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شكر وتقدير

عــد هــذا التقريــر بتكليــف مــن األمانــة العامــة للشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ. وقــد أشــرف مركــز األبحــاث لتكافــؤ 
ُ
أ

فــرص التعلــم التابــع لجامعــة كيمبــردج عــى األبحــاث والكتابــة، بالتعــاون مــع موظــي األمانــة العامــة للشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم 

ــة  ــة األدل ــم مراجع ــرص التعل ــؤ ف ــاث لتكاف ــز األبح ــن مرك ــالم م ــة س ــورة هب ــت الدكت ــاري. وتول ــر االستش ــق التقاري ــوارئ وفري ــاالت الط يف ح

والصياغــة فيمــا يتعلــق بمؤشــرات التعليــم يف حــاالت الطــوارئ، وتولــت أســماء الزبيــري التحليــل والتحريــر لجانــي التمويــل واألطفــال خــارج 

المدرســة، وقــد تــم هــذا العمــل تحــت اإلشــراف العــام للبروفيســور بوليــن روز. كمــا قدمــت الدكتــورة لينــديس بيــرد والدكتــورة كيــت موريــاريت 

ــات  ــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ والتوصي ــك معلومــات عــن مســاهمة الشــبكة المشــتركة ل ــة، بمــا يف ذل ــًة ومســاهمات إضافي كتاب

الخاصــة بالنشــاطات المســتقبلية. 

تــود الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ أن تعــرب عــن امتنانهــا الشــديد لمعهــد اليونســكو لإلحصــاء الــذي تكــرّم بتقديــم 

البيانــات الالزمــة للتحليــل وبيانــات جديــدة عــن األطفــال خــارج المدرســة والــي تــرد يف هــذا التقريــر.

وتعــرب الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ عــن خالــص شــكرها للدعــم القيـّـم الــذي قدمــه أعضــاء الفريــق االستشــاري 

ــر، وقــد أثــرت معرفتهــم وفهمهــم للتعليــم يف حــاالت الطــوارئ  ــة بالتقري ــر، الذيــن قدمــوا مدخــالت واقتراحــات متعمقــة وذات صل للتقري

والشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم وعملهــا عــى مــر الســنين هــذا التقريــر. إذ تضــم هــذه المجموعــة إليــن تشــيجواندا، وذبيــح هللا غــزاوي، 

ولويــز جيشــهي، وبــالل حمايــدة، وجبريــل الخليــي، ومــاري مندنهــال، وباتريــك مونتجويريــدس، وباربــارا موســير ميركــر، وريتيــش شــاه، 

ومارجريــت ســينكلير، وكريســتوفر تالبــوت.

تــود الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ ايضــاً أن تتقــدم بوافــر الشــكر والتقديــر لصنــدوق "التعليــم ال يمكنــه االنتظــار" 

عــى مشــاركته تصنيــف بلدهــم الــذي ورد يف هــذا التقريــر. 

فيمــا نتوجــه بجزيــل الشــكر إىل الفريــق التوجيهــي للشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ: ديب العطــاء، والكنيســة الفنلنديــة 

للمعونــة، ولجنــة اإلنقــاذ الدوليــة، والوكالــة النرويجيــة للتعــاون اإلنمــايئ، والمجلــس النرويجــي لالجئيــن، والوكالــة السويســرية للتنميــة 

والتعــاون، ومنظمــة األمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة، ومنظمــة األمــم المتحــدة للطفولــة، والمفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة 

لشــؤون الالجئيــن، ومنظمــة الرؤيــة العالميــة. ونشــكر مديــر الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ، الســيد ديــن بروكــس 

واألمانــة عــى مســاندتهم يف إعــداد هــذا اإلصــدار.  

نُشرت من قِبَل

قام دودي ريجز بتحرير النسخة، وصممها سفلين أندرييف بواسطة االستديو ثنايئ األبعاد المحدود.

نشــرتها الشــبكة المشــتركة بيــن الــوكاالت للتعليــم يف حــاالت الطــوارئ )INEE(، لجنــة اإلنقــاذ الدوليــة، 122 شــارع 42 الشــريق، الطابــق 12، 

2020 © INEE  .ــة ــات المتحــدة األمريكي ــورك، )NY 10168( الوالي نيوي

هــذا المســتند مرخــص بموجــب رخصــة المشــاع اإلبــدايع الترخيــص بالمثــل 4.0. ويُنســب إىل الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت 

الطوارئ. 

اقتباس من

الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ )INEE(. )2020(. 2020(. 20 عامــاً مــن الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف 

ــورك، ــو ي ــوارئ. ني ــاالت الط ــم يف ح ــال التعلي ــات مج ــزات وتحدي ــوارئ: منج ــاالت الط ح
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رخصة المشاع اإلبدايع الترخيص بالمثل 4.0.

صورة الغالف

 مصورة بواسطة بيندا، لجنة اإلنقاذ الدويل
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االختصارات 

كوفيد-19 ـــــــــــــ مرض فيروس كورونا 

ECW ـــــــــــــ التعليم ال يمكنه االنتظار 

EFA ـــــــــــــ التعليم للجميع

EiE ـــــــــــــ التعليم يف حاالت الطوارئ

FTS ـــــــــــــ خدمات التتبع المايل 

GEC ـــــــــــــ مجموعة التعليم العالمية

GEMR ـــــــــــــ تقرير رصد التعليم العالمي 

GPE ـــــــــــــ الشراكة العالمية من أجل التعليم

IIEP ـــــــــــــ المعهد الدويل للتخطيط التربوي 

INEE ـــــــــــــ الشبكة المشتركة لوكاالت التعليم يف حاالت الطوارئ 

INGO ـــــــــــــ  منظمة غير حكومية ُدولية 

أوتشا ـــــــــــــ مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية 

SDG 4 ـــــــــــــ  هدف التنمية المستدامة رقم 4

TiCC ـــــــــــــ تعاونية المعلمون يف سياق األزمات

UIS ـــــــــــــ معهد اليونسكو لإلحصاء 

UN ـــــــــــــ هيئة األمم المتحدة

اليونسكو ـــــــــــــ منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة

UNGA ـــــــــــــ الجمعية العامة لألمم المتحدة

UNHCR ـــــــــــــ المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين

اليونيسف ـــــــــــــ منظمــــة األمـم المتحدة للطفولة

WEF ـــــــــــــ المنتدى العالمي للتعليم 

WHS ـــــــــــــ القمة العالمية للعمل االنساين
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موجز تنفيذي 

إن إعطــاء األولويــة للتعليــم يف حــاالت الطــوارئ )EiE( أصبــح أكثــر أهميــة يف عــام 2020 مــن أي وقــت مــى، حيــث فرضــت جائحــة 

كوفيــد-19 أعبــاءً إضافيــة عــى األنظمــة التعليميــة يف مختلــف أنحــاء العالــم، ويتجــى هــذا يف أوضــح صــوره يف البلــدان المتضــررة مــن 

األزمــة، ويف البلــدان الــي تســتضيف الالجئيــن وغيرهــم مــن الســكان النازحيــن والــي غالبــاً مــا تفــرط يف تمديــد أنظمــة التعليــم وتعــاين مــن 

نقــص مواردهــا. 

االبتدائيــة  المدرســة  يف ســن  طفــل  مليــون   127 يعيــش  كان  كوفيــد-19،  وبــاء  تفــي  قبــل  حــى  أنــه  الجديــدة  البيانــات  تُبيــن  إذ 

والثانويــة وشــبان يف بلــدان متضــررة مــن أزمــة األطفــال خــارج المدرســة يف عــام 2019، أو مــا يقــرب مــن نصــف التعــداد العالمــي 

لألطفــال خــارج المدرســة. ويشــير تحليــل البيانــات الجديــدة الــي قدمهــا معهــد اليونســكو لإلحصــاء لهــذا التقريــر أن الفتيــات أكثــر 

االبتــدايئ  التعليــم  األطفــال والشــباب يف ســن  معــدل  حيــث بلــغ  األزمــة،  المدرســة يف ســياق  عــن  لالنقطــاع  الفتيــان  مــن  عرضــة 

عــام 2019. لــألوالد يف  المائــة  للفتيــات و27 يف  المائــة  األزمــة 31 يف  مــن  المتضــررة  البلــدان  الذيــن يعيشــون يف  والثانــوي 

ويف حيــن أن تحديــات توفيــر التعليــم النــويع لألطفــال والشــباب يف ســياق األزمــة معقدة—مــن التهديــدات الخارجيــة إىل فشــل النظــام—

فــإن اإلرادة السياســية والسياســات الشــاملة والقــدرة األكبــر والتمويــل المتوقــع يمكــن أن تحــدث فارقــاً، ولكــن كمــا يســلط هــذا التقريــر الضــوء 

عــى تمويــل التعليــم يف حــاالت الطــوارئ )EiE(، فإنــه رغــم زيادتهــا يتجــه نحــو بضــع حــاالت طــوارئ بــارزة، ممــا يجعــل العديــد مــن األطفــال 

والشــباب يعيشــون يف "أزمــات منســية"، مــع تضــاؤل األمــل يف التعليــم النــويع.  

شــهدت الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ نمــواً كبيــراً منــذ تأسيســها قبــل عشــرين عامــاً، فــإن مــا بــدأ خــالل اجتمــاع 

ــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ، 2000( هــو اآلن شــبكة  تشــاوري يف جنيــف حــول التعليــم يف حــاالت الطــوارئ )الشــبكة المشــتركة ل

ــة. يقــدم هــذا  ــر مــن 190 دول ــون يف العشــرات مــن مســاحات وأنشــطة الشــبكة يف أكث ــة تضــم مــا يقــرب مــن 18 ألــف عضــو يعمل عالمي

التقريــر الــذي يوافــق الذكــرى العشــرين للشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ بيانــات جديــدة عــن عــدد األطفــال والشــباب 

المتأثريــن باألزمــة يف مختلــف أنحــاء العالــم، والذيــن ُحرمــوا حاليــاً مــن الحــق يف التعليــم. ويعبــر التقريــر عــن شــكره للــدور الرئيــي الــذي 

ــالل  ــن خ ــه م ــرف ب ــال معت ــوارئ كمج ــاالت الط ــم يف ح ــر التعلي ــوارئ يف تطوي ــاالت الط ــم يف ح ــوكاالت التعلي ــتركة ل ــبكة المش ــه الش لعبت

وصــف أبــرز المنجــزات، مــع اإلشــارة بشــكل خــاص إىل التقــدم الُمحــرَز يف تنســيق اســتجابة التعليــم. فيمــا يقــدم تحليــالً جديــداً لمؤشــرات 

تمويــل التعليــم يف حــاالت الطــوارئ عــى مــدار الســنوات العشــرين الماضيــة. ويتتبــع التغيــرات الــي مكنــت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ 

أن يصبــح جــزءاً معترفــاً بــه مــن أجنــدة سياســة التعليــم العالميــة منــذ اجتمــاع زعمــاء العالــم عــام 2000 يف المنتــدى التعليــم العالمــي 

يف دكار، والــذي أدى إىل التزامهــم بتوفيــر التعليــم لجميــع األطفــال والشــباب حــول العالــم )اطلــع عــى الجــدول الزمــي للشــبكة المشــتركة 

لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ ومؤسســة التعليــم يف حــاالت الطــوارئ(

مــع احتفــال الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ بعامهــا العشــرين، فــإن حتميــة ضمــان حــق كل األفــراد المتضرريــن 

مــن األزمــة يف الحصــول عــى تعليــم نــويع وآمــن ومنصــف يظــل عــى نفــس القــدر مــن األهميــة الــي كانــت عليــه عندمــا تأسســت الشــبكة، 

بــدون تركيــز مســتمر عــى توفيــر التعليــم يف البلــدان المتضــررة مــن األزمــة، والــذي تبنتــه كل البلــدان األعضــاء يف األمــم المتحــدة يف عــام 

2015 لتوفيــر التعليــم الشــامل والتعليــم النــويع المنصــف وفــرص التعلــم المســتمر للجميــع بحلــول عــام 2030 )األمــم المتحــدة، 2015.

يســلط هــذا التقريــر الضــوء عــى أنــه رغــم التقــدم العالمــي الملحــوظ الــذي تــم إحــرازه يف مجــال التعليــم يف حــاالت الطــوارئ عــى مــدى 

الســنوات العشــرين الماضيــة، إال أن تحديــات كبيــرة مــا زالــت قائمــة.

أبرز المنجزات والتحديات 

لقــد وضعــت الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ المعاييــر الدنيــا يف التعليــم: التأهــب واالســتجابة واإلنعــاش 

يف عــام 2004: التأهــب واالســتجابة واإلنعــاش، ويه معاييــر عالميــة جديــدة لتعزيــز الجــودة وضمــان الوصــول إىل التعليــم اآلمــن 

ذي الصلــة، الــي تــم تحديثهــا يف عــام 2010، وأصبحــت مرجعــاً أساســياً يف مجــال التعليــم يف حــاالت الطــوارئ.   

)GEC( يف عــام 2006 كجــزء مــن البنيــة اإلنســانية لتعزيــز تنســيق التعليــم يف االســتجابة اإلنســانية، ممــا  تأسســت مجموعــة التعليــم العالميــة 

يشــير إىل نقطــة تحــول رئيســية يف توفيــر التعليــم أثنــاء األزمــة.  
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206 عاماً عىل انطالق الشبكة المشتركة لوكاالت التعليم يف حاالت الطوارئ

يعــد التعليــم يف حــاالت الطــوارئ اآلن مجــاالً معترفــاً بــه وراســخاً وجــزءاً مــن االســتجابة اإلنســانية عــى النحــو المنصــوص عليــه يف قــرار 

األمــم المتحــدة عــام 2010 للتعليــم يف حــاالت الطــوارئ.  

ويعــد التعليــم يف حــاالت الطــوارئ جــزءاً مــن التزامــات السياســة العالميــة، المحــددة يف إعــالن إنشــيون لمنتــدى التعليــم العالمــي، 

ــم، لعــام 2015.   وإطــار عمــل عــام 2030 للتعلي

ــانية وأدى إىل  ــتجابات اإلنس ــن االس ــي م ــاع رئي ــم كقط ــدد التعلي ــام 2016، وح ــح يف ع ــار المان ــه االنتظ ــم ال يمكن ــدوق التعلي ــق صن أُطل

تغيــرات مهمــة يف تمويــل التعليــم يف حــاالت الطــوارئ.  

مــن األطفــال  المرحلــة االبتدائيــة والثانويــة  طفــل يف  مليــون  المناطــق، ال يــزال 127  الُمحــرَز يف بعــض  التقــدم  مــن  الرغــم  وعــىل 

النــويع.1  التعليــم  مــن حقهــم يف  ويحرمــون  خــارج المدرســة،  والشــباب يف الســياقات المتضــررة مــن أزمــة 

تســتمر الصراعــات والكــوارث يف تشــريد المالييــن مــن البشــر قســراً كل عــام، فقــد بلــغ مجمــوع األشــخاص الذيــن شــردوا قســراً 79.5 

مليــون شــخص يف عــام 2019، وال يــزاُل هــؤالء يواجهــون عقبــاٍت كبيــرة تحــول دون وصولهــم إىل التعليــم النــويع اآلمــن وإكمالــه. 

المســاعدات اإلنســانية  مــن  المئــة  لعــام 2012، وهــو 4 يف  المتحــدة  هــدف األمــم  مــن  أقــل بكثيــر  التعليــم يتلــى  ال يــزال قطــاع 

العالميــة.2 بينمــا زاد حجــم المســاعدات اإلنســانية للتعليــم بشــكل كبيــر منــذ عــام 2012، إال أن أقــل مــن نصــف طلبــات هــذا القطــاع يتــم 

تمويلهــا بالفعــل، فقــد تــم تمويــل 43 يف المئــة فقــط مــن طلبــات المســاعدة لقطــاع التعليــم يف عــام 2019، مقارنــة بإجمــايل 63 يف المئــة 

مــن طلبــات المعونــة اإلنســانية.

ــانية  ــاعدة اإلنس ــاً للمس ــن 423 طلب ــن بي ــية"، فم ــات "المنس ــن األزم ــد م ــؤدي إىل العدي ــا ي ــكائف مم ــر مت ــم غي ــاين للتعلي ــل اإلنس إن التموي

ــر قــدر مــن  ــاً مــا يكــون أولئــك الذيــن يتلقــون أكب يف قطــاع التعليــم تلقــت بعــض التمويــل، تــم تمويــل 29 فقــط مــن هــذه الطلبــات . وغالب

التمويــل هــم الذيــن يتمتعــون بأكبــر قــدر مــن الظهــور اإلعالمــي والذيــن يُنَظــر إليهــم باعتبارهــم يتمتعــون بأهميــة جيوسياســية، مثــل ســوريا، 

فيمــا تُهَمــل غالبــاً البلــدان االفريقيــة الواقعــة يف جنــوب الصحــراء الكبــرى المتضــررة مــن األزمــة. 

يواجــه المجتمــع العالمــي تحديــات مســتمرة وجديــدة، ويــؤدي التغيــر المناخــي إىل تفاقــم عــدد الكــوارث الطبيعيــة وشــدتها، كمــا يؤثــر 

مــرض كوفيــد-19 ســلباً عــى قــدرة األطفــال والشــباب عــى الوصــول إىل التعليــم يف مختلــف أنحــاء العالــم.

مــن  المتضرريــن  والشــباب  لألطفــال  ومنصــف  نــويع شــامل  تعليــم  لتحقيــق  توصيــات 

األزمــة

يجــب أن يحصــل التعليــم عــىل نصيبــه العــادل مــن التمويــل اإلنســاين، بمــا يف ذلــك زيــادة الهــدف الحــايل وهــو 4 يف المئــة مــن 

للتعليــم. الموجهــة  اإلنســانية  المعونــة 

يف عــام 2019، تلــى التعليــم 2.6 يف المائــة فقــط مــن إجمــايل التمويــل المقــدم للعمــل اإلنســاين. ويجــب عــى المجتمــع المانــح تقييــم 

هــذا الوضــع، ومماثلــة االتحــاد األورويب، إذا أمكــن، يف إلتزامــه بتخصيــص 10 يف المائــة مــن مســاعداته اإلنســانية للتعليــم.

التنبــؤ بهــا لضمــان تلبيــة  متســقة ويمكــن  )اإلنســانية والتنمويــة( بطريقــة  التعليميــة الدوليــة  كمــا يجــب أن تعمــل بنيــة المســاعدة 

المنســية.  األزمــات  يف  التعليــم  احتياجــات 

بالرغــم مــن أن حجــم المســاعدات اإلنســانية الــي تنفــق عــى التعليــم قــد ازداد خــالل 20 عاًمــا منــذ تأســيس الشــبكة المشــتركة لــوكاالت 

التعليــم يف حــاالت الطــوارئ، إال أنــه قــد انحــاز إىل األزمــات "البــارزة" الــي إمــا تلقت تغطيــة إعالمية مكثفــة أو كانت ذات أهمية جيوسياســية. 

ومــن أجــل ضمــان عــدم تحويــل تمويــل التعليــم عــن األزمــات الممتــدة، عــى المجتمــع الــدويل والجهــات المانحــة تقديــم مصــادر تمويــل 

إضافيــة لألزمــات المفاجئــة. يوجــد حاجــة إىل زيــادة التعــاون بيــن التمويــل اإلنســاين والتنميــة ويف حــاالت األزمــات الممتــدة لتعزيــز قــدرة 

أنظمــة التعليــم عــى الصمــود.

1  وذلك بناءً عى األطفال والشباب يف المرحلتين اإلبتدائية والثانوية مجتمعين ممن هم خارج المدرسة يف جمعية التعليم ال يمكنه اإلنتظار للبلدان 
المتضررة من األزمة )إنظر الشكل أ(. 

2  وقد تمت التوصية بنسبة األربعة بالمئة كجزء من مبادرة األمم المتحدة األوىل العالمية للتعليم 
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يف  واالســتثمار  األدلــة  عــىل  المســتندة  القائمــة  المبــادرات  توســيع  خــالل  مــن  األزمــات  أوضــاع  يف  النــويع  التعليــم  توفيــر  يمكــن 

لمعلميــن. ا

ــة  ــم النفســية واالجتماعي ــة احتياجــات التعل ــك تلبي ــم المقــدم يف أوضــاع األزمــات، بمــا يف ذل ــت تحســينات مهمــة يف جــودة التعلي أجري

والعاطفيــة لألطفــال والشــباب. ومــع ذلــك، فــإن الحفــاظ عــى هــذه التحســينات يعــي بنــاء قــدرة المعلميــن مــن خــالل نُهــج طويلــة األجــل، 

والــي تتطلــب التخطيــط والتمويــل. عــالوة عــى ذلــك، يتطلــب توفيــر التعليــم النــويع أن يعــوض المعلميــن عــى نحــو مالئــم وأن يتمتعــوا 

بظــروف عمــل آمنــة وذات مــوارد جيــدة. 

يوجد حاجة إىل مزيد من البحث والبيانات واألدلة.

يجــب توســيع نطــاق البحــث والبيانــات واألدلــة يف مجــاالت معينــة يف التعليــم يف حــاالت الطــوارئ لتعزيــز المبــادرات المرتكــزة عــى األدلــة 

ولضمــان تحقيــق أهــداف التعليــم الدوليــة. تشــمل المجــاالت )مــن بيــن أمــور أخــرى( الــي تحتــاج إىل مزيــد مــن البحــث: آثــار تغيــر المنــاخ 

عــى التعليــم والتعليــم قبــل االبتــدايئ والتعليــم الجامــع لألطفــال والشــباب ذوي اإلعاقــة والتعليــم المســتجيب للنــوع االجتمــايع والربــط 

بيــن التعليــم وحمايــة الطفــل وتعليــم الشــباب، بمــا يف ذلــك أولئــك الذيــن تركــوا المدرســة. تشــمل المجــاالت األساســية الخاصــة للبحــث: 

أفضــل الســبل لتعزيــز قــدرة أنظمــة التعليــم الوطنيــة عــى مواجهــة األزمــات بشــكل مســتدام مــن خــالل زيــادة التعــاون بيــن الجهــات الفاعلــة 

يف مجــال التنميــة والعمــل اإلنســاين.

المعرفــة  مــن  واالســتفادة  األزمــات  أوضــاع  يف  الســريعة  لالســتجابة  االســتعداد  الطــوارئ  حــاالت  يف  التعليــم  جهــات  عــىل  يجــب 

المحليــة. والخبــرة 

يوجــد حاجــة لتعزيــز بنــاء القــدرات والتخطيــط لألزمــات عــى جميــع األصعــدة العالميــة والوطنيــة والمحليــة. إن األصــوات المحليــة، بمــا يف 

ذلــك أصــوات وزارات التعليــم، ضروريــة لتوفيــر اســتجابة فعالــة ومتوازنــة يف حــاالت الطــوارئ، ولتعزيــز الشــراكات الالزمــة لمواجهــة التحديــات 

الحتمية.  
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مقدمة 

نجــا عــدد قليــل مــن أنظمــة التعليــم مــن حالــة الطــوارئ التعليميــة العالميــة الــي ســببتها جائحــة فيــروس كورونــا. مــع وجــود1،6 مليــار 

طالــب خــارج المدرســة بســبب جائحــة كوفيــد-19 )يونســكو 2020(, تواجــه أنظمــة التعليــم المفرطــة يف التوســع وقليلــة المــوارد يف 

البلــدات المتأثــرة بالفعــل باألزمــة والمجتمعــات المضيفــة للنازحيــن أو إحداهمــا أعبــاءً إضافيــة.

