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تمهيد
تأثير ُمد ّمر على توفّر التعليم وجودته لألطفال والمراهقين .يؤدي فقدان األرواح ،وتشريد العائالت ،وإتالف
للنزاعات واألزمات
ٌ
المؤسسات وتدميرها ،إلى عرقلة التعلّم بشدة ،وفي بعض الحاالت ،إنهائه بشكل مفاجئ ودائم.
غالبًا ما تعاني الفتيات والفتيان والنساء والرجال من هذه التأثيرات بشك ٍل مختلف .في البلدان المتضررة من النزاعات ،تزيد
ضا أن نتائج
احتمالية بقاء الفتيات خارج المدرسة بمقدار الضعف عن الفتيات الالئي يعشن في أماكن أخرى 1 .تُظهر البيانات أي ً
تعليم الفتيات تكون األضعف في البلدان المتضررة من النزاعات .وبالفعل ،فإن أربعة من البلدان الخمسة التي بها أكبر فجوات
بين الجنسين في التعليم متأثرة بالنزاعات 2 .ال يقتصر األمر على خسارة الفتيات في التعلم وخطر فقدان أي وظائف مستقبلية
قد يوفرها التعليم لهن ،ولكنهن يواجهن عبئًا أكبر من األعمال المنزلية وأعمال الرعاية ،فضالً عن الزواج المبكر ،وال َحمل،
ضا للتهديدات التي يمكن أن تعرقل فرص التعليم أمامهم .في بعض السياقات،
واالعتداء واالستغالل الجنسيين 3 .يتعرض األوالد أي ً
قد يواجه األوالد التجنيد في القوات المسلحة وأسوأ أشكال عمل األطفال ،أو ترك الدراسة لدعم اقتصاد األسرة .يمكن أن يكون
4
لهذه التجارب عواقب وخيمة على نتائجهم التعليمية وحياتهم.
لكي تكون التدخالت التعليمية مناسبة وفعّالة في حاالت الطوارئ واألزمات الممتدة ،ينبغي أن تطبق تد ّخالت التعليم في حاالت
الطوارئ منظور النوع االجتماعي في كل مرحلة من مراحل البرمجة .يتضمن ذلك معالجة مجموعة من القضايا مثل العنف القائم
على النوع االجتماعي المرتبط بالمدرسة ( )SRGBVوالمعايير التمييزية بين الجنسين التي تعطي األولوية لتعليم األوالد في
مواجهة الصعوبات االقتصادية وانعدام األمن .كما تش ّكل البيئة المدرسية نفسها عوائق تقوم على النوع االجتماعي أمام التعلم،
مثل التوفر المحدود للمعلمات ،ونقص مرافق الصرف الصحي المالئمة ،والمناهج والكتب الدراسية وممارسات المعلمين المتحيزة
من منظور النوع االجتماعي .سيؤدي االنتباه إلى هذه الديناميات للنوع االجتماعي والقيود االجتماعية إلى تحسين التعليم لجميع
نصفة.
السكان المتضررين من األزمات والمساعدة في بناء أنظمة تعليمية شاملة و ُم ِ
في األوضاع المتأثرة باألزمات ،ستستمر المستويات المرتفعة لعدم المساواة بين الجنسين في التعليم في التدهور مع انتشار جائحة
كوفيد 5 .19-تعني الفجوة الرقمية بين الجنسين أن وصول الفتيات إلى اإلنترنت أو التكنولوجيا في مختلف أنحاء العالم سيكون
أق ّل بشكل غير متناسب 6 .في األوضاع المتأثرة باألزمات ،يتضاعف ذلك بسبب محدودية االتصال باإلنترنت والكهرباء ،فضالً
عن تفاقم أعراف النوع االجتماعي التمييزية والمخاوف بشأن السالمة ما يجعل اآلباء يترددون في السماح للفتيات بالوصول إلى
األجهزة 7 .قد يؤدي ذلك إلى حرمان الفتيات من التعلم عبر اإلنترنت ،ومواصلة االتصال بالشبكات االجتماعية ،والوصول إلى
الخطوط الساخنة والدعم الخاص بالعنف الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي.
جراء
في وقت كتابة هذا التقرير ،كان أكثر من مليار متعلم في  143بلدا ً خارج المدرسة ،وذلك بسبب اإلغالق وانقطاع التعلم ّ
جائحة كوفيد .19-بالنسبة للكثيرين ،سيعني ذلك التخلف عن التعلم واحتمال الحاجة إلى برامج ُمكثّفة للّحاق بالركب .على سبيل
المثال ،تُظهر التحليالت أن  %50من الفتيات الالجئات في المدارس الثانوية قد ال يَعُدن إليها عند إعادة فتح الفصول الدراسية
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اليونسكو ( )2015aالتعليم للجميع  :2000-2015االنجازات والتحديات .تقرير الرصد العالمي لمبادرة التعليم للجميع ( ،)EFAباريس :اليونسكو
) NicolaiODI, S., Hine, S., Wales, J (2015التعليم في حاالت الطوارئ واألزمات الممتدة :نحو استجابة ُم ّ
عززَ ة .لندن :المنظمة الدولية لألبواب المفتوحة (.)ODI
الشبكة المشتركة بين الوكاالت للتعليم في حاالت الطوارئ ( )INEE) (2020كوفيد :19-النوع االجتماعي والتعليم في حاالت الطوارئ  -نقاط أساسية ينبغي مراعاتهاhttps://inee.org/blog/ .
covid-19-gender-and-eie-key-points-consider
المنظمة الدولية لصحة األسرة ( )FHI 360الصراع العنيف وعدم المساواة في التعليم :استعراض األدبيات https://www.epdc.org/sites/default/files/documents/Conflict%20
and%20Inequality%20Literature%20Review%20FINAL.pdf
انظر على سبيل المثال :مركز التنمية العالمية :كوفيد 19-وتعليم الفتيات :ماذا نعرف حتى اآلن وماذا نتوقع 2 .تشرين األول /أكتوبر 2020
جسر الفجوة الرقمية بين الجنسين (منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  ،)OECD، 2018في القرن الحادي والعشرين الذي تقوده التكنولوجيا يتطلب تحقيق األهداف العالمية للتنمية جسر الفجوة
الرقمية بين الجنسين (هيئة األمم المتحدة للمرأة)2019 ،
النزوح ،وتعليم الفتيات ،وجائحة كوفيد19-
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من جديد 8 .قد تكون آمال وأحالم األطفال والمراهقين في المستقبل  -وخاصةً الفتيات في البلدان األشد فقرا ً
وتعرضا َ لألزمات  -قد
ّ
تالشت إلى األبد.
إننا نشهد "أزمة داخل أزمة" .في السياقات الهشة بالفعل ،تضيف جائحة كوفيد 19-إلى التحديات الحالية المتعلقة بالطبيعة الممتدة
بشك ٍل متزايد لألزمات .في المتوسط ،يمكن أن يستمر عدم االستقرار الناجم عن األزمة اإلنسانية ألكثر من سبع سنوات 9 .غالبًا
ما تتعايش مبادرات التنمية طويلة األمد مع الجهود المبذولة لتلبية االحتياجات العاجلة الناجمة عن الطفرات غير المتوقعة في
األزمات الممتدة .تُع ّد معالجة عدم المساواة بين الجنسين أمرا ً بالغ األهمية منذ بداية األزمة وعلى مدى السلسلة المتصلة إلى
التعافي والتنمية .تم تطوير حزمة  EiE-GenKitاستجابةً للفجوة القائمة في توفّر األدوات العملية الالزمة لضمان مراعاة
البرمجة التعليمية منظور النوع االجتماعي عبر مجموعة السياقات المتأثرة باألزمات.
ترتكز حزمة  EiE-GenKitعلى المعايير والمبادئ التوجيهية التي تمثل الحد األدنى المعترف به دوليًا ،وهي المورد األول من
نوعه لتوفير مجموعة شاملة من أدوات البرمجة لممارسي التعليم لتعزيز البرمجة ال ُمستجيبة للنوع االجتماعي للتعليم في حاالت
الطوارئ .بنا ًء على األدلة البحثية والممارسات الجيدة ،تسعى حزمة  EiE-GenKitإلى تعزيز مناهج جديدة من شأنها تحفيز
تغيير ملموس في النتائج بشأن النوع االجتماعي والتعليم للمتعلمين الذين يعيشون في أزمات.
ٍ
سا للنزاعات ،فإنه يمكنه أن يعكس مسار عدم المساواة بين الجنسين
عندما يستجيب التعليم لديناميات النوع االجتماعي ويكون حسا ً
ويُش ّكل قوة تحويلية للمجتمعات المحلية والمجتمع بأسْره .تمثّل البرامج في األوضاع المتأثرة باألزمات فرصة للتأثير على أنظمة
تعليم من نوعية
التعليم العتماد استراتيجيات تُعيد صياغة األعراف االجتماعية ومعايير النوع االجتماعي السلبية وتضمن توفير
ٍ
جيدة للجميع .نقدم مجموعة األدوات هذه لتمكين الممارسين من تنفيذ تد ّخالت مناسبة ومصممة جيدًا يمكنها تحقيق هذه الرؤية
ومساعدة الفتيات والفتيان والنساء والرجال على االزدهار والتطلع إلى مستقبل أكثر إشراقًا.

© UNICEF/UN033696/Arcos
 .Esmeraldas, Ecuador, 2016األطفال والمراهقون الذين
يعيشون في ملجأ مويسني  3في مويسني في ورشة عمل حيث
ينشئون صحيفة ،كوسيل ٍة للتعبير عن العداوات والمواقف العنيفة التي
يواجهونها كل يوم وتوضيحها.
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المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين ( )UNHCR) (2020معا ً من أجل تعليم الالجئين
منظمة بالن إنترناشيونال  .2019المتوسط هو  9سنوات  -أي بزيادة عن المتوسط في عام  2014الذي بلغ  5.2سنوات.
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شكر وتقدير
ٌ
ُ
تشاور خالل الفترة  2020-2019تض ّمنت مراجعة أكثر من
ط ّ ِورت حزمة  EiE-GenKitمن خالل مراجعة مكثفة وعملية
ٍ
 180من الموارد الحالية للتعليم في حاالت الطوارئ والنوع االجتماعي ،و ُمدخال ٍ
ت من أكثر من  80خبيرا ً على المستوى العالمي
واإلقليمي والقُطري في مجال النوع االجتماعي والتعليم في حاالت الطوارئ وأصحاب المصلحة اآلخرين.
أجرت أمانة مبادرة األمم المتحدة لتعليم الفتيات ( )UNGEIأعمال البحوث والتطوير لهذا المورد بقيادة إميلي ريس سميث،
وقامت بتأليفه جولييت مايرز وكاثرين مور .كانت عايدة أورجوكا ( )ECWونورا فيليس ( )UNGEIمن المساهمين الرئيسيين.
تود أمانة مبادرة األمم المتحدة لتعليم الفتيات أن تعرب عن شكرها الخاص لألشخاص التالية أسماؤهم على مساهماتهم الفنية
كمحررة.
الهامة :هيلين بينوك ،وجورجي يو كولين بيسينا ،والندون نيوباي ،وناتكو جيريس ،وبيوتر بافالك ،وإلنجريد لويس
ّ
تود مبادرة األمم المتحدة لتعليم الفتيات ومبادرة التعليم اليمكنه االنتظار اإلعراب عن شكرهما العميق لألشخاص التالية أسماؤهم
لمساهمتهم القيّمة من خالل المشاركة في المشاورات :أليسون أندرسن (كلية الشؤون الدولية والعامة بجامعة كولومبيا) ،إيما
جريملي ومارك ثورب (إدارة التنمية الدولية) ،إيفا ماريتا رين-كويستينين (المعونة الكنَسية الفنلندية) ،تارا بينتر (الشؤون
العالمية ،كندا) ،ديا نيجهون (التحالف العالمي لحماية التعليم من الهجمات) ،أنتوني نوالن (مجموعة التعليم العالمية) ،هيذر
بار (هيومن رايتس ووتش) ،كاثرين ديفيس (لجنة اإلنقاذ الدولية) ،أنيتا أناستاسيو (مؤسسة  ،)LEGOماري أولمان (تحالف
تحريك العقول) ،سونيا غوميز (المجلس النرويجي لالجئين) ،يوالند ميلر-غراندفو (مؤسسة أوباما) ،جيفري داو ،ماري تاماجنان
وماري جرير (منظمة إنقاذ الطفولة) ،نينا غورا (منظمة إنقاذ الطفولة الدولية) ،مارينا لوبيز (منظمة  ،)RETجوستين ساس
(اليونسكو) ،إلين ماري الدقّا وجينيفر روبرتس (المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين) ،آنا نييتو وآنا فالينتي وبريا
مروة (اليونيسف) ،جوين هينر وجيمس روغان (شبكة التعليم في األزمات والصراعات ،الوكالة األمريكية للتنمية الدولية) ،آشلي
هندرسون (الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ،فريق التعليم في األزمات والنزاعات).
تود مبادرة األمم المتحدة لتعليم الفتيات بالشراكة مع مبادرة التعليم ال يمكنه االنتظار اإلعراب عن شكرهما الخاص لألشخاص
التالية أسماؤهم الذين شاركوا في المشاورات و /أو قدموا ُمدخالت مهمة في إطار عملية المراجعة :لوت رينو (منظمة ،)CARE
إيمي فوالن (منظمة  ،)Concern Worldwideأنفال ساقب (إدارة التنمية الدولية  -تحدي تعليم الفتيات) ،غراهام النغ،
موريتس سبويلدر ( ،)ECWفانيا بيرويت (الشؤون العالمية ،كندا) ،ألكسندر واكسمان ،أربانا باندي ،إليسا راديسون ،كارينا
كليفان ،كمال ألب ،لوكا فراشيني ،ماكنزي مونسيريز ،ماريا أغنيسي جيوردانو (مجموعة التعليم العالمية) ،كاتيا أورتيغا فيالنويفا
(مشروع  ،)IASC GenCapمارغريت سينكلير (مستقلة) ،لورا دافيسون ،لورين جيركن ،ناتالي براكيت (شبكة ،)INEE
شارلوت باير ،إلس أوسترجارد وإيرين فريدريكسون (أوكسفام) ،خوشبو باتيل ،نافيساتو فاي (بالن إنترناشيونال ،كندا) ،كيرين
سيمونز (بالن إنترناشيونال ،المملكة المتحدة) ،ماريان هودجكين (منظمة إنقاذ الطفولة ،الدنمارك) ،جيس أودي (مؤسسة إنقاذ
الطفولة ،المملكة المتحدة) ،ليزا بندر ،راشيل كوبر (اليونيسف) ،سنا جيالسي (األونروا) ،كارولين كينان (منظمة طفل الحرب،
كندا) ،سوجاتا بوردولوي ( ،)UNGEIآنا مورو ،الين كوبينز ،توم فاندينبوش (الرابطة الفلمنكية للتعاون اإلنمائي والمساعدة
الفنية  ،)VVOBوزارمينا ساتاري (منظمة رصد الحقوق األساسية  -أفغانستان .)WBRAO

قام بتخطيط وتصميم هذا المنشور دان بومليت ،وكالة .The Space Room
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 .1مقدمة

© UNICEF/UN0367671/Arcos
منطقة بوركيو ،راتاناكيري ،كمبوديا.2020 ،
مورن سامبو 27 ،عاماً ،معلمة في مدرسة القرية االبتدائية في تروم ،حيث تقوم بتدريس المتعلمين من ذوي اإلعاقة.
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 1.1مقدمة لحزمة الموارد EiE-GenKit
 1.1.1الغرض من حزمة الموارد EiE-GenKit
حزمة  EiE-GenKitهي مجموعة من األدوات والتوجيهات العملية التي تساعد الممارسين على ضمان أن تكون التدخالت
والبرامج التعليمية في حاالت الطوارئ ( )EiEمستجيبة للنوع االجتماعي  1وشاملة .تشجع المواد أخذ النوع االجتماعي في
االعتبار عبر المراحل المختلفة لدورة برامج التعليم في حاالت الطوارئ  2وعبر التدخالت المواضيعية في التعليم في حاالت
الطوارئ التي تربط مابين الجهود اإلنسانية واإلنمائية وجهود بناء السالم في قطاع التعليم .تستند حزمة  EiE-GenKitإلى
المعايير الدنيا والمبادئ التوجيهية المعترف به دوليًا وتتواءم بشكل وثيق مع دليل النوع االجتماعي للعمل اإلنساني للجنة الدائمة
المشتركة بين الوكاالت ( ،)IASCوالمعايير الدنيا للتعليم والمذكرة التوجيهية بشأن النوع االجتماعي  -وكالهما للشبكة المشتركة
بين الوكاالت للتعليم في حاالت الطوارئ (.)INEE
يعتمد المورد على األدوات والعمليات القطاعية الحالية ،ما ي ّ
ُعزز النُّ ُهج المؤسسية الحالية لتصميم وتنفيذ وتقييم التدخالت الشاملة
والمستجيبة للنوع االجتماعي في التعليم في حاالت الطوارئ .يصف الملحق  9.2هذه العمليات والطرائق الرئيسية ،بما في ذلك
مجموعة التعليم العالمية التابعة للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت ()IASC؛ و استراتيجية تعليم الالجئين و نموذج تنسيق
شؤون الالجئين للمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين؛ و إطار السياسات والمساءلة بشأن النوع االجتماعي لمبادرة
التعليم ال يمكنه االنتظار ()ECW؛ ومقاربات النوع االجتماعي من الشراكة العالمية للتعليم ( )GPEو الشبكة المشتركة بين
الوكاالت للتعليم في حاالت الطوارئ (.)INEE

 1.1.2الجمهور ال ُمستهدَف
تستهدف حزمة  EiE-GenKitالجهات الفاعلة في حقل التعليم في مجاالت العمل اإلنساني واإلنمائي على المستوى الدولي
والوطني والمنخرطة في جهود التأهب ،واالستجابة ،والتعافي ،والتنمية .ويشمل ذلك العاملين في مجال التعليم ،ومديري
صصين الفنيين ،والمسؤولين عبر الحكومات ،والمنظمات غير الحكومية
برامج التعليم في حاالت الطوارئ ،وغيرهم من المتخ ّ
( ،)NGOsوالوكاالت الدولية ،والجهات المانحة .حزمة  EiE-GenKitمو ّجهة للممارسين ،بما في ذلك المشاركين في
مجموعات التعليم والتنسيق أو مجموعات العمل القطاعية على المستويات العالمية واإلقليمية والوطنية ودون الوطنية.
تُع ّد حزمة  EiE-GenKitبمثابة مرجع أساسي وأداة مناصرة لقادة التعليم عبر القطاعات اإلنسانية واإلنمائية .يمكن للحزمة دعم
القادة لتيسير عمليات التخطيط والتنسيق بين الوكاالت وضمان تخصيص الموارد الكافية للتعليم في حاالت الطوارئ المستجيب
للنوع االجتماعي على المستويات الوطنية أو دون الوطنية أو على مستوى الوكاالت.

1
2

تقدم حزمة  EiE-GenKitالتوجيهات والموارد لضمان استجابة التعليم في حاالت الطوارئ للنوع االجتماعي لضمان مالءمته ألوسع نطاق ممكن من السياقات والتدخالت .يُرجى مراجعة القسم
 1.2.2لمزيد من التفاصيل.
ص ّممت حزمة  EiE-GenKitحول دورة لبرنامج للتعليم في حاالت الطوارئ .هذا مقتبس من دورة البرنامج اإلنساني .اعتمدت حزمة  EiE-GenKitهذا المصطلح لوصف المراحل الرئيسية
ُ
لبرمجة التعليم في حاالت الطوارئ على طول سلسلة التنمية اإلنسانية.
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 1.1.3السياقات التي تُستخدَم فيها أدوات حزمة EiE-GenKit
تجمع حزمة  EiE-GenKitبين الموارد التي تشمل البرمجة اإلنسانية والتنموية وبناء السالم  -والتي تُعرف باسم "الرابطة
ضا للخطر.
الثالثية" .تُر ّكز اإلجراءات على أعمال الوقاية والتأهب واالستجابة لألزمات ،وال سيما بالنسبة للسكان األكثر تعر ً
ويوافق ذلك االتجاه القائل بأن األزمات أصبحت أطول أمداً .يمكن تطبيق حزمة  EiE-GenKitعلى طيف عريض من األزمات،
ابتدا ًء من األزمات الحادة إلى األزمات الممتدة ،وكذلك في سياقات التنمية .األدوات والتوجيهات مص ّممة لالستخدام مباشرةً ،أو
يمكن تكييفها أكثر بواسطة الجهات الفاعلة الوطنية العاملة عبر أنواع مختلفة من حاالت الطوارئ اإلنسانية واألزمات الممتدة،
مثل النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية وتف ّ
شي األمراض.
تؤكد حزمة  EiE-GenKitعلى أهمية المشاركة النّ ِشطة من قِبَل جميع أعضاء المجتمعات المتضررة .ويشمل ذلك ضمان
المشاركة ال ُمجدِية للفتيات والنساء جنبًا إلى جنب مع الفتيان والرجال .ويعني ذلك العمل بنشاط لشمول األشخاص الذين يعترض
مشاركت َهم المزي ُد من العوائق ،مثل األشخاص ذوي اإلعاقة وذوي المشكالت الصحية ،وأولئك الذين ينتمون إلى األقليات الثقافية
واللغوية ،وأولئك الذين ينتمون إلى الفئات األقل دخالً.

© UNICEF/UN0380036/Panjwani
 .Ahmedabad, Gujarat, India, 2020أحمد أباد،
غوجارات ،الهند .2020 ،تحاول جيتوسنا مساعدة ابنتها هينال
على مواكبة الدراسة عبر اإلنترنت أثناء إغالق المدارس خالل
جائحة كوفيد.19-
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الشكل  :1.1الرابطة الثالثية

3

التنموي

العمل التنموي المراعي
للرابطة الثالثية

اإلنساني

الرابطة بين اإلنساني
والتنموي

العمل اإلنساني المراعي
للرابطة الثالثية

الرابطة الثالثية بحزمة
EiE-GenKit
الرابطة بين العمل
التنموي وبناء السالم

الرابطة بين العمل
اإلنساني وبناء السالم

جهود بناء السالم المراعية
للرابطة الثالثية

السالم

3

المصدر :مقتبس من )" Howe, P (2019الرابطة الثالثية :نهج محتمل لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة؟"
التنمية العالمية ،المجلد https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0305750X19302773?via%3Dihub .124
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 1.1.4كيفية استخدام حزمة EiE-GenKit
تتألف هذه المقدمة من خمسة أجزاء:
•يُقدّم الجزء  1.1لمحة عامة عن حزمة .EiE-GenKit
•يُسلّط الجزء  1.2الضوء على المفاهيم والمصطلحات الرئيسية ذات الصلة لضمان استجابة برامج التعليم في حاالت
الطوارئ للنوع االجتماعي ومعالجتها قضايا المساواة الشاملة والشمول والحماية.
•يعرض الجزء  1.3دورة برنامج التعليم في حاالت الطوارئ ،وكيف تتالءم األجزاء الرئيسية من حزمة  EiE-GenKitمع
كل مرحلة من مراحل تلك الدورة.
•يُوضّح الجزء  1.4المعايير والمبادئ التوجيهية األساسية التي تستند إليها حزمة .EiE-GenKit
•يُوضّح الجزء  1.5كيف يتواءم مؤشر النوع االجتماعي مع العمر ( )GAMوتدابير المساواة بين الجنسين ( )GEMsللجنة
الدائمة المشتركة بين الوكاالت ( )IASCمع كل أداة من أدوات حزمة .EiE-GenKit
ماذا تقرأ ومتى:
•يجب قراءة الجزئين  1.1و  1.2قبل بدء العمل على برنامج جديد ،وكجزءٍ من التوجيه المبدئي للموظفين والشركاء.
•يُقدّم الجزء  1.3نظرة عامة على المحتويات الكاملة لحزمة  .EiE-GenKitويجب قراءته قبل استخدام حزمة EiE-
 ،GenKitحيث يُو ّجه ال ُمستخدِم إلى األقسام ذات الصلة.
•يمكن استخدام كل قسم أو أداة في حزمة  EiE-GenKitكمنت َج مستقل ،حسب احتياجات المستخدم ومرحلة التنفيذ.
•يجب عليك قراءة القسم ذي الصلة قبل البدء في كل مرحلة من مراحل تصميم البرنامج ،أو إنجازه ،أو رصده ،أو تقييمه.
بقية حزمة ُ EiE-GenKitمرتّبة ترتيبًا زمنيًا وفق دورة برنامج التعليم في حاالت الطوارئ.
يناظر كل قسم من الحزمة مرحلةً من مراحل تلك الدورة ويتضمن األدوات ذات الصلة بتلك المرحلة.
ستجد الجدول الزمني لدورة البرنامج اإلنساني في الملحق .9.3
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كل أداة تحتوي على

روابط للمعايير الدنيا للشبكة المشتركة بين الوكاالت للتعليم
في حاالت الطوارئ ()INEE
معلومات عن المستخدمين األساسيين المقصودين
الغرض ،مقدمة ،معلومات أساسية
اإلجراءات المستجيبة للنوع االجتماعي
عالمات دليلية لألقسام ذات الصلة في حزمة EiE-GenKit
عالمات دليلية لألدوات ذات الصلة في حزمة EiE-GenKit
إشارات إلى الموارد األساسية
مراجع إضافية للقراءة
رموز تحدد أجزاء ُمعيَّنة من حزمة
 EiE-GenKitمص ّممة لالستخدام في حاالت األزمات
الحادة مقابل األزمات الممتدة.
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 1.2شرح النوع االجتماعي في التعليم في حاالت
الطوارئ
فيما يلي ملخص للمفاهيم والمصطلحات األساسية التي تساعدنا على فهم أهمية المساواة بين الجنسين في تدخالت وبرامج التعليم
في حاالت الطوارئ .يسرد الملخص المصطلحات بشأن النوع االجتماعي ،والمساواة ،والبرمجة اإلنسانية ()1.2.1؛ ويستكشف
المشاكل التعليمية الرئيسية التي تؤثر على الفتيات والفتيان والنساء والرجال في حاالت الصراع واألزمات؛ ()1.2.2؛
ويصف القضايا الشاملة التي ينبغي أخذها في االعتبار جنبًا إلى جنب مع النوع االجتماعي في برامج التعليم في حاالت
الطوارئ (.)1.2.3

 1.2.1المصطلحات والتعريفات الرئيسية المتعلقة بالنوع االجتماعي
تشرح هذه القائمة المصطلحات المستخدمة في المقدمة .انظر الملحق  9.1لالطالع على قائمة مرجعية كاملة بالمصطلحات
والتعريفات المستخدمة في جميع األقسام واألدوات.
النوع االجتماعي :الهويات والصفات واألدوار المبنيّة اجتماعيا ً للفتيات والفتيان والنساء والرجال ،والمعنى االجتماعي والثقافي
لهذه االختالفات البيولوجية .تؤدي هذه الهويات والقيم إلى عالقات يحكمها التسلسل الهرمي بين الفتيات والفتيان ،والنساء
والرجال ،وتوزيع السلطة والحقوق لصالح الرجال وإلحاق الضرر بالنساء .يتأثر هذا الوضع االجتماعي للفتيات والفتيان والنساء
والرجال بالعوامل السياسية ،واالقتصادية ،والثقافية ،واالجتماعية ،والدينية ،واأليديولوجية ،والبيئية ،ويمكن تغييره من خالل
4
الثقافة والمجتمع والجماعات.
المساواة بين الجنسين :الحقوق والمسؤوليات والفرص المتساوية للفتيات والفتيان والنساء والرجال .ال تعني المساواة أن النساء
ذكرا .تعني
والرجال متماثلون ،ولكن أن حقوق ومسؤوليات وفرص النساء والرجال ال تعتمد على ما إذا كانوا قد ُولدوا أنثى أم ً
المساواة بين الجنسين أخذ مصالح واحتياجات وأولويات ك ٍّل من النساء والرجال في االعتبار ،مع االعتراف بتنوع المجموعات
المختلفة من النساء والرجال .المساواة بين الجنسين ليست قضية نسائية ولكنها تهم جميع الفتيات والفتيان والنساء والرجال.
المساواة بين المرأة والرجل هي في الوقت نفسه قضية من قضايا حقوق اإلنسان وشرط مسبق للتنمية المستدامة التي تركز على
5
ومؤشر لها.
الناس
ٌ
اإلنصاف بين الجنسين :عملية زيادة اإلنصاف وتعزيز العدالة للفتيات والفتيان والنساء والرجال فيما يتعلق بالمزايا وإمكانية
الوصول وتوفير االحتياجات .يمكن للتدابير الخاصة المؤقتة تعزيز اإلنصاف ،وقد تكون ضرورية للتعويض عن التحيز أو التمييز
التاريخي أو المنهجي .ومع ذلك ،في الوضع المثالي ،يجب أن تتجاوز هذه التدابير مفهوم اإلنصاف لتدعم التقدم نحو تحقيق
المساواة الكاملة .ال ينبغي بحا ٍل من األحوال أن يحل العمل على اإلنصاف بين الجنسين محل التغييرات المنهجية األوسع المطلوبة
لتحقيق المساواة الجوهرية بين الجنسين.
التمييز على أساس الجنس :أي وضعٍ يُعا َمل فيه الناس بشكل مختلف وغير عادل بسبب جنسهم .عادة ً ما يؤثر التمييز على أساس
الجنس على النساء أكثر من الرجال .حتى وإن لم يكن ذلك متع َّمدًا ،يحدث التمييز مع أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد ي ُحد من حقوق

4

" ،CEDAW/C/GC/28التوصية العامة رقم  28للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بشأن االلتزامات األساسية للدول األطراف بموجب المادة  2من اتفاقية القضاء على جميع أشكال
التمييز ضد المرأة (سيداو)" ،2010 ،الفقرة .5

5

هيئة األمم المتحدة للمرأة" ،مفاهيم وتعريفات"
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ً
تمييزا ضد المرأة إذا أدّت إلى إنكار حقوق
اإلنسان والحريات األساسية .قد تشكل المعاملة المتماثلة أو المحايدة للنساء والرجال
6
المرأة ألنه لم يكن هناك اعتراف بالضرر القائم على أساس الجنس وبعدم المساواة التي تواجهها المرأة بشك ٍل ُمسبق.
أعراف النوع االجتماعي :القواعد غير الرسمية والمعتقدات المشتركة التي تُميّز السلوك المتوقع على أساس الجنس في نقاط
زمنية معينة وفي سياقات اجتماعية معينة .قد يؤدي السلوك المقيَّد بتوقعات النوع االجتماعي إلى نتائج غير عادلة 7 .تتطور
أعراف النوع االجتماعي وتتغير بمرور الوقت .قد تؤدي فترات الطوارئ أو الضعف إلى "تراجع" التغييرات التي تحدث في
أعراف النوع االجتماعي ،حيث يعتمد الناس على المعايير والتوقعات القديمة ،ما يؤدي إلى تعليق التغيير التدريجي.
يُراعي النوع االجتماعي :يقر بأوجه عدم المساواة بين الجنسين ولكنه ال يعالجها بقوة.

8

يستجيب للنوع االجتماعي :يُحدد ويعالج االحتياجات المختلفة للفتيات والفتيان والنساء والرجال لتعزيز النتائج المتساوية.

9

يُح ِدث تغييرات تحويلية بشأن النوع االجتماعي :يسعى صراحةً إلى معالجة عدم المساواة بين الجنسين وتمكين السكان
المحرومين( 10 .لمعرفة المزيد عن مفاهيم مراعاة النوع االجتماعي ،أو االستجابة له ،أو إحداث تغييرات تحويلية بشأنه عبر
سلسلة النوع االجتماعي ،انظر القسم ).1.2.2.1
التقاطع :يرتبط التمييز القائم على النوع االجتماعي ارتبا ً
طا وثيقًا بالعوامل األخرى التي تؤثر على النساء والفتيات ،مثل ال ِعرق،
واإلعاقة ،واإلثنية ،والدين أو المعتقد ،والصحة ،والمركز االجتماعي ،والعمر ،والطبقة االجتماعية ،والطائفة ،والتوجه الجنسي،
والهوية الجنسية .قد يؤثر التمييز على أساس الجنس أو النوع االجتماعي على الفتيات والنساء المنتميات إلى هذه المجموعات
بدرجات مختلفة أو بطرق مختلفة عن الفتيان والرجال 11 .يعني التفكير المتقاطع رؤية الهويات الكاملة لألشخاص ومجموعة
الحواجز التي يواجهونها.
العنف الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي ( ،)SGBVبما في ذلك العنف القائم على النوع االجتماعي المرتبط
بالمدرسة ( :)SRGBVمصطلح شامل ألي فعل ضار يُرتكب ضد إرادة الشخص بنا ًء على الفروق االجتماعية المنسوبة (النوع
االجتماعي) .ير ّكز مصطلح العنف الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي ( )SGBVعلى بُعد النوع االجتماعي لهذه
األنواع من األفعال .يشمل العنف الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي" :العنف الجنسي ،بما في ذلك االستغالل واالعتداء
الجنسيين ،واإلكراه على الدعارة ،والزواج القسري وزواج األطفال ،واالغتصاب ،وال َحمل القسري؛ والعنف المنزلي والعائلي،
بما في ذلك العنف الجسدي ،والعاطفي ،والنفسي ،والجنسي ،والحرمان من الموارد أو الفرص؛ والممارسات الثقافية أو التقليدية
الضارة ،بما في ذلك تشويه /بتر األعضاء التناسلية األنثوية ( ،)FGM/Cوجرائم الشرف ،ووراثة األرامل" 12 .يشمل العنف القائم
على النوع االجتماعي المرتبط بالمدرسة ( )SRGBVأعمال العنف الجنسي أو الجسدي أو النفسي أو التهديدات التي تحدث في
المدرسة وحولها ،والتي تُرتكب نتيجةً ألعراف النوع االجتماعي وقوالبه النمطية ،وتُفرض من خالل ديناميات غير متكافئة للقوى.

" ،CEDAW/C/GC/28 6التوصية العامة رقم  28للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بشأن االلتزامات األساسية للدول األطراف بموجب المادة  2من اتفاقية القضاء على جميع أشكال
التمييز ضد المرأة (سيداو)" ،2010 ،الفقرة .5
 7استعراض أدبيات اليونيسف حول التنشئة االجتماعية للنوع االجتماعي ،إعداد ليدي سميث لالستشارات في  2018لمقر اليونيسف.
 8اليونيسف ( )2018مجموعة أدوات االستعراض البرنامجي للنوع االجتماعي
 9المرجع نفسه.
 10المرجع نفسه.
" ،CEDAW/C/GC/28 11التوصية العامة رقم  28للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بشأن االلتزامات األساسية للدول األطراف بموجب المادة  2من اتفاقية القضاء على جميع أشكال
التمييز ضد المرأة (سيداو)" ،2010 ،الفقرة .18
 12الشبكة المشتركة بين الوكاالت للتعليم في حاالت الطوارئ ( )2019مذكرة توجيهية حول النوع االجتماعي  ,ص.56 .
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 1.2.2القضايا والمفاهيم الرئيسية بشأن النوع االجتماعي في التعليم في حاالت الطوارئ
فيما يلي نظرة عامة على المعلومات األساسية التي ستساعدك على تطبيق التوجيهات واألدوات الواردة في األقسام الالحقة من
حزمة .EiE-GenKit
تواجه الفتيات والفتيان والنساء والرجال عوائق مختلفة في طريق الوصول والمشاركة في التعليم اآلمن والجيد .ويشمل
ذلك الفقر ،على سبيل المثال ،التكلفة المباشرة للتعليم وتكلفة الفرصة البديلة لعدم استخدام عمالة األطفال؛ وعدم كفاية المرافق
والخدمات ،مثل تلبية احتياجات الصرف الصحي للفتيات ،وممارسات التدريس غير المالئمة التي يمكن أن تعزز الصور النمطية
للنوع االجتماعي وتستبعد مجموعا ٍ
دورا مركزيًا في التعليم .تعمل
ت معينة .تؤدي أعراف النوع االجتماعي واألعراف االجتماعية
ً
المواقف والمعتقدات الثقافية على إدامة الزواج المبكر ،والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي ،وإعطاء أولوية
منخفضة لتعليم الفتيات .غالبًا ما يعني ذلك أن تواجه الفتيات والنساء عوائق متعددة أمام التعليم بسبب عدم المساواة والتمييز بين
الجنسين.
يمكن للنزاعات واألزمات زيادة هذه العوائق للفتيات والفتيان والنساء والرجال بطرق مختلفة .تواجه الفتيات والفتيان والنساء
والرجال النزاعات واألزمات بشكل مختلف خالل حياتهم ،ما يؤثر على احتياجاتهم التعليمية ومشاركتهم في التعليم والتدريب
والتقدم بعد التحاقهم.
تشير البيانات إلى أن الفتيات ،بشك ٍل عام ،يتخلفن عن األوالد عبر مؤشرات التعليم في البلدان المتضررة من األزمات .تُع ّد نتائج
تعليم الفتيات األضعف في السياقات المتأثرة بالنزاعات ،حيث تظهر اآلثار المتقاطعة للفقر والجنس واضحةً بشك ٍل خاص (انظر
عرضةً بمرتين ونصف للبقاء خارج المدرسة من األوالد في هذه المناطق 13 .تشير
الشكل  1.2في القسم  .)1.2.2الفتيات أكثر ُ
التوقعات إلى أنه بحلول عام  ،2030ستكون فتاة واحدة فقط من كل  3فتيات قد أكملن تعليمهن الثانوي في البلدان المتضررة من
األزمات؛ ولن تستطيع فتاة من كل  5فتيات في البلدان المتضررة من األزمات قراءة جملة بسيطة؛ وستتلقى الفتيات في البلدان
14
المتضررة من األزمات في المتوسط  8.5سنوات فقط من التعليم في حياتهن.
ضا لمخاطر متعددة يمكن أن تؤثر على فرص التعليم والمساواة بين الجنسين .رغم أن األدلة المتاحة
يتعرض الفتيان والرجال أي ً
ضررا على الفتيان .على سبيل
محدودة ،فإن البيانات من سياقات محددة تشير إلى أن النزاعات واألزمات يمكن أن تكون أكثر
ً
المثال ،أثناء النزاعات في بوروندي وتيمور  -ليشتي ،كان الفتيان أكثر عرضة لالنقطاع عن المدرسة مقارنةً بالفتيات بسبب
التجنيد في القوات المسلحة

15

أو الضغط من أجل الحصول على عم ٍل مدفوع األجر.

16

ضا أن تؤدي فرص التعليم المحدودة للفتيان إلى تقويض األهداف األوسع نطاقًا للمساواة بين الجنسين .أظهرت البحوث أن
يمكن أي ً
الرجال األقل تعليما ً هم أكثر عرضةً ألن تكون لديهم آراء تمييزية بشأن النوع االجتماعي .إنهم يكونون على األرجح أكثر عنفا ً
في المنزل وأقل مشاركةً في رعاية األطفال 17 .يمكن أن تؤدي خيارات التعليم منخفضة الجودة وغير ذات الصلة بحياة األوالد
يقوض السالم
والرجال إلى جعلهم أكثر ُ
عرضةً الستراتيجيات التكيّف السلبية على الصعيدين االجتماعي واالقتصادي ،ما قد ّ
واالستقرار.

18

في الحاالت التي تصبح فيها التوقعات النمطية للفتيان والرجال على أنهم "ال ُمعيلون وال ُحماة" غير قابلة للتحقيق

 13اليونسكو ( )2015تقرير الرصد العالمي لمبادرة التعليم للجميع ( .)EFAالتعليم للجميع  :2015-2000االنجازات والتحديات .باريس :اليونسكو.
 14بالن إنترناشيونال (ُ )2019مستبعَدات ،ومتخلفات عن الركب :التعليم الثانوي للفتيات المراهقات في األزمات .لندن :بالن إنترناشيونال
 15وجد التحالف العالمي لحماية التعليم من الهجمات ( )GCPEAأدلة موثقة على تجنيد األطفال في القوات المسلحة في  16بلدا ً على األقل.
انظرhttp://eua2018.protectingeducation.org/#child-recruitment :
 Justino, P., Leone, M., & Salardi, P. (2011) 16التعليم والتعافي من الصراعات :حالة تيمور ليشتي ،شبكة األسر المعيشية في خضم الصراع ( ،)HiCNورقة عمل 100 Verwimp,
) P. & Van Bavel, J. (2011التعليم ،والصراع العنيف ،والنوع االجتماعي في بوروندي ،شبكة األسر المعيشية في خضم الصراع ( ،)HiCNورقة عمل 101
 17اليونسكو ( )2015تقرير الرصد العالمي لمبادرة التعليم للجميع ( :)EFAالتعليم للجميع  :2000-2015االنجازات والتحديات ،باريس :اليونسكو.
 18اليونسكو ( )2016موجز عن النوع االجتماعي والتعليم وبناء السالم :القضايا الناشئة من "التعلم من أجل السالم" ،نيويورك :اليونيسف.
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(غالبًا ما يزداد الوضع سو ًءا بسبب العوامل المتعلقة بالصراع واألزمات مثل الفقر) ،يمكن أن يدفعهم ذلك إلى تبنّي استراتيجيات
التعرض للتجنيد في القوات والجماعات المسلحة ،والسرقة
بديلة للتكيّف ،بما في ذلك الجريمة والعنف .تشمل األمثلة على ذلك
ّ
والسطو ،والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي كوسيلة للتغلب على الصعوبات االقتصادية وإعادة تأكيد القوة
والذكورة .عندما تقلل النزاعات واألزمات من الوصول إلى فرص تعليمية جيدة و ُمجدية للفتيان والرجال ،يمكن أن يؤدي ذلك إلى
زيادة تقويض السالم واالستقرار والجهود المبذولة لتعزيز المساواة بين الجنسين.
يمكن أن تكون العوائق التي تحول دون وصول الفتيات والفتيان والنساء والرجال إلى التعليم والمشاركة فيه نتيجةً مباشرة
تتكرس األعراف
للنزاعات واألزمات ،مثل الهجمات ال ُمو ّجهة واألضرار الجانبية والنزوح ،أو نتيجةً غير مباشرة حيث
ّ
االجتماعية وأعراف النوع االجتماعي التمييزية .يمكن تحديد العوائق على مستويات الفرد ،والعالقات ،والمجتمع ،والمؤسسات.
يُلقي الجدول 1.1
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نظرة عامة على أمثلة للعوائق المباشرة وغير المباشرة على كل مستوى.

© UNICEF/UNI340655/Tesfaye
في عام  ،2020تحضر سيهين مريم 17 ،عاماً ،طالبة في الصف
الثاني عشر ،دروسًا عبر الراديو.
منذ إغالق المدارس بسبب جائحة كوفيد 19-في جميع أنحاء إثيوبيا،
كانت دروس الراديو جز ًءا من مبادرة الحكومة اإلثيوبية لدعم الدراسة
في المنزل.

ُ 19مقتبسة من :الشبكة المشتركة بين الوكاالت للتعليم في حاالت الطوارئ ( )2019مذكرة توجيهية حول النوع االجتماعي ،ومبادرة األمم المتحدة لتعليم الفتيات ( ،)UNGEIالمنظمة الدولية لألبواب
المفتوحة (" )ODI) (2017التخفيف من حدة التهديدات التي يتعرض لها تعليم الفتيات في السياقات المتأثرة بالنزاعات :الممارسات الحالية ".تشرين األول /أكتوبر.
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الجدول  :1.1العوائق أمام التعليم المرتبطة باألزمات بشكل مباشر وغير مباشر
العوائق أمام التعليم التي تنتج مباشرةً عن األزمات
المؤسسات

•االستخدام العسكري للمدارس أو الهجمات المو ّجهة للمدارس :يتعرض الوصول إلى التعليم
للخطر عندما ينعدم األمن في المدرسة وفي الطريق إليها وحيث يمكن أن يكون المعلمون
والطالب ضحايا لالعتداء .يمكن أن يؤدي وجود الجماعات المسلحة في المدرسة أو في
تعرض الفتيات والفتيان للعنف الجنسي والعنف القائم على النوع
الطريق إليها إلى زيادة ّ
االجتماعي والتجنيد القسري.
•عدم وجود ممر آمن إلى المدرسة :يمكن أن يؤدي انهيار البنية التحتية ،بما في ذلك شبكات
النقل العام والخاص ،إلى ممرات أقل أمانًا أو غير آمنة إلى المدرسة للفتيات والفتيان ،ما
نظرا للمخاوف بشأن سالمتهن والتهديد الذي
يؤدي إلى ترك الفتيات بصورة خاصة للدراسة،
ً
يمثله العنف الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي لهن.
تعرض المرافق والخدمات للضرر :يمكن أن يشمل ذلك تدمير مرافق الصرف الصحي ،ما
• ُّ
يؤدي إلى انخفاض معدالت حضور المدارس وارتفاع معدالت التسرب للفتيات المراهقات في
فترة الطمث.
•قلة توفر المعلمين المؤهلين :قد يؤدي نقص المعلمات إلى إحجام الفتيات عن الحضور أو
عدم رغبة أسرهن في إرسالهن .قد يعني قلة المعلمين الذكور عدم وجود نماذج يُحتذى بها
سا للحضور.
للفتيان ،الذين قد يصبحون أقل حما ً
•السياسات والممارسات التمييزية :تشمل األمثلة على ذلك السياسات المناهضة لمشاركة
المتعلمات الحوامل أو األمهات الشابات في فرص التعليم.

المجتمع

•يمكن أن يؤديالنزوح إلى تعطيل التعليم ،وإطالة المسافة إلى المدرسة ،وزيادة انعدام األمن،
ما يمنع الفتيات والفتيان من الوصول اآلمن إلى التعليم.
•قد تحدث استعادةٌ الستراتيجيات التكيف السلبية ،كالمواقف والمعتقدات والممارسات التي
تضر بالفتيات والفتيان والنساء والرجال (مثل الزواج المبكر والحمل والعنف القائم على النوع
االجتماعي).

العالقات /األفراد

•العنف القائم على النوع االجتماعي المرتبط بالمدرسة ( :)SRGBVيتعرض المتعلمون
من اإلناث والذكور لخطر العقاب البدني أو العنف الجنسي أو أشكا ٍل أخرى من اإلساءة من
أعضاء هيئة التدريس واألقران .تتعرض المعلمات لخطر التحرش الجنسي وغيره من أشكال
التحرش في الطريق إلى المدرسة وداخلها وحولها .يعاني المتعلمون اإلناث والذكور من
مستويات عالية من التن ّمر من أقرانهم.
•األطفال المرتبطون بالقوات والجماعات المسلحة :يمنع التجنيد القسري والتهديد بالتجنيد
الفتيات والفتيان من الذهاب إلى المدرسة ،ويؤثّر على المدى الطويل على إمكانية الوصول إلى
التعليم وذلك بسبب تحديات العمر ،والرفاه النفسي االجتماعي ،وإعادة اإلدماج.
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العوائق أمام التعليم التي تنتج بشكل غير مباشر عن األزمات
األعراف االجتماعية
التمييزية

األسر على إخراج األطفال من المدرسة للمشاركة
•تكلفة الفرصة :قد يُجبر الفقر المتزايد
َ
درة للدخل .قد تُعطى األولوية لتعليم األوالد ،حيث ال يُنظر إلى تعليم الفتيات
في أنشطة ُم ِ ّ
غالبًا على أنه استثمار.
عرضةً لخطر الزواج المبكر بسبب ترك المدرسة ،أو قد
•الزواج المبكر :قد تصبح الفتاة ُ
تعتبر أسرتها ذلك وسيلة لرفع العبء االقتصادي لرعايتها عن كاهلها أو كاستراتيجية
للحماية في فترات عدم االستقرار.
•الحمل المبكر وغير المقصود :يمكن أن تتفاقم المخاطر الحالية للحمل المبكر أثناء
النزاعات واألزمات ،بما في ذلك نتيجة العنف الجنسي والعنف القائم على النوع
االجتماعي .يمكن أن تكون الفتيات عرضةً لمستويات متعددة من الوصم االجتماعي الذي
يستبعدهن من فرص التعليم (على سبيل المثال ،عندما تكون الفتاة غير متزوجة وحامل/
أم ومرتبطة سابقًا بالقوات والجماعات المسلحة).
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أمر أساسي لخلق استجابات
إن فهم العوائق المختلفة التي تحول دون التعليم وكيف يواجهها المتعلمون من اإلناث والذكور ٌ
مناسبة وفعالة 20 .يمكن أن تكون برمجة التعليم في حاالت الطوارئ وقائية ،حيث توفر دع ًما نفسيًا اجتماعيًا وجسديًا ومعرفيًا
ُمنقذًا للحياة ومحافظا ً عليها .ولكن ينبغي لهذه البرمجة إدراك االحتياجات المحددة للمجموعات المختلفة من الفتيات والفتيان
والنساء والرجال واالستجابة لهذه االحتياجات .تدعم حزمة  EiE-GenKitتدخالت التعليم في حاالت الطوارئ التخاذ إجراءات
عبر مراحل دورة برنامج التعليم في حاالت الطوارئ استجابةً لهذه االحتياجات.
وعنصرا
عندما يكون التعليم الجيد متا ًحا للجميع ويراعي عوامل النزاع والنوع االجتماعي ،فمن المحتمل أن يكون تحويليًا
ً
رئيسيًا لبناء السالم المستدام 21 .يمكن أن يكسر حلقات النزاع والعنف ،ويعيد تعريف معايير النوع االجتماعي ،ويعزز التسامح
والمصالحة.
تمثل االضطرابات االجتماعية التي حدثت أثناء األزمات نقطة دخول رئيسية لتعزيز المساواة بين الجنسين ،والتي يمكن أن تُفيد
في بناء المرونة وتعزيز االرتباط بين اإلنساني والتنموي وبناء السالم.
يؤثر التعليم على األعراف والهويات الثقافية .يبدأ ذلك بالتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة ،حيث تظهر عدم المساواة بين
دورا حاس ًما في تعزيز المساواة بين الجنسين وتوفير الفرص للفتيات والفتيان للمساهمة
الجنسين 22 .يلعب نظام التعليم والمعلمون
ً
بشكل متسا ٍو وإيجابي في عمليات بناء السالم.
" 1.2.2.1سلسلة النوع االجتماعي"
يمكن أن تساعد سلسلة النوع االجتماعي
في قياس مدى معالجة البرامج والتدخالت
واألنشطة اإلنسانية واإلنمائية بشكل فعّال
أبعا َد النوع االجتماعي وتعزيزَ المساواة بين
ُعرف الشكل
الجنسين في تصميمها وتنفيذها .ي ِ ّ
 1.2كل مرحلة من مراحل السلسلة ابتدا ًء من
عدم المساواة بين الجنسين إلى إحداث تغييرات
تحويلية بشأن النوع االجتماعي .تختلف
المصطلحات بشكل طفيف بين المنظمات ولكن
المفاهيم هي نفسها.

© UNICEF/UN058500/Vas
بلغراد ،صربيا .2017 ،في مركز كرنجاكا لالجئين ،يتعلم األطفال
والشباب الالجئون والمهاجرون اللغة اإلنجليزية والصربية .يستفيد
كثير من األطفال الذين وصلوا إلى البالد من فرصة التعلم قبل محاولة
ٌ
عبور الحدود ومتابعة رحلتهم إلى أوروبا الغربية.

 20الشبكة المشتركة بين الوكاالت للتعليم في حاالت الطوارئ ( )INEE) (2019مذكرة توجيهية حول النوع االجتماعي
 21اليونيسف ( )2016موجز عن النوع االجتماعي والتعليم وبناء السالم :القضايا الناشئة من "التعلم من أجل السالم" ،نيويورك :اليونيسف.
 Chi, J. (2018) 22مسارات للمساواة بين الجنسين من خالل سياسة المعلم في الصين ،معهد بروكينغز.
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يقل احتمال الصراع في السياقات التي يوجد
فيها تكافؤ بين الجنسين من حيث متوسط
سنوات الدراسة.

) Omoeva, C., Hatch, R., Moussa, W. (2016آثار الصراع المسلح على التحصيل
التعليمي وعدم المساواة .مركز سياسات وبيانات التعليم ،المنظمة الدولية لصحة األسرة (.)FHI 360

© UNICEF/UNI324031/Diarassouba
تتابع تشيتشي مورييل أهولي 16 ،عاماً ،التدريب الذي قدمته منظمة  Séphisحول القيادة النسائية
من منزلها في يوبوجون ،إحدى ضواحي أبيدجان ،وهي مدينة في جنوب كوت ديفوار .في عام
 ،2020أُغلِقت المدارس في كوت ديفوار للحد من انتشار جائحة كوفيد.19-
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الشكل  :1.2سلسلة النوع االجتماعي

يميّز /ال يُساوي بين الجنسين
يفضّل الفتيان /الرجال أو النساء /الفتيات ،ما يعمق عدم المساواة بين الجنسين

يتجاهل النوع االجتماعي
يتجاهل النوع االجتماعي في تصميم البرنامج ،ما يُديم الوضع الراهن ("محايد بين الجنسين") أو قد يؤدي إلى
تفاقم عدم المساواة

يُدرك /يُراعي النوع االجتماعي
ُقر بأوجه عدم المساواة ولكنه ال يعالجها بقوة
ي ّ

يستجيب للنوع االجتماعي
يُحدد ويعالج االحتياجات المختلفة للفتيات والفتيان والنساء والرجال لتعزيز النتائج المتساوية

يُحدث تغييرات تحويلية بشأن النوع االجتماعي
يسعى صراحةً إلى معالجة عدم المساواة بين الجنسين وتمكين السكان المحرومين.

المصدر :اليونيسف ( )2018مجموعة أدوات االستعراض البرنامجي للنوع االجتماعي ،ص 14
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يعتمد موقع كل برنامج للتعليم في حاالت الطوارئ في السلسلة على العديد من العوامل ،بما في ذلك السياق والموارد والقدرات.
يجب أن تهدف البرامج إلى إحداث تغييرات تحويلية بشأن النوع االجتماعي واعتبار ذلك هدفا ً ينبغي العمل لتحقيقه .في بعض
در ًكا /مراعيا ً للنوع االجتماعي أو
السياقات ،ال تزال هناك حاجة إلى إجراءات مختلفة قبل أن يُع ّد تصميم التدخل وتنفيذه ُم ِ
مستجيبًا له.

تقدم  EiE-GenKitالمشورة والموارد لضمان استجابة التعليم في حاالت الطوارئ
للنوع االجتماعي لضمان مالءمتها ألوسع نطاق ممكن من السياقات والتدخالت.

 1.2.3النوع االجتماعي في التعليم في حالة الطوارئ  -نهج شامل
توفر النُّ ُهج الشاملة وصوالً وجودةً أفضل للتعليم لكل متعلم .بينما تركز حزمة  EiE-GenKitعلى النوع االجتماعي ،يرتكز
نهجها المحدد على مفهوم أن نقاط الضعف وعوامل اإلقصاء المتقاطعة تؤثر على قدرة الشخص على الوصول إلى التعليم والتعلم
والتقدم فيه.
تعزز حزمة  EiE-GenKitالبرمجة المستجيبة للنوع االجتماعي للتعليم في حاالت الطوارئ من خالل أدوات تمثل هذه
صصة حسب الحاجة .على سبيل المثال ،تحتاج الفتيات الالجئات من ذوات اإلعاقة في المخيمات
التقاطعات وتدعم الحلول المخ ّ
إلى تسهيالت محددة في التدريس والتعلم ،ودعم االتصال المعزز و /أو البديل ( ،)AACوالنقل ،والحماية ،واعتبارات البنية
التحتية المناسبة لمعالجة عوائق محددة أمام التعليم .تتض ّمن أدوات حزمة  EiE-GenKitرموزا ً تسلط الضوء على المشكالت
الشاملة التي تتقاطع مع النوع االجتماعي (انظر المزيد من التفاصيل بشأن الرموز أدناه).
هناك حاجة إلى إطار لفهم التهميش ونقاط الضعف المتقاطعة .استنادا ً إلى التعلم من "التحديات في مجال تعليم الفتيات" الصادر
عن إدارة التنمية الدولية ( ،)DfIDتتخذ حزمة  EiE-GenKitنه ًجا قائ ًما على الحقوق في التعليم والذي يدعو أنظمة التعليم -
حتى تلك التي تمر بأزمة  -لالستجابة للعوائق التي يواجهها األطفال في الوصول إلى التعليم.
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يوضح إطار العمل في الشكل  1.3نموذ ًجا لفهم العوامل المعقدة التي تؤدي إلى التهميش ويوفر فرصة لتحليل هذه العوامل
ومعالجتها من خالل البرمجة الشاملة للتعليم في حاالت الطوارئ.
في هذا اإلطار ،ال يُنظر إلى كون الشخص أنثى ،أو ذا إعاقة ،أو الجئًا ،أو ناز ًحا بسبب النزاع إلى منطقة ريفية ،على أنه عائق
أمام التعليم في حد ذاته .بدالً من ذلك ،تعمل هذه الخصائص على تهميش أو استبعاد األفراد من التعليم بسبب العوائق أو اإلخفاقات
أو الثغرات الموجودة في النظام.

" 23التحديات في مجال تعليم الفتيات" الصادر عن إدارة التنمية الدولية ( )2018المراجعة الموضوعية لفهم التهميش التربوي ومعالجته :الجزء  :1إطار مفاهيمي جديد للتهميش التربوي .أداة
من تصميم راشيل بوث وجيس موني للتنمية االجتماعية المباشرة.
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الشكل  1.3تحليل تهميش التعليم

24

الخصائص السياقية
اللغة

َمن أنت وأين أنت

الجغرافيا
الطائفة /الطبقة

الخصائص العامة

التقاطعية

العمر (مرحلة الحياة)

نوع الهجرة

الخصائص الشاملة والسياقية المتداخلة ،على
سبيل المثال متزوجة ،فتاة مراهقة تعيش في
منطقة نزاع

النوع االجتماعي
اإلعاقة
اإلثنية

األمن
المستوى التعليمي للوالدين
حالة اليتيم
اإلنجاب
الحالة االجتماعية

سياق الفقر

العوائق أمام التعليم

المجتمع:
األعراف االجتماعية (مثل إعطاء
األولوية للزواج على حساب المدرسة)
العنف

الموارد /المرافق

السياسة (مثل قبول األمهات المتزوجات
أو الشابات)

الرسوم وغيرها من تكاليف الدراسة

الهيكلية والقوة والموارد
وزارة التعليم

تنفيذ المناهج الدراسية وتكييفها
ممارسات التدريس

األسرة:

المناهج الدراسية الوطنية

العنف المرتبط بالمدرسة

اإلهمال والعنف
مواقف وسلوكيات الوالدين
دخل األسرة

حماية الطفل

الحوكمة
موقف المعلمين والحوكمة

االنتقال االجتماعي والحد من الفقر

لماذا أنت ُمه ّمش

األسرة /المجتمع

أماكن التعلم

النظام

ونظام الحماية االجتماعية

م

ستوى التهميش

النتيجة

التعليم
اجتماعياً:

أكاديمياً:

االستقاللية الذاتية

معرفة القراءة والكتابة

المهارات غير المعرفية

معرفة الحساب

الدعم والشبكات االجتماعية

المهارات المعرفية
المعرفة

" 24تحدي تعليم الفتيات" الصادر عن وزارة التنمية الدولية البريطانية ( )2018المراجعة الموضوعية لفهم التهميش التربوي ومعالجته :الجزء  :1إطار مفاهيمي جديد للتهميش التربوي .أداة قام بتكييفها
دانيال بومليت من تصميم أصلي لراشيل بوث وجيس موني للتنمية االجتماعية المباشرة.
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من الضروري تحديد خصائص المستبعَدين من التعليم في حاالت الطوارئ ،والعوائق التي يواجهونها ،ومدى تهميشهم .من خالل
لتعليم في حاالت الطوارئ يتميز بوضوح الهدف ،والشمول ،واالستجابة
فهم تأثير هذه العوامل على نتائج التعلم ،يمكننا التخطيط
ٍ
للنوع االجتماعي.

 1.2.4موضوعات حزمة  EiE-GenKitالشاملة
تركز كل أداة في حزمة  EIE-GenKitبشدة على الموضوعات الشاملة التالية:
نجز بما يتماشى مع المعايير المتفق عليها وأن النتائج
ال ُمساءلة :تؤكد حزمة  EiE-GenKitعلى مناهج إثبات أن العمل قد أ ُ ِ
يجري اإلبالغ عنها بشكل عادل ودقيق .تعزز األدوات الموجودة في الحزمة المساءلة أمام السكان المتضررين ( .)AAPالمساءلة
أمام السكان المتضررين هي "التزام ن ِشط بأخذ األشخاص الذين تسعى المنظمات اإلنسانية لمساعدتهم في االعتبار ،وإطالعهم،
والخضوع للمساءلة أمامهم" 25 .تماشيا ً مع نهج اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت ( ،)IASCتمثل المساءلة أمام السكان
صصا ً للمساءلة أمام السكان
المتضررين عنصرا ً مركزيا ً في نهج حزمة  EiE-GenKitللمشاركة .تشمل الحزمة أي ً
ضا قسما ً مخ ّ
المتضررين.

 :7ال ُمساءلة أمام السكان المتضررين
الحماية :يمكن أن تواجه الفتيات والفتيان والنساء والرجال مخاطر مختلفة على حمايتهم ورفاههم ،والتي قد تؤثر بدورها بطرق
مختلفة على حصولهم على التعليم ومشاركتهم وتقدمهم .توفر أدوات حزمة  EiE-GenKitطرقًا للمساعدة في تحديد هذه
المخاطر ،بما في ذلك كيفية التعرف على نقاط الضعف المتداخلة ،مثل اإلعاقة أو كون الطفل رب أسرة.
العنف القائم على النوع االجتماعي بما في ذلك العنف القائم على النوع االجتماعي المرتبط بالمدرسة :تتناول حزمة EiE-
 GenKitالقضايا الرئيسية في الوقاية من العنف القائم على النوع االجتماعي المرتبط بالمدرسة ( )SRGBVوالتخفيف من حدته
 بما يتواءم مع مبادئ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( )CEDAWوالتوصية رقم  35واعتبارات المبادئالتوجيهية للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت ( )IASCبشأن العنف القائم على النوع االجتماعي والمبادئ التوجيهية العالمية
حول التصدي للعنف القائم على النوع االجتماعي المرتبط بالمدرسة  -عبر كل مرحلة من مراحل دورة البرنامج.
السكّان :أدوات حزمة  EiE-GenKitقابلة للتطبيق على العديد من المجموعات السكانية المختلفة .يُع ّد النازحون داخليًا،
والالجئون ،والعائدون ،والباقون ،والمجتمعات المضيفة ،والسكان عديمو الجنسية مجموعات مهمة لبرامج التعليم في حاالت
الطوارئ ،ولهم احتياجات محددة .ال تغطي حزمة  EiE-GenKitبشكل شامل االعتبارات ذات الصلة ،مثل قضايا اللغة
والمؤهالت وما إلى ذلك ،ولكن أدوات الحزمة تأخذ هذه القضايا في االعتبار ألنها تتعلق بتعزيز تدخالت مستجيبة للنوع
االجتماعي في التعليم في حاالت الطوارئ.
الفتيان والرجال :تر ّكز حزمة  EiE-GenKitعلى النوع االجتماعي بدالً من النساء والفتيات ،حيث إن عدم المساواة بين
الجنسين ي ُحد من فرص ك ٍّل من الفتيات والفتيان لتطوير قدراتهم بشكل كامل .ومع ذلك ،تتوفر أدلة محدودة متاحة حتى اآلن بشأن
القضايا المحددة التي تؤثر على األوالد والرجال فيما يتعلق بالتعليم في حاالت الطوارئ و "ما الذي يصلح" لتحقيق هذه الغاية.
تدمج المجموعة مناهج ناشئة واعدة للعمل مع األوالد والرجال ،حيثما أمكن ذلك ،على أمل أن يشجع ذلك على توسيع قاعدة
األدلة هذه.

 25اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت ( )IASC) (2018دليل النوع االجتماعي في العمل اإلنساني
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 1.3دورة برنامج التعليم في حاالت الطوارئ والنوع
االجتماعي
ص ّممت حزمة  EiE-GenKitحول دورة برنامج التعليم في حاالت الطوارئ 26 .والتي تستند إلى دورة البرنامج اإلنساني.
ُ
اعتمدت حزمة  EiE-GenKitهذا المصطلح لوصف المراحل الرئيسية لبرمجة التعليم في حاالت الطوارئ على طول سلسلة
التنمية اإلنسانية .يضمن ذلك اعتماد نهج عملي يتبع مجموعة من المبادئ التي تحكم عمل ممارسي التعليم في حاالت الطوارئ في
ك ٍّل من دورات البرامج اإلنسانية والتنموية.

