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رسم الخرائط

قياس تدخالت األمان يف المدارس للحماية من 
التهديدات الخارجية للصراع  والعنف: رسم خرائط 

ألطر وأدوات القياس

هــذا تلخيــص وُمرفــق السياســة بشــأن تخطيــط تمريــن أكبــر حــول كيفيــة تحديد 
الجهــات الفاعلــة يف التعليــم يف حــاالت الطــوارئ EiE وحمايــة الطفــل يف 
العمــل اإلنســاين CPHA أربــع فئــات مــن التدّخــات األمنيــة الماديــة المدرســية 
للنــزاع والعنــف، فضــاً عــن عاقتهــا  الموجهــة نحــو التهديــدات الخارجيــة 

ــن. ــة للمتعلمي ــية االجتماعي ــة النفس ــم والرفاهي ــى التعلي ــول ع بالحص

ما يه التدابير األمنية المدرسية ولَِم قد تكون ذات شأن؟

قــد يتوقــف تعليــم األطفــال يف جميــع أنحــاء العالــم بســبب المخاطــر والحــوادث األمنيــة الــي تنبثــق مــن النــزاع المســلح والعنف. 

وقــد يكــون انعــدام األمــن حــاًدا، ممــا يــؤدي إىل النــزوح وإغــاق المــدارس لفتــرات طويلــة. كمــا يمكــن أن يكــون أيًضــا متقطًعــا أو 

مزمنـًـا، إذن يصبــح جــزءًا مــن الواقــع اليومــي الــذي يتوجــب عــى المتعلميــن والمعلميــن التعامــل معــه. يعيــق انعــدام األمــن 

الوصــول إىل التعليــم ويمكــن أن يؤثــر أيًضــا عــى الرفاهيــة النفســية االجتماعيــة للمتعلميــن ونوعيــة بيئــة التعلــم بشــكل كبيــر. 

ــة الطفــل يف  ــر األمنيــة يف المدرســة مــن جانــب التعليــم يف حــاالت الطــوارئ EiE وحماي نُفــذت مجموعــة واســعة مــن التدابي

العمــل اإلنســاين CPHA والجهــات الفاعلــة يف حفــظ الســام وكذلــك المجتمعــات والســلطات للتخفيــف مــن المخاطــر الخارجيــة 

المتعلقــة بالنــزاع المســلح والعنــف وإدارتهــا. وتركــز هــذه التدابيــر عــادًة عــى أربعــة أنــواع مــن النشــاط:األمن المــادي للمرافــق 

)مثــل الماجــئ(؛ إدارة مخاطــر األمــن المــادي )مثــل، أنظمــة اإلنــذار المبكــر، تدريبــات اإلخــاء للتهديــدات المتعلقــة بالنــزاع(؛ 

تقديــم التعليــم يف حــاالت الطــوارئ بســبب انعــدام األمــن )مثــل، جــداول / تقويــم المدرســة المعدلــة وفًقــا ألنمــاط انعــدام 

األمــن ونقــل المــدارس والتعليــم عــن بعــد(؛ المناصــرة )مثــل، الحــوار مــع حامــي الســاح، ورصــد الهجمــات(. 



عــى الرغــم مــن صغــر حجمهــا ونطاقهــا نســبيًا، إال أن التدابيــر األمنيــة يف المدرســة ترتبــط بالمناقشــات الحاليــة والطويلــة األمــد 

يف مجــال سياســة التعليــم، وال ســيما: 

التعــاون بيــن حمايــة الطفــل يف العمــل اإلنســاين والتعليــم يف حــاالت الطــوارئ CPHA-EiE: توفــر األنشــطة المتعلقــة  	

باألمــن يف المدرســة فرصــة لممــاريس التعليــم يف حــاالت الطــوارئ EiE حمايــة الطفــل يف العمــل اإلنســاين CPHA لنمذجــة 

ــم يف  ــة للتعلي ــة الكلي ــز المرون ــة حــول طــرق تعزي ــد أدل ــي تول ــم، وال ــة والتعلي نهــج متكامــل يدعــم كاً مــن أهــداف الحماي

البيئــات المتقلبــة. 

