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شكر وتقدير
تــم إعــداد هــذه الوثيقــة مــن قبــل مجموعــة عمــل التعليــم البديــل ضمــن مجموعــة عمــل سياســة التعليــم يف الشــبكة المشــتركة
لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ (االيــي) .كتبــت كايــا بوزفيــرت و جيــن فليمنــج ورقــة المناقشــات هــذه ،والــي تــم وضــع
تصــور لهــا مــن قبــل أعضــاء مجموعــة عمــل التعليــم البديــل يف الشــبكة و تــم إدارتهــا مــن قبــل مارجــى بــات (منســقة الشــبكة
المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ (االيــي) .تــم وضــع مدخــات وإرشــادات إضافيــة مــن قبــل أعضــاء مجموعــة
عمــل التعليــم البديــل يف الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ.
يعكــس التصنيــف ذاتــه جهــد تعــاوين حقيــي ،ويــود المؤلفــون التعبيــر عــن امتنانهــم لــكل مــن ســاهم بوقتــه وجهــده يف هــذه
العمليــة .ونشــكر باألخــص كورنيليــا جانــك و مارينــا لوبيــز أنســيلم و مارجــي بــات لدعمهــم الملحــوظ يف وضــع تصــور وتطويــر
التصنيــف ،باإلضافــة إىل مراجعتهــم وإعطائهــم تغذيــة راجعــة عــن التصنيــف  .باإلضافــة إىل االشــخاص التالييــن الذيــن وضعــوا
مدخــات موضوعيــة وإرشــادية ودعــم للورقــة الرئيســية والتصنيــف وهــم :كاريــن أورد (مؤسســة الرؤيــة العالميــة) ،ويف نوجــرا
أبــوج (التخطيــط الــدويل) ،وجينفــر روبرتــس (مفوضيــة األمــم المتحــدة الســامية لشــؤون الالجئيــن) ،وزينــة زكريــا (جامعــة ماريالنــد
كوليــدج بــارك) ،وكاثريــن شــميد (الجامعــة األلمانيــة للتعــاون الــدويل) ،وبيــت ســيمز (التخطيــط الــدويل) ،وكريســتا كروســيوس
(المؤسســة األلمانيــة للتعــاون الــدويل) ،وإنجفيــل موريالندســت (مفــوض األمــم المتحــدة الســامي لشــؤون الالجئيــن) ،ومــارك
تشــابل (مؤسســة الرؤيــة العالميــة) ،وفرانســين منــاىش (جامعــة ماساتشوســتس بوســطن) ،وإيمانويــل أوتــو (مؤسســة ويلســبرينج).
وقــام بتحريــر النســخة كل مــن دودي ريجــز ومارجــي بــات (الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ) وأالنــا
كريســتوفر (الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ).
تــم اعــداد التصميــم مــن قبــل جــو حمــود .وقامــت منظمــة مترجمــون بــا حــدود بالتعــاون مــع الشــبكة المشــتركة لــوكاالت
التعليــم يف حــاالت الطــوارئ بهــذه الترجمــة.
كمــا تــود الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ تقديــم الشــكر للوكالــة السويســرية للتنميــة والتعــاون لدعمهــا
الكريــم للشــبكة والــذي مكنهــا مــن تطويــر هــذه الوثيقــة.
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مقدمة
تــم إعــداد هــذه الوثيقــة المرجعيــة والموضوعــات المرافقــة لهــا وورقــة االعتبــارات يف  ،2019مباشــرة قبــل جائحــة فيــروس كورونــا
المســتجد الــذي أصــاب العالــم .أدت الجائحــة يف  2020إىل إغــاق المــدارس حــول العالــم بشــكل غيــر مســبوق ،ممــا أجبــر تقريبــا
 90يف المئــة مــن الطــاب حــول العالــم إىل البقــاء يف المنــزل .كان لبعــض الطــاب القــدرة عــى مواصلــة تعليمهــم يف المنــزل مــن
خــال الوســائل المتعــددة لطــرق التعليــم عــن بعــد ،يف الوقــت ذاتــه فقــد طــاب آخــرون حقهــم يف التعليــم .وكان هــذا بســبب
عــدم إتاحــة فــرص التعليــم عــن بعــد أو عــدم قــدرة الطــاب عــى الوصــول للبرامــج المتاحــة ،أو بســبب مخــاوف طارئــة أخــرى مثــل
تأثيــر الجائحــة عــى االقتصــاد والــذي أثــر عــى قدرتهــم يف العــودة إىل المــدارس.
يف حيــن أن البيانــات المتوفــرة عــن تأثيــر فيــروس كورونــا المســتجد و خاصــة يف ســياقات األزمــات محــدودة ،فقــد أثــرت الجائحــة
عــى أكثــر مــن مليــار متعلــم حــول العالــم بســبب إغــاق المــدارس يف ( 2020اليونيسكو.)2020،وســط الخســائر الفادحــة الــي
ســببتها الجائحــة ،أصبــح هنــاك حاجــة غيــر مســبوقة إىل نمــاذج التعليــم غيــر الرســمي  .مــن ناحيــة أخــرى ،أدى الوبــاء إىل انخفاض
كبيــر (ويف بعــض الحــاالت ال يمكــن إصالحــه) يف عــدد الطــاب المنخرطيــن يف التعليــم ممــا أثــر عــى نتائــج تعليمهــم ،و يتوقــع
البنــك الــدويل أن خمســة أشــهر مــن إغــاق المــدارس ســتؤدي إىل خســارة بمقــدار  0.6ســنة مــن الدراســة ،مــع تعديلهــا حســب
الجــودة (البنــك الــدويل .)2020،يف الســياقات الــي كانــت فيهــا نتائــج التعليــم ضعيفــة مســبقاً ،المزيــد مــن التراجــع يشــكل عبئــا ً
إضافيــا ً عــى الطــاب المتعثريــن وأنظمــة التعليــم ..مــن ناحيــة أخــرى ،أجبــرت الجائحــة الحكومــات الدوليــة والمحليــة ،والجهــات
المانحــة ،والمجتمــع المــدين عــى إعــادة اختبــار افتراضاتهــا وطــرق العمــل المتعلقــة بالتعليــم ،ممــا أدى إىل ابتــكارات غنيــة
وواعــدة يف تفكيرنــا حــول هــدف التعليــم ومحتــواه األســايس .ويف هــذا الصــدد ،هنــاك ســبب يدعــو إىل األمــل يف أن الحــدود
الصارمــة الســابقة الــي تفصــل بيــن التعليــم الرســمي وغيــر الرســمي قــد تضعــف وتــؤدي يف النهايــة إىل مــزج أفضــل مــا يف
العالميــن ،لصالــح المزيــد مــن الطــاب.
أصبحــت هــذه الورقــة أكثــر أهميــة مــن أي وقــت مــى ،يف ظــل هــذه الفتــرة الــي تشــهد اضطرابــات عالميــة غيــر مســبوقة يف
التعليــم .نأمــل أن يســهل هــذا المزيــد مــن الحــوار حــول الحاجــة واالســتماع إىل إعــدادات التعليــم غيــر الرســمي يف ســياق
الصراعــات واألزمــات.
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الملخص التنفيذي
أكــد المجتمــع العالمــي مجــددا التزامــه بتقديــم تعليــم عــايل الجــودة وشــامل وعــادل للجميــع بحلــول  ،2030مــع اعتمــاد
أهــداف التنميــة المســتدامة الموضوعــة يف عــام ( 2015الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة .)2015،عــى الرغــم مــن هــذا التعهــد،
فقــد خــرج عــددا كبيــرا مــن الشــباب والمراهقيــن الذيــن يعيشــون يف ســياقات متأثــرة بالنزاعــات واألزمــات مــن مدارســهم يف
1
الوقــت الحــايل .
تقــدم برامــج التعليــم غيــر الرســمي بديــا عــن التعليــم الرســمي لألطفــال والمراهقيــن والشــباب خــارج المدرســة وأيضــا للمتعلميــن
الذيــن ال يناســبهم نظــام التعليــم الرســمي .توفــر برامــج التعليــم غيــر الرســمي تعلي ًمــا مرنًــا ومتجاوبًــا يتناســب بشــكل أفضــل مــع
الظــروف الفريــدة لهــذه المجموعــات ،وتمكنهــم مــن مواصلــة أو إكمــال التعليــم الــذي تخلفــوا عنــه ،و  /أو بنــاء المهــارات الحياتيــة
والمهنيــة الضروريــة .ومــع ذلــك ،فــإن اعــدادات التعليــم غيــر الرســمي يف ســياق األزمــات والصراعــات تختلــف حاليًــا بشــكل كبيــر يف
محتواهــا ،وطرائــق االيصــال  ،وجــودة التعليــم  ،والشــهادة المقدمــة عنــد االنتهــاء مــن البرنامــج (أو عدمــه) ،والفئــات المســتهدفة.
عــاوة عــى ذلــك ،هنــاك القليــل مــن التعابيــر المشــتركة أو الفهــم المشــترك يف المنشــورات الحاليــة لتوضيــح أي البرامــج الــي يجــب
عنونتهــا بالتعليــم غيــر الرســمي  ،ولمــن .أدى هــذا التنــوع إىل االرتبــاك وأصبــح مــن الصعــب تأســيس سياســة وتصميــم وجــودة
ودليــل تشــغييل واضحيــن.
تهــدف هــذه الوثيقــة المرجعيــة والورقــة المرفقــة لهــا إىل معالجــة االرتبــاك حــول تعريــف التعليــم غيــر الرســمي والغــرض منــه
وجمهــوره وجودتــه .تقتــرح الوثيقــة المرجعيــة تصنيفــا وتعريفــات لبرامــج التعليــم غيــر الرســمي للمراهقيــن والشــباب يف ســياق
النزاعــات واألزمــات .و تلخــص االســتخدام التاريخــي والحــايل للمصطلحــات المتعلقــة بالتعليــم غيــر الرســمي ويعكــس السياســة
الحاليــة واالســتخدام البرامجــي لهــذه المصطلحــات .تســلط ورقــة القضايــا واالعتبــارات المصاحبــة الضــوء عــى التحديــات
األساســية المتعلقــة بالتعليــم غيــر الرســمي الــي يواجههــا المراهقــون والشــباب المتأثــرون باألزمــات والصراعــات ،وتقــدم أفــكارًا
حــول كيفيــة معالجتهــا .تــم كتابــة كلتــا الورقتيــن لصالــح ممــاريس التعليــم والمانحيــن وصنــاع السياســات العامليــن يف البيئــات
المتأثــرة باألزمــات والصراعــات.
يحــدد التصنيــف المقتــرح يف هــذه الوثيقــة التعليــم غيــر الرســمي والبديــل ضمــن خيــارات برنامــج التعليــم واســعة النطــاق
المتعلقــة بالســياقات المتأثــرة باألزمــات والصراعــات (الشــكل  .)1يهــدف هــذا التصنيــف إىل توفيــر فهم مشــترك للحــدود والعالقات
والتقاطعــات بيــن التعليــم غيــر الرســمي وأشــكال التعليــم األخــرى ،بهــدف دعــم المموليــن وصانــي السياســات والمنفذيــن لوضــع
تصــور عــن كيــف يمكــن لبرامــج التعليــم أن تخــدم المراهقيــن والشــباب خــارج المدرســة بفاعليــة أكثــر .ويهــدف التصنيــف لتقديــم
خيــارات تعليميــة متنوعــة ذات قيمــة متســاوية ولهــا أغــراض وفوائــد مختلفــة بنــاءًا عــى الســياق.

تُعرّف منظمة الصحة العالمية «المراهقين» بأنهم األشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين  10أعوام و 19عامًا ،بينما تُعرّف األمم المتحدة «الشباب» بأنهم
1
األفراد الذين تتراوح أعمارهم بين  15و 24عامًا.
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شكل رقم  :1تصنيفات برامج التعليم البديل

التّعليم
والتّدريب
الفين
والمهينّ

التعليم
الرسمي

التعليم
غير
الرسمي

أنواع
أخرى من
التعليم
غير
الرسمي

خدمات الدعم

خدمات الدعم

التعليم
األكاديمي
التقليدي

التعليم
البديــل

البرامج
االنتقالية

ليــس المقصــود مــن التعريفــات الــواردة يف هــذه الورقــة أن تكــون قطعيــة .بــل يه ،باألحــرى ،اقتراحــات تتعلــق بجهــد أوســع
لجعــل مجموعــة متنوعــة مــن مصطلحــات التعليــم وأنــواع البرامــج أكثــر تماسـكًا ،وبالتــايل لتكــون خطــوة أوىل نحــو فهــم أفضــل
لمشــهد التعليــم غيــر الرســمي يف حــاالت األزمــات والصراعــات  .نظ ـرًا للتنــوع الكبيــر يف التعريفــات المســتخدمة حاليًــا ،قــد ال
يتــم االتفــاق عــى التعاريــف المعروضــة هنــا عــى الفــور (أو عالميًــا) .وهــذا بالضبــط مــا ينبــي أن يكــون :ينبــي أن تشــمل عمليــة
البنــاء توافــق آراء المجموعــة الكاملــة مــن أصحــاب المصلحــة يف هــذه العمليــة .ولكــن بغــض النظــر عــن المصطلحــات الــي يتــم
اختيارهــا يف نهايــة المطــاف ،ال يمكــن لهــذه المناقشــة االنتظــار .ومــع تزايــد األزمــات يف العالــم ،ويف حالــة كوفيــد - 19-عــى
نطــاق أوســع  ،يحتــاج المالييــن مــن المراهقيــن والشــباب غيــر الملتحقيــن بالمــدارس إىل الحصــول عــى فــرص تعليميــة عاليــة
الجــودة ومرنــة ومعتمــدة تلــي احتياجاتهــم و بشــكل طــارئ .إن توضيــح األنــواع المختلفــة مــن برامــج التعليــم غيــر الرســمي
وعالقتهــا بنظــام التعليــم الرســمي يه خطــوات أوىل أساســية يف توجيــه سياســات وممارســات التعليــم للمراهقيــن والشــباب غيــر
الملتحقيــن بالمــدارس.
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الحــد األدىن لمعاييــر التعليــم مــن الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ :االســتعداد واالســتجابة
والتعــايف (الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم )2010 ،يه األداة العالميــة الوحيــدة الــي توضــح الحــد األدىن مــن
جــودة التعليــم والوصــول إليــه أثنــاء حــاالت الطــوارئ وحــى التعــايف 2.يحتــوي الحــد األدىن لمعاييــر التعليــم مــن الشــبكة
المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ عــى  19معيــارا ،كل منهــا مصحوبًــا بإجــراءات رئيســية ومالحظــات
إرشــادية .ويهــدف الكتيــب إىل تعزيــز جــودة االســتعداد التعليمــي واالســتجابة والتعــايف؛ وزيــادة الوصــول إىل فــرص التعلم
اآلمنــة والمناســبة؛ وضمــان المســؤولية الواضحــة والتنســيق القــوي يف تقديــم هــذه الخدمــات .تــم تصميــم اإلرشــادات
الــواردة يف الحــد األدىن مــن معاييــر الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ لالســتخدام يف مجموعــة
مــن األزمــات ،بمــا يف ذلــك الكــوارث الناجمــة عــن األخطــار الطبيعيــة والصراعــات ،والحــاالت البطيئــة والســريعة الظهــور،
وحــاالت الطــوارئ يف البيئــات الريفيــة والحضريــة.
تعرف عىل المزيد من الحد األدىن من معايير الشبكة المشتركة لوكاالت التعليم يف حاالت الطوارئ:
يف ه�ذـه الورقـ�ة ،تش�يـر النص��وص إىل المعايي��ر الدني��ا الــي تربــط محتــوى الورقــة باإلطــار األوســع للشــبكة المشــتركة لوكاالت
التعليــم يف حــاالت الطــوارئ لتوفيــر تعليــم جيــد يف حــاالت الطــوارئ .يشــير كل مرجــع إىل أيــن يمكنــك العثــور عــى المزيــد
مــن المعلومــات عــن الحــد األدىن مــن المعايير.

الشبكة المشتركة لوكاالت التعليم يف حاالت الطوارئ (اآليين) يه شبكة عالمية مفتوحة تضم وكاالت األمم المتحدة ،والمنظمات غير الحكومية/
2
المنظمات غير الحكومية الدولية ،والجهات المانحة ،والحكومات ،والجامعات ،والمدارس ،والمعلمين ،والمتعلمين ،والسكان المتأثرين باألزمات .تضم شبكة اآليين
أعضاءً من المنظمات غير الحكومية/المنظمات غير الحكومية الدولية ،والموظفين العاملين باألمم المتحدة ،ووزارات التعليم ،والموظفين الحكوميين اآلخرين،
والطالب ،والمعلمين ،والجهات المانحة ،والباحثين .مهمتنا يه ضمان الحق يف تعليم جيد وآمن وذي صلة لجميع من يعيشون يف سياقات األزمات والطوارئ من
خالل الوقاية ،والجهوزية ،واالستجابة ،والتعايف (اآليين .)2010
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معلومات عامة
تمثــل األزمــات والصراعــات العديــد مــن التحديــات للشــباب الذيــن يأملــون يف الحصــول عــى تعليــم عــايل الجــودة وتحســين
فرصهــم المســتقبلية .يف عــام  ،2019قبــل انتشــار وبــاء «كوفيــد ،»19-كان  127مليــون طفــل وشــاب يف ســن الدراســة االبتدائيــة
والثانويــة يعيشــون يف البلــدان المتأثــرة باألزمــات خــارج المدرســة ،وهــو مــا يمثــل حــوايل نصــف عــدد االشــخاص غيــر الملتحقيــن
بالمــدارس يف العالــم (آيــي .)2020 ،وال يكمــل ســوى  65يف المائــة مــن األطفــال يف البلــدان المتضــررة مــن النــزاع تعليمهــم
االبتــدايئ (معهــد اليونيســكو لإلحصــاء.)2015 ،
وتتفاقــم آثــار األزمــة عــى التعليــم بالنســبة لألطفــال األكبــر ســنا .ومــن بيــن المراهقيــن الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن  10و 19عا ًمــا
والذيــن يعيشــون يف ســياقات الطــوارئ ،ال يصــل إىل المــدارس اإلعداديــة ســوى  54يف المائــة ،ويصــل  27يف المائــة منهــم إىل
المــدارس الثانويــة العليــا ،مقارنــة بنحــو  80يف المائــة و 50يف المائــة مــن أقرانهــم ،عــى التــوايل ،الذيــن يعيشــون يف ســياقات غيــر
طارئــة (اليونيســيف .)2018 ،وبالنســبة لالجئيــن عــى وجــه الخصــوص ،فــإن معــدل االلتحــاق بالمــدارس الثانويــة أقــل بكثيــر (23
يف المائــة) منــه بالنســبة لألطفــال يف ســن االلتحــاق بالمــدارس الثانويــة يف جميــع أنحــاء العالــم ( 84يف المائــة) (مفوضيــة األمــم
المتحــدة لشــؤون الالجئيــن.)2017 ،
وعــى الرغــم مــن أن بيانــات التعليــم تخــص الشــباب الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن  15و  24عامــا والذيــن يعيشــون يف ســياقات
األزمــات والصراعــات ،إال أن هــؤالء الشــباب يُعتبــرون مــن الســكان ذوي األولويــة و الذيــن يمكــن أن يســهموا يف الصراعــات الجاريــة
أو يف بنــاء مجتمعــات ســلمية 79 .يف المائــة فقــط مــن الشــباب يف هــذه الســياقات لديهــم المهــارات األساســية يف محــو األميــة،
مقارنــة بنســبة  93يف المائــة يف جميــع أنحــاء العالــم (اليونيســكو .)2011 ،ويف أفريقيــا جنــوب الصحــراء الكبــرى ،حيــث تكــون
نســبة الشــباب إىل مجمــوع الســكان يه األعــى (فوســيت ،هارتويــل ،وإســرائيل ،)2010 ،يُقــدر أن  89مليــون شــاب تتــراوح أعمارهــم
بيــن  12و  24ســنة غيــر ملتحقيــن بالمــدارس (إينــو ،دي غروبيلــو ،تايلــور ،غريشــام .)2015 ،وهــؤالء الشــباب يفتقــرون إىل الشــهادة
األكاديميــة والمهــارات األساســية الــي يحتاجونهــا للنجــاح يف العمــل والحيــاة .وتختلــف المســاواة يف الوصــول إىل المــدارس
والترقيــة واإلكمــال بالنســبة لألطفــال والشــباب بيــن الفئــات المهمشــة حســب الســياق.
يكــون المراهقيــن والشــباب الذيــن يعيشــون يف ســياق األزمــات والصراعــات خــارج المــدارس لعــدة أســباب .يميــز التقريــر
التجميــي لقطــاع التعليــم العالمــي والمبــادئ التوجيهيــة للبرامــج النقديــة ( )2019بيــن حواجــز العــرض و الطلــب مــن أجــل
الحصــول عــى التعليــم .تشــمل الحواجــز القائمــة عــى جانــب الطلــب مــا يــي( :أ) الحواجــز االجتماعيــة والثقافيــة (مثــل اختيــار
األســر ،وعــدم ادراك الفوائــد مــن التعليــم)؛ (ب) الحواجــز االقتصاديــة (مثــل دفــع الرســوم الدراســية وغيرهــا مــن الرســوم إىل
المــدارس ،والمدفوعــات الالزمــة خــارج المدرســة لالمتحانــات أو مجموعــات المعلميــن و اآلبــاء ،تكاليــف الفــرص الضائعــة مــن
عمالــة األطفــال)؛ (ج) الحواجــز المتعلقــة بالحمايــة (مثــل الصدمــات الناجمــة عــن النزاعــات أو األزمــات ،التنمــر ،اإلعاقــة ،العنــف
القائــم عــى النــوع االجتمــايع و المرتبــط بالمدرســة ،العنــف البــدين واإليــذاء يف المدرســة ،التمييــز ،الوثائــق الناقصــة لاللتحــاق
بالمدرســة أو مســتويات الصفــوف الدراســية) .وتشــمل الحواجــز القائمــة عــى جانــب العــرض مــا يــي( :أ) الحواجــز االجتماعيــة
والثقافيــة (مثــل تقديــم الخدمــات بشــكل متحيــز أو انتقــايئ ،والتحيــز بيــن المدرســين)؛ (ب) الحواجــز المتعلقــة بالخدمــات (مثــل
األبنيــة المدرســية التالفــة أو ذات نوعيــة رديئــة  ،وعــدم كفايــة قــدرة المدرســة عــى اســتيعاب تدفــق الطــاب ،وعــدم كفايــة
نســبة المدرســين/للمتعلمين  ،وعــدم وجــود معلميــن متدربيــن و/أو حاصليــن عــى مؤهــات ذات شــهادة  ،المناهــج الدراســية
األجنبيــة ،ولغــة المناهــج)؛ (ج) حواجــز الحمايــة (مثــل انعــدام األمــان يف المدرســة أو حولهــا أو أثنــاء االنتقــال مــن و إىل المدرســة؛
االســتخدام العســكري للمــدارس؛ الجماعــات المســلحة الــي تجنــد األطفــال يف المــدارس؛ العنــف القائــم عــى النــوع االجتمــايع
يف المــدارس) (مجموعــة التعليــم العالميــة2019 ،؛ جوســتينو2014 ،؛ مفوضيــة األمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن.)2018 ،
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وكثيــرا مــا يحــول الفقــر واآلثــار الصحيــة الســلبية وانخفــاض عائــدات التعليــم وخطــر التجنيــد يف القــوات المســلحة واســتمرار
الخــوف وانعــدام األمــن دون حصــول األطفــال والشــباب عــى التعليــم (جوســتينو  .)2014ويمكــن أن يكــون انقطــاع الدراســة
بســبب الصراعــات أو األزمــات أحــد أهــم العوائــق الــي تحــول دون العــودة إىل التعليــم.
وعــى الرغــم مــن هــذه التحديــات ،فــإن المراهقيــن والشــباب واألســر والمجتمعــات المحليــة يف الســياقات المتأثــرة باألزمــات
والنزاعــات تعــي األولويــة للتعليــم باعتبــاره حاجــة أساســية (عــى ســبيل المثــال ،غالدويــل وتانــر2014،؛ نيكــوالي وهيــن2015 ،؛
مفوضيــة األمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن .)2016 ،يوفــر التعليــم بيئــة منظمة وإحساسً ــا بالهدف بالنســبة لألفراد الذين يعيشــون
يف ســياقات مضغوطــة وهشــة (مفوضيــة األمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن2018 ،أ) .كمــا يمكــن أن توفــر الدعــم االجتمــايع
والعاطــي والحمايــة والصحــة للمراهقيــن والشــباب ( .)2016 ،INEEكمــا أن التعليــم ينطــوي عــى إمكانيــة خفــض مســتوى الصراع
والعنــف يف المجتمــع وزيــادة التماســك االجتمــايع (جوســتينو2014 ،؛ ســميث .)2010 ،وهــذه الفوائــد ملموســة بشــكل خــاص
بالنســبة للمتعلميــن مــن المراهقيــن والشــباب ،الذيــن ســيصبحون إمــا «صانــي الســام أو قواطــع للســام» (مفوضيــة األمــم
المتحــدة لشــؤون الالجئيــن.)2018b ،
ويوفــر التعليــم والتدريــب المهــي وســيلة للمراهقيــن والشــباب غيــر الملتحقيــن بالمــدارس لالنتقــال إىل التعليــم الرســمي .ويفعــل
الــيء نفســه بالنســبة للمتعلميــن الذيــن قــد ال يكــون التعليــم الرســمي مناســبا لهــم ،ألنــه يمكّنهــم مــن الحصــول عــى التدريــب
التقين/المهين/ســبل كســب الــرزق وتطويــر المهــارات الالزمــة لبنــاء صحــة وســامة وتوظيــف جيــدة .ويمكــن فهــم مجموعــة
واســعة مــن برامــج التعليــم غيــر الرســمي الحاليــة عــى أنهــا بديــل لنظــام التعليــم الرســمي ،مــن األنشــطة المؤقتــة المخصصــة
إىل برامــج التعليــم األســايس أو الثانــوي الكاملــة الــي تــؤدي إىل الحصــول عــى شــهادة .وهــذه البرامــج محــددة الســياق وبالتــايل
تلــي مجموعــة مــن االحتياجــات يف مجموعــة متنوعــة مــن ســياقات األزمــات ،بمــا يف ذلــك حــاالت الطــوارئ اإلنســانية المعقــدة،
وســياقات االزمــات المتطاولــة األمــد  ،وأوضــاع مخيمــات الالجئيــن و النازحيــن داخليًــا ،والمناطــق المدنيــة المتضــررة مــن عنــف
العصابــات ،وســياقات مــا بعــد النــزاع /التعــايف ،والمناطــق المتضــررة مــن الكــوارث البيئيــة أو األوبئــة .هــذه البرامــج المتنوعــة لهــا
أســماء عديــدة.يف بعــض الســياقات ،ي ُ ّ
فضــل «التعليــم البديــل» ،بينمــا يُســتخدم يف ســياقات أخــرى التعليــم «غيــر الرســمي» أو
ّ
«المكمــل» أو «الالمنهجيــة» أو « التعليــم خــارج المدرســة» .وهــذا االفتقــار إىل التماســك يف أهــداف التعليــم غير الرســمي ومكوناته
وبيئاتــه وفئــات الســكان المســتهدفة يســبب الخلــط يف فهــم الغــرض مــن مختلــف برامــج التعليــم غيــر الرســمي وقيمتهــا بيــن
المتعلميــن واآلبــاء والمجتمعــات المحليــة  ،وبشــكل أعــم ،بالنســبة للممارســين وصنــاع السياســات مــن أن يتبينــوا بوضــوح مــن
يُخــدم ومــن ال يخــدم؛ وإىل أي مــدى يتــم تلبيــة احتياجــات المراهقيــن والشــباب الذيــن يعانــون مــن األزمــات والنزاعــات خــارج
المدرســة؛ وكيــف يمكــن تحســين إمكانيــة الوصــول إىل البرامــج واإلنصــاف والجــودة لهــذه األعــداد الكبيــرة المتزايــدة مــن الســكان.
وقــد تــم إعــداد هــذة الوثيقــة المرجعيــة بتكليــف مــن مســار عمــل التعليــم البديــل ( ،)AEWSالــذي يعمــل ضمــن مجموعــة
عمــل للسياســات التعليميــة التابعــة للشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ بهــدف وضــع مجموعــة مقترحــة
3
مــن التعاريــف والتصنيــف لبرامــج التعليــم غيــر الرســمي يف ســياقات متأثــرة بالصراعــات واألزمــات يف جميــع أنحــاء العالــم.
والجمهــور المســتهدف لهــذه الورقــة هــو أعضــاء الشــبكة المشــتركة بلــوكالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ (االيــي)؛ ويشــمل
ذلــك الممارســين والمانحيــن والباحثيــن وصنــاع السياســات الذيــن يدعمــون برنامــج التعليــم غيــر الرســمي يف الســياقات المتأثــرة
باألزمــات والنزاعــات .والهــدف مــن هــذا العمــل هــو الحــث عــى إجــراء مناقشــات وتشــجيع لتوافــق اآلراء بيــن أصحــاب المصلحــة
المتنوعيــن يف التعليــم غيــر الرســمي بشــأن تعاريــف برنامــج التعليــم غيــر الرســمي ،ومكوناتــه ،وأغراضــه ،والســكان المســتهدفين،
وتوفيــر الروابــط القائمــة يف برامــج التعليــم غيــر الرســمي ضمــن الحــد االدىن مــن معاييــر الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم
يف حــاالت الطــوارئ حــى يتــم اتاحــة تحســين هــذه البرامــج لتلبيــة احتياجــات المراهقيــن والشــباب غيــر الملتحقيــن بالمــدارس
والمتأثريــن باألزمــات والنزاعــات.