بداية /تصاعد
األزمة

أزمة ممتدة

نهاية األزمة

التعافي بعد
األزمة

تنمية مستدامة

دورة برنامج التعليم في حاالت الطوارئ عبارة عن سلسلة من اإلجراءات المنسقة التي تساعد في التحضير لبرامج التعليم
وإدارتها وتقديمها على طول سلسلة اإلنساني-التنموي.
أمرا أساسيًا لكي تحقق االستجابة االستفادة للجميع وتحمي
يُع ّد دمج النوع االجتماعي في دورة برنامج التعليم في حاالت الطوارئ ً
ق وشامل .الشكل  1.4دورة برنامج التعليم في حاالت الطوارئ
حقوق اإلنسان والحريات األساسية ،بما في ذلك الحق في
ٍ
تعليم وا ٍ

© UNICEF/UN0248366/Watad
إدلب ،الجمهورية العربية السورية .2019 ،فتاة صغيرة تكتب على
بدعم من معلمها ،في الخيام المدرسية في مخيمات الالجئين
السبورة
ٍ
شمال إدلب.

ً
وشموال.
 26تم تنقيح نهج دورة البرنامج اإلنساني وتعزيزه لعام  2020لضمان استجابة أكثر فعالية
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الشكل  1.4دورة برنامج التعليم في حاالت الطوارئ

التأهب

م

ق يي

التأهب

األشخاص المتضررون
ا
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إدارة المعلومات
حشد الموارد
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 1.3.3معلومات أساسية
تتكون دورة برنامج التعليم في حاالت الطوارئ من خمس خطوات رئيسية ،يدعم ك ٍل منها التأهب ،وإدارة المعلومات ،والتنسيق.
برز فيما يلي الروابط إلى القسم واألدوات الفردية
تُوضَّح أدناه كل مرحلة من مراحل دورة برنامج التعليم في حاالت الطوارئ .ت ُ َ
المناظرة في حزمة .EiE-GenKit
التأهب ،وإدارة المعلومات ،والتنسيق :يُع ّد التأهب لألزمات وإدارة المعلومات والتنسيق القوي من قِبَل مختلف أصحاب المصلحة
أمرا
(الحكومة ،ووكاالت األمم المتحدة ،والمنظمات غير الحكومية ،والمجموعات المجتمعية ،والوالدين ،واألطفال وما إلى ذلك) ً
نظرا لطبيعة األزمات التي طال أمدها بشكل متزايد .ينبغي دمج النوع االجتماعي والشمول في جميع جوانب التأهب،
بالغ األهمية
ً
ابتدا ًء من ضمان التوازن بين الجنسين في اجتماعات أصحاب المصلحة إلى تدريب الموظفين على النوع االجتماعي وإدماج
تقييما ٍ
بدور مهم في ضمان تطبيق منظور النوع االجتماعي
ت للمخاطر تستجيب للنوع االجتماعي .تضطلع إدارة المعلومات
ٍ
عند جمع البيانات وتحليلها وإعداد التقارير بشأن أنشطة التعليم في حاالت الطوارئ .يجب استخدام هذه المعلومات لتحديد
الفجوات واالحتياجات المتعلقة بالنوع االجتماعي والشمول .هناك حاجة إلى التحليل والتخطيط والتنفيذ المشترك لضمان التعامل
مع المساواة بين الجنسين بشكل فعال في التعليم في حالة الطوارئ ،سوا ًء داخل قطاع التعليم أو عبر القطاعات .ينبغي إعطاء
األولوية للنوع االجتماعي والشمول في جميع االستجابات التعليمية ال ُمنسّقة  -بما في ذلك آليات التنسيق نفسها.

 :8التأهب
 :8.1النوع االجتماعي في التنسيق بين القطاعات وإدارة المعلومات للتعليم في حاالت الطوارئ
 :8.2القدرات المؤسسية في مجال النوع االجتماعي للتعليم في حاالت الطوارئ :تقييم قدرات العاملين
والقدرات في مجال النوع االجتماعي
 :8.3النوع االجتماعي في تقييم المخاطر في مجال التعليم في حاالت الطوارئ
تقييم وتحليل االحتياجات :يوفر ذلك قاعدة األدلة للتخطيط االستراتيجي للتعليم .في قطاع التعليم ،يجري تقييم االحتياجات وتحليلها
 قبل األزمة وأثناءها وبعدها  -لضمان توافق االستجابة مع االحتياجات .يجب النظر إلى النوع االجتماعي والشمول كجزء منعمليات التصميم ،والتخطيط ،وجمع البيانات ،والتحليل ،وإعداد التقارير في كل مرحلة .لضمان إمكانية تصنيف البيانات حسب
النوع االجتماعي والعمر ،يراعى تنسيق االستبيانات والمؤشرات .يضمن ذلك إدراج القضايا المتعلقة بالنوع االجتماعي عبر
التقييمات المختلفة التي تُجريها مختلف الجهات الفاعلة في مجال التعليم؛ ومراعاة التوازن بين الجنسين عند اختيار العدادين الذين
يتفاعلون مع األشخاص المتأثرين باألزمات؛ وإعطاء األولوية للطرق التشاركية لجمع البيانات ،والتي تشمل النساء واألطفال من
مختلف الفئات العمرية.
تأخذ تقييمات االحتياجات الشاملة في التعليم في االعتبار االحتياجات المحددة للمتعلمين حسب جنسهم وعوامل التهميش األخرى
 مثل اإلعاقة ،وال ِعرق ،واللغة ،والموقع ،ووضع الالجئ  /النازح داخليًا  -كما تأخذ في االعتبار كيف تتحول هذه الخصائصوتتغير بمرور الوقت (انظر القسم  1.2.3لمزيد من المناقشة) .يوفر قسم تقييم وتحليل االحتياجات في حزمة EiE-GenKit
توجيهات وموارد للمساعدة في ضمان استجابة تقييمات االحتياجات والتحليالت للنوع االجتماعي.
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 :2تقييم وتحليل االحتياجات
ب للنوع االجتماعي
 :2.1قائمة تَحقُّق
ٍ
لتقييم لالحتياجات مستجي ٍ
ب للنوع االجتماعي
 :2.2أسئلة لتحلي ٍل مستجي ٍ
التخطيط االستراتيجي :يجب أن يسترشد ذلك بتحليال ٍ
ت لالحتياجات مستجيب ٍة للنوع االجتماعي .على مستوى القطاع ،يجب على
المجموعات الفردية أو مجموعات التعليم المحلية أو اآلليات األخرى على مستوى البلد تطوير استراتيجية تعليمية (تتماشى
مع االستعراض العام لالحتياجات اإلنسانية ( )HNOوخطط التعليم الوطنية) ،ووضع األهداف وتحديد أنشطة االستجابة
التعليمية ذات األولوية .يجب أن تشمل عملية التخطيط االستراتيجي المعنيين عبر القطاعات ،وأن تتض ّمن ُمدخالت من السكان
المتضررين .يجب أن تراعي اإلستراتيجيات المساواة بين الجنسين وأن تشمل الفئات األكثر تهمي ً
شا.

 :3التخطيط االستراتيجي وتصميم البرامج
 :3.1التخطيط المستجيب للنوع االجتماعي للتعليم االنتقالي
 :3.2النوع االجتماعي في نظرية التغيير وأطر الرصد والتقييم ()M&E
 :3.3حساب ،وتتبع ،وتحليل تكلفة التعليم في حاالت الطوارئ بطريقة تستجيب للنوع االجتماعي
حشد الموارد :هناك حاجة إلى جهود الدعوة والتواصل لتعزيز الشراكات التي يمكن أن تحشد التمويل الشامل والذكي لتلبية
االحتياجات التعليمية المتغيرة للفتيات والفتيان والنساء والرجال ،في بداية األزمات ومع تطورها .يجب أن تُرشد البيانات
ولّد معلومات
والتحليالت الخاصة بتقييم االحتياجات عمليات تطوير المقترحات وحشد الموارد حول استراتيجيات األولويات ،وأن ت ُ ِ
ورسائل رئيسية حول االحتياجات المحددة للفتيات والفتيان والنساء والرجال والخطط الكفيلة بمعالجة تلك االحتياجات.

 :4حشد الموارد
 :4.1النوع االجتماعي في الدعوة والتواصل في مجال التعليم في حاالت الطوارئ
 :4.2النوع االجتماعي في حشد الموارد في مجال التعليم في حاالت الطوارئ
التنفيذ :يجب أن يضمن تنفيذ األنشطة حصول جميع المجموعات ذات الصلة على فرص متكافئة للحصول على الخدمات
والمساعدة .لضمان تقديم المساعدة للمجموعات المختلفة التي تم تحديدها من خالل تقييم االحتياجات وتحليلها ،يجب تصميم
األنشطة وفقًا لالحتياجات المحددة لتلك المجموعات ،كما يجب تسخير القدرات ونقاط القوة الحالية .يضمن ذلك أال تُستبعد أي
مجموعات ضعيفة ،وأن يدعم الوصول إلى التعليم الجيد والمشاركة فيه تعزيزَ المساواة بين الجنسين .يجب أن تشمل التدخالت
التدريب التربوي المستجيب للنوع االجتماعي ،والدعم النفسي االجتماعي ،وتطوير مناهج مرنة الستيعاب االحتياجات والتجارب
المختلفة لمجموعا ٍ
ت متنوعة من الفتيات والفتيان في األزمات.

 :5التنفيذ
يقدم القسم  5توجيهات وأدوات لتنفيذ استراتيجيا ٍ
ت مستجيبة للنوع االجتماعي للتعليم في حاالت الطوارئ عبر المجاالت التالية
للمعايير الدنيا للشبكة المشتركة بين الوكاالت للتعليم في حاالت الطوارئ (:)INEE
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بيئة الوصول والتعلم

 :5.1التعليم ال ُمع ّجل والبديل
 :5.2المرافق والخدمات
 :5.3الحماية والرفاه
المعلمون وغيرهم من موظفي التعليم

 :5.4توظيف المعلمين ودعمهم
التعليم والتعلّم

 :5.5التقييم الذاتي للتدريس والتعلم للمعلمين ومديري المشاريع
 :5.6المناهج ومواد التدريس والتعلم
الرصد والتقييم :يوفر الرصد والتقييم ( )M&Eأدلة على ما أثبت نجا َحه ،وما لم ينجح ،وما يحتاج إلى مراجعة .في قطاع التعليم،
يجب أن تتضمن المراجعات المنتظمة تحليل النوع االجتماعي في معلومات التعليم في حاالت الطوارئ ،وال ُمستمدّة من السكان
المتضررين من خالل آليات التغذية الراجعة حول جودة البرمجة ومدى ومالءمتها .ستعمل التقييمات الجيدة وتبادل الممارسات
الجيدة على تقوية البرمجة الحالية وإرشاد التدخالت المستقبلية من خالل توليد األدلة حول أفضل الطرق لتعزيز البرمجة
المستجيبة للنوع االجتماعي للتعليم في حاالت الطوارئ.

 :6الرصد والتقييم
 :6.1الرصد المستجيب للنوع االجتماعي للتعليم في حاالت الطوارئ
 :6.2التقييم المستجيب للنوع االجتماعي للتعليم في حاالت الطوارئ
 :6.3المؤشرات المستجيبة للنوع االجتماعي للتعليم في حاالت الطوارئ
موارد أساسية

اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت ( )IASC) (2017دليل النوع االجتماعي للعمل اإلنساني يتضمن لمحة عامة
وشاملة عن النوع االجتماعي في دورة البرنامج اإلنساني على المستويات العالمية والوطنية والقطاعية.
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 1.4المعايير والمبادئ التوجيهية األساسية
تُوفر حزمة  EiE-GenKitتوجيهات عملية واستراتيجيات للعمل تقوم على المبادئ والمعايير التأسيسية الموضحة في الموارد
التالية ،وتُك ّملها:

المذكرة التوجيهية بشأن النوع االجتماعي للشبكة المشتركة بين الوكاالت للتعليم في حاالت
ٌ
تحديث لدليل الجيب للنوع االجتماعي لعام  .2010تقدم هذه الوثيقة ألي
الطوارئ (:)INEE
شخص مشارك في توفير التعليم في حاالت الطوارئ توجيها ٍ
ت حول تقديم التعليم بطريقة
تستجيب للنوع االجتماعي كجزء من جهود التأهب للطوارئ ،أو االستجابة لها ،أو التعافي منها.
توفر حزمة  EiE-GenKitأدوات عملية لتنفيذ هذه التوجيهات.

المعايير الدنيا للشبكة المشتركة لوكاالت التعليم في حاالت الطوارئ ( :)INEEالتأهب ،واالستجابة،
والتعافي :يوفر هذا الدليل (بعد اختصاره ليالئم المعايير الدنيا للشبكة المشتركة بين الوكاالت للتعليم في
إطارا شامالً للتعليم الجيد في مراحل التأهب للطوارئ،
حاالت الطوارئ ( ،)INEEأو )INEE MS
ً
واالستجابة لها ،والتعافي منها .يغطي الدليل خمسة مجاالت أساسية لبرامج التعليم )1( :مشاركة المجتمع
والتحليل والتنسيق؛ ( )2الوصول وبيئة التعلم؛ ( )3التدريس والتعلم؛ ( )4المعلمون وغيرهم من
العاملين في مجال التعليم؛ و ( )5سياسة التعليم .المجاالت األساسية للمعايير الدنيا للشبكة المشتركة بين
الوكاالت للتعليم في حاالت الطوارئ ( )INEE MSهي مجموعة أساسية وتوجيهية من المعايير تتخلل
حزمة  EiE-GenKitويُشار إليها في كل أداة.

Guideline
THE GENDER
HANDBOOK FOR
HUMANITARIAN
ACTION
IASC Reference Group on
Gender and Humanitarian Action
February 2018

Endorsed by IASC Principals

Guideline
INTEGRATING GENDERBASED VIOLENCE
INTERVENTIONS IN
HUMANITARIAN
ACTION
Reducing risk
promoting resilience
and aiding recovery
August 2015

Endorsed by IASC Principals

دليل اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت ( )IASCللنوع االجتماعي في مجال العمل اإلنساني:
يحدد هذا الدليل األساس المنطقي لدمج المساواة بين الجنسين في العمل اإلنساني ويقدم توجيهات
عملية للقيام بذلك عبر القطاعات .يعتمد محتوى حزمة  EiE-GenKitعلى المبادئ والتوصيات
الرئيسية الواردة في الفصل الخاص بالتعليم في هذا الدليل.

المبادئ التوجيهية اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت ( )IASCلدمج التدخالت بشأن
العنف القائم على النوع االجتماعي ضمن العمل اإلنساني :تساعد هذه التوجيهات الجهات
الفاعلة اإلنسانية والمجتمعات المتضررة من حاالت الطوارئ على تنسيق وتخطيط وتنفيذ
ورصد وتقييم إجراءات الوقاية من العنف القائم على النوع االجتماعي والتخفيف منه .تشمل
التوجيهات  13دليالً لمجاالت موضوعية ( )TAGsتختص بقطاعات محددة .توفر أدلة
المجاالت الموضوعية بشأن التعليم توجيهات للجهات الفاعلة التعليمية ،والتي نبني عليها خالل
حزمة .EiE-GenKit
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UNICEF/UNI326832/Frank Dejongh ©
 وهو،ُدرس جان ماري بومي
ّ ِ  ي،19- أثناء أزمة كوفيد2020 في عام
ً
فصل للرياضيات مع مراعاة التباعد
، عا ًما45 معلِّم يبلغ من العمر
 شمال غرب،االجتماعي لمجموعة صغيرة من الطالب في أوديني
.كوت ديفوار

 شمول األشخاص ذوي اإلعاقة في:)IASC( توجيهات اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت
 تحدد المبادئ التوجيهية اإلجراءات األساسية التي يجب على الجهات الفاعلة:العمل اإلنساني
اإلنسانية اتخاذها من أجل التحديد واالستجابة بشكل فعال الحتياجات وحقوق األشخاص ذوي
 هناك فصل خاص.اإلعاقة الذين هم أكثر عرضةً لخطر التخلف عن الركب في البيئات اإلنسانية
.EiE-GenKit بالتعليم وتتمثل توجيهاته الرئيسية في حزمة

Guidelines
INCLUSION OF
PERSONS WITH
DISABILITIES IN
HUMANITARIAN
ACTION
IASC Task Team on inclusion of Persons with
Disabilities in Humanitarian Action
______________
July 2019

Endorsed by IASC Principals

 تساعد هذه التوجيهات البلدان::توجيهات لتطوير خطط لقطاع التعليم تستجيب للنوع االجتماعي
 تشمل األدوات معلومات.على وضع سياسات وخطط وبيئات تعلّم مستجيبة للنوع االجتماعي
أساسية وسلسلة من التدريبات العملية حول كيفية إجراء عمليات جمع وتحليل وتفسير البيانات
 وحول استخدام النتائج لتعزيز عملية تخطيط،الك ّمية والنوعية بطريقة تراعي النوع االجتماعي
. إلى إطار ومبادئ النوع االجتماعي الواردة في هذه الوثيقةEiE-GenKit  تستند حزمة.القطاع

Guidance for Developing
Gender-Responsive
Education Sector Plans

1704069_GPE_Guidance_Cover.indd 3

:توجيهات عالمية بشأن معالجة العنف القائم على النوع االجتماعي المرتبط بالمدرسة
M
توفر هذه التوجيهات معلومات حول التصدي للعنف القائم على النوع االجتماعي المرتبط
T
 والمجتمع، والممارسين، والمعلمين، وواضعي السياسات، وتستهدف الحكومات،بالمدرسة
T
 والموارد التي أظهرت نتائج إيجابية في منع ذلك العنف، واألدوات، كما تقدم المنهجيات.المدني
. هذه األساليب في جميع أدواتها وتوجيهاتهاEiE-GenKit  تدمج حزمة.واالستجابة له

ore than 246 million children are subjected to
gender-based violence in or around schools every
year. This is a violation of their human rights, and a
form of gender-discrimination that has far-reaching physical,
psychological and educational consequences. Ending schoolrelated gender-based violence (SRGBV) is a priority for countries
wishing to achieve ambitious global goals on inclusive and quality
education for all and gender equality.

GLOBAL GUIDANCE

SCHOOL-RELATED
GENDER-BASED

his Guidance aims to provide a comprehensive, one-stop
resource on school-related gender-based violence including
clear, knowledge-based operational guidance, diverse case
studies and recommended tools for the education sector and its
partners working to eliminate gender-based violence in and around
schools.
his Guidance is also available on the interactive knowledge
portal: www.endvawnow.org

VIOLENCE

UNESCO and UN Women are both members of the
Global Working Group to End School-Related
Gender-Based Violence. This publication was
produced in collaboration with the working group.

9 789231 001918

Sustainable
Development
Goals
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 1.5مؤشر النوع االجتماعي مع العمر ( )GAMللجنة
الدائمة المشتركة بين الوكاالت ()IASC
تلتزم حزمة  EiE-GenKitبمتطلبات مؤشر النوع االجتماعي مع العمر ( )GAMللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت
( )IASCكجزء ال يتجزأ من برمجة التعليم في حاالت الطوارئ.
يُستخدم مؤشر النوع االجتماعي مع العمر من قِبَل المجتمع اإلنساني لتقييم كيفية دمج النوع االجتماعي في المشاريع اإلنسانية.
يُستخدم المؤشر من ِقبَل موظفي البرامج على مستويات المنظمة والمجموعة والقطر .ويُع ّد المؤشر أداة تعليمية مهمة لبرمجة
المساواة بين الجنسين ألنه يُظهر كيفية أخذ النوع االجتماعي مع العمر بعين االعتبار في النقاط الرئيسية في تصميم البرنامج.
يَستخدم مؤشر النوع االجتماعي مع العمر ( )GAMإثني عشر تدبيرا ً للمساواة بين الجنسين ( )GEMsفي أربعة مجاالت:
تحليل االحتياجات ،والمساعدة التي تُكيَّف حسب الحاجة ،والمشاركة الكافية ،والمراجعة .يتض ّمن كل مجال سلسلة من األسئلة
متعددة الخيارات تتعلق بالنوع االجتماعي والعمر في تصميم المشروع ،والرصد أثناء التنفيذ ،والرصد في نهاية المشروع .بنا ًء
على إجابات األسئلة ،تحسب األداة تلقائيًا مؤشر النوع االجتماعي مع العمر ( )GAMعلى مقياس من  0إلى  ،4وتُحدّد جودة
البرامج اإلنسانية فيما يتعلق بالنوع االجتماعي.
تدعم األدوات والتوجيهات المقدمة في حزمة  EiE-GenKitبرامج التعليم في حاالت الطوارئ لتحقيق الرمز  4على هذا
المقياس  -ما يعني أن المشروع سيُسهم بشك ٍل كبير في تحقيق المساواة بين الجنسين ،بما في ذلك عبر مختلف الفئات العمرية.
سا لتدابير المساواة بين الجنسين ( )GEMsذات الصلة التي تدعمها كل أداة من أدوات حزمة EiE-
يتض ّمن الجدول  1.2فهر ً
 .GenKitترتبط التدابير الرئيسية للمساواة بين الجنسين بمرحلة التصميم (أ ،د ،ز ،ي المحددة أدناه) .التدابير األخرى للمساواة
بين الجنسين هي تدابير "داعمة" ،وتُطبق في مرحلة الرصد لمساعدة المستخدمين على التفكير فيما أثبت نجاحه بشكل جيد وما
يحتاج إلى تغيير في مشروعٍ أو برنامج.

© UNICEF/UNI328540/Volpe
في عام  ،2020يقوم جاستن ( 11عا ًما) وميالني ( 8أعوام) بأداء
واجباتهما المدرسية في منزلهما في قرية بوتريرو غراندي ،بالينسيا،
غواتيماال ،وفقًا لتوجيهات وزارة التعليم .أثناء حالة الطوارئ الناجمة
عن جائحة كوفيد ،19-كانت البرامج التعليمية ت ُ ّ
بث على محطات
التلفزيون واإلذاعة.
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الجدول  :1.2تدابير المساواة بين الجنسين ( )GEMsذات الصلة بأدوات حزمة EiE-GenKit
تدابير المساواة بين الجنسين ( )GEMsلموشر النوع االجتماعي مع العمر ( )GAMللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت ()IASC
الرمز

تدابير المساواة بين الجنسين ()GEMs

أدوات حزمة EiE-GenKit

تحليل االحتياجات
أ

تحليل النوع االجتماعي

8.3 | 8.1 | 7 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 4.2 | 3.2 | 2

ب

صلة عن الجنس
جمع وتحليل البيانات المف ّ
والعمر ()SADD

8.3 | 8.1 | 7 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 5.2 | 3.3 | 3.2 | 2

ج

االستهداف الجيد

7 | 6.3 | 5.2 | 3.2 | 2

المساعدة التي تُكيَّف حسب االحتياجات
د

صصة حسب الحاجة
األنشطة المخ ّ

7 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 4.2 | 3.3 | 3.2 | 2

هـ

الحماية من العنف القائم على النوع
االجتماعي

7 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 2

و

التنسيق مع الجهات الفاعلة األخرى

8.3 | 8.1 | 7 | 5.3 | 5.2 | 4.2 | 3.2 | 2

المشاركة الكافية
ز

التأثير على المشروع

8.2 | 7 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 5.4 | 5.2 | 3.2 | 2

ح

عمليات التغذية الراجعة

7 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 5.4 | 5.2 |3.2 | 2

ط

الشفافية

7 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 3.2 | 2

المراجعة
ي

المكاسب

7 | 5.4 | 4.2 | 3.3

ك

الرضا

7 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 3.2

ل

مشاكل المشروع

7 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 5.3
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 .2تقييم وتحليل االحتياجات

© UNICEF/UNI272249/Younis
سري في القاهرة ،حيث تساعد األطفال على
القاهرة ،مصر 2019 ،تعمل روان النابلسي ُمي ّ
سِرة في نا ٍد أ َ
التعامل مع صدمات النزاع والنزوح .تقول روان" :كنت من بين األوائل في صفِّي إلى أن بدأت الحرب.
أخذ أدائي األكاديمي في التدهور عندما بدأتُ أسمع عن قصف المدارس .لم أكن أعرف ما إذا كنت سأستيقظ
على قيد الحياة في اليوم التالي" .كانت روان تبلغ من العمر  15عا ًما فقط عندما اضطرت إلى مغادرة
موطنها في سوريا.
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يتض ّمن القسم  2األدوات التالية:

ب للنوع االجتماعي
 2.1قائمة تَحقُّق
ٍ
لتقييم لالحتياجات مستجي ٍ
ب للنوع االجتماعي
 2.2أسئلة لتحلي ٍل مستجي ٍ

المعايير الدنيا
للشبكة المشتركة
بين الوكاالت للتعليم
في حاالت الطوارئ
()INEE MS

المستخدمون
األساسيون

المجال  :1المعايير التأسيسية  -التحليل
المعيار  :1التقييم
جرى تقييمات للتعليم في حاالت الطوارئ في األوقات المحددة وبطريقة شاملة وشفافة
تُ َ
وتشاركية.

المستويات الوطنية ودون الوطنية
•مدراء برامج التعليم في حاالت الطوارئ ،والمنظمات الدولية غير الحكومية
( ،)INGOsوالمنظمات متعددة األطراف ،ومنظمات خدمة المجتمع ()CSOs؛
•مستشارو التعليم في حاالت الطوارئ ،والمتخصصون ،والمسؤولون ،والمحللون في
مجال التخطيط ،والمتخصصون الفنيون ،والعاملون في مجال الدعوة والتواصل؛
• ُمنسّقو فريق عمل التعليم في حاالت الطوارئ؛
•موظفو التعليم.

الغرض من األدوات

فهم بعض اإلجراءات واالعتبارات المحددة للتقييمات ال ُمستجيبة للنوع االجتماعي الحتياجات
التعليم في حاالت الطوارئ الحادة واألزمات الممتدة.
فهم األسئلة الرئيسية التي يجب طرحها في التقييمات ال ُمستجيبة للنوع االجتماعي لالحتياجات.
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مقدمة
يشكل تقييم وتحليل االحتياجات المستند إلى األدلة األساس لجميع برامج التعليم في حاالت الطوارئ في ك ٍّل من األزمات الممتدة وحاالت
الطوارئ الحادة .ينبغي أن تحدد تقييمات االحتياجات احتياجات وقدرات المتعلمين من اإلناث والذكور ،وأصحاب المصلحة المعنيين
نصفة وشاملة.
بالتعليم لتوجيه تصميم برامج تعليمية ُم ِ
قبل األزمات ،وأثناء تخطيط التأهب ،يجب أن تلخص تقييمات النوع االجتماعي والتعليم القضايا النوع االجتماعي الرئيسية في قطاع
أساس للعمل أو للتخطيط للطوارئ .للحصول على قائمة مراجعة ،انظر:
التعليم لتوفير
ٍ

 :8التأهب
جرى في األسابيع واألشهر التي تلي
تُغطي األداتان  2.1و  2.2التقييم ّ
األولي السريع والتقييمات الالحقة األكثر شموالً لالحتياجات التي ت ُ َ
بداية األزمة (وبشكل مستمر):
• 2.1هي قائمة تحقُّق لالعتبارات الخاصة بتصميم وتنفيذ تقييم االحتياجات.
• 2.2هي سلسلة من األسئلة لتوجيه تحليل البيانات المستجيب للنوع االجتماعي.

اإلطار  :2.0.1أنواع تقييمات االحتياجات في التعليم في حاالت الطوارئ
مشتركة أولية وسريعة في غضون األسابيع األربعة األولى بعد حدوث حالة طوارئ مفاجئة،
جرى تقييمات
َ
•عادة ً ما ت ُ َ
وتُش ِ ّكل جزءا ً من أنشطة إنقاذ الحياة.
تُحدّد هذه التقييمات االحتياجات العاجلة.
التقييم السري َع لالحتياجات إجرا ُء تقييم مشترك أكثر تفصيالً الحتياجات التعليم ( ،)JENAبعد شهرين أو
•عادة ً ما يتبع
َ
ثالثة أشهر من بداية األزمة .يوصف التقييم بأنه "مشترك" ألنه يجمع وينسق البيانات من مختلف أصحاب المصلحة في
التعليم ،وذلك لتجنّب االزدواجية .يُغذّي هذا التقييم بعد ذلك تقيي ًما شامالً متعدد القطاعات (يغطي أيضا ً الصحة والحماية
وما إلى ذلك).
كونا ً روتينيا ً
•كما قد تقوم الوكاالت واالتحادات غير القائمة على مجموعة التعليم بإجراء تقييما ٍ
ت لالحتياجات بصفتها ُم ّ
ألعمال الرصد المستمرة وتلك التي تسبق تصميم برامج التعليم في حاالت الطوارئ.
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مؤشر النوع االجتماعي مع العمر ( )GAMللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت ()IASC
تُوفر تقييمات االحتياجات فرصة ممتازة للبرامج للتفكير في النُّ ُهج المستجيبة للنوع االجتماعي وتطويرها.
يُع ُّد مؤشر النوع االجتماعي مع العمر ( )GAMأداة مفيدة للمنظمات لتحديد الثغرات وتطوير البرامج التي تستجيب لجميع جوانب
التنوع .يجب أن تتدفق البرامج بصورة منطقية ،ابتدا ًء من تحليل االحتياجات القائم على النوع االجتماعي ،إلى تصميم األنشطة
وتكييفها بنا ًء على التحليل ،ومرورا ً بالنظر فيمن يستفيد من المبادرة .يمثل ترميز مؤشر النوع االجتماعي مع العمر وجود واتساق هذه
اإلجراءات ،عالوة ً على دمج النوع االجتماعي والعمر فيها .لتعزيز فرص التعلم من استخدام مؤشر النوع االجتماعي مع العمر ألقصى
حد ممكن من أجل تقييم مدى استجابة التحليل للنوع االجتماعي ،يجب على جميع أصحاب المصلحة ،بما في ذلك المشرفين والمديرين،
مراجعة واعتماد تقارير ونتائج مؤشر النوع االجتماعي مع العمر.

 :1.5مؤشر النوع االجتماعي مع العمر ( )GAMللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت ()IASC
مراجع إضافية للقراءة

•مجموعة التعليم العالمية (آخر تحديث في  20كانون األول /ديسمبر  )2019دليل للتقييمات ال ُمنسّقة الحتياجات التعليم
في حاالت الطوارئ وتحليلها
•حلّت هذه محل جميع األدوات السابقة لتقييم االحتياجات ،بما في ذلك أدوات التقييمات السريعة والتقييمات المشتركة
الحتياجات قطاع التعليم.
•المعايير الدنيا للشبكة المشتركة لوكاالت التعليم في حاالت الطوارئ ( ،)INEEالمعايير التأسيسية :التحليل
•الشبكة المشتركة لوكاالت التعليم في حاالت الطوارئ ( )INEE) (2019مذكرة توجيهية بشأن النوع االجتماعي ,
القسم 1.3
•) Promundo (2014حزمة تقييم االحتياجات لبرمجة إشراك الذكور
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ب للنوع
 2.1قائمة تحقُّق
ٍ
لتقييم لالحتياجات مستجي ٍ
االجتماعي
تتوافق خطوات وأقسام قائمة التحقُّق هذه مع دليل تقييم االحتياجات وتحليلها للتعليم ال ُمنسّق في حاالت الطوارئ لمجموعة التعليم العالمية
كما أنها ذات صلة بالوكاالت والمنظمات غير القائمة على مجموعة التعليم.
الجدول  :2.1.1قائمة التحقُّق لتقييم االحتياجات
اإلجراءات الرئيسية
تكوين فريق عمل للتقييم ()AWG
تأكد من أن فريق عمل التقييم ( )AWGيشمل ،كحد أدنى ،أخصائيا ً في النوع االجتماعي والشمول.
تأكد من التمثيل المتوازن بين الجنسين في فريق عمل التقييم ومشاركة وزارة التعليم أو موظفي النوع االجتماعي المعنيين ،ومسؤولي االتصال بشأن
النص على هذا التمثيل في الشروط المرجعية لفريق عمل التقييم تحت بند "العضوية" أو
النوع االجتماعي ،والخبراء الفنيين لدى الوكالة .وينبغي
ّ
"المشاركين".
موارد إضافية
تض ّمنت الشروط المرجعية لفريق العمل الباكستاني للتقييم والمراقبة اإلقليمية ( )PAMWGلعام  ،2013كأحد أغراضه األساسية ،تعزيز وإدراج "النوع
االجتماعي والبيئة واالتساق مع المبادئ التوجيهية األخالقية" (فريق العمل الباكستاني للتقييم والمراقبة اإلقليمية ( ،PAMWG) 2013ص)2 .

إجراء مراجعة البيانات الثانوية ( :)SDRتلخيص وتجميع مستمر للمعلومات المتاحة لتحليلها بانتظام إلثراء عملية صنع القرار.
استخدم البيانات الثانوية التي ُجمعت قبل األزمة في إطار تدابير التأهب كخط أساس لفهم آثار االنقطاعات التي سببتها األزمة من منظور النوع
االجتماعي والشمول.
 :8التأهب
استخدم الجدول  2.1.2للتأكد من أن األسئلة المحتملة المطروحة على المصادر الثانوية في األزمة شاملة وتراعي اعتبارات النوع االجتماعي.
من بين األسئلة الواردة في الجدول  ،2.1.2حدد األسئلة التي يمكن تناولها من خالل البيانات الموجودة ،وتلك التي ستتطلب جمع بيانات أولية أثناء
التقييم الميداني (انظر أدناه).
تأكد من وجود متخصص في النوع االجتماعي من بين الشركاء داخل البلد وخبراء فنّيين عن بُعد يدعمون ف َِرق مراجعة البيانات الثانوية ()SDR
صلة حسب النوع االجتماعي والعمر ،و /أو
لجمع البيانات الثانوية وتحليلها .يمكن لمثل هؤالء المتخصصين تحديد المصادر ،وجمع البيانات المف ّ
مراجعة البيانات الثانوية للتأكد من أنها تُقيِّم االحتياجات من منظور النوع االجتماعي بشكل مناسب.
عند إعداد مصفوفة مراجعة البيانات الثانوية ( ،)SDRقم بتضمين عالمات النوع االجتماعي ليتسنّى وضع العالمات وتحليل البيانات الثانوية للتعليم
فيما يتعلق بالنوع االجتماعي فيما بعد.
موارد إضافية
إذا كنت تستخدم مصفوفة مراجعة البيانات الثانوية ( )SDRلمجموعة التعليم العالمية ،فينبغي إدراج عالمة جديدة بشأن النوع االجتماعي ،تحت عمود القضية
الموضوعية ،مع عالمات فرعية تحدد عوائق أو احتياجات ُمعيّنة.
لمعرفة الحد األدنى الموصى به واالطالع على مجموعة أشمل من العالمات ،انظر الجدول ..2.1.3
مؤشر النوع االجتماعي مع العمر ( )GAMللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت ()IASC
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اإلجراءات الرئيسية
تصميم التقييم الميداني
حدّد أسئلة ومصادر التقييم
استخدم نتائج مراجعة البيانات الثانوية لتحديد االحتياجات اإلضافية من المعلومات حيثما )1 :يشير التحليل إلى فئات محرومة بشك ٍل خاص على
صي؛ و  )2ال يتسنّى اإلجابة على األسئلة ذات الصلة الواردة في
أساس الجنس أو العمر أو غيرها من مؤشرات الحرمان ،وذلك لمزي ٍد من التق ّ
الجدول  2.1.2من خالل البيانات الثانوية المتوفرة.
قم بصياغة أسئلة التقييم الميداني وفقًا لذلك.
اشترك مع المتخصصين في مجال العنف القائم على النوع االجتماعي والحماية من االستغالل واالعتداء الجنسيين ( )PSEAلضمان إيالء قضايا
الحماية االهتمام الكافي في تصميم التقييم.
استراتيجية أخذ العينات
تأكد من أن الفتيات والفتيان والنساء والرجال من مختلف األقسام الفرعية للسكان المتضررين يشاركون بشكل ُمجْ ٍد في التقييم وأخذ العينات .يجب
أن يشمل ذلك األشخاص ذوي اإلعاقة.
 :6الرصد والتقييم
اختر أساليب جمع البيانات
استخدم مجموعة من المنهجيات واألساليب إلشراك األشخاص المتضررين ،بما في ذلك مجموعات التركيز ،والمقابالت ،والجوالت الميدانية،
وتخطيط المخاطر من منظور النوع االجتماعي بقيادة المتعلمين.
 :6الرصد والتقييم  -لالطالع على توجيهات بشأن المنهجيات والنُّ ُهج المستجيبة للنوع االجتماعي لجمع البيانات
 :7ال ُمساءلة أمام السكان المتضررين  -للحصول على معلومات حول النُّهج التشاركية الشاملة والمستجيبة للنوع االجتماعي
موارد إضافية
انظر الجدول  2.1.4للحصول على ِعيّنة لقائمة من األسئلة الستخدامها في مجموعة للتركيز مع الفتيات المراهقات.
تصميم ،وترجمة ،وتجريب أداة /أدوات جمع البيانات
تأكد من مشاركة الفتيات والفتيان والنساء والرجال من مختلف األقسام الفرعية للسكان المتضررين في التجربة ومن إتاحة الفرصة لهم لتقديم التغذية
الراجعة بشأن العملية (بما في ذلك المنهجية ،واألسئلة /الموضوعات ،وتشكيل فريق التقييم).
موارد إضافية
مؤشر النوع االجتماعي مع العمر ( )GAMللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت ()IASC
تحديد تشكيل الفريق الميداني للتقييم
تأكد من أن تشكيل ف َِرق التقييم التي تقوم بجمع البيانات متوازن بين الجنسين وأنها تضم متخصصين في النوع االجتماعي والحماية.
موارد إضافية
مشروع تقييم القدرات ( )ACAPSموجز فني ( )2012بناء فريق تقييم فعّال
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اإلجراءات الرئيسية
جمع وإدخال البيانات األولية
تدريب ف َِرق التقييم الميدانية وف َِرق إدخال البيانات
يجب أن يتناول التدريب ديناميات النوع االجتماعي التي يُحتمل أن تواجهها الف َِرق أثناء عملية التقييم (على سبيل المثال ،المواقف والسلوكيات
السلبية تجاه أعضاء الفريق من اإلناث أو تجاه تدريب الشابات كمعلمات).
يجب أن يشمل التدريب معلومات عن اإلجراء الذي ينبغي اتخاذه في حالة الكشف عن حادثة أو قضية تتعلق بالحماية ،وعن مسار اإلحالة ذي
الصلة.
دونة قواعد السلوك لفريق التقييم تتضمن التزا ًما كامالً بتقييمات مستجيبة للنوع االجتماعي لالحتياجات والحماية من االعتداء
تأكد من أن ُم ّ
واالستغالل الجنسيين.
موارد إضافية
دونة قواعد السلوك.
يُوضَّح ذلك في تقييم احتياجات التعليم المشترك :نموذج ُم ّ
إجراء وإدارة جمع البيانات
ضع في اعتبارك سالمة وأمن ف َِرق جمع البيانات.
 :6.1الرصد المستجيب للنوع االجتماعي للتعليم في حاالت الطوارئ
 :6.2التقييم المستجيب للنوع االجتماعي للتعليم في حاالت الطوارئ
استخالص المعلومات من ف َِرق التقييم الميدانية
تأكد من وضع عالمة على أي قضايا تتعلق بالنوع االجتماعي تنشأ خالل عمل ف َِرق التقييم أو تظهر ضمن النتائج كي يتسنّى تعديل اإلجراءات في
الوقت الحقيقي.
إدخال البيانات األولية
تأكد من أن أدوات إدخال البيانات ونَهج الترميز ال ُمناظر تسمح بتفصيل البيانات حسب الجنس والعمر وغير ذلك من مؤشرات الحرمان المحددة
مسبقًا ذات الصلة بالسياق (على سبيل المثال ،الريف /الحضر ،ال ُمضيف /الالجئ /النازح داخليًا ( ،)IDPاإلعاقة).
قم بتضمين تعليمات محددة حول أهمية تسجيل ذلك أثناء تدريب ف َِرق إدخال البيانات.
تحليل البيانات
تأكد من أن األسئلة المستخدمة لتوجيه التحليل تستجيب للنوع االجتماعي.
ب للنوع االجتماعي
 :2.2أسئلة لتحلي ٍل مستجي ٍ
قم بتثليث نتائج البيانات األولية لديك والتحقق منها من خالل تحليل البيانات الثانوية التي ُجمعت خالل مراجعة البيانات الثانوية (.)SDR
صل إلى فهم كامل الحتياجات الفئات الضعيفة
حدد أي نتائج غير ُمتسقة أو غير متوقعة .اس َع لمزيد من التحقق من خالل مصادر ثانوية إضافية للتو ّ
بصورة خاصة (على سبيل المثال ،عبر استخدام تقارير الظل ،والتقارير من منظمات حقوق المرأة والرجل ،ومنظمات األشخاص ذوي اإلعاقة
(.))DPOs
موارد إضافية
مؤشر النوع االجتماعي مع العمر ( )GAMللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت ()IASC
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اإلجراءات الرئيسية
يجب أن يشمل المشاركون في ورش عمل تحليل البيانات أعضاء فريق عمل التقييم ،وممثلي وزارة التعليم /المتخصصين في النوع االجتماعي/
مسؤولي االتصال ،وأعضاء المجموعة ،والشركاء ،والمانحين ،وغيرهم من أصحاب المصلحة المعنيين بالشمول واإلنصاف.
إعداد وتقاسم تقرير ومنتجات التقييم
ع األعضاء المعنيين من هذه الفئات للمشاركة في ورشة العمل الالحقة لتخطيط العمل.
قم بتكييف التقرير ليالئم فئات الجمهور المختلفة .اد ُ
تشمل فئات الجمهور ال ُمسته َدفة:
ي بالتقييم؛
فريق العمل المعن ّ
•المجتمعات المتأثرة باألزمة والمستجيبون للتقييم ،بما في ذلك الفتيات والفتيان والنساء والرجال (في إطار المساءلة والتغذية الراجعة)؛
•وزارة التعليم (بما في ذلك سلطات التعليم المحلية ومسؤولو االتصال بشأن النوع االجتماعي)؛
•الوكاالت الحكومية األخرى ،على سبيل المثال وزارة النوع االجتماعي أو شؤون المرأة؛
•شركاء مجموعة التعليم؛
•مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ( ،)OCHAخاصةً إلدراجه في االستعراض العام لالحتياجات اإلنسانية ( ،)HNOوإطار التحليل المشترك بين
القطاعات ،بما في ذلك مستشاري مشروع القدرات االحتياطية بشأن النوع االجتماعي ( )GenCap/Genderحيثما أمكن ذلك؛
•المجموعات األخرى ،مثل مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية ( )WASHومجموعة الحماية؛
•وكاالت األمم المتحدة ،بما في ذلك فريق عمل مبادرة األمم المتحدة لتعليم الفتيات ( ،)UNGEIإن ُوجدت؛
•المنظمات غير الحكومية الدولية ،بما في ذلك تلك التي لديها برامج وخبرات في مجال النوع االجتماعي والتعليم في حاالت الطوارئ؛
•المنظمات غير الحكومية (الوطنية) ،بما في ذلك المنظمات النسائية والرجالية ورابطات الشباب والشابات ،ومنظمات األشخاص ذوي اإلعاقة؛
صصاتها واستثماراتها؛
•الجهات المانحة ،بما في ذلك الجهات التي تعطي األولوية للنوع االجتماعي في مخ ّ
•وسائل اإلعالم المتاحة لجميع الجماهير ،بما في ذلك الفتيات والنساء واألشخاص ذوي اإلعاقة.

موارد أساسية

المعايير الدنيا للشبكة المشتركة بين الوكاالت للتعليم في حاالت الطوارئ ( )INEE MSالمجال  :1المعايير التأسيسية
معيار التحليل  :1التقييم
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الجدول  :2.1.2أسئلة لجمع البيانات مستمدة من المعايير الدنيا للشبكة المشتركة بين الوكاالت للتعليم في حاالت الطوارئ ()INEE
أسئلة جمع البيانات

1

المعايير الدنيا للشبكة المشتركة بين الوكاالت للتعليم في حاالت الطوارئ ( )INEE MSالمجال  :2الوصول وبيئة التعلم
هل تتعرض المدارس للهجوم؟ إذا كان األمر كذلك ،فأين ومِ ن قِبَل َمن؟ هل تُسته َدف مجموعات بعينها من المتعلمين؟
تضررت المدارس و /أو ُد ّمرت؟ إذا كان األمر كذلك ،فكم عددها وأين؟ هل توجد فروق بين الضرر /التدمير الذي لحق بمدارس البنين ومدارس البنات؟
هل
ّ
صل البيانات حسب العمر ،والموقع ريف /حضر ،واإلعاقة حيثما أمكن ذلك)؟
ما هي أعداد الفتيات والفتيان خارج المدرسة (ف ّ
صل البيانات حسب العمر ،والموقع ريف /حضر ،واإلعاقة حيثما أمكن ذلك)؟
ما هي معدالت معرفة القراءة والكتابة لدى النساء والرجال؟ (ف ّ
هل يحق لألطفال النازحين داخليا ً أو الالجئين االلتحاق بالمدارس المحلية ،وهل يمارسون هذا الحق؟ إذا لم يكن األمر كذلك ،فما هي العوائق التي تحول دون
التحاقهم؟ ما هي الترتيبات األخرى التي ات ُّ ِخذت لضمان تلبية حقهم في التعليم ومواءمته مع المعايير الوطنية؟
هل يحق لألطفال النازحين داخليا ً أو الالجئين االلتحاق بالمدارس المحلية ،وهل يمارسون هذا الحق؟ إذا لم يكن األمر كذلك ،فما هي العوائق التي تحول دون
التحاقهم؟ ما هي الترتيبات األخرى التي اتُّخِ ذت لضمان تلبية حقهم في التعليم ومواءمته مع المعايير الوطنية؟
صل البيانات حسب العمر ،والموقع ريف /حضر ،واإلعاقة حيثما أمكن
ما الذي تغير من قبل األزمة إلى اآلن بالنسبة للفتيات والفتيان من مختلف األعمار (ف ّ
ذلك)؟ كيف تؤثر هذه التغييرات على قدرتهم على االلتحاق بالمدرسة والبقاء فيها؟ من األطفال والشباب الذين ال يحضرون إلى المدرسة أو الذين تسربوا منها؟
ما هي التحديات المحددة التي تؤثر على معدالت استبقاء الفتيات والفتيان في المدارس وتحصيلهم الدراسي في مختلف المستويات؟ ما هي الحواجز الثقافية
الموجودة (مثل معايير النوع االجتماعي التي تعطي األولوية لتعليم األوالد ،وزواج األطفال ،وما إلى ذلك)؟
هل تتوفر خيارات مناسبة ومرنة لجميع األطفال والمراهقين ،بما في ذلك خيارات التعليم ال ُمعجّل ،والبديل ،وغير النظامي لألطفال الذين تجاوزوا السن
المقررة الذين فاتتهم فترات طويلة من الدراسة أو الذين لم يذهبوا إلى المدرسة مطلقًا؟
ما األعمال األخرى التي يقوم بها الفتيات والفتيان في المنزل؟ هل يتعارض ذلك مع وصولهم إلى برامج التعليم؟
هل تتوفر المراحيض للمعلمين والمتعلمين من اإلناث والذكور؟ هل يسهل الوصول إليها ،وهل توجد في مكان مأمون ،وهل عددها كافٍ ؟ هل توجد مراحيض
منفصلة للذكور واإلناث؟ هل يتوفر الماء والصابون؟ هل يمكن إغالق المراحيض من الداخل؟ هل المدارس والمراكز التعليمية مجهزة بمواد النظافة الصحية
أثناء الطمث وبأماكن للتخلص من المواد وتغييرها توفر الخصوصية؟
هل المرافق (المدرسة والفصول الدراسية ومرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية ( ))WASHمتاحة للفتيات والفتيان والمعلمين ذوي اإلعاقة؟
هل تتخذ إدارة المدرسة أو قيادة المجتمع أي إجراء لمساعدة الطالب ذوي اإلعاقة في الوصول إلى المدرسة؟
ما هي المخاوف المتعلقة بالنوع االجتماعي بشأن السالمة في المدارس والوصول إليها؟ هل يسهل الوصول إلى المواقع ال ُمحت َملة للمدارس ،وهل هي آمنة
للفتيات والفتيان في جميع الصفوف؟ هل توجد إضاءة كافية في المدارس؟ هل المسافة إلى المدرسة معقولة وآمنة؟ ما هي احتياطات السالمة المعمول بها أو
المتوقع اتخاذها من قِبَل المتعلمين والمعلمين الذكور واإلناث الذين يسافرون من وإلى المدرسة؟

1

بعض هذه األسئلة مأخوذة من :الشبكة المشتركة بين الوكاالت للتعليم في حاالت الطوارئ ( )INEE) (2015المبادئ التوجيهية بشأن العنف القائم على النوع االجتماعي والشبكة المشتركة بين
الوكاالت للتعليم في حاالت الطوارئ ( )INEE) (2018دليل النوع االجتماعي في العمل اإلنساني
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هل يعاني الفتيان والفتيات من الوصم االجتماعي بسبب معاناتهم من أزمات معينة في السابق (مثل الناجين من االغتصاب ،والجنود األطفال السابقين)؟ هل
يمنع الوصم االجتماعي من الوصول إلى التعليم؟
ما هي احتياطات السالمة التي يتوقعها اآلباء فيما يتعلق بالفتيات؟
هل بيئات التعلم آمنة ،وهل تعزز الحماية والرفاه العقلي والعاطفي للمتعلمين من الذكور واإلناث؟ للحصول على مجموعة شاملة من أسئلة التقييم بشأن العنف
ضد النساء والفتيات في المدرسة وبيئات التعلم ،انظر إدارة التنمية الدولية ( :)2014معالجة العنف ضد النساء والفتيات في برامج التعليم ،ص .12 .هل توجد
لجان محلية لحماية الطفل أو لجان مراقبة مجتمعية؟
هل هناك منظمات مجتمعية مستقلة تر ّكز على خدمات حماية الطفل؟
ما هي خدمات االستجابة والثغرات الموجودة في الخدمات لإلناث والذكور الناجين من العنف القائم على النوع االجتماعي المرتبط بالمدرسة (،)SRGBV
بما في ذلك الرعاية الصحية المالئمة للطفل والمستجيبة للنوع االجتماعي ،والدعم النفسي االجتماعي ،واالستجابة األمنية ،واإلجراءات القانونية /العدلية؟ هل
أصحاب المصلحة على دراية بخدمات االستجابة المتاحة؟
المصادر
•وزارة التعليم؛
•التحالف العالمي لحماية التعليم من الهجمات ()GCPEA؛
•آلية اليونيسف للرصد واإلبالغ ( )MRMلبيانات الهجمات على التعليم؛
•مصفوفة منظمة الدولية للهجرة ( )IOMلتتبع بيانات النزوح الداخلي والمدارس التي تُستخدم كمواقع إليواء للنازحين؛
•بيانات نظام معلومات إدارة التعليم ()EMIS؛
•سجالت الحضور؛
•تقرير اليونسكو العالمي لرصد التعليم؛
•المسوحات الديموغرافية واألسرية؛
•بعثات التقييم المشتركة بين الوكاالت؛
•مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية ()WASH؛
•مجموعة الحماية؛
•االستبيانات واألنشطة التشاركية :المقابالت ،ومناقشات مجموعات التركيز ،إلخ.
 :7ال ُمساءلة أمام السكان المتضررين
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المعايير الدنيا للشبكة المشتركة بين الوكاالت للتعليم في حاالت الطوارئ ( )INEE MSالمجال  :3التدريس والتعلّم
ما هي لغة التعلم؟
هل تتوفر مواد التدريس والتدريب لمساعدة المعلمين على معالجة موضوعات محددة تحتاج إليها الفتيات والفتيان (على سبيل المثال ،الصحة الجنسية
واإلنجابية)؟ هل تُقدّم معلومات مهمة عن قضايا مثل الحماية الذاتية ،واأللغام األرضية ،وما إلى ذلك؟
هل المناهج مستجيبة للنوع االجتماعي؟
هل التدريس مستجيب للنوع االجتماعي؟
ضر؟
هل توجد اختبارات وطنية معيارية في الحساب ومعرفة القراءة والكتابة؟ ما نتائج هذه االختبارات ،وكيف تختلف حسب الجنس والموقع ريف /ح َ
كرس هذه المواد القوالب النمطية للنوع االجتماعي؟
هل المواد التعليمية شاملة ومناسبة للفتيات والفتيان ،بمن فيهم ذوي اإلعاقة؟ هل ت ُ ّ
هل تُستخ َدم أي مواد للتعلّم أو وسائل تعليمية يسهل الوصول إليها من قِبَل فتيات وفتيان من ذوي اإلعاقات (مثل مجموعات أدوات براي ،والطباعة الكبيرة،
وأدوات التكبير ،وأدلة لغة اإلشارة ،وأجهزة التسجيل ،والعدادات)؟
 :5.6المناهج ومواد التدريس والتعلم
المصادر
•المناهج الوطنية ،ومخططات العمل ،وخطط الدروس؛
•الكتب المدرسية ،ومواد التدريس والتعلم بما في ذلك األلعاب والمعدات؛
•سجالت المالحظة؛
•سياسة تعليمية شاملة /وحدات التعليم الخاصة.

المعايير الدنيا للشبكة المشتركة بين الوكاالت للتعليم في حاالت الطوارئ ( )INEE MSالمجال  :4المعلمون وغيرهم من موظفي التعليم
هل يتوفر المعلمون والمعلمات؟ في جميع المراحل الدراسية (من رعاية وتعليم الطفولة المبكرة ( )ECCEإلى التعليم العالي)؟
ما هي مستويات مؤهالت المعلمين وخبراتهم؟
هل توجد مناطق جغرافية بها نقص في المعلمين (ذكور /إناث)؟
ما هي العوائق الرئيسية التي تحول دون حضور المعلمين ،إن وجدت (من رعاية وتعليم الطفولة المبكرة إلى التعليم العالي)؟ هل تختلف هذه العوائق بالنسبة
للمعلمين والمعلمات؟
هل يتوفر مساعدون مهنيون من اإلناث والذكور؟
هل يتوفر مديرو تعليم من اإلناث والذكور؟
هل توضع أحكا ٌم لمراجعة مؤهالت الدخول والمسارات في مهنة التدريس لتشجيع الحصول على قوة عاملة متوازنة بين الجنسين؟
هل توجد نساء في المجتمع يمكنهن دعم الفتيات في المدرسة والمشاركة في التدريس و /أو التوجيه؟
هل توجد نماذج تُحتذى للبنين في المدارس تشجعهم على التعليم /البقاء في المدارس؟
هل توجد مدونة لسلوك المعلمين تستجيب للنوع االجتماعي للتعامل مع التحرش الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي واالعتداء؟ هل تلقّى الموظفون
تدريبا ً بشأن دعم الناجين من العنف القائم على النوع االجتماعي؟
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هل توجد آليات لمعالجة المظالم تشمل مسارات اإلحالة ،بما في ذلك للفتيان من ضحايا االستغالل واالعتداء الجنسيين؟
دربات للمعلمات وموظفات دعم؟
هل هناك ُم ِ ّ
هل توجد رابطات ألولياء األمور والمعلمين ( )PTAsأو مجموعات مماثلة؟ إلى أي مدى تشارك النساء والرجال؟ هل توجد أي قيود ثقافية على مشاركة
المرأة؟ هل توجد حوافز لمشاركة الرجال (اآلباء ،مقدمو الرعاية من الذكور)؟
هل تم توفير التدريب لرابطات أولياء األمور والمعلمين؟ إذا كان األمر كذلك ،فهل تناول التدريب النوع االجتماعي؟
 :5.4توظيف المعلمين ودعمهم
المصادر
•وزارة التعليم؛
•نظام معلومات إدارة التعليم ()EMIS؛
•بعثات التقييم المشتركة بين الوكاالت؛

المعايير الدنيا للشبكة المشتركة بين الوكاالت للتعليم في حاالت الطوارئ ( )INEE MSالمجال  :5السياسة التعليمية
ما هي السياسات واألطر القانونية السارية لمنع و /أو إنفاذ ومعالجة القضايا الرئيسية التي تؤثر على النساء والفتيات ،على سبيل المثال قوانين بشأن العنف
القائم على النوع االجتماعي ،وسياسات تعليم وطنية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية والنوع االجتماعي والفتيات ،وما إلى ذلك؟
هل هناك أي سياسات تعليمية تعالج عدم مشاركة األوالد أو حرمانهم من التعليم؟
ما هي األدوار والمساءلة /التنسيق /الشراكات الموجودة بشأن النوع االجتماعي على المستوى الوطني؟
هل توجد أي عوائق تحول دون إنفاذ التشريعات ذات الصلة بالتعليم والحماية؟
هل توجد معاهد /مؤسسات تتعامل مع قضايا النوع االجتماعي؟
هل توجد مؤسسات تُعنى بقضايا األطفال البنات؟ هل توجد منظمات تتعامل مع األطفال الجنود واألطفال الصغار؟
هل يوجد مكتب /قسم محدد للنوع االجتماعي؟
هل يظهر تعليم الفتيات في الخطط الوطنية؟
إذا كان هناك سياسة للنوع االجتماعي في التعليم أو سياسة لتعليم الفتيات ،فما هي األولويات؟ هل من المحتمل أن تتغير هذه األولويات نتيجةً لحالة الطوارئ؟
كيف يُتناول النوع االجتماعي في الخطط والميزانيات الوطنية للتعليم؟ هل توجد قيود نظامية على تمويل التعليم لمجموعات محددة ت ُحد من القدرة على توفير
التعليم والدعم للفئات السكانية الضعيفة ذات األولوية ،ما يعيق التقدم؟
هل قامت الحكومة بتخصيص ميزانية لمعالجة القضايا ذات الصلة في الخطط  /السياسات؟ هل التمويل الموجّه لبرامج المساواة بين الجنسين والتعليم في
حاالت الطوارئ متاح؟
هل أدخلت الحكومة أي سياسات مستجيبة للنوع االجتماعي في التعليم؟
ما هي السياسات بشأن العنف القائم على النوع االجتماعي المعمول بها (بما في ذلك االستغالل واالعتداء الجنسيين على األوالد داخل البيئات التعليمية
وخارجها)؟
هل توجد معايير لتقييم سالمة وأمن أماكن التعلم؟
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ما هي التحديات التي تواجه مشاركة الوالدين في التعليم للنساء والرجال؟
ما هي التحديات التي تواجه مشاركة المجتمع في برامج وفرص وتقييم التعليم للفتيات والفتيان والنساء والرجال؟
هل يوجد قانون لحماية االطفال من عمالة االطفال؟
هل توجد أي قوانين أو سياسات تضمن حضور الفتيات الحوامل ،أو عودة األمهات في سن الدراسة إلى المدرسة بعد والدة أطفالهن؟ هل توجد أي قوانين أو
سياسات تضمن عودة الجنود األطفال إلى المدرسة؟
هل يوجد قانون بشأن سن الزواج؟
المصادر
•خطة قطاع التعليم؛
•تقارير المراجعة المشتركة لقطاع التعليم؛
•السياسة بشأن النوع االجتماعي والتعليم؛
•السياسة بشأن العنف القائم على النوع االجتماعي؛
•سياسة التعليم في حاالت الطوارئ؛
•الشراكة العالمية للتعليم ()GPE؛
•الحكومة /ميزانية وزارة التعليم.

الجدول  :2.1.3عالمات النوع االجتماعي
الحد األدنى من عالمات النوع االجتماعي لالستخدام في مراجعة البيانات الثانوية (.)SDR
المجال

العالمات

الوصول وبيئة التعلم

قضية نوع اجتماعي  -التحاق /حضور اإلناث /الذكور
قضية نوع اجتماعي  -االفتقار إلى مرافق للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية ( /)WASHإدارة للنظافة الصحية أثناء
الطمث ( )MHMمستجيبة للنوع االجتماعي

التدريس والتعلّم

قضية نوع اجتماعي  -االفتقار إلى أساليب تربوية ،ومناهج ،و /أو مواد للتدريس والتعلم مستجيبة للنوع االجتماعي
قضية نوع اجتماعي  -االفتقار إلى تدريب المعلمين المستجيب للنوع االجتماعي (أي التدريب التربوي ،التدريب على الدعم
النفسي االجتماعي ،التدريب على تخطيط السالمة /التحسين في المدارس ،مدونة قواعد السلوك ،إلخ).

