الواسعة ،التي تتخطى قدرة اجملتمع احمللي أو
اجملتمع املتأثر على التغلب باستخدام موارده اخلاصة.
احلد من أخطار الكوارث :هو مفهوم وممارسة للحد من األخطار عبر جهود منهجية
لتحليل وإدارة العوامل املسببة للكوارث ،مبا في ذلك عبر تقليص نسبة التعرض
لألخطار ،واحلد من مكامن الضعف عند الناس وفي املمتلكات ،واإلدارة الرشيدة لألرض
احملسنة لألحداث السلبية.
والبيئة ،واجلهوزية ّ
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التمييز :إن معاملة الناس بطريقة مختلفة تؤدي الى منع الوصول الى املرافق،
اخلدمات ،الفرص ،احلقوق ،أو املشاركة على أساس اجلندر ،الدين ،امليل اجلنسي ،العمر،
العرق ،اإلصابة بفيروس نقص املناعة البشري “أتش آي في” ،أو عوامل أخرى.
العسر :هو حالة اإلنزعاج ،القلق وعدم االستقرار .ميكن أن يحصل كرد فعل للظروف
املعيشية الصعبة مثل الفقر واإلكتظاظ السكاني أو عندما يتعرض أمن الفرد
ومعيشته لتهديدات.
“غير مؤذ” :هي مقاربة تساعد على حتديد اآلثار السلبية أو اإليجابية غير املقصودة
للتدخالت اإلنسانية والتنموية في ظروف النزاع أو خطر وقوع نزاع .ميكن تطبيقها
خالل التخطيط ،واملراقبة والتقومي لضمان أن التدخل ال يزيد النزاع سوءا ً بل على
العكس يساهم في حتسينه .تعتبر مقاربة “غير مؤذ” أساسا ً جوهريا ً لعمل
املنظمات التي تعمل في ظروف النزاعات.
ينمي األطفال بني عمر
تنمية الطفولة املبكرة :هي العمليات التي من خاللها ّ
صفر و ٨سنوات ،صحتهم اجلسدية ،والفطنة العقلية ،والثقة العاطفية ،والكفاءة
االجتماعية واجلهوزية للتع ّلم .تُدعم هذه العمليات بسياسات اجتماعية ومادية
وبرمجة شاملة تدمج خدمات الصحة ،الغذاء ،املياه ،الصرف الصحي ،النظافة
الشخصية ،التعليم ،وحماية الطفل .يستفيد كل األطفال والعائالت من برامج
عالية اجلودة ،لكن اجملموعات غير احملظية هي أكبر مستفيد.
سلطات التعليم :هي احلكومات وما معها من وزارات ودوائر ومؤسسات ووكاالت
مسؤولة عن ضمان احلق بالتعليم .متارس السلطة لتوفير التعليم على املستويات
الوطنية واملناطقية واحمللية .في السياقات حيث تتعرض سلطة احلكومة
للمساومة ،ميكن لالعبني غير حكوميني ،مثل املنظمات غير احلكومية ووكاالت األمم
املتحدة ،أن تتولى هذه املسؤولية.
مجموعة التعليم :هي آلية تنسيق مشتركة بني الوكاالت للمنظمات والوكاالت
التي لديها خبرة وتفويض من أجل االستجابة اإلنسانية ضمن قطاع التعليم في
حاالت النزوح .إن مجموعة التعليم ،التي أنشئت عام  ٢٠٠٧عبر اللجنة الدائمة
املشتركة بني الوكاالت (أنظر كلمة أخرى) ،تقودها “اليونيسيف” ومنظمة غوث
أما على صعيد كل بلد ،ميكن
األطفال “سايف ذا تشيلدرن” على املستوى العامليّ .
أن تقود وكاالت أخرى بالقيادة مع مشاركة فاعلة من وزارة التربية الوطنية .تتولى
املفوضية العليا لألمم املتحدة لالجئني القيادة في سياق الالجئني .إن مجموعة
التعليم مسؤولة عي متتني جهوزية القدرة التقنية لالستجابة حلاالت الطوارىء
اإلنسانية .خالل االستجابة اإلنسانية ،ينبغي أن تضمن القيادة املتوقعة واملساءلة
في قطاع التعليم.
ّ
التعليم في حاالت الطوارىء :هو فرص التعلم النوعي لكل األعمار في ظروف
األزمات ،مبا في ذلك تنمية الطفولة املبكرة ،والتعليم اإلبتدائي والثانوي وغير النظامي
والتقني واملهني والعالي وتعليم الكبار .يوفر التعليم في حاالت الطوارىء احلماية
اجلسدية والنفسية  -اإلجتماعية واملعرفية التي ميكن أن حتافظ على األرواح وتنقذها.
استجابة التعليم :هي توفير خدمات التعليم لتلبية حاجات وحقوق الناس
بالتعليم خالل حالة الطوارىء وصوال ً الى التعافي.
حالة الطوارىء :هي حالة يتعطل فيها اجملتمع احمللي من تعطيل وعليه العودة الى
اإلستقرار.
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التعليم النظامي :هو فرص التع ّلم التي تتوافر في نظام من املدارس واملعاهد
واجلامعات واملؤسسات التعليمية األخرى .تتضمن عادة تعليما ً بدوام كامل
لألطفال والشباب ،بدءا ً من عمر خمس وسبع سنوات ،ووصوال ً الى عمر  ٢٠أو ٢٥
سنة .يطور طبيعيا ً من وزارات التربية الوطنية ،لكن في حاالت الطوارىء ،ميكن
دعمه من أطراف معنية أخرى بالتعليم.
النوع االجتماعي :هو األدوار واملسؤوليات والهويات للنساء والرجال وكيفية
اعطائها قيمة في اجملتمع .وهي مميزة بالنسبة الى الثقافات اخملتلفة وتتغير مع
الزمن .حتدد الهويات اجلندرية كيف يتوقع اجملتمع من النساء والرجال أن يتصرفوا
ويفكروا .يجري تع ّلم هذه السلوكيات من العائلة واملدارس وعبر التعليم الديني
ووسائل اإلعالم .ميكن تغيير األدوار واملسؤوليات والهويات اجلندرية ألنها تُع ّلم
اجتماعياً.
التوازن االجتماعي :هو عدد متساو تقريبا ً بني الرجال والنساء والفتيان
والفتيات .ميكن أن يشير الى املشاركة واملساهمة في النشاطات وصنع القرار
لضمان أن مصالح الذكور واإلناث مرعية ومحمية .ميكن أن تشير الى عدد
الرجال والنساء املوظفني من سلطات التعليم والوكاالت الوطنية والدولية .وهي
مهمة حتديدا ً أثناء توظيف املعلمني .إن توازن الرجال والنساء في كل املستويات
يوجد املزيد من الفرص ملناقشة التأثيرات اخملتلفة للسياسات والتعامل معها
وللبرمجة على الرجال والنساء والفتيان والفتيات.
العنف املبني على النوع االجتماعي :هو كل عمل مؤذ مرتكز على اإلختالفات
اجلندرية .في سياقات عديدة ،تتعرض النساء أكثر للعنف املبني على اجلندر
بسبب وضعهن األدنى في اجملتمع .ميكن للرجال والفتيان أن يكونوا أيضا ً ضحايا،
وخاصة للعنف اجلنسي .إن طبيعة ومدى حصول العنف املبني على اجلندر
يتفاوتان عبر الثقافات والبلدان واملناطق .األمثلة على ذلك تشمل:
• •العنف اجلنسي مثل اإلعتداء واالستغالل اجلنسيني ،الدعارة القسرية ،والزواج
القسري وزواج األطفال؛