تعتمد ورقة القضايا واالعتبارات المرافقة عىل تلك التعاريف والتصنيفات إلبراز التحديات الرئيسية المتعلقة بالتعليم وتنمية المهارات اليت يواجهها
3
المراهقون والشباب غير الملتحقين للمدارس يف سياق األزمات والنزاعات وتقديم إرشادات البرامج لهم.
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مالحظة عىل الشروط واللغة
إن تطويــر مفــردات وتصنيــف مشــترك للتعليــم غيــر الرســمي مهمــة معقــدة ولكنهــا أساســية .اللغــة قويــة ،سياســية ،ودقيقــة،
خاصــة عندمــا تشــارك يف ذلــك مجموعــة متنوعــة مــن اللغــات واللهجــات والســياقات .المصطلحــات العديــدة المســتخدمة
لوصــف برامــج التعليــم غيــر الرســمي للمراهقيــن والشــباب غيــر الملتحقيــن بالمــدارس يف حــاالت األزمــات والصراعــات يه
مصطلحــات محــددة الســياق .عــى ســبيل المثــال ،يتجنــب بعــض أصحــاب المصلحــة مصطلــح «البديــل» ،ألنهــم يعتقــدون أنــه
يعــي ضمنًــا أن مثــل هــذه البرامــج أدىن مــن التعليــم الرســمي؛ وهــم يفضلــون «غيــر رســمي» ،بحجــة أنــه يشــير إىل أن البرنامــج
يختلــف ببســاطة عــن المــدارس الرســمية.
يــدرك مســار عمــل التعليــم البديــل أهميــة اختيــار المصطلحــات بعنايــة ،وبالتــايل فهــي تقــدم إطــار التعليــم غيــر الرســمي هــذا
عــى أنــه نقطــة انطــاق .ويشــجع المســار صانــي السياســات والممارســين عــى أخــذ اإلطــار بعيــن االعتبــار – بمــا يف ذلــك قيمــة
التحــرك نحــو مجموعــة مشــتركة مــن التعاريــف والتصنيــف – عنــد وضــع إطــار خــاص بهــم ومالئــم للســياق.
ليــس مــن المرجــح أن يكــون هنــاك اتفــاق عالمــي عــى هــذه التعاريــف؛ يف الواقــع ،أظهــرت مراجعــة الدراســات الســابقة تناقــض
كبيــر وخلــط بيــن المصطلحــات .تهــدف الخطــوة األوىل إىل اكتســاب فهــم أفضــل لمشــهد البرامــج ،وتاريــخ المصطلحــات
واالســتخدام ،مــن أجــل وضــع تصــور للمجــال عــى نحــو أكثــر فعاليــة ،ســواءيف الوقــت الراهــن أو أثنــاء المــي قدمــا ًيف المســتقبل
ومــن المهــم ً
أيضــا مالحظــة أن اختيــار اللغــة يكــون ذا صلــة عنــد مقارنــة المصطلحــات .وقــد تــم إجــراء هــذه المراجعــة باللغــة
اإلنجليزيــة ،مــع بعــض المراجعــة للوثائــق والسياســات باللغــة اإلســبانية؛ وهكــذا ،لــم يتــم اســتعراض األمثلــة والبيانــات الــي تــم
جمعهــا مــن خــال الدراســة االســتقصائية إال باللغــة اإلنجليزيــة .وســيكون العمل/البحــث المقبــل الــذي يستكشــف المصطلحــات
المســتخدمة يف اللغــات العالميــة األخــرى ذات الصلــة مكمــا ومفيــدا يف آن واحــد.

تعرف عىل المزيد يف الحد االدىن من معايير الشبكة المشتركة لوكاالت التعليم يف حاالت الطوارئ:
●المجال  :1المعايير التأسيسية -مشاركة المجتمع
●المعيار  :2الموارد ،المالحظة اإلرشادية  2المتعلقة بتعزيز الوصول و االمن
●المجال  :1تحليل المعايير التأسيسية
○المعيار  :2استراتيجيات االستجابة ،المالحظة اإلرشادية  8المتعلقة بالتغلب عىل القيود
اليت تفرضها عىل الواليات التنظيمية لتطوير استراتيجيات التعليم
●المجال  :1تحليل المعايير التأسيسية
○المعيار  :3الرصد ،المالحظة اإلرشادية  4بشأن مراقبة المتعلمين
●المجال  3جميع معايير التعليم والتعلم
●المجال رقم  :5سياسة التعليم
○المعيار  :1وضع القوانين والسياسات ،المالحظة اإلرشادية  2بشأن القوانين والسياسات
الوطنية للتعليم اليت تضمن استمرارية التعليم
تعرف عىل المزيد حول الدعم النفيس االجتمايع/التعلم االجتمايع العاطيف ( )SEL/PSSيف مالحظة ايين اإلرشادية حول
الدعم النفيس االجتمايع.
تعرف عىل المزيد حول التعليم الحساس للصراعات يف االطالع عىل مذكرة توجيهية حول التعليم الحساس للنزاعات.
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تاريــخ التعليــم «غيــر الرســمي» و»البديــل» :مراجعــة مختصرة للدراســات
السابقة
قــد تكــون للشــباب الذيــن توقفــت فرصهــم يف الدراســة بســبب األزمــات أو الصراعــات أهــداف متفاوتــة .قــد يرغــب البعــض يف
إكمــال دراســتهم ولكنهــم ال يرغبــون يف االلتحــاق بالمــدارس االبتدائيــة مــع أطفــال أصغــر منهــم س ـنًا .ومــع ذلــك ،قــد يكونــون
عــى اســتعداد لحضــور برنامــج التعليــم غيــر الرســمي و الــذي يمكّنهــم مــن إكمــال المرحلــة االبتدائيــة أو االعداديــة  .وقــد يشــعر
آخــرون أنهــم ال يســتطيعون إكمــال دراســتهم ولكنهــم يرغبــون يف اكتســاب مهــارات القــراءة والكتابــة والحســاب األساســية ،إىل
جانــب مهــارة أو تجــارة مــا  ،لتحســين فرصهــم يف التوظيــف  .عــاوة عــى ذلــك ،يحتــاج األطفــال والشــباب المتأثــرون باألزمــات
و الصراعــات إىل الدعــم النفــي االجتمــايع وإىل فرصــة لتطويــر المهــارات الحياتيــة حــى يتمكنــوا مــن االنخــراط يف المجتمــع
بشــكل صحــي (باكســتر وبثيــه .)2009 ،ويجــري حاليًــا تطويــر مجموعــة مــن مســارات التعليــم غيــر الرســمي لتلبيــة مختلــف
األهــداف واالحتياجــات للشــباب المتضرريــن مــن األزمــات والصراعــات .وتعــود هــذه المســارات إىل أصولهــا التاريخيــة يف ً
كل مــن
مجــايل التنميــة الدوليــة والتعليــم.

نشوء التعليم «غير الرسمي « و «البديل»
ظهــر مفهــوم «التعليــم غيــر الرســمي « يف دراســات التنميــة يف ســتينات القــرن العشــرين (كومبــس )1968 ،لوصف نوع مــن البرامج
التعليميــة الــي تــم تنفيذهــا كــرد فعــل عــى جمــود أنظمــة التعليــم الرســمية وفشــلها الملحــوظ يف جميــع أنحــاء العالــم .تشــمل
برامــج التعليــم غيــر الرســمي جميــع «البرامــج والعمليــات المنهجيــة للتعليــم والتدريــب الــي تقــع خــارج التعليــم» الرســمي››
(الصفحــة  .)9مثــل عمــل باولــو فريــري لتطويــر معرفــة القــراءة والكتابــة والــويع النقــدي بيــن الفقــراء يف الريــف يف البرازيــل وتشــييل،
ركّزالتعليــم غيــر الرســمي المبكــر تركيـزًا شــدي ًدا عــى تلبيــة احتياجــات البالغيــن .تضمــن تدرييــا ًللمزارعيــن و العمــال  ،ومحــو األميــة
الوظيفيــة ،وكذلــك تدريباًأثنــاء العمــل ،وبرامــج الشــباب الخاصــة (كومبــس.)1968 ،
اســتندت العديــد مــن برامــج التعليــم غيــر الرســمي بشــكل كبيــر إىل منهجيــة التعليــم عنــد فريــري ،وبالتــايل فهــي تقــدم غالبًــا
طــرق تدريــس أكثــر مرونــة تركــز عــى المتعلــم ومشــاركة أعمــق وأكثــر نشــاطً ا يف عمليــة التعلــم ممــا لوحــظ يف أنظمــة المــدارس
الرســمية (كريستوفيرســين .)2015 ،بينمــا يمكــن تعريــف التعليــم غيــر الرســمي عــى أنــه نشــاط تعليمــي منظــم يحــدث خــارج
النظــام المــدريس الرســمي ،إال أنــه مرتبــط أيديولوجيًــا بمنهــج تعليمــي تشــاريك يركــز عــى المتعلــم .يف عــام  ،1974كومبــس
وأحمــد (ورد يف روجــرز ،2004 ،الفقــرة )8 .تعريــف التعليــم غيــر الرســمي بأنــه أي نشــاط تعليمــي منظــم ومنهجــي يُنفــذ خــارج
إطــار النظــام الرســمي لتوفيــر أنــواع مختــارة مــن التعلــم لمجموعــات فرعيــة معينــة مــن الســكان ،والبالغيــن وكذلــك األطفــال››.
ومــع ذلــك ،كان هــذا التعريــف غيــر دقيــق ،وقــد حــددت كل دولــة عــى حــدا مفهــوم التعليــم غيــر الرســمي بطريقتهــا الخاصــة.
تضمــن بعضهــا كل نشــاط تعليمــي يقــدم خــارج المــدارس والكليــات؛ وشــملت الممارســات األخــرى األنشــطة التعليميــة الــي
قدمهــا أصحــاب المصلحــة بخــاف وزارة التربيــة والتعليــم ،مثــل المنظمــات الدوليــة غيــر الحكوميــة ؛ وال يــزال البعــض اآلخــر
يشــمل الفــرص التعليميــة الــي توفرهــا الــوزارات األخــرى يف مجموعــات تعليميــة محــددة ،أو مــن خــال البرامــج اإلذاعيــة
والتلفزيونيــة (روجــرز .)2004 ،عندمــا ظهــر التعليــم غيــر الرســمي بشــكل أويل يف ســبعينات وثمانينــات القــرن العشــرين  ،كان
بمثابــة حـ ًـا لعجــز أنظمــة التعليــم يف الــدول الناميــة ،إال أنــه ال يــزال يعــد نظــام فــريع ثانــوي أو فرصــة أخــرى تُمنــح لألشــخاص
الذيــن أصبحــوا خــارج نطــاق التعليــم المــدريس الرســمي (روجــرز.)2004 ،
ظهــر مصطلــح ‹›التعليــم البديــل›› ،حيــث لديــه أصــول مشــابهة ‹›للتعليــم غيــر الرســمي ‹›( ،بشــكل مبــديئ يف الدراســات الشــمالية
والغربيــة) كخياريركّــز عــى المتعلــم أكثــر مرونــة مــن األنظمــة التعليميــة الرســمية الــي فشــلت يف تلبيــة احتياجــات الكثيــر مــن
المتعلميــن .ومــن الجديــر بالذكــر أن ‹›التعليــم البديــل›› مرتبــط ارتباطً ــا ً
وثيقــا بالحــركات المدرســية البديلــة يف دول الغــرب .وعــى
الرغــم مــن اكتســاب التعليــم البديــل أهميــة كبيــرة يف الســتينات والســبعينات ،مثــل مــا حــدث مــع أنظمــة التعليــم غيــر الرســمي
14

يف نفــس الوقــت كمــا هــو موضــح أعــاه ،إال أن حــركات التعليــم البديــل يف الكثيــر مــن دول الشــمال (مثــل :الواليــات المتحــدة،
كنــدا ،المملكــة المتحــدة) لهــا جذورهــا الــي تتبلــور مــن خــال جهــود المتعلمــة الســويدية إيليــن يك ،وال ُمصلحــة اإليطاليــة ماريــا
مونتيســوري ،والفيلســوف النمســاوي رودلــف ســتاينر (مؤســس مــدارس ويلــدرف)ً ،
وكل مــن جــون ديــواي األمريــي وفرنســس باركــر
األمريــي الــذي تــرأس الحركــة التقدميــة يف أمريــكا (ســليوكا .)2008 ،وربمــا تــزود برامــج التعليــم البديــل متعلمــي النظــام الســائد
ببديــل تعليمــي ،وتنــوع تعليمــي ،أو تقــدم آخرفرصــة للشــباب الذيــن أوشــكوا عــى تــرك دراســتهم.
مــازال مصطلــح ‹›التعليــم البديــل›› يُســتخدم يف بعــض األحيــان لوصــف البرامــج التعليميــة يف الــدول الناميــة وســياقات األزمــات
والصراعــات خــارج مــدارس التعليــم الرســمي (انظــر ،فرايــل وهارتويــل2008 ،؛ باكســتر وبيثــي .)2009 ،وتؤكــد نتائــج تركيــز متعلمي
فريــرن ،الذيــن اســتخدموا مصطلــح›› التعليــم غيــر الرســمي›› فريــل وهارتــول ( ،)2008عــى البرامــج الــي تســتخدم منهجيــة تعليــم
تتســم بكونهــا مختلفــة بشــكل جــذري و تركّــز أكثــر عــى المتعلــم  .وكتــب هــؤالء›‹ ،مــا توصلنــا إىل فهمــه حــول التعلــم البشــري ليــس
لــه عالقــة تقريبــا ً بكيفيــة اســتمرار التعليــم ‹› (صفحــة  ،)12كمــا ناقشــوا فكــرة أن منهجيــة التعليــم البديــل تنحــاز أكثــر نحــو طريقــة
التعليــم الــي نعرفهــا .وأشــار ً
كل مــن فريــل وهارتــول ( )2008إىل أصــول التعليــم البديــل ذاتهــا بالنســبة للتعليــم غيــر الرســمي  ،فــي
الســتينات والســبعينات اشــتملت مبــادرات تنميــة المجتمــع وتعليــم القــراءة والكتابــة عــى برامــج مثــل :إســكويال نويفــا يف كولمبيــا،
ولجنــة تطويــر الريــف يف بنغالديــش  ،مــدارس مــن أجــل الحيــاة يف غانــا ،وبرنامــج المــدارس المجتمعيــة يف مصــر ،وتعــد هــذه
البرامــج بمثابــة أنظمــة للتعليــم البديــل.
ظهــر ً
كل مــن التعليــم غيــر الرســمي والتعليــم البديــل تقريبًــا بالتزامــن مــع مجــاالت عالميــة مختلفــة ،والمبــادئ ،والممارســات
المترســخة يف تعقيبــات مشــابهة للتعليــم الرســمي .وبالرغــم مــن اســتخدام كال المصطلحيــن بصــورة متبادلــة ،إال أن تعريفــات
كليهمــا مختلفــة بشــكل ملحــوظ ،وكذلــك المجموعــات المســتهدفة واألهــداف ،وتنفيــذ االســتراتيجيات عبــر التنميــة الدوليــة
ومجــاالت التعليــم.

التعليم غير الرسمي والتعليم البديل اليوم :التعليم يف حاالت الطوارئ
يف نهايــة ثمانينيــات القــرن العشــرين ،اختــى مفهــوم التعليــم غيــر الرســمي مــن الخطــاب التعليمــي تقريبًــا .وظهــر ثانيــة يف
التســعينات قبــل وبعــد اتفاقيــة جومتيــن وظهــور حركــة التعليــم للجميــع ،والــي أكــدت عــى حاجــة العالــم لضمــان حصــول
األطفــال كافــة عــى تعليــم عــايل الجــودة  .وبمــرور الوقــت تــم وضــع أهــداف التنميــة المســتدامة عــام  ،2015والــي أصبحــت أمـرًا
أساسـي ًا لالعتــراف بصعوبــة وصــول األطفــال ،والمراهقيــن ،والشــباب يف ســياق األزمــات و الصراعــات للتعليــم .تــم تأســيس صنــدوق
التمويــل العالمــي ‹›التعليــم ال ينتظــر››( )ECWأثنــاء القمــة العالميــة للعمــل اإلنســاين عــام  2016مــع الهــدف الجــي لدعــم برامــج
التعليــم يف حــاالت الطــوارئ  .يف عــام 2018دعــم صنــدوق ‹›التعليــم ال ينتظر››260,000طفــل وشــاب تقريبًــا أثنــاء برنامــج التعليــم
غيــر الرســمي باإلضافــة إىل  78يف المئــة مــن الــدول الداعمــة لصنــدوق ‹›التعليــم ال ينتظــر›› تضمنــت عنصــر التعليــم غيــر الرســمي
يف اســتجابتهم للعمليــة التعليميــة .يف الحقيقــة ،يعــد التعليــم غيــر الرســمي باإلضافــة إىل معاييــره و المصادقــة عليــه ،أحــد
عناصــر نظريــة التغييــر يف صنــدوق ‹›التعليــم ال ينتظــر››(.)2018
فمنــذ عــام  2000ظهــرت برامــج التعليــم غيــر الرســمي عــى نطــاق واســع ،والمعنيــة بالشــباب واألطفــال يف حــاالت الطــوارئ .
ويشــمل ذلــك برامــج األطفــال الذيــن لــم يتمكنــوا مــن الحصــول عــى تعليــم رســمي مثــل :لجنــة بنجالديــش للنهــوض بالريــف،
والمــدارس المجتمعيــة يف مــايل ،باإلضافــة إىل برامــج التعلــم غيــر الرســمي المعنيــة بالتصديــق عــى نتائــج تعلــم البالغيــن
الذيــن لــم يكملــوا دراســتهم ،واعتمــاد تلــك البرامــج كمــا هــو الحــال يف الفلبيــن وتايالنــد (روجــرز .)2004 ،مازالــت تنظــر بعــض
المجموعــات المعاصــرة للتعليــم غيــر الرســمي بشــكل واســع مثــل اتحــاد تطويــر التعليــم يف أفريقيــا ،والــذي يتضمــن مجموعات
نســائية ،ومجموعــات مختصــة باألمــور الزراعيــة ،وأخــرى خاصــة بالتعليــم غيــر الرســمي لألطفــال (روجــرز .)2004 ،ومــع ذلــك يتــم
اآلن اســتيعاب التعليــم غيــر الرســمي كتعليــم رســمي يحــدث خــارج نطــاق المؤسســات التعليميــة المعتــرف بهــا ،ويركــز هــذا
التعليــم عــى أولئــك األطفــال والشــباب خــارج نطــاق التعليــم ،كمــا أنــه يوفــر فرصــة ثانيــة لمــن فقــدوا فرصــة االلتحــاق بالمدرســة أو
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األشــخاص الذيــن لــم يتمكنــوا مــن اســتكمال دراســتهم (كريستفرســن2015 ،؛ صنــدوق التعليــم ال ينتظــر  .)2018 ،ECWعــادة يتــم
النظرلهــذه البرامــج عــى أنهــا أكثــر مرونــة نظـرًا ألنهــا لديهــا معلميــن أقــل كفــاءة ،ومناهــج أكثــر ســهولة ،وأدوات مختلفــة للتدريــس
والمعرفــة مقارنــة بمــدارس التعليــم الرســمي (روجــرز.)2005 ،

مالحظة بشأن ‹›التعليم غير رسمي»
كمــا ُذكــر يف روجــرز ( )2004أنــه مــن المؤكــد أن عــودة ظهــور مفهــوم التعليــم غيــر الرســمي يف التســعينات اســتندت عــى فكــرة
التعليــم المســتمر ،والــذي أعــاد وضــع مفهــوم التعليــم بــدءًا مــن مرحلــة التعليــم االبتــدايئ و اإلعــدادي ووصـ ً
ـول إىل التعليــم
العــايل مــن أجــل التركيــز عــى تطويــر المعرفــة ،والمهــارات ،واالتجاهــات بشــأن التدريــب مــدى الحيــاة .ويعــد مفهــوم التعلــم
المســتمر مرتبــط ارتباطً ــا ً
وثيقــا بتصنيــف كومبــس ،والــذي يميــز بيــن التعليــم الرســمي ،وغيــر الرســمي وغيــر رســمي .
ً
ـكل مــن التعليــم
يعــد التعليــم غيــر الرســمي مفهو ًمــا هامــا يف تصنيــف التعليــم ألنــه غالبًــا مــا يتداخــل مــع المفاهيــم المتعلقــة بـ ٍ
‹›غيــر الرســمي ‹› والتعليــم ‹›البديــل›› .عــرف ً
كل مــن كومبــس وأحمــد ( ،1974ورد يف روجــرز )2004 ،التعليــم غيــر رســمي عــى أنــه

عمليــة التعليــم المســتمر عــن طريــق كل شــخص يكتســب المعرفــة ،والمهــارات ،واالتجاهــات ،والــرؤى ،وكذلــك تجميعها
مــن الخبــرات اليوميــة ،باإلضافــة إىل التعــرض لبيئــات مختلفــة مثــل :المنــزل ،والعمــل ،واللعــب ،أو االتجاهــات المكتســبة
مــن األســرة ،واألصدقــاء ،والســفر ،وقــراءة الجرائــد والكتــب ،أو االســتماع إىل اإلذاعــة ،أو مشــاهدة األفــام ،أو التلفــاز.
ويعــد التعليــم غيــر الرســمي بشــكل عــام غيــر منظــم ،وغالبًــا مــا يكــون غيــر منهجــي ،بيــد أنــه يمثــل الغالبيــة العظمــى
إلجمــايل تعليــم أي شــخص بمــا يف ذلــك مــن هــم يف المرحلــة الثانويــة( .صفحــة)8.
ومــن المالحــظ أن هــذا التعريــف جعــل التعليــم غيــر الرســمي مختلــف عــن ً
كل مــن التعليــم غيــر الرســمي والتعليــم البديــل .مــن
المهــم أن يتــم ربــط ذلــك المفهــوم بـ ً
ـكل مــن التعليــم غيــر الرســمي و التعليــم البديــل ،حيــث أنــه يُســتخدم أحيانًــا لوصــف البرامــج
التعليميــة المنســقة و المخطــط لهــا  .وعــى ســبيل المثــال الحــظ كريستفرســن عــام  2015أنــه

يف األردن تــم تعريــف مفهــوم التعليــم غيــر الرســمي ا بشــكل واضــح عــى انــه فرصــة تعليميــة منظمــة لألشــخاص الذيــن
تركــوا الدراســة عــى المــدى الطويــل (كمــا هــو موصــوف أعــاه) .يف حيــن جميــع البرامــج التعليميــة األخــرى تعرفــه
بالتعليــم غيــر رســمي  .تركــز فــرص التعليــم غيــر رســمي الموجهــة لالجئيــن الســوريين غالبًــا عــى تقديــم فصــول اإللمــام
بالقــراءة والكتابــة والحســاب ،وتقديــم الدعــم النفــي االجتمــايع والمهــارات الحياتيــة .فالتعليــم غيــر رســمي لــم تنظمــه
الحكومــة و لــم يتــم اعتمــاده مــن قبلهــا ،ويميــل إىل كونــه أقــل تنسـ ً
ـيقا ،كمــا أن نســبة جودتــه متفاوتــة ( .صفحــة)7.
وعــى الرغــم مــن تحديــث السياســة األردنيــة ،والــي تشــتمل عــى توســيع المجــال بشــأن برنامــج التعليــم غيــر الرســمي و تعريفــه،
4
إال أنــه مــن المهــم اســتيعاب الطــرق المختلفــة والمتناقضــة لهــذه المفاهيــم المســتخدمة عــى الصعيــد التاريخــي والمعاصــر.

انظر خطة وزارة التربية والتعليم األردنية ( )2017االستراتيجية الوطنية للتعليم  2022-2018اليت تتضمن فيها برامج التعليم غير الرسمي  ،الموصوفة
4
بأنها معتمدة من الحكومة ،تحتوي عىل البرامج المنفذة من الحكومة والمنظمات الدولية و المحلية غير الحكومية.
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ادراك و تحقق واعتماد التعليم غير الرسمي والبديل من أجل الشباب
يُســتخدم مصطلــح ‹›التعليــم غيــر الرســمي ‹› ‹›والتعليــم البديــل›› يف الســياقات المتأثــرة باألزمــات والصراعــات بصفــة متبادلــة.
فعــى ســبيل المثــال اســتخدمت الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ  -التعليــم غيــر الرســمي لوصــف برامــج
التعليــم المنســقة خــارج إطــار النظــام الرســمي ،حيــث أنــه ربمــا يــؤدي إىل اعتمــاد نتائــج التعليــم ،وقــد ال يــؤدي إىل ذلــك (االيــي
كل مــن فيــرل وهرتــول ( )2008وباكســتر وبيثــي ( ،)2009كمــا اســتخدمت مفهــوم
 .)2010 ،نشــرت منظمــة اليونيســكو أعمــال ٍ
‹›التعليــم البديــل›› لوصــف البرنامــج ذاتــه .وأشــارت الكثيــر مــن الجهــات المعنيــة (مثــل صنــدوق التعليــم ال ينتظــر) إىل تعريــف
منظمــة اليونيســكو بشــأن التعليــم غيــر الرســمي لنفــس نــوع البرنامــج5.
كل مــن البرنامجيــن خــارج نطــاق التعليــم الرســمي ،وكذلــك تحقيــق إجمــاع حــول مســمياتهماً :
فمــن المهــم تطويــر ً
أول دفــع
التعليــم غيــر الرســمي تجــاه توفيــر مســار التعليــم البديــل لالطفــال و الشــباب الغيــر ملتحقيــن بالمدرســة ( وفــق اتفاقيــة جومتين ،و
حركــة التعليــم للجميــع  ،وأهــداف األلفيــة للتنميــة ،وأهــداف التنميــة المســتدامة ،واألمــور المؤكــد عليهــا يف اســتراتيجية التعليــم
ال ينتظــر)؛ وثانيًــا الدفــع بقــوة للتعــرف عــى نتائــج التعليــم و التحقــق منهــا و اعتمادهــا يف برامــج التعليــم غيــر الرســمي.
ً
ووفقــا لمــا ذكرتــه منظمــة اليونيســكو (›‹ )2015أنــه مــن الضــروري إتاحــة نظــام التعليــم المســتمر ،وفــرص التعليــم مــن خــال
كافــة القنــوات الرســمية ،وغيــر الرســمية  ،وغيــر النظاميــة  .عــى الرغــم مــن أن التعليــم المســتمر يقيــم الخبــرات التعليميــة بكافــة
أنواعهــا ،إال أنــه يجــب التعــرف عــى نتائــج التعلــم والتأكــد مــن صحتهــا بشــكل مســتقل عــن كيفيــة و أيــن تــم الحصــول عليهــا ،ومــن
تمكــن مــن الحصــول عليهــا›› (صفحــة  .)11منــذ بدايتــه يف أواخــر تســعينيات القــرن العشــرين وأوائــل القــرن الواحــد والعشــرين
واكتســابه زخمــا كبيــرا مــن العــام  2010وحــى العــام  ،2015تقبلــت العديــد مــن دول العالــم الحاجــة للتعــرف عــى التعلــم عــن
طريــق مســارات تعليــم خــارج نطــاق المــدارس النظاميــة و التحقــق منــه واعتمــاده.
حاليــا تؤكــد مفوضيــة األمــم المتحــدة الســامية لشــؤون الالجئيــن ( )2019عــى اعتمــاد التعلــم المكتســب مــن البرامــج غيــر
الرســمية « :ال تشــجع مفوضيــة األمــم المتحــدة الســامية لشــؤون الالجئيــن االســتثمار يف التعليــم غيــر رســمي عندمــا يتــم تقديمــه
عــى أنــه بديــل للتعليــم الرســمي أو التعليــم غيــر الرســمي أو الــذي ال يقــدم مســارات تــؤدي إىل المزيــد مــن التعلــم المعتمــد»(.p
 .)14لــي هــذا االتجــاه صــدى عنــد عــدد مــن الــدول الــي قامــت بتطويــر تشــريعات خاصــة وسياســات واســتراتيجيات وتدريبــات
لالعتــراف بالتعلــم غيــر الرســمي وغيــر النظامــي واعتمادهمــا (يونيســكو )2015 ،بمــا يف ذلــك ً
دول تأثــرت بأزمــات و نزاعــات .أبــرز
هــذا الدافــع لالعتــراف بالمعرفــة والكفــاءة المكتســبة خــارج النظــام الرســمي و التحقــق منــه واعتمــاده الــذي ســلط الضــوء عــى
ظهــور مجموعــة فرعيــة مــن برامــج التعليــم غيــر الرســمي الــي ( )1تســاعد المتعلميــن يف اكتســاب كفــاءات تعــادل الكفــاءات
المكتســبة مــن خــال النظــام الرســمي واســتالم شــهادات بهــا؛ أو ( )2ينتــج عنهــا شــهادات معتــرف بهــا /اعتمــاد يدعــم االنتقــال
إىل مســتويات أعــى أو الدخــول إىل تعليــم نظامــي .إن انتشــار هــذه البرامــج يخلــق الحاجــة لتعريــف أكثــر وضوحــا ألنــواع البرامــج
الــي يتــم تنفيذهــا خــارج النظــام الرســمي.
يف هــذه الوثيقــة المرجعيــة ،نصــوغ مراجعتنــا للدراســات الســابقة وتصنيفنــا وتعريفاتنــا المقترحــة ضمــن بعــض هــذه المباحثــات
والمناقشــات التاريخيــة ،ويف ضــوء النطــاق الواســع لخيــارات البرامــج المصممــة لتلبيــة احتياجــات المراهقيــن والشــباب خــارج
المدرســة يف البيئــات المتأثــرة باألزمــات والنزاعــات .نفعــل ذلــك مــع مالحظــة أن التصنيــف والتعريفــات المقترحــة ال تصــف
بوضــوح تصنيفــات محــددة للبرامــج؛ باألحــرى ،كمــا الحــظ روجــرز ( )2004أن الحــدود « مبهمــة ».الزلنــا نجــد أنــه مــن المهــم
تحديــث المصطلحــات والتصنيــف ،يف ضــوء المعرفــة المتزايــدة أن الكثيــر مــن المراهقيــن والشــباب خــارج المدرســة يحتاجــون
إىل برامــج تؤهلهــم لتطويــر كفــاءات مســاوية لتلــك المكتســبة بشــكل عــام مــن المــدارس الرســمية  ،وأن هــذه الكفــاءات يجــب
االعتــراف بهــا والتحقــق منهــا واعتمادهــا .نالحــظ أن المصطلحــات المســتخدمة ســوف تســتمر يف التطــور و تحديــد ســياقها
وســتظل محــل نــزاع.