المعلمون وغيرهم من

قضية نوع اجتماعي  -نقص المدرسات والمعلمات

موظفي التعليم

قضية نوع اجتماعي  -ال توجد مدونة لقواعد السلوك

السياسة التعليمية

قضية نوع اجتماعي  -افتقار وثائق سياسة التعليم إلى تحليل شامل للنوع االجتماعي
قضية نوع اجتماعي  -نقص االستثمار في النوع االجتماعي والتعليم في التدخالت في حاالت الطوارئ
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قائمة شاملة بالعالمات الفرعية للنوع االجتماعي الختيارها لمراجعة البيانات الثانوية .يجب استخدام هذه العالمات الفرعية حسب الحاجة،
وإضافة المزيد إليها حسب السياق
المجال

العالمات

الوصول وبيئة التعلم

قضية نوع اجتماعي  -التحاق /حضور اإلناث /الذكور (مفصلة حسب المستوى التعليمي)
قضية نوع اجتماعي  -الفقر
قضية نوع اجتماعي  -الهجمات على التعليم
قضية نوع اجتماعي  -طرق غير آمنة إلى المدرسة
قضية نوع اجتماعي  -الزواج المبكر
قضية نوع اجتماعي  -التجنيد المسلح القسري
قضية نوع اجتماعي  -العنف القائم على النوع االجتماعي المرتبط بالمدرسة ( ،)SRGBVوالعنف القائم على النوع
صلة حسب مستوى التعليم)
االجتماعي ( ،)GBVو /أو الحماية من االستغالل واالعتداء الجنسيين (( )PSEAبيانات مف ّ
قضية نوع اجتماعي  -االفتقار إلى مرافق يسهل الوصول إليها ومستجيبة للنوع االجتماعي للمياه والصرف الصحي والنظافة
صلة حسب مستوى التعليم)
الصحية ( /)WASHالنظافة الصحية أثناء الطمث (( )MHMبيانات مف ّ
صلة حسب المستوى التعليمي)
قضية نوع اجتماعي  -عدم وجود لجان لحماية الطفل (بيانات مف ّ
صلة حسب المستوى التعليمي)
قضية نوع اجتماعي  -نقص تدخالت الدعم النفسي واالجتماعي (بيانات مف ّ
قضية نوع اجتماعي  -االفتقار إلى آليات حماية للطفل مستجيبة للنوع االجتماعي

التدريس والتعلّم

قضية نوع اجتماعي  -االفتقار إلى طرق تربوية مستجيبة للنوع االجتماعي
قضية نوع اجتماعي  -عدم وجود مناهج و /أو مواد للتدريس والتعلّم مستجيبة للنوع االجتماعي

المعلمون وغيرهم من

قضية نوع اجتماعي  -نقص المعلمين الذكور ،رعاية وتعليم الطفولة المبكرة ()ECCE

موظفي التعليم

قضية نوع اجتماعي  -نقص المعلمات ،رعاية وتعليم الطفولة المبكرة ()ECCE
قضية نوع اجتماعي  -نقص المعلمات ،المرحلة االبتدائية الدنيا
قضية نوع اجتماعي  -نقص المعلمات ،المرحلة االبتدائية العليا
قضية نوع اجتماعي  -نقص المعلمات ،المرحلة الثانوية الدنيا
قضية نوع اجتماعي  -نقص المعلمات ،المرحلة الثانوية العليا
قضية نوع اجتماعي  -نقص المعلمات ،التعليم العالي
قضية نوع اجتماعي  -نقص المعلمات ،التعليم والتدريب الفني والمهني
قضية نوع اجتماعي  -نقص المعلمين /المعلمات ،التعليم البديل
صلة حسب المستوى التعليمي)
قضية نوع اجتماعي  -االفتقار إلى القيادات الرجالية (بيانات مف ّ
صلة حسب المستوى التعليمي)
قضية نوع اجتماعي  -االفتقار إلى القيادات النسائية (بيانات مف ّ
صلة حسب المستوى التعليمي)
قضية نوع اجتماعي  -االفتقار إلى التدريب التربوي المستجيب للنوع االجتماعي (بيانات مف ّ
قضية نوع اجتماعي  -االفتقار إلى التدريب على الدعم النفسي االجتماعي المستجيب للنوع االجتماعي
قضية نوع اجتماعي  -ال توجد مدونة لقواعد السلوك

السياسة التعليمية

قضية نوع اجتماعي  -ال توجد سياسة خاصة بالنوع االجتماعي والتعليم في حاالت الطوارئ
قضية نوع اجتماعي  -ال توجد خطة إستراتيجية خاصة بالنوع االجتماعي والتعليم في حاالت الطوارئ
قضية نوع اجتماعي  -نقص االستثمار في النوع االجتماعي والتعليم في التدخالت في حاالت الطوارئ
قضية نوع اجتماعي  -عدم وجود تخطيط للسالمة المدرسية مستجيب للنوع االجتماعي
قضية نوع اجتماعي  -االفتقار إلى سياسة و /أو تخطيط للحد من مخاطر الكوارث يستجيب للنوع االجتماعي
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الجدول  2.1.4أسئلة نموذجية لطرحها على الفتيات المراهقات في
مناقشات مجموعات التركيز في سياق األزمات الممتدة
هل جميع صديقاتك قادرات على الوصول إلى هذه المدرسة /مكان التعلم المؤقت ()TLS؟
سر لهن الوصول ،فلماذا؟
إذا لم يكن يتي ّ
ما هي بعض األسباب التي تجعلهن غير قادرات على الوصول إلى المدرسة /مكان التعلم المؤقت بانتظام؟
(قم باستقصاء :مستوى دعم الوالدين للتعليم ،القيود المالية ،المخاوف بشأن سالمة المدرسة أو جوانب أخرى من بيئة
التعلم ،البعد عن المدارس ،مستوى االهتمام /المشاركة ،المسؤوليات األخرى بما في ذلك الحاجة إلى كسب المال
لألسرة ،وغيرها ) ...
ماذا تفعل صديقاتِك عندما ال يكُنّ في المدرسة؟
هل يعملن بأجر أو بدون أجر؟ (قم باستقصاء :العمل بأجر ،األعمال المنزلية ،أخرى )...
أنشطة اجتماعية؟ (قم باستقصاء :قضاء الوقت مع األصدقاء ،ممارسة الرياضة ،االنخراط في األنشطة مع الجماعات
الدينية أو في المراكز المجتمعية ،وغيرها )...
أنشطة أخرى؟
ما الذي يمنع الفتيات و /أو األوالد من إنهاء المرحلة االبتدائية الدنيا (الصفوف  )3-1واالنتقال إلى المرحلة االبتدائية
العليا (الصفوف )6-4؟ على جانب العرض (مستوى المدرسة)؟ على جانب الطلب (األسرة ،المجتمع)؟
ما الذي يمنع الفتيات و /أو األوالد من االلتحاق بالمرحلة االبتدائية العليا ثم الذهاب إلى المرحلة الثانوية ()18-13؟
ما هي العوائق التي تواجه بعض الفتيات و /أو األوالد في الوصول إلى هذه المدرسة /مكان التعلم المؤقت ()TLS؟
هل توجد أي فتيات أو فتيان يعانون من إعاقات أو مشاكل صحية ال يحضرون إلى المدرسة؟
ما هي الصعوبات التي تواجه الفتيات و /أو األوالد أثناء وجودهم في المدرسة /مكان التعلم المؤقت؟ (إذا لم تُذكر :هل
تواجه أي فتيات أو فتيان مشاكل في فهم الدروس؟)
هل هناك أي أماكن تشعر فيها بعدم األمان في المدرسة /مكان التعلم المؤقت (على سبيل المثال ،المراحيض)؟
كيف يمكننا أن نضمن شعورك باألمان عند وصولك إلى هنا وتواجدك هنا؟
معلمك أو غيره من البالغين حول المشكالت التي توجهينها؟
هل تشعرين بالراحة في التحدث إلى
ِ
ما هي األنشطة التي تريدين منا أو من المدرسة /مكان التعلم المؤقت إقامتها؟
على سبيل المثال ،دورات مهارات الحياة ،أو األنشطة الترفيهية التي تسهّل مشاركة الفتيات.
ما هي البرامج واألنشطة والخدمات المتوفرة داخل المدرسة أو خارجها للفتيان وللفتيات؟
ما هي الموارد التي تحتاج إلى توفُّرها لكي تشارك بشكل ُمج ٍد في المدرسة /مكان التعلم المؤقت؟
(على سبيل المثال ،ماذا تريد أن تتضمن مجموعات أدوات الطالب؟)
ما الذي تود تغييره بشأن المدرسة /مكان التعلم المؤقت؟
[أدخل اسم الموقع]؟
كيف تريد أن تشارك في تصميم الخدمات في
ِ
هل تشعر أن ُمدخالتك سيجري تقييمها /أخذها في االعتبار عند تصميم الخدمات؟
ُمقتبس من :أنقذوا األطفال ( :)2019أداة التصميم المشترك لبرنامج ُمراعٍ للنوع االجتماعي
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 2.2أسئلة للتحليل المستجيب للنوع االجتماعي
بعد جمع البيانات حول النوع االجتماعي والتعليم في حاالت الطوارئ ،على النحو المبين في القسم  ،2.1ينبغي تحليلها وتفسيرها لتقديم
توصيات لتصميم برنامج التعليم في حاالت الطوارئ.
موارد أساسية

مجموعة التعليم العالمية دليل تقييم وتحليل احتياجات التعليم في حاالت الطوارئ الفصل 3.4
المعايير الدنيا للشبكة المشتركة بين الوكاالت للتعليم في حاالت الطوارئ ( .)INEE MSالمجال  :1المعايير التأسيسية.
معيار التحليل  :1التقييم

استخدم سلسلة من أسئلة من وماذا ومتى وأين ولماذا لمساعدتك على فهم الدوافع أو العوامل الرئيسية المتعلقة باحتياجات المجموعات
المختلفة .ستكشف هذه المعلومات عن الثغرات الحرجة التي يجب معالجتها وبالتالي تحديد ما الذي ينبغي أن تستهدفه البرامج وكيف.

 :3التخطيط االستراتيجي وتصميم البرامج

يوفر تحليل االحتياجات التالي وفق "مؤشر النوع االجتماعي مع العمر ( ")GAMللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت
سا عا ًما للتحليل والتفسير:
( ،)IASCباستخدام "تدابير المساواة بين الجنسين ( ،")GEMsأسا ً
تحليل النوع االجتماعي
تُناقَش االحتياجات المحددة للفتيات والفتيان والنساء والرجال وفئاتهم العمرية ضمن تحلي ٍل مكتوب لالحتياجات.
صلة حسب النوع االجتماعي والعمر
جمع وتحليل البيانات المف ّ
صل البيانات (العددية أو السردية) الواردة في تقرير الرصد عبر الفتيات والفتيان والنساء والرجال والفئات العمرية.
تُف ّ
االستهداف الجيد
يوفر المشروع المساعدة للفئات ال ُمسته َدفة حسب الخطة .ال تُستبعد المجموعات المتضررة عبر الفتيات والفتيان والنساء
والرجال وعبر الفئات العمرية المختلفة ،وال تتلقى مساعدة أقل ،وال تحصل على أقل مما هو مخطط له.
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يص َحب الجدول  2.2.1ال ُمستخدِم في رحلة عبر هذه العملية ،في إطار مراجعة مكتبية ،ويوجه المناقشة في ورشة عمل تفسيرية.

2

لم تُص ّمم هذه األسئلة لتُطرح مباشرةً على المشاركين .بشكل عام ،يجب أن تتعلق المعلومات التي ُجمعت بهذه القضايا .عند االقتضاء،
قم بتصنيف وتحليل البيانات الخاصة بالفتيات ،والفتيان ،والنساء ،والرجال ،والالجئين ،والمشردين داخليًا أو السكان ال ُمضيفين ،واألطفال
والشباب من ذوي اإلعاقة ،وسكان الريف /ال َحضر ،واألقليات ،والفئات ال ُمستبعدة األخرى.
الجدول  :2.2.1أسئلة توجيهية للتحليل المستجيب للنوع االجتماعي
المعايير الدنيا للشبكة المشتركة بين الوكاالت للتعليم في حاالت الطوارئ ( )INEE MSالمجال  :2الوصول والتعلم
أسئلة توجيهية
ما هي المخاطر المختلفة التي تواجه الفتيات والفتيان؟

من المتضرر من األزمة؟

•هل يختلف ذلك بين المجموعات المختلفة؟

تضررت مجموعات بعينها؟
•كيف
ّ
ما هي احتياجات هذه المجموعات وأولوياتها؟

•ما هي آليات التأقلم لديهم؟

•كيف تختلف هذه المجموعات حسب الجنس ،والعمر ،واإلعاقة ،والعِرق،

•ما هي المعلومات المتوفرة بشأن المخاطر المحتملة ،وكيف يمكن للفتيات
والفتيان من مجموعات مختلفة الوصول إلى هذه المعلومات؟

والوضع (مثل احتياجات النظافة الصحية أثناء الطمث (،)MHM
والوصول إلى التعليم األساسي ،وخدمات الحماية)؟

ما هي احتياجات الحماية المختلفة للفتيات

َمن لديه حق الوصول إلى كل أص ٍل من األصول (بما في ذلك المعلومات)
والموارد والخدمات؟

والفتيان؟
•هل تختلف االحتياجات باختالف المجموعات؟

•هل هناك اختالفات بين المجموعات؟
ما هي العوائق المختلفة التي يواجهها الذكور واإلناث في الوصول إلى

•ما هي آليات الحماية التقليدية داخل المجتمع؟ كيف ّ
عطلتهم األزمة؟

التعليم؟

•ما هي الفئات األكثر تعرضًا للعنف القائم على النوع االجتماعي المرتبط

•وهل يختلف ذلك عن الوضع الذي تواجهه المجموعات األخرى؟

بالمدرسة؟ ما هي آليات التأقلم لديهم؟ ما هي طرق اإلحالة وخدمات الدعم

•ما هي آليات التأقلم لديهم؟

لديهم؟

•كيف يختلفون على أساس الجنس والعمر والعِرق؟
كيف يشعر الفتيان والفتيات بشأن أمنهم وسالمتهم؟

•ما هي اآلليات المتاحة للشكوى ،وكيف يمكن للفتيات والفتيان الوصول
إليها؟

•كيف يختلف ذلك بين المجموعات؟
•هل يختلف ذلك عما كان عليه الوضع قبل األزمة؟
ما هي الدوافع /العوامل الرئيسية؟ كيف نعرف ذلك؟

2

بعض األسئلة المستخدمة ُمستمدة من :اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت ( :)2015( )IASCمبادئ توجيهية لدمج تدخالت العنف القائم على النوع االجتماعي في العمل اإلنساني واللجنة الدائمة
المشتركة بين الوكاالت ( :)2018( )IASCدليل النوع االجتماعي في العمل اإلنساني والشراكة العالمية للتعليم ( /)GPEمبادرة األمم المتحدة لتعليم الفتيات ( :)2018( )UNGEIتوجيهات لتطوير
درجة في الجدول ليست شاملة .للحصول على قائمة كاملة بالمصادر المحتملة لجميع تقييمات االحتياجات ،راجع القسم
خططٍ لقطاع التعليم مستجيبة للنوع االجتماعي .قائمة األسئلة والمصادر ال ُم َ
 2.2.1من مجموعة التعليم العالمية ( :)2019دليل تقييم االحتياجات وتحليلها للتعليم ال ُمنسّق في حاالت الطوارئ.
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المعايير الدنيا للشبكة المشتركة بين الوكاالت للتعليم في حاالت الطوارئ ( )INEE MSالمجال  :3التدريس والتعلّم
أسئلة توجيهية
ما مدى جودة تعلم الفتيات والمراهقات والفتيان والمراهقين ،بما في ذلك ذوي اإلعاقة؟
صلة حسب العمر
•هل توجد اختالفات بين المجموعات (مثل النازحين ،وال ُمضيفين ،والالجئين) تتمثل على سبيل المثال في نتائج التقييمات الوطنية المف ّ
والجنس واإلعاقة؟
•كيف تؤثر لغة التدريس على مشاركة المجموعات المختلفة؟
•هل المناهج ومواد التدريس والتعلم والممارسات التربوية مناسبة وكافية لتلبية احتياجات الفتيات والفتيان  -بما في ذلك ذوي اإلعاقة في جميع الفئات؟
•هل يمتلك المعلمون والعاملون في مجال التعليم المعرفة والقدرة الكافية في المجاالت المذكورة أعاله؟
•ما هو توزيع المعلمين والمعلمات؟ هل يشكل ذلك أي مخاطر بشأن لوصول والتعليم والتعلم؟ لمن وكيف؟
ما هي الدوافع /العوامل الرئيسية؟ كيف نعرف؟

المعايير الدنيا للشبكة المشتركة بين الوكاالت للتعليم في حاالت الطوارئ ( )INEE MSالمجال  :4المعلمون وغيرهم من موظفي التعليم
أسئلة توجيهية
كيف يشعر المعلمون والمدرسون وموظفو التعليم اآلخرون إزاء أمنهم
وسالمتهم؟

•ما هي الفئات األكثر تعرضًا للعنف القائم على النوع االجتماعي المرتبط
بالمدرسة؟ ما هي آليات التأقلم لديهم؟ ما هي طرق اإلحالة وخدمات
الدعم؟

•كيف يختلف ذلك بين المجموعات؟

•ما هي اآلليات المتاحة للشكوى؟ ما مدى سهولة الوصول إليها للمعلمين

•هل يختلف ذلك عما كان عليه الوضع قبل األزمة؟
ما هي المخاطر المختلفة التي يواجهها المعلمون والمدرسون وموظفو
التعليم اآلخرون؟

والمعلمات وغيرهم من العاملين في مجال التعليم؟
أعضاء المجتمع وأولياء األمور ولجان إدارة المدرسة
•ما مدى مشاركة أولياء األمور وأفراد المجتمع في األنشطة المتعلقة

•هل يختلف ذلك بين المجموعات المختلفة؟

بالمدرسة؟

•ما هي آليات التأقلم لديهم؟
•ما هي المعلومات المتوفرة حول المخاطر المحتملة؟ كيف يمكن للمعلمين
والمعلمات /العاملين في مجال التعليم من مجموعات مختلفة الوصول إلى
هذه المعلومات؟ ما هي احتياجات الحماية المختلفة للمعلمين والمعلمات

•هل هناك مشاركةٌ متساوية للنساء والرجال وتمثي ٌل مناسب لجميع فئات
المجتمع؟
خولة بضمان سالمة المدرسة وأمنها؟
•هل لجان إدارة المدرسة ُم ّ

وموظفي التعليم اآلخرين؟
•هل يختلف ذلك بين المجموعات المختلفة؟
•ما هي آليات الحماية التقليدية داخل المجتمع؟ كيف عرقلت األزمة هذه
اآلليات؟
ما هي الدوافع  /العوامل الرئيسية؟ كيف نعرف؟
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المعايير الدنيا للشبكة المشتركة بين الوكاالت للتعليم في حاالت الطوارئ ( )INEE MSالمجال  :5السياسة التعليمية
أسئلة توجيهية
من بين السياسات ذات الصلة المحددة في تقييم االحتياجات:
تضر بفئة معينة؟
•هل توجد أي سياسات ذات جوانب تمييزية قد
ّ
•هل توجد أي سياسات يجب أن تُع َ
طى األولوية لدعم الفجوات الحرجة؟
•هل هناك أي سياسات إضافية ينبغي أخذها في االعتبار؟
ما هي الدوافع  /العوامل الرئيسية؟ كيف نعرف؟
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والدي وأمي االنتقال إلى هنا كي نتمكن من الذهاب إلى المدرسة".
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يتض ّمن القسم  3األدوات التالية:

 3.1معايير اختيار استراتيجية للبرامج تستجيب للنوع االجتماعي
 3.2النوع االجتماعي في نظرية التغيير وإطار الرصد والتقييم ()M&E
 3.3حساب ،وتتبّع ،وتحليل تكلفة التعليم في حاالت الطوارئ بطريقة تستجيب النوع
االجتماعي
يتضمن القسم  3سلسلة من األدوات لتوجيه التخطيط على مستوى التدخالت وتصميم البرامج.

 3.1معايير اختيار استراتيجية للبرامج تستجيب للنوع
االجتماعي
المعايير الدنيا
للشبكة المشتركة
بين الوكاالت للتعليم
في حاالت الطوارئ
()INEE NS

المجال  :1المعايير التأسيسية  -التحليل
المعيار  :1التقييم
تُجرى في الوقت المناسب وبطريقة شاملة وشفافة وتشاركية تقييمات النعكاسات حالة الطوارئ
على التعليم.
المعيار  :2استراتيجيات االستجابة
تتضمن استراتيجيات االستجابة التعليمية الشاملة وصفًا واض ًحا للسياق ،والعوائق التي تحول دون
إعمال الحق في التعليم ،واستراتيجيا ٍ
ت للتغلب على تلك العوائق.

المستخدمون
األساسيون

مديرو البرامج /المشاريع ،أخصائيو الرصد والتقييم.

الغرض من األداة

توفير مجموعة من المعايير لتوجيه المستخدمين بشأن اختيار استراتيجيات للبرامج تستجيب للنوع
االجتماعي.
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مقدمة
تسترشد عملية تصميم االستراتيجيات الفردية بالقضايا األساسية التي تم ُحدّدت خالل مرحلة تقييم االحتياجات.

 :2تقييم وتحليل االحتياجات
يجب أن تهدف االستراتيجيات على المدى القصير إلى تلبية االحتياجات العاجلة المتعلقة بالسالمة واألمن .وعادة ً ما يرتبط ذلك بالعوائق
شرة عن األزمة .على سبيل المثال ،استراتيجيات لمعالجة قضايا العنف الجنسي والعنف
المتعلقة بالنوع االجتماعي والناجمة بصورة مبا ِ
القائم على النوع االجتماعي ( )SGBVوالقضايا النفسية االجتماعية التي تؤثر على األطفال وموظفي التعليم ،واألضرار والتدمير الذي
يطال أماكن التعلم والمواد التعليمية ،والتغيّرات في التحاق الفتيات والفتيان بالمدارس وفي حضورهم إليها نتيجة النزوح والهجرة .وفي
الوقت نفسه ،ينبغي تصميم االستراتيجيات المناظرة إلرساء األساس لقطاع التعليم وأهداف التنمية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين على
المدى األطول.
على المدى المتوسطإلى الطويل ،ينبغي أن تستند االستراتيجيات إلى تحليل األسباب الكامنة لعدم المساواة .ترتبط هذه األسباب في المقام
شرة لألزمة .على
األول باألعراف االجتماعية ومعايير النوع االجتماعي التمييزية في نظام التعليم الحالي ،والتي تتفاقم كنتيجة غير مبا ِ
سبيل المثال ،القضاء على العنف في المدارس بصفتها بيئات للتعلم والعمل ،وإصالح المناهج الدراسية ،وتدريب المعلمين ،ومراجعة
الكتب المدرسية والمواد التعليمية التي تهدف إلى تحقيق المساواة بين الجنسين والشمول وتوظيف المعلمات وتطويرهن واستبقائهن .يُبين
الجدول  1.1العوائق الرئيسية المتعلقة بالنوع االجتماعي أمام التعليم والناجمة بشكل مباشر و غير مباشر عن األزمة.

 :1مقدمة

معلومات أساسية
نظرا
تتطلب عملية اختيار االستراتيجيات أي ً
ضا معلومات إضافية لتيسير عملية االختيار هذه ،ال سيما في حاالت األزمات الحادة ً
لالحتياجات العاجلة المتنافسة وضيق الوقت ومحدودية القدرات .توفر هذه األداة مجموعة من المعايير لتوجيه اختيار االستراتيجيات
المستجيبة للنوع االجتماعي.
يتض ّمن القسم  5وصفا ً لمجموعة من التدخالت الشائعة في التعليم في حاالت الطوارئ :التنفيذ :يجب مراجعة هذه قبل البدء في تصميم
البرنامج.

 :5التنفيذ
كيف تختار التدخالت في إطار التخطيط االستراتيجي وتصميم البرنامج؟
يبين الجدول  3.1.1المعايير الرئيسية التي تساعد في اختيار االستراتيجيات وترتيب أولوياتها لضمان النُّ ُهج الشاملة والمستجيبة للنوع
االجتماعي 1.يجب على مخططي البرامج استخدام األقسام الالحقة ( 3.2و  )3.3إلقامة صلة قابلة لإلثبات بين أنشطة البرنامج والنتائج،
المرجوة.
وضمان تخصيص الموارد الكافية لتحقيق النتائج
ّ

1
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مقتبسة من المعهد الدولي لتخطيط التعليم ( ،)IIEPاليونسكو ( )2012تخطيط التعليم للحد من مخاطر الصراع والكوارث

الجدول  :3.1.1معايير لتوجيه اختيار االستراتيجية واألولويات
المعيار  :1تراعي السياق
األسئلة
•هل شاركت المجموعة /المجتمع المسته َدف (بما في ذلك الفتيات والفتيان والنساء والرجال من مختلف األعمار واألدوار
داخل وخارج وعبر طبقات النظام التعليمي) في صياغة البرنامج؟
•هل تعكس النُّ ُهج السياق الثقافي وتأخذ عوامل الصراع في االعتبار؟
•هل تُسهم تدخالت البرنامج في تحقيق أولويات السياسات واألهداف والمؤشرات الموضحة في خطة التعليم االنتقالية
( /)TEPخطة قطاع التعليم ( )ESPمتعددة السنوات؟
مالحظة :قد ال تتوافق الحساسية للسياق وتمثيل الطلب المحلي دائمًا مع مدى معقولية التكلفة .قد ال يُقيَّم إنشاء البنية األساسية
والمرافق المستجيبة للنوع االجتماعي بالضرورة على أنها عملية فعّالة من حيث التكلفة على المدى القصير .ومع ذلك ،يجب
توثيق مكونات التدخالت المتعلقة بالنوع االجتماعي بمرور الوقت ،ما يسمح بإجراء تحليل لفعالية التكلفة على المدى الطويل.
مثال
قد يُظهر التحليل ارتفاع الطلب على تعليم الفتيات .في سياقات مثل أفغانستان ،تعتمد االستجابة لهذا الطلب على مدى توفر البنية
األساسية والمرافق المستجيبة للنوع االجتماعي ،مثل المدارس المنفصلة للفتيات ،والمعلمات ،والجدران الفاصلة ،والنقل اآلمن .قد
ال تكون هذه نُ ُه ًجا فعالة من حيث التكلفة ،ولكن على المدى القصير قد تُعطى األولوية إذا قُدّر أنها تدخالت فعالة تركز على البنية
تعليم جيد بمرور الوقت.
األساسية ويمكن أن تعزز من وصول الفتيات اآلمن إلى
ٍ
األقسام ذات الصلة في حزمة EiE-GenKit

 :7ال ُمساءلة أمام السكان المتضررين
 :3.3حساب ،وتتبّع ،وتحليل تكلفة التعليم في حاالت الطوارئ بطريقة تستجيب للنوع االجتماعي
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المعيار  :2تقوم على الدليل
األسئلة
•ما هي العوائق المتعلقة بالنوع االجتماعي التي تُبرزها تقييمات االحتياجات والتي تحول دون الوصول إلى التعليم والمشاركة
فيه؟
•هل تم تحليل العوائق المتعلقة بالنوع االجتماعي جنبًا إلى جنب مع عوامل التهميش األخرى؟
•كيف يستجيب برنامج التدخالت المقترح لذلك؟ هل يقوم ذلك على الممارسات الجيدة الحالية /الناشئة؟
•إذا لم يكن هناك دليل يدعم فعالية استراتيجية محددة للنوع االجتماعي في موقع معين ،فهل يمكن تحديد سياق مشابه مع
معلومات داعمة بشأن فعالية استراتيجية برنامج مماثلة؟
•ما هي قضايا النوع االجتماعي الخاصة بالسياق التي ينبغي أخذها في االعتبار عند إجراء عمليات التكييف ،مع ضمان
االهتمام بصورة خاصة بتخفيف المخاطر ومراعاة اعتبارات النزاع؟ هل هناك أي دراسات ،تقييمات ،و /أو تقديرات سريعة
مخطط لها في األشهر الثالثة إلى االثني عشر القادمة  -عبر الحكومة وشركاء التنمية  -والتي يمكن من خاللها جمع البيانات
األولية و /أو مراجعة البيانات الثانوية وتحليلها واإلبالغ عنها ،وذلك لتحسين فهم العوائق المتعلقة بالنوع االجتماعي التي
تحول دون الوصول إلى التعليم والمشاركة فيه؟
•هل ينبغي تجريب نهج البرنامج أوالً؟ كيف ستُسهم النتائج في قاعدة البينات الوطنية لألدلة؟
مثال
قد تشير البيانات إلى أن اآلباء /مقدمي الرعاية غير مستعدين إلرسال الفتيات من جميع األعمار ومستويات التعليم إلى المدرسة
بسبب الخوف الناجم عن الهجمات األخيرة القائمة على النوع االجتماعي على التعليم .يمكن أن تُحفّز هذه المعلومات مجموعات
مناقشة إضافية مع مقدمي الرعاية لفهم )1( :كيف يمكن إشراك الفتيات بأمان أكبر في التعليم ،و ( )2التكلفة المتباينة بين الجنسين
للتعليم البديل للفتيات عبر األعمار ومستويات التعليم .ستفيد هذه البيانات في المقترحات المؤسسية أو المشتركة للتعليم في حاالت
الطوارئ ،ونظريات التغيير ،وأطر عمل الرصد والتقييم ،واالستراتيجيات ،واألنشطة ،والميزانيات المناظرة.
صلة عن معدالت الحضور ،إلى جانب التقييمات التشاركية ،تدنّي معدل االلتحاق بالمدارس
في تشاد ،أظهر توافر البيانات ال ُمف ّ
لألمهات الشابات وارتفاع تغيّب المعلمات الالئي لديهن أطفال في مدارس المخيمات .وقد أدى ذلك إلى إرشاد عملية إدخال مرافق
رعاية األطفال في مدارس المخيمات ،وحقق نتائج إيجابية.
(المصدر :مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين ( )UNHCR) (2016مراجعة مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين
للمساواة بين الجنسين في العمليات ،ص )15
األقسام ذات الصلة في حزمة EiE-GenKit
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المعيار  :3مدى معقولية التكلفة
األسئلة
•ما هي مكونات تنفيذ تدخالت البرنامج التي يتعيّن أخذها في االعتبار لتحديد فعالية مساهمات البرنامج المتعلقة بالنوع
االجتماعي ،وما هي تكلفتها؟ ينبغي مراعاة الفئات التالية من المكونات المتعلقة بالنوع االجتماعي لكل تدخل :المرافق،
والخدمات ،والموظفين ،واإلمدادات ،والمعدات ،ومساهمات أولياء األمور /المجتمع.
•هل تأخذ معايير معقولية التكلفة في االعتبار السيناريوهات التي تزيد فيها تكلفة الوحدة و /أو تكلفة المكونات بشكل كبير؟
هل تأخذ في االعتبار الحاجة إلى خيارات بديلة للتدخل إذا أصبحت التدخالت غير ُمجدية بسبب التحوالت االقتصادية أو
السياسية أو األمنية في سياق األزمة؟
مثال
كجزء من إستراتيجية النوع االجتماعي لمعالجة انخفاض حضور الفتيات في المدرسة بسبب انعدام األمن ،قد يكون التدخل
المناسب هو توفير وسائل النقل من المدرسة وإليها .تشمل المكونات األساسية :الحافالت والوقود (اإلمدادات) والصيانة،
واإلصالحات (الخدمات) ،ورواتب السائقين (األفراد) ،وأمن المجتمع الطوعي (مساهمة أولياء األمور /المجتمع).
يجب أن تراعي معايير معقولية التكلفة السيناريوهات التي يمكن أن تزيد فيها تكلفة الوحدة أو تنقص بنا ًء على تصاعد الموقف
األمنيأو تحسنه ،والنظر في الحاجة إلى خيارات بديلة إذا لم تعد االستراتيجية ُمجدية بسبب التحوالت االقتصادية أو السياسية أو
األمنية .على سبيل المثال ،عند استقراء التكلفة فيما يتعلق بمستهدفات التحاق الفتيات بالمدارس ،يمكن وضع توقعات مختلفة فيما
يتعلق بما يلي:
حل النزاع في إحدى المناطق وتوقع عودة النازحين داخليًا /الالجئين؛
عد النزاع في منطقة أخرى وما يرتبط بذلك من نزوح؛
تصا ُ
تكلفة ضمان أن تكون التدخالت مستجيبة للنوع االجتماعي (أي "إعادة البناء بشكل أفضل"  -قد يُكلّف توفير مراحيض منفصلة
للجنسين ومقاومة للكوارث أكثر من تكلفة البنية األساسية األصلية).
األقسام ذات الصلة في حزمة EiE-GenKit
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المعيار  :4االستدامة
األسئلة
•ما هي احتماالت االستدامة التي تقدمها نُ ُهج البرنامج؟ في حالة األزمة الحادة ،هل يمكن اعتبار التدخل نقطة انطالق ألهداف
طويلة المدى؟
•هل من المحتمل توفّر دعم طويل األمد للبرنامج على المستويين السياسي والمجتمعي ،مثل المنظمات أو المدافعين عن تعليم
الفتيات؟
•هل يتماشى البرنامج مع السياسات واألولويات الوطنية بشأن االستجابة لألزمات والتأهب لها ،والتعليم ،والمساواة بين
الجنسين ،وخطة االستجابة اإلنسانية ( )HRPوالمساهمة في خطة التعليم االنتقالي /خطة قطاع التعليم ()TEP/ESP؟
مثال
هل ستكون الحكومة قادرة على استيعاب المعلمات المعيّنات أثناء األزمات واالستمرار في دفع رواتبهن بعد األزمة؟
هل سيتيسّر االحتفاظ بأماكن تعلم مؤقتة للفتيات والفتيان الصغار (التعليم قبل االبتدائي والتحفيز)  -أين ،وكيف ،ومن خالل أي
دعم؟
األقسام ذات الصلة في حزمة EiE-GenKit
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 3.2النوع االجتماعي في نظرية التغيير وإطار الرصد
والتقييم
المعايير الدنيا
للشبكة المشتركة
بين الوكاالت للتعليم
في حاالت الطوارئ
()INEE MS

المجال  :1المعايير التأسيسية  -التحليل
المعيار  :1التنسيق
توجد آليات تنسيقية للتعليم ،وهي تدعم أصحاب المصلحة الذين يعملون لضمان الوصول إلى
تعليم جيد واستمراريته
المجال  :1المعايير التأسيسية  -التحليل
المعيار  :1التقييم
تُجرى في الوقت المناسب وبطريقة شاملة وشفافة وتشاركية تقييمات النعكاسات حالة الطوارئ
على التعليم.
المعيار  :2استراتيجيات االستجابة
تتضمن استراتيجيات االستجابة التعليمية الشاملة وصفًا واض ًحا للسياق ،والعوائق التي تحول دون
إعمال الحق في التعليم ،واستراتيجيات للتغلب على تلك العوائق.
المعيار  :3الرصد
يجري بانتظام مراقبة أنشطة االستجابة التعليمية واحتياجات التعلم المتطورة للسكان المتضررين.
المعيار  :4التقييم
تعمل التقييمات المنهجية والمحايدة على تحسين أنشطة االستجابة التعليمية وتعزيز المساءلة.

المستخدمون
األساسيون

المستويات العالمية واإلقليمية والوطنية ودون الوطنية
• ُمديرو التعليم في حاالت الطوارئ؛
•مستشارو ومتخصصو ومسؤولو ومحللو الرصد والتقييم.

المتعاونون

المستشارون ،والمتخصصون ،والمسؤولون ،والمحللون اآلخرون.

الغرض من األداة

2
تحديد المكونات واالعتبارات الرئيسية لتطوير نظري ٍة للتغيير
وإطار للرصد والتقييم 3مستجيبين
ٍ
للنوع االجتماعي لمبادرة للتعليم في حاالت الطوارئ.

2

المرجوة.
نظرية التغيير لبرنامج التعليم في حاالت الطوارئ هي فرضية توضح كيف ولماذا يُتوقّع حدوث التغيير .توضح نظرية التغيير كيف تؤدي النتائج إلى تحقيق األهداف
ّ

3

تتباين عبر المؤسسات المختلفة المصطلحات الخاصة بأطر الرصد والتقييم ،والتسلسل الهرمي للتخطيط ،والتسلسل الهرمي للمؤشرات .تدعم هذه األداة أطر الرصد والتقييم لبرامج التعليم في حاالت
إطار
الطوارئ لكي تكون مستجيبة للنوع االجتماعي ،بغض النظر عن الهيكل الدقيق والمصطلحات المستخدمة في إطار معين .على سبيل المثال ،تشير مبادرة التعليم ال يمكنه االنتظار ( )ECWإلى
ٍ
النتائج ،بينما تستخدم مجموعة التعليم العالمي إطار االستجابة .تمثل المؤشرات جزءا ً من إطار الرصد والتقييم .انظر القسم  6.3لمعلوما ٍ
ت عن تحديد المؤشرات المستجيبة للنوع االجتماعي.
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مقدمة
يجب أن يكون ك ٌل من نظرية التغيير ( )ToCوإطار الرصد والتقييم ( )M&Eلمبادرة التعليم في حاالت الطوارئ مستجيبا ً للنوع
االجتماعي ،وذلك لضمان أن تعكس المبادرة وتراقب وتُبلغ عن التغيّرات المتوقعة في النوع االجتماعي عبر مجاالت النتائج والتسلسل
الهرمي لسلسلة النتائج.

معلومات أساسية
عند تصميم ومراجعة نظرية التغيير وإطار الرصد والتقييم لبرنامج التعليم في حاالت الطوارئ ،يجب على مديري البرنامج:
•ضمان أن جميع مجاالت النتائج والتسلسل الهرمي لسلسلة النتائج عبر نظرية التغيير وإطار الرصد والتقييم تُظهر باستمرار
التغيّرات المتوقعة للفتيات والفتيان والنساء والرجال .من األمثلة على هدفٍ يسعى إلى إظهار التغيّرات المتوقعة للفتيات والفتيان:
"زيادة معدل التحاق البنات واألوالد"4.
و /أو
•قم بإدراج مجال للنتائج الخاصة بالنوع االجتماعي.
موارد أساسية

اليونيسف في جنوب آسيا ( )2018مجموعة أدوات النوع االجتماعي .يُوفر دمج النوع االجتماعي في البرمجة لكل طفل في
جنوب آسيا ،،ص  ،60مثاالً لسلسلة نتائج خاصة بالنوع االجتماعي لمجال نتائج.

مالحظة :تشمل بعض البرامج مكونا ٍ
ت مُستجيبة للنوع االجتماعي لنظرية التغيير وإطار الرصد والتقييم ،ولكنها ال تتضمّن مجاالً للنتائج
خاص بالنوع االجتماعي والمكونات ذات الصلة (مثل النتائج والمخرجات واألنشطة) والمؤشرات المناظرة .ومع ذلك ،فمن المُرجّ ح أن
ٍ
تضمن برامج التعليم في حاالت الطوارئ التي تعكس باستمرار اللغة المستجيبة للنوع االجتماعي في جميع مكونات نظرية التغيير وإطار
خاص بالنوع االجتماعي ،مساهمتها في المساواة بين الجنسين.
الرصد والتقييم وتشمل مجاالً للنتائج
ٍ
يوفّر الجدوالن  3.2.2و  3.2.3أمثلة ُمعدّلة لما يلي:
• نظرية التغيير لمبادرة التعليم اليمكنه االنتظار ( )ECWوسلسلة نتائج إلطار النتائج ()RF؛
•رسم تخطيطي إلطار استجابة لمجموعة التعليم وأهداف المجموعة .2-1

45

4

صلها أكثر فأكثر .بدالً من االقتصار فقط على صياغة منطق "إذا  ...فإن" على مستوى الهدف والنتيجة ،يحدد
يتبع إطار الرصد والتقييم منطق السبب والنتيجة (الصورة الكبيرة) لنظرية التغيير ويف ّ
المرجوة والنتائج الفرعية ثم المخرجات ذات الصلة لكل نتيجة فرعية وكل نتيجة .لكل مكون (هدف ،أهداف ،نتائج ،مخرجات ،وأحيانًا أنشطة)
إطار للنتائج الهدف ،أو االستراتيجيات ،أو النتائج
ّ
مؤشراتٌ مرتبطة به.

5

اليونيسف في جنوب آسيا ( )2018مجموعة أدوات النوع االجتماعي .دمج النوع االجتماعي في البرمجة لكل طفل في جنوب آسيا ،ص.60 .
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اإلجراءات التي ستُتّخذ
يوضح الجدول  3.2.1التحديات واإلغفاالت الشائعة ،واإلجراءات ،واألسئلة التوجيهية 5.يوفر الجدول الدعم لمديري برامج التعليم في
حاالت الطوارئ في تصميم نظريات التغيير وأطر الرصد والتقييم المستجيبة للنوع االجتماعي للتعليم في حاالت الطوارئ والتحقق من
صحتها عبر جميع أنواع األزمات ،للمبادرات المشتركة أو الفردية ،من قِبَل الحكومات أو الجهات الفاعلة اإلنسانية /التنموية.
مراجع إضافية للقراءة

•مبادرة التعليم اليمكنه االنتظار ( )2019إطار المساءلة لسياسة المساواة بين الجنسين
•مجموعة التعليم العالمية ( )2018دليل تطوير استراتيجيات مجموعة التعليم
•مجموعة التعليم العالمية ( )2017أداة تصميم إطار االستجابة

© UNICEF/UN0359480/García
صورة لمدرسة ألفونسو أوغارتي ،2020 ،في مجتمع سان رافائيل
شيبيبو ،أوكايالي (بيرو) .بسبب إغالق المدارس المرتبطة بجائحة
كوفيد ،-19ازداد خطر التأخير أو التسرب من المدرسة بين آالف
األطفال والمراهقين الذين يقطن معظمهم في المناطق الريفية من البالد.
في منطقة ماسيسيا الغابية في أوكايالي ،يتابع المتعلمون برامج الحكومة
للتعليم عن بعد من خالل مكبر صوت مثبّت في المدرسة.
6

6

تم تكييف هذه اإلجراءات من عملية مجموعة التعليم العالمية لتصميم االستراتيجيات وأطر االستجابة .انظر :مجموعة التعليم العالمية ( )2018دليل تطوير استراتيجيات مجموعة التعليم ،ومجموعة
التعليم العالمية ( )2017أداة تصميم إطار االستجابة.
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الجدول  :3.2.1التحديات الشائعة لتطوير نظري ٍة للتغيير وإطار للرصد والتقييم مستجيبين للنوع االجتماعي ،وطرق التغلب عليها
التحديات واإلغفاالت الشائعة
ت محدودة فيما يتعلق بالنوع
نظريات للتغيير وأطر للرصد والتقييم "محايدة إزاء النوع االجتماعي" و /أو يتطلب تصميمها بيانا ٍ
االجتماعي (بخالف بيانات الحد األدنى المفصلة حسب الجنس والعمر) وذلك نظرا ً لألمور التالية ،على سبيل المثال ال الحصر:
•الفجوات في األدلة
•االفتقار إلى تحليل جيد للنوع االجتماعي بسبب نقص التمويل أو التنسيق أو ضعف القدرة على إجراء مثل هذا التحليل؛
•عدم التشاور مع المراهقين والمراهقات ،واألطفال ،ومقدمي الرعاية ،والعاملين في مجال التعليم ،وأصحاب المصلحة في
صنع القرار للمساهمة في التصميم ،أو خبراء النوع االجتماعي أو مسؤولي االتصال غير المشاركين في التصميم؛
•تأسيس نظرية التغيير وإطار النتائج على تدخالت سابقة لم تأخذ في االعتبار منظور النوع االجتماعي؛
•وجود قيود على كتابة المقترح ت ُحد من حجمه /عدد كلماته.
اإلجراءات المستجيية للنوع االجتماعي بشأن نظرية التغيير وإطار النتائج للتعليم في حاالت الطوارئ
•تأكد من أن مجموعات البيانات المستخدمة إلرشاد نظرية التغيير وإطار الرصد والتقييم تأخذ في اعتبارها ،كحد أدنى ،األدلة
صلة حسب الجنس والعمر) عند تصميم وصياغة منطق "إذا… فإن" لنظرية التغيير وكذلك
المتوفرة حاليا ً (مثل البيانات المف ّ
مكونات إطار الرصد والتقييم.
•تأكد من توفر الموارد (البشرية والمالية) إلجراء تحليل جيد للنوع االجتماعي.
•تأكد من أن مجموعات البيانات المستخدمة إلرشاد نظرية التغيير وإطار الرصد والتقييم تتضمن تحليالً للنوع االجتماعي عالي
الجودة ويستند إلى موارد جيدة للتمييز بين االحتياجات القائمة على األدلة للفتيات والفتيان والنساء والرجال في السياق.
أسئلة توجيهية لدعم اإلجراءات المستجيبة للنوع االجتماعي
ض ّمنت التحليالت المستخدمة لتحديد مجاالت النتائج واالستراتيجيات وترتيب أولوياتها (على سبيل المثال ،مراجعة البيانات
هل ت َ
الثانوية ،والتقييم السريع الحتياجات التعليم المشترك) تحليالً للنوع االجتماعي؟

 :3التخطيط االستراتيجي وتصميم البرامج
إذا كانت اإلجابة "نعم" ،ما هي العوائق المتعلقة بالنوع االجتماعي التي ينبغي مراعاتها عند تحديد مجاالت النتائج؟
إذا كانت اإلجابة "ال" ،فقم بتحليل البيانات الموجودة بطريقة تسمح لك بأخذ النوع االجتماعي في االعتبار.

 :2تقييم وتحليل االحتياجات
درجة في نظرية التغيير وإطار الرصد والتقييم.
تذ ّكر :ينبغي استخدام تحليل النوع االجتماعي عند تحديد مجاالت النتائج ال ُم َ
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التحديات واإلغفاالت الشائعة
ستستمر الفجوات التاريخية في البيانات المتعلقة بالنوع االجتماعي إذا لم يتم دمج مجموعات البيانات هذه في نظرية التغيير
وإطار الرصد والتقييم
اإلجراءات المستجيية للنوع االجتماعي لنظرية التغيير وإطار النتائج للتعليم في حاالت الطوارئ
•عند مالحظة فجوات البيانات المتعلقة بالنوع االجتماعي أثناء تصميم نظرية التغيير وإطار الرصد والتقييم ،تأكد من توثيق
هذه الثغرات ومعالجتها في األساس المنطقي لنظرية التغيير وإطار الرصد والتقييم.
مالحظة :يجب أن تمثّل معالجة فجوات البيانات المتعلقة بالنوع االجتماعي من خالل دمج المؤشرات الخاصة بالبيانات
المفقودة أولوية ،ال سيما في األزمات الممتدة.

 :6الرصد والتقييم
إذا اتُّخذ قرار بعدم معالجة فجوات البيانات في نظرية التغيير وإطار الرصد والتقييم ،فيجب تسجيل هذا القرار للنظر فيه في
المستقبل.
أسئلة توجيهية لدعم اإلجراءات المستجيبة للنوع االجتماعي
•ما هي فجوات البيانات المتعلقة بالنوع االجتماعي؟
لم ال؟
•هل يمكن أن يتضمن أ ٌ
لم أو َ
ي من مجاالت النتائج التي ُحدّدت مؤشرات لمعالجة هذه الفجوة في البيانات؟ َ

التحديات واإلغفاالت الشائعة
غالبًا ما "تغفل" التدخالت الخاصة بالقطاعات عن ضمان استمرار االستجابة للنوع االجتماعي وشمول الفتيات والفتيان والنساء
والرجال عندما ال تكون اللغة المستخدمة في تصميم واقتراح نظرية التغيير وإطار الرصد والتقييم واضحة ومحددة بما فيه
الكفاية بشأن النوع االجتماعي والشمول.
اإلجراءات المستجيية للنوع االجتماعي بشأن نظرية التغيير وإطار النتائج للتعليم في حاالت الطوارئ
تأكد من أن مكونات نظرية التغيير وإطار الرصد والتقييم (على سبيل المثال ،عبر مستويات التسلسل الهرمي مثل التأثير ،والنتائج،
ومستويات ال ُمخرجات ،والمؤشرات المناظرة) تعكس وتشمل لغة مستجيبة للنوع االجتماعي ولغة تشير باستمرار إلى مجموعات
من الفتيات والفتيان والنساء ،الرجال  -حتى عندما يكون هناك مجال نتائج واحد ومحدد للنوع االجتماعي والنتائج ذات الصلة.
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أسئلة توجيهية لدعم اإلجراءات المستجيبة للنوع االجتماعي
عند تحديد كل مكون من مكونات إطار الرصد والتقييم ،هل تعكس المكونات لغة مستجيبة للنوع االجتماعي؟ انظر فيما يلي...
•ما الصياغة /التعبير الالزم لضمان االستجابة للنوع االجتماعي عبر التسلسل الهرمي إلطار العمل ،مثل التأثير ،والنتيجة،
ومستويات ال ُمخرجات ،والمؤشرات المناظرة؟
•ما الصياغة /التعبير الالزم لتحديد مجال نتيجة خاص بالنوع االجتماعي ،حيثما كان ذلك مناسبًا؟

 :6.3المؤشرات المستجيبة للنوع االجتماعي للتعليم في حاالت الطوارئ
•بالنسبة ألطر الرصد والتقييم محسوبة التكلفة ،مثل إطار استجابة مجموعة التعليم العالمية ،انظر فيما ينبغي وضعه في
الميزانية ضمن األنشطة الحالية أو كنشاط فرعي كي يُمثَّل النوع االجتماعي في تدخالت التعليم في حاالت الطوارئ.

 :3.3حساب ،وتتبّع ،وتحليل تكلفة التعليم في حاالت الطوارئ بطريقة تستجيب للنوع االجتماعي
•إذا لم تُمثَّل االستجابة للنوع االجتماعي في مكونات إطار الرصد والتقييم ،فما هو األساس المنطقي لذلك؟
أمثلة على األسئلة التي ينبغي أخذها بعين االعتبار لتعزيز االستجابة المتسقة للنوع االجتماعي عبر مكونات نظرية التغيير وإطار
الرصد والتقييم:
•عند ذكر مقدمي الخدمة مثل المعلمين ،هل يُذكر المعلمون والمعلمات؟
•عند ذكر األطفال و /أو المراهقين المستهدفين ،هل يُشار إلى ك ٍّل من الفتيات والفتيان بدالً من "األطفال" أو "المراهقين"؟
•عند ذكر أولياء األمور /مقدمي الرعاية ،هل يُحدّد اآلباء واألمهات /مقدمو الرعاية من اإلناث والذكور؟
تتمثل إحدى طرق التمييز بين اإلناث والذكور عبر نوع أصحاب المصلحة في استخدام "(ذكور /إناث)".
انظر المثال نظرية التغيير :الجدول  3.2.1مثال 1

 :6.3المؤشرات المستجيبة للنوع االجتماعي للتعليم في حاالت الطوارئ
التحديات واإلغفاالت الشائعة
كاف من الموظفين
تتض ّمن المقترحات لغة متسقة ،ولكن ال توجد ميزانية كافية للموارد البشرية أو المالية ،أو يتوفر عد ٌد غير ٍ
ذوي الكفاءات الالزمة للقيام باألنشطة.
مالحظة :بنا ًء على نوع إطار الرصد والتقييم ،قد ُتتضمّن األنشطة أو ال ُتتضمّن (انظر المثال  2أدناه) .إذا لم ُتتضمّن األنشطة
في إطار الرصد والتقييم ،فينبغي مواءمة الخطط التشغيلية التفصيلية لألنشطة مع إطار الرصد والتقييم .يجب عليك التحقق من أن
ُدرجة في الميزانية.
جميع األنشطة المناظرة في الخطط التشغيلية م َ
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اإلجراءات المستجيية للنوع االجتماعي بشأن نظرية التغيير وإطار النتائج للتعليم في حاالت الطوارئ
تأكد من أن جميع األنشطة والخدمات المقترحة التي تستجيب الحتياجات الفتيات والفتيان والنساء والرجال تتوفر لها موارد بشرية
ُعول عليه.
درجة في الميزانية ومتاحة ،وذلك لضمان تنفي ٍذ جيد وي ّ
ومالية مناظرة ُم َ
أمثلة عند ذكر أماكن التعلم المؤقتة ،وتوفير الدعم النفسي االجتماعي ( ،)PSSوتدريب المعلمين ،و /أو توزيع مواد التدريس
والتعلم ،هل يشار إليها على أنها تستجيب للنوع االجتماعي؟
سيؤدي إجراء مسح أو ورشة عمل ألصحاب المصلحة إلى دعم عملية تحقُّق شفافة لنظرية التغيير وإطار الرصد والتقييم ،بما في
ذلك التأكد من أنها تستجيب للنوع االجتماعي وأن هناك موارد بشرية وموارد مالية كافية ومؤهلة للتنفيذ.
أسئلة توجيهية لدعم اإلجراءات المستجيبة للنوع االجتماعي
عند إجراء مسح أو عقد ورشة عمل للتحقق من الصحة تستجيب للنوع االجتماعي ،انظر فيما يلي:
•هل ُو ّجهت الدعوة ألصحاب المصلحة من اإلناث والذكور ،من مختلف الفئات العمرية والمجموعات العرقية /األقليات،
للمشاركة في المسح و /أو حضور ورشة العمل؟
•هل أضيف إلى المسح (أو جلسات ورشة العمل) أسئلة تطلب من أصحاب المصلحة تحديد ما إذا كانت عوائق /اعتبارات
ض ّمنت بشكل مناسب في مكونات نظرية التغيير أو إطار الرصد والتقييم؟
النوع االجتماعي قد ُ
•في حالة عقد ورشة عمل ،هل يتضمن جدول األعمال جلسة قائمة بذاتها أم تم دمج أسئلة المناقشة في الجلسات القائمة
الستعراض كيف ينظر إطار العمل إلى النوع االجتماعي عبر األهداف واألنشطة؟
ص ّممت الورشة لتعزيز حضور المرأة ومشاركتها الفعالة؟
•في حالة عقد ورشة عمل ،هل ُ
قد يشمل ذلك ،على سبيل المثال ال الحصر:
	-إشراك قادة المجتمع من الذكور واإلناث في تخطيط وتنظيم ورشة العمل؛
	-تحديد مكان آمن ويسهل الوصول إليه ويوفر الخصوصية لعقد ورشة العمل ،وذلك بعد التشاور مع الزميالت الالئي قد
يواجهن مخاطر معينة تتعلق بالسالمة واألمن؛
	-عندما يكون ذلك مناسباً ،تنظيم "مجموعات متجانسة" (مجموعات منفصلة من الذكور واإلناث) للمناقشات خالل ورشة
العمل ولجمع التعليقات حول مسودة إطار العمل.
مالحظة :راجع أيضًا األسئلة الواردة في الصف الخاص باللغة والتكلفة في الجدول السابق ،وذلك للتأكد من أن ورشة عمل التح ّقق
من الصحة لديك تستجيب للنوع االجتماعي.
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ينبغي تقييم إطار الرصد والتقييم باستخدام مؤشر النوع االجتماعي مع العمر ( )GAMللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت
( )IASCأثناء عملية التصميم (وليس عند اكتمالها) .سيدعم استخدام سلسلة من األسئلة الحاسمة لمؤشر النوع االجتماعي مع العمر
سا متسقًا ومتماس ًكا لالستجابة للنوع االجتماعي عبر مختلف جوانب إطار الرصد والتقييم وتعزيز موثوقية
لتوجيه عملية الصياغة انعكا ً
الدرجة التي تُحسب لمؤشر النوع االجتماعي مع العمر.
أدوات إضافية لدعم حزمة :EiE-GenKit
•تنسيق جهود الشركاء عند استخدام أطر عمل مشتركة للرصد والتقييم؛

 :8.1النوع االجتماعي في التنسيق وإدارة المعلومات بقطاع التعليم في حاالت الطوارئ
•حساب تكلفة التدخل في التعليم في حاالت الطوارئ في إطار الرصد والتقييم بطريقة تستجيب للنوع االجتماعي؛

 :3.3حساب ،وتتبّع ،وتحليل تكلفة التعليم في حاالت الطوارئ بطريقة تستجيب للنوع االجتماعي
•تنفيذ البرمجة المستجيبة للنوع االجتماعي للتعليم في حاالت الطوارئ

 :5التنفيذ
يسلط المثاالن أدناه الضوء على االختالفات في نظريات التغيير ومكونات أطر الرصد والتقييم المستجيبة للنوع االجتماعي لبرامج التعليم
في حاالت الطوارئ.
•يبين المثال ( 1الجدول  )3.2.2سلسلة النتائج لنظرية التغيير وإطار الرصد والتقييم لمبادرة التعليم ال يمكنه االنتظار (.)ECW
•يبين المثال ( 2الجدول  )3.2.3مخطط إطار استجابة مجموعة التعليم واألهداف  2-1للمجموعة.

70

مثال 1
الجدول  :3.2.2المثال  - 1سلسلة نتائج مُكيّفة لنظرية التغيير وإطار الرصد والتقييم لمبادرة التعليم ال يمكنه االنتظار (.)ECW
المثال  1أ محايد إزاء النوع االجتماعي .يستجيب المثال  1ب للنوع االجتماعي في جميع المكونات ويشمل مجال نتائج مخصص
للتغيّرات التحويلية بشأن النوع االجتماعي ُمبيّن باللون األخضر .
المثال  1أ :نظرية للتغيير وسلسلة للنتائج محايدتان إزاء

المثال  1ب :نظرية للتغيير وسلسلة للنتائج مستجيبتان للنوع االجتماعي للتعليم في حاالت

النوع االجتماعي في التعليم في حاالت الطوارئ

الطوارئ

نظرية التغيير

نظرية التغيير

إذا كان األطفال المتأثرين باألزمات يستطيعون الوصول إلى

إذا كان الفتيات والفتيان المتأثرين باألزمات يستطيعون الوصول إلى بيئة مدرسية شاملة

بيئة مدرسية شاملة وآمنة وعادلة

وآمنة و ُمنصفة ومستجيبة للنوع االجتماعي

إذا كان األطفال غير الملتحقين بالمدرسة والمتأثرين

إذا كان الفتيات والفتيان غير الملتحقين بالمدرسة والمتأثرين باألزمات يعاد إدماجهم في،

باألزمات يُعاد إدماجهم في ،و /أو يستطيعون الوصول إلى،

و /أو يستطيعون الوصول إلى ،التعلم اآلمن ،والدعم النفسي االجتماعي ،و /أو مبادرات

التعلم اآلمن ،والدعم النفسي االجتماعي ،و /أو مبادرات

التدريب المستجيبة للنوع االجتماعي

التدريب
إذا تحسنت سالمة بيئة التعلم وجودة التعليم لألطفال

إذا تحسنت سالمة بيئة التعلم وجودة التعليم للفتيات والفتيان المتأثرين باألزمات،

المتأثرين باألزمات،
وإذا تعززت حوكمة نظام التعليم في األزمات،

وإذا تعززت حوكمة نظام التعليم في األزمات لتصبح شاملة ومستجيبة للنوع االجتماعي،

عندئ ٍذ سيكون الهدف المتمثل في "تلقّي جميع األطفال في

عندئ ٍذ سيكون الهدف المتمثل في "تلقّي جميع الفتيات والفتيان في المجتمعات المتأثرة

المجتمعات المتأثرة باألزمات تعلي ًما جيدًا ودع ًما للرفاه في

باألزمات تعلي ًما جيدًا ودع ًما للرفاه في بيئة تعليمية شاملة ومنصفة وآمنة ومستجيبة للنوع

بيئة تعليمية آمنة" قد تحقق.

االجتماعي قد تحقق.

سلسلة النتائج

سلسلة النتائج

التأثير (األهداف و /أو الهدف طويل المدى)

التأثير (األهداف و /أو الهدف طويل المدى)

تحسين رفاه جميع األطفال في المجتمعات المتأثرة باألزمات

تحسين رفاه جميع الفتيات والفتيان في المجتمعات المتأثرة باألزمات
مالحظة :يجب تعريف الرفاه في لغة أو مؤشر النتائج

النتائج

النتائج

تلقّى األطفال داخل وخارج المدرسة المتأثرين باألزمات

والمتسربون منها دعما ً نفسيا ً
تلقّىالفتيات والفتيان المتأثرون باألزمات الملتحقون بالمدارس
ّ

الدعم النفسي االجتماعي من قبل المعلمين المؤهلين

اجتماعيا ً شامالً و ُمستجيبا ً للنوع االجتماعي (ذكور /إناث)

خرجات
ال ُم َ

خرجات
ال ُم َ

تعززت قدرات المعلمين والعاملين في مجال التعليم غير

تعززت قدرات المعلمين (ذكور /إناث) وموظفي التعليم غير النظامي والقائم على

النظامي والقائم على المجتمع لتقديم خدمات الدعم النفسي

المجتمع(ذكور /إناث) لتقديم خدمات الدعم النفسي االجتماعي الشاملة والمستجيبة للنوع

االجتماعي داخل المدرسة وخارجها

االجتماعي للفتيات والفتيان داخل وخارج المدرسة
مالحظة :خذ في اعتبارك القيود الشائعة التي تعوق تحقيق المخرجات المذكورة أعاله و /أو
إجراء تعديالت للتكيّف.
 :5.4توظيف المعلمين ودعمهم
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مثال 2
هذه األمثلة مأخوذة من أداة تصميم إطار االستجابة لمجموعة التعليم العالمية (.)2017
عرض التعديالت ال ُمستجيبة للنوع االجتماعي لمثالين موضوعيين بخط أخضر.
تُ َ
الهدف  1للمجموعة :أماكن تعلّم آمنة وواقية وذات جودة عالية ومستجيبة للنوع االجتماعي
يركز هذا الهدف للمجموعة على الطبيعة اآلمنة والواقية لألماكن المادية للفصل الدراسي باإلضافة إلى جلب األطفال والشباب في سن
(ذكورا وإناثًا) من أجل التعلم الجيد المستجيب للنوع االجتماعي.
المدرسة إلى تلك األماكن
ً
سياق معيّن ،فقد ال يلزم وضع
مالحظة :إذا كانت المساواة بين الجنسين أو االستجابة للنوع االجتماعي جزءًا من تعريف الجودة في
ٍ
عبارة قائمة بذاتها بهذا الصدد ضمن الهدف .عندما ال يش ّكل ذلك جزءًا من تعريف الجودة في السياق ،فقد يكون من المهم التأكيد عليها.
يفيد ذلك بشكل جيد في دعم األهداف االستراتيجية المشتركة بين القطاعات المتعلقة بالحماية والوصول إلى الخدمات األساسية.
مالحظة :لمزيد من التفاصيل حول التعديالت التي أُجريت على الهدف  ،1انظر:

 :5.2المرافق والخدمات
 :5.6المناهج ومواد التدريس والتعلم
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الجدول  :3.2.3مثال  - 2أمثلة ألهداف إطار استجابة المجموعة
البلد

أمثلة على الهدف  1للمجموعة

اليمن

يتمتع جميع األوالد والبنات المتأثرين باألزمات ( 18-3عاماً) بإمكانية الوصول ال ُمنصف إلى أماكن
تعلم آمنة وشاملة ومجهزة

جنوب السودان

يمكن للفتيات والفتيان ( 18-3عاماً) المتأثرين باألزمات الوصول إلى أماكن تعليمية آمنة وشفائية
وشاملة

نيبال

يحصل الفتيات والفتيان على التعليم في مراحل الطفولة المبكرة ،واالبتدائي ،والثانوي في أماكن تعلم
آمنة وواقية

ليبيريا

يستطيع جميع األطفال الذين يذهبون إلى المدرسة (ذكور /إناث  -ينبغي إضافة العمر أو مستوى
زودة بمرافق المياه والصرف
النظام التعليمي)الوصول إلى أماكن آمنة وكافية ومناسبة للتعلم ،و ُم ّ
الصحي والنظافة الصحية ( )WASHالمناسبة للحفاظ على صحة الطالب والمساهمة في تحسين نتائج
التعلم

مؤشرات ُمقترحة للنتائج
 .1.1عدد (و /أو النسبة المئوية من الفئة ال ُمستهدفة) [األطفال والشباب /الفتيات والفتيان  18-3عاماً] الذين يستطيعون الوصول
زودة بمرافق للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية ()WASH
إلى أماكن للتعلم آمنة وواقية  ،جديدة أو تم إصالحها ،و ُم ّ
مناسبة و منفصلة للجنسين
 .1.2عدد (و /أو النسبة المئوية من الفئة ال ُمستهدفة) من [األطفال والفتيان /الفتيات واألوالد  18-3عاماً] الذين تم تزويدهم بما
يكفي من اللوازم المدرسية المستجيبة للنوع االجتماعي
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العدد

النشاط
إنشاء فصول دراسية مؤقتة مستجيبة للنوع االجتماعي
مؤشرات ُمقترحة لل ُمخرجات
عدد الفصول الدراسية المؤقتةالمستجيبة للنوع االجتماعي التي تم إنشاؤها ُمفصذلة حسب مستوى النظام المدرسي
عدد األطفال (ذكور /إناث) الذين يستطيعون الوصول إلى فصول دراسية مؤقتة مع مرافق مناسبة للمياه والصرف
صلة حسب العمر
الصحي والنظافة الصحية ( )WASHومنفصلة للجنسين  .مف ّ
المعايير وحساب التكلفة :أسئلة ينبغي أخذها بعين االعتبار
•مساحة الفصل الدراسي المؤقت (بالمتر المربع وكذلك عدد المتعلمين لكل فصل دراسي)
•المواد التي ستُستخدم /يُحظر استخدامها للجدران واألسقف (الخيم /القماش المشمع ،الخشب ،المعدن ،الطوب،
الخرسانة ،إلخ).
شهرا األولى ثم تجهيزات شبه دائمة)
•اإلطار الزمني والمراحل (مثالً خيام في غضون الـ XX
ً
•تكلفة الوحدة للطرازات  /المواد المختلفة – ضمان وجود بابين /مسارين لإلخالء لكل مكان ومواد كافية لتوفير
أماكن لجلوس الفتيات والفتيان.
•معايير المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية (( )WASHانظر أدناه  -تأكد من مراعاة تكلفة المراحيض
المنفصلة للجنسين ،مثل اإلضاءة وتزويد األبواب بأقفال).
•معايير الحماية :سياج ،حقيبة إسعافات أولية ،مجموعة لوازم إدارة النظافة الصحية أثناء الطمث ،المواد الالزمة
مزود بقفل ،إلخ.
لإلبالغ المستجيب للنوع االجتماعي وآليات اإلحالة ،مثل صندوق لإلبالغات ّ
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العدد

النشاط
حالة الطوارئ
مؤشرات ُمقترحة لل ُمخرجات
صلة حسب مستوى النظام المدرسي
عدد الفصول الدراسية المستجيبة للنوع االجتماعي التي تم إصالحهاُ .مف ّ
عدد األطفال (ذكور /إناث) الذين يمكنهم الوصول إلى فصول دراسية تم إصالحها مع مرافق مناسبة للمياه والصرف
الصحي والنظافة الصحية ( )WASHومنفصلة للجنسين
المعايير وحساب التكلفة :أسئلة ينبغي أخذها بعين االعتبار
•ما الذي يُع ّد "إعادة تأهيل في حاالت الطوارئ" :اإلطار الزمني (على سبيل المثال ،في غضون  XXيوما ً من
الحادث) ،والتكلفة (أقل من  500دوالر أمريكي) ،ونوع اإلصالح ،وما إلى ذلك.
•معايير المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية ( )WASHومعايير الحماية :انظر أعاله.