الصلــة بيــن العمــل اإلنســاين والتنميــة: يمكــن لألنشــطة المتعلقــة باألمــن يف المدرســة أن تتحــدى صانــي السياســات يف  	

التفكيــر يف انعــدام األمــن )التهديــدات الخارجيــة( عــى أنــه أمــر تتوجــب إدارتــه وإدماجــه يف الخطــط طويلــة األجــل، بــدالً 

مــن اعتبــاره أزمــة مؤقتــة يتطلــب اســتجابة طارئــة. يكــون الصــراع وانعــدام األمــن يف كثيــر مــن األحيــان منتشــرين وطويليــن؛ 

لذلــك، يجــب إدراج تدابيــر خفضهــا وتزويدهــا بالمــوارد يف الخطــط طويلــة األجــل، حــى أثنــاء بــذل الجهــود إلنهــاء الصــراع 

وانعــدام األمــن ومنــع نشــوئهما يف المقــام األول. 

ما هو موضوع التخطيط ومن يمكن أن يكون مفيًدا؟

يف حيــن أنــه قــد نُفــذ العديــد مــن األنشــطة المدرســية المتعلقــة باألمــن يف المناطــق المتأثــرة بالنــزاع المســلح والعنــف، فليــس 

مــن الواضــح مــا إذا كانــت الجهــات الفاعلــة المختلفــة تقيــس تأثيــر هــذه التدخــات عــى الوصــول إىل التعليــم، وعــى الســامة 

النفســية واالجتماعيــة للمتعلميــن. 

ولتســليط الضــوء عــى هــذه المشــكلة، كلــف مســار عمــل أنظمــة التعليــم اآلمنــة والمرنــة للشــبكة المشــتركة بيــن الــوكاالت للتعليــم 

يف حــاالت الطــوارئ )INEE( برســم خرائــط ألطــر وأدوات القيــاس المطبقــة عــى الفئــات األربعــة مــن أنشــطة األمــان المدرســية 

الموضحــة أعــاه، وفحــص كيفيــة ارتباطهــا بأطــر القيــاس واألدوات المســتخدمة للوصــول إىل التعليــم والرفاهيــة النفســية 

ــل يف  ــة الطف ــوارئ EiE وحماي ــاالت الط ــم يف ح ــايع التعلي ــن قط ــًدا يف كل م ــيكون التخطيطمفي ــن. وس ــة للمتعلمي االجتماعي

العمــل اإلنســان CPHA، وخاصــة فيمــا يتعلــق بـــ

الجهات الفاعلة الي تتطلع إىل تعزيز أطر وممارسات المراقبة والتقييم لحماية التعليم من الهجمات 	

الجهــات الفاعلــة الــي تتطلــع إىل تطويــر أو تعزيــز برامــج التعليــم يف حــاالت الطــوارئ EiE وحمايــة الطفــل يف العمــل  	

اإلنســان CPHA المتكاملــة عــى مســتوى المدرســة يف المناطــق المتأثــرة بالنــزاع المســلح والعنــف.

جريــت بيــن مايو/أيّــار ويوليو/تمــوز 
ُ
اســتند التخطيــط إىل دراســات ســابقة ومقابــات الشــخصيات الرئيســية الــي أ

ــاريع يف  ــات المش ــن تقييم ــد م ــود العدي ــل وج ــن المحتم ــط. أوالً، م ــذا التخطي ــى ه ــود ع ــاك قي ــت هن 2020. وكان

ــا،  ً ــا. ثاني ــور عليه ــدم العث ــن ع ــم م ــى الرغ ــور، ع ــة للجمه ــر المتاح ــة غي ــوكاالت الداخلي ــات ال ــال يف مكتب ــذا المج ه

حــّدت تعريفــات المشــروع مــن نطــاق دراســات حمايــة األطفــال يف العمــل اإلنســاين CPHA، إذ يركــز الكثيــر منهــا عــى 

ــر جائحــة كوفيــد-19  ــرًا، أث ــازل. أخي العنــف بيــن األشــخاص والعنــف ضــد األطفــال والشــباب داخــل المــدارس والمن

ــذي تمكــن الممارســون مــن قضائــه يف المشــروع.  المســتمر عــى مقــدار الوقــت ال



النتائج الرئيسية 

وجــد التخطيــط ثــروة مــن الملخصــات والمذكــرات اإلرشــادية والمؤشــرات حــول المواضيــع ذات األهميــة. ولكــن إذ يصــف  	

توجيــه الممــارس بشــكل عاممايجــب قياســه، فإنــه ال يوفــر الكثيــر مــن اإلرشــادات حولكيفيــة قياســه. كمــا أن هنــاك نقًصــا يف 

التوجيهــات الخاصــة بالنــوع االجتمــايع. 

