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تعتبــر الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ )INEE( شــبكة عالميــة مفتوحــة، إذ تضــم ممثليــن 
والمؤسســات  والحكومــات  المانحــة  والــوكاالت  المتحــدة  األمــم  ووكاالت  الحكوميــة  غيــر  المنظمــات  مــن 
ــة الــي تعمــل معــا لضمــان الحــق يف التعليــم الجيــد واآلمــن لجميــع األشــخاص المتأثريــن باألزمــات.  األكاديمي

.www.inee.org لمعرفــة المزيــد يرجــى زيــارة

تم نشر هذه الوثيقة بواسطة: 
 )INEE( الشبكة المشتركة لوكاالت التعليم يف حاالت الطوارئ

برعاية لجنة اإلنقاذ الدولية 
122 شرق شارع 42، الطابق 12 

نيويورك، مدينة نيويورك 10168  - الواليات المتحدة األمريكية 
الشبكة المشتركة لوكاالت التعليم يف حاالت الطوارئ © 2022 

االقتباس المقترح: 
ــدة  ــة قاع ــم و تقوي ــوة: دع ــّد الفج ــوارئ )INEE(. )2022(. س ــاالت الط ــم يف ح ــوكاالت التعلي ــتركة ل ــبكة المش الش

ــورك. ــورك، نيوي ــة نيوي ــايع. مدين ــوع االجتم ــتجيب للن ــوارئ المس ــاالت الط ــم يف ح ــة بالتعلي ــة المتعلق األدل
https://inee.org/ar/resources/bridging-gap-strengthening-evidence-base-gender-responsive-edu-
cation-emergencies

الترخيص:
هــذا المســتند ُمرخــص بموجــب ترخيــص غيــر قابــل للنقــل مــن )ShareAlike( 4.0. ومنســوبة إىل الشــبكة المشــتركة 

 .)INEE( لــوكاالت التعليــم يف حاالت الطــوارئ

صورة الغالف: أوغندا، 2018 لجنة اإلنقاذ الدولية، ويستات

شكر وتقدير
هــذه المذكــرة مــن تأليــف كل مــن لوريــن جيركيــن، منســقة شــؤون النــوع االجتمــايع يف الشــبكة المشــتركة لوكاالت 
التعليــم يف حــاالت الطــوارئ، وســمبال بشــير، مستشــار النــوع االجتمــايع يف الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم 
يف حــاالت الطــوارئ، باالشــتراك مــع فريــق مهمــام النــوع االجتمــايع يف الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم 
يف حــاالت الطــوارئ. نــود أن نتوجــه بالشــكر إىل كل مــن فريــق مهــام النــوع االجتمــايع واألمانــة العامــة للشــبكة 
المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ وغيرهــم مــن األفــراد الذيــن بذلــوا أوقاتهــم وخبراتهــم إلعــداد هــذا 
الموجــز. كمــا تعــرب الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ عــن امتنانهــا للدعــم المــايل الــذي 

قدمتــه وزارة الشــؤون الدوليــة - كنــدا مــن أجــل إعــداد هــذا الموجــز.

ــوارئ،  ــاالت الط ــم يف ح ــوكاالت التعلي ــتركة ل ــبكة المش ــايع يف الش ــوع االجتم ــقة الن ــن، منس ــن جريك أدارت لوري
ــداد. ــر واإلع ــة التطوي عملي

من تحرير دودي ريجز.التصميم: جو حمود.

ــوكاالت  وتمــت الترجمــة بالتعــاون بيــن منظمــة مترجمــون بــا حــدود )CLEAR GLOBAL(، والشــبكة المشــتركة ل
التعليــم يف حــاالت الطــوارئ.

http://www.inee.org
https://inee.org/ar/resources/bridging-gap-strengthening-evidence-base-gender-responsive-education-e
https://inee.org/ar/resources/bridging-gap-strengthening-evidence-base-gender-responsive-education-e
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تختلــف تجــارب حــاالت الطــوارئ يف تأثيرهــا اختافــاً جذريــاً بالنســبة للنســاء والفتيــات أكثــر منــه بالنســبة 
للرجــال والصبيــان. فهــم يواجهــون مخاطــر وتهديــدات مختلفــة، وتختلــف كذلــك اســتجابتهم وآليــات التكيــف 
ــذ  ــم وتنفي ــة التعلي ــا يف سياس ــاد ومعالجته ــذه األبع ــإن إدراك ه ــذا ف ــات. ول ــات األزم ــع تبع ــم م يف تعامله

البرنامــج هــو أمــر ضــروري لضمــان الوصــول إىل تعليــم نــويع آمــن للجميــع. 

 يف عــام 2018 قامــت مبــادرة األمــم المتحــدة لتعليــم الفتيــات )UNGEI(، بصفتهــا الرئيــس المشــارك لفريــق 
المهــام الخــاص بالنــوع االجتمــايع )GTT( يف الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ، 
بإجــراء تخطيــط للمعلومــات المتعلقــة بالنــوع االجتمــايع والتعليــم يف النزاعــات وأوضــاع األزمــات.1 حــددت 
تلــك الخريطــة أهــم الفجــوات والفــوارق، باإلضافــة لفــرص المشــاركة يف قاعــدة األدلــة المتناميــة بخصــوص 
وضــع برنامــج التعليــم المســتجيب للنــوع االجتمــايع يف حــاالت الطــوارئ. كمــا أبــرزت الحاجــة الواضحــة إىل 
جهــود تعاونيــة أكثــر قــوة باإلضافــة إىل مشــاركة المعلومــات عــن النــوع االجتمــايع والتعليــم يف الصراعــات 
ــم فيمــا يتعلــق بموضوعــات اإلنصــاف بيــن  وأوضــاع األزمــات مــع مختلــف الجهــات يف جميــع أنحــاء العال

 .)WASH( الجنســين والتعليــم والحمايــة والميــاه والمرافــق الصحيــة النظافــة

وأمــام النــداءات العالميــة مــن أجــل تجميــع بينــات وأدلــة أكثــر قيمــة عــن التعليــم المــرايع للنــوع االجتمــايع 
جــري عــام 2018، فقــد قــام فريــق المهــام الخــاص 

ُ
يف حــاالت الطــوارئ، وامتــداداً لمــا بــدأه التخطيــط الــذي أ

ــر هــذا الموجــز.  ــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ بتطوي بالنــوع االجتمــايع والتابــع للشــبكة المشــتركة ل
كمــا يســتمد هــذا الموجــز مــن نتائــج تقريــر الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ يف 
إصــدار عامــي 2021 و 2022 بعنــوان مراعــاة الفجــوة الــذي تــم إعــداده عــن وضــع تعليــم الفتيــات يف حــاالت 
الطــوارئ، ويســتمد أيضــاً مــن استشــارات خبــراء التعليــم والنــوع االجتمــايع بمــا يف ذلــك فريــق مهــام النــوع 
االجتمــايع يف الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ وأيضــاً مجموعــة العمــل المعنيــة 

بقضايــا النــوع االجتمــايع.

وتتمثل أهداف هذا الموجز فيما ييل:

ــة الخاصــة بالنــوع االجتمــايع والتعليــم يف حــاالت  	 تســليط الضــوء عــى أهــم الفــروق يف قاعــدة األدل
الطــوارئ

النــوع  	 عــى  تركــز  جديــدة  بحثيــة  لمبــادرات  الموضــويع  والمحتــوى  االســتراتيجي  اإلرشــاد  توفيــر 
الطــوارئ حــاالت  يف  والتعليــم  االجتمــايع 

ــز عــى النــوع  	 ــز العمــل التعــاوين ومشــاركة المعلومــات بيــن جميــع الجهــات األساســية الــي تركّ تعزي
ــوارئ ــاالت الط ــم يف ح ــايع التعلي االجتم

جريت األبحاث المتعلقة بالنوع االجتمايع والتعليم يف حاالت الطوارئ عبر قوائم التعميم اإللكترونية والمواقع والمصادر 
ُ
1  أ

المكتبية وتم ذلك باستخدام نهج جمع العينات كرة الثلج وتتبع االقتباس. واقتصرت مراجعة اإلنتاج الفكري عى ما نشر باللغة 
االنجليزية ما بين عامْي 2004 و 2018. ونظراً ألن الخطة اهتمت بشكل أسايس بتحديد الفجوات الموجودة وفرص تشارك 

المعلومات، فقد ركز البحث عى المراجعات المنهجية وغيرها من مصادر البيانات المصنفة والمجمعة عوضاً عن الدراسات 
األولية.

