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 االقتباس المقترح يف حال تم استخدام هذا المستند:

الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ  )INEE(. )2021(  تحليــل مقترحــات األبحــاث  المقدمــة ضمــن الغــاف 

ــة نيويــورك، نيويــورك.  المــايل الموجــه للبحــوث ضمــن التعليــم يف حــاالت الطــوارئ E-Cubed  2017-2020. مدين

https://inee.org/resources/ar/e-cubed-proposal-analytics-2017-2020

شكر وتقدير 

تســتعرض تحليــات البيانــات مــن الغــاف المــايل المّوجــه للبحــوث ضمــن التعليــم يف حــاالت الطــوارئ E-Cubed  اقتراحــات بحثيــة 

مقدمــة يف الفتــرة بيــن 2017 ايل 2020. أعــدت هــذا التحليــل ســونيا أندرســون، منســقة األدلــة والبيانــات مــن الشــبكة المشــتركة 

ــان كــووك، مستشــار  ــر. قــام جوناث ــة الراجعــة عــى التقري ــك قدمــت مراجعــة والتغذي ــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ ، كذل ل

البيانــات واألدلــة مــن الشــبكة المشــتركة بيــن الــوكاالت للتعليــم يف حــاالت الطــوارئ بإنشــاء الرســوم البيانيــة والتقريــر. أدارت ناديــن 

العلمــي، مســؤولة أبحــاث برامــج ديب العطــاء، المدخــات والتوجيهــات مــن ديب العطــاء. 

تعــرب الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ عــن شــكرها لمنظمــة ديب العطــاء عــى دعمهــا المتواصــل لألدلــة 

مــن أجــل التعليــم يف حــاالت الطــوارئ وااللتــزام بتمويــل األبحــاث الــي ترتكــز عــى األدلــة الــي حددهــا األشــخاص والمؤسســات يف 

الســياقات المتضــررة مــن األزمــات. 

نجــز التصميــم  مــن ِقبـَـل  جــو حّمــود و ســتوديو ل2  تمــت هــذه الترجمــة بالتعــاون مــع منظمــة مترجمــون بــا حــدود و الشــبكة 
ُ
أ

المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ

لطرح أي استفسارات أو ماحظات، يُرجى التواصل عبر البريد اإللكتروين اآليت

evidence@inee.org
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خلفية

ــن  ــاب يف س ــل وش ــون طف ــوايل 127 ملي ــإن ح ــام 2021، ف ــكو يف ع ــي واليونس ــل اآلي ــن قب ــرها م ــم نش ــي ت ــات ال ــى البيان ــاءاً ع بن

التعليــم االبتــدايئ والثانــوي ممــن يعيشــون يف مناطــق متأثــرة بالنزاعــات كانــوا خــارج المدرســة خــال عــام 2019. تضــايه هــذه 

األعــداد قرابــة نصــف عــدد األطفــال عالميــاً ممــن هــم خــارج أســوار المــدارس،  عــى الرغــم مــن أن حــوايل 29٪ فقــط مــن األطفــال 

والمتعلميــن يف ســن البلــوغ يف هــذه الفئــة العمريــة عــى مســتوى العالــم يعيشــون يف البلــدان المتأثــرة باألزمــات. 

شــكّل وبــاء كوفيــد -19  حالــة طــوارئ تعليميــة أخــرى أمــام المجتمــع العالمــي. قــّدرت اليونيســف أن 90٪ مــن طــاب العالــم تأثــروا 

ــراد  ــم لألف ــرة للتعلي ــد الكبي ــاً بالفوائ ــا عالمي ــة اعتراف ــة الطارئ ــذه الحال ــت ه ــام 2020. حقق ــاء يف ع ــدارس يف ذروة الوب ــاق الم بإغ

واألســر والمجتمعــات يف الســياقات المتأثــرة باألزمــات، ومــع ذلــك فقــد نمــت االحتياجــات وأصبحــت أكثــر أهميــة لضمــان توفيــر 

تعليــم نــويع للمجتمعــات المتأثــرة بالصراعــات وحــاالت الطــوارئ. إّن اشــتداد العنــف يف النزاعــات المســلّحة، والتوســع يف النــزوح، 

وتزايــد الكــوارث ، كلهــا عوامــل تفــرض ضغوًطــا عــى المجتمــع اإلنســاين الــدويل.

