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شكر وتقدير
وثيقــة السياســة هــذه مــن تأليــف كاثريــن جونســتون ( )Catherine Johnstonوأندريــا كوســتا ( .)Andrea Costaوحررهــا أنــدرو
مكــراي ( )Andrew Macraeوصممهــا أليــن لويــز ( )Alline Louiseبدعــم أويل مــن جيــل فــارار (.)Jill Farrar
تــم تكليــف هــذا العمــل مــن مجموعــة العمــل المعنيــة بسياســة التعليــم التابــع للشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت
الطــوارئ ( ،)EPWGال ســيما مســار عمــل مخرجــات التعلــم العادلــة ( .)QELOيتوجــه المؤلفــون مارجــي بهــات Margi Bhatt
(منســق سياســات التعليــم يف الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ) ،وأالنــا كريســتوفر Alana Christopher
(منســق سياســة التعليــم االنتقاليــة يف الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ) ،وســونيا غوميــز Sonia
 ،Gomezولينــديس بيــرد  ،Lyndsay Birdوســونيا أندرســون  ،Sonja Andersonوبينــوا دانســيمبورج ،Benoit d'Ansembourg
وأعضــاء مســار عمــل نتائــج العمــل العادلــة عــى عمــق النظــر والتغذيــة المرتــدة طيلــة فتــرة إعــداد هــذه الوثيقــة .كمــا نتوجــه
بالشــكر لجميــع أصحــاب المصلحــة المعنييــن بقطــاع التعليــم يف حــاالت الطــوارئ الذيــن ســاهموا بوقتهــم وخبرتهــم يف هــذا
المشــروع مــن خــال مناقشــات مجموعــات التركيــز ومقابــات مقدمــي المعلومــات الرئيســيين.
تــود الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ أن تشــكر وكالــة الواليــات المتحــدة للتنميــة الدوليــة ()USAID
لدعمهــا الســخي للشــبكة الــذي مكّنهــا مــن إعــداد هــذه الوثيقــة.
تمــت ترجمــة هــذا المنشــور بالتعــاون بيــن منظمــة مترجميــن بــال حــدود والشبكةالمشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت
الطــوارئ.

P. Biro, IRC, 2015
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موجز تنفيذي
بعض الطالب يف مدرسة تقع يف فانواتو / GPE ،2021 ،آرلين باكس

وصــل النــزوح العالمــي مســتوى قيــايس ،حيــث يشــكل األطفــال دون ســن الثامنــة عشــر  40بالمائــة مــن األشــخاص النازحيــن قســري ًا البالــغ
عددهــم  79.5مليــون شـ ً
ـخصا 1.يشــكل األطفــال يف مناطــق الصراعــات واألزمــات هــذه نحــو  20بالمائــة مــن األطفــال يف ســن االلتحــاق
بالمــدارس االبتدائيــة يف العالــم ،لكنهــم يمثلــون نحــو  50بالمائــة مــن األطفــال الذيــن لــم يلتحقــوا بالمــدارس 2.ال يــزال طفــل مــن كل ثالثــة
أطفــال الجئيــن غيــر قادريــن عــى الوصــول إىل التعليــم األســايس ويتــرك ثلثاهــم الدراســة قبــل بلــوغ المرحلــة الثانويــة عــى الرغــم مــن
3
التحســينات الــي تــم إجراؤهــا يف فــرص الحصــول عــى التعليــم.
يواجــه العالــم يف الوقــت ذاتــه أزمــة تعلــم؛ فالكثيــر مــن األطفــال ال يتعلمــون األساســيات يف المدرســة .هنــاك العديــد مــن األمثلــة– مــن غانــا
ومــاوي ،حيــث لــم يتمكــن  80بالمائــة مــن الطــاب يف نهايــة الصــف الثــاين مــن قــراءة كلمــة واحــدة مألوفــة ،مثــل "أل التعريــف" أو " ِقــط"
ولــم يتمكــن  40بالمائــة مــن طلبــة الصــف الثالــث يف المناطــق الحضريــة يف باكســتان مــن حــل عمليــة طــرح أساســية مكونــة مــن رقميــن
مثــل  54ناقــص .254
تسلط مثل هذه األمثلة الضوء عىل الحاجة إىل بيانات أكثر وأفضل حول من يتعلم ومن ال يتعلم.
وربمــا يعــاين األطفــال والشــباب يف ســياقات الصراعــات واألزمــات ،ممــن تعرضــوا النقطــاع يف تعليمهــم ،جســدي ًا وعاطفيًــا مــن آثــار
الصراعــات واألزمــات وغالبًــا مــا يظلــون غيــر مرئييــن يف نظــم إدارة بيانــات التعليــم الوطنيــة.
قــد يكــون هــذا بســبب اســتبعادهم ،إمــا عمـ ًدا أو ألســباب عمليــة ،مــن المشــاركة يف التقييمــات الوطنيــة .وبـ ً
ـدل مــن ذلــك ،قــد ال يتــم تصنيــف
بيانــات التقييــم الوطــي ً
وفقــا ألبعــاد هامــة ،مثــل الحمايــة الدوليــة ووضــع النــزوح ،أو الحالــة االجتماعيــة واالقتصاديــة ،أو النــوع االجتمــايع،
أو الموقــع ،أو حالــة اإلعاقــة ،مــا قــد يكشــف عــن أوجــه عــدم المســاواة واالســتبعاد.

قضية قياس مخرجات التعلم يف سياقات األزمات والصراعات
ال يمكــن لنظــم التعليــم الوطنيــة وبرامجهــا الــي يقدمهــا مقدمــو الخدمــات غيــر الرســميين أن تقــدم مخرجــات تعلــم أفضــل لألطفــال
المســتضعفين إال اذا كانــت األدلــة تقــود العمــل الجمــايع عــى جميــع األصعــدة (المــدارس ،والمجتمعــات المحليــة ،والحكومــات الوطنيــة
وغيــر الوطنيــة) ومدعومــة باســتثمارات مســتهدفة هادفــة.
ً
اســتضعافا للتعلــم ونتائــج تعلمهــم ومــا إذا كانــت البرامــج تلــي هــذه
نحتــاج إىل أدلــة أكثــر وأفضــل حــول احتياجــات األطفــال األكثــر
االحتياجــات بالفعــل للقيــام بذلــك .لذلــك فتقييــم مخرجــات التعليــم أمــر هــام يف دفــع التعليــم الجيــد.
نحتــاج عــى وجــه الخصــوص إىل التركيــز عــى طيــف كامــل مــن احتياجــات التعلــم ،مــع إدراك أهميــة التعلــم االجتمــايع العاطــي ()SEL
والدعــم النفــي واالجتمــايع ( )PSSإىل جانــب المهــارات األكاديميــة.

UNHCR 2020a, ‘Figures at a glance’, UNHCR, <https://www.unhcr.org/en-au/figures-at-a-glance.html>.
World Bank 2018, The World Bank report: Learning to realize education’s promise, Washington DC, <https://www.worldbank.
org/en/publication/wdr2018>, p. 61.
3 UNHCR 2020b, Coming together for refugee education, UNHCR, <https://www.unhcr.org/5f4f9a2b4>, p. 9.
4 World Bank 2018, op. cit. p. 16.
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يشــمل التعلــم االجتمــايع العاطــي مهــارات مثــل ،القــدرة عــى التأقلــم ،والتحفيــز ،والثقــة ،وإدارة الــذات ،والعمــل الجمــايع ،والتواصــل
الفعــال ،الــي تعتبــر هامــة لنتائــج أفضــل يف العمــل والحيــاة تفيــد المجتمعــات المجتمعيــة المحليــة ،واالقتصــادات ،والــدول.
تظهــر الدراســات أن هــذه العوامــل مؤشــرات هامــة لتحســين نتائــج التعليــم ،والتوظيــف ،والحيــاة عــى الرغــم مــن أن قيــاس التعلــم
5
االجتمــايع والعاطــي مجــال نــائش بســرعة.
ويمكــن أن يكــون التعلــم االجتمــايع والعاطــي وســيلة منقــذة للحيــاة ،بالنســبة لألطفــال والشــباب المتأثريــن باألزمــات – حيــث يســاعد عــى
التئــام جــراح النــزوح ويتيــح الفرصــة لمســتقبل أكثــر إشـ ً
ـراقا.

مهمة التقييم المعقدة
يجــب دعــم التقييــم يف التعليــم يف حــاالت الطــوارئ ( )EiEبمبــادئ العمــل اإلنســاين واإلنمــايئ الراســخة ،بمــا يف ذلــك مبــدأ "عــدم إلحــاق
األذى" ومراعــاة ظــروف الصــراع.
كمــا يجــب أن يتضمــن إطــارًا التخــاذ القــرارات األخالقيــة يضمــن أال تغــذي جهــود التقييــم االســتبعاد ،أو الوصــم وأال تضــر باألطفــال والشــباب
المتأثريــن باألزمــات بتطبيــق تقييمــات وطنيــة قياســية عــى تعلمهــم.
ويســتلزم ذلــك تطبيــق أدوات تقييــم متحقــق منهــا وموضوعــة يف ســياق التعليــم يف حــاالت الطــوارئ الــذي يشــمل التعلــم األكاديمــي،
والدعــم النفــي واالجتمــايع ( )PSSوالتعلــم االجتمــايع والعاطــي ( )SELبمــا يتفــق مــع الهــدف  4.7مــن أهــداف التنميــة المســتدامة.
كمــا يســتديع النظــر يف طيــف كامــل مــن العوامــل الســياقية الــي تؤثــر عــى التعلــم بالنســبة للمتعلميــن المتأثريــن بأزمــات .تتضمــن هــذه
العوامــل معلومــات حــول خلفيــة المتعلميــن ،وتجاربهــم مــع النــزوح ،وانقطــاع تعليمهــم.
نحتــاج ،للقيــام بهــذا العمــل بفاعليــة ،إىل تعزيــز القــدرات عــى جميــع المســتويات (الفصــول الدراســية ،والمــدارس ،والحكومــات المحليــة،
والوطنيــة) لجمــع البيانــات ذات الصلــة بالطــاب ،والمعلميــن ،ومقدمــي الرعايــة ،والحكومــات ،والمانحيــن ،والجهــات الفاعلــة يف مجــال
العمــل اإلنســاين واإلنمــايئ وتصنيفهــا ،وتحليلهــا ومشــاركتها وتقديمهــا.
يحتــاج جميــع أصحــاب المصلحــة بعــد ذلــك إىل التصــرف ،باســتخدام نتائــج قائمــة عــى األدلــة إلجــراء محادثــات أعمــق وأكثــر ثــراءً حــول
كيفيــة اســتهداف المــوارد والسياســات والبرامــج التعليميــة حــى يتعلــم جميــع األطفــال وتخــدم نظــم التعليــم الوطنيــة المتعلميــن كافــة.
وتهدف التوصيات الواردة أدناه إىل توجيه الجهود لتحسين قياس مخرجات التعلم لألطفال والشباب المتأثرين باألزمات.

Roi Ji, 2019

World Bank 2018, op. cit., p. 21.
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التوصيات

نويص بأن يتوىل المانحون:
●إعطاء األولوية لدمج تقييم مخرجات التعلم يف آليات التمويل اليت تغيط العالقة بين المجالين اإلنساين واإلنمايئ.
●االســتثمار يف وضــع التقييمــات األكاديميــة وتقييمــات التعلــم االجتمــايع والعاطيف/الدعــم النفــي واالجتمــايع يف ســياقها
والتحقــق مــن صحتهــا بمــا يتفــق مــع الهــدف  4.7مــن أهــداف التنميــة المســتدامة وتوفيــر التمويــل إلدارة هــذه التقييمــات لضمــان
اســتفادة المعلميــن والمتعلميــن يف األوضــاع المتأثــرة باألزمــات.
●تعزيــز القــدرات الوطنيــة والمحليــة عــى تصميــم بيانــات مخرجــات التعلــم ،وتصميمهــا ،وجمعهــا ،وتصنيفهــا ،وتحليلهــا ،وتقديمهــا،
ومشــاركتها بيــن جميــع أصحــاب المصلحــة المعنييــن بالتعليــم ،بمــا يتفــق مــع أســاليب العمــل الجديــدة "6.New Way of "Working
●دعــم الحكومــات الوطنيــة لتعزيــز شــمول النظــام لألطفــال والشــباب يف ســياقات الصراعــات واألزمــات .ويشــمل ذلــك ،عــى ســبيل
المثــال ،دعــم الحكومــات الوطنيــة لوضــع اســتراتيجيات طويلــة األجــل ومحســوبة التكاليــف لتعليــم الالجئيــن كجــزء مــن خطــط قطــاع
التعليــم الوطــي و/أو وضــع معاييــر الكفــاءة الــي تشــمل األطفــال والشــباب المتأثريــن باألزمــات.

