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شكر وتقدير

ــم يف حــاالت الطــوارئ عــن امتنانهــا للدعــم المــايل المقــدم لهــذه المذكــرة  ــوكاالت التعلي تعــرب الشــبكة المشــتركة ل
التوجيهيــة مــن صنــدوق التعليــم ال ينتظــر. وقــد أعدهــا كل مــن صوفيــا دانجيلــو )دكتوراه(، راكشــا ســويل، ســامية منصور، 
وجواليــن باتيــل )دكتــوراه(. تمخــض محتــوى وهيــكل هــذه المذكــرة مــن االجتماعــات واالستشــارات و المراجعــات مــع 
األشــخاص الذيــن يعملــون مــع المعلميــن يف األوضــاع اإلنســانية يف مختلــف المجــاالت ) التعليــم، الصحــة النفســية 

والدعــم النفــي االجتمــايع، والحمايــة( واألماكــن.

ــي  ــاركين، وممث ــاء المش ــن الرؤس ــايس، م ــوارئ األس ــاالت الط ــم يف ح ــوكاالت التعلي ــتركة ل ــبكة المش ــق الش ــف فري يتأل
تعاونيــة الدعــم النفــي و االجتمــايع والتعلّــم االجتمــايع و العاطــي )PSS-SEL( و تعاونيــة المعلميــن يف ســياق 
األزمــات )TiCC( التابعتيــن للشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ، )اآليــي(، بمــن فيهــم راشــيل 
ســميث، شــارلوت بيرجيــن، وكريــس هندرســون. قامــت جوليــا فاينــدر وآمــي باركــر، بتنســيق وتنقيــح هــذه الوثيقــة. قدمــت 
ــم  ــة المعل ــة برفاهي ــوارئ والمعني ــاالت الط ــم يف ح ــوكاالت التعلي ــتركة ل ــبكة المش ــة للش ــة التابع ــة المرجعي المجموع
التوجيــه الفــي واإلشــراف. يعتمــد اإلطــار التنظيمــي لهــذه المذكــرة التوجيهــي عــى معاييــر اآليــي للحــد األدىن للتعليــم 

يف حــاالت الطــوارئ )٢0١0(. 

تســتند هــذه المذكــرة التوجيهيــة إىل مبــادئ رفاهيــة المعلــم الثالثــة الــي بــرزت يف ورش العمــل االفتراضيــة  الــي ُعقــدت 
يف أغســطس ٢0٢١ مــع المعلميــن وقــادة المدارس،أعضــاء المنظمــات غيــر الحكوميــة، صانــي السياســات والجهــات 
ــة  ــوارد مرتبط ــة وم ــات حال ــارزة(  ودراس ــة ب ــاءات )أمثل ــب إض ــا بطل ــم. بدأن ــاء العال ــع أنح ــن يف جمي ــة، والباحثي المانح
برفاهيــة المعلــم. تلقينــا تقاريــر اإلضــاءات مــن منظمــات : توفيــر الغــذاء للجيــاع )Food For The Hungry(، لجنــة االنقــاذ 
الدوليــة، برنامــج التعليــم الســوري - مناهــل، المجلــس النرويجــي لالجئيــن، منظمــة بــالن العالميــة تنزانيــا، مؤسســة الحــق 
ــرب -  ــال الح ــة أطف ــال، ومنظم ــة يف فنزوي ــو الكاثوليكي ــه بيل ــة اندري ــار، جامع ــايمون بوليف ــة س ــا، جامع ــب غان يف اللع

هولنــدا.

كمــا نعــرب عــن امتنانــا للمدخــالت القيمــة الــي قدمتهــا المجموعــة المرجعيــة يف اآليــي المعنيــة برفاهيــة المعلــم، 
ونشــكر بشــكل خــاص كل مــن كارمــن أمريــكا أفيــي، زهيــر بيطــار، هــالل دونــر، ليــزا والكــر، ووســام زيــدان. و نوّجــه شــكر 
خــاص ألعضــاء تعاونيــة الدعــم النفــي االجتمــايع والتعلـّـم االجتمــايع العاطــي، كاروليــن كينــان، باربــرا موسر-ميرســر، 
و كليــر ســاد، عــى تقديــم مراجعتهــم. باالضافــة إىل امتنانــا الخالــص للمراجعــات مــن قبــل األقــران الذيــن قدمــوا رؤيــة 
وتوجيــه، ال ســيما فانيــا ألفيــس )اليونيســف(، داين فالــك )كليــة المعلميــن جامعــة كولومبيــا(، ديفيــد فروســت )جامعــة 
كامبريــدج(، ســتيفاين بينغتســون )اليونســكو(، أشــي نيميــرو )تعاونيــة الصحــة النفســية والدعــم النفــي االجتمــايع(، 
لوريــن جيركــن )الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ(، بنــت صنــدل آســن )الشــبكة المشــتركة لــوكاالت 

التعليــم يف حــاالت الطــوارئ(، ولويــز شــاه )الحــق يف اللعــب(.

تمت مراجعة وترجمة هذه الوثيقة بلغة مبسطة من ِقبل منظمة مترجمون بال حدود )كلير العالمية(.

تم إعداد التصاميم من ِقبل جو حمود.
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تأجيل االمتحانات أو تكييف أنظمة التقييم استجابة لجائحة مرض كورونا المستجد 

يف أمريكا الالتينية

إضاءة ١3
إعالن جيبويت للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية )إيغاد( بشأن تعليم 

الالجئين يف المنطقة

برنامج التعليم السوري - مناهلإضاءة ١٤

التدريب، المراقبة، التفكير، واإلشراك من أجل دعم المعلمينإضاءة ١٥

تفّقد المعلمين وتطوير جهود الرعاية الذاتية يف فيغا - كراكاسإضاءة ١6

 إضاءة ١7
يتخذ صندوق التعليم ال ينتظر موقفاً قوياً بشأن رفاهية المعلم يف خطة برنامج 

الصمود متعدد السنوات

خطة عمل إعالن جيبويت بشأن تعليم الالجئينإضاءة ١8
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الترحيب 

لــم يشــكّل المعلمــون يف أي وقــت مــن التاريــخ الحديــث مركــزا ومحورا لســالمنا الحــايل والمســتقبي، الصحــة، واالزدهار. 
تُســاند العناويــن الرئيســية يف وســائل اإلعــالم العمــل الحيــوي الــذي يضطلــع بــه المعلميــن وتأثيرهــم، والســيما خــالل 
فتــرة إغــالق المــدارس بســبب جائحــة مــرض فيــروس كورونــا المســتجد، قــد أصبحــت المجتمعــات واألســر شــركاء أكثــر 

تكامــالً يف عمليــة التعليــم والتعلـّـم. 

عــى الصعيــد العالمــي، نشــهد أيضــاً موجــات نــزوح لــم يســبق لهــا مثيــل للســكان - مــن أفغانســتان، ميانمــار، ســوريا، 
جنــوب الســودان، اليمــن، وأماكــن أخــرى - بســبب النزاعــات، عــدم المســاواة االقتصاديــة وتغيّــر المنــاخ، الكــوارث 
ــى  ــراً ع ــن قس ــن النازحي ــال والمراهقي ــون األطف ــاعد المعلم ــات، يس ــذه األزم ــة له ــوط األمامي ــا. يف الخط ــة به المرتبط
ــة  ــى البيئ ــاظ ع ــالم والحف ــاء الس ــة لبن ــارات الالزم ــة والمه ــر المعرف ــات وتطوي ــن الصدم ــايف م ــاء والتع ــعور باالنتم الش

ــي. ــتقبل صح ــل مس ــن أج ــل وم ــرص العم ــادة ف وزي

ومــع ذلــك، كثيــراً مــا يــأيت المعلمــون مــن نفــس هــذه البيئــات ويواجهــون مجموعــة مماثلــة مــن التعقيــدات كتلــك الــي 
يواجههــا األطفــال والمراهقيــن الذيــن يقومــون بتعليمهــم، مــع توفيــر قــدر ضئيــل مــن الدعــم المهــي او بــدون دعــم 
ــروق  ــاة الف ــام يف مراع ــل بانتظ ــه يفش ــم، فإن ــذا الدع ــدم ه ــا يق ــم. وحيثم ــية أو رفاهيته ــم النفس ــم أو صحته لتطويره
االجتماعيــة والثقافيــة للســياقات الــي يــأيت منهــا المعلمــون، أو يعملــون فيهــا، ناهيــك عــن نقــاط القــوة أو االســتراتيجيات 
ــن  ــم تعويــض المعلمي ــك، يت ــن المحــي والعالمــي. عــالوة عــى ذل ــي يتقاســمها المعلمــون عــى الصعيدي القائمــة ال
بشــكل ضعيــف وال يتــم االعتــراف بهــم بشــكل مناســب لــأدوار الحاســمة الــي يلعبونهــا، ممــا يزيــد مــن تعقيــد التحديــات 
الــي يواجهونهــا. إن عمــل المعلميــن يف ســياقات األزمــات، وإن كان حيويــاً ومجزيــاً، فهــو بالتــايل غيــر مســتدام، ويشــكل 

خطــراً عــى الرفاهيــة يف حــد ذاتــه.

تعتبــر هــذه المذكــرة التوجيهيــة المتوافقــة مــع معاييــر اآليــي للحــد األدىن للتعليــم يف حــاالت الطــوارئ فرصــة 
ــط  ــس فق ــات. لي ــات واألزم ــرة بالنزاع ــات المتأث ــايف يف البيئ ــتجابة والتع ــا لالس ــز جهودن ــم يف مرك ــة المعل ــع رفاهي لوض
ألن االســتثمار يف المعلميــن هــو اســتثمار يف األطفــال والمراهقيــن، بــل ألن المعلميــن يف هــذه اللحظــة مــن التاريــخ 
يســتحقون اهتمــام ال نظيــر لــه كغايــة يف حــد ذاتهــا. تتمثــل رؤيتنــا يف أن التوصيــات الــواردة هنــا تحديــد عالمــة و معيــار 
رفاهيــة المعلــم؛ مســتوى الرعايــة واالعتــراف الــذي يتوقعــه كل معلــم - بغــض النظــر عــن مــكان إقامتــه وعملــه - مــن 
ــدور  ــة المعلــم يؤكــد عــى ال ــة رفاهي ــك، فــإن رفــع أهمي ــاكل اإلنســانية الــي تدعمهــم. عــالوة عــى ذل الحكومــة أو الهي

ــة. ــة األنظمــة التعليمي ــة اإلنســانية وتحســين مرون ــز تناســق البرامــج اإلنمائي ــه يف تعزي ــذي تلعب الحاســم ال

وحــى ينجــح المعلــم داخــل الفصــل الــدرايس، يحتــاج إىل الظــروف والفــرص والدعــم للنجــاح واالزدهــار خــارج الفصــل 
ــدم  ــا التق ــتمر، يمكنن ــيق المس ــال والتنس ــة واألعم ــرة التوجيهي ــذه المذك ــالل ه ــن خ ــه م ــل أن ــك نأم ــاً. لذل ــدرايس أيض ال

بخــى واســعة نحــو تحقيــق هدفنــا المشــترك للمعلميــن معــاً.

جوليــا فاينــدر جونــا، الرئيــس المشــارك لتعاونيــة الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ للدعــم النفــي 
االجتمــايع- التعلـّـم االجتمــايع العاطــي.

كريس هندرسون وإيمي باركر، الرئيسان المشاركان، يف تعاونية المعلمين يف سياقات األزمات التابعة لشبكة اآليي
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المقدمة

»يمكــن للمعلــم أن يجعــل حيــاة التلميــذ أســهل ... ولكــن يجــب أن يشــعر المعلــم بالراحــة 
ــذه  ــن تالمي ــة بي ــدرايس وإظهــار اإليجابي ــة حــى يتمكــن مــن الحضــور إىل الفصــل ال الكافي
عنــد التفاعــل معهــم…. حــى  إذا كنــت كمعلــم تشــعر باألمــان، وهنالــك مــن يدعمــك 
التالميــذ يشــعرون  بالتأكيــد ســوف يجعــل  ويمكّنــك ويســاعدك ويطــور مــن مهاراتــك، 

باألمــان وســينعكس كل هــذا عــى التالميــذ يف الفصــل .«

أمينة، معلمة، من األردن

»تطلـّـب مــي الوضــع بســبب ]فيــروس كوفيــد-١٩[ العمــل أكثــر فأكثــر مــن المنــزل، وأثــرّ ذلــك 
عــى األعمــال المنزليــة كزوجــة وأم. كمــا تقلّصــت عالقــايت االجتماعيــة إىل أقــى الحــدود 

وجعلتــي أشــعر بالضغــط والقلــق و اإلجهــاد النفــي والبــدين معظــم الوقــت.«

رقية، معلمة، من فلسطين

تمنــع حــاالت الطــوارئ اإلنســانية مالييــن األطفــال مــن الذهــاب إىل المدرســة وتهــدد ســالمة التالميــذ والمعلميــن. 
وغالبــاً مــا ندعــم المعلميــن لتحســين رفاهيــة التالميــذ وتعلّمهــم، ولكــن نــادراً مــا نركــز عــى رفاهيــة المعلــم لمصلحتــه. 
يتمتــع العديــد مــن المعلميــن يف حــاالت الطــوارئ بقــدرة عــى التكيّــف، لكــن البعــض يحتــاج إىل مســاعدة يف دعــم 
رفاهيتهــم. فبدونهــا، قــد يشــعرون بالعزلــة والغضــب والضيــاع والضغــط، األمــر الــذي تبيــن بوضــوح شــديد خــالل فتــرة 

تفــيش جائحــة مــرض فيــروس كورونــا.

تقــدم هــذه المذكــرة التوجيهيــة نصائــح حــول كيفيــة دعــم رفاهيــة المعلــم يف النطاقــات الخمســة لمعاييــر اآليــي للحــد 
األدىن للتعليــم يف حــاالت الطــوارئ )٢0١0(. حيــث أنهــا توضــح كيفيــة: 

تعزيز الصحة النفسية والدعم النفي االجتمايع )MHPSS( للمعلمين؛  	

خلق بيئة عمل أكثر تمكيناً للمعلمين؛ و  	

تعزيــز صــوت المعلــم واإلدارة والقيــادة يف األزمــات.  كمــا توفــر أيضــاً مــوارد وأدوات وأمثلــة عــن هــذه المعاييــر  	
عنــد التنفيــذ. 

ما هو السبب وراء إعداد هذه المذكرة التوجيهية؟

ــل يف  ــت تعم ــوارئ. إذا كن ــاالت الط ــم يف ح ــد األدىن للتعلي ــي للح ــر اآلي ــة يف معايي ــرة التوجيهي ــذه المذك ــع ه تتوس
مجــال التعليــم يف حــاالت الطــوارئ )EiE( وقطاعــات أخــرى )مثــل الحمايــة، التمويــل، الميــاه، الصــرف الصحــي والنظافــة 

الصحيــة(، فيمكنــك االســتعانة بهــذه المذكــرة لدعــم رفاهيــة المعلــم.

تســتند المذكــرة التوجيهيــة حــول رفاهيــة المعلــم إىل عمــل الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ مــن 
خــالل تعاونيــة الدعــم النفــي اجتمــايع والتعلـّـم االجتمــايع والعاطــي )PSS-SEL(، و المعلمــون يف ســياق األزمــات 
)TiCC(. وهــذا يشــمل معاييــر اآليــي للحــد االدىن للتعليــم: الجاهزيــة، االســتجابة، والتعــايف  )٢0١0(، ومراجعــة مشــهد 
رفاهيــة المعلــم )فــالك وآخــرون، ٢0١٩( ورســم خرائــط المــوارد وتحليــل الفجــوات المتعلقــة برفاهيــة المعلــم التابعــة 

https://inee.org/ar/resources/mrajt-alnzrt-alshamlt-almshhd-rfah-almlm-fy-alsyaqat-qlylt-almward-walsyaqat-almtathrt
https://inee.org/ar/resources/mrajt-alnzrt-alshamlt-almshhd-rfah-almlm-fy-alsyaqat-qlylt-almward-walsyaqat-almtathrt
https://inee.org/ar/resources/mrajt-alnzrt-alshamlt-almshhd-rfah-almlm-fy-alsyaqat-qlylt-almward-walsyaqat-almtathrt
https://inee.org/ar/resources/mrajt-alnzrt-alshamlt-almshhd-rfah-almlm-fy-alsyaqat-qlylt-almward-walsyaqat-almtathrt
https://inee.org/ar/resources/tqryr-thlyl-alfjwat-waltkhtyt-fy-syaq-rfahyt-almlm
https://inee.org/ar/resources/tqryr-thlyl-alfjwat-waltkhtyt-fy-syaq-rfahyt-almlm
https://inee.org/ar/resources/inee-minimum-standards
https://inee.org/ar/resources/inee-minimum-standards
https://inee.org/ar/resources/mrajt-alnzrt-alshamlt-almshhd-rfah-almlm-fy-alsyaqat-qlylt-almward-walsyaqat-almtathrt
https://inee.org/ar/resources/mrajt-alnzrt-alshamlt-almshhd-rfah-almlm-fy-alsyaqat-qlylt-almward-walsyaqat-almtathrt
https://inee.org/ar/resources/tqryr-thlyl-alfjwat-waltkhtyt-fy-syaq-rfahyt-almlm
https://inee.org/ar/resources/tqryr-thlyl-alfjwat-waltkhtyt-fy-syaq-rfahyt-almlm
https://inee.org/ar/resources/tqryr-thlyl-alfjwat-waltkhtyt-fy-syaq-rfahyt-almlm
https://inee.org/ar/resources/tqryr-thlyl-alfjwat-waltkhtyt-fy-syaq-rfahyt-almlm
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ــة  ــة المعلــم ورش عمــل باللغتيــن اإلنجليزي ــة لرفاهي لآليــي )٢0٢١(.١ عقــد المستشــارون وأعضــاء المجموعــة المرجعي
واإلســبانية مــع أعضــاء الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ يف دول مختلفــة لجمــع مداخالتهــم. 
كمــا قامــت كل مــن تعاونيــة الدعــم النفــي االجتمــايع - التعلـّـم االجتمــايع  العاطــي والمعلميــن يف ســياق األزمــات 
ــة  ــر المهــي، والرفاهي ــة يف تقريرهــم، الممارســات الواعــدة يف إدارة شــؤون المعلميــن، والتطوي بجمــع دراســات الحال
)الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ، ٢0١٩(، ويقومــون بالبنــاء عــى ذلــك مــن خــالل خريطــة 
ــع  ــاً مجتم ــوارئ أيض ــاالت الط ــم يف ح ــوكاالت التعلي ــتركة ل ــبكة المش ــأت الش ــا أنش ــت. كم ــر اإلنترن ــرة عب ــة مباش تفاعلي
ــوارد،  ــر الم ــوات، تطوي ــع األص ــوارئ، ورف ــاالت الط ــم يف ح ــة بالتعلي ــاركة المعرف ــاعدة يف مش ــين )CoP( للمس الممارس
إرشــاد السياســات، وبنــاء القــدرات، والقيــام بالمناصــرة المشــتركة، وتحديــد المحتــوى الجديــر بالنشــر عــى نطــاق أوســع.٢ 

نقــوم بتضميــن اإلشــارات المرجعيــة لالقتباســات المباشــرة فقــط. وللحصــول عــى المصــادر والمراجــع األساســية، يرجــى 
االطــالع عــى قائمــة المراجــع يف الصفحــة 6٥. 

لمن توجه هذه المذكرة التوجيهية؟

هــذه اإلرشــادات مخصصــة لأشــخاص الذيــن يعملــون يف القطاعيــن اإلنســاين والتنمــوي. حيــث تعتمــد رفاهيــة المعلــم 
عــى العديــد مــن األشــياء، لذلــك مــن األفضــل تضميــن العديــد مــن القطاعــات. عــى ســبيل المثــال، نحتــاج إىل العمــل 
مــع قطــاع الصحــة لتوفيــر الصحــة النفســية والدعــم النفــي اإلجتمــايع، وقطــاع الحمايــة للحفــاظ عــى ســالمة 
المعلميــن )والتالميــذ( يف المدرســة. نحــن نقــدم المشــورة للجهــات الفاعلــة الرئيســية يف مختلــف القطاعــات حــى 

يمكــن دعــم المعلميــن مــن جميــع االتجاهــات. 

كيف تُنظم هذه المذكرة التوجيهية؟

يــأيت إطــار عمــل هــذه المذكــرة التوجيهيــة مــن معاييــر 
ــوارئ )٢0١0(.  ــاالت الط ــم يف ح ــد األدىن للتعلي ــي للح اآلي
خمســة  يف  معيــار   ١٩ للمعاييــر  األدىن  الحــد  ويشــمل 
بيئــات  يف  اســتخدامها  يتــم  الصــورة(.  )انظــر  نطاقــات 

مــع:  للتعامــل  واألزمــات  النزاعــات 

الصون والحماية  	

تعليم وتدريب المعلمين  	

المناهج والتعويض  	

تؤثــر جميــع هــذه العوامــل عــى رفاهيــة المعلــم ولكــن 
ذات  المعلــم  رفاهيــة  تصبــح  أن  قبــل  كتبــت  ألنهــا  نظــراً 
اآليــي  الفجــوات يف معاييــر  بعــض  ثمــة  عاليــة،  أولويــة 
عــام  INEE MS ٢0١0. مــن خــالل هــذه المذكــرة نحــاول 
ســد هــذه الثغــرات، وتوضيــح مــدى ارتبــاط المعاييــر الـــ ١٩ 

برفاهيــة المعلــم وكيفيــة تعزيزهــا.٣

١ لمزيد من المعلومات حول هذه الموارد الرئيسية، انظر الملحق ١.

٢ يعمل مجتمع الممارسين من خالل خدمة الرسائل سالك )Slack(. ولديه قنوات اتصال مختلفة عى أساس المواضيع أو االهتمامات وهناك قناة للمعلمين ايضا. 
 shorturl.at/chnBR :لالنضمام، اضغط عى هذا الرابط وقم بالتسجيل

٣ قمنا بإعداد و كتابة المذكرة التوجيهية هذه من خالل عملية استشارية )انظر الملحق الثاين للتعرف عى النهج والطريقة(. يف ذات الوقت الذي قمنا فيه بإعداد و كتابة 
هذه المذكرة، جرى تحديث معايير الحد األدىن.

  التنسيق

 
ل -

حلي
  - الت

 
ة المجتمعية

رك
شا

م
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-

الوصول
وبيئة التعلّم

 المعلمون والعاملين
 اآلخرين يف مجال

التعليم

التعلّم
والتعليم

سياسة
التعليم

https://inee.org/ar/resources/tqryr-thlyl-alfjwat-waltkhtyt-fy-syaq-rfahyt-almlm
https://inee.org/ar/resources/tqryr-thlyl-alfjwat-waltkhtyt-fy-syaq-rfahyt-almlm
https://inee.org/resources/teachers-crisis-contexts-promising-practices-teacher-management-professional
https://inee.org/resources/teachers-crisis-contexts-promising-practices-teacher-management-professional
https://inee.org/resources/teachers-crisis-contexts-promising-practices-teacher-management-professional
https://inee.org/resources/teachers-crisis-contexts-promising-practices-teacher-management-professional
https://inee.org/resources/teachers-crisis-contexts-promising-practices-teacher-management-professional
https://inee.org/resources/teachers-crisis-contexts-promising-practices-teacher-management-professional
https://inee.org/resources/teachers-crisis-contexts-promising-practices-teacher-management-professional
https://inee.org/resources/teachers-crisis-contexts-promising-practices-teacher-management-professional
https://inee.org/resources/teachers-crisis-contexts-promising-practices-teacher-management-professional
https://inee.org/resources/teachers-crisis-contexts-promising-practices-teacher-management-professional
https://inee.org/resources/teachers-crisis-contexts-promising-practices-teacher-management-professional
https://inee.org/resources/teachers-crisis-contexts-promising-practices-teacher-management-professional
https://inee.org/resources/teachers-crisis-contexts-promising-practices-teacher-management-professional
https://inee.org/resources/teachers-crisis-contexts-promising-practices-teacher-management-professional
https://inee.org/resources/teachers-crisis-contexts-promising-practices-teacher-management-professional
https://inee.org/resources/teachers-crisis-contexts-promising-practices-teacher-management-professional
https://inee.org/resources/teachers-crisis-contexts-promising-practices-teacher-management-professional
https://inee.org/ticc-event-series/map
https://inee.org/ticc-event-series/map
https://inee.org/community-of-practice
https://inee.org/community-of-practice
https://inee.org/ticc-event-series/map
https://inee.org/ticc-event-series/map
https://inee.org/ticc-event-series/map
https://inee.org/community-of-practice
https://inee.org/community-of-practice
https://inee.org/community-of-practice
https://inee.org/community-of-practice
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScV55eESlNiXkAFFrXBeOOXGMFwLz5mqE0UJzjOnxotbEhhMA/viewform
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يوضــح الشــكل ١ أدنــاه كيفيــة تنظيــم هــذه المذكــرة التوجيهيــة. ويشــرح كيفيــة تفاعــل معاييــر اآليــي ومبــادئ رفاهيــة 
ــة  ــم. كمــا يوضــح كيفي ــة المعل ــي )الســيكولوجي( لرفاهي ــاه(، والنمــوذج االجتمــايع البي ــة )موضحــة أدن ــم الثالث المعل

اعتمــاد رفاهيــة المعلــم عــى الســياق و ارتباطهــا بالعمــل الــذي تقــوم بــه المنظمــات اإلنســانية واإلنمائيــة.٤ 

الشكل رقم ١. اإلطار التنظيمي لهذه المذكرة التوجيهية

الجهات الفاعلة الرئيسية:
المعلمون 	
مديرو المدارس 	
سر 	

ُ
أولياء األمور و األ

المنظمات غير الحكومية  	
ومنظمات المجتمع المدين

قادة المجتمع والزعماء  	
الدينيون و المعالجون 

التقليديون

محيل وطين

الجهات الفاعلة الرئيسية:
ُصنّاع السياسات يف التعليم  	

والصحة و التمويل والنوع 
االجتمايع

مقدمو التعليم للمعلمين  	
)كليات تدريب المعلمين 

)TTCs
اتحادات المعلمين 	

عالمي

الجهات الفاعلة الرئيسية:
الجهات المانحة 	
الباحثين 	
المنظمات غير حكومية  	

الدولية

النطاق األول لمعاييراآليين: 
المعايير األساسية

النطاق الرابع لمعايير اآليين: المعلمون 
وسائر العاملين يف التعليم

النطاق الخامس 
لمعايير اآليين: 
سياسة التعليم

النطاق الثالث 
لمعايير اآليين: 

التعليم 
والتعلّم

النطاق الثاين لمعاييراآليين:  
الحصول والوصول للتعليم والبيئة 

التعلّمية

التأهب

يف
التعا

بة
جا

ست
اال

المبدأ ٣
تعزيز صوت 

المعلم 
والتفويض 

والقيادة

المبدأ ٢
خلق بيئة 

عمل تمكينية 
للمعلمين

المبدأ 1
تعزيز الصحة 

النفسية 
والدعم النفي 

االجتمايع 
للمعلمين

٤ تناصر وتدعم كل من تعاونية الدعم النفي االجتمايع - التعلّم االجتمايع العاطي وتعاونية المعلمين يف سياق األزمات التابعتين لشبكة اآليي النُهج االساسية 
والحيوية والي تُحركها الجهود المحلية، والنهج القائمة عى المجتمعات المحلية وذلك لدعم المعلمين. وهذا هو سبب وراء تنظيم هذه المذكرة التوجيهية لتعزيز 

المعرفة المحلية من خالل التركيز عليها.
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وقد تم تقديم المشورة بناء عى مبادئ رفاهية المعلم الثالثة: 

تعزيز الصحة النفسية والدعم النفي االجتمايع )MHPSS( للمعلمين . ١

خلق بيئة عمل تمكينية للمعلمين . ٢

تعزيز صوت المعلم، التفويض والقيادة . ٣

اخترنــا هــذه المبــادئ بعــد التشــاور مــع العديــد مــن األشــخاص، بمــن فيهــم المعلمــون. يتمتــع المعلمــون يف حــاالت 
ــول  ــدأ ٣ ح ــور المب ــم. يتمح ــم رفاهيته ــان دع ــن األحي ــر م ــم يف كثي ــود ويمكنه ــى الصم ــدرة ع ــة والق ــوارئ بالمرون الط
تعزيــز رفاهيــة المعلميــن باســتخدام المــوارد المتوفــرة لديهــم بالفعــل. كمــا يتوجــب أيضــاً ســؤال المعلمــون مباشــرة 

عمــا يحتاجــون إليــه ومحاولــة فهــم كيفيــة تأثيــر مشــاعرهم تجــاه عملهــم.

المبدأ 1
تعزيز وصول المعلمين إىل 

خدمات الصحة النفسية 
والدعم النفيس االجتمايع

المبدأ ٢
خلق بيئة عمل تمكينية 

للمعلمين

المبدأ ٣
تعزيز صوت المعلم، التفويض 

والقيادة

المبــادئ الثالثــة مترابطــة. فعــى ســبيل المثــال، يحتــاج المعلمــون إىل بيئــات عمــل آمنــة ومضمونــة )المبــدأ ٢( لدعــم 
صحتهــم النفســية و رفاههــم )المبــدأ 1(. ويجــب أن يقــرر المعلمــون )المبــدأ ٣( كيــف يمكنــك دعمهــم بشــكل أفضــل. 
والعكــس صحيــح أيضــاً: ال يمكــن للمعلميــن أخــذ زمــام المبــادرة )المبــدأ ٣( إال إذا مــا تقاضــوا أجــر عــادل مقابــل هــذا 

العمــل )المبــدأ ٢(، ويجــب أن يكونــوا عــى اســتعداد للمســاهمة )المبــدأ 1(.٥ 

سنناقش كل معيار من معايير اآليي والمبادئ من خالل األدلة، التنفيذ، األدوات، واألمثلة:

األدلة: ما يه أهمية معايير اآليي وما سبب صعوبة تحقيقها به يف بعض األحيان؟. 1

التنفيذ: ما الذي يصلح؟ . ٢

األدوات: الموارد وقواعد البيانات والمنصات لمساعدتك يف العثور عى المزيد من األفكار واألدوات.. ٣

ــد . 	 ــر البري ــلتنا عب ــى مراس ــوات. يرج ــة فج ــاك ثم ــر أن هن ــار، غي ــكل معي ــاءات ل ــادر و إض ــاد مص ــا إيج ــة: حاولن أمثل
 .teacher-wellbeing@inee.org االقتراحــات:  لتقديــم  اإللكتــروين 

٥ المبادئ الثالثة مترابطة ومتداخلة، إال أن المذكرة التوجيهية تقدم المشورة وتقترح اإلجراءات الي يمكن أن تحدث فرقاً كبيراً أو تبين المشكلة الي من المرجح أن 
تظهر. 

mailto:teacherwellbeing@inee.org
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كيفية استخدام هذه المذكرة التوجيهية

اســتعنا بأعمــال الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ حــول رفاهيــة المعلــم إلعــداد هــذه المذكــرة 
التوجيهيــة. يــرد يف الملحــق األول مزيــد مــن المــوارد يمكنــك العثــور عليهــا بســهولة مــن خــالل الضغــط عــى الروابــط 

الــواردة يف هــذه المذكــرة. كمــا قمنــا:

ــار ١«  	 ــال، D3S1 تعــي »النطــاق ٣ المعي ــر اآليــي. عــى ســبيل المث باســتخدام االختصــارات الموجــودة يف معايي
)المناهــج الدراســية(. يمكنــك النقــر عــى الروابــط التشــعبية لإلطــالع عليهــا

شــرح األفــكار والكلمــات الرئيســية )بالخــط العريــض( يف مســرد المصطلحــات. قــم بالنقــر عــى الروابــط التشــعبية  	
لإلطــالع عليهــا 

ينبــي تكييــف التوصيــات الــواردة يف هــذه المذكــرة التوجيهيــة مــع ظــروف كل معلــم. فكمــا هــو الحــال يف المذكــرات 
التوجيهيــة األخــرى الصــادرة عــن شــبكة اآليــي، فــإن »االســتراتيجيات المذكــورة يُقصــد بهــا أن تثيــر التفكيــر عوضــاً عــن 
ــتركة  ــبكة المش ــاص )الش ــكل خ ــياق بش ــع كل س ــا م ــروري تكييفه ــن الض ــيكون م ــة؛ وس ــر توجيهي ــا تدابي ــارة إىل أنه اإلش

ــك اســأل نفســك: ــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ، ٢0١٣، ص ٩(. مــن فضل ل

ــي . 1 ــول ال ــا يه األص ــون؟ م ــات( ينتم ــع )مجتمع ــذه؟ إىل أي مجتم ــوارئ ه ــة الط ــون يف حال ــم المعلم ــن ه م
لديهــم؟ مــا الــذي يحتاجــون إليــه؟ مــا يه عوامــل الخطــر الــي يواجهونهــا؟ هــل هــم جــزء مــن الفئــات الضعيفــة 

ــة اللجــوء، الجنــس، العــرق، الديــن، أو اإلعاقــات المحتملــة(؟  والهشــة )النــزوح / حال

أي نــوع مــن حــاالت الطــوارئ هــذه؟ تختلــف النزاعــات المســلحة عــن الكــوارث البيئيــة أو عــن حــاالت الطــوارئ . ٢
الصحيــة.

يف أي مرحلة من الطوارئ هذه؟ تختلف رفاهية المعلم يف مراحل اإلعداد واالستجابة والتعايف.. ٣

مــا يه المــوارد المتوفــرة؟ قــد تحتــاج إىل إعــداد قائمــة بالمــوارد البشــرية، الماديــة، الماليــة المحليــة والوطنيــة . 	
والدوليــة. 