بيــن عامــي 2000 و 2020 ، وُّجــه مــا نســبته 2.4٪ فقــط مــن المســاعدات اإلنســانية الــي تــم صرفهــا لجميــع البلــدان إىل التعليــم 

)INEE ، 2020(. عــاوة عــى ذلــك، يســتمر تمويــل التعليــم يف تفضيــل ســياقات معينــة بشــكل غيــر متناســب. هــذه الحصــة 

ــدة  ــة لدعــم االحتياجــات الجدي ــم ليســت كافي ــدويل المخصــص للتعلي ــل اإلنســاين ال المنخفضــة بشــكل الفــت للنظــر مــن التموي

لألطفــال يف الســياقات المتأثــرة باألزمــات.

ــز تعلـّـم األطفــال يف هــذه  ــة الــي تشــير إىل مــا الــذي ينجــح ، لمــاذا وكيــف يمكــن تعزي ويف الوقــت نفســه، هنــاك نقــص يف األدل

الســياقات الصعبــة. يتخلـّـف قطــاع التعليــم يف حــاالت الطــوارئ )EiE(عــن القطاعــات األخــرى يف إنتــاج األدلــة. تعــد كل مــن البرامــج 

والتخطيــط المبنيــان عــى األدلــة أمــرًا حيويـًـا يف قطــاع التعليــم وقــت الطــوارئ عــى وجــه التحديــد ألن التمويــل محــدود. يجــب 

عــى الممارســين والمانحيــن عــى حــد ســواء التأكــد مــن أن التمويــل القليــل المتــاح يدعــم التدخــات المبنيــة عــى األدلــة.

واســتجابة لذلــك، خصصــت ديب العطــاء، ويه منظمــة خيريــة عالميــة مقرهــا اإلمــارات العربيــة المتحــدة، مــا ال يقــل عــن 10٪ مــن 

تمويلهــا للتعليــم يف حــاالت الطــوارئ إلجــراء أبحــاث وذلــك أثنــاء القمــة العالميــة للعمــل اإلنســاين لعــام 2016. إن الغــاف المــايل 

الموجــه للبحــوث ضمــن التعليــم يف حــاالت الطــوارئ )Cubed-E( عبــارة عــن صنــدوق قيمتــه 10 ماييــن دوالر أمريــي تــم تطويــره 

مــن قبــل ديب العطــاء بالتعــاون مــع اآليــي. مــن خــال الدعــوات الســنوية لتقديــم مقترحــات عــى مــدار خمــس ســنوات )مــدة 

صنــدوق الـــ Cubed-E( ، يهــدف الغــاف المــايل الموجــه للبحــوث ضمــن التعليــم يف حــاالت الطــوارئ )Cubed-E( إىل تعزيــز قاعــدة 

األدلــة للتعليــم يف حــاالت الطــوارئ مــن خــال إنشــاء ونشــر البحــوث ذات الصلــة بالســياق والقابلــة لاســتخدام والــي تســاهم يف 

المعرفــة والممارســة مــن أجــل دعــم التعليــم أثنــاء األزمــات واالضطرابــات واســعة النطــاق.

 .)Cubed-E( يرجــى العثــور عــى مزيــد مــن المعلومــات حــول الغــاف المــايل الموجــه للبحــوث ضمــن التعليــم يف حــاالت الطــوارئ

فيمــا يــي تحليــات حــول المقترحــات المســتلمة بيــن 2020-2017.
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تحليات عاّمة

الجــدول 1. المقترحــات البحثيــة المقدمــة للغــاف المــايل الموجــه للبحــوث ضمــن التعليــم يف حــاالت الطــوارئ 
E-Cubed يف الســنة

2017201820192020

866963173إجمايل المقترحات البحثية المقدمة

756952161المقترحات باللغة اإلنجليزية

الموجــه  المــايل  الغــاف  المقترحــات باإلنجليزيــة بمعاييــر 
 E-Cubed الطــوارئ  حــاالت  التعليــم يف  ضمــن  للبحــوث 

506243139

 

يف عــام 2020، تلــى  الغــاف المــايل الموجــه للبحــوث ضمــن التعليــم يف حــاالت الطــوارئ E-Cubed إجمــايل 173 اقتــراح. 