• •العنف املنزلي والعائلي ،مبا في ذلك اإلعتداء اجلسدي والعاطفي والنفسي -
االجتماعي؛
• •املمارسات الثقافية أو التقليدية املؤذية ،مثل ختان اإلناث ،جرائم الشرف ،وميراث
األرامل ،التي عادة ما حتصل من األعضاء الذكور في عائلة الزوج املتوفي.
اخلطر :هو حادث له ضرر مادي محتمل ،ظاهرة أو نشاط إنساني ميكن أن يتسبب
بخسائر في األرواح أو إصابات ،أضرار في املمتلكاتّ ،
تعطل اجتماعي واقتصادي أو تدهور
بيئي.ميكن أن يكون لألخطار منشأ طبيعي أو من صنع اإلنسان أو مزيج من اإلثنني .إن
اجملازفة التي يحدثها اخلطر تعتمد على مدى أرجحية وقوعه ،وأين ،وبأي وتيرة وماهية
حدته .مثالً ،إن هزة أرضية صغيرة في منطقة صحراوية حتصل مرة كل  ١٠٠سنة
أما طوفان بارتفاع  ٣أمتار يحصل في غضون ٤٨
تشكل خطرا ً قليالً جدا ً على الناسّ .
ساعة كل  ١٠ - ٥سنوات فله احتمال عال نسبيا ً ويتطلب تدابير تخفيف.
الوقاية والعالج والرعاية والدعم لفيروس نقص املناعة البشري “أتش آي في” :هذا
مزيج من التدخالت السلوكية والقانونية والهيكلية والطبية احليوية الضرورية خلفض
عدد اإلصابات اجلديدة بفيروس نقص املناعة البشري وأثر “أتش آي في” و“اإليدز” على
املصابني واملتأثرين.
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إن الوقاية والعالج والرعاية والدعم لفيروس “أتش آي في” يحتاج الى أن يرتكز على فهم
شامل للوباء ،من هو األكثر عرضة لإلصابة وما هي السلوكيات التي تؤدي الى إصابات
جديدة .معظم السلوكيات املعرضة تشمل رجاال ً ميارسون اجلنس مع رجال؛ استخدام
حقن اخملدرات؛ اجلنس مقابل املال أو مواد أخرى؛ العالقات املتعددة بصورة متزامنة؛
والعالقات بني فوارق عمرية واسعة .للعوامل االجتماعية  -االقتصادية أيضا ً أثر على
الوقاية والعالج والرعاية والدعم لفيروس “أتش آي في”.
حقوق اإلنسان :هي وسيلة للعيش بكرامة .إن حقوق اإلنسان عاملية وغير قابلة
للتصرف :ال ميكن أن تُعطى أو تؤخذ .في سياق الطوارىء ،تولى حقوق اإلنسان األساسية،
مثل عدم التمييز واحلماية واحلق في احلياة ،أولوية فورية ،فيما ميكن أن يعتمد التحقيق
املتدرج للحقوق األخرى على املوارد املتاحة .مبا أن التعليم فعال للحماية وعدم التمييز
والبقاء على قيد احلياة ،يجب أن يُنظر إليه كحق إنساني أساسي .إن القانون الدولي
حلقوق اإلنسان هو هيكل املعاهدات القانونية الدولية واملعايير األساسية التي حتكم
واجبات الدولة في احترام وحماية وتأمني حقوق اإلنسان في كل األوقات ،مبا في ذلك
أثناء حاالت الطوارىء .أثناء النزاع ،ينطبق كذلك القانون الدولي اإلنساني واجلنائي .هذه
املعاهدات واملعايير تنظم األعمال العدائية ،حتمي املدنيني وحتدد واجبات الالعبني الذين
قد يتحدون ،يزيحون ،أو يتصرفون نيابة عن الدولة .يحدد قانون الالجئني واجبات احلكومة
حيال النازحني عبر احلدود الدولية بسبب خوفهم من االضطهاد أو النزاع املس ّلح.
التعليم اجلامع :يضمن احلضور واملشاركة واإلجناز جلميع األفراد في فرص التعلم.
ينطوي على ضمان أن سياسات وممارسات ومرافق التعليم تستجيب لتن ّوع جميع
األفراد في السياق .ميكن لإلستثناء من التعليم أن يكون نتيبجة للتمييز ،اإلفتقار الى
الدعم إلزالة املعوقات أو استخدام اللغات ،احملتوى ،أو قواعد التعليم التي ال تفيد كل
املتعلمني .إن األشخاص ذوي احلاجات اخلاصة جسديا ً وحسيا ً وعقليا ً وفكريا ً عادة ما
يكونون من األكثر إستثناء من التعليم .حلاالت الطوارىء أثر على اإلستثناء .بعض اإلفراد
الذين كانوا قادرين على الوصول الى التعليم في السابق ميكن أن يصيروا مستثنني
بسبب عوامل ظرفية ،اجتماعية ،ثقافية ،مادية أو متعلقة بالبنى التحتية .يعني
التعليم اجلامع ضمان ازالة معوقات املشاركة والتع ّلم هذه وأن منهجيات التعليم
واملناهج ميكن الوصول إليها ومالئمة للتالميذ ذوي احلاجات اخلاصة .إن جميع األفراد
يلقون الترحيب والدعم إلحراز تقدم ،ويجري التعامل مع كل متطلباتهم الفردية.
إدارة املعلومات :تتألف من تقومي للحاجات ،القدرات ،التغطية ،املراقبة والتقييم
املرافقني ،تخزين البيانات ،حتليل البيانات ،وأنظمة تقاسم املعلومات .ينبغي ألدوات
وأنظمة إدارة املعلومات أن تساعد األطراف املعنية في تقرير أي من احلقائق والبيانات
ينبغي أن جتمع وحتلل وتقتسم ،ومع من ،ومتى ،وألي غاية ،وكيف.
التدريس وعمليات التعليم :هي التفاعالت بني املتعلمني واملعلمني .يخطط التدريس
وفقا ً للمناهج ،استنادا ً الى حاجات حددت عبر التقومي ،وصارت ممكنة عبر تدريب
املعلمني .إن العمليات املرتكزة على املتع ّلم ،والتدريس املشترك اجلامع ،والتع ّلم تضم
اجملتمع احمللي املوسع في توفير ودعم التعليم.
املرفقات
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اللجنة املشتركة الدائمة بني الوكاالت :هي منتدى مشترك بني الوكاالت
للتنسيق وتطوير السياسات واتخاذ القرار ضمن املساعدة اإلنسانية .إن اللجنة
املشتركة بني الوكاالت تأسست في حزيران  ١٩٩٢في استجابة لقرار اجلمعية
العامة لألمم املتحدة في شأن تعزيز املساعدة اإلنسانية .تضم اللجنة املشتركة
الدائمة بني الوكاالت شركاء انسانيني رئيسيني من األمم املتحدة وغيرها.
الشخص النازح داخلياً :هو الشخص الذي أجبر على مغادرة منطقة سكنه
إليجاد مكان آمن داخل بالده ،عوض اجتياز احلدود الدولية .عادة ما يهرب النازحون
ألسباب مماثلة كالالجئني ،مثل النزاع املسلح ،الكوارث ،العنف املعمم ،أو
انتهاكات حلقوق اإلنسان .إال أن النازحني يبقون قانونا ً بحماية حكومتهم ،حتّى
ولو كانت حكومتهم سبب رحيلهم .كمواطنني ،يحتفظون بحقوقهم ،مبا في
ذلك احلماية ،وفقا ً لكل من قانون حقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي.
املتعلمون :هم الناس ،وبينهم األطفال والشباب والبالغون ،الذين يشاركون في