ــرر وال . 	 ــرر »ال ض ــاق الض ــدم إلح ــو ع ــة ه ــر أهمي ــور األكث ــن األم ــا؟ م ــّي مراعاته ــب ع ــي يج ــر ال ــا يه المخاط م
ضــرار« )نوضــح ذلــك يف الصنــدوق ١(.

الصندوق رقم ١. عدم إلحاق الضرر »ال ضرر وال ضرار«

تعــي عبــارة »عــدم إلحــاق الضــرر« أن األســاليب والعمليــات والتدخــالت يجــب أال تلحــق الضــرر بالمعلميــن أو 
مقدمــي الخدمــات، أو تزيــد مــن تفاقــم أثــر حالــة الطــوارئ. ويمكنــك العثــور هنــا عــى اســتراتيجيات للحــد مــن 
مخاطــر ضــرر الصحــة النفســية والدعــم النفــي االجتمــايع: المبــادئ التوجيهيــة للجنــة الدائمــة المشــتركة 
ــوارئ )٢00٧، ص  ــاالت الط ــايع يف ح ــي االجتم ــم النف ــية والدع ــة النفس ــأن الصح ــوكاالت )IASC( بش ــن ال بي

١0(؛ ودليــل منظمــة ســفير )٢0١8، ص 6١-6٢(. 

https://inee.org/ar/resources/almlahzat-alarshadyt-llshbkt-almshtrkt-lwkalat-altlym-fy-halat-altwary-bshan-altlym
https://inee.org/ar/resources/almlahzat-alarshadyt-llshbkt-almshtrkt-lwkalat-altlym-fy-halat-altwary-bshan-altlym
https://inee.org/ar/resources/almlahzat-alarshadyt-llshbkt-almshtrkt-lwkalat-altlym-fy-halat-altwary-bshan-altlym
https://inee.org/ar/resources/almlahzat-alarshadyt-llshbkt-almshtrkt-lwkalat-altlym-fy-halat-altwary-bshan-altlym
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-task-force-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/iasc-guidelines-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings-2007
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-task-force-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/iasc-guidelines-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings-2007
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-task-force-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/iasc-guidelines-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings-2007
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-task-force-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/iasc-guidelines-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings-2007
https://spherestandards.org/handbook-2018/
https://spherestandards.org/handbook-2018/
https://spherestandards.org/handbook-2018/
https://spherestandards.org/handbook-2018/
https://spherestandards.org/handbook-2018/


16

مبادئ رفاهية المعلم يف حاالت الطوارئ

»مــا أود أن يعرفــه بقيــة العالــم هــو أننــا كمعلميــن نعمــل يف ظــروف صعبــة يف كثيــر مــن 
ــة  ــب أوالً معرف ــاب، فيج ــن اإلره ــاين م ــذي يع ــاحل ال ــة الس ــياق منطق ــراً لس ــان، نظ األحي
ــاً  ــن أيض ــالق، ولك ــى اإلط ــداً ع ــس جي ــي لي ــياق أم ــون يف س ــا يعمل ــاً م ــن غالب أن المعلمي
ــة إىل  ــل المعرف ــاء لنق ــرة بالثن ــوداً جدي ــون جه ــم يبذل ــة أنه ــب معرف ــت يج ــس الوق يف نف

ــؤوليتهم.« ــن بمس ــف المعلمي ــم تكلي ــن ت ــذ الذي التالمي

أوبا ليوبولد، معلم، بوركينا فاسو

المبدأ ١
تعزيز حصول المعلمين عىل الصحة النفسية والدعم النفيس االجتمايع 

الصحــة النفســية والدعــم النفــي االجتمــايع )MHPSS( هــو »أي شــكل مــن أشــكال الدعــم المحــي أو الخارجــي الــذي 
يهــدف إىل حمايــة الرفاهيــة النفســية االجتماعيــة أو تعزيزهــا أو الوقايــة مــن االضطرابــات النفســية أو معالجتهــا« )اللجنــة 
ــوكاالت، ٢00٧، ص ١(. يف ســياقات التعليــم يف حــاالت الطــوارئ، تتضمــن الصحــة النفســية  الدائمــة المشــتركة بيــن ال
والدعــم النفــي االجتمــايع كل مــا يعــزز ويحمــي الصحــة النفســية للمعلميــن والرفاهيــة النفســية واالجتماعيــة 

وممارســات التدريــس الشــاملة )انظــر الصنــدوق رقــم ٢(. 

يحتــاج المعلمــون الذيــن يعانــون مــن مشــاكل الصحــة النفســية والتحديــات النفســية االجتماعيــة إىل خدمــات الصحــة 
النفســية والدعــم النفــي االجتمــايع الــي تناســب ظروفهــم وتســاعدهم عــى فهــم أنفســهم. فعندمــا يتمكنــون مــن 
رعايــة أنفســهم بشــكل أفضــل، يمكنهــم تهيئــة بيئــات تعلـّـم إيجابيــة ومواجهــة حــاالت الضغــط النفــي وتجنــب اإلجهاد.

 

الصندوق رقم ٢. ممارسات التعليم الشاملة

 تعــي »ممارســات التعليــم الشــاملة« أنــه يمكــن للمعلميــن اســتخدام ذواتهــم الكاملــة )الفكــر والعاطفــة 
والخيــال والجســد( للتعليــم بشــكل أكثــر فعاليــة وشــمولية )مقتبــس مــن مكتــب األمــم المتحــدة للتعليــم 
والعلــوم والثقافــة - اليونســكو - المكتــب الــدويل للتعليــم، ٢0٢١(. وللقيــام بذلــك، يحتــاج المعلمــون إىل 
التعــرّف عــى كفــاءة صحتهــم العقليــة والنفســية االجتماعيــة ودعمهــا، ويمكنــك دعــم المعلميــن مــن خــالل:

تنظيم دورات إعالمية عن الصحة العقلية والرفاهية النفسية االجتماعية  	

تنظيم دورات تدريبية يف مجال الكفاءات االجتماعية العاطفية  	

الدعــوة إىل أن تكــون الكفــاءات االجتماعيــة و العاطفيــة جــزءاً مــن المناهــج الوطنيــة )D3S1(، المناهــج  	
.)D3S2( المعلميــن  وتدريــب  تعليــم  )D3S4(، وسياســات  التقييــم  وأنظمــة   ،)D3S3( التربويــة 

https://interagencystandingcommittee.org/iasc-task-force-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/iasc-guidelines-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings-2007
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-task-force-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/iasc-guidelines-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings-2007
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-task-force-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/iasc-guidelines-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings-2007
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-task-force-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/iasc-guidelines-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings-2007
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-task-force-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/iasc-guidelines-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings-2007
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-task-force-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/iasc-guidelines-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings-2007
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-task-force-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/iasc-guidelines-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings-2007
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-task-force-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/iasc-guidelines-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings-2007
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-task-force-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/iasc-guidelines-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings-2007
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-task-force-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/iasc-guidelines-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings-2007
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-task-force-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/iasc-guidelines-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings-2007
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-task-force-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/iasc-guidelines-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings-2007
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-task-force-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/iasc-guidelines-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings-2007
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-task-force-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/iasc-guidelines-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings-2007


17

ــوكاالت )٢00٧( عــى فهــم كيفيــة تلبيــة احتياجــات  يمكــن أن يســاعدك هــرم التّدخــل للجنــة الدائمــة المشــتركة بيــن ال
المعلميــن )الشــكل ٢(. هنــاك أربعــة مســتويات للدعــم. فمــن الناحيــة المثاليــة، كلمــا ارتفــع مســتوى الهــرم، قــل عــدد 
المعلميــن الذيــن يحتاجــون إىل الدعــم. يــرد أدنــاه وصــف للمســتويات األربعــة، مــع أمثلــة عــى التّدخــالت واألنشــطة6.

الشكل رقم ٢. الصحة النفسية والدعم النفيس االجتمايع لرفاهية المعلم

التدخالت الوقائية الشاملة واالعتبارات االجتماعية
يف الخدمات األساسية واألمن

الخدمات 
المتخصصة

دعم األسر والمجتمعات
)الوقاية االنتقائية(

الرعاية المركّزة
)الوقاية المخصصة(

نُظم الدعم النفي  	
االجتمايع األساسية

نُظم اإلحالة 	
ــال  ــر D2S2 المج ــة )انظ ــاعدة الذاتي ــدرات المس ــن وُق ــدى المعلمي ــف ل ــات التكيّ ــز آلي ــة: تعزي أمثل
الثــاين المعيــار ٢(. يمكــن لمقدمــي الخدمــات غيــر المتخصصيــن مــن المدربيــن والمشــرفين 
تلّــي  أن  البرامــج. كمــا يجــب  المجتمعييــن( تقديــم ووضــع  الصحييــن  )مثــل األخصائييــن 
احتياجــات المعلميــن المعرضيــن للخطــر، مثــل المعلميــن ذوي اإلعاقــة أو الناجين/الناجيــات 
مــن العنــف القائــم عــى النــوع االجتمــايع والجنــي. ومــن أمثلــة ذلــك، التدخــالت النفســية 
االجتماعيــة الــي يقدمهــا متخصصــون مدربــون للمعلميــن، بمــا يف ذلــك الخدمــات 
الصحيــة االجتماعيــة واألوليــة، الجلســات الجماعيــة المنظمــة، والتدخــالت الســريرية 

المدرســية.

أمثلــة: تعزيــز واســتخدام مهــارات ومــوارد األســر والمجتمعــات المحليــة لرعايــة 
تعــايف المعلميــن وقدرتهــم عــى التأقلــم و رفاههــم العقــي والنفــي االجتمــايع 
)للحصــول عــى أمثلــة، انظــر  ١S١D النطــاق األول المعيــار ١، و  ٢S٢D النطــاق 
التعلّــم االجتمــايع العاطــي،  الثــاين المعيــار ٢(. وتشــمل األمثلــة كفــاءات 
التدريــب  المعلــم،  رفاهيــة  مبــادرات  اللعــب،  عــى  القائمــة  والتّدخــالت 
واإلشــراف المســتمر، ومناهــج الســالم، وتعزيــز القــدرة عــى التأقلــم والحفاظ 

عــى الصحــة النفســية والرفاهيــة النفســية االجتماعيــة للمعلميــن.

أمثلــة: مناصــرة الحــد األدىن مــن شــروط ومعاييــر صحــة وســالمة 
.)D4S3 و ،D2S1 وكرامــة المعلميــن )للحصــول عــى أمثلــة، انظــر

ومــن األمثلــة عــى ذلــك خطــط األمــن والســالمة المدرســية، بيئــات 
التعلـّـم اآلمنــة، التعليــم الشــامل والمنــاخ اإليجــايب يف المــدارس 
ورفاهيــة  كرامــة  لضمــان  اإليجابيــة  التفاعــالت  يعــزز  الــذي 

جميــع المعلميــن.

ــاكل دعــم الصحــة النفســية المتخصصــة الموجــودة بالتعــاون مــع القطــاع الصحــي  ــد هي ــة: تحدي أمثل
ــاء  ــس واألطب ــاء النف ــيين وعلم ــن النفس ــل الممرضي ــع )مث ــة / المجتم ــة يف المدرس ــات اإلحال ــاء آلي إلنش

ــار ٢(. ــاين المعي ــال الث ــر D2S2 المج ــة، انظ ــى أمثل ــول ع ــيين( )للحص النفس

6  يمكن أن تحدث بعض األنشطة عى أكثر من مستوى، استناداً إىل مدى الدعم الفي )السريري( والجهة الي تقدمه )لذا يعلّم أحد زعماء المجتمعات المحلية تمارين 
الويع اآلين عى مستوى دعم المجتمع و األسرة، ولكن األخصايئ النفي يقدم العالج اإلدرايك القائم عى الويع يف مستوى الدعم المتخصص(. 
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مقتبــس مــن: اللجنــة الدائمــة المشــتركة بيــن الــوكاالت )٢٠٠7(، وصنــدوق »التعليــم ال ينتظــر« )٢٠٢١(،وحزمــة 
الحــد األدىن لمعاييــر الصحــة النفســية والدعــم النفــيس االجتمــايع )٢٠٢١(

التدخــالت الوقائيــة الشــاملة واالعتبــارات االجتماعيــة يف الخدمــات األساســية واألمــن: مناصــرة الحــد األدىن  	
ــن  ــر D2S1، و D4S3(.٧ وم ــة، انظ ــى أمثل ــول ع ــن )للحص ــة المعلمي ــالمة وكرام ــة وس ــر صح ــروط ومعايي ــن ش م
األمثلــة عــى ذلــك خطــط األمــن والســالمة المدرســية، بيئــات التعلـّـم اآلمنــة، التعليــم الشــامل والمنــاخ اإليجــايب 

يف المــدارس الــذي يعــزز التفاعــالت اإليجابيــة لضمــان كرامــة ورفاهيــة جميــع المعلميــن.

دعــم األســرة والمجتمــع )الوقايــة االنتقائيــة(: تعزيــز واســتخدام مهــارات ومــوارد األســر والمجتمعــات المحليــة  	
لرعايــة تعــايف المعلميــن وقدرتهــم عــى التأقلــم و رفاههــم العقــي والنفــي االجتمــايع )للحصــول عــى 
أمثلــة، انظــر  D1S1 النطــاق األول المعيــار ١، و  D2S2 النطــاق الثــاين المعيــار ٢(. وتشــمل األمثلــة كفــاءات التعلـّـم 
االجتمــايع العاطــي، والتّدخــالت القائمــة عــى اللعــب، مبــادرات رفاهيــة المعلــم، التدريــب واإلشــراف المســتمر، 
ومناهــج الســالم، وتعزيــز القــدرة عــى التأقلــم والحفــاظ عــى الصحــة النفســية والرفاهيــة النفســية االجتماعيــة 

للمعلميــن.

الرعايــة المركـّـزة )الوقايــة المخصصــة(: تعزيــز آليــات التكيـّـف لــدى المعلميــن وُقــدرات المســاعدة الذاتيــة )انظــر  	
D2S2 المجــال الثــاين المعيــار ٢(. يمكــن لمقدمــي الخدمــات غيــر المتخصصيــن مــن المدربيــن والمشــرفين 
)مثــل األخصائييــن الصحييــن المجتمعييــن( تقديــم ووضــع البرامــج. كمــا يجــب أن تلـّـي احتياجــات المعلميــن 
المعرضيــن للخطــر، مثــل المعلميــن ذوي اإلعاقــة أو الناجين/الناجيــات مــن العنــف القائــم عى النــوع االجتمايع 
ــن،  ــون للمعلمي ــة الــي يقدمهــا متخصصــون مدرب ــك، التدخــالت النفســية االجتماعي ــة ذل والجنــي. ومــن أمثل
ــريرية  ــالت الس ــة، والتدخ ــة المنظم ــات الجماعي ــة، الجلس ــة واألولي ــة االجتماعي ــات الصحي ــك الخدم ــا يف ذل بم

المدرســية.

الخدمــات المتخصصــة )اإلدارة(: تحديــد هيــاكل دعــم الصحــة النفســية المتخصصــة الموجــودة بالتعــاون مــع  	
ــس  ــاء النف ــيين وعلم ــن النفس ــل الممرضي ــع )مث ــة / المجتم ــة يف المدرس ــات اإلحال ــاء آلي ــي إلنش ــاع الصح القط

واألطبــاء النفســيين( )للحصــول عــى أمثلــة، انظــر D2S2 المجــال الثــاين المعيــار ٢(. 

هناك مسألتان إضافيتين ينبي مراعاتها يف جميع المستويات )ترد أيًضا يف الشكل ٢ أعاله(: 

ــر  	 ــل آخ ــاة ومدخ ــة للمعان ــانية وداعم ــية وإنس ــتجابة أساس ــذه »اس ــايس: ه ــايع األس ــيس االجتم ــم النف الدع
لمزيــد مــن الدعــم واإلحالــة« )حزمــة الحــد األدىن مــن خدمــات الصحــة النفســية والدعــم النفــي االجتمــايع، 
2021(. ويتضمــن ذلــك اســتخدام مهــارات المســاعدة األساســية لفهــم احتياجــات المعلميــن واهتماماتهــم؛ 
االســتماع إىل المعلميــن وتهدئتهــم ومســاعدتهم عــى الشــعور بالهــدوء؛ ربــط المعلميــن بالمعلومــات ودعمهم 
ــية  ــة النفس ــعافات األولي ــل اإلس ــج مث ــتخدام مناه ــا اس ــن هن ــن األذى. ويمك ــد م ــرض لمزي ــن التع ــم م وحمايته

ــب والهــالل األحمــر، ٢0١8(. ــات الصلي ــدويل لجمعي )االتحــاد ال

نُظــم اإلحالــة: إعــداد أنظمــة إحالــة لتلبيــة االحتياجــات عبــر مختلــف المســتويات، والعمــل مــع القطاعــات  	
األخــرى )مثــل الصحــة والحمايــة والشــؤون الجنســانية والدينيــة(.

٧  يف هذا المستوى، ال تقدم عادًة الخدمات األساسية واألمن بشكل مباشر، ولكنك تدعمها بصورة قوية من أجل أن يتم مناقشتها عبر القطاعات )صندوق األمم 

المتحدة الدويل لحاالت الطوارئ لأطفال، ٢0١8(. لذلك ستجد يف المبدأ ١ نصائح حول كيفية دعم ذلك. ويناقش المبدأ ٢ و ٣ كيفية تصميم وتنفيذ هذه الخدمات.
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https://www.educationcannotwait.org/wp-content/uploads/2021/07/Updated-MHPSS-Technical-Guidance-Note-2.0.pdf
https://www.educationcannotwait.org/wp-content/uploads/2021/07/Updated-MHPSS-Technical-Guidance-Note-2.0.pdf
https://www.educationcannotwait.org/wp-content/uploads/2021/07/Updated-MHPSS-Technical-Guidance-Note-2.0.pdf
https://www.educationcannotwait.org/wp-content/uploads/2021/07/Updated-MHPSS-Technical-Guidance-Note-2.0.pdf
https://www.educationcannotwait.org/wp-content/uploads/2021/07/Updated-MHPSS-Technical-Guidance-Note-2.0.pdf
https://www.educationcannotwait.org/wp-content/uploads/2021/07/Updated-MHPSS-Technical-Guidance-Note-2.0.pdf
https://www.educationcannotwait.org/wp-content/uploads/2021/07/Updated-MHPSS-Technical-Guidance-Note-2.0.pdf
https://www.who.int/mental_health/emergencies/guidelines_iasc_mental_health_psychosocial_june_2007.pdf
https://www.who.int/mental_health/emergencies/guidelines_iasc_mental_health_psychosocial_june_2007.pdf
https://mhpssmsp.org/en
https://mhpssmsp.org/en
https://pscentre.org/?resource=a-guide-to-psychological-first-aid-for-red-cross-red-crescent-societies&wpv_search=true
https://pscentre.org/?resource=a-guide-to-psychological-first-aid-for-red-cross-red-crescent-societies&wpv_search=true
https://pscentre.org/?resource=a-guide-to-psychological-first-aid-for-red-cross-red-crescent-societies&wpv_search=true
https://pscentre.org/?resource=a-guide-to-psychological-first-aid-for-red-cross-red-crescent-societies&wpv_search=true
https://pscentre.org/?resource=a-guide-to-psychological-first-aid-for-red-cross-red-crescent-societies&wpv_search=true
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الصندوق رقم 3. التعامل مع الوصمة

هنــاك وصمــة عــار حــول الصحــة النفســية والرفاهيــة النفســية االجتماعيــة، لذلــك قــد يخــى المعلمــون طلــب 
الدعــم. يف هــذه الحالــة يمكــن تقديــم المســاعدة لهــم مــن خــالل: 

اســتخدام اللغــة الــي يشــعرون براحــة أكبــر معهــا والتكيـّـف مــع الثقافــة المحليــة )انظــر D1S3 المجــال األول  	
المعيــار 3( 

دمــج خدمــات الصحــة النفســية والدعــم النفــي االجتمــايع يف النظــم والقطاعــات الــي ال تحمــل الوصمــة  	
االجتماعيــة )مثــل المجتمعــات المحليــة الموجودة/آليــات الدعــم المــدريس( 

والممارســات  	 التقليديــة  العــالج  بيــن ممارســات  للجمــع  المحلييــن  التقليدييــن  المعالجيــن  العمــل مــع 
الســريرية

التحــدث إىل المجتمعــات بغيــة فهــم وتحويــل التحيــزات والمخــاوف المتعلقــة بالصحــة العقليــة والســالمة  	
النفســية واالجتماعيــة  

العمل عى جعل الصحة النفسية والدعم النفي االجتمايع أمراً عاديا يف التدّخالت واالستجابات 	

ــب  	 ــد ال يطل ــات ق ــض الثقاف ــاء. يف بع ــال والنس ــبة للرج ــة بالنس ــة االجتماعي ــالف الوصم ــدى اخت ــر يف م النظ
المعلمــون الذكــور المســاعدة العتقادهــم أنــه ال ينبــي عــى الرجــال التعبيــر عــن مشــاعرهم أو طلــب 

المســاعدة. إلنهــاء وصمــة اجتماعيــة هنــاك حاجــة لفهــم مصدرهــا.

ــايع أو  ــي االجتم ــم النف ــية والدع ــة النفس ــات الصح ــون بيان ــن يجمع ــن الذي ــن أو الموظفي ــع المتطوعي ــب جمي تدري
يشــاركون يف أنشــطة الصحــة النفســية والدعــم النفــي االجتمــايع لفهــم القضايــا األخالقيــة ومســائل الســالمة ومهارات 
الدعــم النفــي واالجتمــايع األساســية )انظــر D1S3 المجــال األول المعيــار ٣ للحصــول عــى مــوارد مــن حزمــة خدمــات 

الحــد األدىن للصحــة النفســية والدعــم النفــي االجتمــايع(. 

المبدأ ٢
خلق بيئة عمل تمكينية للمعلمين

يختبر المعلمون الكفاءة الذاتية والرضا الوظيي عندما يكونون قادرين عى أداء وظائفهم بشكل جيد وبثقة. 

ــر األمــور إرهاقــاً يه األجــور  ــن أن أكث ــم يف ســياقات الطــوارئ لهــذا المشــروع. تبيّ ــف معل ــر مــن أل ــا باســتطالع أكث قمن
ــالب.  ــدى الط ــة ل ــلوك الصعب ــاط الس ــدودة وأنم ــس المح ــوارد التدري ــة وم المنخفض

ــر  ــر المهــي للمعلميــن والشــبكات االجتماعيــة المهنيــة مهمــة لتحقيــق رفاهيتهــم. مــن دون التطوي ــا أن التطوي أخبرون
ــل   ــم يف ح ــوارد والدع ــتخدام الم ــاالً الس ــل احتم ــر وأق ــة للتوت ــر عرض ــون أكث ــون المعلم ــن، يك ــد للمعلمي ــي الجي المه
المشــكالت أثنــاء العمــل. تدريــب المعلميــن مــن االعــى لالســفل  ) التدريــب مــن االعــى لالســفل حيــث يوجــه المــدرب 
ــدرب  ــات والمخرجــات المحــددة. يف هــذا النهــج ، يتلــى المت ــن مــن خــالل التعليمــات ، األنشــطة ، المحادث المتدربي
المعرفــة مــن مــدرب ، ثــم يختبــر تلــك المعرفــة مــن خــالل التطبيــق ، وبنــاء فهــم أكبــر( الغيــر مالئــم يشــكل عبئــاً عليهــم 

ولــه أثــر ســلي  عــى رفاهيتهــم.

https://mhpssmsp.org/en
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https://mhpssmsp.org/en
https://mhpssmsp.org/en
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https://mhpssmsp.org/en
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يركــز المبــدأ ٢ عــى بيئــة عمــل المعلميــن والــي تشــمل المــواد والمــوارد البشــرية الــي يحتاجونهــا للتدريــس )المجــال ٣ 
المعيــار D3S3(.8 بإمــكان المعلميــن أن يكونــوا محترفيــن و يعلمــوا بشــكل جيــد عندمــا يكــون لديهــم: 

المدارس اآلمنة ووسائل النقل اآلمنة من المدارس وإليها وال سيما للنساء. 	

قواعــد الســلوك )D4S2( وآليــات اإلبــالغ الواضحــة عــن العنــف الجنــي والعنــف القائــم عــى النــوع االجتمــايع  	
)SGBV(

خدمــات الميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة الصحيــة والتغذيــة والطــب والخدمــات الصحيــة )بمــا يف ذلــك  	
منتجــات النظافــة الصحيــة أثنــاء الــدورة الشــهرية للمعلمــات ودعــم المعلميــن ذوي اإلعاقــة أو الحــاالت الصحيــة 

المزمنــة، عــى ســبيل المثــال(.

الخدمات المتخصصة يف مجال الصحة العقلية. 	

ــة  	 ــرات الخاص ــدات المختب ــة ومع ــواد التكميلي ــية والم ــب المدرس ــك الكت ــا يف ذل ــس بم ــة للتدري ــدات الالزم المع
.)TVET( بالعلــوم أو اآلالت الخاصــة بمعاهــد التعليــم والتدريــب يف المجاليــن التقــي والمهــي

الدعم والتطوير المهي )D4S2( المرتبط بالمعلمين. 	

ويتعلــق المبــدأ ٢ أيضــاً بتعليــم المعلميــن كيفيــة االســتفادة القصــوى مــن بيئتهــم. تتضمــن أيضاً ’بيئــة العمل‘ السياســات 
والتنظيمات واألشــخاص اآلخرين:

عــى مســتوى المدرســة، العالقــات بيــن المعلميــن والطــالب ) D3S3( والعالقــات مــع المعلميــن اآلخريــن وقيــادة  	
)D5S3( المدرســة ودعم/اإلشــراف عــى التدريــس

عــى مســتوى السياســات، المناهــج الدراســية )D3S1( وأطــر التقييــم )D3S4( وسياســات إدارة المعلميــن وإصــدار  	
.)D4S2( وتعليــم المعلميــن وتدريبهــم والتعويضــات )D5S1( الشــهادات والحــق يف العمــل

المبدأ 3
تعزيز صوت المعلم والتفويض والقيادة

ــه يشــجعك عــى النظــر  ــادة. إن ــة مجــاالت رئيســية: صــوت ومشــاركة المعلــم والتفويــض والقي يبحــث المبــدأ ٣ يف ثالث
ــم  ــى أنه ــم ع ــر إليه ــن والنظ ــوة المعلمي ــاط ق ــى نق ــد ع ــة تعتم ــج بطريق ــداول البرام ــداد ج ــم وإع ــة المعل إىل سياس
ــى  ــهد  مع ــة المش ــف مراجع ــتقل. تص ــكل مس ــم بش ــف عمله ــهم وتكيي ــى إدارة أنفس ــادرون ع ــن ق ــن ماهري محترفي
تفويــض المعلــم فيمــا يتعلــق بالكفــاءة الذاتيــة. عندمــا يطــور المعلمــون المهــارات والثقــة، يتعلمــون أن لديهــم القــدرة 
إلحــداث التغييــر. إن هــذا مهــم يف المــدارس والمجتمعــات وعــى مســتوى السياســات ”حيــث تكــون المشــاركة يف صنــع 
 ,٢0١٩ ,.Falk et al( “القــرار والتوظيــف الرســمي والتعويضــات أدوات محتملــة لدعــم الكفــاءة الذاتيــة للمعلــم ورفاهيتــه

 .)١٣.p

8  بيئة عمل تشكل احتياجاتهم وفرص الصحة النفسية والدعم النفي االجتمايع الخاصة بهم. يستعرض المبدأ ٢ النصائح لخلق بيئة عمل تمكينية للمعلمين، ولكن أي 
يشء يتعلق بالصحة النفسية والدعم النفي االجتمايع  فباإلمكان إيجاده يف المبدأ ١.
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ــباب  ــم لأس ــر عليه ــي تؤث ــج ال ــات والبرام ــول السياس ــم ح ــن بأفكاره ــاركة المعلمي ــة مش ــدى أهمي ــدأ ٣ بم ــق المب يتعل
ــة:  اآلتي

المعلمون هم الخبراء يف التدريس والتعلّم ورفاهيتهم 	

المعلمون يعرفون طالبهم بشكل جيد 	

يشعر المعلمون بالمزيد من االلتزام بالسياسات عندما يخططون ويتخذون قرارات بشأنها 	

تعد مدخالت المعلمين يف القرارات حاجة مهمة 	

تعمل قيادة المعلمين عى تحسين رفاهية المعلمين وتعزيز أنظمة التعليم. 	

ــر رســمية باســتخدام تقييمــات االحتياجــات الســريعة )خاصــة يف  ــم بطــرق رســمية وغي ــز مشــاركة المعل ــك تعزي يمكن
ــق إشــراك المعلميــن يف وضــع السياســات  ــز واالستشــارات أو عــن طري ــة( ومجموعــات التركي ــة االســتجابة الفوري مرحل
وإعــداد البرامــج )انظــر الصنــدوق ٤(. تتيــح البحــوث التشــاركية مثــل البحــث اإلجــرايئ أو البحــث القائــم عــى التصميــم 

ــر يف طريقــة تدريســهم وتحســينها.٩ ــن التفكي للمعلمي

الصندوق رقم ٤. صوت المعلم

يجب أال يكون تعزيز صوت المعلم )مشاركته( إدعاء رمزي.

يجــب أن تكــون المشــاركة اختياريــة بحيــث ال تثقــل كاهــل المعلميــن أو تضــر بهــم. قــم بوضــع آليــات حمايــة 
ــة.  ــاء العملي ــة الــي تظهــر أثن لمســاعدة المعلميــن الذيــن يشــعرون بالضيــق بســبب الذكريــات الصعب

اإلنصاف مهم أيضاً. 

التأكــد مــن أن المعلميــن المســتضعفين و األكثــر هشاشــة يتمتعــون بإمكانيــة الوصــول العــادل )ال ســيما النســاء 
والمعلميــن النازحيــن والالجئيــن والمعلميــن مــن األقليــات العرقيــة أو المعلميــن ذوي اإلعاقــة(. وقــد تضطــر 
إىل تقديــم المزيــد مــن الخدمــات )رعايــة األطفــال أو وســائل النقــل المجانيــة واآلمنــة( حــى يتمكنــوا مــن 

المشــاركة.

تتضّمــن وكالــة المعلميــن إنمــاء إحســاس المعلميــن بالمســؤولية وتحديــد األهــداف والحصــول عــى اســتقاللية مهنيــة. 
ــة يكــون لديهــم الســلطة التخــاذ القــرارات بشــأن عملهــم. وهــذا يشــمل  ــع المعلمــون باالســتقاللية المهني عندمــا يتمت
االســتقاللية المنهجيــة والتربويــة باإلضافــة إىل امتــالك المــوارد والتدريــب الــذي يحتاجونــه لتطويــر مهاراتهــم يف تكييــف 
أو تمييــز المناهــج )D3S1( ، كيفيــة التدريــس )D3S3( وأدوات التقويــم )D3S4(. يمكــن لالســتقاللية المهنيــة تحســين الرضــا 

.)٢0١٩ ،.Falk et al( الوظيــي للمعلميــن ممــا يدعــم رفاهيتهــم

كمــا يمكــن للمعلميــن تطويــر مهــارات القيــادة غيــر الرســمية لتعزيــز قدرتهــم وتمثيلهــم. يمكــن أن تشــمل القيــادة 
الرســمية العمــل كمدربيــن، مرشــدين، أو قــادة يف رابطــة اآلبــاء والمعلميــن أو مجالــس إدارة المدرســة. تشــمل القيــادة 
غيــر الرســمية التغييــرات والمشــاريع الرائــدة. يمكنــك عــرض عمــل المعلميــن )D2S2( أو مســاعدتهم يف تصميــم أو قيــادة 
ــة  ــادة طوعي ــرص القي ــع ف ــون جمي ــب أن تك ــة )D1S1(.١0 يج ــم التعليمي ــي احتياجاته ــة تل ــية ومجتمعي ــاريع مدرس مش

ومدفوعــة األجــر.

٩ ونحدد هذه النهج و نستعرضها يف جميع أجزاء المذكرة التوجيهية.