وتضمــن ذلــك 161 اقتراًحــا باللغــة اإلنجليزيــة و 5 بالفرنســية و 5 باألســبانية و 2 باللغــة العربيــة و صفــر باللغــة البرتغاليــة. 

إجمايل مقترحات األبحاث الواردة يف عام 2020 حسب اللغة )العدد = 173(

  اإلنجليرية)٩3٪(         الفرنسية )3٪(          اإلسبانية )3٪(          العربية )1٪(          البرتغالية )٪0(



مواضيع البحث: 

تــم تصميــم الغــاف المــايل الموجــه للبحــوث ضمــن التعليــم يف حــاالت الطــوارئ Cubed-E  لضمــان تحديــد  االحتياجــات 

ــير  ــة. تش ــاور بحثي ــع ومح ــن مواضي ــة م ــات مجموع ــس المقترح ــنة تعك ــاع. كل س ــل القط ــن قب ــة م ــودة  األدل ــوات الموج والفج

الرســوم البيانيــة التاليــة إىل أهــم 3-4 محــاور حســب الســنة. 
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بناء قدرة المعلمين 
وتدريبهم

المراهقين والشبابالتعليم والهشاشةالنوع اإلجتمايع 

أهم محاور األبحاث 2018 )إجمايل 69( 

ع
مو

ج
م

مؤية ل
سبة ال

الن

مها
ّم تقدي

يت ت
ت ال

حا
مقتر

ال

٦٠

٥٠

٤٠

٣٠

٢٠

١٠

٠

الدعم النفيس-اإلجتمايع )PSS(النوع اإلجتمايع المراهقين والشباب

)SEL( والتعلم اإلجتمايع العاطيف



أهم محاور األبحاث 2019 )إجمايل 63(
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تدريب وتنمية قدرات المعلّم مخرجات التعلمالمراهقين والشباب

أهم محاور األبحاث 2020  )إجمايل 173(
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التكنولوجيا واالبتكارمخرجات التعلمكوفيد-1٩

بالنظــر إىل نطــاق البيانــات المتعلــق بالتعليــم يف حــاالت الطــوارئ، فــإن المواضيــع ليســت مقتصــرة عــى فئــات و مواضيــع حصريــة 

ــط  ــام 2020 ترتب ــة األوىل لع ــة الثاث ــات البحثي ــد أن الموضوع ــتمرة، نج ــة المس ــة العالمي ــار الجائح ــذ باالعتب ــع األخ ــددة. م ومح

ارتباًطــا وثيًقــا. تُعتبــر األبحــاث المتعلقــة بالمراهقيــن والشــباب مــن أهــم الموضوعــات البحثيــة كل عــام حــى ســنة 2020. 



سياقات البحث

عــى مــدى الســنوات األربــع مــن هــذا التقريــر، بــرزت كل مــن نيجيريــا وكينيــا مــرارًا كأهــم ســياقات بحثيــة. باإلضافــة إىل كينيــا، كانــت 

ــم  ــة التعلي ــوء أزم ــاص يف ض ــكل خ ــام بش ــر لاهتم ــر مثي ــذا أم ــنة 2020، وه ــة س ــياقات للدراس ــم س ــدث وأه ــتان أح ــد وباكس الهن

بســبب وبــاء كوفيــد-19، ألن هذيــن البلديــن ال يُعــدان مــن ســياقات التعليــم يف حــاالت الطــوارئ التقليديــة. إضافــة إىل زيــادة عــدد 

المقترحــات الــي تركــز عــى ســياقات متعــددة مــن 18 مقتــرح يف 2017 إىل 39 مقتــرح يف 2020. بيــد أن عــدد الدراســات العالميــة 

قــد انخفــض قليــا مــن 9 دراســات يف 2017 إىل 6 دراســات يف 2020.