برامج التعليم .وهذا يضم التالميذ في املدراس النظامية ،املتدربون في برامج
التدريب والتعليم التقني واملهني ،واملشاركون في التعليم غير النظامي ،مثل
صفوف محو األمية واحلساب ،ومقررات املهارات احلياتية في اجملتمع احمللي والتع ّلم
مع األقران.
ّ
التعلم :هي املعرفة ،الطباع ،املهارات والقدرات التي يكتسبها التالميذ
نتائج
نتيجة اللتحاقهم بدورة أو برنامج تعليم .عادة ما يتم وصف نتائج التع ّلم بـ
“ما يجب على التالميذ معرفته ،وما يجب عليهم التمكن من فعله” كنتيجة
للتدريس وعمليات التع ّلم.
ّ
التعلم :هي موقع مساحات التع ّلم.
أماكن
ّ
التعلم :هي األماكن التي يحصل فيها التعليم والتع ّلم.تتضمن
مساحات
األمثلة املنازل اخلاصة ،مراكز رعاية الطفل ،احلضانات ،واملباني واملدارس املوقتة.
املهارات احلياتية :مهارات وقدرات السلوك اإليجابي التي ّ
متكن األفراد من التأقلم
والتعامل بفعالية مع مطالب وحتديات احلياة اليومية .تساعد الناس في التفكير،
الشعور ،التصرف ،والتفاعل كأفراد وكأعضاء مشاركني في اجملتمع .تدرج املهارات
احلياتية في ثالث فئات مترابطة :معرفية؛ شخصية أو عاطفية؛ وما بني األشخاص
أو اجتماعية .ميكن للمهارات احلياتية أن تكون عامة :مثالً ،حتليل واستخدام
الفعال مع اآلخرين .ميكن أن تكون حول مجاالت
املعلومات ،التواصل والتفاعل ّ
محددة احملتوى مثل احلد من أخطار الكوارث ،حماية البيئة ،تشجيع الصحة ،الوقاية
من فيروس “أتش آي في” ،الوقاية من العنف أو بناء السالم .غالبا ً ما تزيد احلاجة الى
املهارات احلياتية في ظروف األزمة ،وتتطلب تركيزا ً زائدا ً على بناء مهارات حياتية ذات
صلة وميكن تطبيقها في السياقات احمللية وفي حاالت الطوارىء.
مورد الرزق :هو القدرات ،األصول ،الفرص والنشاطات املطلوبة لوسيلة العيش.
األصول حتوي املوارد املالية ،الطبيعية ،املادية ،االجتماعية والبشرية .األمثلة
تشمل املتاجر ،األرض ،الوصول الى األسواق أو أنظمة النقل .إن مورد الرزق
مستدام عندما ميكنه التغلب على والتعافي من العسر والصدمات ،ويتحتفظ
بـ أو يعزز قدراته وأصوله ويوفر فرص مورد رزق للجيل التالي.
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التعليم غير النظامي :هو نشاطات تعليمية ال تنطبق مع تعريف التعليم
النظامي (أنظر الكلمة بصورة منفصلة في األعلى) .يحصل التعليم غير
النظامي داخل وخارج املؤسسات التعليمية ويلبي أناس من كل األعمار .ال يؤدي
دائما ً الى إفادات .تتصف برامج التعليم غير النظامي بأنها منوعة ،مرنة ،وقادرة
على اإلستجابة بسرعة للحاجات التعليمية اجلديدة لألطفال أو البالغني .غالبا ً
ما تصمم جملموعة محددة من املتعلمني مثل الذين هم أكبر بكثير من املستوى
العمري لصفهم ،أو الذين ال يحضرون مدرسة نظامية ،أو الكبار .قد ترتكز
املناهج على التعليم النظامي أو على مقاربات جديدة .األمثلة تشمل التعليم
املس ّرع من أجل اللحاق ،برامج ما بعد املدرسة ،ومحو أمية القراءة والكتابة
واحلساب .التعليم غير النظامي ميكن أن يؤدي الى دخول متأخّ ر في برامج
يسمى هذا أحيانا ً “الفرصة الثانية للتعليم”.
التعليم النظامي.
ّ
املشاركة :هي اإلنخراط في العمليات واآلراء والنشاطات املؤثرة .املشاركة هي
حق للجميع وهي أساس العمل مع اجملتمعات احمللية وبرامج التنمية .تختلف
املشاركة وفقا ً لتطور القدرات .كل اجملموعات ،وبينهم البالغون واألطفال والشباب
ّ
الهشة ،ميكن أن تشارك بطرق
واالشخاص ذوو احلاجات اخلاصة وأعضاء اجملموعات
مختلفة من أصغر األعمار .ال ينبغي حرمان أي مجموعة من الناس من فرص
املشاركة ألنها صعبة املنال أو يصعب العمل معها .املشاركة طوعية .الناس
يدعون ويشجعون على املشاركة ،ال يجري ركراههم أو التالعب بهم .قد تشمل
املشاركة مجموعة من النشاطات واملقاربات .تشمل األدوار السلبية استخدام
اخلدمات ،املساهمة في املوارد املادية ،قبول اآلراء التي يتخذها آخرون ،والتشاور
معهم بحد أدنى .األمثلة على املشاركة الناشطة تشمل املساهمة في الوقت،
واإلنخراط املباشر في صنع القرار والتخطيط والتنفيذ لنشاطات التعليم.
ّ
التعلم املشترك :هو مقاربة للتعليم والتع ّلم ّ
تركز على املتعلم .تشجع
على التع ّلم عبر القيام بأشياء ،استخدام مجموعات صغيرة ومواد ملموسة
وأسئلة مفتوحة وتعليم بني األقران .مثالً ،يستخدم املتعلمون نشاطات عملية
الستيعاب مفاهيم الرياضيات أو يعملون سوية حلل املشكالت وطرح األسئلة
واإلجابة عليها .يتناقض التع ّلم املشترك مع املنهجيات التي ّ
تركز على املعلم،
والتي ميكن أن تتصف بجلوس املتعلمني بصورة سلبية على الطاوالت ،وإجابتهم
على األسئلة املغلقة والنسخ عن اللوح .ميكن استخدام التع ّلم املشترك أيضا ً
مع املعلمني وسلطات التعليم ملساعدتهم على حتليل حاجاتهم ،وحتديد احللول
وتطوير وتنفيذ خطة العمل .في هذه السياقات ،ميكن أن تشمل مشاركة اجملتمع
احمللي ،والتنسيق معه ،وحتليله.
اجلهوزية :هي املعرفة والقدرات التي تطورها احلكومات ،واالستجابة احملترفة
ومنظمات التعافي ،واجملتمعات احمللية واألفراد كي يتوقعوا ويتجاوبوا ويتعافوا
بفاعلية من آثار األخطار والظروف املرجحة أو الداهمة أو احلالية.
الوقاية :هي اخلطوات التي تؤخذ لتفادي اآلثار السلبية لألخطار والكوارث ذات
الصلة (أنظر كلمات أخرى لهذه املصطلحات).
احلماية :حالة عدم التعرض ألي من أشكال اإلعتداء ،االستغالل ،العنف والتجاهل.
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الدعم النفسي  -االجتماعي :هو العمليات واألعمال التي تشجع الرفاهية
املقدم من العائلة
الكلية للناس في عاملهم االجتماعي .إنه يشمل كذلك الدعم
ّ
واألصدقاء .األمثلة على الدعم العائلي واجملتمعي تشمل اجلهود املبذولة جلمع
شمل األطفال املشتتني وإلعادة تنظيم التعليم في حالة الطوارىء.