١. المقدمة

https://inee.org/task-teams/gender
https://inee.org/task-teams/gender
https://inee.org/task-teams/gender
https://inee.org/task-teams/gender
https://inee.org/task-teams/gender
https://inee.org/task-teams/gender
https://inee.org/task-teams/gender
https://inee.org/task-teams/gender
https://inee.org/task-teams/gender
https://inee.org/resources/mind-gap-state-girls-education-crisis-and-conflict
https://inee.org/ar/network-spaces/gender-wg
https://inee.org/ar/network-spaces/gender-wg
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مــن المخطــط أن يســتخدم هــذا الموجــز أي شــخص يعمــل عــى تقويــة قاعــدة األدلــة المتعلقــة بالتعليــم 
المــرايع للنــوع االجتمــايع يف حــاالت الطــوارئ. وذلــك يشــمل الجهــات األكاديميــة والممارســون والحكومات 

والمانحــون والكثيريــن غيرهــم. 

ويمكن أن يُستخدم هذا الموجز بطرق عديدة، بما فيها ما ييل:

تحديد النواحي البحثية األكثر أهمية أو أسئلة البحث المهمة ألخذها يف االعتبار 	

تحديد فرص التعاون حول مجاالت بحثية معينة أو أسئلة بحثية معينة 	

تحديد فرص استعراض تقييم المبادرات المراعية للنوع االجتمايع  	

تحديد أهم النواحي البحثية الي تستديع التمويل 	

مناصرة تقييم والرقابة عى االستجابات للنوع االجتمايع وممارسات البحث  	

الصــورة:  قطــاع غــزّة، 201٧ © وســام نصــار 

2. الفئات المستهدفة واالستخدام
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دم المحرز
ّ
3.١ التق

حــرز تقــدم بــارز تجــاه تحقيــق المســاواة بيــن الجنســين يف التعليــم ويف تحســين وصــول 
ُ
يف العقــد المــايض، أ

إىل التعليــم للســكان المتأثريــن باألزمــات وكذلــك زادت إتاحــة البيانــات المصنفــة عــن الجنــس والعمــر يف 
تيحــت 

ُ
التعليــم يف حــاالت الطــوارئ )الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ، 2021(. أ

ــب األمــم  ــادرة  أطلســها )HerAtlas( التابعــة لمكت ــك مب ــات بمــا يف ذل ــم الفتي ــدة لتعلي ــات جدي مصــادر بيان
المتحــدة للتعليــم والعلــوم والثقافــة - اليونســكو، وأيضــاً قاعــدة البيانــات العالميــة المتعلقــة بعــدم المســاواة 
يف التعليــم )التابعــة لمكتــب األمــم المتحــدة للتعليــم والعلــوم والثقافــة - اليونســكو وفريــق التقريــر العالمــي 
لرصــد التعليــم(، باإلضافــة إىل ملحــق سياســة تعليــم الفتيــات )مركــز التنميــة العالميــة(، وبرنامــج رؤيــة التعليــم 
)EduView(، اليونيســيف.  هــذا وقــد بُذلــت المســايع لتعزيــز البحــث واألدلــه عــن النــوع االجتمــايع والتعليــم 
يف حــاالت الطــوارئ مــن خــال المراكــز البحثيــة مــن أمثــال مصــادر األدلــة المتعلقــة بالنــوع االجتمــايع 
والتعليــم، ومركــز المعلومــات التابــع لمبــادرة األمــم المتحــدة لتعليــم الفتيــات ، ومجموعــة مصــادر النــوع 
االجتمــايع يف الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ، وشــبكة الوكالــة األمريكيــة للتنميــة 

الدوليــة الخاصــة بالتعليــم يف الصراعــات واألزمــات المجــاالت ذات االهميــة يف العدالــة بيــن الجنســين. 

وقــد تــم تعزيــز هــذا الدفــع لتوفيــر التعليــم البيــي المســتجيب للنــوع االجتمــايع مــن خــال االلتزامــات 
العالميــة، مثــل إعــان شــارلفويكس 2018 بشــأن التعلــم النــويع وإعــان 2021 بشــأن تعليــم الفتيــات، حيــث 
التــزم قــادة مجموعــة الســبعة )G٧( بدعــم التعلـّـم النــويع والتدريــب عــى المهــارات للفتيــات والمراهقــات 

ــات.  ــات والنزاع ــرة باألزم ــاع المتأث ــاء يف األوض والنس

3.2 استمرار عدم المساواة

ومــع ذلــك، عــى الرغــم مــن هــذا التقــدم، ال تــزال هنــاك العديــد مــن الحواجــز المقلقــة أمــام المســاواة 
بيــن الجنســين يف التعليــم. فحــى قبــل جائحــة كوفيــد-19، كان 69 مليــون فتــاة خــارج المدرســة يف الــدول 
المتأثــرة باألزمــات، وماييــن ممــن كانــوا يف المــدارس لكنهــم عجــزوا عــن تحقيــق أدىن أهــداف التعلــم 
)الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ، 2021a(. ثــم جــاءت جائحــة كوفيــد-19 وأحدثــت 
اختــاالً تعليميــاً غيــر مســبوق، ممــا أثــر عــى الفتيــات والنســاء عــى نحــو غيــر متناســب )هيئــة األمــم المتحــدة 
للمــرأة، 2021(. وأثنــاء فتــرات الحظــر، فقــدت الفتيــات والنســاء وســيلتهن للوصــول إىل خدمــات الصحــة 
ــر المرغــوب فيــه )صنــدوق  الجنســية واإلنجابيــة، األمــر الــذي تســبب يف ارتفــاع مخاطــر الحمــل المبكــر وغي
األمــم المتحــدة للســكان، 2020(. كمــا أن الفتيــات خــارج المدرســة  يواجهــون خطــراً أشــد يف مواجهــة 
زواج الُقّصر/األطفــال، العنــف المبــي عــى النــوع االجتمــايع )GBV(، وعمالــة األطفــال، باإلضافــة إىل ذلــك، 
ــبب  ــا تس ــو م ــد، وه ــن بع ــم ع ــادر التعلي ــا ومص ــول إىل التكنولوجي ــة يف الوص ــات صعب ــوا تحدي ــد واجه فق
ــل مــاال )2020(،  ــدوق تموي ــة )ويــب وآخــرون، 2021(. وطبقــاً لصن ــق الفجــوات والفــوارق التعليمي يف تعمي
ــا  ــي أحدثته ــاالت ال ــًة لاخت ــاً نتيج ــة نهائي ــن المدرس ــاع ع ــر االنقط ــاة يف خط ــون فت ــن 20 ملي ــر م ــإن أكث ف

3. وضع التعليم يف حاالت الطوارئ للفتيات
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الجائحــة. أمــا الفتيــات مــن ذوي اإلعاقــة فموقفهــم أضعــف بكثيــر، إذ أنهــم اآلن يواجهــون التحــدي الجديــد 
ــت.  ــم مــن البي يف الوصــول إىل التعلي

وأزمــة المنــاخ الــي مــا برحــت تــزداد ســوءاً ســتزيد مــن تعقيــد التفاوتــات الموجــودة والعوائــق الــي تواجــه 
تعليــم الفتيــات، وذلــك يشــمل الصراعــات والنــزوح والتدهــور البيــي، كمــا هــو موضــح بالشــكل 1 و 2 )منظومــة 
إدارة معلومــات الطــاب، 2021؛ مكتــب األمــم المتحــدة للتعليــم والعلــوم والثقافــة - اليونســكو، 2020(. 
أبلــغ مركــز مراقبــة النــزوح الداخــيل )IDMC، 2021(  أنــه قــد تــم تهجيــر 30 مليــون شــخص عالميــاً عــام 2020 
بســبب المناخــات البالغــة الشــدة. كمــا أن النازحيــن الذيــن يعيشــون يف المخيمــات والمســتوطنات هــم أكثــر 
حساســية لتأثيــرات التغيــر المناخــي ويف خطــر متزايــد مــن ضيــاع فرصتهــم يف التعليــم )ديفونالــد وآخــرون، 

 .)2020

الشكل ١: التأثير المباشر وغير المباشر للحرّ والجفاف عىل تعليم الفتيات

2021 ,Sims :المصدر

إمكانية 
الوصول

التعلّم

االنقطاع 
عن الدراسة

عىل المدى القصير

الحر والجفاف

عىل المدى الّطويل

تضرّر البنية 
التّحتيّة بسبب 
حرائق الغابات

قد يؤدي نقص المياه 
وإمكانية االستحمام 

المحدودة إىل تغيّب الفتيات 
عن الصف

يؤدي كل من الحر وسوء 
التغذية إىل انخفاض نسبة 
التركيز والقدرة عىل التعلّم 

زيادة عبء المرض

زيادة عبء األعمال المنزلية

يؤدي انخفاض دخل األسرة المعيشية وانخفاض األمن 
الغذايئ إىل التشرد أو االنقطاع عن الدراسة، وإىل االثنين 