العدد

النشاط
توفير مرافق مناسبة ومنفصلة للجنسين للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية ( )WASHوإدارة النظافة الصحية
أثناء الطمث ()MHM
مؤشرات ُمقترحة لل ُمخرجات
عدد المراحيض (للذكور /لإلناث) التي أُنشئت
عدد محطات غسيل األيدي التي تم إنشاؤها وتزويدها بالمياه الكافية
المعايير وحساب التكلفة :أسئلة ينبغي أخذها بعين االعتبار
•انظر أعاله
•كم عدد الفتيات /الفتيان لكل مرحاض؟ نوع المراحيض /المواد التي ستُستخدم؟ تكلفة الوحدة؟
لترا من الماء لكل متعلم يوميًا للشرب وغسل اليدين؟
•كم ً
•كم عدد لوازم إدارة النظافة الصحية أثناء الطمث التي يجب شراؤها وتوزيعها على مستوى الموقع وكجزء من
أدوات التدريس والتعلم على مستوى المعلم والمتعلم الفردي (انظر أدناه) بنا ًء على عدد المعلمات والمتعلمات؟
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العدد

النشاط
توفير إمدادات للتعليم والتعلم مستجيبة للنوع االجتماعي

7

مؤشرات ُمقترحة لل ُمخرجات
عدد مجموعات إمدادات التعلم المستجيبة للنوع االجتماعي التي تم توزيعها
عدد المتعلمين (ذكور /إناث) المستفيدين من مجموعات إمدادات التعلم التي ّ
صلةً حسب العمر
وزعت مف ّ
عدد مجموعات لوازم المعلم (ذكور /إناث) التي تم توزيعها
صلة حسب مستوى
عدد المعلمين /المتطوعين (ذكور /إناث) المستفيدين من مجموعات لوازم المعلم التي ُو ّزعت مف ّ
النظام المدرسي
المعايير وحساب التكلفة :أسئلة ينبغي أخذها بعين االعتبار
•الحد األدنى من تكلفة محتويات /وحدات مجموعات إمدادات التعلم لكل عمر ،بما يضمن نفس المستوى من
وصول الفتيات والفتيان إلى مستلزمات أدوات التعلم باستثناء لوازم النظافة الصحية أثناء الطمث للمتعلمات فقط
(على سبيل المثال ،كيس للحمل ،حقيبة ظهر ،عدد ومقاس كراسات التمارين /المذكرات و /أو  XXصفحة لكل
متعلم في العام الدراسي ،مسطرة ،أقالم /أقالم رصاص( ،مستلزمات إدارة النظافة الصحية للتلميذات األكبر سنًا
والمراهقات ،واأللعاب ومواد اللعب المحايدة إزاء النوع االجتماعي لألطفال الصغار ).
•الحد األدنى من المحتويات /التكلفة لمجموعات لوازم التعلم (على سبيل المثال ،الدفاتر /المذكرات ومقاس /عدد
الصفحات ،واألقالم ،مستلزمات إدارة النظافة الصحية أثناء الطمث للمعلمات ،وما إلى ذلك).
نظرا ألن مجموعات إمدادات التعلم والتعليم ستختلف على األرجح بين المستويات الدراسية وستعتمد
•مالحظةً :
على أي اإلمدادات يمكن شراؤها محليًا ،فسيحتاج كل نوع من مجموعات اإلمدادات إلى معايير خاصة به

7
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من المرجح أن تختلف محتويات مجموعات اللوازم لك ٍّل من مجموعات التدريس والتعلم باختالف مستويات المدرسة؛ لذلك ،قد ترغب في تقسيم هذه المؤشرات إلى مؤشرات متعددة (على سبيل المثال،
الطفولة المبكرة /ما قبل االبتدائي ،االبتدائي ،اإلعدادي ،الثانوي العالي) والتأكد من أن اعتبارات النوع االجتماعي تُمثّل في محتويات مجموعة اللوازم لكل عمر.

الهدف  2للمجموعة رسائل إنقاذ الحياة والدعم النفسي االجتماعي المستجيبان للنوع االجتماعي
ير ّكز هدف المجموعة هذا على الحد من المخاطر التي تهدد الحياة والمخاطر النفسية االجتماعية على األطفال والشباب (ذكور  /إناث) ،
وذلك من خالل الرسائل ال ُمنقذة للحياة ،والدعم النفسي االجتماعي ،وآليات اإلحالة ،المستجيبة للنوع االجتماعي والتي يمكن تطبيقها في
بيئة التعلم من خالل التدريب المناسب لموظفي التعليم (ذكور /إناث) وأولياء األمور /مقدمي الرعاية (ذكور /إناث).
يُسهم ذلك بشكل جيد في دعم األهداف اإلستراتيجية المشتركة بين القطاعات المتعلقة بإنقاذ األرواح والحماية والقدرة على الصمود.
مالحظة :لمزيد من التفاصيل حول التعديالت التي أُجريت على الهدف  ،2انظر:

 :5.3الحماية والرفاه
البلد

أمثلة على الهدف  1للمجموعة

اليمن

تُقلّل المخاطر على جميع الفتيات والفتيان المتأثرين باألزمة ( 18-3عاماً) من خالل تحسين القدرة على
التعامل مع اآلثار النفسية االجتماعية السلبية والحد من الخطر الجسدي الذي يمثله النزاع

جنوب السودان

تقليل المخاطر على الفتيات والفتيان المتأثرين باألزمة ( 18-3عاماً)

نيبال

من خالل التعلم الجيد المستجيب للنوع االجتماعي والمناسب للعمر ،تكتسب الفتيات والفتيان من
مرحلة ما قبل االبتدائي إلى التعليم العالي مهارات نفسية اجتماعية ،ومهارات إلنقاذ الحياة ،والتأهب
للكوارث تستجيب للنوع االجتماعي الستعادة الرفاهية وبناء القدرة على الصمود لدى األطفال (ذكور/
إناث) ومجتمعاتهم

ليبيريا

يتم ّكن مسؤولو إدارة المدرسة (ذكور /إناث)والمعلمون (ذكور /إناث) ،وأعضاء رابطات أولياء
األمور والمعلمين (( )PTAذكور /إناث) من االستجابة بشكل مناسب لالحتياجات الصحية لألطفال
(ذكور /إناث) وضمان بيئة مدرسية آمنة ،بما في ذلك توفير الدعم النفسي االجتماعي المستجيب للنوع
االجتماعي في بيئة مدرسية صحية

مؤشرات ُمقترحة للنتائج
المدربين على التعليم في
 2.1عدد المعلمين (و /أو النسبة المئوية من الفئة ال ُمستهدفة) (نظاميين أو متطوعين) (ذكور /إناث)
َّ
حاالت الطوارئ
 2.2عدد المتأثرين باألزمة [األطفال والشباب /الفتيات والفتيان  18-3عاماً] (و /أو النسبة المئوية من الفئة ال ُمستهدفة) الذين
مدربين على التعليم في حاالت الطوارئ
يمكنهم الوصول إلى معلمين (ذكور /إناث) َّ
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العدد

النشاط
التدريب على التعليم في حاالت الطوارئ المستجيب للنوع االجتماعي للمعلمين /أولياء األمور (ذكور /إناث) والذي
يشمل المحتوى المواضيعي التالي المستجيب للنوع االجتماعي :الدعم النفسي االجتماعي /اإلسعافات األولية ،التوعية
بمخاطر األلغام ،النظافة الصحية ،الحد من مخاطر الكوارث ( ،)DRRمبادئ الشمول ،آليات اإلحالة ،إلخ.
مؤشرات ُمقترحة لل ُمخرجات
دربين على التدخالت المستجيبة للنوع االجتماعي في التعليم
عدد المعلمين (النظاميين والمتطوعين) (ذكور /إناث) ال ُم ّ
صل البيانات حسب مستوى النظام المدرسي
في حاالت الطوارئ ف ّ
مدرب على التعليم في حاالت الطوارئ المستجيب للنوع االجتماعي.
عدد المتعلمين (ذكور /إناث) المستفيدين من ِ
معلّم ّ
صلة حسب مستوى النظام المدرسي
مف ّ
دربين على التعليم في حاالت الطوارئ
عدد رابطات أولياء األمور والمعلمين ((( )PTAsاألعضاء ذكور /إناث) ال ُم ّ
المستجيب للنوع االجتماعي
عدد المتعلمين (ذكور /إناث) الذين يمكنهم الوصول إلى مدارس لديها رابطات ألولياء األمور والمعلمين ()PTAs
صل البيانات حسب مستوى النظام المدرسي
دربة على التعليم في حاالت الطوارئ المستجيب للنوع االجتماعي ف ّ
ُم ّ
المعايير وحساب التكلفة :أسئلة ينبغي أخذها بعين االعتبار
•إذا استُخدِم "نهج الحزمة" ،ما هي الوحدات التي ستُض َّمن؟ إلزامياً؟ اختيارياً؟ هل تُمثّل هذه الوحدات اعتبارات
النوع االجتماعي؟ إذا لم يكن األمر كذلك ،فهل يلزم إجراء استعراض /مراجعة خاصة بالنوع االجتماعي؟
•مدة كل تدريب و /أو وحدة تدريبية (على سبيل المثال XX ،ساعة كحد أدنى) لتدريب المعلمين باإلضافة إلى مدة
تدريب [رابطات أولياء األمور والمعلمين] ،إذا كانا مختلفين.
•هل سيكون هناك منهج موحد ودليل تدريبي للمحتوى ،أم سيتمكن الشركاء من استخدام المواد الخاصة بهم؟ هل
تعكس هذه الوحدات اعتبارات النوع االجتماعي؟ إذا لم يكن األمر كذلك ،فهل يلزم إجراء استعراض /مراجعة
خاصة بالنوع االجتماعي؟ هل سيُجرى هذا االستعراض /المراجعة من قِبَل الشركاء أم سيحتاج إلى دعم خارجي
معين؟ على سبيل المثال ،هل تمثل أدلة التدريب على الدعم النفسي االجتماعي اعتبارات النوع االجتماعي ،مثل
األعراض المختلفة للضيق النفسي التي يظهرها األطفال الذكور واإلناث والمراهقون والبالغون؟
•هل هناك أي تعاون بين القطاعات ينبغي إدراجه كجزءٍ معياري من النشاط؟ مثل المراجعة من قِبَل مستشار للنوع
االجتماعي ،واالتصال مع الجهات الفاعلة في مجال حماية الطفل فيما يتعلق بآليات اإلحالة؟ التنسيق مع الجهات
الصحية لتقديم تدريب على وحدات تدريبية معينة؟
•تكلفة الوحدة
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العدد

النشاط
توفير مواد ترفيهية مستجيبة للنوع االجتماعي
مؤشرات ُمقترحة لل ُمخرجات
عدد مجموعات المواد الترفيهية المستجيبة للنوع االجتماعي التي تم توزيعها
المعايير وحساب التكلفة :أسئلة ينبغي أخذها بعين االعتبار
•حجم مجموعة لوازم الترفيه (على سبيل المثال ،يجب أن يخدم  XXمتعل ًما)
•الحد األدنى لتكلفة المحتويات /الوحدة لمجموعة مستلزمات الترفيه (على سبيل المثال ،عدد كرات القدم،
ومضخات نفخ الكرة ،وحبل النط ،والصحن الطائر ،واأللغاز ،واأللعاب ،واللوازم الفنية ،وما إلى ذلك .تأكد من
أن محتويات هذه المجموعة تمثل تفضيالت الترفيه المتنوعة لدى ألطفال والمراهقين من اإلناث والذكور .خذ
في اعتبارك ما إذا كانت هناك حاجة إلى استشارة أو تقييم سريع ألنشطة الترفيه مع عينة من األطفال من اإلناث
والذكور من مختلف األعمار لتحديد تفضيالت الترفيه).
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 3.3حساب ،وتتبّع ،وتحليل تكلفة التعليم في حاالت
الطوارئ بطريقة تستجيب للنوع االجتماعي
المعايير الدنيا
للشبكة المشتركة
بين الوكاالت للتعليم
في حاالت الطوارئ
()INEE MS

ال توجد معايير دنيا تتعلق صراحةً بهذه األداة .ومع ذلك ،يقدم الدليل المرجعي للشبكة المشتركة
بين الوكاالت للتعليم في حاالت الطوارئ ( )INEEبشأن تمويل التعليم توجيهات ذات صلة
ُجرى
تتماشى مع المعايير الدنيا للشبكة المشتركة بين الوكاالت للتعليم في حاالت الطوارئ .ي َ
حساب التكلفة عادة ً إلرشاد السياسات والخطط ،وبالتالي فإنه يرتبط بما يلي:
المجال  :5سياسة التعليم
المعيار  - 2التخطيط والتنفيذ
تأخذ األنشطة التعليمية في االعتبار السياسات التعليمية الدولية والوطنية ،والقوانين ،والمعايير،
والخطط ،واحتياجات التعلم للسكان المتضررين

المستخدمون
األساسيون

المستويات الوطنية واإلقليمية
•مديرو التعليم في حاالت الطوارئ والموظفون المشاركون في تصميم العروض ،وتطوير
الميزانية ومراقبتها ،وإعداد التقارير المالية (أي مديرو الشؤون المالية)؛
•منسّق المجموعة بسبب الجزء الخاص بوضع المعايير /المبادئ التوجيهية لحساب التكلفة في
إطار عملية استراتيجية المجموعة.

المتعاونون

مخططو التعليم؛ المجموعة التعليمية للقُطر أو ِف َرق العمل المحلية المعنية بالتعليم؛ أصحاب
المصلحة الذين يطبقون معايير التمويل ال ُمج ّمع وتكلفة الوحدة الموحدة ألطر /استراتيجيات
االستجابة ،و /أو المقترحات المشتركة؛ ومستشارو التعليم اإلقليميين للمؤسسات و /أو غيرهم من
الموظفين اإلقليميين الذين يدعمون التخطيط والميزنة.

الغرض من األداة

المكونات
فهم اعتبارات تكلفة الوحدة المستجيبة للنوع االجتماعي (التكلفة لكل شخص) وتكلفة
ّ
(التكلفة اإلجمالية ألجزاء من النشاط) عبر األنواع الشائعة من تدخالت التعليم في حاالت
الطوارئ؛
فهم سبب وكيفية تتبّع تكلفة التدخل المستجيب للنوع االجتماعي في التعليم في حاالت الطوارئ؛
فهم سبب وتوقيت وكيفية إجراء "تحليل سريع للتكلفة" إلرشاد عمليات تكييف التكلفة والميزانية
للتدخالت الخاصة بالسياق والمستجيبة للنوع االجتماعي في التعليم في حاالت الطوارئ.
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مقدمة
بعد تطوير نظرية للتغيير مستجيبة للنوع االجتماعي للتعليم في حاالت الطوارئ ،بإطار منطقي وإطار للنتائج ،ينبغي حساب تكلفة
استراتيجيات وأنشطة التعليم في حاالت الطوارئ ("التدخالت") وميزانياتها .يحتاج حساب تكلفة التعليم في حاالت الطوارئ 8إلى التأكد
من أن جميع أنواع التكلفة (التكلفة اإلجمالية ،وتكلفة الوحدة ،وتكلفة المكونات) والميزانيات مستجيبة للنوع االجتماعي.
ستساعدك هذه األداة على تتبّع وتحليل مكونات تدخالت التعليم في حاالت الطوارئ وتكلفتها  -بما في ذلك كيفية تباين الجنسين في هذه
التكلفة بمرور الوقت في السياقات الممتدة .يساعد ذلك في تحديد التكلفة المخطط لها والتكلفة الفعلية لتنفيذ التدخالت المستجيبية للنوع
سا لمعلومات التكلفة للمساعدة في إجراء المزيد من التحليالت التي ستساعدك على
االجتماعي التعليم في حاالت الطوارئ .توفر األداة أسا ً
ي التدخالت المستجيبة للنوع االجتماعي ينبغي توسيع نطاقها ،ولماذا ،وكيف ،وبأي تكلفة.
فهم فعالية التكلفة وتحديد أ َّ

معلومات أساسية
التحدي
تتوفر مجموعة متزايدة من األدلة حول فعالية البرامج ،ولكن ال يُعرف
الكثير عن تكلفة برامج التعليم ،بما في ذلك تكلفة البرامج المستجيبة
للنوع االجتماعي ،مثل مبادرات تعليم الفتيات 9 .عند تضمين النوع
الممولون
االجتماعي في مقترحات التعليم في حاالت الطوارئ ،ال َحظ
ّ
أن اعتبارات النوع االجتماعي في األقسام السردية واألطر المنطقية ال
تتوافق دائ ًما مع المعلومات الواردة في الميزانيات المقررة أو الفعلية.

قد تؤدي الميزانيات غير الكافية المخصصة
تعزيز الشعوري
العتبارات النوع االجتماعي إلى
ٍ
لالختالالت بين الجنسين .يمثل ذلك على األقل
فرصة ضائعة الستخدام الميزنة كأداة لتحقيق
أهداف مستجيبة للنوع االجتماعي.

تزيد الميزنة غير الكافية لمراعاة اعتبارات النوع االجتماعي من خطر
عدم اتساق االستجابة للنوع االجتماعي في تدخالت التعليم في حاالت الطوارئ أو غيابها .يؤدي ذلك إلى استمرار االفتقار إلى فهم
التكلفة وفعالية التكلفة فيما يتعلق بجعل التدخالت في التعليم في حاالت الطوارئ مستجيبة للنوع االجتماعي.
وتنطبق نفس المخاوف على شمول الفتيات والفتيان ذوي اإلعاقة أو الذين يتحدثون لغات األقليات .إذا لم نخطط ونحدد التكلفة
والميزانية لألنشطة التي تُم ّكن هؤالء المتعلمين من المشاركة في تقييمات التعليم في حاالت الطوارئ وتنفيذها ورصدها ،فسيكون
من غير المرجح تنفيذ مثل هذه األنشطة.
كيف يمكننا أن نفهم بشكل أفضل تكلفة التدخالت المستجيبة للنوع االجتماعي في التعليم في حاالت الطوارئ ،وإلى أي ح ٍد تُسهم
األموال التي تُنفَق في زيادة القيمة؟

8

ُعرف حساب تكلفة التعليم في حاالت الطوارئ على أنه تحديد التكلفة اإلجمالية لتدخل التعليم في حاالت الطوارئ ،وتكلفة الوحدة (التكلفة لكل فرد ألغراض هذه األداة) وتكلفة المكونات في األزمات
ي ّ
الحادة وال ُممتدة .تُستخدم قياسات التكلفة هذه إلنشاء معايير التمويل و /أو الميزانيات للتعليم في حاالت الطوارئ و /أو تحليل فعالية التكلفة لبدائل متعددة للبرامج.

9

) Colin-Pescina, Jorge U., Fry, Lucia and Fyles, Nora (2020بحث لدعم تحسين اإلنفاق على تعليم الفتيات  ,نيويورك :NY ،مبادرة األمم المتحدة لتعليم الفتيات ()UNGEI
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اعتبارات أساسية لمديري برامج التعليم في حاالت الطوارئ ومديري الشؤون المالية
االعتبار األساسي  – 1 -فهم المكونات وتكلفة المكونات (أجزاء من التكلفة اإلجمالية) وتكلفة الوحدة (تكلفة الفرد) لضمان معالجة النوع
االجتماعي بشكل مناسب في تدخالت التعليم في حاالت الطوارئ والبرامج بشك ٍل عام .يمكن التقاط بيانات المكونات في السياقات الحادة
والممتدة (انظر اإلجراء  1أدناه).
االعتبار األساسي  – - 2تتبُّع تكلفة المكونات المستجيبة للنوع االجتماعي أو تسجيلها على مدار االستجابة /البرنامج .في األزمات
الحادة قد نسأل ما هي تكلفة الوحدة لكل مشارك؟ بعد ذلك ،ما هي التغيّرات التي تحدث في التكلفة في السياقات الممتدة ،حيث يمكن رصد
التدخالت على مدى فترة زمنية أطول؟ (انظر اإلجراءات  4-2أدناه).
يساعدنا فهم التكلفة وتتبّعها على إجراء ميزنة مستجيبة للنوع االجتماعي تعكس التكلفة داخل وعبر السياقات الجغرافية و /أو أنواع
األزمات (مخيمات الالجئين مقابل المجتمعات المضيفة ،األزمات الحادة مقابل األزمات طويلة األمد) .يساعدنا تحليل التكلفة على فهم
فعالية التكلفة وقابلية التوسع في التدخالت والبرامج الفردية و /أو المشتركة المستجيبة للنوع االجتماعي للتعليم في حاالت الطوارئ.
اإلجراءات
ستساعدك خطوات العمل الموضحة أدناه على معالجة االعتبارين األساسيين اللذين ناقشناهما أعاله .ستجعل هذه الخطوات من ال ُمجدي
إجراء تحليل لفعالية التكلفة (خاصةً في السياقات الممتدة).
اإلجراء 1
تحديد وتتبّع المكونات لكل تدخل في التعليم في حاالت الطوارئ .تأكد من أن تكلفة المكونات المقدرة كجزء من ميزانيات السطر األعلى
في المقترحات والخطط تستجيب للنوع االجتماعي.
تشمل المكونات الفئات الموضحة في 10الجدول  ::3.3.1المرافق ،والخدمات ،والموظفين ،واإلمدادات ،والمعدات ،ومساهمات أولياء
مكون للتأكد من أن تكلفة االستجابة للنوع االجتماعي قد أ ُ ِخذت في االعتبار ،مثل النظر في االحتياجات
األمور /المجتمع .يجب فحص كل ّ
المتباينة للفتيات والفتيان ،والنساء والرجال ،من مختلف األعمار ومستويات نظام التعليم وأنواع التعليم (نظامي أو غير نظامي).
أسئلة توجيهية لمساعدتك في تحديد وتتبّع مكونات التدخل في التعليم في حاالت الطوارئ واستجابتها للنوع االجتماعي:

 10نحدد المكونات هنا بما يتماشى مع كيفية وصفها في نموذج الميزانية لمبادرة التعليم ال يمكنه االنتظار ( .)ECWتحدد كل مؤسسة المكونات بشكل مختلف ً
قليال ،وال يوجد إجماع عالمي بهذا الصدد
حتى اآلن .تأكد من أن الطريقة التي تحدد بها المكونات تتوافق مع تعريفاتها لدى مؤسستك و /أو الجهة المانحة.
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ما المكونات المختلفة الالزمة لكل نشاط من أنشطة التعليم في حاالت الطوارئ ضمن تدخل ُمعيّن في التعليم في حاالت الطوارئ ،كما هو موضح
في اإلطار المنطقي وإطار النتائج؟
ما المكونات المطلوبة على وجه التحديد لضمان أن يكون النشاط ُمستجيبا ً للنوع االجتماعي؟ (انظر األمثلة في الجدول).
ما المكونات المطلوبة على وجه التحديد لضمان أن يكون النشاط ُمستجيبا ً للنوع االجتماعي؟ (انظر األمثلة في الجدول).
ما هي المكونات المتوفرة التي تلبي احتياجات الفئات األكثر ضعفًا أو تهمي ً
شا ،مثل دعم الوصول والمشاركة للفتيات والفتيان ذوي اإلعاقة أو دعم
الوصول اللغوي؟
هل تتيح لك النماذج الحالية لتتبّع الميزانية واإلبالغ تتبّع المكونات أو أجزاء من تكلفة النشاط اإلجمالية واإلبالغ عنها ،مثل المرافق وموظفي
الخدمات وما إلى ذلك؟
•إذا كانت اإلجابة "نعم"  ،فهل هناك طريقة لتتبّع متى استخدُمت المكونات كجزء من تدخل؟
	-إذا لم يكن األمر كذلك ،فهل يمكنك إضافة طريق ٍة ما إلى نموذج اإلبالغ الخاص بالميزانية لديك لتتبّع وقت استخدام المكونات؟
•إذا كانت اإلجابة "نعم" ،فهل هناك طريقة لتتبّع عدد المشاركين الذين استفادوا من استخدام المكونات؟  -إجماالً و ُمصنّفين حسب الجنس والعمر
ومستوى النظام المدرسي (إن أمكن)؟
	-إذا لم يكن األمر كذلك ،فهل يمكنك إضافة هذا النوع من التتبّع إلى نموذج اإلبالغ الحالي الخاص بالميزانية؟

يتض ّمن الجدول  3.3.1أمثلة على المكونات المستجيبة للنوع االجتماعي والتي تشكل جز ًءا من التكلفة اإلجمالية للتدخل.
مالحظات:
•باإلضافة إلى تحديد المكونات المستجيبة للنوع االجتماعي ،نحتاج إلى التفكير فيمن يقوم بتحديد المكونات .يجب أن يشارك
الموظفون نسا ًء ورجاالً من الحكومة والوكاالت الشريكة في التنمية في تحديد التكلفة المقترحة .سيضمن ذلك أن تكون عملية صنع
القرار والميزنة مستجيبة للنوع االجتماعي.
•بنا ًء على نموذج ميزانية الشريك أو المانح ،قد تحتاج فقط إلى اإلبالغ عن المكونات في مستوى السطر األعلى بدالً من اإلبالغ عن
كل مكون عبر أهداف وأنشطة مختلفة.
•بنا ًء على نموذج الميزانية ،قد ال تحتاج إلى تتبّع وقت استخدام المكونات وعدد المشاركين ( ُمصنفةً حسب الجنس والعمر والمستوى
الدراسي ،حسب االقتضاء).
	-قد تبدو إضافة هذا المستوى من التفاصيل إلى نموذج الميزانية الحالي بمثابة عمل إضافي ،ولكنه سيساعدك على حساب التكلفة
لكل مشارك بعد التنفيذ (التكلفة لكل شخص ،الحقًا  -أي التكلفة لكل مشارك بعد تنفيذ البرنامج).
	-يتيح لك وجود خيار لحساب التكلفة الالحقة لكل مشارك إمكانية إجراء تحليل سريع للتكلفة (انظر أدناه) .ويمكن أن يساعد ذلك
في القيام بالمزيد من الميزنة المستجيبة للنوع االجتماعي مع تطور األزمة من حادة إلى ممتدة أو إلى مرحلة التعافي.
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الجدول  :3.3.1أمثلة على االعتبارات المتباينة بين الجنسين في المكونات التي تشكل جز ًءا من التكلفة اإلجمالية
أمثلة على أنشطة التدخل من

أمثلة على االعتبارات المتباينة بين الجنسين في

المكون ذو الصلة بأي

المكون ذو الصلة بأي

اإلطار المنطقي للتعليم في حاالت

مكونات التدخل (أجزاء من التكلفة اإلجمالية)

مستوى من مستويات النظام

مجموعة من المجموعات

الطوارئ أو الخطة التشغيلية

المدرسي (ما قبل االبتدائي

السكانية (الفتيات ،األوالد،

المفصلة

إلى العالي)

النساء ،والرجال)

كون :مرافق
نوع ال ُم ّ ِ
إنشاء مرافق شاملة وكافية للمياه

هل تحتاج المراحيض المنفصلة للجنسين إلى

والصرف الصحي والنظافة

بناءٍ أو تجديد في بيئات التعلم؟ إذا كان األمر
كذلك ،فما هي ميزات التصميم التي ستُعين

الصحية

كل المستويات

الجميع

المتعلمين والمعلمين من ذوي اإلعاقة على
الوصول إليها (بمساعدة أو بدون مساعدة)؟
وضع خطط مستجيبة للنوع

هل تحتاج المدارس إلى منح صغيرة لتنفيذ

االجتماعي لتحسين المدارس

اإلجراءات المستجيبة للنوع االجتماعي كجزء

كل المستويات

الجميع

من خطط تحسين المدرسة (على سبيل المثال،
ضمان وجود أقفال على المراحيض ،وتوفير
مواد لملصقا ٍ
عرض في جميع الفصول
ت تُ َ
الدراسية لتوضيح مدونة قواعد السلوك
المستجيبة للنوع االجتماعي وآليات اإلبالغ
واإلحالة المتعلقة بالعنف القائم على النوع
االجتماعي المرتبط بالمدرسة ()SRGBV؟
 :5.2المرافق والخدمات
 :5.3الحماية والرفاه
كون :الخدمات
نوع ال ُم ّ ِ
مراجعة المناهج لجعلها مستجيبة

هل يلزم االستعانة بشركة طباعة محلية لطباعة

للنوع االجتماعي وشاملة

مواد المناهج الدراسية المنقحة (على سبيل
المثال ،الكتب المدرسية األساسية المستجيبة
للنوع االجتماعي للطالب ،وأدلة المناهج
الدراسية للمعلمين عبر مختلف المواد الدراسية،
و /أو مواد مجموعة دعم األبوة واألمومة
المستجيبة للنوع االجتماعي لنماء الطفولة
المبكرة ( ))ECD؟
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كل المستويات

الجميع

كون :الموظفون
نوع ال ُم ّ ِ
تعيين موظفين ذوي مهارات مناسبة

هل تم تعيين موظفين (إناث وذكور) إلجراء

و /أو بناء قدرات الموظفين

التقييمات والتحقق من نتائج المسح على

كل المستويات

الجميع

المستوى المحلي
(يمكن أن يشمل التحقق طرح أسئلة مثل :هل
برنامج التحويالت النقدية الذي ُحدّد كأولوية عبر
نتائج التقييم يلبي احتياجات الفتيات والفتيان في
األزمات؟)؟
هل تقوم حمالت العودة إلى المدرسة القائمة

يعتمد على السياق  -جميع

على الراديو بتوظيف متخصصين في االتصال

المستويات إذا كان هناك

لتطوير رسائل للتأثير على وصول الفتيات

وصول إلى التعليم من

والفتيان إلى التعليم و (إعادة) التسجيل فيه؟

مرحلة ما قبل االبتدائي إلى

الجميع

التعليم العالي
هل يُعيّن مستشارون محليون أو دوليون في

كل المستويات

الجميع

إطار تدريب المعلمين /ال ُمربّين واإلشراف
عليهم لتكييف وحدات التدريب الخاصة بالسياق
والمستجيبة للنوع االجتماعي ومواد للتعلم/
التدريب حول موضوعات مثل االستجابة للنوع
االجتماعي في مواد الدعم النفسي االجتماعي
( ،)PSSوالخطط الواعية بالمخاطر لتحسين
المدارس والتي تتسم بالشمول واالستجابة للنوع
االجتماعي ،وطرق التربية الشاملة  -بعد تكييفها
لتالئم الطالب من المرحلة ما قبل االبتدائية إلى
المرحلة الثانوية ،وما إلى ذلك؟
كون :اإلمدادات (بما في ذلك مواد النقل والشحن والتخزين والتوزيع)
نوع ال ُم ّ ِ
تأمين النقل ،وأماكن الفعاليات،

هل تُض ّمن التدابير ،مثل توفير النقل اآلمن،

والبدل اليومي ،أو الحوافز األخرى

ورعاية األطفال ،و /أو اإلقامة في منطقة آمنة

للمشاركين

عند عقد فعاليات لبناء قدرات المعلمين ،بحيث

كل المستويات

المعلمات /موظفات التعليم

تؤخذ احتياجات المعلمات في االعتبار؟
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كون :المعدات (بما في ذلك المواد غير االستهالكية)
نوع ال ُم ّ ِ
توريد مجموعات لوازم نماء

هل تتضمن مجموعات اللوازم المدرسية

مرحلة ما قبل االبتدائي /نماء

الطفولة المبكرة

لمرحلة نماء الطفولة المبكرة التي يُحصل عليها

الطفولة المبكرة

الجميع

من مواد محلية أشياء تُستخدم بشكل متكرر
ويفضلها ك ٌل من الفتيات والفتيان؟
توزيع مواد التدريس والتعلم (على

صصة للتوزيع
هل تشتمل حقائب الظهر المخ ّ

المرحلة االبتدائية العليا/

سبيل المثال ،مجموعات لوازم

على طالب المرحلة االبتدائية األكبر سنًا و /أو

التعليم العالي

"مدرسة في صندوق" أو حقائب

المعلمات على مستلزمات إدارة النظافة الصحية

الظهر أو المواد التعليمية)

أثناء الطمث ()MHM؟

الفتيات والنساء

كون :إسهامات أولياء األمور /المجتمع
نوع ال ُم ّ ِ
أنشطة تعبئة المجتمع

هل يُسهم المجتمع بتوفير مكان لعقد االجتماعات

كل المستويات

الجميع

 مثل استخدام أماكن العبادة أو منازل قادةالمجتمع  -لالجتماعات المجتمعية بشأن إنشاء
و /أو رصد خطط مستجيبة للنوع االجتماعي
لتحسين المدرسة؟
هل يتطوع اآلباء /مقدمو الرعاية /المراهقون
(إناثا ً وذكوراً) للعمل ك ُميسّرين في أماكن التعلم
المؤقتة ( )TLSلألطفال الصغار و /أو لألطفال
في سن المدرسة االبتدائية؟
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كل المستويات

المراهقات والمراهقون
ومقدمو الرعاية

الجدول  :3.3.2تد ّخل شائع في التعليم في حاالت الطوارئ ومكوناته
كون:
نوع ال ُم ّ ِ

أمثلة على االحتياجات المتباينة بين الجنسين والتي تؤخذ في االعتبار فيما يتعلق بالمكونات (جزء
من التكلفة اإلجمالية) ،لمثا ٍل على التدخالت في التعليم في حاالت الطوارئ :تدريب على الدعم
النفسي االجتماعي المستجيب للنوع االجتماعي لموظفي التعليم العاملين في أماكن التعلم المؤقتة
لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  6-3أعوام واألطفال  12-7عاما ً

المرافق

ال ينطبق (مكان التدريب هو مساهمة مجتمعية ،انظر أدناه)

الخدمات

يُتعاقد مع شركة طباعة محلية لطباعة ملصقات ودليل جيب به أيقونات /رسوم توضيحية و /أو
أوصاف للعديد من أنشطة الدعم النفسي االجتماعي المستجيبة للنوع االجتماعي التي يمكن لموظفي
التعليم القيام بها في أماكن التعلم المؤقتة مع الفتيات والفتيان الذين تتراوح أعمارهم بين  6-3أعوام
و 12-7عاماً.
يُتعاقد مع شركة الطباعة المحلية لطباعة نماذج للتفتيش التربوي منقحة لتالئم السياق الستخدام
مفتشي التعليم على المستوى دون الوطني الذين يرصدون /يراقبون موظفي التعليم من اإلناث
والذكور (مقدمي خدمات أماكن التعلم المؤقتة ومعلمي ما قبل االبتدائي واالبتدائي لألطفال الذين
تتراوح أعمارهم بين  6-3أعوام و 12-7عا ًما).

الموظفون

يُعيّن مستشار دولي ومستشار وطني لمدة  20يو ًما ليقوما معا ً بتصميم وتكييف وحدات تدريبية
ومواد تعليمية /تدريبية خاصة بالسياق (ملصق ،ودليل جيب ،ونماذج وطنية للتفتيش التربوي
تُستخدم لرصد موظفي التعليم /المعلمين في مرحلة التعليم ما قبل االبتدائي واالبتدائي و /أو أماكن
التعلم المؤقتة) .تُر ّكز المواد على أنشطة الدعم النفسي االجتماعي المستجيبة للنوع االجتماعي والتي
قد يقوم بها موظفو التعليم في أماكن التعلم المؤقتة مع الفتيات والفتيان الذين تتراوح أعمارهم بين
 6-3أعوام و 12-7عا ًما.
هل ستحتاج المواد إلى ترجمة إلى لغات أخرى للمستفيدين منها في أماكن معيّنة؟
يُعيّن مستشار وطني لتقديم تدريب لمدة خمسة أيام ألصحاب المصلحة الوطنيين (موظفي المنظمات
غير الحكومية المحلية ومفتشي التعليم على المستوى دون الوطني) على استخدام هذه الوحدات
التدريبية ومواد التعلم /التدريب في أماكن التعلم المؤقتة.
ما نوع دعم المشاركة المطلوب للمشاركين الذين لديهم إعاقة سمعية أو بصرية؟ هل ستكون هناك
حاجة لميكروفونات أو سفر لمساعدين مرافقين ،أو مترجمين للغة اإلشارة؟ هل ستكون هناك حاجة
إلى ترجمة فورية إلى لغات أخرى؟
نضيف هنا قيمة وقت المعلمين وكذلك قيمة وقت المفتشين المحليين.
هذه مكونات مهمة للتكلفة ،حتى لو لم ندفعها .بالنسبة لهذه المكونات ،تُغطى تكلفتها من الرصد
والتقييم ،ومع ذلك يتعين أخذها في االعتبار.
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اإلمدادات (بما في ذلك
مواد النقل والشحن
والتخزين والتوزيع)

تكلفة النقل لتوزيع مواد الدعم النفسي االجتماعي المستجيبة للنوع االجتماعي من المستوى الوطني
إلى المستوى دون الوطني (ملصقات ودليل الجيب مع أيقونات /رسوم توضيحية و /أو أوصاف
للعديد من أنشطة الدعم النفسي االجتماعي المستجيبة للنوع االجتماعي).
تكلفة النقل اآلمن لمقدمي خدمات أماكن التعلم المؤقتة من اإلناث والذكور ،وللبنات واألوالد الذين
تتراوح أعمارهم بين  6-3أعوام و 12-7عا ًما ،ومعلمي التعليم ما قبل االبتدائي واالبتدائي األساسي
من اإلناث والذكور لحضور ورشة عمل بناء قدرات الدعم النفسي االجتماعي المستجيب للنوع
االجتماعي.
تكلفة النقل لمفتشي التعليم على المستوى دون الوطني إلجراء زيارات "تفتيش" للرصد ،والتي
ستشمل مراقبة تنفيذ الدعم النفسي االجتماعي المستجيب للنوع االجتماعي (التكلفة مشتركة مع
مساهمات المجتمع أدناه ،حيث سيستخدم المفتشون جز ًءا من ميزانيتهمالخاصة لهذا النشاط).
توفير رعاية األطفال (نفقات رسوم مقدمي خدمات رعاية األطفال على المستوى دون الوطني)
لألمهات من مقدمي خدمات أماكن التعلم المؤقتة الالئي يجلبن أطفالهن الرضع واألطفال الصغار
الذين يرضعون من الثدي.
نفقات اإلقامة لمقدمي خدمات أماكن التعلم المؤقتة من اإلناث والذكور ،للبنات واألوالد الذين تتراوح
أعمارهم بين  6-3أعوام و 12-7عا ًما ،ومعلمي التعليم قبل االبتدائي واالبتدائي األساسي من اإلناث
والذكور لحضور ورشة عمل بناء قدرات الدعم النفسي االجتماعي المستجيب للنوع االجتماعي.
بدل يومي على المستوى دون الوطني لمقدمي خدمات أماكن التعلم المؤقتة من اإلناث والذكور،
للبنات واألوالد الذين تتراوح أعمارهم بين  6-3أعوام و 12-7عاماً ،ولمعلمي التعليم قبل االبتدائي
واالبتدائي األساسي من الذكور واإلناث لحضور ورشة عمل بناء قدرات الدعم النفسي االجتماعي
المستجيب للنوع االجتماعي.

المعدات (بما في ذلك
المواد غير االستهالكية)

المستلزمات مثل دفاتر المالحظات واألقالم والمياه والغذاء لورش عمل الدعم النفسي االجتماعي
المستجيب للنوع االجتماعي للمشاركين من اإلناث والذكور على المستوى الوطني ودون الوطني.

مساهمات أولياء األمور/
المجتمع

تم توفير غرفة اجتماعات مكتب وزارة التعليم الوطنية كمكان لتدريب المدربين على الدعم النفسي
االجتماعي المستجيب للنوع االجتماعي.
تم توفير مبنى البلدية على المستوى دون الوطني كمكان للتدريب على الدعم النفسي االجتماعي
المستجيب للنوع االجتماعي.
تكلفة النقل لمفتشي التعليم على المستوى دون الوطني إلجراء زيارات "تفتيش" للرصد ،والتي
ستشمل مراقبة تنفيذ الدعم النفسي االجتماعي المستجيب للنوع االجتماعي (يجري تقاسم التكلفة مع
تكلفة التوريد حيث سيستخدم المفتشون جز ًءا من ميزانيتهمالخاصة لهذا النشاط).
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مالحظة:
يجب تنفيذ اإلجراءات التي نوقشت أدناه من بداية مرحلة تطوير االقتراح والتخطيط ،وذلك من خالل تقدير والتقاط تكلفة
مدخالت التدخل المستجيب للنوع االجتماعي في التعليم في حاالت الطوارئ مع مرور الوقت .في حاالت األزمات الحادة ،قد
يتسنّى تنفيذ اإلجراءين  2و  3فقط .هذه اإلجراءات مهمة لتحسين فهم التكلفة المتعلقة بالنوع االجتماعي ودعم الميزنة المراعية
لألزمات والمستجيبة للنوع االجتماعي .من المرجح أن يكون اإلجراءان  4و  5وإجراءاتهما الفرعية أكثر صلةً وأكثر عمليةً
في سياق األزمات الممتدة بسبب الحاجة إلى تسجيل التكلفة وتتبّعها مع مرور الوقت والوقت الالزم للتخطيط لتحليل فعالية
التكلفة ( )CEAوإجرائه.
من خالل تضمين هذه اإلجراءات قدر اإلمكان  -رغم أنها أكثر تفصيالً في نطاقها من النماذج المعتادة لميزنة المانحين  -يمكن
للممارسين والمديرين الماليين العمل معا ً لجمع البيانات المطلوبة مع مرور الوقت لإلبالغ (كحد أدنى) عن الميزنة المستجيبة
للنوع االجتماعي ،وإجراء تحليل فعالية التكلفة في نهاية مبادرة ،على األرجح في سياق األزمات الممتدة .سيساعد تحليل فعالية
التكلفة في تصميم التدخالت المستقبلية المستجيبة للنوع االجتماعي أثناء األزمة وفي مرحلة التعافي.
اإلجراء 2
قم بتقدير والتقاط التكلفة وتحديد كفاءة التكلفة لمدخالت التدخل المستجيب للنوع االجتماعي في التعليم في حاالت الطوارئ ،وذلك من
11
خالل الخطوات التالية:
أ :تحديد أنشطة المشروع المستجيبة للنوع االجتماعي وتكلفتها إلرشاد الميزانية
•حدد بنود الميزانية لجميع المكونات لك ٍّل من استراتيجيات اإلطار المنطقي المستجيبة للنوع االجتماعي للتعليم في حاالت الطوارئ
وجميع األنشطة المناظرة التي تستجيب للنوع االجتماعي (أي الموظفين ،والمرافق ،وما إلى ذلك) .يجب تحديد مكونات كل نشاط،
وتقييمها من حيث االستجابة للنوع االجتماعي واالعتبارات المتباينة بين الجنسين (انظر الجدولين  3.3.1و  ،)3.3.2وإدراجها في
الميزانية.
ب :احسب تقدير تكلفة ما قبل التدخل
•حدد عدد المرات ،والكميات ،واألسعار ال ُمقدّرة لشراء البنود.
•حدد اإلطار الزمني المناسب لتقدير تكلفة التدخل بنا ًء على الجدول الزمني لالستجابة.
•رتّب التكلفة لكل نشاط حسب المجموعات الجغرافية و/أو مجموعات المستفيدين (مثل المعلمات مقابل المعلمين ،والطالبات مقابل
الطالب وأعمارهم ،والالجئين مقابل المجتمعات ال ُمضيفة ،وما إلى ذلك) بنا ًء على المكونات أو االحتياجات المتباينة لكل مجموعة
جغرافية و /أو مجموعة مستفيدين.
•حدد ما إذا كانت هناك تكلفة تتحملها األسر أو أفراد األسر من مختلف األعمار /الجنسين أو المجتمعات (انظر أمثلة مساهمة أولياء
األمور /المجتمع أعاله) .حدد ما إذا كانت هذه تتباين حسب نوع المجتمع (مخيم الالجئين مقابل المجتمعات ال ُمضيفة ،وأفراد األسرة
اإلناث و /أو أفراد األسرة الذكور وأعمارهم).

 11هذه الخطوات مقتبسة من :اللجنة الدولية للصليب األحمر ( ،)IRCمجموعة البنك الدولي ،صندوق تقييم األثر االستراتيجي ( )SIEF) (2019التقاط بيانات التكلفة.
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ي بيانات التكلفة متوفرة وأيّها مفقود قبل بدء التدخل .التقط تقديرات التكلفة
•قم بإجراء تمرين شامل لتقدير التكلفة قبل التدخل لتحديد أ ّ
باستخدام نسخة معدلة من نموذج الميزانية .يمكن استخدام هذا النموذج لمسودة التقاط التكلفة كمثال توضيحي .هذا قيد االختبار
الميداني حالياً ،وسيُحدّث باستمرار مع توجيهات إضافية للمستخدم
ج :وضع خطة لجمع البيانات وتعديلها اللتقاط بيانات التكلفة المفقودة و /أو تتبّع تطور التكلفة بمرور الوقت.
قم بتكييف نماذج الميزانية بحيث ال تتضمن التكلفة فحسب ،بل توضح كيف تتغير التكلفة بمرور الوقت لكل بند (بتواتر محدد مسبقًا ،مثل
االستجابة الشهرية أو السابقة والالحقة لألزمات الحادة؛ أو شهريًا أو ربع سنويًا لالستجابات لفترات أطول أو لعدة سنوات في األزمات
الممتدة).
د :تعديل التكلفة مع النفقات الفعلية؛ حساب وتقاسم مقاييس كفاءة التكلفة وتقديرات التكلفة للتدخالت المستجيبة للنوع االجتماعي في
التعليم في حاالت الطوارئ.
التقط بيانات التكلفة في (ج) أعاله على فترات زمنية مختلفة .قارن بين التكلفة المتوقعة والفعلية ،باتباع طرق المكونات أعاله .احسب
التكلفة اإلجمالية لكل نشاط وتدخل مستجيب للنوع االجتماعي في التعليم في حاالت الطوارئ.
سم التكلفة على المخرجات لتحديد مقياس فعالية التكلفة .إذا كانت التكلفة تُطابَق مع النتائج (بدالً من
باستخدام بيانات الرصد والتقييم ،ق ّ
ال ُمخرجات) ،فاستخدم بيانات التأثير لحساب فعالية التكلفة باستخدام الخطوات الموضحة أدناه .انشر تقديرات التكلفة.
اإلجراء 3
استخدم التكلفة التي تم تسجيلها وتتبّعها بمرور الوقت إلجراء تحليل سريع للتكلفة إلرشاد تكييف و /أو تعديل الميزانية .يمكن أيضًا
استخدام نماذج الميزانية التي تس ِ ّجل التكلفة ،كما ذكرنا سابقًا ،في الميزنة من أجل استمرار التنفيذ أو توسيع نطاق التدخل.
يمكن استخدام األسئلة األساسية التالية لتوجيه التحليل:
هل يجري تقاسم بعض مكوناتنا بين عدة
تدخالت ضمن برنامج وبرامج متعددة؟

جرى بالتوازي (على
غالبًا ما تُستخدم مكونات معينة لتدخالت وبرامج متعددة ت ُ َ
سبيل المثال ،غرفة تستخدم لعدة ُمبادرات تدريبية أو مركبة تستخدم لعدة مشاريع).
احصل على تقدير واضح للنسبة المناظرة لكل برنامج من التكلفة اإلجمالية ،وال
تقلل أو تبالغ في تقدير تكلفة أي برنامج.

هل هناك أي تكلفة مرتبطة تحديدًا بتقديم
البرنامج للفتيات أو الفتيان؟
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تتبّع أي بنود تكلفة خاصة بالنوع االجتماعي ،وذلك لتحسين دقة التنبؤ بعمليات
التنفيذ في المستقبل .على سبيل المثال ،إذا كانت مجموعة لوازم مدرسية توفر
مستلزمات إدارة النظافة الصحية أثناء الطمث للطالبات ،فتتبّع هذه التكلفة من أجل
تحسين التخطيط والميزنة مع تغيّر نسبة اإلناث إلى الذكور.

هل تبقّت أي أصول بعد انتهاء البرنامج؟

إذا تضمن البرنامج اقتناء أو تطوير أصول ثابتة ،مثل الفصول الدراسية أو
المعدات ،فيجب خصم قيمتها بعد انتهاء البرنامج من التكلفة اإلجمالية .على سبيل
المثال ،سيكون من الخطأ ربط تكلفة بناء فصول دراسية جديدة بتقييم لمدة عام
لبرنامج يركز على تحسين وصول الفتيات والفتيان في مخيمات الالجئين .في مثال
الفصل الدراسي ،قد يكون البديل هو تقسيم إجمالي تكلفة البناء على مدى عمر
الفصل الدراسي.

هل تغيرت أسعار المكونات؟

يجب تضمين التغيّرات المعروفة في أسعار المكونات ذات الصلة في تكييفات
نظرا لتكلفة رصد األسعار ،سيكون هذا التمرين مفيدًا بشكل أساسي
الميزانيةً .
لمكونات التكلفة الكبيرة مثل الرواتب.

هل من المحتمل أن تتغير توليفة
سع في البرنامج؟
المكونات مع التو ّ

تختلف األنواع المختلفة من البرامج وتدخالتها في الطريقة التي تتوسع بها .يتمثل
ذلك في المكونات اإلضافية التي تحتاجها ،والتكلفة المترتبة على ذلك.
عند تقييم ما إذا كان سيجري في مرحلة تالية تكرار ،و /أو توسيع نطاق ،برنامج
و /أو تدخل محدد ضمن برنامج ،حدّد المكونات التي ستكون مطلوبة باإلضافة
إلى المكونات الحالية أو البديلة عنها .سيساعدك ذلك على تقييم احتياجات الميزانية
بشكل أفضل في المستقبل.
على سبيل المثال ،البرنامج الذي استث َمر بشكل كبير في تطوير مناهج دراسية
مستجيبة للنوع االجتماعي قد يتطلب فقط تكلفة نشر إضافية في المستقبل ،بينما
تزداد الموارد المطلوبة لنهج التحويل النقدي المشروط بشكل متناسب تقريبًا مع عدد
المستخدمين.
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اإلجراء 4
خ ّ
طط إلجراء تحليل فعالية التكلفة ( )CEAمن خالل خطوات تتبّع التكلفة والتقاطها (أعاله) ومراعاة الخطوات الموضحة أدناه:
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•يمكن تحليل تأثير واحد فقط عبر البرامج (على سبيل المثال ،زيادة االلتحاق ،مثل التغيير في االلتحاق من قبل األزمة إلى أثناء
مؤشرا رئيسيًا واحدًا لمقارنته .يمكن أن تشمل األمثلة على المؤشرات الرئيسية ما يلي:
األزمة) لذلك ،حدّد
ً
	-إجماليات "سنوات الدراسة اإلضافية"  -التغيّر في إحصاءات االلتحاق والحضور ونتائج التعلم؛
	-حاالت العنف القائم على النوع االجتماعي المرتبط بالمدرسة التي يُبلّغ عنها.
•استخدم التأثيرات والتكلفة المتعلقة باألعمار المختلفة لألطفال ،ومستويات النظام المدرسي ،والفتيات والنساء عند مقارنة برامج
متعددة ..قد تكون التأثيرات على الفتيات والفتيان والنساء والرجال مختلفة بشكل كبير .أمثلة
	-سيكون لبناء أو تجديد المراحيض المنفصلة للجنسين تأثيرات مختلفة على الفتيات وتكلفة مختلفة إذا أُخذ في االعتبار وجود
تجهيزات لحرق القمامة أو غيرها من مرافق إدارة النظافة الصحية أثناء الطمث.
	-قد يكون لمكان التعلم المؤقت الذي يشمل األطفال الصغار تكلفة إضافية (على سبيل المثال مساعدين أو متطوعين إضافيين)
مقارنةً بالمرافق التي تشمل فقط األطفال في سن المرحلة االبتدائية.
•يجب عليك استيعاب سياق البرنامج المخطط وسياق التنفيذ الفعلي .أمثلة
	-ال يمكن للتحويالت النقدية المشروطة لتحفيز وصول الفتيات إلى التعليم أثناء األزمة وفي مرحلة التعافي ،و /أو لردع األوالد
عن االنضمام إلى الجماعات المسلحة ،التغلب على المخاطر األمنية مثل الرحالت غير اآلمنة إلى المدرسة والعودة منها.
	-يجب عليك استيعاب التغيّرات في األسعار المحلية أثناء األزمات ،ال سيما فيما يتعلق بمواد التدريس والتعلم ،واإلمدادات
المتعلقة بالبنية األساسية /اإلنشاءات ،واألحكام اإلضافية بشأن السالمة (على سبيل المثال ،توفير المزيد من التدريب المحلي
بدالً من التدريب اإلقليمي) .قد تتطلب هذه التغيّرات تعديالت إضافية للتمكن من مقارنة تكلفة التدخالت التعليمية قبل األزمات
وأثناءها ،وعبر السياقات المختلفة في بلد ما (مخيمات الالجئين والمجتمعات المضيفة) ،وعبر البلدان على الصعيدين اإلقليمي
والعالمي.
	-في معظم الحاالت ،تُساق تكلفة التدخالت التعليمية بمستويات الرواتب المحلية (مثل رواتب المعلمين) .ويعني ذلك أنه قد يلزم
إجراء تعديالت ،ال سيما بشأن توظيف وتدريب المعلمات .تشمل االعتبارات األخرى فيما يتعلق بالمعلمات :سالمتهن (الموقع،
واحتياجات النقل) ،ورعاية أطفالهن ،وبرامج /خيارات التدريب السريع في السياقات التي يوجد فيها تاريخيا ً عدد أقل من
اإلناث المؤهالت للعمل كمعلمات.

ُ 12مقتبس من مبادرة األمم المتحدة لتعليم الفتيات ( ،)UNGEIصندوق ماالال .)2019( ،تحسين اإلنفاق على تعليم الفتيات :كيف يمكن توجيه التمويل لتحسين المساواة بين الجنسين في التعليم؟
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•خذ في اعتبارك الفرق بين تأثير وتكلفة مشروع تجريبي يُجرى خالل أزمة حادة ،وبين برنامج واسع النطاق يُنفّذ في إطار
استجابة ممتدة وطويلة األمد.
	-قد يؤدي توسيع نطاق برنامجٍ إلى تغييرا ٍ
تأثير أقل (على سبيل المثال،
ت في ك ٍّل من تأثيره وتكلفته .قد يؤدي توسيع النطاق إلى
ٍ
تدريب المزيد من المعلمين ولكن بجودةٍ أقل بسبب انخفاض نسبة ال ُميسّرين إلى المعلمين ،ومحدودية المجال لتدريب المعلمين
واإلشراف عليهم بعد التدريب على نطاق واسع) .ومع ذلك ،قد يؤدي نهج توسيع النطاق إلى انخفاض التكلفة لكل مستفيد.
اإلجراء 5
أثناء تتبّع التكلفة ،قد تظهر الحاجة إلى مزي ٍد من الخبرة (على سبيل المثال ،شركاء حكوميون من وزارات التعليم والمالية ،أو مستشار
ت مستجيبة للنوع االجتماعي في التعليم في حاالت الطوارئ.
اقتصادي خارجي ،أو خبير آخر) وذلك لدعم تحليل فعالية التكلفة لتدخال ٍ
•اتصل باألكاديميين المحليين /اإلقليميين وشركاء التنمية إلخطارهم باهتمامك وعزمك على إجراء تحليل فعالية التكلفة من البداية.
	-سيؤدي استخدام المعرفة المحلية إلى تحسين استراتيجية تصميم التحليل ،وتقليل عبء تحليل البيانات على المستجيبين األوائل.
	-قد يتوفر لدى األكاديميين وشركاء التنمية موارد متخصصة (بشرية وفنية و /أو مالية) أو إمكانية تكوين شراكات لدعم تحليل
فعالية التكلفة .قد يؤدي ذلك إلى زيادة نطاق وصول عملك ،مع تقليل الجهد اإلجمالي المطلوب لتنفيذ التحليل.
•تواصَل مع المسؤولين من وزارت ْي التعليم والمالية لمناقشة مسار توسيع نطاق البرنامج.
	-إذا كنت تنوي توسيع نطاق البرنامج ،فمن المهم تقييم الكيفية التي قد تغيّر بها المكونات األساسية للبرنامج.
	-يتطلب تصميم مسار إلى توسيع النطاق فهم المساحات والعمليات المتاحة داخل وزارة التعليم .يمكن تخفيض تكلفة البرنامج
لكل مشارك بشك ٍل ُمج ٍد إذا أمكن االستفادة من العمليات القائمة حالياً .على سبيل المثال ،إذا ُو ّزعت المواد المطبوعة ضمن
البرنامج ،فمن المحتمل أن يؤدي تضمين هذه المواد في عملية الشراء الحكومية إلى تقليل التكلفة لكل وحدة.
•قارن بالبدائل المعروفة.
	-توفر مقارنة التكلفة التقديرية ببدائل التدخل األخرى المعروفة التي تركز على تدخال ٍ
ت مستجيبة للنوع االجتماعي في التعليم
في حاالت الطوارئ مجاالً لتحلي ٍل نسبي لفعالية التكلفة لذلك البرنامج.
	-قد يتمكن األكاديميون والجهات الفاعلة في التنمية المسؤولون عن تطوير تحليل فعالية التكلفة للبدائل المعروفة من المساعدة في
إجراء تحليلك ،نظرا ً الهتمامهم بهذا الشأن وإلمامهم بالموضوع.
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مراجع إضافية للقراءة

•اللجنة الدولية للصليب األحمر ( ،)IRCمجموعة البنك الدولي ،صندوق تقييم األثر االستراتيجي ()SIEF) (2019
التقاط بيانات التكلفة.
من مختبر عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر (( )J-PALبدون تاريخ) ،تدعم الموارد التالية تحليالت فعالية التكلفة (:)CEA
•مختبر عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر ( )J-PALمبادئ توجيهية لحساب التكلفة  :تقدم هذه الوثيقة مخط ً
طا تفصيليًا
لكيفية التعامل مع جمع معلومات التكلفة ،والتكلفة التي يجب تضمينها أو استبعادها ،ومدى التفصيل المطلوب لبيانات
التكلفة.
•مختبر عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر ( ،)J-PALنموذج حساب التكلفة :يساعد هذا النموذج المستخدمين على تقدير
التكلفة اإلجمالية لبرنامج .يوفر النموذج قائمة شاملة للعديد من الفئات المختلفة للتكلفة أو المكونات التي قد يتضمنها
البرنامج .بعد ذلك ،داخل كل فئة ،يطلب النموذج من المستخدم إدخال مختلف التفاصيل بشأن بيانات التكلفة (تكلفة
الوحدة ،عدد الوحدات ،العملة ،السنة ،إلخ).
•مختبر عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر ( ،)J-PALالنموذج األساسي لحساب التكلفة :ليس من الممكن دائ ًما جمع بيانات
صل إلى تقدير تقريبي لتكلفة
التكلفة التفصيلية .في حالة عدم توفر البيانات ،يساعد هذا النموذج المستخدمين في التو ّ
البرنامج اإلجمالية عن طريق تقسيم التكلفة إلى فئات أو مكونات رئيسية أو عامة.
المقارن لفعالية التكلفة إلرشاد السياسات في البلدان النامية ::هناك العديد من القرارات التي ينبغي اتخاذها عند
•التحليل
َ
إجراء تحليالت فعالية التكلفة ،بما في ذلك سعر الخَصم وسعر الصرف المطلوب استخدامه .تشرح وثيقة تحليل فعالية
التكلفة من مختبر عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر ( )J-PALالخيارات التي اتخذها المختبر مع توضيح كيفية تأثير
الخيارات المختلفة على الفعالية النسبية للتكلفة لبرامج حضور الطالب.
•البنك الدولي )2015( .تعادالت القوة الشرائية والنفقات الحقيقية لالقتصاد العالمي :تقرير شامل عن برنامج المقارنات
الدولية لعام  ..2011واشنطن العاصمة :البنك الدولي.
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© UNICEF/UNI363464/Schermbrucker
جوهانسبرج ،جنوب إفريقيا .2020 ،سيباباتسو 18 ،عا ًما ،يتحدث مع زميل وصديق له بعد انتهاء
مؤخرا بعد ثالثة أشهر من اإلغالق بسبب جائحة كوفيد ،19-ما
الفصل الدراسي .أُعيد فتح المدارس
ً
تسبب في اضطراب خطير في تعليم الشباب الذين يستعدون للحصول على مؤهالتهم الثانوية.
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يتض ّمن القسم  4األدوات التالية:

 :4.1النوع االجتماعي في المناصرة والتواصل بشأن التعليم في حاالت الطوارئ
 :4.2النوع االجتماعي في تعبئة الموارد للتعليم في حاالت الطوارئ

تتضمن تعبئة الموارد لتحقيق المساواة بين الجنسين في التعليم في حاالت الطوارئ جهود المناصرة والتواصل لتعزيز الشراكات وحشد
التمويل الشامل والذكي الذي يمكنه تلبية االحتياجات التعليمية المتغيرة للفتيات والفتيان والنساء والرجال.

 4.1النوع االجتماعي في المناصرة والتواصل في مجال
التعليم في حاالت الطوارئ
المعايير الدنيا
للشبكة المشتركة
بين الوكاالت للتعليم
في حاالت الطوارئ
()INEE MS

تتسم جهود المناصرة والتواصل بالشمول عبر جميع المعايير .يمكن القيام بها لتسليط الضوء
على فجوات معينة في تقديم التعليم المستجيب للنوع االجتماعي في حاالت الطوارئ .وترتبط
هذه الجهود ارتبا ً
طا وثيقًا بالمعيار التأسيسي :التحليل  -استراتيجيات االستجابة ،عندما تحدد نتائج
تقييمات االحتياجات الحاجة إلى المناصرة باعتبارها مكونًا رئيسيًا لالستجابة.

المستخدمون
األساسيون

مديرو برامج التعليم في حاالت الطوارئ على المستويين العالمي والوطني في المنظمات غير
الحكومية الدولية ،والمنظمات متعددة األطراف ،ومنظمات المجتمع المدني؛
صصون ،والمسؤولون ،والمحللون على المستوى
مستشارو التعليم في حاالت الطوارئ ،والمتخ ّ
الوطني في مجال المناصرة والتواصل؛
منسقو المجموعة ،ومنسقو فريق العمل المحلي للتعليم على المستوى الوطني؛
موظفو التعليم على المستوى الوطني ودون الوطني.

الغرض من األداة

فهم ومعالجة قضايا وتحديات مناصرة التعليم المستجيب للنوع االجتماعي في حاالت الطوارئ
الحادة واألزمات الممتدة.
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مقدمة
مكون أساسي لالستجابات لحاالت الطوارئ اإلنسانية واألزمات الممتدة ،ويجب االعتراف باحتياجات
ينبغي أن يُنظر إلى التعليم على أنه ّ
وحقوق وقدرات جميع المتعلمين وتلبيتها.
المرجوة منها ،ما يضمن عدم استبعاد أي فتاة أو
يجب أن تكون جهود المناصرة للتعليم في حاالت الطوارئ شاملة في نظرتها والنتائج
ّ
فتى أو امرأة أو رجل من الحصول على فرص واقية ومستدامة للتعلم .يجب أن يشكل تحديد وفهم الفجوات في االحتياجات ،واألولويات،
والقدرات المحددة عبر الفئات المختلفة من الفتيات والفتيان والنساء والرجال األساس لمناصرة التعليم .توفر حاالت الطوارئ "فرصة
األولية إلى المدى الطويل.
سانحة" للدعوة إلى تحسين السياسات المستجيبة للنوع االجتماعي من البداية ّ
يمكن القيام بمناصرة التعليم في حاالت الطوارئ الحادة ،على سبيل المثال ،من خالل مناصرة الممارسات ،والبرمجة ،والتمويل ذي
األولوية إلدماج األطفال ذوي اإلعاقة أو لمنع الزواج المبكر للمراهقات من خالل االستجابة التعليمية.
قد يكون التركيز مختلفًا في األزمات الممتدة .على سبيل المثال ،قد تهدف المناصرة هنا إلى تطوير مسارا ٍ
ت أكثر شموالً في تدريب
المعلمين ،وتطوير ممارسات التوظيف المستجيبة للنوع االجتماعي ،وتعزيز نتائج التعلم ومعدالت اإلكمال للمتعلمين ال ُمه ّمشين ،وتحفيز
تغيير السلوك مع خلق وعي أفضل بالحقوق األساسية.
صا لتحديد التحديات التي يواجهها المتعلمون
كثيرا ما توفر الجهود المبذولة لتنفيذ
تعليم مستجيب للنوع االجتماعي في حاالت الطوارئ فر ً
ٍ
ً
والمتعلمات في الوصول إلى التعليم ،والمشاركة فيه ،واإلنجاز من خالله .يمكن استخدام ذلك لصياغة رسائل للمناصرة تتضمن قصصا ً
وبيانا ٍ
ت حقيقية ،والتحقق من صحتها وتعزيزها من قِبَل السكان المتضررين ،على سبيل المثال ،في المجتمعات ال ُمضيفة و /أو سياقات
المخيمات.