التعليم النوعي :التعليم النوعي سعره محتمل ،ميكن الوصول اليه ،متحسس اجلندر
ويستجيب للتن ّوع .إنه يشمل )١ :بيئة آمنة وجامعة وصديقة للمتع ّلم )٢ ،معلمني
أكفياء وجيدي التدريب ومطلعني على املوضوع وعلم التربية )٣ ،منهج محدد السياق
ومناسب باملعنى الشامل وذات صلة للمتعلمني لغو ّيا ً وثقافيا ً واجتماعياً )٤ ،مواد
مالئمة وذات صلة للتعليم والتع ّلم )٥ ،قواعد مشتركة في عمليات التدريس والتع ّلم
حتترم كرامة املتع ّلم )٦ ،أحجام مالئمة للصفوف ومعدل مناسب من التالميذ لكل
مع ّلم )٧ ،تركيز على الترفيه ،اللعب ،الرياضة والنشاطات ّ
اخللقة باإلضافة الى مجاالت
مثل محو أمية القراءة والكتابة واحلساب واملهارات احلياتية.
التعافي :هي إعادة وحتسني املرافق ،وموارد الرزق ،ظروف املعيشة ،أو الرفاهية النفسية
 اإلجتماعية للمجتمعات احمللية املتأثرة ،مبا في ذلك اجلهود املبذولة للحد من العواملاملسببة ألخطار الكوارث.
الالجىء :وفق اتفاقية الالجئني (الرتفاقية املتعلقة بأوضاع الالجئني) لعام  ،١٩٥١الالجىء
هو شخص ما “لديه خوف مبرر من اإلضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه
الى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية ،وغير قادر أو غير راغب باالستفادة
من احلماية التي تقدمها تلك البالد”.
التعليم ذات الصلة :هو فرص التعليم املناسبة للمتعلمني .يأخذ التعليم ذات الصلة
في احلسبان التقاليد احمللية واملؤسسات ،املمارسات الثقافية اجليدة ،النظم العقائدية
وحاجات اجملتمع احمللي .يعد األطفال ملستقبل إيجابي في مجتمع في السياق الوطني
والدولي .التعليم ذات الصلة عنصر من النوعية التعليمية ويشير الى ما يجري ،تع ّلمه،
وكيف يجري تعلمه ،وماهية فاعلية التعلم.
القدرة على التأقلم :هي قدرة نظام ،مجتمع محلي ،أو فرد معرض ألخطار ،على
التأقلم .يعني هذا التأقلم مقاومة أو تغيير من أجل الوصول الى واحلفاظ على مستوى
مقبول من األداء والهيكلية .القدرة على التأقلم تعتمد على آليات التغلب واملهارات
احلياتية مثل حل املشاكل ،القدرة على السعي الى الدعم ،الدافع ،التفاؤل ،اإلميان،
وسعة احليلة .القدرة على التأقلم حتصل عندما تكون العوامل احلمائية التي
واملثابرة ِ
تدعم الرفاهية أقوى من عوامل اخلطر التي تسبب األذى.
اخلطر :هو حصيلة التهديدات اخلارجية مثل األخطار الطبيعية ،انتشار فيروس “أتش
آي في” ،العنف املبني على أساس اجلندر ،الهجوم املسلح واخلطف ،معطوفة على
الهشاشات الفردية مثل الفقر ،احلاجات اخلاصة اجلسدية أو الفكرية ،أو االنتماء الى
مجموعة هشة.
تقومي اخلطر :هو منهجية لتحديد طبيعة ومدى اخلطورة عبر حتليل األخطار احملتملة
وتقومي ظروف الهشاشة القائمة والتي قد تشكل تهديدا ً محتمالً للناس ،واملمتلكات،
وموارد الرزق ،وللبيئة التي يعتمدون عليها.
السالمة :هي حال عدم التعرض ألذى جسدي أو نفسي  -اجتماعي.
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األمن :احلماية من التهديد ،اخلطر ،اإلصابة أو اخلسارة.