كما نويص الحكومات بما ييل:
●دمــج األطفــال والشــباب المتأثريــن باألزمــات يف النظــم الوطنيــة إلدارة بيانــات التعليــم وضمــان تطبيــق المعاييــر األخالقيــة وضمانــات
الحمايــة لمنــع التمييــز.
●دمــج األطفــال والشــباب يف ســياقات األزمــات والصراعــات عنــد وضــع معاييــر الكفــاءة الوطنيــة بحيــث تكــون معاييــر الكفــاءة شــاملة
للمتعلميــن المتأثريــن باألزمــات.
●اســتخدام بيانــات تقييــم التعلــم لتقييــم سياســات التعلــم وبرامجــه يف ســياقات الصراعــات واألزمــات ودمــج الن ُ ُهــج القائمــة عــى األدلــة
يف سياســة التعليــم الشــامل الوطــي وممارســاته.
●زيادة دعم الشركاء اإلنسانيين واإلنمائيين لتقييم احتياجات التعلم ونتائج األطفال والشباب يف سياقات الصراعات واألزمات.
●إنشــاء عمليــة شــاملة لمشــاركة البيانــات واألدلــة بيــن أصحــاب المصلحــة كافــة ،بمــا يف ذلــك المعلميــن والطــاب المتأثريــن بالصراعــات
واألزمــات لتحقيــق قــدر أكبــر مــن المســاواة داخــل نظــم التقييــم الوطنيــة.

OCHA 2017, The New Way of Working, OCHA, <https://www.unocha.org/sites/unocha/files/NWOW20%Booklet20%low20%
res.0_002.pdf>.
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نويص بأن تتوىل الجهات الفاعلة يف مجال العمل اإلنساين واإلنمايئ ما ييل:
●البنــاء عــى الممارســات الجيــدة الجاريــة لدمــج التقييمــات األكاديميــة وتقييمــات التعلــم االجتمــايع والعاطيف/الدعــم النفــي
واالجتمــايع يف أوضــاع الصراعــات واألزمــات.
●تســخير أدوات التقييــم األكاديمــي وتقييــم التعلــم االجتمــايع والعاطيف/الدعــم النفــي واالجتمــايع الموجــودة والــي يمكــن
الوصــول إليهــا مــن خــال مكتبـ�ة القيــاس التابعـ�ة للشـ�بكة المشــتركة لوــكاالت التعلي��م يف حـ�االت الطــوارئ وتعزيزهــا وضمــان إجــراء
التكيــف والتحقــق مــن الصحــة ،واســتخدام مقاييــس مخرجــات التعلــم لتقييــم جــودة البرنامــج وتأثيــره.
●االســتمرار يف المناقشــات بشــأن الحاجــة إىل وضــع تصــور لنظــام الســتحداث األدلــة والبيانــات األكثــر تماسـكًا .يجمــع البيانــات ويشــاركها
مــع مختلــف الجهــات الفاعلــة يف مجــال العمــل اإلنســاين واإلنمــايئ الجمــايع وتطويــره.
●االلتــزام بالجهــود الجماعيــة لالســتجابات القائمــة عــى األدلــة الــي تســتند -مــن بيــن أمــور أخــرى -إىل تقييــم منهجــي لمخرجــات
التعلــم .يجــب أن تســتجيب هــذه الجهــود لالحتياجــات الحقيقيــة لألطفــال والشــباب يف أوضــاع الصراعــات واألزمــات ويجــب أن تكــون
محــركًا لالســتثمار المســتقبيل وإصــاح السياســات والممارســات.
●مناصــرة سياســات التعليــم الشــاملة لتحســين مخرجــات التعلــم لألطفــال والشــباب يف ســياقات الصراعــات واألزمــات يف الســياقات الــي
ال يصــل فيهــا األطفــال والشــباب المتأثــرون باألزمــات إىل التعليــم داخــل نظــام التعليــم الوطــي أو غيــر المعتــرف بهــم يف نظــم إدارة
البيانــات.

Balloon Organization, 2019
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كل مــن الســياقات اإلنســانية واألزمــات طويلــة األمــد،
تخــص وثيقــة السياســة هــذه المانحيــن يف قطــاع التعليــم يف حــاالت الطــوارئ ،يف ٍ
والحكومــات الوطنيــة والــوكاالت اإلنســانية واإلنمائيــة .ويه تقــدم إرشــادات بشــأن كيفيــة زيــادة قيــاس مخرجــات التعلــم الشــمويل
للمتعلميــن المتأثريــن باألزمــات وتحســينه.
وتســتند الوثيقــة إىل تقريــري رســم خرائــط موســعين بتكليــف مــن مســار عمــل مخرجــات التعلــم العادلــة ( )QELOضمــن فريــق العمــل
المعــي بسياســة التعليــم ( )EPWGالتابــع للشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ ( .)INEEوقــد تــم يف تقريــري رســم
الخرائــط دراســة الوثائــق اإلرشــادية للتقييــم األكاديمــي وتقييــم التعلــم االجتمــايع والعاطــي واألدوات ون ُ ُهــج البرنامــج ومــدى انطباقهــا
عــى قيــاس مخرجــات التعلــم يف ســياقات التعليــم يف حــاالت الطــوارئ.
وتــم االسترشــاد يف الوثيقــة باســتعراض مســتندي متعمــق لألدبيــات الرئيســية والثانويــة حــول الممارســات الحاليــة والجهــود المبذولــة
لتحســين قيــاس التعلــم يف ســياقات التعليــم يف حــاالت الطــوارئ .ويعــود الفضــل يف ذلــك إىل مناقشــات مكثفــة ونقاشــات حيويــة مــع
مســار عمــل مخرجــات التعلــم العادلــة ،والمانحيــن ،ومفوضيــة األمــم المتحــدة الســامية لشــؤون الالجئيــن ( ،)UNHCRوالــوكاالت اإلنســانية
واإلنمائيــة النشــطة يف قطــاع التعليــم يف حــاالت الطــوارئ والشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ.

األهداف
ولهذه الوثيقة أهداف مختلفة لجماهير مختلفة.

بالنسبة للمانحين يف سياق األزمات اإلنسانية وطويلة األمد:
نهــدف إىل توجيــه أولويــات السياســة والمــوارد نحــو إجــراء تقييمــات شــاملة للتعلــم مــن أجــل األطفــال والشــباب يف
ســياقات الصراعــات واألزمــات لضمــان ترجمــة االســتثمارات القليلــة بالفعــل إىل مخرجــات تعلــم حقيقيــة ورفــاه األطفــال.
ونحــن نقــدم رســائل رئيســية يمكــن للمانحيــن اســتخدامها لمناصــرة نظــم التعليــم الوطنيــة ودعمهــا لقيــاس مخرجــات
التعلــم بالنســبة للســكان المتأثريــن باألزمــات أو النازحيــن .يشــمل هــذا الالجئيــن النازحيــن داخليًــا وعبــر الحــدود .تدعــم
توصياتنــا الحــوار المشــترك لتعزيــز تقييــم مخرجــات التعلــم يف العالقــة بيــن المجاليــن اإلنســاين واإلنمــايئ.

بالنسبة للحكومات الوطنية:
ً
إنصافــا وشــمولية ودم ً
جــا للتعلــم لدعــم التعليــم
نقتــرح أن تعــزز الحكومــات الوطنيــة تقييمــات وطنيــة ودون وطنيــة أكثــر
والتعلــم يف المجــاالت الــي يصعــب الوصــول إليهــا ،بمــا يف ذلــك ســياقات الصراعــات واألزمــات.

بالنسبة للوكاالت اإلنسانية واإلنمائية:
نقــدم توجيهــات محــددة حــول قيــاس مخرجــات التعلــم الشــمولية يف ســياقات الصراعــات واألزمــات ونشــارك التقــدم
المحــرز والــدروس المســتفادة يف هــذا المجــال حــول أهميــة وضــع ســياق التقييــم والتحقــق مــن صحــة البيانــات .كمــا
نشــدد ً
أيضــا عــى أهميــة الذهــاب إىل أبعــد مــن إدارة تقييمــات التعلــم للنظــر يف كيفيــة اســتخدام بيانــات تقييــم التعلــم
لتحســين نوعيــة التعليــم يف ســياقات التعليــم يف حــاالت الطــوارئ.
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الجزء األول:

التعلــم الجيــد لألطفــال والشــباب
يف ســياقات الصراعــات واألزمــات

Mahamadou Abdourhamane, NRC, 2019

الطفل أكثر من مجرد:
●عالمة عىل جدول الحضور
●ورقم طالب
●ودرجات امتحان.
األطفال كائنات اجتماعية وعاطفية وفكرية وروحية .وهم بحاجة إىل هذه المهارات والصفات كلها لخلق أفضل مستقبل ممكن.
ً
ً
وعدل .والبالغون مسؤولون عن دعمهم لتحقيق هذه اإلمكانية.
وإنصافا
ولألطفال القدرة عىل بناء عالم أكثر سلمًا
ونحــن نعلــم أن التعليــم الجيــد والعــادل أمــر هــام لألطفــال كافــة .كمــا نعلــم أنــه مــن الهــام دعــم المتعلميــن المتأثريــن باألزمــات ألن
احتماليــة حصولهــم عــى تعليــم جيــد أقــل بكثيــر.
وتتضخــم قضيــة التعليــم عندمــا ينــزح األطفــال والشــباب .ويمكــن أن يســاعد االســتمرار يف توفيــر الخدمــات التعليميــة لألطفــال
الالجئيــن عــى التخفيــف مــن آثــار النــزوح وتوفيــر منصــة حمايــة لمســاعدة األطفــال
7
ومجتمعاتهم المحلية عىل تأمين مستقبل أفضل.
عندمــا ندعــم األطفــال والشــباب عقليًــا وعاطفيًــا واجتماعيًــا ،فــإن رفاههــم يتحســن ،ويصبحــون أكثــر مرونــة وقــدرة عــى التحمــل يف
مواجهــة التحديــات الــي قــد تواجههــم يف الحيــاة.
يمكــن لبرامــج التعليــم الــي تتضمــن التعلــم االجتمــايع والعاطــي ( )SELأن تلعــب دورًا حاسـمًا يف تطويــر عوامــل الحمايــة لــدى
األطفــال والشــباب الــي تخفــف اآلثــار اإلنمائيــة والســلوكية الســلبية للتعــرض للصــراع .يعــزز التعلــم االجتمــايع والعاطــي آليــات
8
الشــفاء والتأقلــم الالزمــة للتعامــل مــع المحنــة والعنــف والمعانــاة الضروريــة للنمــو الصحــي.

Save the Children 2018, Time to act: providing refugee children the education they were promised, Save the Children, London,
p. 19, <https://resourcecentre.savethechildren.net/library/time-act-providing-refugee-children-education-they-were-promised>.
8 Wessells M and Edgerton A 2008, ‘Concepts and practices to support war-affected children’, The Journal of Developmental
Processes, 12–2 :)2(3.
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ويشمل التعليم الجيد التعلم األكاديمي والتعلم االجتمايع والعاطيف ،وله فوائد لألطفال واألسر والمجتمعات المحلية والبلدان.
والتعليم العايل الجودة هو أحد أهم االستثمارات اليت تستطيع البلدان القيام بها يف األفراد والمجتمعات المحلية واالقتصادية
9
– األمر الذي يجعل منه ضرورة اجتماعية واقتصادية.
الرفاه النفيس واالجتمايع مؤشر هام لضرورة التعلم وضروري لتحقيق التحصيل األكاديمي ،وبالتايل له تأثير هام عىل اآلفاق
10
المستقبلية لألفراد والمجتمعات.
تعتمد قدرة النظام عىل توفير تعليم جيد لألطفال والشباب يف سياقات الصراعات واألزمات عىل نوعية من ينقلونه.
المعلمــون أهــم مكــون يف أي نظــام تعليمــي .وقدرتهــم عــى تحديــد الفجــوات التعليميــة يف الصفــوف الدراســية يه الخطــوة األوىل نحــو
حلها .
ونحــن مســؤولون بصفتنــا بالغيــن عــن رفــاه األطفــال .ونحــن مســؤولون تجــاه األطفــال وأســرهم ومجتمعاتهــم المحليــة عــن االلتزامــات الــي
قطعناهــا عــى أنفســنا .وتشــمل اآليت:
●إعالن األمم المتحدة لحقوق اإلنسان
●اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل
ً
(خاصة الهدف )4.7
●أهداف التنمية المستدامة
●االتفاق العالمي بشأن الالجئين.