 - EiE-Genkitحزمة موارد أساسية حول النوع االجتماعي في التعليم في حاالت الطوارئ |  .4حشد الموارد | 97

اإلطار  :4.1.1بحوث المناصرة والمقابالت مع الفتيات المراهقات والنساء
في عام  ،2019أجرى التحالف العالمي لحماية التعليم من الهجمات ( )GCPEAبحوثا ً في جمهورية الكونغو الديمقراطية
لتسليط الضوء على مدى استهداف المدارس والمتعلمين من قِبَل الجماعات المسلحة التي سعت إلى تجنيد األطفال لتعويض
العجز في صفوفها .قدّمت المقابالت أدلة وشهادات توضيحية قوية لدعم المناصرة بشأن اعتماد وتنفيذ إعالن المدارس اآلمنة
صنّاع القرار المحليين والوطنيين والدوليين.
( ،)Safe Schools Declarationوالذي استهدف الجهات المؤثرة و ُ
وجد تقرير التحالف العالمي لحماية التعليم من الهجمات ( )GCPEAأنه "في منطقة كاساي في جمهورية الكونغو
الديمقراطيةُ ،جنّدت الفتيات الصغيرات من قِبَل ميليشيا كاموينا نسابو لالعتقاد بقدرتهن على إيقاف الرصاص بطريقة سحرية
عن طريق إصدار صوت حفيف من تنانيرهن؛ حيث يوضعن كدروع بشرية في مقدمة وحدات الميليشيا وهي تخوض
المعارك".
ُجنّدت لوسيا ن .من قِبَل مليشيا كاموينا نسابو في جمهورية الكونغو الديمقراطية .قالت" :لقد أُعطيت [أواني مطبخ] خشبية كان
يُفترض أنها بندقية سحريًة ال يستطيع الجنود هزيمتها… .بعد ذلك ذهبتُ مع [الميليشيا] أينما ذهبوا وشاركت في معارك عدة.
أدركتُ الحقًا أننا لن نتمكن من هزيمة الجنود بالسحر .كانوا يقتلوننا بأعداد كبيرة".
التحالف العالمي لحماية التعليم من الهجمات (" )GCPEA) (2019من المؤلم جدًا الحديث عن" تأثير الهجمات على التعليم
على النساء والفتيات ،ص.13 .

معلومات أساسية
ضحت أهمية التعليم في حاالت الطوارئ واألزمات الممتدة بشكل جيد في عدة وثائق رئيسية ،بما في ذلك اإلحاطات اإلعالمية المقدمة
ُو ِ ّ
من قِبَل مجموعة التعليم التابعة للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت ( 1.)IASCوإدرا ًكا لوجود خطوات متفق عليها ينبغي اتخاذها
لتطوير استراتيجيات فعالة للمناصرة ،ت ُ ِ ّ
عزز قائمة التحقّق أدناه اعتبارات النوع االجتماعي والشمول من خالل تسليط الضوء على
المعلومات ذات الصلة في كل مرحلة من مراحل تخطيط المناصرة وتنفيذها 2.تضمن هذه الخطوات جعل استراتيجيات المناصرة في
التعليم في حاالت الطوارئ أكثر استجابةً للنوع االجتماعي .تأكد من تطوير خطط واستراتيجيات المناصرة من خالل تشاور وثيق مع
مسؤول اتصال النوع االجتماعي ،و /أو فريق عمل المساواة بين الجنسين والتعليم في حاالت الطوارئ ،وأصحاب المصلحة اآلخرين
ذوي الصلة.

1
2

ي لالستجابة اإلنسانية.
انظر على سبيل المثال ،مجموعة التعليم للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت ( )IASC) (2016التعليمُ .م ّ
كونٌ أساس ٌ
ُمقتبسة من مجموعة التعليم العالمية ( )2018توجيهات بشأن المناصرة :مذ ّكرة لمنسقي المجموعات التعليمية.
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الجدول  :4.1.1قائمة تحقّق لتخطيط وتنفيذ أنشطة المناصرة
الخطوة  :1حدّد هدفك ،بنا ًء على األدلة
أسئلة

أمثلة

هل حدّد تقييم االحتياجات ،بما في ذلك مراجعة البيانات الثانوية (،)SDR

ال تتمكن المتعلمات والمعلمات من الوصول إلى المدرسة أو االلتحاق بها

فجوا ٍ
ت في المساواة بين الجنسين أو غيرها من فجوات اإلنصاف ،في توفير

أو غيرها من فرص التعليم بسبب زيادة الهجمات المستهدفة على التعليم من

التعليم وتمويله؟ إلى أي مدى ينعكس ذلك في هدف استراتيجية المناصرة

قِبَل الجماعات المسلحة .يُركز هدف المناصرة على اعتماد الدولة إلعالن

وتخطيطها؟

المدارس اآلمنة ،وزيادة الوعي بأحكامه بين أصحاب المصلحة الرئيسيين

هل حدد تنفيذ ورصد وتقييم برامج التعليم المستجيبة للنوع االجتماعي في

صلة ذات الصلة بشأن الهجمات القائمة
في التعليم ،ودمج المؤشرات ال ُمف ّ

حاالت الطوارئ فجوات في المساواة بين الجنسين أو غيرها من فجوات

على النوع االجتماعي في آليات ال ُمساءلة الحالية (على سبيل المثال ،نظام
معلومات إدارة التعليم ( ،)EMISونظام معلومات إدارة حماية األطفال

اإلنصاف التي يمكن أن تنعكس على هدف المناصرة لديك؟ هل توفر
ّ
صا
األنشطة
المخطط لها ،مثل التدريب النفسي االجتماعي للمعلمين ،فر ً

( ،)CPMISونظام اإلبالغ على مستوى المنطقة /المدرسة ،وما إلى ذلك).

لجمع المعلومات واألدلة المرويّة من أجل المناصرة؟

عينة من أهداف المناصرة:

3

•تسليط الضوء على تأثير الهجمات على تعليم الفتيات والنساء في مناطق
النزاع وانعدام األمن ،وحشد الدعم العام للتعليم اآلمن؛
•تعزيز البرامج والسياسات التعليمية الفعالة لحماية الفتيات والنساء في
التعليم من الهجمات ،بما في ذلك الوقاية واالستجابة؛
•تعزيز االعتراف وتسجيل الطبيعة المرتبطة بالنوع االجتماعي للهجمات
على التعليم.

 .2حدد أهدافك و ُمبلِّغي رسائلك ،وفرصك
أسئلة

أمثلة

هل هناك أهداف (منظمات ،أفراد) لديهم نفوذ وقدرات خاصة إلحداث

قد يشمل ذلك وزارا ٍ
ت محددة (التعليم ،النوع االجتماعي) و /أو صانعي

تغييرات مستجيبة للنوع االجتماعي؟

القرار (وزراء ،رئيس الدولة ،متخصصين فنيين ،وكاالت على مستوى
المجتمع) ،المانحين ،ال ِف َرق اإلنسانية القُطرية ،مجموعات أخرى (مثل تنسيق
المخيمات وسبُل العيش) .يجب أن يشمل ذلك ممثلين للذكور واإلناث.
خذ في اعتبارك أيضًا استهداف أفراد محددين من الذكور ،على سبيل المثال،
المقاتلين السابقين الذكور ،والجنود الذكور العائدين ،وقوات حفظ السالم
المحلية ،والجنود األطفال السابقين ،والمراهقين غير المصحوبين بذويهم
الذين يعيشون في مناطق شديدة الخطورة .إجراء تخطيط للمناصرة مع
مجموعات تق ّدِم خدمات نفسية اجتماعية للرجال (على سبيل المثال ،مقاتلين
سابقين أو عسكريين سابقين)؛ مجموعات تعمل مع الرجال والفتيان (على
سبيل المثال ،شبكة رجال الكونغو ( )COMENوهي منظمة غير حكومية
مقرها في غوما وتتمثل مهمتها في تعزيز الذكورية اإليجابية من خالل
إشراك المجتمعات والرجال في المناقشات حول الوقاية من العنف القائم
على النوع االجتماعي واالستجابة له وانتشار فيروس نقص المناعة البشرية
واإليدز).

3

لالطالع على المزيد من التوصيات حول رسائل المناصرة بشأن حماية النساء والفتيات ،انظر التحالف العالمي لحماية التعليم من الهجمات (.)GCPEA
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هل أشركتَ ودعمتَ المنظمات غير الحكومية المحلية والوطنية لتخطيط

بناء قدرات المجموعات /الشبكات المحلية (بما في ذلك المنظمات النسائية)

المناصرة لديك؟

لتولي أدوار قيادية في جهود المناصرة وتنظيم الحمالت .عندما يكون القادة
في الغالب من الذكور ،يمكنك الوصول إلى القيادات النسائية من خالل
الجماعات الدينية ومجموعات المجتمع المدني وغيرها من الفئات المستهدفة
ذات الصلة والتي تعمل في السياق.

هل استشرتَ مجموعات السكان المتضررة بشأن رسائل المناصرة؟ تأكد

تأكد من أن الرسل والحلفاء يشملون الفتيات والفتيان والنساء والرجال

من التشاور مع المجموعات واألفراد من اإلناث والذكور وضمان مشاركتهم

واألشخاص ذوي اإلعاقة وممثلي الفئات المهمشة األخرى ،حيثما كان ذلك

الفاعلة في أنشطة المناصرة .ادعهم للتحدث عن أنفسهم.

آمنًا ومناسبًا .يمكن لألفراد والمشاهير والقادة المعترف بهم على المستوى
ً
رسل فعالين.
الوطني والمحلي والمجتمعي أن يكونوا جميعًا

صا لتقديم رسالتك في المنتديات واالجتماعات مع األفراد ذوي
هل حددتَ فر ً

أنشئ األحداث الخاصة بك :األحداث اإلعالمية حول اليوم العالمي للمرأة

الصلة بتحسين التعليم المستجيب للنوع االجتماعي في حاالت الطوارئ؟

واليوم الدولي للفتاة (على سبيل المثال) ،واالجتماعات رفيعة المستوى حول

هل دعوتَ أفرادًا من اإلناث والذكور من السكان المتضررين للحضور معك

النوع االجتماعي ،ومؤتمرات مسؤولي االتصال بشأن النوع االجتماعي.

والتحدث بكلماتهم الخاصة؟

تشمل األحداث األخرى التي يجب مراعاتها :االجتماعات غير الرسمية،
والوظائف االجتماعية ،واالجتماعات مع شركاء التنمية ،والتحضير
الجتماعات الفريق القُطري اإلنساني ،واالجتماعات والفعاليات الحكومية،
واالجتماعات والندوات الفنية (على سبيل المثال ،بشأن إصالح المناهج
الدراسية).
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 .3حدد طرق التنفيذ الخاصة بك
أسئلة

أمثلة

هل ُحدّدت طرق التنفيذ التي اخترت َها عبر أفضل الطرق للوصول إلى الفئات

تشمل األمثلة ما يلي:

المستهدفة؟ هل تستخدم اللغة الصحيحة ال ُمراعية للسياق؟

•الضغط لحشد التأييد؛

بالنظر إلى الحمالت والفعاليات لرفع مستوى الوعي  -هل تسلط تلك الضوء

•بناء التحالفات /الشبكات؛

على أهمية وقيمة التعليم الشامل والمستجيب للنوع االجتماعي في حاالت

•المجتمع والقادة الدينيين؛

الطوارئ؟

•اإلحاطات والعروض التقديمية

هل تحتاج طريقة التنفيذ التي اخترت َها إلى رسائل أساسية ،وإحاطات،

•نشر تقارير مناصرة السياسات؛

وعروض تقديمية؟ هل يشمل ذلك اإلشارة إلى التعليم المستجيب للنوع

•العمل مع األنواع التقليدية والجديدة من وسائل اإلعالم (عن طريق وضع

االجتماعي في حاالت الطوارئ واحتياجات النوع االجتماعي للمتعلمين

الرسائل /الحمالت مدفوعة األجر في وسائل اإلعالم و /أو الشراكات)،

والمعلمين من اإلناث والذكور في األزمات؟

عبر اإلنترنت والبث ،على سبيل المثال ،عبر الراديو وشبكات التواصل

هل تتوفر لديك األدلة الالزمة على االستبعاد من التعليم لدعم حججك

االجتماعي ،باستخدام فترات إعالنية استراتيجية لتوصيل الرسائل حسب

ورسائلك الرئيسية؟ هل يوجد شركاء في المجموعة أو فريق التعليم المحلي

الجمهور المستهدف .الحظ أن جز ًءا من هذا العمل قد يتضمن بناء قدرات

يمكنهم تقديم أي أدلة إضافية مطلوبة أو المساعدة في جمعها؟

اإلعالميين لتعزيز المساواة بين الجنسين ،وتمكين المرأة ،والذكورية
اإليجابية؛

•األفالم القصيرة؛
•المسيرات والمظاهرات والتج ّمعات لحشد الدعم العام وإظهاره بين الفتيات
والفتيان والنساء والرجال؛
•استطالعات الراي؛
•إعالنات الخدمة العامة.

 .4قم بصياغة رسائلك
أمثلة

أسئلة
هل رسائلك مستجيبة للنوع االجتماعي؟ هل رسائلك موجزة وواضحة بشأن

أداة تصميم رسائل المناصرة الرئيسية مجموعة التعليم العالمية.

التغيير الذي تريد تحقيقه في التعليم المستجيب للنوع االجتماعي في حاالت

مرة ً
عينات من الرسائل" :في سياقات األزمات ،تكون الفتيات ّ 2.5
أكثر عرضةً لالنقطاع عن المدرسة االبتدائية مقارنةً بالبنين .يساعد دعم

الطوارئ؟ هل رسائلك سلبية؟ أم إيجابية وطموحة؟ هل تستخدم البيانات
لتوضيح نقاطك؟

التحويالت النقدية والتغذية المدرسية وغيرها من أشكال الدعم العيني على
إزالة العوائق التي تحول دون تعليم الفتيات.

4

عينات من رسائل الذكورية اإليجابية (انظر اإلطار " :)4.1.2يمكن تغيير
الناس!" ‘"كن رجال ،وغيّر القواعد!" 5يمكن أن يؤدي استخدام الرسائل
روج للرجال كعوامل للتغيير  -بدالً من "التشهير بهم وإلقاء
اإليجابية التي ت ُ ّ ِ

اللوم عليهم"  -إلى تشجيع الرجال وإلهامهم ،بدالً من انتقادهم بسبب السلوك
السيئ لبعض الرجال واآلثار السلبية للنظام األبوي ككل.

4

التعليم ال يمكنه االنتظار ( )ECW) (2019ورقة حقائق حول النوع االجتماعي

5

انظر Namy, S., Heilman, B., Stich,S., Crownover, J., Leka, B. and Edmeades, J. (2015) :تغيير معنى "أن تصبح رجالً" :تأمالت المشاركين حول برنامج قائم على
المدرسة إلعادة تعريف الذكورة في البلقان ،الثقافة ،الصحة ،والميل الجنسي.17:sup2, 206-222 ,،
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هل صيغت رسائلك وفقًا للسياق المحلي؟ هل استشرتَ شركاء محليين في

على سبيل المثال ،إذا كان الزواج المبكر يُستخدم كاستراتيجية سلبية للتأقلم
نتيجة األزمة ما يمنع الفتيات من الوصول إلى التعليم ،فهل أُجريتَ مناقشات

هذا الشأن؟

ق عليه لمعالجة هذه
مع الشركاء المحليين وأصحاب المصلحة حول نهجٍ متف ٍ
المشكلة والزوايا المناسبة التي ينبغي أن تغطيها الرسائل؟

هل أنت على علم بما تقوله الوكاالت الفردية وممثلوها عن التعليم؟ هل هناك

انظر اإلطار  4.1.3أدناه للحصول على عينة من رسائل المناصرة.

أوجه تآزر بشأن النوع االجتماعي تمكنّك من تقديم رسائل داعمة بشكل
متبادل؟ هل هناك أي شيء فريد يتعلق بمنصبك أو يضيف قيمة إلى رسائل
جماعية أوسع؟

 .5ضع خطتك موضع التنفيذ
أسئلة

أمثلة

كن إستراتيجيًا في طرق التنفيذ لديك ،وبناء حيثيات القضية ،وتحقيق التغيير

استخدم الطرق األنسب لتوصيل الرسائل لكل فئة من الفئات ال ُمستهدفة .على

بمرور الوقت.

سبيل المثال ،بالنسبة للوزراء رفيعي المستوى وأصحاب المصلحة اآلخرين،
قد يكون من األفضل تقديم إحاطة موجزة بالمناصرة تتألف من صفحة إلى
صفحتين مع المطالب والتوصيات الرئيسية .قد يكون المتخصصون الفنيون
أكثر اهتما ًما بالنشرات األطول التي تتضمن المراجع الكاملة وتقوم على
األدلة .قد يستجيب مقدمو الرعاية وقادة المجتمع بشكل أفضل للبث اإلذاعي،
والرسائل عبر شبكات التواصل االجتماعي ،واالجتماعات وجها ً لوجه،
وغير ذلك من طرق التواصل التي يسهل الوصول إليها.
حدد ال ُمخرجات والنتائج المتوقعة من المناصرة على المدى القصير
والمتوسطوالطويل.

 .6حدّد الموارد والفجوات القائمة لديك؛ ارصد وك ِيّف استراتيجيتك
أسئلة

أمثلة

هل توجد أي نقاط ضعف في استراتيجيتك تتعلق بالنوع االجتماعي؟ ماذا

على سبيل المثال ،هل يتمتع الموظفون بالقدرة على صياغة رسائل قوية

يمكنك عمله لتقويتها؟

حول النوع االجتماعي والتعليم في حاالت الطوارئ واالتصال بناقلي

ماهي مواطن النجاح في استراتيجيتك الخاصة بالنوع االجتماعي؟ هل يمكن
تعلّم أي شيء من ذلك لتحسين نقاط الضعف؟

الرسائل المناسبين؟ ما هو التدريب المطلوب؟ هل يتمتع الموظفون بالقدرة
الفنية والمهارات الشفوية المطلوبة للتواصل الفعال مع األفراد رفيعي
المستوى؟ هل يمتلك الموظفون المهارات المطلوبة للتواصل بشكل فعال مع
الفتيات والفتيان من السكان المتضررين؟
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اإلطار  :4.1.2جهود المناصرة للذكورية اإليجابية في أعقاب الصراع
"في البلقان  -من خالل جهودها للتغلب على اآلثار طويلة المدى للعسكرة على الذكورية ،عملت منظمة كير ()CARE
(بالشراكة مع بروموندو ،والمركز الدولي للبحوث المتعلقة بالمرأة ،وآخرين) مع المراهقين والشباب لتحدي األعراف
االجتماعية وال ِعرقية والدينية المتجذّرة التي أثرت في حياتهم .حملة مجتمعية ومدرسية يقودها الشباب أط ِلق عليها "كن
صد تقييم األثر تغيّرات في المواقف وانخفاض في سلوك التن ّمر
رجالً" ،رفعت شعارات مثل "كن رجالً ،واكسر القالب" .ر َ
ال ُمبلّغ عنه ذاتيًا ،باإلضافة إلى تفاعالت إيجابية بين الشباب عبر االنتماءات العرقية ،بما في ذلك في مناطق الصراع الجارية
في كوسوفو .تضمنت أنشطة التعليم الجماعي رسائل حول معاني القبول والعنف الجنسي .تُظهر مثل هذه المشاريع إمكانات
ً
رجال (بلقان) وليسوا عسكريين أو كارهين لألجانب أو
العمل مع الشباب في سياقات ما بعد الصراع لبناء طرق جديدة لكونهم
ُمعادين للمثليين أو ُمعادين للنساء .أكدت تقييمات األثر على مستوى المدرسة حدوث تغيّرات مهمة في مواقف الشباب ،بما في
ذلك انخفاضات في مختلف أشكال التحيزات العرقية".
تحالُف إشراك الرجال وصندوق األمم المتحدة للسكان ( ،)UNFPA) (2012العنف الجنسي في حاالت النزاع وما بعد
النزاع :إشراك الرجال والفتيان ،ص.12 .

اإلطار  :4.1.3نموذج لرسالة مناصرة حول النوع االجتماعي والتعليم في حاالت الطوارئ
رسائل نموذجية من مبادرة األمم المتحدة لتعليم البنات ( )UNGEIحول تحسين الوصول إلى تعليم الفتيات في حاالت
الطوارئ:
•يؤدي إلحاق الفتاة بالمدرسة إلى تغيير جذري في وجهة حياتها .إنه يعيد ضبط البوصلة لعائلتها المستقبلية.
•إنه يغير اتجاه الطريق الذي ستمشي عليه بقيةَ حياتها.
•إنه ي ٌد للعون ال تتوقف عن المساعدة.
•تنتقل فوائد التعليم من األم إلى االبن أو االبنة عبر األجيال ،مثل كنز أو لغة جديدة أو إرث ثمين .يمكن تقاسمها بين
األطفال ،وال تفقد قيمتها أبدًا.
•تصبح الفتاة المتعلمة أ ُ ّما ً أكثر قدرة  -يمكنها قراءة التعليمات على زجاجة الدواء.
•إنه ليس مجرد تعليم ،إنه عائلة مستقبلية ومجتمع مزدهر .إنه حافز إلعادة اإلعمار واالنتعاش االقتصادي والنمو بعد
الصراع :إنه ال يمثل أمرا ً منطقيًا للفتيات فحسب ،بل للمجتمع األوسع الذي تعيش فيه.
•إدخال الفتيات في المدارس يرفع مستوى الجميع.
وأساس للسالم واالزدهار في المستقبل.
•تعليم الفتيات هو حجر الزاوية في التعافي المبكر والتنمية،
ٌ
المزيد من الرسائل النموذجية من صندوق ماالال:
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•ال يزال للفتيات والفتيان الحق في التعليم في حاالت النزاع .اتفق على ذلك أغلب حكومات العالم من خالل معاهدات
وقرار لألمم المتحدة في عام .2010
حقوق اإلنسان
ٍ
•نتائج تعليم الفتيات هي األسوأ حيث يوجد صراع ،ال سيما في المرحلة الثانوية.
•تكون الفتيات الالئي يعشن في البلدان المتأثرة بالنزاعات أكثر عرضةً بنسبة  %90تقريبًا لترك المدرسة الثانوية مقارنةً
بالفتيات في البلدان التي تعيش في سالم .الرقم ال ُمناظر بالنسبة لألوالد في سياقات النزاع مقابل سياقات عدم النزاع هو
.%54

6

•واليوم ،فإن  4من أصل  5بلدان بها أكبر فجوات بين الجنسين في التعليم هي بلدان متأثرة بالصراعات (جمهورية
أفريقيا الوسطى ،وتشاد ،واليمن ،وجنوب السودان).

7

• %75من الالجئين المراهقين تركوا المدرسة الثانوية .مقابل كل  10مراهقين الجئين يدرسون في المدرسة الثانوية في
عام  ،2015كان هناك ما يعادل سبع فتيات فقط.

8

•احتمال التمكن من إنهاء المدرسة االبتدائية واالنتقال إلى المدرسة الثانوية وإتمامها هو األضعف بالنسبة للفتيات
الالجئات.

9

•تشعر الفتيات والنساء بآثار الصراع أكثر من غيرهن .تتضخم أوجه عدم المساواة القائمة بين الجنسين في حاالت انعدام
األمن بصورة متزايدة ،وتفكك األسرة ،والفقر ،والعنف الذي يصاحب النزاعات .علي سبيل المثال:
	-إذا أجبَر النزاع المدارس على اإلغالق أو أصبح التعليم أكثر تكلفة ،فغالبا ً ما تكون الفتيات أول من يُسحبن منه،
حيث ال يُنظر إلى تعليمهن في كثير من األحيان على أنه استثمار مثلما هو الوضع في حالة األوالد؛
	-يمكن أن تؤدي التهديدات المتزايدة بالعنف في المدرسة أو في الطريق إلى المدرسة والعودة منها إلى إبقاء اآلباء
فتياتهن في المنزل؛
	-يمكن أن تؤدي الزيادة في الزواج المبكر أثناء النزاع إلى إخراج الفتيات من المدرسة.
	-يمكن أن يساعد النوع المناسب من التعليم للفتيات في النزاعات في بناء السالم وإعادة بناء المجتمعات.

6

صندوق ماالال ( )2016نعم كل الفتيات

7

) .Nicolai, S., Hine, S., and Wales, J. (2015التعليم في حاالت الطوارئ واألزمات الممتدة :نحو استجابة ُم ّ
عززة .لندن :المنظمة الدولية لألبواب المفتوحة (.)ODI
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موارد أساسية

صندوق ماالال ( )2018ارفع صوتك مع ماالال :دليل للعمل من أجل تعليم الفتيات
يمكن استخدام هذا الدليل من قِبَل الفتيات أنفسهن لتحديد قضايا المناصرة ووضع استراتيجيات الستخدامها في مجتمعاتهن.
وهو متوفرة بعشر لغات (العربية ،البرتغالية البرازيلية ،الدارية ،اإلنجليزية ،الفرنسية ،الهوسا ،الهندية ،الباشتو ،اإلسبانية،
األردية).

مراجع إضافية للقراءة

•مبادرة التعليم ال يمكنه االنتظار ( )ECWموارد المناصرة
•الشبكة المشتركة بين الوكاالت للتعليم في حاالت الطوارئ ( )INEEمجموعة موارد المناصرة
•التحالف العالمي لحماية التعليم من الهجمات ( )GCPEAالموقع على اإلنترنت
•التحالف العالمي لحماية التعليم من الهجمات ( )GCPEA) (2019ما الذي يمكن فعله لحماية النساء والفتيات بشك ٍل
أفضل من الهجمات على التعليم واالستخدام العسكري للمؤسسات التعليمية؟
• ُمقتبسة من مجموعة التعليم العالمية ( )2018توجيهات بشأن المناصرة :مذ ّكرة ل ُمنسّقي المجموعات التعليمية
ي لالستجابة اإلنسانية
•مجموعة التعليم العالمية ( )2018التعليمُ :م ّ
كو ٌن أساس ٌ
•المركز الدولي للبحوث عن المرأة ( )ICRW) (2019موجز عن المساواة بين الجنسين ومشاركة الذكور :إننا ننجح
فقط عندما ينخرط الجميع
•مجموعة التعليم العالمية ( )2015موارد المناصرة للتعليم في حاالت الطوارئ :خالصة وافية للتوجيهات العالمية،
والموارد المرئية ،واألدلة
•) Iverson, E., & Oestergaard, E (2019المساواة بين الجنسين في التعليم في حاالت الطوارئ مراجعة
الهجرة القسرية ،آذار /مارس .دليل تمهيدي مفيد حول القضايا الرئيسية.
•صندوق ماالال صفحات المناصرة
هملنَ وتخلّفن عن الركب" حملة تتض ّمن موارد مناصرة لتعليم الفتيات في حاالت
•بالن إنترناشيونال  -المملكة المتحدة "أ ُ ِ
الطوارئ على لسان الفتيات المراهقات أنفسهن
•منظمة إنقاذ الطفولة ( )2018اس َمعوها من المعلمين
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 4.2النوع االجتماعي في تعبئة الموارد للتعليم في حاالت
الطوارئ
المعايير الدنيا
للشبكة المشتركة
بين الوكاالت للتعليم
في حاالت الطوارئ
()INEE MS

المجال  :1المعايير التأسيسية
صل هذا المجال معايير المشاركة المجتمعية :المشاركة والموارد ،التنسيق والتحليل :التقدير،
يُف ِ ّ
استراتيجيات االستجابة ،المراقبة ،التقييم .إنها تش ّكل األساس لتطبيق معايير الوصول وبيئة التعلم،
والتعليم والتعلم ،والمعلمين وموظفي التعليم اآلخرين ،وسياسة التعليم.

المستخدمون
األساسيون

ُمديرو التعليم في حاالت الطوارئ؛

المتعاونون

شركاء الحكومة في وزارة المالية؛ ممثلين من هيئات تنسيق الشؤون اإلنسانية ()OCHA؛
صائيو التعليم في حاالت الطوارئ ،موظفو الشؤون المالية /تطوير األعمال
مستشارو /أخ ّ
في المؤسسات متعددة األطراف ،المنظمات غير الحكومية الدولية ،الجهات المانحة الثنائية،
والمؤسسات المكلفة بتعبئة الموارد من أجل التعليم في حاالت الطوارئ.

الغرض من األداة

فهم كيف يمكن آلليات تعبئة الموارد في التعليم في حاالت الطوارئ أخذ النوع االجتماعي في
االعتبار.
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مقدمة
تدعم هذه األداة مديري التعليم في حاالت الطوارئ ألخذ النوع االجتماعي في االعتبار في خطط واستراتيجيات وآليات تعبئة الموارد
الوطنية واإلقليمية طويلة األجل ،بما في ذلك معايير التمويل الجماعي للمجموعات أو ميزانيات المقترحات المشتركة واتفاقيات الشراكة.

معلومات أساسية
قد تتطلب األزمات اإلنسانية ،الحادة والممتدة على السواء ،من مديري التعليم في حاالت الطوارئ إعادة ترتيب أولويات الخطط الحالية
الستراتيجيات وإجراءات وأنشطة تعبئة الموارد 8لكي تعكس االحتياجات األكثر إلحا ًحا لألزمات المتطورة.
على سبيل المثال ،على المستوى الوطني ،تع ّد خطة االستجابة اإلنسانية ( )HRPاألداة األساسية إلدارة االستجابة لدى منسق الشؤون
اإلنسانية .تحدد خطة االستجابة اإلنسانية النطاق واحتياجات القطاع والتدخالت المقترحة ألصحاب المصلحة الوطنيين ،والمانحين،
طور أثناء األزمات ،لتعبئة الموارد  -بما في ذلك الموارد للتعليم في
والجمهور بشكل عام 9.تُستخدم خطط االستجابة اإلنسانية ،التي ت ُ ّ
حاالت الطوارئ.

10

ترتبط الخطوات الرئيسية للتعبئة الفعالة للموارد 11بالمراحل األخرى لدورة برنامج التعليم في حاالت الطوارئ ،بما في ذلك:
•استخدم بيانات التقييم لتعبئة الموارد لدعم االستراتيجيات ذات األولوية ،وتوفير المعلومات والرسائل الرئيسية حول االحتياجات
المحددة للفتيات والفتيان والنساء والرجال والخطط لمعالجة هذه االحتياجات.

 :2تقييم وتحليل االحتياجات
•قم بالتنسيق والمناصرة لحشد الدعم والموارد للبرمجة المستجيبة للنوع االجتماعي في التعليم في حاالت الطوارئ.

 :8.1النوع االجتماعي في التنسيق وإدارة المعلومات بقطاع التعليم في حاالت الطوارئ
 :4.1النوع االجتماعي في المناصرة والتواصل في مجال التعليم في حاالت الطوارئ
•يتعين على الجهات الفاعلة في مجال التعليم في حاالت الطوارئ على المستوى الوطني ،سوا ًء على أساس مؤسسي أو جماعي،
سق مع الجهات المانحة التي تعطي األولوية للبرمجة
االنخراط في المناصرة والشراكة مع المانحين .قبل األزمة وأثناءها ،ن ِ ّ
المستجيبة للنوع االجتماعي للتعليم في حاالت الطوارئ  .قم بالمناصرة وحشد التأييد للبرمجة المستجيبة للنوع االجتماعي مع
المانحين الذين ال يرونها أولويةً في الوقت الحالي.

8

تشير تعبئة الموارد إلى اإلجراءات المخطط لها والتي تُتخذ لتحديد وتأمين موارد جديدة وإضافية لتحقيق األهداف و /أو التفويضات المشتركة لمؤسسة أو لمجموعة من أصحاب المصلحة .وتضمن
الكفاءة واالستخدام الفعال و /أو زيادة الموارد الحالية ألقصى حد ممكن .عادة ً ما تكون لدى المؤسسات استراتيجية و /أو خطة مؤسسية لتعبئة الموارد على المستويات العالمية واإلقليمية والوطنية.
يمكن تنظيم خطط و /أو استراتيجيات لتعبئة الموارد بطرق مختلفة حسب األولويات المؤسسية العامة ،والقطاع (التعليم ،والصحة ،والحماية ،وما إلى ذلك) ،أو وفقًا للركائز المواضيعية األخرى
(اإلنصاف ،والشمول ،والحماية ،وما إلى ذلك).

 9النص مقتبس من اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت ( )IASC) (2018دليل النوع االجتماعي للعمل اإلنساني ،ص.394 .
 10المرجع نفسه.
 11النص مقتبس من اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت ( )IASC) (2018دليل النوع االجتماعي للعمل اإلنساني ،ص.110 .
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 :4.1النوع االجتماعي في المناصرة والتواصل في مجال التعليم في حاالت الطوارئ
•خذ في اعتبارك تباين تقدير التكلفة بين الجنسين أثناء التخطيط االستراتيجي وتعبئة الموارد.
قد يكون هيكل التكلفة للتدخالت المستجيبة للنوع االجتماعي مختلفا ً عنه في في األوضاع "النمطية" أو أوضاع "العمل كالمعتاد"
لبرمجة التعليم في حاالت الطوارئ .
	-على سبيل المثال ،قد يستجيب برنامج التعليم في حاالت الطوارئ للحاجة إلى تعزيز وصول الفتيات إلى التعليم االبتدائي
والعالي من خالل توظيف معلمات .قد تتطلب المعلمات ال ُمعيَّنات دورة إعداد منفصلة و ٌمع َّجلة .سيحتاج ذلك إلى منهج وأحكام
مستقلة لمرافق رعاية األطفال للمشاركين .قد تكون هذه التكاليف الفريدة من نوعها خارج هيكل تكلفة التطوير المهني النمطي
أثناء الخدمة الذي تقدمه الحكومة.

اإلجراءات الواجب اتخاذها

12

باإلضافة إلى مؤشر النوع االجتماعي والعمر ( )GAMالمطلوب في المقترحات الفردية ،ومقترحات الشركاء المتضامنين والمانحين،
ومعايير التمويل ال ُمج ّمع لمجموعة التعليم ،ست ُ ّ
عزز اإلجراءات ال ُمقترحة أدناه جهود تعبئة موارد التعليم المستجيب للنوع االجتماعي في
حاالت الطوارئ .توفر هذه اإلجراءات نصائح لمراجعة وتنقيح استراتيجيات تعبئة الموارد على المستوى الوطني.

 12تم تكييف هذه اإلجراءات على وجه التحديد لتعبئة موارد التعليم في حاالت الطوارئ من :اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت ( ،)IASC) (2018دليل النوع االجتماعي للعمل اإلنساني ،ص.78 ،55 .
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الجدول  :4.2.1إجراءات تعبئة الموارد للتعليم في حاالت الطوارئ المستجيب للنوع االجتماعي
اإلجراءات الرئيسية التي ينبغي اتخاذها في تعبئة موارد التعليم في

أمثلة على اإلجراءات المحددة لضمان تعبئة موارد التعليم في حاالت

حاالت الطوارئ

الطوارئ المستجيب للنوع االجتماعي.

اإلجراء  1استخدم بيانات النوع االجتماعي القائمة على األدلة إلرشاد

•قم بتضمين نتائج تحليل النوع االجتماعي في تقارير التقييم األولية -

محتوى مواد التواصل والمناصرة ،والمقترحات ،واالستراتيجيات،

مثل التقييم السريع المشترك الحتياجات التعليم ( )RJENAأو تقارير

والخطط التشغيلية (بما في ذلك نظريات التغيير ،وإطار النتائج،

األشخاص المحتاجين  -وذلك للتأثير على أولويات التمويل لقطاع

واالستراتيجيات ،واألنشطة).

التعليم ضمن االستجابة الشاملة.

•تجنّب استخدام اللغة القائمة على االفتراضات.
•تجنب الجمل العامة مثل "سوف نلتزم بسياسة النوع االجتماعي
لمنظمتنا ونعمم النوع االجتماعي عبر دورة البرنامج".
•استخدم أدلة النوع االجتماعي من تقييمات التعليم و /أو مصادر أخرى
إلعداد رسائل المناصرة داخل مؤسستك و /أو ف َِرق العمل المشتركة
بين الوكاالت /القطاعات (إن وجدت) .يمكن أن تكون هذه رسائل
لمستويات مختلفة ،مثل:
	-المستوى المشترك بين القطاعات :قد تكون األدلة على عوائق/
قضايا النوع االجتماعي في التعليم مفيدة في إرشاد االستعراض
العام لالحتياجات اإلنسانية ( ،)HNOوالذي قد يُرشد بعد ذلك
خطة االستجابة اإلنسانية ( )HRPللتأكد من أنها تستجيب للنوع
االجتماعي.
	-مستوى القطاع :عملية التخطيط االستراتيجي .تعطي مجموعة
التعليم األولوية لالستراتيجيات الخاصة بإطار استجابتها بنا ًء على
أدلة التقييم المشترك الحتياجات التعليم ( )JENAبشأن عوائق/
قضايا النوع االجتماعي .تبدأ المجموعة المناقشة حول احتياجات
تعبئة الموارد لالستراتيجية؛ لضمان أن تكون االستراتيجية
مستجيبة للنوع االجتماعي (في مقترحات المانحين ومعايير التمويل
الجماعي ،بما في ذلك جزء من عمليات خطة االستجابة اإلنسانية).
	-المستوى المؤسسي :يمكن استخدام أدلة التعليم بشأن عوائق/

•قم بتضمين البيانات الموضوعية فقط من التقييمات السريعة وتحليالت
النوع االجتماعي لدعم الطلبات المقدمة .على سبيل المثال" ،النساء
تضررا من النزاع بسبب األدلة أ و ب و ج"
والمراهقات هن األكثر
ً
ً
أو "سيستهدف اإلجراء الفئات األكثر ضعفا ،مثل المراهقات والنساء
واألطفال".
•وضّح كيف أثرت نتائج تحليالت النوع االجتماعي على إجراءات
محددة عبر دورة البرنامج ،من نظريات التغيير ،وإطار النتائج،
واعتبارات الميزانية /التكلفة .على سبيل المثال ،انظر:
 :3.2النوع االجتماعي في نظرية التغيير وإطار الرصد والتقييم
()M&E
 :3.3حساب ،وتتبّع ،وتحليل تكلفة التعليم في حاالت الطوارئ
بطريقة تستجيب للنوع االجتماعي
•استخدم البيانات الناشئة من مراجعة البيانات الثانوية ( )SDRأو
التقييم السريع المشترك الحتياجات التعليم ( )RJENAإلبالغ رسائل
المناصرة والتواصل حول الحاجة إلى التمويل المتباين بين الجنسين
لتدخالت التعليم في حاالت الطوارئ .لمزيد من التفاصيل حول
تضمين تحليل النوع االجتماعي كجزء من هذه التقييمات ،انظر:
 :2تقييم وتحليل االحتياجات
 :4.1النوع االجتماعي في المناصرة والتواصل في مجال التعليم
في حاالت الطوارئ

قضايا النوع االجتماعي داخل المنظمة إلرشاد التدخالت
واالستراتيجيات ذات األولوية للتعليم في حاالت الطوارئ
المستجيب للنوع االجتماعي (المستوى الوطني إلى المستوى
العالمي) ،وتخطيط العمل السنوي ،وتطوير المقترحات،
وما إلى ذلك.
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اإلجراءات الرئيسية التي ينبغي اتخاذها في تعبئة موارد التعليم في

أمثلة على اإلجراءات المحددة لضمان تعبئة موارد التعليم في حاالت

حاالت الطوارئ

الطوارئ المستجيب للنوع االجتماعي.

اإلجراء  2في مواد /وثائق التواصل والمناصرة والمقترحات ومعايير
التمويل ،استخدم باستمرار لغة تسلط الضوء على االستراتيجيات أو
األنشطة المحددة التي تستهدف الفتيات والفتيان والنساء والرجال ،حتى
لو كان عدد الكلمات محدودًا.

•علي سبيل المثال:
	-تُستهدف المعلمات والفتيات في سن اإلنجاب عند تصميم مراحيض
منفصلة للجنسين وبرمجة إدارة النظافة الصحية أثناء الطمث
(.)MHM
	-قد يتلقى الشباب من أرباب األسر و /أو قادة المجتمع الذين
سيكونون جز ًءا من مجموعات الوالدين /مقدمي الرعاية الذكور
رسائل ُموجّهة حول أهمية التعليم للفتيات والفتيان.
•اإلشارة صراحةً إلى الفتيات والفتيان والنساء والرجال في اللغة
المستخدمة لوصف األنشطة التي تبدو محايدة إزاء النوع االجتماعي.
	-على سبيل المثال ،يجب أن تستخدم األنشطة التي تستهدف الالجئين
المراهقين على وجه التحديد لغة تتعلق بإدراج الالجئين الذكور
واإلناث وفقًا للعمر ومستوى نظام التعليم ونوع التدخل /الخدمة
التعليمية المقدمة (على سبيل المثال" ،الالجئون خارج المدرسة
(ذكور /إناث) الذين تتراوح أعمارهم بين  18 -14عاماً”).
 :3.2النوع االجتماعي في نظرية التغيير وإطار الرصد
والتقييم

تناول النوع االجتماعي عبر معايير التمويل ال ُمج ّمع،
اإلجراء َ 3
والمقترحات ،والتقارير مثل األقسام الخاصة بنظرية التغيير /إطار عمل
النتائج .قم باستمرار بتضمين لغة تشير إلى الفتيات والفتيان والنساء

•انظر أمثلة على نظريات التغيير ،واألطر المنطقية ،وأطر النتائج
المستجيبة للنوع االجتماعي للتعليم في حاالت الطوارئ:
 :3.2النوع االجتماعي في نظرية التغيير وإطار الرصد والتقييم

والرجال ،واإلشارة إلى قضايا النوع االجتماعي القائمة على األدلة.
•استخدم جميع أقسام المقترح  -وليس فقط قسما ً محددا ً "للنوع
االجتماعي"  -إلثبات أن مؤسسة أو مجموعة جماعية من أصحاب

•انظر اإلطار  4.2.1لالطالع على مثال لمعايير التمويل ال ُمج ّمع
المستجيبة للنوع االجتماعي.

المصلحة قد حددت القضايا أو العوائق المتعلقة بالنوع االجتماعي
وص ّممت أنشطة للتعامل معها بنا ًء على أدلة ُمستمدة من التقييمات.
•سوا ًء في إطار نتائج المقترح أو في ملحق ،ب ٍيّن كيف ستراقب
المؤسسة أو الوكاالت الجماعية التغيّرات في مجال النوع االجتماعي
بمرور الوقت عبر مجموعات أصحاب المصلحة (الفتيات والفتيان
والنساء والرجال).
ضح كيف ستخضع المبادرة للمساءلة أمام السكان المتأثرين باألزمة،
•و ِ ّ
وكيف أشركَتهم في تصميم المقترح  -بما في ذلك الفتيات والفتيان
والنساء والرجال (بما فيهم الفئات التي ُحددت على أنها األكثر ضعفاً).
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اإلجراءات الرئيسية التي ينبغي اتخاذها في تعبئة موارد التعليم في

أمثلة على اإلجراءات المحددة لضمان تعبئة موارد التعليم في حاالت

حاالت الطوارئ

الطوارئ المستجيب للنوع االجتماعي.

اإلجراء  4حدّد فجوات الموارد للنوع االجتماعي في برامج التعليم في
حاالت الطوارئ وقم باإلبالغ وفقًا لذلك بصورة منتظمة إلى الجهات

للنوع االجتماعي ،قم بإجراء تحليل سريع لفعالية التكلفة وحدد تباين

المانحة وأصحاب المصلحة اآلخرين في المجال اإلنساني.

تكلفة األنشطة بين الجنسين ،ال سيما تلك الموجهة نحو االستجابة

•يجب أن يكون الجنس فئة أساسية عند تحليل الموارد المتاحة
والمطلوبة.
•ال ينبغي النظر في تعبئة الموارد من أجل النوع االجتماعي في
البرامج ذات األهداف الخاصة بالنوع االجتماعي فقط ،ولكن في جميع
برامج التعليم والتعليم في حاالت الطوارئ عبر مختلف القطاعات
اإلنسانية واإلنمائية.

•باستخدام نموذج التقاط تكلفة التعليم في حاالت الطوارئ المستجيب

للنوع االجتماعي أو إحداث تغييرات تحويلية بشأنه ،بمرور الوقت.
 :3.2النوع االجتماعي في نظرية التغيير وإطار الرصد والتقييم
()M&E
 :3.3حساب ،وتتبّع ،وتحليل تكلفة التعليم في حاالت الطوارئ
بطريقة تستجيب للنوع االجتماعي
	-على سبيل المثال ،في برامج التعليم في حاالت الطوارئ ،قد
تستفيد الفتيات بشكل غير متناسب من البرامج التي تستهدف التعليم
االبتدائي بسبب ارتفاع مستوى التحاقهن بهذا المستوى ،بينما
يستفدن بشكل أقل من البرامج التي تستهدف المرحلة اإلعدادية
من التعليم حيث يتمتع األوالد عمو ًما بمعدالت تسجيل أعلى .في
هذا المثال ،يكون لتعبئة الموارد وتخصيص التمويل لمستويات
معينة من التعليم (المستوى االبتدائي في هذه الحالة) بُع ٌد مهم للنوع
االجتماعي حتى لو لم تُستهدف الفتيات على وجه التحديد.
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اإلجراءات الرئيسية التي ينبغي اتخاذها في تعبئة موارد التعليم في

أمثلة على اإلجراءات المحددة لضمان تعبئة موارد التعليم في حاالت

حاالت الطوارئ

الطوارئ المستجيب للنوع االجتماعي.

اإلجراء  5تأكّد من أن ميزانيات التعليم وإدارة اإلنفاق العام على المدى
الطويل مستجيبة للنوع االجتماعي في حاالت األزمات الممتدة.

•استخدم ميزنة ومبادئ إلدارة اإلنفاق العام والموارد ُمستجيبة للنوع
االجتماعي للتأكد من أن الميزانيات طويلة األجل (أي جزء من خطط
قطاع التعليم ،وخطط التعليم االنتقالي ،وخطط الطوارئ) قد أخذت
بعين االعتبار وحشدت موارد كافية متباينة بين الجنسين.

13

[مورد أساسي] المنظمة الدولية لألبواب المفتوحة ()ODI) (2018
إدارة لإلنفاق العام مستجيبة للنوع االجتماعي.
أوكسفام ( )2018دليل للميزنة المستجيبة للنوع االجتماعي.
•خذ في اعتبارك كيف يمكن تعبئة مصادر التمويل المختلفة ،مثل
مصادر القطاع الخاص ،لدعم التدخالت المستجيبة للنوع االجتماعي
في التعليم في حاالت الطوارئ .قم بإعداد "األساس المنطقي
لإلستثمار" للقطاع الخاص باستخدام البيانات المتاحة.
 :2تقييم وتحليل االحتياجات:
 :3.2النوع االجتماعي في نظرية التغيير وإطار الرصد والتقييم
()M&E
 :3.3حساب ،وتتبّع ،وتحليل تكلفة التعليم في حاالت الطوارئ
بطريقة تستجيب للنوع االجتماعي
	-على سبيل المثال ،انظر كيف أدت البحوث عن الذكورة في منطقة
الشرق األوسط وشمال إفريقيا (MENA) - IMAGES -
 MENAإلى تطوير توصيات إلشراك الرجال ،مع التركيز على
القطاع الخاص .هذه ليست أداة مرتبطة مباشرة ً بالتعليم ،ولكنها
تتناول الفوائد االقتصادية لفرص التنمية العادلة
هيئة األمم المتحدة للمرأة ( )2018فهم األهمية التجارية للمساواة بين
الجنسين في أماكن العمل..

 .Colin-Pescina, Jorge U., Fry, Lucia and Fyles, Nora. 2020 13البحوث لدعم تحسين اإلنفاق على تعليم الفتيات .نيويورك .2020 ،مبادرة األمم المتحدة لتعليم الفتيات ()UNGEI
وصندوق مالال.
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اإلطار  :4.2.1مثال على معايير التمويل ال ُمج ّمع المستجيبة للنوع االجتماعي و /أو معايير تطوير المقترحات المشتركة
للتعليم في حاالت الطوارئ
تكييف "نموذج مراجعة النظراء لمشروع الشركاء" لعام  2017لمجموعة التعليم العالمية الستخدامه في وضع معايير
14
مستجيبة النوع االجتماعي ومالئمة للسياق للتمويل ال ُمج ّمع على المستوى القطري
• يستهدف المشروع الفئات السكانية األكثر ضعفا ً (الفتيات والفتيان والنساء والرجال ،مصنّفةً حسب الجنس والعمر
ومستوى نظام التعليم) بنا ًء على االحتياجات الموثقة (األكثر ضعفا ً كما هو محدد في تحليل احتياجات المجموعة) .ينبغي
أن يشمل ذلك اعتبارات المساواة بين الجنسين الموضحة في:

 :2تقييم وتحليل االحتياجات
• يركز المشروع على الناس ،ويقوم على المساءلة أمام السكان المتضررين ،بما في ذلك المساءلة أمام الفتيات والفتيان
والنساء والرجال .يعطي األولوية للشراكة والمشاورات مع المجتمعات المتضررة بطريقة شاملة ومستجيبة للنوع
االجتماعي .يَنظر في التعليقات ،بما في ذلك تحليل التعليقات المتعلقة بالنوع االجتماعي والشمول ،في كل مرحلة من
مراحل دورة البرنامج ،ويستخدم آلية شاملة مستجيبة للنوع االجتماعي للتغذية الراجعة.

 :2تقييم وتحليل االحتياجات:
 :8.1النوع االجتماعي في التنسيق وإدارة المعلومات بقطاع التعليم في حاالت الطوارئ
• يحدد المشروع نظرية للتغيير ،واإلطار المنطقي للتعليم في حاالت الطوارئ ،وإطار النتائج الذي يشمل االستراتيجيات،
واألهداف ،والنتائج ،والنتائج الفرعية ،واألنشطة المستجيبة للنوع االجتماعي .كما يحدد المؤشرات ذات الصلة لقياس
التغيّرات المتباينة بين الجنسين بمرور الوقت.

 :3.2النوع االجتماعي في نظرية التغيير وإطار الرصد والتقييم ()M&E
ص ّممت نظرية التغيير وإطار النتائج لمعالجة قضايا المساواة بين الجنسين والشمول ذات الصلة التي تم تحديدها من
• ُ
خالل التقييمات القطاعية ،مثل تحليل النوع االجتماعي الذي يُجرى من خالل مراجعة البيانات الثانوية ( )SDRأو
التقييم السريع المشترك الحتياجات التعليم ( ،)RJENAأو رصد المشروع ،أو آليات أخرى.

 :2تقييم وتحليل االحتياجات
•يتضمن المشروع الروابط بين القطاعات ،بما في ذلك كيف يمكن أن تكون هذه الروابط مستجيبة للنوع االجتماعي.

 14يرتكز إلى :مجموعة التعليم العالمية ( )2017معايير مراجعة النظراء لمشروع الشركاء.
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 :8.1النوع االجتماعي في التنسيق بين القطاعات وإدارة المعلومات للتعليم في حاالت الطوارئ
• ميزانية المشروع والجدول الزمني يمكن تحقيقهما ،وواقعيان ،ومرتبطان بنظرية التغيير /إطار النتائج .دعمت مبادئ
الميزنة وحساب التكلفة المستجيبة للنوع االجتماعي تحديد البنود المتباينة بين الجنسين إلدراجها في الميزانية.

 :3.2النوع االجتماعي في نظرية التغيير وإطار الرصد والتقييم ()M&E
 :3.3حساب ،وتتبّع ،وتحليل تكلفة التعليم في حاالت الطوارئ بطريقة تستجيب للنوع االجتماعي
الشريك (الشركاء) المنفذون لديهم خبرة في رصد وتنفيذ التعليم في حاالت الطوارئ ،أو خبرة قوية في البرمجة التعليمية
الشاملة والمستجيبة للنوع االجتماعي .تعرض التقارير /الوثائق السابقة اإلجراءات المتباينة بين الجنسين التي تم اتخاذها
وتتبّعها بمرور الوقت والنتائج ذات الصلة.

 :3.2النوع االجتماعي في نظرية التغيير وإطار الرصد والتقييم ()M&E
 :5التنفيذ

اإلطار  :4.2.2مثال على متطلبات التمويل الخاصة بالمؤسسة لضمان أن تكون أطر عمل الرصد والتقييم الخاصة بالمنح/
المقترحات مستجيبة للنوع االجتماعي
مبادرة التعليم ال يمكنه االنتظار ( :)ECWمؤشرات المساواة بين الجنسين وتمكين أداء المرأة
يجب دمج مؤشرات الحد األدنى اإللزامية التالية لألداء من مبادرة التعليم ال يمكنه االنتظار ( )ECWفي جميع أطر عمل
المنحة للرصد والتقييم ،بنا ًء على تركيز ونطاق المنح الصادرة.
•"جميع المنح  -يطبق المستفيدون من المنحة مؤشر النوع االجتماعي والعمر ( )GAMللجنة الدائمة المشتركة بين
الوكاالت ( )IASCعلى المقترحات ،ويوزعون التقرير الذي يقومون بإعداده كجزء من تقديم المقترح .ينبغي تقديم
مؤشرات تبيّن كيفية رصد مؤشر النوع االجتماعي والعمر ( )GAMطوال فترة تنفيذ المنحة .ما لم يكن ذلك ممكنًا
بالنسبة ِلمنَح االستجابة األولى للطوارئ ( ،)FERسيُطبق مؤشر النوع االجتماعي والعمر ( )GAMبعد  60يو ًما من
اإلفراج عن األموال.
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•لجميع المنح  -ينبغي تفصيل بيانات جميع المؤشرات في المنحة بشأن الوصول إلى التعليم ،والبقاء فيه ،وترك المدرسة،
والحضور ،حسب الجنس والعمر واإلعاقة .إذا لم يتم ذلك ،يجب تقديم مبررات ذلك ،والتي ينبغي اعتمادها من قِبَل أمانة
مبادرة التعليم ال يمكنه االنتظار (.)ECW
صلة حسب الجنس ،ونسبة النساء.
•لجميع المنح  -أعداد المعلمين واإلداريين المدربين ،مف ّ
•جميع المنح  -نسبة المدارس /بيئات التعلم المدعومة من مبادرة التعليم ال يمكنه االنتظار والتي تلبي معايير بيئة التعلم
اآلمنة كما هو موضح في المعايير الدنيا للشبكة المشتركة بين الوكاالت للتعليم في حاالت الطوارئ ()INEE MS
وإرشادات منح مبادرة التعليم ال يمكنه االنتظار ،بما في ذلك الحد من مخاطر الكوارث ،واإلعاقة ،والقضايا الخاصة
بالنوع االجتماعي.
•لجميع المنح  -عدد الشراكات مع المنظمات غير الحكومية النسائية والمنظمات غير الحكومية الدولية الوطنية /اإلقليمية/
العالمية والشبكات العاملة في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات (.)GEEWG
•حيثما كان ذلك مناسبًا  -تُح ّدِد خطط االستجابة اإلنسانية لالجئين وسياسة /خطة قطاع التعليم آليات الوقاية واالستجابة
للتصدي للعنف القائم على النوع االجتماعي في المدارس وحولها؛
•حيثما كان ذلك مناسبا  -عدد المراحيض المراعية للنوع االجتماعي التي تم إنشاؤها أو إعادة تأهيلها؛
•حيثما كان ذلك مناسبًا  -عدد مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية ( )WASHفي المدرسة والتي تراعي
إدارة النظافة الصحية أثناء الطمث ()MHM؛
•حيثما كان ذلك مناسبًا  -نسبة األطفال المدعومين من مبادرة التعليم ال يمكنه االنتظار دون سن الخامسة والذين يسيرون
صلة حسب الجنس والعمر واإلعاقة".
على المسار الصحيح من حيث الصحة والتعلم والرفاه النفسي االجتماعي ،مف ّ
المصدر :مبادرة التعليم ال يمكنه االنتظار  (ECW) 2019إطار ال ُمساءلة لسياسة المساواة بين الجنسين 2021-2019
لمبادرة التعليم ال يمكنه االنتظار

موارد أساسية

اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت ( )IASC) (2018دليل النوع االجتماعي في العمل اإلنساني ( .)2018األقسام
المتعلقة بتعبئة الموارد هي األكثر صلةً بالموضوع
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 .5التنفيذ

© UNICEF/UN0313007/Filippov
ماريا 13 ،عاماً ،تحضر فصلها في مدرسة ماريينكا الواقعة على بعد كيلومترين من خط "التماس" ،الذي
يقسم المناطق الحكومية وغير الحكومية في شرق أوكرانيا ،حيث ال تزال حدة القتال هي األشد .النوافذ
مدعّمة بأكياس الرمل للحماية في حال تهشمها.
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ت مستجيبة للنوع االجتماعي للتعليم في حاالت الطوارئ عبر المجاالت التالية
يتض ّمن القسم  5مجموعة من األدوات لتنفيذ استراتيجيا ٍ
للمعايير الدنيا للشبكة المشتركة بين الوكاالت للتعليم في حاالت الطوارئ (:)INEE MS

الوصول وبيئة التعلم

 5.1التعليم ال ُمع ّجل والبديل (الجزءان  1و )2
 5.2المرافق والخدمات
 5.3الحماية والرفاه
المعلمون وغيرهم من موظفي التعليم

 5.4توظيف المعلمين ودعمهم
التدريس والتعلّم

 5.5التقييم الذاتي للتدريس والتعلم
 5.6المناهج ،ومواد التدريس والتعلم

يقدم هذا الفصل إرشادات وأدوات تتعلق بالعديد من التدخالت الشائعة لبرمجة التعليم في حاالت الطوارئ .توفر هذه األدوات قوائم تحقُّق
مفيدة تضم ميزا ٍ
ت ينبغي إعطاؤها األولوية في التخطيط ،والميزنة ،والرصد.
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 5.1التعليم ال ُمع ّجل والبديل
نظرة عامة

تتناول هذه األداة:
الجزء  :1التعليم ال ُمع ّجل
الجزء  :2التعليم البديل

المعايير الدنيا للشبكة
المشتركة بين الوكاالت
للتعليم في حاالت
الطوارئ ( INEE
)MS

المجال  :2الوصول وبيئة التعلم
تركز المعايير في هذا المجال على الوصول إلى فرص التعلم اآلمنة وذات الصلة .وتسلط الضوء
على الروابط المهمة مع قطاعات أخرى ،مثل الصحة والمياه والصرف الصحي (،)WASH
والتغذية ،والمأوى ،والتي تساعد على تعزيز األمن والسالمة والرفاه الجسدي والمعرفي والنفسي.
المجال  :3التدريس والتعلّم
تركز هذه المعايير على العناصر الحاسمة التي ّ
تعزز التدريس والتعلم الفعّاليْن ،بما في ذلك
المناهج ،والتدريب ،والتطوير والدعم المهنييْن ،وعمليات اإلرشاد والتعلّم ،وتقييم نتائج التعلّم.
المجال  :4المعلمون وغيرهم من موظفي التعليم
تغطي المعايير في هذا المجال إدارة وتنظيم الموارد البشرية في مجال التعليم .ويشمل ذلك
التوظيف ،واالختيار ،وشروط الخدمة ،واإلشراف والدعم.
المجال  :5سياسة التعليم
تركز المعايير في هذا المجال على صياغة السياسات وس ِنّها ،والتخطيط ،والتنفيذ.

المستخدمون
األساسيون

المستويات الوطنية ودون الوطنية:
• ُمديرو التعليم في حاالت الطوارئ؛ المنظمات الدولية غير الحكومية ومنظمات المجتمع
المدني؛
صصون الفنيون في مجال
•مستشارو التعليم في حاالت الطوارئ ،على سبيل المثال ،المتخ ّ
النوع االجتماعي ،والالجئون والمشردون داخليًا ،وتخطيط المناهج الدراسية وإصالحها.

الغرض من األداة

•تحديد اإلجراءات الرئيسية التي يمكن اتخاذها لضمان توفير تعليم بديل شامل وجيد.
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مقدمة
تُع ّد برامج التعليم البديل نه ًجا مركزيًا في استجابات التعليم في حاالت الطوارئ ،ما يضمن استمرار توفير التعليم في األزمات.
يقدم التعليم البديل برامج مرنة للفتيات والفتيان والمراهقين الذين تركوا المدرسة ،والتي من شأنها التمكين من تحصيل كفاءات معتمدة
في المجاالت األكاديمية أو الفنية والمهنية .عادة ً ما تُص ّمم خيارات التعليم البديل إلزالة العوائق التي تحول دون وصول األطفال
والمراهقين إلى التعليم من خالل مواءمة توفير التعليم مع التزاماتهم وجداولهم الزمنية (على سبيل المثال ،عقد دروس خارج المواعيد
التقليدية للدراسة).

اإلطار  :5.1.1تعريفات أساسية
التعليم النظامي هو "التعليم المؤسسي والمتع ّمد والمخطط له من خالل المنظمات العامة والهيئات الخاصة المعترف بها ،والتي
ُعترف ببرامج التعليم النظامية على هذا النحو من ِقبَل سلطات
تشكل في مجملها هيكل التعليم النظامي في البلد .وبالتالي ،ي َ
التعليم الوطنية ذات الصلة أو ما يعادلها ،على سبيل المثال أي مؤسسة أخرى بالتعاون مع السلطات التعليمية الوطنية أو
األولي .وغالبًا ما يُعترف بالتعليم المهني ،وتعليم ذوي االحتياجات
دون الوطنية .يتكون التعليم النظامي في الغالب من التعليم ّ
1
الخاصة ،وبعض أجزاء تعليم الكبار كجزء من نظام التعليم النظامي".
التعليم غير النظامي ( )NFEهو المصطلح الشامل الذي يشير إلى برامج التعليم المخطط لها ،وال ُمهيكلة ،والمنظمة التي
تقع خارج نظام التعليم النظامي .تؤدي بعض أنواع التعليم غير النظامي إلى كفاءات معادِلة ومعتمدة 2،بينما ال يؤدي البعض
اآلخر إلى ذلك .تتميز برامج التعليم غير النظامي بتنوعها ومرونتها وقدرتها على االستجابة بسرعة لالحتياجات التعليمية
الجديدة للمتعلمين في سياق معين ،فضالً عن طرق التربية الشاملة التي تر ّكز على المتعلم .ال يُع ّد التعلم العفَوي (المعرفة
3
صل عليها بشكل طبيعي من خالل التفاعالت واألنشطة اليومية) تعليما ً غير نظامي.
والمهارات التي يُح َ

1
2
3

اليونسكو ُ ،2011مستشهد بها في للشبكة المشتركة بين الوكاالت للتعليم في حاالت الطوارئ ( ،)2020( )INEEورقة المعلومات األساسية وتصنيف مقترح للتعليم غير النظامي
للمراهقين والشباب في سياقات األزمات والنزاعات .نيويورك ،نيويورك.
تشير الكفاءات المعادلة والمعت َمدة إلى مضاهاة المعارف والمهارات والممارسات المكتسبة في المدارس النظامية.
الشبكة المشتركة بين الوكاالت للتعليم في حاالت الطوارئ ( ،)2020( )INEEورقة المعلومات األساسية وتصنيف مقترح للتعليم غير النظامي للمراهقين والشباب في سياقات
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ب عديدة ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر:
قد يُوفَّر التعليم البديل للمتعلمين ألسبا ٍ
•التغيب عن التعليم نتيجة األزمات وبالتالي التقدم في السن بحيث ال يمكن قبول المتعلم في المدارس النظامية ("تجاوز السن")؛
•عدم القدرة على الوصول إلى التعليم النظامي بسبب السياق ،بما في ذلك النزوح؛
•التهميش نتيجة الجنس ،أو اإلعاقة ،أ ِو ال ِعرق ،أو اللغة ،أو الفقر ،وما إلى ذلك؛
•القيود التي تفرضها السياسات (على سبيل المثال ،بسبب العمر ،ووضع اللجوء)؛
خطرة
عرضة للهجوم؛ أو الطرق إلى نؤدي إلى المدارس الحكومية ِ
•عندما تكون المدارس غير آمنة :متضررة ،أو ُمحتلة ،أو ُم ّ
للغاية؛
•نقص المعلمين.

