
حالة التعليم املرُّسع

 ما املشكلة؟

يوجد هنالك ما يقارب من 263 مليون طفل وشاب خارج املدراس عىل مستوى العامل اليوم.1 غالباً 

ما تحول النزاعات والفقر وغريهام من أشكال التهميش دون التحاق األطفال باملدرسة يف املقام األول، 

أو إجبارهم عىل ترك املدرسة يف وقت أبكر مام ينبغي. ومن األرجح أن يجد األشخاص األكرث ضعفاً 

وتهميشاً – األطفال والشباب النازحون يف كثري من األحيان، واملقاتلون السابقون، والفتيات، واألطفال 

ذوي اإلعاقة – صعوبة يف الحصول عىل التعليم وإكامله.

تؤكد واحدة من مواد أهداف التنمية املستدامة عىل االلتزام العاملي بضامن حصول جميع األوالد 

والبنات عىل التعليم االبتدايئ املجاين الكامل والعادل بحلول عام 2030، وإكامله. وتستند أهداف 

التنمية املستدامة عىل االفرتاض األسايس بعدم إغفال أي أحد، والبدء بأولئك األكرث استبعاداً. ومع ذلك، 

بالنسبة للعديد من األطفال والشباب ممن هم خارج سن املدرسة، قد ال يكون نظام التعليم الرسمي 

خياراً قابالً للتطبيق.

 ما الدور الذي ميكن أن يلعبه التعليم املرُّسع؟

غالباً ما تحول سياسات التعليم الوطنية دون التحاق املتعلمني يف التعليم بعد سن معني. باإلضافة إىل 

ذلك، وِجَد أن املتعلمني الذين تفوق أعامرهم مرحلة التعليم، ويلتحقون يف نظم التعليم الرسمي، هم 

أكرث عرضة لرتك التعليم يف مرحلة مبكرة، وهذه الظاهرة منترشة بني األرس الفقرية عىل وجه الخصوص.2 

ويف كثري من األحيان، عندما يعاود األطفال، ممن تفوق أعامرهم مرحلة التعليم، االلتحاق باملدرسة، 

ال تقترص املشاكل عىل االكتظاظ يف الغرف الصفية وظروف التدريس الصعبة يف ظل وجود طالب من 

فئات عمرية مختلفة، بل تتعداها لتفرض مخاطر كبرية تتعلق مبوضوع الحامية عند اختالط األطفال 

األكرب سناً واألصغر سناً يف غرفة صفية واحدة.
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UNESCO-UIS (2016). Leaving no one behind: How far on the way to universal 
primary and secondary education? (Policy Paper 27/Fact Sheet 37). Available at 
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واستجابة لذلك، يؤكد "التعليم 2030: إطار للعمل" الحاجة إىل وضع برامج للتعليم غري النظامي وغري الرسمي بحيث 

توفر مسارات مرنة وبديلة ونقاط دخول / إعادة دخول إىل نظام التعليم الرسمي. واألهم من ذلك، من املسلم به بأن يتم 

االعرتاف باملعارف واملهارات والكفاءات املكتسبة من خالل هذه الربامج والتحقق من صحتها واعتامدها. تساعد برامج 

التعليم املرُّسع يف خدمة كال النوعني من التعليم. 

تستخدم برامج التعليم املرُّسع لتعزيز قدرة األطفال واملراهقني، الذين فاتهم الكثري من التعليم املدريس، يف الحصول عىل 

تعليم معتمد.

 ما هي برامج التعليم املرُّسع؟

برامج التعليم املرُّسع هي برامج مرنة مالمئة للسن تعزز الحصول عىل التعليم يف إطار زمني ُمعّجل للمجموعات املحرومة 

واألطفال ممن تجاوزوا سن االلتحاق باملدرسة، والشباب الذين فاتهم أو تعطل تعليمهم بسبب الفقر والتهميش والنزاعات 

واألزمات. الهدف من برامج التعليم املرُّسع هو تزويد املتعلمني بكفاءات معتمدة ومكافئة للتعليم األسايس وأساليب التعلم 

التي تتوافق مع مستوى النضج املعريف لديهم.3 

 تركز برامج التعليم املرُّسع عىل ترسيع املناهج الدراسية، ومتكني الطالب من إكامل مستوى معتمد ومكافئ من التعليم 