١0 هناك القليل من األبحاث حول قيادة المعلمين يف حاالت الطوارئ. 
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تعزيــز رفاهيــة المعلــم مــن خــالل معاييــر اآليــين للحــد األدىن 
ــوارئ ــاالت الط ــم يف ح للتعلي

»اليــوم الــذي لــن أنســاه أبــداً هــو ١0 آب ٢0١6 عندمــا عــدت إىل المنــزل مرتديــاً زي التخــرج 
الخــاص يب وأحمــل شــهادة دبلــوم ]التربــوي[. تمكنــت مــن خــالل رؤيــي لجيــراين المشــاعر 
المختلطــة للصدمــة والمفاجــأة... لقــد كان شــعوراً مثمــراً باإلنجــاز بعــد ســنوات مــن 

الشــكوك والجهــد”

ليديا ناباوا، معلمة، موزمبيق

الخطوط العريضة لمعايير اآليين والمبادئ التوجيهية الثالثة

يوضــح لــك هــذا المخطــط التفصيــي للحــد األدىن مــن المعاييــر كيفيــة ارتباطهــا بالمبــادئ التوجيهيــة الثالثــة. إنهــا 
تمنحــك لمحــة عامــة عمــا ســتجده يف المذكــرة التوجيهيــة وهــو أيضــاً عبــارة عــن فهــرس للمحتويــات بحيــث يمكنــك 

ــد قراءتهــا. ــي تري ــك إىل األقســام ال ــام الصفحــات لتنقل النقــر فــوق أرق

الجدول ١. ملخص النطاقات ومعايير اآليين للحد األدىن للتعليم يف حاالت الطوارئ
)٢٠١٠( - INEE’s Minimum Standards 

النطاق ١. المعايير التأسيسية

النطاق االول المعيار االول D1S1 المشاركة المجتمعية

النطاق األول المعيار الثاين D1S2 الموارد المجتمعية

النطاق األول المعيار الثاين D1S2 الموارد المجتمعية

النطاق األول المعيار الثالث D1S3 التنسيق

النطاق األول المعيار الرابع D1S4 التحليل: التقويم

النطاق األول المعيار الخامس D1S5 التحليل: استراتيجيات 
االستجابة

النطاق األول المعيار السادس D1S6 التحليل: الرقابة

النطاق األول المعيار السابع.D1S7 التحليل: التقييم

النطاق ٢. إمكانية الوصول والتعلّم

النطاق الثاين المعيار األول D2S1 :المساواة يف الحصول 
عى الفرص

النطاق الثاين المعيار الثاين D2S2: الحماية والرفاهية

النطاق الثاين المعيار الثاين D2S2: الحماية والرفاهية

النطاق الثاين المعيار الثالث D2S3 المرافق والخدمات

النطاق 3. التعليم والتعلّم

النطاق الثالث المعيار األول D3S1 :المناهج الدراسية

النطاق الثالث المعيار الثاين D3S2 :التدريب والتطوير 
المهي والدعم

النطاق الثالث المعيار الثالث D3S3 :عمليات التعلّم 
والتعليم

النطاق الثالث المعيار الرابع D3S4 :مخرجات التقييم 
والتعلّم

النطاق ٤. المعلمون وغيرهم من العاملين يف قطاع 
التعليم

النطاق الرابع المعيار األول D4S1 :التوظيف واالختيار

النطاق الرابع المعيار الثاين D4S2 :ظروف العمل

النطاق الرابع المعيار الثالث D4S3 :الدعم واإلشراف

النطاق ٥. سياسة التعليم

النطاق الخامس المعيار األول D5S1 :صياغة القوانين 
والسياسات )القانون الوطي والمحي(

النطاق الخامس المعيار الثاينD5S2 : التخطيط والتنفيذ 
)الروابط بين السياقات الوطنية/المحلية والعالمية و/أو 

اإلقليمية(
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نطاقات ومعايير اآليين للحد 
األدىن للتعليم يف حاالت 

 )MS( )الطوارئ )٢٠١٠

الوصول إىل الصحة النفسية 
والدعم النفيس االجتمايع:
العمليات والنهج والتّدخالت 

الي تعزز وتحمي رفاهية 
المعلمين والممارسات التربوية 

الشاملة 

بيئة العمل التمكينية:
توفير الموارد والمرافق 

والبى والسياسات الي تدعم 
المعلمين

الصوت والتفويض:
منح المعلمين فرصاً للمشاركة 

يف العمليات الي تؤثر عليهم 
والحصول عى االستقالل 

المهي والقيادة

النطاق ١. المعايير التأسيسية

المجتمع المحي . ١
المشاركة ]النطاق ١ أ. 

المعيار ١[
الموارد ]النطاق ١ المعيار ٢[ب. 

التنسيق ]النطاق ١ المعيار ٣[. ٢

التحليل. ٣
التقويم ]النطاق ١ المعيار ٤[أ. 
استراتيجيات االستجابة ب. 

]النطاق ١ المعيار ٥[
الرصد ]النطاق ١ المعيار 6[ج. 
التقييم ]النطاق ١ المعيار ٧[د. 

تعزيز المشاركة المجتمعية . ١
ودعم الصحة النفسية 

للمعلمين ورفاههم النفي 
االجتمايع مع الموارد 

المجتمعية

مساعدة القطاعات والجهات . ٢
الفاعلة المختلفة عى العمل 

معاً لدعم الصحة النفسية 
للمعلمين ورفاههم النفي 

االجتمايع

تقييم احتياجات المعلمين . ٣
من الصحة النفسية 

والرفاه النفي االجتمايع 
واالستجابة لها وتقييم ما إذا 

كانت االستجابات ناجحة 

توفير الموارد للمعلمين يف . ١
المجتمعات المحلية الي 
تدعمهم يف مهام التعليم 

وغيرها من المسؤوليات 

دعم التعليم والتعلّم بطريقة . ٢
منسقة

فهم احتياجات المعلمين . ٣
واالستجابة لها وتقييّم ما إذا 

كانت االستجابات ناجحة 

منح المعلمين المهارات . ١
والمعارف الي يحتاجون 

إليها للعمل مع المجتمعات 
المحلية واستخدم الموارد 

المحلية 

اعتبار المعلمين شركاء يف . ٢
استراتيجيات وجهود التنسيق 

مع مختلف أصحاب الشأن 

إشراك المعلمين يف إنشاء . ٣
أدوات لتقييم االستجابات 

الي تؤثر عليهم، ورصدها، 
وتقييمها

النطاق ٢. الوصول وبيئات 
التعلّم

الوصول المتكائف ]النطاق ٢ . ١
المعيار ١[

الحماية والرفاه ]النطاق ٢ . ٢
المعيار ٢[

المرافق والخدمات ]النطاق ٢ . ٣
المعيار ٣[

تأكد من أن المعلمين لديهم . ١
إمكانية الوصول المتكائف 

إىل خدمات الصحة النفسية 
والدعم النفي االجتمايع 

عالية الجودة وسهولة إمكانية 
الوصول إليها

جعل أنشطة الصحة النفسية . ٢
والدعم النفي االجتمايع 

جزءاً ال يتجزأ من مبادرات 
الحماية والرفاه المعمول بها 

يف التعلّم

العمل مع القطاعات األخرى . ٣
للحفاظ عى سالمة المدارس 

والطرق المؤدية للمدارس 
ودعم الصحة النفسية والرفاه 
النفي االجتمايع للمعلمين 

منح المعلمين وصوالً متكافئاً . ١
للتعليم والتدريب، وال سيما 

المعلمين النازحين/الالجئين 
)وأسرهم(

توفيّر السالمة، التغذية، . ٢
والصحة البدنية يف العمل 

منح المعلمين الموارد . ٣
والهياكل البدنية األساسية الي 

يحتاجون إليها للتدريس

دمج آراء و صوت المعلمين . ١
يف اختيار مساحات التعلّم 

وتصميمها 

إشراك المعلمين يف تصميم . ٢
مشروعات الحماية والرفاه

إشراك المعلمين يف تصميم . ٣
مرافق آمنة وإنشاء الخدمات 

المدرسية
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النطاق 3. التعليم والتعلّم 

المناهج الدراسية ]النطاق ٣ . ١
المعيار ١[

التدريب، والتطوير المهي، . ٢
والدعم ]النطاق ٣ المعيار ٢[

عملية التعليم والتعلّم . ٣
]النطاق ٣ المعيار ٣[

تقييم مخرجات التعلّم . ٤
]النطاق ٣ المعيار ٤[

جعل موضوعات الصحة . ١
النفسية والدعم النفي 

االجتمايع)بما يف ذلك التعلّم 
االجتمايع العاطي( جزءاً 

من مناهج الطالب الدراسية 
والتأكد من مناقشة موضوع  

الوصم والتمييز 

إضافة موضوعات الصحة . ٢
النفسية والدعم النفي 
االجتمايع)بما يف ذلك 

التعلّم االجتمايع العاطي ( 
إىل مناهج تعليم المعلمين، 

وتدرّيب المعلمين بانتظام 
عى هذه الموضوعات.

باالضافة إىل مناقشة الوصم 
والتمييز 

استخدام الدعم بين األقران، . ٣
المساحات المجتمعية، 

واألخذ بعين االعتبار نقل 
وتحويل المهام بالنسبة 
للوظائف غير التعليمية

جعل الصحة النفسية، . ٤
الرفاه النفي االجتمايع، 

والكفاءات االجتماعية 
والعاطفية جزءاً من 

التقويمات

وضع مناهج تحترم الثقافة . ١
المحلية وتعامل الفتيات 

والفتيان عى قدم المساواة. 
دمج موضوعات االستجابة 
لحاالت الطوارئ ذات الصلة

توفير تعليم للمعلمين . ٢
بحيث يستجيب هذا التعليم 

الحتياجات السياق من الموارد 
والمناهج الدراسية

منح المعلمين األدوات . ٣
والمهارات يف مناهج تربوية 

استجابية متكيفه

الحرص عى أن يكون قادة . ٤
المدارس والبيئات المدرسية 

داعمة، وخلق إجراءات 
تدريب ومعاينة بنّاءة وعادلة 

صياغة المناهج الدراسية . ١
مع المعلمين. تشجيع 

االستقاللية المهنية لالبتكار يف 
المناهج الدراسية

إشراك المعلمين يف التعليم  . ٢
والتطوير المهي للمعلمين

مساعدة المعلمين عى . ٣
التّطور والتحسين، وذلك من 

خالل البحث العمي تشجيع 
االبتكار التربوي

تصميم نُُظم التقويم مع . ٤
المعلمين. دعم االستقاللية 

المهنية للمعلمين عندما 
يقومون بإجراء الترتيبات 

المنطقية أو التكييفات 
بخصوص أدوات االختبار

النطاق ٤. المعلمون 
والعاملون اآلخرون يف التعليم

 

التوظيف واالختيار ]النطاق ٤ . ١
المعيار ١[

ظروف العمل ]النطاق ٤ . ٢
المعيار ٢[

الدعم واإلشراف ]النطاق ٤ . ٣
المعيار ٣[

أن تقر عمليات التوظيف . ١
واالختيار بأن المعلمين 

لديهم احتياجات من الصحة 
النفسية والدعم النفي 
االجتمايع بطريقة غير 

تمييزية وحساسة لأزمات 

دمج الوصول إىل خدمات . ٢
الصحة النفسية والدعم 

النفي االجتمايع يف 
عقود المعلمين وُحزم 

األجور. أوضح للمعلمين 
كيف يمكنهم تقديم شكاوى 
رسمية. إنشاء نُظم لمساءلة 

الجميع

توظيف األشخاص الذين . ٣
يمكنهم تقديم خدمات 
الصحة النفسية والدعم 

النفي االجتمايع وتدرّيبهم

مطابقة عملية التوظيف . ١
واالختيار بـ مؤهالت المعلمين 

واهتماماتهم

مطابقة العقود، مدونات . ٢
قواعد السلوك، حزم األجور، 
وجداول المرتبات بمؤهالت 

المعلمين

دعم التعليم/التعلّم . ٣
واإلشراف عليه

إنشاء عمليات توظيف وتقييم . ١
شفافة تعامل المعلمين 

باعتبارهم مهنيين مستقلين و 
أصحاب مهارات عالية

المشاورة مع المعلمين حول . ٢
عقودهم وُحزم األجور

استشر المعلمين حول هياكل . ٣
دعم المعلمين، بما يف 

ذلك آليات التقييم. العرض 
عى المعلمين مناصب 

قيادية رسمية أو غير رسمية 
لمساعدة بعضهم البعض 

)مخططات اإلرشاد( 

النطاق ٥. سياسة التعليم

صياغة القوانين والسياسات . ١
)الوطنية والمحلية( ]النطاق ٥ 

المعيار ١[

التخطيط والتنفيذ )الروابط . ٢
بين السياسات العالمية 

والوطنية/الوطنية الثانوية/
المحلية( ]النطاق ٥ المعيار ٢[

وضع السياسات الشاملة . ١
والمنصفة لدعم الصحة 

النفسية والرفاه النفي 
االجتمايع للمعلمين

تعزيز إطار العمل، البحث، . ٢
والتمويل العالميين لدعم 

الصحة النفسية والدعم 
النفي االجتمايع للمعلمين 

استخدام سياسات شاملة . ١
لدعم المعلمين يف العمل.

تعزيز إطار العمل، البحث، . ٢
والتمويل العالميين لدعم 

المعلمين يف العمل

عقد شراكة مع المعلمين . ١
حول سياسة التعليم 

إضافة الفرص من أجل . ٢
توكيل وتفويض المعلمين، 
استقالليتهم، وقيادتهم إىل 

أطر العمل/المعايير )النطاق 
٥ المعيار ٢(
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١. استراتيجيات لدعم رفاه المعلمين يف النطاق ١ 

»نحصــل عــى راتــب زهيــد... وبــدون الدعــم الســخي مــن المجتمــع المحــي، ال ســيما اآلبــاء 
واألمهــات، ببســاطة نحــن غيــر متأكديــن بأننــا ســوف نحصــل عــى الوجبــات اليوميــة... 
والدعــم المقــدم مــن اآلبــاء واألمهــات، ومديــري المــدارس، والطــالب هــو األمــر األكثــر 

ــاً«. ــي معلم ــبة يل بصف ــة بالنس أهمي

جا أونغ، معلم، ميانمار 

النطاق ١: المعايير التأسيسية

المعياران ١ و٢: المشاركة المجتمعية

المشاركة )النطاق ١ المعيار ١(

يشــارك أفــراد المجتمــع المحــي بفعاليــة وشــفافية ودون تمييــز يف تحليــل اســتجابات التعليــم، تخطيطهــا، 
تصميمهــا، تنفيذهــا، رصدهــا وتقييمهــا.

الموارد )النطاق ١ المعيار ٢(

يتم تحديد الموارد المجتمعية وتعبئتها واستخدامها لتنفيذ فرص التعلّم المناسبة للعمر.

ما يه المشاركة المجتمعية يف التعليم يف حاالت الطوارئ وكيف يمكنها أن تعزز رفاه المعلمين؟

تدعــو المشــاركة المجتمعيــة المجتمــع المحــي١١ الســتخدام نقــاط قوتــه، مهاراتــه، مــوارده، ورؤاه لدعــم أماكــن 
التعليــم والمعلميــن لمســاعدة النظــام التعليمــي يف تحقيــق أهدافــه وغاياتــه. 

١١  تشمل المشاركة المجتمعية الوالدين أو مقدمي الرعاية، األطفال والشباب، منظمات المجتمع المدين، المنظمات غير الحكومية، المنظمات الدينية، ونقابات 
المعلمين، والقادة التقليديين. وتعي بالدفع من أجل تمثيل الرجال والنساء بالتساوي ومن أجل التمثيل العادل لأقليات الجندرية والفئات المهمشة األخرى، بما يف ذلك 

األشخاص ذوي اإلعاقة أو األقليات اإلثنية، العرقية، واللغوية. 
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يمكن للمجتمعات المحلية فعل ما يي لمساعدة المعلمين:

إنشاء لجان تعليم مجتمعية )لجان تعليم مجتمعية، أو رابطات لآلباء والمعلمين، أو لجان إدارة المدارس( 	

تويل مهام غير تعليمية )تحويل ونقل المهام، انظر الصندوق 5(  	

دعم األنشطة الي تعزز رفاه المعلمين 	

بناء الويع بمدى أهمية مساهمة المجتمعات المحلية يف رفاه المعلمين  	

مناصرة صنّاع القرار )بما يف ذلك السلطات المحلية، الوطنية، والدولية( لتلبية احتياجات المعلمين.  	

يمكــن للمــوارد المجتمعيــة، بمــا يف ذلــك األصــول البشــرية، الفكريــة، اللغويــة، الماليــة، والماديــة دعــم رفــاه المعلميــن 
أيضــاً بتحســين الســالمة، الوصــول، ونوعيــة الخدمــات. 

الصندوق ٥. تحويل ونقل المهام

تحويــل المهــام هــو »عمليــة يمكــن مــن خاللهــا تفويــض بعــض مســؤوليات المعلــم ألفــراد آخريــن مــن 
المجتمــع المحــي )أو المدرســة(، وبالتــايل تقــل احتماليــة اإلجهــاد أو اإلرهــاق المرتبــط بالعمــل )الشــبكة 
المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ، ٢0٢١: ص. ٣٢(. ومــن الممكــن أن يشــمل هــذا مــا يــي: 

تسجيل الحضور  	

تدوين المالحظات  	

تسليم المواد  	

إعداد الموارد 	
ــوكاالت للصحــة النفســية  ــة الدائمــة المشــتركة بيــن ال تعليــم أفــراد المجتمــع المحــي اســتخدام هــرم اللجن

ــة ــات المحلي ــدارس والمجتمع ــايع يف الم ــي االجتم ــم النف والدع

ما يه العوائق اليت تحول دون المشاركة خالل  جهود رفاه المعلمين؟

ــك اللجــان )أو بوجــه  	 ــة الثقــة يف تل ــة، أو قل ــر متكافئ ــة، أو عالقــات القــوة غي عــدم وجــود لجــان تعليــم مجتمعي
ــور عــى الدعــم يف مــكان آخــر. عــام(. ممــا يضطــر المعلمــون إىل العمــل بمشــقة للعث

عــدم رغبــة المجتمــع المحــي يف دعــم رفــاه المعلميــن. قــد ال يفهــم النــاس ســبب أهميــة ذلــك أو قــد ال يثقــون  	
يف المعلميــن. ومــن جهــة أخــرى، قــد ال يثــق المعلميــن يف مســاعدة المجتمــع لهــم أو يف دعمهــم.

ــن  	 ــأن والمعلمي ــاب الش ــن أصح ــة م ــاهمات المقدم ــراف بالمس ــم االعت ــم يت ــة. إذا ل ــوارد الكافي ــود الم ــدم وج ع
ــتدامة. ــر مس ــاهمات غي ــون المس ــك تك ــة، ولذل ــة المحلي ــعور بالملكي ــد ش ــال يوج ــن، ف المحليي
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توصيات للمشاركة الفّعالة من أجل رفاه المعلمين

تعزيز وصول المعلمين إىل خدمات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتمايع

تذكيــر المجتمعــات المحليــة بمــدى أهميــة المعلميــن وبــأن لهــم الحــق يف الصحــة النفســية والرفــاه  	
النفــي االجتمــايع

قيــادة أنشــطة اإللمــام بالصحــة النفســية للمجتمعــات المحليــة وصنّــاع القرار)مثــل حلقــات عمــل  	
التوعيــة وحمــالت المناصــرة(. تدريــس أهميــة الصحــة النفســية والدعــم النفــي االجتمــايع للمعلميــن 

ــة المعلميــن وحمايتهــم. ــز رعاي والحــد مــن الوصــم و تعزي

إيجــاد وتوطيــد مبــادرات وهيــاكل يقودهــا المجتمــع المحــي )مثــل، مجموعــات الدعــم( الــي يمكنهــا  	
دعــم الصحــة النفســية والرفــاه النفــي االجتمــايع للمعلميــن وتعزيزهــا. التركيز عــى الفئــات الضعيفة، 
النــوع االجتمــايع،  القائــم عــى  الجنــي والعنــف  العنــف  الناجيــات مــن  الناجيــن/  بمــا يف ذلــك 

ــن ذوي اإلعاقــة. ــن، والمعلمي ــن النازحي المعلمي

االحتفــاظ بقائمــة تحتــوي عــى جميــع خدمــات الصحــة النفســية والدعــم النفــي االجتمــايع المحلية  	
يف المجتمــع المحــي ومشــاركتها مــع المعلميــن. والقيــام بتحديــث هــذه القائمة بشــكل دوري.

النفــي  	 والرفــاه  النفســية  الصحــة  دعــم  عــى  وتشــجيعها  المحليــة  والمجتمعــات  األســر  تعليــم 
االجتمــايع للمعلميــن )باســتخدام دعــم التعلّــم االجتمــايع العاطــي األســايس والبرامــج الفرديــة 

والجماعيــة غيــر المتخصصــة، انظــر النطــاق 2 المعيــار 2(

ــة التواصــل  	 ــي يمكــن للمجتمعــات المحلي ــة ال ــن وقــادة المــدارس عــن المناطــق اآلمن اســأل المعلمي
فيهــا، وســاعد عــى بنــاء هــذه المناطــق وترميمهــا )مثــل، الحدائــق العامــة، المراكــز المجتمعيــة، 

ومســاحات التجّمــع النســائية(

العمــل مــع المعالجيــن التقليدييــن والقــادة الدينييــن لتعزيــز الفعاليــات المجتمعيــة إلعــادة إقامــة  	
ــات  ــة. باالضافــة إىل دمــج الصــالة والروحاني ــاء الذكــرى،  الطقــوس، أو المناســبات الثقافي ــات إحي فعالي

يف خدمــات الدعــم.

إنشــاء حملــة مــن أجــل إعطــاء أولويــة عاليــة لـــ مــوارد الصحــة النفســية والدعــم النفــي االجتمــايع يف  	
جــدول األعمــال اإلنمائيــة واإلنســانية للحصــول عــى مزيــد مــن التمويــل.
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خلق بيئة عمل تمكينية

إنشــاء لجــان تعليــم مجتمعيــة، ونقابــات معلميــن، وغيــر ذلــك مــن المنظمــات الــي تعمــل عــى تقويــة  	
أصــوات المعلميــن وتحســين التعــاون والثقــة.

تقديــم المســاعدة وتوظيــف اآلخريــن، حــى يتمكــن المعلمــون مــن تفويــض )تحويــل ونقــل المهــام(  	
وذلــك مــن أجــل تخفيــف عــبء عملهــم

الطلــب مــن أفــراد المجتمــع المحــي الموثــوق بهــم المســاعدة بصفتهــم مســاعدين يف الفصــول  	
الدراســية أو منســقين يف المــدارس. بحيــث يمكنهــم المســاعدة يف التعامــل مــع التحــرش أو االنتهــاك 

يف المــدارس ويف الطريــق إىل المــدارس.

اســتخدام المــوارد المحليــة يف المــدارس، بمــا يف ذلــك حقائــب اإلســعافات األوليــة، معــدات الوقايــة  	
الشــخصية، أو إمــدادات الميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة الصحيــة.

استخدام نُُظم إدارة التعليم )EMIS( لـ تتبع الموارد، وال سيما يف المناطق الريفية والنائية. 	

دعــم العالقــات اإليجابيــة وتعزيــز المفاوضــات إلدارة النزاعــات )بمــا يف ذلــك بيــن المجتمعــات المحليــة  	
ــات لقواعــد  ــك عــن طريــق وضــع مدون ــة(. وباإلمــكان تطبيــق ذل ــات اإلثني المضيفــة والالجئيــن أو األقلي

الســلوك والــي تجعــل المــدارس ومواقــع التعلـّـم آمنــة 

ــة التأكــد  	 مشــاركة المعلومــات حــول حــاالت الطــوارئ والمــوارد مــع المــدارس والمجتمعــات المحلي
مــن أنهــا بلغــات محليــة ولغــات الشــعوب األصليــة ومــن أنــه يمكــن للمعلميــن ذوي اإلعاقــة الوصــول 

ــة بصريــة( ــة، وأدل إليهــا )اســتخدم مترجميــن فورييــن للغــة اإلشــارة، وقصصــاً اجتماعي

مناصرة الحكومات، وصناع السياسات، وغيرهم بهدف تلبية احتياجات المعلمين 	

تعزيز صوت المعلم والتفويض والقيادة

ــن االنضمــام لـــ لجــان إدارة المــدارس أو العمــل مــع رابطــات  	 ــع المعلمي ــه بإمــكان جمي التأكــد مــن أن
ــك ــا أرادوا ذل ــين إذا م ــاء والمدرس اآلب

مساعدة المعلمين عى بناء العالقات مع األسر والمجتمع المحي 	

مســاعدة المعلميــن عــى التفكيــر يف االحتياجــات الخاصــة لمدارســهم ومجتمعاتهــم المحلية، وإنشــاء  	
مشــروعات أو وضــع خطــط لمناقشــتها. اســتخدام البحــث العمــي المــدريس أو المجتمــي وأعمــال 

التطويــر الــي يقودهــا المعلمــون. 

دعــوة المعلميــن إلنشــاء المــوارد ومشــاركتها. التأكــد مــن أن المعلميــن يمثلــون هويــات مختلفــة حــى  	
ــاء يف األدوار  ــادة والنس ــال كق ــن الرج ــل تعيي ــة )مث ــة الحالي ــب النمطي ــوة والقوال ــات الق ــزز دينامي ال تع

الداعمــة(.

ــة  	 ــوارد التعليمي ــل الم ــا مث ــة وتكييفه ــة أو الدولي ــوارد المحلي ــول إىل الم ــى الوص ــن ع ــب المعلمي تدري
المفتوحــة )OERs( عبــر اإلنترنــت.

تدريب المعلمين عى التنظيم الذايت والدفاع عن حقوقهم. 	
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الموارد الداعمة للمشاركة

المبــادئ التوجيهيــة للجنــة الدائمــة المشــتركة بيــن الــوكاالت بشــأن الصحــة النفســية والدعــم النفــي  	
:)٢00٧( الطــوارئ  حــاالت  يف  االجتمــايع 

ورقــة عمــل٥.١: تيســير ظــروف التعبئــة المجتمعيــة، الملكيــة، ومراقبــة االســتجابة لحــاالت الطــوارئ يف  	
جميــع القطاعــات )ص. ٩٩-٩٣(

ورقة عمل ٥.٢: تيسير المساعدة الذاتية المجتمعية والدعم االجتمايع )ص. ١0٥-١00( 	

ورقــة عمــل ٥.٣: تيســير الظــروف المالئمــة للممارســات العالجيــة الثقافيــة والروحيــة والدينيــة المجتمعيــة  	
)١0١–٩06 )ص. 

ورقــة عمــل 6.٤: التعــرف عــى النُُظــم العالجيــة المحليــة واألصليــة والتقليديــة والتعــاون معهــا عنــد االقتضــاء  	
)ص. ١٤١-١٣6(.

حزمــة الحــد األدىن مــن خدمــات الصحــة النفســية والدعــم النفــي االجتمــايع )٢0٢١(: ٤.٣ دعــم أنشــطة  	
الصحــة النفســية والدعــم النفــي االجتمــايع الــي يقودهــا المجتمــع المحــي.

ــة مــن أجــل  	 شــبكة االتصــال بالمجتمعــات المتضــررة مــن الكــوارث )CDAC( )٢0٢١(. نهــج المجتمعــات المحلي
ــة يف حــاالت الطــوارئ واألزمــات.  التواصــل  للعمــل مع/مــن أجــل المجتمعــات المحلي

إضــاءة ١ )مبــادرة(: العمــل مــع أوليــاء األمــور لفهــم احتياجــات المتعلميــن المعرضيــن للخطــر 
يف نيبــال

تســاعد المجتمعــات المحليــة واآلبــاء واألمهــات المتعلميــن الذيــن يعانــون مــن نقــاط الضعــف عــى دعــم 
المعلميــن يف نيبــال.

)العقليــة،  اإلعاقــة  ذوي  األطفــال  ألمهــات  واحــد  شــهر  تدريبيــة مدتهــا  دورة  كاريتــاس  نّظمــت منظمــة 
الرفــاه  الهــدف منهــا تحســين  البوتانييــن. وكان  الالجئيــن  البصريــة، والجســدية( يف مخيمــات  الســمعية، 
ــرة.  ــم األس ــاد، وتنظي ــة، وإدارة اإلجه ــعافات األولي ــن يف اإلس ــر مهاراته ــات وتطوي ــايع لأمه ــي االجتم النف
أنشــئت األمهــات واألشــخاص ذوي اإلعاقــة مجموعــات لدعــم المســاعدة الذاتيــة )١0 إىل ١٥ مــن البالغيــن( 
يف كل مخيــم والتقــوا أســبوعياً لدعــم بعضهــم البعــض. كمــا ناقشــوا احتياجــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف 
المخيمــات. وقــد ســاعدت قوائــم االحتياجــات الــي وضعتهــا منظمــة كاريتــاس عــى فهــم كيفيــة دعــم هــؤالء 

ــة. األطفــال بفعالي

المصدر: »لجنة النساء، ٢008« مقتبس يف الشبكة المشتركة لوكاالت التعليم يف حاالت الطوارئ، ٢0١8، ص. ٢٩

https://interagencystandingcommittee.org/iasc-task-force-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/iasc-guidelines-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings-2007
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-task-force-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/iasc-guidelines-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings-2007
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-task-force-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/iasc-guidelines-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings-2007
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-task-force-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/iasc-guidelines-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings-2007
https://mhpssmsp.org/en
https://mhpssmsp.org/en
https://mhpssmsp.org/en
https://mhpssmsp.org/en
https://mhpssmsp.org/en
https://mhpssmsp.org/en
https://mhpssmsp.org/en
https://mhpssmsp.org/en
https://mhpssmsp.org/en
https://mhpssmsp.org/en
https://mhpssmsp.org/en
https://mhpssmsp.org/en
https://mhpssmsp.org/en
https://mhpssmsp.org/en
https://mhpssmsp.org/en
https://mhpssmsp.org/en
https://mhpssmsp.org/en
https://mhpssmsp.org/en
https://mhpssmsp.org/en
https://mhpssmsp.org/en
https://mhpssmsp.org/en
http://www.cdacnetwork.org
http://www.cdacnetwork.org
http://www.cdacnetwork.org
http://www.cdacnetwork.org
http://www.cdacnetwork.org
http://www.cdacnetwork.org
http://www.cdacnetwork.org
http://www.cdacnetwork.org
http://www.cdacnetwork.org
http://www.cdacnetwork.org
http://www.cdacnetwork.org
http://www.cdacnetwork.org
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إضــاءة ٢ )مبــادرة(: التبــرع بالمــوارد والمنــح الدراســية عــن طريــق جامعــة ســيمون بوليفــار يف 
فنزويــال

مــع  للتواصــل  فنزويــال  )USB( يف  بوليفــار  لجامعــة ســيمون  لخريجــي  منصــة »AlumnUSB« يه منصــة 
جامعتهــم ودعمهــا. وقــد تبرعــت هــذه المنصــة بالمعــدات، وأدوات تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت 
)ICT(، واإللكترونيــات، وقطــع الغيــار لمســاعدة إدارة الجامعــة، والخدمــات، وأعضــاء هيئــة التدريــس. لديهــا 
برنامــج للمنــح الدراســية للطــالب منخفــي الدخــل ذوي األداء األكاديمــي المرتفــع وتمنــح جوائــز التدريــس 
ــراوح  ــغ تت ــرع بهــا الخريجــون وأصدقــاء الجامعــة إلرســال مبال ــي يتب ــن. ويه تســتخدم التبرعــات ال للمعلمي
بيــن ٥0 و ١00 دوالر أمريــي شــهرياً لمــدة تصــل إىل عــام واحــد لأســاتذة الفائزيــن. ذكــر أحــد أســاتذة جامعــة 
ــن  ــة م ــاتذة الجامع ــذت أس ــد أنق ــوارئ، وق ــاالت الط ــاعدة يف ح ــزة مس ــذه الجائ ــالً: »ه ــار قائ ــيمون بوليف س

الجــوع الشــديد«. 

المصدر: إضاءة عى استبيان   – أستاذ جامي، جامعة سيمون بوليفار

المعيار 3: التنسيق )النطاق ١ المعيار 3(

توجــد آليــات لتنســيق التعليــم ويه تدعــم أصحــاب الشــأن الذيــن يعملــون عــى ضمــان الوصــول إىل التعلـّـم 
النــويع واســتمراريته.

ما هو التنسيق يف التعليم يف حاالت الطوارئ وكيف يمكنه أن يعزز رفاه المعلمين؟

إذا أردت دعــم التعليــم النــويع، العــادل، والشــامل يف حــاالت الطــوارئ وتعزيــز التناســق اإلنمــايئ اإلنســاين، يجــب 
عليــك التنســيق مــع مختلــف المنظمــات الســتخدام المــوارد بفعاليــة. يمكــن لمجموعــات التنســيق مثــل كتــل التعليــم 
 )LEGs( الفــرق العاملــة المعنيــة بالتعليــم يف حــاالت الطــوارئ، ومجموعــات التعليــم المحليــة ،)education clusters (

العمــل معــاً حــى يتمكــن المزيــد مــن األطفــال المحتاجيــن الحصــول عــى التعليــم. 

ما يه العوائق اليت تحول دون التنسيق خالل جهود رفاه المعلمين؟

عدم قدرة المعلمين عى الوصول المباشر إىل مجموعات التنسيق مما يؤدي إىل عدم سماع أصواتهم 	

مجموعــات التنســيق لديهــا أولويــات مختلفــة ذا اهميــة متقاربة)مثــل »مكافحــة الحرائــق« مــع انحســار حــاالت  	
الطــوارئ وتدفقهــا، وصــول المتعلميــن، والتطويــر المهــي(

ــة  	 ــن مجموع ــة )بي ــم  أو األفرق ــة بالتعلي ــة الخاص ــات العامل ــم والمجموع ــل التعلي ــن كت ــيق بي ــود تنس ــدم وج ع
ــال(  ــبيل المث ــى س ــة، ع ــة والحماي ــي الصح ــم ومجموع التعلي

عــدم وجــود نُُهــج متناســقة إلدارة سياســات المعلميــن، أو تعليــم المعلميــن وتدريبهــم، أو أطر تأهيــل المعلمين،  	
أو معاييــر لأجور. 

الدعــم المحــدود لمعلمــي التعليــم غيــر الرســمي للوصــول إىل برامــج التعليــم )انظــر النطــاق ٤ المعيــار ٢(، ممــا  	
يضعــف التناســق اإلنمــايئ اإلنســاين.

وجــود ميزانيــات، مصــادر تمويــل، أهــداف، ورغبــات يف المخاطــرة، وجــداول زمنيــة مختلفــة لــدى العامليــن يف  	
المجــال اإلنســاين واإلنمــايئ، ممــا يجعــل ســد الفجــوة بيــن العمــل اإلنســاين و اإلنمــايئ أمــراً صعبــاً. 
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توصيات التنسيق الفّعال من أجل رفاه المعلمين

تعزيز وصول المعلمين إىل خدمات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتمايع

تشــجيع األشــخاص العامليــن يف قطــاع التعليــم عــى االنضمــام إىل اجتماعــات الفــرق العاملــة الفنيــة  	
المعنيــة بالصحــة النفســية والدعــم النفــي االجتمــايع.