أحيانا 

اللجوء إىل الزواج القسري والعنف القائم عىل النوع 
االجتمايع والمقايضة بالجنس كاستراتيجيات سلبية 

للتعامل والتكيف مع الوضع

تأثير مباشر تأثير غير مباشر



٧

الشكل 2: التأثيرات المباشرة وغير المباشرة للفيضانات والعواصف واألعاصير المدارية

2021 ,Sims :المصدر

إمكانية 
الوصول

التعلّم

االنقطاع 
عن الدراسة

عىل المدى القصير

 الفيضانات 
والعواصف 

واألعاصير

عىل المدى الّطويل

تضرر البُىن التحتية الخاصة بالمدارس وشبكات 
النقل 

التشرد

يؤدي كل من اإلجهاد والصدمات 
النفسية وسوء التغذية إىل انخفاض 

نسبة التركيز والقدرة عىل التعلّم 
زيادة عبء المرض

زيادة عبء األعمال المنزلية

يؤدي انخفاض دخل األسرة المعيشية وانخفاض األمن 
الغذايئ إىل التشرد أو االنقطاع عن الدراسة، وإىل االثنين 

أحيانا 

اللجوء إىل الزواج القسري والعنف القائم عىل النوع 
االجتمايع والمقايضة بالجنس كاستراتيجيات سلبية 

للتعامل والتكيف مع الوضع

تأثير مباشر تأثير غير مباشر
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3.3 الفجوات يف البيانات

عى الرغم من التحسينات يف جمع البيانات، ال تزال هناك فجوات كبيرة، بما يف ذلك ما ييل: 

مواطــن الضعــف المتقاطعــة: بينمــا تحّســن جمــع البيانــات وقياســها بشــكل عــام، فــإن بيانــات التعليــم  	
ــزوح،  ــة الن ــل العمــر، اإلعاقــة، حال ــي تتقاطــع مــع الجنــس، مث المصنفــة حســب مواطــن الضعــف ال
ــر متوفــرة إىل  ــك، غي ــة، العــرق، اللغــة، الموقــع الجغــرايف، ومــا إىل ذل ــة واالقتصادي ــة االجتماعي الحال
حــد كبيــر يف المناطــق والســياقات المتأثــرة باألزمــة إلــخ )الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت 

 .)2021b ،الطــوارئ

مخرجــات التعلـّـم: أصبحــت البيانــات المتعلقــة بمخرجــات تعلـّـم الفتيــات أكثــر ســهولة عــى مســتوى  	
المشــروع ولكنهــا أقــل توفــراً عــى المســتوى الوطــي، ممــا يجعــل مــن الصعــب تتبــع التقــدم عــى نطاق 
واســع والتصنيــف حســب الجنــس وحالــة النــزوح والعمــر والمســتوى التعليمــي )الشــبكة المشــتركة 

 .)2021b ،لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ

الســالمة المدرســية: يتــم تطويــر أنظمــة جمــع البيانــات لقيــاس العنــف يف المــدارس، وخاصــة العنــف  	
القائــم عــى النــوع االجتمــايع، والهجمــات عــى المــدارس عــى المســتوى التنظيمــي. ومــع ذلــك، لــم 
يتــم تطويرهــا بعــد بشــكل كاٍف لتوفيــر بيانــات قابلــة للمقارنــة حــول انتشــار العنــف المبــي عــى النــوع 
ــوكاالت التعليــم يف حــاالت  االجتمــايع يف الســياقات المتأثــرة باألزمــة والنزاعــات )الشــبكة المشــتركة ل

.)2021b ،الطــوارئ

تصــور الفتيــات للتعليــم: هنــاك افتــراض بــأن جميــع الفتيــات يعتبــرن بديهيــاً أن التعليــم النظامــي قيــم  	
ــة  ــراف االجتماعي ــل األع ــة، مث ــوى خارجي ــل ق ــن قب ــط م ــن فق ــرض عليه ــة يُف ــن المدرس ــرب م وأن التس
والسياســات التمييزيــة والتكاليــف الباهظــة، إلــخ. ومــع ذلــك، ال تتوفــر ســوى معلومــات محــدودة حــول 
ــه  ــا يعتقدن ــزوح، وم ــم والن ــن يف التعلي ــك تجاربه ــا يف ذل ــة، بم ــن الفردي ــات لظروفه ــة إدراك الفتي كيفي
حــول  قيمــة التعليــم والغــرض منــه يف حياتهــن، وحــول إحساســهن بالقــدرة عــى اتخــاذ القــرار بشــأن مــا 

إذا كــن ســيذهبن إىل المدرســة أم ال )باكلــر وآخــرون، 2022(. 

بالنظــر إىل هــذه التفاوتــات المســتمرة والمركبــة، أصبــح مــن المهــم اآلن أكثــر مــن أي وقــت مــى وضــع النــوع 
ــة  ــر فعالي ــط األكث ــن التخطي ــة لتمكي ــة قوي ــر أدل ــن توف ــد م ــم والتأك ــتجابة التعلي ــة اس ــايع يف طليع االجتم
لألزمــات الحاليــة والناشــئة. وللقيــام بذلــك، يجــب أن نتأكــد مــن معالجــة تلــك الثغــرات يف البيانــات، وأن 
البيانــات عاليــة الجــودة وذات الصلــة وتوفــر البيانــات المصنفــة حســب الجنــس والعمــر، وأن هنــاك قــدرة قويــة 

عــى تحليــل البيانــات بطريقــة تســتجيب للنــوع االجتمــايع. 
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ــوكاالت  ــوع االجتمــايع بالشــبكة المشــتركة ل ــات المذكــورة أعــاه، يــويص فريــق مهــام الن بالنظــر إىل التحدي
التعليــم يف حــاالت الطــوارئ بتعزيــز قاعــدة األدلــة مــن أجــل التعليــم يف حــاالت الطــوارئ المســتجيب للنــوع 

االجتمــايع بالطــرق التاليــة: 

اإلرشــاد والمقارنــة بيــن األدلــة الموجــودة: غالبــاً مــا تســتند األدلــة الموجــودة عــى الممارســات  	
الواعــدة يف التعليــم يف حــاالت الطــوارئ المســتجيبة للنــوع االجتمــايع إىل معلومــات مــن ســياق 
المتأثــرة  الســياقات غيــر  الناتجــة يف  يتــم نقلهــا مــن األدلــة  أو  البلــدان،  واحــد أو مشــروع متعــدد 
باألزمــات )مبــادرة األمــم المتحــدة لتعليــم الفتيــات، 2018(. وتوجــد معلومــات مســتفيضة حــول »مــا 
يصلــح« يف بيئــة التعليــم يف حــاالت الطــوارئ المســتجيبة للنــوع االجتمــايع يف الغالــب عــى مســتوى 
ــروع  ــج / المش ــذ البرنام ــة« لتنفي ــق »الميداني ــط يف الوثائ ــر فق ــكل كبي ــر بش ــة وتظه ــروع والمنظم المش
الغيــر منشــورة.  إن تعزيــز الوصــول المفتــوح إىل هــذه المعلومــات ومقارنــة األدلــة عبــر الســياقات، بمــا 
يف ذلــك المناطــق، أصحــاب الشــأن، أنــواع األزمــات، ومــا إىل ذلــك، مــن شــأنه أن يوفــر فرصــة لتحديــد 
االتجاهــات يف الممارســات الواعــدة وتقويــة التعليــم يف حــاالت الطــوارئ المراعيــة لمنظــور النــوع 
االجتمــايع. ويمثــل ظهــور مراكــز المعرفــة المنســقة حــول النــوع االجتمــايع واإلنصــاف والتعليــم يف 
حــاالت الطــوارئ يف الســنوات الخمــس الماضيــة الخطــوات األوىل نحــو رعايــة وتعزيــز الوصــول العــام 

ــوارئ. ــاالت الط ــم يف ح ــايع والتعلي ــوع االجتم ــول الن ــات ح ــوكاالت إىل المعلوم ــن ال ــترك بي المش

ــر  	 ــة لألبحــاث عب ــات: إن إعطــاء األولوي ــات والجه ــر القطاع ــة عب ــراكات البحثي ــجيع الش ــل وتش تموي
ــة  ــات الوطني ــة والمنظم ــات الدولي ــات والمنظم ــن المؤسس ــة  بي ــراكات البحثي ــك الش ــات، وكذل القطاع
والباحثيــن األفــراد الموجوديــن يف الســياقات المتأثــرة باألزمــات، سيســاعد عــى تقديــم صــورة أكثــر 