الطرف املعني :هو الشخص ،اجملموعة ،أو املؤسسة ذات اإلهتمام مبشروع أو برنامج.
الهشاشة :هي خصائص وظروف األفراد أو اجملموعات التي جتعلهم عرضة
للهجمات ،األذى ،أو احملنة .أمثلة عن اجملموعات الهشة قد تشمل األطفال من دون
مرافقة ،اإلشخاص ذوي احلاجات اخلاصة ،العائالت التي يترأسها شخص واحد،
واألطفال الذين كانوا منخرطني في قوات مسلحة وجماعات مسلحة.
الرفاهية :املعيشة اجليدة هي حالة من الصحة الشمولية اجليدة وعملية حتقيق
تلك احلالة .إنها تشير الى الصحة اجلسدية ،العاطفية ،االجتماعية ،واملعرفية.
فعال في اجملتمع؛
تشمل املعيشة اجليدة ما هو جيد لإلنسان :املشاركة بدور ّ
الشعور بالسعادة واألمل؛ العيش وفقً قيم جيدة ،كما يتم تعريفها محلياً؛
التمتع بعالقات اجتماعية إيجابية وبيئة داعمة؛ التأقلم مع التحديات عبر
استخدام املهارات احلياتية اإليجابية :التمتع باألمان ،احلماية ،وإمكان الوصول الى
خدمات نوعية (أنظر أيضا ً كلمة “معرفي”).
الشباب واملراهقون :الشباب هم الناس الذين تراوح أعمارهم بني  ١٥و ٢٤سنة،
واملراهقون هم الناس الذين تراوح أعمارهم بني  ١٠سنوات و ١٩سنة .يشكلون
سوية الفئة األوسع للشباب ،بني عمر  ١٠سنوات وعمر  ٢٤سنة .تختلف نهاية
فترة املراهقة عن بداية فترة البلوغ .ضمن بلد ما أو ثقافة ما ،ميكن أن تكون ثمة
أعمار مختلفة يعتبر فيها الفرد ناضجا ً كفاية ليثق به اجملتمع ويسلمه مهمات
محددة .في حاالت الطوارىء ،للمراهقني حاجات تختلف عن تلك التي لألطفال
األصغر سنا ً والبالغني .تشير كلمة الشباب الى مرحلة التقدم نحو املسؤولية
املستقلة .تختلف التعريفات بني سياق وآخر وفقا ً لعوامل اجتماعية  -ثقافية،
مؤسساتية ،اقتصادية وسياسية.
موسعة من املصطلحات الرئيسية في حقيبة أدوات “آيني”
بإمكانكم أن جتدوا قائمة
ّ
على موقعwww.inee.org/toolkit :
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املرفق رقم  :2الفهرس
أساليب التدريس 89 ،88 ،87 ،83 ،80 ،78 ،77
أماكن التع ّلم 120 ،68 ،65 ،64 ،61
أمن 117 ،24 ،22
أهداف التع ّلم 77
إدارة الصف 66
إدارة املعلومات 119 ،33 ،32 ،31
الوصول الى التعليم راجع أيضا تكافؤ في فرص احلصول
أولويات التعليم الفورية 58
التعليم النوعي 122
القبول وااللتحاق والبقاء 57
املرونة 58
املساحات الصديقة للطفل 115
املوارد 59
فرص 57
مشاركة اجملتمع احمللي 59
مالجىء موقتة 59
إستجابة التعليم 117 ،54 ،48 ،46 ،45 ،43 ،41 ،39 ،35 ،34 ،33 ،31 ،23 ،20 ،19
إستراتيجيات اإلستجابة 43 ،42 ،41 ،20 ،19 ،3
إستجابة املانحني 43
البرامج الوطنية 43
البيانات األساسية 44
التقومي 41
احلد من مخاطر الكوارث 44
بنود التأسيس التنظيمية 44
حتديث إستراتيجيات اإلستجابة 43
تنمية القدرات 42
جهوزية اإلستجابة الطارئة 44
غير مؤذ 42
األشخاص ذوي اإلعاقات 119 ،94 ،70 ،56 ،6
األطفال 123 ،122 ،120 ،117 ،116 ،115 ،33 ،29 ،26 ،25
األمان  /السالمة 122
اإلستجابة اإلنسانية 120 ،117 ،16 ،13 ،4 ،3
اإلعتبارات األخالقية 36
البيئة التعلم ّية 102 ،99 ،94 ،83 ،68 ،66 ،61 ،26
احلماية والرفاهية 134 ،61 ،53 ،3
اخلدمات 121 ،117 ،108 ،98 ،84 ،72 ،62 ،54 ،41 ،39 ،32 ،20 ،13 ،4
املرافق 107 ،39
البيانات
البيانات األساسية 44
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البيانات الكم ّية 48
البيانات املصنّفة 35
البيانات النوعية 49
جمع 36
صحة البيانات وحتليلها 38
البيانات األساسية 44 ،42 ،41
التخطيط والتنفيذ 134 ،112 ،106 ،105 ،3
الروابط املشتركة بني القطاعات 134 ،112
الشفافية واملساءلة 114
املوارد 113
حقوق وأهداف التعليم 112
خطط التعليم الوطنية واحمللية 113
التخفيف من النزاع 134 ،116 ،70 ،45
التدريب املهني 80
التدريب والتطور املهني 102
التوعية من األخطار 86
اإلعتراف واملصادقة 85
الدعم والتنسيق 84
املعلم :تعريف 121 ،99 ،98 ،96 ،87 ،84 ،83 ،79 ،66 ،41 ،32 ،28 ،23 ،12
املناهج واحملتوى 83
جهوزية اإلستجابة 44
مواد التدريس والتع ّلم 101 ،85
التدريس والتع ّلم   90 ،89 ،88 ،87 ،86 ،85 ،84 ،83 ،82 ،78 ،77 ،76 ،75 ،8
التدريب ،والتطور املهني 102
التدريس وعمليات التع ّلم 134 ،119 ،87 ،75 ،8 ،3
التقييم 134 ،119 ،116 ،115 ،102 ،101 ،90 ،89 ،78 ،76
املناهج 134 ،121 ،87 ،83 ،81 ،79 ،78 ،77 ،76 ،75 ،27 ،25 ،8 ،3