كما ورد أعاله ،يُستخ َدم التعليم «غير النظامي» يف بعض السياقات ،بينما تضيف مصطلحات أخرى كالتعليم «المكمل « (عىل سبيل المثال ،هارتويل
5
 )2007إىل العدد الهائل من المصطلحات.
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تعرف عىل المزيد يف الحد االدىن لمعايير الشبكة المشتركة لوكاالت التعليم يف حاالت الطوارئ:
●المجال  :3التعليم والتعلم
○المعيار  :3عمليات التعليم والتعلم ،مالحظة إرشادية رقم  3المتعلقة بطرق تدريس
مناسبة يف التعليم الرسمي وغير الرسمي.

18

المنهجية (الطريقة)
مــن أجــل تقديــم هــذا التقريــر ،أجرينــا مراجعــة مفصلــة للدراســات الســابقة  ،وألحقنــا بهــا اســتبيانًا أساســيا ً واســتهدفنا استشــارة
خبــراء يف المجــال .نــدرج نظــرة عامــة عــى وســائلنا أدنــاه.

أسئلة البحث
استرشــد هــذا البحــث باألســئلة التاليــة والــي تــم تطويرهــا بالتعــاون مــع فريــق عمــل التعليــم البديــل بالشــبكة المشــتركة لــوكاالت
التعليــم يف حــاالت الطــوارئ:
.

1كيــف يُفهــم ويُعــرف التعليــم غيــر رســمي/البديل للمراهقيــن والشــباب يف البيئــات المختلفــة المتضــررة مــن
األزمــات والنزاعــات؟
 .أما أنواع/وسائل البرامج الموجودة؟ من هم مقدمو الخدمة؟ ما يه أهداف البرنامج؟
 .بمــا يه عناصــر البرنامــج األساســية؟ مــا العالقــة الموجــودة بيــن برامــج التعليــم البديل/غيــر النظامــي والتعليــم
النظامــي؟
 .تما التوترات والمتناقضات الرئيسية الموجودة؟

.

2ما يه الحاجات اليت تحاول برامج التعليم غير رسمي/البديل تلبيتها يف البيئات المتضررة من األزمات؟

.

3كيــف يمكــن أن تفهــم برامــج التعليــم غيــر الرســمي/البديل المختلفــة العالقــات والحــدود يف البيئــات المتضررة
مــن األزمــات والنزاعــات؟ مــا هــو التصنيــف الموجــود لفهــم نطــاق مســارات التعليم غيــر الرســمي/البديل؟

.

4مــا يه الحاجــات والتحديــات الــي تواجــه برامــج التعليــم غيــر الرســمي/البديل المطــورة للبالغيــن والشــباب
يف البيئــات المتضــررة مــن األزمــات والنزاعــات مــن حيــث اإلتاحــة والجــودة واالعتمــاد والحصــول عــى شــهادة
واالســتدامة؟

.

5مــايه السياســات واألســاليب والتدريبــات الواعــدة الموجــودة يف التعليــم غيــر الرســمي/البديل يف البيئــات
المتضــررة مــن األزمــات والنزاعــات؟ مــا الــذي يجــب أن يأخــذه المتبرعــون والمنفــذون وصانعــوا السياســات يف
االعتبــار عنــد اختيــار نــوع برنامــج التعليــم غيــر الرســمي/البديل لتطبيقــه؟

هــذه المراجعــة األدبيــة يه أوىل ورقتيــن بحثيتيــن الختبــار صــورة التعليــم غيــر الرســمي بالنســبة للبالغيــن والشــباب المتســربين
6
مــن الدراســة يف البيئــات المتضــررة مــن األزمــات والنزاعــات .تركــز عــى أســئلة البحــث  1حــى .٣

6

يتم تناول سؤايل البحث  4و 5يف ورقة القضايا واالعتبارات.
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إطار العمل المفاهيمي
تســتند هــذه المراجعــة األدبيــة إىل إطــار عملنــا المفاهيمــي لوضــع برامــج التعليــم غيــر الرســمي للمراهقيــن والشــباب يف البيئــات
المتضــررة مــن األزمــات والنزاعــات .يف هــذا الجــزء نتوســع يف المراجعــة التاريخيــة الســابقة للتعليــم البديــل وغيــر النظامــي
بتعريــف األزمــات والنزاعــات باإلضافــة إىل المراهقيــن والشــباب .مــن أجــل العمــل خــال التحديــات الجوهريــة يف تقريــب
التفســيرات المختلفــة واســتخدام المصطلحــات ،تكــرر إطــار العمــل المفاهيمــي عــى مــدى عشــر اشــهر ،بتعــاون وثيــق مــع فريــق
عمــل التعليــم البديــل بالشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ.

تعريف السياقات المتأثرة بالصراعات واألزمات
واجــه خصوصيــة البحــث تحديًــا يف التعليــم غيــر رســمي يف البيئــات المتضــررة مــن األزمــات والنزاعــات يف محاولــة التعريــف
الدقيــق لكلمــي «األزمــات» و «النزاعــات» .يختلــف وضــع برامــج التعليــم جوهريــا ً بحســب نــوع األزمــة يف اي منطقــة مــن مناطــق
العالــم المختلفــة .لذلــك اعتبــار شــكل برامــج التعليــم غيــر رســمي يتطلــب بعــض التنــوع بيــن البيئــات المختلفــة.
تتضمــن األزمــات والنزاعــات وحــاالت الطــوارئ نطاقــا واســعا مــن البيئــات .تفــرق األزمــات اإلنســانية بشــكل عــام بيــن حــاالت
الطــوارئ بشــرية الصنــع (بمعــى الناتجــة عــن نــزاع مســلح أو حــادث أليــم) ،والكــوارث المصحوبــة بمخاطــر طبيعيــة (بمعــى
الــزالزل والتســونامي والفيضانــات والجفــاف والعواصــف) ،والمخاطــر البيولوجيــة (بمعــى األوبئــة) ،وحــاالت الطــوارئ المعقــدة
(يتــم تعريفهــا أدنــاه) .يف الصنــدوق  1نقــدم تعريفــات مــن التعليــم يف األزمــات والنزاعــات وأدبــا إنســانيا أوســع نطاقــا 7.تبــرز
هــذه التعريفــات والتصنيفــات النوعيــة العناصــر الســياقية الــي لهــا عالقــة وثيقــة حيــث تعمــل برامــج التعليــم غيــر الرســمي ..هــذه
التعريفــات متداخلــة ومتغيــرة فقــد يبــدأ الســياق كحالــة طارئــة إنســانية معقــدة ثــم تصبــح ممتــدة بمــرور الوقــت .عــاوة عــى
ذلــك ،يف ســياق وجــود عــدد ســكان كبيــر نازحيــن قســريا ،يمكــن اعتبــار ذلــك أزمــة ممتــدة وأزمــة الجئيــن ممتــدة يف ذات الوقــت.
القائمــة يف الصنــدوق  1تســاعد يف وضــع أســاليب لخدمــة المراهقيــن والشــباب المتســربين مــن الدراســة يف ســياق معقــد
ومتغيــر والــذي يؤثــر عــى وظيفــة كال مــن مقدمــي التعليــم التابعيــن وغيــر التابعيــن للدولــة .تعتمــد قــدرة الحكومــات لتلبيــة
احتياجــات جميــع النــاس المتضرريــن باألزمــات والنزاعــات عــى طبيعــة ومــدة وشــدة الوضــع وكذلــك عــى األوضــاع السياســية
واالجتماعيــة واالقتصاديــة الموجــودة .عــى ســبيل المثــال ،تــم دمــج الالجئيــن الســوريين يف مــدارس تركيــا ،حيــث يوجــد نظــام
تعليمــي قــوي جيــد المــوارد قبــل وجــود األزمــة الســورية ،بشــكل أســرع مــن دمــج الالجئيــن الســودانيين الجنوبييــن والكنغولييــن و
البوروندييــن يف مــدارس أوغنــدا ،حيــث كانــت المــدارس تعــاين مــن قلــة التمويــل واالزدحــام ،وحيــث كانــت نســبة كبيــرة مــن أطفال
الشــعب المضيــف متســربين مــن المدرســة .إن دمــج مقدمــي التعليــم غيــر التابعيــن للدولــة _بشــكل أســايس المنظمــات الدوليــة
غيــر الحكوميــة يف االســتجابة هــو عامــل آخــر يؤخــذ يف عيــن االعتبــار عنــد التخطيــط لوضــع برامــج التعليــم.

نادرًا ما تقدم أدبيات التعليم يف األزمات والنزاعات اليت جرى مراجعتها يف هذه الدراسة تعريفات متعمقة فرّقت بين السياقات المتعددة ،باستثناء
7
ً
فضل عن ذلك ،ركزت غالبية األمثلة واألدبيات البرمجية اليت
اإلشارة إىل االختالف بين السياقات المتأثرة بالنزاعات والسياقات المتأثرة بالكوارث (كينغ وآخرون .)2019
جرى مراجعتها يف هذه الدراسة عىل برامج التعليم البديل يف سياقات األزمات الممتدة ،وهو ما يتوافق مع األدبيات (نيكوالي وهاين .)2015
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الصندوق  1تعريف بيئات األزمات والنزاعات
بيئات حاالت الطوارئ اإلنسانية المعقدة
يعــرف مكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية حــاالت الطــوارئ المعقــدة عــى أنهــا «أزمــة إنســانية متعــددة األوجــه
يف دولــة أو إقليــم أو مجتمــع حيــث يوجــد انهيــار كيل أو كبيــر للســلطة ناتــج عــن صــراع داخــي أو خارجــي والــذي يتطلــب اســتجابة
دوليــة متعــددة القطاعــات والــي تتجــاوز اختصــاص أو طاقــة أي وكالــة منفــردة أو/و البرنامــج القطــري الحــايل لألمــم المتحــدة»
(مأخــوذ مــن كينــغ وآخــرون .)2019
أمثلة :اليمن وجمهورية الكونغو الديموقراطية وجنوب السودان وموزمبيق.

األزمات طويلة األمد
يصــف مصطلــح «األزمــة الطويلــة االمــد « تلــك البيئــات الــي يكــون فيهــا نســبة كبيــرة مــن الســكان معرضيــن بشــدة للمــوت والمــرض
واضطــراب أســباب المعيشــة لمــدة طويلــة مــن الزمــن .يكــون حكــم الدولــة يف هــذه البيئــات عــادة ضعيــف جــدا مــع قــدرة الدولــة
المحــدودة لالســتجابة وتخفيــف التهديــدات الــي يتعــرض لهــا الســكان أو تقديــم مســتويات حمايــة مناســبة (منظمــة األغذيــة
والزراعــة وآخــرون .)2017
أمثلة :هاييت وجمهورية الكونغو الديمقراطية والعراق وسوريا وجنوب السودان ومايل والهندوراس و بنجالديش واليمن.

حالة اللجوء طويل األمد
تعــرف المفوضيــة الســامية لشــؤون الالجئيــن وضــع اللجــوء طويــل األجــل عــى أنــه الوضــع الــذي يكــون فيــه» 25000شــخص أو
أكثــر مــن عــدد الســكان يف المنــى مــدة خمــس ســنوات أو أكثــر يف الــدول الناميــة» ( ،2004ص 2؛ مأخــوذ مــن كينــغ وآخــرون
 .)2019وضــع اللجــوء الطويــل األجــل يمكــن أن يشــمل كال مــن الالجئيــن الذيــن يعيشــون داخــل المخيمــات أو خارجهــا  .يســتخدم
هــذا المصطلــح بجانــب التعريــف الســابق لألزمــة طويلــة األجــل ليشــمل أوضا ًعــا إضافيــة ألعــداد كبيــرة مــن الالجئيــن.
أمثلة :كينيا وأوغندا واألردن ولبنان وتركيا وبنجالديش.

حالة ما بعد النزاع
ُعرفت «حاالت ما بعد النزاع « أنها «وضع أو أوضاع النزاع اليت انتهى فيها القتال .مثل هذه األوضاع تظل حرجة لسنوات أو عقود
ويمكن أن تنتكس وتتحول إىل نطاق كبير من العنف» (جون وفيروكرين .)2005 ،اقترح براون وآخرون ( )2015المعالم التالية
للحالة المسماة بـ «ما بعد النزاع»( :أ) توقف الخصومات والعنف؛(ب) توقيع اتفاقيات السالم السياسية؛ (ج) إلغاء التعبئة ونزع
السالح وإعادة االندماج (د) إعادة توطين الالجئين؛ (هـ) تأسيس دولة عاملة (و) تحقيق المصالحة و االندماج المجتميع(ح)
تعايف النشاط االقتصادي .تضيف شبكة التعليم يف األزمات والنزاعات يف الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ( )2018مواقع
لنزاعات انتهت يف غضون عشر سنوات.
أمثلة :سيراليون وليبيريا وكولومبيا.

نزاعات ما بعد األزمات (اليت لها أسباب أخرى غير الصراعات )
يتم تعريفها بشكل أوضح بأنها اآلثار المصاحبة لمخاطر طبيعية من تلك المصاحبة للصراعات  .يكون التعايف من الكوارث
الجيوفيزيائية والجوية (مثل الزالزل والتسونامي) عند انتهاء االضطراب او الكارثة ؛ وكذلك المناخية (مثل الجفاف) .يتم االعالن
عن عن انتهاء األوبئة عند انخفاض أعداد المرىض لمستويات ما قبل الوباء .ينعكس تأثير كارثة يف بلد ما عىل األوضاع
االجتماعية والسياسية واالقتصادية األساسية لهذا البلد وهناك عدد ال حصر له من أماكن ما بعد األزمات اليت تظهر فيها
الكوارث والنزاعات .ربما تركز هذه األماكن عىل االستعداد خاصة يف المواقع اليت يمكن أن تقع فيها مخاطر طبيعية مصاحبة
للكوارث .تكون استجابات مكان ما بعد األزمات ذات حساسية شديدة تجاه النزاعات وتركز عىل الصمود وتقليل مخاطر الكارثة
و االستعداد (الصندوق العالمي للتعايف من آثار الكوارث وإعادة اإلعمار .)2013
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أظهــرت دراســاتنا أن جــزءًا كبيـرًا مــن برامــج التعليــم يف حــاالت الطــوارئ يتــم تنفيذهــا يف حــاالت األزمــات طويلــة األمــد  .هنــاك
فــرق آخــر يف هــذه الفئــة الــي لهــا عالقــة وثيقــة بإيصــال برامــج التعليــم وبالتعــاون والتحالــف مــع برامــج الحكومــة بنــاء عــى
القــدرة االســتيعابية .الصنــدوق رقــم  2يقــدم تصنيفــا لألزمــات طويلــة األمــد الــي توصــف أماكــن عــدة وتبــرز الفــروق المهمــة
والبــارزة عبــر هــذا التصنيــف.

الصندوق  :2تصنيف األزمة طويلة األمد
األزمــات يف األماكــن المتضــررة بالمخاطــر الطبيعيــة الدائمــة والمتكــررة والــي يمكــن أن يصحبهــا نــزاع منخفــض الحــدة ،و
ضعــف مزمــن  ،وعناصــر دولــة ضعيفــة  ،خاصــة عندمــا تعمــل نظــم الحمايــة االجتماعيــة الــي تديرهــا الحكومــة بشــكل يسء،
وتكــون قــدرات إدارة مخاطــر األزمــات المحليــة محــدودة
أمثلة :أجزاء من منطقة الساحل والقرن اإلفرييق
تتفاقــم األزمــات يف األماكــن األشــد تضــررًا بمخاطــر طبيعيــة نــادرة الحــدوث و لكنهــا عاليــة الشــدة ،مثــل الــزالزل أو األعاصيــر ،ويف
األماكــن الــي توجــد فيهــا مظاهــر ضعــف مزمنــة مــن التدهــور البيــي واألوبئــة والنــزوح
أمثلة :هاييت ،جمهورية الكونغو الديمقراطية (إيبوال)
تتطلــب األزمــات يف الــدول الــي تعــاين مــن نــزاع متوســط إىل عــايل الشــدة و موجــات كبيــرة مــن النــزوح الداخــي والخارجــي أو
أي منهمــا حـ ًـا سياسـي ًا
أمثلة :سوريا ،العراق ،جنوب السودان ،اليمن ،مايل
األزمــات يف الــدول متوســطة الدخــل الــي تســتضيف موجــات كبيــرة مــن النازحيــن قس ـرًا مــن البلــدان المجــاورة ذات القــدرات
القويــة نســبي ًا والمــوارد المحليــة إلدارة األزمــات
أمثلة :األردن ،لبنان ،تركيا
األزمــات يف الــدول منخفضــة الدخــل الــي تســتضيف موجــات كبيــرة مــن الالجئيــن مــن البلــدان المجــاورة ،مــع ضعــف القــدرات
والمــوارد نســبي ًا إلدارة األزمــات
أمثلة :أوغندا ،كينيا ،بنغالديش
األماكــن الــي فيهــا عنــف دائــم وواســع النطــاق مــن قبــل العصابــات وتجنيــد المراهقيــن والشــباب يف أنشــطة العصابــات و
عضويتهــا ،يتطلــب التدخــل عــى مســتوى الدولــة والمســتوى الــدويل
أمثلة :غواتيماال وهندوراس ونيكاراغوا
المصدر :مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ()2015
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يتــم يف الدراســة أدنــاه دراســة برامــج التعليــم غيــر الرســمي يف مجموعــة متنوعــة مــن الســياقات المذكــورة أعــاه ،بمــا يف ذلــك
8
مــا يــي:
•لالجئين السوريين يف الدول المجاورة مثل األردن ولبنان وتركيا
•للنازحيــن والمتضرريــن مــن الصــراع المســتمر يف بلدانهــم األصليــة يف جنــوب الســودان ومــايل واليمن
وسوريا
•للشباب المتضررين من عنف العصابات يف أمريكا الالتينية
•لسياقات ما بعد النزاع اليت ال تزال ضعيفة بالنسبة للشباب ،كما هو الحال يف سيراليون وليبيريا
•لسياقات اللجوء طويلة األمد والواسعة النطاق ،مثل كينيا وأوغندا
•للســياقات اإلنســانية المعقــدة ،مثــل تفــي فيــروس إيبــوال المســتمر يف جمهوريــة الكونغــو
الديمقراطيــة
•للسياقات المعرضة لكوارث شديدة التأثير مرتبطة بأخطار طبيعية ،مثل جنوب آسيا أو هاييت

تعريف المراهقين والشباب
تتنــوع تعريفــات «المراهقيــن» و «الشــباب» بشــكل كبيــر ويتــم تحديدهــا غالبًــا حســب العمــر ،ولكــن يمكــن تعريفهمــا ً
أيضــا مــن
خــال نموهــم المعــريف واالجتمــايع والعاطــي أو ظــروف حياتهــم ،مثــل كونهــم طالبــا ً أو ّ
عمــاالً .تعريــف المراهــق حســب
منظمــة الصحــة العالميــة (منظمــة الصحــة العالميــة )2014 ،هــو شــخص يتــراوح عمــره بين عشــرة وتســعة عشــر عا ًمــا .ويتداخل
هــذا مــع مصطلــح «الشــباب» ،الــذي تعرّفــه األمــم المتحــدة عــى أنهــم األفــراد الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن خمســة عشــر وأربعــة
وعشــرين عا ًمــا ،و مصطلــح «اليافعيــن» الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن عشــرة وأربعــة وعشــرين عا ًمــا (.)2013 ,UNDESA
وتعــد المراهقــة والشــباب فتــرات يف حيــاة الشــخص يكــون لديــه فيهمــا احتياجــات خاصــة تتعلــق بمرحلــة نمــوه .كمــا أنهمــا
أوقــات لتطويــر معــارف ومهــارات جديــدة ،وتعلــم إدارة العواطــف والعالقــات االجتماعيــة ،وبنــاء المواقــف والقــدرات الــي تمكّــن
الشــخص مــن تــويل أدوار الكبــار بنجــاح (منظمــة الصحــة العالميــة.)2014 ،
وغالبًــا مــا يتــم اســتخدام هــذه المصطلحــات بالتبــادل ،ويمكــن اســتخدامها بشــكل مختلــف يف ســياقات مختلفــة .عــى ســبيل
المثــال ،يعـرّف االتحــاد األفريــي الشــباب بأنهــم األشــخاص الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن  15و  35عا ًمــا يف حيــن أن المراهقــة تبــدأ
يف ســن  12يف بعــض البلــدان( ،الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة .)2013 ،إضافــة إىل ذلــك ،عندمــا تُقــدم بيانــات عــن الشــباب
الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن  15و  24عا ًمــا يف مجموعــات البيانــات الوطنيــة ،فعـ ً
ـادة مــا يكــون ذلــك بســبب تجميعهــا بطــرق ال
تميــز عــى وجــه التحديــد ســنوات المراهقيــن مــن ســن  10إىل  .19عــاوة عــى ذلــك ،إن اســتخدام المصطلحيــن «المراهــق» و
«الشــاب « أو البيانــات حســب الفئــة العمريــة غالبًــا مــا تكــون مســألة عمليــة (منظمــة الصحــة العالميــة.)2014 ،
نــدرك يف هــذا البحــث عمومًــا أن المراهقيــن والشــباب كأفــراد تتــراوح أعمارهــم بيــن  10إىل  19و  15إىل  ،24عــى التــوايل،
ً
وفقــا للفئــات العمريــة المحــددة للشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ .ومــع ذلــك ،نالحــظ أنــه عنــد مراجعــة
الدراســات الســابقة الخاصــة بالمراهقيــن والشــباب ،لــم تحــدد الوثائــق الــي اســتعرضناها يف كثيــر مــن األحيــان األعمــار المشــمولة
يف تعريفاتهــا ،أو أنهــا اســتخدمت نطاقــات عمريــة مختلفــة عــن الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ .لذلــك،
نســتخدم تعريــف الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ بشــكل فضفــاض و نقــوم بفحــص الدراســات الســابقة
المتعلقــة بالمراهقيــن والشــباب حيــث يحــدد المؤلفــون والمنظمــات والبرامــج هــذه المصطلحــات.

8

يُسلّط الضوء عىل أهمية طبيعة كل سياق وت ُ ّ
وضح يف قسم النتائج ،ويتم تناولها بتعمق أكبر يف ورقة القضايا واالعتبارات المصاحبة.
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أخي ـرًا ،كمــا تــم مالحظتــه يف مــكان آخــر (الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة ،)2013 ،يواجــه المراهقــون والشــباب يف حــاالت
األزمــات أو النــزاع تحديــات فريــدة بســبب ســنهم ومرحلــة نموهــم ،وحالــة األزمــة الــي يعيشــون فيهــا .مــن المرجــح أن يتســرب
المراهقــون والشــباب مــن المدرســة يف ســياق األزمــات والصراعــات أكثــر مــن أقرانهــم األصغــر ســنًا ،وقــد يتــم الطلــب منهــم
تحمــل مســؤوليات العمــل والمنزليــة قبــل األوان (معهــد اليونيســكو لإلحصــاء .)2015 ،كمــا أنهــم أكثــر عرضــة مــن أقرانهــم األصغــر
س ـنًا للتجنيــد يف القــوات المســلحة والتعــرض للعنــف الجنــي و الجســدي (الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة .)2013 ،أخي ـرًا،
غالبًــا مــا يتــم اعتبــار الشــباب يف األزمــات والصراعــات جــزءًا مــن المشــكلة الــي يجــب معالجتهــا أو كتهديــد يجــب التخفيــف مــن
حدته،كمــا هــو الحــال عندمــا تُنســب الجرائــم والعنــف والصــراع إىل «تضخــم الشــباب» ،وهــو مــا يحــدث عندمــا تكــون النســبة
األكبــر مــن تعــداد الســكان يف بلــد مــا يه مــن األطفــال والشــباب (الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة.)2013 ،
مــع مالحظــة التحديــات الفريــدة الــي يواجههــا المراهقــون والشــباب يف حــاالت األزمــات والصراعــات ،فإننــا نضــع إطــارًا لهــذا
البحــث حــول إدراك أن الشــباب لديهــم احتياجــات خاصــة ونقــاط قــوة وقــدرات فريــدة .يُعتبــر التعليــم غيــر الرســمي فرصــة
االعتمــاد عــى قدراتهــم و نقــاط قوتهــم المتأصلــة ،وتحســين الفــرص لمســتقبلهم ومســتقبل ذويهــم ومجتمعهــم ،والمســاهمة
يف مجتمــع عــادل و ســلمي ومزدهــر.

األساليب
تضمنــت أســاليبنا ثالثــة عناصــر رئيســية )1( :منهجيــة الدراســات الســابقة )2( ،اســتقصاء تأســييس ،و ( )3التشــاور مــع أصحــاب
المصلحــة .نبيــن كل مــن هــذه العناصــر كل عــى حــدى باختصــار أدنــاه.

الدراسات السابقة
ركــزت الدراســات الســابقة يف المقــام األول عــى السياســة و البرامــج منــذ عــام  ،2009عندمــا جــرت دراســة مماثلــة مــن قبــل
باكســتر وبيثــي .اســتخدمنا الدراســة كنقطــة مرجعيــة لتأطيــر هــذا البحــث  ،مــع التركيــز بشــكل خــاص عــى المشــهد المتغيــر
لبرامــج التعليــم البديــل وغيــر الرســمي عــى مــدى العقــد المــايض .لقــد أجرينــا بحثًــا تكراريًــا ومنهجيًــا لقواعــد البيانــات العلميــة
والمواقــع اإللكترونيــة وقواعــد البيانــات الخاصــة بأصحــاب المصلحــة ضمــن التعليــم الرائــد يف حــاالت الطــوارئ (انظــر الملحــق أ
لالطــاع عــى المصــادر الــي تــم البحــث عنهــا) .اســتخدم البحــث أربعــة معاييــر رئيســية حددناهــا بالتشــاور مــع مجموعــة عمــل
التعليــم البديــل يف الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ و يه )1( :الصلــة ببرامــج التعليــم غيــر الرســمي
والتعليــم البديــل؛ ( )2الصلــة بالســياقات المتأثــرة بحــاالت الطــوارئ واألزمــات والنزاعــات أو أيهمــا؛ ( )3الصلــة بالمراهقيــن والشــباب
خــارج المدرســة؛ ( )4دراســات حديثــة (بعــد  .)2009وقمنــا بتصنيــف الدراســات الســابقة و الــي تمــت مراجعتهــا إىل ســتة أنــواع؛
يوضــح الجــدول  1عــدد المســتندات الــي تمــت مراجعتهــا لــكل نــوع:
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.

1منهجيــة الدراســات الســابقة أو أوراق مفاهيميــة حــول التعليــم يف الســياقات المتأثــرة بالنزاعــات والصراعــات
والــي شــملت التعليــم البديــل والتعليــم غيــر الرســمي أو أيهمــا ،أو دراســات عــن التعليــم البديــل والتعليــم غيــر
الرســمي أو أيهمــا و الــي شــملت ســياقات األزمــات والنزاعــات .

.

2منهجيــة الدراســات الســابقة أو أوراق مفاهيميــة عــن أنــواع معينــة مــن التعليــم البديــل وغيــر الرســمي ،مثــل
التعليــم المس ـرّع  ،والتعليــم األســايس التكميــي  ،والتدريــب التقــي /المهــي /ســبل كســب العيــش ،وبرامــج
معرفــة القــراءة و الكتابــة و الحســاب.