تطويــر وتحديــث مســارات اإلحالــة المشــتركة حــى يتمكــن المعلمــون مــن الوصــول إىل خدمــات  	
ــة،  ــة، الصح ــل الحماي ــم )مث ــكال الدع ــن أش ــا م ــايع وغيره ــي االجتم ــم النف ــية والدع ــة النفس الصح

ســبل العيــش، التغذيــة، والدعــم الديــي(.

العمــل مــع القــادة الدينييــن، المعالجيــن التقليدييــن، وقــادة المجتمــع المحــي اآلخريــن عــى جهــود  	
التنســيق. 

إضافــة أنشــطة الصحــة النفســية والدعــم النفــي االجتمــايع إىل النُُظــم األخــرى حيثمــا أمكــن )مثــل  	
آليــات الدعــم المجتمــي، والنُُظــم المدرســية الرســمية/غير الرســمية، الخدمــات الصحيــة العامــة، 
ــاً مــا تكــون هــذه األنظمــة الــي تصــل إىل المزيــد مــن األشــخاص أكثــر  والخدمــات االجتماعيــة(. وغالب

ــة أقــل )الشــعور بالعــار(. اســتدامة وتنطــوي عــى وصمــة اجتماعي

خلق بيئة عمل تمكينية

دعــم المعلميــن الذيــن يعملــون معــاً للدفــع والضغــط مــن أجــل سياســات أفضــل وأجــور أفضــل  	
للمعلميــن )انظــر النطــاق ٥ المعيــار ٢(

العمــل مــع الفــرق أو المجموعــات العاملــة يف قطــاع التعليــم، الــوزارات، ومعاهــد تدريــب المعلميــن  	
نُُهــج  لمواءمــة تدريــب المعلميــن والتطويــر المهــي للمعلميــن )مــع إطــارات الكفــاءة المشــتركة، 
التدريــب، و نمــاذج التصديــق واالعتمــاد، عــى ســبيل المثــال( وكذلــك سياســات إدارة المعلميــن )النٌُهــج 

المتفــق عليهــا للرواتــب واألجــور(.

تشــجيع المعلميــن عــى العمــل معــاً وإنشــاء مجموعــات مدرســية إقليميــة وشــبكات مهنيــة تركـّـز عــى  	
الرفاه.

وضــع آليــات )مثــل المنتديــات، األفرقــة العاملــة، أو مجتمعــات الممارســة المحليــة( حــى يمكــن  	
ــول  ــق حل ــؤدي إىل خل ــذا ي ــن. وه ــم المعلمي ــاً لدع ــل مع ــة العم ــانية واإلنمائي ــة اإلنس ــات الفاعل للجه

إنســانية وإنمائيــة قصيــرة وطويلــة المــدى.
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تعزيز صوت المعلم والتفويض والقيادة

عقد شراكة مع المعلمين للعمل عى استراتيجيات التنسيق بين الجهات الفاعلة وأصحاب الشأن. 	

إشــراك المعلميــن يف لجــان ومجموعــات تنســيق التعليــم باعتبارهــم صانــي القــرار. والتأكــد مــن  	
ــن  ــن الذي ــل المعلمي ــم )مث ــول إليه ــب الوص ــن يصع ــاً والذي ــر تهميش ــن األكث ــول للمعلمي ــة الوص إمكاني

لديهــم وصــول محــدود إىل اإلنترنــت(

التركيــز عــى صــوت المعلميــن واحتياجاتهــم يف اســتراتيجيات التنســيق وخطــط االســتجابة التعليميــة،  	
و ال ســيما المعلميــن األكثــر تهميشــاً والذيــن يصعــب الوصــول إليهــم. 

الموارد الداعمة للتنسيق

منظمــة األمــم المتحــدة للطفولــة، مفوضيــة األمــم المتحــدة الســامية لشــؤون الالجئيــن، صنــدوق األمــم  	
المتحــدة للســكان، منظمــة الصحــة العالميــة )٢0٢١(. الحــد األدىن مــن حزمــة خدمــات الصحــة النفســية 

واالجتمــايع. النفــي  والدعــم 

مجموعــة أدوات كتلــة التعليــم العالميــة:  https://www.educationcluster.net/Toolkit لتحديــد طــرق لدعــم  	
الســكان المتضرريــن بشــكل أفضــل )مثــل المعلميــن(

إطــار الكفــاءة الخــاص بالشــبكة العالميــة للتعليــم يف حــاالت الطــوارئ )٢0١6( إطــار الكفــاءة ضمــن  حزمــة تدريــب  	
المعلميــن يف ســياقات األزمــات

المبــادئ التوجيهيــة للجنــة الدائمــة المشــتركة بيــن الــوكاالت بشــأن الصحــة النفســية والدعــم النفــي االجتمــايع  	
يف حــاالت الطــوارئ )٢00٧(:

ورقــة عمــل ١.١: إنشــاء تنســيق مشــترك بيــن القطاعــات للصحــة النفســية والدعــم النفــي االجتمــايع )ص.  	
)٣٣-٣٧

ورقــة عمــل 6.٤: التعــرف عــى النُُظــم العالجيــة المحليــة واألصليــة والتقليديــة والتعــاون معهــا عنــد  	
)١٣-١٤١6 )ص.  االقتضــاء 
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إضــاءة 3 )مبــادرة(: التنســيق مــع المعالجيــن التقليدييــن والخدمــات الصحيــة األوليــة لدعــم 
الالجئيــن يف شــرق تشــاد.

قــد يفضــل العديــد مــن المعلميــن طلــب خدمــات الصحــة النفســية والرعايــة النفســية االجتماعيــة مــن 
المعالجيــن التقليدييــن والزعمــاء الدينييــن، لذلــك مــن المهــم العمــل معهــم بشــكل فّعــال.

بيــن عامــي ٢00٥ و ٢006، عملــت منظمــة غيــر حكوميــة دوليــة تقــّدم الرعايــة الصحيــة النفســية يف مخيمات 
الالجئيــن يف شــرق تشــاد مــع معالجيــن تقليدييــن مــن ســكان دارفــور. وقــد التــى موظفــو المنظمــات غيــر 
الحكوميــة بالمعالجيــن ليتمكنــوا مــن تقييــم المنظمــة غيــر الحكوميــة. ثــم تبــادل المعالجــون معارفهــم 

وطريقــة العمــل مــع موظــي المنظمــة غيــر الحكوميــة. ويه كمــا يــي: 

ر كتب الصالة واألعشاب 
ّ
أوضحوا الصعوبات الي يواجهونها يف العمل بدون توف

شرحوا كيف صنّفوا وساعدوا األشخاص الذين يعانون من مشاكل عاطفية، أو مرض نفي او عقي 

أوضحوا أن معظم الالجئين بحاجة لرعاية صحية تقليدية وحديثة

تبادلــت المنظمــات غيــر الحكوميــة و المعالجــون التقليديــون معارفهــم ومهاراتهــم. وقــد اجتمعــوا بانتظــام 
لمــدة ســتة أشــهر لمناقشــة اإلجهــاد العاطــي، الصدمــات وردود الفعــل بعــد الصدمــة، االضطرابــات العقليــة 
الخطيــرة، وصعوبــات التعلّــم، الصــرع، ومواضيــع أخــرى )مثــل التشــويه/ بتــر األعضــاء التناســلية لإلنــاث، 

الصيــام، التغذيــة، والرضاعــة الطبيعيــة(.

المصدر: اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت ، ٢00٧ ، ص. ١٤١

https://www.who.int/mental_health/emergencies/guidelines_iasc_mental_health_psychosocial_june_2007.pdf
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المعايير ٤-7: التحليل 

)D1S4( التقويم
تجرى تقويمات التعليم يف الوقت المناسب لحالة الطوارئ بطريقة شاملة وشفافة وتشاركية.

)D1S5( استراتيجيات االستجابة
ــول دون  ــي تح ــات ال ــياق، والعقب ــاً للس ــاً واضح ــاملة وصف ــة الش ــتجابة التعليمي ــتراتيجيات االس ــن اس تتضم

ــز. ــك الحواج ــى تل ــب ع ــتراتيجيات للتغل ــم، واالس ــق يف التعلي الح

)D1S6( المراقبة
القيــام بتنفيــذ مراقبــة منتظمــة ألنشــطة االســتجابة التعليميــة واحتياجــات التعلّــم المتطــورة للســكان 

المتضرريــن.

)D1S7( التقييم
تعمل التقييمات المنهجية والمحايدة عى تحسين أنشطة االستجابة التعليمية وتعزيز المساءلة.

ما هو التحليل يف التعليم يف حاالت الطوارئ وكيف يمكن أن يعزز رفاهية المعلم؟

يجــب أن تبــي اســتراتيجيات االســتجابة عــى أدلــة وبيانــات مســتمدة مــن عمليــات التقويــم، الرصــد والتقييــم. يف 
ــم  ــى الرغ ــا ع ــا لمواجهته ــدت طرًق ــم ووج ــت احتياجاته ــن إال إذا فهم ــاعدة المعلمي ــك مس ــوارئ، ال يمكن ــاالت الط ح

ــات.  ــن التحدي م

يمكــن أن تركّــز تقييمــات رفاهيــة المعلــم عــى المواقــف و االوضــاع  )مثــل تحليــل الصــراع أو تحليــل المخاطــر( أو 
تســتهدف تحديــاً معينــاً. يمكــن أن تكشــف بيانــات التقييــم عــن التصــورّات المحليــة والقــدرات والمــوارد ونقــاط الضعــف 
والفجــوات والفــرص لتعزيــز رفاهيــة المعلــم. يمكنهــم أيضــاً أن يوضحــوا لــك أفضــل الســبل للعثــور عــى مــوارد لمبــادرات 
ــات  ــي احتياج ــاريع تل ــت المش ــا إذا كان ــام مم ــق بانتظ ــك التحق ــب علي ــم، يج ــة المعل ــة رفاهي ــم. لمراقب ــة المعل رفاهي
المعلميــن وكيــف تســتجيب لهــا، خاصــة يف البيئــات الــي تتغيــر بســرعة. يمكــن أن تمنحــك تقييمــات رفاهيــة المعلــم 
بيانــات موثوقــة وشــفافة، وتحّســن المســاءلة، وتســاعدك عــى التخطيــط للمســتقبل. يمكــن للمعلميــن الذيــن يواجهــون 

ــاً )بســبب الجنــدر، اإلعاقــة، أو العــرق( اإلبــالغ بمــا إذا كانــت التدخــالت والسياســات تســاعدهم. تهميشــاً إضافي

ما يه الحواجز اليت تحول دون التحليل خالل جهود رفاهية المعلم؟

ال يتــم تضميــن المعلميــن واحتياجاتهــم يف التقييمــات، لذلــك ال تعــرف كيفيــة دعمهــم وال يمكنــك تضميــن  	
األنشــطة الــي تركّــز عــى المعلــم يف اســتراتيجيات االســتجابة.

ــان  	 ــز يمنع ــار، والتميي ــة الع ــن وصم ــوف م ــإن الخ ــذا، ف ــاركية. ل ــفافية، والتش ــمول، الش ــم بالش ــل ال يتس إن التحلي
ــل  ــة تنق ــن يف حال ــن الذي ــن النازحي ــات، أو المعلمي ــول إىل المجتمع ــب الوص ــاركة، ويصع ــن المش ــن م المعلمي

ــال. وترح

ال يوجــد تمويــل كاف. إذا كان لــدى المانحيــن أولويــات متنافســة وال يفهمــون مــدى أهميــة المعلميــن ورفاهيتهم،  	
فقــد ال ينتجــون بيانــات واســتراتيجيات كافيــة لدعــم احتياجــات رفاهيــة المعلمين. 

ــة  	 ــك يكــون لديهــم وكال ــم، لذل ــة والتقيي ــم االســتجابة والمراقب ــم وتصمي ــات التقوي ال يشــارك المعلمــون يف عملي
وتفويــض أقــل.
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توصيات للتحليل الفّعال لرفاهية المعلم

تعزيز وصول المعلمين إىل خدمات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتمايع

االجتمــايع  	 النفــي  والدعــم  النفســية  الصحــة  احتياجــات  حــول  المصنّفــة  غيــر  البيانــات  جمــع 
للمعلميــن  ومواردهــا يف تقييمــات االحتياجــات العامــة، والنظــر يف الصحــة النفســية والدعــم النفــي 
واالجتمــايع عنــد تخطيــط وتصميــم، اســتخدام وتحليــل تقويمــات الخاصــة بالكتــل المتعــددة أو 

القطاعــات المتعــددة )مثــل الحمايــة والصحــة، عــى ســبيل المثــال(

	  MEAL تكييــف التقييمــات المعياريــة للصحــة النفســية والدعــم النفــي االجتمــايع وأدوات الخاصــة بالـــ
ــك المصطلحــات  ّــم ( مــع الســياق االجتمــايع والثقــايف )بمــا يف ذل ــم والتعل )الرصــد، المســاءلة، التقيي

المحليــة والتعابيــر، عــى ســبيل المثــال(

جمع وتحليل المعلومات حول:  	

االحتياجات المتوقعة للصحة النفسية والدعم النفي االجتمايع وآليات التأقلم  	

عوامل الخطر والحماية  	

المجموعات  الضعيفة او الهشة 	

ماذا تعي الرفاهية يف الثقافات المختلفة 	

المصطلحات المستخدمة لمناقشة الصحة العقلية والرفاهية  	

الطرق الي يبحث بها الناس عن المساعدة 	

الحواجز الي تحول دون تليق الرعاية  	

أنشطة الصحة النفسية والدعم النفي االجتمايع الي يقودها المجتمع  	

ما هو نوع الدعم الذي تحتاجه المجتمعات 	

قــم بإنشــاء اســتراتيجيات اســتجابة للصحــة النفســية والدعــم النفــي االجتمــايع مــع قطــايع الحمايــة  	
والصحــة، القــادة الدينييــن التقليديــن، و المعالجيــن التقليدييــن، وغيرهــم مــن أعضــاء المجتمــع )انظــر 
ــوع  ــم عــى الن ــز، العنــف الجنــي والعنــف القائ D1S2 حــول التنســيق( ومناقشــة وصمــة العــار، التميي

 .)SGBV( االجتمــايع

اختيــار المؤشــرات وأدوات القيــاس بمــا يتمــاىش مــع أهــداف أنشــطة الصحــة النفســية والدعــم النفــي  	
الحمايــة  قطــايع  ذلــك  يف  بمــا  المعنييــن،  المصلحــة  أصحــاب  مــع  البيانــات  وتبــادل  االجتمــايع 

والصحــة، وخاصــة المعلميــن

ــن  	 ــل م ــن أن يقل ــذا يمك ــا. ه ــات وتحليله ــع البيان ــاء جم ــة أثن ــن الهوي ــف ع ــدم الكش ــرية وع ــرم الس احت
الخــوف مــن وصمــة العــار والتمييــز ويشــجع المعلميــن عــى المشــاركة. يمكــن أن تســاعدك المحادثــات 

غيــر الرســمية مــع المعلميــن يف جمــع البيانــات حــول المعلومــات الحساســة.

شــارك الممارســات الجيــدة والــدروس الــي تعلمتهــا يف الصحــة النفســية والدعــم النفــي االجتمــايع  	
يف حــاالت الطــوارئ لتحســين المناصــرة والبرامــج والسياســات.

صمــم حملــة مناصــرة لجميــع أشــكال الصحــة النفســية والدعــم النفــي االجتمــايع التبّــاع المعاييــر  	
الدوليــة لحقــوق اإلنســان 
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خلق بيئة عمل تمكينية

تطويــر أو اســترداد نظــم معلومــات إدارة التعليــم الوطــي للبيانــات الخاصــة بالمعلميــن. يجــب عليــك  	
تضميــن معلومــات عــن موقــع المعلــم ،األجــور، التدريــب والمؤهــالت، وتتبــع الخصائــص المهمــة مثــل 

النــوع الجنســاين والموقــع ووضــع الالجــئ والعــرق واإلعاقــة.

استخدم التحليل النويع والكمي لفهم احتياجات المعلمين المتعلقة بما يي: 	

التوظيف  	

وضع العمل  	

الرواتب والتعويضات  	

التعليم والتدريب خالل مراحل مختلفة من حاالت الطوارئ 	

مخاطــر الســالمة واألمــن يف المــدارس والمجتمــع ومناطــق اللعــب، وخاصــة بالنســبة للفئــات الضعيفــة  	
)عــى أســاس الجنــس، البعــد، ووضــع اللجــوء( 

بيانــات حــول إمــدادات الميــاه ومرافــق الميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة الصحيــة الخاصــة بالنــوع  	
)D2S2 ، D2S3 االجتمــايع )انظــر

خطــوات لشــراء واســتالم الكتــب واللــوازم األخــرى، ال ســيما يف المــدارس النائيــة الــي يصعــب الوصــول  	
إليهــا، أو المجتمعــات المتضــررة مــن النزاعــات أو الكــوارث 

بيانات حول كيفية استجابة المعلمين للدعم )الرضا والمشاركة( والنتائج )المعرفة والمهارات(  	

ضــع رفاهيــة المعلــم يف مركــز أعــى المواءمــة يف تعييــن المعلميــن، التوظيــف، األجــور، التعليــم،  	
والتدريــب مــع السياســات الوطنية/المحليــة وســائر الجهــات الفاعلــة.

قــم بتدريــب المعلميــن عــى االســتجابة للطــوارئ )انظــر  D3S1 ( وقــم بتضميــن اســتراتيجيات االســتجابة  	
للطــوارئ يف مدونــات قواعــد ســلوك المعلميــن حــى يعرفــوا مــا يجــب عليهــم فعلــه يف حــاالت 

) D4S2 ــر ــوارئ )انظ الط

ــيرها،  	 ــا، تفس ــات وإدارته ــع المعلوم ــى جم ــدارس ع ــادة الم ــة وق ــة والمحلي ــلطات الوطني ــب الس تدري
اســتخدامها ومشــاركتها

شــّجع أو ســاعد يف مراقبــة المعلميــن بشــكل غيــر رســمي. يمكــن أن تســاعد عمليــات تســجيل الوصــول  	
والدخــول )Check-ins( مــن قبــل قــادة المــدارس يف خلــق بيئــة عمــل تمكينيــة )انظــر D4S3( وتشــجيع 
المعلميــن عــى إجــراء »عمليــات تســجيل وصــول ذاتيــة« منتظمــة حــى يتمكنــوا مــن التنظيــم الــذايت 

بشــكل أفضــل.

المحّســنة  	 التقويــم   ممارســات  خــالل  مــن  الطــالب  تعلّــم  نتائــج  مراقبــة  عــى  المعلميــن  ســاعد 
)D3S4( الطــالب  تعلّــم  بيانــات  واســتخدام 

اســتخدم نتائــج التقييــم إلنشــاء أنظمــة المســاءلة، لتعليــم المعلميــن وتدريبهــم، لتقســيم مــوارد  	
التدريــس والتعلّــم، وإنشــاء مــدارس وبيئــات تّعلــم آمنــة، ولسياســات إدارة المعلــم.

التفكيــر يف الــدروس المســتفادة والممارســات الجيــدة يف تدريــب المعلميــن وتعليمهــم يف حــاالت  	
ــتقبلية. ــات المس ــج والسياس ــع يف البرام ــاق واس ــى نط ــاركة ع ــوارئ والمش الط
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تعزيز صوت المعلم والتفويض والقيادة

ركّز عى رفاهية المعلم يف استراتيجيات االستجابة 	

تلّــي  	 حــى  وتنفيذهــا  االســتجابة  اســتراتيجيات  تصميــم  يف  المســاعدة  المعلميــن  مــن  اطلــب 
المحليــة االحتياجــات 

قم بإنشاء سجل لقيادة المعلم واتخاذ القرار 	

قدراتهــم  	 تنميــة  عــى  المعلميــن  تســاعد  الــي  الجيــدة  والممارســات  المســتفادة  الــدروس  شــارك 
الطــوارئ  حــاالت  يف  وتوكيلهــم 

أخــذ  	 تتمكــن مــن  المعلــم حــى  بيانــات  لبيئتهــم عنــد تحليــل  المعلميــن  اعتبــارك فهــم  ضــع يف 
ــة لجمــع  ــة أو أصلي ــار، واســتخدام مناهــج محلي ــة يف االعتب ــة والثقافي ــة واالجتماعي الخصائــص اللغوي

ً البيانــات عندمــا يكــون ذلــك ممكنــا

	  MEAL ــاليب ــم  وأس ــات التقوي ــج وبيان ــاركة مناه ــم ومش ــذ، تقيي ــر، تنفي ــن لتطوي ــع المعلمي ــل م العم
ــم  ــر أن لديه ــم وتذك ــم ودعمه ــة إىل تدريبه ّــم(. باالضاف ــاءلة والتعل ــم والمس ــة والتقيي ــاليب المراقب ) أس

ــؤوليات ــن المس ــد م العدي

شــارك البيانــات والنتائــج مــع المعلميــن وشــرح مــا تعنيــه. اطلــب مــن المعلميــن المســاعدة يف تحليــل  	
البيانــات وإنشــاء اســتراتيجيات االســتجابة الــي تســتند إىل األدلــة والســياق المحــي. و ســاعد المعلميــن 

عــى اســتخدام النتائــج.

موارد داعمة للتحليل

المبــادئ التوجيهيــة للجنــة الدائمــة المشــتركة بيــن الــوكاالت )٢00٧( بشــأن الصحــة النفســية والدعــم  	
الطــوارئ   النفــي االجتمــايع يف حــاالت 

ورقة عمل ٢.١: إجراء تقويمات الصحة النفسية والقضايا النفسية االجتماعية )ص. ٣8-٤٥( 	

ورقة عمل ٢.٢: بدء النُظم التشاركية للرقابة والتقييم )ص. ٤6-٤٩(. 	

ورقــة عمــل ٣.١: تطبيــق إطــار عمــل حقــوق اإلنســان مــن خــالل الصحة النفســية والدعــم النفــي االجتمايع  	
)ص. ٥0-٥٥(؛ 

ورقــة عمــل ٣.٢: تحديــد، مراقبــة ومنــع واالســتجابة للحمايــة مــن التهديــدات واإلخفاقــات مــن خــالل  	
)6٥–٣6 )ص.  المجتمعيــة  الحمايــة 

الحــد األدىن مــن حزمــة خدمــات الصحــة النفســية والدعــم النفــي واالجتمــايع )٢0٢١(: ١.٢. تقويــم  	
احتياجــات ومــوارد الصحــة النفســية والدعــم النفــي االجتمــايع لتوجيــه إعــداد البرامــج 

ــل  	 ــار عم ــوكاالت وإط ــن ال ــتركة بي ــة المش ــة الدائم ــوكاالت )٢0٢١(. اللجن ــن ال ــتركة بي ــة المش ــة الدائم اللجن
المراقبــة والتقييــم العــام للصحــة النفســية والدعــم النفــي االجتمــايع يف حــاالت الطــوارئ: بوســائل 

التحقــق )اإلصــدار 0.٢(

الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة )٢0٢0(. إرشــادات للشــركاء المنفذيــن لقطــاع التعليــم: الرقابــة والتقييــم  	
والتعلـّـم )برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمــايئ( أثنــاء جائحــة كوفيــد-١٩ 

برنامج األمم المتحدة اإلنمايئ )٢00٩(. كتيب الرقابة وتقييم نتائج التنمية 	

https://interagencystandingcommittee.org/iasc-task-force-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/iasc-guidelines-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings-2007
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-task-force-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/iasc-guidelines-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings-2007
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-task-force-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/iasc-guidelines-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings-2007
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-task-force-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/iasc-guidelines-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings-2007
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والعصبيــة  العقليــة  لالضطرابــات   )mhGAP-IG( التدخــل  دليــل  اســتخدام  )أداة(:   ٤ إضــاءة 
المتخصصــة. البيئــات الصحيــة غيــر  المخــدرات يف  واضطرابــات تعــايط 

يمكــن لأشــخاص غيــر المتخصصيــن يف رعايــة الصحــة النفســية، بمــا يف ذلــك األطبــاء والممرضــات والعاملين 
للمســاعدة يف   mhGAP-IG اســتخدام اإلصــدار ٢.0 مــن الصحييــن  والمديريــن  الصحييــن والمخططيــن 

ــة وتعــايط المخــدرات.  ــة والعصبي ــات العقلي االضطراب

نحــن نشــجعك عــى تكيُــف mhGAP-IG مــع الســياق االجتمــايع والثقــايف الخــاص بــك ، بمــا يف ذلــك 
اســتخدام المصطلحــات المحليــة للتواصــل بشــكل أفضــل. ســوف تجــد اعتبــارات التكييــف يف الصفحــة ٤٥١ 

.mhGAP-IG مــن

تحــدد األداة أوالً الممارســات الســريرية الجيــدة والمبــادئ التوجيهيــة لكيفيــة تعامــل مقدمــي الخدمــة 
ــة األساســية والممارســة«. ويمكنــك أيًضــا العثــور عــى معلومــات حــول األعــراض  مــع األشــخاص يف »الرعاي
ــاج إىل عــالج عاجــل يف »المخطــط الرئيــي«. يوضــح الرســم البيــاين أن أخطــر  الشــائعة للحــاالت الــي تحت
ــة  ــة ذات أولوي ــة كل حال ــم تغطي ــم تقســيم األداة إىل وحــدات. تت ــك يت ــدار أوالً. بعــد ذل الظــروف يجــب أن ت
ــات الناجمــة عــن تعــايط  ــاب، الُذهــان، الصــرع، الخــرف، االضطراب يف واحــدة مــن الوحــدات الســبع )االكتئ
المخــدرات، وإيــذاء النفــس / االنتحــار(. يوجــد أيًضــا وحــدة حــول »شــكاوي الصحــة النفســية المهمــة األخــرى«. 

كل وحــدة  مكونــة مــن ثالثــة أقســام: 

التقويم )األعراض الشائعة وأسئلة التقويم( 	

اإلدارة )كيفية ادارة الحالة والعالجات( 	

المتابعة )كيفية استمرار العالقة السريرية وتعليمات إدارة المتابعة( 	

المصدر: منظمة الصحة العالمية )٢0١6(

https://www.who.int/publications/i/item/9789241549790
https://www.who.int/publications/i/item/9789241549790
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ــرة  ـّـم األطفــال عــن بعــد خــالل فت ــادرة(: رصــد متطلبــات المعلميــن لدعــم تعل إضــاءة ٥ )المب
تفــي مــرض فيــروس كورونــا

خــالل جائحــة كوفيــد-١٩، اســتخدمت خدمــة التعليــم يف غانــا التدريــس اإلذايع والتلفزيــوين حــى يتمكــن 
اإلذاعــة  المعلميــن خــالل دروس  االعتبــار ســالمة  األخــذ يف  تــم  التعلّــم. حيــث  مــن مواصلــة  األطفــال 
والتلفزيــون. كمــا اســتخدم بعــض المعلميــن الذيــن تــم تدريبهــم عــى طــرق التدريــس عبــر اللعــب مــن خــالل 

ــس.  ــس اب ppAstahW للتدري ــات الوات ــه ومنص ــاً لوج ــاليب وجه ــب« أس ــق يف اللع ــة » الح مؤسس

يف استطالع عبر اإلنترنت، طلبت دائرة التعليم يف غانا مؤسسة الحق يف اللعب من المعلمين معرفة:

كيف أثر كوفيد-١٩ عى صحتهم 	

ما مدى استعدادهم لمواصلة استخدام نهج التعلّم القائم عى اللعب أثناء جائحة كوفيد-١٩  	

كيف يشعر المعلمون تجاه دعم األطفال الصغار  	

كيف يشعر المعلمون تجاه إعطاء اآلباء معلومات دقيقة حول كوفيد-١٩ والحفاظ عى صحتهم  	

كيف يشعر المعلمون حيال تدريس القراءة والكتابة والحساب  	

تم تصميم هذا االستطالع ليكون مصدرًا للمعلمين ومقدمي الخدمات حى بعد كوفيد-١٩. 

المصدر: مثال عى دراسة استقصائية - كوابينا جاو - مؤسسة الحق يف اللعب بغانا 
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٢. استراتيجيات لدعم رفاه المعلمين يف النطاق ٢

»العمــل كمعلــم يف باالبيــك يمثــل اآلن تحديًــا، وال شــك يف ذلــك. بســبب العــدد الكبيــر 
مــن الالجئيــن، هنــاك عــدد كبيــر جــًدا مــن األطفــال يف كل فصــل. نحــن بحاجــة إىل مــوارد 
ــدة.« ــن بعي ــن أماك ــون م ــن يأت ــة للذي ــن خاص ــكن للمعلمي ــة إىل س ــن بحاج ــب. نح ــة وكت تعليمي

أليس عبد، معلم، أوغندا

النطاق ٢: الوصول وبيئات التعلّم

يتمتع جميع األفراد بإمكانية الوصول إىل فرص تعليمية مالئمة وذات صلة.

)D2S1( المعيار ١: الوصول المتكائف

ما هو الوصول المتكائف للتعليم يف حاالت الطوارئ وكيف يمكن أن يعزز سالمة المعلم؟

يعــي الوصــول المتــكائف أنــه يمكــن لجميــع المعلميــن الحصــول عــى تعليــم وتدريــب شــامل وغيــر تمييــزي قبــل وأثنــاء 
عملهــم )D3S2(. يجــب أن تكــون خدمــات التدريــب والتعليــم مرنــة ومناســبة لالحتياجــات والتحديــات المحليــة، بمــا يف 
ــم  ــون كل معل ــب أن يك ــايع )D3S1(. يج ــوع االجتم ــة والن ــث الثقاف ــن حي ــتجيبة م ــن المس ــم المعلمي ــج تعلي ــك مناه ذل
قــادرًا عــى االنضمــام إىل ورش العمــل والتدريــب لدعــم ســالمتهم النفســية واالجتماعيــة وتطويــر الكفــاءات االجتماعيــة 
والعاطفيــة وتحســين مهاراتهــم. يجــب أن يحصــل كل معلــم أيًضــا عــى خدمــات الصحــة العقليــة والبدنيــة يف المــدارس 
وإحالتــه إىل الخدمــات المتخصصــة إذا احتــاج إليهــا. يجــب أن تكــون بيئتهــم الماديــة أيًضــا آمنــة ويمكــن الوصــول إليهــا 

 .)D2S2, D2S3(
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ما يه العوائق اليت تحول دون الوصول المتكائف خالل جهود سالمة المعلم؟

ــة،  	 ــة أو الديني ــات العرقي ــك الالجئيــن، األقلي ــات. ويشــمل ذل ــة تســتبعد المعلميــن مــن األقلي السياســات التمييزي
ــة.  ــن ذوي اإلعاق النســاء و المعلمي

يجب أن يكون لدى المعلمين شهادات مهنية أو شهادات جنسية حى يتمكنوا من العمل 	

تستخدم المدارس كمالجئ أو قواعد عسكرية أثناء حاالت الطوارئ 	

توجد حواجز مادية أو ال توجد آليات حماية للتعامل مع المخاطر يف الطريق إىل المدارس 	

ال توجد سياسات نقل وتوزيع مالئمة لأسرة ألطفال المعلمين 	

توصيات للوصول الفّعال المتكائف لرفاهية المعلم

تعزيز وصول المعلمين إىل خدمات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتمايع

التأكــد مــن حصــول المعلميــن عــى فــرص متســاوية للوصــول إىل برامــج جيــدة للصحــة النفســية  	
والدعــم النفــي االجتمــايع )مثــل النقــل الميســور التكلفــة واآلمــن ، ورعايــة األطفــال ، والمرافــق الــي 

يمكــن الوصــول إليهــا والتواصــل لأقليــات العرقيــة واللغويــة أو المعلميــن ذوي اإلعاقــة(.

الحفــاظ عــى ســالمة المعلميــن عنــد مشــاركتهم يف مشــاريع الصحــة النفســية والدعــم النفــي  	
االجتمــايع. الحفــاظ عــى ســرية المعلومــات الشــخصية والتعامــل مــع وصمــة العــار والتمييــز.