يف إطار زمني قصري. يتطلب هذا األمر وقتاً أكرب وأكرث تركيزاً عىل الواجبات التعليمية، والرتكيز عىل مهارات القراءة والكتابة 

والرياضيات، يصاحب ذلك عنرص للتعلم االجتامعي-العاطفي، ويف كثري من األحيان، حذف املواد غري األساسية. كام توفر 

هذه الربامج يف كثري من األحيان املرونة املطلوبة لتلبية االحتياجات الفريدة للمتعلمني الذين تسعى تلك الربامج إىل خدمتهم 

– سواء فيام يتعلق بالجدول الزمني ومكان التدريس. يتمثل الهدف من هذه املرونة يف متكني الطالب من الدراسة بطريقة 

تتناسب مع قدراتهم وسنهم وظروفهم. عند إكامل برامج التعليم املرُّسع، تكون الغاية هي إعادة إدماج املتعلمني يف نظام 

التعليم الرسمي، أو االلتحاق بالتعليم الفني واملهني القائم عىل املهارات، أو الدخول مبارشة إىل سوق العمل متسلحني 

باملهارات األساسية ملعرفة القراءة والكتابة والرياضيات. 

هناك هياكل متنوعة لربامج التعليم املرُّسع تختلف يف وترية ترسيع التعليم والفئة العمرية املستهدفة، وأسلوب التعليم 

والتعلم الذي تستخدمه. ويف الوقت الذي تغطي فيه برامج التعليم املرُّسع عادة معظم أو كامل مرحلة التعليم االبتدايئ، 

يتم متديد بعض برامج التعليم املرُّسع لتغطي املرحلة الثانوية. 

من املهم اإلشارة إىل أن برامج التعليم املرُّسع تختلف عن األشكال األخرى للتعليم البديل. قد يساعد الرسم البياين أدناه 

مصممي الربامج وواضعي السياسات واملانحني والحكومات الوطنية يف تحديد ما إذا كانت برامج التعليم املرُّسع هي 

االستجابة الصحيحة. 

تعريف التعليم املرُّسع من قبل مجموعة عمل التعليم املرُّسع املشرتكة بني الوكاالت (AEWG، اكتوبر/ترشين اول 2017.)  3
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ما هو العائق املحدد الذي مينع الطالب من التعلم؟

االختالف بني اللغة 

ومحتوى املنهاج 

الدرايس

ليس الغرض من برنامج التعليم املرّسع زيادة 

حجم استيعاب النظام الرسمي للفتيات 

والفتيان ممن هم يف سن التعليم االبتدايئ

هل ترتاوح أعامر الطالب بني 10 و18 عاماً؟

هل فوتت الفئة العمرية من 18-10 سنة 

واحدة أو أكرث من سنوات املدرسة؟

برنامج التجسري هو 
أنسب استجابة. عبارة 

عن دورة تحضريية 
قصرية األجل تستهدف 

دعم نجاح الطالب، 
وتتخذ أشكاالً مختلفة 
مثل اكتساب اللغة و/
أو االختالفات القامئة 

األخرى بني املناهج 
والنظم التعليمية 

املحلية ولدى الجهة 
املضيفة لاللتحاق 
بنوع مختلف من 

التعليم املعتمد

الربنامج االستدرايك 
هو أنسب استجابة. 

برنامج تعليمي انتقايل 
قصري األجل لألطفال 
والشباب الذين كانوا 

يحرضون املدرسة 
بشكل فعال قبل 

انقطاع التعليم، ويوفر 
الربنامج للطالب فرصة 

تعلم املحتوى الذي 
فاتهم بسبب االنقطاع 

عن التعليم ويدعم 
العودة إىل التعليم 

النظامي.

برنامج التعليم 
التصحيحي  هو 
أنسب استجابة. 
عبارة عن دعم 

إضايف مستهدف 
يتزامن مع الحصص 

العادية للطالب 
الذين يحتاجون 

إىل دعم قصري 
األجل يف مجال 

املحتوى التعليمي 
أو املهارات لتحقيق 

النجاح يف الربامج 
الرسمية العادية

برنامج التعليم املرّسع هو أنسب 
استجابة. برنامج مرن ومالئم للسن، ينفذ 

يف إطار زمني رسيع، ويهدف إىل توفري 
فرص الحصول عىل التعليم لألطفال 

والشباب املحرومني وممن تجاوزوا سن 
الدراسة وغري امللتحقني باملدارس. وقد 

يشمل ذلك أولئك الذين فاتهم التعليم 
أو انقطعوا عنه نتيجة الفقر والتهميش 
والنزاعات واألزمات. الهدف من برامج 

التعليم املرّسع هو تزويد املتعلمني 
بكفاءات معتمدة ومكافئة للتعليم 
األسايس من خالل استخدام أساليب 

التدريس والتعلم الفعالة التي تتناسب 
مع مستوى نضجهم اإلدرايك.