.

3الدراســات الخاصــة بقضايــا محــددة ،مثــل برامــج الشــباب والتعليــم الثانــوي وتعليــم الالجئيــن واالندمــاج يف
نظــام التعليــم الرســمي ،واالعتــراف والتحقــق واالعتمــاد.

.

4وثائق السياسات واالستراتيجيات عىل المستوى القطري للحكومات المحلية.

.

5وثائــق السياســات واالســتراتيجيات اإلقليميــة و المتعــددة األطــراف  ،مثــل «التعليــم ال ينتظــر» ،و»الشــراكة
العالميــة مــن أجــل التعليــم» و «ال لضيــاع جيــل» ،و»خطــة االســتجابة لســوريا» .

.

6الدراســات األخــرى الــي كان القصــد منهــا ســد الثغــرات ،مثــل االفتقــار إىل طرائــق  /مناطــق جغرافيــة معينــة،
والتقييمــات الصارمــة  /التقييمــات الوصفيــة ،والبحــوث الميدانيــة و المبــادئ التوجيهيــة ،والمؤلفــات غيــر
الرســمية والمــوارد القديمــة.

الجدول  :1أنواع مستندات الدراسات السابقة
نوع المستند

عدد المستندات

دراسات التعليم يف سياقات األزمات والصراعات؛ دراسات التعليم غير الرسمي /التعليم البديل يف
سياقات األزمات والصراعات

10

دراسات ألنواع معينة من التعليم غير الرسمي /التعليم البديل

7

المستندات المتعلقة بالمشكلة

14

وثائق السياسات واالستراتيجيات متعددة األطراف

5

وثائق السياسات واالستراتيجيات الوطنية

24

وثائق البرنامج:
•استجابة سوريا
•الشرق األوسط وشمال أفريقيا
•آسيا وأوروبا (وليس الشرق األوسط)
•أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى
•أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب

14
7
17
49
14

االستقصاء التأسييس
باإلضافــة إىل بحثنــا يف الدراســات الســابقة واستشــاراتنا مــع مجموعــة التعليــم البديــل يف الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم
يف حــاالت الطــوارئ  ،اســتفدنا مــن تعاوننــا مــع مجموعــة عمــل التعليــم المسـرّع  .يف الفتــرة مــن أيــار إىل تشــرين األول ،2019
أجــرت مجموعــة عمــل التعليــم المسـرّع اســتقصاءً عالميًــا مــن أجــل رســم خريطــة التعليــم المسـرّع وغيــره مــن برامــج التعليــم
غيــر الرســمي /البديــل .كانــت أهــداف االســتقصاء يه (أ) الحصــول عــى عــدد وموقــع وطبيعــة برامــج التعليــم البديــل الحاليــة
عــى مســتوى العالــم ،مــع التركيــز بشــكل خــاص عــى برامــج التعليــم المس ـرّع ()AEPs؛(ب) تجميــع تفاصيــل هــذا البرنامــج يف
مصــدر واحــد يكــون متا ً
حــا لموظــي البرنامــج وغيرهــم مــن جميــع أنحــاء العالــم الذيــن يعملــون أو يمولــون أو يبحثــون عــن
برامــج التعليــم المسـرّع وغيرهــا مــن برامــج التعليــم البديــل .قدمــت مجموعــة عمــل التعليــم المسـرّع المدخــات الــي أعطــت
فه ًمــا أساســيا لبرامــج التعليــم غيــر الرســمي الحاليــة.
حصــل االســتقصاء عــى  169إجابــة مكتملــة مــن برامــج يف  55دولــة و  81منظمــة منفــذة .مــن هــذه البرامــج الــي اســتجابت
لالســتقصاء  55 ،يف المائــة برامــج التعليــم المســرّع و  45يف المائــة المتبقيــة كانــت أنوا ًعــا أخــرى مــن التعليــم غيــر الرســمي
أو البديــل .أعطــت بيانــات هــذا االســتقصاء أفــكار أساســية يمكــن أن تغــذي دراســاتنا و تحليالتنــا  .قامــوا بتســليط الضــوء بشــكل
خــاص عــى الطبيعــة الكليــة للبرامــج البديــل ،حيــث أن غالبيــة البرامــج تعمــل كعنصــر مــن عناصــر مشــروع أكبــر .عــاوة عــى ذلــك،
أظهــرت الدراســة االســتقصائية أن التعليــم غيــر الرســمي والبديــل يتــم تنفيذهمــا يف عــدد كبيــر مــن البلــدان .أعطــت هــذه األفــكار
ً
عمقــا أكبــر.
نتائجنــا
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التشاور مع أصحاب المصلحة
خــال عمليــة تحديــد الدراســة وتحليلهــا وكتابــة النتائــج الــي توصلنــا إليهــا ،تــم التشــاور مــع أعضــاء مجموعــة عمــل التعليــم
البديــل يف الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ و تــم طلــب تعليقــات شــفهية ومكتوبــة مــن مجموعــة العمــل
األوســع .كمــا تــم التشــاور مــع مجموعــة عمــل التعليــم المس ـرّع أثنــاء تطويــر وتنفيــذ وتحليــل اســتقصاء التعليــم البديــل و تــم
تبــادل اآلراء معهــم خــال اجتماعهــم نصــف الســنوي .مجموعــة عمــل التعليــم البديــل و مجموعــة عمــل التعليــم المس ـرّع
كالهمــا مجموعــات عمــل مشــتركة بيــن الــوكاالت .لذلــك ،تعكــس هــذه الدراســة مدخــات  22فــر ًدا يف  18منظمــة وجامعــة
دوليــة يعملــون يف مجــال التعليــم يف حــاالت الطــوارئ.

القيود
كان القيــد األســايس لهــذه الدراســة هــو تركيزهــا عــى االتســاع أكثــر مــن العمــق .كان الهــدف األســايس مــن تطويــر هــذه الوثيقــة
المرجعيــة هــو فهــم وتعريــف وتصنيــف مجموعــة البرامــج المتاحــة عبــر ســياقات مختلفــة ،واالســتيعاب الكامــل للقضايــا
والتحديــات والفــرص الــي يتــم مواجهتهــا حــى نتمكــن مــن دعــم توفيــر و الوصــول إىل مثــل هــذه البرامــج .كانــت هــذه خطــوة
أوىل أساســية يف مســاعدة صانــي السياســات والممارســين عــى تعزيــز برامــج التعليــم غيــر الرســمي والتعليــم البديــل يف ســياقات
األزمــات والصراعــات .ومــع ذلــك ،نالحــظ أن هــذه الدراســة لــم تحــاول تغطيــة أي نــوع مــن أنــواع البرامــج بعينــه أو أي قضيــة
واحــدة بعمــق كبيــر حــى نتمكــن مــن إعطــاء األولويــة إلنشــاء قاعــدة معرفيــة تأسيســية واســعة .نأمــل أن يكــون العمــل الالحــق
قــادرًا عــى االعتمــاد عــى قاعــدة المعرفــة هــذه مــن خــال التركيــز بعمــق أكبــر عــى المجــاالت ذات األولويــة الــي يه قيــد
التطويــر.
كمــا نعلــن ً
أيضــا بــأن أغلــب عمليــات البحــث والدراســات والمشــاورات قــد تــم إجراؤهــا باللغــة اإلنكليزيــة ،عــى الرغــم مــن مراجعــة
ِّ
بعــض الوثائــق باللغــة اإلســبانية ً
المكملــة الــي تــم إجراؤهــا بلغــات أخــرى إســهامًا مه ًمــا يف هــذه الخطوة
أيضــا .ســيكون لألبحــاث
التأسيسية.
و أخيرًا،نــود اإلشــارة إىل إىل أن هــذه الدراســة مؤطــرة إىل حــد كبيــر بمنظــور منظمــات وجهــات دوليــة .و نعلــن بــأن معظــم
الكتابــات الــي تمــت دراســتها -األكاديميــة والبرامجيــة  -قــد تــم كتابتهــا مــن وجهــة نظــر غربيــة  .ســتقوم األبحــاث الــي تدمــج
وجهــات النظــر المتبنــاة يف الدراســات الــي أجراهــا نصــف الكــرة الجنــويب والممارســات والخبــرات الــي تشــكلت فيــه ،بتعزيــز
العمــل الــذي تــم بذلــه مسـ ً
ـبقا يف هــذا المجــال.

نطاق الوثيقة المرجعية
تجــدر اإلشــارة إىل أن الهــدف مــن هــذه الوثيقــة المرجعيــة هــو أن تكــون بمثابــة دراســة شــاملة لكافــة أنــواع البرامــج التعليميــة
خــارج نطــاق المدرســة والــي تســتهدف المراهقيــن والشــباب يف ظــل األزمــات والصراعــات .بينمــا كانــت الدراســات الســابقة شــاملة
و منهجيــة ،حيــث كانــت األولويــة يف العمــل عــى تطويــر التصنيفــات والتعريفــات.
اســتهدف العديــد مــن البرامــج الــي تمــت دراســتها ً
كل مــن األطفــال والمراهقيــن (مثــل برامــج التعليــم المســرّع أو التعليــم
األســايس البديــل) أو لــم تســتهدف بالتحديــد المراهقيــن والشــباب خــارج المدرســة (مثــل برامــج تدريــب ســبل كســب العيــش).
تــم تضميــن برامــج ووثائــق تصــف هــذه البرامــج يف دراســتنا لتحقيــق فهــم أســايس و واســع لغاياتهــا وأهدافهــا واســتراتيجيات
تنفيذهــا ،ومكانهــا يف المجــال األوســع وهــو التعليــم يف ســياق األزمــات والنزاعــات .لهــذا يف البدايــة تــم تقديــم توصيفــات شــاملة
ألنــواع البرامــج ثــم توســيع الدراســة يف التطبيقــات المحــددة لهــذه البرامــج و الــي تســتهدف المراهقيــن والشــباب يف ظــل
األزمــات والصراعــات.
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بشــكل جوهــري يمكــن اســتخدام هــذه التعريفــات والتصنيفــات لوصــف التعليــم غيــر الرســمي والتعليــم البديــل يف الســياقات
المتأثــرة باألزمــات والصراعــات عــى نطــاق أوســع .وتُظهــر مراجعتنــا للدراســات الســابقة أن هــذه البرامــج ليــس لهــا حــدو ًدا فاصلــة
واضحــة ،لذلــك تــم تطويــر تصنيفــات وتعريفــات يعكــس هــذا األمــر.
كمــا تمــت اإلشــارة إىل أن التعريفــات الــي تــم اقتراحهــا ونخــص بالذكــر تلــك تتحــدث عــن العالقــة بيــن التعليــم البديــل والتعليــم
غيــر الرســمي والتعليــم الرســمي ،قــد تختلــف بطــرق أو بأخــرى عــن تلــك الــي قدمهــا اآلخــرون  .و كان مــن أهــم االولويــات عنــد
إنشــاء هــذه الوثيقــة هــو اعتمــاد مجموعــة كبيــرة وواســعة مــن التعريفــات واســتخدامات المصطلحــات الشــائعة .تبيــن أن هنــاك
الكثيــر مــن التناقــض والخلــط واالضطــراب يف المصطلحــات يف كثيــر مــن الوثائــق الــي تــم دراســتها  .لهــذا ،تســهم هــذه الوثيقــة
إســهامًا مه ًمــا يف نشــر فهــم و لغــة مشــتركين ممــا ســيؤدي إىل تجنــب حــدوث تشــويش أو التبــاس .
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إطــار عمـ�ل التعليـ�م غيـ�ر الرســمي للشبــاب والمراهقيـ�ن غيـ�ر الملتحقيـ�ن
بالم�دـارس يف ظـ�ل األزمــات والنزاعــات
هنــاك أنــواع كثيــرة مــن برامــج التعليــم غيــر الرســمي للمراهقيــن والشــباب المتأثريــن باالزمــات والنزاعــات .تختلــف هــذه البرامــج
مــن ســياق إىل آخــر  ،حيــث تــم تصميمهــا مــن أجــل االســتجابة الحتياجــات مختلفــة تخلقهــا كل كارثــة .تميــل هــذه البرامــج
إىل النهــج الشــمويل حيــث ال تعــي التعليــم األكاديمــي أو الفين/المهــي فقــط بــل تهتــم ً
أيضــا باالحتياجــات الصحيــة واألمنيــة
والماليــة والوقائيــة واالجتماعيــة العاطفيــة للمراهقيــن والشــباب .إن برامــج التعليــم غيــر الرســمي الــي تســتهدف المراهقيــن و
الشــباب غيــر الملتحقيــن بالمــدارس و المتأثريــن بشــكل مباشــر مــن األزمــات و النزاعــات ،قــد تســتهدف أيضــا ً األطفــال األصغــر سـنًا
والشــباب الذيــن يف المدرســة وصغــار الســن الذيــن يعيشــون يف مجتمعــات مســتضيفة و مجتمعــات الالجئيــن.
نقــدم يف هــذا القســم إطــار َ عمــل للتعليــم غيــر الرســمي للمراهقيــن والشــباب يف ظــل األزمــات و النزاعــات متضمنًــا برامــج
تســتهدف األطفــال األصغــر س ـنًا ،والشــباب يف المــدارس ،واألطفــال الالجئيــن لــدى مجتمعــات مســتضيفة .نقــدم ً
أول مختص ـرًا
للنتائــج الرئيســية الــي توصلنــا لهــا يف دراســتنا الســابقة

تعريفات وتصنيفات البرنامج
كشفت مراجعتنا للدراسات السابقة عدة نتائج أساسية أكدت عىل تصنيفاتنا وتعريفاتنا المقترحة.
أول ،تســتخدم الحكومــات الوطنيــة والمانحــون متعــددو وثنائيــو األطــراف والــوكاالت اإلنســانية والمنظمــات ً
ً
طيفــا واس ـعًا مــن
المصطلحــات لوصــف التعليــم الــذي يتــم تنفيــذه خــارج إطــار التعليــم الرســمي للــدول .اســتخدمت المفوضيــة الســامية لألمــم
المتحــدة لشــؤون الالجئيــن عــى ســبيل المثــال يف إرشــاداتها الصــادرة حديثًــا ( )2019والمعنيــة بتعليــم الالجئيــن ،المصطلــح
«التعليــم غيــر الرســمي» لإلشــارة إىل البرامــج الــي تســمح للمتعلميــن بالوصــول إىل كفــاءات معتمــدة تعــادل تلــك الــي يتــم
اكتســابها يف المــدارس الرســمية .وعــى أي حــال ،قامــوا بتمييــز هــذه البرامــج عــن تلــك الــي يطلقــون عليهــا «التعليــم غيــر النظامــي
« (صفحــة  )14أو البرامــج التعليميــة الــي ال تــؤدي إىل كفــاءات معتمــدة .تــم اســتخدام مصطلــح «التعليــم غيــر النظامــي «
يف األردن لإلشــارة إىل البرامــج الــي تلــي احتياجــات الالجئيــن الســوريين (كريستوفرســن .)2015 ،تســتخدم منظمــة اليونيســكو
يف آســيا والمكتــب اإلقليمــي للمحيــط الهــادي للتعليــم المصطلــح «اســتراتيجيات التعلــم المــرن» ( )FLSكـ»مظلــة تضــم مختلــف
برامــج التعليــم البديــل و الــي تســتهدف أكثــر الفئــات المعرضــة للتهميــش» (اليونيســكو .)2017 ،ويصرحــون بــأن اســتراتيجيات
التعلــم المــرن صالحــة لتلبيــة احتياجــات األطفــال والشــباب خــارج المدرســة بتقديمهــا التعليــم غيــر الرســمي والتعليــم المســرع
ِّ
المكمــل .ويشــيرون إىل أن اســتراتيجيات التعلــم المــرن
وبرامــج التكافــؤ ،والتدريــس المــرن ،والتعليــم أوالتعلــم البديــل ،والتعليــم
صالحــة ألي مســتوى أو فــرع مــن التعليــم ،و تركّــز عــى الوصــول إىل األشــخاص المحروميــن ،وتقــدم مؤهــات مكافئــة وبرامــج
مرنــة (اليونيســكو.)2016 ،
تســتخدم خطــط و سياســات قطــاع التعليــم يف الــدول ً
طيفــا واسـعًا مــن المصطلحــات لإلشــارة إىل التعليــم الــذي يتــم تقديمــه
خــارج نطــاق النظــم المدرســية الرســمية .تلــي الــدول الــي تقــدم مثــل هــذه البرامــج االحتياجــات الكثيــرة لعــدد كبيــر مــن
المتعلميــن .وتدعــم هــذه النتيجــة دراســتنا الــي أوردناهــا ،والــي تشــير إىل أن المصطلحــات تــم تعريفهــا و تطبيقهــا عــى نحــو
متضــارب بيــن الســياقات .ويُظهــر الصنــدوق رقــم  3الطــرق المختلفــة الــي تشــير بهــا الــدول إىل تطبيقهــا للتعليــم غيــر الرســمي
والتعليــم البديــل.
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الصنــدوق رقــم  :3مصطلحــات التعليــم المقــدم خــارج نطــاق التعليــم الرســمي المســتخدمة يف
خطــط قطــاع التعليــم تبيــن األمثلــة التاليــة اختــاف المصطلحــات المســتخدمة لإلشــارة إىل برامــج
التعليــم غيــر الرســمي والتعليــم البديــل ،وأهدافهــا وفئاتهــا المســتهدفة وإدارتهــا يف مختلــف
االســتراتيجيات والسياســات المتبعــة يف الــدول.
تتابــع مديريــة التعليــم خــارج المدرســة يف وزارة التربيــة والتعليــم يف غواتيمــاال تنفيــذ «التعليــم البديــل» الــذي تصفــه بأنــه متمثــل
يف برامــج التعليــم العصريــة الموجــودة خــارج نظــام التعليــم الرســمي ،ويشــمل ذلــك التعليــم مــن أجــل العمــل أو ريــادة األعمال،
والتعليــم الشــعيب ،وأشــكال أخــرى .يُــرى التعليــم البديــل يف الوثائــق االســتراتيجية عــى أنــه ُمقــار َن بالتعليــم الرســمي وأنــه مرتبــط
بأولويــة تقديــم التعليــم طــوال فتــرة العيــش يف الدولــة (اليونيســكو .)2017b ،تشــمل البرامــج خــارج المدرســة تعلي ًمــا أساس ـي ًا
ّ
مســرعا ً للشــباب والبالغيــن ،وبرامــج بديلــة مختلطــة وبرامــج عــى شــبكة اإلنترنــت للتعليــم الثانــوي ،ومراكــز التدريــب المحليــة،
ً
خصوصــا يف المرتفعــات
وغيرهــا .و تعالــج هــذه البرامــج معــدالت التســرب المرتفعــة الــي تحــدث بعــد المدرســة االبتدائيــة
الغربيــة للدولــة( .اليونيســكو.)2017b ،
ويف اقليــم الســند يف باكســتان ،حيــث أن  40%مــن الســكان لــم يذهبــوا إىل المدرســة قــط و نشــبة الســكان الذيــن يجيــدون القــراءة
والكتابــة منخفضــة جــدا ً  ،تعتبــر مديريــة محــو األميــة والتعليــم األســايس غيــر الرســمي مســؤولة عــن «برامــج التعليــم األســايس
غيــر الرســمي « و»طــرق التعلــم البديــل» لتلبيــة احتياجــات المراهقيــن والشــباب الذيــن هــم خــارج المدرســة .إن تطويــر سياســة
شــاملة للتعليــم غيــر الرســمي ،ووضــع موازنــة لهــا بشــكل منتظــم ،هــو مــن أحــد األهــداف االســتراتيجية للجهــود الراميــة لتحســين
الوصــول للتعليــم غيــر الرســمي ومعاييــره.
يعــرض إطــار عمــل السياســة التعليميــة يف جنــوب الســودان أربعــة برامــج ذات أولويــة .أولهــا هــو برنامــج الوصــول والعدالــة
 ،ويحتــوي عــى أربعــة عناصــر ،أحدهــا هــو نظــام التعليــم البديــل الــذي يهــدف إىل مواجهــة التحديــات المتمثلــة يف نقــص
المعلميــن األكفــاء ،ونقــص المنشــآت التعليميــة ،والتمويــل غيــر الــكايف ،وقلــة مــواد التعليــم والتعلــم .الهــدف هــو الحــد مــن
األميــة وتقديــم فرصــة ثانيــة للبالغيــن والشــباب واألطفــال الذيــن هــم خــارج المدرســة و المحروميــن يف المجتمعــات المتضــررة
للحصــول عــى التعليــم .تشــمل برامــج التعليــم البديــل برنامــج التعلــم المســرع ،و المــدارس المحليــة للبنــات ،وبرنامــج التعليــم
ً
طريقــا للعــودة إىل التعليــم الرســمي ويدعــم نظــام التعليــم التوجيهــي الشــباب الذيــن يرغبــون
التوجيهــي .تقــدم البرامــج البديلــة
بتطويــر مهاراتهــم يف كســب الــرزق.
مــن أجــل تلبيــة المعــدالت المرتفعــة للمراهقيــن والشــباب الذيــن هــم خــارج المدرســة وال ســيما يف المناطــق الــي تأثــرت بالحــرب
األهليــة واإليبــوال ،تميــز وزارة التربيــة والتعليــم يف ســيريالون بيــن التعليــم االبتــدايئ والثانــوي والعــايل  ،والجامعــات والمعاهــد
والتعليــم والتدريــب الفــي والمهــي مــن جهــة ،وبرامــج التعليــم غيــر الرســمي مــن جهــة أخــرى  .تركّــز خطــة قطــاع التعليــم
الحاليــة عــى التعليــم غيــر الرســمي بشــكل أكبــر مــن الخطــط الســابقة .وضعــت تعريــف للتعليــم غيــر الرســمي بأنــه «جميــع
أنشــطة وأســاليب التعليــم والتدريــب المنظمــة خــارج التعليــم الرســمي والمصممــة لتلبيــة االحتياجــات التعليميــة للشــباب و
األطفــال و البالغيــن الذيــن هــم خــارج المدرســة» (حكومــة ســيريالون ،ال يتوفــر تاريــخ) .يشــمل التعليــم غيــر الرســمي برامــج محــو
األميــة للبالغيــن والتعليــم األســايس (االبتــدايئ واإلعــدادي) يف المراكــز التعليميــة المجتمعيــة .تتابــع مديريــة التعليــم غير الرســمي
عمليــة التعليــم غيــر الرســمي وتدعــم تنفيــذه مــن خــال مختلــف الوحــدات والمديريــات والجهــات المانحــة متعــددة األطــراف.
يشــمل نظــام التعليــم يف الفيليبيــن نظــام التعلــم البديــل الــذي يُطلــق عليــه نظــام التعلــم البديــل للتعليــم غيــر الرســمي  .وهــو
ُ
«نظــام تَعَل ّــمٍ مــواز ٍ يُشــكّل خيــارًا عمليًــا لنظــام التعليــم الرســمي القائــم .فيكــون بديـ ًـا لألشــخاص الذيــن ال يمكنهــم الوصــول إىل
التعليــم الرســمي يف المــدارس (حكومــة الفلبيــن ،ال يتوفــر تاريــخ) .يتــم تنفيــذ برنامجيــن رئيســيين مــن خــال مكتــب نظــام التعلــم
البديــل و همــا برنامــج محــو األميــة األساســية وبرنامــج التعليــم المســتمر  -مــن أجــل االعتمــاد والمعادلــة .يتــم تطبيــق نظــام
التعلــم البديــل للتعليــم غيــر الرســمي خــارج الغرفــة الصفيــة  ،أو يف مراكــز التعلــم المجتمــي ،أو يف صــاالت مجالــس البلديــة ،أو
ُ
المكتبــات أو المنــازل ،ويديــره ميســرين أو مدرســون خصوصيــون .أطلــق عــى هــذا الشــكل مــن التعليــم نظــام اعتمــاد و معادلــة
التعليــم غيــر الرســمي (اليونيســكو .)2006
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تهــدف خطــة قطــاع التعليــم يف وزارة التربيــة والتعليــم يف األردن لعــام  2022-2018و الــي تشــمل برامــج للتعليــم غيــر النظامــي
والتعليــم غيــر الرســمي إىل «تمكيــن الطــاب عــى اختيــار مســارات التعليــم الخاصــة بهــم بنــاء عــى قدراتهــم وميولهــم» (وزارة
التربيــة والتعليــم يف األردن  .)2017 ،يجــب أن يتــم تنفيــذ برامــج التعليــم غيــر النظامــي داخــل مبــاين المــدارس العامــة وأن يتــم
تدريســها مــن قبــل مدرســين مؤهليــن ؛ و أن يحصــل الخريجــون منهــا عــى شــهادة تســمح لهــم بالتســجيل يف التعليــم الرســمي
يف الصــف الحــادي عشــر  ،أو أن يكونــوا مؤهليــن للتقــدم إىل البرامــج المهنيــة الرســمية .تــم اعتمــاد برامــج التعليــم غيــر الرســمي
مــن قبــل الحكومــة والــي تــم تنفيذهــا منــذ بدايــة األزمــة الســورية مــن قبــل المنظمــة الدوليــة غيــر الحكوميــة كويســت ســكوب
 ..يف المقابــل ،تــم تصنيــف برامــج التعليــم غيــر النظامــي حســب طبيعتهــا قصيــرة األجــل (عــادة مــا تكــون أقــل مــن ســتة أشــهر)
و يديرهــا مجموعــة متنوعــة مــن الجهــات اإلنســانية .هــذه البرامــج غيــر معتمــدة؛ ومــع ذلــك  ،فــإن هــدف الــوزارة هــو تقديــم
مســارات نحــو نظــام التعليــم الرســمي (دينغــرا .)2019 ،
يتــم وصــف التعليــم غيــر الرســمي والتعليــم البديــل بطــرق مختلفــة إال أن العديــد مــن الــوكاالت والبرامــج والــدول ال تعــي
تعريفــات محــددة لهمــا بشــكل صريــح  .يستشــهد آخــرون بالتعريفــات المقدمــة بواســطة جهــات معنيــة أخــرى مثــل تعريــف
اليونيســكو للتعليــم غيــر الرســمي عــام ( )2011أو تعريــف باكســتر وبيثــي للتعليــم البديــل عــام ( .)2009إن وجــود تعريفــات
متعارضــة للتعليــم غيــر الرســمي و التعليــم البديــل يف الوثائــق الــي ّ
اطلعنــا عليهــا زاد صعوبــة إيجــاد صيــغ مشــتركة للتصنيفــات
و التعريفــات.