أهم سياقات األبحاث 2017 - 2020
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نوع المنظمة

يف حيــن كانــت المنظمــات غيــر الحكوميــة النســبة األكبــر مــن المنظمــات المتقدمــة يف عامــي 2017 و 2019، شــكلّت المنظمــات 

غيــر الربحيــة النســبة األكبــر يف عامــي 2018 و2020. يف حيــن تتشــابه أهــداف المنظمــات غيــر الحكوميــة والمنظمــات غيــر 

الربحيــة، غيــر أّن نطــاق عمــل  المنظمــات غيــر الربحيــة  أصغــر مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة. ويف نهايــة المطــاف، تضــع و 

تحــدد المنظمــات  ألهــداف بنفســها وكذلــك تعمــل عــى إعــداد التقاريــر بنفســها ايضــاً. كمــا أن الطلبــات المقدمــة مــن المؤسســات 

األكاديميــة مرتفعــة باســتمرار. ومــن المثيــر لاهتمــام أن نســبة الطلبــات أو المقترحــات المقدمــة عــى هيئــة شــراكة )طلــب مشــترك 

بيــن أكثــر مــن جهــة ( قــد زادت بشــكل مطــرد مــن 4٪ يف عــام 2017 إىل 22٪ يف عــام 2020. 

جدول 2: النسبة المئوية للطلبات الُمقدمة حسب نوع المنظمة، 2020-2017

2017201820192020نوع المنظمة

24.0٪23.0٪27.0٪23.0٪المنظمة غير الربحية

22.0٪16.0٪17.0٪4.0٪طلب مشترك )أكثر من جهة قدمته معاً(

21.0٪13.0٪18.0٪25.0٪المؤسسات األكاديمية

14.0٪27.0٪23.0٪35.0٪المنظمات غير الحكومية

8.0٪11.0٪6.0٪1.0٪مؤسسة البحوث

7.0٪3.0٪5.0٪3.0٪الشركات الخاصة

3.0٪5.0٪1.0٪3.0٪وكالة األمم المتحدة

1.0٪2.0٪2.0٪3.0٪غير ذلك

0.0٪0.0٪1.0٪3.0٪وكاالت حكومية



الموقع الجغرايف للمقترحات البحثية المقدمة

عــى مــدى الســنوات، حللنــا أيضــا مصــدر المقترحــات البحثيــة فيمــا يتعلــق بالســياقات الــي تركــز عليهــا. تُصنــف المقترحــات البحثية 

عــى أســاس مــن يقــود مقتــرح البحــث إىل ثــاث فئــات: دوليــة )عــن بعــد(، وُقطريــة، ومختلطــة. 

منــذ عــام 2017، أعطــت الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ وديب العطــاء األولويــة بشــكل متزايــد للمقترحــات 

الــي قدمهــا باحثــون ومؤسســات مــن الســياقات والبلــدان المتضــررة مــن األزمــات أو الجهــات الفاعلــة المحليــة بالشــراكة مــع 

منظمــات عالميــة. 

كمــا هــو موضــح أدنــاه، فــإن النســبة المئويــة للطلبــات الدوليــة قــد انخفضــت مــن 52٪ عــام 2017 إىل 12٪ عــام 2020 بينمــا 

ارتفعــت نســبة الطلبــات الُقطريــة. ابتــداءاً مــن 47٪ لتنخفــض إىل 33٪ لتعــاود االرتفــاع إىل 50٪ يف 2020. كمــا ارتفعــت نســبة 

المقترحــات البحثيــة المختلطــة عــى مــدى الســنوات. 

 عىل أساس البلد       عىل أساس دويل )عن بعد(       مختلطة

*عىل أساس البلد ) الُقطرية(: تشير إىل منظمة الي تقدم مقترح البحث  من بلد )بلدان( يف سياق البحث المحي. 

*دولية )عن بعد(:  تشير إىل منظمة مقترحة دولية وبعيدة عن سياق البحث. 