ــة.2  ــن التعليمي ــات وخبراته ــاء والفتي ــاة النس ــمولية لحي ش

اســتخرج أدلــة جديــدة: العاقــة بيــن النــوع االجتمــايع والتعليــم والنزاعــات / األزمــات معقــدة  	
وتختلــف عبــر الســياقات. وهنــاك حاجــة إىل مزيــد مــن الدراســات الدقيقــة الــي تركــز عــى النــوع 
االجتمــايع لفهــم كامــل لكيفيــة تأثيــر الصــراع واألزمــات عــى المســاواة بيــن الجنســين والتعليــم، ومــا 
يه آثــار ذلــك عــى السياســة والممارســة. وهنــاك أيضــاً حاجــة لمزيــد مــن الدراســات المنهجيــة والقويــة 
ــر، تتبــع  ــذ البرامــج والمناطــق. وهــذا يشــمل تقييمــات األث ــر التدخــات / تنفي ــي يمكــن مقارنتهــا عب ال
التكلفــة وتحليــات فعاليــة التكلفــة، البحــوث اإلجرائيــة التشــاركية، وتقييمــات تنفيــذ البرامــج والتدخــات 
الــي تدعــم كفــاءة التعليــم يف حــاالت الطــوارىء للفتيــات. ويمكــن العثــور عــى قائمــة غيــر شــاملة 

ــة 13.   ــا يف صفح ــدء منه ــة والب ــن الدراس ــد م ــة لمزي ــث ذات األولوي ــئلة البح بأس

2  يشير مصطلح »عبر القطاعات« إىل قطاعات التعليم والرعاية االجتماعية وحماية األطفال والصحة والعدالة والتمويل 
والتخطيط.

٤. التوصيات 
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مركــز وجهــات نظــر النســاء والفتيــات المتأثــرات باألزمــات: يجــب إشــراك الفتيــات والشــابات يف كل  	
ــر  ــة البحــث، مــن التخطيــط وحــى النشــر. كمــا ينبــي أن يشــاركوا يف تطوي ــة مــن مراحــل عملي مرحل
وتبــادل البحــوث الــي تقــدم تجاربهــم. ويجــب أن تشــمل المناصــرة القائمــة عــى األدلــة عــى جميــع 

ــوا مــن التحــدث عــن تجربتهــم المعيشــية وأولوياتهــم.  ــات والشــابات حــى يتمكن المســتويات الفتي

انشــروا وحثــوا عــىل اســتيعاب األدلــة: لتشــجيع االســتخدام وإبــاغ السياســات والممارســات، والتأكــد  	
ــة المنتجــة متاحــة مجانــاً ومشــاركتها عــى نطــاق واســع مــع أصحــاب الشــأن المعنييــن،  مــن أن األدل
تدعــم  أن  يمكــن  والجهــات.  القطاعــات  الــدويل وعبــر  المســتوى  المحــيل إىل  المســتوى  بــدء مــن 
ــراوح  ــة بأشــكال متعــددة اســتخدامها مــن قبــل مختلــف أصحــاب الشــأن. ويمكــن أن يت مشــاركة األدل
هــذا مــن مقــاالت المجــات الكاملــة والمتعمقــة إىل مســتندات موجــزة أقــص، أو يكــون يف شــكل 
وســائط متعــددة أو أدلــة متعــددة األشــكال مثــل الرســوم المعلوماتيــة والصــوت والفيديــو. ويمكــن أن 
تــؤدي مشــاركة األدلــة باســتمرار وعــى نطــاق واســع إىل تقليــل ازدواجيــة جهــود البحــث والتأكــد مــن أن 
التمويــل المخصــص لبحــوث التعليــم يف حــاالت الطــوارئ يســتخدم بشــكل أكثــر فاعليــة لســد الفجــوات 

ــة.  يف األدل

قيــاس اســتيعاب واســتخدام األدلــة: مــن الضــروري جمــع وتحليــل البيانــات حــول مــا إذا كان يمكــن  	
ألصحــاب الشــأن اســتخدام لألدلــة المتاحــة وكيفيــة ذلــك. تســاعد البيانــات المتعلقــة بقبــول واســتخدام 
األدلــة يف تقييــم األدلــة لمســارات السياســة أو الممارســة، وتحديــد وتخفيــف أي انقطــاع، واإلبــاغ عــن 

األشــكال األكثــر فعاليــة لتبــادل األدلــة.
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تعــد البحــوث المســتجيبة للنــوع االجتمــايع يه عبــارة عــن أداة مهمــة لفهــم عــدم المســاواة بيــن الجنســين. 
وللتأكــد مــن أن البحــث ســيقدم توصيــات تســاعد عــى تحقيــق نتائــج قابلــة للقيــاس للمســاواة بيــن الجنســين، 
ويجــب أن يكــون النــوع االجتمــايع يف المقدمــة يف كل مرحلــة مــن مراحــل تصميــم البحــث وتنفيــذه. 
وتــويص الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ بالنظــر يف اإلرشــادات التاليــة قبــل الشــروع 

يف أي بحــث مــن أجــل ضمــان أن يكــون عملــك مســتجيباً للنــوع االجتمــايع:

جمــع البيانــات المصنفــة حســب الجنــس والعمــر:3 النســاء والرجــال ليســوا مجموعــات متجانســة،  	
ــامل  ــم ش ــى فه ــول ع ــك، للحص ــدة. لذل ــم العدي ــس اختافاته ــي تعك ــات ال ــع البيان ــم جم ــن المه وم
ــق مواطــن الضعــف  ــات بقــدر اإلمــكان عــن طري للمجتمعــات واالتجاهــات قــم بتصنيــف جمــع البيان

ــك.  ــزوح، اللغــة، ومــا إىل ذل ــة الن ــل اإلعاقــة، حال ــة، مث األخــرى المركب

كــن مرنــاً بشــأن التوقيــت والموقــع وقــدم دعمــاً إضافيــاً: فقــد يــؤدي توفيــر وســائل النقــل المجانيــة  	
أو رعايــة األطفــال، عــى ســبيل المثــال، إىل تمكيــن األشــخاص المهمشــين، مثــل النســاء والفتيــات 
واألشــخاص مــن ذوي الهمــم )ذوي اإلعاقــة(، مــن المشــاركة يف جمــع البيانــات والشــعور باألمــان عنــد 

القيــام بذلــك.

 إنشــاء فــرق مــن كال الجنســين لجمــع البيانــات: فــي العديــد مــن الســياقات، قــد تشــعر المشــاركات  	
يف الدراســة بمزيــد مــن الراحــة عنــد التحــدث مــع باحثــات، خاصة فيمــا يتعلــق بالموضوعات الحساســة 

مثــل العنــف القائــم عــى النــوع االجتمــايع والحيــض. 

كــن عــىل علــم بديناميكيــات المجموعــة: عنــد إجــراء بحــث نــويع يســتخدم عــى ســبيل المثــال  	
مجموعــات التركيــز، كــن عــى درايــة بمــن يتحــدث ومــن ال يتحــدث. فقــد ال يشــعر بعــض المشــاركين 
بالراحــة عنــد التحــدث بصراحــة يف مجموعــة كبيــرة أو مختلطــة النــوع االجتمــايع. وإذا كان هــذا هــو 

ــة.  ــات فردي ــن الجنســين أو إجــراء مقاب ــة بي ــن مجموعــات أصغــر أو منفصل الحــال، ففكــر يف تكوي

ــة  	 ــات الفاعل ــات: الجه ــل البيان ــع وتحلي ــع لجم ــراد المجتم ــة وأف ــات المحلي ــع المنظم ــراكة م الش
ــم  ــد لتقدي ــع جي ــات ، ويه يف وض ــة بالتحدي ــى دراي ــا ، وع ــل يف مجتمعاته ــة بالفع ــة مدمج المحلي

ــك.  ــا إىل ذل ــع ، وم ــة ، والموق ــاركين ، واللغ ــة المش ــأن توعي ــورة بش المش

3  من المهم أن تكون عى ويع ودراية بأية تعريفات محتملة أو قضايا حساسة عن جمع البيانات المصنفة. في حين أن هناك 
توصية قوية لتصنيف البيانات حسب الجنس والعمر وعوامل أخرى، يجب أال تصنف البيانات إذا كان هناك خطر من أن يؤدي القيام 

بذلك إىل تحديد وتعريف أفراد بعينهم.