بيان المشكلة
المشكلة اليت نسىع إىل معالجتها يه:
كيف يمكننا زيادة الزخم بشأن قياس التعلم يف سياقات األزمات والصراعات لدفع المانحين لقطاع للتعليم يف حاالت الطوارئ -سواء يف
السياقات اإلنسانية أو يف سياقات األزمات طويلة األمد -والحكومات الوطنية والوكاالت اإلنسانية واإلنمائية نحو الهدف الجمايع المتمثل
يف تحسين مخرجات التعلم الشاملة لألطفال والشباب؟
ويه مشكلة معقدة وإيجاد حل لها أكثر إلحاحًا اآلن من أي وقت مىض.
فقــد بلــغ النــزوح العالمــي مســتويات قياســية .واجــه العالــم بالفعــل أزمــة تعلــم ،وحاليًــا تفاقــم جائحــة كوفيــد 19-التفاوتــات القائمــة بيــن
البلــدان حــول العالــم وتهــدد بتقويــض الجهــود العالميــة لتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة.
وانقطــاع التعليــم حقيقــة واقعــة يف كل القــارات ،فقــد تأثــر بــه أكثــر مــن  1.6مليــار متعلــم وهنــاك  23.8مليــون طفــل وشــاب معرضــون
12
لخطــر االنقطــاع عــن التعليــم بســبب التأثيــر االقتصــادي للجائحــة وحدهــا 11.وتُقـ ّ
ـدر خســارة التعليــم بســبب جائحــة كوفيــد 19-بتريليونــات،
ومــن المرجــح أن تمتــد خســائر التعلــم لمــا هــو أبعــد مــن هــذا الجيــل.

Save the Children, UNHCR and Pearson 2017, Promising practices in refugee education: synthesis report, Save the Children,
_London, p. 4, <https://resourcecentre.savethechildren.net/node/12378/pdf/promising_practices_in_refugee_education_synthesis
report_final_web.pdf>.
10 INEE 2018, Psychosocial support: facilitating psychosocial wellbeing and social and emotional learning, INEE, New York, p.
>9, < https://inee.org/resources/inee-guidance-note-psychosocial-support
11 UNICEF 2020, Education during COVID19- and beyond, UNICEF, New York.
12 The World Bank 2020, Simulating the potential impacts of the COVID19- school closures on schooling and learning
outcomes: a set of global estimates, The World Bank, <https://www.worldbank.org/en/topic/education/publication/simulatingpotential-impacts-of-covid-19-school-closures-learning-outcomes-a-set-of-global-estimates>.
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وبينمــا نســارع إىل حشــد الدعــم التعليمــي لهــؤالء األطفــال والشــباب يف ســياقات األزمــات والصراعــات ،فمــن األهميــة بمــكان أن نركــز عــى
قيــاس التعلــم .ولــن يــؤدي هــذا إال إىل تحســين مخرجــات التعلــم لألطفــال والشــباب يف ســياقات الصراعــات واألزمــات.

ولهذه المسألة أبعاد عدة:
●ال تتضمن تقييمات التعلم مهارات التعلم االجتمايع والعاطيف والدعم النفيس واالجتمايع وكفاءتهما
ويف الحــاالت النــادرة الــي يتــم فيهــا إجــراء تقييمــات للتعلــم لألطفــال والشــباب يف هــذا الســياقات ،فإنهــا عــادة مــا تركــز عــى المعرفــة
األكاديميــة وتــويل اهتمــام أقــل بكثيــر لرفــاه الطفــل أو المهــارات والكفــاءات االجتماعيــة والعاطفيــة.
هذا عىل الرغم من البحوث اليت تبين ما ييل:
يتمتع األطفال الذين يتمتعون بمهارات اجتماعية وعاطفية بمهارات أفضل يف المدرسة ،وتتحسن عالقاتهم بأقرانهم والبالغين،
13.
ويتكيفون عاطفي ًا بصورة أفضل ،وتتحسن صحتهم العقلية
أصبــح مــن المعتــرف بــه عــى نحــو متزايــد أن تدخــات التعلــم االجتمــايع والعاطــي والدعــم النفــي واالجتمــايع جــزء ال يتجــزأ مــن
التعليــم وتعلــم موضوعــات الهــدف  4.7مــن أهــداف التنميــة المســتدامة ،بمــا يف ذلــك حقــوق اإلنســان ،والمســاواة بيــن الجنســين،
والمواطنــة العالميــة ،والســام .ورغــم هــذا فــا تــزال غيــر راســخة بصــورة كافيــة يف برامــج التعليــم يف ســياقات التعليــم يف حــاالت الطــوارئ،
ويكافــح مــزودو خدمــات التعليــم يف حــاالت الطــوارئ لتقييــم تأثيرهــا .ولهــذا ،نــادرًا مــا يتــم تســجيل تدخــات التعلــم االجتمــايع والعاطــي
والدعــم النفــي واالجتمــايع يف نظــم التقييــم اإلقليميــة ،أو الوطنيــة ،أو دون الوطنيــة.

●األطفال والشباب يف سياقات الصراعات واألزمات غير مرئيين يف نظم تقييم الحكومات الوطنية
كمــا نعلــم أن نظــم التقييــم الحكوميــة الوطنيــة نــادرًا مــا تشــمل األطفــال والشــباب مــن ســياقات األزمــات والصراعــات 14.ويرجــع هــذا إمــا إىل
سياســات االســتبعاد المتعمــدة أو الصعوبــات العمليــة الــي تواجــه الوصــول إىل األطفــال والشــباب يف مناطــق األزمــات والصراعــات .وهــذا
يعــي يف كثيــر مــن األحيــان عــدم وجــود معلومــات عــن مــن يتعلــم ومــن ال يتعلــم يف ســياقات األزمــات والصراعــات ،وهــو مــا يخلــق تحديًــا
لخلــق تغييــر.
وحــى عندمــا يتــم إدراج األطفــال والشــباب المتأثــرون باألزمــات يف نظــم التقييــم الوطنيــة ،فإنهــم كثي ـرًا مــا يظلــون غيــر مرئييــن بســبب
االفتقــار إىل تصنيــف البيانــات ،األمــر الــذي يجعــل مــن المســتحيل معرفــة مــا إذا كان نظــام التعليــم الوطــي يلــي احتياجاتهــم التعليميــة.

●يؤدي االستخدام غير الفعال لبيانات تقييم التعلم إىل صعوبة إجراء تحسينات للتعلم
وعنــد إجــراء تقييمــات التعلــم يف ســياقات الصراعــات واألزمــات ،فمــن النــادر أن يتــم مشــاركة النتائــج مــع الطــاب والمعلميــن .تضيــع
المســاءلة تجــاه األطفــال والشــباب يف إدارة تقديــم البالغــات للمانحيــن وقيــاس أداء البرنامــج.
وإذا تمكــن المعلمــون مــن الوصــول إىل هــذه البيانــات ،فإنهــم غالبًــا مــا يواجهــون صعوبــة يف فهمهــا؛ ألنــه ال توجــد إرشــادات تتعلــق بكيفيــة
تفســير النتائــج وإجــراء التعديــات الالزمــة عــى الممارســات التعليميــة.
ويجــب أال تقتصــر تدابيــر التعلــم عــى تتبــع التقــدم المحــرز فحســب ،بــل عــى المهــام الضروريــة لسياســة اإلصــاح وممارســاته لتحســين
15
التعلــم.

The World Bank and International Rescue Committee 2013, Learning and resilience: the crucial role of social and emotional
well-being in contexts of adversity, The World Bank, p. 1. <http://documents.worldbank.org/curated/en/849991468337162828/
Learning-and-resilience-the-crucial-role-of-social-and-emotional-well-being-in-contexts-of-adversity/>.
14 INEE 2020, Academic learning measurement and assessment tools in education in emergencies, INEE, New York.
 15منظمة التعاون والتنمية يف الميدان االقتصادي ( )OECDوبرنامج األمم المتحدة اإلنمايئ ( ،2016 )UNDPجعل التعاون اإلنمايئ أكثر فعالية :التقرير المرحيل لعام  .2016منظمة التعاون والتنمية يف
الميدان االقتصادي ،باريس.
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●يفتقــر نظــام التقييــم إىل االتســاق بــدءً مــن الفصــل الــدرايس حــى المســتويين الوطــي والــدويل ،ونــادرًا مــا يمتــد إىل
ســياقات الصراعــات واألزمــات
هنــاك العديــد مــن التقييمــات المختلفــة الــي تتعلــق بالتعلــم ،بــدءً مــن التقييمــات التكوينيــة الــي يديرهــا المعلمــون حــى التقييمــات
والفحوصــات الوطنيــة الــي تجريهــا الحكومــات والتقييمــات اإلقليميــة والدوليــة.
ويسلط كل تقييم من هذه التقييمات الضوء عىل الجوانب اليت تحتاج إىل الدعم ،لكن مع اختالف األغراض والجهات الفاعلة.
وإذا كانــت نظــم التقييــم ناشــئة ،فــا بــد مــن إيــاء األولويــة لتعزيــز تقييمــات الفصــول الدراســية .ويمكــن للبلــدان بمجــرد االنتهــاء
مــن هــذه الخطــوة تطويــر تقييمــات وطنيــة ســريعة نســبي ًا وقائمــة عــى العينــات ومنخفضــة التكلفــة .ويمكــن اكتســاب الكثيــر
مــن المشــاركة يف التقييمــات اإلقليميــة أو العالميــة الــي تمكّــن معاييــر قيــاس األداء عنــد إنشــاء تقييمــات الفصــول الدراســية
16
والتقييمــات الوطنيــة.
ويمثــل الدمــج مــع نظــام التقييــم الوطــي يف الغالــب تحديًــا يف ســياقات الصراعــات واألزمــات الــي توفــر فيهــا المنظمــات اإلنســانية أو
منظمــات المجتمــع المــدين التعليــم بســبب القيــود العمليــة والسياســية.
ال يســتفيد األطفــال والشــباب يف هــذه الســياقات لذلــك مــن اإلجــراءات المتخــذة لمعالجــة فجــوات التعلــم المحــددة للســكان يف ســن
الدراســة يف البــاد .يــؤدي االفتقــار إىل مشــاركة البيانــات ومواءمــة نظــم البيانــات بيــن مختلــف الجهــات الفاعلــة يف مجــال التعليــم يف حــاالت
الطــوارئ إىل تعقيــد المشــكلة ،وغالبًــا مــا يــؤدي إىل ازدواج الجهــود.

Ingrid Prestetun, NRC, 2017

16

البنك الدويل  ،2018المرجع ذاته.
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الجزء الثاين:

القضايا المتعلقة بالحوار
حول سياسة اإلطار

بنغالديش  / GPE 2019شانتال ريغو

الرسائل الرئيسية
●تســلط تقييمــات التعلــم الضــوء عــى الجوانــب الــي تخفــق فيهــا نظــم التعليــم وبرامجــه يف الوفــاء بحقــوق األطفــال
والشــباب يف التعليــم داخــل ســياقات الصراعــات واألزمــات.
●كما توفر األدلة اليت نحتاج إليها لتحسين نتائج تعلم األطفال والشباب ورفاههم وقدرتهم عىل التحمل.
●وتمكّــن الحكومــات الوطنيــة وشــركاء التنميــة والجهــات الفاعلــة يف مجــال العمــل اإلنســاين واإلنمــايئ م ًعــا لتحســين
البرامــج التعليميــة.