التواصــل مــع الجهــات الفاعلــة يف مجــال الحمايــة واألمــن إلنشــاء بروتوكــوالت أمنيــة وبنيــة تحتيــة  	
ــات الضعيفــة  مناســبة للحفــاظ عــى ســالمة المعلميــن، وخاصــة المعلميــن ذوي اإلعاقــة أو مــن الفئ

ــرى. األخ

ــي  	 ــم النف ــية والدع ــة النفس ــول إىل الصح ــن الوص ــون م ــن المعلم ــى يتمك ــة ح ــارات إحال ــاء مس إنش
االجتمــايع، وشــرحها لجميــع المعلميــن.
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خلق بيئة عمل تمكينية

مراجعــة سياســات االســتجابة لحــاالت الطــوارئ حــى ال يتــم اســتخدام المــدارس كمالجــئ أو قواعــد  	
عســكرية. ابحــث عــن مواقــع بديلــة

إزالة الحواجز المادية يف الطريق إىل المدارس وتوفير وسائل نقل آمنة للمعلمين وعائالتهم  	

تضميــن دعــم األســر، وخاصــة األطفــال، يف سياســات نقــل المعلميــن وتوظيفهــم -نشــرهم )المســاعدة  	
يف تســجيل التالميــذ يف مــدارس جديــدة وتوفيــر خدمــات رعايــة األطفــال للمعلميــن، عــى ســبيل 

المثــال(

المعلميــن شــاملة وغيــر تمييزيــة وتركّــز عــى  	 التأكــد مــن أن سياســات توظيــف وتعليــم وتدريــب 
اإلعاقــة( ذوي  والمعلميــن  )النســاء  المختلفــة  االحتياجــات 

	 )D4S1, D4S2, D5S2 وضع إجراءات للتعرف عى شهادات المعلمين النازحين أو الالجئين )انظر

اإلشــراف عــى المعلميــن وتدريبهــم، خاصــًة عنــد تعطــل التعلـّـم كمــا حــدث أثنــاء جائحــة  كوفيــد19-.  	
.)D3S1تدريبهــم عــى التدريــس عــن بعــد باســتخدام األدوات الرقميــة أو غيــر الرقميــة )انظــر

تعزيز صوت المعلم والتفويض والقيادة

مساعدة المعلمين عى اإلبالغ عن مشاكل الوصول بطريقة آمنة وسرية 	

منح المعلمين المهارات والفرص لجعل المدارس يف متناول الجميع يف المجتمع  	

تشــجيع المناهــج )D3S1( والمرونــة التربويــة )D3S3( حــى يتمكــن المعلمــون مــن منــح جميــع الطــالب  	
تعليًمــا جيــًدا يلــي احتياجاتهــم

ــن  	 ــة المعلمي ــم، وخاص ــراف به ــمية واالعت ــر الرس ــمية وغي ــات الرس ــة للترقي ــا عادل ــن فرًص ــح المعلمي من
النازحيــن  والمعلميــن  العرقيــة  النســاء واألقليــات  ذلــك  بمــا يف  اســتبعادهم،  يتــم  مــا  الذيــن غالبًــا 

اإلعاقــة  ذوي  والمعلميــن 

إشــراك المعلميــن بانتظــام، وخاصــة النســاء، والمعلميــن ذوي اإلعاقــة، وغيرهــم مــن الفئــات الضعيفــة  	
يف اختيــار الموقــع وتصميــم البنيــة التحتيــة للمــدارس؛ 

موارد داعمة للوصول المتكائف

إرشادات تشغيلية لـ إيكو ECHO )٢0١٩(: شمول األشخاص ذوي اإلعاقة يف عمليات  	
المساعدة اإلنسانية الممولة من االتحاد األورويب

	 )EENET( شبكة تمكين التعليم

https://inee.org/resources/inclusion-persons-disabilities-eu-funded-humanitarian-aid-operations
https://inee.org/resources/inclusion-persons-disabilities-eu-funded-humanitarian-aid-operations
https://inee.org/resources/inclusion-persons-disabilities-eu-funded-humanitarian-aid-operations
https://inee.org/resources/inclusion-persons-disabilities-eu-funded-humanitarian-aid-operations
https://www.eenet.org.uk/what-we-do/
https://www.eenet.org.uk/what-we-do/
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ــة  ــوارث الطبيعي ــلحة والك ــات المس ــة للنزاع ــة المكاني ــط الجغرافي ــم الخرائ ــاءة 6 )أداة(: رس إض
ــا. ــدارس ومبانيه ــرق الم ــكائف إىل ط ــول المت ــل الوص ــن أج م

لــدى مكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية )OCHA( موقعــان إلكترونيــان عــى شــبكة اإلنترنــت مفتوحــان 

المصدر)متاحــان مجانــا( لـــ تخطيــط و رســم خرائــط النزاعــات والكــوارث الطبيعيــة. قــد تســاعدك هــذه األدوات عــي:

تحســين مســتوى المســاواة يف الوصــول إىل التعليــم والتعلـّـم ودعــم الصحــة النفســية والدعــم النفــي  	
االجتمايع 

إيجاد المخاطر المحيطة بالمدارس  	

تخطيط النقل المدريس للمعلمين ) المواصالت(  	

إيجــاد طــرق آمنــة وفّعالــة لنقــل معــدات الحمايــة الشــخصية، معــدات الميــاه والصــرف الصحــي  	
والنظافــة العامــة، األدويــة، الطعــام، أو مــوارد التعليــم 

)١( تبــادل البيانــات اإلنســانية )humdata.org( و )٢( فريــق خريطــة الشــارع المفتــوح اإلنســانية )hotosm.org( واللــذان 
يســاعدان المعلميــن عــى »إنشــاء سياســات ُمكيّفــه بشــكل جيــد جــدا بحيــث تضمــن اســتجابة نظــام التعليــم« 
ــة -  ــوم والثقاف ــم والعل ــدة للتعلي ــم المتح ــب األم ــوي - مكت ــط الترب ــدويل للتخطي ــد ال ــة )المعه ــات المحلي لالحتياج
ــوي ومركــز جيســبو  ــدويل للتخطيــط الترب ــل أداة المعهــد ال ــخ(. وأنهــم يســتخدمون أدوات مث اليونســكو، بــدون تاري
)GISPO( لنظــم المعلومــات الجغرافيــة لفهــم مــدى ســهولة الوصــول إىل المــدارس وكــم يه آمنــة. يمكــن اســتخدام 
 )ACLED( ــداث ــات األح ــلحة وبيان ــات المس ــع النزاع ــروع موق ــة بمش ــس )Conflict Pulse( الخاص أداة كونفليكت-بل
لتتبــع االتجاهــات المتوقعــة يف ســلوك الجهــات الفاعلــة يف النزاعــات. يمكــن أن يســاعدك هــذا يف توفيــر الخدمــات 

األساســية ودعــم عمليــات األمــان لحمايــة المعلميــن ودعمهــم.

http://hotosm.org/
http://humdata.org/
http://www.iiep.unesco.org/en/our-expertise/geospatial-data-educational-planning-and-management
http://www.iiep.unesco.org/en/our-expertise/geospatial-data-educational-planning-and-management
http://www.iiep.unesco.org/en/our-expertise/geospatial-data-educational-planning-and-management
http://www.iiep.unesco.org/en/our-expertise/geospatial-data-educational-planning-and-management
http://www.iiep.unesco.org/en/our-expertise/geospatial-data-educational-planning-and-management
http://www.iiep.unesco.org/en/our-expertise/geospatial-data-educational-planning-and-management
http://www.iiep.unesco.org/en/our-expertise/geospatial-data-educational-planning-and-management
http://www.iiep.unesco.org/en/our-expertise/geospatial-data-educational-planning-and-management
http://www.iiep.unesco.org/en/our-expertise/geospatial-data-educational-planning-and-management
http://www.iiep.unesco.org/en/our-expertise/geospatial-data-educational-planning-and-management
http://www.iiep.unesco.org/en/our-expertise/geospatial-data-educational-planning-and-management
http://www.iiep.unesco.org/en/our-expertise/geospatial-data-educational-planning-and-management
http://www.iiep.unesco.org/en/our-expertise/geospatial-data-educational-planning-and-management
http://www.iiep.unesco.org/en/our-expertise/geospatial-data-educational-planning-and-management
http://www.iiep.unesco.org/en/our-expertise/geospatial-data-educational-planning-and-management
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)D2S2( المعيار ٢: الحماية والرفاه

والمعلميــن  للمتعلميــن  االجتماعيــة  النفســية  والرفاهيــة  الحمايــة  وتعــزّز  وســليمة  آمنــة  التعلــم  بيئــات 
التعليــم. يف  اآلخــرون  والعاملــون 

ماذا يعين كل من الدعم واإلشراف يف التعليم يف حاالت الطوارئ، وكيف يمكنهما تعزيز رفاهية المعلم؟

ــر 
ّ
يجــب أن يكــون لبيئــات التعلـّـم الــي تعــزّز رفاهيــة المعلــم خططــاً للحــد مــن خطــر الكــوارث وإدارتهــا. ويجــب أن توف

خدمــات الدعــم النفــي االجتمــايع والنظــر يف كيفيــة الحفــاظ عــى الســالمة للوصــول إىل المــدارس. يجــب أن تتبــع 
بيئــات التعلـّـم إطــار عمــل داكار، ليتمكـّـن المعلمــون مــن العمــل يف بيئــات »تعــزّز التفاهــم المتبــادل والســالم والتســامح، 
والــي تســاعد عــى منــع العنــف والنزاعــات«. مــن المهــم أيضــاً مناقشــة احتياجــات المعلميــن المعرضيــن للخطــر، مثــل 
أولئــك الذيــن نجــوا مــن العنــف القائــم عــى النــوع االجتمــايع والعنــف الجنــي أو المعلميــن الذيــن يعانــون مــن إعاقــة. 

ما يه الحواجز اليت تحول دون الحماية والرفاهية خالل جهود رفاهية المعلم؟

إن االفتقــار إىل التنســيق )D1S2( مــع قطــايع الحمايــة واألمــن والجهــات الفاعلــة يف النزاعــات يجعــل مــن  	
الصعــب تحقيــق نتائــج الســالمة واألمــن للمعلميــن. 

قــد ال تكــون أنظمــة اإلحالــة وخدمــات الصحــة النفســية المتخصصــة متاحــة، أو يمكــن الوصــول إليهــا، أو مجديــة  	
وممكنــة اإلنشــاء ، ممــا يحــد مــن قــدرات المعلميــن عــى طلــب الدعــم المناســب للظــروف الشــديدة والضيق.

يتردد المعلمون يف اإلبالغ عن العنف ألنهم ال يستطيعون القيام بذلك بأمان وسرية  	

ــن  	 ــة المعلمي ــؤدي إىل إصاب ــد ي ــا ق ــبين مم ــر مناس ــايئ غي ــم القض ــة والدع ــايع، الحماي ــي االجتم ــم النف الدع
ــم ــرر به ــاق الض ــية أو إلح ــات نفس بصدم

ــن أن  	 ــي يمك ــبين وال ــايع غيــر مناس ــي اإلجتم ــم النف ــية والدع ــة النفس ــراف للصح ــج تدريــب وإش وضــع برام
تــؤدي إىل إصابــة المعلميــن بصدمــات نفســية أو إلحــاق الضــرر بهــم

https://www.right-to-education.org/resource/dakar-framework-action
https://www.right-to-education.org/resource/dakar-framework-action
https://www.right-to-education.org/resource/dakar-framework-action
https://www.right-to-education.org/resource/dakar-framework-action
https://www.right-to-education.org/resource/dakar-framework-action
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توصيات للحماية الفعاّلة لرفاهية المعلم

تعزيز وصول المعلمين إىل خدمات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتمايع

تعزيــز الوصــول إىل خدمــات وأنشــطة الصحــة النفســية والدعــم النفــي االجتمــايع عــى جميــع  	
المســتويات )بمــا يف ذلــك االحتياجــات األساســية، األمــن، األســرة والمجتمــع ،الدعــم المركــز وغيــر 

المتخصــص، و الدعــم المتخصــص(

تعزيــز المســاعدة النفســية للمعلميــن بدعــم مــن عضــو من/ممثــل عــن المجتمــع، األســر، القــادة  	
)D1S1 الدينييــن، ومنظمــات المجتمــع المــدين )انظــر

استخدم مهارات الدعم النفي االجتمايع األساسية 	

مساعدة المعلمين عى دعم بعضهم البعض من خالل الدعم بين األقران الرسمي 	

المســاعدة يف إنشــاء مشــاريع دعــم فرديــة أو جماعيــة عامــة، ومراقبتهــا للتأكــد مــن تنفيــذ المشــاريع  	
بشــكل صحيــح

البحث عن مزودي خدمة متخصصين وإنشاء أو تعزيز مسارات اإلحالة  	

ــياق، وأن  	 ــب الس ــايع تناس ــي اإلجتم ــم النف ــية والدع ــة النفس ــات الصح ــوارد وخدم ــن أن م ــد م التأك
)D2S1( تكــون ميســورة التكلفــة وشــاملة وتــرايع النــوع االجتمــايع

خلق بيئة عمل تمكينية

إذا كانــت المــدارس بعيــدة جــداً عــن متنــاول المعلميــن والمتعلميــن للوصــول بأمــان، شــجعهم عــى  	
االلتقــاء يف مــدارس فرعيــة )أو »تابعــة« أو »فرعيــة«( قريبــة مــن المنــزل

تعزيز المباين أو الجدران المحيطة واستخدام حراس لأمن  	

منح المعلمين السكن بموقع قريب، وخاصة المعلمين المعرضين للخطر 	

وضــع ميثــاق ومدونــة قواعــد الســلوك يتبــع إطــار عمــل داكار، والتأكــد مــن أن مديــري المــدارس  	
واإلشــراف التدريــب  أنشــطة  يف  يناقشــونها  والوطنيــة  المحليــة  والســلطات 

قــم بإنشــاء لجنــة رســمية للصحــة النفســية يف المــدارس لمســاعدة المعلميــن عــى إكمــال خطــط  	
الرفاهيــة النفســية والعنايــة بأنفســهم 

تنظيــم تدريــب أســايس منتظــم عــى الدعــم النفــي االجتمــايع و مشــاريع فرديــة أو جماعيــة خــارج  	
جــداول المعلميــن 

وظف مستشارين يف المدرسة ونقاط اتصال للصحة النفسية والدعم النفي االجتمايع 	

مســاعدة المعلميــن يف جمــع األمــوال للمــوارد والوجبــات الخفيفــة والمشــروبات والمــواد مثــل الــورق  	
واألقــالم

قــم بتضميــن معاييــر الحمايــة والرفاهيــة يف سياســات النظــام التعليمــي و أطــر العمــل القانونيــة )انظــر  	
D5S1 لمزيــد مــن المعلومــات(
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تعزيز صوت المعلم والتفويض والقيادة

دعــوة المعلميــن إلجــراء تقويــم لأخطــار حــى يفهمــوا احتياجــات وأولويــات الحمايــة. القيام بإشــراكهم  	
يف أنشــطة الوقايــة مــن الكــوارث وإدارتهــا حيــث يمكنهــم إنشــاء خطــط الجهوزيــة لحالــة الطــوارئ 

واتخــاذ القــرارات بشــأن تدابيــر الســالمة

ــا  	 ــون إليه ــي يحتاج ــم ال ــات الدع ــا يه خدم ــار، م ــة الع ــل وصم ــك تقلي ــف يمكن ــن كي ــؤال المعلمي س
ويريدونهــا، وكيــف يمكــن مســاعدتهم يف إنشــاء مســارات إحالــة يســهل الوصــول إليهــا

تدريــب المعلميــن عــى الدعــم النفــي االجتمــايع األساســية )مثــل اإلســعافات األوليــة النفســية(  	
وتقديــم مشــاريع دعــم فرديــة أو جماعيــة 

ــوارد  	 ــم م ــهم. منحه ــة أنفس ــم وحماي ــين رفاهيته ــول تحس ــد ح ّــم المزي ــى تعل ــن ع ــجيع المعلمي تش
ــالً( ــة، مث ــة والعاطفي ــارات االجتماعي ــة المه ــتقل )تنمي ــكل مس ــتخدامها بش ــم اس ــة يمكنه تعليمي

الموارد الداعمة للحماية والرفاهية

إطار عمل داكار مكتب األمم المتحدة للتعليم والعلوم والثقافة - اليونسكو )٢000( 	

االتحــاد الــدويل لجمعيــات الصليــب والهــالل األحمــر )٢0١8( مثــال عــى الدعــم النفــي االجتمــايع األســايس:  	
اإلســعافات األوليــة النفســية

مثال عى الدعم المركّز وغير المتخصص )وضع البرامج الفردية(: إدارة المشاكل  	

أمثلــة عــى الدعــم المركـّـز وغيــر المتخصــص )إعــداد البرامــج الجماعيــة(: برنامــج شــجرة الحيــاة )مبــادرة الدعــم  	
الشــخيص  الجمــايع  العــالج  تاريــخ(؛  بــدون  الكاثوليكيــة،  النفــي االجتمــايع اإلقليميــة وخدمــات اإلغاثــة 

لالكتئــاب )منظمــة الصحــة العالميــة، ٢0٢0(

المبــادئ التوجيهيــة للجنــة الدائمــة المشــتركة بيــن الــوكاالت بشــأن الصحــة النفســية والدعــم النفــي االجتمايع  	
يف حاالت الطــوارئ )٢00٧(: 

ــات نفســية شــديدة  	 ــون مــن اضطراب ــن يعان ــة لأشــخاص الذي ــر الوصــول إىل الرعاي ورقــة العمــل 6.٢: توفي
)ص ١٢٣ - ١٣١(

ورقة العمل 6.٥ : تقليل الضرر المرتبط بالكحول والمواد األخرى )ص ١٤٢ - ١٤٧( 	

https://www.right-to-education.org/resource/dakar-framework-action
https://pscentre.org/?resource=a-guide-to-psychological-first-aid-for-red-cross-red-crescent-societies&wpv_search=true
https://apps.who.int/iris/handle/10665/206417
https://apps.who.int/iris/handle/10665/206417
https://apps.who.int/iris/handle/10665/206417
https://repssi.org/product/tree-of-life/
https://repssi.org/product/tree-of-life/
https://repssi.org/product/tree-of-life/
https://repssi.org/product/tree-of-life/
https://repssi.org/product/tree-of-life/
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-MSD-MER-16.4
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-MSD-MER-16.4
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-task-force-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/iasc-guidelines-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings-2007
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-task-force-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/iasc-guidelines-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings-2007
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-task-force-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/iasc-guidelines-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings-2007
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-task-force-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/iasc-guidelines-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings-2007


47

ــة  ــاعدة والرعاي ــت )المس ــح الوق ــاق ومن ــة والعن ــاعدة والعناي ــادرة المس ــادرة(: مب ــاءة 7 ) مب إض
ــن. ــتاهان، الفلبي ــم( كوموس ــري التعلي ــت لمناص ــاق والوق والعن

T.A.Y.O. Naman! )Tulong, Alaga, Yakap at Oras para sa mga Tagapagtaguyod ng Edukasyon(  

مبــادرة المســاعدة والعنايــة والعنــاق ومنــح الوقــت )T.A.Y.O(. موقــع نامــان! * هــو مــورد عبــر اإلنترنــت ألعضــاء هيئــة 
 .)DepEd( التدريــس وغيــر المدرســين يف وزارة التعليــم الفلبينيــة

النقطــة الرئيســية يف البرنامــج يه )»نحــن هنــا مــن أجلــك«( »Nandito kami para sa inyo« . مبــادرة المســاعدة 
 »tayo« ــة ــة الفلبيني ــايع يف الكلم ــل الجم ــرة العم ــى فك ــد ع ــان! يؤك ــت )T.A.Y.O(. نام ــح الوق ــاق ومن ــة والعن والعناي
ويســلط الضــوء عــى قــدرة المجتمعــات عــى الوقــوف، أو »tayo«، يف األزمــات. اســتخدم البرنامــج المالحظــات 
والتغذيــة الراجعــة مــن االســتطالعات ومناقشــات مجموعــات التركيــز لتطويــر المفهــوم والــي تعمــل مــن خــالل: ١( 
سلســلة نــدوات عامــة عــى الويــب، و ٢( جلســة »kumustahan« )أو اجتمــاع عبــر اإلنترنــت( المتعمقــة و القائمــة عــى 

الفــن عبــر تطبيــق زووم.

المصدر: إضاءة عى استبيان - جوان جريس الماد ، إدارة التعليم
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)D2S3( المعيار 3: المرافق والخدمات

تعــزز مرافــق التعليــم ســالمة ورفاهيــة المتعلميــن والمعلميــن العاملــون اآلخــرون يف التعليــم والــي ترتبــط 
ــة. ــة والحماي ــة والنفســية االجتماعي بخدمــات الصحــة والتغذي

ما يه المرافق والخدمات المهمة يف التعليم يف حاالت الطوارئ وكيف يمكنها تعزيز رفاهية المعلم؟

ــم  ــم. فيجــب أن تكــون المــدارس ومســاحات التعلي ــة المعل ــة مهمــة جــداً لرفاهي ّــم اآلمن ــم و التعل ــات التعلي ــر بيئ تعتب
األخــرى ســهلة الوصــول وآمنــة وتشــمل المرافــق والخدمــات الــي يحتاجهــا المعلمــون. ويجــب أن تحتــرم االختالفــات 
يف النــوع االجتمــايع والعمــر واإلعاقــة وأن تكــون يف مناطــق آمنــة لجميــع المعلميــن والتالميــذ. ويف حــاالت الطــوارئ، 
يمكــن أن يواجــه المعلمــون العديــد مــن المخاطــر األمنيــة، بمــا يف ذلــك النزاعــات المســلحة والعنــف القائــم عــى النــوع 

االجتمــايع وســوء المعاملــة والمخاطــر البيئيــة والصحيــة.

ما يه العوائق اليت تعترض المرافق والخدمات خالل جهود رفاهية المعلم؟

أال توجــد آليــات أو سياســات أمنيــة و قواعــد لحمايــة المعلميــن والمتعلميــن، بمــا يف ذلــك عمليــات تقييــم  	
النزاعــات والمخاطــر والتخطيــط 

أماكن التّعلم سيئة البناء وخطيرة 	

المدارس تستخدم كمالجئ مؤقتة أو قواعد عسكرية 	

ال توجد معلومات كافية حول مواقع المدارس اآلمنة أو كيفية حماية المعلمين  	

	  )WASH( ال توجد موارد ومرافق للصحة والتغذية والمياه والصرف الصحي والنظافة

	 )WASH facilities( ال توجد مرافق خاصة للنساء للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية

توقف تنفيذ برامج / مشروعات التغذية المدرسية والخدمات الصحية يف المدرسة 	

الفصول الدراسية مكتظة وال توجد مواد ومرافق تعليمية كافية  	

توصيات للمرافق والخدمات الفّعالة لرفاهية المعلم

تعزيز وصول المعلمين إىل خدمات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتمايع

منــح المعلميــن الحمايــة ومرافــق للنظافــة والصحــة والتغذيــة. ضــع يف اعتبــارك النــوع االجتمــايع  	
والعمــر واإلعاقــات )انظــر D1S2 لمزيــد مــن التنســيق(

تأكــد مــن أن جميــع المعلميــن يمكنهــم الوصــول إىل خدمــات الصحــة النفســية والدعــم النفــي  	
االجتمــايع )انظــر D2S2 لمزيــد مــن المعلومــات حــول الحمايــة والرفاهيــة( 

ــن  	 ــة للمعلمي ــات الحماي ــالل آلي ــن خ ــالَ م ّــم ) مث ــة للتعل ــات اآلمن ــق البيئ ــة لخل ــن والحوكم ــداد األم إع
للوصــول إىل الطــرق المدرســية والمــدارس يف حــاالت الطــوارئ واألزمــات(
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خلق بيئة عمل تمكينية

	  D1S3 جعــل تدريــب المعلميــن عــى الحمايــة واالســتجابة للطــوارئ جــزء مــن سياســة المدرســة  )انظــر
لمزيــد مــن االســتجابة(

امنــح الموظفيــن أدواراً واضحــة وقــم بتدريبهــم عــى إدارة األزمــات وحــاالت الطــوارئ مثــل الهجمــات  	
عــى المــدارس أو الكــوارث الطبيعيــة أو مشــاكل الصحــة والنظافــة

التعامــل مــع المخاطــر الــي تهــدد ســالمة المعلميــن يف المدرســة ويف الطريــق إىل المدرســة. قــّدم  	
للمعلميــن وســيلة نقــل آمنــة. ســاعد المعلميــن عــى اإلبــالغ عــن ســوء المعاملــة أو األذى بأمــان وســرية 

)انظــر D2S2 لمزيــد مــن المعلومــات حــول الحمايــة والســالمة(

ــات  	 ــة أو مخيم ــق الريفي ــة يف المناط ــا خاص ــي تحتاجه ــدات ال ــدارس المع ــالك الم ــى امت ــرص ع الح
الالجئيــن )اإلضــاءة والحواســيب ومعــدات المختبــرات(. توفيــر األثــاث والمــواد التعليميــة

	  D3S3 التأكــد مــن أن المــدارس والمــواد متاحــة للمعلميــن والطــالب ذوي االحتياجــات الخاصــة )انظــر
حــول التعليــم والتعلـّـم، D3S4 حــول تقويــم نتائــج التعلـّـم لمعرفــة المزيــد عــن مــوارد التعليــم والتعلـّـم(

الحــرص عــى امتــالك المــدارس لمرافــق الميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة الصحيــة مخصصــة للفتيــات  	
وللنســاء فقــط.

العمــل مــع الخدمــات المتخصصــة للمعلميــن ذوي االحتياجــات اإلضافيــة )الممرضــات المؤهــالت  	
والمهنييــن الصحييــن واألخصائييــن(

يف  	 األطفــال  رعايــة  عــن  بمعلومــات  تزويدهــم  أو  المدرســة  يف  للمعلميــن  األطفــال  رعايــة  توفيــر 
اللــوايت يف كثيــر مــن األحيــان يُتوقــع منهــن رعايــة األطفــال المجتمــع. هــذا مهــم بشــكل خــاص للنســاء 

تعزيز صوت المعلم والتفويض والقيادة

المشــاركة يف تصميــم المــدارس اآلمنــة مــع المعلميــن مــن خــالل دمــج أصواتهم يف هندســة المدرســة  	
وخدمــات الجدولــة. الحــرص عــى ســماع صــوت المعلميــن المهمشــين مثــل النســاء والمعلميــن 

النازحيــن

اسأل المعلمين عما إذا كانت المرافق والخدمات تلي احتياجاتهم  	

ــوا  	 ــية إذا رغب ــات المدرس ــق والخدم ــال يف المراف ــاط اتص ــادة ونق ــوا ق ــة ليكون ــن الفرص ــح المعلمي امن
ــك بذل

الموارد الداعمة للمرافق والخدمات

رســم خرائــط جغرافيــة مكانيــة للنــزاع المســلح والكــوارث الطبيعيــة مــن خــالل مكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق  	
الشــؤون اإلنســانية - مشــاركة وتبــادل البيانــات اإلنســانية )humdata.org( و فريــق خرائــط الشــوارع المفتوحــة 

ــم( للشــؤون اإلنســانية )hotosm.org( )انظــر أيضــاً D1S3 حــول التقوي

http://humdata.org/
http://hotosm.org/
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إضــاءة 6 )أداة(: رســم الخرائــط الجغرافيــة المكانيــة للنزاعــات المســلحة والكــوارث الطبيعيــة مــن 
أجــل الوصــول المتــكائف إىل طــرق المــدارس ومبانيهــا.

يعــد المجلــس النرويجــي لالجئيــن منظمــة دوليــة غيــر حكوميــة يقــدم »لــوازم« تعليميــة للمعلميــن والمــدارس يف 
ــع.  ــر مدق ــببت يف فق ــاس وتس ــن الن ــد م ــزوح العدي ــال إىل ن ــة يف فنزوي ــة االقتصادي ــم. أدت األزم ــاء العال ــع أنح جمي
توقــف العديــد مــن األطفــال والمراهقيــن عــن الذهــاب إىل المدرســة. يختــار المجلــس النرويجــي لالجئيــن المعلميــن 
والمــدارس األضعــف حــاالً مــع العديــد مــن الطــالب المعرضيــن للخطــر، ويوفــر للمعلميــن مــوارد التدريــس والتعلـّـم. 
كمــا أنــه يمنــح الطــالب حقائــب ظهــر تحتــوي عــى لــوازم مدرســية، ويديــرون ورش عمــل ويدعمــون اتحــادات 

ــة يف المدرســة. ــة عمــل تمكيني ــق بيئ ــم لمســاعدة المعلميــن وخل ــن والمعلمــات ومجالــس التعلي المعلمي

المصدر: دراسة استقصائية عى سبيل المثال لتسليط الضوء- كارلوس خافيير بينيا، المجلس النرويجي لالجئين
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3. استراتيجيات لدعم رفاه المعلمين يف النطاق 3

»اعتقــدت أن هــذه األنشــطة لــم تكــن مناســبة يل، لكنــي تعلمــت أننــا جميعــاً البشــر 
بحاجــة إىل هــذا - كيــف نكــون أكثــر وعيــاً، وكيــف نســتريح و نســترخي«.

ماريا غوادالويب ألفارينغا، معلمة، السلفادور

ــر عــى الفــور. شــعر الطــالب بالراحــة  ــذ مــع أحــد الصفــوف والحظــت التأثي ــدأت التنفي »ب
وتحدثــوا كثيــراً عــن مشــاعرهم. بــدأت أفهــم ســلوكهم وبــدأت يف بنــاء قنــوات اتصــال 

معهــم«.

عثمان، معلم، فلسطين

النطاق 3: التعليم والتعلّم 

)D3S1( المعيار ١: المناهج الدراسية

وتســتخدم المناهــج الدراســية ذات الصلــة ثقافيــاً واجتماعيــاً ولغويــاً لتوفيــر التعليــم الرســمي وغيــر الرســمي 
بمــا يتناســب مــع الســياق واالحتياجــات الخاصــة للمتعلميــن.

ما يه المناهج الدراسية يف التعليم يف حاالت الطوارئ وكيف يمكن أن تعزز رفاهية المعلم؟

ــن  ــة. م ــم اليومي ــه قراراته ــم وتوجي ــط درس المعل ــاس خط ــية يه أس ــج الدراس ّــم يف المناه ــداف التعل ــوى وأه المحت
الصعــب عــى المعلميــن تدريــس مناهــج دراســية قديمــة ال تلــي احتياجــات طالبهــم. عندمــا ال توجــد مــواد تكميليــة أو 

مــوارد تدريــس وتعلـّـم،  يعــاين المعلمــون مــن المزيــد مــن التوتــر واإلرهــاق الوظيــي. 
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ما يه الحواجز المتصلة بالمناهج الدراسية خالل جهود رفاهية المعلمين؟

المناهــج الدراســية الــي ال تركّــز عــى المهــارات االجتماعيــة والعاطفيــة أو تتعامــل مــع احتياجــات الصحــة  	
العقليــة والرفاهيــة النفســية واالجتماعيــة للمجتمــع والحمايــة.

المناهــج الدراســية الــي ال تغــي االســتعداد للطــوارئ أو مواضيــع االســتجابة، وبالتــايل فــإن المعلميــن والطالب  	
غير مســتعدين 

ــة األخــرى. يمكــن أن  	 ــب النمطي ــة أو القوال ــة، الديني ــة، الجنــس، اإلثني ــز عــى القومي المناهــج الدراســية الــي تركّ
ــز والكراهيــة تجــاه بعــض المعلميــن )والطــالب( يزيــد ذلــك مــن التميي

ــون  	 ــن ينتم ــال الذي ــبيل المث ــى س ــالب )ع ــن و/أو الط ــوي للمعلمي ــوع اللغ ــرايع التن ــي ال ت ــية ال ــج الدراس المناه
ــن( ــن الالجئي ــة أو م ــات اإلثني لأقلي

المناهــج الدراســية الــي ال يتــم تحديثهــا بانتظــام بحيــث يتعيــن عــى المعلميــن القيــام بعمــل إضــايف للعثــور  	
عــى المــوارد ذات الصلــة 

المناهــج الدراســية الــي ال تقــدم المشــورة بشــأن نهــج التمايــز للمتعلميــن ذوي االحتياجــات التعليميــة المتنوعة.  	
غالبــاً مــا يقــوم المعلمــون يف حــاالت الطــوارئ بتدريــس الفصــول الدراســية متعــددة الصفــوف، أو المتعلميــن 

الذيــن ليــس لديهــم مهــارات تأسيســية، لذلــك يحتاجــون إىل التمايــز 

 يؤدي التفتيش عى المعلمين واإلشراف إىل الضغط عليهم لإلسراع يف المنهج الدرايس  	

عــدم اعتــراف الحكومــات المحليــة وحكومــات البلــدان المضيفــة بالمناهــج الدراســية الــي تُــّدرس لالجئيــن  	
ــن  ــن الذي ــن أو النازحي ــن الالجئي ــن و للمعلمي ــالب الالجئي ــم الط ــبة لتعلي ــكلة بالنس ــذه مش ــاً. ه ــن داخلي والنازحي

ــرهم. ــع أس ــون م ينتقل

عــدم إشــراك المعلميــن والطــالب يف تصميــم المناهــج الدراســية وتعديلهــا، لــذا فــإن المحتــوى غيــر ذي صلــة  	
بهــم

المناهج الدراسية والمواد التعليمية إلزامية وال تمنح المعلمين حرية االبتكار أو التكييف  	

توصيات بشأن مناهج دراسية فعاّلة لرفاه المعلمين

تعزيز وصول المعلمين إىل خدمات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتمايع

النفســية  	 والرفاهيــة  النفســية  للصحــة  صراحــة  تعزيزهــا  مــن  للتأكــد  الدراســية  المناهــج  مراجعــة 
والعاطفيــة. االجتماعيــة  المهــارات  تنميــة  ذلــك  يف  بمــا  واالجتماعيــة 

التأكــد مــن أن المناهــج والكتــب المدرســية وغيرهــا مــن المــواد التكميليــة تشــجع التنــوع واإلدمــاج وأال  	
تكــون متحيــزة ضــد النســاء والفتيــات، الالجئيــن، النازحيــن، األقليــات اإلثنيــة، األشــخاص ذوي اإلعاقــة، أو 

األطفــال المرتبطيــن بالقــوات أو الجماعــات المســلحة.