مواد التدريس 101 ،85 ،78
التدريس وعمليات التع ّلم 134 ،119 ،87 ،75 ،8 ،3
تشجيع النظافة 112 ،71 ،15
التطور املهني راجع التدريب والتطور املهني
التعافي 122
التع ّلم راجع التدريس والتع ّلم
التع ّلم املشترك 121
التعليم النوعي 2
التعليم النظامي 134 ،121 ،118 ،116 ،112 ،94 ،90 ،88 ،83 ،81 ،78 ،77 ،75 ،65 ،58 ،57 ،55 ،26
التعليم الشمولي 134 ،119 ،41 ،9 ،3
التعليم املالئم 122
التعليم غير النظامي 121 ،120 ،88 ،58 ،46 ،44 ،2
التعليم في الطوارئ 117
اإلستجابة اإلنسانية 120 ،117 ،16 ،13 ،4 ،3
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احلق بالتعليم 7
التقييم
أدوات جمع البيانات 36
اإلعتبارات األخالقية 36
البيانات املصنّفة 35
التعاون 33
التنسيق 75
احلاجات التعليمية النفسية  -اإلجتماعية 40
املتعلمون 37
املشاركون 39
النتائج 40
حتليل السياق 33
توقيت التقييمات األولية 35
صحة البيانات و حتليلها 38
فرق 36
مصادر املعلومات 36
نتائج التع ّلم 134 ،120 ،115 ،89 ،76 ،75 ،8 ،3
التمويل 58 ،43 ،32 ،26 ،16 ،14
التمييز 119 ،117 ،110 ،106 ،100 ،77 ،69 ،55 ،54 ،48 ،45 ،42 ،36 ،25 ،7 ،6
التنسيق 39 ،33 ،32 ،31 ،25 ،21 ،20 ،19
إدارة املعلومات واملعرفة 33
التقييمات املشتركة 33 ،16
املساءلة 33
حشد املوارد 32
جلنة تنسيق مشتركة بني الوكاالت 35 ،31 ،20
مقاربة مرتكزة على النتائج 34
النوع االجتماعي 134 ،122 ،118 ،84 ،81 ،42 ،22 ،15 ،9
اجلهوزية 121
احلاجات النفسية  -اإلجتماعية 85
احلد األدنى ملعايير التعليم من اآليني 114 ،103 ،90 ،72 ،50 ،17 ،16 ،15 ،14 ،13 ،12 ،11 ،7 ،4
أدوات التنفيذ 12
أسئلة تطرح غالبا 17
إستخدام 10
إطار عمل مرتكز على حقوق اإلنسان 5
التنمية 5
صالت استراتيجية 15
املعايير 10
املالحظات اإلرشادية 8
حتليل السياق 109 ،109 ،107 ،107 ،41 ،41 ،37 ،37 ،10 ،10 ،9 ،9
نطاقات 7
احلماية  122 ،121 ،120 ،119 ،117 ،80 ،77 ،72 ،66 ،63 ،62 ،61 ،53راجع أيضا املعيشة اجليدة
األمن والسالمة 61 ،35
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احلد من أخطار الكوارث وإدارتها 66 ،61
العنف املبني على اجلندر 118 ،84 ،72 ،64 ،63 ،22
األخطار 116 ،62 ،16 ،5 ،2
املسافة بني املتعلمني وأماكن التع ّلم 64
انتهاكات 120 ،65 ،63 ،40 ،26
طرق الوصول 64
مشاركة اجملتمع 64
اخلدمات 121 ،117 ،108 ،98 ،84 ،72 ،62 ،54 ،41 ،39 ،32 ،20 ،13 ،4
الوصول واإلحاالت 72
الروابط املشتركة بني القطاعات 112
الصحة والتغذية 71 ،68
اخلطر 123 ،122 ،118 ،109 ،70 ،61 ،54 ،42 ،38 ،37 ،35
اخلطوات الرئيسية 112 ،107 ،101 ،98 ،95 ،89 ،87 ،83 ،77 ،68 ،61 ،55 ،48 ،45 ،41 ،35 ،31 ،28 ،22
الدعم واإلشراف  134 ،101 ،93 ،3راجع أيضا التدريب والتطور املهني
الشباب 123 ،121 ،120 ،116 ،115 ،112 ،109 ،108 ،68 ،58 ،57 ،56 ،46 ،44 ،43 ،42 ،30 ،29 ،26 ،6
الشبكة املشتركة لوكاالت التعليم في حاالت الطوارئ (آيني) 4 ،2
الشفافية 114
الصحة والتغذية 71 ،68
الصرف الصحي 117 ،112 ،71 ،70 ،68 ،60
الصكوك القانونية الدولية 6
الطرف املعني 123
العنف املبني على اجلندر 118 ،84 ،22
الفساد 114 ،110 ،109
القانون وتشكيل السياسة 134 ،107 ،105 ،3
استمرارية التعليم 108
األطراف غير احلكومية واألمم املتحدة 111
احلق في التعليم 117 ،107 ،106 ،56 ،41 ،33 ،25 ،19 ،17 ،7
حتليل السياق 109
جهوزية الكوارث 110
سالمة املدارس 109
عدم التمييز 119 ،110 ،100 ،7
مشاركة املعلومات واألنظمة 110
القدرة 122 ،117 ،115 ،70 ،40 ،33 ،31 ،30 ،27 ،20 ،9
القدرة على اجملابهة 122
الكارثة 116
احلد من أخطار الكوارث وإدارتها 61
جهوزية 110
الكفاءات اجلوهرية 79 ،77
الالجئون 120 ،117 ،110 ،107 ،85 ،81 ،77 ،55 ،44 ،17 ،6 ،5 ،3 ،2
اللجنة املشتركة الدائمة بني الوكاالت 120 ،31 ،16 ،4
اللعب 87
املتعلمون 121 ،102،120 ،47،100
املرفقات
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املتعلمون البالغون 79
العسر 123 ،117
األخطار 116 ،62 ،16 ،5 ،2
املرافق 134 ،122 ،117 ،108 ،71 ،69 ،61 ،60 ،59 ،54 ،53 ،29
األشخاص ذوي اإلعاقات 70
تشجيع النظافة 71
الصرف الصحي 70
املياه اآلمنة 71
الهيكل ،والتصميم والبناء69 :
تصميم وصيانة مساحات التع ّلم 70