حــى قبــل الجائحــة الحاليــة، مــع وجــود 257 مليــون طفــل وشــاب خــارج المدرســة عــى مســتوى العالــم يف عــام 2019، كان لــدى األطفــال 

والشــباب يف جميــع أنحــاء العالــم تجــارب وفــرص تعليميــة مختلفــة اختالًفــا كبيــرًا )اليونســكو، 2019(. مــن بيــن أولئــك الذيــن حرمــوا مــن هــذا 

الحــق اإلنســاين األســايس، لــم تطــأ أقــدام المالييــن الفصــول الدراســية مطلًقــا، ومئــات المالييــن - داخــل وخــارج المدرســة - معرضــون لخطــر 

عــدم التعلــم )اليونســكو، 2020b(. إن النزاعــات والكــوارث البيئيــة وحــاالت الطــوارئ الصحيــة والتهجيــر القســري مــن بيــن أهــم العوائــق الــي 

تحــول دون الوصــول إىل التعليــم النــويع وإتمامــه.

ــام  ــة يف ع ــارج المدرس ــال خ ــة األطف ــن أزم ــررة م ــدان متض ــة يف بل ــة والثانوي ــة االبتدائي ــن المدرس ــاب يف س ــل وش ــون طف ــش 127 ملي يعي

ــة.  ــارج المدرس ــال خ ــي لألطف ــداد العالم ــف التع ــن نص ــرب م ــا يق 2019، أو م

ويشــير تحليــل البيانــات الجديــدة الــي قدمهــا معهــد اليونســكو لإلحصــاء لهــذا التقريــر أن الفتيــات أكثــر عرضــة مــن الفتيــان لالنقطــاع 

يف  الذيــن يعيشــون  والثانــوي  االبتــدايئ  التعليــم  يف ســن  والشــباب  األطفــال  معــدل  بلــغ  حيــث  األزمــة،  يف ســياق  المدرســة  عــن 

لــألوالد يف عــام 2019. البلــدان المتضــررة مــن األزمــة 31 يف المائــة للفتيــات و27 يف المائــة 
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يعيــش 127 مليــون طفــل وشــاب يف ســن المدرســة االبتدائيــة والثانويــة يف بلــدان متضــررة مــن 

أزمــة األطفــال خــارج المدرســة يف عــام 2019

 ما يعادل

%50~ 
من التعداد العالمي لألطفال خارج المدرسة
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يُحــرم مالييــن األطفــال والشــباب المتضرريــن مــن األزمــة مــن حقهــم يف التعليــم باإلضافــة لفرصتهــم يف تحقيــق إمكاناتهــم الكاملــة. يعــد 

ــرك أي  ــة المســتدامة لعــام 2030 بعــدم ت ًــا، إذا كان يتعهــد جــدول أعمــال التنمي ــم يف حــاالت الطــوارئ أمــرًا حيوي ــة للتعلي إعطــاء األولوي

شــخص خلــف الركــب )األمــم المتحــدة، 2015(.

ــم  ــم يف التعلي ــات بحقه ــن األزم ــن م ــباب المتضرري ــال والش ــع األطف ــان تمت ــه لضم ــزال تواج ــي ال ت ــرة ال ــات الكبي ــن التحدي ــم م ــى الرغ ع

النــويع، إال أن هنــاك بــوادر تبعــث عــى األمــل. أحــرز تقــدم عالمــي ملحــوظ يف مجــال التعليــم عــى مــدار العشــرين عاًمــا الماضيــة، نتيجــة 

ــا يف  ــدم أيًض ــذا التق ــظ ه ــكو، 2000(. ياُلح ــع )اليونس ــم للجمي ــرة التعلي ــالل فت ــدأت خ ــي ب ــم ال ــات التعلي ــد بيان ــاون ورص ــرة والتع للمناص

التعليــم يف حــاالت الطــوارئ. خــالل هذيــن العقديــن، أصبــح مجــال التعليــم يف حــاالت الطــوارئ راســًخا باعتبــاره جــزءًا أساســيًا مــن جــدول 

أعمــال التعليــم العالمــي واالســتجابة اإلنســانية. وأصبــح دور التعليــم يف حــاالت الطــوارئ يف إنقــاذ األرواح والحفــاظ عليهــا مقبــوالً اآلن عــى 

نطــاق واســع، وذلــك بســبب الجهــود الملحوظــة الــي يبذلهــا أولئــك الذيــن يعملــون يف هــذا المجــال، بمــا يف ذلــك أولئــك الذيــن يتعاونــون 

مــع الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ. ينعكــس حــق اإلنســان يف التعليــم النــويع لجميــع األشــخاص المتضرريــن مــن 

األزمــات اآلن يف التزامــات السياســة العالميــة والممارســات الوطنيــة. 

يرجــع تاريــخ هــذه التغيــرات إىل المنتــدى العالمــي للتعليــم )WEF( عــام 2000 الــذي انعقــد يف داكار حيــث اســتنبط مفهــوم الشــبكة 

المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ. يف ذلــك الوقــت، كلفــت منظمــة األمــم المتحــدة للتربيــة والتعليــم والثقافــة )اليونســكو(، 

ومنظمــة األمــم المتحــدة للطفولــة )اليونيســف(، والمفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن )UNHCR( بعقــد عمليــة لتعزيــز 

ــتركة  ــبكة المش ــة )الش ــة الدولي ــر الحكومي ــات غي ــدة والمنظم ــم المتح ــن وكاالت األم ــوارئ بي ــاالت الط ــم يف ح ــياقات التعلي ــاون يف س التع

ــوارئ، 2000(. ــاالت الط ــم يف ح ــوكاالت التعلي ل

تعريف الشبكة المشتركة لوكاالت التعليم يف حاالت الطوارئ

"يشــير التعليــم يف حــاالت الطــوارئ إىل فــرص التعلــم النوعيــة لجميــع األعمــار يف حــاالت األزمــات، بمــا يف ذلــك تنميــة الطفولــة المبكــرة 

والتعليــم االبتــدايئ والثانــوي وغيــر الرســمي والتقــي والمهــي والتعليــم العــايل وتعليــم البالغيــن. يوفــر التعليــم يف حــاالت الطــوارئ الحمايــة 

الجســدية والنفســية واالجتماعيــة والمعرفيــة الــي مــن شــأنها الحفــاظ عــى األرواح وإنقاذهــا. تشــمل حــاالت األزمــات الشــائعة الــي يكــون 

ــوارئ  ــاالت الط ــوارث وح ــري والك ــزوح القس ــف والن ــاالت العن ــدة وح ــات الممت ــات واألزم ــا: النزاع ً ــوارئ ضروري ــاالت الط ــم يف ح ــا التعلي فيه

المتعلقــة بالصحــة العامــة. يعــد مفهــوم التعليــم يف حــاالت الطــوارئ أكثــر شــمواًل مــن "اســتجابة التعليــم يف حــاالت الطــوارئ" الــي تعــد 

 )2018a ،جــزءً أساســيًا منــه." )الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ

ــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ ويســلط الضــوء عــى اإلنجــازات الــي  ــلشبكة المشــتركة ل ــر الذكــرى 20 الســنوية لـ يصــادف هــذا التقري

تحققــت يف مجــال التعليــم يف حــاالت الطــوارئ عــى مــدى العقديــن الماضييــن ويحــدد التحديــات المســتمرة. كمــا يتتبــع التغييــرات الــي 

ــر التعليــم يف  ــم الرئيســية يف تطوي ــة ويالحــظ المعال أدخلهــا التعليــم يف حــاالت الطــوارئ يف جــداول أعمــال التخطيــط والعمــل العالمي

حــاالت الطــوارئ عــي أنــه مجــال معتــرف بــه. مــع االعتــراف أيًضــا بااللتزامــات المنصــوص عليهــا يف خطــة التنميــة المســتدامة لعــام 2030، 

ــر إىل المســتقبل مــن خــالل  ــك التعهــد بضمــان "عــدم تخلــف أحــد عــن الركــب" )األمــم المتحــدة، 2015(، ويتطلــع هــذا التقري بمــا يف ذل

التوصيــة بإجــراءات فوريــة ومســتدامة لتحقيــق هــدف التنميــة المســتدامة الرابــع )SDG 4(، تعليــم جيــد وعــادل وشــامل وفــرص التعلــم مــدى 

الحيــاة للجميــع - بمــا يف ذلــك األطفــال والشــباب يف الســياقات المتضــررة باألزمــات )األمــم المتحــدة، 2015(. 

 يحتفــل هــذا التقريــر بقــوة العمــل الجمــايع الــذي يوفــره نهــج الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ، وذلــك مــن خــالل 

ــم  ــدى التعلي ــتركة يف منت ــرة مش ــدءًا بفك ــوارئ، ب ــاالت الط ــم يف ح ــوكاالت التعلي ــتركة ل ــبكة المش ــر الش ــية يف تطوي ــات الرئيس ــع اللحظ تتب

العالمــي عــام 2000 واالســتفادة مــن أصــوات أعضــاء الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ.  لعبــت الشــبكة المشــتركة 

لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ، منــذ تأسيســها، دورًا رئيســيًا يف التعليــم يف حــاالت الطــوارئ وقــد دعمــت بعــض االلتزامــات والتطورات 

التحويليــة يف هــذا المجــال. خــالل 20 عاًمــا، تطــورت الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ مــن مجموعــة عمــل واحــدة 

تركــز عــى تطويــر معاييــر التعليــم يف حــاالت الطــوارئ يف 2003-2004، إىل شــبكة فريــدة بيــن الــوكاالت تضــم مــا يقــرب مــن 18000 عضــو، 

يشــمل الطــالب والباحثيــن والمعلميــن والحكومــات والمنظمــات الدوليــة غيــر الحكوميــة ووكاالت األمــم المتحــدة، والمتبرعيــن مــن 190 

دولــة.  يتــم تنفيــذ عمــل الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ اليــوم مــن خــالل مجموعــات عمــل متنوعــة ومتعاونــة، 

ــم يف  ــوكاالت التعلي ــتركة ل ــبكة المش ــر الش ــا )أنظ ــد منه ــد المزي ــا يوج ــة، كم ــات لغوي ــات، ومجتمع ــرق المهم ــة، وف ــات مرجعي ومجموع

حــاالت الطــوارئ(.  
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2010 عاماً عىل انطالق الشبكة المشتركة لوكاالت التعليم يف حاالت الطوارئ

التعليم يف حاالت الطوارئ جزء من االستجابة اإلنسانية

وفًقــا لتصريحــات أعضــاء الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ، فقــد توســع وصــول الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم 

يف حــاالت الطــوارئ وتأثيرهــا عــى مــر الســنين وســاهمت يف التقــدم العالمــي وااللتــزام الراســخ بـــالتعليم يف حــاالت الطــوارئ. وقــد أدى ذلــك 

إىل زيــادة االعتــراف بحــق األطفــال يف التعليــم أثنــاء حــاالت الطــوارئ، وتطويــر آليــات ملموســة لتنســيق وتمويــل التعليــم يف حــاالت الطــوارئ. 

"ســمح تطويــر شــبكة ]الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ[ بــأن يصبــح التعليــم يف حــاالت الطــوارئ قطاًعــا منفصــالً 

لالســتجابة اإلنســانية ومجــااًل محــدًدا )للممارســة والسياســة والبحــث( يمكــن للنــاس التواصــل معــه. أدى ذلــك إىل خلــق فــرٍص لتطويــر الهويــة 

ــوكاالت  ــة للدعــم وللشــراكات." )أعضــاء الشــبكة المشــتركة ل ــن، وإنشــاء منصــة قوي ــع المهــي عــى الموظفي ــادة إضفــاء الطاب ــة، وزي المهني

التعليــم يف حــاالت الطــوارئ، 2020(

تواصــل الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ، النهــوض بعملهــا لتعزيــز الوصــول إىل تعليــم جيــد وآمــن ومالئــم لجميــع 

األطفــال والشــباب المتضرريــن مــن األزمــات، بمــا يف ذلــك النزاعــات والكــوارث البيئيــة واألوبئــة، بفضــل خبرتهــا الواســعة وأدواتهــا ومواردهــا. 

توفــر الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ قاعــدة بيانــات غنيــة بالمصــادر عــن القضايــا الناشــئة يف التعليــم يف حــاالت 

الطــوارئ، ممــا يجعلهــا متجــرًا شــامالً لمــا يتطلــع إليــه أي مســؤول أو معلــم أو باحــث أو ممــارس أو طالــب يف وزارة التعليــم إىل التعلــم.  

ــا الماضيــة. أصبحــت  زاد انتشــار وتأثيــر الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ بشــكل ملحــوظ عــى مــدار العشــرين عاًم

الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ اليــوم أكثــر أهميــة ومناســبة مــن أي وقــت مــى، مــع ظهــور جائحــة كوفيــد-19. 

منــذ بدايــة الجائحــة، قامــت الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ بتنســيق مجموعــة مصــادر لجائحــة كوفيــد-19 

الــي تشــاركها مــن خــالل سلســلة مدونــات كوفيــد-19، والــي توفــر إرشــادات تقنيــة مهمــة ومــواد داعمــة عالميــاً. كمــا عقــدت سلســلة مــن 

النــدوات عبــر اإلنترنــت لتبــادل المعرفــة وبنــاء القــدرات )أنظــر الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ لجائحــة كوفيــد-19(. 

يف ظــل هــذه األزمــة العالميــة، قدمــت المبــادئ األساســية للحــد األدىن للمعاييــر مــن الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت 

الطــوارئ يف التعليــم وىه: االســتعداد واالســتجابة والتعــايف )الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ، 2010a( التوجيــه 

الــالزم لضمــان تنفيــذ حــق األطفــال والشــباب يف التعليــم. والواقــع أن قــدرة الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ عــى 

االســتجابة عــى هــذا النحــو يه نتــاج لعقديــن مــن العمــل عــى حشــد الخبــرات والبيانــات والمــوارد األساســية. 

ــاء كوفيــد الحــايل وقامــت بتجميــع  وقــد لعبــت الشــبكة دورا فعــاال يف قيــادة المناقشــات داخــل المجتمــع خــالل فتــرة تفــي وب

ــه مــن  ــة طــوارئ عالميــة حقيقيــة يف مجــال التعليــم. واعتقــد أن ــرة والتجــارب الواســعة مــن اجــل التصــدي لحال ســنوات مــن الخب

المرجــح أن يكــون هــذا بمثابــة نقطــة تحــول بالنســبة للشــبكة. والســؤال الــذي يطــرح نفســه االن هــو عــن مــا الــذي ســتفعله الشــبكة 

بظهورهــا الجديــد وعــى وجــه التحديــد عــى مــن ســيكون تســليط الضــوء عــى بعــض الشــركاء أم عــى المجتمــع بأكملــه )أعضــاء 

الشبكة المشتركة لوكاالت التعليم يف حاالت الطوارئ، 2020(

ــد  ــوارئ. لق ــاالت الط ــم يف ح ــوكاالت التعلي ــتركة ل ــبكة المش ــت الش ــذ ان تأسس ــا من ــرين عام ــالل العش ــرات خ ــن التغيي ــر م ــدث الكثي ــد ح لق

أصبــح التعليــم يف حــاالت الطــوارئ مجــاال ثابتــا وجــزءً مــن نظــام االســتجابة اإلنســانية التابــع لألمــم المتحــدة. وعــى كل حــال فانــه وبالنســبة 

ــات  ــل الفتي ــاً -مث ــر تهميش ــاس األكث ــة الن ــات، وخاص ــن األزم ــررة م ــدان متض ــون يف بل ــن يعيش ــار الذي ــباب والكب ــال والش ــن األطف ــد م للعدي

ــة الهــدف الرابــع مــن اهــداف  ــذي ينــص علي والنســاء والنازحيــن قســرا واألشــخاص ذوي اإلعاقــة والنــاس األشــد فقرا-يبــى الوفــاء بالوعــد ال

التنميــة المســتدامة بتوفيــر تعليــم شــامل ومنصــف عــايل الجــودة وفــرص التعلــم مــدى الحيــاة للجميــع حلمــا بعيــد المنــال.
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2011 عاماً عىل انطالق الشبكة المشتركة لوكاالت التعليم يف حاالت الطوارئ

القســم األول - البيئــة المتغيــرة للتعليــم يف حــاالت الطوارئ، 2000-
2020

يســلط هــذا القســم مــن التقريــر الضــوء عــى الكيفيــة الــي تغيــر فيهــا "التعليــم يف حــاالت الطــوارئ" خــالل العشــرين ســنة الماضيــة منــذ 

الزمــن الــذي لــم يعــى للتعليــم فيــه أولويــة للتعليــم يف خــالل فتــرات االزمــات كمــا هــو الحــال االن حيــث يعتبــر التعليــم قطاعــاً بالــغ األهميــة 

يف االســتجابة اإلنســانية. ومــع ذلــك، وعــى الرغــم مــن التقــدم الــذي تــم احــرازه فــإن هــذا القســم يبــرز بعــض التحديــات الجوهريــة الــي ال 

تــزال موجــودة أمــام توفيــر فــرص التعليــم لألطفــال والشــباب الذيــن يعيشــون يف البلــدان المتأثــرة باألزمــات. 

مجال التعليم المتطور يف حاالت الطوارئ

ويف المنتــدى العالمــي الــذي عقــد يف نيســان عــام 2000 أجمــع كل مــن الحكومــات ووكاالت األمــم المتحــدة ومنظمــات المجتمــع المدين 

واألوســاط االكاديميــة والناشــطين عــى صياغــة سلســلة مــن االلتزامــات السياســية العالميــة يف مجــال التعليــم. وقــد تضمــن هــذا االجمــاع 

األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة، الــي التزمــت بتوفيــر تعليــم أســايس عالمــي ) االمــم المتحــدة، 2000 ( والمســاواة بيــن الجنســين يف التعليــم. 

واالهــداف الســتة للتعليــم للجميــع بشــأن توفيــر تعليــم ذو نوعيــة للجميــع )يونســكو، 2000(. دعــا إطــار عمــل داكار عــى وجــه التحديــد إىل 

معالجــة "األنظمــة التعليميــة المتأثــرة بالصــراع والكــوارث الطبيعيــة وانعــدام االســتقرار " )يونســكو، 2000، ص.9(.

كمــا قــام وزراء التعليــم للعديــد مــن الــدول المتأثــرة بالصراعــات خــالل المنتــدى التربــوي العالمــي لعــام 2000 بتكليف اليونســكو و اليونيســيف 

و مفوضيــة األمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن بإيجــاد آليــة لتعزيــز التعــاون بيــن وكاالت األمــم المتحــدة والمنظمــات الدوليــة غيــر الحكوميــة 

يف بيئــات التعليــم يف حــاالت الطوارئ. واســتجابة لهــذا النــداء، كانــت أول مشــاورات عالميــة بيــن الــوكاالت بشــأن التعليــم يف حــاالت الطــوارئ 

يف جنيــف، عقــدت  مــا بيــن 8-10 مــن شــهر نوفمبــر مــن عــام 2000  والــي جمعــت العديــد مــن وكاالت األمــم المتحــدة والبنــك الــدويل 

والجهــات المانحــة الثنائيــة وأكثــر مــن 20 منظمــة عالميــة غيــر حكوميــة مشــاركين يف برنامــج التعليــم يف حــاالت الطــوارئ. المقــرر الخــاص 

األول لألمــم المتحــدة المعــي بالحــق يف التعليــم الســيدة كاتارينــا توماسيفيســي. وقــد أدى هــذا االجتمــاع إىل تأســيس الشــبكة المشــتركة 

ــوكاالت التأسيســية الثــالث لألمــم المتحــدة  ــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ وتــم تأســيس أول مجموعــة توجيــه مــع ممثليــن مــن ال ل

وثــالث منظمــات غيــر حكوميــة )كيــر ولجنــة اإلنقــاذ الدوليــة والمجلــس النرويجــي لالجئيــن( وهــو قــرار يعكــس الثقافــة الشــاملة والتعاونيــة 

ــاالت  ــم يف ح ــوكاالت التعلي ــتركة ل ــبكة المش ــرت الش ــد اعتُب ــرن، 2003 - 2011(. وق ــال وهي ــها )منديزاب ــبكة نفس ــات الش ــة يف أساس المتأصل

الطــوارئ واحــدة مــن المبــادرات الرئيســية الســت لتوفيــر التعليــم للجميــع "والــي كانــت تســى اىل مســاعدة البلــدان عــى تحقيــق أهــداف 

توفيــر التعليــم للجميــع والتركيــز الخــاص عــى جانــب متصــل بتوفيــر التعليــم للجميــع والــذي يطــرح مشــكالت تفصيليــة محــددة و يعــزز 

الشــراكات القائمــة فيمــا بيــن الجهــات المعنيــة" ) لتــل، 2011، ص.3(.

ولقــد كانــت الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ ومنــذ تأسيســها، رائــدة يف مجــال مســاندة وسياســة و وضــع معاييــر 

التعليــم يف حــاالت الطــوارئ. وبالبنــاء عــى فرضيــة التأثيــر الجمــايع قامــت  الشــبكة بالجمــع بيــن جهــات رئيســية مــن السياســات والممارســات 
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2012 عاماً عىل انطالق الشبكة المشتركة لوكاالت التعليم يف حاالت الطوارئ

لتعزيــز جــودة التعليــم لجميــع النــاس- األطفــال والشــباب والبالغيــن الذيــن يعيشــون يف بيئــات متأثــرة باألزمــات) منديزابــال و هيــرن، 2011 

( لقــد كان عمــل الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ بمثابــة المحــرك لتطويــر العديــد مــن المــوارد واألدوات الرئيســية 

المســتخدمة اليــوم. إضافــة لذلــك، فــإن مجــاالت الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ   - فــرق مجموعــات العمــل وفــرق 

المهمــات والفــرق المشــتركة - ويه جــزء ال يتجــزأ ومؤســي مــن الشــبكة ومــن بيــن الركائــز المهمــة يف دعــم الحــق يف التعليــم ذو الجــودة 

يف البيئــات المتأثــرة باألزمــات إطــالق الحــدود الدنيــا لمعايــر الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ لعــام 2004. وكانــت 

هــذه لحظــة بالغــة األهميــة بالنســبة للشــبكة المشــتركة للتعليــم، الــي أعلنــت عــن هدفهــا "المســاهمة بشــكل إيجــايب يف العمــل المنســق 

لتعزيــز جــودة الجاهزيــة واالســتجابة للتعليــم و زيــادة القــدرة عــى الوصــول إىل فــرص التعلــم اآلمنــة، وتعزيــز المســاءلة اإلنســانية يف توفيــر 

هــذه الخدمــات". ) منديزابــال و هارييــن، 2011، ص.28 (. والواقــع أن هــذه المعاييــر الــي تــم تحديثهــا يف عــام 2010 تبــى اليــوم عــى نفــس 

القــدر مــن األهميــة والفاعليــة الــذي كانــت عليــه عندمــا تــم وضعهــا أول مــرة. 

