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تعــّد الّشــبكة المشــتركة لــوكاالت التّعليــم يف حــاالت الطــوارئ )INEE( شــبكة عالميّــة مفتوحــة، إذ تضــم ممثليــن عــن المنّظمــات غيــر 

الحكوميــة ووكاالت األمــم المتحــدة والــوكاالت المانحــة والحكومــات والمؤسســات األكاديميــة الــي تعمــل مًعــا لضمــان الحــق يف التّعليــم 

www.inee.org ــارة ــد يرجــى زي ــن باألزمــات. لمعرفــة المزي ــع األشــخاص المتأثّري ــد واآلمــن لجمي الجيّ
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برعاية لجنة اإلنقاذ الّدولية
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ــات  ــياقات األزم ــات يف س ــم الفتي ــوض بتعلي ــوة: النّه ــّد الفج ــوارئ )INEE(. )2021(. س ــاالت الّط ــم يف ح ــوكاالت التّعلي ــتركة ل ــبكة المش الّش

https://inee.org/resources/ar/closing-gap-advancing-girls-education-crisis-and-conflict نيويــورك  والنّزاعــات 

رُخصــت هــذه الوثيقــة بموجــب اســناد )نســبة المصنـّـف إىل مؤلّفــه( المشــاع اإلبــدايع، الترخيــص بالمثــل 4.0 وتنســب إىل الّشــبكة المشــتركة 

.)INEE( لــوكاالت التّعليــم يف حــاالت الطــوارئ

التّرخيص

إسناد المشاع اإلبدايع-التّرخيص بالمثل 4.0

صورة الغالف

باكستان، 2010؛ لجنة اإلنقاذ الّدولية

https://inee.org/resources/ar/closing-gap-advancing-girls-education-crisis-and-conflict


3 سّد الفجوة: النّهوض بتعليم الفتيات يف األزمات والنّزاعات

ــات األزمــات  ــات يف بيئ ــم الفتي ــة تعلي ــر »مراعــاة الفجــوة: حال ــف الرّئيــس لتقري ــور المؤل كُتبــت وثيقــة الّسياســات العامــة بواســطة روث نايل

 )INEE( ــوكاالت التّعليــم يف حــاالت الطــوارئ ــبكة المشــتركة ل َــل الّش ــات »مراعــاة الفجــوة« بتكليــف مــن ِقب والنّزاعــات«. ويه تلّخــص توصي

ــت لهــا وثيقــة  ــي توصل ــات ال ــات يف حــاالت الطــوارئ. التّوصي ــم الفتي ــع لهــا والمســؤول عــن تعلي ــق المرجــي التّاب وتخضــع إلشــراف الفري

ــوارئ. ــاالت الط ــم يف ح ــوكاالت التّعلي ــتركة ل ــبكة المش ــات الّش ــف وسياس ــرورة مواق ــس بالّض ــب وال تعك ــج الكات ــة يه نتائ ــات العام الّسياس

نــوّد أن نعــرب عــن شــكرنا للفريــق المرجــي المســؤول عــن تعليــم الفتيــات يف حــاالت الطــوارئ وفريــق عمــل الّشــبكة المشــتركة لــوكاالت 

ــه  ــوّد أن نشــكر األفــراد اآلخريــن الذيــن ســاهموا بوقتهــم وخبرتهــم لتوجي التّعليــم يف حــاالت الّطــوارئ المعــي بالنّــوع االجتمــايع، كمــا ن

ــا التّابــع لالتحــاد  ــّدويل لتعليــم الفتيــات والنّســاء يف أفريقي وثيقــة الّسياســات العاّمــة. لقــد تّمــت مراجعــة هــذه الوثيقــة مــن ِقبَــل المركــز ال

اإلفريــي ومؤسســة آغــا خــان كنــدا ومنّظمــة التّعليــم فــوق كل يشء وصنــدوق »التّعليــم ال يمكنــه االنتظــار« وقّمــة النّســاء األفريقيــات 

العامــالت يف مجــال التّعليــم والوكالــة األلمانيــة للتّعــاون الــّدويل والــوزارة االتحاديـّـة للتّعــاون االقتصــادي والتّنميــة والّشــؤون العالميـّـة الكنديــة 

ــادرة األمــم  ــث بالمملكــة المتحــدة ومب ــة وشــؤون الكومنول ــدا ومؤسســة الحــّق يف اللعــب ووزارة الخارجي ــالن إنترناشــيونال كن ومنّظمــة ب

ــامية لألمــم المتحــدة  ــة الّس ــم ومعهــد اليونســكو لإلحصــاء والمفوضي ــر اليونســكو العالمــي لرصــد التّعلي ــات وتقري ــم الفتي المتحــدة لتعلي

ــة كنــدا. ــا العالمي ــة كنــدا ومؤّسســة الرّؤي ــة العالمي ــرة الجامعي ــة )اليونيســيف( والّدائ لشــؤون الالجئيــن ومنّظمــة األمــم المتّحــدة للّطفول

وتعــرب الّشــبكة المشــتركة لــوكاالت التّعليــم يف حــاالت الطــوارئ عــن امتنانهــا للّدعــم المــايل المقــّدم لوثيقــة الّسياســات العاّمــة هــذه مــن 

ــايل  ــم الم ــون الّدع ــن يقّدم ــراد الذي ــد واألف ــات والمعاه ــوكاالت والمؤّسس ــا لل ــن امتنانن ــرب ع ــدا«. ونع ــة -كن ــؤون الّدولي ــة »الّش ــل منّظم ِقبَ

والعيــي للّشــبكة.

لقــد أدارت كل مــن لــورا دايفيســون )كبيــرة منســي الّشــبكة المشــتركة لــوكاالت التّعليــم يف حــاالت الطــوارئ للّسياســة والّشــراكات( ولوريــن 

ــر وثيقــة الّسياســات  ــة تطوي ــم يف حــاالت الطــوارئ( عملي ــوكاالت التّعلي ــبكة المشــتركة ل ــرة مشــروع النّــوع االجتمــايع يف الّش جركــن )مدي

العاّمــة.

قامت أليسون ماكليف كاليسون بتحرير النّسخ.

تّم تقديم التّصميم من ِقبَل جو حّمود

تّمت هذه التّرجمة بالتّعاون بين منظمة مترجمون بال حدود والّشبكة المشتركة لوكاالت التّعليم يف حاالت الطوارئ.

الّشكر والتّقدير
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لقــد تحّقــق تقــّدم كبيــر عــى المســتوي العالمــي يف العقــود األخيــرة لتوســيع فــرص الحصــول عــى التّعليــم للفتيــات و النّســاء. و لكــن مــا زالــت 

مالييــن الفتيــات و النّســاء تتأثــرن باألزمــات و النزاعــات.

يف القمــة الرّابعــة واألربعيــن لمجموعــة الــّدول الّصناعيــة الّســبع )G7( الــي اســتضافتها كنــدا يف شــارلوفوا يف يونيــو لعــام 2018، تبــى قــادة 

ســبعة مــن أكبــر اقتصــادات العالــم1 إعــالن شــارلوفوا التّعليــم الجيــد للفتيــات والمراهقــات والنّســاء يف البلــدان النّاميــة )يشــار إليــه فيمــا بعــد 

بـــ »إعــالن شــارلوفوا بشــأن توفيــر التّعليــم الجيــد«(، ويلتزمــون بشــكل جمــايع باالســتثمار يف التعليــم والتدريــب الجيديــن للفتيــات والنّســاء 

أثنــاء النّزاعــات واألزمــات، بمــن فيهــن الالجئــات واألشــخاص المشــردين داخليـًـا. لقــد كان إعــالن شــارلوفوا بشــأن توفيــر التّعليــم الجيـّـد بمثابــة 

عالمــة بــارزة لتوجيــه االنتبــاه العالمــي لتلــك القضيــة وإنشــاء صنــدوق اســتثمار تمويــي تاريخــي مــن الجهــات المانحــة. والتزمــت كنــدا واالتّحاد 

األورويب وألمانيــا واليابــان والمملكــة المتحــّدة والبنــك الــّدويل يف شــارلوفوا عــام 2018 بدفــع 3.8 بالييــن دوالر كنــدي لدعــم أهــداف اإلعــالن. 

كمــا التزمــت الّدنمــارك وهولنــدا والنّرويــج وقطــر بدفــع مبلــغ إضــايف قــدره 527 مليــون دوالر كنــدي يف الجمعيـّـة العاّمــة لألمــم المتّحــدة 

يف وقــت الحــق مــن تلــك الّســنة.