التأكــد مــن أن المناهــج والكتــب المدرســية والمــواد األخــرى تناقــش وصمــة العــار والتمييــز المرتبطيــن  	
بالصحــة النفســية والدعــم النفــي االجتمــايع.
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خلق بيئة عمل تمكينية

ــية  	 ــج الدراس ــل المناه ــا )مث ــب له ــوارئ والتأه ــاالت الط ــتجابة لح ــي االس ــية تغ ــج دراس ــم مناه تصمي
المراعيــة للنزاعــات و التوعيــة باألخطــار(. يجــب أن تكــون المهــارات والمعرفــة يف المناهــج الدراســية ذات 

صلــة بالمعلميــن )والطــالب( 

إنشــاء مــواد تكميليــة بمــا يف ذلــك الكتــب المدرســية وأدلــة للمعلميــن، لمســاعدة المعلميــن عــى  	
تدريــس المناهــج الدراســية وتكييفهــا )مثــل مــن خــالل التدريــس المتمايــز(

ــب  	 ــم والتدري ــوم أو اآلالت يف التعلي ــرات للعل ــدات المختب ــل مع ــدات )مث ــة والمع ــة التحتي ــر البني توفي
ــا  ــك التكنولوجي ــع المــواد يف المناهــج الدراســية. يتضمــن ذل التقــي والمهــي( والمــوارد لتدريــس جمي
)مثــل األجهــزة المســاعدة وأجهــزة القــراءة اإللكترونيــة( والمــوارد البشــرية )مثــل معلمــي التربيــة الخاصــة 

ومترجمــي لغــة اإلشــارة( لتدريــس المناهــج الدراســية وتكييفهــا لجميــع المتعلميــن.

استخدام الدعم المقدم من منظمات وقادة المؤسسات المحلية )انظر D1S1( من أجل:  	

وضع مواد تعليمية وتعلّمية محلية للمناهج الدراسية  	

استخدام المساحات المجتمعية أو الموارد إلثراء تجربة التعلّم 	

تدريب وبناء المهارات لتعليم المناهج الدراسية 	

تدريــب المعلميــن عــى التدريــس عــن بعــد باســتخدام األدوات الرقميــة أو غيــر الرقميــة أو المــواد  	
.)D2S1 مفتوحــة المصدر)متاحــة مجانيــا( بمــا يف ذلــك المــوارد التعليميــة المجانيــة  )انظــر

تعزيز صوت المعلم والتفويض والقيادة

تصميــم وتطويــر المناهــج الدراســية مــع المعلميــن )والطــالب(. قــم بإشــراك المعلميــن ذوي الخبــرات  	
و الهويــات المتنوعــة، ومنــح جميــع المعلميــن فرصــة لمشــاركة آرائهــم والمســاعدة يف اتخــاذ القــرارات

مناصــرة اســتقاللية المناهــج الدراســية. الســماح للمعلميــن بالتكييــف واتخــاذ ترتيبــات تيســيرية معقولــة  	
ال ســيما للطــالب الالجئيــن أو النازحيــن والمتعلميــن ذوي اإلعاقــة  

الموارد الداعمة لوضع المناهج الدراسية

اليونيسيف )٢0١٢( الحد من مخاطر الكوارث يف المناهج الدراسية: دراسات حالة من ثالثين بلد 	

https://www.preventionweb.net/files/26470_drrincurriculamapping30countriesfin.pdf
https://www.preventionweb.net/files/26470_drrincurriculamapping30countriesfin.pdf
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إضــاءة 6 )أداة(: رســم الخرائــط الجغرافيــة المكانيــة للنزاعــات المســلحة والكــوارث الطبيعيــة مــن 
أجــل الوصــول المتــكائف إىل طــرق المــدارس ومبانيهــا.

تــم اســتخدام دليــل مناهــج الصحــة النفســية المدرســية األفريقيــة ألول مــرة يف مــالوي لدمــج اإللمــام بالقــراءة 
والكتابــة يف مجــال الصحــة النفســية يف المناهــج الدراســية. تعلـّـم ٢١8 معلمــاً )مدرســون وقــادة نــوادي شــبابية( عــى 
المنهــج الــدرايس يف ورشــة عمــل تدريبيــة مدتهــا ٣ أيــام )كوتشــر وآخــرون، ٢0١٥(. كمــا تمــت ترجمــة منهــج اإللمــام 
بالقــراءة والكتابــة يف مجــال الصحــة النفســية إىل اللغــة الســواحيلية وتــم تعديلــه الســتخدامه يف تنزانيــا. أكمــل 
ــن  ــذايت للمعلمي ــم ال ــية التقيي ــج الدراس ــمل المناه ــرون، ٢0١6(. تش ــر وآخ ــام )كوتش ــدة ٣ أي ــب لم ــاً التدري 6١ مدرس

ومعلومــات عمــا يــي: 

مفاهيم الصحة النفسية  	

أهمية الصحة النفسية اإليجابية 	

وصمة العار والتمييز 	

طلب المساعدة وإيجاد الدعم 	

يف كلتــا الحالتيــن، أدى منهــج محــو األميــة يف مجــال الصحــة النفســية إىل زيــادة المعرفــة بالصحــة النفســية وتقليــل 
وصمــة العــار )كوتشــر وآخــرون، ٢0١٥؛ كوتشــر وآخــرون، ٢0١6(. ربمــا قــد ســاعد المعلميــن يف تنزانيــا عــى التحّســن 

يف طلــب المســاعدة )كوتشــر وآخــرون، ٢0١6(.

https://www.mhinnovation.net/sites/default/files/downloads/innovation/tools/African%20School%20Mental%20Health%20Curriculum.pdf
https://www.mhinnovation.net/sites/default/files/downloads/innovation/tools/African%20School%20Mental%20Health%20Curriculum.pdf
https://www.mhinnovation.net/sites/default/files/downloads/innovation/tools/African%20School%20Mental%20Health%20Curriculum.pdf
https://www.cambridge.org/core/journals/global-mental-health/article/improving-malawian-teachers-mental-health-knowledge-and-attitudes-an-integrated-school-mental-health-literacy-approach/5443FB537EA7B03A084579FD67E06D53
https://www.cambridge.org/core/journals/global-mental-health/article/improving-malawian-teachers-mental-health-knowledge-and-attitudes-an-integrated-school-mental-health-literacy-approach/5443FB537EA7B03A084579FD67E06D53
https://ijmhs.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13033-016-0082-6
https://ijmhs.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13033-016-0082-6
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المعيار ٢: التدريب والتطوير المهين والدعم )النطاق 3 المعيار ٢(

يشــارك أفــراد المجتمــع المحــي بفعاليــة وشــفافية ودون تمييــز يف تحليــل اســتجابات التعليــم، تخطيطهــا، 
تصميمهــا، تنفيذهــا، رصدهــا وتقييمهــا. يتلــى المعلمــون والعاملــون اآلخــرون يف التعليــم تدريبــاً دوريــاً 

ــروف. ــات والظ ــاً لالحتياج ــاً وفق ــباً ومنظم ومناس

مــا هــو التدريــب، التطويــر المهــين )PD(، والدعــم يف التعليــم يف حــاالت الطــوارئ وكيــف يمكنــه تعزيــز رفــاه 
المعلميــن؟

 إّن منــح المعلميــن تطويــر مهــي عــايل الجــودة وقائــم عى المــدارس ومســتمر يوفر المهــارات والمعرفة الــي يحتاجون 
إليهــا ألداء وظائفهــم جيــداً وإدارة التحديــات يف العمــل. ويرتبــط هــذا بصــورة مباشــرة بجوانــب رفــاه المعلميــن، مثــل 
ــم إلدارة  ــة ومهــارات التأقل ــة االجتماعي ــر الكفــاءات العاطفي ــن عــى تطوي ــه أن يســاعد المعلمي ــة. ويمكن الكفــاءة الذاتي
اإلرهــاق واإلجهــاد.  ولكــن جعــل المعلميــن يقومــون بتطويــر مهــي للمعلميــن غيــر ذي صلــة يمكــن أن يفاقــم اإلجهــاد، 

القلــق، وعــدم الرضــا.

ما يه العوائق اليت تحول دون التدريب، التطوير المهين، والدعم خالل جهود رفاه المعلمين؟

ال يوجد عدد كاف من المرشدين المؤهلين للمعلمين، المدربين، أو المرافق، أو الموارد  	

ــق مــع المناهــج  	 ــن )TTCs( قديمــة وال تتطاب ــات تدريــب المعلمي ــة يف كلي المناهــج الدراســية والمناهــج التربوي
ــة  الدراســية الوطني

يكــون التطويــر المهــي للمعلميــن غيــر ذي صلــة أو غيــر منظــم جيــداً. وقــد يكــون نظريــاً للغايــة أو غيــر مرتبــط  	
بثقافــات المعلميــن وخبراتهــم

تكون موضوعات االستجابة لحاالت الطوارئ غير متضمنة يف التطوير المهي للمعلمين 	

تكون خدمات التوجيه واإلرشاد المدريس متعلقة بالطالب يف حاالت الطوارئ فحسب 	

ال يمكــن للمعلميــن، المتطوعيــن، المعلميــن الالجئين/النازحيــن غيــر الُمعتَمديــن الوصــول والحصــول عــى  	
التطويــر المهــي للمعلميــن المعتمــد

تركـّـز أعبــاء العمل/مجموعــات المهــارات الخاصــة بـــ مــدراء ومســؤويل المــدارس عــى اإلدارة والتنظيــم بــدالً مــن  	
دعــم التدريــس

ال يشارك المعلمون يف إنشاء وإعداد التطوير المهي للمعلمين 	

ال يوجــد تمويــل كاِف للتطويــر المهــي للمعلميــن ودعــم التدريــب عــى الصحــة النفســية والدعــم النفــي  	
االجتمــايع
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توصيات التدريب، التطوير المهين، والدعم لدعم رفاه المعلمين

تعزيز وصول المعلمين إىل خدمات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتمايع

درّس الصحــة النفســية، التعلـّـم النفــي االجتمــايع، والتعلـّـم االجتمــايع العاطــي أثنــاء فتــرة التطويــر  	
المهــي للمعلميــن مــا قبــل الخدمــة وأثنــاء الخدمــة 

قــم بتوفيــر التطويــر المهــي للمعلميــن حــول الصحــة النفســية والرفــاه النفــي االجتمــايع والمهــارات  	
االجتماعيــة والعاطفيــة، ال ســيما للمعلميــن الجــدد يف حــاالت الطــوارئ واألزمــات

ــة،  	 ــة وحساس ــون صعب ــد تك ــي ق ــات ال ــن الموضوع ــي للمعلمي ــر المه ــش التطوي ــى أن يناق ــرص ع اح
مثــل العنــف الجنــي والعنــف القائــم عــى النــوع االجتمــايع و اإلعاقــة، وكيفيــة تأثيرهــا عــى الصحــة 

النفســية والرفــاه النفــي االجتمــايع
قــّدم معلومــات للمعلميــن يف التطويــر المهــي للمعلميــن حــول الصحــة العقليــة، وخدمــات الدعــم  	

النفــي االجتمــايع، واألنشــطة وكيفيــة إحالــة األشــخاص 
احــرص عــى أن تناقــش مــواد التدريــب مواضيــع  الوصــم والتمييــز يف الصحــة النفســية والدعــم النفــي  	

االجتمايع
ادمج المعلمين يف خدمات التوجيه واإلرشاد المدريس  	
أنــئ هيــاكل تحمــي خصوصيــة المعلميــن إذا وصلــوا إىل خدمــات الصحــة النفســية والدعــم النفــي  	

االجتمــايع

خلق بيئة عمل تمكينية

درّب المعلميــن ومرشــدي/مدريب المعلميــن عــى موضوعــات االســتجابة لحــاالت الطــوارئ )مثــل منــع  	
النزاعــات، الحــد مــن مخاطــر الكــوارث، والــويع بالمخاطــر(

ــراً عــى  	 ــز كثي ــن حــى ال تركّ ــة للتطــور المهــي للمعلمي اســتعرض المناهــج الدراســية والمناهــج التربوي
النظريــات، و اربطهــا بمــا يفعلــه المعلمــون يف الفصــول الدراســية، و ســاعد المعلميــن عــى التفكيــر يف 

المعرفــة الجديــدة واســتخدامها

امنــح المعلميــن التطويــر المهــي العمــي للمعلميــن الــذي يرتبــط بالمنهــج الــدرايس المحــي، اللغــة،  	
احتياجــات المعلميــن، بمــا يف ذلــك طــرق التدريــس الــي تــرايع اعتبــارات النــوع االجتمــايع أو تسترشــد 

بالصدمــات، والتعليــم الــذي يــرايع ظــروف النزاعــات و التعلـّـم االجتمــايع العاطــي.

شّجع المعلمين عى العمل والتخطيط معاً أو مشاركة الموارد واستراتيجيات التدريس 	

ادعم قادة المدارس بصفتهم مدربين وقادة تعليميين 	

ــداد  	 ــن وإع ــب المعلمي ــم تدري ــدارس لدع ــع الم ــل م ــى العم ــي ع ــع المح ــات المجتم ــاعد منظم س
ً ــا ــوارد مع الم

قــم بإنشــاء مجتمعــات تعلــم مهنيــة أو مجتمعــات ممارســة )CoP( داخــل المــدارس وفيمــا بينهــا  	
لمســاعدة المعلميــن عــى العمــل مًعــا والتعلــم مــن بعضهــم البعــض

صمــم التطويــر المهــي للمعلميــن أثنــاء الخدمــة تســتويف المتطلبــات الوطنيــة بحيــث يمكــن للمعلمين  	
غيــر المعتمديــن، أو المتطوعيــن، أو الالجئين/النازحيــن العمل
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تعزيز صوت المعلم والتفويض والقيادة

شــّجع المعلميــن للمســاعدة يف تصميــم المشــروعات والمناهــج الدراســية الخاصــة بالتطويــر المهــي  	
للمعلميــن وإنشــائها مــا قبــل الخدمــة وأثنــاء الخدمــة 

	 ً ساعد المعلمين عى تطوير إحساس مشترك بالهدف من خالل العمل عى تعلّم الطالب معا

دع المعلميــن يقــودون التطويــر المهــي للمعلميــن أو يكونــوا معلميــن نموذجييــن للمعلميــن اآلخريــن  	
)كمــا يف مخططــات اإلرشــاد(

شــّجع المعلميــن عــى االنضمــام إىل االتحــادات، النقابــات، والشــبكات المهنيــة داخــل المــدارس  	
وخارجهــا )مــع األقــران، مــن خــالل مجتمعــات ممارســة أو شــبكات المــدارس( مــن أجــل إتاحــة فــرص 

ــي. ــر المه التطوي

الموارد الداعمة للتدريب، التطوير المهين، والدعم

الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ )٢0١6( الحزمــة التدريبيــة » المعلمــون يف ســياق  	
األزمــات« لمعلمــي المــدارس االبتدائيــة

الصحــة النفســية والدعــم النفــي اإلجتمــايع )٢0٢١(. مجموعــة أدوات التعليــم يف حــاالت الطــوارئ والصحــة  	
النفســية والدعــم النفــي االجتمــايع رفاهيــة المعلميــن والتطويــر المهــي يف حــاالت الطــوارئ

إضــاءة ١٠ )مبــادرة(: برنامــج ســامارث ، المعهــد الهنــدي لــإدارة يف أحمــد أبــاد، مؤسســة مًعــا 
للتنميــة والتعليــم

برنامــج ســامارث Sammarth وبرنامــج تمكيــن EmpowerED همــا برنامجــان للتطويــر المهــي. برنامــج  ســامارث 
Sammarth عبــارة عــن وحــدة تدريبيــة واســعة النطــاق تنّفــذ أثنــاء الخدمــة للتطويــر المهــي للمعلميــن. يبــي برنامــج 
تمكيــن EmpowerEd مجتمعــات محليــة تعاونيــة مــن الممارســات لتمكيــن المعلميــن يف عالــم مــا بعــد الجائحــة. 
وكالهمــا مشــروعان ذات نهــج تصاعــدي ) مــن األســفل لأعــى( يســلّطان الضــوء عــى أصــوات المعلميــن، و يقدمــان 
ــر  المشــورة للمعلميــن حــول تصميــم المناهــج الدراســية، و يشــاركان أفضــل الممارســات يف الفصــول الدراســية. يفكّ
ــراء«  ــان »خب ــم البرنامج ــه. ويض ــل علي ــايع للعم ــي أو اجتم ــل تعليم ــروع عم ــارون مش ــم ويخت ــون يف عمله المعلم
ــج  ــّجع برنام ــوى. ش ــارون المحت ــم ال يخت ــياقها لكنه ــات يف س ــل الممارس ــع أفض ــاعدون يف وض ــن يس ــوا معلمي ليس

ــز الجوهــري )المرجــع؛ شــيري شــاند، ٢0٢0(. ــل / تفويــض المعلميــن والتحفي ســامارث Sammarth توكي

)TIDE( البنك الدويل، ومؤسسة معاً يف التطوير والتعليم ،HundrEd المصدر: منظمة
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المعيار 3: عملية التعليم والتعلّم )النطاق 3 المعيار 3(

عمليات التدريس والتعلّم عمليات تشاركية وشاملة وتركز عى المتعلمين.

ما يه عمليات التدريس والتعلّم يف التعليم يف حاالت الطوارئ وكيف يمكنها تعزيز رفاهية المعلمين؟

يجــب عــى المعلميــن يف حــاالت الطــوارئ منــح الطــالب فرصــاً عاليــة الجــودة وشــاملة للتعلـّـم. لكنهــم غالبــاً مــا يعملــون 
يف بيئــات غيــر مرغوبــة، مــع وجــود العديــد مــن التحديــات ومــوارد التدريــس والتعلـّـم المحــدودة )النطــاق ٣ المعيــار ٣( 

أو الدعــم واإلشــراف التربوييــن )انظــر النطــاق ٤ المعيــار ٣(.

ما يه العوائق اليت تحول دون عمليات التدريس والتعلّم عبر جهود رفاه المعلمين؟

الفصــول الدراســية مكتظــة. تتســبب فصــول الطــالب ذات المســتويات واالحتياجــات المختلفــة يف اإلجهــاد  	
واإلرهــاق عندمــا ال يمتلــك المعلمــون المهــارات أو الدعــم إلدارتهــا

يــدرّس المعلمــون بلغتهــم الثانيــة أو الثالثــة، خاصــة إذا كانــوا معلميــن الجئيــن أو نازحيــن يف المجتمعــات  	
المحليــة المضيفــة أو معلميــن مــن األقليــات العرقيــة. ترتبــط لغــة المــدارس يف الغالــب بالمــايض االســتعماري 

ــة والحــراك االجتمــايع ــة االقتصادي والفــرص المعاصــرة للتنمي

ال يوجد لدى المعلمين مواد تعليمية، أو بنية تحتية، أو معدات يف الفصول الدراسية 	

تكون جداول التدريس ممتلئة للغاية وليس لدى المعلمين الوقت الكايف لتخطيط الدروس 	

ال يمكــن للمعلميــن بنــاء وتطويــر مهاراتهــم التعليميــة مــن خــالل برامــج التطويــر المهــي للمعلميــن أو الدراســة  	
 )D3S2 الذاتيــة )النطــاق ٣ المعيــار ٢

توصيات لعمليات التدريس والتعلّم الفّعالة من أجل رفاه المعلمين

تعزيز وصول المعلمين إىل خدمات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتمايع

	  ،)D3S2  2 ــار ــاق 3 المعي ــر النط ــن  peer-to-peer networks )انظ ــران للمعلمي ــن األق ــبكات بي ــئ ش أن
ــن  ــات مــع المعلميــن اآلخري ــق، والتحدي ــك لمناقشــة اإلجهــاد، القل وذل

ــز  	 ــر وتعزي ــك لتطوي ــة وذل ّــم يف المســاحات المجتمعي ــم والتعل ــم التعلي ــن فرصــاً لتنظي ــح المعلمي امن
ــن ــي والمعلمي ــع المح ــن المجتم ــة بي ــات اإليجابي العالق

امنــح المعلميــن المعرفــة والمهــارات العاطفيــة االجتماعيــة للتعامــل مــع اإلجهــاد، القلــق، والتحديــات  	
األخــرى يف الفصــول الدراســية
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خلق بيئة عمل تمكينية

ــة للفصــول الدراســية  	 ــن وقــادة المــدارس عــى اســتخدام اســتراتيجيات اإلدارة اإليجابي ســاعد المعلمي
ــة، وإنشــاء فصــول ومــدارس صديقــة لأطفــال ــاء عالقــات إيجابي ــة(، وبن ــك الممارســة اإلصالحي )بمــا يف ذل

ــين  	 ــا لتحس ــدارس بأكمله ــتوى الم ــى مس ــن وع ــتمر للمعلمي ــي المس ــر المه ــن التطوي ــح المعلمي امن
ــس  ــارات التدري مه

ــاد،  	 ــران، اإلرش ــن األق ــة بي ــة و المالحظ ــج المراقب ــزّز نه ــاركة. ع ــل والمش ــى التواص ــن ع ــاعد المعلمي س
والتدريــس المشــترك أو تخطيــط الــدروس

جّمــع وطّورالمــوارد الــي تشــرح مــا يصلــح ومــا ال يصلــح يف بعــض المــدارس، أو المجتمعــات محليــة،  	
أويف ســياقات محليــة محــددة 

ــات  	 ــي احتياج ــامل يل ــد وش ــم جي ــر تعلي ــوارد لتوفي ــاألدوات والم ــية ب ــول الدراس ــن والفص زّود المعلمي
ــالب الط

بمســاعدة  	 المحــي  المجتمــع  قــادة  أو  األوصيــاء،  أو  واألمهــات،  اآلبــاء  مطالبــة  اعتبــارك  يف  ضــع 
المعلميــن يف المهــام غيــر التعليميــة )مثــل تحويــل/ نقــل المهــام، انــظر النطــاق ١ المعيــار ١( لتخفيــف 

ــس ــوي والتدري ــج الترب ــى المنه ــز ع ــم بالتركي ــماح له ــم والس ــبء عمله ع

تعزيز صوت المعلم والتفويض والقيادة

اســأل المعلميــن عمــا يحتاجــون إليــه للتدريــس، وقــم بتصميــم برامــج التطويــر المهــي للمعلميــن  	
معهــم بصــورة أفضــل )النطــاق 3 المعيــار 2( وذلــك لتّطويــر المهــارات الــي يحتاجــون إليهــا

ساعد المعلمين عى التفكير يف عملهم. درّبهم عى البحث العمي واالبتكار التعليمي والتربوي 	

ضع برامج وسياسات تعترف أن المعلمين خبراء عى دراية بمساحات عملهم 	

شّجع االبتكار والتجريب التربوي من خالل البحث العمي أو دراسة الدروس 	

أنئ بيئات يستمع فيها المعلمون إىل آراء بعضهم البعض و تجاربهم وأفكارهم باحترام 	

كائف المعلميــن وقّدرهــم عــى العمــل المثــايل. وامنحهــم فرصــاً لتــويل أدوار قياديــة غيــر رســمية  	
بصفتهــم مرشــدين أو مدربيــن، قيــادة االجتماعــات وورش العمــل والفعاليــات أو المســاعدة فيهــا

الموارد الداعمة لعمليات التدريس والتعلّم

الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ )٢0١0( دليــل الجيــب لدعــم التعلـّـم لأشــخاص ذوي  	
اإلعاقــة

يتضمــن تقريــر رســم الخرائــط للشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ )٢0٢١( مــوارد الدراســة  	
الذاتيــة وحــزم التدريــب لدعــم تعليــم المعلميــن

تتضمــن حزمــة التدريــب المشــترك المرتكــزة عــى الطفــل للشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت  	
الطــوارئ )٢0١6( وحــدات حــول االنضبــاط اإليجــايب )الوحــدة الثانيــة( وعلــوم أصــول التربيــة المرتكــزة عــى 

الطفــل )الوحــدة الثالثــة(

يتضمــن علــم التدريــس التابــع لمعهــد مثلــث البحــوث الــدويل )RTI( سلســلة مــن أدلــة »الكيفيــة« العمليــة الــي  	
تركــز بشــكل خــاص عــى تحســين تعليــم القــراءة والكتابــة والحســاب.
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إضــاءة ١١ )مبــادرة(: دعــم المعلميــن بعضهــم البعــض مــن خــالل التوجيــه يف مخيــم كاكومــا 
لالجئيــن بكينيــا

يف مخيــم كاكومــا لالجئيــن يف كينيــا، عقــد المعلمــون اجتماعــات شــخصية منتظمــة لمناقشــة التحديــات اليومية يف 
التعليــم يف حــاالت الطــوارئ. وتواصــل المعلمــون أيًضــا مــع الموجهيــن مــن خــالل الواتســاب. حيــث دعــم الموجهون 
المعلميــن، وتركوهــم يشــاركون خبراتهــم ويدعمــون بعضهــم بعًضــا. ممــا أدى إىل تحســين رفاهيــة المعلميــن 
وشــعروا بأنهــم مســتعدون بشــكل  أفضــل، أكثــر ثقــة، أكثــر تحفيــزًا، أكثــر اهتماًمــا بالعمــل مًعــا لمســاعدة المتعلميــن. 

ــوارئ،  ــاالت الط ــم يف ح ــوكاالت التعلي ــتركة ل ــبكة المش ــه يف الش ــَهٌد ب ــال، ٢0١٧: ص. 6-8، ُمتسش ــدر: )مندنه المص
٢0١8: ص. ٥٥(

المعيار ٤: تقويم مخرجات التعلّم )النطاق 3 المعيار ٤(

تُستخدم األساليب المناسبة لتقييم مخرجات التعلم والتحقق من صحتها.

ما هو تقويم مخرجات التعلّم يف التعليم يف حاالت الطوارئ، وكيف يمكن أن يعزّز رفاهية المعلم؟

غالبـًـا مــا تتعلــق فعاليــة المعلــم بتحســين تعلـّـم التالميــذ. ونحــن بحاجــة إىل أدوات تقويــم وأســاليب لقيــاس مــا إذا كان 
بإمــكان المعلميــن أداء وظائفهــم جيــًدا. وعندمــا ال تتطابــق تقويمــات التالميــذ مــع المناهــج الدراســية، أو ال تأخــذ يف 
الحســبان احتياجــات الطــالب، فقــد يبــدو أن أداء المعلميــن ضعيــف. ممــا يضــع المعلميــن -يف حــاالت الطــوارئ- الذيــن 

يتعاملــون مــع كثيــر مــن التحديــات تحــت ضغــط أكبــر. وهــو األمــر الــذي يزيــد التوتــر والضغــط وعــدم الرضــا الوظيــي.

ما العوائق اليت تحول دون تقويم مخرجات التعلّم خالل جهود رفاهية المعلم؟

يشــعر المعلمــون أنــه يتعيــن عليهــم »التدريــس لالختبــار« حــى يجتــاز التالميــذ االمتحانــات، خاصــة عندمــا تكــون  	
المناهــج كثيفــة أو ال تتمــاىش مــع أنظمــة التقويــم

ال تتطابــق طــرق التقويــم والتقييــم مــع احتياجــات المتعلميــن المتنوعــة أو أســاليب التعلـّـم، وخاصــة المتعلميــن  	
ذوي اإلعاقــة أو المنتميــن إىل األقليــات. ممــا يجعــل مــن الصعــب عــى المعلميــن دعــم هــؤالء التالميــذ.

وال يتمتــع المعلمــون بحريــة تكييــف االختبــارات والتقييمــات واســتخدام التمايــز. ويضــع هــذا النهــج )نهــج  	
مقــاس واحــد يناســب الجميــع( المعلميــن تحــت ضغــط أكبــر 

تفضــل السياســات التقييمــات النهائيــة )مثــل االمتحانــات الوطنيــة الــي تعتمــد عــى العالمــة النهائيــة( عــى  	
التقييمــات التكوينيــة الــي تقيــس التقــدم. غالبـًـا ال تُشــارك بيانــات التقويــم مــن هــذه األنــواع مــن االمتحانــات مــع 

ّــم ــوا مــن اســتخدامها لتحســين التعليــم والتعل المعلميــن حــى ال يتمكن

تُستخدم التقويمات للحكم عى أداء المعلمين واهميتهم وقيمتهم، خاصة يف حاالت الطوارئ.  	

ــى  	 ــاص ع ــكل خ ــر بش ــيئة تض ــج الس ــات والنتائ ــإن التقويم ــذا ف ــم، ل ــو مهنته ــم ه ــون أن التعلي ــعر المعلم ال يش
كفاءتهــم الذاتيــة ورفاهيتهــم
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توصيات للتقويم الفّعال لمخرجات التعلّم من أجل رفاهية المعلمين

تعزيز وصول المعلمين إىل خدمات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتمايع

إنشــاء شــبكات دعــم اجتمــايع أقــوى للمعلميــن مــن خــالل مطالبــة اآلبــاء وقــادة المجتمــع بمســاعدة  	
المعلميــن يف التقويمــات )أي تغييــر المهــام، انظــر النطــاق1 المعيــار1( 

ــة إىل  	 ــة العاطفي ــة، واالجتماعي ــية اجتماعي ــية، النفس ــة النفس ــاءات الصح ــة كف ــبان إضاف ــذ بالحس األخ
ــات التقويم

خلق بيئة عمل تمكينية

إنشاء برامج وسياسات تركز عى التعلّم والتطوير بداًل من االختبارات أو درجات االختبار  	

ــم التقــي والمهــي  	 ــق مــع المناهــج الدراســية )التعلي ــث تتطاب ــم ونُهجهــا، بحي مراجعــة أدوات التقوي
ــال( والتدريــب، عــى ســبيل المث

تقديــم التطويــر المهــي للمعلميــن  و تطويــر أدوات التقويــم التكوينيــة والنهائيــة )مثــل التقويــم القائــم  	
عــى اللعــب والتقويــم الموثــوق(. ويمكــن أن يشــمل ذلــك كيفيــة اســتخدام وســائل الراحــة المعقولــة أو 

تكييــف األدوات مــع احتياجــات التالميــذ

منح المشرفين مزيًدا من القوة يف المدارس لمساعدة المعلمين عى إنشاء تقويمات عادلة 	

منح المعلمين بنوك االختبار وأدوات التقويم  	

مساعدة المعلمين عى استخدام بيانات تقويم الطالب لتكييف طريقة التدريس 	

تعزيز صوت المعلم والتفويض والقيادة

ــل  	 ــم الفص ــورون أدوات تقوي ــم يط ــات. ودِعه ــتقلين يف التقويم ــوا مس ــى أن يكون ــن ع ــّجع المعلمي ش
ــك ــام بذل ــة، ومنحهــم المهــارات الالزمــة للقي ــات تيســيرية معقول ــدرايس، واتخــاذ ترتيب ال

اطلــب تقويمــات المعلميــن أو عمليــات الفحــص والمراقبــة العادلــة وال تســتخدم درجــات االختبــار  	
وحدهــا لتقييــم المعلميــن

تعــرَّْف عــى عمــل المعلميــن الجــاد مــن خــالل النظــر يف تقويمــات التالميذ و تطــور التالميــذ، العالقات  	
بيــن التالميــذ والمعلميــن، والمشــاريع/التطورات يف الفصل الدرايس والمدرســة

الموارد الداعمة لتقويم مخرجات التعلّم

مكتــب األمــم المتحــدة للتعليــم والعلــوم والثقافــة - اليونســكو )٢0٢0(. التقويمــات التكوينيــة واســتمرارية التعلـّـم  	
أثنــاء حــاالت الطــوارئ واألزمــات )بــاوان وشــارما )٢0٢0((

الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ )٢0١٢(. أداة التقويــم الــذايت للمعلميــن: هــل فصلــك  	
الــدرايس دامــج و شــامل وودود بالنســبة لأطفــال؟
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إضــاءة ١٢ )السياســة العامــة(: تأجيــل االمتحانــات أو تكييــف أنظمــة التقييــم اســتجابة لجائحــة 
مــرض كورونــا المســتجد يف أمريــكا الالتينيــة

ــْت بعــض البلــدان يف أمريــكا الالتينيــة أنظمــة تقييــم التالميــذ. وهــو  بســبب كوفيــد-١٩ وإغــالق المــدارس، كيَّف
أمــر حيــوي لرفاهيــة المعلميــن، ألنــه يزيــل ضغــط »التدريــس لالختبــار«. وتشــمل السياســات:

يف كولومبيــا، المرســوم التشــريي رقــم ٥٣٢ )Decreto Legislativo N° 532(. ال يتعيــن عــى طــالب  	
المرحلــة الثانويــة إجــراء امتحانــات وطنيــة )Examenes de Estados( للقبــول يف التعليــم العــايل.

يف تشــيي، ال يتعيــن عــى الطــالب خــوض امتحانــات القبــول للتعليــم العــايل. ويه اآلن اختياريــة، وتــم  	
تخفيــض وزنهــا مــن ٥0% إىل ٣0%. كمــا أعطــت الحكومــة أهميــة أكبــر لصفــوف التعليــم الثانــوي.

	  FARO )Fortalecimiento de Aprendizajes para يف كوســتاريكا، علقــت الحكومــة االختبــار الوطــي
la Renovación de Oportunidades( لجميــع طــالب المرحلــة الثانويــة يف العــام ٢0٢0 ألن »الوبــاء 
وتأثيــره عــى العــام الــدرايس جعــل التقييــم الموحــد غيــر عــادل«. بــدالً مــن ذلــك، يجــب عــى الطــالب 
اجتيــاز كل مــادة ، وحــدة، وفتــرة،  وجــزء او منطقــة فرعيــة مــن المنهــاج لالنتقــال إىل الصــف التــايل. كمــا 
قــررت وزارة التعليــم العــام عــدم اســتخدام اختبــارات الكفــاءة اللغويــة باللغتيــن اإلنجليزيــة والفرنســية. 
وهنــاك تقييــم جديــد، مصــدَّق عليــه مــن المجلــس األعــى للتعليــم، يقــّوم التطــّور الشــخيص للطــالب. 

وسيُســتخَدم طــوال العــام الــدرايس، حــى عنــد العــودة إىل التعليــم الشــخيص.