الحد األدىن للمعايير للشبكة المشتركة للتعليم يف حاالت الطوارئ

وتســتند معاييــر الشــبكة المشــتركة للتعليــم إىل اتفاقيــة حقــوق الطفــل، وأهــداف توفيــر التعليــم للجميــع لعــام 2000، والميثــاق اإلنســاين 

لمشــروع "أســفير". هنــاك 19 معيــارا مــن معاييــر الشــبكة المشــتركة مقســمة اىل خمســة مجــاالت: )1( المعاييــر التأسيســية للمشــاركة 

المجتمعيــة وتنســيقها وتحليلهــا; )2(  بيئــات فــرص الوصــول والتعلــم )3( التعليــم والتعلــم )4( المعلميــن والعامليــن يف المجــال التربــوي )5( 

والسياســة التربويــة. 

ــي  ــاش... فه ــة االنتع ــوارئ إىل مرحل ــاالت الط ــة يف ح ــول علي ــم و الحص ــودة التعلي ــتوى ج ــن مس ــد األدىن م ــر الح ــدد المعايي  تح

تســاعد يف تعزيــز المســاءلة والقــدرة عــى التنبــؤ فيمــا بيــن الجهــات الفاعلــة يف المجــال اإلنســاين وتحســين التنســيق بيــن الشــركاء، 

بما يف ذلك السلطات التعليمية."  )أعضاء الشبكة المشتركة لوكاالت التعليم يف حاالت الطوارئ، 2020(

ــدة  ــل جدي ــات تموي ــور آلي ــوارئ وظه ــاالت الط ــقة لح ــتجابة المنس ــان االس ــل ضم ــن اج ــام 2000 م ــذ ع ــة من ــات عالمي ــاء مؤسس أدى إنش

متعــددة األطــراف إىل احــداث تغييــرات جوهريــة يف التعليــم يف بيئــات الطــوارئ. مــن بيــن التطــورات الرئيســية )الــي نوقشــت بمزيــد مــن 

التفصيــل يف القســم 2( يه ) مجموعــة التعليــم العالمــي( يف عــام 2006. ويف عــام 2010 صــدر قــرار بشــأن الحــق يف التعليــم يف حــاالت 

الطــوارئ، الــذي “يحــث الــدول األعضــاء عــى تنفيــذ االســتراتيجيات و السياســات مــن اجــل ضمــان ودعــم اعتبــار حــق التعليــم عنصــر ال يتجــزأ 

ــدويل".  مــن عناصــر المســاعدات اإلنســانية واالســتجابة اإلنســانية إىل أقــى حــد ممكــن مــن مواردهــا المتاحــة، بدعــم مــن المجتمــع ال

"يحــث الــدول األعضــاء عــى تنفيــذ االســتراتيجيات و السياســات مــن اجــل ضمــان ودعــم اعتبــار حــق التعليــم عنصــر ال يتجــزأ مــن عناصــر 

المســاعدات اإلنســانية واالســتجابة اإلنســانية إىل أقــى حــد ممكــن مــن مواردهــا المتاحــة, بدعــم مــن المجتمــع الدويل".)األمــم المتحــدة 

، 2010(؛ وتأســيس   صنــدوق "التعليــم ال يمكنــه االنتظــار" يف عــام 2016. وقــد أدت هــذه التطــورات إىل تغييــر حقيــي للمجتمعــات 

المتضــررة مــن األزمــات مــن خــالل زيــادة التأثيــر باهتمــام  االســتجابات المنســقة وإنشــاء بيئــة مواتيــة للتعليــم يف حــاالت الطــوارئ. 

ويف عــام 2015، أعلــن "هــدف التنميــة المســتدامة 4" التزامــه بتوفيــر التعليــم الشــامل والمتســاوي يف جودتــه وفــرص التعلــم مــدى الحيــاة 

للجميــع ) االمــم المتحــدة، 2015(، ليشــمل اوالئــك الذيــن يعيشــون يف بيئــات يســهل تعرضهــم فيهــا لالعتــداء )اهــداف التنميــة المســتدامة 

4،5(. يؤكــد إطــار عمــل التعليــم ألهــداف التنميــة المســتدامة4 -2030 عــى أن التعليــم حــق مطلــق مــن حقــوق اإلنســان وصالــح عــام, وهــو 

حــق أســايس لتحقيــق اإلنســان لذاتــه وكذلــك الســالم و التطويــر المســتدام ) اليونســكو ، 2015(. كمــا انــه يحــّدد الخطــوط العريضــة لمعاييــر 

الحــدود الدنيــا للشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ كمكــون جوهــري لتطبيــق هــذا الحــق. واألهــم مــن ذلــك أنــه بعــد 

مــرور 15 ســنة مــن الدعــوة ألول مــرة مــن خــالل "وضــع إطــار عمــل توفيــر التعليــم للجميــع" إىل اتخــاذ إجــراءات محــددة بشــأن التعليــم يف 

حــاالت الطــوارئ. واســتمر االلتــزام باطــار عمــل التعليــم 2015-2030 بالدعــوة اىل تقديــم تعليــم عــايل الجــودة" من خــالل الدعــوة إىل تعليم 

عــايل الجــودة "  بــدءًا مــن االســتجابة يف حــاالت الطــوارئ ووصــوالً إىل التعــايف وإعــادة البنــاء. واســتجابات وطنيــة وإقليميــة وعالميــة منســقة 

بشــكل أفضــل. إضافــة اىل تنميــة القــدرات مــن اجــل الحــد الشــامل مــن المخاطــر والتخفيــف مــن اثارهــا لضمــان الحفــاظ عــى التعليــم خــالل 

حــاالت الصــراع مــن اجــل ضمــان الحفــاظ عــى التعليــم يف حــاالت الصــراع والطــوارئ ومــا بعــد الصــراع واإلنعــاش المبكــر )يونســكو،2015(. 

وبالرغــم مــن أن هنــاك الكثيــر ممــا تــم تحقيقــه يف التعليــم يف حــاالت الطــوارئ والــذي يســتحق االحتفــال بــه، اال انــه ال مجــال للتهــاون. و مــع 

مــيض اقــل مــن عقــد عــى انتهــاء اجتمــاع "اهــداف التنميــة المســتدامة 4" ومــع تســبب مــرض كوفيــد-19 يف خلــق حالــة طــوارئ تعليميــة 

عالميــة حــادة فــان هنــاك حاجــة التخــاذ إجــراءات مســتمرة للتغلــب عــى التحديــات القائمــة الــي يواجهــا األطفــال والشــباب يف البلــدان 

المتأثــرة باألزمــات بمــا يف ذلــك إعمــال حقهــم يف التعليــم اآلمــن والعــادل والعــايل الجــودة. 
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2013 عاماً عىل انطالق الشبكة المشتركة لوكاالت التعليم يف حاالت الطوارئ

تحديات مستمرة 

وقــد حــدث ارتفــاع حــاد يف عــدد الصراعــات يف جميــع أنحــاء العالــم منــذ بدايــة األلفيــة الجديــدة، وال ســيما منــذ عــام 2010. ومــع تزايــد 

ــرا  ــر تأث ــون أكث ــح المدني ــس ات آل 2016(، يصب ــة )جيت ــة ودوري ــات مطول ــا إىل أزم ــد منه ــؤدي العدي ــث ي ــا، حي ــات وتعقيده ــدة الصراع ح

بالصراعــات )مــارك، 2016(. وهــذا يــؤدي إىل جيــل مــن األطفــال والشــباب الذيــن ال يحصلــون عــى التعليــم. أمــا بالنســبة إىل األطفــال والشــباب 

األكثــر تهميشــاً واســتضعافاً، مــن ذوي اإلعاقــات، والفتيــات، واألطفــال وأولئــك القادميــن مــن أســر ذات دخــل منخفــض فاألثــر أكبــر بكثيــر. 

ــن  ــران م ــي حزي ــم. ف ــم يف التعلي ــن حقه ــباب م ــال والش ــن األطف ــن م ــان الماليي ــل وحرم ــا يف تعطي ــورية وحده ــة الس ــببت األزم ــد تس لق

عــام 2020، لــم يلتحــق مليــون مــن االطفــال والشــباب داخــل ســوريا بالمــدارس. كمــا أن ثالثــة أربــاع مليــون نــازح ســوري اىل دول الجــوار لــم 

يلتحقــوا بالمــدارس أيضــا )ذيرورلــد، 2020(. لقــد قــاد تأثيــر االزمــة اىل وجــود جيــل كامــل مــن الشــباب الســوري الغيــر ملتحــق بالتعليــم عــى 

الرغــم مــن ان االنفــاق الســوري عــى التعليــم يعــد مــن األعــى يف المنطقــة ألي ازمــة )شــاهد القســم 3(. 

ــراً مــا يغفــل المجتمــع الــدويل وبشــكل كامــل عــن  ــة أخــرى حيــث كثي بــل إن الصــورة أشــد ترويعــاً مــن أي حــاالت طــوارئ او أزمــات مطول

ــن  ــة م ــاق 4 يف المائ ــررة بإنف ــداءات المتك ــن الن ــم م ــى الرغ ــع، وع ــم 3(. ويف الواق ــاهد القس ــة )ش ــات المانح ــك الجه ــا يف ذل ــم، بم التعلي

المســاعدات اإلنســانية عــى التعليــم، إال أنهــا ال تــزال القطــاع الــذي يعــاين مــن نقــص التمويــل يف النــداءات اإلنســانية. يكشــف هــذا التقريــر 

ــرين  ــنوات العش ــدى الس ــى م ــط ع ــة فق ــل اىل 2.4 يف المائ ــايب يص ــط حس ــوب. أي بمتوس ــن المطل ــر م ــل بكثي ــزال أق ــات ال ت أن المخصص

الماضيــة. فــي عــام 2019، كان ال يــزال 2.6يف المائــة فقــط. ضمــن هــذا الغطــاء المــايل العــام غيــر الــكايف بشــكل كبيــر، يتــم التغــايض عــن 

ــذه  ــن ه ــن بي ــل. م ــة أي تموي ــاعدة التعليمي ــانيًا للمس ــداءً إنس ــق 79 ن ــم يتل ــام 2000، ل ــذ ع ــا. من ــات وإهماله ــراع واألزم ــاالت الص ــض ح بع

النــداءات، 51 كانــوا يف بلــدان يف أفريقيــا جنــوب الصحــراء الكبــرى كانــت تتعامــل مــع نزاعــات طويلــة األمــد و / أو اســتضافت الجئيــن ألكثــر 

مــن جيــل. كان أداء النــداءات الموجهــة إىل ســوريا والــدول المجــاورة يف شــمال إفريقيــا والشــرق األوســط أفضــل بكثيــر، حيــث تمــت تلبيــة 41 

بالمائــة مــن طلباتهــم يف المتوســط.  وينبــي أال يكــون تمويــل التعليــم يف حــاالت الطــوارئ لعبــة محصلتهــا صفــر. لتحقيــق الهــدف 4 مــن 

أهــداف التنميــة المســتدامة وحمايــة الحــق يف التعليــم الجيــد، تتطلــب جميــع حــاالت الطــوارئ تمويــاًل تعليميـًـا متعــدد الســنوات ويمكــن 

التنبــؤ بــه.

حالــة الطــوارئ الناتجــة عــن الطبيعــة يه ســبب آخــر لالنقطــاع واســع النطــاق عــن التعليــم. غالبـًـا مــا تدمــر األعاصيــر وأمــواج التســونامي 

ــر عرضــة لالســتغالل  ــؤدي إىل إبعــاد األطفــال والشــباب عــن الفصــول الدراســية ويجعلهــم أكث ــك المــدارس، ممــا ي والجفــاف ومــا شــابه ذل

وســوء المعاملــة. يف عــام 2019، عــى ســبيل المثــال، تســبب إعصــار إيــداي، الــذي تــم وصفــه بأنــه أســوأ كارثــة مرتبطــة بالطقــس يف نصــف 

الكــرة الجنــويب )األمــم المتحــدة، 2019(، يف دمــار وفيضانــات واســعة النطــاق يف موزمبيــق وزيمبابــوي ومــالوي. دمــر اإلعصــار أو تســبب 

بضــرر آلالف الفصــول الدراســية وعطــل تعليــم نصــف مليــون طفــل وشــاب )وات، 2019(. تشــكل الظواهــر الجويــة الشــديدة 91 يف المائــة 

مــن جميــع الكــوارث الكبــرى ومــن المتوقــع أن تــزداد ســوءًا خــالل الســنوات القادمــة. تشــير التوقعــات إىل أن 140 مليــون شــخص يف جميــع 

ــاخ، ممــا ســيعطل  ــر المن ــكا الالتينيــة ســيتم تهجيرهــم بحلــول عــام 2050 بســبب تغي ــا جنــوب الصحــراء وأمري أنحــاء جنــوب آســيا وأفريقي

.)2020 ،ECW( وصــول األطفــال إىل المــدارس اآلمنــة وفــرص التعلــم

ــون فــرد. أعــى  ــر مــن 79.5 ملي ــزح أكث ــر الحــدود. يف عــام 2019، ن ــدان وعب ــزوح جمــايع داخــل البل ــة يف ن ــزاع والطــوارئ البيئي يتســبب الن

ــؤون  ــدة لش ــم المتح ــامية لألم ــة الس ــباب )المفوضي ــال والش ــن األطف ــؤالء م ــف ه ــن نص ــر م ــالق. وكان أكث ــى اإلط ــجيله ع ــم تس ــتوى ت مس

الالجئيــن، 2020 أ(. يشــكل هــذا النــزوح المتزايــد تحديــات ضخمــة: فــي عــام 2019 وحــده، نــزح 33.4 مليــون شــخص داخليًــا بســبب 

ــع أن  ــن المتوق ــي، 2020(. وم ــزوح الداخ ــد الن ــز رص ــة )مرك ــوارث البيئي ــبب الك ــات و 24.9 بس ــبب النزاع ــخص بس ــون ش ــات، و 8.5 ملي األزم

يــؤدي تغيــر المنــاخ إىل زيــادة النــزوح، ممــا قــد يعطــل وصــول األطفــال والشــباب إىل المــدارس اآلمنــة وفــرص التعلــم ألشــهر أو ســنوات يف 

كل مــرة. 

كمــا يتزايــد عــدد الالجئيــن يف جميــع أنحــاء العالــم، حيــث بلــغ عددهــم 26 مليونًا يف عــام 2019، نصفهم مــن األطفال والشــباب )المفوضية 

الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن، 2019ب(. عــى الرغــم مــن حمايــة حــق الالجئيــن يف التعليــم بموجــب القانــون الــدويل، ال يــزال 

48 بالمائــة مــن جميــع األطفــال الالجئيــن غيــر قادريــن عــى الوصــول إىل التعليــم )مفوضيــة األمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن 2020( ظــل 

التقــدم يف تعليــم الالجئيــن ثابتـًـا إىل حــد كبيــر خــالل العقــد المــايض؛ معــدالت االلتحــاق بالمــدارس الثانويــة اليــوم أقــل ممــا كانــت عليــه يف 

عــام 2010. يف عــام 2009، كان إجمــايل معــدل االلتحــاق بالمــدارس االبتدائيــة 76 يف المائــة فقــط عــى مســتوى العالــم و 36 يف المائــة 

فقــط يف المرحلــة الثانويــة )ســارة درايــدن بيترســون، 2011(.  بحلــول عــام 2019، كان االلتحــاق بالمــدارس االبتدائيــة 77 بالمائــة فقــط وانخفــض 

معــدل االلتحــاق اإلجمــايل بالمرحلــة الثانويــة إىل 31 بالمائــة )مفوضيــة األمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن، 2020(. الفتيــات الالجئــات أكثــر 

عرضــة لخطــر فقــدان التعليــم. 
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https://www.un.org/pga/70/wp-content/uploads/sites/10/2016/01/Conflict-and-violence-in-the-21st-century-Current-trends-as-observed-in-empirical-research-and-statistics-Mr.-Alexandre-Marc-Chief-Specialist-Fragility-Conflict-and-Violence-World-Bank-Group.pdf
https://www.un.org/pga/70/wp-content/uploads/sites/10/2016/01/Conflict-and-violence-in-the-21st-century-Current-trends-as-observed-in-empirical-research-and-statistics-Mr.-Alexandre-Marc-Chief-Specialist-Fragility-Conflict-and-Violence-World-Bank-Group.pdf
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2014 عاماً عىل انطالق الشبكة المشتركة لوكاالت التعليم يف حاالت الطوارئ

ــاء أنظمــة تعليميــة مرنــة يف البلــدان المتضــررة مــن األزمــات أمــر بالــغ األهميــة لجميــع حــاالت الطــوارئ. حــى قبــل ظهــور جائحــة  إن بن

كوفيــد 19العالميــة، كانــت أنظمــة التعليــم يف الســياقات المتأثــرة بحــاالت الطــوارئ تحــت ضغــط هائــل. تعرضــت المكاســب يف الوصــول 

إىل التعليــم الجيــد وإتمامــه عــى مســتوى العالــم، والــي كانــت محــدودة بالفعــل لالجئيــن والنازحيــن داخليـًـا والمهاجريــن وجميــع األطفــال 

والشــباب المتضرريــن مــن األزمــات ، لمزيــد مــن الخطــر بســبب جائحــة كوفيــد 19 .

وقــد تغيــر الكثيــر يف مجــال التعليــم يف حــاالت الطــوارئ منــذ تأســيس الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ قبــل 20 عامــاً. 

بعــد أن كانــت تعــاين مــن نقــص مزمــن يف التمويــل وال تعتبــر أولويــة لالســتجابة اإلنســانية، أصبــح التعليــم يف حــاالت الطــوارئ اآلن مجــااًل 

راســًخا وجــزءًا مــن نظــام االســتجابة اإلنســانية لألمــم المتحــدة كمــا أن لديهــا آليــات تمويــل مخصصــة، وذلــك بفضــل تأييــد أعضــاء وشــركاء 

الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ. ومــع ذلــك، يجــب أن يكــون ضمــان بقــاء التعليــم يف حــاالت الطــوارئ عــى رأس 

جــدول األعمــال الســيايس والتغلــب عــى التحديــات طويلــة األمــد الــي يواجههــا المجــال أولويــة اآلن وطــوال العقــد لضمــان تحقيــق الهــدف 

4 مــن أهــداف التنميــة المســتدامة بحلــول عــام 2030. 

ال يزال الوصول إىل التعليم يمثل تحديًا شديًدا يف سياقات األزمات 

لــم يُترجــم التقــدم الكبيــر الــذي تــم إحــرازه عــى مــدار العشــرين عاًمــا الماضيــة يف تحســين صــورة التعليــم يف حــاالت الطــوارئ إىل وصــول 

كاٍف إىل التعليــم الجيــد لمالييــن األطفــال والشــباب الذيــن يعيشــون يف ســياقات متأثــرة باألزمــة. وفًقــا للبيانــات الجديــدة الــي قدمهــا معهــد 

اليونســكو لإلحصــاء لهــذا التقريــر، يف عــام 2019، عــى الرغــم مــن أن 29 بالمائــة فقــط مــن ســكان العالــم يف ســن التعليــم االبتــدايئ والثانــوي 

يعيشــون يف البلــدان المتضــررة مــن األزمــات، كانــت هــذه البلــدان موطنـًـا لـــ 49 بالمائــة مــن المنقطعيــن عــن الدراســة مــن األطفــال والشــباب 

يف ســن المدرســة االبتدائيــة والثانويــة. إن هــذا النمــط واضــح بشــكل خــاص بالنســبة لألطفــال يف ســن المدرســة االبتدائيــة: يف حيــن أن أقــل 

مــن ثلــث الســكان يف ســن الدراســة االبتدائيــة يف العالــم كانــوا يقيمــون يف البلــدان المتأثــرة باألزمــات يف عــام 2019، كان مــا يقــرب مــن ثالثــة 

أربــاع أولئــك الذيــن كانــوا خــارج المدرســة يقيمــون يف هــذه البلــدان )انظــر الشــكل 1(. 

وهــذا يترجــم إىل 127 مليــون طفــل وشــاب يف ســن الدراســة االبتدائيــة والثانويــة يعيشــون يف ســياقات متأثــرة باألزمــة وهــم خــارج 

المدرســة؛ مــا يقــرب مــن نصــف اإلجمــايل العالمــي وهــو 257 مليونــاً.3 تتأثــر الفتيــات بشــكل خــاص: عــىل الرغــم مــن أن الفتيــات يف 

البلــدان المتضــررة مــن األزمــات يشــكلن 14 يف المائــة فقــط مــن ســكان العالــم يف ســن الدراســة االبتدائيــة والثانويــة، فــإن الفتيــات 

الــاليئ يعشــن يف هــذه الســياقات يشــكلن أكثــر مــن 25 يف المائــة مــن األطفــال والشــباب خــارج المدرســة عــىل مســتوى العالــم )أي 

مــا يعــادل 67 مليــون فتــاة؛ انظــر الشــكل 2(. 

3  وال تشمل الطالب يف مرحلة ما قبل االبتدائية أو بعمر الثالث سنوات. 



2015 عاماً عىل انطالق الشبكة المشتركة لوكاالت التعليم يف حاالت الطوارئ

الشكل 1: نسبة األطفال والمراهقين غير الملتحقين بالمدارس عىل مستوى العالم حسب السياق والمستوى الدرايس، 2019
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0  المرحلة العمرية 
االبتدائية

سن الصفوف الدنيا من 
مرحلة التعليم الثانوي

الصفوف العليا من 
الثانوية

االبتدائية + الثانوية

)OOS( سكان البلدان المتضررة من األزمات      البلدان المتضررة من األزمة 

المصدر: بيانات مقدمة من معهد اليونسكو لإلحصاء



2016 عاماً عىل انطالق الشبكة المشتركة لوكاالت التعليم يف حاالت الطوارئ

الشكل 2: نسبة السكان خارج المدرسة حسب السياق والنوع

االبتدائية

الثانوية

 مالحظة: يتم عرض نقاط البيانات قبل النسب المئوية بالماليين )1=1,000,000(

 المصدر: بيانات مقدمة من معهد اليونسكو لإلحصاء

الفتيــات يف الســياقات المتأثــرة باألزمــات أكثــر عرضــة مــن األوالد لمواجهــة عــبء تــرك المدرســة. يف عــام 2019، كان حــوايل 20 يف المائــة من 

الفتيــات يف ســن الدراســة االبتدائيــة الــاليئ يعشــن يف البلــدان المتضــررة مــن األزمــات خــارج المدرســة، مقارنــة بنســبة 3 يف المائــة يعشــن يف 

بلــدان ليســت بهــا أزمــات. كان حــوايل 16 يف المائــة مــن األوالد يف ســن الدراســة االبتدائيــة الذيــن يعيشــون يف ســياقات متأثــرة باألزمــة خــارج 

المدرســة، مقارنــة بـــ 3 يف المائــة مــن نظرائهــم يف البلــدان الــي لــم تشــهد أزمــات. وبالمثــل، يف حيــن أن نســبة مئويــة كبيرة مــن المراهقين يف 

ســن الدراســة الثانويــة ال يزالــون خــارج المدرســة بشــكل عــام، فــإن حــال الفتيــات الــاليئ يعشــن يف البلــدان المتضــررة مــن األزمــات كان ســيئاً 

بشــكل خــاص: يف عــام 2019، كان 52 يف المائــة مــن المراهقــات يف ســن المدرســة الثانويــة المقيمــات يف البلــدان المتضــررة مــن األزمــة 

خــارج المدرســة، مقارنــة بنســبة 29 يف المائــة مــن أقرانهــم يف ســياقات أخــرى )انظــر الشــكل 3(. 