مالجىء موقتة راجع أيضا اخلدمات
موقع 133 ،120 ،71 ،69 ،64 ،12
املراقبة 134 ،101 ،80 ،66 ،48 ،47 ،46 ،45 ،44 ،42 ،38 ،35 ،34 ،33 ،32 ،28 ،26 ،25 ،21 ،20 ،19 ،3
املراهقون 115 ،56 ،3
املساءلة 117 ،115 ،114 ،101 ،48 ،33 ،31 ،28 ،20 ،19 ،16 ،13 ،7 ،4
املساحات واملدارس الصديقة للطفل 115
املساواة بني اجلنسني 118 ،106 ،96 ،42 ،36
املشاركة 121
املعاهدة الدولية اخلاصة باحلقوق اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية (6 )1966
املعايير املؤسسية 134 ،50 ،19 ،18 ،13 ،10 ،9 ،7 ،3
التحليل 45 ،42 ،41 ،39 ،38 ،36 ،35 ،34 ،33 ،32 ،30 ،26 ،25 ،24 ،23 ،21 ،20 ،19
التنسيق 39 ،33 ،32 ،31 ،25 ،21 ،20 ،19
مشاركة اجملتمع احمللي 38 ،36 ،28 ،22 ،20 ،19
املعلمون والعاملون في التعليم  102 ،101 ،100 ،98 ،95 ،94 ،93 ،8راجع أيضا التدريب والتطور املهني
أدوار ومسؤوليات 94
التعريف 121 ،115
التوظيف واإلختيار 134 ،95 ،93 ،8 ،3
الدعم واإلشراف 134 ،101 ،93 ،3
ظروف العمل 134 ،98 ،93 ،3
الرفاهية  123 ،122 ،46راجع أيضا احلماية
املناهج 134 ،121 ،87 ،83 ،81 ،79 ،78 ،77 ،76 ،75 ،27 ،25 ،8 ،3
التن ّوع 81
السياق والعمر واملستويات التنموية 78
املهارات احلياتية 120
تدريب املعلمني 43
تعريف 63
لغة التدريس 81
مراجعة وتطوير 78
مواد التع ّلم 82
املنظمات غير احلكومية 111
املهارات احلسابية 44
املوارد 120 ،119 ،115 ،113 ،112 ،110 ،90 ،71 ،59 ،32 ،31 ،30 ،29 ،28 ،25 ،22 ،21 ،20 ،19
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املياه اآلمنة 71
النازحون داخليا ً 120 ،96 ،17
الهجمات /حماية من 108 ،65 ،64 ،24
الهشاشة 123 ،122 ،110 ،58 ،36 ،21 ،9
الوصف الوظيفي 98 ،95
الوقاية 121 ،120 ،119 ،118 ،108 ،71 ،66 ،37 ،21 ،3
حتليل 122 ،121 ،120 ،119 ،115 ،113 ،109 ،107 ،76 ،45 ،42 ،41 ،38 ،37 ،32 ،22 ،21 ،19 ،17 ،10
إستراتيجيات اإلستجابة 9
تقييم 9
مراقبة 9
حتليل السياق 109 ،107 ،41 ،37 ،10 ،9
حتليل النزاع 37
التعلم النشط 87
تعويض املعلم 99 ،96
تقوميات األخطار 62
تقييم األداء 102 ،101
تكافؤ في فرص احلصول 134 ،55 ،53 ،3
تنمية الطفولة املبكرة 134 ،117 ،112 ،108 ،79 ،57 ،44 ،32 ،28 ،9 ،2
تنمية القدرات 115 ،102 ،49 ،47 ،42 ،41 ،27 ،26
توظيف واختيار املعلمني 94
اخلبرة و املؤهالت 95
املراجع 97
الوصف الوظيفي 95
حجم الصف 97
معايير اإلختيار 96
حالة الطوارئ 117
حجم الصف 97
حق في التعليم 7
حقوق اإلنسان 134 ،120 ،119 ،109 ،107 ،100 ،84 ،81 ،79 ،76 ،64 ،63 ،56 ،33 ،25 ،11 ،10 ،9 ،7 ،5
حماية الطفل 115
خطط العمل التعليمية احمللية 24
سلطات التعليم 117
سياسة التعليم 134 ،114 ،113 ،112 ،110 ،107 ،105 ،104 ،8
التخطيط والتنفيذ 134 ،112 ،106 ،105 ،3
القانون وصوغ السياسة 134 ،107 ،105 ،3
طرق الوصول 64
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ظروف العمل 134 ،98 ،93 ،3
غير مؤذ 117 ،42
عقود العمل 98
عمليات التدقيق اإلجتماعي 26 ،22
عمليات التع ّلم 134 ،122 ،87 ،75
عمليات معرفية 116
قواعد السلوك 100 ،99 ،98 ،95 ،94 ،84 ،63
جلان التعليم اجملتمعي 22
جلنة التنسيق املشتركة بني الوكاالت 31
لغة التدريس 81
ملرافق 53
مالجىء موقتة 109
مجموعة التعليم 117 ،40 ،33 ،20 ،16 ،11 ،4
محتوى التع ّلم 78
محو األمية 120 ،76 ،47
مساحات التع ّلم 120 ،70 ،68 ،37 ،28
مشاركة اجملتمع 134 ،121 ،113 ،110 ،108 ،106 ،105 ،101 ،28 ،22 ،20 ،19
األدوار واملسؤوليات 24
األطفال والشباب 25
التخطيط والتنفيذ 105
تشجيع للسالمة 63
احلماية 63
الشمولية 87
تنمية القدرات 27
خطط العمل التعليمية احمللية 24
عمليات التدقيق اإلجتماعي 26
مشروع اسفير 112 ،81 ،71 ،70 ،16 ،15 ،4
مصادر املعلومات 36
مهارات حياتية 123 ،120 ،116 ،94 ،79 ،65 ،57 ،47
مواد التدريس 101 ،78
موارد الرزق  /سبل العيش 120
موارد اجملتمع 29 ،28 ،19
الوصول الى التعليم واألمن 29
اإلعتراف باملساهمات 29
البناء للمدى الطويل 29
القدرة احمللية 30
مخرجات التع ّلم 134 ،120 ،115 ،89 ،76 ،75 ،8 ،3
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املرفق  :٤استمارة رد الفعل حول احلد األدنى ملعايير التعليم:
اجلهوزية ،االستجابة ،التعافي
معلومات اإلتصال
التاريخ:

اإلسم:

املنظمة والوظيفة:
العنوان:
هاتف /فاكس:
بريد إلكتروني :
1-1الرجاء ذكر الوسائل التي استخدمت عبرها منظمتك احلد األدنى ملعايير التعليم.
الرجاء التحديد قدر اإلمكان وذكر الوسائل (إذا ُوجدت) التي قمت من خاللها بتكييف
املؤشرات في الكتيب الى سياقك اخلاص والى العمل في مشروعك/منظمتك/هيكل
التنسيق ،الخ...

2-2ما هي التحديات التي واجهتك أثناء استخدام هذا الكتيب وكيف تغلبت عليها
أو تفاديتها؟

املرفقات
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3-3هل ميكنك أن تشاركنا أي دروس تعلمتها و/أو أمثلة عن ممارسات جيدة من جتربتك في
استخدام الكتيب؟ ما كان تأثير استخدام املعايير على عملك؟

4-4استنادا ُ الى خبرتك ،ما هي املعلومات و/أو األدوات التي قد جتعل هذا الكتيب أكثر
فعالية وصلة بالسياق؟

5-5الرجاء تزويدنا بأي تعليقات أو ردود فعل إضافية حول هذا الكتيب.

شكرا ً ملشاطرتنا خبرتك في استخدام احلد األدنى ملعايير التعليم :اجلهوزية،
االستجابة ،التعافي .رد الفعل هذا سيساعد في حتديث ووضع استراتيجية تشجيع
للحد األدنى ملعايير التعليم .الرجاء ملء اإلستمارة وإرسالها بالبريد اإللكتروني
 minimumstandards@ineesite.orgأو عبر البريد العادي الى منسق احلد األدنى
للمعايير على العنوان اآلتي:
UNICEF – Education Section, 3 United Nations Plaza, New York, NY 10017, USA
ميكنك أيضا ً ملء هذه االستمارة عبر موقعwww.ineesite.org/feedback :
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املعيار رقم  :1تكافؤ في فرص

احلصول على التعليم  -ميكن
لكل األفراد االتمتع بفرص احلصول
على التعليم اجليد واملالئم.

املعيار رقم  :2احلماية واملعيشة

اجليدة  -البيئات التعلم ّية آمنة
وتر ّوج للحماية وللرفاه النفس-
إجتماعي للمتعلمني ،واملعلمني،
وسائر العاملني في التعليم.

املعيار رقم  :3املرافق واخلدمات

اخلريطة

سياسة التعليم

An international network for education in emergencies
Un réseau international pour L’éducation en situations d’urgence
Una red internacional para la educación en situaciones de emergencia
Uma rede internacional para a educação em situação de emergência
الشبكة املشتركة لوكاالت التعليم في حاالت الطوارئ

املعايير األساسية

املعيار رقم  :1املناهج  -يتم
إستخدام مناهج مناسبة ثقافيا ً
واجتماعياً ولغوياً لتأمني التعليم
الرسمي وغير الرسمي املالئم
للسياق اخلاص وحاجات املتعلمني.

املعيار رقم  :2التدريب ،التطور

املعيار رقم  :1التوظيف

املهني والدعم  -يتعرّف املعلمون
وسائر العاملني في التعليم على
ظروف العمل ويتم حتديد التعويض
املناسب لهم.

املعيار رقم  :2ظروف العمل -

يتلقى املعلمون وسائر العاملني في
التعليم التدريب املناسب الدوري
ّ
واملنظم وفقا ً حلاجاتهم وظروفهم.

املعيار رقم  :3التدريس

وعمليات التعلّم  -تكون عمليات
التدريس والتع ّلم مرتكزة على
املتع ّلم ،وتشاركية وشمولية

املعيار رقم  :3الدعم واإلشراف
 تعمل آليات الدعم واإلشرافللمعلمني وسائر العاملني في
التعليم بفعالية.

املعيار رقم  :4تقييم نتائج

ّ
التعلم  -يتم إستخدام األساليب
املالئمة لتقييم نتائج التع ّلم
والتحقق من صحتها.

املعيار رقم  :1القانون وتشكيل

السياسة  -تقوم سلطات التعليم
بتحديد األولوية الستمرارية وتعافي
التعليم اجليد ،مبا في ذلك إمكانية
اإلستفادة اجملانية من التعليم
وشموليته.

املعيار رقم  :2التخطيط

والتنفيذ  -تأخذ أنشطة التعليم
بعني اإلعتبار السياسات التعليمية
الدولية والوطنية ،والقوانني،
واملعايير واخلطط ،واحلاجات
التعلم ّية للجماعات املتأثرة.

القضايا األساسية الرئيسية :التخفيف من النزاع ،احلد من مخاطر الكوارث ،تنمية الطفولة املبكرة ،اجلنس (اجلندر) ،فيروس نقص املناعة املكتسبة،
مرض نقص املناعة املكتسبة (اإليدز) ،حقوق اإلنسان ،التعليم الشمولي ،الروابط املشتركة بني القطاعات ،احلماية ،الدعم النفسي-اإلجتماعي والشباب

 تر ّوج مرافق التعليم لسالمةورفاه املتعلمني ،واملعلمني ،وسائر
العاملني في التعليم ،ويتم ربطها
بخدمات الصحة ،والتغذية ،واحلماية
واخلدمات النفس-إجتماعية.

كاف
واإلختيار  -يتم توظيف عدد ِ
من املعلمني وسائر العاملني في
التعليم املؤهلني من خالل عملية
تشاركية ّ
شفافة ،مرتكزة على
معايير اإلختيار التي تعكس التن ّوع
واملساواة.

معايير مشاركة اجملتمع :املشاركة واملوارد  -معيار التنسيق :التنسيق  -معايير التحليل :التقييم ،إستراجتيات اإلستجابة  ،املراقبة والتقييم
املعلمون وسائر العاملني في
ّ
إمكانية احلصول على
م
والتعل
التدريس
التعليم
التعليم والبيئة التعلميّة
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املرفقات
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An international network for education in Emergencies
Un réseau international pour L’éducation en situations d’urgence
Una red internacional para la educación en situaciones de emergencia
Uma rede internacional para a educação em situação de emergência
الشبكة املشتركة لوكاالت التعليم في حاالت الطوارئ

يُعرِب احلد األدنى ملعايير التعليم :اجلهوزية ،اإلستجابة ،التعافي عن إلتزام بأنه لكل األفراد – األطفال،
الشباب والبالغني – احلق في احلصول على التعليم .توضح املعايير احلد األدنى ملستوى جودة التعليم
وإمكانية احلصول عليه في حاالت الطوارئ وصوال ً إلى مرحلة التعافي .ميكن إستخدامه كأداة لبناء القدرات
وللتدريب للوكاالت اإلنسانية ،واحلكومات ،والسكان احملليني لتعزيز فعالية وجودة مساعدتهم التعليمية.
ويحسن التنسيق بني الشركاء،
كذلك يساعد في تعزيز املساءلة والتنبؤات بني اجلهات اإلنسانية الفاعلة
ّ
ومن ضمنهم السلطات التعليمية.
لقد قامت اآليني بتيسير عملية إستشارية كبيرة لتطوير احلد األدنى ملعايير التعليم عامي 2004-2003
ولتحديثه عامي  .2010-2009لقد مت وضعه بنا ًء على إتفاقية حقوق الطفل ،وأهداف التعليم للجميع عام
 2000في داكار ،وامليثاق اإلنساني ملشروع اسفير.

يعترف مشروع اسفير باحلد األدنى ملعايير التعليم :اجلهوزية ،اإلستجابة ،التعافي كمعايير
مرافقة للميثاق اإلنساني واملعايير الدنيا في مجال اإلستجابة للكوارث في مشروع اسفير.
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