التربــوي )INEP(١٢ االمتحــان  	 البرازيليــة والمعهــد الوطــي للبحــوث واإلحصــاء  التعليــم  أّجلــت وزارة 
الثانــوي الوطــي )ENEM(١٣ لمــدة ٣0 إىل 60 يوًمــا، اعتمــاًدا عــى كيفيــة تأثـّـر المجتمعــات والمــدارس. 
لــت البرازيــل أيًضــا جولتيــن مــن برنامــج تقويــم الطــالب الــدويل )PISA( مــن ٢0٢١ إىل ٢0٢٢ ومــن  وأّجَ

٢0٢٤ إىل ٢0٢٥.

يف األرجنتيــن، قــرر المجلــس االتحــادي للتعليــم عــدم اســتخدام أي درجــات عدديــة للطــالب. وتقييــم  	
التالميــذ تكويــي ويســتند إىل مراقبــة التالميــذ واألســر ودعمهــم، وعمليــات التعليــم والتعلـّـم، »بالنظــر 

إىل الظــروف غيــر المتجانســة وغيــر المتكافئــة الــي تحــدث فيهــا«. 

)SITEAL ٢0٢0( :المصدر

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas  Educacionais Anísio Teixeira  ١٢ المعهد الوطي للدراسات والبحوث التربوية أنيسيو تيكسيرا

Exame Nacional do Ensino Médio  ١٣ امتحان الثانوية الوطنية

https://siteal.iiep.unesco.org/respuestas_educativas_covid_19
https://siteal.iiep.unesco.org/respuestas_educativas_covid_19
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٤. استراتيجيات لدعم رفاهية المعلمين يف النطاق ٤

مــن  عــدًدا  ويواجهــون  ســيئة  ظــروف  يف  يعيشــون  المعلميــن  جعــل  الوضــع  »هــذا 
المشــكالت؛ مشــكالت األجــر المنخفــض والمكانــة المتدنيــة يف المجتمــع، لــذا فالمعلمون 

ــعداء.« ــر س غي

ندايكيزا إيمري، معلم، تنزانيا

ــع  ــرء أن يتوق ــن للم ــف يمك ــج، كي ــن بالنتائ ــم، ولك ــة المعل ــم برفاهي ــم ال يهت ــاع التعلي »قط
ــر مغــذاة؟« ــب مــن بقــرة غي الحصــول عــى الحلي

هاكيزيمانا أونوريه، معلم، تنزانيا

النطاق ٤: المعلمون والعاملون اآلخرون يف التعليم

المعيار ١: التوظيف واالختيار )النطاق ٤ المعيار١(

يُعيـَّـُن عــدد كاٍف مــن المعلميــن المؤهليــن تأهيــاًل مناســبًا والعاملــون اآلخــرون يف التعليــم مــن خــالل عمليــة 
تشــاركية وشــفافة تســتند إىل معاييــر اختيــار تعكــس التنــوع واإلنصــاف.

ما عمليات التوظيف واالختيار يف التعليم يف حاالت الطوارئ، وكيف يمكنها تعزيز رفاهية المعلم؟

لتجنــب التمييــز ضــد المعلميــن عــى أســاس خلفياتهــم أو اصولهــم، تــويص معاييــر الحــد األدىن للشــبكة المشــتركة بيــن 
ــات التوظيــف  ــاء التوظيــف. وتعــزز عملي ــة وشــفافة أثن ــر عادل ــوكاالت للتعليــم يف حــاالت الطــوارئ باســتخدام معايي ال
المنصفــة رفاهيــة المعلميــن، ألنهــم يأخــذون يف الحســبان احتياجــات المعلميــن )بمــا يف ذلــك الصحــة النفســية 
واالحتياجــات النفســية االجتماعيــة(، النــوع االجتمــايع، األصــل العــريق، الوضــع الوظيــي، أو النــزوح أو وضــع الالجــئ 
لضمــان مراعــاة النزاعــات. وتتيــح عمليــات التوظيــف الواضحــة إمكانيــة الحصــول عــى نســب تالميــذ إىل معلميــن 
ــر واســتخدام وكاالتهــم و  ــن، وفــرص لهــم للتطوي يمكــن التحكــم فيهــا، وأدوار وحقــوق ومســؤوليات واضحــة للمعلمي

اســتقالليتهم. 
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 ما العوائق اليت تحول دون التوظيف واالختيار خالل جهود رفاهية المعلمين؟

ليس هناك سياسات توظيف وطنية للمعلمين، خاصة النازحين منهم والالجئين 	

ليس هناك أماكن إقامة للمعلمين من مختلف الفئات 	

ال يملك المعلمون معلومات عن ظروف عملهم وال يمكنهم تغييرها  	

ليس للمعلمين درايٌة بعملية التوظيف 	

ممارســات التوظيــف ليســت شــفافة، وأربــاب العمــل ال يفهمــون أنــه مــن المهــم توظيــف معلميــن بشــكل  	
مناســب لعــدد التالميــذ

األوصــاف الوظيفيــة Job descriptions تمييزيــة ضــد المعلميــن عــى أســاس العمــر، النــوع االجتمــايع، العــرق،  	
النــزوح، وضــع الالجــئ أو الصحــة النفســية

ال يمكــن للمعلميــن الالجئيــن أو النازحيــن داخليًــا العمــل يف المجتمعــات المضيفــة، ألن مؤهالتهــم غيــر  	
ــا ــرف به معت

الميزانيات صغيرة جًدا أو ال توجد تمويالت للمعلمين الجدد 	

ال توجــد بيانــات - خاصــة بيانــات مصنفــة - عــن احتياجــات المعلميــن الــي يمكــن أن تســاعد نظــام إدارة  	
التعليــم عــى مطابقــة المعلميــن والمــدارس  التربويــة ونظــم  المعلومــات 
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توصيات خاصة بـرفاهية المعلم يف التوظيف واالختيار 

تعزيز وصول المعلمين إىل خدمات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتمايع

للمعلميــن  	 النفســية  الصحــة  وتحتــرم  الظــروف  تــرايع  الــي  واالختيــار  التوظيــف  عمليــات  وضــع 
لأزمــات  والمراعيــة  التمييزيــة،  وغيــر  والعاطفيــة،  واالجتماعيــة  االجتماعيــة  النفســية  واحتياجاتهــم 

ــة،  	 ــة النفســية االجتماعي ــاء مقابــالت العمــل كيــف تســاعد المــدارس عــى الرفاهي ــن أثن ــار المعلمي إخب
ــي يقدمونهــا ومــا يه خدمــات الصحــة النفســية والدعــم النفــي االجتمــايع ال

ــة.  	 ــية االجتماعي ــم النفس ــية ورفاهيته ــم النفس ــم صحته ــة لدع ــات القانوني ــن بالمعلوم ــد المعلمي تزوي
شــرح الحقــوق الــي تحميهــم مــن اإليــذاء واإلهمــال واالســتغالل، وكيــف يمكنهــم اإلبــالغ عــن انتهــاكات 
حقــوق اإلنســان والعثــور عليهــا )بمــا يف ذلــك العنــف القائــم عــى النــوع االجتمــايع والعنــف الجنــي(

خلق بيئة عمل تمكينية

دعــم المعلميــن الذيــن يعملــون معــاً للدفــع والضغــط مــن أجــل سياســات أفضــل وأجــور أفضــل  	
للمعلميــن )انظــر النطــاق ٥ المعيــار ٢(

ــوع  	 ــك الن ــاء األزمــات. النظــر يف المســاواة، بمــا يف ذل ــن أثن ــات واضحــة لتوظيــف المعلمي وضــع عملي
ــئ ــع الالج ــزوح أو وض ــف أو الن ــع التوظي ــي، وض ــل اإلث ــايع، األص االجتم

جمــع وتتبــع البيانــات المصنفــة عــن حالــة توظيــف المعلميــن )هــل هــم متعاقــدون ، بــدوام جــزيئ ،  	
بــدوام كامــل؟( يف القطاعيــن العــام والخــاص

البحــث عــن المعلميــن الذيــن تركــوا التعليــم بســبب حالــة الطــوارئ، والســؤال عــن الســبب، وتشــجيعهم  	
عــى العــودة )يف النهايــة(  

مســاعدة المعلميــن غيــر المعتََمديــن عــى الحصــول عــى شــهادات، ال ســيما مــن خــالل أطــر العمــل  	
) D5S2 اإلقليميــة لدعــم المعلميــن الالجئيــن والنازحيــن )النطــاق ٥ المعيــار٢

االعتــراف بالمؤهــالت غيــر الشــهادات، مثــل الكفــاءة الثقافيــة للمعلميــن والشــبكات االجتماعيــة والهويــة  	
القائمــة عــى النــوع االجتمــايع أو الهويــة العرقيــة

مســاعدة المعلميــن يف المناطــق النائيــة أو الريفيــة أو المناطــق المنكوبــة باألزمــات مــن خــالل منحهــم  	
مزايــا أخــرى )مثــل الســكن أو بــدل النقــل(

مناقشــة التوقعــات والتطلعــات الواقعيــة والتحديــات مــع المعلميــن أثنــاء عمليــة التوظيــف، حــى  	
ــم. ــب احتياجاته ــرارات تناس ــاذ ق ــن اتخ ــون م ــن المعلم يتمك
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تعزيز صوت المعلم والتفويض والقيادة

إشراك المعلمين يف اتخاذ القرارات الي تؤثر عليهم وعى ظروف عملهم 	

وضع معايير توظيف تعامل المعلمين كمهنيين مستقلين وَمَهرَة  	

استخدام أنظمة التقييم الي تميز نقاط قوة المعلمين وجهودهم  	

إشراك المعلمين يف وضع معايير التوظيف ويف توجيه المعلمين الجدد وتدريبهم  	

وضع خطط التقدم الوظيي للمعلمين 	

الموارد الداعمة للتوظيف واالختيار

المبــادئ التوجيهيــة للجنــة الدائمــة المشــتركة بيــن الــوكاالت بشــأن الصحــة النفســية والدعــم النفــي االجتمايع  	
يف أوضــاع وحــاالت الطــوارئ )٢00٧( ورقــة العمــل 6.٢: توفيــر معلومــات للســكان المتضرريــن عــن حــاالت 

ــة )ص. ١6٢-١٥٧(  ــة وحقوقهــم القانوني الطــوارئ وجهــود اإلغاث

معهد اليونسكو الدويل لتخطيط التعليم )٢0٢0( بوابة توظيف المعلمين ونشر التعلّم  	

معهد الدويل لتخطيط التعليم مجموعة أدوات السياسات لتوظيف المعلمين واختيارهم  	

ــن )٢0١٩(  	 ــة المعلمي ــأن سياس ــة بش ــة التعليمي ــز المعرف ــن لمرك ــة بالمعلمي ــة المعني ــل الدولي ــة العم مجموع
ــر سياســة المعلميــن ــل تطوي دلي

إضــاءة ١3)السياســة العامــة(: إعــالن جيبــويت للهيئــة الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بالتنميــة 
)إيغــاد( بشــأن تعليــم الالجئيــن يف المنطقــة

ــة  ًــا يف جيبــويت مــع مفوضي ــا إقليمي ــة اجتماًع ــة بالتنمي ــة المعني ــة الدولي ــة الحكومي يف العــام ٢0١٧، نظمــت الهيئ
األمــم المتحــدة الســامية لشــؤون الالجئيــن واالتحــاد األورويب والجمعيــة األلمانيــة للتعــاون الــدويل )GIZ(. اتفــق وزراء 
التعليــم يف الهيئــة الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بالتنميــة عــى اســتخدام خطــة عمــل لتعزيــز أطــر العمــل اإلقليميــة 
ــا، الصومــال وجنــوب الســودان، عــى  ــا، كيني ــا، إثيوبي ــا )يف جيبــويت، إرتيري وإشــراك معلميــن الجئيــن يف شــرق أفريقي

ســبيل المثــال(.

 نقاط العمل الرئيسية: 
المساعدة يف اعتماد المعلمين ومنح الشهادات عبر الحدود 	

كيفية التسريع بالتدريب وإصدار الشهادات 	

ــرة  	 ــاءً عــى الخب ــن بن ــن الالجئي ــر المجتمعــات المضيفــة للمعلمي ــة مواءمــة األجــور والشــروط عب كيفي
ــالت والمؤه

كيفية دعم التطوير المهي المستمر للمعلمين   	

كيفية زيادة المساواة الجندرية  	

كيفية تحقيق المساواة يف فرص التقّدم الوظيي )الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، ٢0١٧( 	
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المعيار ٢: ظروف العمل )النطاق ٤ المعيار ٢(

للمعلميــن وغيرهــم مــن العامليــن يف مجــال التعليــم شــروط عمــل محــددة وواضحــة ويتــم تعويضهــم 
بشــكل مناســب.

 ما يه ظروف العمل يف التعليم يف حاالت الطوارئ EiE وكيف يمكن أن تعزز رفاهية المعلم؟

تغي شروط العمل يف إطار الحد األدىن للمعايير كل تفاصيل توصيفات عمل المعلمين وعقودهم: 

المهام والمسؤوليات 	

الحضور  	

ساعات العمل وأيامه 	

مدة العقد 	

األجر والمزايا 	

تحــدد هــذه العوامــل حجــم عمــل المعلــم ومــا هــو متوقــع منــه. تشــكل ظــروف العمــل وظيفــة المعلــم والتوتــر الــذي 
ــة المعلــم. كمــا  ــه. األجــر العــادل والتعويــض مهمــان عــى نحــو خــاص لرفاهي ــه والدعــم الــذي يحصلــون علي يواجهون
هــو موضــح يف تحليــل فجــوة رفاهيــة المعلــم )٢0٢١( مــن الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ، 
غالبـًـا مــا تطلــب وثائــق السياســة العامــة حــول حقــوق المعلميــن رواتــَب أفضــل، ولكنهــا نــادرًا مــا تذكــر خدمــات الصحــة 
النفســية والدعــم النفــي االجتمــايع، مثــل الضمــان االجتمــايع أو التأميــن الصحــي أو الرعايــة الطبيــة المتخصصــة يف 

الصحــة النفســية أو إجــازة مدفوعــة األجــر. 

ما يه العوائق اليت تحول دون التنسيق فيما يتعلق بجهود رفاه المعلمين؟

يتقاىض المعلمون رواتب منخفضة وعليهم القيام بعمل إضايف  	

تعزز األجور المنخفضة وضع المعلمين المنخفض، لذلك يتم التقليل من قيمة المعلمين وعملهم  	

ليــس لــدى المعلميــن حــزم تعويضــات مــع مزايــا مثــل التأميــن الصحــي )بمــا يف ذلــك خدمــات الصحــة النفســية  	
المتخصصــة( أو إجــازة مدفوعــة األجــر أو إجــازة والدة

ال تتضمــن عقــود المعلميــن ميثــاق الســلوك، أو إذا كان هنــاك ميثــاق فنــادرًا مــا تُســتخدم لحمايــة تــوازن العمــل  	
والحيــاة للمعلميــن 

يخــى المعلمــون إخبــار أصحــاب العمــل بالتحديــات واالحتياجــات النفســية والنفســية االجتماعيــة، ألنــه قــد  	
يؤثــر عــى أمنهــم الوظيــي
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تعزيز وصول المعلمين إىل خدمات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتمايع

ــة خدمــات الصحــة النفســية والدعــم النفــي االجتمــايع عــى مســتوى المدرســة والمجتمــع  	 تغطي
ــة الصحــة النفســية المتخصصــة  والمســتوى الوطــي. دمــج رعاي

قــم بحملــة ليحصــل المعلمــون عــى الضمــان االجتمــايع، التأميــن الصحــي، والوصــول إىل خدمــات  	
التغذيــة يف حــزم األجــور

قــم زيــادة الــويع والحــد مــن الوصــم لتعزيــز رفــاه القــوى العاملــة وخلــق ثقافــة تعزيــز الصحــة النفســية  	
يف المــدارس

ســاعد مقدمــي التعليــم الرســمي وغيــر الرســمي عــى كتابــة عقــود ومواثيــق ســلوك غيــر تمييزيــة تناقــش  	
الوصــم االجتمــايع المتعلــق بالصحــة النفســية والدعــم النفــي االجتمــايع وتهيــئ طرقــاً للمعلميــن 

لإلبــالغ عــن المشــكالت بأمــان وســرية

درّب المعلمين عى الدعم النفي االجتمايع األسايس لدعم أنفسهم واآلخرين 	

خلق بيئة عمل تمكينية

ــرة،  	 ــالت، الخب ــتند إىل المؤه ــب تس ــن الروات ــروق بي ــن أن الف ــد م ــن. وتأك ــب المعلمي ــر لروات ــع معايي ض
والمســؤولية

اســتعرض جــداول الرواتــب للتحقــق مــن أنهــا تتناســب مــع تكلفــة المعيشــة وتأكــد مــن حصــول  	
المعلميــن عــى أجــر معيــيش

قم بحملة لتدفع الحكومة أجراً عادالً لجميع المعلمين يمكنهم العيش عليه يف الوقت المحدد 	

امنــح المعلميــن الضمــان االجتمــايع والتأميــن الصحــي والوصــول إىل الخدمــات البدنيــة التغذويــة أو  	
خدمــات الصحــة النفســية

تأكد من أن المعلمين، قادة المدارس، وواضي السياسات يتواصلون جيداً لمنع إنهاك المعلمين 	

تعزيز صوت المعلم والتفويض والقيادة

شــّجع المعلميــن عــى العمــل عــى وضــع مدونــات قواعــد الســلوك. وتأكــد مــن أن جميــع المعلميــن  	
يمكنهــم المشــاركة يف اتخــاذ القــرارات بشــأن العقــود

امنح المعلمين فرصاً لمناقشة مهنة التعليم، ال سيما الرواتب واألجور 	

ادعــم توصيــة منظمــة العمــل الدوليــة واليونســكو )١٩66( بشــأن وضــع المعلميــن ، والــي تــم تصميمهــا  	
»لتكــون بمثابــة أســاس للقوانيــن أو الممارســات الوطنيــة المتعلقــة بالمعلميــن ، و للتأثيــر يف تطويــر تلــك 

القوانيــن والممارســات«  )منظمــة العمــل الدوليــة واليونســكو، ٢0١6(

http://v
http://v
http://v
http://v
http://v
http://v
http://v
http://v
http://v
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منظمة العمل الدولية واليونسكو )١٩66( التوصية بشأن أوضاع المعلمين  	

اليونسكو )١٩٩٧( وضع العاملين يف التدريس يف مجال التعليم العايل 	

منظمة إنقاذ الطفل )٢0١٧( دليل تدريب المعلمين عى ميثاق السلوك يف المدارس 	

إضاءة ١٤ )مبادرة(: برنامج التعليم السوري - مناهل

ــر  ــو يوف ــاد األورويب )EU(. وه ــة )DFID( واالتح ــة الدولي ــدة ووزارة التنمي ــة المتح ــن المملك ــول م ــل مم ــج مناه برنام

ــي:  ــز البرنامــج عــى مــا ي ــم. ويرك ــن عــى إدارة التعلي ــويع و يســاعد المعلمي ّــم الن لأطفــال يف ســوريا فرصــاً للتعل

دفع رواتب المعلمين وموظي قطاع التعليم 	

رصد رواتب المعلمين وحضورهم  	

تدريب سلطات التعليم والمنظمات غير الحكومية 	

تقديم التعليم النويع والدعم االجتمايع العاطي 	

المصدر: إضاءة عى استبيان  – فيرزات الشيخ

المعيار 3: الدعم واإلشراف )النطاق ٤ المعيار 3(

تعمل آليات الدعم واإلشراف للمعلمين والعاملين اآلخرين عى التعليم بفعالية.

ما هما الدعم واإلشراف يف التعليم يف حاالت الطوارئ وكيف يمكنهما تعزيز رفاه المعلمين؟

يحتــاج المعلمــون إىل الشــعور بالدعــم بصــورة نظاميــة وغيــر نظاميــة. يمكــن دعمهــم أو تدريبهــم مــن جانــب معلــم 
آخــر، مرشــد، مــدرب، أو مشــرف. تشــمل أمثلــة الدعــم واإلشــراف التطويــر المهــي المســتمر للمعلميــن )النطــاق ٣ 
المعيــار ٢(، مــع مالحظــة التغذيــة الراجعــة مــن قبــل المعلميــن وتقديمهــا والتقييمــات الدوريــة لــأداء. وقــد تكــون هــذه 
األمثلــة داعمــة للمعلميــن أو مرهقــة لهــم اعتمــاداً عــى كيفيــة إدارتهــا. ال ينبــي أن يتــم اإلشــراف والتقييــم مــن جانــب 
مراقبيــن خارجييــن ال يعرفــون المعلميــن والطــالب. وإذا تمكــن المعلمــون مــن التعبيــر عــن احتياجاتهــم ومخاوفهــم، 

فــإن هــذه العمليــة يمكــن أن تكــون داعمــة.

ما يه العوائق اليت تحول دون الدعم واإلشراف عبر جهود رفاه المعلمين؟

ال يوجــد عــدد كاٍف مــن المعلميــن المؤهليــن، مــدريب ومعلمــي المعلميــن، والســلطات المحليــة أو الوطنيــة  	
إلرشــاد المعلميــن أو تدريبهــم أو اإلشــراف عليهــم

يرفض المعلمون اإلرشاد والتدريب واإلشراف ألنهم مروا بتجارب سيئة 	

من الصعب مساءلة المشرفين 	

تعاين الفصول الدراسية من االكتظاظ وال تتوفر أدوات ومعدات كافية )انظر أيضاً النطاق ٢ المعيار ٣( 	

	 ً الصحة النفسية موصومة، لذلك ال يطلب المعلمون الدعم النفي االجتمايع حى عندما يكون متاحا

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/normativeinstrument/wcms_493315.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/normativeinstrument/wcms_493315.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/normativeinstrument/wcms_493315.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/normativeinstrument/wcms_493315.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/normativeinstrument/wcms_493315.pdf
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https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/normativeinstrument/wcms_493315.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/normativeinstrument/wcms_493315.pdf
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13144&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13144&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13144&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13144&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13144&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13144&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13144&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13144&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13144&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13144&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13144&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13144&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13144&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13144&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
https://inee.org/resources/school-code-conduct-teacher-training-manual
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https://inee.org/resources/school-code-conduct-teacher-training-manual
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توصيات لتحسين الدعم واإلشراف 

تعزيز وصول المعلمين إىل خدمات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتمايع

وّظــف األفــراد ودرّبهــم عــى تقديــم الدعــم العاطــي االجتمــايع األســايس، الُمركـّـز، وغيــر المتخصــص  	
الفــردي أو الجمــايع )انظــر النطــاق 1 المعيــار 1، النطــاق 2 المعيــار2( 

توظيــف المتخصصيــن وتدريبهــم لتقديــم دعــم الصحــة النفســية المتخصــص )انظــر النطــاق 1 المعيــار  	
1، النطــاق 2 المعيــار 2( 

تأكــد مــن أن جميــع األفــراد الذيــن يدعمــون المعلميــن و يشــرفون عليهــم مدربــون عــى الحمايــة  	
والصــون كجــزء مــن سياســة »عــدم إلحــاق الضــرر«

ــادة  	 ــق زي ــن طري ــايع )ع ــي االجتم ــم النف ــية والدع ــة النفس ــن الصح ــايع ع ــم االجتم ــة الوص ــم بإزال ق
ــاعدة. ــب المس ــاح لطل ــون باالرتي ــعر المعلم ــى يش ــال( ح ــبيل المث ــى س ــويع، ع ال

خلق بيئة عمل تمكينية

ــر التطويــر المهــي المســتمر للمعلميــن وقــدم دعمــاً غيــر تمييــزي يبــى عــى احتياجــات المعلميــن  	
ّ
وف

ونقــاط قوتهــم )النطــاق 2 المعيــارD2S1 1، النطــاق 3 المعيــار D3S2 2( ويتمــاىش مــع عقودهــم وميثــاق 
ومدونــة قواعــد الســلوك )النطــاق 4 المعيــار 2(

	 ً شّجع الطالب عى تقديم تغذية راجعة للمعلمين حى يتمكنوا معاً من خلق بيئات أكثر دعما

ــول  	 ــن يف الحص ــدارس والمعلمي ــادة الم ــلطات وق ــاعد الس ــة. وس ــة ومحلي ــاءلة وطني ــم مس ــئ نُُظ أن
ــم  ــرفون بواجباته ــوم المش ــا ال يق ــاعدة عندم ــى المس ع

ادمــج وضّمــن نِِســب المعلميــن إىل الطــالب. وضــع قائمــة جــرد لتتبــع المــواد والتأكــد مــن أن جميــع  	
المــدارس لديهــا حصــة عادلــة مــن المعــدات. وارصدهــا وحّدثهــا بانتظــام. تأكــد مــن أن جميــع المدارس 

لديهــا األدوات الــي تحتــاج إليهــا.

تعزيز صوت المعلم والتفويض والقيادة

اســأل المعلميــن عــن نــوع التدريــب الــذي يحتاجــون إليــه. واســتخدم أجوبتهــم لتصميــم آليــات الدعــم  	
واإلشــراف

اســتخدم اإلرشــاد والدعــم بيــن األقــران لتحفيــز المعلميــن والعامليــن اآلخريــن يف التعليــم مــن خــالل  	
مســاعدتهم عــى وضــع األهــداف وتحديــد الكيفيــة الــي يمكنهــم التحّســن بهــا 

ــن مشــاركة آرائهــم  	 ــب مــن المعلمي ــن. اطل ــم األداء تســير يف كال االتجاهي تأكــد مــن أن مناقشــات تقيي
ــة حلهــا مــع المشــرفين أو المرشــدين. ومناقشــة المشــكالت واالتفــاق عــى كيفي
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الموارد الداعمة للدعم واإلشراف

ــات  	 ــياق األزم ــون يف س ــة المعلم ــوارئ )٢0١8( تعاوني ــاالت الط ــم يف ح ــوكاالت التعلي ــتركة ل ــبكة المش الش
حزمــة تدريــب األقــران

إضاءة ١٥ )مبادرة(: التدريب والمراقبة والتفكير واإلشراك من أجل دعم المعلمين

ــن ودعمــاً مخصصــاً للفصــول  ــة نفســية للمعلمي ــر واإلشــراك )CORE( رعاي ــة والتفكي ــب والمراقب قــّدم مشــروع التدري
الدراســية. اســتخدم مشــروع CORE نمــوذج تدريــب يركــز عــى التحســن باســتمرار. وهــو يوفــر التعلّــم المســتمر 

والتفكيــر يف العديــد مــن المهــارات الشــاملة لتحســين رفــاه المعلميــن والكفــاءات العاطفيــة االجتماعيــة.

يتألــف المشــروع مــن خمــس ورش عمــل حــول الرفــاه مــدة كل منهــا ســاعتين وثالثــة أشــهر مــن الدعــم المكثــف يف 
ــل  ــم داخ ــون دورة الدع ــة(. وتتك ــاعات الدراس ــالل س ــن خ ــر للمعلمي ــب المباش ــة للتدري ــدات تدريبي ــة )6 وح المدرس
المدرســة مــن جلســات للتعلـّـم وتحديــد األهــداف ودورة دعــم مشــروع CORE. وهنــاك أربعــة عناصــر يف كل وحــدة 

تدريبيــة )الممارســة، التأمــل الــذايت، المالحظــة، والتفكيــر(.

 .CASEL عــى العــالج عــن طريــق القبــول وااللتــزام، وإطــار التعلّــم االجتمــايع العاطــي CORE يســتند مشــروع
ويمكــن لجميــع المعلميــن يف أي وضــع وعــى جميــع المســتويات اســتخدامه. ويجــب تكييفــه للتأكــد مــن أنــه مالئــم 

ــول يف مختلــف الســياقات. ومقب

اختبرنا هذا المشروع يف كولومبيا، حيث وجده المعلمون مفيداً ومالئماً. وقد طوره:

معلمون كولومبيون  	

مدربون 	

أشخاص آخرون يعملون يف مجال التعليم 	

ــايع يف  	 ــي االجتم ــم النف ــية والدع ــة النفس ــم والصح ــأن التعلي ــرب بش ــل الح ــة طف ــارو منظم مستش
البــالد 

النفــي  	 والدعــم  النفســية  والصحــة  التعليــم  بشــأن  وشــريكها  الحــرب  طفــل  منظمــة  مستشــارو 
العالميــون االجتمــايع 

المصدر: إضاءة عى استبيان  – أبريل كويتزي، منظمة طفل الحرب هولندا

https://inee.org/resources/teachers-crisis-contexts-peer-coaching-pack
https://inee.org/resources/teachers-crisis-contexts-peer-coaching-pack
https://inee.org/resources/teachers-crisis-contexts-peer-coaching-pack
https://inee.org/resources/teachers-crisis-contexts-peer-coaching-pack
https://inee.org/resources/teachers-crisis-contexts-peer-coaching-pack
https://www.warchildholland.org/intervention-core/
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إضاءة ١٥ )مبادرة(: التدريب والمراقبة والتفكير واإلشراك من أجل دعم المعلمين

يتألــف المشــروع مــن خمــس ورش عمــل حــول الرفــاه مــدة كل منهــا ســاعتين وثالثــة أشــهر مــن الدعــم المكثــف يف 
ــل  ــم داخ ــون دورة الدع ــة(. وتتك ــاعات الدراس ــالل س ــن خ ــر للمعلمي ــب المباش ــة للتدري ــدات تدريبي ــة )6 وح المدرس
المدرســة مــن جلســات للتعلـّـم وتحديــد األهــداف ودورة دعــم مشــروع CORE. وهنــاك أربعــة عناصــر يف كل وحــدة 

تدريبيــة )الممارســة، التأمــل الــذايت، المالحظــة، والتفكيــر(.

تدعــم جامعــة أندريــس بيلــو الكاثوليكيــة )UCAB( خمــس مــدارس يف أحــد المجتمعــات المحليــة الريفيــة المهمشــة 
يف منطقــة ال فيغــا يف كاراكاس بفنزويــال. تشــرف هــذه الجامعــة عــى قائــدات المــدارس وتدربيهــن لمســاعدتهن عــى 
تعزيــز التعاطــف والتضامــن يف المــدارس كجــزء مــن مشــروع دعــم المــدارس بالكامــل. يضــع ميســرو جامعــة أندريــس 

بيلــو الكاثوليكيــة وقــادة المــدارس معــاً نهجــاً يناســب معلميهــم. 

وضــع مديــر مدرســة كاماينــا )Escuela Camaina(، عــى ســبيل المثــال، روتينــاً صباحيــاً حيــث يصــل جميــع المعلميــن 
إىل المدرســة مبكــراً بـــ ٢0 دقيقــة. يتنــاول المعلمــون القهــوة ويتبادلــون الحديــث حــول التحديــات والهمــوم. ثــم 
أخبــر مديــر المدرســة قــادة الجامعــة عــن هــذه التحديــات حــى يتمكنــوا مــن وضــع خطــة دعــم. كمــا ســاعد قائــد 
ــل الذهــاب يف نزهــة لمــدة ٢0 دقيقــة لتخفيــف  ــة، مث ــة الذاتي ــن أيضــاً عــى وضــع خطــط للرعاي المدرســة المعلمي
ــة والدعــم. وقــال أعضــاء الجامعــة إن  ــر. ســاعدت هــذه المســاحات والطقــوس المنتظمــة يف خلــق روح الزمال التوت
هــذا النهــج نجــح ألنــه كان مرنــاً ويركــز عــى التحديــات اليوميــة. واتفقــوا عــى أهميــة بنــاء ثقافــة المشــاركة والمجتمــع 

المحــي.