الفتيان غير المتضررون من األزمة- 8,2
٪14

 الفتيات غير المتضررات من األزمة - 8,2
٪14

 الفتيان المتضررون من األزمة - 18,7
٪32

 الفتيات المتأثرات باألزمة - 23,3
٪40

 الفتيان غير المتضررين من األزمة - 61,0

٪31

 الفتيات غير المتضررات من األزمة - 52,5

٪26

 الفتيات المتأثرات باألزمة - 43,7

٪22

 الفتيان المتضررون من األزمة - 41,5

٪21
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الشكل 3: نسبة األطفال / المراهقين خارج المدرسة حسب السياق والنوع ومستوى الدراسة، 2019
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 الفتيات يف البلدان غير المتضررة من األزمات       الفتيان يف البلدان غير المتضررة من األزمة    

 المتوسط العالمي

المصدر: بيانات مقدمة من معهد اليونسكو لإلحصاء

تســلط هــذه األرقــام الضــوء عــى الحاجــة إىل الدعــوة المســتمرة لضمــان إعطــاء األولويــة للتعليــم أثنــاء االســتجابة اإلنســانية. يحتــاج كل مــن 

المجتمعــات اإلنســانية والتنمويــة إىل بــذل جهــود متضافــرة لضمــان عــدم تخلــف أي طفــل مــن الناحيــة التعليميــة بســبب المــكان الــذي 

يعيــش فيــه. 

ــال  ــدد األطف ــة، كان ع ــة عالمي ــوارئ تعليمي ــة ط ــا( يف حال ــد-19 )كورون ــة كوفي ــبب أزم ــل تس ــى قب ــه ح ــى أن ــوء ع ــم الض ــذا القس ــلط ه س

والشــباب المتأثريــن باألزمــات خــارج المدرســة أكثــر ممــا كان يُعتقــد ســابًقا. وقــد أوضــح أيًضــا أنــه عــى الرغــم مــن التقــدم الــذي تــم إحــرازه 

ــا أن نشــعر بالرضــا عــن النفــس. ــر التعليــم خــالل األزمــات، ال يمكنن خــالل هــذه الســنوات يف توفي
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خــالل  التعليــم  مجــال  يف  العالمــي  التقــدم  الثــاين:  القســم 
المســتمرة  والتحديــات  األزمــات 

لقــد تــم اآلن ترســيخ برنامــج التعليــم خــالل األزمــات باعتبــاره جــزءًا أساســيًا مــن جــدول األعمــال اإلنســاين العالمــي. إن الحاجــة إىل معالجــة 

التحديــات المعقــدة الــي تعيــق أو تمنــع تعليــم األطفــال والشــباب والبالغيــن المتأثريــن باألزمــات وحقهــم يف التعليــم، يه ضــرورة ملحــة 

كمــا كانــت دائًمــا. يحــدد هــذا القســم اإلنجــازات الرئيســية يف االعتــراف بأهميــة التعليــم خــالل األزمــات يف االســتجابة اإلنســانية، باإلضافــة 

إىل بعــض التحديــات العديــدة المتبقيــة لضمــان إتاحــة فــرص التعلــم الشــاملة والمنصفــة للجميــع بحلــول عــام 2030. 

التقدم يف مجال التعليم خالل األزمات

منــذ أن أطلقــت أجنــدة التعليــم للجميــع حركــة عالميــة لضمــان تلبيــة احتياجــات التعلــم لجميــع األطفــال، تــم إحــراز تقــدم كبيــر يف جعــل 

التعليــم يف طليعــة االســتجابة اإلنســانية. أبــرزت الكــوارث واســعة النطــاق يف بدايــة األلفيــة الجديــدة، مثــل تســونامي المحيــط الهنــدي يف 

عــام 2004 وزلــزال هايــي يف عــام 2010، إىل جانــب النزاعــات المســتمرة يف أفريقيــا والشــرق األوســط، نقــص التنســيق بيــن الــوكاالت اإلنســانية 

ــار المدمــرة لحــاالت الطــوارئ عــى تعليــم األطفــال وعــى تحقيــق أهــداف  المشــاركة يف االســتجابة. كمــا تلــي األبحــاث الضــوء عــى اآلث

التعليــم للجميــع )بــن صالــح وآخــرون، 2000(. 

 أهميـّـًة 
ُ

وقــد ارتفــع أيضــاً وبشــكل كبيــر مســتوى االعتــراف بــأن االحتياجــات التعليميــة لألطفــال والشــباب المتأثريــن بحــاالت  الطــوارئ ال تقــّل

بالنســبة آلبائهــم ومجتمعاتهــم عــن التدخــالت األخــرى المنقــذة للحيــاة مثــل الميــاه النظيفــة والرعايــة الصحيــة و الصــرف الصحــي.

ــت الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ عبــر جهــود متواصلــة أهميــة التعليــم يف حقــل االســتجابة اإلنســانية و أعطــت  نَّمَ

أهميــة أكبــر لجعــل التعليــم يف حــاالت الطــوارئ مجــاال إحترافيــا منفصــال ، كل هــذا باالشــتراك مــع داعميهــا و وكاالت األمــم المتحــدة و 

المنظمــات الدوليــة غيــر الحكومــة. )p ,2011 ,Mendizabal and Hearn. 12(. و بغــض النظــر عــن الرفــض المبــديئ لتأســيس مجموعــة 

تعليميــة )pp ,2011 ,UNESCO. 4-5(، ضمنــت هــذه الجهــود حســب تعبيــر عضــو يف الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت 

الطــوارئ عــام 2020، "ترســيخا للتعليــم يف حــاالت الطــوارئ كمجــال عمــل منفصــل داخــل نطــاق التعليــم و العمــل اإلغــايث و التنمــوي" 

)INEE Member, 2020(، و كان هــذا األمــر جوهريـًـا يف تأســيس مجموعــة التعليــم العالميــة عــام 2006 )أنظــر إىل المرفــق عــن التعليــم يف 

حــاالت الطــوارئ(. و أدى دعــم الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ أيضــا للتوصــل إىل القــرار الــذي اتخذتــه الجمعيــة 

العامــة لألمــم المتحــدة )UNGA( يف مــا يخــص حــق التعليــم يف حــاالت الطــوارئ عــام 2010، و هــو مــا كفــل بــأن التعليــم هــو أحــد أعمــدة 

قــرَّت مســبقا فيمــا يخــص 
ُ
األســاس يف االســتجابة االنســانية. وأكــدت الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة مــرة أخــرى مــا نصــت عليــه اتفاقيــات أ

 .)2010 ,UNGA( حــق التعليــم للمهجريــن، و حثــت عــى عــن اتخــاذ إجــراء عــى المســتوى الــدويل لتوفيــر التعليــم لهــذه الفئــة

© J Arredondo, IRC
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يف عــام 2011، عرضــت اليونيســكو يف تقريرهــا الرئيــي عــن التعليــم للــكل )EFA(والــذي كان بعنــوان )الكارثــة المخفيــة: الصراعــات المســلحة 

و التعليــم(، بيانــات تشــير إىل أن األطفــال )و اليافعيــن( الذيــن تأثــروا بالصــراع هــم ضمــن الفئــة األقــل اســتفادًة مــن أهــداف مشــروع التعليــم 

للــكل )EFA(. وأشــار التقريــر إىل الضــرورة الملحــة لزيــادة التمويــل، و تعزيــز التشــريعات، و ضمــان البنــد الــذي يؤكــد عــى ضــرورة وجــود تعليــم 

نــويع آمــن و وقــايئ يحــث عــى التعايــش و المســاواة. 

يف مــا يــي عــرض لمــا أثمــرت عنــه الجهــود المســتمر و األدلــة الدامغــة عــى أهميــة التعليــم يف حــاالت الطــوارئ عــى مــر العقديــن 

المنصرميــن مــن تغييــرات ملموســة لــم تقتصــر فحســب عــى إنشــاء الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ.

لحظات فارقة يف تاريخ التعليم يف حاالت الطوارئ: 

أسســت مجموعــة التعليــم العالميــة )GCE( عــام 2006 كلبنــة يف بنــاء إنســاين لتحســين التنســيق الخــاص بالتعليــم داخــل االســتجابة 

االنســانية. 

بعــد مــيض مــدة ليســت بالطويلــة عــى تســونامي المحيــط الهنــدي عــام 2004، قامــت اللجنــة الدائمــة المشــتركة بيــن الــوكاالت بتقديــم 

مفهــوم )الكتــل( للتشــجيع عــى تنســيق أفضــل بيــن الجهــات المســتجيبة لألزمــات، ويشــير مفهــوم الكتــل إىل آليــات تنســيق لالســتجابة 

اإلنســانية يف تســعة مناطــق ذات أولويــة. ولكــن نشــرة االســتجابة اإلنســانية مــا لحقهــا مــن إنشــاٍء لمفهــوم الكتــل لــم يتضمنــا التعليــم. وهــذا 

راجــع إىل أســباب متعــددة كان أبرزهــا هــو أن اليونيســيف كانــت الُمتـَـرَأس الفعــي يف ذلــك الحيــن، و بالتــايل فلــم يكــن أي فــراغ ليتــم ملــؤه 

مــن األســاس )p ,2010 ,Anderson and Hodgkin. 2(. قامــت الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ عــى مــدار عــام 

2006 بتــويل دور رئيــي يف الدعــوة لتشــكيل كتلــة تعليميــة )pp ,2011 ,UNESCO. 6-7(. وكان تحالــف حمايــة األطفــال صوتــا آخــرَ صادحــا 

يف ســماء جهــود دعــم التعليــم عبــر مشــروعه )إعــادة كتابــة المســتقبل(، الــذي دىع إىل دعــم إيصــال التعليــم النــويع لألطفــال و اليافعيــن 

ــة  ــم العالمي ــة التعلي ــئت مجموع ــتركة أن أنش ــود المش ــذه الجه ــرة ه ــت ثم ــات )p. 8(.  و كان ــرة بالنزاع ــة و المتأث ــدول الهش ــن يف ال القاطني

ــة لضــم التعليــم إىل  ــراف بشــكل رســمي بالضــرورة العاجل ــره االعت عــام 2006. كان هــذا إنجــازا مهمــا للتعليــم يف حــاالت الطــوارئ، تــم عب

االســتجابة اإلنســانية صراحــًة. 

تؤكــد مجموعــة التعليــم العالميــة عــى التعليــم كعنصــر أســايس مــن عناصــر االســتجابة اإلنســانية ، و تتواجــد  هــذه المجموعــة يف مركــز 

مميــز لكونهــا الكتلــة الوحيــدة الــي تـُـدار بشــكل مشــترك مــن وكالــة لألمــم المتحــدة )اليونيســيف( و المنظمــة غيــر الحكوميــة الدوليــة )حمايــة 

ــة التعليــم يف المحيطــات اإلنســانية. و طــورت إدارة المؤسســتين  ــة المؤسســتين و قوتهمــا رئيســيين يف تجلي األطفــال(، و قــد كانــت حيوي

لكتلــة وكاالت التعليــم مــن تنســيق التدخــالت يف المحيطــات المتأثــرة بحــاالت الطــوارئ، و يتــم إعــادة تطبيــق التدخــالت بشــكل يناســب كل 

 .)2015 ,Nicolai and Hine( دولــة عــى حــدى

و يف عام 2011، وسعت الشراكة العالمية للتعليم من اهتماماتها لتشمل الدول الهشة و المتأثرة بالنزاعات.

ــادرة  ــن مب ــا م ــد تحوله ــم )GPE( بع ــة للتعلي ــراكة العالمي ــاس يف الش ــر األس ــة حج ــتوى الدول ــى مس ــراكات ع ــر ش ــور عب ــيق الُمط كان التنس

ــدول  ــم ال ــد لدع ــال جدي ــدول أعم ــة ج ــا المعدل ــت تفويضاته ــج، تضمن ــا يف النه ــوالً ملحوظ ــد تح ــا يع ــام 2011. و فيم ــريع ع ــم الس التعل

المتأثــرة بالنزاعــات )Winthrop and Matsui, 2013(. تعالــج التفويضــات الحاليــة للشــراكة العالميــة للتعليــم )GPE( حاجــات الحكومــات 

المحليــة المتأثــرة باألزمــات عبــر نهــج مبــي عــى االحتياجــات )Menashy and Dryden-Peterson, 2015(. و مــع حلــول ديســمبر مــن عــام 

ــرة بالنزاعــات.  ــدول الهشــة و المتأث ــم )GPE( لل ــة للتعلي ــح الشــراكة العالمي ــم تخصيــص 76٪ مــن من 2019 كان قــد ت

و عــى الرغــم مــن النقلــة الحاصلــة يف طريقــة توزيــع التمويــل و الــي نتجــت عــن التغييــر يف التفويضــات الُمجــرى مــن قبــل الشــراكة العاليــة 

ــم يتحقــق، نتيجــة لطريقــة اتخــاذ القــرار المعقــدة و  ــدول الــي يه يف أمــس الحاجــة بقيــت أمــرا ل ــم، إال أن االســتجابة الســريعة لل للتعلي

تجــزؤ الهيــكل و الهويــة للشــركاء المؤسســين للشــراكة العالميــة للتعليــم )Menashy ;2014 ,UNESCO, 2017(. و أدى هــذا األمــر إىل أن تعقــد 

)ECW( حملــة ترمــي لتأســيس صنــدوق مدعــوم مــن أطــراف متعــددة للتعليــم يف حــاالت الطــوارئ. 

أسس صندوق "التعليم ال يمكنة االنتظار" )ECW( عام 2016 كصندوق تمويل للتعليم يف حاالت الطوارئ.

و مــع أن التعليــم كان قــد تجــى يف مجــال االســتجابة اإلنســانية يف األعــوام مــا بيــن 2001 إىل 2010، إال أن هــذا التجــي لــم يقابلــه دعــم 

مــايل مماثــل. و كانــت المبــادرة العالميــة لألميــن العــام لألمــم المتحــدة )التعليــم أوال(، داعمــة لتشــكيل مجموعــة مــواالة للمبــادرة الخاصــة 

بالشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ )INEE(، لتخويــل االنتشــار الســريع لمناصــرة تشــكيل صنــدوق للتعليــم يف حــاالت 

الطوارئ.)يذكــر أن مبــادرة األميــن العــام كانــت يه المؤلــف لمصطلــح )Education can not wait( و نــادى لنفــس األمــر مناصــرون عــى قــدر 
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2020 عاماً عىل انطالق الشبكة المشتركة لوكاالت التعليم يف حاالت الطوارئ

عــاٍل مــن األهميــة، مــن أمثــال مبعــوث األمــم المتحــدة الخــاص للتعليــم جــوردن بــراون و األميــن العــام الحــايل لألمــم المتحــدة أنتونيــو 

ــر مــن عــام 2016  ــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ يف فبراي ــة الــي اســتضافتها الشــبكة المشــتركة ل جوتيريــس. ســاهمت مشــاورة دولي

بتهيئــة الحــوار و جمــع معلومــات تخــص هــذه المبــادرة العالميــة الجديــدة. و شــارك أكثــر مــن 500 شــخص مــن حــول العالــم يف عمليــة 

ــم يف  ــدوق للتعلي ــراح صن ــار: اقت ــه االنتظ ــم ال يمكن ــمى "التعلي ــر المس ــم يف التقري ــتقاة منه ــات المس ــال البيان ــم إدخ ــذه، و ت ــارة ه االستش

حــاالت الطــوارئ"  )Overseas Development Institute, 2016(. تــم إطــالق مبــادرة "التعليــم ال يمكنــه االنتظــار" )ECW( يف عــام 2016، 

كنتيجــة مباشــرة للقمــة العالميــة للعمــل اإلنســاين. التعليــم ال يمكنــه االنتظــار )ECW( يه أول صنــدوق دويل مخصــص للتعليــم يف حــاالت 

 .)2018 ,UNESCO( لضمــان تمويــل ملتــزم و مــرن لتحســين التنســيق بيــن الجهــات التنمويــة و اإلنســانية )ECW( و تســى ،)EiE( الطــوارئ

و كانت منظمات )جراند بارغن( و )نيو واي أوف ووركينج( قد أنشئتا يف عام 2016 يف القمة العالمية للعمل اإلنساين.

و ذهبــت الحصــة األكبــر مــن المصاعــب الــي تمــت مناقشــتها خــالل القمــة العالميــة للعمــل اإلنســاين، إىل الحاجــة لتنســيق أكبــر بيــن الجهات 

ــن(  ــد بارجي ــر العقــود، ولكــن )جران ــدة قــد أطلقــت عب ــر. و كانــت جهــود عدي ــة و ضــرورة أن يعمــال بشــكل متقــارب أكث ــة و التطويري التنموي

ــانية  ــات االنس ــن و المؤسس ــر المانحي ــن أكب ــا بي ــن نوعه ــدة م ــة فري ــت "اتفاقي ــاين، كان ــل اإلنس ــة للعم ــة العالمي ــا يف القم ــم إطالقه ــي ت ال

الذيــن تعهــدوا بإيصــال المســاعدات إىل أيــدي المحتاجيــن، و تحســين فعاليــة و كفــاءة العمــل اإلنســاين" و تــم التوقيــع عــى مبــادرة )جرانــد 

بارجيــن( مــن قبــل 18 مانــح و 16 منظمــة عونيــة، و بهــدف تحســين فعاليــة و كفــاءة العمــل اإلنســاين )UNESCO, 2018(. اتفــق الموقعــون 

عــى التعــاون لتحقيــق عشــرة أهــداف، مــن جملتهــا: زيــادة الشــفافية، و دعــم الجهــات المحليــة، و الدعــم التعــاوين عــى مــدار ســنين عديدة. 

و لتحقيــق مبــادئ مبــادرة )جرانــد بارجــن(، تعهــد الموقعــون بااللتــزام بـــإطار عمــل )New Way of Working( )طريقــة عمــل جديــدة( وهــو 

إطــار عمــل و مــرن و قابــل للتكييــف لسلســلة مــن اإلجــراءات الجماعيــة )OCHA, 2017(. كان الهــدف هــو دعــم التمويــالت متعــددة الســنين و 

األشــغال المبنيــة عــى "األفضليــة المقارنــة" مــن جهــات متعــددة للتأكــد مــن تحقيــق نتائــج مشــتركة ألصحــاب الشــأن، و تقليص التقســيمات، 

 .)2019 ,.Nicolai et al( و تحســين التعــاون بيــن الجهــات التعاونيــة و اإلنســانية

ولكــن التطبيــق العمــي المحــي ألهــداف )جرانــد بارجيــن( و ) نيــو واي أوف ثينكينــج( بدعــم التعليــم يف حــاالت الطــوارئ اعترتــه المشــاكل. 

ــات الدعــم  ــة الداعــم يف التواجــد يف منتصــف عملي ــة االســتجابة و هوي ــة و نوعي ــة دعــم االســتجابة التعليمي تســتمر التســاؤالت عــن كيفي

ــعيها يف  ــالل س ــدة خ ــاكل عدي ــه مش ــد تواج ــة ق ــات الدولي ــث أن المؤسس ــر البح ــال، يظه ــبيل المث ــى س ــذه )Nicolai et al., 2019(. فع ه

دمــج المبــادرات التعليميــة مــع النظــم المحليــة الســارية بــدال مــن إطــالق نظــم تعمــل بشــكل مــوازٍ، و مــن هــذه المشــاكل، نقــص األشــخاص 

 .)2014 ,Mendenhall( المناســبين للعمــل، و المشــاكل المتعلقــة بالبنيــة، و مشــاكل عــدم االنســجام بيــن الرؤيــة الدوليــة و التطبيــق المحــي

و كاســتجابة لهــذه التحديــات، قامــت الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ مؤخــرا بتأســيس مجموعــة العمــل التنســيقية 

اإلنمائيــة اإلنســانية لتطويــر مــواد تدعــم أعضــاء الشــبكة المشــاركين يف األفعــال التعاونيــة، و لتدعــو إىل تحســين الترابــط يف التعليــم عــى 

جميــع مســتويات السياســات والبرامــج اإلنســانية واإلنمائيــة. 

و بعــد مــيض ســنين مــن دعــوات المناصــرة و التعــاون، كمــا هــو موضــح يف المربــع أعــاله، أبــرزت مناقشــة نــوع األهــداف الــي يجــب أن تتبــع 

إطــار عمــل مؤسســة توفيــر التعليــم للجميــع )EFA( و )أهــداف األلفيــة للتنميــة( الفجــوات القاتلــة و أوجــه القصــور يف قانــون تعليــم األطفــال 

المتأثريــن باألزمــات. و عــى الرغــم مــن أن مؤتمــر أهــداف التنميــة المســتدامة الرابــع لــم يذكــر نصــا النزاعــات، أو األزمــات، أو النــزوح كهــدف 

ــالد  ــم يف الب ــن ال يصلهــم التعلي ــرا مــن الذي ــان أنتشــون الضــوء عــى أن قســما كبي ــه أو كواحــد مــن أهدافــه العشــر، فقــد ســلط بي رئيــي ل

المتأثــرة بالنزاعــات و األزمــات. التعليــم يف حــاالت الطــوارئ عنصــر أســايس يف النهــج االســتراتيجي الــذي يســير )اســتراتيجية التعليــم 2030(

)التعليــم للجميــع( يوفــر إطــار العمــل الــذي تــم تبنيــه خريطة للحكومات و شــركاءها  )UNESCO, 2015(. و مثــل إطــار عمــل )داكار( الخــاص بـ 

يمكنهــم اســتخدامه لتحقيــق أهــداف مؤتمــر )SDG( الرابــع. يرتــي إطــار العمــل أن "الــذي يحكــم الخطيــط هــو مبــادئ الوقايــة، و الجهوزيــة و 

االســتجابة، و القواعــد اإلرشــادية الدوليــة المتفــق عليهــا مثــل الحــد األدىن للمعاييــر للشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ" 

)p ,2018 ,Framework for Action 2030 Education-4 Incheon Declaration and SDG. 32(. و حقيقــة كــون الحــد األدىن للمعاييــر 

للشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ مذكــورا بالتحديــد يف إطــار العمــل لهــو دليــل عــى دعمهــا المســتمر. 