5. االعتبارات المتعلقة بالبحث المستجيب للنوع 
االجتمايع 
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لمزيــد مــن اإلرشــادات حــول إجــراء بحــوث مســتجيبة للنــوع االجتمــايع، يرجــى 
التاليــة: الرجــوع إىل المــوارد 

إجــراء تحليــل شــامل للنــوع االجتمــايع: تحليــل ومقارنــة البيانــات مــن حيــث النــوع االجتمــايع  	
والعمــر والمتغيــرات األخــرى، مثــل اإلعاقــة وحالــة النــزوح والعــرق واألصــل العــريق والميــول الجنســية، 
إلــخ. يجــب أن تســاعدك تلــك المقارنــات عــى تحديــد التفاوتــات يف إمكانيــة وصــول النســاء والرجــال إىل 
التعليــم والتعلـّـم. وقــد يظهــر المزيــد مــن التحليــل ســبب وجــود هــذه التفاوتــات المبنيــة عــى النــوع 

ــة لمعالجتهــا.  ــات عملي االجتمــايع ويســاعد عــى وضــع توصي

مشــاركة النتائــج مــع جميــع المشــاركين: تمكــن مشــاركة النتائــج مــع المشــاركين مــن اإلنــاث والذكــور  	
ــن  ــث ع ــك، والبح ــن نتائج ــق م ــة للتحق ــك فرص ــوف يمنح ــم س ــتخدام بياناته ــة اس ــم لكيفي ــن رؤيته م
معلومــات أو ســياق إضــايف إذا لــزم األمــر. يمكــن أن تكــون مشــاركة النتائــج كذلــك وســيلة لبــدء محادثــة 

مــع مشــاركين لديهــم تجــارب وآراء مختلفــة حــول المســاواة بيــن الجنســين. 

حقيبــة التعليــم يف حــاالت الطــوارئ حــول النــوع االجتمــايع )الشــبكة المشــتركة لــوكاالت 
ــم  ــدوق »التعلي ــات، صن ــم الفتي ــدة لتعلي ــم المتح ــادرة األم ــوارئ، ومب ــاالت الط ــم يف ح التعلي
ال يمكنــه االنتظــار«(: لمســاعدة الممارســين عــى التأكــد مــن أن كل مرحلــة مــن مراحــل تدخــل 
التعليــم يف حالــة الطــوارئ تســتجيب للنــوع االجتمــايع، تقــدم حقيبــة التعليــم يف حــاالت الطــوارئ 
حــول النــوع االجتمــايع أدوات لاســتخدام العمــيل والفــوري، بمــا يف ذلــك قوائــم المراجعــة، وأوراق 

النصائــح، وقوالــب التقييــم.

التحليــل   القائــم   عــىل   النــوع   االجتمــايع   باإلضافــة   إىل   الدليــل   البحــي )الحكومــة الكنديــة(: 
ــة مجموعــات متنوعــة مــن النســاء والرجــال واألفــراد  ــم تجرب ــة لتقيي تُســتخدم هــذه األداة التحليلي

غيــر ثنائيــي الجنــس يف السياســات والبرامــج والمبــادرات.   

ــم  ــث والتعلي ــة يف البح ــواع االجتماعي ــن األن ــوارق بي ــرايع الف ــج ي ــج نه ــة أدوات لدم مجموع
ــاً وبالبحــوث: مكافحــة عــدم االســتقرار الوظيــي  )مشــروع إضفــاء الطابــع الجنســاين أكاديمي
)النــوع  الجنــدري  البعــد  دمــج  عــى  الباحثيــن  هــذه  األدوات  مجموعــة  تســاعد  والتفاوتــات(: 
االجتمــايع( يف أبحاثهــم وتعليمهــم الجــاري. ويمكنهــم أيضــاً اســتخدامها عنــد تصــور مشــاريع 

ومناهــج جديــدة.

مجموعــة أدوات تقــدم نصائــح عمليــة إلجــراء جمــع للبيانــات المســتجيبة للنــوع االجتمــايع 
)التنــوع البيولوجــي الــدويل(: تقــدم مجموعــة األدوات هــذه إرشــادات عمليــة للباحثيــن حــول 

ــايع. ــوع االجتم ــتجيبة للن ــات المس ــع البيان جم

الجنســين  بيــن  المســاواة  لتحقيــق  عالميــة  اســتراتيجية  االجتمــايع:  النــوع  منظــور  تعميــم 
ــادئ  ــة األمــم المتحــدة للمــرأة(: تقــدم مجموعــة األدوات هــذه مب ــات )هيئ ــن النســاء والفتي وتمكي
توجيهيــة لتعميــم منظــور النــوع االجتمــايع يف السياســات والبرامــج والقضايــا الموضوعيــة عــى كا 

المســتويين البرنامجــي والمؤســي. 
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اســتناداً إىل نتائــج المســح الــذي أجــري عــام 2018 وإىل المشــاورات مــع أصحــاب الشــأن يف مجــال التعليــم 
الشــامل والتعليــم القائــم عــى النــوع االجتمــايع، فقــد حــدد فريــق مهــام النــوع االجتمــايع التابــع للشــبكة 
البحثيــة  واألســئلة  التاليــة  األولويــة  ذات  الموضوعــات  الطــوارئ  حــاالت  يف  التعليــم  لــوكاالت  المشــتركة 

المقترحــة: 

األسئلة البحثية المقترحةالموضوع

المحاور الشاملة

ــذ ورصــد المناهــج  	تعزيز األنظمة ــق الــي تحــول دون تخطيــط وتنفي مــا يه العوائ
متعــددة القطاعــات والمســاواة بيــن الجنســين يف الســياقات المتأثــرة 
باألزمــات، بمــا يف ذلــك قطــاع التعليــم؟ كيــف يتــم التخفيــف مــن 

ــات؟ ــات والمعيق التحدي

مــا يه االســتراتيجيات الناجحــة الــي تــم العثــور عليهــا لتعزيــز العدالة  	
ــة  ــع أنظم ــد تقاط ــة، وعن ــم الوطني ــة التعلي ــين يف أنظم ــن الجنس بي
ــال  ــة األطف ــال، حماي ــبيل المث ــى س ــرى )ع ــات األخ ــم والقطاع التعلي
والرعايــة االجتماعيــة، الصحــة، العدالــة، التمويــل والتخطيــط، ومــا 
إىل ذلــك( يف الســياقات المتأثــرة باألزمــات؟ مــا يه نقــاط الدخــول 

ــوارئ؟ ــاالت الط ــم يف ح ــج التعلي ــداد برام ــددة إلع المح

مــا يه الحواجــز والتحديــات المؤسســاتية الــي تواجههــا الفتيــات  	
الاجئــات يف الوصــول إىل دورات التعليــم والبقــاء فيهــا وإتمامهــا عبــر 
جميــع مســتويات النظــام التعليمــي؟ كيــف يمكــن إزالة تلــك الحواجز، 
ــاء  ــات النس ــم احتياج ــة لدع ــة التعليمي ــف األنظم ــن تكيي ــف يمك وكي

والفتيــات يف الســياقات المتأثــرة باألزمــات والصراعــات؟

حمالت المناصرة 
واالتصاالت واإلعالم

مــا هــو تأثيــر حمــات االتصــاالت والمناصــرة واإلعــام عــى زيــادة  	
التحــاق الفتيــات بالمــدارس وتمكينهــن مــن التحصيــل العلمــي يف 

باألزمــة؟ المتأثــرة  الســياقات 

كيــف يتــم تعريــف المناصــرة الــي تقودهــا الفتيــات وتفعيلهــا عبــر  	
األعمــار، مســتويات النظــام التعليمــي، والســياقات الجغرافيــة؟ مــا 
يه أنــواع مبــادرات المناصــرة األكثــر فاعليــة الــي تقودهــا الفتيــات؟ 

مــا يه الطــرق الــي تدعــم بهــا الجهــات المحليــة والوطنيــة والدوليــة  	
التعليــم يف  أجــل  الفتيــات مــن  الــي تقودهــا  المناصــرة  مبــادرات 
ــم  ــات تدع ــك الجه ــن أن تل ــد م ــا التأك ــف يمكنن ــوارئ؟ كي ــاالت الط ح

ــا؟  ــب عليه ــن التغل ــدالً م ــات ب ــرة الفتي ــود مناص جه

6. مجاالت البحث ذات األولوية
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ــان  	مخرجات التعلّم ــات والفتي ّــم للفتي ــات التعل ــى مخرج ــرة ع ــل المؤث ــا يه العوام م
ــرة  ــياقات المتأث ــايع يف الس ــوع االجتم ــن للن ــر المطابقي ــاب غي والط
ــة  ــل الخاص ــار العوام ــن االعتب ــذ بعي ــع األخ ــات؟ م ــات والصراع باألزم
بأزمــات معينــة وتصنيــف البيانــات عبــر جميــع مســتويات النظــام 
الممتــدة،  األزمــات  العوامــل  تلــك  تشــمل  أن  ويمكــن  المــدريس. 
والوصــول إىل الحلــول التكنولوجيــة / الرقميــة، الموقــع الجغــرايف، 
ــع القــرارات  ــر صن ّــم، أنمــاط ومعايي الوصــول إىل مــواد اللعــب والتعل
المعيشــية، مــدة النــزوح، ومــدة إغــاق المــدارس أثنــاء األزمــات، الــخ.