تلّخــص هــذه الوثيقــة النّتائــج الــي توصــل إليهــا تقريــر الرّقابــة: مراعــاة الفجــوة: حالــة تعليــم الفتيــات يف األزمــات و النّزاعــات2 والــي عهــدت 

إليهــا الّشــبكة المشــتركة لــوكاالت التّعليــم يف حــاالت الطــوارئ )INEE( تحــت إشــراف الفريــق المرجــي المعــى بتعليــم الفتيــات يف حــاالت 

الطــوارئ التّابــع للّشــبكة المشــتركة لــوكاالت التّعليــم يف حــاالت الطــوارئ. إنّهــا تــويص بإجــراءات للمنّفذيــن وصانــي الّسياســات والجهــات 

المانحــة لمعالجــة الثّغــرات المحــّددة يف تقديــم وتخطيــط وتمويــل ورصــد تعليــم الفتيــات والنّســاء يف ســياقات األزمــات.

اعتمدت كندا واالتّحاد األورويب وفرنسا و ألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة إعالن شارلوفوا بشأن توفير التّعليم الجيّد رسميًا.  1

2 INEE )2021( Mind the Gap: The State of Girls’ Education in Contexts of Crisis and Conflict. https://inee.org/resources/mind-gap-state-girls-education-
crisis-and-conflict 

مقّدمة

P Biro، IRC © 2011 ،الباكستان
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لقــد تــّم بالفعــل إحــراز تقــّدم كبيــر يف تحقيــق مســاواة جندريــة يف الحصــول عــى التّعليــم وإعطائــه األولويــة يف األعــوام الــي ســبقت إعــالن 

شــارلوفوا بشــأن توفيــر التّعليــم الجيــد، كمــا حــدث تقــّدم يف زيــادة فــرص الحصــول عــى التّعليــم للّســكان المتضرّريــن مــن األزمــات وإصــالح 

الهيــاكل الــي تعمــل يف مجــال المعونــة اإلنســانيّة لضمــان الحصــول عــى تمويــل يمكــن االعتمــاد عليــه عــى المــدى البعيــد للتّعليــم يف 

ــو  ــرة نح ــوة كبي ــا خط ــر عنه ــم التّقاري ــس وتقدي ــب الجن ــة حس ــم المصنّف ــات التّعلي ــّدول لبيان ــن ال ــد م ــع العدي ــّد جم ــوارئ. يع ــاالت الط ح

التمكّــن مــن تحديــد كميــة الفجــوات.

توّضــح البيانــات مــن عــام 2010 حــى عــام 2018 أن الفجــوة بيــن الجنســين يف الحصــول عــى التّعليــم االبتــدايئ والثّانــوي يف الــّدول المتأثـّـرة 

ــدان  ــذه البل ــات يف ه ــق الفتي ــع أن تحّق
ّ
ــن المتوق ــة، فم ــدم الحالي ــدالت التّق ــا لمع ــة.3 وفًق ــة الثّانوي ــيّما يف المرحل ــاءل وال س ــات تتض باألزم

االلتحــاق الّشــامل حــى المســتوى اإلعــدادي مــن التّعليــم الثّانــوي قبــل نظرائهــن الّذكــور بكثيــر، عــى الرّغــم مــن أّن هــذا األمــر ال يــزال جيــًدا 

وفًقــا للموعــد النّهــايئ ألهــداف التّنميــة المســتدامة لعــام 2030 .4 

ومــع ذلــك، فــإّن جائحــة كوفيــد-19 الــي أّدت إىل إغــالق المــدارس والــذي يشــكّل خًطــرا كبيــرًا عــى الفتيــات فيمــا يتعلـّـق بســالمتهّن مــن ســوء 

المعاملــة والعنــف المبــي عــى النـّـوع االجتمــايع، ومــا يتعلـّـق أيًضــا باســتمرارهّن يف الحصــول عــى التّعليــم والتّعلــم )انظــر اإلطــار 1(. تشــير 

األدلــة المقّدمــة مــن اســتجابات الّسياســة الوطنيــة للتّعليــم ألزمــة كوفيــد-19 إىل أنـّـه لــم يتــّم إيــالء العقبــات اإلضافيــة الــي تواجههــا الفتيــات 

اهتماًمــا كافيـًـا،5 ممــا يشــكّل خطــرًا عــى المكاســب الــي ُحققــت يف العقــود األخيــرة. ويســتدّل مــن البيانــات المتعلّقــة باآلثــار الّســلبية الــي 

نتجــت عــن األزمــات الّســابقة أّن مــن المتوقــع أن تظــل حــوايل 20 مليــون فتــاة يف ســن االلتحــاق بالمدرســة الثّانويــة غيــر ملتحقات بالمدرســة 
بعــد انتهــاء وبــاء كوفيــد-19. 6

ارتفعــت نســبة المعونــة اإلنســانيّة المقّدمــة للتّعليــم مــن ٪1 يف 2014 إيل ٪2.9 يف 2019 خــالل نصــف العقــد المــايض،7 كمــا ارتفعــت نســبة 

المعونــة اإلنمائيــة المقّدمــة للتّعليــم يف الــّدول المتأثـّـرة باألزمــات الــي تركـّـز عــى النـّـوع االجتمــايع.8 لكــن األثــر االقتصــادي لجائحــة كوفيــد-

19يشــكّل تهديــًدا كبيــرًا لمقــدار التّمويــل الموّجــه لتعليــم الفتيــات أثنــاء األزمــات حيــث إن ميزانيــات المعونــة الوطنيــة والّدوليــة المخّصصــة 

للتّعليــم محــدودة للغايــة.

اطلع عى مراعاة الفجوة، القسم 4.1   3
اطلع عى مراعاة الفجوة، القسم رقم 4.1  4

اطلع عى مراعاة الفجوة، القسم رقم 2.40  5
6  Malala Fund. )2020(. Girls’ education and COVID-19: What past shocks can teach us about mitigating the impact of pandemics. 
https://downloads.ctfassets.net/0oan5gk9rgbh/6TMYLYAcUpjhQpXLDgmdIa/3e1c12d8d827985ef2b4e815a3a6da1f/COVID19_GirlsEducation_corrected_071420.pdf 

اطلع عى مراعاة الفجوة، القسم رقم 5.20  7
اطلع عى مراعاة الفجوة، القسم رقم 5.30  8

التّقّدم المحرز

IRC ،كولومبيا ، 2019 © أندريس برينر

https://downloads.ctfassets.net/0oan5gk9rgbh/6TMYLYAcUpjhQpXLDgmdIa/3e1c12d8d827985ef2b4e815a3a6da1f/COVID19_GirlsEducation_corrected_071420.pdf
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اإلطار 1: الفجوة الرّقمية بين الجنسين 

ــة  ــف المحمول ــى الهوات ــول ع ــل للحص ــدودة الّدخ ــة أو مح ــق منخفض ــات يف المناط ــاء والفتي ــام النّس ــة أم ــرص المتاح إّن الف

ــف  ــى الهوات ــّدول ع ــك ال ــاء يف تل ــول النّس ــاالت حص ــور.9 فاحتم ــرص الّذك ــن ف ــر م ــل بكثي ــون أق ــو أو التّليفزي ــت أو الرّادي أو اإلنترن

المحمولــة أقــل بنســبة 10٪ مــن احتمــاالت حصــول الرّجــال عليهــا، واحتمــاالت حصولّهــن عــىي خدمــة اإلنترنــت عبــر الهاتــف 

المتنقــل أقــل بنســبة 26٪ مــن احتمــاالت حصــول الرّجــال عليهــا،10 وحــى عندمــا تقتــي النّســاء الهواتــف المحمولــة فهنــاك فجــوة 

كبيــرة بيــن الجنســين يف اســتخدامها؛ فالنّســاء بوجــه عــام أقــل عرضــة مــن الرّجــال يف اســتخدام الكثيــر مــن الخدمــات التّحويليــة 

ممــا يحــول دون اســتفادتهّن التّامــة مــن منافــع التّكنولوجيــا.11 الّسياســات الــي تعتمــد عــى التّكنولوجيــا لتوفيــر التّعلــم المنــزيل 

مثــل الرّاديــو والهواتــف المحمولــة والتّليفزيــون واإلنترنــت تزيــد مــن خطــر تأّخــر الفتيــات يف حصولهــّن عــى التّعليــم.