وهنــاك مرحلتيــن أساســيتين مــن مراحــل التعليــم يف حــاالت الطــوارئ )EiE( حيــث تمــت مناقشــتهم يف القســم الثالــث يف مؤتمــر القمــة 

العالمــي للعمــل اإلنســاين  والخطــة اإلنســانية لعــام 2016. وشــكل مؤتمــر القمــة العالمــي للعمــل اإلنســاين )WHS( لحظــة مهمــة يف 

ســبيل تغييــر القطــاع اإلنســاين الــذي تضمــن التعريــف بالتعليــم يف حــاالت الطــوارئ )EiE( عــى أنــه أحــد مســؤولياته الجوهريــة. ويعــد إجــراء 

ــة التأكيــد عــى ضــرورة عمــل الجهــات العالميــة  ًــا بغي التنســيق المترابــط ضمــن العمــل اإلنســاين التنمــوي مــن أجــل التعليــم أمــرًا جوهري

والمحليــة الفاعلــة مًعــا بهــدف تحديــد اآلفــاق الحاليــة والمســتقبلية لألطفــال والشــباب التخطيــط طبًقــا لذلــك. وتُعبـّـر االلتزامــات السياســية 

الحاليــة ومنهــا إعــالن جيبــويت عــن الالجئيــن اإلقليمييــن وخطــة عمــل عــام 2017 عــن تحقيــق نتائــج واعــدة. وقــد قامــت ثمــاين دول بتطويــر 

ــز التفويــض والتوافــق والتكافــؤ عــى مســتوى برامــج التعليــم الخاصــة بالالجئيــن يف جميــع أنحــاء  ــا لتعزي وتنفيــذ اإلعــالن يف شــريق إفريقي
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2021 عاماً عىل انطالق الشبكة المشتركة لوكاالت التعليم يف حاالت الطوارئ

ــاق  ــادرة أخــرى ويه ميث ــاك مب ــت هن ــر الرســمية. وكان ــم الرســمية وغي ــن والطــالب عــى نطــاق قطاعــات التعلي المنطقــة بالنســبة للمعلمي

مــن أجــل التغييــر )2015( والــي نُفــذت بهــدف إلهــام التغييــر يف النظــام اإلنســاين وهياكلــه األساســية وبغيــة التأكيــد عــى ممارســة الجهــات 

المحليــة الفاعلــة ودورهــا الفعــال يف االســتجابة لألزمــات )شــاه، 2019(. 

وعــى الرغــم مــن التقــدم الــذي تجــى ســابًقا وباإلضافــة إىل أرقــام األطفــال والشــباب المرتفعــة بصــورة غيــر متكافئــة ممــن تأثــروا باألزمــات 

والذيــن اليزالــون خــارج المدرســة )انظــر القســم 1(، إال أنــه ال تــزال هنــاك قضايــا جوهريــة متعلقــة بتحقيــق اإلنصــاف والمســاواة يف منظمــة 

التعليــم يف حــاالت الطــوارئ )EiE(. ويتضمــن ذلــك التحديــات الــي يواجههــا المعلميــن أثنــاء توفيرهــم للتعليــم الجيــد بحيــث يكــون شــاماًل 

وآمنـًـا ويؤمــن الدعــم النفــي المالئــم خــالل فتــرات األزمــات. 

 )EiE( التحديات المتعلقة بتحقيق المساواة يف التعليم يف حاالت الطوارئ

ســد الفجــوة بيــن الجنســين يف التعليــم الــي تشــكل الدافــع وراء االلتزامــات العديــدة والمبــادرات بمــا يف ذلــك تأســيس مبــادرة األمــم 

المتحــدة )UN( لتعليــم الفتيــات عــام 2000. وهنــاك مبــادرات ونهــج أخــرى مهمــة كإعــالن تشــارلفويكس )G7,2008( المعتمــدة  خــالل 

العقديــن الماضييــن بهــدف التأكــد مــن تســجيل الفتيــات المتأثــرات باألزمــات وإكمــال تعليمهــن. كمــا أظهــرت هــذه الجهــود وعــًدا بالمســاواة 

ــاء  ــن الجنســين أثن ــرة بي ــات تكشــف عــن وجــود فــوارق كبي ــك فــإن البيان ــم ذل ــد العالمــي، رُغ ــم عــى الصعي ــن الجنســين يف قطــاع التعلي بي

حــاالت األزمــات. وتواجــه الفتيــات المتضــررات مــن األزمــات عــى األرجــح ضغوًطــا هائلــة )ســالم، 2018(. وتُصبــح الفتيــات المراهقــات عــى 

وجــه الخصــوص عرضــة للــزواج المبكــر وذلــك بســبب العنــف والصــراع والضيــق المــايل )العــرب وســاجبيكين، 2019(. عــى ســبيل المثــال، مــن 

المحتمــل أن يكــون زواج األطفــال يف أوســاط الالجئيــن الســوريين يف لبنــان أكثــر بأربــع مــرات مــن فتــرة ما قبل النــزاع )صندوق األمــم المتحدة 

للســكان، 2016(. وتُســلط مثــل هــذه المســائل الضــوء عــى أهميــة توفيــر التعليــم للفتيــات بصــورة آمنــة. عــى ســبيل المثــال، التخفيــف مــن 

ــر  ــه أث ــر ل ــذا األم ــإن ه ــدارس ف ــول إىل الم ــات للوص ــا الفتي ــي تقطعه ــافة ال ــص المس ــالل تقلي ــن خ ــات م ــف والمضايق ــرض للعن ــدة التع ح

إيجــايب بالنســبة اللتحــاق الفتيــات بالمــدارس ونواتــج التعليــم للفتيــات الــاليت يعشــن يف أوســاط متأثــرة باألزمــات )بــوردي ولينــدن، 2013(. 

وتحويــل الســلوكيات األبويــة وتطويــر النهــج القائمــة عــى المجتمعــات المحليــة للتعليــم يه أيًضــا أدوات ذات فعاليــة إىل جانــب التحويــالت 

النقديــة لألســر بهــدف المســاعدة عــى تخفيــف األعبــاء الماليــة )بــوردي وأخــرون، 2017(.

ــات  ــة التباين ــيض معالج ــي تقت ــات ال ــى التحدي ــا ع ــوارئ )INEE( دوًم ــاالت الط ــم يف ح ــوكاالت التعلي ــتركة ل ــبكة المش ــز الش ــد كان تركي وق

الجنســية للتعليــم يف حــاالت الطــوارئ )EiE(. عــى ســبيل المثــال يمثــل أداة رئيســية هدفهــا التأكيــد عــى دراســة احتياجــات الفتيــات والفتيــان 

يف تصميــم وتوفيــر التعليــم داخــل األوســاط الــي تعمهــا الصراعــات واألزمــات.  يتنــاول تحديــث المذكــرة التوجيهيــة حــول الجنســين الخاصــة 

بالشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ )الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ، 2019( المفاهيــم غيــر 

الصحيحــة والحجــج ضــد التعليــم الــذي يــرايع الفــوارق بيــن الجنســين وذلــك يف خضــم تغييــرات المشــهد الســيايس واألزمــات الــي تتطــور 

لتصبــح طويلــة األمــد. ويه تحــدد المبــادئ األساســية للنهــج القائــم عــى االســتجابة للفــوارق بيــن الجنســين لبرمجــة التعليــم يف حــاالت 

الطــوارئ ووضــع "اســتراتيجيات وإجــراءات ملموســة لتحقيــق المســاواة بيــن الجنســين يف التطبيــق العمــي يف مجــاالت التعليــم الرئيســية 

يف حــاالت الطــوارئ والــذي تحــدده المعاييــر الدنيــا للشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ" )الشــبكة المشــتركة لــوكاالت 

التعليــم يف حــاالت الطــوارئ، 2019(. 
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4 ويعد األطفال والشباب ذوي اإلعاقة هم غالبًا الفئات األكثر تهميًشا يف أي مجتمع. وقد سلطت التقارير الحديثة الضوء عى الحاجة 

إىل زيادة إشراك المتعلمين ذوي اإلعاقات يف العملية التعليمية يف الحاالت اإلنسانية. وهذا يتضمن أحدث تقرير لليونيسكو  حول رصد 

التعليم العالمي )اليونسكو، 2020c( ، الذي ركز عى أهمية إشراك األطفال ذوي االحتياجات الخاصة. تعهدت الحكومات والمجتمع 

الدويل والمجتمع المدين ضمن أمور أخرى بمعالجة مسألة اإلشراك التعليمي لألطفال ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة وذلك يف 

المؤتمر العالمي لذوي اإلعاقة الذي ُعقد يف المملكة المتحدة يف عام 2018. ومع ذلك يتواصل إهمال احتياجات المتعلمين النازحين 

من ذوي اإلعاقة وذلك بسبب قلة المعرفة والبيانات والبحث الدقيق حول تجارب واحتياجات هؤالء المتعلمين الذين يعيشون يف ظل 

األزمات )بوردي وأخرون، 2019(. ويبدو أن هناك قدرة محدودة يف قطاع المنظمة العالمية الغير حكومية )INGO( لدعم المتعلمين 

النازحين من ذوي اإلعاقة بسبب ضعف التمويل والجداول الزمنية المناسبة )بوشر، 2018(. يشير هذا األمر إىل الحاجة لدعم أكبر وتنمية 

القدرات لدى المعلمين حيث يمكنهم معالجة احتياجات تالميذهم المتنوعة ومشاركة األسر لضمان تشجيع األهل والمجتمعات 

لألطفال ذوي اإلعاقة للتعلم واالزدهار.  ويُسلط دليل الجيب لدعم المتعلمين من ذوي اإلعاقة الخاص بالشبكة المشتركة لوكاالت التعليم 

يف حاالت الطوارئ )INEE( الضوء عى التحديات والفرص الطارئة الي يمكن أن يحىظ بها ذوي اإلعاقة والدعم المطلوب للمعلمين 

 .)2010c ،والطالب عى حد سواء )الشبكة المشتركة لوكاالت التعليم يف حاالت الطوارئ

ــى  ــون ع ــن يواجه ــة م ــدود العالمي ــر الح ــم أو عب ــل بلدانه ــزوح داخ ــواء كان الن ــريًا س ــوا قس ــن نزح ــك الذي ــال كذل ــك األطف ــن أولئ ــن ضم م

ــن والشــباب مســجلين يف المــدارس، وباختــالف  ــة فقــط مــن األطفــال الالجئي ــم.  نســبة 52 بالمئ ــة التعلي ــرة يف عملي ــات كبي األرجــح تحدي

حــاد يف مســتوى الوصــول للتعليــم يف عــام 2020. وقــد تمكــن حــوايل 77 بالمئــة مــن األطفــال الالجئيــن مــن التســجيل يف التعليــم االبتــدايئ 

ــل  ــم تجاه ــا ت ــن، 2020b(. كم ــؤون الالجئي ــامية لش ــدة الس ــم المتح ــة األم ــة )مفوضي ــة الثانوي ــوا للمرحل ــط وصل ــم فق ــة منه ــن31 بالمئ ولك

الفتيــات الالجئــات عــى وجــه التحديــد وهــن اآلن وأكثــر مــن أي وقــت مــى ُعرضــة للحرمــان مــن فرصــة العــودة للمدرســة وذلــك بســبب 

إيقــاف المــدارس المتعلــق بفيــروس كوفيــد-19 )مفوضيــة األمــم المتحــدة الســامية لشــؤون الالجئيــن، 2020؛ صنــدوق مــاالال، 2020(. وتشــير 

اإلحصائيــات إىل أن مــا يصــل إىل 50 بالمئــة مــن الفتيــات الالجئــات ممــن كــن يرتــدن المــدارس الثانويــة ربمــا لــن يتمكــن مــن العــودة للمدرســة 

عنــد إعــادة افتتاحهــا )مفوضيــة األمــم المتحــدة الســامية لشــؤون الالجئيــن، 2020(. ولذلــك كونهــا فتــاة والجئــة أمــر "يشــكل وضًعــا شــديد 

الصعوبــة. كانــت كل المكاســب تقريبًــا عــى المســتوى الثانــوي يف عــام 2019 لصالــح األوالد، وبينمــا تــم تســجيل 36 بالمئــة مــن األوالد 

الالجئيــن يف التعليــم الثانــوي، فــإن 27 بالمئــة فقــط مــن الفتيــات قــد تســجلن بالتعليــم الثانــوي" )مفوضيــة األمــم المتحــدة الســامية لشــؤون 

4  وقد جمع تشارك المعلمون يف سياقات األزمات يف الشبكة المشتركة لوكاالت التعليم يف حاالت الطوارئ )INEE(قصًصا رواها معلمون حول العالم 
والي قامت بتسليط الضوء عى بعض التحديات الي يواجهها المعلمون والُمبينة أعاله. 

تحرم معظم العائالت الفتيات من االلتحاق بالمدارس يف المجتمعات وذلك بسبب العادات والتقاليد يف المجتمع. ويكمن 

قلي األكبر يف أنه بعد انتهاء صفوف برامج التعليم السريع لن تتاح لطالبايت فرصة إكمال التعليم. وهناك تحد آخر يقف يف 

طريي وهو بأني يف بعض األحيان ال أملك القدرة عى اإلجابة عن أسئلة من داخل كتب الطالب وذلك ألني درست حى 

الصف التاسع فقط ومعرفي ال تتعدى حدود هذه المرحلة." )باس جول، ُمعلم(.

IRC ،جايكوب راسل
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الالجئيــن، 2020ب، صفحــة 9(. عــالوة عــى ذلــك، بينمــا كانــت هنــاك زيــادة يف حصــول الشــباب الالجئيــن عــى مســتوى التعليــم العــايل يف 

الســنوات األخيــرة فــإن عــدد الذيــن حصلــوا عــى التعليــم العــايل اليــزال مجــرد 3 بالمئــة مقارنــة بنســبة 37 بالمئــة عالميـًـا )مفوضيــة األمــم 

المتحــدة الســامية لشــؤون الالجئيــن، 2020ب(.

وقــد أعطــت التطــورات األخيــرة األمــل  كالميثــاق العالمــي للهجــرة حــول إدراج الالجئيــن يف نظــم التعليــم الوطنيــة. وتعتــرف اســتراتيجية 

تعليــم الالجئيــن 2030الــي نُشــرت يف 2019 بأهميــة مواءمــة األهــداف العالميــة لدعــم األطفــال الالجئيــن والشــباب ولتوفيــر إمكانيــة 

الحصــول عــى فــرص تعليــم منصفــة وجيــدة مــن خــالل الدعــوة إىل دمــج الالجئيــن يف نظــم التعليــم الوطنيــة. تعــد الحاجــة إىل ضــرورة 

التوعيــة حــول قــدرة الالجئيــن عــى إكمــال تعليمهــم أمــر جوهــري كمــا أكــدت مــن جديدقمــة الالجئيــن العالميــة 2019،عــى أهميــة 

معالجــة احتياجــات الالجئيــن لضمــان حقهــم يف الحصــول عــى التعليــم المنصــف والجيــد. وكان التعليــم هــو القطــاع الــذي يحتــوي عــى 

أكبــر عــدد مــن التبرعــات الــي تــم تقديمهــا.

ال يؤثــر التفــاوت يف مجــال التعليــم عــى األطفــال الالجئيــن والشــباب فقــط، بــل إن الصراعــات والعنــف والكــوارث تســببت يف أن "أكثــر مــن 

ــر يعيشــون يف نــزوح داخــي بســبب الكــوارث والصراعــات أو العنــف الــذي حــدث يف  9.7 مليــون مــن الشــباب مــن بينهــم 3.1 مليــون مــن الُقّصَ

نهايــة عــام 2019. وتتضمــن هــذه األعــداد حــوايل 4.8 مليــون امــرأة وفتــاة و4.9 مليــون رجــل وصــي"  )مركــز رصــد النــزوح الداخــي، 2020، 

صفحــة 7(. إن حصــول الشــباب النازحيــن عــى التعليــم أمربالــغ األهميــة مــن أجــل دمجهــم وحمايتهــم وضمــان ظــروف أفضــل لحياتهــم." 

وعــى الرغــم مــن مواجهــة الشــباب النازحيــن العديــد مــن التحديــات يف الحصــول عــى التعليــم الجيــد فــإن ذلــك يرجــع يف كثيــر مــن األحيــان 

ــم  ــد التعلي ــباب بفق ــزوح الش ــب ن ــون عواق ــن أن تك ــن. ويمك ــباب النازحي ــالت الش ــدى عائ ــة أو ل ــات المضيف ــوارد يف المجتمع ــص الم إىل نق

وخيمــة جــًدا. عــى ســبيل المثــال، اإلمكانــات الضائعــة يف كســب الشــباب الســوريين النازحيــن الذيــن ليســت لديهــم القــدرة عــى الذهــاب إىل 

المــدارس الثانويــة بســبب الصــراع تقــدر بعشــرات مالييــن الــدوالرات )صفحــة 14(.

 )EiE( التحدي لتوفير الجودة للتعليم يف حاالت الطوارئ

ال يمكــن لجــودة التعليــم أن تفــوق جــودة المعلميــن يف أي نظــام تعليمــي. )باربــر ومرشــد، 2007(.  يحتــل المعلمــون مركــز الصــدارة يف 

االســتجابة التعليميــة يف أوضــاع األزمــات. فهــم يتحملــون مســؤولية اســتعادة الحيــاة الطبيعيــة، وحمايــة رفاهيــة الطــالب، وتعزيــز نموهــم 

المعــريف، وتوفيــر األمــان داخــل المــدارس )كيــرك ووينثــروب، 2007(. لطالمــا واجــه المعلمــون يف أوضــاع األزمــات ظروًفــا ينتابهــا التعقيــد، 

وغالبـًـا يف صفــوف مدرســية غيــر مســتقرة و/أو تعــاين مــن نقــص المــوارد، ومــن دعــم أو تطويــر مهــي محــدود. إن األعبــاء اإلضافيــة الــي 

فرضهــا كوفيــد-19 اآلن، قــد فاقمــت مــن تلــك التحديــات.

جينيفــر ســينثيا اكونغــا، 24 ســنة، تعمــل معلمــة يف مدرســة أوغيــي هيــل االبتدائيــة يف مخيــم باالبيــك لالجئيــن يف أوغنــدا، حيــث تعمــل 

ضمــن برنامــج التعليــم مــن أجــل الحيــاة التابــع ألوكســفام وشــركائها. المصــور: إيمانويــل موســيروكا.

https://www.unhcr.org/publications/education/5f4f9a2b4/coming-together-refugee-education-education-report-2020.html
https://www.unhcr.org/publications/education/5f4f9a2b4/coming-together-refugee-education-education-report-2020.html
https://www.unhcr.org/publications/education/5f4f9a2b4/coming-together-refugee-education-education-report-2020.html
https://www.unhcr.org/5d651da88d7.pdf
https://www.unhcr.org/5d651da88d7.pdf
https://www.unhcr.org/5d651da88d7.pdf
https://www.unhcr.org/5d651da88d7.pdf
https://www.unhcr.org/uk/the-global-compact-on-refugees.html
https://www.unhcr.org/uk/the-global-compact-on-refugees.html
https://www.unhcr.org/uk/the-global-compact-on-refugees.html
https://www.unhcr.org/uk/the-global-compact-on-refugees.html
https://www.unhcr.org/uk/the-global-compact-on-refugees.html
https://www.unhcr.org/uk/the-global-compact-on-refugees.html
https://www.unhcr.org/5d651da88d7.pdf
https://www.unhcr.org/5d651da88d7.pdf
https://www.unhcr.org/5d651da88d7.pdf
https://www.unhcr.org/5d651da88d7.pdf
https://www.unhcr.org/5d651da88d7.pdf
https://www.unhcr.org/en-us/global-refugee-forum.html
https://www.unhcr.org/en-us/global-refugee-forum.html
https://www.unhcr.org/en-us/global-refugee-forum.html
https://www.unhcr.org/en-us/global-refugee-forum.html
https://www.unhcr.org/en-us/global-refugee-forum.html
https://www.unhcr.org/en-us/global-refugee-forum.html
https://www.unhcr.org/en-us/global-refugee-forum.html
https://www.internal-displacement.org/sites/default/files/publications/documents/internally_displaced_youth_final.pdf
https://www.internal-displacement.org/sites/default/files/publications/documents/internally_displaced_youth_final.pdf
https://www.internal-displacement.org/sites/default/files/publications/documents/internally_displaced_youth_final.pdf
https://www.internal-displacement.org/sites/default/files/publications/documents/internally_displaced_youth_final.pdf
https://www.internal-displacement.org/sites/default/files/publications/documents/internally_displaced_youth_final.pdf
https://www.internal-displacement.org/sites/default/files/publications/documents/internally_displaced_youth_final.pdf
https://www.internal-displacement.org/sites/default/files/publications/documents/internally_displaced_youth_final.pdf
https://www.internal-displacement.org/sites/default/files/publications/documents/internally_displaced_youth_final.pdf
https://www.internal-displacement.org/sites/default/files/publications/documents/internally_displaced_youth_final.pdf
https://www.internal-displacement.org/sites/default/files/publications/documents/internally_displaced_youth_final.pdf
https://www.internal-displacement.org/sites/default/files/publications/documents/internally_displaced_youth_final.pdf
https://www.internal-displacement.org/sites/default/files/publications/documents/internally_displaced_youth_final.pdf
https://www.mckinsey.com/industries/public-and-social-sector/our-insights/how-the-worlds-best-performing-school-systems-come-out-on-top
https://www.mckinsey.com/industries/public-and-social-sector/our-insights/how-the-worlds-best-performing-school-systems-come-out-on-top
https://www.mckinsey.com/industries/public-and-social-sector/our-insights/how-the-worlds-best-performing-school-systems-come-out-on-top
https://www.mckinsey.com/industries/public-and-social-sector/our-insights/how-the-worlds-best-performing-school-systems-come-out-on-top
https://www.mckinsey.com/industries/public-and-social-sector/our-insights/how-the-worlds-best-performing-school-systems-come-out-on-top


2024 عاماً عىل انطالق الشبكة المشتركة لوكاالت التعليم يف حاالت الطوارئ

تُعيــق المشــاكل الهيكليــة، ونقــص التدريــب، والتعويضــات الضعيفــة، والبيئــات التعليميــة القاســية مــن قــدرة المعلميــن عــى توفيــر التعليــم 

الجيــد خــالل األزمــات. عــى ســبيل المثــال، خلصــت المراجعــات الــي تــم إجراؤهــا مؤخــرًا إىل أن معلمــي الالجئيــن غالبًــا مــا يتلقــون 

ــر، 2018؛ فــان  ــات )ريتشاردســون ونيل ــر مســتقرة، ومشــوبة بالتحدي تعويضــات ضعيفــة عــى الرغــم مــن عملهــم يف أوضــاع مكتظــة، وغي

إيســفلد ومارتينيــز، 2016(. باإلضافــة إىل ذلــك، معظــم المعلمــون يف البيئــات المتأثــرة باألزمــات ينقصهــم التأهيــل للتعامــل مــع الصدمــات 

ولتقديــم الدعــم للصحــة العقليــة للطــالب )بــروك وآخــرون، 2017(. أشــار التقريــر العالمــي لمراقبــة التعليــم لعــام 2019 أن المعلميــن 

المتأثريــن باألزمــات يتلقــون دعًمــا غيــر كافيـًـا وتدريبـًـا قليــالً أو معــدوم. وأشــار التقريــر أيًضــا إىل أن السياســات المالئمــة وعمليــات التوظيــف 

يتــم اعتمادهــا ببــطء شــديد عــى الرغــم مــن الحاجــة الُملحــة )يونيســكو، 2018 أ(. 