ســياقات  	 يف  لاســتخدام  التعلّــم  مقاييــس  تكييــف  يمكــن  كيــف 
المختلفــة  المتعلميــن  احتياجــات  لتلبيــة  أكبــر  بشــكل  األزمــات 

االجتمــايع؟ بالنــوع  والمتعلقــة 

الموضوع                                              األسئلة البحثية المقترحة

الروابط المشتركة بين القطاعات 

المياه، المرافق
الصحية، والنظافة 

)WASH(

مــا هــو تأثيــر تحســين مرافــق الميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة  	
الصحيــة الــي تــرايع العدالــة بيــن الجنســين، ثقافــة تنظيــم النظافــة 
الصحيــة يف الطمــث )MHM(، توزيــع مــواد النظافــة أثنــاء الــدورة 
التعليــم  إىل  الفتيــات  وصــول  عــى  ذلــك  تأثيــر  ومــدى  الشــهرية، 

باألزمــات؟ المتأثــرة  البيئــات  يف  التعلــم  ومخرجــات 

ــم  	 ــان يف إعــداد برامــج ثقافــة تنظي ــن الرجــال والفتي كيــف يتــم تضمي
كمناصريــن،  المثــال،  ســبيل  )عــى  الطمــث،  يف  الصحيــة  النظافــة 
 / الكرامــة  أدوات  مجموعــات  وتلــي  التدريبــات،  يف  والمشــاركة 
النظافــة الموجهــة للذكــور4(؟ مــا هــو تأثيــر تزويــد الرجــال والفتيــان 
بمعلومــات حــول ثقافــة تنظيــم النظافــة الصحيــة يف الطمــث عــى 

تجــارب تعليــم الفتيــات؟

مــا هــو تأثيــر توفيــر غــرف ومــوارد الرضاعــة الطبيعيــة لتســهيل الرضاعة  	
الطبيعيــة عــى وصــول الفتيــات إىل التعليــم وجودتــه )عــى ســبيل 
المثــال، مضخــات الثــدي، والزجاجــات لتخزيــن الحليــب المســحوب، 

ومــا إىل ذلــك( ؟ 

4  تعتبر مجموعة أدوات الكرامة / النظافة مكوناً حاسماً يف االستجابة اإلنسانية؛ فهي تحتوي عى مواد النظافة مثل الفوط 
الصحية القابلة للغسيل والصابون والمناشف، إلخ.
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الحماية والعنف القائم 
عىل النوع االجتمايع 

المرتبط بالمدرسة 
)SRGBV(

مــا مــدى وجــود سياســات العنــف القائــم عــى النــوع االجتمــايع  	
المرتبــط بالمدرســة )عــى ســبيل المثــال، مدونــة قواعــد الســلوك( يف 
المدرســة أو المنشــأة التعليميــة أو المســتويات الوطنيــة؟ إىل أي مــدى 

يتــم تنفيذهــا؟ 

هــل تتلــى المــدارس ومقدمــو التعليــم غيــر النظامــي وأصحــاب  	
الشــأن عــى المســتوى الوطــي تدريبــاً عــى سياســات العنــف القائــم 
عــى النــوع االجتمــايع المرتبــط بالمدرســة عــى المســتوى الوطــي 

ــا؟ ــات ومراقبته ــذ السياس ــة تنفي ــك كيفي ــا يف ذل ــدريس، بم والم

عــى  	 القائــم  العنــف  مــن  الناجيــن  إعــادة دمــج  نجــاح  مــدى  مــا 
التعلــم؟ مــا يه  النــوع االجتمــايع المرتبــط بالمدرســة يف بيئــات 
الممارســات الــي يتــم وضعهــا لحمايــة صحتهــم النفســية ومجــاالت 

التعلــم والنتائــج - والصحــة الجســدية؟

الدعم االقتصادي 
)التحويالت النقدية، 

برامج الوجبات 
المدرسية، إلخ.(

هــل يمكــن زيــادة الطلــب عــى التعليــم يف الســياقات المتأثــرة باألزمــة  	
مــن خــال تدخــات الدعــم االقتصــادي )مثــل التحويــات النقديــة 
المشــروطة، وبرامــج الوجبــات المدرســية، ومــا إىل ذلــك(؟ مــا يه 
أنــواع تدخــات الدعــم االقتصــادي األكثــر فعاليــة؟ مــا يه فوائــد هــذا 

الدعــم مــن منظــور المســاواة بيــن الجنســين؟ 

بيــن  	 المســاواة  المدرســية  الوجبــات  برامــج  تعــزز  أن  يمكــن  كيــف 
الجنســين يف التعليــم؟ مــا يه الخصائــص الــي تجعــل تدخــات 

الجنســين؟ بيــن  إنصافــاً  أكثــر  المدرســية  الوجبــات 

كيــف يممكــن للمســاواة األكبــر بيــن الجنســين يف التحصيــل العلمــي  	بناء السالم 
التماســك االجتمــايع؟ مــا يه اآلثــار العمليــة  أن ترتبــط بتحســين 

ــام؟ ــاء الس ــج بن ــز برام لتعزي

إىل أي مــدى تنمــي اســتراتيجيات البرامــج قصيــرة المــدى المعــززة  	
يف  الجنســين  بيــن  لإلنصــاف  المــرايع  الســام  أجــل  مــن  للتعليــم 
المواقــف والســلوكيات والفــرص لجهــود بنــاء الســام عــى المــدى 

الطويــل؟

مــا يه الطــرق الــي يمكــن أن يدعــم بهــا التعليــم غيــر النظامــي جهود  	
التحــول يف النــوع االجتمــايع يف حــاالت وأوضــاع )مــا بعــد( الصــراع؟ 
تحــت أي ظــروف يمكــن أن يدعــم اختصاصيــو التوعيــة االضطــراب 

التحويــيل لألعــراف االجتماعيــة؟

مســتوى  	 عــى  الســام  بنــاء  مبــادرات  يف  الفتيــات  شــاركت  كيــف 
المدرســة والمجتمــع؟ كيــف يتــم اســتقبال مبــادرات بنــاء الســام الــي 

تقودهــا الفتيــات مــن قبــل مديــري المــدارس وأفــراد المجتمــع؟ 
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ــة، يف وصــول  	األزمات الصحية ــل األوبئ ــة، مث ــر األزمــات الصحي ــاف تأثي مــا مــدى اخت
الفتيــات والفتيــان إىل التعليــم ومخرجــات التعلّــم؟

الفتيــات  	 مــع  الطــوارئ  حــاالت  يف  التعليــم  برامــج  تتفاعــل  كيــف 
والفتيــان لتبــادل المعلومــات والمــوارد حــول األزمــات الصحيــة يف 
مجتمعاتهــم )عــى ســبيل المثــال، دحــض الخرافــات، الترويــج لغســل 

اليديــن، توزيــع األقنعــة، ومــا إىل ذلــك(؟

التعلّــم  	 اســتمرارية  نجــاح  تضمــن  الــي  التدخــات  أنــواع  يه  مــا 
المــرايع لمنظــور النــوع االجتمــايع عنــد إغــاق المــدارس بســبب 

الصحيــة؟  األزمــات 

كيــف تؤثــر أزمــة المنــاخ عــى وصــول الفتيــات والفتيــان إىل مخرجــات  	أزمة المناخ
التعلـّـم والتعليــم بشــكل مختلــف؟ كيــف يخفــف التثقيــف المناخــي 
يف  التأقلــم  عــى  القــدرة  ويعــزز  االجتمــايع  النــوع  تحديــات  مــن 

ــي؟ ــر المناخ ــن التغي ــة ع ــات الناتج ــة األزم مواجه

إىل أي مــدى يتــم تضميــن »المهــارات الخضــراء« المراعيــة للعدالــة  	
بيــن الجنســين )عــى ســبيل المثــال، محــو األميــة الرقميــة والمعرفــة 
يتــم  عندمــا  الطــوارئ؟  حــاالت  يف  التعليــم  برامــج  يف  الزراعيــة( 
دمــج هــذه المهــارات، إىل أي مــدى تقــدم فرصــاً لتحقيــق المســاواة 
المســتدامة بيــن الجنســين يف التعليــم ويف دورة االســتجابة اإلنســانية 