معلومات أساسية
وجدت مراجعة حديثة لألدبيات 4أُجريت بتكليف من الشبكة المشتركة بين الوكاالت للتعليم في حاالت الطوارئ ( - )INEEمسار عمل
ُعرف بشك ٍل مختلف عبر السياقات المختلفة ،ما قد يكون ُمرب ًكا.
التعليم البديل ضمن فريق عمل سياسة التعليم  -أن التعليم البديل ي ّ
ومع ذلك ،فقد قام فريق العمل بتطوير تصنيف مفيد 5.انظر أيضا ً الملحق  9.1لحزمة .EiE-GenKit

تعريفات بدائل التعليم النظامي
التعليم البديل
"التعليم البديل هو برامج تعليمية مخطط لها ومنظمة لألطفال ،والمراهقين ،والشباب غير الملتحقين بالمدارس ،والتي تؤدي إلى كفاءات
معادِلة ومعت َمدة في المواد األكاديمية أو الفنية /المهنية" 6.عادة ً ما يكون التعليم البديل مرنًا للتكيّف مع احتياجات المتعلمين خارج المدرسة
وتلبيتها.
األزمات والنزاعات .نيويورك ،نيويورك.

4
5
6

الشبكة المشتركة بين الوكاالت للتعليم في حاالت الطوارئ ( ،)2020( )INEEورقة معلومات أساسية وتصنيف مقترح للتعليم غير النظامي للمراهقين والشباب في سياقات األزمات والنزاعات.
نيويورك ،نيويورك
).INEE (2020
الشبكة المشتركة بين الوكاالت للتعليم في حاالت الطوارئ ( ،)2020( )INEEص47 .
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:Examples include

•برامج التعليم ال ُمع ّجل ( :)AEPsانظر الجزء  1من هذه األداة للحصول على معلومات مفصلة وتوجيهات حول برامج التعليم
ال ُمع ّجل" .برامج التعليم ال ُمع ّجل هي برامج مرنة ومناسبة للعمر ،تُقدّم في إطار زمني سريع ،وتهدف إلى توفير الوصول إلى التعليم
لألطفال والشباب المحرومين ،والذين تجاوزوا السن ،واألطفال والشباب غير الملتحقين بالمدارس  -خاصةً أولئك الذين فاتتهم
7
الدراسة أو ّ
تعطل تعليمهم بسبب الفقر والتهميش والصراع واألزمات".
•التعليم األساسي البديل؛
•برامج الفرصة الثانية؛
•البرامج التدريبية لسبُل العيش للشباب.
البرامج االنتقالية
"البرامج االنتقالية هي برامج تعليمية قصيرة األمد تساعد المتعلمين على االنتقال إلى برامج تعليمية نظامية أو بديلة .ال تؤدي هذه البرامج
8
بمفردها إلى الحصول على شهادات أو كفاءات ُمعادِلة ،وغالبًا ما تُوفّر من قِبَل المنظمات غير الحكومية".
تشمل األمثلة ما يلي:
•الجاهزية للتعلم؛
•برامج اللحاق بالركب
•برامج جسر الفجوة (مثل اللغة).
خدمات الدعم
"تشمل خدمات الدعم البرامج المقدمة للطالب باإلضافة إلى دراساتهم التعليمية النظامية وغير النظامية".

9

تشمل األمثلة ما يلي:
•الدروس الخصوصية والدعم بعد الدوام المدرسي؛
•التعليم العالجي؛
•منع التسرب من المدرسة ،والجاهزية للتعلم؛
•دمج عناصر مما يلي في المناهج الدراسية :المهارات الحياتية ،والصحة ،والحد من مخاطر الكوارث ،والسالمة ،والدعم النفسي
االجتماعي /التعلم العاطفي االجتماعي ،وتعليم السالم .للمزيد من المعلومات حول هذه العناصر ،انظر:

 :5.3الحماية والرفاه

7
8
9

التعريف ُمقتبس من موقع فريق عمل التعليم ال ُمعجّل على اإلنترنت.
الشبكة المشتركة بين الوكاالت للتعليم في حاالت الطوارئ ( ،)INEE) (2020ص47 .
الشبكة المشتركة بين الوكاالت للتعليم في حاالت الطوارئ ( ،)INEE) (2020ص47 .
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الشكل  :1متى تُستخدم برنامج التعليم األساسي ال ُمع ّجل أو البديل؟

10

تمنع حاالت الطوارئ اإلنسانية المتعلمين من اإلناث والذكور من الوصول إلى التعليم النظامي

أماكن محدودة في
منظومة التعليم
النظامي /مدارس
الجنس الواحد غير
كافية

مكان التعلم :البنية
األساسية /المرافق،
التدريس /المعلمين،
الموارد ،الرسوم،
الحوكمة بشأن العنف
القائم على النوع
االجتماعي المرتبط
بالمدرسة

برامج التعليم ال ُمعجّل
غير ُمص ّممة لتوسيع
حجم منظومة التعليم
النظامي

يمكن أن يكون التعليم
خيارا جيدًا
البديل
ً
تحول الحواجز
حيثما ُ
الجغرافية والقيود بسبب
األعراف االجتماعية
دون ذهاب الفتيات إلى
المدرسة

القيود على السياسات
على سبيل المثال حظر
األمهات الصغيرات من
التعليم

تعوق اللغة ومحتوى
ُ
المناهج عملية التعلم
(على سبيل المثال
في حالة الالجئين/
النازحين الذين كانوا
في المدرسة من قبل
األزمة)

هل سن المتعلمين
 18-10عاماً؟
يمثّل برنامج َجسر
الفجوات االستجابة
األنسب

نعم

متخلف عن مستوى
الصف المتوقع

يمثل برنام ٌج عالجي
االستجابة األنسب
لمساعدة الطالب على
اللحاق بالركب

ال

هل كان المتعلم في المدرسة ولكنه غاب سنة او اكثر؟
برامج التعليم ال ُمع ّجل غير مناسبة لألعمار أقل من  10أعوام
وأكثر من  18عا ًما
نعم

ال

يمثّل برنامج اللحاق بالركب
االستجابة األنسب

يمثّل برنامج للتعليم ال ُمع ّجل
االستجابة األنسب

فوق  18عا ًما  -استكشف
برامج تعليم الكبار

أقل من  10أعوام -
استكشف خيارات المدارس
االبتدائية

 10مقتبس من شجرة قرارات فريق عمل التعليم ال ُمعجّل ،حالة التعليم ال ُمعجّل ص.3 .
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الجزء  :1برامج التعليم ال ُمع َّجل ()AEPs
موارد أساسية

طور فريق عمل التعليم ال ُمع ّجل عشرة مبادئ قائمة على األدلة للممارسة الفعالة إلرشاد برمجة التعليم ال ُمع ّجل ،إلى جانب دلي ٍل
ّ
للمبادئ .تُظهر مراعاة النوع االجتماعي والشمول االجتماعي عبر كافة المبادئ ،ولكن هناك بعض نقاط العمل المحددة التي
يمكن اتخاذها لتشجيع ممارسا ٍ
ت أكثر شموالً (انظر أدناه).

الجدول  :5.1.1قائمة تحقّق لبرامج التعليم ال ُمع ّجل الشاملة ()AEPs

11

توضح األسئلة والمالحظات الواردة أدناه عوامل اإلنصاف والشمول المرتبطة بمبادئ برامج التعليم ال ُمع ّجل.
المبدأ  1لبرامج التعليم ال ُمعجّل :برامج التعليم ال ُمعجّل مرنة وتصلح للمتعلمين الذين تجاوزوا السن
سؤال
•هل أوقات وأماكن فصول برامج التعليم ال ُمعجّل مرنة؟
•هل تم التحقُّق من ذلك مع المجتمع والمعلمين ،وقبل كل شيء مع االحتياجات المحددة لك ٍّل من المتعلمين اإلناث والذكور؟
مالحظة:
يمكن أن تساعد المرونة في ضمان استمرار حضور المتعلمين وإكمالهم البرنامج.
يمكن أن يكون الجدول الزمني المرن مه ًما بشك ٍل خاص للفتيات والمعلمات للتوفيق مع األعمال المنزلية والمهام التي يقمن بها في الصباح الباكر ،أو لألمهات
الشابات الالئي يضطلعن بمسؤوليات رعاية األطفال .قد يكون من المهم أيضًا أن يتكيف الفتيان مع مسؤولياتهم في العمل (مدفوع األجر ،أو لتوليد الدخل ،أو
المساعدة في الزراعة ،أو األعمال المنزلية الثقيلة ،وما إلى ذلك) .قد يكون هذا صحي ًحا بشكل خاص عندما تعتمد العائالت على دخلها في غياب أفراد األسرة
الذكور اآلخرين بسبب األزمات أو ألسباب أخرى.

 11تستند قائمة التحقُّق هذه إلى مبادئ فريق عمل التعليم ال ُمعجّل للممارسة الفعالة ودليل المبادئ.
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ُسرع وتيرة المناهج والمواد وطرق التربية بشك ٍل حقيقي ومناسب ،وت ُستخدم اللغة المناسبة للتدريس.
المبدأ  2لبرامج التعليم ال ُمعجّل :ت ّ
سؤال
•هل تم تكييف المناهج ،والمواد التعليمية ،ولغة التدريس وطرقه لبرامج التعليم ال ُمعجّل بحيث تناسب األطفال الذين تجاوزوا السن (على سبيل المثال ،هل
تُستخدم لغة مناسبة ألعمارهم)؟
•هل يمثل ذلك الممارسات التعليمية التي تحقق الشمول وتراعي النوع االجتماعي أو تستجيب له؟
مالحظة:
قد تحتاج الفتيات واألطفال ال ُمه ّمشين اآلخرين ،بما في ذلك األوالد ،إلى الدعم لتجهيزهم للتعلم ،مثل الدعم النفسي االجتماعي ،والمهارات االجتماعية
والعاطفية ،وإعادة التأهيل المجتمعي ،وتكييف المواد التعليمية .للحصول على المشورة والتوجيه بشأن تكييف المناهج والمواد ،انظر:
 :5.3الحماية والرفاه
 :5.6المناهج ،ومواد التدريس والتعلم

المبدأ  3لبرامج التعليم ال ُمعجّل :بيئة تعلم شاملة وآمنة للتعليم ال ُمعجّل
سؤال
•هل تضمن برامج التعليم ال ُمعجّل الوصول إلى المياه والمراحيض التي يسهل الوصول إليها والمنفصلة للفتيات والفتيان (بما في ذلك الفتيات والفتيان والنساء
والرجال من ذوي اإلعاقة) وتوفر المواد الصحية (إلدارة النظافة الصحية أثناء الطمث ،والصابون) عند االقتضاء؟
•هل يوفر برنامج التعليم ال ُمعجّل غرفاً /أماكن خاصة للرضاعة الطبيعية حيث يمكن للمعلمات والطالبات إرضاع أطفالهن بأمان مع توفير الخصوصية؟
•هل تم اختيار موقع التعلم بالتشاور مع الفتيات والنساء ،بما في ذلك ذوي اإلعاقة من بينهن ،بما في ذلك معرفة رأي الفتيات والنساء حول ما إذا كان ينبغي
دمج المكان في مرفق مجتمعي قائم حاليا ً أم إنشاؤه في موقع مستقل؟
مالحظة:
عنصرا أساسيًا في الممارسات البيئية
تُع ّد مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية ( )WASHالمنفصلة للجنسين والتي يسهل الوصول إليها
ً
واالجتماعية المستجيبة للنوع االجتماعي .يضمن ذلك أن يكون موقع التعلم آمنًا ومناسبًا للجنسين ويسهل الوصول إليه.
 :5.2المرافق والخدمات
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المبدأ  4لبرامج التعليم ال ُمعجّل يتم توظيف المعلمين واإلشراف عليهم ومكافأتهم
سؤال
•هل يوقع معلمو برامج التعليم ال ُمعجّل على مدونة لقواعد السلوك ،بما في ذلك المبادئ التوجيهية لمنع العنف الجسدي والعنف القائم على النوع االجتماعي
المرتبط بالمدرسة ( )SRGBVضد المتعلمين الذكور واإلناث؟
مالحظة:
يتعيّن على الفور استبعاد المعلمين الذين يتبين أنهم يستخدمون العنف أو يعتدون جنسيا ً على األوالد و /أو البنات من التدريس إلى أن يتم إجراء المراجعة
الواجبة.
 :5.3الحماية والرفاه
سؤال
•هل توفر برامج التعليم ال ُمعجّل معلومات للطالب والمعلمين حول آليات اإلبالغ والمتابعة بشأن التعرض للعنف والعنف القائم على النوع االجتماعي؟
مالحظة:
عنصر رئيسي في توفير برامج آمنة وواقية ويسهل الوصول إليها للتعليم ال ُمعجّل.
هذا
ٌ
 :5.3الحماية والرفاه
سؤال
•هل تم توظيف المعلمين من المناطق الجغرافية ال ُمستهدفة؟
•هل المعلمون على دراية بثقافة المتعلمين ولغتهم وتجاربهم؟
•هل التوازن بين الجنسين مضمون بين المعلمين الذين تم توظيفهم؟
مالحظة:
أثناء التوظيف ،خذ في اعتبارك أنواع المواقف والسلوكيات المطلوبة لتسهيل التعلم الشامل لجميع الفتيات والفتيان .خذ في اعتبارك عوامل الموقع الجغرافي،
وتدابير السالمة ،والحوافز التي قد تكون مطلوبة لجذب المعلمات للعمل في برامج التعليم ال ُمعجّل .انظر في وضع مستهدفات لوجود اإلناث وإشراكهن في
اتخاذ القرارات بشأن توظيف المعلمين ،باإلضافة إلى تشجيع توظيف المعلمات.
 :5.4توظيف المعلمين ودعمهم

ي ٍ مستمرة
المبدأ  5لبرامج التعليم ال ُمعجّل يشارك المعلمون في عملية تطوير مهن ّ
سؤال
•هل أُدرجت مبادئ اإلنصاف والشمول ضمن جلسات تدريب المعلمين واإلشراف عليهم؟
مالحظة:
يمكن مناقشة مبادئ اإلنصاف والشمول أثناء الدعم المستمر للمعلم واإلشراف عليه (على سبيل المثال ،التحديات التي يمثلها الفصل الدراسي لتحقيق اإلنصاف
12
والحلول الممكنة لها) ،وغالبًا ما يكون ذلك أكثر فعالية من التدريب التعاقبي.
 :5.4توظيف المعلمين ودعمهم

 12فريق عمل التعليم ال ُمعجّل ( )AEWG) (2017دليل لمبادئ التعليم ال ُمعجّل ,ص.43 .
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المبدأ  6لبرامج التعليم ال ُمعجّل األهداف ،والرصد ،ومواءمة التمويل
المبدأ  7لبرامج التعليم ال ُمعجّل يُدار مركز التعليم ال ُمعجّل بشك ٍل فعال
سؤال
•هل تم إعداد أنظمة للتسجيل أو المساءلة لبرنامج التعليم ال ُمعجّل بحيث يمكن تسجيل ورصد التحاق الطالب ،وحضورهم ،واستبقائهم ،وتسربهم ،وإكمالهم
الدراسة ،وتعلمهم؟
مالحظة:
صلة حسب الجنس والعمر ،ومتوافقة مع األنظمة والبروتوكوالت والنماذج الحكومية إلى أقصى ح ٍد ممكن.
يجب أن تكون البيانات أعاله مف ّ
التسرب بسبب تكلفة التعليم ،وإدارة المتطلبات المتنافسة على وقت الفتيات،
تأ ّكد من تحديد التحديات والمخاطر المتعلقة بالنوع االجتماعي وإدارتها ،بما في ذلك
ّ
واالستجابة لألعراف والمواقف والسلوكيات االجتماعية السلبية حول التعليم الشامل.
انظر في وضع مستهدفات لتسجيل اإلناث وتوظيف المعلمات  -حيث أثبت ذلك فعاليته في سياقا ٍ
ت مثل بنغالديش وأوغندا 13.تأكد من تقديم الدعم الكافي لبناء
نصفة بين الجنسين ،والمناهج الدراسية ،وتوفير الدعم النفسي
القدرات (على سبيل المثال ،في طرق التربية المستجيبة للنوع االجتماعي ،وإنشاء بيئة تعليمية ُم ِ
االجتماعي والرفاه المستجيبين للنوع االجتماعي) وكذلك توفير التوجيه /اإلشراف الداعميْن للمعلمين والمعلمات الذين تم تعيينهم.

المبدأ  9لبرامج التعليم ال ُمعجّل برامج التعليم ال ُمعجّل هي خيار تعليمي مشروع وموثوق يقود إلى منح المتعلم شهادة في التعليم االبتدائي
المبدأ  10لبرامج التعليم ال ُمعجّل تتماشى برامج التعليم ال ُمعجّل مع نظام التعليم الوطني والبنية اإلنسانية ذات الصلة
سؤال
•هل يُدعم المتعلمون بنشاط للتقدم لالختبارات الالزمة للحصول على الشهادة؟
مالحظة:
قد يتطلب ذلك إعانات النقل ،وضمان توفر ميزانية لرسوم االمتحانات ،والعمل مع أولياء األمور ،والتعرف على العوائق المحددة والمختلفة التي قد تواجه
الفتيات والفتيان وتحول دون دخولهم االمتحانات.
سؤال
•هل يُدعم المتعلمون بنشاط لالنتقال من التعليم البديل إلى التعليم النظامي ،إذا لزم األمر؟
مالحظة:
على سبيل المثال ،قد تحتاج المعلمات واألمهات أو اآلباء من الشباب إلى الحصول على رعاية أطفال مجانية /ميسورة التكلفة لتمكينهم من العمل بالتدريس أو
دعم لتكييف طرق التربية التي
الوصول إلى التعلم النظامي .قد يتحمل المراهقون األكبر سنًا مسؤوليات أكثر خارج التعليم ،ما قد يعني احتياج المعلمين إلى ٍ
يستخدمونها معهم.

 13المرجع نفسه ،ص 50
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اإلطار  :5.1.2النوع االجتماعي وبرامج التعليم ال ُمع ّجل  -األدلة
يمكن أن تحقق برامج التعليم ال ُمع ّجل نتائج تعليمية جيدة للفتيات ،وتكون هذه النتائج أعلى من نظيراتها في التعليم النظامي.
علي سبيل المثال:
•مشروع ( VAS-Y Filleهيا يا فتاة)! أفادت الكونغو أن الفتيات الالئي حضرن برامج التعليم ال ُمع ّجل على األقل
من خط المنتصف إلى خط النهاية سجلن ما يقرب من  15نقطة مئوية أعلى في تقييم القراءة للصفوف المبكرة
( )p <0.001و  10نقاط مئوية أعلى في تقييم الرياضيات للصفوف المبكرة ( )p <0.001من الفتيات الذين بقوا
خارج المدرسة(Shah & Choo, 2020: 23) .
•أفاد مشروع "خطوات نحو نجاح الفتيات األفغانيات في التعليم" ( )STAGESبأفغانستان أن فتيات برامج التعليم
ال ُمع ّجل حصلن على درجات أعلى في القراءة والحساب من نظرائهن في المدارس الحكومية في نفس الصف ،حيث
حصلت الفتيات في فصول برامج التعليم ال ُمع ّجل على درجات أعلى بكثير من أقرانهن في المدارس الحكوميةShah( .
)& Choo, 2020: 23
•“ال تزال المتعلمات ضمن برامج التعليم ال ُمع ّجل يكافحن أكثر من الذكور فيما يتعلق باالستبقاء واإلكمال واالنتقال .على
وجه الخصوص ،يغلب على الفتيات المراهقات األكبر سنًا االنقطاع عن الدراسة وانخفاض معدل االنتقال إلى التعليم
النظامي ،وذلك بسبب مسؤولياتهن المتزايدة في المنزل )Shah & Choo, 2020 :31) -
•بشك ٍل متزايد ،تُظهر برامج التعليم ال ُمع ّجل مراعاة ً للنوع االجتماعي في تصميمات ونُ ُهج برامجها ،كما تعمل على معالجة
العوائق التي تحول دون وصول المتعلمات اإلناث إلى برامج التعليم ال ُمع ّجل وحضورها وإكمالها من خالل مجموعة من
اإلجراءات المستجيبة للنوع االجتماعي مثل:
	 -توفير المرونة فيما يتعلق بالجدول الزمني وبموقع إقامة أنشطة برامج التعليم ال ُمع ّجل ،وذلك للتكيّف مع القيود التي
تواجهها الفتيات فيما يتعلق بحضور الفصول الدراسية؛
	-توفير مراحيض ومواد صحية منفصلة ومناسبة للجنسين؛
	-توظيف المعلمات وقادة للمراكز من اإلناث؛
	-إنشاء فصول منفصلة للجنسين؛ و
	-وضع مدونات واضحة لقواعد السلوك وآليات لإلبالغ عن االنتهاكات من أي نوع ضد المتعلمين.
•يُظهر عدد أقل من برامج التعليم ال ُمع ّجل التزا ًما مستدا ًما بتحقيق تغيّرات تحويلية فيما يتعلق بالنوع االجتماعي .وحيث
يحدث ذلك ،فإنه يتركز بشكل أساسي على إعادة تشكيل ممارسات المعلم والتعلم وتصورات المجتمع ومعتقداته حول
ونادرا ما تظهر
قيمة تعليم الفتيات في مجتمعهم .ال يزال هناك ضعف في طريقة قياس وتقييم تأثيرات هذه اإلجراءات،
ً
كنتيج ٍة بحد ذاتها في برامج التعليم ال ُمع ّجل".)Shah & Choo, 2020: VI( .
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موارد أساسية

لالطالع على مناقشة كاملة للنتائج حول النوع االجتماعي و برامج التعليم ال ُمع ّجل ،انظر (Shah, R., and )2020
 Choo, Jمراجعة أدلة التعليم ال ُمع ّجل ،القسم بعنوان "معالجة وتغيير أعراف النوع االجتماعي من خالل برمجة التعليم
ال ُمع ّجل" (ص  34فصاعدًا) والملحق  8الذي يلقي نظرة عامة على التحديات والحلول لبرامج التعليم ال ُمع ّجل المستجيبة للنوع
االجتماعي

الجدول  :5.1.2سلسلة النوع االجتماعي  -أمثلة من برامج التعليم ال ُمع ّجل

تمييز /عدم مساواة بين الجنسين
برامج التعليم ال ُمع ّجل مصممة ومتاحة لألوالد فقط.
حياد إزاء النوع االجتماعي
توفر برامج التعليم ال ُمع ّجل منه ًجا واحدًا يناسب الجميع دون أي اهتمام بالقضايا المتعلقة بالنوع االجتماعي في توظيف
المعلمين ،وطرق التربية ،ومواد التدريس والتعلم ،وبيئة التعلم.

إدراك /مراعاة النوع االجتماعي
صممت طرق التربية ،والمناهج الدراسية ،ومواد
تقوم برامج التعليم ال ُمع ّجل بتوظيف وتدريب المعلمات بشكل استباقيُ .
التدريس والتعلم ،والطريقة التي تُنظم بها بيئة التعلم في برامج التعليم ال ُمع ّجل بحيث تراعي النوع االجتماعي.

استجابة للنوع االجتماعي
ً
ً
منفصل مع حضانة لألمهات الشابات في وقت يكون مرنًا ومناسبًا
فصل
تنشئ برامج التعليم ال ُمع ّجل
الحتياجاتهن ،وبالتالي تم ّكنهن من حضور برامج التعليم ال ُمع ّجل .طرق التربية ،والمناهج الدراسية ،ومواد
التدريس والتعلم ،وبيئة التعلم الخاصة ببرامج التعليم ال ُمع ّجل آمنة وواقية.

إحداث تغيّرات تحويلية بشأن النوع االجتماعي
الحوكمة والمساءلة في برامج التعليم ال ُمع ّجل شامالن اجتماعيًا ويجري تطويرهما بالتشاور مع جميع أصحاب
دورا نش ً
طا في
المصلحة ،بما في ذلك القادة من اإلناث والذكور ومقدمي الرعاية والمتعلمين الذين يلعبون الحقًا ً
معالجة عدم المساواة بين الجنسين في مجتمعاتهم.
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مراجع إضافية للقراءة

• (2020) Shah & Chooمراجعة أدلة التعليم ال ُمع ّجل.
•فريق عمل التعليم ال ُمع ّجل :التعليم ال ُمع ّجل 10 ،مبادئ للممارسة الفعالة
•فريق عمل التعليم ال ُمع ّجل :التعليم ال ُمع ّجل ،دليل المبادئ
•فريق عمل التعليم ال ُمع ّجل :التعليم ال ُمع ّجل ،قائمة التحقُّق للبرنامج
•إدارة التنمية الدولية ( :)DFIDتحدّي تعليم البنات ( )2019دروس من الميدان :بدائل للتعليم النظامي للمراهقات
ال ُمه ّمشات
•الشبكة المشتركة بين الوكاالت للتعليم في حاالت الطوارئ ( :)INEEالتعليم ال ُمع ّجل صفحة الموارد

الجزء  :2التعليم البديل الشامل
تشير خيارات التعليم البديل الموضحة في الجزء الثاني من هذه األداة إلى البرامج المرنة لألطفال والمراهقين خارج المدرسة والتي
من شأنها أن تؤدي إلى كفاءات معت َمدة في المجاالت األكاديمية أو الفنية والمهنية .تُزيل هذه الخيارات العوائق التي تحول دون وصول
األطفال والمراهقين إلى التعليم من خالل مواءمة توفير التعليم مع التزاماتهم وجداولهم الزمنية (على سبيل المثال ،عقد الدروس خارج
المواعيد التقليدية للدراسة).
ستم ّكن اإلجراءات المقترحة في اإلطار  5.1.3الممارسين من تخطيط برامج شاملة بنا ًء على تجارب الممارسة الجيدة في التعليم البديل
غير النظامي الناشئ من الميدان.

اإلطار  :5.1.3التعليم البديل  -بعض الدروس الرئيسية المستفادة حتى اآلن من تحدّي تعليم الفتيات في السياقات المتأثرة
باألزمة
•"يُع ّد التقييم الدقيق للعوائق التي تحول دون تعلم الفتيات  -وتحديد خصائص احتياجاتهن وأعمارهن والخلفيات التعليمية
ومستويات التعلم لديهن  -أمرا ً ضروريا ً قبل اتخاذ قرار بشأن التدخل األنسب .تقييم سوق العمل مهم للبرامج التي تركز
على المهارات المهنية.
•يعطي العديد من الفتيات األكبر سنًا والالئي تجاوزن السن األولوية لمسارات التعليم البديلة على العودة إلى الدراسة
ضا أن
النظامية .عندما تعطي الفتيات األولوية للمهارات المتعلقة بالحصول على عمل أو بدء عمل تجاري ،ينبغي أي ً
تعطي المشاريع األولوية لهذه المهارات.
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•عند تصميم برامج بديلة  -خاصةً برامج اللحاق بالركب وبرامج التعليم ال ُمع ّجل  -من المهم أوالً النظر في سرعة
ومحتوى البرنامج مقارنةً بخصائص ومستوى التعلم لدى الفتيات .هل يسمح المنهج والجدول الزمني للفتيات باكتساب
المهارات والمعارف الالزمة للنجاح (أو االنتقال إلى المدرسة النظامية) بمجرد االنتهاء من البرنامج؟
ضا أن تكون
•من المهم إدراك أن العوائق التي تحول دون تعلم الفتيات ال تكون في الغالب أكاديمية فحسب ،بل يمكن أي ً
مرتبطة ،على سبيل المثال ،بالسالمة ،أو الثقة بالنفس ،أو رعاية األطفال ،أو المعايير الثقافية ،أو التكلفة .أدى اتباع نهج
شامل لمعالجة العوائق التي تحول دون تعلم الفتيات إلى تحقيق نتائج أفضل للفتيات.
•لضمان الشمول ،يمكن تصميم الجداول الزمنية والمواقع لتلبية احتياجات مجموعات معينة من الفتيات .على سبيل المثال،
في برنامج تعليم الفتيات الصوماليات ( ،)SOMGEPسمحت الجداول الزمنية بتوفير المرونة للرعاة .يُدير مشروع
ضا برامج باللغة األم للفتيات لضمان وصول الفتيات إلى التعلم ،مع بناء معارفهن ومهاراتهن باللغة
 SOMGEPأي ً
اإلنجليزية.
•يمكن أن يساعد توظيف وتدريب معلمات من المجتمعات المحلية في ضمان حضور الفتيات .باإلضافة إلى ذلك ،عادة ً ما
يكون المعلمون من المجتمع المحلي عمو ًما متحمسين ومعروفين من قِبَل المجتمع (ومسئولين أمامه) ،ويُر ّجح أن يكونوا
أكثر انسجا ًما مع احتياجات وتحديات تعلم الفتيات.
•يمكن أن توفر مشاريع التعليم البديل فرصة لتدريب المعلمين والمربّين المجتمعيين على مناهج تربوية بديلة تلبي بشكل
أفضل احتياجات الفتيات ال ُمه ّمشات  -وخاصة الفتيات األكبر سناً .يمكن أن تُش ّكل نُ ُهج التدريس والتعلم التي تقوم بشكل
أكبر على األنشطة وحل المشكالت ،وتركز على الخبرات المعيشية للفتيات ،األساس لبرامج التطوير المهني للمعلمين.
•تُع ّد المشاركة المجتمعية مفتا ًحا لضمان نجاح البرامج واستدامتها .في أفغانستان ،على سبيل المثال ،شاركت مجالس
الشورى المدرسية ولجان إدارة المدارس في تحديد الفتيات وضمان حضورهن بانتظام ،فضالً عن ُمساءلة المعلمين من
المجتمع المحلي.
•يجب أن تتوافق برامج التعليم البديل مع نظم التعليم الحكومية األوسع نطاقا ً وأولوياتها .ينبغي إشراك الشركاء الحكوميين
في المشاريع في أقرب وقت ممكن .يجب أن تكون مسارات االنتقال من التعليم البديل إلى التعليم النظامي أو المهني -
وكذلك عمليات الفحص واالعتماد  -واضحة ومقررة مع شركاء الحكومة من البداية.

14

 14إدارة التنمية الدولية ( :)DFIDتحدي تعليم البنات ( )2019دروس من الميدان :بدائل للتعليم النظامي للفتيات ال ُمه ّمشات ,ص.7 .
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اجراءات التعليم البديل
 .1التعليم القائم على المجتمع
تُقام المشاريع أو البرامج التعليمية التي يديرها المجتمع أو تستند إليه لمجموع ٍة من األسباب ،على سبيل المثال ،عندما تحول المسافة أو
انعدام األمن دون تلقّي التعليم النظامي في النزاعات الحادة أو الممتدة ،أو عندما ال تتوفر إمكانية الوصول إلى التعليم النظامي بسبب
الموقع أو اللغة أو غير ذلك من عوامل التهميش .يمكن أن توفر هذه المدارس بيئة أكثر حماية للفتيات والفتيان إذا دُعمت بنشاط من قِبَل
أفراد المجتمع المحلي الذين قد يستضيفون المدرسة ويدعمونها ويراقبونها.
الجدول  :5.1.3األسئلة الرئيسية التي يجب طرحها لضمان توفير بيئة تعليمية شاملة للتعليم المجتمعي
األسئلة الرئيسية

مالحظات

الوصول وبيئة التعلم
أماكن آمنة للمتعلمين
هل تُع ّد منازل المعلمين أو مجمعاتهم السكنية أو أماكنهم المجتمعية أماكن

انظر الشبكة المشتركة بين الوكاالت للتعليم في حاالت الطوارئ ):(INEE

مناسبة إلقامة مدارس المجتمع؟

) (2019مذكرة توجيهية بشأن النوع االجتماعي ,ص 26 .للمزيد من

هل تُع ّد أماكنَ واقية وآمنة وتوفر الخصوصية ،وخاصةً من حيث وصول

التوجيهات بشأن أماكن التعلم اآلمنة للفتيات.

المعلمات والفتيات إليها واستخدامها؟

انظر في االحتياجات المتنوعة للفتيات بشأن السالمة وإمكانية الوصول ،مثل
غرف الرضاعة الطبيعية لألمهات الشابات ،والمياه الصالحة للشرب ،ومرافق
الصرف الصحي والنظافة الصحية ،وطول ونوعية الطرق التي تؤدي إلى
األماكن المجتمعية.

ما رأي الفتيات والنساء في المجتمع بشأن المخاطر المرتبطة بالمكان

يتعرضن للمضايقة
على سبيل المثال ،هل تقول الفتيات أنه من المحتمل أن
ّ

المقترح؟

بسبب حضورهن التعلم عندما يمكن رؤيتهن يدخلن ويخرجن من المبنى؟ هل
لديهن اقتراحات حول كيفية التخفيف من هذه المخاطر؟

عم المدارس المختلطة من قِبَل اآلباء وأفراد المجتمع  -ال سيما كبار
هل ستُد َ

في الثقافات التي يتم فيها الفصل بين الفتيات والفتيان بشكل معتاد ،قد يتيسّر

السن من الذكور والمجتمع أو القادة الدينيين الذين يمتلكون غالبًا سلطة صنع

التوصل إلى اتفاق بشأن تعليمهم معًا ،ال سيما إذا تم توظيف أفراد المجتمع

القرار على مستوى المجتمع  -إذا كان األوالد والبنات من نفس المجتمع؟

الموثوق بهم كمعلمين.
هل يُمكن إشراك القادة التقليديين في تعليم الفتيات لمواجهة األعراف
االجتماعية السلبية حول تعليم الفتيات وتقليل مخاطر الهجمات على التعليم؟

هل تمت استشارة أفراد المجتمع  -ال سيما كبار السن من الذكور وقادة
المجتمع أو القادة الدينيين الذين يمتلكون غالبًا سلطة اتخاذ القرار على مستوى

يساعد إشراك القادة الذكور منذ البداية على ضمان الحصول على التأييد
والدعم الحقًا.

المجتمع  -بشأن األماكن اآلمنة للمتعلمين؟
هل الجدول الزمني مرن للتكيّف مع احتياجات ومسؤوليات المتعلمات في

على سبيل المثال ،هل الجدول الزمني يتكيّف مع متطلبات أعمال رعاية

المجتمع؟

األطفال وجمع حطب الوقود /المياه؟
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إذا لم تكن هناك أماكن مجتمعية متاحة أو إذا كان السكان قد نزحوا ،فهل تُع ّد
خيارا؟
وحدة التعلم المتنقلة
ً

يمكن أن تأتي وحدات التعلم المتنقلة بأشكال مختلفة .في بنغالديش ،تعاونت
منظمة "علّم طفالً" ومنظمة  BRACإلنشاء مدارس عائمة أو مدارس
عرضة
على متن قارب تصل إلى األطفال في المناطق الريفية النائية وال ُم ّ
للفيضانات والكوارث.
يوفر مشروع مدرسة على حافلة التعليم لألطفال الالجئين في شمال فرنسا
واليونان .يقدم هذا المشروع التعليم لألطفال والكبار باإلضافة إلى التدريب
وبناء القدرات للعاملين في مجال التعليم.
زود منظمة بالن إنترناشيونال وحدات التعلم المتنقلة والمعلمين
في نيجيريا ،ت ُ ّ ِ
المتنقلين بمالجئ أساسية ومواد للتدريس والتعلم للمساعدة في تحسين وصول
الفتيات النازحات إلى التعليم .يمكن أن تكون الوحدات المتنقلة إجرا ًء مؤقتًا
مفيدًا لتقديم التعليم في أماكن آمنة وواقية باستخدام المواد األساسية فقط و
دربين.
(بشكل مثالي) موظفين ُم َّ

التدريس والتعلم وتوظيف المعلمين
المعلمون
هل يُرجّح قبول المجتمعات للمعلمين المألوفين لدى المتعلمات؟

ويشمل ذلك الرجال األكبر سنا ً والقادة الدينيين الذين يمكن اعتبارهم "آمنين"
بالنسبة للشابات.

هل يتيسّر توظيف معلمات؟

قم بوضع حوافز ،وإجراءا ٍ
ت لألمن والسالمة والدعم واإلشراف لتشجيع

مع نضوج البرنامج ،هل يمكن توظيف المتعلمات للقيام بأدوار التدريس؟

المعلمات.
 :5.4توظيف المعلمين ودعمهم

هل يمكن توظيف معلمين ،بمن فيهم معلمين ذكور ،من الناشطين بالفعل في

يمكن لهؤالء المعلمين أن يكونوا قدوة للفتيان والفتيات.

شؤون المجتمع والداعمين للمساواة بين الجنسين؟
هل يجري تعزيز استخدام طرق التربية المستجيبة للنوع االجتماعي في

تكرس القوالب النمطية
من األهمية بمكان التأكد من أن الممارسات الصفّية ال ّ

تدريب معلمي التعليم البديل واإلشراف عليهم؟

للنوع االجتماعي.
 :5.5التقييم الذاتي للتدريس والتعلم للمعلمين ومديري المشاريع

المناهج والمواد
هل أُجري تحلي ٌل من منظور النوع االجتماعي للمناهج ومواد التعلم؟

تكرس القوالب
من األهمية بمكان التأكد من أن المناهج والمواد التعليمية ال ّ
النمطية للنوع االجتماعي.
 :5.6المناهج ومواد التدريس والتعلم

سياسة التعليم
التمويل
هل يخاطر برنامج التعليم المجتمعي بأن يصبح غير مستدام بمجرد سحب

شجّع دعم المجتمع وتأييده ،وبناء روابط مع الحكومة المحلية التي قد تتم ّكن

التمويل الذي يقدمه المانحون؟

من تغطية التكاليف التشغيلية ،وقم بجهود المناصرة مع الحكومة لتوفير
الموارد الكافية .قم بتضمين الدعم المسته َدف للمتعلمين اإلناث والذكور
المهمشين في عامهم الدراسي األخير قبل االنتقال إلى المدارس الحكومية.
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 .2التعلم عن بُعد
يمكن أن يساعد التعلم عن بُعد في زيادة الوصول إلى تعليم جيد و ُمعت َمد للمتعلمات في حاالت األزمات .استُخدم التعلم عن بُعد على
نطاق واسع أثناء جائحة كوفيد 19-العالمية األخيرة ،ما وفّر لمجتمع التعليم في حاالت الطوارئ العديد من نقاط التعلم المفيدة .فقد أُنشئت
مستودعات كبيرة من المواد التعليمية عبر اإلنترنت 15.خالل الجائحة ،تأثر  %91من الطالب ال ُمس ّجلين في العالم  -أي  1.6مليار
طالب  -بإغالق المدارس 16.استجابت الحكومات بسرع ٍة لألزمة ،ولكن اتضح التباين في إمكانيات الوصول إلى التقنيات الالزمة لتقديم
ضا عن أن نظم الدعم وتعزيز الصمود محدودة لدى مديري التعليم والمعلمين وأولياء األمور /مقدمي
التعلم عن بُعد .كما كشفت األزمة أي ً
الرعاية الذين يرغبون في تيسير التعلم عن بُعد لألطفال والمراهقين.
المدربين الذين يقدمون الدعم عن بُعد أو شخصيًا ،أو قد يشمل األفراد الذين يتعلمون من
يمكن تقديم التعلم عن بُعد من قِبَل المعلمين/
ِّ
خالل "الدراسة الذاتية" .تشمل أنواع التعلم عن بُعد ما يلي:
•البث اإلذاعي؛
•عبر اإلنترنت؛
•التلفزيون؛
•أقراص الفيديو الرقمية ( ،)DVDsاألقراص المدمجة ()CDs؛
•الكتب الدراسية للتعلم الذاتي.

اإلطار  :5.1.4حماية الفتيات من تزايد مخاطر العنف القائم على النوع االجتماعي أثناء التعلم عن بُعد
"ينبغي أن يكون لدى البلدان استراتيجيات محددة للحفاظ على سالمة [الفتيات] وضمان حصولهن على التعليم .تقوم وزارة
التعليم في غانا بإطالق حمالت لتشجيع اآلباء على السماح للفتيات بمواصلة تعليمهن وتجنّب زيادة مسؤولياتهن المنزلية.
في الهند ،عملت اليونيسف مع وزارة تنمية المرأة والطفل لتطوير دليل لمساعدة مقدمي الرعاية على توفير الدعم النفسي
ضا بزيادة الترويج لخط مساعدة مجاني لألطفال ( )CHILDLINEعلى مدار  24ساعة .في
االجتماعي لألطفال .وقد قاما أي ً
األرجنتين ،تدعم اليونيسف تطوير محتوى تعليمي في التلفزيون واإلذاعة يتضمن رسائل عن العنف وسوء المعاملة والمساواة
17
بين الجنسين".

 15على سبيل المثال ،راجع صفحة الويب لليونسكو بشأن حلول التعلم عن بُعد.
 16النسبة التقديرية للطالب المتأثرين بجائحة كوفيد( https://en.unesco.org/covid19/educationresponse 19-في  24نيسان /أبريل .)2020
Dreesen, Thomas; Akseer, Spogmai; Brossard, Mathieu; Dewan, Pragya; Giraldo, Juan-Pablo; Kamei, Akito; Mizunoya, Suguru; Ortiz 17
نصف عن بُعد .الدروس الناشئة من استجابات التعليم لجائحة كوفيد 19-في  127بلداً .’.إحاطة بحثية من مركز إنوشينتي
)" Correa, Javier Santiago (2020ممارسات واعدة للتعلم ال ُم ِ
للبحوث ،10-2020 ،ص6 .
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تُظهر الدروس الرئيسية ال ُمستفادة من جائحة كوفيد 19-العالمية وقت كتابة هذا التقرير (ت ّموز /يوليو  )2020أنه ،لتوفير وصول أكثر
إنصافًا إلى التعليم عن بُعد أثناء األزمات ،ينبغي مراعاة العوامل التالية:
•األسر الفقيرة لديها وصول أقل إلى التعلم الرقمي عن بُعد .غالبًا ما تكون الفتيات أكثر حرمانًا من األوالد الذين قد يحصلون
على وصول تفضيلي إلى التكنولوجيا .قم بتوفير قنوات توصيل متعددة للتعلم عن بُعد ،بما في ذلك الحزم الرقمية وغير الرقمية،
والراديو ،والتلفزيون ،والحزم المنزلية.

18

•يحتاج المعلمون وال ُميسّرون وأولياء األمور الذين يقدمون التعلم عن بُعد إلى الدعم ،بما في ذلك الدعم النفسي االجتماعي .يجب أن
يشمل ذلك التحدث إلى أولياء األمور لضمان عدم تحميل الفتيات أعباء واجبات منزلية لوجودهن في المنزل.

19

•قم بتعزيز جمع التغذية ال ُمرتجعة ورصد مدى الوصول والجودة .تأكد من أن عملية الرصد أخالقية و "ال تسبب أي ضرر".

20

اإلطار  :5.1.5التعلم عن بُعد أثناء وباء فيروس اإليبوال في غرب إفريقيا2014 ،
عندما ضرب فيروس اإليبوال غرب إفريقيا في عام  ،2014اضطرت ثالث دول  -غينيا وليبيريا وسيراليون  -إلى إغالق
بدعم من شركائها ،بما في ذلك األموال التي أعيد تخصيصها بسرعة من منحة للشراكة
نظامها المدرسي لمنع انتشار المرض.
ٍ
طورت حكومة سيراليون نظاما ً للتعليم عبر اإلذاعة لضمان تمكين ماليين األطفال الذين كانوا في
العالمية للتعليم (ّ ،)GPE
المنازل في ذلك الوقت من مواصلة التعلم.
كانت االستجابة سريعة :أُغ ِلقت المدارس في ت ّموز /يوليو  - 2014في نهاية العام الدراسي  -وبدأ بث برنامج التعليم اإلذاعي
في حالة الطوارئ ( )EREPفي تشرين األول /أكتوبر  .2014قامت وزارة التعليم والعلوم والتكنولوجيا ببث حملة إعالمية
بشأن التعليمات اإلذاعية للتوعية باألنواع المختلفة من البرامج وجداولها الزمنية .إلعداد المحتوى ،حددت الوزارة حوالي 30
معل ًما (كانوا يمثلون "صفوة الصفوة" بين طاقم التدريس ،على ح ّد قول أحدهم) وعملت معهم عن كثب إلعداد الدروس.
بمجرد االنتهاء من إعداد نصوص الدروس ،قام المعلمون بتسجيلها في استوديو .تم بث الدروس الحقًا من هذه التسجيالت،
ولكن بمجرد بث كل درس منها ،كان هناك خط هاتف "مباشر" يُفت َح في نهاية كل مقطع لتلقّي األسئلة من األطفال.
بُثّت الدروس من  41محطة إذاعية ومن المحطة التلفزيونية الوحيدة في البالد .كانت البرامج تُبث لمدة ثالث ساعات يوميًا،
خمسة أيام في األسبوع ،لفترات طولها  30دقيقة بين الساعة  11:00صبا ًحا و  5:00مسا ًء .سمح ذلك لبعض األطفال
باالستمرار في المساعدة في األعمال المنزلية في الصباح.
ّ
غطت الدروس جميع مستويات التعليم (الصفوف من  1إلى  .)12تضمنت البرامج المواد األساسية  -اللغة اإلنجليزية،
والرياضيات ،والدراسات االجتماعية ،والتربية البدنية والصحية  -بما يتماشى مع المناهج الوطنية.

نصف عن بُعد .الدروس الناشئة من استجابات التعليم لجائحة كوفيد 19-في  127بلداً".إحاطة بحثية من مركز إنوشينتي للبحوث ،رقم
 Dreesen 18وآخرون (" .)2020ممارسات واعدة للتعلم ال ُم ِ
 ،10-2020مكتب اليونيسف للبحوث  -إنوشينتي ،فلورنسا
 19المرجع نفسه
 20المرجع نفسه
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كما اشتملت على موضوعات مهمة أخرى مثل المهارات النفسية االجتماعية ،والمهارات الحياتية ،والنظافة وغسل اليدين،
وزودهم بالمعلومات األساسية لحماية أنفسهم
ومعلومات أساسية عن اإليبوال .ساعد ذلك األطفال على التغلب على األزمة ّ
وأسرهم.
قدمت اليونيسف أجهزة راديو محمولة تعمل بالطاقة الشمسية إلى  34,280أسرة ضعيفة ،بما في ذلك  2,000طفل في
منازل كانت تخضع للحجر الصحي بسبب الفيروس .تلقّى األطفال أيضا ً مواد مطبوعة ومذكرات للدروس تُك ّمل الدروس
اإلذاعية .كما سجلت اليونيسف الدروس على أقراص مضغوطة وذاكرات نقّالة ( )USBلتقديمها إلى العائالت في المناطق
النائية حيث كانت التغطية واالستقبال اإلذاعي رديئين.
عندما أعيد فتح المدارس بعد  8أشهر ،تم ّكن العديد من الطالب من مواصلة التعلم ،كما يتضح من النتائج الجيدة التي حصلوا
عليها في امتحاناتهم.
أثر البرنامج
•في تشرين الثاني /نوفمبر  ،2014أُجري مس ٌح لتحديد مستويات الوعي بالبرنامج اإلذاعي ،والمواقف والسلوك
والممارسات المرتبطة به ،بما في ذلك جمهور المستمعين .أظهر المسح ما يلي:
• ّ
غطى برنامج التعليم اإلذاعي في حالة الطوارئ ) %81.6 (EREPمن األسر الضعيفة التي لديها أطفال في سن
المدرسة.
•كانت نسبة االستماع إلى دروس البرنامج عالية لجميع المستويات ( %69.2لمرحلة ما قبل المدرسة %62.2 ،للمرحلة
االبتدائية %70.6 ،للمرحلة اإلعدادية ،و  %75.8للمرحلة الثانوية).
•تم ّكن المتعلمون من تذ ّكر ما تعلموه عبر البرنامج في  %40.6من األسر التي شملتها الدراسة المسحية".

21

 21المصدر" :كيف نفذت سيراليون التعليم عبر اإلذاعة أثناء أزمة اإليبوال؟" مدونة الشراكة العالمية للتعليم 29 ،نيسان /أبريل 2020
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الجدول  :5.1.4األسئلة الرئيسية التي يجب طرحها من أجل التنفيذ ال ُمستجيب للنوع االجتماعي
اإلجراءات الرئيسية

مالحظات

هل تم تحديد الفتيات والفتيان غير الملتحقين بالمدارس على المستوى

اعمل مع المنظمات المجتمعية ومجموعات المجتمع غير الرسمية لتحديد

المحلي؟

الفتيات والفتيان خارج المدرسة.

ما هي العوائق التي يجب إزالتها لتمكين الفتيات والنساء من المشاركة في

على سبيل المثال ،قد تشمل العوائق :الوقت ،وتعلم اللغة ،وموافقة الوالدين

برامج التعلم عن بُعد؟

والمجتمع ،ومعدات الكتابة ،والتكنولوجيا.
خذ في اعتبارك مختلف اإلمكانيات ال ُمحتملة لوصول الفتيات والفتيان إلى
التكنولوجيا.

هل يمكن الوصول إلى محتوى التعلم عن بُعد؟

خذ في اعتبارك المحتوى المكيّف للتعلم عن بُعد الذي يمكن أن يصل إلى
الفتيات والفتيان من ذوي اإلعاقة أو من األقليات العِرقية .قد تشمل التعديالت
على المحتوى الكتب المدرسية الرقمية ،أو المحتوى للغة اإلشارة ،أو
الترجمة إلى لغات األقليات.

هل تعزز استراتيجيات التعلم عن بُعد ممارسات النظافة الجيدة ال ُمص ّممة لك ٍّل

كونًا مه ًما للتعليم عن بُعد ،ولكنه مهم بشكل خاص أثناء تفشي
يعد هذا دائ ًما ُم ّ

من الفتيات والفتيان؟

األمراض.

هل تؤثر توجيهات التباعد االجتماعي (في حالة تفشي األمراض) على أوقات

يجب االنتباه إلى:

وأماكن األنشطة التعليمية؟

•تقليل المخاطر اإلضافية إلى الحد األدنى إذا احتاج الفتيان والفتيات إلى
السفر من /إلى نقطة الوصول المركزية للتعلم؛
•تقليل استبعاد الفتيات بسبب مسؤوليات الرعاية اإلضافية المحتملة في
أوقات محددة من اليوم إلى الحد األدنى.

هل تم تضمين معلومات عن الصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية ،وقضايا

 :5.3الحماية والرفاه

النوع االجتماعي ،والعنف القائم على النوع االجتماعي ،ودعم سبُل العيش،
والتمكين ،ومبادرات السالم ،وغيرها من الموضوعات المهمة األخرى في
المناهج التي تم تكييفها لتالئم التعلّم عن بُعد؟

المدارس لضمان عدم تعرض الفتيات للمخاطر بشأن الحماية والتأكد من

قم بتنفيذ مبادرات توعية في المجتمع بشأن احتمالية زيادة مخاطر العنف
القائم على النوع االجتماعي ،وتعزيز رسائل مؤدّاها عدم التسامح مطلقا ً مع

هل هناك تعاون مع شركاء الحماية التخاذ إجراءات وقائية عند إغالق
توفر الدعم للمتعلمين؟

هذا العنف.
قم بتضمين معلومات عملية في محتوى التعلم عن بُعد بنا ًء على المخاطر
المحددة بعينها ،مثل مسارات اإلحالة ال ُمحدّثة بشأن العنف الجنسي والعنف
صصة
القائم على النوع االجتماعي ( ،)SGBVوالخطوط الساخنة المخ ّ
لهما ،وإدارة الحاالت عن بُعد.
كونات الدعم النفسي االجتماعي في محتوى التعلم عن بُعد،
قم بتضمين ُم ّ
وتأكد من تنفيذ تدخالت التعلم االجتماعي والعاطفي لآلباء والمعلمين
والقائمين على الرعاية (على سبيل المثال ،التعامل مع الحجر الصحي
والعزلة ،والزيادة في عبء األعمال المنزلية ومسؤوليات تقديم الرعاية).
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هل تم إدراج معلومات التغذية ضمن التواصل بشأن التعلم عن بُعد مع اآلباء

يمكن أن تشكل برامج التغذية المدرسية جز ًءا أساسيًا من تغذية األطفال

ومقدمي الرعاية؟

اليومية .عندما يتوقف صرف التغذية المدرسية لألطفال في المدارس ،قد
تُع َ
طى األولوية لألوالد للتغذية في المنزل إذا كان هناك نقص في الطعام.
تعاون مع شركاء الصحة والتغذية لتضمين التثقيف التغذوي في محتوى
َ
التعلم عن بُعد وإجراء عمليات مناسبة لتوعية أولياء األمور حول أهمية
تغذية الفتيات.

هل يمكن التعامل مع الفتيات والنساء كمتطوعين يُقتدى بهم للعمل في
محطات اإلذاعة المجتمعية؟

انظر في نوع الدعم الذي قد تحتاجه الفتيات والنساء للعمل في اإلذاعة ،سوا ًء
كان ذلك من خالل الوصول المادي إلى محطات اإلذاعة أو التدريب على
استخدام التكنولوجيا ،وما إلى ذلك.

هل يشمل التعليم عن بُعد رسائل لآلباء ومقدمي الرعاية تدعو إلى المشاركة

قد يكون لدى الفتيات وقت أقل للمشاركة في التعلم عن بُعد أثناء تفشي

المتساوية بين أفراد األسرة لألعمال المنزلية وأعمال الرعاية؟

المرض وإغالق المدرسة بسبب مسؤوليات تقديم الرعاية اإلضافية واألعمال
المنزلية.

موارد أساسية

وصول الفتيات إلى التعليم ()GATE
مبتكرا للتعلم عن بُعد لمهنة التدريس للشابات في المناطق
مسارا
ص ّممت الجامعة المفتوحة ()The Open University
ً
ً
الريفية في سيراليون .شهدت البالد مجموعة من األزمات في السنوات األخيرة ،بما في ذلك الصراع وتفشي فيروس اإليبوال.
تلتحق الشابات الالئي لم يُكملن المرحلة الثانوية بفرص تنسيب للتعلم العملي كمساعدات تعلّم في المدارس المحلية .تُكمل
بدعم من معلم لتمكينهن من التأهل كمعلمات .تُو ّجه موا ٌد دراسية تفاعلية للغاية موضوع
الفتيات برنامجا ً للتعلم عن بُعد
ٍ
دراستهم ومشاركتهم في المدرسة.
الممول من وكالة
يُقدَّم البرنامج بالشراكة مع منتدى التربويات األفريقيات ( )FAWEضمن برنامج "تحدي تعليم الفتيات"
ّ
المملكة المتحدة للعون ( )UKAidوالذي تقوده منظمة بالن إنترناشيونال .يشمل الشركاء المحليون المنظمات غير الحكومية
الدولية والوطنية وكليات تدريب المعلمين.
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 .3خدمات الدعم :المهارات المهنية والحياتية
يجمع محتوى برامج التعليم البديل  -وغيرها من برامج التعليم غير النظامية ،وبرامج التدريب على المهارات المهنية والحياتية  -بين
محو األمية الوظيفية ،والحساب ،والمهارات المهنية ،والمهارات الحياتية المناسبة .تدعم هذه االستراتيجيات عادة ً المراهقين واألوالد
خيارا متاحا ً لهم.
األكبر سنًا الذين لم يذهبوا إلى المدرسة مطلقًا أو الذين لم تعُد العودة إلى التعليم النظامي تمثل
ً
الجدول  :5.1.5الحد األدنى من األسئلة لدعم التنفيذ المستجيب للنوع االجتماعي
اإلجراءات الرئيسية

مالحظات

هل يستجيب برنامج التدريب المهني للطلب في السوق المحلي ويوفر

يجب أال تُغرق برامج التدريب األسواق بأعداد كبيرة من العاملين الذين لديهم

مجموعة متنوعة من الحرف و /أو المهارات لتتعلمها الفتيات؟

نفس المهارات.

ما هي الخطوات التي يمكن اتخاذها لتجنب تنميط النوع االجتماعي في

اعمل مع مجموعات المجتمع و /أو القادة لتشجيعهم على قبول مهارات
التعلم لك ٍّل من اإلناث والذكور التي تُم ّكنهم من االضطالع بأدوار محترمة

التدريب على المهارات؟

ومدفوعة األجر.
انظر في توقعات األوالد بشأن المهارات والوظائف وما إذا كانت تحتاج إلى
معالجة في ضوء اعتبارات المساواة بين الجنسين.
كيف يُم ّكِن البرنامج الشباب؟

اعمل مع ك ٍّل من الفتيات والفتيان والشابات والرجال لمعالجة قضايا النوع
االجتماعي والصحة الجنسية واإلنجابية .م ّكِن الشباب من اتخاذ قرارات
مستنيرة بشأن حياتهم ومستقبلهم المهني.

هل يُمكن التعامل مع القائدات المحليات في قطاع األعمال الالئي يمكنهن

قد ال تكون سيدات األعمال ظاهرات مثل رجال األعمال على المستوى

تقديم المشورة والتوجيه للفتيات والعمل كنماذج يُحتذى بها؟

المحلي.

هل يوجد رجال (آباء ،وقادة مجتمعيون ،وشخصيات رياضية ،وسياسيون،

تُع ّد مشاركة الرجال عامالً مه ًما عند العمل من أجل إحداث تغيّرات تحويلية

ورجال أعمال ،وما إلى ذلك) يُله ُمون األوالد لمواصلة تعليمهم ،وعيش حياةٍ

بشأن النوع االجتماعي.

ُمستجيبة للنوع االجتماعي ،والمشاركة في تقديم الرعاية (على سبيل المثال،
اآلباء الشباب)؟
هل يُمكن التنسيق أو الشراكة مع الوكاالت األخرى وتقاسم الموارد و /أو

قد يشمل ذلك مشاركة الموارد ،والعمل معًا على المناصرة المشتركة،

الخبرات؟

والتعاون لتقديم برامج أكثر فاعلية وتوفر نتائج أفضل للفتيات والفتيان.
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الجدول  :5.1.6سلسلة النوع االجتماعي  -أمثلة من برامج التعليم البديل

تمييز /عدم مساواة بين الجنسين
المكان الذي تم اختياره لبرنامج التعليم البديل ال يسمح بدخول الفتيات.

حياد إزاء النوع االجتماعي
تم جدولة برنامج التعليم البديل دون التشاور بشأن احتياجات الفتيات.
إدراك /مراعاة النوع االجتماعي
تحدد المسوحات األسرية الفتيات غير الملتحقات بالمدارس واحتياجاتهن.
ص ّمم برنامج التعليم البديل لالستجابة الحتياجات الفتيات والفتيان.
ُ

استجابة للنوع االجتماعي
ص ّمم برنامج التعليم البديل بالتشاور مع الفتيات .يستجيب البرنامج على وجه التحديد الحتياجاتهن المحددة  -على سبيل
ُ
المثال ،يقدم المهارات المهنية ذات الصلة بالسوق لألمهات الشابات.
إحداث تغيّرات تحويلية بشأن النوع االجتماعي
يجري تحدّي األعراف والسلوكيات االجتماعية السلبية المتعلقة بتعليم الفتيات بشكل بناء من خالل المشاركة المجتمعية
والحوار بصورة مستمرة.

مراجع إضافية للقراءة

•) Baxter, P and Bethke, L (2009التعليم البديلَ :جسر الفجوة في حاالت الطوارئ وحاالت ما بعد الصراع ،
باريس :المعهد الدولي للتخطيط التربوي ( )IIEPومركز المعلمين البريطانيين (.)CfBT
•إدارة التنمية الدولية ( :)DFIDتحدّي تعليم البنات ( )2019دروس من الميدان :بدائل للتعليم النظامي للمراهقات
ال ُمه ّمشات
•الشبكة المشتركة بين الوكاالت للتعليم في حاالت الطوارئ ( )2019( )INEEمذكرة توجيهية بشأن النوع االجتماعي
•الشبكة المشتركة بين الوكاالت للتعليم في حاالت الطوارئ ( ،)2020( )INEEورقة معلومات أساسية وتصنيف مقترح
للتعليم غير النظامي للمراهقين والشباب في سياقات األزمات والنزاعات .نيويورك ،نيويورك
•مبادرة األمم المتحدة لتعليم الفتيات ( /)UNGEIالمنظمة الدولية لألبواب المفتوحة ( )2017( )ODIمراجعة األدلة:
يتعرض لها تعليم الفتيات في السياقات المتأثرة بالنزاعات :الممارسات الحالية.
التخفيف من التهديدات التي
ّ

 - EiE-Genkitحزمة موارد أساسية حول النوع االجتماعي في التعليم في حاالت الطوارئ |  .5التنفيذ | 139

 5.2المرافق والخدمات
المعايير الدنيا
للشبكة المشتركة
بين الوكاالت للتعليم
في حاالت الطوارئ
()INEE MS

المستخدمون
األساسيون

المجال  :2الوصول وبيئة التعلم
المعيار  – 3المرافق والخدمات:
تعزز المرافق التعليمية سالمة ورفاه المتعلمين والمعلمين وغيرهم من العاملين في مجال التعليم،
وترتبط بخدمات الصحة والتغذية ،وخدمات الدعم النفسي االجتماعي والحماية.
المستويات الوطنية ودون الوطنية
•مستشارو التعليم في حاالت الطوارئ
•مديرو البرامج والمتخصصون الفنيون في مجال التعليم في حاالت الطوارئ.

الغرض من األداة

تقديم نصائح حول كيفية جعل المرافق والخدمات -
بما في ذلك البنية األساسية ،والنقل ،والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية (،)WASH
وإدارة النظافة الصحية أثناء الطمث ( ،)MHMوخدمات اإلحالة  -أكثر استجابةً للنوع
االجتماعي على طول السلسلة المستمرة من حاالت الطوارئ الحادة وعبر األزمات الممتدة
وصوالً إلى السالم والتنمية.
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مقدمة
تعزز المرافق والخدمات السالمة والرفاه ،وتُع ّد نقطة دخول نموذجية لبرامج التعليم في حاالت الطوارئ التي تسعى إلى أن تكون أكثر
استجابةً للنوع االجتماعي .عندما تأخذ المرافق والخدمات في االعتبار االحتياجات المختلفة التي يحددها العمر والجنس واإلعاقة وال ِعرق،
فإنها تتيح تجارب تعليمية أفضل وتكسر الحواجز األساسية التي تحول دون وصول الفتيات وحضورهن.
يجب أن تعمل المجتمعات المدرسية وأصحاب المصلحة في التعليم ،بما في ذلك المتعلمين من اإلناث والذكور وأولياء األمور ،معًا من
أجل "إعادة البناء بشكل أفضل" في أعقاب األزمات ولضمان تلبية احتياجات المتعلمين والمعلمين ،من ذوي اإلعاقة وغير المعوقين،
بشك ٍل أكثر فعالية.

معلومات أساسية
اإلطار  5.2 :5.2.1تعريف المرافق والخدمات
تعني المرافق والخدمات:
•موقع مكان التعلم؛
•هيكل ،وتصميم ،وبناء مكان التعلم؛
•وسائل الراحة المعقولة للمتعلمين ذوي اإلعاقة؛
•تصميم وصيانة مكان التعلم؛
•مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية ()WASH
•مرافق إدارة النظافة الصحية أثناء الطمث ()MHM
•خدمات الحماية والوقاية والدعم فيما يتعلق بالعنف القائم على النوع االجتماعي المرتبط بالمدرسة؛
•الصحة الجنسية واإلنجابية والتثقيف في مجال الحقوق وخدمات الدعم؛
•خدمات الصحة والتغذية المدرسية؛
•الوصول إلى الخدمات واإلحاالت المحلية.