ــوارد.  ــص يف الم ــم ونق ــن الدع ــل م ــدر ضئي ــع ق ــدة، م ــية معق ــات مدرس ــات يف بيئ ــى التحدي ــات ش ــياقات األزم ــون يف س ــه المعلم يواج

يتواجــد أولئــك المعلمــون يف الخطــوط األماميــة يف مجــال تقديــم الدعــم لألطفــال وصغــار الســن، حيــث يقدمــون الدعــم ليــس يف مجــال 

التعليــم فحســب بــل يف مجــال توفيــر الحمايــة والرفاهيــة. كان يواجــه العالــم نقًصــا عالميـًـا يف المعلميــن قبــل كوفيــد-19، حيــث بلــغ العــدد 

المطلــوب مــن المعلميــن للوصــول إىل أهــداف التنميــة المســتدامة )4( 69 مليــون معلًمــا. وقــد تفاقمــت أزمــة كوفيــد-19 الحاليــة مــن ذلــك 

النقــص. 

إن دور المعلميــن أساســيًا يف مبــادرات التعليــم يف حــاالت الطــوارئ ويف تحقيــق التعليــم الجيــد، وقــد اعترفــت الشــبكة المشــتركة لــوكاالت 

التعليــم يف حــاالت الطــوارئ دائًمــا بجوهريــة دورهــم منــذ تأسيســها. عــى ســبيل المثــال، يُعــد االعتــراف بــدور وأهميــة المعلميــن مســألة 

محوريــة للمعاييــر الدنيــا الــي وضعتهــا الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ، وتشــكل أســاس المجــال 3: التعليــم 

ــم، والمجــال 4: المعلمــون وغيرهــم مــن العامليــن يف مجــال التعليــم.  والتعل

ــون يف  ــوارئ )TiCC( المعلم ــاالت الط ــم يف ح ــوكاالت التعلي ــتركة ل ــبكة المش ــة للش ــات التابع ــياق األزم ــون يف س ــة المعلم ــت تعاوني  أسس

أبريــل مــن عــام 2014 كجهــد مشــترك بيــن الــوكاالت لتوفيــر دعًمــا أفضــل وأكبــر للمعلميــن يف حــاالت األزمــات. يعمــل أعضــاء المجموعــة 

ســويًا لتحديــد المجــاالت الــي بهــا مشــكالت يف إدارة شــؤون المعلميــن وتطويرهــم ودعمهــم يف ســياقات األزمــات واقتــراح وتقديــم 

حلــول مفتوحــة المصــدر ومشــتركة بيــن الــوكاالت. لقــد ســاعدت تعاونيــة المعلمــون يف ســياق األزمــات )TiCC( يف إعــالء الــدور الهــام الــذي 

يلعبــه المعلمــون يف حــاالت األزمــات، كمــا تــم اســتخدام وتكييــف حــزم التدريــب واإلرشــاد الــي تقدمهــا يف أكثــر مــن 18 دولــة مختلفــة. ، 

ستســتجيب تعاونيــة المعلمــون يف ســياق األزمــات )TiCC( مــن خــالل الممارســات، والسياســة، والمقاربــات المبنيــة عــى األبحــاث لتحســين 

ــد الطلــب عــى  ــك مــع اســتمرار تزاي ــة وذل ــة لكافــة المعلميــن العامليــن يف أوضــاع األزمــات يف األعــوام المقبل الدعــم، واإلنصــاف، والعدال

تقديــم الدعــم للمعلميــن. 

ــم  ــر الدع ــل يف توفي ــب ب ــم فحس ــم التعلي ــس يف تقدي ــك لي ــون، وذل ــه المعلم ــذي يلعب ــدور ال ــة ال ــن أهمي ــد-19 م ــاء كوفي ــف وب ــد ضاع لق

األســايس لحاجــات طالبهــم النفســية واالجتماعيــة. ومــع ذلــك، غالبـًـا مــا يتــم تجاهــل حاجــات المعلميــن الخاصــة يف ظــل ســياقات األزمــات 

وعــدم تلبيتهــا بشــكل كايف. كمــا بينــت ورقــة العمــل المشــتركة بيــن الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ وتحالــف حمايــة 

الطفــل يف العمــل اإلنســاين )2020، فقــرة 6( أن "إغــالق المــدارس قــد أثــر ســلباً عــى الصحــة النفســية للمعلميــن وعــى إمكانيــة حصولهــم 

عــى الدخــل وحاجاتهــم األساســية )األمــم المتحــدة(. كمــا ألــى عــى عاتقهــم أعبــاء إضافيــة لتبــي طــرق جديــدة يف التعليــم )كالتعليــم عــن 

بعــد(." إن الشــراكة بيــن الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ وتحالــف حمايــة الطفــل يف العمــل اإلنســاين تســلط الضــوء 

عــى أهميــة العمــل المشــترك لألطــراف الفاعلــة يف حمايــة الطفــل والتعليــم يف الطــوارئ خــالل حــاالت األزمــات. إن العمــل الجــاري بيــن 

مجــال المســؤولية ضمــن مجموعــة الحمايــة العالميــة )CP AoR( وبيــن مجموعــة التعليــم هــو مــا يؤكــد هــذا االعتــراف.

 كوفيد-19: حالة الطوارئ التعليمية عىل الصعيد العالمي

قــّدر عــدد المحتاجيــن للمســاعدات اإلنســانية يف عــام 2019 بـــ 168 مليــون شــخص )مكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية، 

2019(. بالنســبة لألطفــال وصغــار الســن يف الســياقات المتأثــرة باألزمــة، كان األثــر بالًغــا يف حصولهــم عــى التعليــم.  فقــد بلغــت نســبة أولئــك 

األطفــال وصغــار الســن النصــف تقريبـًـا مــن إجمــايل عــدد األطفــال خــارج المدرســة عالميـًـا وذلــك حســب هــذا التقريــر.  يواجــه العالــم اآلن 

حالــة طــوارئ تعليميــة عــى الصعيــد العالمــي كنتيجــة لوبــاء كوفيــد-19. إن إتاحــة إمكانيــة الحصــول عــى التعليــم الجيــد لألطفــال وصغــار 

الســن المتضرريــن مــن األزمــات قبيــل كوفيــد-19 مســألة ال ينبــي إغفالهــا.

أظهــرت األزمــات الســابقة أن آثــار عــدم االســتقرار والفقــر واألزمــات لهــا عواقــب وخيمــة عــى تعلــم األطفــال. تُبيــن األدلــة أن األطفــال وصغــار 

ــوي،  ــم الثان ــة التعلي ــن مرحل ــات يف س ــنًا، والفئ ــر س ــال األصغ ــات، واألطف ــات الالجئ ــزوح، والفتي ــر والن ــا-المتأثرين بالفق ــر تهميًش ــن األكث الس

واألشــخاص ذوي اإلعاقــة، ال يزالــون األكثــر عرضــة للخطــر يف حــال انــدالع أزمــة جديــدة.  باإلضافــة إىل ذلــك، فــإن الخــوف، والفقــر، واألعــراف 

الثقافيــة قــد تدفــع باألطفــال للتخلــف عــن المدرســة بشــكل نهــايئ خــالل األزمــات )ريســو-جيل وفينيغــان، 2015(. عــى ســبيل المثــال، اســتمر 
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ــدوث  ــك إىل ح ــام 2014، وأدى ذل ــوال يف ع ــي اإليب ــالل تف ــهر خ ــة أش ــتة إىل ثماني ــن س ــا م ــا وليبيري ــون وغيني ــييرا لي ــدارس يف س ــالق الم إغ

عواقــب وخيمــة طويلــة األمــد عــى ســالمة األطفــال وأمنهــم وتعليمهــم. تُظهــر الدراســات أن الفقــر، والخــوف، ووفــاة األهــل يه األســباب 

يف أن الفتيــات يف المجتمعــات األكثــر تضــررًا كانــوا أكثــر عرضــة لالســتغالل الجنــي، وتــم إجبارهــن عــى ممارســة الجنــس ألغــراض تجاريــة، 

وكانــوا أكثــر عرضــة بمرتيــن ألن يصبحــن حوامــل، وأكثــر عرضــة لــزواج األطفــال )ريســو-جيل وفينيغــان، 2015(. 

ــم  ــم تعل ــدول لدع ــا ال ــي جربته ــددة ال ــرة المتع ــول المبتك ــات الحل ــن األزم ــا م ــوال وغيره ــة اإليب ــن أزم ــتفادة م ــدروس المس ــت ال ــد أمل لق

ــاء مــن عــدم المســاواة الموجــودة أصــالً وكشــف نقــاط الضعــف، خاصــة يف  ــك، لقــد فاقــم الوب ــاء كوفيــد-19. ومــع ذل األطفــال خــالل وب

ــة أقــل بنســبة  ــت المحمول ــال، يف المتوســط، الوصــول إىل خدمــات اإلنترن ــر فقــرًا وتضــررًا مــن األزمــة. عــى ســبيل المث المجتمعــات األكث

26 بالمئــة لــدى الفتيــات والنســاء مقارنــة بالفتيــان والرجــال عالميـًـا )منظمــة التعــاون والتنميــة يف الميــدان االقتصــادي، 2018؛ هيئــة األمــم 

المتحــدة للمــرأة، 2019(. يف الســياقات الــي يتعــذر فيهــا الوصــول إىل الحلــول الرقميــة أو حيــث ال تكــون تلــك الحلــول متاحــة بشــكل متســاِو، 

ال بــد مــن اتخــاذ اإلجــراءات للتقليــل مــن مخاطــر عــدم المســاواة يف إمكانيــة الوصــول ولضمــان أن تبــى مناهــج التعليــم عــن بعــد واألنشــطة 

والمــوارد ذات تقنيــة بســيطة ومراعيــة للمنظــور الجنســاين )انظــر رســائل الدعــوة المتعلقــة بكوفيــد-19 للشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم 

يف حــاالت الطــوارئ(. 

 لعبــت الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ دوراً هامــاً يف ظــل وبــاء كوفيــد-19 وذلــك يف دعــم تجمــع ممــاريس التعليــم 

يف حــاالت الطــوارئ بالمــوارد، واألدوات، والمســاحات للتواصــل والدعم. 

استجابة الشبكة المشتركة لوكاالت التعليم يف حاالت الطوارئ لكوفيد-19

حرصــت الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ خــالل وبــاء كوفيــد-19 عــى دعــم أعضائهــا وشــركائها ومجتمعاتهــا مــن 

خــالل حرصهــا عــى جهوزيتهــم لمســاعدة الحكومــات، والمــدارس، والمعلميــن، واألهل/مقدمــي الرعايــة، والطــالب يف تخفيــف آثــار األزمــة 

ــوكاالت  ــي وضعتهــا الشــبكة المشــتركة ل ــة ال ــال، تقــدم المذكــرة التقني ــم األطفــال وصغــار الســن. عــى ســبيل المث ودعــم اســتمرارية تعلي

التعليــم يف حــاالت الطــوارئ اإلرشــاد المبــي عــى إطــار المعاييــر الدنيــا للشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ يف كيفيــة 

تقديــم االســتجابة الســريعة لدعــم الســالمة وفــرص التعلــم يف ظــل المرحلــة الحرجــة مــن وبــاء كوفيــد-19. تعــد المذكــرة التقنيــة منفــًذا 

لمجموعــة المــوارد المتعلقــة بكوفيــد-19 الــي وضعتهــا الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ والــي تضــم مــوارد وافيــة 

لدعــم المعلميــن خــالل هــذه األزمــة. 

إن الضــرر النفــي الناتــج عــن عــدم التواجــد يف بيئــة المدرســة الــي توفــر األمــن والحمايــة هــو أحــد أهــم اآلثــار الســلبية لكوفيــد-19 عــى 

األطفــال وصغــار الســن، وقــد تمــت مالحظتــه خــالل أزمــات طويلــة أخــرى. حثــت الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ 

ــور  ــاد منظ ــى اعتم ــين ع ــات والممارس ــي السياس ــات وواض ــاين )2020( الحكوم ــل اإلنس ــل يف العم ــة الطف ــف حماي ــع تحال ــاون م بالتع

شــامل عنــد اتخــاذ القــرارات حــول فتــح او إغــالق المــدارس يف ظــل وبــاء كوفيــد-19. يتطلــب ذلــك األخــذ بعيــن االعتبــار األثــر التعليمــي واألثــر 

النفــي االجتمــايع وحمايــة الطفــل الناتــج عــن فتــح أو إغــالق المــدارس، باإلضافــة للمخاطــر الصحيــة.

إن للشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ تاريــخ طويــل يف دعــم الســالمة النفســية واالجتماعيــة باعتبارهــا جــزءًا مــن 

معاييرهــا الدنيــا، وجــزءًا مــن مجموعــة أخــرى مــن األدوات والمــوارد. توضــح المذكــرة التوجيهيــة حــول الدعــم النفــي االجتمــايع الــي 

وضعتهــا الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ أهميــة دعــم ســالمة النفســية االجتماعيــة لألطفــال وصغــار الســن، وتقــدم 

اســتراتيجيات محــددة حــول كيفيــة دمــج الدعــم النفــي االجتمــايع ومقاربــات التعليــم االجتمــايع والعاطــي يف االســتجابات التعليميــة 

)الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ، 2018 ب(. أطلقــت الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ حديثـًـا 

بالتعــاون مــع لجنــة اإلنقــاذ الدوليــة وجامعــة نيويــورك مكتبــة القياس،الــي تقــدم ألصحــاب المصلحــة طــرق لجمــع البيانــات الــي تســاعدهم 

يف تعزيــز التعليــم وحمايــة األطفــال وصغــار الســن يف الســياقات المتأثــرة باألزمــة. 

ضمان أن تكون سياسة وممارسة التعليم يف حاالت الطوارئ مبنية عىل األدلة الراسخة

ــة  ــة حال ــد، ومواجه ــم الجي ــر التعلي ــوارئ، وتوفي ــاالت الط ــم يف ح ــاف يف التعلي ــق اإلنص ــات لتحقي ــذه التحدي ــن ه ــدة م ــب كل واح وتتطل

ــة الدقيقــة إلرشــاد السياســة والممارســة. عــى الرغــم مــن  ــد-19 البحــوث واألدل ــد العالمــي يف ظــل كوفي ــة عــى الصعي الطــوارئ التعليمي

االعتــراف بالتعليــم يف حــاالت الطــوارئ عــى أنــه جــزء أســايس مــن برنامــج العمــل اإلنســاين، اليــزال مجــال التعليم يف حــاالت الطــوارئ يواجه 

التحديــات المتمثلــة يف األبحــاث المحــدودة حــول أثــر التعليــم عــى الوقايــة والتعــايف مــن مخاطــر الكــوارث وحــاالت الطــوارئ المعقــدة 
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واالســتجابة لهــا )الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ، 2018(. شــدد بــورد وآخــرون )2017( عــى هــذه الحقيقــة أيًضــا يف 

مراجعــة أدبيــات التعليــم يف حــاالت الطــوارئ )EiE(، مشــيرًا إىل أن "األدلــة القويــة الــي يمكــن التصــرف بنــاءً عليهــا محــدودة" ويف ضــوء هــذا 

التحــدي فقــد تزايــدت مطالبــة صانــي السياســات التعليميــة والجهــات المانحــة واألكاديمييــن والممارســين والتزامهــم بالتعليــم يف حــاالت 

الطــوارئ )EiE( القائــم عــى األدلــة و ذلــك مــن خــالل الدعــم المــايل لألبحــاث الجديــدة، وأجنــدات التعلــم، ومجموعــات التعلــم األكاديمــي، 

إلــخ. 

ــن   ــا بي ــرة م ــتراتيجية للفت ــة االس ــة الخط ــى مراجع ــاءً ع ــه بن ــوارئ، 2015(أن ــاالت الط ــم يف ح ــوكاالت التعلي ــتركة ل ــبكة المش ــاء يف  )الش وج

2015-2017للشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ )INEE(  وبالتــوازي مــع األولويــة االســتراتيجية رقــم 3الحاليــة للشــبكة 

المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ أنــه قــد تــم اعتبــار عمــل الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ أســايس 

ــم يف  ــوكاالت التعلي ــم يف حــاالت الطــوارئ )EiE(. أصبحــت الشــبكة المشــتركة ل ــة للتعلي ــة ونشــر المعرفــة واألدل فيمــا يخــص جمــع ورعاي

حــاالت الطــوارئ )INEE( عــى مــدى العقديــن الماضييــن بمثابــة َمرجــع للعامليــن يف مجــال التعليــم يف حــاالت الطــوارئ )EiE( للحصــول 

ــاذج  ــن النم ــوارئ )EiE(. وم ــاالت الط ــم يف ح ــال التعلي ــج يف مج ــودة البرام ــين ج ــذ وتحس ــول تنفي ــادات ح ــوارد واإلرش ــى األدوات والم ع

ــة الخاصــة بالتعليــم يف  الرئيســية عــن كيفيــة دعــم وريــادة الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ )INEE( يف إنشــاء األدل

ــج  ــوب )E-Cubed(وبرام ــوارئ إي كي ــاالت الط ــم يف ح ــة التعلي ــاث أدل ــل أبح ــدوق تموي ــو صن ــرها ه ــا ونش ــوارئ )EiE( وتنظيمه ــاالت الط ح

تعليــم الشــبكة المشــتركة للتعليــم يف حــاالت الطــوارئ )INEE(  وقريبـًـا منصــة األدلــة، ومجلــة التعليــم يف حــاالت الطــوارئ وتعاونيــة البيانــات 

 .)INEE( ــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ ــة الخاصــة بالشــبكة المشــتركة ل واألدل

التزمــت "ديب العطــاء" بمــا ال يقــل عــن 10 بالمائــة مــن إجمــايل تمويلهــا ألبحــاث التعليــم يف حــاالت الطــوارئ )EiE( وذلــك يف القمــة 

ــم يف  ــوكاالت التعلي ــتركة ل ــبكة المش ــع الش ــراكة م ــام 2017 ش ــاء يف ع ــدت ديب العط ــا عق ــام 2016. كم ــاين يف ع ــل اإلنس ــة للعم العالمي

حــاالت الطــوارئ )INEE( لتصميــم وإدارة صنــدوق تمويــل األبحــاث إي كيــوب )CubedE-(. ويتمثــل دور الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم 

يف حــاالت الطــوارئ يف هــذه الشــراكة يف تنســيق عمليــة تقديــم المقترحــات ومراجعتهــا بينمــا تتخــذ ديب العطــاء قــرارات التمويــل النهائيــة.  

اآلن، ويف عامهــا الرابــع. قامــت إي كيــوب )E-Cubed( بتمويــل 12 مشــروًعا بحثيـًـا باســتثمارات بلغــت قيمتهــا 7.1 مليــون دوالر أمريــي. ويف 

الوقــت نفســه، زاد التمويــل اإلضــايف لألدلــة للتعليــم يف حــاالت الطــوارئ )EiE( مــن خــالل دعــم المانحيــن وصناديــق تمويــل األبحــاث.

وتُقــر برامــج التعلــم الخاصــة بالشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ )INEE( بالحاجــة إىل نهــج اســتراتيجي إلنتــاج المعرفــة 

والبحــث وكذلــك لمعالجــة األدلــة ونشــرها. عقــدت الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ )INEE( عــى مــدار الفتــرة 

ــع للمملكــة  ــة التاب ــات العالمي ــدوق أبحــاث التحدي ــك صن ــن2018-2020 سلســلة مــن ورش العمــل مــع الشــركاء الرئيســيين بمــا يف ذل مابي

المتحــدة للبحــوث واالبتــكار )UKRI( وشــبكة السياســات الدوليــة والتعــاون يف التعليــم والتدريــب وبرنامــج الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة 

الخاصــة بالبحــوث التربويــة يف الشــرق األوســط )USAID MEERS( ومجلــة التعليــم يف حــاالت الطــوارئ وجامعــة نيويــورك والتعــاون اإلنمــايئ 

السويســري وذلــك لتســهيل النقــاش بيــن األكاديمييــن والممارســين بشــأن احتياجــات األدلــة الرئيســية وكذلــك األبحــاث المســتجدة يف نيويورك 

ــة الشــبكة  ــوى منصــة أدل ــي ســيتم جمعهــا يف هــذه المشــاورات يف إنشــاء محت ــا ودكا. وســتفيد المســاهمات ال وعمــان وجنيــف وبوغوت

 )INEE( والــي مــن خاللهــا يمكــن للشــبكة المشــتركة للتعليــم يف حــاالت الطــوارئ )INEE( المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ

الوصــول إىل األدلــة الحاليــة والمســتجدة ونشــرها هــذا باإلضافــة إىل تســليط الضــوء عــى الثغــرات المســتمرة الظهــور. 