وتضيــع فرصــة المعلميــن يف معالجــة فجــوات التعلــم عندمــا ال يتــم اســتخدام تقييمــات التعلــم لالسترشــاد بهــا يف مرحلة تعبئة اســتجابات
التعليــم يف حــاالت الطوارئ.
وينصــب التركيــز عــى العناصــر الوقائيــة للتعليــم وتزويــد األطفــال والشــباب ببيئــات تعليميــة آمنــة خــال مرحلــة االســتجابة اإلنســانية الفوريــة.
وتغــي التقييمــات عـ ً
ـادة يف هــذه المرحلــة بيئــة التعلــم واحتياجــات مــوارد التعليــم والتعلــم .وتميــل األولويــات لتغييــر اتجاههــا إىل توظيف
المعلميــن وتوزيعهــم بســرعة ،والذيــن غالبًــا مــا يكونــون عديمــي الخبــرة وغيــر مدربيــن بمــا فيــه الكفايــة ألداء المهمــة .ويكــون مــن الصعــب
اإلجابــة عــن األســئلة المتعلقــة بالمنهــج ونظــام التقييــم اللذيــن ينبــي اتباعهمــا والفــرص المتاحــة لالعتمــاد محليًــا أو مــن حكومــات البلــدان
المضيفــة وغالبًــا مــا تكــون حساســة مــن الناحيــة السياســية.
هنــاك الكثيــر عــى المحــك مــع ذلــك .وتعــي الطبيعــة المطولــة ألزمــات الالجئيــن أن األطفــال غالبًــا مــا يقضــون دورة تعليمهــم بأكملهــا
نازحيــن 17.ويســتحيل معرفــة مــا إذا كانــت التدخــات الــي تصــل إىل الفصــول الدراســية ذات صلــة دون بيانــات تقييــم التعلــم.
كمــا ال يوجــد دليــل يمكــن بواســطته التفــاوض عــى اعتمــاد التعلــم بحيــث يحصــل األطفــال والشــباب عــى تعليــم معتــرف بــه يمكنــه دعــم
تطلعاتهــم التعليميــة والتوظيفيــة يف المســتقبل.

UNHCR 2020, ‘Protracted refugee situations explained’, <https://www.unrefugees.org/news/protracted-refugee-situationsexplained/>.
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وغالبًــا مــا يشــكل محتــوى التقييمــات الموحــدة ،وشــكلها ،ولغتهــا ،وإدارتهــا عقبــات أمــام إدمــاج األطفــال والشــباب يف أوضــاع
الصراعــات واألزمــات.
تؤثــر التجــارب مثــل فتــرات التعليــم الطويلــة والمشــقة الناجمــة عــن النــزوح واإلهمــال والخســارة بصــورة كبيــرة عــى قــدرة األطفــال عــى
االســتجابة للتقييــم إيجابيًــا.
يعــي هــذا أن النتائــج غالبًــا مــا ال تكــون انعكاسً ــا حقيقيًــا لكفــاءة التعلــم .وهــذا هــو الحــال بصــورة خاصــة لألطفــال والشــباب الالجئيــن
الذيــن ال تتوافــق خبراتهــم التعليميــة المســبقة مــع نظــام التعليــم الوطــي يف البلــد المضيــف .ويســلط هــذا الضــوء عــى الحاجــة إىل إعــداد
األطفــال والشــباب للتقييــم ،حــى يصبحــوا عــى درايــة بشــكل التقييمــات الموحــدة وإدارتهــا.
إذا كان محتــوى االختبــار أو اإلدارة يفضــل بعــض المتقدميــن لالختبــار عــى غيرهــم أو إذا كانــت خبراتهــم التعليميــة مختلفــة
بصــورة كبيــرة فيمــا يتعلــق بمــا يتــم اختبــاره ،فقــد يكــون مــن الصعــب ،إن لــم يكــن مــن المســتحيل ،تفســير درجــات االختبــار أو
18
اتخــاذ قــرارات عادلــة عــى أساســها.

واألهم من ذلك أن األطفال والشباب الذين واجهوا الصراعات واألزمات قد يتحملون عبئًا معرفي ًا أكبر بكثير من أقرانهم.
ـؤات يف اختبــار موحــد غيــر مناســب للخضــوع الختبــار موحــد تــم التحقــق مــن صحتــه مــع
ويعــي هــذا أنهــم قــد يكونــون يف وضــع غيــر مـ ٍ
ً
مجموعــة ال تواجــه الصعوبــات ذاتهــا .وقــد ال تكــون بروتوكــوالت االختبــارات التقليديــة مناســبة أيضــا ،ألنهــا قــد تســبب إحباطً ــا وتوتـرًا إضافيًــا
19
للطــاب وأوليــاء األمــور.

وغالبًــا مــا يظــل األطفــال والشــباب يف أوضــاع الصراعــات واألزمــات غيــر مرئييــن يف بيانــات تقييــم التعلــم عــى المســتويين الوطــي
والعالمي.
وهناك أسباب عديدة لذلك ،يه:
●ال تكــون نظــم التعليــم الوطنيــة ،يف بعــض األوضــاع ،متاحــة لألطفــال والشــباب الالجئيــن ،وبذلــك يلتحقــون بالمــدارس الــي
تدعمهــا الجهــات الفاعلــة يف مجــال العمــل اإلنســاين أو منظمــات المجتمــع المــدين ســواء داخــل مخيمــات الالجئيــن أو داخــل
المجتمعــات المحليــة المضيفــة .ال يســمح البلــد المضيــف وال البلــد األصــي ،يف بعــض األوضــاع األخــرى ،باســتخدام منهجهــم
20
الوطــي مــع األطفــال الالجئيــن.
تعتمــد تقييمــات التعلــم عـ ً
ـادة ،يف هــذه الســياقات ،عــى البرامــج وال تتوافــق مــع نظــم التعليــم الحكوميــة الوطنيــة أو المضيفــة.
يحــد هــذا مــن فــرص التصديــق ومســارات مواصلــة التعليــم والتوظيــف.
●يلتحــق األطفــال والشــباب الالجئــون بالمــدارس الحكوميــة يف حــاالت أخــرى ،مثــل ســياقات الالجئيــن يف المناطــق الحضريــة ،إال
أن بيانــات التعليــم الوطنيــة تكــون غيــر مصنفــة ،ألن أدوات القيــاس ال تجمــع معلومــات حــول حالــة الالجئيــن أو نزوحهــم.
ومــع أن ذلــك قــد يكــون خطــوة إيجابيــة فيمــا يتعلــق بالحــد مــن الوصــم ،فإنــه يــؤدي إىل اســتحالة تتبــع التقــدم المحــرز بمــرور
21
الوقــت ويجعــل مــن الصعــب عــى صانــي السياســات تلبيــة احتياجــات هــؤالء األطفــال.

UNESCO 2020 Global Education Monitoring Report 2020: Inclusion and Education: All means All. UNESCO, Paris, p. 131.
INEE 2020, op. cit.
McPherson P and Paul R 2019, ‘Rohingya “lost generation” struggle to study in Bangladesh camps’, Reuters,<https://www.
reuters.com/article/us-myanmar-rohingya-education/rohingya-lost-generation-struggle-to-study-in-bangladesh-campsidUSKCN1QZ0EA>.
21 INEE 2020, op. cit., p. 9.
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ويعين هذا أنه ال يمكن التعرف عىل األطفال والشباب الالجئين يف بيانات التعليم ،بما يف ذلك إنجازاتهم التعليمية.
ولــم يتــم إعــداد نظــم التقييــم الحاليــة لتشــمل الســكان المتنقليــن يف ســياقات األزمــات .يصعــب ،مــع هــذا ،بنــاء نظــام وظيــي
لتقييــم التعلــم دون مجموعــة متســقة مــن األهــداف لمــا يجــب عــى األطفــال معرفتــه والقــدرة عــى القيــام بــه .ويســفر هــذا كلــه
22
عــن وجــود نظــام مجــزأ ببيانــات غيــر قابلــة للمقارنــة وقلــة النقــاط المرجعيــة األساســية أو انعدامهــا.
وعندمــا تصــل التقييمــات إىل األطفــال يف ســياقات الصراعــات واألزمــات ،نــادرًا مــا تتــم مشــاركة النتائــج مــع المعلميــن والطــاب .وعـ ً
ـادة مــا
تســتخدم الحكومــات الوطنيــة البيانــات الــي تولدهــا التقييمــات الوطنيــة يف إبــاغ دوائرهــا االنتخابيــة الوطنيــة وكذلــك المانحيــن والمجتمــع
الــدويل .ويــؤدي الطلــب عــى اإلبــاغ إىل المســاءلة التصاعديــة ،بـ ً
ـدل من المســاءلة تجــاه المجتمعــات المحلية المتأثــرة بالصراعــات واألزمات.
ويحــد هــذا مــن فائــدة تقييمــات التعلــم بوصفهــا أداة لتحســين التعليــم والتعلــم يف ســياقات التعليــم يف حــاالت الطــوارئ.
لكننــا نعلــم أن تقييمــات التعلــم المصممــة عــى الوجــه المناســب عنصــر أســايس لتوجيــه المعلميــن والطــاب نحــو التدخــات
23
المســتهدفة.
يمكــن لبيانــات تقييــم التعلــم ،بوصفهــا أداة تشــخيصية ،تحويــل التعليــم والتعلــم .كمــا يمكــن للمعلميــن وقــادة المــدارس اســتخدام بيانــات
مخرجــات التعلــم لضبــط أصــول التدريــس ،وتوجيــه التعليــم لمســتويات التعلــم المختلفــة داخــل الفصــول الدراســية ،وتحديــد احتياجــات
التطويــر المهــي للمعلميــن واالسترشــاد بهــا يف وضــع خطــط تحســين المــدارس ،مــن بيــن أمــور أخــرى.
تعمــل مشــاركة بيانــات تقييــم التعلــم عــى تعزيــز مســاءلة أصحــاب المصلحــة الرئيســيين (الحكومــات والمــدارس الوطنيــة والمحليــة) تجــاه
األطفــال وأوليــاء األمــور والمجتمعــات المحليــة.
يمكــن اســتخدام بيانــات تقييــم التعلــم لالسترشــاد بهــا يف الن ُ ُهــج القائمــة عــى األدلــة يف ســياقات التعليــم يف حــاالت الطــوارئ خــارج نظــام
التعليــم الوطــي .وغالبًــا مــا تتوافــق أدوات القيــاس ،مــع هــذا ،مــع األطــر التنظيميــة وأولويــات المانحيــن بـ ً
ـدل مــن المقاييــس أو المعاييــر
الوطنيــة.
ً
دليــا عــى التحصيــل التعليمــي الســابق ،لكــن نــادرًا مــا يكــون مــن الممكــن اســتخدامها مــن جانــب
ويجــب أن تقــدم تقييمــات التعلــم
األطفــال والشــباب يف ســياقات الصراعــات واألزمــات للمســارات المســتقبلية المتعلقــة بمواصلــة التعليــم والتوظيــف .ويرجــع ذلــك إىل عــدم
توافــق المناهــج المســتخدمة يف أوضــاع التعليــم يف حــاالت الطــوارئ مــع نظــم االعتمــاد الوطنيــة أو اإلخفــاق يف تصميــم التقييــم لغــرض
24
االعتمــاد أو التصديــق.
فضـ ًـا عــن ذلــك ،فإنــه هنــاك التــزام متزايــد بمعالجــة هــذه القضايــا والتحقــق مــن صحــة برامــج التعلــم والتقييمــات الــي تشــرف عليهــا
والجهــات الفاعلــة يف مجــال العمــل اإلنســاين واإلنمــايئ يف ســياقات الصراعــات واألزمــات.
إعــان جيبــويت بشــأن تعليــم الالجئيــن عــى الصعيــد اإلقليمــي ،الــذي وقعتــه الــدول الثمــاين األعضــاء (جيبــويت ،وإريتريــا ،وإثيوبيــا ،وكينيــا،
والصومــال ،وجنــوب الســودان ،والســودان ،وأوغنــدا) يف الهيئــة الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بالتنميــة ( )IGADيف شــرق أفريقيــا والقــرن
األفريــي عــام  2017مثــال عــى ذلــك .تحــدد خطــة العمــل الالحقــة الــي وضعتهــا وأقرتهــا هــذه البلــدان نقاطً ــا محــددة حــول اعتمــاد
25
ـكل مــن المتعلميــن والمعلميــن.
البرامــج والتصديــق عليهــا لـ ٍ
يركز االتفاق العالمي بشأن الالجئين بصرامة متجددة عىل البيانات واألدلة ويغير الممارسات تدريجي ًا.
البيانــات الموثوقــة والقابلــة للمقارنــة وال ُمعـ ّ
ـدة يف الوقــت المناســب أمــر بالــغ األهميــة للتدابيــر الــي تســتند عــى األدلــة مــن أجــل:
تحســين الظــروف االجتماعيــة واالقتصاديــة لالجئيــن والمجتمعــات المحليــة المضيفــة ،وتقييــم أثــر عــدد كبيــرة مــن الالجئيــن
26
عــى البلــدان المضيفــة يف حــاالت الطــوارئ وتناولهــا ،وحــاالت اللجــوء طويلــة األمــد وتحديــد الحلــول المناســبة والتخطيــط لهــا.