وجــد التخطيــط أنــه يف حيــن أن الجهــات الفاعلــة يف التعليــم يف حــاالت الطــوارئ EiE وحمايــة الطفــل يف العمــل اإلنســاين  	

ــر  ــاليب البحثعب ــدات وأس ــرة، فإنأجن ــتجابات والمناص ــر المشتركةلاس ــات واألط ــدد القطاع ــيق متع ــدم يف التنس CPHA تتق

 CPHA وحمايــة الطفــل يف العمــل اإلنســاين EiE القطاعــات متخلفــة. تحتــوي برامــج ومشــاريع التعليــم يف حــاالت الطــوارئ

أيًضــا عــى أهــداف غيــر متوقعــة، مــا يمثــل تحديـًـا لتصميــم البحــث.  

ــول إىل  	 ــن والوص ــة باألم ــر المتعلق ــن التدابي ــددة بي ــة المح ــس العاق ــام تقي ــال الع ــة يف المج ــط أي دراس ــد التخطي ــم يج ل

ــا.  ــا منهم ً ــة أو أي ــية االجتماعي ــة النفس ــم والرفاهي التعلي

ثالث توصيات رئيسية للتعليم يف حاالت الطوارئ ومماريس حماية الطفل، والجهات المانحة

ــز وتجريــب . 	 ــاين CPHA: تحفي ــل اإلنس ــل يف العم ــة الطف ــوارئ EiE وحماي ــاالت الط ــم يف ح ــن التعلي ــاون بي ــز التع تعزي

ــتركة  ــج المش ــر النتائ ــتخدام أط ــة باس ــاين CPHA المتكامل ــل اإلنس ــل يف العم ــة الطف ــوارئ EiE وحماي ــاالت الط ــاريع ح مش

الختبــار الروابــط الســببية بيــن أنــواع مختلفــة مــن التدخــات. ويمكــن إلطــار التنســيق المشــترك الــذي نشــأ عــن العمــل التعــاوين 

لمجموعــة التعليــم العالميــة ومجــال مســؤولية حمايــة الطفــل أن يدعــم هــذا التعــاون، بمــا يف ذلــك القيــاس.

وضــع جــدول أعمــال بحــي متعــدد القطاعــات حــول حمايــة التعليــم مــن االعتــداء: هنــاك ثــروة مــن اإلجــراءات المــويص . 	

ــواع األنشــطة الــي تــم فحصهــا يف هــذا التخطيــط ويف عمــل  ــم مــن الهجــوم، وال ســيما مــن خــال أن ــة التعلي بهــا لحماي

 EiE التحالــف العالمــي لحمايــة التعليــم مــن االعتــداء. هنــاك أيًضــا ثــروة مــن قوائــم وإرشــادات التعليــم يف حــاالت الطــوارئ

وحمايــة الطفــل يف العمــل اإلنســاين CPHA، ولكــن ال يوجــد جــدول أعمــال بحــي شــامل لعــدة قطاعــات يولــد أدلــة عــى 

 EiE ــوارئ ــاالت الط ــم يف ح ــة يف التعلي ــات الفاعل ــز الجه ــن تحفي ــة. يمك ــات المختلف ــن التدخ ــببية بي ــط الس ــر والرواب التأثي

وحمايــة الطفــل يف العمــل اإلنســاين CPHA، ال ســيما مــن قبــل الجهــات المانحــة، لتنفيــذ وقيــاس مثــل هــذه األنشــطة بشــكل 

منهجــي عــى مســتوى المشــروع، بهــدف إنشــاء منصــة أدلــة تشــمل طــرق القيــاس.

تحســين أســاليب قيــاس البرامــج الهادفــة إىل تعزيــز األمــن والرفاهيــة النفســية االجتماعيــة للمتعلميــن: اســتكمل أدوات . 	

قيــاس قائمــة عــى التصــورات المبلــغ عنهــا ذاتيًــا للســامة واألمــن باســتخدام مقاييــس موضوعيــة وموحــدة. اســتخدم 

ــة. يف  ــادي يف المدرس ــن الم ــاريع األم ــن يف مش ــة للمتعلمي ــية االجتماعي ــة النفس ــص الرفاهي ــوة لفح ــر ق ــاس أكث أدوات قي

ــاس الخاصــة  ــار األدوات المتطــورة وتعزيزهــا. قــم بتحســين عدســة القي ــل اختب ــة عــدم توفــر هــذه األدوات، قــم بتموي حال

بالنــوع االجتمــايع مــن خــال اســتخدام تصميــم بحــث متعــدد األســاليب، بــدالً مــن االعتمــاد فقــط عــى تصنيــف البيانــات. 
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