 ،)JEiE( يف 2014 لمجلــة التعليــم يف حــاالت الطــوارئ )INEE( وأخيــرًا، يعتبــر تأســيس الشــبكة المشــتركة للتعليــم يف حــاالت الطــوارئ

ــع  ــات والمجتم ــى المعلوم ــوث يف ملت ــة والبح ــز الممارس ــورك )NYU( ومرك ــة نيوي ــدويل )IE( بجامع ــم ال ــج التعلي ــتضافة يف برنام والمس

ــال  ــر أعم ــوم بنش ــث تق ــود )Global Good(، حي ــال غ ــوارئ )EiE( غلوب ــاالت الط ــم يف ح ــال للتعلي ــم األعم ــن أه ــة )PRIISM(، وم والمنهجي

ــة التعليــم يف حــاالت الطــوارئ )JEiE( بكونهــا تتيــح الوصــول إىل  ــز مجل العلمــاء والممارســين الرائــدة والــي تمــت مراجعتهــا بدقــة. وتتمي

المطبوعــات المجانيــة. وقــد بــرزت مجلــة التعليــم يف حــاالت الطــوارئ كمصــدر أســايس للتعليــم يف حــاالت الطــوارئ لألكاديمييــن وصانــي 

ــا.  ً ــة حالي ــورات ويه متاح ــا 6 منش ــين باصداره ــات والممارس السياس

ال يُقــدم هــذا التقريــر نظــرة عامــة شــاملة عــن المبــادرات الراميــة إىل تعزيــز قاعــدة أدلــة التعليــم يف حــاالت الطــوارئ )EiE(، ولكنــه يســلط 

ــر التقريــر بالجهــود المبذولــة عــى  الضــوء عــى الجوانــب الرئيســية لمســاهمة الشــبكة المشــتركة للتعليــم يف حــاالت الطــوارئ )INEE(. ويُق

 ،)E-Cubed( ويتقــدم صنــدوق البحــث اإللكتــروين إي كيــوب  .)EiE( نطــاق القطاعــات لتعزيــز قاعــدة أدلــة التعليــم يف حــاالت الطــوارئ

وبرامــج أعمــال التعلــم مــن الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ )INEE(، ومجلــة التعليــم يف حــاالت الطــوارئ، وتعاونيــة 

البيانــات واألدلــة مــن الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ )INEE( يف ســياق االلتــزام العالمــي المتزايــد بالبحــوث الخاصــة 

بالتعليــم يف حالــة الطــوارئ )EiE( وتمويلهــا. وتبــى الحاجــة مســتمرة للمزيــد مــن البحــث والبيانــات واألدلــة وذلــك رغــم تحســن قاعــدة أدلــة 

 .)EiE( التعليــم يف حــاالت الطــوارئ
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يف هــذا القســم تــم تحديــد بعــض األوقــات الحاســمة يف مســيرة الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ )INEE( خــالل 20 

عاًمــا والــي تــم خاللهــا إحــراز تقــدم فيمــا يخــص التعليــم يف حــاالت الطــوارئ )EiE(. ويشــمل هــذا، عــى ســبيل المثــال، ترســيخ التعليــم كجــزء 

مــن االســتجابة اإلنســانية، فضــالً عــن صنــدوق التعليــم ال يمكنــه االنتظــار )ECW( والــذي تــم تخصيصــه حديثـًـا للتعليــم يف حــاالت الطــوارئ 

والــذي ســاهمت فيــه الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ )INEE( بالتعــاون مــع العديــد مــن المنظمــات. وقــد ســلط 

هــذا القســم الضــوء أيًضــا عــى بعــض التحديــات المتبقيــة الــي تواجــه التعليــم حــاالت الطــوارئ، ال ســيما يف توفيــر تعليــم منصــف وعــايل 

الجــودة يف ســياق األزمــات والتأكــد مــن أن جميــع سياســات وبرامــج التعليــم يف حــاالت الطــوارئ تســتند إىل أدلــة صارمــة. وقــد تفاقمــت 

هــذه التحديــات بســبب جائحــة كوفيــد-19 الحاليــة. 



2028 عاماً عىل انطالق الشبكة المشتركة لوكاالت التعليم يف حاالت الطوارئ

القســم الثالــث: التمويــل اإلنســاين للتعليــم- االتجاهــات عــىل مــدى 
عقديــن

ــة الطــوارئ )INEE( ومجموعــة التعليــم العالميــة  عــى مــدى العقديــن الماضييــن، أدى إنشــاء الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حال

ــم  ــال التعلي ــم إهم ــد أن ت ــوارئ. وبع ــاالت الط ــم يف ح ــتمرة للتعلي ــل المس ــرات التموي ــى ثغ ــوء ع ــليط الض ــرى إىل تس ــادرات أخ )GEC( ومب

لســنوات عديــدة، تــم اإلعتــراف بــه رســميًا اآلن كجــزء مــن االســتجابة اإلنســانية. ومــع ذلــك، فــإن االعتــراف الرســمي لــم يجســد بعــد يف تمويــل 

كاف، ممــا يعــي حرمــان مالييــن األطفــال يف ســياقات األزمــات مــن حقهــم يف تعليــم جيــد. ويُقيّــم هــذا القســم االتجاهــات يف التمويــل 

ــه االنتظــار وغيرهــا مــن  ــم اليمكن ــي أحدثهــا التعلي ــارECW ال ــد اآلث ــك تحدي ــة، بمــا يف ذل اإلنســاين عــى مــدى الســنوات العشــرين الماضي

المبــادرات العالميــة يف مــا يخــص إعطــاء األولويــة للتعليــم يف قطــاع المعونــة اإلنســانية يف الســنوات األخيــرة. كمــا يأخــذ بعيــن االعتبــار 

ــة  ــتطاعت بني ــدى اس ــة وإىل أي م ــد-19 العالمي ــة كوفي ــة جائح ــذ بداي ــم من ــة التعلي ــا أنظم ــي واجهته ــة ال ــة العاجل ــات التمويلي االحتياج

المســاعدات اإلنســانية توفيــر هــذه الطلبــات.

لقد حقق التعليم رؤية أكبر  

تُقــدم خطــط االســتجابة اإلنســانية وخطــط االســتجابة اإلقليميــة والنــداءات العاجلــة رؤيــة مشــتركة لكيفيــة االســتجابة الحتياجــات الســكان 

ــم  ــن وكاالت األم ــادًة م ــون ع ــي تتك ــدان- وال ــانية يف البل ــرق اإلنس ــط الف ــذه الخط ــاعد ه ــانية. وتس ــوارئ اإلنس ــاالت الط ــن يف ح المحاصري

المتحــدة والمنظمــات الدوليــة غيــر الحكوميــة والجهــات الفاعلــة األخــرى عــى األرض - عــى االســتجابة لألهــداف االســتراتيجية، والــي تــم 

اختيارهــا بدقــة حســب القطــاع ومســتوى التمويــل المطلــوب.  وتتــم عمليــة التخطيــط لخطــط االســتجابة اإلنســانية واإلقليميــة عــادة بيــن 

ــة  ــانية )OCHA( بمتابع ــؤون اإلنس ــيق الش ــب تنس ــع  لمكت ــايل )FTS( التاب ــع الم ــام التتب ــوم نظ ــام. ويق ــن كل ع ــمبر م ــبتمبر وديس ــهري س ش

ــه مكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية  ــداء وحســب القطــاع، أو حســب مــا يشــير إلي ــكل ن ــم التعهــد بهــا ل االلتزامــات الــي ت

عــى أنــه مجموعــة.5 يســتخدم القســم التــايل بيانــات خدمــات التتبــع المــايل )FTS( لتقييــم كيــف تخــدم المســاعدات اإلنســانية احتياجــات 

التعليــم للســكان المتضرريــن بشــكل أكثــر فاعليــة عــى مــدار العشــرين عاًمــا الماضيــة.

لقــد أطلــق مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية بيــن عامــي 2000 و 2020 مجموعــة 598 نــداءً لمســاعدة الســكان المتضرريــن مــن النزاعــات 

أو الكــوارث أو األزمــات طويلــة األمــد.6 ومــن بيــن هــذه النــداءات، كان 502 منهــا مخصــص لمجموعــة التعليــم عــى وجــه التحديــد. وقــد 

بلــغ إجمــايل المســاعدات اإلنســانية للتعليــم 3.7 مليــار دوالر أمريــي خــالل هــذه الفتــرة، وهــو مــا يمثــل 2.4 يف المئــة فقــط مــن إجمــايل 

المســاعدات اإلنســانية الــي تــم صرفهــا لجميــع البلــدان. ومــع ذلــك فــإن هــذه المبالــغ تخــي التذبــذب يف اإلنفــاق: فــي الفتــرة مــا بيــن عــام 

2000 وعــام 2012، كانــت حصــة المســاعدات اإلنســانية الــي أنفقــت عــى التعليــم تتقلــب بيــن0.9 يف المئــة فقــط يف عــام 2000 إىل 5 يف 

المئــة يف عــام 2005. 

 OCHA( يف هذا القسم من التقرير عى المصطلحات المستخدمة من قبل مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )5  يعتمد مصطلح )مجموعة
.)OCHA( يف مواضع أخرى يف التقرير حيث تشير مجموعة التعليم العالمية إىل آلية تنسيق واسعة يف مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )FTS

6  وتستثىن طلبات 2020 المرتبطة بفيروس كوفيد-19 عى وجه الخصوص.

© Tom Saater, IRC
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قدمــت اليونســكو يف عــام 2011 تقريــرًا حــول النــزاع المســلح وتعليــم االنتبــاه إىل األولويــة المنخفضــة الــي تعــى لقطــاع التعليــم يف إطــار 

التمويــل اإلنســاين، وإىل تقلــب حصــة التمويــل الــذي يتلقــاه )اليونســكو، 2011(.  تــم تشــكيل مبــادرة التعليــم العالمــي األوىل لألمــم المتحــدة  

يف العــام التــايل لتعزيــز الجهــود العالميــة خــالل الســنوات األخيــرة مــن أجنــدة توفيــر التعليــم للجميــع )EFA(، ودعــت إىل مضاعفــة حصــة 

التعليــم يف المســاعدات اإلنســانية مــن 2 بالمئــة إىل 4 بالمئــة. أطلــق المانحــون الدوليــون صنــدوق تمويــل التعليــم ال يمكنــه االنتظــار 

)ECW( كجــزء مــن الجهــود الراميــة إىل تغييــر وضــع التعليــم كقطــاع ذي أولويــة ضمــن بنيــة المســاعدات اإلنســانية وذلــك بعــد مــرور أربــع 

ســنوات ضمــن إطــار القمــة العالميــة للعمــل اإلنســاين لعــام 2016. واســتهدف صنــدوق تمويــل التعليــم ال يمكنــه االنتظــار )ECW( العالمــي 

االحتياجــات التعليميــة المحــددة لألطفــال والشــباب يف البلــدان المتضــررة مــن األزمــات. وينظــر القســم التــايل يف مــا إذا كان لهــذه التدخــالت 

عاليــة المســتوى أي تأثيــر عــى تمويــل التعليــم اإلنســاين.

وعىل الرغم من زيادة تمويل التعليم، فال تزال نسبة كبيرة من الطلبات غير ممولة

ومــن المهــم تســليط الضــوء عــى الكيفيــة الــي أدت بهــا الطبيعــة الممتــدة لألزمــات وشــدة وتكــرار الطــوارئ البيئيــة وغيرهــا مــن الطــوارئ إىل 

الزيــادة الثابتــة للحاجــة إىل المــوارد مــن أجــل التعليــم يف حالــة الطــوارئ. وكان أحــد االجــراءات المتخــذة هــو إطــالق عشــر خطــط أو أكثــر 

لالســتجابة اإلنســانية بيــن عامــي 2000 و 2020 يف 21 دولــة مــن أصــل 38 دولــة تعــاين مــن أزمــة. وقــد كان لــكل مــن أفغانســتان، وجمهوريــة 

إفريقيــا الوســى، وجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة، والصومــال، والســودان خطــة اســتجابة إنســانية جديــدة إمــا كل عــام أو كل عــام تقريبـًـا 

خــالل هــذه الفتــرة - ويه فتــرة أطــول مــن الــي يقضيهــا معظــم األطفــال والشــباب يف المدرســة يف هــذه البلــدان. 

وقــد زادت الطلبــات الخاصــة بالمســاعدات التعليميــة بمقــدار 27 ضعًفــا مــن عــام 2000 إىل عــام 2019، أي مــن 39 مليــون دوالر أمريــي 

إىل مــا يزيــد قليــالً عــن مليــار دوالر أمريــي )انظــر الشــكل 4(. وارتفــع المبلــغ الفعــي للمســاعدات اإلنســانية الــي تــم إنفاقهــا عــى التعليــم يف 

هــذه الفتــرة مــن 10 مليــون دوالر أمريــي إىل 454 مليــون دوالر أمريــي. وتبــدو الزيــادة يف طلبــات التمويــل لقطــاع التعليــم واضحــة بشــكل 

خــاص عــى مــدى ثــالث فتــرات: 2007-2010، و2011-2015، و2016-2019. وتتوافــق الفتــرة األوىل مــع األزمــة الماليــة العالميــة والعديــد 

مــن حــاالت الطــوارئ البيئيــة البــارزة )زلــزال هايــي، والفيضانــات يف باكســتان(، بينمــا تتوافــق الفترتيــن األخرييــن مــع مبــادرات عالميــة عاليــة 

المســتوى تتعلــق بالتعليــم يف حــاالت الطــوارئ )الصــراع يف ســوريا واليمــن(.

وقــد زاد حجــم المســاعدات اإلنســانية الــي يتــم إنفاقهــا عــى التعليــم بشــكل مطــرد منــذ عــام 2012، وال ســيما منــذ عــام 2016، وهــو العــام 

الــذي تــم فيــه إطــالق التعليــم ال يمكنــه االنتظــار )ECW(. وتعكــس هــذه الزيــادة أيًضــا التأثيــر الــذي خلّفتــه األزمــة الســورية عــى التعليــم.7 ومــع 

ذلــك، فــإن زيــادة التمويــل منــذ عــام 2012 ال تــزال أقــل بكثيــر مــن نصــف المبلــغ المطلــوب للقطــاع، وتتزايــد الفجــوة بيــن المبلــغ المطلــوب 

ومــا يتــم تمويلــه عــى األرض منــذ عــام 2012. ببســاطة مــع نمــو احتياجــات قطــاع التعليــم إال أن التمويــل لــم يواكــب وتيرتــه. ويشــير هــذا إىل 

أنــه يف الوقــت الــذي زادت فيــه المبــادرات العالميــة مــن رؤيــة طلبــات المناشــدة للتعليــم، يُعــد نجاحهــا يف ترجمــة هــذه الرؤيــة إىل تمويــل 

قــد أصبــح محــدوًدا. 

7  والبد من النظر يف هذه التكاليف المتزايدة يف سياق أعداد األطفال والمراهقين المستهدفين يف الطلبات اإلنسانية إىل جانب تكاليف الوحدات المكافئة.
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الشكل 4: الطلبات مقابل التمويل الفعيل لقطاع التعليم
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 طلبات مجموعة التعليم         تمويل مجموعة التعليم

المصدر: تستند حسابات المؤلفين عى خدمة المتابعة المالية لقاعدة بيانات مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )OCHA FTS(. تم تحقيقها يف سبتمبر 2020 

ال يعتبر التعليم ضمن أولويات االستجابات اإلنسانية

ــم األوىل يف 2012  ــة التعلي ــادرة العالمي ــل المســاعدات اإلنســانية المقدمةللمب ــة مــن تموي ــم متأخــرًا بنســبة 4 بالمائ ــل التعلي ــزال تموي ال ي

)األمــم المتحــدة، 2012( ويه أقــل بكثيــر مــن هــدف االتحــاد األورويب األخيــر وهــو 10 بالمائــة )اإلتحــاد األورويب، 2019(. زادت حصــة 

طلبــات المســاعدة اإلنســانية المخصصــة للتعليــم مــن 2 بالمائــة فقــط يف عــام 2000 إىل 3.8 بالمائــة يف عــام 2019 وقــد بلغــت ذروتهــا 

عنــد 4.8 بالمائــة تقريبـًـا عــام 2009 )انظــر الشــكل 5(. ومــع ذلــك، فــإن الحصــة الفعليــة لإلنفــاق اإلنســاين الــذي وصــل إىل التعليــم أقــل بكثيــر 

ــذي يشــكل فقــط مــا  ــي وال ــار دوالر أمري ــم 3.7 ملي ــغ إجمــايل المســاعدات اإلنســانية للتعلي ــث بل ــن عامــي 2000 و 2020 حي مــن هــذا بي

يقــارب 2.4 بالمائــة مــن إجمــايل المســاعدات اإلنســانية الــي تــم صرفهــا لجميــع البلــدان خــالل هــذه الفتــرة. بينمــا زادت الحصــة مــن مســتوى 

منخفــض بلــغ 0.9 بالمائــة فقــط يف عــام 2000 إال أنــه بحلــول عــام 2018 كان التعليــم ال يــزال يتلــى 3.2 بالمائــة فقــط مــن إجمــايل اإلنفــاق 

اإلنســاين وانخفــض مــرة أخــرى إىل 2.6 بالمائــة فقــط يف عــام 2019 )أنظــر الشــكل 5(.

أطلــق مكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية بيــن عامــي 2000 و 2020، 598 نــداءً لمســاعدة الســكان المتضرريــن مــن النزاعــات 

والكــوارث البيئيــة وغيرهــا مــن األزمــات أو األزمــات طويلــة األمــد.8 وتضمنــت هــذه النــداءات 502 نــداءً لتمويــل مجموعــة التعليــم لكــن ربعهــا 

ــة مــن األمــوال المتلقــاة للتعليــم. عــى الرغــم مــن المســار التصاعــدي لتمويــل التعليــم  ــر مــن 4 بالمائ ــذي تــم تخصيصــه وهــو أكث فقــط ال

8  ويستثي طلبات 2020 المرتبطة بفيروس كوفيد-19 عى وجه الخصوص.
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منــذ عــام 2016 كمــا هــو مذكــور أعــاله، تجــدر اإلشــارة إىل ثالثــة أشــياء. أواًل، تــم تخصيــص طلبــات أكثــر بكثيــر والــي ال تزيــد عــن 2 بالمائــة 

ًــا، كانــت نســبة الطلبــات الــي تلقــت 4 بالمائــة أو أكثــر  مــن إجمــايل تمويــل التعليــم مــن تلــك الــي تــم تخصيصهــا بـــ 4 بالمائــة أو أكثــر. ثاني

لقطــاع التعليــم أكبــر بكثيــر يف فتــرة مــا بيــن عامــي 2008-2011 ويف عــام 2015 مقارنــة بالفتــرة الممتــدة بيــن عامــي 2016-2019. يرتبــط 

هــذا بالنقطــة الثالثــة: يبــدو أن تمويــل األزمــة الســورية الــي بــدأت يف عــام 2011 قــد أدت إىل مزاحمــة تمويــل التعليــم لعــدد مــن الطلبــات 

األخــرى بمــا يف ذلــك األزمــات طويلــة األمــد )واألقــل وضوًحــا( مثــل تلــك الموجــودة يف جنــوب الصحراءالكبــرى يف إفريقيــا.

الشكل 5 حصة التعليم من إجمايل المساعدة اإلنسانية )٪(
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  إجمايل الحصة من األموال اإلنسانية المطلوبة للتعليم

    إجمايل الحصة المرصودة من الموارد اإلنسانية المدفوعة لقطاع التعليم

قد بدأ تمويل التعليم يف االلتحاق بالقطاعات األخرى 

ــة  ــة المعون ــلت هيكلي ــد فش ــا، 2015( فق ــا وهين ــم )نيكولي ــة التعلي ــانية ألولوي ــات اإلنس ــات يف البيئ ــر والمجتمع ــن إدراك األس ــم م ــى الرغ ع

اإلنســانية باالعتــراف بالتعليــم كتلبيــة للمفهــوم اإلنســاين "حفــظ الحيــاة." لــذا قــد أصبــح منســيًا عــى حســاب القطاعــات التقليديــة األخــرى 

المعنيــة باألزمــات اإلنســانية مثــل األمــن الغــذايئ والرعايــة الصحيــة والمســكن. ومــع ذلــك فــإن التركيــز المتزايــد عــى عالقــة التنميــة اإلنســانية 

والــويع المتزايــد بالطبيعــة طويلــة األمــد للعديــد مــن األزمــات ربمــا دفعــت األمــور إىل األمــام. ســاعدت هــذه الحركــة والنُهــج الجماعيــة 

الــي تتبناهــا اللجنــة الدائمــة المشــتركة بيــن الــوكاالت لمعالجــة الثغــرات يف االســتجابة اإلنســانية وعــى دمــج التعليــم يف الهيــكل اإلنســاين 

مــن خــالل جعلــه أحــد المجموعــات التســع. كمــا لعــب "صنــدوق ال يمكنــه االنتظــار" )ECW( دورًا فعــااًل يف زيــادة وضــوح التعليــم لالســتجابة 

اإلنســانية. 
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أصبــح التعليــم بفضــل هــذه المتغييــرات أكثــر بــروزًا يف االســتجابة اإلنســانية يف الســنوات األخيــرة، وهــو مــا ينعكــس يف التــزام مكتــب 

األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية بــإدراج التعليــم يف االســتجابات اإلنســانية ودورهــم الحــايل يف المجموعــة التوجيهيــة رفيعــة 

لصنــدوق التعليــم لــم يمكنــه االنتظــار )ECW( )زيروورلــد، 2017(. عــى ســبيل المثــال، تــم تلبيــة تقريبـًـا نصــف متطلبــات تمويــل التعليــم يف 

عــام 2018)انظــر الشــكل 6(. وعــى الرغــم مــن أن حصــة طلبــات مجموعــات التعليــم تتزايــد ببــطء إال أن هــذا يــأيت عــى خلفيــة زيــادة المبالــغ 

المطلوبــة والــي ال يــزال جــزء كبيــر منهــا غيــر ممــول.

الشكل 6: نسبة طلبات تمويل مجموعة التعليم الي تمت تلبيتها مقارنة بمجموعة األمن الغذايئ
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 التعليم         األمن الغذايئ          كل القطاعات

المصدر: تستند حسابات المؤلفين عى بيانات خدمة المتابعة المالية لمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )OCHA FTS(. تم تحقيقها يف سبتمبر 2020

تقرير عدم تضمين البلدان األشد حاجة 

قــدرت منظمــة األمــم المتحــدة لألطفــال )اليونيســيف( يف عــام 2016 أن مــا يقــرب مــن 75 بالمائــة مــن األطفــال الذيــن يعيشــون يف البلــدان 

ــمال  ــط وش ــرق األوس ــة الش ــون يف منطق ــة يقيم ــا و12 بالمائ ــرى يف إفريقي ــراء الكب ــوب الصح ــوارث يف جن ــات أو الك ــراء النزاع ــررة ج المتض

إفريقيــا )اليونســيف، 2016(. وعــى الرغــم مــن هــذه األرقــام فــإن حصــة المســاعدات اإلنســانية الــي ذهبــت إىل التعليــم يف جنــوب صحــراء 

إفريقيــا قــد انخفضــت بشــكل حــاد منــذ عــام 2011، بينمــا زادت الحصــة لمنطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا بشــكل حــاد. ترجــع الزيــادة 

ــة الســورية ومؤخــرًا إىل األزمــة اإلنســانية يف اليمــن. إن حصــة  ــر إىل الحــرب األهلي ــا بشــكل كبي يف منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقي

المســاعدة اإلنســانية للتعليــم يف منطقــة جنــوب آســيا قــد ازدادت منــذ عــام 2017 وذلــك بســبب دعــم الجئيــن الروهينغــا يف بنغالديــش 

والدعــم المتزايــد ألفغانســتان. بلــغ إجمــايل نســبة المســاعدات اإلنســانية الــي تــم إنفاقهــا عــى التعليــم عــام 2019 يف جنــوب الصحــراء 

الكبــرى اإلفريقيــة 38.4 بالمائــة مقارنــة بـــ 36.5 بالمائــة يف الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا و21.4 بالمائــة يف جنــوب آســيا.
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يبــدو أن األزمــات البــارزة يف الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا أدت إلزاحــة المســاعدات اإلنســانية عــن بلــدان جنوب الصحــراء الكبــرى اإلفريقية. 