أنواع وخصائص البرنامج
هنــاك نطــاق واســع مــن البرامــج الــي تلــي احتياجــات التعليــم المتنوعــة للمراهقيــن والشــباب الذيــن هــم خــارج المدرســة و
المتأثريــن باألزمــات و الصراعــات ً .
وفقــا لباكســتر وبيثــي ( ،)2009قــد يرغــب بعــض الشــباب يف إكمــال تعليمهــم أثنــاء و/أو بعــد
انتهــاء فتــرة األزمــات و النزاعــات وذلــك بغــرض الحصــول عــى شــهادة تمكنهــم مــن اســتكمال تعليمهــم أو إيجــاد وظائــف يف
المســتقبل .قــد يرغــب آخــرون يف اكتســاب مهــارات قابلــة للتســويق مــن خــال التدريــب عــى تجــارة أو حرفــة ،جنبًــا إىل جنــب مــع
أساســيات القــراءة والكتابــة والحســاب .أظهــرت مراجعــة الدراســات الســابقة وجــود مســارين أو اتجاهيــن لبرامــج التعليــم غيــر
الرســمي بشــكل عــام  :البرامــج األكاديميــة ،ومــن خاللهــا اكتســب المشــاركون معرفــة ومهــارات تعــادل تلــك الــي يتــم اكتســابها يف
المــدارس الرســمية ،و برامــج التدريــب الفين/المهــي أو تدريــب ســبل العيــش و الــي تكــون موجهــة نحــو إيجــاد عمــل  /وظيفــة .إن
البرامــج األكاديميــة ،مثــل التعليــم األســايس البديــل وبرامــج التعليــم المسـرّع وبرامــج التعليــم التكميــي والبرامــج الثانويــة البديلــة،
لديهــا أهــداف وغايــات متعلقــة بالتعلــم التقليــدي األكاديمــي والمــدريس ،مثــل القــراءة والكتابــة واللغــة والرياضيــات والدراســات
االجتماعيــة والعلــوم .أمــا برامــج التدريــب الفين/المهــي وبرامــج تدريــب ســب العيــش يف تهــدف إىل مســاعدة المتعلميــن الذين
يرغبــون باكتســاب المهــارات الالزمــة لخلــق أو تحســين فــرص معيشــتهم .
أول مجموعــة مــن البرامــج الــي تــم تعريفهــا يف هــذه الدراســة يه برامــج التعليــم البديــل  ،والــي تســاعد المراهقيــن والشــباب
الذيــن هــم خــارج المدرســة عــى اســتكمال تعليمهــم األســايس ،ليســتطيعوا االلتحــاق بالتعليــم الرســمي يف المــدارس الرســمية،
أو إيجــاد فــرص يف التدريــب الفين/المهــي وتدريــب ســبل العيــش  .يف الواقــع ،لــم يتــم إجــراء تحليــل صــارم و شــامل للتكرار النســي
للبرامــج أو توزيعهــا ،لكــن يبــدو أن معظــم برامــج التعليــم غيــر الرســمي الــي تســاعد المتعلميــن يف الحصــول عــى التعليــم
األســايس يه يف الواقــع ،برامــج تعليــم أســايس أو برامــج تعليــم ابتــدايئ مس ـرّع .الســبب يف ذلــك عــى األرجــح أن المراهقيــن
و الشــباب الذيــن لــم يكملــوا التعليــم االبتــدايئ أو التعليــم األســايس ،و بالتــايل تجــاوزوا الســن المناســب  ،قــادرون عــى إكمــال
المناهــج ذات المســتوى األدىن بوتيــرة أســرع مــن أقرانهــم األصغــر ســناًّ .يقــدم الصنــدوق الرابــع  4نظــرة عامــة عــى بعــض برامــج
التعليــم المسـرّع  ،والــي تلــي احتياجــات المراهقيــن و الشــباب الذيــن هــم خــارج المدرســة و المتأثريــن باألزمــات والصراعــات  .تــم
تنفيــذ برامــج التعليــم المسـرّع مــن قبــل مجموعــة مــن الجهــات الفاعلــة ،منهــا مــا هــو خاضــع إلشــراف وزارة التعليــم ومنهــا تلــك
الــي يتــم تطبيقهــا مــن قبــل المنظمــات الدوليــة و المحليــة غيــر الحكوميــة بتمويــل مــن المانحيــن .
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الصندوق رقم  :٤برامج التعليم المسرّع
تم تعريف مجموعة عمل التعليم المسرّع يف عام  2017عىل أنها
برامــج مرنــة ومناســبة لألعمــار ،يتــم تشــغيلها يف إطــار زمين ســريع بهــدف توفيــر التعليم لألطفــال و الشــباب المحرومين
و المتجاوزيــن الســن والمتســربين مــن المــدارس .قــد يشــمل ذلــك أيضــا ً أولئــك الذيــن خرجــوا مــن المــدارس أو انقطعــوا
عــن التعليــم بســبب الفقــر والتهميــش و األزمــات والصراعــات .تهــدف برامــج التعليــم المس ـرّع إىل تزويــد المتعلميــن
بكفــاءات معادلــة للتعليــم األســايس ومعتمــدة باســتخدام مناهــج تعليميــة فعالــة تناســب مســتوى النضــج المعــريف
لديهــم.
يتــم تطبيــق برامــج التعليــم المسـرّع يف دول عديــدة متأثــرة باألزمــات والصراعــات .عــى ســبيل المثــال :يف مرحلــة مــا بعــد الصــراع
يف ســيراليون  ،اســتهدف برنامــج التعليــم التكميــي الســريع و الــذي تــم تقديمــه مــن قبــل الدولــة و بدعــم مــن اليونيســيف ،األطفال
الذيــن تجــاوزوا الســن ويمكنهــم هــذا البرنامــج مــن إنهــاء المدرســة االبتدائيــة يف ثــاث ســنوات .تــم تنفيــذ هــذا البرنامــج و الــذي
تــم اعتبــاره جــزءًا مــن نظــام المدرســة العــادي  ،يف المــدارس النظاميــة يف فتــرة مــا بعــد الظهيــرة أو حــى يف الصبــاح يف مركــز
قريــب مــن المدرســة تابــع للبرنامــج  .تمــت مواءمــة أدوات التعليــم والتدريــس مــع تلــك الموجــودة يف المــدارس الرســمية (باكســتر
وبيثــي  ،2009هــارت  .)2014وبالمثــل ،يف مرحلــة مــا بعــد الصــراع يف ليبيريــا ،تقــوم الدولــة بتقديــم برنامــج تعــايف التعليــم
االبتــدايئ ،و الــذي يســتهدف البالغيــن و الشــباب الذيــن تجــاوزوا الســن .يقــدم البرنامــج منهــج التعليــم االبتــدايئ مضغوطً ــا يف
ثــاث ســنوات (هــارت)2014 ،
برامــج التعليــم المس ـرّع يه ً
أيضــا مصممــة لتلبيــة احتياجــات المراهقيــن والشــباب الذيــن تجــاوزوا الســن و الذيــن هــم خــارج
المدرســة  ،يف ســياقات مــا تــزال تحــت تأثيــر الصــراع كمــا هــو الحــال يف العــراق وأفغانســتان .يســاعد برنامــج تنشــيط المــدارس
العراقيــة واســتقرار التعليــم الــذي تمولــه الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة الطــاب عــى إكمــال مرحلتيــن دراســيتين يف غضــون
عــام درايس واحــد  ،وبرنامــج التعليــم االبتــدايئ يف أفغانســتان الــذي تقــوم بتنفيــذه منظمــات دوليــة و محليــة غيــر الحكوميــة
بتمويــل مــن الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة  ،يســاعد األطفــال غيــر الملتحقيــن بالمــدارس والشــباب (الفتيــات بشــكل أســايس) و
الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن  10و  18عا ًمــا عــى إكمــال تعليمهــم االبتــدايئ( .هــارت.)2014 ،
أخيـرًا ،يتــم تقديــم برامــج التعليــم المسـرّع بشــكل متكــرر حيــث يتواجــد عــدد كبيــر مــن المراهقيــن والشــباب النازحيــن والذيــن هــم
خــارج المدرســة  ،و يعيشــون يف مناطــق حضريــة ،و يف مخيمــات الالجئيــن و النازحيــن داخليــا ً  ،ويف المجتمعــات المضيفــة.
عــى ســبيل المثــال  ،تعــد برامــج التعليــم المس ـرّع خيــار غيــر رســمي و معتمــد مــن قبــل وزارة التربيــة والتعليــم العــايل يف لبنــان
والــي تســتهدف المتعلميــن الذيــن تتــراوح أعمارهــم مــا بيــن  9حــى  16عا ًمــا ،وتخلفــوا عــن الدراســة لمــدة تزيــد عــن ســنتين.
يتكــون برنامــج التعليــم المسـرّع مــن تســعة مســتويات (تتوافــق مــع المســتويات التســعة المعتمــدة يف نظــام التعليــم األســايس
يف لبنــان ) ،ويجــب إكمــال كل مســتوى يف أقــل مــن أربعــة أشــهر .الهــدف النهــايئ مــن البرنامــج هــو أن يتــم دمــج الطــاب إىل
نظــام التعليــم الرســمي يف لبنــان يف الصــف المناســب(مفوضية األمــم المتحــدة الســامية لشــؤون الالجئيــن يف لبنــان .)2015 ،ويف
قريــة داداب يف كينيــا ،يتــم تنفيــذ برنامــج التعليــم المسـرّع مــن قبــل المجلــس النرويجــي لالجئيــن يف ســت مــدارس موجــودة يف
ثالثــة مخيمــات لالجئيــن ،و يســتهدف األطفــال الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن  10إىل  17عــام .يســتخدم البرنامــج المنهــج الوطــي
الكيــي للتعليــم غيــر الرســمي ،و يقــوم بتكثيــف مناهــج الدراســة االبتدائيــة مــن ثمانيــة ســنوات إىل أربعــة .يخضــع المتعلمــون
لالمتحانــات الوطنيــة الســنوية  ،ومــن الممكــن أن ينضمــوا إىل نظــام التعليــم الرســمي بعــد إكمــال أي مســتوى ،بنــاءً عــى نتائــج
االمتحانــات (فليمنــج.)2017 ،
المقدمــون :وزارات التعليــم ،المنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة ،ومنظمــات أخــرى محليــة؛ بالتنســيق مــع الحكومــة ،والجهــات
اإلنســانية الفاعلــة.
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األهــداف :أن يحصــل الطــاب عــى شــهادة التعليــم األســايس ،أو االنتقــال لتعليــم أعــى ،أو التدريــب أو إيجــاد ســبل للعيــش ؛
برامــج تؤهــل الطــاب لالنتقــال للصــف الــدرايس الصحيــح عندمــا يصلــون إىل العمــر الصحيــح؛ تحســين نتائــج التعليــم للطــاب يف
القــراءة والكتابــة والحســاب؛ برامــج أخــرى ً
أيضــا تهــدف لتحســين مهــارات الحيــاة ،أو المهــارات النفســية االجتماعيــة ،أو مهــارات
الصحــة والســامة.
العناصــر الرئيســية :منهــج أســايس أو ابتــدايئ مكثّــف ومس ـرّع ؛ مدرســون او ميســرون مدرَّبــون؛ أصــول تدريــس تتمحــور حــول
الطالــب؛ المشــاركة المجتمعيــة؛ خدمــات تكميليــة ،مثــل الدعــم النفــي االجتمــايع ،التدريــب عــى مهــارات الحيــاة ،تدريــب
الصحــة والســامة.
تقــوم بعــض برامــج التعليــم غيــر الرســمي بتقديــم تعليــم ثانــوي  ،لكــن مــن الواضــح بــأن عــدد البرامــج المتــاح منهــا قليــل يف
المناطــق المتأثــرة باألزمــات والصراعــات .تمــت مشــاهدة العديــد مــن برامــج التعليــم الثانــوي يف بلــدان أميــركا الالتينيــة المتأثــرة
بمســتويات عاليــة مــن عنــف العصابــات و اإلجــرام .عــى ســبيل المثــال ،تقــوم جواتيمــاال بتقديــم تعليــم ثانــوي مختلــط و عــن
بعــد ،وتعمــل ً
أيضــا عــى تطويــر برنامــج إلعطــاء شــهادات التعليــم المســبق للمهاجريــن العائديــن واآلخريــن الذيــن تلقــوا
المعرفــة والمهــارات خــارج الصفــوف الدراســية (اليونيســكو2017 ،ب) .تقــدم كولومبيــا برنامــج (الثانويــة النشــطة) ،وهــو نهــج
تعليمــي نشــط يمكــن األشــخاص الذيــن تجــاوزوا الســن ،و الشــباب الذيــن تــم تهميشــهم بعمــر  13ســنة ومــا فوقهــا ،مــن تعلّــم
محتويــات الصفــوف مــن  6حــى ( 9وزارة التعليــم يف كولومبيــا) .يتــم إدارة هــذه البرامــج مــن قبــل وزارات التعليــم بتلــك الــدول.
برامــج التعليــم الثانــوي البديــل موجــودة يف ســياقات أخــرى ً
أيضــا ،مثــل برنامــج التعليــم المسـرّع يف داداب يف كينيــا  .يقــوم هــذا
البرنامــج بتقديــم واحــد مــن خيــارات التعليــم الثانــوي لالجئيــن ،خاصــة الصومالييــن الذيــن أكملــوا التعليــم االبتــدايئ ،ويرغبــون يف
اســتكمال دراســاتهم (بوافيــر .)2017 ،مــن الممكــن تســريع البرامــج الثانويــة البديلــة ،أو ال ،وحاليًــا يوجــد نقــاش كبيــر حــول هــذا
المجــال و عــن فاعليــة تقديــم مناهــج ثانويــة مس ـرّعة.
ليــس جميــع برامــج التعليــم غيــر الرســمي تركّــز عىل تطويــر المعرفــة والمهــارات األكاديمية  .تقــوم برامج عديدة ،مــدرج معظمها
ضمــن برامــج الشــباب الفرعيــة  ،بتقديــم تدريــب عــى المهــن وخدمــات تســاعد الشــباب عــى االنتقــال إىل ســوق العمــل .تقــدم
هــذه البرامــج عــروض متنوعــة جــدا ً  .كشــفت دراســتنا لوثائــق البرامــج أن هــذه البرامــج لديهــا يف كثيــر مــن األحيــان محتويــات
متعــددة ،تتضمــن بنــاء المهــارات التقنيــة والمهنيــة ،أو تطويــر قابليــة التوظيــف ،أو المهــارات الالزمــة مــن أجــل االســتعداد للعمــل،
تعلــم األمــور الماليــة ،التدريــب المهــي ،اإلرشــاد ،التوظيــف المناســب ،تطويــر خطــط العمــل ،مجموعــات االدخــار ،القــروض
الصغيــرة ،وغيرهــا .عــاوة عــى ذلــك  ،تتضمــن الكثيــر مــن برامــج التدريــب عــى ســبل العيــش عناصــر تعلــم مهــارات القــراءة والكتابة
والحســاب األساســية ،أو تكــون مصحوبــة ا ببرامــج تعليميــة أساســية بديلــة كاملــة  .تــم يف الصنــدوق  5وصــف نطــاق مــن برامــج
التدريــب التقين/المهــي وســبل العيــش.
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الصندوق رقم  :5خيارات التعليم البديل و التعليم غير الرسمي لبناء مهارات سبل العيش
اســتخدمت مبــادرة المراهقــات التابعــة للبنــك الــدويل ،والــي تــم تنفيذهــا بيــن عامــي  2008و  ،2015يف أفغانســتان وهايــي
واألردن وجمهوريــة الو الديمقراطيــة الشــعبية وليبيريــا ونيبــال وروانــدا وجنــوب الســودان ،قائمــة مــن التدخــات المصممــة
لظــروف تلــك الــدول ،بمــا يف ذلــك التدريــب عــى مهــارات تطويــر األعمــال والتدريــب عــى المهــارات التقنية/المهنيــة  ،والتدريــب
عــى مهــارات الحيــاة  ،لتشــجيع انتقــال الفتيــات المراهقــات مــن المدرســة إىل العمــل.
تــم تطبيــق برامــج تدريــب ســبل العيــش لمراهــي و شــباب هاييــي المتســربين مــن المــدارس بيــن عامــي  2003و  2010بواســطة
مركــز تطويــر التعليــم ( ،)EDCبتمويــل مــن الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة .كان الهــدف مــن هــذه البرامــج هــو تقويــة المنظمــات
الــي تقــوم بتجهيــز الشــباب لكســب معيشــتهم وزيــادة التعليــم األســايس والمهــارات التقنيــة للشــباب الذيــن هــم خــارج المدرســة
و تتــراوح أعمارهــم بيــن  15و 24ســنة ،و الذيــن تلقــوا القليــل مــن التعليــم أو لــم يتلقــوا تعليــم عــى اإلطــاق .قــدم البرنامــج
تدريبًــا عــى المهــارات ،وتعلي ًمــا للمهــارات الحياتيــة ،ومحــو األميــة وتعليــم الحســاب ،وخدمــات دعــم ســبل العيــش ،مثــل اإلرشــاد
والتوظيــف وتطويــر األعمــال .اســتمر البرنامــج خــال  12شــهرًا مــن التدريــب ،مــع  6أشــهر مــن دعــم المتابعــة (بــويف وآخــرون,
.)2010
برنامــج ســبل المعيشــة للناشــئة الصومالييــن ،الــذي تــم تنفيــذه مــن  2008إىل  2011مــن قبــل مركــز تطويــر التعليــم وبالشــراكة
مــع منظمــات غيــر حكوميــة صوماليــة ،و بتمويــل مــن الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة ً
أيضــا .هــدف البرنامــج لمســاعدة الناشــئة
للحصــول عــى فــرص أفضــل للعمــل والريــادة .كان هدفــه الثــاين هــو التخلــص مــن عــدم األمــان ،وذلــك عــن طريــق توظيــف
الناشــئة .البرنامــج الــذي اســتهدف الشــباب أعمــار  15حــى ً ،24
أيضــا قــدم تدريبًــا مهنيًــا ،وتدريبًــا عــى مهــارات الحيــاة ،وشــبكة
وظائــف أساســها الهاتــف الجــوال ،باإلضافــة إىل التعليــم األســايس المتســارع (كــوك ويونــس.)2012 ،
اســتجابة الرتفــاع نســبة البطالــة يف هنــدوراس ،اســتهدف مشــروع  METASKالــذي ّ
ً
نفــذه مركــز تطويــر التعليــم بيــن  2010و
 ،2017وبتمويــل الوكالــة األميركيــة للتنميــة الدوليــة ،الشــباب المعرضيــن للخطــر بأعمــار تتــراوح مــا بيــن  15حــى  35وممــن كانــت
فرصهــم محــدودة لتلــي التعليــم وأنشــطة تطويــر القــوى العاملــة .مــن خــال برنامجهــا لشــهادات كفــاءات العمــل األساســية
وبرامــج المصادقــة عــى التدريــب ،ســاعد المشــروع الشــباب عــى تطويــر قواهــم العاملــة ومهــارات الحيــاة وأعطاهــم شــهادة
تثبــت قدراتهــم عــى العمــل لمانحــي فــرص العمــل .طــور ً
أيضــا المشــروع العالقــات مــع القطــاع الخــاص للمســاعدة عــى تحديــد
فــرص للعمــل والتدريــب للناشــئة.
مقدمو الخدمات :المنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية والمنظمات المجتمعية.
األهداف :بناء مهارات يدوية وعقلية لتطوير سبل العيش (التوظيف أو الريادة)؛ تيسير االنتقال لفرص العيش
العناصــر الرئيســية :تدريــب عــى المهــارات التقنية/المهنيــة تدريــب عــى مهــارات إدارة األعمــال؛ تدريــب عــى إجــادة القــراءة
والكتابــة والحســاب؛ تقديــم االستشارات/اإلرشــاد؛ التدريب/التدريــب الصنــايع؛ تقــدم بعــض البرامــج شــهادات يف مهــارات
القــوى العاملــة أو تطويــر خطــط لألعمــال أو الدعــم النقــدي؛ تســتهدف بعــض البرامــج أصحــاب فــرص العمــل لزيــادة الروابــط مــع
التوظيــف؛ خدمــات تكميليــة مثــل الدعــم النفــي والتدريــب عــى المهــارات الحياتيــة وتعليــم التربيــة المدنيــة وتدريــب الصحــة
والســامة.
تختلــف هــذه البرامــج عــن برامــج التعليــم والتدريــب التقــي والمهــي الــي يتــم تنســيقها و تنفيذهــا مــن قبــل وزارات التعليــم
بشــكل كامــل .معظــم البلــدان الــي اســتعرضناها كانــت قــد قدمــت كليــات أو مؤسســات تقنيــة  /مهنيــة تحــت رعايــة نظــام التعليم
الرســمي؛ وهــو مــا قــد اســتبعدناه مــن دراســتنا هــذه  ،ألننــا نعتبــر هــذه المؤسســات جــزءًا مــن نظــام التعليــم الرســمي ،كمــا
تفعــل هــذه الــدول نفســها .وبالتــايل ،فــإن البرامــج الــي قمنــا بمراجعتهــا يتــم تنفيذهــا عــادة مــن قبــل المنظمــات غيــر الحكوميــة
الدوليــة ويتــم تمويلهــا مــن قبــل الجهــات المانحــة ،عــى الرغــم مــن أنهــا تعمــل يف كثيــر مــن األحيــان بشــكل وثيــق مــع وزارات
التعليــم والشــباب والعمــل والمنظمــات المجتمعيــة.
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أكــدت العديــد مــن البرامــج الخاصــة الــي قمنــا بدراســتها  ،باإلضافــة إىل الوثائــق المفاهيميــة األوســع حــول إعــداد برامــج تعليميــة
غيــر رســمية للمراهقيــن والشــباب ،عــى الحاجــة إىل إعــداد برامــج شــاملة .تضمنــت معظــم البرامــج المصممــة لتلبيــة احتياجــات
ُ
المراهقيــن والشــباب الذيــن هــم خــارج المدرســة يف ســياقات األزمــات والصراعــات مكونــات ّ َ
الدعــم النفــي االجتمــايع /التعل ّــم
االجتمــايع العاطــي ،ومهــارات الحيــاة  ،وتعليــم الســام ،وتعليــم التربيــة المدنيــة ،ومعلومــات الصحــة والســامة .تــم دمــج
هــذه األنشــطة يف العديــد مــن البرامــج .عــى ســبيل المثــال ،قــدم برنامــج إعــادة الدمــج وســبل العيــش الــزرايع الــذي يتــم تنفيــذه
اآلن مــن قبــل منظمــة مكافحــة األلغــام (تــدىع اآلن مكافحــة العنــف المســلح) للشــباب المعرضيــن لخطــر كبيــر يف ليبيريــا  -بمــا
يف ذلــك المقاتلــون الســابقون -وجبــات الطعــام والســكن و اللبــاس والرعايــة الطبيــة واألغــراض الشــخصية أثنــاء تواجــد المتعلميــن
ضمــن المناطــق الســكنية  .كمــا سـ ّـهل المشــروع ً
أيضــا إعــادة االندمــاج يف المجتمــع  ،الوصــول إىل األرض الزراعيــة ،ومجموعــة
مــن األدوات والمســتلزمات الزراعيــة ألولئــك الذيــن أكملــوا البرنامــج (.)2011 ,Annan & Blattman
ومــع ذلــك ،فقــد «تــم أحيانــا ً إضافــة « برامــج منفصلــة تمامًــا إىل البرامــج األكاديميــة أو التقنيــة /المهنيــة الموجــودة لدعــم
المتعلميــن بطريقــة أكثــر شــمولية .عــى ســبيل المثــال ،كان برنامــج التعليــم اإلذايع التفاعــي يف جنــوب الســودان ،و الــذي تــم
تنفيــذه يف الفتــرة مــن عــام  2006إىل عــام  2011مــن قبــل مركــز تطويــر التعليــم و الــذي تــم تمويلــه مــن قبــل الوكالــة األمريكيــة
للتنميــة الدوليــة مــن أجــل توفيــر الرســائل المتعلقــة بحساســية النــزاع والتدريــب عــى التربيــة المدنيةوالتعليــم الصحــي ،تكملــة
للبرامــج الموجــودة مســبقا ً  ،بمــا يف ذلــك برامــج التعليــم المس ـرّع و برامــج التعليــم غيــر الرســمي ،وكذلــك أنظمــة المــدارس
الرســمية ( .)2014 ،Bartlett & Zakhariaاســتخدمت منظمــات مثــل منظمــة الحــق يف اللعــب ومؤسســة ليغــو أشـ ً
ـكال مختلفــة
مــن األلعــاب داخــل وخــارج الصفــوف الدراســية لدعــم حمايــة األطفــال وتعليمهــم وتقويتهــم ،والــي تــم تنفيذهــا أغلــب األحيــان
بالتعــاون مــع برامــج التعليــم غيــر الرســمي.
باإلضافــة إىل العــروض المكثفــة الــي كانــت ذات هيكليــة جيــدة ومرنــة وتركــز عــى تطويــر الكفــاءات األكاديميــة أو المهــارات
التقنيــة /المهنيــة ،ثمــة عــدد كبيــر مــن البرامــج الــي تدعــم انتقــال المتعلميــن إىل مثــل هــذه البرامــج .ال تــؤدي برامج مثــل «التعليم
التعويــي « و «التجســير» إىل الحصــول عــى شــهادات أو كفــاءات مــن أجــل المزيــد مــن التعليــم أو ســبل العيــش ،ولكنهــا تمكــن
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المتعلميــن مــن اكتســاب المهــارات المطلوبــة لاللتحــاق ببرامــج تعليميــة كاملــة داخــل أنظمــة المــدارس الرســمية أو خارجهــا.
يوضــح المربــع  6بعــض البرامــج الــي تدعــم االنتقــال إىل برامــج التعليــم الكاملــة .حيــث يتــم تنفيــذ هــذه البرامــج بشــكل أســايس
مــن قبــل المنظمــات الدوليــة و المحليــة غيــر الحكوميــة ،ولكــن غالبًــا مــا يتــم دعمهــا أو الموافقــة عليهــا مــن قبــل وزارات التعليــم.

الصندوق رقم  :6دعم انتقال الناشئة إىل التعليم الرسمي وغير الرسمي
يف األردن ،ولتلبيــة احتياجــات الالجئيــن الســوريين الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن  9و  12عا ًمــا والذيــن هــم خــارج المدرســة لمــدة
ثــاث ســنوات أو أكثــر ،طــورت الحكومــة األردنيــة برنامــج التعليــم التعويــي  ،والــذي يمنحهــم الفرصة إلكمــال مرحلتين دراســيتين
يف العــام الــدرايس الواحــد واالنتقــال إىل التعليــم الرســمي حالمــا يصبحــون جاهزيــن (وزارة التخطيــط والتعــاون الــدويل األردنيــة،
.)2017
يف جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة ،يتــم تنفيــذ صفــوف التعليــم التعويــي بواســطة لجنــة اإلنقــاذ الدوليــة واليونيســيف .يتــم
اســتهداف الشــباب الذيــن هــم خــارج المدرســة بصفــوف محــو األميــة و طــاب المرحلــة االبتدائيــة بالصفــوف التعويضيــة مــن
أجــل تحضيــر هــؤالء األشــخاص المتأثريــن بالنــزاع إلجــراء امتحانــات نهايــة العــام حــى يتمكنــوا مــن إعــادة االلتحــاق بالنظــام
المــدريس الرســمي يف العــام الــذي يليــه (.)2014 ،HEART
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لالطالع عىل تعريفات برامج التجسير و التعليم التعوييض  ،انظر إىل مجموعة العمل الخاصة بالتعليم المسرّع (.)2017

المقدمون :المنظمات الدولية و المحلية غير الحكومية ،بالتعاون مع المدارس الرسمية ووزارات التربية والتعليم.
األهداف:تطويــر مهــارات االســتعداد للتعلــم ،واللغــة ،ومحــو األميــة والحســاب إىل مســتوى يســمح لهــم باالنتقــال مــرة أخــرى إىل
المــدارس الرســمية أو التعليــم غيــر الرســمي  /البديــل حيــث يكونــون يف مســتوى أقرانهــم.
العناصــر الرئيســية :صفــوف اللغــة ،وصفــوف االســتعداد للتعلــم ،و صفــوف القــراءة والكتابــة والحســابَ ّ ،
الدعــم النفــي
ُ
االجتمايع/التعل ّــم االجتمــايع العاطــي.
وأخي ـرًا ،ليســت كل البرامــج قــادرة عــى تقديــم كفــاءات مكافئــة ومعتمــدة أو تعليــم مكثــف ومنظــم وطويــل األجــل .بـ ً
ـدل مــن
ذلــك ،توجــد مجموعــة مــن البرامــج المخصصــة والمؤقتــة والــي تتســم باالســتجابة الفوريــة يف حــاالت األزمــات .تقــوم هــذه
البرامــج بتقديــم مهــارات التدريــب  ،ومهــارات القــراءة والكتابــة والحســاب ،والدعــم النفــي االجتمــايع ،واألنشــطة التعليميــة
والترفيهيــة لبنــاء الســام .يتــم تنفيــذ هــذه البرامــج بشــكل دائــم تقريبًــا مــن قبــل الجهــات اإلنســانية الفاعلــة وأحيانًــا يتــم تنفيذهــا
مــن قبــل العامليــن يف مجــاالت خــارج قطــاع التعليــم ،مثــل حمايــة الطفــل أو الصحــة .تــم وصــف هــذه األنشــطة يف المربــع .7
ً
كمــا وجدنــا أيضــا ً
اختالفــا يف أنــواع برامــج التعليــم غيــر الرســمي المقدمــة وفقــا ً للســياق  .عــى الرغــم مــن أننــا لــم يكــن لدينــا
طريقــة تســمح لنــا بفحــص هــذا االختــاف مــن أجــل التعليــق عــى قابليــة تعميــم هــذه العالقــة ،إال أن البرامــج المخصصــة
المذكــورة أعــاه وبرامــج التعليــم غيــر الرســمي األخــرى كانــت موجــودة يف األغلــب يف مراحــل حرجــة مــن حــاالت الطــوارئ.
غالبًــا مــا يكــون الهــدف الرئيــي يف مثــل هــذه الســياقات هــو اســتئناف أي نــوع مــن النشــاط التعليمــي مــن أجــل إعــادة الهيكليــة
والثبــات إىل حيــاة األطفــال والشــباب  ،و تقديمــه جنبًــا إىل جنــب مــع آليــات الحمايــة الــي توفرهــا هــذه البرامــج .عــى العكــس
مــن ذلــك ،تــم يف أغلــب األحيــان إيجــاد برامــج التعليــم البديــل الــي تتطلــب تعاونًــا كبيـرًا مــع األنظمــة والمؤسســات والحكومــات
 باإلضافــة إىل التمويــل الطويــل األمــد عــى مــدى ســنوات متعــددة  -يف الســياقات طويلــة األمــد ،والالجئيــن ،ومــا بعــد النــزاع،حيــث ســمحت الظــروف المســتقرة بشــكل أكبــر بالعمــل عــى التخطيــط والتنفيــذ عــى المــدى الطويــل.