المصدر: مراعاة الفجوة، القسم رقم 2.40

9  Naylor, R., & Gorgen, K. )2020(. Overview of emerging country-level response to providing educational continuity under COVID-19: What are the 

lessons learned from supporting education for marginalised girls that could be relevant for EdTech responses to COVID-19 in lower- and middle-income countries? 
Education Development Trust and Ed Tech Hub. 
 https://edtechhub.org/wp-content/uploads/2020/05/marginalised-girls.pdf
10  GSM Association. )2018(. The mobile gender gap report. Gender-Based Violence AoR. 
https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/resources/the-mobile-gender-gap-report-2018/

 .16-10.Ibid. pp  11

https://edtechhub.org/wp-content/uploads/2020/05/marginalised-girls.pdf
https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/resources/the-mobile-gender-gap-report-2018/
https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/resources/the-mobile-gender-gap-report-2018/
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الفجوات يف تقديم االحتياجات

فجــوات الوصــول: تميــل الفتيــات يف الــّدول المتأثـّـرة باألزمــات للتّســرب مــن المدرســة أكثــر مــن مثيالتهــا يف الــّدول غيــر المتأثــرة 

باألزمــات.

ًــا يف  ــّن 24 مليون ــات، منه ّــرة باألزم ــالد المتأث ــم يف الب ــن التّعلي ــرّبات م ــّن متس ــاة جميعه ــون فت ــن 69 ملي ــر م ــاك أكث ــام 2019 كان هن يف ع

ــم.12  ــول العال ــدارس ح ــات بالم ــر الملتحق ــات غي ــن الفتي ــل 54٪ م ــذا يمث ــة. وه ــة الثّانوي ًــا يف المرحل ــة و45 مليون ــة االبتدائي المرحل

معظم )54٪( الفتيات المتسرّبات من المدارس حول العالم يعشن يف البلدان المتأثّرة باألزمات13

اطلع عى مراعاة الفجوة، القسم رقم 4.1 والمرفق رقم 1 للمنهجيّة المستخدمة لتحديد الّدول المتأثّرة باألزمات )44 دولة(. إّن رقم 69 مليون فتاة متسرّبة من التّعليم   12
يف الّدول المتأثرة باألزمات هو تحديث إصدار الّشبكة المشتركة لوكاالت التّعليم يف حاالت الطوارئ لعام 2020: )الّشبكة المشتركة لوكاالت التّعليم يف حاالت الطوارئ(. )2020(. 
NY. https://inee.org/resources/20-years-of-inee ،عشرون عاًما من الّشبكة المشتركة لوكاالت التّعليم يف حاالت الطوارئ: إنجازات وتحّديات مجال التّعليم يف حاالت الطوارئ. نيو يورك

انظر الملحق رقم1 من ’’احذر الفجوة’’ للمنهجيّة المستخدمة لتحديد الّدول المتأثّرة باألزمات )44 دولة(. تمثل اإلحصائيات يف هذا التّقرير حول األطفال والفتيات   13
المتسرّبين من التّعليم يف الّدول المتأثّرة باألزمات تحديثًا إلصدار الّشبكة المشتركة لوكاالت التّعليم يف حاالت الّطوارئ لعام 2020: )الّشبكة المشتركة لوكاالت التّعليم يف حاالت 

 .NY ،الطوارئ(. )2020(. عشرون عاًما من الّشبكة المشتركة لوكاالت التّعليم يف حاالت الطوارئ: إنجازات وتحّديات مجال التّعليم يف حاالت الطوارئ. نيو يورك
https://inee.org/resources/20-years-of-inee

الفجوات

بقية العالمالّدول المتأثّرة باألزمات

J Arrendondo، IRC © 2009 ، كولومبيا

https://inee.org/resources/20-years-of-inee
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أكثــر مــن ُخمــس )21٪( اإلنــاث يف عمــر المرحلــة االبتدائيــة متســرّبات مــن التّعليــم يف الــّدول المتأثـّـرة باألزمــات، مقارنــًة بـــ 15٪ مــن الّذكــور. 

وهــذه المعــّدالت تزيــد عــن ضعــف المعــّدالت العالميــة لمعــّدالت التّســرب مــن المرحلــة االبتدائيــة )9٪ مــن اإلنــاث و7٪ مــن الّذكــور عــى 

مســتوى العالــم(. حيــث إّن الفتيــات الــاليئ يعشــن يف الــّدول المتأثـّـرة باألزمــات أقــل احتمــااًل الرتيــاد المــدارس يف أي مرحلــة مقارنــًة بالفتيــات 
يف البلــدان األخــرى ذات الّدخــل المحــدود والمتوســط.14 

أكثر من ُخمس )21٪( اإلناث يف عمر المرحلة االبتدائية متسرّبات من التّعليم، مقارنًة بـ 15٪ من الّذكور يف تلك البلدان، و 8٪ من األطفال 

عىل مستوى العالم.

ــة  ــة االبتدائي ّــرة باألزمــات للوصــول إىل إتمــام المرحل ــّدول المتأث ــاث عــى المســار الّصحيــح يف ال ــة، تســير اإلن اســتناًدا إىل التّوجهــات الحاليّ

يف عــام 2038 والمرحلــة اإلعداديــة يف عــام 2063 بنســبة 100٪. وهــذا يتجــاوز كثيــرًا أهــداف التّنميــة المســتدامة )SDG( لعــام 2030. ومــع 

ــع وصولهــم لهــذه األهــداف مــا بيــن عــام 2056 حــى 2101، عــى التـّـوايل.15 يرجــى 
ّ
ذلــك، فــإن اإلنــاث يتقّدمــن عــى الّذكــور، الذيــن مــن المتوق

مالحظــة أن هــذا التّخطيــط ال يأخــذ يف االعتبــار الفجــوات بيــن الجنســين الــي يمكــن أن تنجــم عــن إغــالق المــدارس نتيجــة لوبــاء كوفيــد-19، 

والــذي بــدأ عــام 2020.

استناًدا إىل التّوجهات الحالية، ستصل الفتيات إىل إتمام المرحلة اإلعدادية بنسبة 100٪ يف الّدول المتأثّرة باألزمات

حىت عام 2063 كحّدٍ أقل

اطلع عى مراعاة الفجوة، القسم رقم 4.10   14
تستند التّخطيطات الخطيّة للمؤلف إىل متوسط معّدالت إتمام المرحلتين االبتدائية واإلعدادية لكل من اإلناث والّذكور منذ عام 2010 حى عام 2018 يف الّدول المتأثّرة   15

باألزمات.

٪25

٪20

٪15

٪10

٪5

٪0

العالمالّدول المتأثّرة باألزمات

معّدل الذكور المتسرّبين من )المرحلة االبتدائية(معّدل اإلناث المتسرّبين من )المرحلة االبتدائية(

2030
هدف أهداف التّنمية 

)SDG( المستدامة

2036
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ــاً، ال يــزال وصــول اإلنــاث  الفجــوات بيــن الجنســين: باالضافــة اىل االشــخاص ذوي االعاقــة، واألكثــر فقــراً وكذلــك النازحيــن داخلي

ــا عــن الّذكــور يف الــّدول المتأثـّـرة باألزمــات. للتّعليــم متخلًّف

الفتــاة يف المرحلــة االبتدائيــة الــي تعيــش يف إحــدى الــدول المتأثـّـرة باألزمــات، أكثــر تعرًضــا للتّســرب مــن التّعليــم بنســبة 35٪ مقارنــة بأقرانهــا 

مــن الّذكــور.16 ال تــزال هنــاك فجــوات بيــن الجنســين يف هــذه البــالد يف إتمــام التّعليــم االبتــدايئ والثانــوي، والتّعليــم التّقــي والمهــي، والتّعليم 

ًــا مــا  العــايل.17 أمــا البيانــات المتعلّقــة بنتائــج التّعلــم يف المجتمعــات المتأثـّـرة باألزمــات محــدودة، ولكنهــا تشــير إىل أن تعلـّـم اإلنــاث غالب

يتخلـّـف عــن تعلـّـم الّذكــور.18 

كمــا أّن العديــد مــن البلــدان لــم تحقــق التّكافــؤ بيــن الجنســين يف تعييــن المعلّميــن واســتبقائهم، ال ســيّما يف المــدارس الثّانويـّـة. هــذه حلقــة 

مفرغــة حيــث تظهــر األدلــة أّن المراهقــات ذوات الخلفيــات المســتضعفة أكثــر عرضــة إلكمــال المرحلــة الثّانويــة عندمــا يتــّم تعليمهــّن مــن 

قبــل المعلّمــات أو يتــاح لهــّن الوصــول إليهــا. ويف المقابــل، تســاهم معــّدالت إكمــال اإلنــاث المنخفضــة يف نقــص المعلّمــات يف العديــد 