زادت المســاعدات اإلنســانية للشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا بيــن عامــي 2010 و 2020 بمــا يقــارب 176 بالمائــة مــن القيمــة االســمية.  

انخفضــت المســاعدات جنــوب صحــراء إفريقيــا الكبــرى بمــا يقــارب 25 بالمائــة يف نفــس الفتــرة. وتشــير البيانــات إىل أنــه يف ســنوات معينــة 

منــذ عــام 2000 لــم يتلــق عــدد كبيــر مــن المناشــدات لتمويــل التعليــم أي عــون.9 يبــدو أن هــذا يتزامــن مــع أزمــات معينــة بــارزة والــي تلقــت 

نســبة عاليــة مــن التمويــل اإلنســاين للتعليــم يف تلــك الســنوات:

2002: مناشدة أفغانستان بعد الغزو الذي قادته الواليات المتحدة فيما بعد 11/9 	

2005: تسونامي المحيط الهندي وزالزال جنوب آسيا 	

2006: الصراع يف دارفور، السودان 	

2010: زالزال هايي وفيضانات باكستان والصراع يف سيرالنكا 	

2014 -2016: الصراع يف سوريا 	

وربمــا ال يكــون مفاجئـًـا إعطــاء األولويــة لألزمــات البــارزة مــع وجــود نظــام إنســاين يعــاين مــن نقــص التمويــل وال يمكــن التنبــؤ بــه والــذي ال 

يــزال يركــز بشــكٍل كبيــر عــى األزمــات قصيــرة األمــد. وهــذا لــه آثــار كبيــرة عــى األطفــال والشــباب يف البلــدان المتضــررة مــن النزاعــات الــي ال 

يــزال يتــم تجاهلهــا ونســيانها. 

مــن بيــن "األزمــات المنســية" الــي لــم يتــم تمويلهــا تلــك الــي حددتهــا الحمايــة المدنيــة األوروبيــة وعمليــات المســاعدات اإلنســانية ســنويًا.10 

تــم تحديــد 30 دولــة مــن ضمــن األزمــات المنســية يف عــام 2019 وأطلقــت 11 دولــة منهــم مناشــدة إنســانية لقطــاع التعليــم. تلقــت عشــرة 

دول مــن هــذه البلــدان أقــل مــن 50 بالمائــة مــن التمويــل المطلــوب ويقــع ســتة مــن العشــرة يف جنــوب صحــراء أفريقيــا الكبــرى واثنــان يف 

ــر  ــى )انظ ــيا الوس ــا وآس ــة أوروب ــده يف منطق ــادئ وواح ــط اله ــيا والمحي ــرق آس ــة ش ــده يف منطق ــي وواح ــر الكاري ــة والبح ــكا الالتيني أمري

الشــكل 7(. 11 

العديــد مــن األزمــات المنســية طويلــة األمــد. وتصــدر جمهوريــة إفريقيــا الوســى مناشــدة إنســانية للتعليــم كل عــام منــذ عــام 2004، لكــن 

تذبذبــت حصــة طلباتهــا الماليــة للتعليــم الــي تمــت تلبيتهــا بشــكل كبيــر. وبشــكٍل مشــابه يف الكاميــرون الــي أصــدرت كل عــام منــذ عــام 2014 

نــداء مناشــدة لالســتجابة اإلنســانية وتــم تلبيــة 40 بالمائــة فقــط مــن احتياجــات تمويــل التعليــم لديهــم.  بينمــا أطلقــت فنزويــال نــداء مناشــدة 

إنســانية لقطــاع التعليــم يف عــام 2019 وتــم تلبيــة 15 بالمائــة فقــط مــن طلــب التمويــل.

9  وجه خارج جنوب الصحراء الكبرى يف منطقة إفريقيا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وسريالنكا كذلك ثالث نداءات أو أكثر من نداءاتهما لقطاع 
التعليم الغير ممول. 

10  وتؤخذ األزمات المنسية من الحماية المدنية األوروبية ومؤشر عمليات المعونات اإلنسانية. وهذا يستند إىل أربعة معايير: 1- مؤشر الضعف 2- التغطية 
اإلعالمية 3- نصيب الفرد يف المعونة العامة و4 -التقييم النويع القائم عى الخبراء اإلقليميين.

11  وتجاوزت أحد عمليات التمويل ال11 يف بورندي المبلغ المطلوب.
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الشــكل 7: يوضــح أن عشــرة مــن أصــل إحــدى عشــر "أزمــة منســية" ممــن قامــوا بمناشــدة للتعليــم تــم تمويــل أقــل مــن 50 بالمائــة 

مــن طلباتهــم يف عــام 2019
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 تمويل التعليم الذي تم تلبيته     المتطلبات الي لم يتم تلبيتها
 نسبة متطلبات التعليم الي لم يتم تلبيتها

المصدر: تستند حسابات المؤلفين عى بيانات خدمة المتابعة المالية لمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )OCHA FTS(. تم تحقيقها يف سبتمبر 2020

ــة  ــي تحــىظ بتغطي ــة ال ــة الســورية، باإلضافــة لحــاالت الطــوارئ البيئي ــك المرتبطــة بالحــرب األهلي ــل تل ــارزة مث إن المناشــدات اإلنســانية الب

إعالميــة واســعة النطــاق ال تلــي فقــط نــداءات التمويــل األخــرى بــل تميــل أيًضــا إىل تركيــز تمويــل المســاعدات اإلنســانية بشــكٍل عــام. تلقــت 

بعــض المناشــدات اإلنســانية للتعليــم مــن بيــن 423 مناشــدة التمويــل بيــن عامــي 2000 و 2020 وذهــب نصفهــا إىل 29 مناشــدة فقــط. مــن 

هــذه المناشــدات الـــ 29، كان هنــاك 8 منهــا تتعلــق باألزمــة الســورية والــي تلقــت 17.9 بالمائــة مــن إجمــايل المســاعدات اإلنســانية للتعليــم 

لجميــع األزمــات بيــن عامــي 2000 و 2020 )انظــر الشــكل 8(.

0.03
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الشكل 8: يُظهر أن التمويل اإلنساين قد ركز عىل جزء صغير جًدا من المناشدات

المصدر: حسابات المؤلفين بناءً عى بيانات مكتب المتابعة المالية التابع لمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية. تم تحقيقها يف سبتمبر 2020
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كان تمويل التعليم خالل جائحة كورونا ُمنخفًضا

ــدان ذات  ــل والبل ــة الدخ ــدان منخفض ــد-19 يف البل ــل كوفي ــم قب ــل التعلي ــوة تموي ــطس 2020 إىل أن فج ــدة يف أغس ــم المتح ــارت األم أش

الدخــل المتوســط يمكــن أن تــزداد بنســبة تصــل إىل 30 بالمائــة مــن 148 مليــار دوالر حاليـًـا )األمــم المتحــدة، 2020(. ومــع توقــع انخفــاض 

العائــدات المحليــة بســبب الهبــوط االقتصــادي العالمــي الــذي ســببته الجائحــة والضغــط المتزايــد عــى المعونــة التنمويــة حيــث تمــر 

أزمــة التمويــل بمنعطــف حاســم. ومــن بيــن البلــدان البالــغ عددهــا 59 بلــًدا الــي حددتهــا األمــم المتحــدة عــى أنهــا أكثــر البلــدان حاجــة 

للمســاعدات اإلنســانية بســبب الوبــاء وقــد ســبق وأن أصــدرت 55 دولــة منهــم نــداءات إنســانية بســبب األزمــة المســتمرة )مبــادرات إنمائيــة، 

 .)2020

وقــد بلــغ إجمــايل تمويــل التعليــم المطلــوب بســبب فيــروس كوفيــد-19 مــن جميــع الــدول 10,3 مليــار دوالر أميريــي وقــد تــم تمويــل أكثــر 

مــن ربــع هــذه األمــوال )2,7 مليــار دوالر أميريــي( يف ســبتمبر 2020. وقــدم طلبــات تمويــل التعليــم 34 دولــة ولكــن تــم تمويــل خمســة بالمئــة 

منهــا فقــط. وتعتبــر هــذه النســبة أقــل بكثيــر مــن الطلبــات الــي أشــارت إىل أن التعليــم أصبــح خلــف األقســام األخــرى مــرة ثانيــة. ويف 25 

دولــة مــن أصــل 34 ممــن طلبــوا تمويــال للتعليــم بســبب فيــروس كوفيــد-19 فإنــه لــم يتــم تقديــم أي تمويــل حــى هــذه اللحظــة )انظــر الشــكل 

9(. بالمقارنــة مــع ذلــك فقــد تــم تمويــل 25 دولــة مــن أصــل 29 ممــن طلبــوا إعانــات أثنــاء كوفيــد-19 لمجموعــات األمــن الغــذايئ الــي تــم 

تمويلهــا بالفعــل بشــكٍل جــزيئ. ويف المتوســط، تــم تمويــل 12,8 بالمئــة مــن طلبــات إعانــات مجموعــات األمــن الغــذايئ اعتبــارًا مــن شــهر 

ســبتمبر 2020.
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الشكل 9: التمويل للمساعدات من أجل التعليم بسبب جائحة كوفيد-19 يف مقابل المتطلبات يف عام 2020

(*) الصومال   36,8

سوريا   27,4
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 تمويل تم تلبيته        تمويل االحتياجات الي لم تتم تلبيتها بعد

 المصدر: حسابات المؤلفين بناءً عىبيانات مكتب المتابعة المالية التابع لمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية. تم تحقيقها يف سبتمبر 2020 

مالحظة: لقد تلقت البلدان المميزة بالعالمة النجمية )*( بعض التمويالت من خالل طلبات مساعدات التعليم بسبب فيروس كوفيد-19 

اعتبارًا من شهر سبتمبر 2020.
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يُعتبــر هــذا القســم بمثابــة الــدور الــذي تقــوم بــه هندســة المســاعدات اإلنســانية يف تحقيقهــا متطلبــات التمويــل لقطــاع التعليــم يف البلــدان 

ــح  ــالت لصال ــرة مــن التموي ــغ كبي ــد إنفــاق َمبال ــا يزي ــاه عــدد مــن النقــاط األساســية األخــرى. أواًل، بينم ــرد أدن ــرًا خــالل األزمــات. وي ــر تأث األكث

التعليــم يف الســنوات األخيــرة، ال تــزال هــذه التمويــالت تشــكل حصــة صغيــرة مــن المبالــغ الكليــة المنفقــة عــى المســاعدات اإلنســانية. ثانيــا، 

وعــى الرغــم مــن أن طلبــات المســاعدات مــن أجــل التعليــم يه مــن ضمــن الكتلــة األصغــر مــن بيــن جميــع القطاعــات، فــإن مشــاركة هــذه 

الطلبــات الــي تتلــى التمويــل التــزال أدىن بكثيــر مــن المعونــة اإلنســانية عموًمــا. ثالثـًـا، يف ســياق نظــام نقــص التمويــل اإلنســاين فــإن األزمــات 

البــارزة قــد أثــرت عــى تمويــل التعليــم بجعلــه أقــل شــهرة يف األزمــات المطولــة  وهــذا ســبب وجــوده يف بلــدان يف أفريقيــا جنــوب الصحــراء 

الكبــرى ويه مــن ضمــن البلــدان األفقــر عالميـًـا. وأخيــرًا، بينمــا تتطلــب العديــد مــن قطاعــات التعليــم الدعــم بســبب فيــروس كوفيــد-19 إال أن 

احتياجــات تمويــل هــذا القطــاع لــم تتحقــق إىل حــٍد كبيــر اعتبــارًا مــن شــهر ســبتمبر 2020. 
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القسم الرابع:20 عاًما يف تقدم -التوصيات 

نتطلع إىل الُميض قُدًما بحلول 2030

وقــد شــهد مجــال التعليــم يف حــاالت الطــوارئ )EiE( تطــورات إيجابيــة عديــدة خــالل عشــرين عاًمــا منــذ أن بــدأ تمويــل الشــبكة المشــتركة 

لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ )INEE(. وكمــا يشــير هــذا التقريــر إىل أن هنــاك الكثيــر لنحتفــل بــه مثــل تحســين التنســيق وتمويــل أكثــر 

اســتدامة واالعتــراف بــأن التعليــم هــو أمــر أســايس وبــأن إنقــاذ األرواح والحفــاظ عــى الحيــاة هــو جــزء مــن االســتجابة اإلنســانية. 

ومــع ذلــك فــإن حقــوق األطفــال أو الشــباب الذيــن يكبــرون يف محيــط متأثــر باألزمــات أو الصراعــات يف تحصيــل التعليــم الجيــد التــزال غيــر 

متوقعــة. وتعتمــد فرصهــم يف التحصيــل العلمــي عــى مــكان إقامتهــم ومــا إذا كانــوا يعيشــون يف أزمــات وهــذا مــا يثيــر اهتمــام المموليــن. 

وهــو يعتمــد أيًضــا عــى مــا إذا كان طفــاًل أو شــابًا مــن ذوي اإلعاقــات أو فتــاة أو كان مــن أســرة ذات دخــل متواضــع. ويف نهايــة المطــاف، 

يعتمــد تعليمهــم وحمايتهــم وقدرتهــم عــى إدراك قدراتهــم بشــكل كامــل و التحــي باألمــل للمســتقبل عــى اإلرادة السياســية الخاصــة بهــم 

أو البلــدان الــي تســتضيفهم والمموليــن والمجتمــع الــدويل.

التــزال تتمتــع شــبكة اإلنترنــت العالميــة المفتوحــة الخاصــة بالشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ باألهميــة ذاتهــا اليــوم 

كمــا كانــت يف 2000. ويتأثــر األطفــال والشــباب اليــوم يف العديــد مــن البلــدان المتأثــرة باألزمــات ثالثــة أضعــاف بالفقــر واألزمــات القائمــة ويف 

هــذه األيــام بالجائحــة العالميــة. وبالتــايل تبــى الحاجــة إىل العمــل المتواصــل والمناصــرة والتنســيق والتمويــل لمجــال التعليــم يف حــاالت 

الطــوارئ )EiE( عــى نفــس القــدر مــن األهميــة كأي وقــت مــى. 

وكمــا أشــارت الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ )INEE( يف الذكــرى العشــرين عــى تأسيســها إىل أنهــا حققــت غاياتهــا 

باألمــل والتصميــم مــن أجــل حصــول جميــع األفــراد عــى حقهــم يف التعليــم المنصــف والجــودة واآلمــن. ولتحقيــق هــذه الغايــة يتوجــب 

ــا إىل  ــر وتحويله ــذا التقري ــة يف ه ــات المقدم ــة والتوصي ــائل المهم ــة الرس ــدويل ترجم ــوارئ )EiE( ال ــاالت الط ــم يف ح ــع التعلي ــى مجتم ع

إجــراءات فعالــة. 

مــن  المتضرريــن  والشــباب  لألطفــال  ومنصــف  نــويع شــامل  تعليــم  لتحقيــق  توصيــات 

األزمــة

يجــب أن يحصــل التعليــم عــىل نصيبــه العــادل مــن التمويــل اإلنســاين، بمــا يف ذلــك زيــادة الهــدف الحــايل وهــو 4 يف المئــة مــن 

للعمــل  المقــدم  التمويــل  المائــة فقــط مــن إجمــايل  التعليــم 2.6 يف  تلــى  المعونــة اإلنســانية الموجهــة للتعليــم. يف عــام 2019، 

اإلنســاين. ويجــب عــى المجتمــع المانــح تقييــم هــذا الوضــع، ومماثلــة االتحــاد األورويب، إذا أمكــن، يف إلتزامــه بتخصيــص 10 يف المائــة 

ــم. ــانية للتعلي ــاعداته اإلنس ــن مس م

© Tareq Mnadili, NRC
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التنبــؤ بهــا لضمــان تلبيــة  متســقة ويمكــن  )اإلنســانية والتنمويــة( بطريقــة  التعليميــة الدوليــة  كمــا يجــب أن تعمــل بنيــة المســاعدة 

المنســية.  األزمــات  يف  التعليــم  احتياجــات 

بالرغــم مــن أن حجــم المســاعدات اإلنســانية الــي تنفــق عــى التعليــم قــد ازداد خــالل 20 عاًمــا منــذ تأســيس الشــبكة المشــتركة لــوكاالت 

التعليــم يف حــاالت الطــوارئ، إال أنــه قــد انحــاز إىل األزمــات "البــارزة" الــي إمــا تلقت تغطيــة إعالمية مكثفــة أو كانت ذات أهمية جيوسياســية. 

ومــن أجــل ضمــان عــدم تحويــل تمويــل التعليــم عــن األزمــات الممتــدة، عــى المجتمــع الــدويل والجهــات المانحــة تقديــم مصــادر تمويــل 

إضافيــة لألزمــات المفاجئــة. يوجــد حاجــة إىل زيــادة التعــاون بيــن التمويــل اإلنســاين والتنميــة ويف حــاالت األزمــات الممتــدة لتعزيــز قــدرة 

أنظمــة التعليــم عــى الصمــود.

يف  واالســتثمار  األدلــة  عــىل  المســتندة  القائمــة  المبــادرات  توســيع  خــالل  مــن  األزمــات  أوضــاع  يف  النــويع  التعليــم  توفيــر  يمكــن 

لمعلميــن. ا

ــة  ــم النفســية واالجتماعي ــة احتياجــات التعل ــك تلبي ــم المقــدم يف أوضــاع األزمــات، بمــا يف ذل ــت تحســينات مهمــة يف جــودة التعلي أجري

ــذي  ــد وال ــل األم ــج طوي ــاع نه ــن باتب ــدرات المعلمي ــاء ق ــينات بن ــذه التحس ــتدامة ه ــب اس ــك تتطل ــع ذل ــباب. وم ــال والش ــة لألطف والعاطفي

يتطلــب التخطيــط والتمويــل عــى حــٍد ســواء. عــالوة عــى ذلــك، يتطلــب توفيــر التعليــم النــويع أن يعــوض المعلميــن عــى نحــو مالئــم وأن 

يتمتعــوا بظــروف عمــل آمنــة وذات مــوارد جيــدة. 

يوجد حاجة إىل مزيد من البحث والبيانات واألدلة.

يجــب توســيع نطــاق البحــث والبيانــات واألدلــة يف مجــاالت معينــة يف التعليــم يف حــاالت الطــوارئ لتعزيــز المبــادرات المرتكــزة عــي األدلــة 

ولضمــان تحقيــق أهــداف التعليــم الدوليــة. تشــمل المجــاالت )مــن بيــن أمــور أخــرى( الــي تحتــاج إىل مزيــد مــن البحــث: آثــار تغيــر المنــاخ 

عــى التعليــم والتعليــم قبــل االبتــدايئ والتعليــم الشــامل لألطفــال والشــباب ذوي اإلعاقــة والتعليــم المســتجيب للنــوع االجتمــايع والربــط بيــن 

التعليــم وحمايــة الطفــل وتعليــم الشــباب، بمــا يف ذلــك أولئــك الذيــن تركــوا المدرســة. تشــمل المجــاالت األساســية الخاصــة للبحــث: أفضــل 

الســبل لتعزيــز قــدرة أنظمــة التعليــم الوطنيــة عــى مواجهــة األزمــات بشــكل مســتدام مــن خــالل زيــادة التعــاون بيــن الجهــات الفاعلــة يف 

مجــال التنميــة والعمــل اإلنســاين.

المعرفــة  مــن  واالســتفادة  األزمــات  أوضــاع  يف  الســريعة  لالســتجابة  االســتعداد  الطــوارئ  حــاالت  يف  التعليــم  جهــات  عــىل  يجــب 

المحليــة. والخبــرة 

يوجــد حاجــة لتعزيــز بنــاء القــدرات والتخطيــط لألزمــات عــى جميــع األصعــدة العالميــة والوطنيــة والمحليــة. إن األصــوات المحليــة، بمــا يف 

ذلــك أصــوات وزارات التعليــم، ضروريــة لتوفيــر اســتجابة فعالــة ومتوازنــة يف حــاالت الطــوارئ، ولتعزيــز الشــراكات الالزمــة لمواجهــة التحديــات 

الحتمية.  
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الملحق أ: تصنيف البلدان للفئات الي خارج المدارس

قمنــا يف هــذا التقريــر بوضــع الئحــة للبلــدان والــي قدمهــا لنــا برنامــج التعليــم ال يمكنــه االنتظــار )ECW( وذلــك لتحديــد أعــداد األطفــال الذيــن 

هــم خــارج المدرســة. تتضمــن هــذه الالئحــة بلــدان حددهــا برنامــج التعليــم ال يمكنــه االنتظــار )ECW( عــى أنهــا مؤهلــة للحصــول عــى منــح 

ريزالينــس وينــدو )Resilience Window( لســنوات متعــددة وهــذا يعــي أنهــا إمــا: 

أزمــات طويلــة األمــد أو أزمــات حــادة يف كل ســنة مــن الســنوات الثالثــة الماضيــة )بنــاءً عــى بيانــات الطلبــات الخاصــة بمكتــب تنســيق  	

الشــؤون اإلنســانية )OCHA( ومعلومــات عــن خطــة اســتجابة مفوضيــة األمــم المتحــدة الســامية لشــؤون الالجئيــن )UNHCR( ومنظمــة 

األمــم المتحــدة للطفولــة )اليونيســيف( للعمــل اإلنســاين مــن أجــل الحصــول عــى معلومــات عــن طلبــات األطفــال(؛ أو

أزمات جديدة من المتوقع بأن تصبح طويلة األمد. 	

تتضمن هذه الالئحة الخاصة ببلدان متأثرة باألزمات والمتأثرة بالنزاعات وحاالت الطوارئ البيئية و/أوالنزوح. 

يتوفر هنا مزيد من المعلومات. 

تشتمل الئحة البلدان عى أعداد األطفال خارج المدرسة ومنها:

مايلأفغانستان

موريتانيابنغالديش

ميانماربوركينا فاسو

النيجربوروندي

نيجيرياالكاميرون

باكستانجمهورية أفريقيا الوسىط

فلسطينالتشاد

روانداالكونغو

السنغالجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية

سيراليونجمهورية الكونغو الديمقراطية

جنوب السودانجيبويت

السودانمصر

الجمهورية العربية السوريةإثيوبيا

تركياهاييت

أوغنداالعراق

أوكرانيااألردن

جمهورية تنزانيا االتحاديةكينيا

جمهورية فنزويال البوليفاريةلبنان

اليمنليبيا

ــة حســاب أرقــام الطــالب خــارج  ــرة بالنزاعــات مــع معهــد اليونيســكو لإلحصــاء )UIS( بغي ــدان المتأث وقــد تمــت مشــاركة هــذه القائمــة للبل

ــوع اإلجتمــايع. ــة مصنفــة بحســب ن ــر ممــا يقــدم األرقــام كامل المدرســة يف هــذا التقري

https://www.educationcannotwait.org/home/information-for-grantees-2/
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