الصندوق رقم  :٧توفير تعليم غير رسمي آخر للمتعلمين الذين يفتقرون إىل إمكانية الوصول
يف اليونــان ،ال يتمكــن اآلالف مــن الالجئيــن المراهقيــن والشــباب مــن الوصــول إىل نظــام التعليم الرســمي ،بســبب اللغــة أو الحواجز
اللوجســتية ،بمــا يف ذلــك المــكان المتــاح يف المــدارس الرســمية .بالنســبة لالجئيــن يف كل مــن المناطــق الحضريــة والمخيمــات
يف منطقــة إبيــروس ،تقــوم المنظمــة الدوليــة غيــر الحكوميــة تيريديــس هوميــس ( )2019وشــركاؤها بتنفيــذ برامــج التعليــم غيــر
الرســمي الــي تهــدف إىل االســتعداد للتعلــم ،وتعلــم اللغــة اليونانيــة واإلنجليزيــة ،الرياضيــات األساســية والعلــوم ،ومكونــات
المنهــاج اليونــاين .ليــس هــدف هــذه البرامــج أن تكــون معادلــة للنظــام الرســمي ولكــن الهــدف منهــا هــو ســد الفجــوة مــن أجــل
تقليــل وقــت التســرب المــدريس للمراهقيــن والشــباب الذيــن يرغبــون يف العــودة إىل التعليــم الرســمي عندمــا ينتهــي نزوحهــم.
يتــم تنفيــذ هــذا البرنامــج بالتعــاون مــع جامعــة يوانينــا ،وكذلــك المنظمــات المجتمعيــة.
يف ســهل البقــاع يف لبنــان ،و الــذي يضــم مــا يقــارب  350,000الجــئ ســوري ،عملــت المــدارس غيــر الرســمية خــارج المخيمــات
لمــدة ســنوات عديــدة ( .)2019 ،Lebanon UNHCRمنــذ عــام  ،2014قامــت منظمــة شــامز األلمانيــة غيــر الحكوميــة بتمويــل
ســبع خيــام مــدارس يف مخيــم واحــد يســتهدف األطفــال الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن  6و  14عا ًمــا والذيــن ال يمكنهــم الوصــول
إىل التعليــم الرســمي .حيــث يقــوم الالجئــون المقيمــون يف هــذا المخيــم بعمليــة التدريــس و تنفيــذ البرنامــج (شــامز ،بــا تاريــخ).
كان مــن المقــرر أن يتــم توســيع نطــاق هــذه المبــادرة واعتمادهــا يف عــام  ،2019وكان مــن المقــرر أن تشــمل بنــاء مدرســة رســمية
يف هــذا المخيــم وتدريــس المناهــج اللبنانيــة الرســمية.
ّ
المقدمون :المنظمات الدولية و المحلية غير الحكومية ،المجتمع المدين ،أفراد من السكان المتضررين.
األهداف :زيادة الوصول إىل بيئة تعليمية منظمة ،وتقليل الوقت الذي يقضيه المراهقون أو الشباب خارج المدرسة.
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العناصــر الرئيســية :غالبًــا مــا تكــون أقــل تنظي ًمــا مــن برامــج التعليــم الرســمي و التعليــم البديــل ؛ يف أغلــب األحيــان يكــون وقــت
الــدرس أقــل تكــرارا ًو مدتــه أقصــر ؛ قــد يكــون المعلمــون ميســرين أو منشــطين ممــن لديهم تدريب رســمي ضئيــل أو معــدوم؛ غالب ًا
مــا يتــم تأسيســها أو تشــغيلها أو دعمهــا مــن قبــل أفــراد مــن الســكان المتضرريــن ،مثــل ســكان مخيمــات الالجئيــن؛ وقــد تعمــل جنب ًا
ُ
الدعــم النفــي االجتمــايع األخــرى المتعلقــة بالحمايــة وتوفــر مكــون ّ َ
إىل جنــب مــع برامــج ّ َ
الدعــم النفــي االجتمايع/التعل ّــم
االجتمــايع العاطــي؛ وقــد يتــم تمويلهــا مــن قبــل المنظمــات الدوليــة و المحليــة غيــر الحكوميــة ولكــن يف معظــم الحــاالت ال
تكــون مدعومــة مــن قبــل الحكومــات.
يف دراســتنا تــم اســتبعاد أي برامــج كانــت أهدافهــا األساســية حمايــة الطفــل أو الصحــة أو الرفــاه النفــي واالجتمــايع ،بـ ً
ـدل مــن
تطويــر المعرفــة والمهــارات واالتجاهــات األكاديميــة /التقنيــة .تعــد هــذه البرامــج ذات األهــداف «األكثــر مرونــة» ضروريــة لتنميــة
الشــباب ورفاههــم وتمكينهــم ،كمــا أنهــا تســاهم يف نموهــم وتعلمهــم االجتمــايع والعاطــي والنفــي األســايس .ومــع ذلــك،
ويف ظــروف األزمــات اإلنســانية الحــادة ،غالبًــا مــا تكــون أنشــطة حمايــة الطفــل يه أوىل مــن األنشــطة التعليميــة المقدمــة .لذلــك،
فــإن وضــع حــد فاصــل بيــن برامــج التعليــم وتلــك الــي تركــز بشــكل أكبــر عــى حمايــة الطفــل يمثــل تحديًــا كبيـرًا ،وتكــون الحــدود
مرنــة يف ذلــك.

القضايا األساسية
هنــاك العديــد مــن التوتــرات والتناقضــات الرئيســية بيــن البرامــج ،ألنهــا تعالــج االحتياجــات المختلفة يف ظــروف الطــوارئ المتنوعة.
ويتأثــر هــذا ً
أيضــا باألوضــاع االجتماعيــة واالقتصاديــة والسياســية للبلدان قبــل األزمة.
ً
أول ،ظهــر االعتــراف والتحقــق واالعتمــاد ( )RVAكخاصيــة تعريفيــة رئيســية للعديــد مــن أنــواع البرامــج .عــاوة عــى ذلــك ،فقــد
تــم مناقشــة «االعتــراف والتحقــق واالعتمــاد» يف الوثائــق المفاهيميــة األوســع حــول التعليــم غيــر الرســمي باعتبــاره معيــار مهــم
للســي مــن أجلــه يف برامــج التعليــم الــي تســتهدف الشــباب المتأثريــن باألزمــات والصراعــات .وكان هــذا هــو الحــال بالنســبة
للبرامــج الــي تبــي المهــارات األكاديميــة ،مثــل برامــج التعليــم األســايس المســرّع والبرامــج الثانويــة البديلــة ،وبعــض برامــج
التدريــب عــى ســبل العيــش .بالنســبة للبرامــج األكاديميــة ،كان التركيــز عــى تطويــر كفــاءات مكافئــة لتلــك الكفــاءات المطـ ّ
ـورة يف
المــدارس الرســمية .تكمــن المشــكلة الرئيســية الــي تقــود «االعتــراف والتحقــق واالعتمــاد» يف الحاجــة إىل إضافــة طابــع عمــي
للمعرفــة والمهــارات والمواقــف الــي يكتســبها المتعلمــون يف برامــج التعليــم غيــر الرســمي حــى يتــم قبولهــم يف المؤسســات
التعليميــة ولــدى أصحــاب العمــل ويف المجتمعــات (يونيســكو  .)2015قدمــت مجموعــة فرعيــة كبيــرة مــن البرامــج -أو كانــت
تعمــل عــى تقديــم -شــهادة تعليميــة معتــرف عليهــا.
ثانيًــا ،قامــت مراجعتنــا للدراســات الســابقة بتســليط الضــوء عــى أهميــة الســياق .إذ تعتمــد نوعيــة البرامــج المقدمــة عــى طبيعــة
األزمــة أو الصــراع ،باإلضافــة إىل البيئــة االجتماعيــة والسياســية واالقتصاديــة .قامــت هــذه العوامــل بخلــق احتياجــات وتحديــات
وفــرص معينــة للتعليــم غيــر الرســمي .عــى ســبيل المثــال ،يف أمريــكا الالتينيــة ،حيــث يكــون إكمــال التعليــم األســايس والثانــوي
مرتف ًعــا نســبي ًا ولكــن البطالــة بيــن الشــباب مرتفعــة جـ ًدا ً
أيضــا ،قــد ال تحتــاج برامــج التدريــب عــى ســبل العيــش إىل دمــج مهــارات
القــراءة والكتابــة والحســاب ،ولكــن يجــب التركيــز بـ ً
ـدل مــن ذلــك عــى الطــاب الذيــن يطــورون مهنــة مــا ويحصلــون عــى شــهادات.
يف المقابــل ،يف أفريقيــا جنــوب الصحــراء الكبــرى ،والــي تتأثــر ً
أيضــا بارتفــاع معــدالت البطالــة وانخفــاض مســتوى التعليــم ،نــرى
توازنًــا أكبــر يف برامــج التعليــم األســايس غيــر الرســمي وبرامــج التدريــب عــى ســبل العيــش؛ حيــث يتضمــن األخيــر عــادة مكونًــا
أساسـي ًا مــن معرفــة القــراءة والكتابــة والحســاب.
كانــت القضيــة الرئيســية األخيــرة يه طبيعــة توافــق البرامــج مــع السياســات واالســتراتيجيات والممارســات الوطنيــة أو اندماجهــا
فيهــا أو التعــاون معهــا .تضمنــت البرامــج الــي قمنــا بدراســتها مجموعــة واســعة مــن الجهــات المنفــذة  ،من منظمــات المجتمع
المــدين الصغيــرة غيــر الحكوميــة ،إىل المنظمــات الدوليــة غيــر الحكوميــة ،إىل وزارات التعليــم وشــركائها .كمــا قدمــت وزارات
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التعليــم مجموعــة واســعة مــن الموافقــات واإلشــراف واإلدارة .بعــض البرامــج يف بعــض الحــاالت (عــى ســبيل المثــال ،حالــة
الالجئيــن يف اليونــان ،ومخيمــات النازحيــن داخليًــا يف شــمال ســوريا والصومــال) لديهــا القليــل مــن الدعــم واإلشــراف الحكومــي
ويتــم تنفيذهــا بالكامــل مــن قبــل المنظمــات الدوليــة و المحليــة غيــر الحكوميــة .وينطبــق هــذا بشــكل خــاص عــى األزمــات
اإلنســانية الحــادة حيــث تــم تدميــر األنظمــة الوطنيــة وثمــة حاجــة إىل اســتجابة ســريعة للغايــة بحيــث يمثــل التنســيق بحــد
ذاتــه تحديًــا .يتــم إدارة وتنفيــذ برامــج التعليــم غيــر الرســمي والتعليــم البديــل يف بعــض البلــدان مــن قبــل الحكومــات الوطنيــة
كنظــام فــريع لقطــاع التعليــم الرســمي (مثــل كولومبيــا وغواتيمــاال والفلبيــن وأوغنــدا) ،بدعــم تقــي مــن القطــاع غيــر الحكومــي.
كذلــك هنــاك برامــج أخــرى تعمــل يف مــكان مــا بينهمــا ،بدعــم مــن الحكومــات الوطنيــة ،والتعــاون يف تطويــر المناهــج وتعييــن
المعلميــن ،والرصــد التعــاوين لمراكــز التعلــم وتطويــر السياســة واالســتراتيجية (مثــل ،األردن وكينيــا) .عــاوة عــى ذلــك ،فــإن البرامــج
تتطــور بشــكل دائــم ،وتتطــور االســتراتيجيات والسياســات الوطنيــة واإلنســانية باســتمرار ،وغالبًــا مــا يكــون هنــاك تحــرك نحــو مزيــد
مــن التوافــق والرقابــة واإلدارة الوطنيــة ،كمــا هــو موضــح يف المربــع .8

المربع  :8تطوير سياسة و استراتيجية التعليم غير الرسمي و التعليم البديل
يف أوغنــدا يف عــام  ،2018عملــت وزارة التعليــم األوغنديــة مــع شــركاء ،بمــا يف ذلــك المجلــس النرويجــي لالجئيــن ،ومنظمــة
إنقــاذ الطفــل ،و مجموعــة عمــل التعليــم المس ـرّع مــن أجــل تطويــر مبــادئ توجيهيــة وطنيــة لتوفيــر التعليــم المس ـرّع الــذي
يلــي احتياجــات األشــخاص الذيــن تجــاوزوا الســن ،و المراهقــون والشــباب الذيــن هــم خــارج المدرســة و المتضــررون مــن النــزوح
بشــكل كامــل .عــى الرغــم مــن سياســة التعليــم غيــر الرســمي المالئمــة يف أوغنــدا ،لــم تكــن اإلرشــادات الخاصــة بالتعليــم المسـرّع
موجــودة مــن قبــل ،ووجــدت الــوزارة أنــه مــن الضــروري وضــع مبــادئ توجيهيــة مرتبطــة بظــروف أوغنــدا .تنــدرج برامــج التعليــم
غيــر الرســمي ،بمــا يف ذلــك التعليــم المسـرّع  ،تحــت إدارة وزارة التربيــة والتعليــم و الرياضــة قســم التعليــم غيــر الرســمي .تــم إنشــاء
مراكــز التعليــم غيــر الرســمي بموجــب قانــون التعليــم األوغنــدي لعــام  .2008مــع مالحظــة أن الموافقــة عــى المبــادئ التوجيهيــة
لــم تصــدر بشــكل رســمي بعــد.
ً
ـتجابة لتدفــق الالجئيــن الســوريين إىل تركيــا ،أنشــأت الجهــات اإلنســانية الفاعلــة مراكــز تعليميــة مؤقتــة .يف البدايــة ،قدمــت
اسـ
هــذه المراكــز تعلي ًمــا باللغــة العربيــة بمناهــج ســورية معدلــة لــم تــؤ ِد إىل الحصــول عــى شــهادة .كان إنشــاء المراكــز عشــوائي ًا
ً
الحقــا مــن دمــج
بشــكل كبيــر وعمــل خــارج نظــام التعليــم الوطــي ،مــع انخفــاض ضمــان الجــودة .تمكنــت وزارة التعليــم التركيــة
مراكــز التعليــم المؤقتــة يف االســتراتيجية الوطنيــة وتنظيــم الجــودة ،ممــا مكّــن الالجئيــن مــن االنتقــال يف نهايــة المطــاف إىل
المــدارس الرســمية التركيــة (المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن.)2019 ،

الملخص
كمــا هــو موضــح أعــاه ،تــم إنشــاء مجموعــة واســعة مــن البرامــج لتلبيــة االحتياجــات المتنوعــة للمراهقيــن والشــباب الذيــن هــم
خــارج المدرســة يف الســياقات المتأثــرة باألزمــات والصراعــات .التمويــل والتنفيــذ والتكامــل مــع الهيــاكل واألهــداف والغايــات
الوطنيــة واإلنســانية المتنوعــة ،ممــا يعكــس حــاالت األزمــات والصراعــات المختلفة و األوضــاع االجتماعيــة والسياســية واالقتصادية
القائمــة يف البلــدان؛ وبالطبــع احتياجــات ورغبــات المتعلميــن المســتهدفين .توفــر المراجعــة الواســعة للدراســات الســابقة والنتائج
ً
تصنيفــا وتعريفــات لوصــف برامــج التعليــم الموجــودة
الرئيســية الموضحــة أعــاه أساسً ــا لألقســام التاليــة ،حيــث قمنــا باقتــراح
خــارج أنظمــة التعليــم الرســمي يف الســياقات المتأثــرة باألزمــات والصراعــات.
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التصنيف
ً
تصنيفــا يحــدد مــكان التعليــم غيــر الرســمي والتعليــم البديــل ضمــن المشــهد الواســع لخيــارات برامــج التعليــم
يعــرض الشــكل 1
المرتبطــة بالســياقات المتأثــرة باألزمــات والصراعــات .يهــدف التصنيــف إىل توفيــر فهــم مشــترك للحــدود والعالقــات والتقاطعــات
بيــن التعليــم غيــر الرســمي وأشــكال التعليــم األخــرى مــن أجــل الحصــول عــى دعــم مــن المموليــن وواضــي السياســات
والمنفذيــن يف تصــور كيــف أن البرامــج التعليميــة تخــدم المراهقيــن والشــباب المتســربين مــن المــدارس بشــكل أكثــر فعاليــة يف
الظــروف الصعبــة والديناميكيــة .ويــرد أدنــاه وصــف وتفصيــل لهــذا التصــور.
شكل رقم  :1تصنيفات برامج التعليم البديل

التّعليم
والتّدريب
الفين
والمهينّ

التعليم
الرسمي

التعليم
غير
الرسمي

البرامج
االنتقالية
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أنواع
أخرى من
التعليم
غير
الرسمي

خدمات الدعم

خدمات الدعم

التعليم
األكاديمي
التقليدي

التعليم
البديــل

عملية تطوير التصنيف
كمــا هــو موضــح يف قســم األســاليب ،كان الهــدف مــن مراجعــة الدراســات الســابقة هــو فحــص التعاريــف والمصطلحــات
والعالقــات المختلفــة الموصوفــة عبــر أنــواع مختلفــة مــن الوثائــق والســياقات المرتبطــة بالتعليــم غيــر الرســمي والتعليــم البديــل.
بينمــا يعــرض الجــدول  2التعاريــف الــي نقدمهــا بشــكل نهــايئ ،يركــز الشــكل ( 1التصنيــف) عــى العالقــات والحــدود .قمنــا باقتــراح
التصنيــف و التعاريــف بنــاءً عــى عــدة قــرارات رئيســية تؤكــد عــى مــا يــي:
1 .التمييز الواضح بين التعليم «البديل» والتعليم «غير الرسمي» من أجل توفير وضوح أكبر واستخدام ثابت للمصطلحات
2 .التمييز بين البرامج اليت تهدف إىل كفاءات معادلة وتلك اليت ال تهدف إىل المعادلة
3 .استراتيجيات ومستويات مختلفة من التعاون و التراصف مع األنظمة الوطنية (المتعلقة بالرقم  2أعاله)
4 .المكان القانوين للتعليم غير الرسمي والبديل يف الدراسات ويف جهود االستجابة الشاملة
للحصول عىل وصف تفصييل لعمليتنا يف تطوير التصنيف و التعاريف وكيف قمنا باتخاذ كل قرار رئييس ،انظر الملحق .B

تعاريف أساسية
الســتكمال التصنيــف ،لقــد قمنــا بتطويــر تعاريــف رئيســية للتعليــم البديــل وخيــارات التعليــم ذات الصلــة  .تقــوم التعاريــف بوصــف
مــا هــو التعليــم البديــل ومــا هــو ليــس ذلــك  .يعــرض الجــدوالن  4و  5التعاريــف البرامجيــة الرئيســية ذات الصلــة بالتعليــم البديــل
وأنــواع التعليــم األخــرى ذات الصلــة ،كمــا هــو مبيــن يف تصنيفنــا يف الشــكل .1
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الجدول  :2التعاريف
نوع التعليم

التعليم
الرسمي

التعريف
التعليــم الرســمي هــو «التعليــم المؤسســايت لــه هــدف و مخطــط لــه مــن خــال المنظمــات العامــة
والهيئــات الخاصــة المعتــرف بهــا ،و الــي تشــكل يف مجملهــا نظــام التعليــم الرســمي للبلــد .وبالتــايل يتــم
االعتــراف ببرامــج التعليــم الرســمية عــى هــذا النحــو مــن قبــل الســلطات التعليميــة الوطنيــة ذات الصلــة
أو مــا يعادلهــا ،عــى ســبيل المثــال أي مؤسســة أخــرى بالتعــاون مــع الســلطات التعليميــة الوطنيــة أو شــبه
الوطنيــة .يتكــون التعليــم الرســمي يف الغالــب مــن التعليــم االبتــدايئ  .وغالبًــا مــا يتــم االعتــراف بالتعليــم
المهــي والتعليــم الخــاص بــذوي االحتياجــات الخاصــة وبعــض أقســام تعليــم الكبــار كجــزء مــن منظومــة
التعليــم الرســمي (يونيســكو .)2011
غالبًــا مــا يتــم تنظيــم التعليــم الرســمي يف مســارين :التعليــم األكاديمــي التقليــدي ،والــذي يشــمل محــو
األميــة و علــوم اللغــة ،والحســاب والرياضيــات ،والدراســات االجتماعيــة ،والعلــوم ،والتربيــة البدنيــة،
والفنــون اإلبداعيــة؛ والتعليــم والتدريــب التقــي والمهــي ،والــذي يتضمــن التدريــب القائــم عــى المهــارات،
واالســتعداد للعمــل ،ومهــارات التوظيــف.
يتــم تنفيــذ برامــج التعليــم الرســمي وإدارتهــا مــن قبــل الحكومــات الوطنيــة وتــؤدي إىل اعتمــاد مخرجــات
التعلــم .كذلــك يتــم االعتمــاد و المصادقــة عــى المناهــج و المدرســين مــن قبــل الحكومــة.
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التعليم غير
الرسمي

التعليــم غيــر الرســمي هــو مصطلــح شــامل يشــير إىل برامــج التعليــم المخططــة لهــا ذات هيكليــة و منظمــة
تقــع خــارج نظــام التعليــم الرســمي .تنتهــي بعــض أنــواع التعليــم غيــر الرســمي بإعطــاء شــهادات معتمــدة
و بعضهــا اآلخــر ال ينتهــي بذلــك 10.وتتميــز برامــج التعليــم غيــر الرســمي بتنوعهــا ومرونتهــا وقدرتهــا عــى
ً
فضــا عــن طــرق
االســتجابة الســريعة لالحتياجــات التعليميــة الجديــدة للمتعلميــن يف ظــرف معيــن،
التدريــس الشــاملة الــي تركّــز عــى المتعلــم.

التعلّم غير
النظامي

التعلــم غيــر النظامــي هــو المعرفــة والمهــارات الــي يتــم الحصــول عليهــا بشــكل طبيــي مــن خــال
التواصــات واألنشــطة اليوميــة.

تشير الكفاءات المعادلة والمعتمدة إىل تكافؤ المعرفة ،والمهارات ،والمواقف المكتسبة يف المدارس النظامية.

جدول  :3تعاريف التعليم غير الرسمي
نوع التعليم غير
الرسمي
برامج التعليم
البديل

التعريف
التعليــم البديــل هــو عبــارة عــن
برامــج تعليميــة ذات هيكليــة
ومخططــة لهــا تــؤدي إىل
كفــاءات معتمــدة و مكافئة يف
المــواد األكاديميــة أو التقنيــة/
المهنيــة لألطفــال والمراهقيــن
والشــباب المتســربين مــن
المــدارس.

أهداف و غايات البرنامج و الفئات المستهدفة  ،والتوافق/
التعاون مع
األنظمة الوطنية
•الهــدف هــو الحصــول عــى شــهادة ابتدائيــة أو أساســية أو ثانويــة و/
أو االنتقــال إىل التعليــم الرســمي أو التدريــب المهــي ،أو لالنتقــال إىل
إيجــاد عمــل وتحســين ســبل العيــش .
•الغايــة هــو الحصــول عــى كفــاءات تعــادل التعليــم الرســمي
أو اكتســاب المهــارات التقنيــة  /المهنيــة ،ومهــارات مطلوبــة يف
الوظائــف ،وغالبًــا مــا تكــون أساســيات القــراءة والكتابــة /الحســاب
•الفئــة المســتهدفة األطفــال والمراهقــون والشــباب المتســربون مــن
المــدارس ،و بشــكل خــاص مــن خــال تقديــم جــداول زمنيــة مرنــة
(مثــل الفصــول المســائية).

توفــر برامــج التعليــم البديــل
خيــارًا تعليميًــا مرنًــا لألطفــال
•التعــاون مــع الجهــات الفاعلــة الوطنيــة يف مجــال التعليــم ،بمــا يف
والمراهقيــن و الشــباب ذلــك عــى مســتوى السياســات و  /أو التنفيــذ .يمكــن أن تختلــف ً
وفقــا
المتســربين مــن المــدارس
للظــروف ،لكــن يجــب اعتبــاره مثاليًــا.
الذيــن يرغبــون يف اكتســاب
والمهــارات
المعرفــة
األمثلة:
والتوجهــات األساســية مــن
•برامج التعليم المسرّع
أجــل االنتقــال إىل مزيــد مــن
•التعليم األسايس البديل
التعليــم أو التدريــب ،أو تطويــر
•برامج الفرصة الثانية
ســبل العيــش .قــد تكــون هــذه
•برامج تدريب الشباب عىل سبل العيش
البرامــج ذات طبيعــة أكاديميــة
•المدارس السريعة
بالكامــل مــع منهــج مشــابه
للمــدارس الرســمية ،أو تقنيــة/
مهنيــة مــن أجــل تحســين ســبل
العيــش وفــرص العمــل.
لتلبيــة احتياجــات األطفــال
والشــباب
والمراهقيــن
المتســربين مــن المــدارس،
تتســم برامــج التعليــم البديــل
بالمرونــة وغالبًــا مــا يكــون لهــا
منهــج شــامل.
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برامج تعليم غير برامــج التعليــم غيــر رســمية
األخــرى يه برامــج تعليميــة
رسمي أخرى
ال تــؤدي إىل كفــاءات معتمــدة
معادلــة لألطفــال والمراهقيــن
و الشــباب المتســربين مــن
المــدارس .قــد تكــون هــذه
البرامــج مؤقتــة أو مخصصــة
أو تقــدم منهجًــا مختصــرًا /
جزئيًــا.

•الهــدف هــو توفيــر بيئــات تعليميــة وتعلّميّــة مختلفــة لألطفــال و
الشــباب غيــر القادريــن عــى الوصــول إىل برامــج التعليــم الرســمي
و التعليــم البديــل يف كثيــر مــن األحيــان ،توجــد هــذه البرامــج يف
ظــروف إنســانية حــادة حيــث لــم يتوفــر الوقــت أو المــوارد لبنــاء
خيــارات التعليــم البديــل .
•تتنــوع الغايــات لكنهــا عـ ً
ـادة مــا تتعلــق بوصــول المراهقين و الشــباب
المتســربين مــن المدرســة إىل بيئــة منظمــة؛ قــد تتعلــق بمســارات
التعليــم أو بالدعــم النفــي االجتمايع/التعلــم االجتمــايع
العاطــي؛ وقــد تتضمــن تعليــم لغــة البلــد المضيــف مــن أجــل دعــم
االنتقــال النهــايئ إىل خيــارات التعليــم الرســمي و التعليــم البديــل .

غالبًــا مــا يكــون هــذا النــوع مــن
البرامــج أقــل كثافــة أو هيكليــة• .الفئــة المســتهدفة يه األطفــال و الشــباب المتســربين من المدرســة
ّ
وقــد يركــز عــى المهــارات غيــر القادريــن عــى الوصــول إىل أنظمــة التعليــم الرســمي أو التعليــم
األكاديميــة أو التقنيــة /المهنيــة البديــل .
وعــى االســتعداد للتعلــم أو •يف كثيــر مــن األحيــان ال يقتــي التعــاون مــع ّ
الفعاليــات أو األنظمــة
تطويــر اللغــة .غالبًــا مــا يكــون
الوطنيــة عــى مســتوى السياســة أو التنفيــذ .تســى برامــج التعليــم
لهــذه البرامــج وظيفــة وقائيــة
غيــر الرســمي إىل تقديــم شــكل مــن أشــكال التعليــم ،غالبًــا يف ظــروف
قويــة .يف حيــن أنــه مــن المهــم
الطــوارئ الحــادة حيــث قــد ال يكــون لــدى الجهــات الفاعلــة واألنظمــة
االعتــراف بالبرامــج التعليميــة
الوطنيــة القــدرة عــى االســتجابة الحتياجــات التعليــم .قــد يختلــف
ذات الوظيفــة الوقائيــة القويــة ،ذلــك ً
وفقــا للظــروف ،لكــن مــا يــزال االعتبــار المثــايل للعمــل بشــكل
فــإن التعليــم غيــر الرســمي
تعــاوين مــع الجهــات الفاعلــة الوطنيــة قائ ًمــا يف نهايــة المطــاف.
اآلخــر يســتبعد البرامــج
الــي ال تركــز عــى التعلّــم أو
األمثلة:
االســتعداد للتعلّــم ،مثــل
•البرامــج القائمــة عــى الصفــوف الدراســية قصيــرة األمــد أو غيــر
األنشــطة الترفيهيــة البحتــة.
المنتظمــة (أي صفــوف اللغــة مرتيــن أســبوعي ًا ،والصفــوف غيــر
ً
مســبقا)
غالبًــا مــا تتواجــد برامــج المحجــوزة
التعليــم غيــر الرســمي األخــرى •البرامــج قصيــرة االمــد القائمــة عــى المحتــوى (أي دورات المهــارات
يف األزمــات اإلنســانية الحــادة لمــدة ثالثــة أســابيع مثــل التصميــم ومهــارات الكمبيوتــر والتعلــم
حيــث ال يوجــد نظــام تعليمــي القائــم عــى المشــاريع)
بديــل أو رســمي ،أو ال يمكــن •البرامــج القائمــة عــى الفصــول الدراســية األقــل هيكليــة (أي تلــك
لألطفــال الوصــول إليهمــا .الــي يتــم تدريســها مــن قبــل معلميــن غيــر مدربيــن ،يتــم توفيــر
قــد تفتقــر هــذه البرامــج إىل «المدرســة»  3-2أيــام يف األســبوع لمــدة ســاعة واحــدة يف اليــوم)
المســارات الواضحــة الــي •أنشــطة التعلــم التجريبيــة أو القائمــة عــى المشــاريع لألطفــال و
يتمتــع بهــا كل مــن التعليــم الشــباب (أي الرحــات الميدانيــة مــع مكــون التعلــم التاريخــي ،و
زراعــة البســاتين مــع مكــون التعلــم البيــي) الــي ال تــزال تتمحــور
الرســمي و التعليــم البديــل.
ّ
حــول التعلــم

42

البرامج االنتقالية البرامــج االنتقاليــة يه برامــج
تعليميــة قصيــرة األمــد تســاعد
المتعلميــن عــى االنتقــال إىل برامــج
التعليــم الرســمي أو التعليــم البديــل
 .ويه ال تــؤدي بحــد ذاتهــا إىل
الحصــول عــى شــهادة أو كفــاءات
معادلــة ،وغالبًــا مــا يتــم تنفيذهــا مــن
قبــل المنظمــات المحليــة أو الدوليــة
غيــر الحكوميــة.