Ibid., p. 69.
GEM 2020, op. cit., p. 148.
INEE 2020, op. cit.
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UNHCR 2018, Global Compact for Refugees, UNHCR, New York, p. 9.

26

UNHCR 2020, Implementing the Djibouti Declaration: Education for refugees, returnees & host communities, UNHCR, New York. <https://
globalcompactrefugees.org/article/implementing-djibouti-declaration-education-refugees-returnees-host-communities>. <https://www.unhcr.org/enau/events/conferences/5b3295167/official-version-final-draft-global-compact-refugees.html>.
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وقــد أدى ذلــك إىل بــذل جهــود عالميــة لتعزيــز جهــود الجمــع األخــايق إلحصــاءات الالجئيــن والنازحيــن 27،مــع االعتــراف بإمكانيــة وجــود
مخاطــر تتعلــق بالحمايــة يف هــذا التصنيــف مــن حيــث وصــم األطفــال والشــباب الالجئيــن والنازحيــن مــن جانــب المــدارس والمجتمعــات
المحليــة المضيفــة والحكومــات.
تتفاقــم مخاطــر الحمايــة يف المناطــق الــي يلتحــق فيهــا األطفــال والشــباب الالجئــون بالمــدارس الحكوميــة بصــورة غيــر رســمية ،حيــث
يمكــن أن يــؤدي التعــرف عليهــم إىل اســتبعادهم مــن المدرســة أو أن تكتشــف الســلطات أمرهــم.
هنــاك إجمــاع متزايــد ،بالرغــم مــن هــذه التحديــات ،بيــن الجهــات الفاعلــة الرئيســية ،بمــا يف ذلــك معهــد اليونســكو لإلحصــاء ،ومفوضيــة
األمــم المتحــدة الســامية لشــؤون الالجئيــن ،ومبــادرة بحــوث المســاواة يف التعليــم ،ومركــز رصــد التشــرد الداخــي ( )IDMCحــول كيفيــة
28
جمــع اإلحصــاءات عــن الالجئيــن واألشــخاص النازحيــن داخليًــا (.)IDPs
تهــدف مبــادرات مثــل جــواز مؤهــات اليونســكو ( )UQPإىل اســتعادة الكرامــة ،واســتعادة ســبل العيــش لالجئيــن ،وتنفيــذ اســتجابة شــاملة
ودائمــة لالجئيــن يف الســياقات الــي تكــون فيهــا الحكومــات الوطنيــة غيــر قــادرة عــى تمكيــن األطفــال الالجئيــن والنازحيــن داخليًــا مــن
29
الحصــول عــى نظــام تعليــم وطــي أو غيــر راغبــة ذلــك.
يقــدم جــواز مؤهــات اليونســكو معلومــات عــن التعليــم ،والخبــرة المهنيــة ،والمهــارات اللغويــة الــي اكتســبها حاملــه لدعمه دع ًمــا لوصولهم
30
إىل المزيــد مــن فــرص التعليــم والتوظيــف؛ نظـرًا الفتقــار العديــد مــن الالجئيــن إىل اعتــراف رســمي بتعليمهــم ومؤهالتهم الســابقة.

اإلجراءات اإلضافية
●تشــمل تقييمــات التعلــم مــن البدايــة حــى تلــي خدمــات التعليــم احتياجــات المتعلــم بأســرع مــا يمكــن مــن بدايــة
األزمة.
●العمــل مــع الحكومــات ومســؤويل التقييــم لضمــان إمكانيــة وصــول األطفــال والشــباب إىل تقييمــات التعلــم مــن
حيــث المحتــوى ،والشــكل ،واللغــة ،واإلدارة يف ســياقات الصراعــات واألزمــات ودعــم األطفــال والشــباب للتحضيــر
للتقييمــات واالمتحانــات الوطنيــة.
●عقــد روابــط أقــوى بيــن تقييمــات الفصــول الدراســية والتقييمــات الوطنيــة والتقييمــات واالمتحانــات اإلقليميــة
لتحويــل التعليــم والتعلــم يف ســياقات الصراعــات واألزمــات .البــدء بتقويــة تقييمــات الفصــول الدراســية وصقــل
مهــارات المعلميــن.
ً
هدفــا نهائيًــا للتعليــم يف حــاالت الطــوارئ واألزمــات طويلــة األمــد واالســتثمار يف
●جعــل مخرجــات التعلــم
التقييمــات الــي يمكــن لألطفــال والشــباب يف ســياقات الصراعــات واألزمــات اســتخدامها يف التعليــم والتوظيــف أو
ً
مســتقبل.
التنقــل
●العمــل مــع الحكومــات والمانحيــن لدعــم جهــود التصنيــف الــي تشــمل حالــة النــزوح ،مــع ضمــان تطبيــق ضمانــات
الحمايــة لحمايــة حقــوق األطفــال والشــباب يف أوضــاع الصراعــات واألزمــات.

Expert Group on Refugee and Internally Displaced Persons Statistics 2018, International recommendations on refugee
statistics, European Union and UN, Luxembourg, <https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/Standards-and-Methods/files/
Principles_and_Recommendations/International-Migration/1746_2018_EN_-08E.pdf>.
.op. cit ,2020 INEE 28
UNESCO qualifications passport for refugees and vulnerable migrants’, <https://en.unesco.org/themes/education-‘ ,2019 UNESCO 29
.>emergencies/qualifications-passport
Briefing note: pre-pilot UNESCO qualification passport for refugees and migrants in Zambia, UNHCR, New ,2018 UNHCR 30
.>73305/unhcr.org/en/documents/download.York, <https://data2
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كيفية قياس جودة التعلم يف سياقات الصراعات واألزمات
الرسائل الرئيسية
●تقيــس تقييمــات التعلــم الجيــدة مســتويات التعلــم األكاديمــي ،واالجتمــايع ،والعاطــي ،وكذلــك رفــاه الطفــل
وتســاعدنا عــى تلبيــة احتياجــات التعلــم الفريــدة لألطفــال والشــباب يف ســياقات الصراعــات واألزمــات.
●ينبــي أن تكــون األدلــة الناتجــة عــن احتياجــات تقييمــات التعلــم أساسً ــا لالسترشــاد بها يف سياســات التعلــم وبرامجه
يف الصراعــات واألزمــات بحيــث يُتر َ
جــم الوصــول إىل التعليــم إىل نتائــج تعلــم فعلية.

ال توجــد أداة مثاليــة لقيــاس مخرجــات التعلــم يف ســياقات الصراعــات واألزمــات .لــم يتــم التحقــق مــن الغالبيــة العظمــى مــن أدوات
التقييمــات األكاديميــة وأدوات التقييمــات تقييــم التعلــم االجتمــايع والعاطيف/الدعــم النفــي واالجتمــايع يف أوضــاع األزمــات والصــراع
عــى الرغــم مــن وفرتهــا يف القطاعيــن اإلنمــايئ واإلنســاين.
ولسبب وجيه ،التحقق مهمة معقدة وكثيفة االستخدام للموارد وتفاقم أوضاع األزمات والصراع هذه القضايا.
قيــاس التعلــم يف ســياقات التعليــم يف حــاالت الطــوارئ أمــر شــاق ،حيــث يمكــن أن تــؤدي نقــل التقييمــات المســتخدمة يف ســياقات أخــرى
31
إىل تقييمــات صعبــة للغايــة ،أو غيــر صالحــة مــن الناحيــة الســياقية ،أو ال تعكــس العوامــل الســياقية.
هناك نوعان من العوائق الرئيسية اليت تحول دون االستخدام الفعال لتقييم التعلم يف أوضاع الصراعات واألزمات:
●تعقيد موثوقية االختبار (دقة القياس) و الصدق (ضمان قياس التقييمات لما هو مطلوب قياسه)
●صعوبة وضع األدوات يف سياقها وتكييفها مع الظروف المحلية واألعراف الثقافية.
يشــير اإلنصــاف إىل مراعــاة احتياجــات المتعلميــن وخصائصهــم وأي تعديــات معقولــة يلــزم تطبيقهــا لمراعاتهــم … .يجــب أال
32
يميــز التقييــم مــن الناحيــة المثاليــة بيــن المتعلميــن ،باســتثناء أســاس القــدرة الــي يتــم تقييمهــا.
ويتطلــب ذلــك قــدر كبيــر مــن المعرفــة المحليــة ،والخبــرة الفنيــة ،والمــوارد ،والوقــت ،ويه أمــور غالبًــا مــا تكــون غيــر متاحــة .هــذا هــو الحــال
بصــورة خاصــة خــال بدايــة حالــة الطــوارئ فنــادرًا مــا تُعـ َ
ـى األولويــة للتعليــم يف تمويــل قطــاع الطــوارئ.
يتزايــد الطلــب عــى األدوات الــي تــم التحقــق مــن صحتهــا لســياقات التعليــم يف حــاالت الطــوارئ واإلرشــاد الفــي لتطبيقهــا .يلتــزم المزيــد
مــن المانحيــن وشــركاء التنميــة بمعالجــة أزمــة التعلــم ،بمــا يف ذلــك يف ســياقات التعليــم يف حــاالت الطــوارئ ،ويســاعدون يف دفــع الجهــود.
فقــد أعــدت وكالــة الواليــات المتحــدة للتنميــة الدوليــة ،عــى ســبيل المثــال ،مجموعــات أدوات مســتقلة لدعــم تكييــف أدوات تقييــم القــراءة
للصفــوف الدراســية المبكــرة ( ،)EGRAوتقييــم الرياضيــات للصفــوف الدراســية المبكــرة ( .)EGMAويُســتخ َدم تقييــم القــراءة للصفــوف الدراســية
33
المبكــرة حاليًــا يف أكثــر مــن  70بلـ ًدا وبنحــو  120لغــة.
كمــا تــم التحقــق مــن صحــة التقييــم الشــامل للتعلــم والتطويــر ( )HALDOوالتقييــم الــدويل للتعلــم المبكــر للتنميــة ( )IDELAالخاصيــن
بمنظمــة إنقــاذ الطفولــة ،ورصــد وكالــة األمــم المتحــدة إلغاثــة وتشــغيل الالجئيــن الفلســطينيين يف الشــرق األدىن (األنــروا) للتحصيــل
التعليمــي ،وتقييــم مركــز تطويــر التعليــم لإللمــام بالقــراءة والكتابــة لــدى الشــباب المنقطــع عــن الدراســة ( )OLAيف ســياق التعليــم يف حــاالت
الطــوارئ ،34 .وهــذه األدوات كافــة موجــودة يف مكتبــة القيــاس التابعــة للشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ ،ويه منصــة
مرنــة الســتضافة أدوات إضافيــة متحقــق مــن صحتهــا.