مــن الــّدول المتأثـّـرة باألزمــات، ويف ســياق النـّـزوح، ال ســيما يف مراحــل مــا بعــد المرحلــة االبتدائيــة. وهــذا بمثابــة عائــق إضــايف أمــام التحــاق 
الفتيــات بالمــدارس ووصولهــّن إليهــا.19

الّشكل 1- نسبة المعلّمات يف الّدول المتأثّرة باألزمات، مقارنة بالّدول ذات الّدخل المحدود والمتوسط

والمعّدالت العالمية )2019-2015(

المصــدر: تعتمــد المعــّدالت المتأثـّـرة باألزمــة عــى أحــدث نقــاط البيانــات للبلــدان المتضــرّرة مــن األزمــات )2015-2020(. اُســترجع يف الرابــع 

والعشــرين مــن نوفمبــر، عــام 2020 معهــد اليونيســكو لإلحصــاء. )الثــاين.(

 UIS.Stat. http://data.uis.unesco.org/

استناًدا إىل تقديرات معهد اليونسكو لإلحصاء )UIS( باستخدام بيانات خارج المدرسة لعام 2019 للبلدان الـ 44 المدرجة المتأثّرة باألزمات؛ مقّدم من معهد اليونسكو   16
لإلحصاء، مارس 2021. 

اطلع عى مراعاة الفجوة، القسمان رقم 4.1 و4.50  17
اطلع عى مراعاة الفجوة، القسم 4.3.  18

اطلع عى مراعاة الفجوة، القسم رقم 4.60  19
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ال تــزال الفتيــات مــن أكثــر العائــالت فقــرًا يف الــّدول المتأثـّـرة باألزمــات متخلّفــة بفــارق زمــي. فقــط ربــع )25٪( الفتيــات مــن الُخمــس األكثــر 

فقــرًا يكملــن مرحلــة مــا قبــل الثّانويــة، و 11٪ فقــط يكملــن مرحلــة مــا بعــد الثّانويــة، مقارنــة بـــ 87٪ و 51٪ مــن الفتيــات يف الخمــس األكثــر 
ثــراءً، عــى التـّـوايل.20

فقط 11٪ من الفتيات يف الُخمس األكثر فقرًا يف الّدول المتأثّرة باألزمات يكملن مرحلة ما بعد الثّانوية بحلول سّن التّخرج،

مقارنة بـ 51٪ يف الخمس األكثر ثراءً

تعــاين الفتيــات الــاليت يواجهــن عوامــل متداخلــة مــن التّهميــش نتيجــة للفقــر، أو العــرق، أو األصــل اإلثــي، أو الموقــع الجغــرايف، أو اإلعاقــة، 

وتشــهد حالــة األقليــات أكبــر اســتبعاد مــن التّعليــم.21  يمكــن لإلعاقــة ان تزيــد مــن خطــر تعــرض الفتيــات للعنف المبــى عى النــوع االجتمايع 

وخصوصــاً يف اوقــات األزمــات والطــوارئ. وقــد تشــعر العائــالت أن األطفــال ذوي اإلعاقــات، ال ســيّما الفتيــات، ينبــي بقاؤهــم يف المنــزل مــن 

أجــل حمايتهــم، ممــا يــؤدي إىل االفتقــار التـّـام لوصــول التّعليــم ألولئــك الفتيــات.22 

اطلع عى مراعاة الفجوة، القسم رقم 4.20  20
Still left behind: Pathways to inclusive education for girls with disabilities .)2017( .Leonard Cheshire Disability & UNGEI  21

 https://www.ungei.org/publication/still-left-behind .
اطلع عى مراعاة الفجوة، القسم رقم 3.10  22

الُخمس 
األكثر فقرًا
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األكثر ثراءً

٪٦٠ ٪٥٠ ٪٤٠ ٪٣٠ ٪٢٠ ٪١٠ ٪٠

https://www.ungei.org/publication/still-left-behind
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تميــل الفجــوات بيــن الجنســين يف التّســجيل بيــن الّســكان المشــرّدين إىل أن تكــون أكبــر بكثيــر مــن تلــك الموجــودة بيــن الّســكان غيــر النّازحيــن 

يف البلــدان المتأثـّـرة باألزمــات. وعــى الّصعيــد العالمــي، هنــاك 27٪ مــن الفتيــات الالجئــات يف المــدارس الثّانويــة مقارنــة بـــ 36٪ مــن األوالد. 

وتشــير أحــدث البيانــات الّصــادرة عــن مفوضيـّـة األمــم المتّحدة الّســامية لشــؤون الالجئيــن إىل أن التحــاق الفتيات الالجئــات بالمــدارس الثّانوية 

لــم يتقــدم يف ظــل تحســن التحــاق األوالد بالمــدارس خــالل العــام المــايض.23 وتشــير البيانــات مــن مركــز النـّـزوح القســري- النـّـزوح الّداخــي يف 
شــرق إفريقيــا إىل أّن الفجــوات بيــن الجنســين يف االلتحــاق أعــى مــن المعــّدالت الوطنيــة ويمكــن أن تــزداد الفجــوة نتيجــة للنـّـزوح القســري.24

وعىل الّصعيد العالمي، هناك 27٪ من الفتيات الالجئات يف المدارس الثانوية، مقارنة بـ36٪ من األوالد

اطلع عى مراعاة الفجوة، القسم رقم 4.4، ومفوضيّة األمم المتحدة الّسامية لشؤون الالجئين. )2020a(. مًعا من أجل تعليم الالجئين. تقرير التّعليم 2020.  23
https://www.unhcr.org/uk/publications/education/5f4f9a2b4/coming-together-refugee-education-education-report-2020.html

عدت ورقة 
ُ
اطلع عى مراعاة الفجوة، القسم رقم 4.4 ومراقبة التّهجير الّداخي )2020b( .)IDMC(. آثار التّهجير الّداخي عى التّعليم يف أفريقيا جنوب الّصحراء الكبرى. أ  24

معلومات أساسيّة لعام 2020 لتقرير رصد التّعليم العالمي، الّشمول والتّعليم 
https://www.internal-displacement.org/sites/default/files/publications/documents/2020%20backround%20paper%20FINAL%20IDMC.pdf
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حمايــة الفجــوات: هنــاك فجــوة يف الوصــول للتّعليــم أثنــاء األزمــات ممــا يجعــل الفتيــات أكثــر عرضــًة للتّعنيــف وســوء المعاملــة، 

ومــن الممكــن أن يــؤدي هــذا إىل تــرك الّدراســة بشــكل دائــم.

التّعليــم حــق أســايس. فهــو أيًضــا يقــوم بحمايــة حقــوق الغيــر. يحــّد الّذهــاب إىل المدرســة مــن تعــرض الفتيــات للعنــف المبــي عــى النـّـوع 

االجتمــايع، ولكنـّـه ال يقــي عليــه. فالفتيــات الــاليت يرتــدن المــدارس أقــل عرضــة لتجربــة الممارســات المؤذيــة، كتشــويه األعضــاء التّناســلية 

لإلنــاث، وزواج األطفــال، واالتجــار بالبشــر. ولكــّن األزمــات مــن شــأنها أن تعيــق وصــول الفتيــات للتّعليــم، ممــا يــؤدي إىل الّســقوط يف دوامــة 

فقــدان الحمايــة والتّســرب النّهــايئ مــن المدرســة )انظــر الشــكل 2(.

الشكل 2: تعليم الفتيات وحمايتهن حلقة مفيدة يمكن أن تصبح دوامة سلبية إذا كسرتها حالة الطوارئ

ــد  ــف ض ــارة والعن ــات الّض ــن الممارس ــرى م ــكال األخ ــال، واألش ــر، وزواج األطف ــل المبك ــتويات الحم ــادة مس ــات إىل زي ــؤدي األزم ــا ت ــا م ً غالب

النّســاء والفتيــات. وتــؤدي هــذه التّهديــدات إىل ارتفــاع معــّدالت تســرّب الفتيــات مــن المدرســة.25 قامــت معظــم الــّدول المتأثـّـرة باألزمــات 

بإزالــة القيــود القانونيــة عــى التحــاق الفتيــات الحوامــل بالمدرســة، بمــا يف ذلــك التّغييــرات األخيــرة عــى القانــون يف بورونــدي، والموزمبيــق، 
وزيمبابــوي، ولكــن غالبـًـا مــا تبــى الحواجــز عــى المجتمــع المحــي.26

رغــم أّن التّعليــم يجــب أن يحمــي حقــوق الفتيــات، ال يــزال هنــاك العديــد مــن المواقــف الــي تكــون فيهــا الفتيــات غيــر آمنــات يف المدرســة. 