موارد أساسية

الشبكة المشتركة بين الوكاالت للتعليم في حاالت الطوارئ ( )2019( )INEEمذكرة توجيهية بشأن النوع االجتماعي،
الفصل " 2.3المرافق والخدمات"
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قوائم التحقُّق
تتناول سلسلة قوائم التحقُّق التالية بشأن مرافق وخدمات التعليم في حاالت الطوارئ المستجيبة للنوع االجتماعي ما يلي )1( :الموقع
والنقل )2( ،البنية األساسية )3( ،المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية ( )4( ،)WASHإدارة النظافة الصحية أثناء الطمث
( )5( ،)MHMخدمات الصحة والتغذية المدرسية )6( ،الخدمات واإلحاالت .هذه نصائح عامة ،وينبغي مراعاة تكييفها حسب السياق.
 .1الموقع والنقل
معرضين أم ال لخطر التحرش الجنسي أو الهجوم أو غيره من مخاطر
يمكن أن يحدد موقع المدارس وأماكن التعلم ما إذا كان المتعلمون ّ
السالمة واألمن .يمكن أن يكون الوصول إلى المدرسة أو أماكن التعلم مصدر قلق رئيسي بشأن السالمة لدى اآلباء والمتعلمين .قد يساعد
تحديد المخاطر المختلفة التي يواجهها الذكور واإلناث في الطريق إلى المدرسة في تحديد واتخاذ إجراءات التخفيف من تلك المخاطر.
األسئلة

أمثلة واإلجراءات األساسية

هل الطرق إلى المدرسة آمنة ومفتوحة ويسهل الوصول إليها؟

الوضع ومالحظات

1

ما هي الفئات األكثر عرضةً لمخاطر الرحالت غير اآلمنة إلى/
من المدرسة؟
هل تحققتَ مما إذا كانت خيارات النقل المتاحة وموقع
ُعرض المتعلمين الذكور أو اإلناث
المدرسة /مكان التعلم ت ِ ّ
للخطر؟
ما هي المخاطر المختلفة التي يواجهها الذكور واإلناث في
طريقهم إلى المدرسة؟
هل من المناسب لمجموعات مختلطة من الجنسين السفر/
أي أفكار
المشي /ركوب الدراجة معًا من المدرسة وإليها؟ َّ
أخرى لجعل طرق النقل أكثر أمانًا للفتيات والفتيان؟

تحقّق من أن خيارات النقل المتاحة وموقع المدرسة أو مكان
عرض المتعلمين الذكور أو اإلناث للخطر .يمكن أن
التعلم ال ت ُ ّ
تشمل المخاطر تعريضهم للنزاع (بما في ذلك االختطاف من
قِبَل الجماعات المسلحة أو دخول المناطق ال ُملغّمة) ،أو الكوارث
الطبيعية (مثل الفيضانات والزالزل) ،أو للعنف القائم على النوع
االجتماعي والتحرش.
إذا كانت هناك أماكن أو مناطق معيّنة في الطريق إلى المدرسة
تتعرض فيها الفتيات لخطر التحرش الجنسي ،فاتخذ الخطوات
للقضاء على هذا التحرش من خالل العمل مع المجتمعات
المحلية وضمان محاسبة الجناة.

هل عَمِ ل أصحاب المصلحة المحليون معًا للتأكد من مرافقة
الفتيات والفتيان وتمكينهم من الوصول إلى طرق ووسائل
نقل آمنة وواقية (بما في ذلك مشيا ً على األقدام) إلى أماكن
المدرسة /التعلم؟

يجب أن تشمل هذه الترتيبات مرافقة أو نقل الفتيات والفتيان
ذوي اإلعاقة الحركية أو البصرية أو الذهنية بأمان.

هل وضَع أصحاب المصلحة من المجتمع والحكومة ،بالشراكة
مع مقدّمي خدمات النقل ،تدابير لحماية المتعلمين من اإلناث
والذكور ولضمان ال ُمساءلة عن االنتهاكات؟

على سبيل المثال ،تقديم خدمة "حافلة آمنة" أو خدمة "مشي
آمن" تحمي الفتيات وتتوقع معايير معينة للسلوك من جميع
الركاب وأفراد المجتمع .يجب توضيح عواقب انتهاك هذه
المعايير ،مثل الحظر من استعمال خدمة النقل .تأكد من قيام أي
شخص يُشرف على إعداد خدمات النقل أو المرافقة باستشارة
أسر المتعلمين ذوي اإلعاقة وإدراجهم في هذه الخدمات.

هل توجد أفكار أخرى لجعل طرق النقل أكثر أمانًا للفتيات
والفتيان؟

هل خطوط الرؤية من المدرسة مفتوحة على مدى طرق
الوصول (ما يتيح رؤية /توقُّع الهجمات و /أو عمليات
االختطاف و/أو المضايقات)؟

إذا كان ذلك ممكنًا ،هل تم تجنيد ح ُّراس غير مسلحين للوقوف
طوعيًا للمراقبة على أرض المدرسة على مدار الساعة في
السياقات التي يشكّل فيها النزاع تهديدًا للتعليم؟

1
2

قم بإزالة الشجيرات واألدغال واألركان واألماكن التي يمكن
للمهاجمين المحتملين االختباء فيها .انتبه إلى مناطق ساحات
عرض النساء والفتيات للخطر بشكل خاص.
المدرسة التي يمكن أن ت ُ ّ
يمكن أن تساعد مثل هذه اإلجراءات في ردع الهجمات وتمكين
وصول عربات األمن والطوارئ .انظر في ترتيب مدخل منفصل
أو حصري لعربات الطوارئ إلى الجزء الخلفي من المبني.
في كثير من األحيان ،يكفي وجود حارس أعزل لدرء الهجوم.
ِّ
ودربهم على المخاطر المحددة التي
وظف حراسا ً وحارسات ّ

2

يمكن أن يواجهها المتعلمون والمعلمون من اإلناث والذكور
وكيفية التخفيف منها.

إطار للعمل
للمزيد من المعلومات واإلرشادات حول اإلجراءات ،انظر :التحالف العالمي لحماية التعليم من الهجمات ) (2017) (GCPEAإعالن المدارس اآلمنة:
ٌ
التحالف العالمي لحماية التعليم من الهجمات ) (2017) (GCPEAدور المجتمعات في حماية التعليم من الهجمات.
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قم بإنشاء لجان الحماية للتحذير من التهديدات أو الهجمات
القادمة.
تأ ّكد من التمثيل المتساوي للذكور واإلناث في عضوية هذه
اللجان.
هل تم إنشاء لجان الحماية؟

قم بتيسير المشاركة النشِطة لهذه اللجان في تحديد التهديدات
أو الهجمات ،مع إيالء اهتمام خاص للطبيعة المتعلقة بالنوع
االجتماعي لتلك المخاطر.
على سبيل المثال  ،قد تكون الفتيات أكثر عرضةً للخطف أو
االختطاف من قِبَل الجماعات المسلحة المعارضة لتعليم الفتيات.
يساعد تخطيط المخاطر في تحديد المخاطر المحتملة واتخاذ
خطوات لمعالجتها.

هل تم إجراء تخطيط للمخاطر مع الفتيات والفتيان والنساء
والرجال داخل المدارس وأماكن التعلم األخرى وما حولها؟

هل أماكن التعلم المؤقتة يسهل الوصول إليها؟ فيما يلي بعض
األسئلة للتحقق من إمكانية الوصول إليها:
هل هي على مسافة معقولة من المنازل و /أو المجتمعات؟
هل توفّر أماكن إلقامة المتعلمين والمعلمين من ذوي اإلعاقة؟
هل يتناسب توقيت المناوبات مع الجداول اليومية والقيود
الزمنية للمتعلمين من الذكور واإلناث؟

على سبيل المثال ،يمكن لتخطيطٍ للمخاطر يأخذ في االعتبار
طرق الهروب المحتملة للفتيات في حالة هجوم من قِبَل قوات
مسلحة تحديد مناطق معيّنة تواجه الفتيات فيها زيادة في تلك
المخاطر ،فضالً عن أماكن آمنة لالختباء.

يجب أن تكون أماكن التعلم المؤقتة متاحة ويسهل الوصول إليها.
اعمل مع المجتمعات لتحديد شكل إمكانية الوصول المناسبة
لتلك األماكن ،بما في ذلك ما إذا كانت على مسافة معقولة
من المنازل و /أو المجتمعات؛ وتوفّر أماكن إلقامة المتعلمين
والمعلمين من ذوي اإلعاقة؛ وتأخذ في االعتبار الجداول اليومية
للمتعلمين من ذوي االحتياجات المختلفة.

اإلطار  :5.2.2األونروا في األردن تجعل المدارس أكثر أمانًا للفتيات
ابتكر مكتب األونروا اإلقليمي في األردن نه ًجا جديدًا للحماية المجتمعية " -بناء الحماية الذاتية"  -باستخدام تخطيط المخاطر
الذي تُيسّره نقطة تنسيق بشأن العنف القائم على النوع االجتماعي .ويجري حاليا تجريب المنهجية في  26مدرسة تابعة
لألونروا في األردن.
في أحد األنشطة ،تتجول المتعلمات خالل أرض المدرسة في "مسيرة األمان" ،لتحديد األماكن اآلمنة وغير اآلمنة .وبذلك يقُمن
ضا على تهديدات الحماية العامة وحماية الطفل .تعمل
بتسليط الضوء على مخاطر العنف القائم على النوع اإلجتماعي ولكن أي ً
المتعلمات سويًا لرسم خريطة ألرض المدرسة توضح األماكن التي توجد بها مخاطر .بنا ًء على المخاطر التي تم تحديدها،
سم "خارطة طريق الحماية" للمساعدة في معالجة األماكن غير اآلمنة من خالل مجموعة متنوعة من التدخالت ،بما في ذلك
تُر َ
التدريب وزيادة الوعي وبناء الشراكات.
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 .2البنية األساسية
الوضع ومالحظات

األسئلة

أمثلة واإلجراءات األساسية

هل تأكدتَ من أن المدارس ال تسكنها الجماعات المسلحة أو
المجتمعات النازحة قبل إعادة فتحها؟

إذا كانت أماكن التعليم ال تزال مسكونة قبل /أثناء إعادة فتحها،
فقد يواجه األطفال ،وخاصةً الفتيات ،مخاطر تتعلق بحمايتهم
والحفاظ عليهم.

هل قمتَ بإنشاء مطبّات للحد من السرعة؟

الهدف من مطبّات الحد من السرعة حول المدرسة هو إبطاء
حركة المرور وتقليل احتمال وقوع هجمات بعبوات ناسفة
محمولة على مركبات.

هل قمتَ بنصب حواجز حول ممتلكات المدرسة ،مثل:
بوابات في الخارج؟
أبواب على المداخل و /أو داخل المباني؟
سياجات ُمحيطة؟
جُدران ُمدعَّمة؟
أنظمة لإلنذار المبكر أو اإلنذار المجتمعي؟

يمكن أن تساعد الحواجز في تنظيم ورصد دخول القادمين غير
المصرح لهم إلى المبنى.
يمكن للحواجز أيضا ً منع أو إبطاء وصول الجماعات المسلحة
إلى مدارس البنات واألوالد ،ومنح الحراس مزيدًا من الوقت
لالستجابة للخطر.

أكياس رمل لسد النوافذ (كليا ً أو جزئيا ً)؟

وطرق لإلخالء؟
هل قمتَ بإنشاء مخارج للطوارئ
ٍ

صى بوجود اثنين على األقل من مخارج الطوارئ /طرق
يو َ
اإلخالء في كل مدرسة .تأكد من أن هذه المسارات ُمبيَّنة
بوضوح وأن الطالب والطالبات على دراية بها .ضع مخططات
للموقع بالقرب من المخارج ليستخدمها المستجيبون للطوارئ.
ينبغي إجالء األطفال الصغار ،والفتيات  ،واألطفال ذوي
اإلعاقة ،والمعلمات على سبيل األولوية.

هل قمتَ بإنشاء مالجئ للحماية من القصف في ساحات
المدرسة أو في األقبية؟

إذا كانت هذه المالجئ تش ّكل جزءا ً من طرق اإلخالء ،ينبغي
إجالء األطفال الصغار ،والفتيات ،واألطفال ذوي اإلعاقة،
والمعلمات على سبيل األولوية.

هل قمتَ بتحديد أماكن لالختباء داخل المدرسة؟ هل ت ّم تدريب
األطفال والمعلمين على استخدام هذه األماكن؟

يجب أن تكون أماكن االختباء بعيدًا عن النوافذ وعن األماكن
الخارجية .تأكد من أن هذه األماكن تحتوي على أثاث أو أشياء
صن بها .كلما أمكن ،تأكد من كون األطفال
أخرى يمكن التح ّ
الصغار والفتيات واألطفال ذوي اإلعاقة مصحوبين من قِبَل
بالغين عند استخدام هذه األماكن.

للتمرس على عملية اإلخالء؟
هل تقوم بإجراء تدريبات منتظمة
ّ

استخدم الطرق وأماكن االختباء المحددة إلعداد مديري المدارس
والمعلمين واألطفال لحاالت الطوارئ .تأكد من كون األطفال
الصغار والفتيات واألطفال ذوي اإلعاقة مصحوبين من قِبَل
بالغين أثناء هذه التدريبات  -بالشكل الذي ينبغي أن يكون أثناء
عملية إخالء حقيقية .ادمج هذه التدريبات في الخطط والعمليات
المدرسية بشكل منتظم (على سبيل المثال ،مرة كل ثالثة أشهر).

هل قمتَ بتركيب إضاءة أمنية؟

اإلضاءة األمنية مهمة لتوفير الحماية لألنشطة التعليمية التي تتم
خارج ساعات النهار.

هل قمتَ بتحديد أفراد من المجتمع يمكنهم حراسة المدرسة؟

هذا مهم لردع الهجمات .اطلب زيادة دوريات الشرطة و /أو
نظام لإلنذار
األمن المجتمعي في مدارس الفتيات (تُطلَق بواسطة
ٍ
المبكر يستجيب للنوع االجتماعي).

 .3المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية ()WASH
تشاور مع السكان المتضررين بشأن مرافق الصرف الصحي المستجيبة للنوع االجتماعي .تأكد من أن الفتيات والفتيان والنساء
• َ
والرجال لديهم الفرصة للتعبير عن آرائهم في مجموعات من نفس الجنس ،بحيث تلبي المرافق احتياجاتهم .اتّبع مبادئ Sphere
التوجيهية بشأن مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية (( )WASHانظر اإلطار .)5.2.3
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اإلطار  :5.2.3مقتطف من مبادئ  Sphereالتوجيهية
تدعو مبادئ  Sphereالتوجيهية بشأن المراحيض المدرسية إلى وجود مرحاض واحد لكل  30فتاة ،ومرحاض واحد لكل
 60فتى.
تتطلب مبادئ  Sphereالتوجيهية بشأن الحد األدنى من كميات المياه في المدارس ثالثة لترات من المياه لكل طالب يوميًا
للشرب وغسل اليدين.

3

الوضع ومالحظات

األسئلة

أمثلة واإلجراءات األساسية

هل مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية آمنة،
وجيدة اإلضاءة ،ومريحة ،ويسهل للجميع الوصول إليها؟

يمكن أن تساعد مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة
الصحية جيدة اإلضاءة والتي يسهل الوصول إليها في منع
العنف القائم على النوع االجتماعي والمضايقات.

مصدر للمياه آمن ويسهل الوصول إليه ،مع توفّر
هل هناك
ٌ
الصابون؟
هل يتسنّى قفل باب المرحاض من الداخل؟

انظر المثال على المراحيض المالئمة لإلناث.

الشكل  :5.2.1مثال على مراحيض مالئمة لإلناث

مرحاض آمن يوفر الخصوصية
ومزود بمزالج داخلي للباب.

4

ُخ ّ
طاف و /أو رف لوضع المتعلقات
الشخصية بطريقة صحية أثناء استخدام
المرحاض.

مصدر للضوء ليالً داخل وخارج
المرحاض.

يجب أن تُص ّمم بعض الوحدات بحيث يمكن
لألشخاص ذوي اإلعاقة الوصول إليها.

أعداد كافية من المراحيض في أماكن
آمنة ،ومنفصلة عن مرافق الذكور
(مع الفتات واضحة).

الفتات واضحة ترشد الفتيات والنساء إلى
التخلص من فضالت إدارة النظافة الصحية
اثناء الطمث في سلة المهمالت.
صناديق قمامة (ذات أغطية) للتخلص
من فضالت إدارة النظافة الصحية اثناء
الطمث.

الجدران واألبواب واألسقف مصنوعة من مواد غير
شفافة ،وبدون فجوات أو فراغات

3
4

يمكن الوصول بسهولة إلى الماء (من الناحية المثالية داخل حجيرة
المرحاض) للفتيات والنساء لالغتسال وغسل مواد إدارة النظافة الصحية
أثناء الطمث.

انظرhttp://www.spherehandbook.org/en/appendix-3/ :
مقتبس من :جامعة كولومبيا والمركز المرجعي الدولي ( )2017( )IRCمجموعة أدوات لدمج إدارة النظافة الصحية أثناء الطمث ( )MHMفي االستجابة اإلنسانية :الدليل الكامل.
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اإلطار  :5.2.4إرشادات بشأن حساب التكلفة  -الحد األدنى من العناصر الالزمة للمراحيض أو دورات المياه المالئمة لإلناث
•باب يمكن غلقه وقفله؛
•إضاءة؛
•سلة للمهمالت؛
•مناديل مرحاض؛
•صابون؛
• ُخ ّ
طاف و /أو رف لوضع المتعلقات الشخصية بطريقة صحية؛
•إمدادات للمياه يمكن الوصول إليها؛
•مدخل ُمست ٍو (بدون ساللم حيثما أمكن ذلك).

إدارة النظافة الصحية أثناء الطمث ()MHM

.4

قد تكون إدارة النظافة الصحية أثناء الطمث في حاالت الطوارئ صعبة ،ال سيما عندما ال تتمكن النساء والفتيات من الوصول إلى
المرافق والمواد الصحية .قد يؤثر ذلك على قدرتهن على المشاركة في التعلم والتعليم .يمكن للمحظورات االجتماعية وفقدان الخصوصية
أثناء حاالت الطوارئ أن تزيد األمور سو ًءا.
األسئلة
هل تم إجراء تقييم الحتياجات إدارة النظافة الصحية أثناء
الطمث ()MHM؟
قد يشمل هذا النوع من تقييم االحتياجات ،على سبيل المثال ال
الحصر ،أسئلة مثل:
هل تتمكّن الفتيات من الوصول إلى مواد إدارة النظافة الصحية
أثناء الطمث ،مثل المواد الصحية ،والمالبس المناسبة،
والمالبس الداخلية ،والصابون؟

الوضع ومالحظات

أمثلة واإلجراءات األساسية

يمكن توفير هذه العناصر ضمن مجموعات األدوات ،أو حقائب
الظهر ،أو إمدادات المواد غير الغذائية و /أو المواد ال ُمعدّة
للتوزيع أثناء االستجابة لألزمات.
أقِم شراكات مع منظمة محلية أو غيرها من الجهات الفاعلة في
مجال المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية ()WASH
التي تعمل بالفعل مع الفتيات والنساء فيما يتعلق بإدارة النظافة
الصحية أثناء الطمث.

إذا لم توجد هذه العناصر لديهن ،فكيف يمكن توفيرها؟
هل تمت استشارة الفتيات والنساء فيما يتعلق باحتياجاتهن
وقدراتهن بشأن إدارة النظافة الصحية أثناء الطمث؟

تأكد من إعطاء األولوية للفتيات والنساء ذوات اإلعاقة في مجال
االستشارة والمشورة.

هل تم تدريب الموظفين والموظفات بصورة مستجيبة للنوع
االجتماعي بشأن إدارة النظافة الصحية أثناء الطمث؟
هل تم تزويد الفتيات والنساء بالمعلومات بشأن إدارة النظافة
الصحية أثناء الطمث؟

سِرات بقيادة الجلسات مع الفتيات والنساء في
تأكد من قيام ال ُمي ّ
أماكن توفر الخصوصية .تأكد من أن المعلومات مراعية للسياق
وللثقافة .حدّد ُمسبقًا المصطلحات المقبول استخدامها.

موارد أساسية

تحدد مجموعة أدوات لدمج إدارة النظافة الصحية أثناء الطمث ( )MHMفي االستجابة اإلنسانية واالستجابات ال ُموصى بها
التحديات الرئيسية واالستجابات الموصى بها بشأن إدارة النظافة الصحية أثناء الطمث في حاالت الطوارئ.
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 .5خدمات الصحة والتغذية المدرسية
الوضع ومالحظات

األسئلة

أمثلة واإلجراءات األساسية

ُدرس الصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية ( )SRHRفي
هل ت َّ
جميع مستويات التعليم؟

يساعد الوعي بالصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية بصورة
مالئمة للعمر ،ومستجيبة للنوع االجتماعي ،ومراعية ثقافيًا
األطفال والشباب على فهم التغيّرات في أجسامهم بصفتها جزءا ً
طبيعيا ً من نموهم.

المخاطر
هل ت ُح ّدِد نُهُج برامج الوقاية من األمراض ال ُمعدية
َ
واالحتياجات المختلفة لإلناث والذكور وتستجيب لها؟

يواجه الذكور واإلناث مخاطر مختلفة لإلصابة باألمراض
ونشرها مثل فيروس نقص المناعة البشرية واإليدز ،واإليبوال،
وكوفيد19-؛ ويتعرضون لمخاطر مختلفة نتيجة الظروف التي
التجول ،وما إلى ذلك.
يفرضها حظر
ّ

هل يتمكّن ك ٌّل من الفتيات والفتيان من الوصول إلى برامج
التغذية المدرسية؟
هل يتم توفير مكمالت المغذيات الدقيقة (مثل فيتامين أ والحديد
واليود) للمتعلمين من اإلناث والذكور على قدم المساواة؟

تأكد من أن اآلباء واألمهات على دراية بالحاجة إلى توزيع
التغذية بالتساوي داخل األسرة ،ألن األطفال يكونون أكثر قدرة
على التعلم وتطوير وظائفهم المعرفية عندما يتلقّون تغذية جيدة.

هل أولياء األمور على دراية بأهمية الغذاء الصحي وجعله في
متناول اليد لإلناث والذكور؟

موارد أساسية

الشبكة المشتركة بين الوكاالت للتعليم في حاالت الطوارئ ( )2019( )INEEمذكرة توجيهية بشأن النوع االجتماعي ،انظر
ص 71 .للمعلومات بشأن الصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية (.)SRHR
الرابطة الفلمنكية للتعاون اإلنمائي والمساعدة الفنية ( )VVOBومنتدى التربويات اإلفريقيات ( )2019( )FAWEطرق
التربية المستجيبة للنوع االجتماعي في التعليم المبكر :مجموعة أدوات للمعلمين ومسؤولي المدارس ،انظر ص37-36 .
للمعلومات بشأن التغذية.

 .6الخدمات واإلحاالت
يجب على كل المعلمين وموظفي التعليم اآلخرين فهم كيفية إحالة المتعلمين إلى الخدمات المحلية لدعم رفاههم الجسدي والعاطفي والنفسي
االجتماعي .لتوجيها ٍ
ت أكثر شموالً حول هذا الموضوع ،انظر:

 :5.3الحماية والرفاه
األسئلة
دربون على فهم الرفاه الجسدي والرفاه النفسي
هل المعلِّمون ُم َّ
االجتماعي ومعرفة متى يمكن أن يحتاج المتعلمون إلى دعم
إضافي؟

الوضع ومالحظات

أمثلة واإلجراءات األساسية
ينبغي أن يتض ّمن تدريب المعلمين أيضًا التعرف على التباينات
المحتملة في األعراض بين الجنسين.

مدربون على آليات خدمات اإلحالة؟
هل المعلمون والمعلمات ّ

يستطيع المعلمون والمعلمات استخدام هذه اآلليات لتقاسم
المعلومات بشأن التهديدات التي تواجه صحة المتعلمين ورفاههم.

هل قامت المدارس وأماكن التعلّم بإنشاء روابط نظامية مع
الجهات الخارجية لتقديم الخدمات للمعلمين والمتعلمين من
الذكور واإلناث؟

قد تشمل هذه الخدمات تقديم المشورة ،والخدمات النفسية
االجتماعية ،والخدمات القانونية للناجين من العنف الجنسي
والعنف القائم على النوع االجتماعي ،باإلضافة إلى الحصول
على المساعدة الطبية والرعاية االجتماعية .قد يحتاج األطفال
دعم في البحث عن
الذين ارتبطوا بالجماعات المسلحة إلى ٍ
أسرهم ول ِ ّم شملهم ،فضالً عن إعادة دمجهم في مجتمعاتهم.
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الجدول  :5.2.1سلسلة النوع االجتماعي للمرافق والخدمات  -مثال على مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية ()WASH

تمييز /عدم مساواة بين الجنسين
مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية ( )WASHمتاحة لألوالد فقط
حياد إزاء النوع االجتماعي
مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية ليست منفصلة للجنسين
إدراك /مراعاة النوع االجتماعي
مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية منفصلة لإلناث وللذكور
استجابة للنوع االجتماعي
مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية منفصلة للجنسين وتشمل مراحيض مالئمة لإلناث والذكور توفر
الخصوصية ويمكن قفلها
إحداث تغيّرات تحويلية بشأن النوع االجتماعي
صممت مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية وأُنشئت بعد تشاور مع المتعلمين والمعلمين من الذكور
ُ
واإلناث.
تم تدريب الموظفين بشكل كامل على إدارة النظافة الصحية اثناء الطمث ( )MHMواالستخدام اآلمن والمناسب
لمرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية ()WASH
يدرك جميع الطالب االختالفات بين المرافق ويحترمونها.
ي ّ
ُعزز التغيير في األعراف االجتماعية (أي يفهم األوالد الدور الذي يضطلعون به في منع العنف القائم على النوع
االجتماعي ،وأن الوصول إلى النظافة هو حق أساسي للجميع).

لمعلومات بشأن الرصد والتقييم المستجيب للنوع االجتماعي للمرافق والخدمات ،انظر:

 :6.3مؤشرات المستجيبة للنوع االجتماعي للتعليم في حاالت الطوارئ
مراجع إضافية للقراءة
•التحالف العالمي لحماية التعليم من الهجمات ( )2018( )GCPEAما الذي يمكن عمله لحماية الفتيات والنساء بشك ٍل أفضل
من الهجمات على التعليم؟
•الشبكة المشتركة بين الوكاالت للتعليم في حاالت الطوارئ ( )2019( )INEEمذكرة توجيهية بشأن النوع االجتماعي
•جامعة كولومبيا والمركز المرجعي الدولي ( )2018( )IRCمجموعة أدوات إدارة النظافة الصحية أثناء الطمث في حاالت
الطوارئ
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 5.3النوع االجتماعي في حماية التعليم وتدخالت الرفاه في
حاالت الطوارئ
المعايير الدنيا
للشبكة المشتركة
بين الوكاالت للتعليم
في حاالت الطوارئ
()INEE MS

المستخدمون
األساسيون

الغرض من األداة

المجال  :2الوصول وبيئة التعلم
المعيار  - 2الحماية والرفاه
بيئات التعلم آمنة ومأمونة وتُعزز الحماية والرفاه النفسي االجتماعي للمتعلمين والمعلمين وغيرهم
من موظفي التعليم.
• ُمديرو التعليم في حاالت الطوارئ؛
•موظفو التعليم.
فهم األساس المنطقي وكيفية انعكاس االستجابة للنوع االجتماعي على تدخالت الحماية والرفاه
ضمن برامج التعليم في حاالت الطوارئ.
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مقدمة
يؤدي ضمان أن تكون تدخالت الحماية والرفاه في برامج التعليم في حاالت الطوارئ مستجيبة للنوع االجتماعي إلى زيادة فعاليتها
إلى أقصى حد ممكن في معالجة العوائق المتعلقة بالنوع االجتماعي والسياق والتي تحول دون تحقيق المساواة ،والشمول ،والسالمة،
5
والحماية.

معلومات أساسية
تشمل المخاطر المتزايدة المتعلقة بالحماية والتهديدات لرفاه األطفال والمراهقين في سياقات األزمات ،على سبيل المثال ال الحصر ،زواج
األطفال ،والتجنيد المسلح القسري ،وعمالة األطفال ،والعنف القائم على النوع االجتماعي .تنشأ هذه التهديدات عن عوامل مثل:
•القوالب النمطية والممارسات التمييزية القائمة بالفعل فيما يتعلق بالنوع االجتماعي؛
•غياب سيادة القانون؛
•القضايا االجتماعية واالقتصادية؛
•انهيار آليات حماية األسرة والمجتمع؛
•آليات التأقلم السلبية؛
•القيود على سلطة اتخاذ القرار واالستقالل؛
•الضغط الواقع على مقدمي الرعاية البالغين.

6

عند التعرض لهذه المخاطر على مدى فترة طويلة ،قد تسبب إجهادًا ضارا ً وتهدد النماء اإليجابي مدى الحياة 7.مديرو التعليم وموظفو
التعليم في حاالت الطوارئ هم أصحاب المصلحة الرئيسيون الذين يعملون عن كثب مع الجهات الفاعلة في مجال الحماية في األزمات
للتصدي واالستجابة لمخاطر الحماية والرفاه التي تواجه الفتيات والفتيان والنساء والرجال.

 :8.1النوع االجتماعي في تنسيق وإدارة المعلومات بقطاع التعليم في حاالت الطوارئ
موارد أساسية

مجموعة التعليم العالمية ومجال المسؤولية عن حماية الطفل  -إطار التعاون في مجال التعليم في حاالت الطوارئ

5

تعرض األطفال للعنف ،أو سوء المعاملة ،أو االستغالل ،أو اإلهمال،
عرف حماية الطفل في حاالت الطوارئ بأنها "منع ّ
مجموعة الحماية العالمية ( )2014ما هي حماية الطفل في حاالت الطوارئ؟ ت ُ ّ
واالستجابة لذلك في أوقات الطوارئ الناجمة عن الكوارث الطبيعية والكوارث من صنع اإلنسان ،أو النزاعات ،أو األزمات األخرى .يمكن أن تستمر حاالت الطوارئ لفترة طويلة بعد انتهاء األزمة
ً
حلول فعالة ومستدامة لتوفير الحماية على المدى القصير والطويل لألطفال الذين يعيشون في أعقاب الكوارث والنزاعات .تُقدَّم حماية الطفل في حاالت الطوارئ في مجموعة
األولية .إنها تتطلب
ّ
متنوعة من المواقع  -ابتدا ًء من الموقع المباشر لألزمة إلى أماكن النازحين داخليًا ومرافق الالجئين".

6

الجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت ( )2015( )IASCمبادئ توجيهية لدمج التدخالت بشأن العنف القائم على النوع االجتماعي في األوضاع اإلنسانية.

7

مركز جامعة هارفارد لنماء الطفل (بدون تاريخ) تجارب الطفولة السلبية ( )ACEsواإلجهاد الضار :األسئلة الشائعة.
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يجب على تدخالت الحماية والرفاه المستجيبة للنوع االجتماعي في مجال التعليم في حاالت الطوارئ:
•إيجاد ورصد بيئات تعلم واقية ومستجيبة للنوع االجتماعي ،والتي تشمل العاملين في مجال التعليم من اإلناث والذكور والطالب في
جميع مستويات النظام المدرسي .قد يشمل ذلك بناء قدراتهم على:
	-الكشف عن حوادث العنف القائم على النوع االجتماعي المرتبط بالمدرسة ( )SRGBVومنعها واالستجابة لها؛
	-إنشاء واستخدام آليات لإلبالغ واإلحالة فيما يتعلق بحوادث العنف القائم على النوع االجتماعي المرتبط بالمدرسة وحماية الطفل
في المدارس؛
	-تقديم الدعم النفسي االجتماعي ( )PSSالمستجيب للنوع االجتماعي.
•تقليل ضغوط األسرة لتعزيز العالقات اإليجابية والواقية بين األطفال والبالغين .قد يشمل ذلك تحويالت نقدية أو برامج قسائم
مشروطة لنفع الفتيات والفتيان عبر مختلف مستويات النظام المدرسي ،ومجموعات لدعم الوالدين /مقدمي الرعاية من اإلناث
والذكور.
حيثما أمكن ،قد تسعى التدخالت إلى إحداث تغيّرات تحويلية بشأن النوع االجتماعي ،بحيث تتجاوز مجرد معالجة الحماية المتباينة بين
الجنسين واحتياجات الرفاه للفتيات والفتيان والنساء والرجال .تؤكد هذه األداة على االعتبارات المستجيبة للنوع االجتماعي في إجراءات
حماية التعليم في حاالت الطوارئ والرفاه عبر دورة برنامج التعليم في حاالت الطوارئ.

اإلجراءات
 .1تصميم وإجراء تقييمات وتحليالت الحتياجات التعليم في حاالت الطوارئ
قم بتضمين أسئلة لتحديد الممارسات الثقافية ،والسلوكيات المتوقعة ،واألعراف االجتماعية ،والعوامل البيئية التي تزيد من المخاطر
المتعلقة بحماية األطفال والمراهقين.
•خذ في اعتبارك العوامل التي تزيد من مخاطر العنف القائم على النوع االجتماعي ،والعنف القائم على النوع االجتماعي المرتبط
تعرض الفتيات والفتيان والنساء والرجال لإلجهاد الضار .اطرح أسئلة لفهم مخاطر الحماية والرفاه المختلفة التي
بالمدرسة ،و /أو ُّ
تواجهها الفتيات والفتيان والنساء والرجال من مختلف األعمار ،والمجموعات الضعيفة مثل األطفال والبالغين ذوي اإلعاقة .لالطالع
على أمثلة لألسئلة ،انظر:

 :2تقييم وتحليل االحتياجات
•خ ّ
طط البنية األساسية واآلليات القائمة على المجتمع والموجودة حاليا ً لحماية الطفل ،وذلك لفهم ما هي خدمات الحماية والرفاه
8
الموجودة بالفعل ،وأيّها يحتاج إلى إنشاء أو إعادة تنشيط( .انظر الجدول  5.3.1لمزيد من التفاصيل).
•انظر في إجراء تقييم مشترك مع الجهات الفاعلة في مجال حماية الطفل ،مثل التقييمات التي أجرتها مجموعة التعليم ومجال
المسؤولية عن حماية الطفل .كحد أدنى ،تأكد من وجود خبير في حماية الطفل ضمن فريق عمل التقييم من لتقييمات المجموعة أو
المؤسسة .يجب على الخبير مراجعة بروتوكول التقييم من منظور فني لحماية الطفل .من الناحية المثالية ،سيقوم خبير حماية الطفل
ضا بتدريب العدّادين على الحماية إزاء اعتبارات االستغالل واالعتداء الجنسيين ( )PSEAوالعنف القائم على النوع االجتماعي
أي ً
المرتبط بالمدرسة (( .)SRGBVانظر :مجلد مجموعة التعليم العالمية لتقييم احتياجات الحماية من االستغالل واالعتداء الجنسيين
().)PSEA

8

مقتبس من اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت ( .)IASC) (2015مبادئ توجيهية لدمج التدخالت بشأن العنف القائم على النوع االجتماعي في األوضاع اإلنسانية.
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•أثناء تحليل البيانات المتعلقة بخدمات حماية الطفل ،حدّد إلى أي مدى تُع ّد الخدمات الحالية مستجيبة للنوع االجتماعي .لالطالع
على عينة من األسئلة ،راجع:

 :2تقييم وتحليل االحتياجات
 .2تخطيط وتصميم برامج التعليم في حاالت الطوارئ بنا ًء على بيانات تقييم االحتياجات

 :2تقييم وتحليل االحتياجات
ي هذه األمور قد يعا ِلج العوائق المتعلقة بالنوع
•حدّد تدخالت الحماية والرفاه ذات األولوية التي تحتاج إلى إنشاء أو تعزيز .حدّد أ ّ
االجتماعي للفتيات والفتيان والنساء والرجال ويستجيب لها بشك ٍل أفضل.
•حدّد الشراكات المحتملة بين الجهات الفاعلة في مجاالت التعليم ،والنوع االجتماعي ،والحماية بحيث تتوفر الخبرة لألنشطة
المشتركة .تشمل هذه األنشطة تصميم مناهج ومواد تدريبية مناسبة ومستجيبة للنوع االجتماعي الستخدامها في تدخالت حماية الطفل
ورفاهه.
	-حدّد األمثلة المحلية ألعمال الحماية والرفاه الناشئة والفعالة والمستجيبة للنوع االجتماعي إلثراء جهود بناء القدرات.
طورت مدرسة أو منطقة فرعية وطنية مدونة لقواعد السلوك تهتم بالعنف القائم على النوع االجتماعي
	-على سبيل المثال ،إذا ّ
المرتبط بالمدرسة وتقوم بتنفيذها ،فو ّجه الدعوة ألصحاب المصلحة المعنيين لتقاسم نهجهم ،أو رتّب زيارات تدريبية إلى
مواقعهم.

9

	-إذا كانت منظمة مجتمعية تستخدم آلية لإلحالة واإلبالغ مستجيبة للنوع االجتماعي في مجال عملها ،فقم بدعوة موظفيها لتدريب
أصحاب المصلحة في مجال ْي التعليم في حاالت الطوارئ والحماية.

10

مالحظة :إلجراء ما ورد أعاله بطريقة منسقة مع الجهات الفاعلة في مجال حماية الطفل والتعليم في حاالت الطوارئ ،يُرجى الرجوع
إلى إطار التنسيق لحماية الطفل في التعليم في حاالت الطوارئ( .انظر :مجموعة التعليم العالمية ومجال المسؤولية عن حماية الطفل -
التعليم في إطار التعاون في حاالت الطوارئ)
ي جهود لبناء القدرات ستكون ممكنة .فيما يلي مثاالن:
قد يحدد نوع األزمة أ َّ
دعم نفسي اجتماعي
في األزمات الحادة ،قد تكون جهود بناء قدرات موظفي التعليم من اإلناث والذكور بشان توفير ٍ
مستجيبة للنوع االجتماعي .ومع ذلك ،فمن المحتمل أال تتم ّكن الحكومة أو شركاء التنمية من رصد ومراقبة مدى
استجابة خدمات الدعم النفسي االجتماعي ( )PSSللنوع االجتماعي بعد التدريب.
ً
بروتوكول لإلبالغ عن
في االستجابات الممتدة ،إذا لم يضع العاملون في مجال التعليم مدونةً لقواعد السلوك و /أو
مخاطر حماية الطفل ،فيمكن دمج ذلك في تدريبهم .قد يشمل هذا التدريب طرق التربية المستجيبة للنوع االجتماعي؛
ووضع خطط مستجيبة للنوع االجتماعي للتحسين على مستوى المدرسة؛ ومسارات مستجيبة للنوع االجتماعي
لتطوير القيادات .يمكن رصد ذلك واإلبالغ عنه لتعزيز فهم فعالية جهود التدريب.

9

انظر :اليونسكو وهيئة األمم المتحدة للمرأة ( )2016إرشادات عالمية بشأن معالجة العنف القائم على النوع االجتماعي المرتبط بالمدرسة ( ،،)SRGBVالقسم  2اإلجراءات العملية.

 10انظر :اليونسكو وهيئة األمم المتحدة للمرأة ( )2016إرشادات عالمية بشأن معالجة العنف القائم على النوع االجتماعي المرتبط بالمدرسة ( ,،)SRGBVاإلجراء العملي .13
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ت في التعليم في حاالت الطوارئ تركز على الرفاه 11باستخدام قوائم التحقُّق
 .3قم بتنفيذ حماي ٍة مستجيبة للنوع االجتماعي وتدخال ٍ
الخاصة بالتنفيذ والموضّحة أدناه في الجدول  5.3.1بشأن تدخالت الدعم المستجيبة للنوع االجتماعي في التعليم في حاالت الطوارئ:
الجدول  :5.3.1قوائم التحقق الخاصة بالتنفيذ لضمان أن تكون تدخالت الحماية والرفاه في التعليم في حاالت الطوارئ مستجيبة للنوع االجتماعي
قائمة التحقُّق
قائمة التحقُّق 1

المواضيع الفرعية

الموضوع الرئيسي
أنظمة ومجتمعات ومدارس وأطفال
يتّسمون بالمرونة واالستجابة للنوع
االجتماعي

قائمة التحقُّق 2

أماكن للتعلم وفرص للتعلّم البديل والمستمر
آمنة وواقية وعالية الجودة و ُمستجيبة للنوع
االجتماعي

قائمة التحقُّق 3

الرسائل المنقذة للحياة /خدمات الدعم
النفسي االجتماعي ( )PSSالمستجيبة
للنوع االجتماعي

•بناء القدرات أو التدريب على كيفية تقديم خدمات حماية
الطفل المستجيبة للنوع االجتماعي
•جهود تعبئة المجتمع الواقية والشاملة في التعليم في حاالت
الطوارئ
•برامج المهارات الحياتية المستجيبة للنوع االجتماعي
•الف َِرق المستجيبة للنوع االجتماعي لدعم أولياء األمور/
مقدمي الرعاية
•برامج القسائم أو التحويالت النقدية المستجيبة للنوع
االجتماعي
•أماكن مؤقتة للتعلم ( /)TLSsأماكن مالئمة لألطفال
مستجيبة للنوع االجتماعي
•طرق للنقل آمنة ومستجيبة للنوع االجتماعي
•مخاطر السالمة المتعلقة بالنوع االجتماعي في بيئات التعلم
وحولها
•تدابير السالمة المدرسية /الوقاية المستجيبة للنوع
االجتماعي ضد العنف القائم على النوع االجتماعي
المرتبط بالمدرسة ()SRGBV
•توظيف المعلمات
•برامج التعلم البديل أو ال ُمعجَّل

قائمة التحقُّق  :1أنظمة ومجتمعات ومدارس وأطفال يتّسمون بالمرونة واالستجابة للنوع االجتماعي
األسئلة
هل حصل مقدمو
خدمات حماية الطفل
وموظفو التعليم في
المستويات دون الوطنية
دعم لبناء
والمحلية على ٍ
ب على
القدرات أو تدري ٍ
كيفية تقديم خدمات حماية
الطفل المستجيبة للنوع
االجتماعي؟
مالحظة :يشمل موظفو
الحماية أو مقدمو الخدمات
في المستويات دون
الوطنية والمحلية ،على
سبيل المثال ال الحصر،
لجان أو ف َِرق مالحظة
األطفال في المجتمعات،
وموظفي المنظمات
المجتمعية ،ومقدمي
الخدمات الحكومية عبر
ت مثل الصحة
قطاعا ٍ
والحماية والعدالة.

األساس المنطقي

اإلجراءات األساسية

موارد إضافية

سيساعد بناء قدرات حماية
الطفل في مجال القضايا
والعوائق المتعلقة بالنوع
االجتماعي ،والمقدّم
لموظفي التعليم والحماية
في التعليم في حاالت
الطوارئ ،في معالجة
المعوقات أمام تحقيق
المساواة بين الجنسين .كما
سيضمن أن آليات حماية
الطفل ،مثل آليات اإلحالة
واإلبالغ ،وتدابير حماية
الطفل تستجيب للنوع
االجتماعي.

تأ ّكد من مشاركة أعضاء اللجان وأفراد المجتمع
والموظفين من اإلناث والذكور في عمليات صنع القرار
بشأن قضايا حماية الطفل.

ي بحماية
فريق العمل المعن ّ
الطفل ،جنوب السودان
( )2012العمل مع اللجان
والشبكات المجتمعية لحماية
الطفل

قم بمراجعة وتكييف مواد بناء القدرات والمناهج ومواد
التواصل ،المستخدمة حاليا ً لتدريب الموظفين و /أو
مقدمي الرعاية واألطفال والمراهقين وأفراد المجتمع
وموظفي التعليم.

الوضع /مالحظات

تأ ّكد من أن مواد بناء القدرات والمناهج ومواد التواصل
بشأن موضوعات حماية الطفل  -مثل الدعم النفسي
االجتماعي ،والسالمة المدرسية ،والعنف القائم على
النوع االجتماعي ،وآليات اإلحالة واإلبالغ  -تتض ّمن
رسائل حول المخاطر التي تهدد حماية ورفاه الفتيات
والفتيان بصورة خاصة (على سبيل المثال ،العنف القائم
على النوع االجتماعي ،واالغتصاب ،والتجنيد المسلح،
والعقاب البدني ،والمضايقات) .يجب أن تتضمن المواد
معلومات حول كيفية منع المخاطر واالستجابة لها ،مع
مراعاة المخاطر واالحتياجات المختلفة للفتيات والفتيان
والنساء والرجال.
لالطالع على اقتراحات حول كيفية مراجعة وتكييف
مواد بناء القدرات و /أو المناهج ،انظر:
 :5.6المناهج ومواد التدريس والتعلّم

 11تدخالت مقترحة ُمقتبسة من الشبكة المشتركة بين الوكاالت للتعليم في حاالت الطوارئ ( :)INEE) (2019مذكرة توجيهية بشأن النوع االجتماعي.
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األسئلة

األساس المنطقي

اإلجراءات األساسية

موارد إضافية

هل تض ّمنت جهود تعبئة
المجتمع بشأن التعليم في
حاالت الطوارئ تحديد
وتطوير ونشر رسائل
حول المخاطر بشأن
الحماية والرفاه والخدمات
المتعلقة بها للفتيات
والفتيان من مختلف
األعمار ومن مجموعات
مختلفة ،مثل الالجئين
واألطفال ذوي اإلعاقة
واألطفال من األقليات
العِرقية واللغوية واألطفال
المتأثرين بفيروس نقص
المناعة البشرية /اإليدز؟

تُع ُّد الشراكات المجتمعية
والوعي المجتمعي أمورا ً
بالغة األهمية لنجاح
تدخالت الحماية والرفاه
التي تعالج العوائق
أمام تحقيق المساواة
بين الجنسين وضمان
شمولية وتوافر وقبول
الخدمات المستجيبة
للنوع االجتماعي بشأن
الحماية والتي تُقدَّم على
المستوى المحلي (في
المجتمع أو المخيم) ،مثل
آليات اإلحالة واإلبالغ
عن العنف القائم على
النوع االجتماعي المرتبط
بالمدرسة (.)SRGBV

بنا ًء على بيانات تقييم االحتياجات ،حدّد الشراكات
المطلوبة مع مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة
(القيادات المحلية من اإلناث والذكور ،والفتيان والفتيات
من مختلف األعمار ،وموظفي التعليم ،والفئات ال ُمه ّمشة
مثل األطفال أو األشخاص من ذوي اإلعاقة ،واألطفال
المتأثرين بفيروس نقص المناعة البشرية /اإليدز،
واألطفال واألشخاص الذين يمثلون مجموعات عِرقية
أو لغوية ،وما إلى ذلك) .استخدم هذه الشراكات لمناقشة
وتحديد وتطوير الرسائل ،والتحقق من صحتها ونشرها
بشأن:

مجموعة أدوات اليونيسف
للرعاية المجتمعية

الوضع /مالحظات

●مخاطر الحماية والرفاه المتعلقة بالنوع االجتماعي
والسائدة قبل وأثناء األزمات (مثل االغتصاب،
والعقاب البدني ،وزواج األطفال ،والتجنيد المسلح،
والعنف القائم على النوع االجتماعي المرتبط
بالمدرسة ،والعنف القائم على النوع االجتماعي)؛
●أهمية التعليم للفتيات والفتيان من مختلف األعمار
أثناء األزمات كوسيلة لمواجهة المخاطر التي تهدد
الحماية واالستجابة لها؛
●الحلول لضمان سالمة وأمن الفتيات والفتيان
وموظفي التعليم من الذكور واإلناث في منازلهم،
وبيئات التعلم ،وفي طريقهم من وإلى المدارس
والمجتمعات أثناء األزمات؛
●اإلجراءات التي قد يتخذها أفراد المجتمع من
اإلناث والذكور ،ومقدمو الرعاية ،وموظفو
التعليم ،والطالب لمعالجة المخاطر السائدة
واالستجابة لها؛
●الخدمات المتوفرة بشأن الحماية ضمن برامج تعليم
الفتيات والفتيان من مختلف األعمار ،أو باإلضافة
إلى تلك البرامج.
قم بدمج هذه الرسائل ضمن الجهود األشمل لتعبئة
المجتمع بشأن التعليم في حاالت الطوارئ .يمكن أن
تشمل هذه الجهود :توزيع حقائب للظهر تحتوي على
مواد تعليمية وتدريبية ومواد إلدارة النظافة الصحية أثناء
الطمث؛ حمالت العودة إلى المدرسة؛ برامج إذاعية؛
ف َِرق دعم أولياء األمور /مقدمي الرعاية ،وحمالت
صية القصيرة.
الرسائل الن ّ
قد تكون هذه الرسائل القائمة على األدلة مفيدة أيضًا
لجهود تعبئة الموارد.
 :4.2النوع االجتماعي في تعبئة الموارد للتعليم في
حاالت الطوارئ
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األسئلة
طورتَ
هل ّ
برامج للمهارات
الحياتية تستجيب للنوع
االجتماعي؟

األساس المنطقي

اإلجراءات األساسية

موارد إضافية

تُم ّكِن برامج المهارات
الحياتية الفتيات والفتيان
من اكتساب المعرفة
والمهارات والمواقف
التي تساعدهم على حماية
أنفسهم واتخاذ خطوات
إيجابية في حياتهم .تتيح
برامج المهارات الحياتية
للفتيات والفتيان الوصول
إلى خدمات الرفاه
وخدمات الدعم النفسي
االجتماعي .قد تكون
هذه هي الفرصة الوحيدة
لألطفال والمراهقين خارج
المدرسة لالستفادة من هذه
الخدمات.

ناقش قضايا الحماية والرفاه التي تم تحديدها في تقييم
االحتياجات مع موظفي التعليم من اإلناث والذكور
المسؤولين عن تيسير برامج المهارات الحياتية على
مستوى المدرسة.

وكالة المملكة المتحدة للعون
( )UKAidواليونيسف
(بدون تاريخ) دليل تدريبي
لنوادي الفتيات والفتيان حول
منع العنف القائم على النوع
االجتماعي المرتبط بالمدرسة
واالستجابة له.

تأ ّكد من أن موضوعات المناقشة تشمل:
●تحديد المخاطر المتباينة بين الجنسين التي تواجه
الفتيات والفتيان من مختلف األعمار (مثل زواج
األطفال ،والتجنيد المسلح ،والعنف القائم على
النوع االجتماعي المرتبط بالمدرسة ،والعنف القائم
على النوع االجتماعي ،واالغتصاب ،والعقاب
البدني)؛
●الحلول واإلجراءات الممكنة لمعالجة المخاطر
المتباينة بين الجنسين واالستجابة لها؛
●الدعم النفسي االجتماعي ( )PSSالمستجيب
للنوع االجتماعي؛
●الروابط بين أعراف النوع االجتماعي ،والتمييز،
والعنف.

الوضع /مالحظات

يتض ّمن هذا المورد لسيراليون
أمثلة ألنشطة المهارات الحياتية
لنوادي الفتيات والفتيان.
تدريب المهارات الحياتية:
برامج آلفاق ورؤى جديدة
هذا مثال على برامج المهارات
الحياتية للبنين ،والتي ينفذها
مركز التنمية واألنشطة
السكانية في مصر .تعرض هذه
الوثيقة نتائج المبادرة لزيادة
مراعاة النوع االجتماعي بين
األوالد في مصر.
قد تكون برامج التمكين
االقتصادي للمرأة أقوى عندما
ينخرط الفتيان والرجال كحلفاء.
لمزيد من المعلومات ،راجع
 Promundoو  Careو
( Men Careبدون تاريخ)
التحول .إشراك
على درب
ّ
الرجال في رواندا كحلفاء في
التمكين االقتصادي للمرأة
وشركاء في تقديم الرعاية
يعد البرنامج  Hمثاالً لبرنامج
يدعم الوقاية من العنف القائم
على النوع االجتماعي .لمزيد
من المعلومات ،راجع:
Sperling, G.B., and
)Winthrop, R. (2015
ما الذي أثبت جدواه في تعليم
الفتيات :األدلة على أفضل
استثمار في العالم .مطبعة معهد
بروكينغز ،ص .224
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األسئلة
طورتَ ف َِرقا ً
هل ّ
لدعم أولياء األمور/
مقدمي الرعاية تستجيب
للنوع االجتماعي؟

األساس المنطقي

اإلجراءات األساسية

موارد إضافية

تساعد مثل هذه الف َِرق
على معالجة أسباب
التوتر لدى أولياء األمور/
مقدمي الرعاية من الذكور
واإلناث ،حيث تُعِينهم
على التعامل مع اإلجهاد،
وتحسين العالقات الواقية
واإليجابية مع األطفال
والمراهقين في المدرسة،
والمجتمع ،والبيئات
المنزلية.

قم بإدخال الموضوعات التالية ضمن مناهج األبوة
واألمومة الجماعية و /أو مواد التطوير المهني لموظفي
التعليم:

يتوفر لدى شركاء التنمية
مثل منظمات Concern
 ،Worldwideوإنقاذ الطفولة،
و  ،World Visionوبالن
إنترناشيونال ،و ChildFund
 Internationalمناهج
للوالدين بشأن تربية األطفال.
يمكن طلب هذه المناهج
من خالل مذكرة تفاهم مع
المنظمات .قد يتطلب األمر
تكييف هذه المواد لتلبية
احتياجات النوع االجتماعي
والحماية.

●تعريف العنف القائم على النوع االجتماعي وفهم
الرضّع واألطفال
آثاره الضارة المحتملة على ُّ
الصغار طوال حياتهم؛
●مناقشة وممارسة كيفية تحديد العوامل المختلفة
التي تسبّب اإلجهاد لمق ّدِمي الرعاية من الذكور
واإلناث و /أو موظفي التعليم؛
●مناقشة وممارسة كيفية التعامل مع األشكال
المتشابهة أو المختلفة من اإلجهاد الذي يعاني منه
مقدمو الرعاية من الذكور واإلناث و /أو موظفو
التعليم؛
●مناقشة وتحديد االختالفات ،من حيث المعرفة أو
المواقف أو الممارسات ،في الكيفية التي يتفاعل
بها مقدمو الرعاية من الذكور واإلناث مع نماء
األطفال الصغار وتطور األطفال والمراهقين عبر
مسار حياتهم .مناقشة أي األعمار قد يتلقى فيها
األطفال معاملة متباينة من قِبَل مقدمي الرعاية
وأسباب ذلك التباين .مناقشة وممارسة كيف يمكن
لجميع مقدمي الرعاية و /أو موظفي التعليم توفير
للرضّع واألطفال الصغار
رعاي ٍة ُمستجيبة وواقية ُّ
ودعم لألطفال األكبر سنًا والمراهقين.
ٍ
●مناقشة وممارسة كيف يمكن لمقدمي الرعاية و/
أو موظفي التعليم االرتباط بفرص لتوفير خدمات
الرفاه ألنفسهم وأطفالهم ومراهقيهم لتقليل احتمالية
اللجوء إلى العقاب البدني أو اإلساءة بسبب الضغط
المالي أو العاطفي.

الوضع /مالحظات

يمكن استخدام برنامج السالم
ي مع اآلباء واألمهات
الح ّ
ومقدمي الرعاية من اإلناث
والذكور .يمكن تكييف هذا
البرنامج من معهد السالم
الحي في جمهورية الكونغو
الديمقراطية ورواندا من
خالل اتفاقية مع المعهد .يوفر
ي دعما ً نفسيا ً
برنامج السالم الح ّ
اجتماعيا ً وتعليما ً جماعيا ً للرجال
وشريكاتهم في سياقات ما بعد
الصراع ،وذلك لمعالجة آثار
الصدمات وتطوير استراتيجيا ٍ
ت
إيجابية وغير عنيفة للتأقلم.
اكتشف المزيد في:
̶التعلم بشأن النوع
االجتماعي والنزاع في
أفريقيا ،البنك الدولي
( )2014دليل تنفيذ
مجموعات السالم الحي
والتقرير النهائي للمشروع:
الوقاية من العنف القائم
على النوع االجتماعي
واالستعادة االجتماعية
في جمهورية الكونغو
الديمقراطية وبوروندي
̶مبادرة بحوث العنف
الجنسي (بدون تاريخ)
هل يمكن أن يؤدي
استهداف الرجال بالتوعية
إلى التقليل من عنف
الشريك الحميم؟
راجع األمثلة على البرامج
التي تر ّكز على جعل الذكور
ينخرطون في أداء أدوارهم
كآباء ،كما في هذا المثال من
لبنان.
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األسئلة
هل قدّمتَ برامج
للتحويالت النقدية أو
القسائم تستجيب للنوع
االجتماعي؟

األساس المنطقي

اإلجراءات األساسية

موارد إضافية

تعزز التحويالت النقدية
وصول الفتيات إلى التعليم
في السياقات التي ينتشر
فيها زواج األطفال ،كما
تعزز وصول الفتيان إلى
التعليم في السياقات التي
ينتشر فيها االنضمام إلى
الجماعات المسلحة من
أجل تخفيف العبء المالي
على األسرة.

استخدم نتائج تقييم االحتياجات بشأن العوائق الفريدة
المتعلقة بالنوع االجتماعي أمام التعليم لوضع معايير
لتوفير التحويالت النقدية للفتيات والفتيان.

يقدم برنامج التحويالت النقدية
لتعليم الفتيات في جنوب
السودان أمثلة على التحويالت
النقدية والنتائج الناشئة.

يمكن للتحويالت النقدية
تخفيف العبء المالي
على األسرة و /أو
تعزيز المعرفة والمواقف
والمهارات والممارسات
بشأن المهارات الحياتية
والحماية .تشير الدالئل
إلى أن التحويالت النقدية
قد تزيد من معدالت
حضور الفتيات والفتيان
في التعليم ،وت ُح ّد من
زواج األطفال ،وتزيد
من قدرة المرأة على
اتخاذ القرارات (بما في
ذلك ما يتعلق بالزواج
والخصوبة) ،وتقليل عدد
النساء الالئي يتعرضن
لإليذاء من قِبَل الشركاء
الذكور.

تتبّع مقدار األموال التي يتم إنفاقها على التحويالت النقدية
وما تنفقه الفتيات والفتيان نقدًا لالستجابة الحتياجاتهم
الفريدة .اجمع بيانات عن المؤشرات المتعلقة بالتحويالت
النقدية (أي االلتحاق ،والتناقص ،واالنتقال ،واالنخفاض
في عدد اإلبالغات عن تجنيد األطفال والتجنيد المسلح،
وما إلى ذلك).

الوضع /مالحظات

ستعرض توجيهات اليونيسف
القادمة ( )2020بشأن
التحويالت النقدية االعتبارات
والفوائد للفتيات والفئات
ال ُمه ّمشة األخرى.
نفّذت حكومة نيكاراغوا برنامج
التحويالت النقدية لألوالد
الذين تتراوح أعمارهم بين
 7و  13عا ًما Red de -
Protección Social
(شبكة الحماية االجتماعية
( - ))RPSبالشراكة مع بنك
التنمية للبلدان األمريكية .أظهر
تقيي ٌم للبرنامج أن التحويالت
لمدة ثالث سنوات أدت إلى
زيادة مقدارها نصف صف
دراسي في مدة بقاء األوالد في
التعليم ،باإلضافة إلى تحسّن
كبير في درجات االختبارات
في ك ٍّل من الرياضيات واللغة.
استمرت اآلثار بعد عشر
سنوات من المشاركة في
البرنامج ،واستفاد منه أكثر من
 30ألف أسرة.
اكتشف المزيد في:
̶معلومات عن Red
de Protección
( Socialشبكة الحماية
االجتماعية) (-2000
)2006
̶Barham et al.
) (2013مزيد من التعليم
ومزيد من التعلم؟ :آثار
برنامج التحويالت النقدية
المشروطة لمدة ثالث
سنوات في نيكاراغوا بعد
ي  10سنوات
ُمض ّ
المنظمة الدولية لألبواب
المفتوحة ( )2017( )ODIأثر
التحويالت النقدية على النساء
والفتيات.
اليونيسف ( )2017جعل
التحويالت النقدية تعمل لصالح
األطفال واألسر .
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قائمة التحقُّق  :2أماكن للتعلم وفرص للتعلّم البديل والمستمر آمنة وواقية وعالية الجودة و ُمستجيبة للنوع االجتماعي
األسئلة
هل أنشأتَ
أماكن مؤقتة للتعلم
( )TLSsأو أماكن
مالئمة لألطفال مستجيبة
للنوع االجتماعي للبنين
والبنات من جميع األعمار
 من األطفال الصغار إلىالمراهقين؟

األساس المنطقي

اإلجراءات األساسية

موارد إضافية

قد يؤدي توفير أماكن
مؤقتة للتعلم اآلمن لألطفال
من األطفال الصغار إلى
المراهقين إلى:

للحصول على معلومات بشأن األماكن المؤقتة للتعلم
للفتيات والفتيان عبر الفئات العمرية ومستويات النظام
المدرسي ،انظر:

Ligiero, D., Hart, C.,
Fulu, E., Thomas,
A., and Radford, L.
) (2019ما الذي أثبت جدواه
في منع العنف الجنسي ضد
األطفال :مراجعة األدلة.
معا ً من أجل الفتيات .ص.
.75-58

●دعم وصول الفتيات
والفتيان إلى خدمات
الحماية والصحة
العقلية؛
●تمكين األشقاء األكبر
سنًا من الوصول إلى
األماكن المؤقتة للتعلم
أو غيرها من الفرص
التعليمية والمهنية؛

 :5.2المرافق والخدمات
 :5.6المناهج ومواد التدريس والتعلم
قم بتوفير أماكن تعلم مؤقتة مستجيبة للنوع االجتماعي
جنبًا إلى جنب مع توظيف المعلمات.
 :5.4توظيف المعلمين ودعمهم

هل طرق
النقل آمنة للفتيات
والفتيان وموظفي التعليم
من اإلناث والذكور،
بالشراكة مع قادة
المجتمع ومقدمي الرعاية
والطالب من اإلناث
والذكور؟

اليونسكو في بانكوك ()2019
مجموعة أدوات شبكة النوع
االجتماعي في التعليم في آسيا
( :)GENIAتعزيز المساواة
بين الجنسين في التعليم.
الرابطة الفلمنكية للتعاون
اإلنمائي والمساعدة الفنية
( )2019طرق التربية
المستجيبة للنوع االجتماعي في
تعليم الطفولة المبكرة.

●منح مقدمي الرعاية
من اإلناث والذكور
إمكانية الوصول
فرص
العادل إلى
ٍ
للحصول على النقد
مقابل العمل أو الوقت
لمعالجة رفاههم
أثناء وجود أطفالهم
ومراهقيهم في أماكن
آمنة ومأمونة.
تعرض
تشير الدالئل إلى ُّ
الفتيات والفتيان لمخاطر
الحماية ،ليس فقط
في البيئات المدرسية
والمجتمعية ،ولكن أيضًا
عند السفر من وإلى تلك
األماكن.

الوضع /مالحظات

بنا ًء على بيانات تقييم االحتياجات ،حدّد مخاطر السالمة
واألمن المرتبطة بالنقل والمتعلقة بصورة خاصة بالفتيات
والفتيان من مختلف األعمار ،وموظفي التعليم من اإلناث
والذكور.
قم بوضع وتنفيذ خطة مع أصحاب المصلحة المحليين
لمعالجة المخاطر .يمكن أن تشمل اإلجراءات:
●التأكد من أن األشقاء األكبر سنًا أو مقدمي الرعاية
يصطحبون األطفال الصغار إلى أماكن التعلم
المؤقتة.
●فتح الطرق إلى المدارس.
●التعاون مع أصحاب المتاجر أو موظفي النقل
المحليين للمساعدة في الحفاظ على سالمة المتعلمين
في طريقهم من المدرسة وإليها .التأكد من أن
أصحاب المصلحة هؤالء على دراية بآليات اإلبالغ
واإلحالة المستجيبة للنوع االجتماعي ،و /أو أنظمة
اإلنذار المبكر واالستجابة المبكرة المستجيبة للنوع
االجتماعي التي يجب عليهم استخدامها إذا شاهدوا
أي انتهاكات لحماية األطفال.
●التعاون مع المسؤولين المحليين للتأكد من أن نقاط
التفتيش أو نقاط الجيش تقع بعيدًا عن المدارس.
للحصول على معلومات إضافية ،راجع:
 :5.2المرافق والخدمات
 :8.3النوع االجتماعي في تقييم االحتياجات للتعليم
في حاالت الطوارئ

 - EiE-Genkitحزمة موارد أساسية حول النوع االجتماعي في التعليم في حاالت الطوارئ |  .5التنفيذ | 158

األسئلة
هل حددتَ
مخاطر السالمة المتعلقة
بالنوع االجتماعي في
بيئات التعلم وحولها
بالشراكة مع الفتيات
والفتيان ،واألعضاء
اإلناث والذكور في لجان
إدارة المدرسة ،وجمعيات
أولياء األمور والمعلمين،
وف َِرق اآلباء ،وموظفي
التعليم؟
هل قمت بتخطيط
ورصد المخاطر التي تم
تحديدها بمرور الوقت؟

األساس المنطقي
مثال :ما هي المخاطر
المتعلقة بالنوع االجتماعي
والصور النمطية المرتبطة
بتجنيد األشخاص
لالضطالع بأدوار في
سياقات التطرف العنيف؟
عادة ً ما تشير كلمة
"الشباب" إلى األوالد.
ويالحظ أن دورهم
في التطرف العنيف
ُتناول ويُدرس بشكل
ي َ
أبرز من دور الفتيات.
يُشار إلى اإلناث باسم
"الشابات" .هناك
نقص في التركيز على
الفتيات  -وعلى مخاطر
تجنيدهن وأدوارهن  -في
التطرف العنيف .يُع ّد فهم
وتحديد مخاطر المشاركة
أمرا
الجماعية العنيفة ً
حيويًا لمعالجة المخاطر
في خطط تحسين المدارس
وسياسات السالمة.
ينبغي فهم هذه المخاطر
المتعلقة بالنوع االجتماعي
 وغيرها من المخاطرالمهمة للمجموعات
المختلفة من الفتيات
والفتيان والعاملين
في مجال التعليم من
اإلناث والذكور  -قبل
وضع سياسات السالمة
المدرسية ،وخطط تحسين
المدارس ،ومدونات قواعد
السلوك ،وما إلى ذلك.