*مختلطــة: يشــير إىل االقتــراح الــذي يشــمل مقدمــي الطلبــات الذيــن يتقدمــون ويقــودون البحــث مــن داخــل البلــد ) البلــدان ( المعــى بالســياق البحــي 
وكذلــك مــن بعــد مــن خــارج البلــد ) البلــدان(  المعــي بالســياق البحــي.
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مشاريع  الغاف المايل الموجه للبحوث ضمن التعليم

  E-Cubed يف حاالت الطوارئ

مواضيع البحث

  E-Cubed ــل  الغــاف المــايل الموجــه للبحــوث ضمــن التعليــم يف حــاالت الطــوارئ ــة مــن قب ــة  الممول تغــي  المشــاريع الحالي

Portfolio مجموعــة مــن موضوعــات البحــث. ال تحــدد ديب العطــاء أولويــات لمواضيــع  الغــاف المــايل الموجــه للبحــوث ضمــن 

التعليــم يف حــاالت الطــوارئ E-Cubed ، بــل تبحــث دائمــا عــن فجــوات بحثيــة تظهــر عــى النحــو الــذي حــدده أصحــاب الشــأن يف 

قطــاع التعليــم يف حــاالت الطــوارئ، ال ســيما الممارســين واألكاديمييــن والمؤسســات المتضــررة مــن األزمــات. 

ــة مــا يــي: النــوع االجتمــايع، والمراهقيــن والشــباب، ومخرجــات  تشــمل الموضوعــات المتكــررة يف عــدد مــن المشــاريع الممول

ــم  ــدرات المعل ــاء ق ــي، وبن ــايع العاط ــم االجتم ــايع والتعل ــي االجتم ــم النف ــم، والدع ــايع والتعلي ــك االجتم ــم، و التماس التعلي

والتدريــب. تركــز بعــض المشــاريع خصيصــا عــى: التصديــق، التعليــم الجامــع، التكنولوجيــا واالبتــكار، والحــد مــن خطــر الكــوارث، 

 ،)INEE MS( ومعاييــر  معاييــر اآليــي للحــد األدىن للتعليــم يف حــاالت الطــوارئ ،)ECE( التعليــم العــايل، تعليــم الطفولــة المبكــرة

السياســة والممارســة، والبنيــة التحتيــة للمــدارس والمســاحات اآلمنــة، بنــاء الســام، الشــباب خــارج المدرســة والتفويــض . 

يف 2020، ويف ضــوء أزمــة التعليــم أثنــاء جائحــة كوفيــد-19، دعــت ديب العطــاء إىل تقديــم مقترحــات تســاهم يف قاعــدة األدلــة 

للتعليــم أثنــاء األزمــات واالضطرابــات واســعة النطــاق. ركــزت 75٪ مــن المقترحــات عــى وبــاء كوفيــد-19. 

اإلطار الزمين

تمتــد مشــاريع  الغــاف المــايل الموجــه للبحــوث ضمــن التعليــم يف حــاالت الطــوارئ E-Cubed  مــا بيــن 14 شــهرًا حــى 5 ســنوات، 

حيــث أن غالبيــة المشــاريع تســتمر لمــدة عاميــن.

مدة مشاريع الغاف المايل الموجه للبحوث ضمن التعليم يف حاالت الطوارئ الممولة 2018 - 2020
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سياقات األبحاث

ــل مــن المشــاريع بتنفيذهــا عــى  ــع  عــدد قلي ــة عــى النطــاق والموقــع الجغــرايف. يتمت ــد ســياقات البحــث للمشــاريع الممول تمت

النطــاق عالمــي أو اإلقليمــي، بينمــا يركــز بــايق األبحــاث  عــى 13 ســياق ) كل ســياق خــاص ببلــد واحــد (  يف أفريقيــا جنــوب الصحــراء 

الكبــرى وأمريــكا الاتينيــة وآســيا والشــرق األوســط. 

نوع المنظمة

جــدول 3: عــدد مشــاريع  الغــاف المــايل الموجــه للبحــوث ضمــن التعليــم يف حــاالت الطــوارئ المموَلــة 
حســب نــوع المنظمــة

2017201820192020نوع المنظمة:

-1--المنظمة غير الربحية

3212طلب مشترك )أكثر من جهة قدمته معاً(

-122المؤسسات األكاديمية

يوضــح الجــدول 3 أّن معظــم المشــاريع المموَلــة يه لطلبــات مشــتركة -شــراكات - )57٪(، إمــا بيــن مؤسســات أكاديميــة ومنظمــات 

غيــر حكوميــة، أو بيــن مؤسســات محليــة ودوليــة، أو مــن مؤسســة أكاديميــة واحــدة )٪36(.