فمعــّدالت العنــف المبــي عــى النـّـوع االجتمــايع المرتبــط بالمدرســة، بمــا يف ذلــك »الجنــس مقابــل العالمــات« واالغتصــاب المرتكــب مــن 

ــات  ــل الفتي ــات. وتظ ــرة باألزم ّ ــياقات المتأث ــن الّس ــد م ــة يف العدي ــة، مرتفع ــن وإىل المدرس ــق م ــة يف الّطري ــوء المعامل ــاتذة وس ــل األس قب

والمعلّمــات يف العديــد مــن الّســياقات عرضــة لخطــر الهجــوم المســتهدف عــى أســاس جنســهن.27 

انظر »انتبه للفجوة«، القسم رقم 3.10  25
اطلع عى “مراعاة الفجوة”، القسم رقم 2.2  26
اطلع عى “مراعاة الفجوة”، القسم رقم 3.2  27

يعزّز تعليم الفتيات وحمايتهن بعضهن 

البعض، مّما يؤّدي إىل نتائج إيجابية 

تعود عىل المجتمع بأسره. حيث يكبرون 

ليصبحوا مواطنين منتجين ومستنيرين 

يحمون حقوق اآلخرين.

ولكن عندما تعيق حاالت الطوارئ وصول 

الفتيات للتّعليم، فهذا يؤدي إىل الّسقوط 

يف دوامة فقدان الحماية والتّسرب 

النّهايئ من المدرسة، مما يجعل الفتيات 

ومجتمعاتهّن أقّل قدرة عىل الّصمود يف 

مواجهة األزمات المستقبليّة. فيصبحن 

أكثر تعرًضا للتّعنيف والممارسات الّضارة، 

كما يمنعن من ممارسة حقوقهم كنساء 

متمكّنات ومّطلعات.
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يمكــن أن تكــون برامــج التّعليــم البديــل )انظــر اإلطــار 2( فّعالــة بشــكل خــاص يف دعــم تعليــم الفتيــات يف الّســياقات الــي تجعــل فيهــا 

ــام بهــا يف  ــات عــى القي ــر الفتي ــر مدفوعــة األجــر الــي تجب ــة غي مخــاوف الّســالمة - خاّصــة الخــوف مــن العنــف الجنســاين وأعمــال الرّعاي

المنــزل – وصــول الفتيــات للتّعليــم الرّســمي أمــرًا صعبـًـا. ومــع ذلــك، ولــي يكــون لبرامــج التّعليــم البديلــة تأثيــر دائــم أو لتكــون مســتدامة خــالل 

األزمــة الممتــدة، يجــب التّحقــق مــن صحتهــا ودمجهــا يف سياســات وأنظمــة التّعليــم الوطنيـّـة.28 وتحتــاج الفتيــات أيًضــا إىل الوقــت واإلرشــاد 

والمــواد التّعليميــة والوصــول إىل اإلنترنــت للتّعلــم وإنجــاز الواجبــات المنزليــة والمهــام واالمتحانــات. 

اإلطار 2: أمثلة عىل التّعليم البديل للفتيات يف سياقات األزمات والنّزوح

ــر 
ّ
ــّم تشــغيلها يف إطــار زمــي متســارع. يمكــن لهــذه البرامــج أن توف ــة ومناســبة للعمــر، يت ــم المتســارع برامــج مرن برامــج التّعلي

ــك.29  ــدايئ مــن أجــل تعويــض ذل ــم االبت ــاليئ فاتهــّن التّعلي ــابات ال الفــرص للمراهقــات والّش

يف كوكــس بــازار، تقــل احتماليــة حضــور فتيــات الروهينغيــا الالجئــات لمراكــز التّعلــم بســت مــرات مقارنــة بأقرانهــن الّذكــور نتيجــة 

للمعاييــر االجتماعيــة والثّقافيــة الرّاســخة الــي تقيـّـد حريــة الفتيــات المراهقــات وتحركهــّن. وفــرت اليونيســيف وشــريكتها المحليــة 

CODEC مســاحة ألفــراد المجتمــع لتجريــب نمــوذج تعليمــي »للحصــص المخّصصــة للفتيــات فقــط«. يتــّم يف هــذه الحصــص 

تشــجيع الفتيــات المراهقــات عــى بنــاء شــبكاتهّن االجتماعيــة، وتلــي الّدعــم العاطــيف واإلرشــاد ومحــو األميــة ومهــارات حــل 

المشــكالت كذلــك. 

كان توفيــر التّعليــم المجتمــي يف أفغانســتان اســتراتيجية رئيســة للرّفــع مــن وصــول الفتيــات إىل التّعليــم يف المناطــق القرويــة 

والنّائيــة، بمــا يف ذلــك توفيــر المــواد التّعليميــة لألطفــال الذيــن ال يمكنهــم الوصــول إىل التّلفزيــون أو التّعليــم المتنّقــل. وقــد أثبتــت 

هــذه المراكــز قدرتهــا عــى الّصمــود بشــكل خــاص خــالل أزمــة كوفيــد - 19.

المصدر مراعاة الفجوة القسم 2.3؛ دراسة حالة 8 )كوكس بازار(؛ ودراسة حالة 4 )أفغانستان(

اطلع عى مراعاة الفجوة، القسم رقم 2.3  28
29 Accelerated Education Working Group. )2017(. Guide to the accelerated education principles. UNHCR. https://inee.org/resources/accelerated-educa.-
tion-guide-principles
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الفجوات يف التّمويل ويف آليّاته

فجوات التّمويل: ال يزال التّمويل المحيل والّدويل لتعليم الفتيات والنّساء يف األزمات منخفًضا جًدا.

ــالن  ــه يف إع ــوص علي ــو المنص ــى النّح ــم ع ــى التّعلي ــاق ع ــداف اإلنف ــات بأه ــن األزم ــرّرة م ــدان المتض ــة يف البل ــات الوطني ــيف الحكوم ال ت

إنتشــون المعتمــد يف المنتــدى العالمــي للتّعليــم يف عــام 2015، حيــث تنفــق يف المتوســط 3.7٪ فقــط مــن النّاتــج المحــي اإلجمــايل عــى 
التّعليــم، مقابــل أن يكــون الهــدف 5٪. فقــط عــدد قليــل مــن البلــدان مــن تــيف جزئيـًـا أو كليـًـا بالهــدف.30 

بينمــا ارتفعــت نســبة المســاعدات اإلنســانية المخّصصــة للتّعليــم مــن ٪1.0 ســنة 2014 إىل ٪2.9 ســنة 2019، ال تــزال فجــوات التّمويــل كبيــرة، 

حيــث تــّم تمويــل أقــّل مــن نصــف جميــع النـّـداءات. وتوجــد أيًضــا درجــة عاليــة مــن عــدم القــدرة عــى التّنبــؤ بنســبة نــداءات التّعليــم الــي 
يتــّم تمويلهــا.31

الّشكل 3 - نسبة المساعدات اإلنسانية الموجهة للتّعليم ما بين 2019-2010

المصدر مكتب األمم المتحدة لتنسيق الّشؤون اإلنسانيّة. )2020(. النّداءات وخطط االستجابة. دائرة التّتبع المايل.

 https://fts.unocha.org/appeals/overview/2020.

اطلع عليه بتاريخ 8 أكتوبر 2020. 

يعــّد تتبــع التّمويــل اإلجمــايل لتعليــم الفتيــات يف حــاالت الطــوارئ واألزمــات الممتـّـدة مهمــة صعبــة بســبب القصــور يف التّمويــل المحــّي 

ــرة حــى اآلن لتتبـّـع مقــدار التّمويــل، ســواء كان ذلــك عــى 
ّ
وآليــات اإلبــالغ عــن المســاعدات الّدوليــة. فعــى ســبيل المثــال، البيانــات غيــر متوف

المســتوى المحــي أو الــّدويل، الموجــه بشــكل خــاص نحــو دعــم تعليــم الفتيــات يف األزمــات.

اطلع عى مراعاة الفجوة، القسم رقم 5.1.  30
اطلع عى مراعاة الفجوة، القسم رقم 5.2  31
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ــرات يف  فجــوة شــفافيّة المســاعدات: يعــد تتبّــع التّمويــل العالمــي لتعليــم الفتيــات والنّســاء يف األزمــات تحّديـًـا، ويتطلـّـب تغيّ

كيفيــة اإلبــالغ عــن المســاعدات الّدوليــة.