INEE 2020, op cit.
International Bureau of Education 2020, ‘Fairness (in assessment)’, UNESCO, <http://www.ibe.unesco.org/en/glossarycurriculum-terminology/f/fairness-assessment>.
_33 USAID 2016, Overview of the EGRA and EGMA, <http://gaml.uis.unesco.org/wp-content/uploads/sites/4/08/2018/2
>USAID_20160511.pdf
34 INEE 2020, op. cit.
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يحــدد إطــار الكفــاءة العالمــي معاييــر الكفــاءة للقــراءة والرياضيــات  35ويقــدم إرشــادات للحكومــات بشــأن المعاييــر الخاصــة بــكل بلــد .وعــى
الرغــم مــن أن هــذه المعاييــر ليســت أداة قيــاس ،إال أنهــا يمكــن أن ّ
تيســر مواءمــة أكبــر لمقاييــس التعلــم يف ســياقات الصراعــات واألزمــات.
ويف حيــن أن هــذا ال يضمــن أن يجــري اإلبــاغ عــن مخرجــات التعلــم لألطفــال والشــباب يف ســياقات الصراعــات واألزمــات ،وإذا شــملت
العمليــة إنشــاء معادلــة وطنيــة مــع معاييــر عالميــة للكفــاءة تشــمل األطفــال والمعلميــن المتأثريــن باألزمــات ،فإنهــا ســتتيح فرصــة للتمثيــل
العــادل يف التقييمــات الوطنيــة.
تبين دراسات الحالة الواردة أدناه الجهود الجاري بذلها:
●قــاس اســتقصاء اإلجهــاد بســبب الحــرب يف ســوريا مــدى التعــرض للصــراع والتداعيــات العاطفيــة للصدمــات ،وتمــت إدارة لقطــة
لــإدارة المدرســية والفعاليــة إىل جانــب تقييــم القــراءة للصفــوف الدراســية المبكــرة وتقييــم الرياضيــات للصفــوف الدراســية المبكــرة
لتقديــم صــورة كاملــة عــن التعليــم االبتــدايئ يف المناطــق الــي تقودهــا المعارضــة يف ســوريا.
●تأسســت يف اليونــان مدرســة أوينوفيتــا يف المجتمــع المحــي  Oinofyta Community Schoolيف مخيــم لالجئيــن يف وســط
اليونــان لخدمــة األطفــال الالجئيــن األفغــان بوصفهــا مشــروع لمنظمــة  ArmandoAidغيــر الحكوميــة .رصــدت تقييمــات الفصــل
الــدرايس التعلــم وســلوك كل طفــل وأدائــه العــام .تــم اســتخدام معلومــات متعلقــة بالتعلــم لتحســين عمــل المدرســة والتعليــم،
36
وجــرى مشــاركة المعلومــات مــع المانحيــن وشــركاء التنميــة اآلخريــن لتســليط الضــوء عــى التقــدم المحــرز والتحديــات.
تمهد هذه الجهود الطريق لتعزيز جودة تقييمات التعلم يف سياقات التعليم يف حاالت الطوارئ ويمكننا لعب دورنا.

اإلجراءات اإلضافية
●االستثمار يف تعزيز تصميم تقييم التعلم وكذلك اإلدارة والتحليل.

37

●االســتثمار يف تعزيــز قــدرات تقييــم الفصــول الدراســية للمعلميــن ومديــري التعليــم يف ســياقات التعليــم يف حــاالت
الطــوارئ.
●البنــاء عــى التقييمــات األكاديميــة وتقييمــات التعلــم االجتمــايع والعاطيف/الدعــم النفــي واالجتمــايع (دقــة
القيــاس) و الصــدق (ضمــان قيــاس التقييمــات لمــا هــو مطلــوب قياســه) ،واألهــم مــن ذلــك ضمــان أن تكــون أداة
التقييــم مالئمــة للســياق ومالئمــة لخبــرات تعلــم لألطفــال والشــباب.
●فهــم العوامــل الســياقية الــي تؤثــر عــى كيفيــة تعلــم األطفــال والشــباب يف أوضــاع الصراعــات واألزمــات مــن خــال
اســتكمال بيانــات تقييــم التعلــم بالمعلومــات وتحليــل خلفيــة الطــاب ،والمعلميــن ،وبيئــة التعلــم.

Global proficiency ,2019 UNESCO Institute of Statistics, USAID, DFID, ACER, Bill and Melinda Gates Foundation
35
UNESCO New York, <http://gaml.uis.unesco.org/wp-content/uploads/ ,6 to 2 framework for reading and mathematics: grades
.>pdf.Global-Proficiency-Framework-Oct2019/05/2020/2/sites
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العمل معًا
الرسائل الرئيسية
●تدعــو أســاليب العمــل الجديــدة ( 38)New Way of Workingالمانحيــن ،والحكومــات الوطنيــة ،والجهــات الفاعلــة
يف مجــال العمــل اإلنســاين واإلنمــايئ إىل تصــور طريقــة جديــدة للتنســيق ،والتمويــل ،والوفــاء بااللتزامــات اإلنســانية،
وتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة.
●يمكــن ألصحــاب المصلحــة المعنييــن بالتعليــم االنخــراط يف شــراكات أكثــر ديناميكيــة لتحقيــق نتائــج مشــتركة
عندمــا يكــون لديهــم مقيــاس مشــترك ولغــة مشــتركة حــول التعلــم.
ّ
سيحســن ســد الفجــوة يف العمــل اإلنســاين اإلنمــايئ واالســتثمار يف تقييمــات التعلــم مخرجــات التعلــم لألطفــال
●
والشــباب يف ســياقات الصراعــات واألزمــات.

تدعــو الجهــود المبذولــة لتعزيــز العالقــة بيــن المجاليــن اإلنســاين واإلنمــايئ إىل إزالــة العوائــق الموجــودة بيــن العمــل اإلنســاين واإلنمــايئ.
يتطلــب تفعيــل العالقــة تعزيــز االتســاق بيــن الجهــات الفاعلــة يف مجــال العمــل اإلنســاين واإلنمــايئ لتحقيــق النتائــج المشــتركة وتحقيــق
الســام.
يتضمــن االتســاق بيــن العمــل اإلنســاين والتنميــة ،كمــا هــو محــدد يف أســاليب العمــل الجديــدة  ،New Way of Working39العمــل عــى
مــدى ســنوات عديــدة نحــو تحقيــق نتائــج جماعيــة ،بنــاءً عــى الميــزة النســبية لمجموعــة متنوعــة مــن أصحــاب المصلحــة .ويؤكــد عــى
أهميــة "التوطيــن" ويســتند إىل مفهــوم المرونــة تعزيــز القــدرات المحليــة والوطنيــة وتقويتهــا بحيــث تكــون نظــم التعليــم واألطفــال والشــباب
40
والمجتمعــات المحليــة مســتعدة لمواجهــة األزمــات ويمكنهــا تحملهــا والتعــايف منهــا بســرعة.
يمكــن أن تلعــب التقييمــات دورًا حاس ـمًا يف ســد الفجــوة بيــن النهجيــن اإلنســاين واإلنمــايئ مــع الحفــاظ عــى التركيــز عــى التعلــم (بـ ً
ـدل
مــن الوصــول فحســب) يف جميــع مراحــل اســتجابة التعــايف.
ويمكــن أن يتيــح التقييــم والتحليــل المشــترك الحتياجــات التعلــم ،الــذي يشــمل مجموعــة واســعة مــن الجهــات الفاعلــة ،فه ًمــا مشــتركًا
للســياق المحــدد الــذي يمكــن مــن خاللــه تطويــر األدوات والنتائــج المشــتركة .يمكــن للبيانــات تحفيــز الممارســين والباحثيــن وصانــي
السياســات عــى التحــرك نحــو الهــدف الجمــايع لتحســين التعليــم للجميــع ،كمــا هــو الحــال مــع أدوات مثــل التقييــم الــدويل للتعلــم المبكــر
للتنميــة وتقييــم القــراءة للصفــوف الدراســية المبكــرة.
يمكــن ألداة القيــاس تحفيــز الممارســين والباحثيــن وصانــي السياســات ليصبحــوا شــبكة عالميــة تعمــل نحــو تحقيــق الهــدف
41
الجمــايع المتمثــل يف تحســين التعليــم ممــا يســمح ألن يكــون لــدى شــركاء متنوعيــن مقيــاس ولغــة مشــتركين.
تمتلــك المنظمــات غيــر الحكوميــة القــدرة عــى تطويــر برامــج تعليميــة بديلــة قائمــة عــى األدلــة ،واختبارهــا ،وتوســيع نطاقهــا .وتشــمل هــذه
البرامــج التعليــم غيــر الرســمي ،وبرامــج الجســور ،وبرامــج اإلعــداد اللغــوي الــي تلــي احتياجــات التعلــم الفوريــة للفئــات المهمشــة ،بمــا يف
ذلــك األطفــال والشــباب المتأثريــن باألزمــات ،والــي تعدهــم وتدعمهــم للدخــول يف نظــام التعليــم الوطــي.
مــن األفضــل القيــام بذلــك بالتعــاون الوثيــق مــع الســلطات الحكوميــة الوطنيــة والمحليــة بحيــث تتوافــق تقييمــات التعلم مــع معاييــر الكفاءة
الوطنيــة الــي تدعــم مســارات االعتماد.
غالبًــا مــا تتضمــن تقييمــات التعلــم ،الــي تــم التحقــق مــن صحتهــا لســياقات التعليــم يف حــاالت الطــوارئ ،نتائــج التعلــم الــي ال يتــم أخذهــا
يف االعتبــار عـ ً
ـادة يف التقييمــات الوطنيــة ،مثــل التعلــم االجتمــايع والعاطــي ورفــاه الطفــل .ويمكــن اســتخدامها لتعزيــز الحــوار حــول
مجــاالت االســتثمار الهامــة لألطفــال والشــباب.
OCHA 2017, op. cit.
Ibid., p. 7.
Ibid., p. 7.
D’Sa N, Noble F and Pisani L 2019, Collaborative change: Leveraging international IDELA partnerships to benefit young
children, Save the Children, United Kingdom.
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يســلط هــذا الضــوء عــى أهميــة اســتخدام البيانــات للجمــع بيــن الجهــات الفاعلــة ،ومواءمــة البيانــات وتبادلهــا عــى نطــاق واســع ،والعمــل
بصــورة جماعيــة عــى تعزيــز سياســات التعليــم وممارســته .ويتطلــب ذلــك تحســين التنســيق والتعــاون لتحقيــق نتائــج أفضــل ،وتمكيــن
مجموعــات المجتمــع المــدين المحليــة والمجتمعــات المحليــة ،واالنخــراط يف الهيــاكل الوطنيــة ودون الوطنيــة عنــد االقتضــاء.
يســتغرق التحــول المنهجــي ،مــع هــذا ،وقتًــا – ال ســيما يف ســياقات الصــراع واألزمــات -حيــث تكــون التنميــة بطيئــة وغيــر خطيــة .ويســتديع
هــذا التحــول مــن البرامــج قصيــرة األجــل الموجهــة نحــو النتائــج إىل البرامــج القائمــة عــى النتائــج الــي تعــزز الميــزة النســبية لمجموعــة
متنوعــة مــن أصحــاب المصلحــة وتعــزز الشــراكات والقــدرات المحليــة لتحقيــق النتائــج المشــتركة.
ويســتديع ذلــك ،عــى المســتوى العالمــي ،المزيــد مــن المشــاركة مفتوحــة المصــدر ألدوات التقييــم المعتمدة ،والمزيــد من التعــاون لتطوير
إرشــادات بشــأن وضــع األدوات يف ســياقها الصحيــح والتحقــق منهــا يف ســياقات محــددة ،والمزيــد مــن المشــاركة للنهــج والممارســات
الواعــدة .ويتطلــب هــذا كلــه تمويـ ًـا متعــدد الســنوات وسياســات مــن المانحيــن تعــي األولويــة للتنســيق واالســتثمارات القائمــة عــى األدلــة
لضمــان عــدم إهمــال أي طفــل.

اإلجراءات اإلضافية
●تعزيــز القــدرة الجماعيــة لجميــع أصحــاب المصلحــة عــى جمــع بيانــات التقييــم ومشــاركتها وفهمهــا واســتخدامها
مــن خــال االســتفادة مــن نقــاط القــوة النســبية يف قطــاع المســاعدة اإلنســانية يف معالجــة التعلــم االجتمــايع
والعاطيف/الدعــم النفــي واالجتمــايع والقــدرة التقنيــة للجهــات الفاعلــة يف مجــال التنميــة يف قيــاس مخرجــات
التعلــم.
●مواءمــة أطــر تقييــم التعلــم بيــن اإلجــراءات اإلنســانية واإلنمائيــة ومعاييــره والبنــاء عــى أدوات التقييــم القائمــة
وتعزيزهــا مــع الحكومــات الوطنيــة لتحديــد النتائــج الجماعيــة.
●تســخير عمــل الشــبكة المشــتركة بيــن الــوكاالت للتعليــم يف حــاالت الطــوارئ يف مجــال التعلــم االجتمــايع
والعاطيف/الدعــم النفــي واالجتمــايع لتفعيــل مبــادرة متعــددة أصحــاب المصلحــة وتأييدهــا ودعمهــا .وينبــي
أن يشــمل ذلــك تقييــم الن ُ ُهــج القائمــة بشــأن التعلــم االجتمــايع والعاطيف/الدعــم النفــي واالجتمــايع يف
ســياقات الالجئيــن ،ووضــع ن ُ ُهــج موثوقــة ،وتقديــم المســاعدة التقنيــة للمنفذيــن ،ودعــم وزارات التعليــم يف البلــدان
المضيفــة لوضــع سياســات التعلــم االجتمــايع والعاطيف/الدعــم النفــي واالجتمــايع واعتمادهــا ،وتدريــب
المعلميــن ،وإجــراء البحــوث حــول فوائــد تقييــم التعلــم االجتمــايع والعاطيف/الدعــم النفــي واالجتمــايع ،ونشــر
الممارســات الجيــدة.