موقع المشروع البحيث

بينمــا يتــم تنفيــذ معظــم المشــاريع المموَلــة مــن قبــل مؤسســات بعيــدة عــن ســياق البحــث، تؤكــد العديــد مــن المشــاريع عــى 

التعــاون الوثيــق المتعمــد مــع عــدد كبيــر مــن الجهــات الفاعلــة المحليــة مثــل الباحثيــن أو الشــباب الاجئيــن خــال عمليــة البحــث. 

تشــمل المشــاريع المموَلــة يف عــام 2020 شــراكات عبــر مؤسســات خارجيــة ومحليــة، مــا يشــير إىل تحــول يف المقترحــات البحثيــة 

ــة والــي تؤكــد عــى الشــراكات الهادفــة مــع المؤسســات المحليــة مــن قبــل جهــات فاعلــة خــارج ســياق البحــث.  ــواردة والممول ال

يلتــزم  الغــاف المــايل الموجــه للبحــوث ضمــن التعليــم يف حــاالت الطــوارئ  E-Cubed بدعــم األبحــاث الــي يقودهــا وتشــمل عــى 

األصــوات المحليــة والــي تُعــد ســمة أساســية لمعاييــر الغــاف المــايل. 

يف   )E-cubed( الممولــة  التعليــم  ضمــن  للبحــوث  الموجــه  المــايل  الغــاف  لمشــاريع  الجغرافيــة  مواقــع 
2020  -  2017 الطــوارئ  حــاالت 

ميزانية البحث

يف مرحلــة النظــر يف الطلبــات، يحــدد الغــاف المــايل الموجــه للبحــوث ضمــن التعليــم يف حــاالت الطــوارئ حــًدا أدىن للمنحــة 

لــكل مقتــرح يبلــغ حــوايل 100،000 دوالر أمريــي وكحــد أقــى 1،000،000 دوالر أمريــي، ومــع ذلــك يتــم النظــر يف مقترحــات 

الميزانيــة عــى أســاس كل حالــة عــى حــدة. يقــدر إجمــايل الميزانيــة الســنوية للغــاف تصــل إىل حــوايل 2.000.000 دوالر أمريــي.  

بلــغ الحــد األدىن لميزانيــة المشــاريع المموَلــة عــى مــدى األربــع ســنوات 149.526 دوالرًا، وبلــغ الحــد األقــى للميزانيــة 940.000 

دوالرًا. يبلــغ متوســط ميزانيــة المشــروع لغــاف األبحــاث 499.832 دوالرًا. 

بلدان الجنوب

٪7.1

بلدان الشمال الدويل

٪50،0

مختلطة

٪42.9



منهجية البحث

تعتمــد المشــاريع المموَلــة عــى عــدة أســاليب بحثيــة، بمــا يف ذلــك أســاليب كميــة ونوعيــة ومختلطــة. تســتخدم غالبيــة المشــاريع 

الممولــة أســاليب مختلطــة لتطويــر أدلــة قويــة ذات صلــة بالســياق لمجموعــة متنوعــة مــن أصحــاب المصلحــة واألغــراض يف 

قطــاع التعليــم يف حــاالت الطــوارئ. يف حيــن أن بعــض المشــاريع تســتخدم عــى وجــه التحديــد النهــج التشــاريك لتحديــد أولويــات 

وجهــات نظــر وأصــوات الســكان المتضرريــن، فــإن العديــد مــن المشــاريع تتضمــن مكــون بنــاء القــدرات، لضمــان القيــادة والمشــاركة 

الهادفــة للســكان المتضرريــن طــوال دورة البحــث بأكملهــا.

مــع دخــول الغــاف المــايل الموجــه للبحــوث ضمــن التعليــم يف حــاالت الطــوارئ عامــه  الخامــس، ســتواصل الشــبكة المشــتركة 

لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ وديب العطــاء بمراقبــة هــذه التحليــات واإلبــاغ عنهــا يف محاولــة للحفــاظ عــى الشــفافية 

ومشــاركة أولويــات البحــث الناشــئة عــى النحــو الــذي يحــدده القطــاع. إذا كانــت لديــك أي أســئلة ترغــب بطرحهــا، يُرجــى التواصــل 
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