ــده؟ ــا بع ــايف وم إىل التع

الطــوارئ فرصــاً  	 التعليــم يف حــاالت  برامــج  أي مــدى تتضمــن  إىل 
للفتيــات والفتيــان ليكونــوا ناشــطين يف صنــع القــرار المتعلــق بالتغيــر 

المناخــي عبــر مســتويات التعليــم وطبقــاً ألعمارهــم؟ 

أنواع التعليم

للفتيــات  	التعليم البديل التكميــيل  التعليــم  لبرامــج  المــدى  النتائــج طويلــة  مــايه 
المهمشــين واألطفــال 

مــاذا تقــول النســاء والفتيــات أنهــن بحاجــة إىل الحصــول عــى التعليــم  	
المجتمــي والتعلـّـم يف تلــك األماكــن؟ مــاذا يطمحــون إىل القيــام بــه 

بعــد إكمــال فتــرة التعليــم / التعلــم؟

كيــف تختلــف النتائــج طويلــة األجــل بيــن الفتيــات والفتيــان الذيــن  	
التحقــوا يف نفــس البرامــج القائمــة عــى الكفــاءة ويف نفــس المــدارس؟
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تعليم الطفولة المبكرة 
)ECE(

للنــوع  	 المــرايع  المبكــرة  التعليــم يف مرحلــة الطفولــة  كيــف يؤثــر 
ــوع  ــم الن ــيات مفاهي ــال ألساس ــار األطف ــة صغ ــى تنمي ــايع ع االجتم

االجتمــايع؟

للتعليــم يف مرحلــة  	 التربويــة  الممارســات  تســتجيب  مــدى  أي  إىل 
الطفولــة المبكــرة للنــوع االجتمــايع يف التدريــب عــى التعليــم يف 
مرحلــة الطفولــة المبكــرة القائــم عــى األزمــات، وتنفيــذ البرامــج، 

المراقبــة؟  وآليــات 

األمــور/  	 وأوليــاء  المبكــرة  الطفولــة  تعليــم  لمعلمــي  يمكــن  كيــف 
ــر  ــكل أكث ــم بش ــم دعمه ــات أن يت ــياقات األزم ــة يف س ــي الرعاي مقدم
المناهــج  وتنفيــذ  االجتمــايع  بالنــوع  الــويع  تطويــر  يف  فاعليــة 
التربويــة وتقديــم الرعايــة المراعيــة لمنظــور النــوع االجتمــايع؟ إىل 
أي مــدى تــؤدي هــذه الجهــود إىل ممارســات منصفــة بيــن الجنســين 
ــاين  ــج اإلنس ــاوز دورة البرنام ــة تتج ــن أنظم ــزأ م ــزءاً ال يتج ــح ج وتصب

لألزمــات؟  واالســتجابة 

كيــف يتــم تضميــن اآلبــاء ومقدمــي الرعايــة مــن الذكــور وأفــراد األســرة  	
الممتــدة يف التعليــم حــول تقديــم الرعايــة المراعيــة للنــوع االجتمايع 
أو المراعيــة للمنظــور النــوع االجتمــايع؟ مــا يه التدخــات األكثــر 

نجاحــاً يف إشــراك أصحــاب الشــأن هــؤالء؟ 

التعليم والتدريب التقين 
 )TVET( والمهين

تــرى  	 الــي  المعيشــية  المهــارات  أو  االجتماعيــة  المهــارات  يه  مــا 
برامــج  نجــاح  مــدى  مــا  إليهــا؟  بحاجــة  أنهــن  والفتيــات  الشــابات 
التعليــم والتدريــب التقــي والمهــي يف دعــم النســاء والفتيــات لتطويــر 

تلــك المهــارات؟

للنــوع  	 المــرايع  والمهــي  التقــي  والتدريــب  التعليــم  يعــزز  كيــف 
والطويــل؟  القصيــر  المــدى  عــى  الجنســين  بيــن  المســاواة  االجتمــايع 

كيــف يؤثــر إدراج برامــج المعيشــة يف المناهــج المدرســية عــى بقــاء  	
الفتيــات يف المدرســة الثانويــة؟ مــا يه أنــواع التدخــل الــي أثبتــت 

فعاليتهــا؟ 
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النســاء  	التعليم عن بعد الــي تصــل إىل  التعليــم عــن بعــد  أنــواع تدخــات  مــا يه 
يه  مــا  أكبــر؟  بنجــاح  باألزمــات  المتأثــرة  الســياقات  يف  والفتيــات 
ــل  ــن أج ــا م ــة إليه ــن بحاج ــات إنه ــاء والفتي ــول النس ــي تق ــوارد ال الم
المشــاركة يف مهــام التعلـّـم الهادفــة عندمــا تكــون نلــك المهــام بعيــدة 

عــن مســاحات التعليــم الرســمية؟

إىل أي مــدى يشــعر الفتيــات والفتيــان يف الســياقات المتأثــرة باألزمــة  	
بــأن تدخــات التعلــم عــن بعــد أثنــاء إغــاق المــدارس خــال جائحــة 
كوفيــد-19 كانــت ناجحــة؟ مــا يه التوصيــات الــي لديهــم لجعــل 

ــر ســهولة وماءمــة؟  ــك التدخــات أكث ــل تل مث

مــا هــو الــدور الــذي يلعبــه المجتمــع يف دعــم الفتيــات والشــابات  	
المشــاركات يف التعلّــم عــن بعــد؟

الفجــوة  	محو األمية الرقمية تضييــق  إىل  فعــال  بشــكل  أدت  الــي  التدخــات  يه  مــا 
باألزمــات؟  المتأثــرة  الســياقات  يف  والفتيــات  للنســاء  الرقميــة 

الفجــوات  	 مــع  الجنســين  بيــن  الرقميــة  الفجــوة  تتقاطــع  كيــف 
ــزوح، والريــف  ــة الن ــال، الفقــر، اإلعاقــة، حال األخــرى )عــى ســبيل المث
الحضــري( يف الســياقات المتأثــرة باألزمــة؟ كيــف يمكــن رأب صــدع 

الفجــوات؟  تلــك 

االجتمــايع  	 التواصــل  وســائل  اســتخدام  مــن  تعلمنــاه  الــذي  مــا 
إغــاق  أثنــاء  باألزمــات  المتأثــرة  الســياقات  يف  والتعلــم  للتعليــم 
المــدارس المرتبطــة بجائحــة كوفيــد-19؟ مــا التحديــات والفــرص 
ــاء  ــايع أثن ــل االجتم ــائل التواص ــات وس ــتخدام منص ــا اس ــي يوفره ال

الرقميــة؟  المــوارد  فقيــرة  ســياقات  يف  المــدارس  إغــاق 

توظيف المعلم 
والتطوير المهين

ــوي  	 ــاج الترب ــن يف المنه ــي للمعلمي ــر المه ــة التطوي ــدى فعالي ــا م م
ــس  ــات التدري ــى ممارس ــر ع ــايع يف التأثي ــوع االجتم ــتجيب للن المس
التعلــم  الــدرايس؟ إىل أي مــدى يحســن مخرجــات  الفصــل  وبيئــة 

للفتيــات والفتيــان؟

كيــف تعــزز الخدمــات والهيــاكل األســرية المنصفــة بيــن الجنســين  	
)عــى ســبيل المثــال، الوصــول إىل رعايــة األطفــال أو حوافــز لهــا، غــرف 
الرضاعــة الطبيعيــة، ومــا إىل ذلــك( الوصــول المتــكائف بيــن الجنســين 

ــن والتوظيــف يف ســياق األزمــات؟ ــر المهــي للمعلمي إىل التطوي

هــل وجــود معلمــات وكبــار داعميــن مــن نفــس الجنــس يف الفصــل  	
الــدرايس يحســن االســتبقاء ومخرجــات التعلـّـم للفتيــات يف الســياقات 
ــم  ــف القائ ــة والعن ــار الحماي ــى انتش ــر ع ــف تؤث ــة؟ كي ــرة باألزم المتأث

ــه؟  عــى النــوع االجتمــايع المرتبــط بالمدرســة واالســتجابة ل
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مجموعات اإلرشاد 
ودعم األقران

البيئــات  	 يف  الدعــم  ومجموعــات  األقــران  توجيــه  تأثيــر  هــو  مــا 
التعليميــة يف الســياقات المتأثــرة باألزمــات، خاصــة بالنســبة للفتيــات 
ــم  ــم أو ل ــل مــن التعلي ــم تتحصــل أمهاتهــن ســوى عــى القلي ــايت ل ال