Hawa Sabriye, 2016
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بناء نظم أفضل إلدارة البيانات
الرسائل الرئيسية
●يــؤدي تســخير القــدرات الوطنيــة والمحليــة واالســتثمار فيهــا إلجــراء تقييمــات للتعلــم الجيــد إىل توليــد البيانــات الــي
نحتاجهــا لتحســين سياســات التعليــم والتعلــم وممارســاتهما.
●وبالتــايل سيســاعدنا قيــاس التقــدم المحــرز واإلبــاغ عنــه بدقــة وفعاليــة عــى تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة
وضمــان عــدم إهمــال أي طفــل.

يوفر نظام جيد إلدارة البيانات بيانات دقيقة ويف الوقت المناسب يمكنها أن تعزز:
●المساءلة تجاه األطفال والشباب والمجتمعات المحلية والمانحين.
●الرصد والتقييم اللذان يوفران فهمًا لما ينجح وما ال ينجح ،ولمن وأين (مثل أوضاع الطوارئ أو األزمات طويلة األمد).
●اســتراتيجيات التخطيــط واإلصــاح التربــوي الــي تســتهدف االســتثمار يف الن ُ ُهــج القائمــة عــى األدلــة الــي تعمــل عــى تحســين
مخرجــات التعلــم.
●جهود التعايف طويلة األمد اليت تفيد األطفال والشباب وتبين القدرة عىل التحمل يف المجتمعات المحلية والدول.
●الجهــود المبذولــة عــى الصعيديــن الوطــي والعالمــي لدمــج األطفــال والشــباب المتأثريــن باألزمــات يف أهــداف التعليــم والتنميــة
االقتصاديــة المســتدامة.
●الجهود الوطنية والعالمية لتحقيق أهدافنا اإلنسانية وأهداف التنمية المستدامة.
يتطلــب تعزيــز القــدرات التنظيميــة والوطنيــة والمحليــة لتصميــم البيانــات وجمعهــا وتصنيفهــا وتحليلهــا وتقديمهــا ومشــاركتها بيــن أصحــاب
المصلحــة المعنييــن بالتعليــم الكثيــر مــن الجهــد والمــوارد .وهــذه يه الميــزة النســبية للجهــات الفاعلــة يف مجــال التنميــة ،الــي يه جــزء
مــن النظــم المحليــة ولديهــا المزيــد مــن الوقــت والمــوارد والقــدرات التقنيــة لتعزيــز إدارة البيانــات.
نحتــاج ،مــع هــذا ،إىل "نظــام بيــي" لبيانــات التعليــم يف حــاالت الطــوارئ يتضمــن تطويــر القــدرات بيــن جميــع أصحــاب المصلحــة لتحديــد
ماهيــة البيانــات المطلوبــة ،ومــى وألي غــرض ،ثــم اســتخدامها فعليًــا.
معالجــة أســاليب العمــل الجديــدة  )New Way of Working (NWOWبالنســبة لبيانــات التعليــم يف حــاالت الطــوارئ مســألة هامــة؛
ألن الفجــوة بيــن المجاليــن اإلنســاين واإلنمــايئ تنعكــس عــى نظــم البيانــات الــي تختلــف مــن حيــث أغــراض جمــع البيانــات،
42
والعمليــات ،وهيــاكل النشــر ،والمؤشــرات ذات الصلــة ،واألطــر الزمنيــة وتُستنسَ ــخ مــن جانبهــا.
ومــن األهميــة بمــكان أن نواصــل البنــاء عــى الجهــود الحاليــة الراميــة إىل تحســين الوصــول ،والموثوقيــة ،والدقــة ،واالتســاق يف جمــع البيانــات
ونشــرها .يجــب أن يأخــذ هــذا العمــل يف الحســبان االحتياجــات المتنوعــة للبيانــات لمختلــف الجهــات الفاعلــة ،مــع مراعــاة الســياق ،والبنيــة
التحتيــة القائمــة ،وخبــرة المســتخدمين وقدراتهــم.
ويتطلــب ذلــك فه ًمــا واض ً
حــا لمــن سيســتخدم البيانــات ،بحيــث يتــم تصميــم نظــم إدارة البيانــات وتخصيصهــا مــع المعلمين وقــادة المدارس
والــوكاالت اإلنســانية واإلنمائيــة والســلطات التعليميــة المحليــة والوطنيــة والمانحين لالسترشــاد بها يف تحســينات السياســات والممارســات.

NORRAG 2019, NSI 02: Data collection and evidence building to support education in emergencies, NORRAG, Geneva,
<https://resources.norrag.org/resource/view/276/525>.
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وتشمل الجهود اليت ب ُ ِذلَت مؤخرًا ما ييل:
●تعزيز نظم البيانات والمعلومات أولوية لصندوق "التعليم ال يمكنه االنتظار " (.)ECW
♦دعــم برنامــج "التعليــم ال يمكــن أن ينتظــر" إثيوبيــا إلدراج بيانــات عــن األطفــال والشــباب والمــدارس الالجئيــن يف نظــام
المعلومــات ورصــد التعليــم ( )EMISالخــاص بهــا منــذ  .2018–2017يؤكــد برنامــج "التعليــم ال يمكــن أن ينتظــر" يف ســوريا
43
وأفغانســتان وبنغالديــش وجمهوريــة إفريقيــا الوســى عــى اإلبــاغ عــن مخرجــات التعلــم.
●دعــم  94بالمائــة مــن منــح الشــراكات العالميــة مــن أجــل التعليــم ( ،)GPEيف عــام  ،2018نظــام المعلومــات ورصــد التعليــم أو
نظــم تقييــم التعلــم لتعزيــز قــدرات البلــدان الناميــة الشــريكة عــى جمــع بيانــات كافيــة عــن مؤشــرات التعليــم الرئيســية وإبــاغ
معهــد اليونســكو لإلحصــاء بهــا44.
♦تســتثمر الشــراكات العالميــة مــن أجــل التعليــم ،يف كينيــا ،يف تجربــة نظــام المعلومــات ورصــد التعليــم الوطــي عبــر اإلنترنــت
45
لمعالجــة أوجــه التفــاوت يف وصــول األطفــال إىل المــدارس وإتمــام تعليمهم.
●الجهــود الــي تبذلهــا اليونســكو لتحســين بيانــات التعليــم واســتخدامها مــن خــال مبــادرة "تعزيــز نظــام المعلومــات
ورصــد التعليــم والبيانــات مــن أجــل زيــادة المرونــة يف مواجهــة األزمــات" بالشــراكة مــع برنامــج "التعليــم ال يمكــن
أن ينتظــر" ،والقــدرات النرويجيــة  )Norwegian Capacity (NORCAPو الوكالــة الســويدية للتعــاون اإلنمــايئ الــدويل
(.46)SIDA
●كمــا أن التعهــد المشــترك بيــن برنامــج "التعليــم ال يمكــن أن ينتظــر" والشــراكات العالميــة مــن أجــل التعليــم والبنــك الــدويل الملــزم
لهــم بالعمــل م ًعــا لزيــادة وتحســين الدعــم المــايل والمســاعدة التقنيــة الــي يقدمونهــا للبلــدان الــي تســتضيف أعــدا ًدا كبيــرة مــن
47
الالجئيــن لتلبيــة احتياجاتهــم التعليميــة مــن خــال أنظمتهــا التعليميــة الوطنيــة أمــر واعــد ومبشــر.

اإلجراءات اإلضافية
●االســتثمار يف تعزيــز القــدرات الوطنيــة والمحليــة عــى جمــع البيانــات وتصنيفهــا وتحليلهــا وعرضهــا وتبادلهــا
واســتخدامها.
●االســتثمار يف مواءمــة التعلــم التعليــم يف حــاالت الطــوارئ مــع النظــم الوطنيــة إلدارة البيانــات وتعزيــز نظــم إدارة
البيانــات الوطنيــة ،عنــد االقتضــاء ،لمعالجــة أوجــه التفــاوت يف الوصــول والتعلــم ،واســتهداف الدمــج األخــايق
لألطفــال والشــباب يف ســياقات الصراعــات واألزمــات يف نظــام المعلومــات ورصــد التعليــم الحكومــي المضيــف.

Education Cannot Wait 2019, Annual report 2018, ECW, New York, <https://www.educationcannotwait.org/wp-content/
uploads/11/2019/F_EWR1004_Annual-Report_web.pdf>.
.>Data systems’, <https://www.globalpartnership.org/what-we-do/data-systems‘ ,2020 Global Partnership for Education
44
45 Global Partnership for Education 2019, Factsheet: Harnessing the power of data to improve education systems, GPE, New York.
46 UNESCO 2019, UNESCO pledges its renewed support for refugees’ education at Global Refugee Forum, UNESCO, <https://
en.unesco.org/news/unesco-pledges-its-renewed-support-refugees-education-global-refugee-forum>.
47 World Bank, Global Partnership for Education and Education Cannot Wait 2019, Working together to close the education
gap in refugee hosting states: a joint pledge, World Bank. <http://pubdocs.worldbank.org/en/280671576180907611/GRF-JointFinance-Pledge-Public-Statement.pdf>.
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تكلفة التقاعس
الرسائل الرئيسية
●تفوق فوائد تقييمات التعلم الجيدة تكاليف إجرائها.
●يدعم االستثمار يف تقييمات التعلم الجيدة الجهود القائمة عىل األدلة لتحسين مخرجات التعلم.
●يعزز يف تقييمات التعلم الجيدة مساءلتنا تجاه األطفال وأولياء األمور والمجتمعات المحلية.
التقييمات باهظة الثمن ،لكن عدم تقييم مخرجات التعلم يتسبب يف تكبد تكلفة هائلة.
دون القدرة عىل تقييم مخرجات التعلم بصورة منهجية:
●ال يمكن للمعلمين تعديل التدريس واستهداف تعليم مختلف المتعلمين.
●ال يمكن لقادة المدارس تحديد احتياجات التطوير المهين للمعلمين أو استهداف خطط تحسين المدرسة.
●ال يمكــن للحكومــات وأصحــاب المصلحــة المعنييــن بمجــال التعليــم رصــد تأثيــر السياســات والبرامــج المختلفــة
عــى نتائــج تعلــم الطــاب أو تحقيــق أهــداف التعليــم الشــامل الــي تدعــم التنميــة االقتصاديــة المســتدامة.
●ال يمكن للحكومات اإلبالغ عن مساهمتها يف أهداف التنمية المستدامة.
●ال تستطيع الحكومات أن تقارن أنفسها بصورة عادلة ببلد آخر أو تقييم أدائها عىل مستوى دويل.
●تضعف المساءلة تجاه األطفال ،واليافعين ،والمجتمعات المحلية.
●ال يمكننــا رصــد التقــدم المحــرز واإلبــاغ عنــه بشــأن التزاماتنــا المشــتركة بأجنــدة التعليــم  2030وأهــداف التنميــة
المســتدامة.
ال يمكننا ،باختصار ،التخفيف من أزمة التعلم دون التقييم.
والتقييمــات يه إحــدى أكثــر الطــرق فعاليــة مــن حيــث التكلفــة لدعــم إصالحــات التعليــم ومعالجــة الفجــوات يف الكفــاءة واإلنصــاف يف
النظــام يف ظــل وجــود الكثيــر عــى المحــك.
عــادة مــا تمثــل تكلفــة التقييمــات الوطنيــة أقــل مــن  0.3بالمائــة مــن ميزانيــة التعليــم يف بلــد مــا ،لكنهــا توفــر ثــروة مــن المعلومــات
48
يمكــن مــن خاللهــا تحديــد مــا إذا كان االســتثمار يف التعليــم يحقــق تحســينات يف التعلــم.
الرصــد أمــر بالــغ األهميــة لتحديــد أيــن يه االحتياجــات ومــا الــذي ينجــح .ال يعتمــد تحديــد أفضــل اســتخدام للمــال عــى التكلفــة
ً 49
فحســب بــل عــى التأثيــر أيضــا.