•الهــدف هــو االنتقــال إىل المزيــد مــن التعليــم (النظامــي أو
البديــل) أو برامــج التدريــب عــى ســبل العيــش .
•الغايــة هــو اكتســاب المهــارات والكفــاءات الــي تســاهم يف
االنتقــال إىل التعليــم الرســمي أو التعليــم البديــل.
•الفئــة المســتهدفة هــم الشــباب غيــر الملتحقيــن بالمــدارس
وخاصــة مــن تجــاوزوا ســن الدراســة وغيرهــم ممــن فاتتهــم
ســنوات دراســية مهمــة ،حيــث يوفــر لهــم مواعيــد مرنة للدراســة
(فصــول مســائية ً
مثــا).
•التعــاون مــع الجهــات الفاعلــة الوطنيــة يف مجــال التعليــم،
بمــا يف ذلــك عــى مســتوى السياســات و  /أو التنفيــذ .يمكــن أن
تختلــف ً
وفقــا للظــروف ،لكــن يجــب اعتبــاره مثاليًــا.

مــن أمثلــة البرامــج االنتقاليــة
الصفــوف التعويضيــة (الــي تســاعد
المتعلميــن الذيــن فاتهــم أقــل مــن
عــام مــن الدراســة عــى «اللحــاق»
األمثلة:
بزمالئهــم) ،أو التجســير (الذي يســاعد
•االستعداد للتعلم
الشــباب عــى تعلــم لغــة جديــدة
•برامج التعليم التعوييض
أو التكيــف مــع المناهــج الدراســية
•برامج التجسير (أي اللغات)
الجديــدة مــن أجــل الوصــول إىل
التعليــم الرســمي أو التعليــم البديــل)،
واالســتعداد للتعلّــم (الــذي يعلــم
المهــارات األساســية للذهــاب إىل
المدرســة ).

خدمات الدعم

•الهــدف هــو توفيــر أنــواع متنوعــة مــن وســائل دعــم التعلّــم
إىل جانــب المنهــج ســواء ٌ لــكل الطــاب أو مــن يحتــاج منهــم
للمســاعدة.

خدمــات الدعــم تتضمــن البرامــج
المقدمــة للطــاب باإلضافــة إىل
تعليمهــم الرســمي وغيــر الرســمي
 .وقــد تكــون صفــوف مســتقلة أو •تتنــوع الغايــات غيــر أنــه يف حــاالت األزمــات والنزاعــات،
برامــج بعــد ســاعات المدرســة أو يتمحــور العمــل حــول االحتياجــات الخاصــة للمتعلّميــن والــي
برامــج متكاملــة مــع المناهــج .وال تنشــأ مــن أحــداث النــزاع.
تتضمــن البرامــج الــي ال تضــاف إىل
ّ
المســجلون يف التعليــم
التعليــم الموجــود أو التعليــم البديــل •الفئــة المســتهدفة هــم الطــاب
أو غيرهــا مــن برامــج التعليــم غيــر الرســمي وبرامــج التعليــم غيــر الرســمي لــي يســتطيعوا إكمــال
الرســمي مثــل برامــج المــاء والصــرف تعليمهــم.
الصحــي والصحــة العامــة والنظافــة •وحســب الظــروف فقــد يتــم تنفيذهــا مــع أو بــدون التعــاون
العامــة ،والحــد مــن المخاطــر ،و مــع األطــراف واألنظمــة الوطنيــة الفاعلــة.
ال يتــم تنفيذهــا كبرامــج تكميليــة
لبرامــج التعليــم الموجــودة .
األمثلة:
•برامج الدروس الخاصة بعد المدرسة
•الصفوف العالجية
•منع التسرب من التعليم ودعم االستعداد للتعلمّ
•إدخــال العناصــر اآلتيــة يف المنهــج :مهــارات الحيــاة والصحــة
والحــد مــن المخاطــر  ،األمــن و الســامة والدعــم النفــي
االجتمــايع والتعلــم االجتمــايع العاطــي وثقافــة الســام
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قراءة التصنيف و التعاريف
ينبــي أن يتــم قــراءة التصنيــف و التعاريــف كجــزء مــن نظــام بيئــات كبيــر مــن التدخــات التعليميــة واالجتماعيــة والصحيــة
و الحمايــة وغيرهــا لتلبيــة احتياجــات المراهقيــن والشــباب المتســربين مــن التعليــم يف ســياق األزمــات والنزاعــات .تتضمــن تلــك
التدخــات ،تدخــات عــى جانــب العــرض وجانــب الطلــب والــي تلــي االحتياجــات الخاصــة للشــباب (مثــل برامــج دعــم الصحــة و
تدخــات حمايــة الطفــل) أو تهــدف إىل التأثيــر يف األنظمــة المحيطــة (مثــل برامــج تنميــة القــوة العاملــة) .وبينمــا ال تظهــر هــذه
التدخــات يف التصنيــف و التعاريــف  ،فهــي ضروريــة لبيئــة وضــع البرامــج الخاصــة بالشــباب والمراهقيــن المتســربين مــن التعليــم
بســبب األزمــات والنزاعــات ولذلــك ينبــي فهــم التصنيــف و التعاريــف الخاصــة بالتعليــم غيــر الرســمي بالنظــر إىل هــذا النظــام
األكبــر.
وهــذا يعــي أن الهــدف مــن وضــع تصنيــف و تعاريــف هــو إنشــاء نظــام مــن التصنيــف والتقســيم والتوصيــف لمختلــف أنــواع
البرامــج خــارج التعليــم الرســمي و الــي تلــي احتياجــات المراهقيــن والشــباب المتســربين مــن التعليــم .تتبــع تصنيفاتنــا التعاريــف
التاريخيــة الســابقة وغيرهــا مــن المســتخدم حاليًــا يف المجــال وتميــز بينهــم عــى نطــاق واســع كتعليــم رســمي وغيــر رســمي.
التعليــم الرســمي والــذي يعتبــر المدرســة االعتياديــة و يتــم االشــراف عليــه غالبًــا مــن قبــل وزارات التعليــم مــع الدعــم يف ظــروف
األزمــات والنزاعــات مــن قبــل المنظمــات المحليــة والدوليــة غيــر الحكوميــة والمانحيــن واألطــراف الفاعلــة يف المجــال اإلنســاين.
ولــم يكــن هنــاك تمييـزًا كبيـرًا يف الدراســات الســابقة بيــن مــا كان يطلــق عليــه «تعليــم غيــر رســمي» يف مقابــل مــا كان يســمى «تعليم
بديــل ».والتعريــف الــذي وضعنــاه كان متــكائف مــع التعليــم الرســمي مــن حيــث المعرفــة والمهــارات والســلوكيات المكتســبة.
وعــى هــذا النحــو قمنــا بوضــع «برامــج التعليــم البديــل» الــي تهــدف إىل التكافــؤ تحــت مظلــة «التعليــم غيــر الرســمي» ، ،بينمــا تلــك
الــي ال تهــدف إىل التكافــؤ ،عرفناهــا «بالبرامــج األخــرى للتعليــم غيــر الرســمي».
وعمو ًمــا ،يتركــز الفــرق بيــن برامــج التعليــم البديــل وغيرهــا مــن برامــج التعليــم غيــر الرســمي يف المقصــد والهيكليــة والكثافــة.
ومــن الســمات الرئيســية األخــرى لبرامــج التعليــم البديــل التعــاون مــع األنظمــة والجهــات الفاعلــة الوطنيــة ،والكفــاءات الموازيــة
ذات الصلــة الــي يســى برنامــج التعليــم البديــل إىل توفيرهــا .ويف المقابــل ،قــد تكــون برامــج التعليــم غيــر الرســمي األخــرى
مبنيــة عــى وجــه ّ
الســرعة ،غالبًــا بســبب طبيعــة األزمــة الــي تطبــق هــذه البرامــج أثناءهــا .ويف غيــاب التعليــم الرســمي والتعليــم
البديــل المــكائف ،تكــون برامــج التعليــم غيــر الرســمي األخــرى بمــئ فجــوة االحتيــاج لكنهــا ال توفــر الهيكليــة والقــوة واالعتمــاد
الذيــن توفرهــم برامــج التعليــم البديــل .وهــذه البرامــج غيــر الرســمية األخــرى ،عــادة مــا يتــم تنفيذهــا مــن قبــل أطــراف فاعلــة غيــر
مختصــة بالتعليــم لكنهــم حــددوا االحتياجــات واســتجابوا لهــا بالنوايــا الطيبــة.
كمــا قمنــا بتضميــن فئــة منفصلــة تخــص البرامــج االنتقاليــة ،الــي تهــدف إىل إثــراء الطــاب بالمهــارات الالزمــة لالنضمــام إىل التعليم
الرســمي أو غيرهــا مــن برامــج التعليــم البديــل (مثــل برامــج التعليــم المس ـرّع) .اســتحقت األهــداف ,و الغايــات الخاصــة بهــذه
البرامــج والــي تتضمــن التجســير و الصفــوف التعويضيــة و الصفــوف العالجيــة للمتعلميــن الذيــن تجــاوزوا الســن  ،فئــة خاصــة
تحــت مظلــة التعليــم غيــر الرســمي و الــي أتاحــت إبــراز عالقتهــا بغيرهــا مــن أنمــاط التعليــم بشــكل فريــد.

االستمرار و الخيارات وليس الخانات و التسلسالت الهرمية

أثنــاء قــراءة التصنيفــات ،مــن المهــم أن تــدرك أن تقســيم البرامــج يف خانــات منفصلــة واضحــة الحــدود ،أمــر غايــة يف الصعوبــة
واإلشــكالية .فهــذه الفئــات غيــر ثابتــة ،والهــدف مــن التصنيــف هــو المســاعدة يف وضــع البرنامــج داخــل مظلــة أكبــر للتعليــم يف
ظــروف النزاعــات و مــن خــال النظــر يف مــدى تداخــل عناصــر البرنامــج مــع خيــارات التعليــم األخــرى ،الــي مــن ضمنهــا التعليــم
الرســمي.
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وعــاوة عــى ذلــك ،الجديــر بالمالحظــة أن الفئــات ال يقصــد بهــا إنشــاء تــدرّج هرمــي بيــن التعليــم الرســمي وغيــر الرســمي أو بيــن
التعليــم البديــل وأنمــاط التعليــم غيــر الرســمي األخــرى (شــكل  .)1ولكنهــا تمثــل خيــارات متعــددة للتعليــم ،ذات قيمــة متســاوية
ولكــن لهــا مقاصــد ومكاســب مختلفــة حســب الظــروف .وال يجــب اعتبــار برامــج التعليــم البديــل أقــل مــن التعليــم الرســمي وال
اعتبــار برامــج التعليــم غيــر الرســمي األخــرى نــوع مــن التعليــم البديــل غيــر الــكايف .فبرامــج التعليــم البديــل توفــر بديـ ًـا ُمجديًــا
للتعليــم الرســمي حيــن يتعـ ّ
ـذر عــى الدارســين الوصــول إىل التعليــم الرســمي .أمــا برامــج التعليــم غيــر الرســمي األخــرى فهــي
تســاعد عــى ســد الفجــوة حيــن يغيــب التعليــم الرســمي والتعليــم البديــل.
يجــب أن يعــي كل شــكل مــن أشــكال التعليــم األولويــة لنقــاط الدخــول والعــودة  .ومــع ظهــور األزمــة أو تفاقمهــا أو تراجعهــا،
تتغيــر أســاليب التعليــم زيـ ً
ـادة أو نقصانًــا وفــق االســتجابة للظــروف  .يســلك المتعلمــون العديــد مــن المســارات مــن خــال أســاليب
التعليــم المتنوعــة ممــا يؤكــد مــن جديــد عــى ضــرورة وجــود نقــاط انتقــال وضــرورة اســتمرار أوســع لخدمــات الدعــم و الــي
تسـ ّـهل الوصــول إىل مختلــف برامــج التعليــم الرســمي وغيــر الرســمي و االنتقــال فيمــا بينهــم.
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الخاتمة
تقــوم هــذه الوثيقــة المرجعيــة بتقديــم نظــرة عامــة للنتائــج مــن خــال اســتعراض عميــق للدراســات الســابقة المتعلقــة بخيــارات
التعليــم المتاحــة خــارج أنظمــة التعليــم الرســمي يف ســياق النزاعــات واألزمــات يف جميــع أنحــاء العالــم .وقــد قمنــا باقتــراح
تعاريــف ألنمــاط البرامــج الموجــودة يف مراجعتنــا باإلضافــة إىل التصنيــف الــذي يوضــح الحــدود بيــن أنمــاط البرامــج وعالقاتهــا
بعضهــا ببعــض.
كانــت الدراســات الســابقة وخاصــة برامــج التعليــم المتعلقــة بالموضــوع ،واســعة ومتعمقــة .وهــذه المراجعــة يفتــرض أن تكــون
نقطــة انطــاق ،حيــث ينبــي دراســة المصطلحــات فيهــا ومــن ثــم االتفــاق عليهــا .لقــد كان هدفنــا إيجــاد األســباب التخاذ القــرارات،
إىل جانــب أمثلــة عــن تنــوع تفاصيــل البرامــج وتوزيعهــا الجغــرايف.
قضايــا التعليــم غيــر الرســمي للمراهقيــن و الشــباب يف األزمــات والنزاعــات وإشــكالياته :يه ورقــة مناقشــة مرفقــة بهــذه الورقــة،
تناقــش بعمــق أكبــر المكونــات الرئيســية واإلشــكاليات والتحديــات المتعلقــة بوضــع برامــج التعليــم غيــر الرســمي .الوثيقــة موجهــة
إىل صانــي السياســات والمنفذيــن لهــا والمموليــن لمشــاريع التعليــم يف ظــروف األزمــات والنزاعــات حــول العالــم.
ونؤمــن بوجــود فرصــة عظيمــة مــن أجــل القيــام بأبحــاث مســتقبلية بخصــوص التعليم غير الرســمي يف ســياق األزمــات والنزاعات.
ونــويص ببرمجــة تخطيطيــة عالميــة متعمقــة ،وعــى وجــه التحديــد ،تخطيــط سياســات واســتراتيجيات البــاد الــي يتــم العمــل
فيهــا يف الوقــت الراهــن  .أثنــاء اســتعراضنا لبعــض برامــج قطــاع التعليــم مــن أجــل هــذه الوثيقــة  ،نذكــر أن مراجعـ ًـة أكثــر توجي ًهــا
ً
وتعمقــا لهــذه السياســات باإلضافــة ربمــا إىل دراســات الحالــة والمقابــات مــع موظــي وزارة التعليــم ،ســوف تســاعد عــى إدراك
التحديــات الــي تواجههــا البلــدان يف الســياقات المختلفــة .كمــا أن مراجعــة سياســات المموليــن واســتراتيجياتهم ســتكون ذات
فائــدة كبيــرة أيضــاً.
وأخي ـرًا ،يف ضــوء اللغــة والمفاهيــم المشــتركة ،نــرى أن عمليــة نشــرها والتوعيــة بهــا ســتكون ضروريــة كمــا ســتكون شــاقة .يجــب
القيــام بذلــك بطريقــة مراعيــة للثقافــة واللغــة والسياســة والســياق حيــث يتــم مشــاركتها مــع أصحــاب المصلحــة المهتميــن بشــأن
التعليــم يف ســياق األزمــات .ويف النهايــة ،نحــن نؤمــن بــأن هــذه الوثيقــة واســتنتاجاتها تعــزز قيمــة التوافــق عــى المصطلحــات
واإلدراك المشــترك لبرامــج التعليــم غيــر الرســمي و التعليــم البديــل.
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ملحق (أ) بحث منهجي يف الدراسات السابقة
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●معلومات عن الطب النفيس
●مقاالت عن الطب النفيس
الوكاالت والمنظمات متعددة األطراف
●التعليم ال ينتظر
●الشراكة العالمية من أجل التعليم
●الشبكة المشتركة لوكاالت التعليم يف حاالت الطوارئ (االيين)
●صفحة االيين اإللكترونية عن المراهقين و الشباب
●مبادرة «ال لضياع جيل»
●المكتبة الرقمية UNESDOC
●الصفحة اإللكترونية للمعهد الدويل للتخطيط التربوي ( ،)IIEPاليونيسكو
●معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة
●الصفحة اإللكترونية لمنظمة األمم المتحدة للطفولة (الیونیسیف)
●الصفحة اإللكترونية لمفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين
●الصفحة اإللكترونية لمكتب األمم المتحدة لتنسيق المعونات اإلنسانية
●الصفحة اإللكترونية لمبادرة األمم المتحدة لتعليم الفتيات
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●المســارات التفاعليــة لشــبكة التعليــم يف األزمــات والصراعــات التابعــة للوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــةECCN/
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مصطلحات البحث
●التعليم البديل
●التعليم غير الرسمي
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●الطوارئ ،األزمة ،الصراع
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ّ
المفصلة لوضع التصنيف و التعاريف
الملحق(ب) العملية
أثنــاء مراجعــة الدراســات الســابقة وضعنــا ً
أول شــبكة كبيــرة مــن مصطلحــات البحــث الخاصــة بنــا ليتســى لنــا الحصــول عــى
مجموعــة مــن الوثائــق الــي تغــي مختلــف أنــواع البرامــج والمواقــع مــع ضمــان الصلــة الوثيقــة بمصطلحــات البحــث .قمنــا
بتنظيــم الوثائــق حســب األنــواع الســتة الموضحــة يف هــذه الورقــة.
بدأنــا فــورًا يف اســتقاء التعاريــف المتاحــة ومالحظــة االقتباســات و قمنــا بإدخالهــا إىل قاعــدة بيانــات برنامــج  .EXCELكان تركيزنــا
عــى التعاريــف والتوصيفــات الــي وضعتهــا منظمــات تعليميــة عالميــة (مثــل اليونيســكو و االيــي ) .بدأنــا يف الوقــت نفســه يف
البحــث عــن الوثائــق الــي نشــأت عــى مــدى فتــرة زمنيــة أطــول مــن أجــل تحديــد موقــع تاريــخ التعليــم البديــل يف مجــال التعليــم
يف حــاالت الطــوارئ .لقــد الحظنــا التعريفــات المتغيــرة والمتطــورة الــي عكســت اتجاهــات عالميــة أكبــر يف كل مــن الصــراع
واالســتجابة البرمجيــة التعليميــة.
وتزامــن ذلــك مــع اســتخدامنا لمنهــج تحفيــزي لتحليــل الوثائــق الخاصــة بالبرامــج .وباإلضافــة للتعاريــف الصريحــة للمصطلحــات،
بدأنــا يف اســتقاء العناصــر األخــرى للبرامــج والــي ظهــرت يف الوثائــق بانتظــام .ومــن هــذه العناصــر :الهــدف األســمى والمقاصــد
والدارســون المســتهدفون واعتمــاد الدارســين والمعلمــون وبيئــة السياســة الوطنيــة والتعــاون والتوافــق مــع األنظمــة الوطنيــة
والعالميــة .والحظنــا عــى وجــه الخصــوص ،العالقــة مــع األنمــاط األخــرى مــن برامــج التعليــم ومنهــا برامــج التعليــم الرســمي
وغيــر الرســمي.
وعمـ ًـا عــى تحديــد المالمــح األساســية للتعاريــف الــي نقدمهــا يف هــذه الورقــة ،أخذنــا يف االعتبــار كل مــن التعاريــف والعالقــات
بيــن أنمــاط البرامــج ومختلــف أمثلــة الــواردة يف الوثائــق .شــكلت العالقــات بيــن البرامــج مــع األنظمــة الوطنيــة أســاس تصنيفنــا.
كلمــا نمــا أســاس التعاريــف كلمــا أصبحنــا قادريــن عــى اكتســاب بعــض وجهــات النظــر يف كيفيــة تناســب أنــواع أو جوانــب معينــة
يف برامــج التعليــم مثــل (برامــج الدعــم النفــي واالجتمــايع\ برامــج التعليــم االجتمــايع والعاطــي ،تعليــم الســام) تتــاءم مــع
طبيعــة تصنيــف البرنامــج .وقــد اعتبرنــا عــى ســبيل المثــال ماهيــة التصــورات المختلفــة عــن برامــج الدعــم النفــي واالجتمــايع
\التعليــم االجتمــايع والعاطــي وآليــة عملهــم باإلضافــة إىل مالئمــة كل منهــم رســمي ًا بديـ ًـا عــن مفهــوم إطــار العمــل الرســمي.
يف مراجعــة تقاريــر ومســتندات البرنامــج ،وجدنــا أنــه يف ســياقات مجلــس التعــاون االقتصــادي واالجتمــايع ،غالبًــا مــا يُوصــف
خدمــات الدعــم النفــي واالجتمــايع \التعليــم االجتمــايع العاطــي كجــزء مــن برنامــج أكثــر شــمولية للمراهقيــن والشــباب .أنــه
تذكيــر ومعرفــة مســتمرة باعتبارهــا جــزء ال يتجــزأ مــن (وفرصــة) برمجــة التعليــم يف مثــل هــذه الســياقات.
وكان تعريــف هــذه األنــواع المحــددة مــن البرامــج أو المحتــوى وراء إمكانيــة هــذه الورقــة ،لذلــك ال نعــرض هــذه التعاريــف هنــا.
ومــع ذلــك ،فــإن البحــث مــن التعاريــف المختلفــة واســتخدام المصطلحــات كان حاس ـمًا يف تشــكيل تصنيفنــا .قــد تكــررت هــذه
العمليــة عبــر مجموعــة مــن المصطلحــات ،و أنــواع البرامــج ،والعالقــات مــن أجــل البــدء يف تكويــن التصنيــف.
عــادة ترتبــط عناصــر مجلــس التعــاون االقتصــادي واالجتمــايع المشــار إليهــا بطبيعــة ديناميكيــة معقــدة ومحــددة الســياق.
غالبــا ال تتضــح الصلــة بيــن هــذه التعاريــف والمصطلحــات ،عــاوة عــى ذلــك ،عــادة مــا يُخلــط بيــن المصطلحــات ودمجهــا
واســتخدامها بالتبــادل .وقــد ســاعدنا فهــم كيفيــة تعريــف المصطلحــات المختلفــة واســتخدامها حاليًــا وتاريخيًــا عــى تصــور
العالقــات والحــدود واألولويــات بيــن أكثــر التصنيفــات العامــة لبرامــج التعليــم ،والبــدء يف العمــل خــال العديــد مــن التصنيفــات
واألنمــاط والمصطلحــات.
ُ
نالحــظ عــى وجــه الخصــوص أن المصطلحيــن األكثــر شــيو ًعا همــا «التعليــم البديــل والتعليــم غيــر الرســمي ».وقــد أشــير إىل
هــذه النقطــة مسـ ً
ـبقا يف الورقــة ،وقــدم تاريــخ اســتخدام كال مــن المصطلحيــن مــن أجــل تحديــد القــرارات الالحقــة الــي اتخــذت
للتصنيــف .وأصبــح التمييــز بيــن هذيــن المصطلحيــن بطريقــة واضحــة وذات مغــزى ومفيــدة أولويــة يف تصنيفنــا .مــن المهــم ً
أيضــا
األخــذ يف االعتبــار كيفيــة اســتخدام هذيــن المصطلحيــن فيمــا يتعلــق بالنظــام الرســمي ،يف ظــل الموضوعــات الناشــئة الــي نوهنا
عنهــا أعــاه.
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كمــا وُصــف مسـ ً
ـبقا ،لقــد شــعرنا أخيـرًا بــأن هنــاك تمييـزًا قويًــا بيــن البرامــج الــي تســتهدف الكفــاءات المتكافئــة وتلــك الــي لــم تكــن
كذلــك .أشــار مصطلــح التكافــؤ إىل التعــاون أواالتســاق مــع النظــم الوطنيــة (أي الســي إىل معادلــة التعليــم الــذي يحصــل عليــه
المتعلمــون يف قطــاع التعليــم الرســمي) .غــرض التصنيــف الرئيــي هــو إدراج البرامــج المتكافئــة وغيــر المتكافئــة عــى حـ ٍد ســواء
يف النظــام الرســمي بــدون تسلســل هرمــي ولكــن بتمييــز واضــح .مــن المهــم ً
أيضــا عــدم إنشــاء أو تقديــم مصطلحــات جديــدة ،أو
إعــادة تعريفهــا بطريقــة تجعــل اســم البرنامــج أو السياســة الحاليــة تســمى «غيــر صحيــح».
التصنيــف يتيــح العديــد مــن فئــات برامــج التعلــم المتمركــزة عــى الشــروط الرســمية وغيــر الرســمية كمصطلحــات شــاملة تشــير
إيل نظــام التعليــم المقــدم ســواء داخــل أو خــارج النظــام الرســمي .نقتــرح أيضــا تصنيــف التعليــم البديــل تحــت التعليــم غيــر
الرســمي ،والتعليــم غيــر الرســمي اآلخــر ،والبرمجــة االنتقاليــة .نشــعر أنــه مــن الضــروري التعليــق عــى كيــف ولمــاذا اخترنــا التفريــق
بيــن التعليــم البديــل واألنــواع األخــرى مــن التعليــم غيــر الرســمي ،هــذه النقــاط ُمقدمــة أدنــاه.
●شــعرنا أنــه مــن الضــروري التفريــق بيــن مفاهيــم التعليــم البديــل والتعليــم غيــر الرســمي مــن أجــل توفيــر قــدر
أكبــر مــن الوضــوح واالســتخدام المســتمر بيــن المصطلحــات .لقــد وجدنــا أن المصطلحيــن «بديــل» و «غيــر
رســمي» اســتخدما بالتبــادل يف جميــع الكتابــات األدبيــة وكثيـرًا مــا تــم دمجهمــا ســوياً ،بمــا يف ذلــك حــى يف
وثيقــة واحــدة .فــي ســياق معيــن ،يُفضــل اســتخدام مصطلــح دونًــا عــن اآلخــر ،بينمــا يف ســياقات أخــرى تــم
اســتخدام نفــس التبريــر يف االتجــاه المعاكــس .عــى ســبيل المثــال ،يف بعــض بلــدان االســتجابة الســورية مثــل
األردن ،تمــت صياغــة سياســة قوميــة للتعليــم غيــر النظامــي يف ســياق خدمــة تدفــق الالجئيــن .عــى عكــس
ذلــك ،يشــار يف بعــض بلــدان أمريــكا الالتينيــة مثــل غواتيمــاال ،إىل السياســة الــي تمــي تنفيــذ برامــج التعليــم
خــارج النظــام الرســمي بالتعليــم غيــر المــدريس؛ تــم تعريفــه فيمــا بعــد عــى أنــه تعليــم بديــل .يف حيــن أن
الســياقات المختلفــة قــد تســتلزم بالتأكيــد أنوا ًعــا مختلفــة مــن البرامــج ،فــإن هدفنــا مــن التصنيــف هــو تأكيــد
العالقــة الواضحــة بيــن المصطلحــات واســتخدام هــذه المصطلحــات بشــكل معتمــد ومتســق التطبيــق .مــن
المهــم مالحظــة أنــه ،نظـرًا لتصنيفنــا ،يمكــن وصــف كال المثاليــن المذكوريــن أعــاه بدقــة.
●كمــا أننــا نفــرق بيــن هذيــن المفهوميــن إلبــراز االعتبــار الحاســم للعديــد مــن برامــج التعليــم البديلــة :التعــاون
مــع الجهــات الفاعلــة والنظــم الوطنيــة ،والــذي يرتبــط بــدوره بالتكافــؤ مــن حيــث التعلــم .أعــرب الممارســون
الخبــراء عــن أن هــذا يمثــل أولويــة مهمــة ،خاصـ ًـة تلــك المرتبطــة بمنظمــات دوليــة كبيــرة أو مانحيــن .كمــا
لوحــظ يف الروايــة التاريخيــة للتعليــم البديــل والتعليــم غيــر الرســمي ،فــإن اســتراتيجية التعليــم لمفوضيــة
األمــم المتحــدة لشــئون الالجئيــن لعــام  2030ال تشــجع صراحـ ًـة عــى تمويــل هــذه البرامــج غيــر المتكافئــة
مــن التعليــم وتأكــد بـ ً
ـدل منهــا عــى الحاجــة إىل الدعــم والتنســيق عــى الصعيــد الوطــي (مفوضيــة األمــم
المتحــدة لشــئون الالجئيــن  .)2019ومــع ذلــك ،نالحــظ أن اعتبــارات المواءمــة والتعــاون هــذه تتوقــف إىل حــد
كبيــر عــى الســياق ،وال ســيما عــى قــدرة الدولــة والمؤسســات المحليــة عــى االســتجابة يف الظــروف الحــادة.
هنــاك العديــد مــن الســياقات عالميًــا ،تتضمــن الــدول الهشــة وتلــك الــي تمــر بمرحلــة التعــايف المبكــر مــن
النزاعــات و الكــوارث عــى حــد ســواء ،وقــد ال يكــون لديهــا القــدرة عــى التعــاون الفــوري مــع المنظمــات غيــر
ً
ً
متفقــا عليــه ،فمــن المهــم االعتــراف بــأن برامــج التعليــم
هدفــا نهائيًــا
الحكوميــة حاليًــا .ومــع أن هــذا قــد يكــون
غيــر الرســمي وغيــر المتكافئــة غالبًــا مــا توفــر الخيــار الوحيــد المقبــول للمراهقيــن والشــباب للحصــول عــى
التعليــم يف مثــل هــذه الســياقات .هــذه نقطــة مهمــة يجــب وضعهــا يف االعتبــار إىل جانــب أنمــاط ســياقات
األزمــات المنفصلــة يف إطارنــا المفاهيمــي.
●ورأينــا أن األولويــة يف تعريــف هــذه المصطلحــات بشــكل مختلــف يه التأكيــد عــى شــرعية ومكانــة كل مــن
المؤلفــات األدبيــة ويف إطــار جهــود االســتجابة العامــة .خشــينا مــن أن ورقــة بحثيــة تركــز بشــكل معمــق عــى
خصائــص التعليــم البديــل دون اإلشــارة ً
ً
تخصيصــا قــد
أيضــا إىل شــرعية برامــج التعليــم األقــل تنظي ًمــا واألكثــر
تضــر بســمعة وفهــم هــذا األخيــر .اســتنا ًدا إىل األدبيــات ،فإننــا نؤكــد عــى أن هنــاك ســياقات قــد يكــون فيهــا
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برنامــج تعليمــي مخصــص ســريع وأقــل تنظي ًمــا اســتجابة مناســبة ومطلوبــة .ونشــير إىل أمثلــة لجهــات فاعلــة
غيــر تعليميــة (مثــل الخبــراء يف المنظمــات غيــر الحكوميــة /المنظمــات غيــر الحكوميــة يف مجــال حمايــة
الطفــل أو المجــاالت الصحيــة) تبيــن وجــود حاجــة واضحــة إىل برمجــة التعليــم يف حالــة طــوارئ إنســانية
معقــدة ،وتقديــم التعليــم أو البرمجــة لألطفــال والمراهقيــن والشــباب ،وهــو مــا لــم يكــن ليحــدث لــوال ذلــك.
يف أغلــب األحيــان ،ال تعمــل هــذه البرامــج بشــكل تعــاوين مــع األنظمــة الوطنيــة (خاصــة عندمــا تكــون تلــك
األنظمــة الوطنيــة يف أزمــة) وغالبًــا مــا يكــون لديهــا متعلميــن وأهــداف وغايــات مختلفــة عــن البرامــج البديلــة.
حاليًــا ،تُوصــف مثــل هــذه البرامــج يف أغلــب األحيــان يف األدبيــات البرنامجيــة ببســاطة بأنهــا غيــر نظاميــة .ويه تقــع تحــت نطــاق
ً
اختالفــا قاط ًعــا جوهريًــا عــن برامــج التعليــم «البديــل»
تعريــف اليونيســكو للتعليــم غيــر النظامــي لعــام  ،2011ولكنهــا تختلــف
األكثــر شــيو ًعا الــي يتــم اســتعراضها هنــا ،ومختلفــة عــن أكثــر برامــج التعليــم الــي تحــدث يف األزمــات طويلــة األمــد وســياقات مــا
بعــد الصــراع\ األزمــات .ورأينــا أنــه إذا قمنــا بتعريــف وتمييــز «البديــل» عــن هــذه المجموعــة ،فمــن شــأنه أن يعــي بيانًــا قويًــا حــول
المكانــة المشــروعة الــي تتمتــع بهــا هــذه البرامــج الصغيــرة .قــد الحظنــا أنــه ال ينبــي النظــر إىل أحدهمــا أنــه أفضــل مــن اآلخــر،
وأنــه ينبــي النظــر إليهمــا كخياريــن هاميــن ومتباينَيــن مختلفــة اعتمــا ًدا عــى الســياق .لــذا نقــدم التصيــف التــايل ،الــذي يبــرز الفــرق
بيــن البرمجــة المتكافئــة وغيرهــا مــن البرمجــة مــع وضــع كليهمــا تحــت مظلــة غيــر نظاميــة واســعة.
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الملحق ج .مراجعة التعاريف و شروط االختيار
مصطلحات مرتبطة بالتعليم النظامي