قــات 
ّ
تتبــع أنظمــة المســاعدات اإلنســانية الّدوليــة وأنظمــة تمويــل التّنميــة اإلنفــاق عــى التّعليــم بطــرق مختلفــة. وهــذا يجعــل مراقبــة تدف

المســاعدات التّعليميــة إىل الّســكان المتضرّريــن مــن األزمــة أمــرًا صعبـًـا. ال تتضّمــن أنظمــة التّتبــع المــايل للمســاعدات اإلنســانية32 باســتمرار 

المؤشــرات الجندريــة، ولذلــك ال يمكــن تقديــر مقــدار المســاعدة الــي تذهــب لتعليــم الفتيــات والنّســاء. 

يشــمل التّتبــع المــايل لمســاعدات التّنميــة للتّعليــم33 مؤشــرًا جندريـًـا، لكــن ال يمكــن التّمييــز، عــن طريــق أنظمــة اإلبــالغ الحاليــة، عــن مقــدار 
المســاعدة الــي ســتوّجه إىل الّســكان المتضرّريــن مــن األزمــات داخــل البلــدان.34

الّشكل 4 - نسبة المساعدات التّنموية اليت تستهدف المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ما بين، 2010 - 2018

المصدر: نظام اإلبالغ الخاّص بالجهات الّدائنة التّابع لمنظمة التّعاون االقتصادي والتّنمية. 

https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=crs1 

اطلع عليه بتاريخ 10 أكتوبر 2020.

.)UN OCHA FTS( يستخدم مراعاة الفجوة بيانات من خدمة التّتبع المايل الخاصة بمكتب األمم المتحّدة لتنسيق الّشؤون اإلنسانيّة  32
يستخدم مراعاة الفجوة بيانات من نظام تقارير الّدائنين التّابع لمنظمة التّعاون االقتصادي والتّنمية.  33

اطلع عى مراعاة الفجوة، القسم 5.  34

٪70

٪60

٪50

٪40

٪30

٪20

٪10

٪0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

ما بعد الثّانويالثانويةأسايسغير محّدد

https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=crs1


17 سّد الفجوة: النّهوض بتعليم الفتيات يف األزمات والنّزاعات

الفجوات يف البيانات

فجــوات يف البيانــات المتعلّقــة بنقــاط الّضعــف المتداخلــة: تفتقــر البيانــات المّصنفــة حســب النّــوع االجتمــايع وغيرهــا مــن البيانــات 

المّصنفــة حســب الثّغــرات، ممــا يــؤدي إىل االســتبعاد. 

ــر بيانــات التّعليــم المصنّفــة حســب نقــاط الّضعــف األخــرى الــي تتقاطــع مــع النّــوع االجتمــايع، مثــل العمــر والموقــع 
ّ
نــادرًا مــا تتوف

الجغــرايف والّديــن والعــرق وحالــة اإلعاقــة، يف ســياقات األزمــات. غالبـًـا مــا تكــون هــذه الفئــات المفقــودة مــن البيانــات، األشــخاص األكثــر 

ــات. ــع الّسياس ــج وصن ــداد البرام ــن إع ــتبعادهم م ــم واس ــًدا تجاهله ــهل ج ــن الّس ــم، وم ــّق يف التعلي ــدان الح ــااًل لفق احتم

ًــا،  ــة بالتّعليــم يف حــاالت التّهجيــر القســري، والمصنّفــة حســب الجنــس والعمــر، وخاصــة بالنّســبة للنّازحيــن داخلي ال تــزال البيانــات المتعلّق

تمثــل فجــوة كبيــرة )انظــر اإلطــار 3(. مــن الممكــن أن تكــون مالييــن الفتيــات الــاليت يعشــن يف حالــة تهجيــر قســري مفقــودات مــن البيانــات 
المتاحــة حــول االلتحــاق بالمــدارس والتّعلــم.35

اإلطار 3: الحاجة إىل تطوير تدابير مشتركة من أجل المجموعات المعرّضة للهجوم

يتــّم جمــع البيانــات المتعلّقــة بتعليــم األشــخاص النّازحيــن داخليـًـا )IDPs( واإلبــالغ عنهــا مــن خــالل بعــض أنظمــة بيانــات التّعليــم 

المحليّــة وتقييمــات االحتياجــات اإلنســانيّة. ومــع ذلــك، فــإّن التّقاريــر مجــزّأة. فالمنهجيــات المختلفــة وعــدم وجــود توافــق يف 

اآلراء حــول كيفيــة تحديــد النّازحيــن داخليـًـا يجعــل مــن الّصعــب تجميــع ومقارنــة البيانــات. إضافــة إىل ذلــك، يســاهم هــذا االفتقــار 

ــر بيانــات التّعليــم المحليــة والعالميــة للنازحيــن داخــاًل. )شــيبرد وآخــرون.، 2021(.
ّ
إىل اإلجمــاع يف عــدم توف

تلــى جمــع البيانــات حــول اإلعاقــة تحّديــات مماثلــة يف المــايض. تأّســس فريــق واشــنطن الخــاّص بإحصــاءات اإلعاقــة ســنة 2001 

ــتخدام  ــّم اآلن اس ــرّأي. يت ــتطالعات ال ــدادات واس ــبة للتّع ــة المناس ــس اإلعاق ــر مقايي ــأن تطوي ــق يف اآلراء بش ــاء تواف ــل بن ــن أج م

مجموعــات األســئلة الخاّصــة بالفريــق عــى نطــاق واســع، ويتــّم كذلــك دمجهــا يف مصــادر بيانــات التّعليــم الوطنيــة بمــا يف ذلــك 

 .)MICS( والّدراســة االســتقصائية لمجموعــة المؤشــرات المتعــّددة )DHS( الّدراســات االســتقصائيّة الّديموغرافيــة والّصحيــة

المصــادر: شــيبرد، د.، باكنــر، إ.، ســمايي، أ.، وهاتــش، ر. )2021( تحديــد النّظــام البيــي لبيانــات التّعليــم لألشــخاص النّازحيــن داخليـًـا يف الّشــرق األوســط ومــا 

وراءه: المشــاكل والتّحديــات والتّوصيــات. الّشــرق األوســط ألبحــاث التّعليــم والتّدريــب والّدعــم )MEERS(، الوكالــة األمريكيــة للتّنميــة الّدوليــة
)USAID(
https://www.eccnetwork.net/sites/default/files/media/file/Mapping%20the%20Ecosystem%20of%20Education%20Data%20for%20
IDPs.pdf 

فريق واشنطن الخاّص بإحصاءات اإلعاقة:
www.washingtongroup-disability.com 

فجــوات التّعليــم والّســالمة: ال توجــد بيانــات كافيــة حــول نتائــج التّعلــم والّســالمة المدرســيّة بالنّســبة للفتيــات والنّســاء يف ســياقات 

األزمات

عــى الرّغــم مــن أّن البيانــات المتعلّقــة بنتائــج تعلـّـم الفتيــات أصبحــت متاحــة بشــكل أكبــر عــى مســتوى المشــروع، إال أنّهــا ال تــزال غيــر متاحــة 

عــى نطــاق واســع عــى المســتوى المحــي يف أشــكال تجعــل مــن الممكــن تتبــّع التّقــدم والفصــل بيــن الفتيــات والفتيــان، وبيــن المتأثّريــن 

بشــكل مباشــر باألزمــات واألشــخاص، وحــى األشــخاص األقــل تأثـّـرًا.36 يقــّدم اإلطــار 4 مثــااًل لمبــادرة تتيــح مثــل هــذه البيانــات عــى مســتوى 

المشــروع.