48 UNESCO UIS 2018, Making the case for a learning assessment: Quick guide no. 2, UIS, Montreal.
49 UNESCO UIS 2016, The cost of not assessing learning outcomes, UNESCO, Montreal, <http://uis.unesco.org/sites/default/files/
documents/the-cost-of-not-assessing-learning-outcomes-2016-en_0.pdf>.
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NRC, 2016

بالنسبة لألطفال والشباب يف األزمات والصراعات ،تكون تكاليف التقاعس عميقة.
فســيفقدون حقوقهــم يف الحصــول عــى تعليــم جيــد وآمالهــم وتطلعاتهــم لمســتقبل أفضــل .نــادرًا مــا يمكنهــم إحــراز تقــدم دون تقييــم
50
نتائــج تعلمهــم والدليــل عــى مســتويات كفاءتهــم –  3يف المائــة فحســب مــن األطفــال الالجئيــن يحصلــون عــى التعليــم العــايل.
التعليــم المعتــرف بــه هــو وســيلة لمزيــد مــن التعليــم ،والتوظيــف ،ومســتقبل أفضــل .يجــب لذلــك ربــط تقييمــات التعلــم بالتصديــق حــى
يحصــل األطفــال والشــباب عــى تعليــم معتــرف بــه يمكنهــم اســتخدامه لمواصلــة التعليــم والحصــول عــى فــرص العمــل.
حــان الوقــت للعمــل بصــورة أكثــر ذكاء وليــس مجــرد الدعــوة إىل المزيــد مــن التمويــل مــع مواجهــة العالــم لمســتوى غيــر مســبوق مــن
النــزوح بســبب الصراعــات واألزمــات وتصــارع مــع البلــدان ونظــم التعليــم حــول العالــم مــع آثــار جائحــة كوفيــد.19-
وبينمــا ال يــزال االعتــراف بــأن التعليــم حــق أســايس مــن حقــوق اإلنســان ،فــإن العائــد عــى االســتثمار أصبــح اآلن ضــرورة حتميــة .يجــب أن
ً
ضعفــا وتلبيــة
تســى اســتراتيجيات "إعــادة البنــاء عــى نحــو أفضــل" إىل بنــاء نظــم وطنيــة أكثــر تحمـ ًـا يمكنهــا االســتجابة الحتياجــات األكثــر
احتياجاتهــم طــوال فتــرات االضطــراب.

اإلجراءات اإلضافية
ُ
المض ّمــن يف التمويــل متعــدد الســنوات .يجــب أن
●تعزيــز االســتثمار يف شــراكات الممارســات البحثيــة بشــأن التقييــم
يشــمل ذلــك األطفــال والشــباب يف ســياقات الصراعــات واألزمــات ،حيــث تكــون فجــوات التعلــم يه األكبــر .ســيؤدي
ذلــك إىل إنتــاج المزيــد مــن البحــوث واألدلــة المفيــدة ،بمــا يف ذلــك مــا يصلــح وأيــن ولمــن وتحــت أي ظــروف وبــأي
تكلفــة.
●تضميــن تقييمــات التعلــم يف برامــج متعــددة الســنوات موجهــة نحــو النتائــج ،وتتبــع التقــدم المحــرز يف تعلــم
األطفــال والشــباب يف ســياقات الصــراع واألزمــات واإلبــاغ عنــه كمقيــاس لقيــاس الفعاليــة.

50 UNHCR 2020b, op. cit., p. 9.
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الجزء الثالث:

التوصيات

NRC & UNHCR Pakistan, 2015

توفــر التوصيــات المقدمــة للمانحيــن يف قطــاع التعليــم يف حــاالت الطــوارئ ،يف ســياق األزمــات اإلنســانية أو طويلــة األمــد عــى حــد ســواء،
وتقــدم الحكومــات الوطنيــة والــوكاالت اإلنســانية واإلنمائيــة طريقــة لوضــع ن ُ ُهــج هادفــة ومنســقة لتحســين قيــاس مخرجــات التعلــم لألطفــال
والشــباب المتأثريــن بالصراعــات واألزمــات.
ويه تدعــو إىل اتخــاذ إجــراءات تعاونيــة ومتضافــرة لدفــع التحســينات يف تجــارب ونتائــج تعلــم األطفــال والشــباب المتأثريــن باألزمــات ســعي ًا
وراء التزامنــا العالمــي بـــ "الوصــول إىل األبعــد أوال" يف تنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة.

ونويص المانحين بالتايل
●إعطــاء األولويــة لدمــج تقييــم مخرجــات التعلــم يف آليــات التمويــل الــي تغــي العالقــة بيــن المجاليــن اإلنســاين
واإلنمــايئ.
●االســتثمار يف وضــع التقييمــات األكاديميــة وتقييمــات التعلــم االجتمــايع والعاطيف/الدعــم النفــي واالجتمــايع
يف ســياقها والتحقــق مــن صحتهــا بمــا يتفــق مــع الهــدف  4.7مــن أهــداف التنميــة المســتدامة وتوفيــر التمويــل
إلدارة هــذه التقييمــات لضمــان اســتفادة المعلميــن والمتعلميــن يف األوضــاع المتأثــرة باألزمــات.
●تعزيــز القــدرات الوطنيــة والمحليــة عــى تصميــم بيانــات مخرجــات التعلــم ،وتصميمهــا ،وجمعهــا ،وتصنيفهــا،
وتحليلهــا ،وتقديمهــا ،ومشــاركتها بيــن جميــع أصحــاب المصلحــة المعنييــن بالتعليــم ،بمــا يتفــق مــع أســاليب
51
العمــل الجديــدة .New Way of Working
●دعــم الحكومــات الوطنيــة لتعزيــز شــمول النظــام لألطفــال والشــباب يف ســياقات الصراعــات واألزمــات .ويشــمل
ذلــك ،عــى ســبيل المثــال ،دعــم الحكومــات الوطنيــة لوضــع اســتراتيجيات طويلــة األجــل ومحســوبة التكاليــف
لتعليــم الالجئيــن كجــزء مــن خطــط قطــاع التعليــم الوطــي ووضــع معاييــر الكفــاءة الــي تشــمل األطفــال والشــباب
المتأثريــن باألزمــات.

OCHA 2017, op. cit.
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ونويص الحكومات بالتايل
●دمــج األطفــال والشــباب المتأثريــن باألزمــات يف النظــم الوطنيــة إلدارة بيانــات التعليــم وضمــان تطبيــق المعاييــر
األخالقيــة وضمانــات الحمايــة لمنــع التمييــز.
●إدراج األطفــال والشــباب يف ســياقات األزمــات والصراعــات عنــد وضــع معاييــر وطنيــة للكفــاءة بحيــث تكــون معاييــر
الكفــاءة شــاملة للمتعلميــن المتأثريــن باألزمــات.
●اســتخدام بيانــات تقييــم التعلــم لتقييــم سياســات التعلــم وبرامجــه يف ســياقات الصراعــات واألزمــات ودمــج الن ُ ُهــج
القائمــة عــى األدلــة يف سياســة التعليــم الشــامل الوطــي وممارســاته.
●االســتفادة مــن الدعــم المقــدم مــن الشــركاء اإلنســانيين واإلنمائييــن لتقييــم االحتياجــات التعليميــة ونتائــج األطفــال
والشــباب يف ســياقات الصراعــات واألزمــات.
●إنشــاء عمليــة شــاملة لمشــاركة البيانــات واألدلــة بيــن أصحــاب المصلحــة كافــة ،بمــا يف ذلــك المعلميــن والطــاب
المتأثريــن بالصراعــات واألزمــات لتحقيــق قــدر أكبــر مــن المســاواة داخــل نظــم التقييــم الوطنيــة.

نويص الجهات الفاعلة يف مجال العمل اإلنساين واإلنمايئ بالتايل
●البنــاء عــى الممارســات الجيــدة الجاريــة لدمــج التقييمــات األكاديميــة وتقييمــات التعلــم االجتمــايع والعاطــي/
الدعــم النفــي واالجتمــايع يف أوضــاع الصراعــات واألزمــات.
●تســخير أدوات التقييــم األكاديمــي وتقييــم التعلــم االجتمــايع والعاطيف/الدعــم النفــي واالجتمــايع الموجــودة
وال�تي يمك��ن الوص��ول إليه�اـ م��ن خـلال مكتب��ة القي��اس التابع��ة للشـ�بكة المشــتركة لوــكاالت التعلي��م يف حـ�االت
الط�وـارئ وتعزيزهــا وضمــان إجــراء التكيــف والتحقــق مــن الصحــة ،واســتخدام مقاييــس مخرجــات التعلــم لتقييــم
جــودة البرنامــج وتأثيــره.
ً
اتســاقا ونظــام لتوليــد األدلــة يجمــع البيانــات
●متابعــة المناقشــات حــول الحاجــة إىل وضــع تصــور لبيانــات أكثــر
ويشــاركها بيــن مختلــف الجهــات الفاعلــة يف مجــال العمــل اإلنســاين واإلنمــايئ وتطويرهمــا.
●االلتــزام بالجهــود الجماعيــة لالســتجابات القائمــة عــى األدلــة الــي تســتند ،مــن بيــن أمــور أخــرى ،إىل تقييــم
منهجــي لمخرجــات التعلــم .يجــب أن تســتجيب هــذه الجهــود لالحتياجــات الحقيقيــة لألطفــال والشــباب يف
أوضــاع الصراعــات واألزمــات ويجــب أن تكــون محــركًا لالســتثمار المســتقبيل وإصــاح السياســات والممارســات.
●مناصــرة سياســات التعليــم الشــاملة لتحســين مخرجــات التعلــم لألطفــال والشــباب يف ســياقات الصراعــات واألزمــات
يف الســياقات الــي ال يصــل فيهــا األطفــال والشــباب المتأثــرون باألزمــات إىل التعليــم داخــل نظــام التعليــم الوطــي
أو غيــر المعتــرف بهــم يف نظــم إدارة البيانــات.

Christopher Herwig, NRC, 2015
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الجزء الرابع:

اكتشف المزيد
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مكتبة القياس التابعة للشبكة المشتركة لوكاالت التعليم يف حاالت الطوارئ
●يف نوفمبر/كانــون الثــاين  ،2019أطلقـ�ت الشــبكة المشتــركة ل�وـكاالت التعلي��م يف حــاالت الطوــارئ ،ولجنــة اإلنقــاذ
الدوليــة ،وجامعــة نيويــورك مكتبـ�ة القيــاس .يحتــوي عــى مجموعــة مــن أدوات القيــاس للتعلــم األكاديمــي والتعلــم
االجتمــايع والعاطــي والصحــة العقليــة والدعــم النفــي واالجتمــايع ،باإلضافــة إىل تنفيــذ البرنامــج.
●وقد تم اختبار أدوات القياس هذه للتأكد من موثوقيتها وصالحيتها يف سياقات النزوح واألوضاع الهشة.
●كمــا تحتــوي مكتبــة القيــاس عــى وثيق��ة "إرشــادات القي��اس" لـــ "اختيــار تدابيــر التقييــم ووضعهــا يف ســياقات
تعليميــة".

تقارير عامة
●قــراءة تقاريــر رســم خرائــط الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ يف التقييمــات األكاديميــة
وتقييمــات التعلــم االجتمــايع والعاطــي:
♦أدوات قياس وتقييم التعلم األكاديمي يف سياقات التعليم يف حاالت الطوارئ
♦أدوات قياس التعلم االجتمايع والعاطيف/الدعم النفيس واالجتمايع وتقييمهما يف سياقات الطوارئ

شبكات لالنضمام
●انضم إىل شبكة ،أو مسار عمل ،أو مجتمع محيل للتدريب َ
وابق عىل اتصال بالقضايا:
♦تعــرف عــى مــا يحــدث يف تعاونيــة البياناــت واألدلــة وتعلــم عــن المجموعــة المرجعيــة الجديــدة حــول بيانــات التعليم
يف حــاالت الطــوارئ مــن خالل التواصــل مــع .evidence@inee.org
♦انظ�رـ م��ا يفعل��ه مس��ار عم��ل الشـ�بكة المشــتركة لوــكاالت التعلي��م يف حـ�االت الطــوارئ لتعاونيــة الدعــم النفــي
واالجتمــايع والتعلــم االجتمــايع والعاطــي.
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