يكــن لديهــن أي حــظ مــن التعليــم عــى اإلطــاق؟

والعلــوم  	 التدريــس  مجــاالت  يف  بهــا  يحتــذى  نمــاذج  عــرض  هــل 
يف  والفتيــان  الفتيــات  عــى  والرياضيــات  والهندســة  والتكنولوجيــا 
أنشــطة  المثــال، مــن خــال  بالنــزاع )عــى ســبيل  المتأثــرة  البيئــات 
التوجيــه واإلرشــاد الوظيــي( يقودهــم إىل متابعــة مســارات يف هــذه 
المهــن؟ إذا كان األمــر كذلــك، كيــف يؤثــر ذلــك عــى التفــاوت بيــن 

المجــاالت؟  هــذه  يف  الجنســين 

الدعم العاطي-
 )PSS( االجتمايع

والتعلم االجتمايع 
)SEL( والعاطي

ّــم  	 ــايع والتعل ــم العاطي-االجتم ــات الدع ــون تدخ ــدى تك إىل أي م
ــن الجنســين؟ مــا يه طــرق ونهــج  ــة بي االجتمــايع العاطــي متكافئ
الدعــم النفــي والتعلّــم االجتمــايع العاطــي المســتجيب للنــوع 

ــر؟ ــر واعــدة أكث ــي تعتب االجتمــايع وال

مــا مــدى اختــاف تدخــات الدعــم النفــي االجتمــايع والتعلّــم  	
مــع  والمعلميــن،  الطــاب  عــى  التأثيــر  يف  العاطــي  االجتمــايع 
مراعــاة النــوع االجتمــايع وعوامــل أخــرى، مثــل العمــر، حالــة النــزوح، 

ومــا إىل ذلــك؟
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الموضوع                                              األسئلة البحثية المقترحة

الفئات السكانية

األشخاص من ذوي 
الهمم )ذوي اإلعاقة( 

ــم  	 ــن ذوي الهم ــات م ــه الفتي ــي تواج ــات ال ــق والتحدي ــا يه العوائ م
)ذوي اإلعاقــة( يف الوصــول إىل دورات التعليــم والتدريــب والبقــاء فيهــا 

وإتمامهــا يف الســياقات المتأثــرة باألزمــات؟

هل السياســات المدرســية أو السياســات عى المســتوى الوطي بشــأن  	
التعليــم الجامــع والبنيــة التحتيــة التعليميــة الــي يمكــن الوصــول إليهــا 
يف الســياقات المتأثــرة باألزمــات تــرايع النــوع االجتمــايع؟ إىل أي 
مــدى يتــم تضميــن النســاء والفتيــات مــن ذوي الهمــم )ذوي اإلعاقــة( 
يف عمليــة صنــع القــرار بشــأن مبــادرات التعليــم الشــامل الــذي يســهل 

الوصــول إليــه والبنيــة التحتيــة؟ 

التعليــم  	 إىل  الوصــول  عــى  المســاعدة  التكنولوجيــا  تؤثــر  كيــف 
ومخرجــات التعلـّـم للفتيــات والفتيــان مــن ذوي الهمــم )ذوي اإلعاقــة( 

باألزمــات؟  المتأثــرة  الســياقات  يف 

الشــاملة  	 التعليــم  ممارســات  عــى  المعلــم  تدريــب  يؤثــر  كيــف 
والمســتجيبة للنــوع االجتمــايع عــى الوصــول إىل التعليــم ونتائــج 
التعلّــم للفتيــات والفتيــان مــن ذوي  اإلعاقــة يف الســياقات المتأثــرة 

باألزمــات؟ 

إىل أي مــدى يقــدر المعلمــون ومقدمــو الرعايــة وأفــراد المجتمــع  	
ــة  ــة، وخاص ــن ذوي اإلعاق ــخاص م ــة لألش ــه األولوي ــم، ويعطون التعلي
النســاء والفتيــات؟ هــل يشــعر األطفــال والشــباب مــن ذوي اإلعاقــة 
ــة  ــي الرعاي ــم ومقدم ــل والديه ــن قب ــر م ــع تقدي ــم موض ــأن تعليمه ب

ــين؟  ــن الجنس ــرق بي ــاك ف ــل هن ــن؟ ه والمعلمي

كيــف تؤثــر التوقعــات االجتماعيــة والثقافيــة للذكــورة عــى وصــول  	الرجال والذكورة 
الســياقات  يف  والرفاهيــة  التعلّــم  ومخرجــات  التعليــم  إىل  األوالد 

باألزمــات؟  المتأثــرة 

كيــف تؤثــر األزمــة طويلــة األمــد عــى التوقعــات االجتماعيــة والثقافيــة  	
للرجــال والفتيــان؟ كيــف تتفاقــم هــذه التوقعــات أو تُتحــدى يف بيئــات 

التعليم؟ 

مــا هــو تأثيــر وضــع برامــج المتعلقــة بالذكــور اإليجابيــة عــى وصــول  	
ــم؟  ــر مســتويات التعلي ــه عب ــم وجودت ــان إىل التعلي ــات والفتي الفتي

وصــول  	 عــى  اإليجابيــة  بالذكــور  المتعلقــة  برامــج  تأثيــر  هــو  مــا 
الفتيــات والفتيــان إىل تقديــم الرعايــة ســريع االســتجابة وفــرص الدعــم 
االجتمــايع العاطــي/ التعلـّـم االجتمــايع العاطــي عبــر مســتويات 

العمــر والتعليــم؟ 
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المتعلمات الحوامل 
واألمهات

المراهقــات  	 الــي تحــد مــن وصــول  المحــددة  التحديــات  مــا يه 
األزمــات؟ ســياق  يف  وجودتــه  التعليــم  إىل  الحوامــل 

مــا يه السياســات المدرســية أو السياســات عــى المســتوى الوطــي  	
بشــأن المتعلمــات الحوامــل واألمهــات الموجــودات يف الســياقات 
مــا  المــدارس؟  يف  تنفيذهــا  يتــم  مــدى  أي  إىل  باألزمــة؟  المتأثــرة 
يه أنــواع التدخــات القــادرة عــى ســد التناقضــات بيــن السياســة 

والممارســة؟

إىل أي مــدى تــدرك المتعلمــات الحوامــل ومعلميهــن السياســات الي  	
ــا  ــن؟ م ــة تعليمه ــن مواصل ــل م ــات الحوام ــع المتعلم ــمح أو تمن تس

رأي المتعلميــن يف تلــك السياســات، وهــل هــم عــى درايــة بهــا؟ 

هــل يؤثــر توفيــر رعايــة األطفــال يف المــدارس ومراكــز التعلّــم عــى  	
قــدرة األمهــات المتعلمــات عــى الوصــول إىل تعليــم جيــد وإكمالــه؟ 
وهــل تمكنهــن مــن الوصــول إىل الفــرص االقتصاديــة )عــى ســبيل 
المثــال، برامــج التحويــات النقديــة، وبرامــج النقــد مقابــل العمــل( 
عــى محــو األميــة  أو تدريبــاً  تعليميــة مســتمرة  الــي توفــر فرصــاً 

الرقميــة؟

التوجيه الجنيس 
وهوية النوع االجتمايع 

والتعبير 

مــن  	 المتعلمــون  يواجههــا  الــي  المحــددة  التحديــات  يه  مــا 
المثليــات والمثلييــن ومزدوجــي الميــول الجنســية والمتحوليــن جنســياً 
وثنائيــي الجنــس والمتحرريــن جنســياً والاجنســيون )+LGBTQIA( يف 
الســياقات المتأثــرة باألزمــة والــي تحــد مــن وصولهــم إىل التعليــم 

وجودتــه؟ 

يف  	  )LGBTQIA+( الميــم  مجتمــع  مــن  المتعلمــون  يشــعر  هــل 
الســياقات المتأثــرة باألزمــة باألمــان والدعــم والتمثيــل يف المــدارس 

بهــم؟  الخــاص  التعلّــم  يؤثــر هــذا يف مخرجــات  كيــف  وحولهــا؟ 

مــا يه السياســات الداعمــة عــى مســتوى المدرســة أو المســتوى  	
الميــم  مجتمــع  مــن  والمعلميــن  المتعلميــن  بشــأن  الوطــي 
باألزمــات  المتأثــرة  الســياقات  يف  والموجــودة   )LGBTQIA+(
والصراعــات؟ إىل أي مــدى يتــم تنفيذهــا؟ مــا يه أنــواع التدخــات 

والممارســة؟ السياســة  بيــن  الفجــوة  ســد  يف  الناجحــة 
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