يجــري تطويــر أنظمــة جمــع البيانــات حــول العنــف يف المــدارس، وال ســيّما العنــف المبــي عــى النّــوع االجتمــايع والهجمــات عــى 

المؤسســات التّعليميــة، لكنّهــا لــم تتّطــور بعــد بشــكل كاف لتقديــم تقديــرات موثوقــة وقابلــة للمقارنــة لمعــّدالت االنتشــار يف معظــم البلــدان 

اطلع عى مراعاة الفجوة، القسم رقم 4.4  35
اطلع عى مراعاة الفجوة، القسم رقم 4.3  36

https://www.eccnetwork.net/sites/default/files/media/file/Mapping%20the%20Ecosystem%20of%20Education
https://www.eccnetwork.net/sites/default/files/media/file/Mapping%20the%20Ecosystem%20of%20Education
http://www.washingtongroup-disability.com 
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المتأثّــرة باألزمــات.37 أصبــح إعــالن المــدارس اآلمنــة38 وتقاريــر االئتــالف العالمــي لحمايــة التّعليــم مــن االعتــداء )GCPEA( آليــات رئيســية 

ــة.  ــّدويل إىل هــذه القضي ــاه ال للتّصــدي للهجمــات عــى المــدارس ولفــت االنتب

اإلطار 4: تقييمات التّعلم الي يقودها المواطنون يف سياق الالجئين

أجــرى UWEZO، وهــو برنامــج لتقييــم التّعلــم يقــوده المواطنــون, تقييًمــا يف مناطــق توطيــن الالجئيــن يف شــمال أوغنــدا. وجــدوا 

أن أكثــر مــن 90٪ مــن أطفــال الّصــف الثّالــث غيــر قادريــن عــى القــراءة والفهــم والقســمة. النّتائــج كانــت منخفضــة بشــكل متســاِو 

ــر  ــم بيــن الالجئيــن وغي ــر الالجئيــن. كمــا أشــار التّقييــم إىل الفــروق بيــن الجنســين يف نتائــج التّعل بالنّســبة لألطفــال الالجئيــن وغي

الالجئيــن. يف معظــم الحــاالت كانــت هــذه االختالفــات لصالــح األوالد.

المصدر Uwezo. )2018(. هل يتعلّم أطفالنا؟ تقييم التّعلّم Uwezo يف بيئات الالجئين يف أوغندا. تواوزا، شرق إفريقيا.
https://learningportal.iiep.unesco.org/en/library/are-our-children-learning-uwezo-learning-assessment-in-refugee-contexts-in-
uganda 

اطلع عى مراعاة الفجوة، القسم رقم 3.2  37
إعالن المدارس اآلمنة هو اتّفاق سيايّس حكومّي دويّل يحّدد التزام الموقعين بتعزيز حماية التّعليم من الهجمات وتقييد استخدام المدارس والجامعات لألغراض   38

/https://ssd.protectingeducation.org/endorsement . 2020(. موافقات إعالن المدارس اآلمنة( GCPEA .العسكريّة

https://learningportal.iiep.unesco.org/en/library/are-our-children-learning-uwezo-learning-assessment-in-refugee-contexts-in-uganda 
https://learningportal.iiep.unesco.org/en/library/are-our-children-learning-uwezo-learning-assessment-in-refugee-contexts-in-uganda 
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إعداد البرامج

يجــب أن تتضّمــن جميــع البرامــج اســتراتيجيات تــرايع النـّـوع االجتمــايع لضمــان حمايــة حقــوق الفتيــات وحصــول الفتيــات عــى فــرص  	

التّعلــم قبــل وأثنــاء وبعــد األزمــة. 

يجــب أن تأخــذ اســتجابات التّعليــم الوطنيـّـة والّدوليـّـة يف أوقــات األزمــات، بمــا يف ذلــك وبــاء كوفيــد-19، يف االعتبــار الكامــل المخاطــر  	
اإلضافيــة والعوائــق الــي تحــول دون تعلـّـم الفتيــات.39

يجــب أن تحافــظ الّسياســات والبرامــج الوطنيــة والّدوليــة عــى إدمــاج الفتيــات المتأثـّـرات بالنـّـزاع يف أنظمــة التّعليــم والتّدريــب الرّســمية  	

والوطنيــة كهــدف أســايس. وهــذا يتّطلــب دعــم أنظمــة التّعليــم الوطنيــة لزيــادة القــدرات والمرونــة والّصمــود يف مواجهــة األزمــات. 

ــح  	 ــل مبتكــر يمن ــم بدي ــر تعلي ــا لتوفي ــّدويل والمجتمــع المــدين والحكومــات العمــل مًع ــاء القــدرات، يجــب عــى المجتمــع ال ــاء بن أثن

ــتقبل.  ــب يف المس ــمي والتّدري ــم الرّس ــة التّعلي ــارات لمواصل ــع مس ــد، م ــم المعتم ــول إىل التّعل ــة الوص ــاء إمكاني ــات والنّس الفتي

يجــب أن يضمــن التّعليــم يف حــاالت األزمــات أن تقــّدم خطــط وبرامــج العــودة إىل المدرســة دعًمــا إضافيـًـا للفتيــات األكثــر تهميًشــا، بمــا  	

يف ذلــك الفتيــات الــاليئ فاتهــّن التّعلــم والفتيــات المتزّوجــات أو الحوامــل أو الــاليت يربيــن األطفــال.

يجــب زيــادة وضــع البرامــج عبــر القطاعــات لمعالجــة الحواجــز المتعــّددة الجندريــة الــي تحــول دون تعليــم الفتيــات يف األزمــات، مثــل  	

عــدم الوصــول إىل تكنولوجيــا التّعلــم يف المنــزل، والعمــل المنــزيل وتقديــم الرّعايــة، والحمــل المبكــر، وزواج األطفــال، والعنــف المبــي 

عــى النـّـوع االجتمــايع وأشــكال أخــرى للممارســات الّضــارة والعنــف ضــّد النّســاء والفتيــات.

يجــب تعزيــز أنظمــة التّعليــم لضمــان حصــول جميــع األطفــال ذوي اإلعاقــة، بمــا يف ذلــك الفتيــات، عــى تعليــم جيـّـد - وهــذا يســتلزم  	

ــر( الــي تدخــل يف الميزانيــة الّشــمول وتحتــوي عــى أهــداف  تطويــر خطــط قطــاع التّعليــم الّشــامل )بــدءًا مــن تعليــم األطفــال المبكّ
محــّددة للفتيــات ذوات اإلعاقــة.40

اطلع عى، عى سبيل المثال، الّشبكة المشتركة لوكاالت التّعليم يف حاالت الطوارئ )2020( كوفيد-19: النّوع االجتمايع والتّعليم يف حاالت الّطوارئ - نقاط رئيسة   39
لمراعاتها

https://inee.org/blog/covid-19-gender-and-eie-key-points-consider
تستمد اإلجراءات الواردة يف هذا القسم أيًضا من ورقة موقف مجموعة العمل المناصرة للتعليم G7 وتتوسع فيها، 5-10-25: 5 سنوات لتنفيذ 10 إجراءات لوضع تعليم   40

الفتيات عى المسار الّصحيح بحلول عام 2025. يرجى االطالع
 https://sendmyfriend.org/wp-content/uploads/2021/03/G7-Education-Working-Group-5-10-25-Document.pdf

اإلجراءات

NRC ،كولومبيا ، 2019 © مارسيال أوالريت
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الّسياسة والتّخطيط

يجــب عــى واضــي الّسياســات والحكومــات ضمــان عــودة آمنــة إىل المدرســة ومنــع المزيــد مــن فقــدان التّعلــم للفتيــات أثنــاء وبعــد  	

ــاق  ــول اللّح ــة لفص ــي األولوي ــي تع ــج ال ــر البرام ــم وتطوي ــاء، ودع ــة للوب ــة الجندري ــار االقتصادي ــة اآلث ــالل معالج ــن خ ــد-19 م كوفي

بالرّكــب الــي يمكــن الوصــول إليهــا بشــكل كامــل، ومعالجــة الّصحــة النّفســية واحتياجــات الرّفاهيــة، وتســريع الجهــود لتخفيــف أو ســّد 
الفجــوة الرّقميــة للفئــات األكثــر تهميًشــا.41

يجــب عــى الحكومــات والجهــات المانحــة وصنــاع الّسياســات تطويــر وتمويــل وتأســيس بيئــات تعليميّــة آمنــة وشــاملة لألطفــال مــن  	
جميــع الهويّــات الجندريــة.42

يجــب عــى الحكومــات وصانــي الّسياســات إدراج تركيــز أقــوى عــى النّــوع االجتمــايع يف سياســات وبرامــج التّعليــم يف ســياقات  	

األزمــات. ويمكــن أن يشــمل ذلــك وضــع ميزانيــة وتخطيــط قطــايع مــراٍع للمنظــور الجنــدري.

يجب عى أصحاب الّشأن الوطنيين والّدوليين تعزيز القدرات طويلة األجل ألنظمة التّعليم الوطنية لالستجابة لالضطرابات.  	

يجــب عــى الحكومــات الوطنيــة والجهــات الفاعلــة الخاّصــة باألعمــال اإلنســانية إعطــاء األولويــة الســتعادة حصــول الفتيــات والنّســاء  	

عــى تعليــم وتدريــب آمــن وجيّــد ضمــن االســتجابات األوليّــة لألزمــات، وتقليــل المــّدة الــي يقضونهــا دون ذلــك.