ــن  ــز م ــا فرناندي ــاس، وكارولين ــتانزا أرم ــيبولفيدا، كونس ــس س ــكا كولميناري ــتقصاء – هيري ــتبيان و اس ــى اس ــاءة ع ــدر: اض المص
Red La Vega
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٥. استراتيجيات لدعم رفاه المعلمين يف النطاق ٥ 

النطاق ٥: سياسة التعليم 

ــن  ــداً م ــل ج ــدد قلي ــاً ع ــد حالي ــاً. يوج ــن قريب ــن تتحس ــل المعلمي ــروف عم »أود أن أرى ظ
التعليميــة  المــوارد  نفتقــر إىل  الطــالب. ونحــن  الكبيــر مــن  بالعــدد  المعلميــن مقارنــًة 
وظــروف العمــل المناســبة.  إذا كان بإمــكان المعلميــن والتالميــذ تنــاول يشء مــن الطعــام 
خــالل أيــام الدراســة الطويلــة فــإن ذلــك ســيحدث فرقــاً كبيــراً عــى نحــو ملمــوس. وإذا 

ــه« ــش في ــكان للعي ــى م ــول ع ــن الحص ــون، م ــن المعلم ــا، نح تمكن

فرانسيس أوكايا، معلم، أوغندا

المعيار ١: صياغة القوانين والسياسات )النطاق ٥ المعيار ١(

تعــي ســلطات التعليــم األولويــة الســتمرار التعليــم النــويع وتعافيــه، بمــا يف ذلــك الوصــول المجــاين والشــامل 
التعليم. إىل 

ما يه صياغة القوانين والسياسات يف التعليم يف حاالت الطوارئ وكيف يمكن أن تعزز رفاه المعلمين؟

يجــب أن تركّــز صياغــة القوانيــن والسياســات يف أوضــاع التعليــم يف حــاالت الطــوارئ عــى دعــم النُُظــم التعليميــة الــي 
تضــع رفــاه المعلميــن والمجتمعــات المحليــة يف مرتبــة عاليــة وإعــادة بنائهــا. وهــذا يعــي منــح المجتمعــات المحليــة 
التمويــل وخدمــات الدعــم )مثــل الصحــة المدرســية( حــى تتمكــن مــن توفيــر وصــول مجــاين وشــامل إىل التعليــم 
والتعلـّـم. ومــن المهــم التركيــز عــى األجــور والرواتــب، ســالمة المعلميــن، والوصــول إىل خدمــات الصحــة النفســية يف 
األزمــات، ألنهــا تــزداد ســوءاً يف األزمــات. ويف حــاالت األزمــات، يجــب أن تتضمــن صياغــة القوانيــن والسياســات وضــع 
ــز التعــاون  ــن وظروفهــم لتعزي ــار احتياجــات المعلمي ــويت( تأخــذ يف االعتب ــل إعــالن جيب ــة )مث ــة ودون وطني أطــر وطني
والتنســيق. وعــالوة عــى ذلــك، تسترشــد سياســات رفــاه المعلميــن باألدلــة والبيانــات حــول احتياجــات المعلميــن 

ــة. ــر الدولي ــي تواجههــم، بينمــا تعكــس المعايي ــات ال والتحدي
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ما يه العوائق اليت تحول دون صياغة القوانين والسياسات خالل جهود رفاه المعلمين؟

أصوات المعلمين غير متضمنة يف القوانين والسياسات 	

تميــل السياســات المتعلقــة بالمعلميــن يف ســياقات األزمــات إىل التركيــز عــى المبــادرات قصيــرة المــدى وال  	
ــارات ــي والمس ــّدم الوظي ــي والتق ــو المه ــرص النم ــار ف ــذ يف االعتب تأخ

ال تعكــس القوانيــن والسياســات أهميــة المعلميــن ورفاههــم بالنســبة للنُُظــم التعليميــة، المــدارس، وتعلّــم  	
الطــالب

قوانين تعيين المعلمين وإدارتهم تمييزية وال ترتبط باحتياجات المعلمين يف األزمات 	

ال تُســتخَدم تقويمــات النزاعــات وحقــوق اإلنســان وتحليــالت االســتعداد للمخاطــر والكــوارث للمســاعدة يف  	
تصميــم وتحديــث السياســات والقوانيــن المتعلقــة بالمعلميــن

المعلومــات حــول السياســات واالســتجابات االســتراتيجية الوطنيــة غيــر متاحــة للجمهــور يف حــاالت الطــوارئ  	
وســياقات األزمــات

بيانــات نظــام معلومــات إدارة التعليــم المتعلقــة باألزمــات )EMIS( والمرتبطــة بالمعلميــن تحديــداً ضعيفــة أو  	
ال يتــم اســتخدامها عنــد تصميــم سياســات وقوانيــن شــاملة وفّعالــة 

عــدم اتســاق معاييــر المقارنة/روابــط السياســات الوطنيــة مــع المعاييــر والصكــوك الدوليــة، ال ســيما يف ســياقات  	
األزمــات وفيمــا يتعلــق برفــاه المعلميــن

توصيات لصياغة قوانين وسياسات رفاه المعلمين.

تعزيز وصول المعلمين إىل خدمات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتمايع

ضــع سياســات تعليميــة وتنقيحهــا لتعزيــز خدمــات الصحــة النفســية والدعــم النفــي االجتمــايع  	
ــويع حــول إتاحــة  ــادة ال ــاج إليهــا المعلمــون وضمــان وجــود اســتراتيجية للنشــر/االتصال لزي ــي يحت ال

الخدمــات

اجمــع البيانــات المتعلقــة بالمعلميــن وتحليلهــا كجــزء مــن نظــام معلومــات إدارة التعليــم المتعلقــة  	
ــم  ــية والدع ــة النفس ــات الصح ــم احتياج ــن( لفه ــات إلدارة المعلمي ــام معلوم ــئ نظ ــات  )أو أن باألزم
النفــي االجتمــايع للمعلميــن بصــورة أفضــل وضمــان صنــع السياســات المســتنيرة بالبحــوث والقائمــة 

عــى البيانــات حــول رفــاه المعلميــن

ــات  	 ــة لخدم ــل والمرن ــة األج ــل طويل ــاذج التموي ــدر نم ــي تق ــات ال ــن والسياس ــاء القواني ــث وإنش تحدي
الصحــة النفســية والدعــم النفــي االجتمــايع

التعليــم،  	 قــادة  لتوجيــه  للمــدارس  االجتماعيــة  النفســية  واألزمــات  النفســية  للصحــة  ضــع خططــاً 
المعرضيــن لخطــر متزايــد يهــدد الصحــة  المعلميــن  المعلميــن، والموظفيــن حــول كيفيــة دعــم 
ــون  ــا ال تك ــه عندم ــب فعل ــا يج ــط لم ــتمرار. وخط ــا باس ــة وحّدثه ــية اجتماعي ــروف نفس ــة أو لظ العقلي

هنــاك خيــارات إحالــة

ــل الخدمــات  	 ــن األخــري )مث أضــف الصحــة النفســية والدعــم النفــي االجتمــايع للسياســات والقواني
ــة(. ــة، والحماي ــة، التغذي ــة، الصح االجتماعي
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خلق بيئة عمل تمكينية

شــّجع الــوزارات والقطاعــات المرتبطــة )مثــل التعليــم، العمــل، الماليــة، والرعايــة االجتماعيــة( عــى  	
وضــع سياســات داعمــة إلدارة المعلميــن تتيــح للمعلميــن الوصــول إىل التعليــم ومزايــاه )مثــل األجــور 

ــاه(. ــا األخــرى، انظــر أدن والمزاي

صّمــم سياســات توظيــف شــاملة تركــز عــى المعلميــن )النطــاق ٤ المعيــار ١(، سياســات التطويــر المهــي  	
للمعلميــن )النطــاق ٣ المعيــار ٢(، سياســات للدعــم واإلشــراف )النطــاق 4 المعيــار ٣(، وحــزم األجــور 

)النطــاق ٤ المعيــار ٢(.

امنــح المعلميــن معلومــات محّدثــة حــول حقوقهــم والسياســات أو التشــريعات الــي تؤثــر عــى  	
ــك  ــون ذل ــا يك ــة عندم ــات المماثل ــات والمجموع ــام إىل النقاب ــى االنضم ــن ع ــّجع المعلمي ــم. ش عمله

ــاً. ــاً وآمن ممكن

تعزيز صوت المعلم والتفويض والقيادة

ــم والتخطيــط. وامنحهــم فرصــاً للمســاعدة يف وضــع  	 اعقــد شــراكة مــع المعلميــن يف سياســة التعلي
ــط  ــة وتخطي التشــريعات والسياســات )كمــا هــو الحــال يف التقييمــات المشــتركة لالحتياجــات التعليمي

قطــاع التعليــم(

اخلــق الوقــت، والنُُظــم، والمســاحة إلنشــاء شــبكات إقليميــة للضغــط مــن أجــل تغييــر السياســة أو  	
العمــل عــى تغييرهــا 

اعمل مع المعلمين لوضع معايير وطنية لبرامج تدريب المعلمين قبل الخدمة وأثنائها  	

ضــع نُُظمــاً إلشــراك ممثــي المعلميــن، النقابــات، والمعلميــن بصــورة مباشــرة يف إصالحــات السياســات  	
مــن خــالل االســتقصاءات، والمشــاورات، والمناقشــات

الموارد الداعمة لصياغة القوانين والسياسات 

ــر  	 ــي توف ــوي يف اليونســكو)٢0٢0( ال ــط الترب ــدويل للتخطي مجموعــة أدوات السياســة الصــادرة عــن المعهــد ال
أكثــر مــن ٥00 خيــار  مــن خيــارات السياســة تتعامــل مــع تحديــات التخطيــط التعليمــي المتكــررة، بمــا يف ذلــك 

التوظيــف، الرواتــب واألجــور، وتعليــم المعلميــن وتدريبهــم

الشراكة العالمية للتعليم )٢0١6(إرشادات حول خطط التعليم االنتقايل 	

المعهــد الــدويل للتخطيــط التربــوي يف اليونســكو)ال يوجــد تاريــخ(. إرشــادات حــول تخطيــط التعليــم الــذي  	
ــات ــرايع لأزم ي

المرونــة  	 أجــل  مــن  التعليــم  منصــة  تاريــخ(  يوجــد  اليونســكو)ال  يف  التربــوي  للتخطيــط  الــدويل  المعهــد 
Education٤Resilience

فريق العمل المعي بالمعلمين التابع لليونسكو )٢0١٩( دليل إعداد السياسات الخاصة بالمعلمين  	

سياسة للمعلمين ترايع األزمات والتخطيط يف حاالت الطوارئ وظروف النزوح - ندوة عبر اإلنترنت 	

فريــق العمــل المعــي بالمعلميــن التابــع لليونســكو )٢0٢0(  دعــم المعلميــن يف جهــود العــودة إىل المــدارس  	
- دليــل لواضــي السياســات
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إضــاءة ١7: يتخــذ صنــدوق التعليــم ال يمكــن أن ينتظــر )ECW( موقفــاً قويــاً بشــأن رفــاه المعلميــن 
)MYRP( يف خطــط برنامــج القــدرة عــى التأقلم متعــدد األعــوام

يدعــم صنــدوق » التعليــم ال يمكــن أن ينتظــر« الصحــة النفســية للمعلميــن والطــالب ورفاههــم بقــوة. حيــث أن الصحــة 
النفســية والدعــم النفــي االجتمــايع القائمــة عــى المــدارس مطلوبــة لــكل بلــد مــن بلــدان صنــدوق التعليــم ال يمكــن 
أن ينتظــر، ويه محــور تركيــز مهــم  لجهــود تعزيــز النظــام. والمنطــق هــو أن األطفــال والمراهقيــن لــن يكونــوا قادريــن 
عــى التعلــّم بصــورة كاملــة، ولــن يتمكــن المعلمــون مــن دعمهــم بصــورة كاملــة، إذا لــم يتــم دعــم الصحــة النفســية 
والدعــم النفــي االجتمــايع. الهــدف مــن برنامــج القــدرة عــى التأقلــم متعــدد األعــوام التابــع لصنــدوق التعليــم ال 
يمكــن أن ينتظــر هــو تحســين رفــاه المعلميــن والمدربيــن وتحفيزهــم عــى التدريــس وخدمــة الطــالب. ويوجــد لــدى 
صنــدوق التعليــم ال يمكــن أن ينتظــر نتائــج فرعيــة لــكل خطــة ُقطريــة مــن شــأنها أن تــؤدي إىل تغييــرات يف السياســات 

أو وضــع سياســات جديــدة. وتتمثــل النتائــج الفرعيــة لرفــاه المعلميــن يف اآليت:

يحصــل المعلمــون والمدربــون عــى رواتــب ومزايــا متســاوية وعادلــة، بمــا يف ذلــك المناطــق النائيــة أو  	
يف أوضــاع األزمــات

يحصــل المعلمــون والمدربــون عــى دورات تدريبيــة يف الرعايــة الذاتيــة ويمكنهــم الوصــول إىل خدمــات  	
الصحــة النفســية والدعــم النفــي االجتمــايع عنــد الضــرورة

المعيار ٢: التخطيط والتنفيذ )النطاق ٥ المعيار ٢(

تــرايع األنشــطة التعليميــة السياســات، القوانيــن، المعاييــر والخطــط التعليمية الدوليــة والوطنيــة واالحتياجات 
التعلّميــة للســكان المتضررين.

ما هما التخطيط والتنفيذ يف التعليم يف حاالت الطوارئ وكيف يمكنهما تعزيز رفاه المعلمين؟

يربــط التخطيــط والتنفيــذ يف التعليــم يف حــاالت الطــوارئ التشــريعات الوطنيــة باألطــر القانونيــة اإلقليميــة أو العالميــة. 
وتــأيت سياســات رفــاه المعلميــن الفّعالــة مــن المعلميــن أنفســهم، ومــن األدلــة والبيانــات حــول احتياجــات المعلميــن 
ــن  ــة المحليي ــاب المصلح ــل أصح ــن قب ــداد م ــط واإلع ــم التخطي ــر إذا ت ــذا األم ــح ه ــم. وينج ــي تواجهه ــات ال والتحدي
والوطنييــن والدولييــن جنبــاً إىل جنــب مــع المعلميــن الذيــن يلعبــون دوراً مركزيــاً. كمــا يجــب عليهــم تطويــر نُُظــم 
تعليميــة شــاملة وعادلــة ومرنــة أطــول مــدى. يمكــن للســلطات الوطنيــة والجهــات المانحــة والــوكاالت اإلنســانية دعــم 

ــاً مــن خــالل خطــط عمــل وممارســات وسياســات شــفافة وخاضعــة للمســاءلة. رفــاه المعلميــن مالي

ما يه العوائق اليت تحول دون التخطيط والتنفيذ خالل جهود رفاه المعلمين؟

عدم وجود التنسيق الجيد بين أصحاب المصلحة المحليين والدوليين والقطاعات األخرى  	

ال تركّز سياسات إدارة المعلمين الموحدة الدولية عى الرفاه 	

ال يتم تقسيم الموارد بصورة عادلة للبناء عى جهود الرفاه الفّعالة الي يقودها المعلمون 	

ــات  	 ــة احتياج ــة لتلبي ــات كافي ــد بيان ــن أو ال توج ــاه المعلمي ــدة لرف ــات الواع ــى الممارس ــة ع ــة كافي ــد أدل ال توج
المعلميــن والتحديــات الــي تواجههــم

التسييس أو الفساد يسبب يف ايقاف اتباع سياسات وقوانين رفاه المعلمين 	
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ال توجد بيانات، أو توجد بيانات قديمة، حول قطاع التعليم المحي واإلقليمي والعالمي 	

ضعف الرقابة والتقييم لرصد التقّدم المحرز 	

توصيات للتخطيط والتنفيذ لرفاه المعلمين.

تعزيز وصول المعلمين إىل خدمات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتمايع

امــِض قدمــاً يف السياســات التعليميــة مــن خــالل اســتراتيجيات محــددة التكلفــة وقابلــة للتنفيــذ تشــمل  	
خدمــات الصحــة النفســية والدعــم النفــي االجتمــايع وضمــان اســتخدامها بصــورة قويــة وشــاملة

تأكــد مــن وجــود عمليــات منتظمــة لتنقيــح خطــط التعليــم والبرامــج وتحديثهــا، وذلــك لدعــم تنفيــذ  	
السياســات المتعلقــة بالصحــة النفســية والدعــم النفــي االجتمــايع

ــرى،  	 ــات األخ ــر القطاع ــايع عب ــي االجتم ــم النف ــية والدع ــة النفس ــة بالصح ــات المتعلق ــق السياس طبّ
ــرى ــانية األخ ــة اإلنس ــات الفاعل ــع الجه ــيق م ــة، بالتنس ــة الصحي ــي والنظاف ــرف الصح ــاه والص ــل المي مث

ادمــج مؤشــرات الصحــة النفســية والرفــاه النفــي االجتمــايع يف األطــر العالميــة للتعليــم وتطويــر  	
التعليــم الــدويل وتأكــد مــن أن جميــع البرامــج المتعلقــة بالصحــة النفســية والدعــم النفــي االجتمــايع 

لديهــا أطــر عمــل مناســبة للرصــد والتقييــم

شّجع أطراف النزاع عى توقيع ميثاق المدارس اآلمنة واتباعه 	

خلق بيئة عمل تمكينية

إلصــدار  	 خطــوات  ضــع  وعززهــا.  والنازحيــن  الالجئيــن  مــن  المعلميــن  لتشــمل  إقليميــة  أطــراً  ضــع 
)2 المعيــار   3 والنطــاق   ،2 المعيــار   4 والنطــاق   ،1 المعيــار   4 )النطــاق  واالعتمــاد  للمعادلــة،  الشــهادات، 

أنــئ نظــام معلومــات إدارة التعليــم )EMIS(، أو عــزّزه، أو كال األمريــن لجمــع البيانــات وتتبعهــا حــول  	
رفــاه المعلميــن واســتخدامها يف التخطيــط والتنفيــذ

شــّجع الجميــع عــى مشــاركة األبحــاث والمعرفــة حــول سياســات رفــاه المعلميــن الفّعالــة، ال ســيما مــن  	
ســياقات وأماكــن مختلفة

ِجــد طرقــاً للجمــع بيــن المنظمــات اإلنســانية واإلنمائيــة لدعــم رفــاه المعلميــن مــع القــادة المحلييــن  	
والمجتمعــات المحليــة
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تعزيز صوت المعلم والتفويض والقيادة

تأكد من أن األطر والمعايير الدولية توفر للمعلمين التفويض، واالستقاللية المهنية، والقيادة  	

طــّور طرقــاً للعمــل بانتظــام مــع نقابــات المعلميــن، ممثــي المعلميــن، مقدمــي التعليــم للمعلميــن،  	
والمعلميــن لتحديــث إصالحــات السياســة مــن خــالل االســتقصاءات، المشــاورات، والمناقشــات

أنــئ شــبكات إقليميــة للمــدارس والمعلميــن للضغــط لتغييــر السياســات أو المشــاركة يف تغييرهــا، بمــا  	
يف ذلــك القضايــا المتعلقــة بالمســاءلة والشــفافية

الموارد الداعمة للتخطيط والتنفيذ

إعالن المدارس اآلمنة 	

اللجنــة الدائمــة المشــتركة بيــن الــوكاالت )٢0٢١( إطــار العمــل المشــترك لرصــد وتقييــم الصحــة النفســية والدعــم  	
النفــي االجتمــايع يف حــاالت الطــوارئ: مــع وســائل التحقــق )اإلصــدار 0.٢(

فريق العمل المعي بالمعلمين التابع لليونسكو 	

المعهد الدويل للتخطيط التربوي وصندوق تطوير التعليم إدارة المعلمين يف بيئات الالجئين  	

إضاءة ١8 )أداة(: خطة عمل إعالن جيبويت بشأن تعليم الالجئين

بالتنميــة  المعنيــة  الدوليــة  الحكوميــة  الهيئــة  الصــادر عــن  الالجئيــن  إعــالن جيبــويت بشــأن  تحــدد خطــة عمــل 
ــن  ــن والعائدي ــة لالجئي ّــم النوعي ــج التعل ــم النــويع ونتائ ــم التعلي ــد تقدي ــن اتخاذهــا عن ــي يتعي )إيغــاد( اإلجــراءات ال

المنطقــة. المضيفــة يف  المحليــة  والمجتمعــات 
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الملحق ١. المصادر الرئيسية

الشــبكة  عــن  الصــادرة  المعلــم   رفاهيــة  مشــهد  مراجعــة  تصــف 
المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ )فالــك وآخــرون، 
المــوارد،  منخفضــة  والحــاالت  األوضــاع  يف  المعلميــن  رفــاه   )٢٠١9
ــياقية  ــة والس ــل الفردي ــف العوام ــا تص ــات. كم ــرة بالنزاع ــات، والمتأث األزم
الــي يمكــن أن تؤثــر عــى الرفــاه. توفــر مراجعــة المشــهد لرفاهيــة المعلــم 

مــا يــي:

الــي  	 والحمايــة  الخطــر  عوامــل  يصــف  بيــي  اجتمــايع  إطــار 
تشــكّل رفــاه المعلميــن عــى مســتوى الفــرد، المدرســة، المجتمــع 

المحــي وعــى مســتوى السياســة الوطنيــة أو الدوليــة

المعلميــن، ويه:  	 لرفــاه  الرئيســية  األربعــة  للجوانــب  تعريفــات 
الرضــا  الوظيــي،  واإلرهــاق  العمــل  ضغــط  الذاتيــة،  الكفــاءة 

االجتماعيــة العاطفيــة  والكفــاءة  الوظيــي، 

التأســيي،  	 المســتوى  )النتائــج  عــى  المعلميــن  رفــاه  نتائــج 
)٤٤ )ص.  والنظامــي(  والمتوســط، 

مبــادئ توجيهيــة )ص. ٤٣-٥٣( حــول كيفيــة دعــم رفــاه المعلميــن  	
يف مختلــف الطبقــات االجتماعيــة والبيئيــة يف ســياقات الطــوارئ

لــوكاالت التعليــم يف حــاالت  يهــدف دليــل الشــبكة المشــتركة 
ــوارئ )٢٠١٠( إىل  ــاالت الط ــم يف ح ــد األدىن للتعلي ــوارئ للح الط
تحســين نوعيــة االســتعداد التعليمــي واالســتجابة والتعــايف، وزيــادة 
الوصــول إىل فــرص التعلـّـم اآلمنــة وذات الصلــة، والتأكــد مــن وجــود 
نطاقــات  خمســة  يوجــد  الخدمــات.  هــذه  تقديــم  يف  المســاءلة 
رئيســية و ١٩ معيــاراً مــع إجــراءات رئيســية يمكــن اســتخدامها يف 

العديــد مــن حــاالت الطــوارئ المختلفــة: 

النطاق ١. المعايير التأسيسية 	

النطاق ٢. الوصول وبيئة التعلّم 	

النطاق ٣. التعليم والتعلّم 	

النطاق ٤. المعلمين وسائر العاملين يف التعليم 	

النطاق ٥. سياسة التعليم 	
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الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حاالت الطــوارئ )٢٠٢١( 
رفــاه المعلــم يف حــاالت الطــوارئ: تقــّدم النتائــج المســتخلصة 
الفجــوات  وتحليــل  المــوارد  خرائــط  رســم  حــول  تقريــر  مــن 
أدوات ومــوارد ووثائــق سياســة تتعلــق برفــاه المعلميــن. وتقــدم ١٣ 
توصيــة رئيســية تســتخدمها التوجيهــات العمليــة للشــبكة المشــتركة 
لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ ومجموعــة أدواتهــا للتعامــل 
ــات  ــن يف ســياقات األزمــات. وتمــأ هــذه التوصي مــع رفــاه المعلمي

فجــوات مهمــة يف المــواد المصممــة لدعــم رفــاه المعلميــن:

تناقــش  	 ســياقها  والــي  يف  الموضوعــة  المــواد  غيــاب 
االحتياجــات الفرديــة للمعلميــن بنــاءً عــى قضايــا اإلنصــاف، 

والنــزوح االجتمــايع  النــوع  مثــل 

الحاجــة إىل المزيــد مــن المــوارد، باإلضافــة إىل المــوارد الــي  	

تشــرك المعلميــن يف التصميــم  واإلعــداد المشــترك لهــا

عــى الرغــم مــن أن رفــاه المعلميــن ال يــزال  غيــر محــط تركيــز رئيــي 
يف الدليــل، إال أن النطاقــات والمعاييــر واإلجــراءات الرئيســية تؤثــر 

عــى رفــاه المعلميــن بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة. 
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الملحق ٢. المنهجية

ــة  ــاب المصلح ــن  وأصح ــارة المعلمي ــا ،واستش ــادية وكتابته ــرة اإلرش ــذه المذك ــم ه ــاريك لتصمي ــج  تش ــتخدام نه ــم اس ت
اآلخريــن يف مجــال التعليــم يف حــاالت الطــوارئ خــالل العمليــة بأكملهــا. كمــا تــم تحديــد هــذا النهــج التشــاريك 
باســتخدام مصفوفــة اإلجــراءات الرئيســية لمراجعــة النظــرة الشــاملة، والــي تشــير إىل أن جهــود رفــاه المعلميــن »تدمــج 
وجهــات نظــر المعلميــن وخبراتهــم وتقّدرهــا« و«تعمــل عبــر القطاعــات ذات الصلــة )التعليــم، والعمــل، والتمويــل، إلــخ( 
والمجــاالت )عــى ســبيل المثــال، الصحــة النفســية والدعــم النفــي االجتمــايع )MHPSS(( »)فالــك وآخــرون، ٢0١٩: ص. 

 .)٤٥-٥٣

باإلضافــة إىل عقــد ورش عمــل تشــاركية بلغــات مختلفــة مــع ممثليــن مــن مختلــف المنظمــات الــي تمثــل جــزءاً 
مــن شــبكة الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ. وتضميــن واضــي السياســات، وقــادة المــدارس، 
والمعلميــن، وخبــراء آخريــن ممــن لهــم خبــرة يف حــاالت الطــوارئ قصيــرة  المــدى  أو طويلــة المــدى يف أماكــن مختلفــة. 
كانــت ورش العمــل االستشــارية االفتراضيــة باللغتيــن اإلنكليزيــة واإلســبانية. كمــا تــم جمــع المالحظــات حــول السياســات، 
أو البرامــج، أو األدوات النموذجيــة الــي يمكــن اســتخدامها كأمثلــة يف المذكــرة اإلرشــادية. واســتخدامها  يف »دراســات 
الحالــة« أو »المــوارد اإلضافيــة« الــي أبرزتهــا المذكــرة اإلرشــادية.  ومــن ثــم تــم وضــع اســتبياناً باللغــات الخمســة للشــبكة 
المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ )العربيــة ، اإلنجليزيــة ، الفرنســية ، البرتغاليــة، واإلســبانية( ومشــاركته عــى 

نطــاق واســع للحصــول عــى أمثلــة مــن جمهــور متنــوع. 

قــام فريــق مــن الباحثيــن بكتابــة المذكــرة اإلرشــادية وتطويرهــا معــاً. وقــد ســاعدتنا ورش العمــل يف إنشــاء إطــار 
ــية  ــة النفس ــول إىل الصح ــن: الوص ــاه المعلمي ــية لرف ــادئ أساس ــة مب ــت ثالث ــي تضمن ــادية ال ــرة اإلرش ــي للمذك مفاهيم
والدعــم النفــي االجتمــايع، وبيئــة العمــل التمكينيــة، وصــوت المعلميــن، والوكالــة، والقيــادة. اســتطلع فريــق الباحثيــن 
هــذه المبــادئ الثالثــة مــن خــالل مراجعــة    األدبيــات قبــل كتابــة المذكــرة اإلرشــادية. اســتخدم فريــق البحــث أيضــاً البيانات 
الــي تــم جمعهــا أثنــاء بحــث رســم خرائــط التابعــة للشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ )عــى ســبيل 
المثــال، المقابــالت مــع مقدمــي المعلومــات الرئيســين )KIIs( وبيانــات اســتقصاء المعلميــن( والمــوارد واألدوات ووثائــق 
السياســة الــي تــم جمعهــا )الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ، ٢0٢١( حــى تكــون متســقة مــع 

األبحــاث الســابقة.

كمــا تــم العمــل  كفريــق لكتابــة المذكــرة ومراجعتهــا. قــدم فريــق أســايس مــن ممثــي الشــبكة المشــتركة لــوكاالت 
التعليــم يف حــاالت الطــوارئ والمجموعــة المرجعيــة المعنيــة برفــاه المعلميــن يف الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم 
يف حــاالت الطــوارئ مالحظــات حــول محتــوى المذكــرة اإلرشــادية وهيكلهــا.  كتــب فريــق البحــث المذكــرة اإلرشــادية 
وأشــرك »الفريــق العامــل« التابــع للفريــق األســايس للشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ وأطلعــه عــى 
المســتجدات. كمــا تــم شــمل فريــق البحــث يف القــرارات المتعلقــة بشــكلها ومحتواهــا. ثــم دعونــا الخبــراء الســتعراض 
الموضوعــات )مثــل  الدعــم النفــي االجتمــايع أو التطويــر المهــي للمعلــم( للتأكــد مــن أن المذكــرة اإلرشــادية تتضمــن 

تعليقــات مــن الجمهــور الــذي يجــب أن تخدمــه.
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الملحق 3. مسرد المصطلحات

اإلعــداد المشــترك: عمليــة يعمــل فيهــا المعلمــون مــع واضــي السياســات والمدربيــن وممثــي المنظمات  	
المحليــة والدوليــة لتصميــم البرامــج والتدخــالت و السياســات وتنفيذهــا وتقييمها. 

البحــث التنفيــذي: دراســة طريقــة التعليــم والتعلّــم الخاصــة بــك لتحســين المشــكالت يف  	
المــدارس والفصــول الدراســية وحلهــا. يتضمــن البحــث التنفيــذي جمــع البيانــات واســتخدامها 

للتفكيــر  يف القــرارات واتخاذهــا. 

البحــث القائــم عــى التصميــم: اســتخدام أســاليب البحــث الكمــي والنــويع لحــل المشــكالت  	
عمليــاً. يتضمــن تصميــم المشــروعات وتنفيذهــا. 

التشــاور:  التشــاور يمكــن أن يكــون غيــر رســمي أو رســمي ، نوعيًــا أو كميًــا )مــن تقييمــات االحتياجــات  	
الســريعة لالســتجابات الســريعة إىل االستشــارات اإلثنوغرافيــة طويلــة المــدى(. ونحــن نســتعرض بعــض 

األدوات الــي يمكنــك اســتخدامها يف قســم النطــاق األول- المعاييــر التأسيســية

المنهــج الــدرايس والمــواد التكميليــة: يتــم اســتخدام   مصطلــح المنهــج الــدرايس ويعــي المناهــج  	
الدراســية الوطنيــة )أو دون الوطنيــة والثانويــة( الــي تشــكل جــزءاً مــن السياســة التعليميــة. كمــا يطلــق عــى 
الكتــب المدرســية للطــالب، أدلــة المعلميــن، الكتيبــات، واألدلــة المســتخدمة لدعــم المناهــج الدراســية 

للتدريــس اســم »المــواد التكميليــة«

المناهــج الدراســية الــيت تــرايع ظــروف النــزاع: تتضمــن موضوعــات متعلقــة بالســالم وخاليــة مــن  	
المشــتركة  )الشــبكة  المواطنــة(  والتثقيــف يف مجــال  اإلنســان  النقــدي، حقــوق  التفكيــر  التحيزات)مثــل 

 )٢٩ ص.   :٢0١٣ الطــوارئ،  حــاالت  يف  التعليــم  لــوكاالت 

القيادة: القدرة عى إحداث التغيير والتأثير يف اآلخرين.  	

القيادة الرسمية: القيادة يف المناصب الرسمية يف إدارة المدرسة. 	

القيادة غير الرسمية: القيادة خارج المناصب الرسمية يف إدارة المدرسة.  	

ــر المهــي حيــث يعمــل المعلمــون معــاً لتخطيــط درس أو مجــال آخــر يريــدون  	 ــدروس: التطوي ــة ال دراس
ــه. ــر في تحســينه وتصميمــه ومشــاركته والتفكي

و  	 والفّعالــة  اإلدراكيــة  المهــارات  يســتخدم  الــذي  والتدريــس  التعليــم  الشــاملة:  التدريــس  ممارســات 
االجتماعيــة  العاطفيــة  الكفــاءات  ذلــك  يف  بمــا  المعرفــة، 

الصحــة النفســية والدعــم النفــيس االجتمــايع )MHPSS(: العمليــات والنُُهــج والتدخــالت الــي تعــزز الرفــاه  	
والممارســات التعليميــة الشــاملة لجميــع المعلميــن وتحميهــا.

ــن وقدرتهــم  	 ــدى المعلمي ــة ل ــم الفطري ــات التأقل ــص: يقــوي آلي ــر المتخص ــز وغي ــم المركّ الدع
عــى مســاعدة أنفســهم

ــة  	 ــريرية متخصص ــة س ــون إىل رعاي ــد يحتاج ــن ق ــن الذي ــم المعلمي ــص: يدع ــم المتخص الدع
مــن متخصصيــن يف الصحــة النفســية )مثــل الممرضيــن النفســيين، وعلمــاء النفــس، واألطبــاء 
ــن  ــا م ــبقاً وغيره ــودة مس ــديدة الموج ــية الش ــة النفس ــاالت الصح ــع ح ــل م ــيين( للتعام النفس
التحديــات )بمــا يف ذلــك بســبب تعــايط المخــدرات أو اإلعاقــة( ولدعــم المعلميــن الذيــن 

ــديدة. ــة ش ــن ضائق ــون م يعان

المنهــاج التربــوي: عمليــات التعليــم والتعلـّـم، بمــا يف ذلــك التدريــس والتقويــم، وكذلــك المناهــج الدراســية  	
والمــواد المســتخدمة لتدريــس المناهــج.
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االســتقاللية المهنيــة: حريــة المعلميــن يف اختيــار كيفيــة أداء وظائفهــم، بمــا يف ذلــك االســتقالل المنهجــي  	
والتربوي.

ــك القــدرة عــى التصــرف ويتضمــن  	 ــأن لدي ــة والتفويــض يعــي اإليمــان ب ــل(: الوكال ــن )تمثي ــة المعلمي وكال
التفكيــر الــذايت المســتنير والعمــي والتقييــم، وصنــع القــرار. حيــث يطــّور المعلمــون إحساســاً بالقيــم 

ويســعون إىل تحقيــق األهــداف واألغــراض الــي يختارونهــا.

تعليــم المعلميــن وتدريبهــم: تعليــم المعلميــن قبــل الخدمــة )الــذي يحــدث عــادًة يف كليــات أو جامعــات  	
.)TPD ( والتطويــر المهــي المســتمر للمعلميــن أثنــاء الخدمــة )تدريــب المعلميــن

ــلوكيات  	 ــاءات، الس ــارات، الكف ــف المه ــي تص ــة ال ــات القانوني ــر أو السياس ــن: المعايي ــل المعلمي ــر تأهي أط
ّــم. ــس والتعل ــون للتدري ــا المعلم ــاج إليه ــي يحت ــم ال ــف، أو القي والمواق

بيئــة العمــل: حيــث يتــم التعليــم والتعلّــم. يشــمل ذلــك المؤسســات الرســمية )المــدارس، الجامعــات،  	
معاهــد التعليــم والتدريــب التقــي والمهــي، كليــات تدريــب المعلميــن )TTCs(( وغيــر الرســمية )مثــل 

مخيمــات أو تجّمعــات الالجئيــن أو المنظمــات غيــر الحكوميــة )NGOs( أو المعاهــد غيــر الربحيــة(. 
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