11

الصفحة

المصطلح

تعريف

المصدر

التعليم الرسمي

التعليــم المقــدم يف نظــام المــدارس والكليــات والجامعــات
وغيرهــا مــن مؤسســات التعليــم الرســمي األخــرى الــذي
يشــكل عـ ً
ـادة «ســلمًا» مســتمرًا للتعليــم بــدوامٍ كامــل لألطفــال
والشــباب ،عامـ ًـة مــا يبــدأ مــن ســن  5إىل  7ســنوات ويســتمر
حــى  20و 25ســنة .ويف بعــض الــدول ،تتكــون األجــزاء
العليــا مــن هــذا الســلم مــن برامــج منظمــة للعمــل المشــترك
بــدوام جــزيئ والمشــاركة بــدوام جــزيئ يف النظــام المــدريس
والجامــي العــادي :أصبحــت هــذه البرامــج تُعــرف بالنظــام
المــزدوج أو مــا يعادلهــا مــن مصطلحــات يف هــذه الــدول.
ويشــار إىل التعليــم النظامــي ً
أيضــا بالتعليــم األويل أو انتظــام
التعليــم المــدريس والجامــي العــادي (منظمــة اليونيســكو،
.)1997

الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة .ا لتحقيــق
( .)2013حالــة التقريــر الميــداين :ا لمســتقل
فحــص األدلــة يف تعليــم الشــباب
يف األزمــات والنزاعــات

التعليم الرسمي

يمكــن تعريــف التعليــم الرســمي بأنــه مؤسســات تعليميــة كريستوفرســن ،إم .)2015( .تعليــم 4
منظمــة توجههــا وتعتــرف بهــا حكومــة تضــع منه ً
جــا دراسـي ًا الشــباب الســوريين يف األردن :ن ُ ُهــج
موحــ ًدا ،ممــا يــؤدي إىل اعتــراف رســمي باإلنجــازات مثــل شــاملة لالســتجابة للطــوارئ
الدبلــوم أو درجــة المدرســة الثانويــة .وعـ ً
ـادة مــا يتــم تدريــب
المعلميــن تدريبًــا احترافيًــا يضمــن جــودة البرامــج التعليمية.

التعليم الرسمي

التعليــم ذو الطابــع المؤســي والمعتمــد والمخطــط لــه قائمــة مصطلحــات اليونيســكو/
مــن خــال المنظمــات العامــة والهيئــات الخاصــة المعتــرف التصنيــف الــدويل الموحــد للتعليــم
بهــا ،ويشــكل يف مجملــه نظــام التعليــم الرســمي للبلــد( .إســكد) ()2011
وبالتــايل فــإن برامــج التعليــم الرســمي معتــرف بهــا عــى
هــذا النحــو مــن قبــل الســلطات التعليميــة الوطنيــة ذات
الصلــة أو مــا يعادلهــا  -عــى ســبيل المثــال ،أي مؤسســة
أخــرى بالتعــاون مــع الســلطات التعليميــة الوطنيــة أو شــبه
الوطنيــة .يتكــون التعليــم الرســمي يف الغالــب مــن التعليــم
ّ
األويل .وغالبًــا مــا يُعتــرف بالتعليــم المهــي والتعليــم الخــاص
بــذوي االحتياجــات الخاصــة وبعــض أقســام تعليــم الكبــار
كجــزء مــن منظومــة التعليــم الرســمي .

أوردت بعض البرامج تعريفات منظمة اليونيسكو ،بينما لم تذكر منظمات أخرى أي تعريفات للتعليم غير الرسمي والتعليم البديل عىل اإلطالق .عندما
11
تستشهد الوثائق بتعريف من مصدر مختلف (عىل سبيل المثال ،اليونيسكو) ،فإن هذا غير ممثل هنا.
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مصطلحات ذات صلة بالتعليم غير الرسمي \التعليم البديل
المصطلح

تعريف

المصدر

الوصــول إىل برامــج التعليــم هــذه يه البرامــج التعليميــة الــي قــد تبــدو بالضبــط مثــل برامج باكستر وبيثيك ()2009
البديــل
التعليــم الرســمي يف المدرســة ولكــن ( )iتركــز عــى مجموعــة
مختلفــة مــن المتعلميــن أو ( )iiتعمــل يف مناطــق جغرافيــة
مختلفــة و\أو ( )iiiتقــدم مناهــج وطــرق مختلفــة .الوصــول إىل
برامــج التعليــم البديــل يتضمــن ً
أيضــا البرامــج التعليميــة الــي
توفــر مناهــج قياســية ولكــن يف بيئة غيــر تقليدية (مثــل المدارس
المنزليــة والمــدارس المتنقلــة) .بينمــا يف بعــض األحيــان ،تكــون
المناهــج الدراســية تقليديــة ولكنهــا غيــر شــاملة؛ مثـا ً قــد تكــون
محــدودة بالمــوارد المتاحــة .عــى ســبيل المثــال ،يف كثيــر مــن
األحيــان مــا يســمى المناهــج الشــاملة ال تقــدم مجموعــة
كاملــة مــن العلــوم لعــدم وجــود مختبــر متــاح ،أو قــد يتــم
إدراج الموســيىق رســمي ًا كجــزء مــن المناهــج الدراســية ولكنهــا
ال تقــدم بســبب عــدم وجــود المعلميــن المناســبين.

التعليم البديل

إن المصطلــح الشــامل الــذي يشــير إىل جميــع أنــواع البرامــج
التعليميــة الــي ال تُعتبــر يف الغالــب برامــج تعليميــة رســمية
مــن قبــل الــوكاالت والحكومــات والجهــات المانحــة هــو
التعليــم البديــل .يف كثيــر مــن األحيــان ،إنمــا ليــس حصريًــا ،يتــم
تقديــم برامــج تعليميــة بديلــة خــارج رعايــة الحكومــة الرســمية
ونظــام التعليــم .تشــمل برامــج التعليــم البديــل تلــك المقدمــة
لالجئيــن والنازحيــن داخليًــا ،مــن جانــب الــوكاالت والمنظمــات
غيــر الحكوميــة حيــث ال تكــون جــزءًا مــن نظــام التعليــم يف
البــاد (أي أن البرامــج ال تديرهــا أو تســيطر عليهــا حكومــة البلــد
المضيــف) .تتضمــن ً
أيضــا برامــج التعليــم غيــر الرســمي حيــث
ُ
أن الشــهادة والتصديــق ال تتعمــد تلقائيًــا ،وبرامــج التعليــم أو
ً
ـتجابة الحتياجــات
التوعيــة والتعليــم المخصصــة الــي تكــون اسـ
محــددة متصــورة ،وبرامــج التعليــم يف حــاالت الطــوارئ
قصيــرة األمــد الــي تعتبــر برامــج التجســير (للمنهــج الحقيــي).

الصفحة
29-28

باكســتر وبيثــك ( ،)2009مشــار 29-28
إليــه يف بنــك مصطلحــات
الشــبكة المشــتركة لــوكاالت
التعليــم يف حــاالت الطــوارئ
ً
أيضــا
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التعليم البديل

بديــل للتعليــم الرســمي الــذي يعتمد عــى المــدارس الحكومية.
تســتجيب هــذه البرامــج لمجموعــة مــن احتياجــات تنميــة
الشــباب ،بمــا يف ذلــك اإلندمــاج االجتمــايع ،ومنــع الجريمــة،
وبنــاء الديمقراطيــة ،وتعليــم الفتيــات ،وتنميــة القــوى العاملــة،
والتثقيــف الصحــي ،مــن بيــن أمــور أخــرى كثيــرة .تتســم هــذه
البرامــج باالبتــكار ،وكثــرة الشــركاء مــن القطاعــات الحكوميــة
األخــرى ومــن المجتمــع المــدين ،بمــا يف ذلــك المجتمعــات
المحليــة ،واألعمــال التجاريــة الخاصــة ،والمتطوعين .تســتخدم
جــا ومناه ً
هــذه البرامــج ن ُ ُه ً
جــا غيــر تقليديــة لدرجــة أنهــا ال تكــون
ً
عــادة مــن اســتراتيجيات التعليــم الوطــي (ســيري  ،2004ص.
.)3-2

التعليم األسايس التكمييل

تعــد أنظمــة التعليــم األســايس التكميــي ( )CBEمكملــة هــارت .)2014( .تقريــر مكتــب 2-1
ً
ً
بديــا مــن خــال التعليــم المســاعدة :التعليــم األســايس
طريقــا
لبعضهــا بمعــى أنهــا توفــر
النظامــي ،ولكنهــا تطابــق منهجهــا مــع المنهــج «النظامــي» ،التكميــي
ممــا يســمح للمتعلميــن بالعــودة إىل التعليــم النظامــي يف
مرحلــة مــا .ويشــار إىل هــذه البرامــج أحيانًــا باســم «برامــج
التجســير» (باكســتر وبيثــك  )2009أو البرامــج شــبه النظاميــة
(هوبــرز  ،)2006ألنهــا إدمــاج (إعــادة اإلدمــاج) األطفــال يف
النظــام التعليمــي العــام الســادس ،وهــو الهــدف الرئيــي
للتعليــم األســايس التكميــي .تقــدم العديــد مــن أنظمــة
التعليــم األســايس التكميــي برامــج التعلــم الســريع الــي تركــز
عــى إكمــال التعليــم األســايس يف فتــرة أقصــر ،عــى الرغــم مــن
أن اآلخريــن لديهــم عــدد الصفوف/المســتويات الدراســية ذاتهــا
مثــل النظــام المــدريس المطابــق.

التعليــم
التعليــم

التكمييل/برامــج يُقـ ّ
ـدم التعليــم األســايس التكميــي ،يف بعــض الحــاالت ،جنبًــا
التكميــي
ً
مخصصــا
إىل جنــب مــع توفيــر التعليــم العــادي ،بينمــا يكــون
ً
ومنفصــا يف بعــض الحــاالت .تشــتمل هــذه البرامــج عــى
دورات تدريبيــة أو مــواد دراســية داعمــة ،مثــل التعليــم مــن
أجــل الســام ،وحقــوق اإلنســان ،و مهــارات الحيــاة  ،والــي ال يتم
التطــرق إليهــا بصــورة أساســية يف كثيــر مــن البلــدان.

مؤسســة ماســتركارد19 .)2018( .
التعليــم البديــل وســبل عــودة
الشــباب غيــر الملتحقيــن
بالمــدارس يف أفريقيــا جنــوب
الصحــراء الكبــرى

توفــر برامــج التعليــم المعادلــة مســارات للتعليــم الرســمي
مــن خــال تقديــم مناهــج تــؤدي إىل مؤهــات تعــادل
تلــك المؤهــات المكتســبة مــن خــال برامــج
التعليــم الرســمي  .تســتهدف البرامــج المعادلــة
المنقطعيــن عــن المــدارس االبتدائيــة أو الثانويــة
وتزودهــم بمناهــج موازيــة ،ممــا يشــير إىل أن المتلــي قــد
أثبــت قدرتــه عــى القــراءة والكتابــة والتفكيــر والحســاب عــى
المســتوى الــذي ُقدمــت مــن أجلــه الشــهادة .تختلــف البرامــج
المعادلــة مــن ناحيــة القبــول ،والعمــر ،والمــكان والوتيــرة،
وت ُ ّ
قــدم إمــا وج ًهــا لوجــه أو عــن الطريــق التعليــم عــن بعــد.

مؤسســة ماســتركارد21 .)2018( .
التعليــم البديــل وســبل عــودة
الشــباب غيــر الملتحقيــن
بالمــدارس يف أفريقيــا جنــوب
الصحــراء الكبــرى

برامج التعليم المعادلة
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الوكالــة األمريكيــة للتنميــة رابعًا
الدوليــة .)2013( .حالــة التقريــر
الميــداين :فحــص األدلــة يف
تعليــم الشــباب يف األزمــات
والنزاعــات

استراتيجيات التعلم المرن

اســتراتيجيات التعلــم المــرن ( )FLSهــو مصطلــح شــامل
لمجموعــة متنوعــة مــن البرامــج التعليميــة البديلــة الــي
ً
تهميشــا.
تســتهدف الوصــول إىل الفئــات األكثــر
طبقــت كثيــر مــن الحكومــات ومنظمــات المجتمــع المــدين
اســتراتيجيات التعلــم المــرن يف منطقــة آســيا والمحيــط
الهــادئ .تشــمل اســتراتيجيات التعلــم المــرن التعليــم غيــر
الرســمي ،والتعلــم المســرّع،والبرامج المعادلــة ،والتعليــم
المــرن ،والتعليم/التعلــم البديــل ،والتعليــم التكميــي ويمكــن
تطويرهــا عــى أي مســتوى ويف قطــاع التعليم الفــريع المعين.

مبــادرة بانكــوك التابعــة
اليونيســكو.
لمنظمــة
https//:bangkok.unesco.
org/content/flexiblelearning-strategies-outschool-children-oosc-andyouth

يمكــن تطويــر برامــج مرنــة موازيــة ،يف بلــد يتوفــر فيــه
التعليــم االبتــدايئ واإلعــدادي والثانــوي العــايل مــن
خــال نظــام التعليــم الرســمي ،بمــا يتوافــق مــع ذلــك.
يمكــن بالمثــل تطويــر برامــج عــى المســتوى المهين/االحترايف،
وتقــدم برامــج المعادلــة المهنيــة أو الجامعيــة أو برامــج
الكليــات وبرامــج التعليــم المفتــوح بعــض األمثلــة.
مــا يه مواصفــات اســتراتيجيات التعلــم المــرن؟
الوصــول إىل المحروميــن :تســتهدف اســتراتيجيات التعلــم
ً
تهميشــا وغيــر القادريــن عــى الوصــول
المــرن الفئــات األكثــر
إىل أنظمــة التعليــم الرســمي مــن خــال التعليــم التقليــدي.
المعادلــة :تغــي اســتراتيجيات التعلــم المــرن برامــج التعليــم
غيــر الرســمي المعتــرف بمؤهالتهــا باعتبارهــا مؤهــات معادلــة
للمؤهالت اليت يتم الحصول عليها من خالل التعليم الرســمي .
المرونــة :تعــد اســتراتيجيات التعليــم المــرن «منفتحــة»
مــن ناحيــة القبــول ،والعمــر ،والطريقــة ،والمــدة ،الوتيــرة
والمــكان واختــاف التقديــم مــا بيــن التعليــم وج ًهــا
لوجــه و/أو التعليــم عــن بعــد  ،حســب إمكانيــة الوصــول.
جــودة التعلــم المكثــف :غالبًــا مــا تكــون
اســتراتيجيات التعلــم المــرن مكثفــة ومصممــة
ً
ومدعــوم.
مكثــف
تعلــم
لتقديــم
خصيصــا
المواطنــة العالميــة والتعلــم مــدى الحيــاة :حــوايل  75يف المئة
مــن محتــوى اســتراتيجيات التعلــم المــرن معادلــة لمناهــج
التعليــم الرســمي ،باإلضافــة إىل المهــارات الوظيفيــة والحياتيــة
األخــرى ذات الصلــة الــي تُد َمــج عــى حســب الحاجــة.
التعلّم غير النظامي

أشــكال التعلــم المقصــودة أو المتعمــدة لكنهــا ليســت
مؤسســية .ويه أقــل تنظيمًــا وهيكلــة مــن التعليــم النظامــي
أو غيــر الرســمي  .قــد يشــمل التعلــم غيــر النظامــي أنشــطة
التعلــم الــي تحــدث يف األســرة ،ومــكان العمــل ،والمجتمــع
المحــي ،والحيــاة اليوميــة ،عــى أســاس توجيــه ذايت ،أو عائــي،
أو اجتمــايع.

مصطلحــات
قائمــة
اليونيســكو/التصنيف الــدويل
الموحــد للتعليــم (إســكد)
2011
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التعليم غير الرسمي

األنشــطة التعليميــة الــي ال تتوافــق مــع تعريــف التعليــم
الرســمي (انظــر المدخــل المنفصــل أعــاه) .يحــدث التعليــم
غيــر الرســمي داخــل المؤسســات التعليميــة وخارجهــا ويلــي
احتياجــات النــاس مــن جميــع األعمــار .وال يــؤدي دائمًــا إىل
الحصــول عــى الشــهادة .تتســم برامــج التعليــم غيــر الرســمي
بتنوعهــا ،ومرونتهــا ،وقدرتهــا عــى االســتجابة بســرعة
لالحتياجــات التعليميــة الجديــدة الخاصــة باألطفــال أو
البالغيــن .وغالبًــا مــا تكــون مصممــة لمجموعــات محــددة مــن
المتعلميــن ،مثــل الذيــن تتجــاوز أعمارهــم مســتواهم الدرايس،
أو مــن ال يذهبــون إىل مــدارس نظاميــة ،أو البالغيــن .قــد تكــون
المناهــج مبنيــة عــى التعليــم النظامــي أو ن ُ ُهــج جديــدة .تشــمل
األمثلــة التعلــم التعويــي المسـرّع  ،وبرامــج ما بعد المدرســة،
ومحــو األميــة ،وتعليــم الحســاب .وقــد يــؤدي التعليــم غيــر
الرســمي إىل الدخــول المتأخــر يف برامــج التعليــم الرســمي .
يســمى هــذا تعليــم الفرصــة الثانيــة يف بعــض األحيــان.

التعليم غير الرسمي

تدعــم مبــادرة «التعليــم ال ينتظــر» مجموعــة متنوعــة مــن مبــادرة «التعليــم ال ينتظــر»64 .
مســارات التعليــم غيــر الرســمي ،بمــا يف ذلــك الصفــوف ( .)2018التقريــر الســنوي
التجســيرية والتعويضيــة  ،وبرامــج التعلــم المســرّع  ،وبرامــج
التعليــم المهــي .تســمح فــرص التعليــم غيــر الرســمي لألطفــال
والمراهقيــن بالعــودة إىل التعليــم االعتيــادي أو تمنحهــم فــرص
مواصلــة تعليمهــم مــن خــال التعلــم الســريع أو التدريــب
المهــي.

التعليم غير الرسمي

أي أنشــطة تعليميــة منظمــة ومســتدامة ال تتوافــق تما ًمــا مــع
تعريــف التعليــم الرســمي المذكــور أعــاه .ومــن ثــم قــد يحــدث
التعليــم غيــر الرســمي داخــل المؤسســات التعليميــة وخارجهــا
ويلــي احتياجــات األشــخاص مــن جميــع األعمــار .يمكــن
أن يغــي التعليــم غيــر الرســمي البرامــج التعليميــة لمحــو
أميــة البالغيــن ،والتعليــم األســايس لألطفــال غيــر الملتحقيــن
بالمــدارس ،ومهــارات الحيــاة  ،والمهــارات العمليــة ،والثقافــة
العامــة اســتنا ًدا إىل الســياقات ُ
القطريــة .وال تتبــع برامــج التعليم
ّ
غيــر الرســمي بالضــرورة نظــام ُ
الســلم ،وقــد تتفــاوت يف المــدة.
(اليونيســكو )1997
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الشــبكة المشــتركة لــوكاالت 81
التعليــم يف حــاالت الطــوارئ.
( .)2010النســخة اإللكترونيــة
مــن الحــد األدىن للمعاييــر

الوكالــة األمريكيــة للتنميــة خامسً ا
الدوليــة .)2013( .حالــة التقريــر
الميــداين :فحــص األدلــة يف
تعليــم الشــباب يف األزمــات
والنزاعــات

التعليم غير الرسمي

التعليــم المؤســي ،والمتعمــد ،والمخطــط لــه مــن أحــد
مقدمــي التعليــم .تتمثــل الصفــة المميــزة للتعليــم غيــر
الرســمي يف كونــه إضافــة للتعليــم الرســمي أو بديــل عنــه ،و/
أو مكمــل لــه يف إطــار عمليــة التعلــم مــدى الحيــاة لألفــراد.
وغالبًــا مــا يُقـ ّ َ
ـدم لضمــان حــق الوصــول إىل التعليــم للجميــع.
ويلــي احتياجــات األشــخاص مــن جميــع األعمــار لكنــه ال
يُطبّــق بالضــرورة هيــكل مســار مســتمر ،وقــد يكــون قصيــر األمــد
وعــادة مــا ي ُ ّ
ً
قــدم يف صــورة دورات
و/أو منخفــض الكثافــة،
قصيــرة ،أو ورش عمــل ،أو حلقــات دراســية .وغالبًــا مــا يــؤدي
التعليــم غيــر الرســمي إىل مؤهــات غيــر معتــرف بهــا عــى أنهــا
رســمية أو معادلــة للمؤهــات الرســمية مــن الهيئــات التعليميــة
الوطنيــة أو شــبه الوطنيــة أو حــى بأنهــا مؤهــات عــى اإلطــاق.
يمكــن للتعليــم غيــر الرســمي أن يغــي البرامــج الــي تســاهم
يف محــو أميــة الشــباب والبالغيــن وتعليــم األطفــال غيــر
الملتحقيــن بالمــدارس ،وكذلــك البرامــج المتعلقــة بمهــارات
الحيــاة  ،ومهــارات العمــل ،والتنميــة االجتماعيــة أو الثقافيــة.

ياســوناغا ،إم .)2014( .التعليــم 7
غيــر الرســمي كوســيلة لتلبيــة
احتياجــات التعلــم لألطفــال
والمراهقيــن غيــر الملتحقيــن
بالمــدارس .مبــادرة اليونيســكو
لألطفــال غيــر الملتحقيــن
بالمــدارس .يمكــن االطــاع
عليهــا مــن هنــا
http//:ais.volumesquared.
com/wp-content/
uploads/2015/01/
OOSC-2014-Non-formaleducation-for-OOSC-final.
pdf

التعليم غير الرسمي

«يمكــن تعريــف التعليــم غيــر الرســمي ( )NFEعــى نحــو
فضفــاض بأنــه مبــادرة تعليميــة ‹منهجيــة ومقصــودة ،وعـ ً
ـادة
مــا تكــون خــارج حــدود التعليــم الرســمي ،حيــث ي ُ ّ
عــدل
المحتــوى ليتــاءم مــع احتياجــات المتعلميــن الفريــدة يف
حــاالت خاصــة لتحقيــق بعــض مخرجــات التعلــم المتوقعــة›»
(إيريــري .)2014

مؤسســة ماســتركارد20 .)2018( .
التعليــم البديــل وســبل عــودة
الشــباب غيــر الملتحقيــن
بالمــدارس يف أفريقيــا جنــوب
الصحــراء الكبــرى

التعليم غير الرسمي

غالبًــا مــا يُف َهــم التعليــم غيــر الرســمي حاليًــا عــى أنــه تعلــم
منظــم يحــدث خــارج المؤسســات التعليميــة المعتــرف بهــا.
وغالبًــا مــا يركــز عــى الشــباب غيــر الملتحقيــن بالمــدارس الذيــن
هــم أكبــر ســنًا مــن المشــاركة يف فــرص التعليــم الرســمي
،حيــث يمنــح فرصــة ثانيــة لمــن فاتتهــم الدراســة أو لــم يكملــوا
تعليمهــم ألســباب مختلفــة.

كريستوفرســن ،إم8 .)2015( .
تعليــم الشــباب الســوريين يف
األردن :ن ُ ُهــج شــاملة لالســتجابة
للطــوارئ

التعليم غير الرسمي

التعليــم المؤســي ،والمتعمــد ،والمخطــط لــه مــن أحــد
مقدمــي التعليــم .تتمثــل الصفــة المميــزة للتعليــم غير الرســمي
يف كونــه إضافــة للتعليــم الرســمي أو بديــل عنــه ،و/أو مكمــل لــه
يف إطــار عمليــة التعلــم مــدى الحيــاة لألفــراد .وغالبًــا مــا يُقـ ّ َ
ـدم
لضمــان حــق الوصــول إىل التعليــم للجميــع .ويلــي احتياجــات
األشــخاص مــن جميــع األعمــار لكنــه ال يُطبّــق بالضــرورة هيــكل
مســار مســتمر ،وقــد يكــون قصيــر األمــد و/أو منخفــض الكثافــة،
وعــادة مــا ي ُ ّ
ً
قــدم يف صــورة دورات قصيــرة ،أو ورش عمــل،
أو حلقــات دراســية .وغالبًــا مــا يــؤدي التعليــم غيــر الرســمي
إىل مؤهــات غيــر معتــرف بهــا عــى أنهــا رســمية أو معادلــة
للمؤهــات الرســمية مــن الهيئــات التعليميــة الوطنيــة أو حــى
بأنهــا مؤهــات عــى اإلطــاق .يمكــن للتعليــم غيــر الرســمي أن
يغــي البرامــج الــي تســاهم يف محــو أميــة الشــباب والبالغيــن
وتعليــم األطفــال غيــر الملتحقيــن بالمــدارس ،وكذلــك البرامــج
المتعلقــة بمهــارات الحيــاة  ،ومهــارات العمــل ،والتنميــة
االجتماعيــة أو الثقافيــة.

مصطلحــات
قائمــة
اليونيســكو/التصنيف الــدويل
الموحــد للتعليــم (إســكد)
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