الربنامج غري مناسب ملن تقل أعامرهم عن 

10 سنوات: ينبغي النظر يف خيارات أخرى 

لتسجيلهم يف املدارس االبتدائية الرسمية أو 

أشكال أخرى من التعليم البديل. بالنسبة 

ألولئك الذين تزيد أعامرهم عن 18 عاما: 

ينبغي النظر يف برامج تعليم الكبار

ضعف الكفاءة 

املتوقعة ملستوى 

الصف

عدم وجود مساحة يف 

نظام التعليم الرسمي

قيود متعلقة 

بالسياسات
سن الطالب

نعمال

نعمال

متى يكون التعليم املرُّسع تدخالً مناسباً؟
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ما هي املبادئ األساسية املطلوبة لتوفري تعليم ُمرّسع عايل الجودة؟

بهدف تعزيز جودة برامج التعليم املرُّسع من خالل اتباع نهج موحد وأكرث اتساقاً، قامت مجموعة عمل التعليم املرُّسع، التي 

تقودها املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، وبتمثيل من تسع منظامت أعضاء4، بتحديد مجموعة من عرشة مبادئ 

للتعليم املرُّسع قامئة عىل الرباهني. تساعد هذه املبادئ يف وضع طموحات مشرتكة واضحة لـ برامج التعليم املرُّسع عىل مستوى 

العامل وتوضيح املكونات األساسية لربامج التعليم املرُّسع الفعالة. تنقسم هذه املبادئ إىل عدة فئات كام هو موضح أدناه:

املتعلمون

مبدأ  1:

أن يكون برنامج التعليم املرُّسع مرناً ومالمئاً للمتعلمني ممن تجاوزوا سن الدراسة

مبدأ 2:

أن تكون املناهج واملواد وأساليب التدريس ُمرّسعًة باألصل ومالمئة لربامج التعليم املرُّسع وأن تستخدم لغة تعليمية مناسبة

مبدأ 3:

أن تكون بيئة التعلم يف برامج التعليم املرُّسع شاملة وآمنة ومجهزة لغايات التعلم

املعلمون:

مبدأ 4:

توظيف املعلمني واإلرشاف عليهم ومكافأتهم

مبدأ 5:

إخضاع املعلمني لعملية تطوير مهني مستمرة

تضم مجموعة عمل التعليم املرُّسع، التي تقودها املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، رشكاء التعليم التاليني العاملني يف   4

مجال التعليم املرُّسع: اليونيسف؛ اليونسكو؛ الوكالة األمريكية للتنمية الدولية؛ شبكة التعليم يف األزمات والنزاعات؛ املجلس الرنويجي 
لالجئني؛ منظمة بالن انرتناشونال؛ لجنة اإلنقاذ الدولية؛ منظمة وور تشايلد هولندا.



حالة التعليم املرُّسع5/5

إدارة الربنامج

مبدأ 6:

متايش األهداف والرصد والتمويل مع بعضها البعض

مبدأ 7:

إدارة مركز التعليم املرُّسع بشكل فعال

مبدأ 8:

إرشاك ومسؤولية املجتمع

التاميش مع وزارة الرتبية والتعليم وإطار السياسات

مبدأ 9:

برنامج التعليم املرُّسع خيار تعليمي مرشوع وموثوق يفيض إىل حصول املتعلم عىل شهادة يف التعليم االبتدايئ

مبدأ 10:

أن يتامىش برنامج التعليم املرُّسع مع نظام التعليم الوطني واإلطار اإلنساين ذو الصلة

يرد مزيد من التفاصيل ونقاط عمل محددة لكل مبدأ من هذه املبادئ يف دليل مبادئ التعليم املرُّسع. يتوفر هذا الدليل وغريه 

 من املوارد األخرى التي تصدرها مجموعة عمل التعليم املرُّسع عىل موقع شبكة التعليم يف األزمات والنزاعات

.(www.eccnetwork.net)