يجــب أن تتضّمــن سياســات وخطــط تعليــم الالجئيــن اســتراتيجيات واضحــة لضمــان حصــول المزيــد مــن الفتيــات والنّســاء عــى التّعليــم  	

والتّدريب.

يجــب عــى الحكومــات دمــج التّعليــم البديــل يف سياســات التّعليــم الوطنيــة بحيــث يتــّم االعتــراف بتعلـّـم الطــالب واعتمــاده، وإنشــاء  	

مســارات الّدخــول أو إعــادة الّدخــول يف نظــام التّعليــم الرّســمي.

يجــب عــى أصحــاب الّشــأن الّدولييــن والوطنييــن إعطــاء األولويــة لمراجعــة ومراقبــة الحمايــة القانونيــة والّسياســية الــي تعالــج الحواجــز  	

ــة القانونيــة لحــق جميــع  ــه. وهــذا يشــمل الحماي ــة الــي تمنــع الفتيــات مــن الوصــول إىل التّعليــم وإكمال ــر الجندري الهيكليــة والمعايي

الفتيــات يف الحصــول عــى التّعليــم االبتــدايئ والثّانــوي المجــاين، بمــا يف ذلــك الحوامــل واللــوايت يربيــن األطفــال، فضــالً عــن الحمايــة 

القانونيــة مــن زواج األطفــال. 

يجــب تعزيــز األطــر القانونيــة الــي تمنــع العنــف داخــل المــدارس، ووضــع أنظمــة حمايــة لدعــم اإلبــالغ عــن مرتكــي العنــف المبــي  	

عــى النـّـوع االجتمــايع المرتبــط بالمدرســة وإبعادهــم وإدانتهــم.

التّمويل

ــة، أو اإلنســانية أو  	 ــة منهــا أو الوطني ــل الــي تدعــم التّعليــم يف ســياقات األزمــات، ســواء الّدولي يجــب أن تكــون جميــع تدفقــات التّموي

ــة، مســتجيبة للنّــوع االجتمــايع.  التّنموي

يجــب عــى المانحيــن االســتمرار يف إعطــاء األولويــة للتّمويــل اإلنســاين، حيــث ال يــزال يتــّم تلبيــة أقــل مــن نصــف جميــع طلبــات النـّـداءات  	

اإلنســانية للتّعليم. 

يجــب زيــادة اإلنفــاق الوطــي بنســبة 36٪ للبلــدان المتأثـّـرة باألزمــات للوصــول إىل الحــّد األدىن مــن اإلنفــاق عــى التّعليــم المســتهدف  	
مقارنــة بالنّاتــج المحــّي اإلجمــايل. للوصــول إىل النّســبة المســتهدفة مــن اإلنفــاق الحكومــي، يجــب زيــادة اإلنفــاق الوطــي بنســبة ٪27.43

يجــب أن يصبــح مؤشــر النـّـوع االجتمــايع للتّمويــل اإلنســاين للتّعليــم إلزاميـًـا ويجــب تضميــن البيانــات يف خدمــة التّتبــع المــايل التّابعــة  	

لمكتــب تنســيق الّشــؤون اإلنســانية التّابــع لألمــم المتحــدة. وهــذا مــن شــأنه أن يجعــل مــن الممكــن تقديــر حّصــة المســاعدة اإلنســانيّة 

المخّصصــة لتعليــم الفتيــات والنّســاء. 

41  المرجع نفسه.

42  المرجع نفسه.
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ــة بهــدف ســّد فجــوة المعلومــات حــول مقــدار  	 ــاون االقتصــادي والتّنمي ــالغ عــن الّدائنيــن يف منظمــة التّع يجــب مراجعــة نظــام اإلب

ــا إذا كان  ــر يف م ــك النظ ــمل ذل ــن أن يش ــدان. يمك ــل البل ــات داخ ــن األزم ــن م ــكان المتضرّري ــب إىل الّس ــي تذه ــة ال ــاعدة اإلنمائي المس

ــا. ً ــح إلزامي ــب أن يصب ــه يف 2018 يج ــّم تقديم ــذي ت ــوارئ ال ــاالت الط ــم يف ح ــل التّعلي ــويع لتموي ــون الط ــتخدام القان اس

ــول عــام 2025، وتخصيــص  	 ــذ الكامــل إلعــالن شــارلوفوا بحل ــالزم لضمــان التّنفي ــل ال ــن تكريــس الّسياســات والتّموي يجــب عــى المانحي

ــان عــى قــدم المســاواة.44  ــات والفتي ــم للفتي ــج التّعل ــق نتائ ــل التّعليــم يف حــاالت الطــوارئ للبرامــج المصّممــة لتحقي تموي

ــر عــن األوالد يف  	 ــة بشــكل كبي ــر التّمويــل المخّصــص لدعــم تعليــم الفتيــات يف الّســياقات الــي تظــل فيهــا الفتيــات متخلّف يجــب توفي

الحصــول عــى التّعليــم، مثــل الفتيــات الالجئــات والفتيــات النّازحــات داخليـًـا وذوي اإلعاقــة والفتيــات مــن أفقــر األســر. يمكــن أن يشــمل 

ذلــك الّصناديــق العالميـّـة المخّصصــة أو التّمويــل عــى مســتوى النّظــام الــذي يعتمــد عــى النّتائــج الوطنيـّـة الــي توّضــح زيــادة الوصــول 

والتّعلــم للفتيــات المتأثـّـرات باألزمــات.

جمع البيانات ورصدها وتحليلها 

ينبــي أن تتضّمــن أنظمــة البيانــات الوطنيــة، بدعــم مــن مجتمــع المانحيــن الــّدويل، بيانــات عــن الوصــول إىل التّعليــم والتّعلــم للّســكان  	

المتضرّريــن مــن األزمــات، بمــن فيهــم المشــرّدون داخليـًـا والالجئــون.

يجــب أن تقــوم أنظمــة بيانــات التّعليــم الوطنيــة وتقييمــات االحتياجــات اإلنســانية وأنظمــة مراقبــة البرامــج، يف الحــّد األدىن، بجمــع  	

البيانــات المصنّفــة حســب الجنــس والعمــر واإلعاقــة واإلبــالغ عنهــا.

يجب عى المجتمع الّدويل النّظر يف دعم وكالة واحدة متعّددة األطراف لتنسيق جمع البيانات عن النّازحين داخليًا. 	

يجــب عــى شــركاء التّنميــة دعــم الحكومــات للتّأكــد مــن أّن تقييمــات التّعلّــم الوطنيــة تشــمل الّســكان المتضرّريــن مــن األزمــات،  	

وتصنيفهــا حســب الجنــس والّســن وحالــة النّــزوح والموقــع وغيــر ذلــك مــن عالمــات االســتبعاد.

يجــب أن تقــوم برامــج التّعليــم الــي تســتهدف الّســكان المتضرّريــن مــن األزمــات بجمــع ونشــر البيانــات المتعلّقــة بنتائــج التّعلــم للفتيــات  	

والفتيــان، مصنّفــة حســب الجنس.

ــط  	 ــة منّســقة للعنــف المبــي عــى النّــوع االجتمــايع المرتب ــر مراقب ــّدويل أن يواصــل الّدعــم واالســتثمار يف تطوي ينبــي للمجتمــع ال

ــة. بالمدرس

عى المجتمع الدويل أن يواصل دعم المراقبة المنتظمة للهجمات عى المؤسسات التّعليمية.  	

ــاس  	 ــل كأس ــد والتّحلي ــات والرّص ــع البيان ــدرات لجم ــاء الق ــات بن ــد أولوي ــوارد وتحدي ــص الم ــأن تخصي ــاب الّش ــع أصح ــى جمي ــب ع يج

ــاله. ــورة أع ــداف المذك ــق األه لتحقي

ر عبر الموقع التّايل
ّ
تقرير مراعاة الفجوة الكامل متوف

 https://inee.org/resources/mind-gap-state-girls-education-crisis-and-conflict

ورقة موقف مجموعة العمل الخاّصة بمناصرة التّعليم G7, 5-10-25:5 سنوات لتقديم 10 إجراءات لوضع تعليم الفتيات عى المسار الّصحيح بحلول عام 2025.   44
https://sendmyfriend.org/wp-content/uploads/2021/03/G7-Education-Working-Group-5-10-25-Document.pdf

https://inee.org/resources/mind-gap-state-girls-education-crisis-and-conflict
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