موارد إضافية

اإلجراءات األساسية
●قم بتخطيط موقع المدرسة والمناطق المحيطة التي
تشكل مخاطر على السالمة .حدّد المخاطر بالنسبة
للمجموعات المختلفة من الفتيات والفتيان ،ومقدمي
الرعاية وموظفي التعليم وقادة المجتمع من الذكور
واإلناث .من خالل العمل في مجموعات ،يمكن
للطالب وموظفي التعليم تخطيط تصورهم لمخاطر
السالمة من خالل رسم مخطط لمدرستهم وتحديد
األماكن التي يشعرون فيها بعدم األمان.
وبدعم من
●اجمع المجموعات معًا في جلسة عامة -
ٍ
قادة المجتمع من اإلناث والذكور ،حدّد كيف تتفاوت
التصورات الخاصة بمخاطر السالمة المدرسية
والمناطق وكيف تتناقض عبر المجموعات.
● تأكد من أن القادة الذكور واإلناث ال يتجاهلون
المخاطر التي تواجه الفتيات والنساء .يجب مراعاة
هذه المخاطر عند تحديد طرق معالجة المخاطر.
●قم بدمج هذا النوع من التخطيط في تقييمات
االحتياجات.
 :2تقييم وتحليل االحتياجات

الوضع /مالحظات

وكالة المملكة المتحدة للعون
( )UKAidواليونيسف
(بدون تاريخ) دليل تدريبي
لنوادي الفتيات والفتيان بشأن
منع العنف القائم على النوع
االجتماعي المرتبط بالمدرسة
واالستجابة له.
يتض ّمن هذا الدليل مثاالً
للتخطيط من سيراليون في
الصفحة 57
)Sommers, M (2019
الشباب ومجال مكافحة التطرف
العنيف .واشنطن العاصمة:
 - Promundoالواليات
المتحدة.
يتض ّمن هذا المنشور أمثلة
ومعلومات عن مخاطر
التطرف العنيف المتعلقة بالنوع
االجتماعي.

للحصول على معلومات إضافية ،راجع:
 :5.2المرافق والخدمات
 :8.3النوع االجتماعي في تقييم االحتياجات للتعليم
في حاالت الطوارئ
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األسئلة
هل قمتَ بوضع
تدابير وقائية ُمستجيبة
للنوع االجتماعي للسالمة
ومكافحة العنف القائم
على النوع االجتماعي
المرتبط بالمدرسة
لمدرس ٍة أو لمرفق تعليم
غير نظامي؟

األساس المنطقي

اإلجراءات األساسية

موارد إضافية

يجب أن تشمل هذه
التدابير ،على سبيل المثال
ال الحصر:

استخدم مخاطر وعوائق السالمة المدرسية المرتبطة
بالنوع االجتماعي والتي تم تحديدها في تقييم وتخطيط
االحتياجات إلرشاد عمليات تطوير أو مراجعة تدابير
السالمة المدرسية.

وكالة المملكة المتحدة للعون
( )UKAidواليونيسف (بدون
تاريخ) دليل السالمة المدرسية.
دليل التدريب

يجب أن تعكس مراجعة تدابير السالمة المدرسية
االحتياجات المتباينة للفتيات والفتيان وموظفي التعليم
من الذكور واإلناث .على سبيل المثال ،إذا كانت الفتيات
أو موظفات التعليم يفتقرن إلى تدابير السالمة الكافية
الستخدام المراحيض ،فقد يتمثل الحل في وضع أقفال
على أبواب المراحيض ووضع جدول زمني بحيث
تراقب معلمة ومعلم استخدام المراحيض واألمور
المتعلقة بها في جميع األوقات.

يتض ّمن هذا الدليل مثاالً على
آليات اإلبالغ واإلحالة من
سيراليون.

●سياسة ومدونة
إلزامية لقواعد
السلوك مستجيبة
للنوع االجتماعي
للسالمة في
المدارس؛
●خطة مستجيبة
للنوع االجتماعي
للتحسين على مستوى
المدرسة؛
●آليات مستجيبة للنوع
االجتماعي لإلبالغ
واإلحالة فيما يتعلق
بالحماية المدرسية.
تتضمن الخطط ال ُمستجيبة
للنوع االجتماعي لتحسين
ال َمدرسة بروتوكوالت
ومدونات لقواعد السلوك
تمثّل االحتياجات
المتنوعة للفتيات والفتيان
وموظفي التعليم من
اإلناث والذكور .على
سبيل المثال ،قد تُوفِّر
خيارا ً لإلبالغ إلى إحدى
القياديات المجتمعية إذا
كان هناك معلمون أو
زعماء دينيون من الرجال
فقط.

اليونسكو وهيئة األمم المتحدة
للمرأة ( )2016إرشادات
عالمية بشأن معالجة العنف
القائم على النوع االجتماعي
المرتبط بالمدرسة.

يمكن أن تتضمن سياسة السالمة المدرسية بيانًا للرؤية
أمرا حيويًا ويقدم معلومات
يوضح لماذا تُع ّد السالمة ً
حول احتياجات السالمة المختلفة للذكور واإلناث في
البيئة المدرسية.

انظر القسم  2بشأن اإلجراءات
العملية .تتضمن هذه الوثيقة
مثاالً لخطة لتحسين المدرسة.

قد تتضمن مدونة قواعد السلوك في المدرسة التدابير
التالية المستجيبة للنوع االجتماعي:

هيئة األمم المتحدة للمرأة
مدونات قواعد
(ّ )2016
السلوك.

●يُحظر على موظفي التعليم من اإلناث والذكور أن
يكونوا بمفردهم في فصل دراسي أو مكان آخر
بالمدرسة مع فتاة أو فتى أو موظفة أو موظف .على
سبيل المثال ،عند عقد اجتماعات أو مناقشة السلوك،
يجب أن يكون هناك على األقل ُمعلم واحد آخر
من الذكور أو اإلناث ،أو عضو في جمعية أولياء
األمور والمعلمين ( ،)PTAأو قائد مجتمعي ،وما
إلى ذلك.
●تقديم شرح واضح لما يمثل أشكاالً مختلفة (جسدية،
وجنسية ،ونفسية) من العنف القائم على النوع
االجتماعي المرتبط بالمدرسة ( ،)SRGBVوكيف
يؤثر ذلك على الذكور واإلناث في المدرسة أو بيئة
التعلم وما حولها.
●التأكد من وجود إجراءات وعمليات للمساءلة لدعم
مدونة قواعد السلوك ،مثل المثول أمام مجلس
عى في تشكيله التوازن بين
إدارة المدرسة الذي يُرا َ
الجنسين ويقرر اإلجراءات التأديبية.
 :5.4توظيف المعلمين ودعمهم
يجب أن تتضمن خطط تحسين المدرسة إجراءا ٍ
ت مثل:
●وضع أقفال على المراحيض ومراعاة أن تكون
منفصلة للجنسين؛
●وجود أعضاء من جمعية أولياء األمور والمعلمين
( )PTAو /أو أفراد من المجتمع المحلي من
اإلناث والذكور يتناوبون على مراقبة السالمة
المدرسية لتقييم ما إذا كانت مخاطر السالمة
يجري التعامل معها وكيف يتم ذلك؛

الوضع /مالحظات

تقدم صفحة الويب هذه
مدونة
مثاالً على تطوير ّ
لقواعد السلوك تراعي النوع
االجتماعي.
منظمة إنقاذ الطفولة ()2017
مدونة قواعد السلوك لمدرسة.
ّ
كيف تُنشِئ بيئة تعليمية إيجابية.
دليل تدريب المعلمين.
يراعي هذا الدليل النوع
االجتماعي في تصميم مدونة
قواعد السلوك.
وزارة التعليم العام واإلرشاد
( )2012مدونة جنوب
السودان لقواعد سلوك المعلمين
في حاالت الطوارئ
هذه مدونة لقواعد السلوك
تراعي النوع االجتماعي.
الشبكة المشتركة بين
الوكاالت للتعليم في حاالت
الطوارئ ()2019( )INEE
مذكرة توجيهية بشأن النوع
االجتماعي.
انظر ص 81-83 .لالطالع
على مثا ٍل لمدون ٍة لقواعد
السلوك.

●الترتيب لمرافقة أفراد المجتمع للمعلمات عند
ذهابهن لحضور مهام للتطوير المهني أو فرص
للتدريب بعيدا ً عن موقع المدرسة ،أو استضافة
تلك الفعاليات في المدرسة نفسها.
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األسئلة

األساس المنطقي

هل نظرتَ في تدخالت
سر
إضافية يمكن أن ت ُي ّ
سالمة الفتيات وحمايتهن
مثل:

يعمل توظيف معلمات
وتوفير برامج تعليمية
بديلة و /أو ُمعجَّلة على
تعزيز الفرص للفتيات
والنساء للوصول
إلى الفرص التعليمية
والمشاركة فيها بأمان،
وقد يقلل من مخاطر زواج
األطفال بالنسبة للفتيات.

●توظيف معلمات؟
●التعليم البديل
والتعليم ال ُمعجَّل؟

اإلجراءات األساسية

موارد إضافية

تشمل آليات اإلبالغ واإلحالة واالستجابة في المدرسة
حصول الطالب والطالبات وموظفي التعليم وقادة
ب بشأن كيفية تلقّي ومعالجة
المجتمع على تدري ٍ
اإلبالغات المباشرة أو المجهولة من الطالب ،أو مقدمي
الرعاية ،أو موظفي التعليم ،أو أفراد المجتمع .تتضمن
آليات االستجابة واإلحالة التي تركز على الناجين
إجراءا ٍ
ت لكيفية التعامل مع الضحايا والجناة بالتوازي.
تضمن هذه اآلليات قيام موظفي التعليم بإخراج الضحية
من الموقف ونقله إلى مكان آمن لإلحالة إلى خدمات
الدعم األخرى حسب الحاجة (مثل الرعاية الصحية،
والدعم النفسي االجتماعي ،والخدمات القانونية) .يقوم
آخرون من موظفي التعليم بمرافقة الجاني /الجناة إلى
مكان منفصل وآمن لمناقشتهم.
ٍ

مبادرة األمم المتحدة لتعليم
الفتيات ( )UNGEIوفريق
ي بالعنف القائم
العمل المعن ّ
على النوع االجتماعي المرتبط
بالمدرسة (( )SRGBVبدون
تاريخ) نهج يشمل المدرسة
بأكملها لمنع العنف القائم على
النوع االجتماعي المرتبط
بالمدرسة :المعايير الدنيا وإطار
الرصد.

الوضع /مالحظات

 :5.4توظيف المعلمين ودعمهم
 :5.1التعليم البديل والتعليم ال ُمعجَّل

بالنسبة للفتيان ،قد تقلل
المشاركة في التعليم البديل
و /أو ال ُمعجّل من خطر
التجنيد المسلح.
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قائمة التحقُّق  :3الرسائل ال ُمن ِقذة للحياة /خدمات الدعم النفسي االجتماعي ( )PSSالمستجيبة للنوع االجتماعي
األسئلة
زودتَ الفتيات
هل ّ
والفتيان وموظفي
التعليم الناجين من
العنف القائم على النوع
االجتماعي ،والعنف
القائم على النوع
االجتماعي المرتبط
بالمدرسة ،وغير ذلك
من األضرار المتعلقة
بالحماية و /أو الصدمات
ٍ
بدعم نفسي ٍ اجتماعي ٍ
ب للنوع
( )PSSمستجي ٍ
االجتماعي؟
هل رصدتَ تنفيذ
تدخالت الدعم النفسي
االجتماعي المستجيبة
للنوع االجتماعي؟

األساس المنطقي

اإلجراءات األساسية

موارد إضافية

يجب أن يأخذ توفير
الدعم النفسي االجتماعي
في االعتبار النُّ ُهج
المختلفة لتقديم الخدمات
بنا ًء على احتياجات
الفتيات والفتيان وموظفي
التعليم من اإلناث
والذكور.

يُلبّي الدعم النفسي االجتماعي المستجيب للنوع
االجتماعي االحتياجات المختلفة لهذا الدعم لدى
الفتيات والفتيان واإلناث وموظفي التعليم من مختلف
األعمار.

االتحاد الدولي للصليب
األحمر (بدون تاريخ) العنف
الجنسي والعنف القائم على
النوع االجتماعي .دورة
تدريبية لمدة يومين على
الدعم النفسي االجتماعي.
دليل التدريب

لتصميم تدخالت الدعم النفسي االجتماعي المستجيبة
للنوع االجتماعي:
●حدّد األنواع المختلفة من الصدمات التي سبق
التعرض لها (مثل االعتداء الجنسي مقابل العقاب
ّ
البدني  -هل تتعرض الفتيات والفتيان والموظفات
والرجال لنفس األذى أو ألنواع مختلفة من
األذى؟)

الوكالة السويسرية للتنمية
والتعاون ( )2006النوع
االجتماعي ،وتحويل
الصراع ،والنهج النفسي
االجتماعي .مجموعة أدوات.

●حدّد أنواع الدعم المقدّم وما إذا كان كل نوع
من أنواع الدعم يأخذ في االعتبار االحتياجات
المتباينة للجنسين .على سبيل المثال ،عند تنفيذ
أنشطة الدعم النفسي االجتماعي بشك ٍل جماعي
في الفصل الدراسي ،قد يُقسّم المعل ُم الطالب إلى
مجموعات من الفتيات والفتيان.

مالحظة :ال تُر ّكز هذه
الموارد بشك ٍل خاص
على توفير الدعم النفسي
االجتماعي لألطفال .يمكن
تكميلها بممارسات تر ّكز
على األطفال من لجنة اإلنقاذ
الدولية واليونيسف ()2012
رعاية األطفال الناجين من
االعتداء الجنسي .مبادئ
توجيهية لمقدمي الخدمات
الصحية والنفسية االجتماعية
في األوضاع اإلنسانية.
تتض ّمن هذه الوثيقة توجيهات
لموفري خدمات الدعم النفسي
االجتماعي حول كيفية التعامل
مع حاالت العنف القائم على
النوع االجتماعي في مرحلة
الطفولة.

●حدّد األنشطة التي تستجيب لألسباب المختلفة
لإلجهاد أو المخاطر أو أنواع الصدمات التي
تواجهها الفتيات والفتيان وموظفي التعليم
بمجرد توفير
من اإلناث والذكور .ال تكتفِ
ّ
نفس أنشطة الدعم النفسي االجتماعي لجميع
األشخاص.
●حدّد أي تحيّز لديك إزاء النوع االجتماعي في
استجاباتك للناجين ،وقم بعالج ذلك .على سبيل
المثال ،ال توجّه اللوم للمعلمات أو الفتيات الالئي
تعرضن لالعتداء.
ّ
●حدّد فرص بناء القدرات لإلناث والذكور
لتوسيع نطاق شبكة مقدمي خدمات الدعم النفسي
االجتماعي المستجيبة للنوع االجتماعي في
المدارس والمجتمعات .على سبيل المثال ،قم
بتدريب موظفي التعليم من اإلناث والذكور للعمل
كمقدّمين لخدمات الدعم النفسي االجتماعي .إذا لم
يكن هناك موظفو تعليم من اإلناث ،فحدّد ُمق ّدِمات
الرعاية أو القياديات المجتمعيات الالئي يمكن
تدريبهن للقيام بتوفير الدعم النفسي االجتماعي
للفتيات.

الوضع /مالحظات

كلية هارفارد للقانون،
ي
فريق طالب القانون المعن ّ
التحرش ()HALT
باعتداءات
ّ
( )2020كيفية تجنّب لوم
الضحية.
برنامج السالم الحي للشباب.
يمكن تكييف دليل البرنامج
بالتشاور مع المؤلفين.
اقرأ المزيد عن النهج الذي
يسترشد بالصدمات للعمل مع
الرجال في جمهورية الكونغو
الديمقراطية ،والذي يش ّكل
األساس لبرنامج السالم الحي
للشباب:
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األسئلة

األساس المنطقي

اإلجراءات األساسية

موارد إضافية

الوضع /مالحظات

( Promundoبدون
تاريخ) برنامج السالم
الحي في جمهورية الكونغو
الديمقراطية :تقييم أثر التدخل
مع الشركاء الذكور للنساء
الناجيات من االغتصاب
المرتبط بالنزاع وعنف
الشريك الحميم.
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للرصد والتقييم المستجيبين للنوع االجتماعي لتدخالت الحماية والرفاه ،انظر:

 :6.3مؤشرات المستجيبة للنوع االجتماعي للتعليم في حاالت الطوارئ
مراجع إضافية للقراءة

•فريق عمل حماية الطفل ( )2019المعايير الدنيا لحماية الطفل في العمل اإلنساني.
•مجال المسؤولية عن حماية الطفل ( )2016دليل حماية الطفل في حاالت الطوارئ.
•المكتب اإلنساني للمفوضية األوروبية ( )2019( )ECHOتوجيهات تشغيلية :دمج األشخاص ذوي اإلعاقة في عمليات
الممولة من االتحاد األوروبي.
المساعدة اإلنسانية
ّ
•التحالف العالمي لحماية التعليم من الهجمات ( )2015( )GCPEAإعالن المدارس اآلمنة
•التحالف العالمي لحماية التعليم من الهجمات (( )GCPEAبدون تاريخ) ما الذي يمكن عمله لحماية النساء والفتيات
بشكل أفضل من الهجمات على التعليم واالستخدام العسكري للمؤسسات التعليمية؟
•فتيات وليس عرائس ( )2018إحاطة مواضيعية :زواج األطفال في األوضاع اإلنسانية .
•مجموعة التعليم العالمية ومجال المسؤولية عن حماية الطفل ( )2020إطار التعاون في حماية الطفل والتعليم في حاالت
الطوارئ .
•اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت ( )2015( )IASCمبادئ توجيهية لدمج التدخالت بشأن العنف القائم على النوع
االجتماعي في العمل اإلنساني .
•اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت ( )2017( )IASCدليل النوع االجتماعي للعمل اإلنساني
•اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت ( )2019( )IASCمبادئ توجيهية :شمول األشخاص ذوي اإلعاقة في العمل
اإلنساني .
•الشبكة المشتركة بين الوكاالت للتعليم في حاالت الطوارئ ( .)2018( )INEEمذكرة توجيهية .الدعم النفسي
االجتماعي تيسير الرفاه النفسي االجتماعي والتعلم االجتماعي والعاطفي .
•الشبكة المشتركة بين الوكاالت للتعليم في حاالت الطوارئ ( )2019( )INEEمذكرة توجيهية بشأن النوع االجتماعي :
•اليونسكو وهيئة األمم المتحدة للمرأة ( )2016توجيه عالمي بشأن العنف القائم على النوع االجتماعي المرتبط بالمدرسة.
ي بالعنف القائم على النوع االجتماعي المرتبط
•مبادرة األمم المتحدة لتعليم الفتيات ( )UNGEIوفريق العمل المعن ّ
بالمدرسة (( )SRGBVبدون تاريخ) نهج يشمل المدرسة بأكملها لمنع العنف القائم على النوع االجتماعي :المعايير الدنيا
وإطار الرصد.
•الوكالة األمريكية للتنمية الدولية (( )USAIDبدون تاريخ) مجموعة أدوات تقييم بيئات التعلم األكثر أمانًا
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 5.4توظيف المعلمين والعاملين في مجال التعليم ،وشروط
العمل ،والتدريب ،والدعم واإلشراف
المعايير الدنيا
للشبكة المشتركة
بين الوكاالت للتعليم
في حاالت الطوارئ
()INEE MS

المجال  :4المعلمون والعاملون في مجال التعليم
المعيار  – 1التوظيف واالختيار:
ي ّ
ُوظف عدد كافٍ من المعلمين المؤهلين وموظفي التعليم اآلخرين من خالل عملية تشاركية
معايير لالختيار تعكس التنوع واإلنصاف.
وشفافة ،وفق
ٍ
المعيار  – 2شروط العمل:
المعلمين وغيرهم من العاملين في مجال التعليم لديهم شروط للعمل محددة بوضوح ،ويتم
تعويضهم بشكل مناسب.
المعيار  – 3الدعم واإلشراف:
تعمل آليات الدعم واإلشراف للمعلمين وموظفي التعليم اآلخرين بشكل فعال.

المستخدمون
األساسيون

المستوى الوطني ،المستوى دون الوطني
•مدراء برنامج التعليم في حاالت الطوارئ في الحكومة ومنظمات خدمة المجتمع والمنظمات
غير الحكومية الدولية؛
•العاملون في مجال التعليم :النظامي وغير النظامي في القيادة والتدريس.

الغرض من األداة

توفير قائمة تحقُّق لإلجراءات الرئيسية وإشارا ٍ
ت إلى موارد لتوظيف المعلمين ،وشروط العمل،
والتدريب ،والدعم واإلشراف بصورة مستجيبة للنوع االجتماعي.
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مقدمة
يضطلع المعلمون ،بمن فيهم المعلمات والقياديات ،بدور حاسم في توفير أماكن تعلم آمنة وواقية وشاملة أثناء حاالت الطوارئ اإلنسانية
واألزمات الممتدة وما بعدها .يمكن أن يساعد التدريب التدريجي المناسب للمعلمين ،واإلدارة ،والتوظيف ،والدعم ،وشروط العمل بشكل
كبير على تحسين المساواة بين الجنسين في المدارس وأماكن التعلم األخرى والمساعدة في وضع معايير للنوع االجتماعي تكون أكثر
ضا التف ّهم،
إيجابية في المجتمع أثناء تعافيه من األزمة .يحتاج المعلمون والمتعلمون إلى دعم من الموظفين اإلداريين الذين يجب عليهم أي ً
والدعم ،والعمل بنشاط من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين.

معلومات أساسية
صا للنساء والفتيات .يمكن لوجود معلمات تحدي أعراف النوع االجتماعي وهيمنة الذكور في مهنة التدريس .في سياقات
يوفر التدريس فر ً
الطوارئ ،قد يكون المعلمون نادرين ،والمتوفر منهم قد يكونون متطوعين .غالبًا ما يكون المعلمون من الذكور الذين تلقّوا تدريبا ً محدودا ً
في المجاالت الموضوعية ،ومراعاة النزاع ،والدعم النفسي االجتماعي .قد يكونون غير قادرين على التدريس بسبب مخاطر السالمة
واألمن ،والنزوح ،واالحتالل المسلح للمدارس أو تدميرها ،والفشل المستمر فيما يتعلق بتخصيص رواتب المعلمين وتوزيعها ،أو ألن
مؤهالتهم غير معترف بها في نظام التعليم ال ُمضيف نظرا ً لكونهم الجئين.
ضا ظروفًا شخصية صعبة وواجبا ٍ
ت للرعاية تؤثر على توفر الوقت الالزم للتدريس ،وروحهم المعنوية ،وتحفيزهم،
قد يواجه المعلمون أي ً
وصحتهم البدنية والعقلية.
ُدخل المعلمون إلى الفصول الدراسية تحيزات متجذرة في الصراع واألعراف الثقافية  -مثل اآلراء السلبية حول تعليم الفتيات،
يمكن أن ي ِ
والمواقف األبوية ،أو قبول العنف القائم على النوع االجتماعي .أظهرت البحوث تزايد كره األجانب والتمييز ضد مجموعات الالجئين
(انظر اإلطار اإلطار  .)5.4.1يمكن أن يؤدي ذلك إلى سلوك مسيء وغير الئق من قِبَل المعلمين والمدربين تجاه المتعلمين .غالبًا ما
يمر مثل هذا السلوك دون رادع بسبب نقص الوعي المجتمعي والمشاركة ،ونقص اإلشراف وغياب مدونات قواعد السلوك للمعلمين فيما
يتعلق بالسلوك المناسب ،وآليات اإلبالغ واإلحالة ،والتدابير العقابية.

 - EiE-Genkitحزمة موارد أساسية حول النوع االجتماعي في التعليم في حاالت الطوارئ |  .5التنفيذ | 166

اإلطار  :5.4.1مثال من اإلكوادور
"في اإلكوادور ،رغم أن الالجئين الكولومبيين يتحدثون نفس اللغة (اإلسبانية) ومعظمهم من نفس الخلفية الدينية (الكاثوليكية
أو المسيحية) ،ال يزال يُنظر إليهم على أنهم مختلفون ويشكلون تهديدًا .تضيف قضايا ال ِعرق والنوع االجتماعي طبقات إضافية
1
من الضعف .وكما أوضح أحد ممثلي األمم المتحدة ..." :ما يحدث هو أن تأثير التمييز يتراكم"
2

في سياقات التعليم في حاالت الطوارئ ،من المرجح أن تواجه األنواع المختلفة من المعلمين تحديات أخرى تؤثر على قدرتهم على
التدريس 2.يجب أن تراعي ممارسات االختيار والتوظيف والدعم واإلشراف وشروط العمل هذه التحديات وأن تُتخذ الخطوات الالزمة
لمعالجتها.
13

في سيناريو اللجوء ،يمكن أن يؤدي توظيف أفراد المجتمع ال ُمضيف للقيام بأدوار التدريس إلى إضفاء الشرعية على استجابة التعليم في
ً
حافزا للتعاون بين الالجئين والمجتمعات ال ُمضيفة ،ما يؤدي إلى تغيير المواقف والسلوكيات حول
حاالت الطوارئ .يمكن أن يُش ّكل ذلك
المساواة بين الجنسين .ومع ذلك ،فإن زيادة كره األجانب والتمييز ضد مجتمعات الالجئين 3يعني أن مثل هذه الخطوات ال تزال تشكل
تحديا ً لمجموعات مختلفة من المعلمين.
14

قوض هذه التحديات فعالية
يبيّن الجدول  5.4.1بعض التحديات المشتركة التي واجهتها مجموعات مختلفة من المعلمين .يمكن أن ت ُ ّ ِ
المعلمين وجودة التعليم ،وتؤثر سلبًا على رفاه المتعلمين والمعلمين.

2

) Mendenhall, M., et al. (2017تعليم الالجئين في المناطق الحضرية :تعزيز السياسات والممارسات من أجل الوصول والجودة والشمول ،كولومبيا :كلية المعلمين بجامعة كولومبيا ،ص .33
تعليم كامبريدج ( )2017موجز أدلّة  :4الجودة والتعلّم .كامبريدج :إدارة التنمية الدولية ( /)DFIDتعليم كامبريدج ،ص.3 .

1
3

) Mendenhall, M., et al. (2017تعليم الالجئين في المناطق الحضرية :تعزيز السياسات والممارسات من أجل الوصول والجودة والشمول ،كولومبيا :كلية المعلمين بجامعة كولومبيا ،ص .33
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الجدول  :5.4.1التحديات الشائعة التي يواجهها المعلمون
التحديات الشائعة التي يواجهها المعلمون من الالجئين ،والمشردين ،و "الباقين"
مهني
•قد ال يكون لدى المعلم مؤهالت أو خبرة في التدريس ،وقد يفتقر إلى

شخصي
•قد يكون المعلم قد واجه تجارب مؤلمة وصعوبات اقتصادية ،أو لديه

التدريب على الدعم النفسي االجتماعي أو مراعاة النزاع .هذا أمر بالغ

تصورات ومواقف تجاه األزمة تتعارض مع قناعات السكان ال ُمضيفين

األهمية بشكل خاص مع زيادة االحتياجات أثناء األزمات.

والالجئين /األقران.

•قد ال تقبل الحكومة ال ُمضيفة معلمين الجئين ألن مؤهالتهم التعليمية
غير معترف بها.
•ال تستطيع أنظمة التعليم ال ُمثقلة باألعباء اإلشراف على المعلمين
وإدارتهم بشكل مناسب ،ما يعني أنها تكافح من أجل توفير تدريب
أساسي في طرق التربية ومدونات قواعد السلوك المستجيبة للنوع
االجتماعي.
•من الصعب تدريس منهج غير مألوف في نظام تعليمي جديد لمتعلمين
متنوعين ،بمن فيهم أولئك الذين تجاوزوا السن بدرجة كبير .كما أن
مواد التدريس والتعلم والكتب المدرسية غالبا ً ما تكون نادرة.

•قد ال يتمكن المعلمون الذين تم نشرهم في المجتمعات ال ُمضيفة الريفية
النائية من السفر يوميًا من منازلهم ،وقد يفتقرون أيضا ً إلى إمكانية
الحصول على أماكن لإلقامة محلياً.
•قد يواجه المعلمون أو أفراد األسرة مشكالت صحية أو إعاقة ال يتوفر
لها دعم طبي.
•يتح ّمل المعلمون مسؤولية أسرهم ورعايتها.
•ال تُدفع رواتب المعلمين في الوقت المحدد.

•يضيف االفتقار إلى البنية األساسية للمدارس المزيد من التحديات أمام
التدريس في البيئات الصعبة.

التحديات المشتركة التي تواجه معلمي المجتمع /البلد ال ُمضيف
مهني
•قد يواجه هؤالء المعلمون اكتظاظ الفصول الدراسية ،ونظام الفترتين،
وتنوع الطالب (اللغة ،والعِرق ،والثقافة ،والدين ،والجنس ،واإلعاقة)،
ونقص التدريب على مراعاة النزاع ،والدعم النفسي االجتماعي،
وتطوير اللغة ،وتكييف المناهج الدراسية.
•قد يُحجمون عن العمل في المخيمات بسبب سوء األوضاع فيها.
•ال تستطيع أنظمة التعليم ال ُمثقلة باألعباء اإلشراف على المعلمين
وإدارتهم بشكل مناسب ،بما في ذلك توفير تدريب أساسي في طرق
التربية ومدونات قواعد السلوك المستجيبة للنوع االجتماعي.

شخصي
•تؤدي أعباء العمل الثقيلة إلى تفاقم التحديات الشخصية القائمة بالفعل.
•قد تتعارض التصورات والمواقف تجاه األزمة مع تلك التي لدى
الالجئين.
•األطفال لديهم تجارب تعليمية أقل إيجابية؛ ما يؤثر على سلوك الفصل
ويخلق ضغو ً
طا على المعلمين.
•ال تُدفَع رواتب المعلمين في الوقت المحدد.
•يتلقى المعلمون الذين ينتمون إلى الالجئين رواتب مختلفة عن المعلمين
من المجتمعات المضيفة ،ما يتسبب في نشوب نزاعات.
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نقاط العمل
قائمة التحقُّق الخاصة بالتوظيف
يمكن لإلجراءات المقترحة أدناه جعل توظيف المعلمين والعاملين في مجال التعليم أكثر استجابة للنوع االجتماعي (وهي تُك ّمل اإلجراءات
العامة التي تنص عليها المعايير الدنيا للشبكة المشتركة بين الوكاالت للتعليم في حاالت الطوارئ ( .))INEE MSحيثما أمكن ،قم بتنفيذ
هذه اإلجراءات بالشراكة مع وزارات التعليم .هذه اإلجراءات ذات صلة باألزمات الحادة والممتدة.
قم بإجراء مسح لمدى توفر المعلمين وموظفي التعليم اآلخرين من السكان المتضررين.
ضع خطة للتوظيف تستجيب للنوع االجتماعي ،مع استهداف ودعم المعلمين والعاملين في مجال التعليم من اإلناث والذكور.
صل مع الجمعيات والقيادات
اعلن على نطاق واسع في المجتمعات المتضررة عن وظائف للمعلمين وغيرهم من العاملين في مجال التعليم .توا َ
من اإلناث والذكور.
تأكد من أن التوصيفات الوظيفية ال تتض ّمن أي محتوى يميز بين الجنسين .على سبيل المثال ،استخدم الضمائر المحايدة أو "هو /هي" في
توصيف الوظائف .تأكد من أن المواصفات الشخصية شاملة وأن متطلبات المهارات األساسية أو الخبرة أو المؤهالت ال تستبعد المرشحين على
أساس جنسهم أو عِرقهم.
تأكد من أن جميع عمليات التوظيف واالختيار شفافة ومراعية للنوع االجتماعي وللنزاع ،وأنها تعكس االلتزام بالتنوع واإلنصاف.
قد تتطلب منك شفافية التوظيف ما يلي:
تضمين نطاق الراتب في اإلعالنات؛
نشر الجدول الزمني لعملية التوظيف؛
توفير المعلومات قبل المقابالت الشخصية في حالة وجود لجنة مقابلة ،مع توضيح أي إعدا ٍد مطلوب قبل المقابلة؛
إعطاء تغذية راجعة عن المقابلة؛
تشكيل لجان اختيار المعلمين باستخدام معايير شفافة والتأكد من أنها تضمأفرادًا من السكان المتضررين (نازحين ،الجئين ،مضيفين)
على أساس المساواة بين الجنسين
يدرك التوظيف ال ُمراعي للنزاع األسباب الجذرية لديناميات النزاع وكيف يمكن أن تؤثر بشكل مختلف على المعلمين والمعلمات عبر المجموعات
المختلفة من السكان المتضررين (حسب حالة النازحين /الالجئين /ال ُمضيفين ،واللغة ،والدين ،والعِرق ،وما إلى ذلك).
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قم بتوظيف المعلمات والعامالت في مجال التعليم بنشاط حيثما أمكن ذلك.
ق ّدِم الحوافز ،عند االقتضاء ،لتشجيع اإلناث على التقدم لوظائف التدريس والتدريب وإدارة التعليم ،أو ات ّ ِبع نظما ً للحوافز أثناء العمل
والتطور الوظيفي .قد تشمل الحوافز:
مثل مسارات التقدم المعتمدة وفقا ً للمؤهالت المهنية
ّ
•رعاية األطفال؛
ُرضعن رضاعة طبيعية الوقت إلرضاع أطفالهن؛
•األماكن اآلمنة التي توفر الخصوصية حيث يمكن أن تُمنح المعلمات الالئي ي ِ
•المساعدة في النقل من وإلى بيئات التعليم ،خاصةً عندما يكون الوصول اآلمن محدودًا؛
•مرافق ومواد إدارة النظافة الصحية أثناء الطمث للمعلمات والمتعلمات.

4

15

و ّ
ظف مساعدات تدريس يمكنهن التعلم والتأ ّهل ليُصبحن معلمات من خالل الوظيفة.
انظر في دعوة المراهقات في سن المدرسة الثانوية أو مقدمات الرعاية الالئي لديهن أطفال للعمل كمعلمات شبه مهنيات ،مع خيار
التأ ّهل في الوظيفة .قد يساعد ذلك في توسيع نطاق تقديم التعليم المجتمعي والتعليم البديل في تعليم الطفولة المبكرة داخل وخارج
مخيمات الالجئين ،وتوفير القوى العاملة الالزمة له .يمكن أن يكون هذا النهج مفيدًا عند وجود نقص كبير في أعداد المعلمين ،وحيث
يكون لدى الشابات فرص أقل للحصول على النقد مقابل العمل.
انظر في قبول المراجع الشفهية من أفراد المجتمع غير المتعلمات و /أو المدرسات السابقات عند البحث عن مراجع لتزكية المعلمات
الالئي لم يتأهلن بعد.
اسمح بإجراء تعديالت مؤقتة على الحد األدنى المقبول لمؤهالت المعلمين.
في البيئات اإلنسانية ،على سبيل المثال ،أدت الدعوة إلى خفض مؤهالت المعلمين (كإجراء مؤقت) إلى تعزيز توظيف المعلمات وم ّكن
استثمارا جيدًا ،حيث تُظهر المؤشرات أن النساء أكثر عرضةً للبقاء في مهنة
الحكومات من تحقيق أهداف القوى العاملة .قد يمثل ذلك
ً
التدريس لفترة أطول 5.في رواندا عام ُ ،1994
ش ِ ّجع طالب الصف الثاني عشر على االلتحاق بمهنة التدريس في التعليم االبتدائي
16

عندما دفعت اليونيسف دُفعَة تحفيزية لمرة واحدة لزيادة أعداد المعلمين .فرص التطوير المهني التي تساعد المعلمين ال ُمعيَّنين في
6

17

المستويات األدنى ليصبحوا مؤهلين تما ًما هي إحدى الطرق للحفاظ على وجود المرأة في التدريس.
و ِّ
ظف المعلمين والعاملين في مجال التعليم من الذكور بشكل نشط في األماكن التي تهيمن فيها المعلمات والعاملين في مجال التعليم..
قد يشمل ذلك سياقات أو سيناريوهات نماء الطفولة المبكرة ،حيث يرتبط ضعف التحصيل لدى األوالد باالفتقار إلى نماذج يُحتذى بها
من الذكور 7.يمكن للمعلمين الذكور دعم األوالد لتغيير معتقداتهم فيما يتعلق بأدوار وهويات الجنسينّ ِ .
عزز تدابير السالمة الحالية
18

لمواجهة مخاوف الوالدين بشأن عمل الرجال في بيئات الطفولة المبكرة.
صا في السابق (على سبيل
َحفِّز المعلمين والمعلمات أو امنحهم حوافز لتدريس المواد أو المستويات التي كان تمثيلهم فيها ناق ً
المثال ،ش ِ ّجع النساء على تدريس الرياضيات والرجال على تدريس فصو ٍل ابتدائية دنيا).

4

منظمة إنقاذ الطفولة ( )2015إدارة النظافة الصحية أثناء الطمث ( .)MHMالمبادئ التوجيهية التشغيلية.

5
6

اليونسكو والمعهد الدولي للتخطيط التربوي ( )2010( )IIEPدلي ٌل لتخطيط التعليم في حاالت الطوارئ وإعادة اإلعمار .الفصل 3.1
المرجع نفسه ،ص 496

7

انظر اليونسكو ،التقرير العالمي لرصد التعليم ( )2018( )GMRورقة السياسات :تحقيق المساواة بين الجنسين في التعليم :ال تنسوا األوالد .نيسان /أبريل.
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قائمة تحقُّق لشروط العمل
يمكن لإلجراءات المقترحة أدناه أن تجعل شروط العمل للمعلمين أكثر استجابةً للنوع االجتماعي (وهي تُك ّمل اإلجراءات العامة التي تنص
عليها المعايير الدنيا للشبكة المشتركة بين الوكاالت للتعليم في حاالت الطوارئ ( .))INEE MSحيثما أمكن ،قم بتنفيذ هذه اإلجراءات
بالشراكة مع وزارات التعليم .هذه اإلجراءات ذات صلة باألزمات الحادة والممتدة.
تأكد من أن ترتيبات العقود تستجيب للنوع االجتماعي للمرشحين من اإلناث والذكور .في حاالت الطوارئ ،قد يتطلب األمر تكييف العقود لتتواءم
مع المسؤوليات الوالديّة للمتعاقدين ،على سبيل المثال من خالل توفير ترتيبات لرعاية الطفل أو دعمها مالياً ،وتوفير الوقت والمرافق للرضاعة
الطبيعية كي تتمكن المرأة من العمل.
يجب أن تكون التعويضات مقابل التدريس على جميع المستويات متساوية للمعلمات والمعلمين .كما هو مذكور في المعايير الدنيا للشبكة
المشتركة بين الوكاالت للتعليم في حاالت الطوارئ ( ،)INEE MSيمكن أن يكون تعويض المعلم نقديًا أو غير نقدي.

8

19

قم بوضع مدونات لقواعد سلوك المعلم تعزز األعراف والمعايير الشاملة والمستجيبة للنوع االجتماعي في العمل .تُع ّد المدونة أداة حيوية في الحد
من مخاطر العنف القائم على النوع االجتماعي المرتبط بالمدرسة ( )SRGBVفي السياقات اإلنسانية.
تأكد من توفر خيارات النقل لمساعدة المعلمين على السفر من وإلى بيئات التعليم حيثما تكون فرص الوصول اآلمن إلى المدارس محدودة.
وفّر سكنا ً آمنا ً يسهل الوصول إليه للمعلمات والمعلمين عند الضرورة.
وفِّر مرافق للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية منفصلة للمعلمين والمعلمات ،بما في ذلك مرافق ومواد إدارة النظافة الصحية أثناء الطمث
للمعلمات.

الجدول  :5.4.2أهمية وجود مدونة لقواعد السلوك لمنع العنف القائم على النوع االجتماعي المرتبط بالمدرسة ()SRGBV

9

20

توجيه ودعم الممارسين

•ساعِد أفراد مهنة التعليم في حل المعضالت األخالقية.

التربويين

•قم بوضع قواعد مهنية واضحة لتوجيه سلوك المعلمين.

حماية التالميذ والمعلمين

•قم بحماية التالميذ من األذى والتمييز والترهيب والمضايقة واإلذالل.

وموظفي المدرسة

•حافظ على مكانة الثقة للمعلمين والموظفين اآلخرين ،دون إساءة استخدام السلطة.
ّ
وعززها.
•سلِّط الضوء على عواقب سوء السلوك

تحقيق درجة عالية من المهنية

•حافظ على نزاهة ،وكرامة ،وسمعة الكادر التعليمي واحترامه لذاته.

التربوية والحفاظ عليها

• ّ
عزز التفاني ،وكفاءة الخدمة ،وااللتزام المهني للكادر التعليمي.
• ّ
عزز الشعور بالهوية المهنية بين المعلمين.

تعزيز ثقة الجمهور في مهنة

•ق ّدِم صورة إيجابية عن المهنة.

التعليم ودعمها

•أ ّكِد على المسؤولية االجتماعية والمساءلة العامة تجاه التالميذ وأولياء األمور والمجتمع.
•هيئ الظروف المواتية لتحقيق أفضل خدمة مهنية ممكنة.

8

انظر المعايير الدنيا للشبكة المشتركة بين الوكاالت للتعليم في حاالت الطوارئ ( ،)INEE NSالمجال  :4المعلمون وغيرهم من موظفي التعليم.

9

اليونسكو وهيئة األمم المتحدة للمرأةُ ،مستش َه ٌد بها في مبادرة األمم المتحدة لتعليم الفتيات ( )2016( )UNGEIنهج يشمل المدرسة بأكملها لمنع العنف القائم على النوع االجتماعي المرتبط بالمدرسة
( :)SRGBVالمعايير الدنيا وإطار الرصد ،ص21 .
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موارد أساسية

مدونة قواعد سلوك المعلم في جنوب السودان لحاالت الطوارئ (.)2012
ص ّممت وزارة التعليم العام واإلرشاد هذه الوثيقة للمعلمين الذين ربما لم يتلقوا تدريبًا مكثفًا على مدونة قواعد السلوك الكاملة.
مدونة قواعد السلوك تستجيب النوع االجتماعي .إنها تحدد الطرق المناسبة التي يمكن للمعلمين من خاللها دعم وحماية
المتعلمين واألقران من الذكور واإلناث ،وتشجيع وإدارة المشاركة في الفصل الدراسي ،وفهم العقوبات المفروضة على عدم
االلتزام بالمدونة.

قائمة تحقّق للتدريب والدعم واإلشراف
يمكن لإلجراءات المقترحة أدناه أن تجعل توظيف المعلمين والعاملين في مجال التعليم أكثر استجابة للنوع االجتماعي (وهي تُك ّمل
اإلجراءات العامة التي تنص عليها المعايير الدنيا للشبكة المشتركة بين الوكاالت للتعليم في حاالت الطوارئ (.))INEE MS
مراجعة مناهج تدريب المعلمين من منظور النوع االجتماعي .تأكد من أن المحتوى يتجنب القوالب النمطية والمعايير الضارة فيما يتعلق بالنوع
االجتماعي .قد ال تكون المراجعة ممكنة في األزمات الحادة ،ولكن يمكن إجراء مراجعات غير رسمية باستخدام المعايير الواردة في اإلطار
.5.4.3
قم بتطوير تدريب مستقل على مراعاة النوع االجتماعي والنزاع كإجراء مؤقت في األزمات الحادة .يمكن دمج ذلك في النهاية في مراجعة رسمية
للمناهج الدراسية ،كما يمكن دمج وحدة النوع االجتماعي في تدريب المعلمين.
 :5.1التعليم ال ُمعجّل والبديل
 :5.3الحماية والرفاه
 :5.5التقييم الذاتي للتدريس والتعلم للمعلمين ومديري المشاريع
 :5.6المناهج ومواد التدريس والتعلم

اإلطار  :5.4.2التنشئة االجتماعية بين الجنسين في المدارس في كاراموجا ،أوغندا
قام مشروع تجريبي نفذته وزارة التعليم واليونيسف بتدريب أكثر من  1,000معلم في المدارس االبتدائية لتعزيز معارفهم
ومواقفهم وممارساتهم بشأن إدارة النزاع والمساواة بين الجنسين .أظهر تقييم لألثر أن هذا النهج تتوفر له إمكانية تغيير
األعراف والسلوكيات السلبية بشأن النوع االجتماعي إذا اقترن بمشارك ٍة مجتمعية على نطاق أوسع.
اليونيسف ووزارة التعليم والعلوم والتكنولوجيا والرياضة ( )MoESTS) (2016التدريب على النوع االجتماعي وبناء
السالم لمعلمي المدارس االبتدائية .دليل التدريب.
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اإلطار  :5.4.3مراجعة منهج تدريب المعلمين
إلى أي مدى يُدمج النوع االجتماعي في برنامج تدريب المعلمين قبل الخدمة أو أثناءها للمرحلتين االبتدائية والثانوية؟
•هل يمكنك إيجاد أمثلة على ما يلي:
•محتوى بشأن النوع االجتماعي في الدورات التدريبية يتعلق بالمتعلم؛
•تنمية مهارات للمعلمين كي يتمكنوا من التدريس بطريقة تستجيب للنوع االجتماعي؛
•محتوى يتناول مواقف المعلمين تجاه األعراف والعالقات بين الجنسين؛
التدريس؛
•مبادئ توجيهية بشأن المساواة بين الجنسين في ممارسة
ٍ
ما الذي يجب أن تتضمنه مناهج تعليم المعلمين بشأن النوع االجتماعي؟
•المواقف والسلوكيات  -فهم كيفية تأثير المواقف السلبية تجاه النوع االجتماعي على ديناميات النوع االجتماعي والتعليم
في الفصل الدراسي (وعلى قدرة الفتيات /األوالد على التعلم بعد انتهاء النزاع)؛
•محتوى المناهج الدراسية  -فهم وتكييف الرسائل والمواد المتحيزة إزاء النوع االجتماعي في المناهج الدراسية؛
صورا أو أنشطة متحيزة إزاء
•مواد التدريس والتعلم  -اختيار وإعداد مواد التدريس والتعلم التي ال تتضمن رسائل أو
ً
النوع االجتماعي؛
•البيئة المدرسية  -إلى أي مدى تجعل البيئة المتعلمين من اإلناث والذكور يشعرون بأنهم مشمولين أو ُمستبعدين.
لالطالع على نظرة عامة أكثر تفصيالً لمراجعة مناهج تدريب المعلمين ذات الصلة باألزمات الممتدة واالنتقال إلى التنمية،
انظر األداة  :21تعميم المساواة بين الجنسين في تعليم المعلمين والتطوير المهني من اليونسكو في بانكوك (.)2019

تأكد من أن اإلشراف والدعم غير تمييزيين ويستجيبان للنوع االجتماعي .قدّم دع ًما متساويًا للمعلمين والمعلمات وغيرهم من العاملين في مجال
درب وو ِ ّجه قادة المدارس لتوفير اإلشراف
التعليم مع اإلقرار باالحتياجات اإلضافية أو المحددة التي قد تكون لكل معلم على حِ َدة حسب كفاءتهّ ِ .
الشامل على المدرسة والمعلمين وتعزيز االنضباط اإليجابي وإدارة الفصل الدراسي.
 :8.2القدرات المؤسسية في مجال النوع االجتماعي للتعليم في حاالت الطوارئ :تقييم قدرات العاملين والقدرات في مجال النوع االجتماعي
استخدم مجموعات أحادية الجنس لدعم األقران في بعض السياقات .يمكن أن تتخذ مجموعات دعم األقران عدة أشكال ،من االجتماعات وج ًها
لوجه ،إلى المشاركة عبر اإلنترنت واألنظمة الرقمية األخرى مثل تطبيق  WhatsAppومجموعات الدردشة عبر البريد اإللكتروني (انظر
اإلطار .)5.4.4
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اإلطار " :5.4.4معلّمون للمعلمين" ،مخيم كاكوما لالجئين ،كينيا
تدعم مبادرة "معلّمون للمعلمين" الالجئين والمعلمين الكينيين لتحسين ممارستهم وتعليم الطالب في مخيم كاكوما لالجئين.
ُج ِ ّرب هذا النموذج في عام  2015بالشراكة مع مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين ،ومعونة الكنيسة الفنلندية ،واالتحاد
اللوثري العالمي .تتخذ المبادرة نه ًجا قائ ًما على األدلة لتطوير الخبرة والمعرفة وتحفيز المعلمين من خالل التدريب والتوجيه
واإلرشاد .إنه نهج متعدد الطبقات ويعمل على مراحل ،ما يسمح للمعلمين الالجئين باستيعاب ما تعلموه في الفصل واختبار
استراتيجيات جديدة تمهيدا ً العتمادها.
يُع ّد التوجيه المتنقل أحد المكونات الرئيسية لبرنامج "معلّمون للمعلمين" .من خالل منصة  ،WhatsAppيرتبط المعلمين
(المتدربين) بمرشد عالمي .هؤالء المرشدون متطوعون من مختلف أنحاء العالم ،ويتمتعون بخبرة كبيرة في مجال التدريس
مستمرا في الوقت الحقيقي لتحديات التدريس اليومية .من خالل الدعم المقدّم من
في الفصول الدراسية .إنهم يقدمون دع ًما
ً
زود برنامج "معلّمون للمعلمين" جميع المتدربين بالهواتف ،ووقت البث ،والبيانات
مؤسست ْي  Safaricomو ّ ،Vodafone
كي يتمكنوا من المشاركة في برنامج التوجيه.
ع ّمم تعليم المعلمين بشأن المساواة بين الجنسين في منهج التوجيه المتنقل.
ُ
اكتشف المزيد في:
المنهج الكامل
معلومات المشروع

أشرك المتعلمين الذكور واإلناث بانتظام في تقييم المعلم (قدر اإلمكان) .يؤدي ذلك إلى تمكين المتعلمين وتعزيز فهم كيفية تأثير بيئات التعلم بشكل
ِ
مختلف على المتعلمين الذكور واإلناث.
تأكد من أن الدعم النفسي االجتماعي للمعلمين يأخذ في االعتبار االحتياجات المختلفة للمعلمين اإلناث والذكور.
 :5.3الحماية والرفاه
شجّع القيادة النسائية في التعليم بنشاط واعمل على تطويرها  -في األدوار التعليمية وغير التعليمية .قدّم الدعم واإلشراف الذي يستجيب للقدرات
الفردية ونقاط القوة التي تحددها ال ُمر َّ
شحات .تأكد من أن القيادة في التعليم في حاالت الطوارئ المستجيب للنوع االجتماعي تعزز الرؤية والقيم
قر باالحتياجات المتنوعة للمتعلمين والمساواة بين الفتيان والفتيات والنساء والرجال.
التي ت ُ ّ
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الرابطة الفلمنكية للتعاون اإلنمائي والمساعدة الفنية ( )VVOBومنتدى التربويات اإلفريقيات ( )2019( )FAWEطرق
التربية المستجيبة للنوع االجتماعي في تعليم الطفولة المبكرة .مجموعة أدوات للمعلمين ومسؤولي المدارس .يوفر القسم 3.1
"أبعاد القيادة المدرسية" إرشادات مفصلة ونصائح عملية تصلح لالستخدام في األزمات الممتدة.
الشبكة المشتركة بين الوكاالت للتعليم في حاالت الطوارئ ( )2019( )INEEمذكرة توجيهية بشأن النوع االجتماعي ،ص.
 ،90-88إرشادات شاملة حول إشراف ودعم المعلمين المستجيب للنوع االجتماعي.

اإلطار  :5.4.5تدريب المعلمين على طرق التربية المستجيبة للنوع االجتماعي ( ،)GRPTTبالن إنترناشيونال كندا في
جنوب السودان
يدمج برنامج "تدريب المعلمين على طرق التربية المستجيبة للنوع االجتماعي" المساواة بين الجنسين في التدريب التربوي
العملي الذي يركز على الطفل .يبني البرنامج مهارات المعلمين لتجنب التحيز إزاء النوع االجتماعي وفهم كيفية معالجة
ً
وحلول عملية للتحديات التي يواجهها
أفكارا
العوائق المتعلقة بالنوع االجتماعي التي تحول دون المشاركة .يوفر التدريب
ً
المعلمون في البيئات منخفضة الموارد ،مثل أعداد الطالب الكبيرة في الفصل والمواد المحدودة للتدريس والتعلم.
تم تكييف برنامج  GRPTTلسياقات الطوارئ عندما اندلع العنف في جنوب السودان في ت ّموز /يوليو .2016
في آيار /مايو  ،2017تم تدريب  67معل ًما من المدارس في بلدة ياي المتأثرة بالنزاع في جنوب السودان على حزمة
برنامج  GRPTTبعد تكييفها.
من األمثلة على تكييف التدريب ما يلي:
•جلسات أقصر
•تكييف أسئلة مناقشة ذات صلة ببيئات األزمات ،مثل مناقشة كيف تتفاوت تجارب الفتيان والنساء والرجال للنزاع؛
•مناقشة حول التحديات أمام تخطيط الدروس أثناء سياق الطوارئ والحلول العملية لذلك .على سبيل المثال ،أثارت هذه
المناقشة التحدي المتمثل في تأثر المعلمين شخصيًا بالنزاع ،والحل المتمثل في إبقاء خطط الدروس بسيطة.
المصدر :الندوة التي نظمتها الشبكة المشتركة بين الوكاالت للتعليم في حاالت الطوارئ ( )INEEعبر الويب عن برنامج
 ،GRPTTتشرين الثاني /نوفمبر 2019

خ ّ
طط لتدريب المعلمين وتوجيههم لتحقيق أقصى قدر من الممارسة وتقليل التعطيل إلى أدنى حد .غالبًا ما يجري تدريب المعلمين في عطالت
نهاية األسبوع لتقليل التأثير على وقت التدريس .يمكن أن يكون لذلك عواقب تتعلق بالنوع االجتماعي على المعلمات الالئي لديهن أعباء عمل
منزلية إضافية .يساعد التحقيق في "الميزانيات الزمنية" للمعلمين ،وتصميم التدريب حول ذلك ،المعلمين على المشاركة بشكل أفضل في التدريب.
سيؤدي تحسين التوجيه من مديري المدارس وزمالئهم المعلمين والمشرفين المحليين إلى دعم الممارسة وتعزيز التدريب خالل ساعات العمل.
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للرصد والتقييم المستجيب للنوع االجتماعي لتدريب المعلمين ودعمهم ،انظر:

 :6.3المؤشرات المستجيبة للنوع االجتماعي للتعليم في حاالت الطوارئ
مراجع إضافية للقراءة

•تعليم كامبريدج ( )2017موجز أدلّة  :4الجودة والتعلّم .كامبريدج :إدارة التنمية الدولية ( /)DFIDتعليم كامبريدج
•الشبكة المشتركة بين الوكاالت للتعليم في حاالت الطوارئ ( )INEE) (2019مذكرة توجيهية بشأن النوع االجتماعي,
الفصل  ،4ص90-77 .
•منظمة بالن إنترناشيونال كندا )2018( .حزمة تدريب للمعلمين على طرق التربية المستجيبة للنوع االجتماعي ،تورنتو:
منظمة بالن إنترناشيونال كندا.
•منظمة إنقاذ الطفولة ( )2018اس َمعوها من المعلمين
•اليونسكو ( )2015دليل للمساواة بين الجنسين في سياسات وممارسات تعليم المعلمين ..باريس :اليونسكو
•اليونسكو في بانكوك ( )2019مجموعة أدوات شبكة النوع االجتماعي في التعليم في آسيا ( :)GENIAتعزيز المساواة
بين الجنسين في التعليم.
• اليونسكو /المعهد الدولي للتخطيط التربوي ( )2009( )IIEPدلي ٌل لتخطيط التعليم في حاالت الطوارئ وإعادة
اإلعمار ..القسم  :3المعلمين والمتعلمين
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 5.5قائمة التقييم الذاتي للتدريس والتعلم للمعلمين
المعايير الدنيا
للشبكة المشتركة
بين الوكاالت للتعليم
في حاالت الطوارئ
()INEE MS
المستخدمون
األساسيون

المجال  :3التعليم والتعلّم
المعيار  - 3عمليات التدريس والتعلم:
تتمحور عمليات التدريس والتعلم حول المتعلم ،وهي تشاركية وشاملة.
المستوى الوطني ،المستوى دون الوطني
•موظفو التعليم على المستوى دون الوطني (المعلمون والمدربون والموظفون الميدانيون)؛
•مديرو التعليم والمتخصصون الفنيون على المستوى الوطني ودون الوطني (لل ِعلم).

الغرض من األداة

توفير قائمة تحقُّق بسيطة للمعلمين العاملين في سياقات التعليم في حاالت الطوارئ
للتقييم الذاتي لمستوى طرق التربية المستجيبة للنوع االجتماعي في فصولهم الدراسية.
يمكن أن تساعد استجابات التقييم الذاتي في تحديد قدرات المعلمين ونقاط قوتهم وأي ثغرات
يحتاجون إلى مزيد من الدعم بشأنها .يجب أن يكون التركيز على تحديد احتياجاتهم .يمكن أن
تكون قائمة التحقُّق طريقة استشارية وتعاونية لتطوير خطة عمل لزيادة ورصد استخدام طرق
التربية المستجيبة للنوع االجتماعي .ال توجد اجابات صحيحة أو خاطئة؛ هذه أداة ٌ لتعزيز النمو.
ضا لمديري مشاريع التعليم في حاالت الطوارئ وموظفي التعليم الحكومي استخدام قائمة
يمكن أي ً
التحقُّق لمراجعة ممارسات الفصل الدراسي (على سبيل المثال ،لمالحظة المعلمين في المجتمعات
ال ُمضيفة) .قد يقوم موظفو التعليم في حاالت الطوارئ بدمج أسئلة حول طرق التربية المستجيبة
للنوع االجتماعي من هذه األداة في أدوات مالحظة المعلمين الحالية التي يُش َّجع استخدامها على
المستويات الوطنية أو اإلقليمية في البلدان.
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مقدمة
في الفصل الدراسي ،قد ّ
يعزز المعلمون التحيزات القائمة بشأن النوع االجتماعي ،أحيانًا عن غير قصد .على سبيل المثال ،قد يطلبون من
األوالد فقط اإلجابة عن األسئلة أو يتوقعون أن تقوم الفتيات بتنظيف وترتيب الفصل الدراسي .يمكن أن تساعد قائمة التحقُّق هذه المعلمين
على نقد ممارساتهم وعاداتهم وجعل التدريس والتعلم أكثر شموالً واستجابةً الحتياجات جميع المتعلمين .كما يمكن أن تساعد المعلمين
على تحديد وإزالة الحواجز المتعلقة بالنوع االجتماعي التي يواجهها المتعلمون.
ضا لزيارات الرصد ووضع مؤشرات لبيئة تعليمية عالية الجودة.
تُع ّد المعايير الواردة في األداة قيّمة أي ً

معلومات أساسية
التعليم الشامل:
•يُدرك أن جميع األطفال يستطيعون أن يتعلموا؛
•يُقر بوجود االختالفات بين األطفال ويحترمها :في العمر ،والجنس ،وال ِعرق ،واللغة ،واإلعاقة ،والحالة الصحية؛
•يُم ِ ّكن الهياكل واألنظمة والمنهجيات التعليمية من تلبية احتياجات جميع األطفال؛
•هو عملية تتطور باستمرار؛
•يهدف إلى خلق مجتمع أكثر شمولية.
يمكن أن تمثل المواقف السلبية أهم عائق يحول دون إدراج األطفال في التعليم .يمكن دعم المعلمين للتحدث والتصرف إزاء التمييز
الناشئ عن المعتقدات االجتماعية والثقافية والدينية التقليدية .على سبيل المثال ،في نيجيريا 1،دعم صندوق ماالال ومنتدى التربويات
األفريقيات ( )FAWEالمعلمات الشابات للتعبير عن مخاوفهن بشأن تعليم الفتيات في سياقات الطوارئ وبناء قدرتهن على الدعوة إلى
التغيير بأمان وفعالية.
21

ضا من المعتقدات حول ما يمكن أو ال يمكن ،أو ما ينبغي أو ال ينبغي ،لبعض األطفال أن يفعلوه .يحتاج المعلمون إلى
قد ينشأ التمييز أي ً
المعرفة والمهارات األساسية لالستجابة الحتياجات التعلم لدى األطفال في الفصل الدراسي .يمكنهم البناء على هذا األساس أثناء تطورهم
كمعلمين.
تستند قائمة التحقُّق أدناه إلى:
•األونروا ( )2017نحو فصول مدرسية تراعي النوع االجتماعي
•إدارة التنمية الدولية ( )DFIDتحدّي تعليم الفتيات ( )2020أداة التقييم الذاتي لمشاريع التدريس والتعلم.

1

)" Yusuf, A (2017أنا أتحدث نيابةً عن الفتيات الالئي ال يستطعن التحدث"
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منتدى التربويات األفريقيات ( )2020( )FAWEمجموعة أدوات طرق التربية المستجيبة للنوع االجتماعي للمعلمين
والمدارس .الطبعة الثانية.

قائمة تحقُّق للمعلمين
•تصلح قائمة التحقُّق هذه لالستخدام والتكييف من ِقبَل المعلمين والمدربين في التعليم في سياقات تعليم الطفولة المبكرة (،)ECE
والمستويات االبتدائية والثانوية والعالية من التعليم في حاالت الطوارئ.
•يجب على المعلمين تقييم مستوى ثقتهم لكل سؤال .مستويات الثقة األربعة هي :واثق جداً ،واثق ،لديه بعض المخاوف ،يحتاج
ضا تعبئة االستبيان أثناء مالحظة المعلمين في
إلى دعم (انظر الجدول  5.5.1لالطالع على األوصاف) .يمكن لموظفي التعليم أي ً
الفصل .يمكنهم مناقشة المعلمين بعد قيامهم بالتقييم الذاتي لمعرفة كيفية االرتباط بين مجموعت ْي اإلجابات.
الجدول  :5.5.1أوصاف مستويات الثقة األربعة
واثق جدا ً

واثق
لديه بعض
المخاوف
يحتاج إلى دعم

صفية.
يستطيع المعلم اإلجابة على األسئلة باإليجاب ويوضح اإلجراءات أو األمثلة المقابلة من الممارسات ال ّ
المعلم لديه رد جيد على األسئلة.
يدرك المعلم أنه ربما ال تزال هناك مجاالت للتحسين.
لدى المعلم شكوك أو مخاوف بشأن قدرته على تنفيذ اإلجراء المقترح.

يدرك المعلم وجود فجوة في المعرفة والمهارات ويحدد حاجةً إلى الدعم.
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الجدول  :5.5.2قائمة تحقُّق للتقييم الذاتي للمعلمين
بيئة المدرسة /التعلم
مستوى الثقة

سؤال
هل يتعلم األوالد والبنات في أماكن تعلم آمنة وواقية؟
إذا لم يكن األمر كذلك ،ما هي التدابير التي يمكن اتخاذها لمعالجة الثغرات؟
مثال
موقع المدرسة هو مكان آمن ،في متناول الفتيات والفتيان ،بما في ذلك ذوي االحتياجات الخاصة .يُشجَّع جميع المتعلمين بنشاط
على الحضور والمشاركة واإلنجاز في التعلم .على سبيل المثال ،بعد األزمة ،تم اغتنام الفرص لتقديم الدعم النفسي االجتماعي
لألطفال في المناهج الدراسية ،وأُنشئت مرافق للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية منفصلة للجنسين من المتعلمين
والمعلمين.
 :5.2المرافق والخدمات
 :5.3الحماية والرفاه

مستوى الثقة

سؤال
هل تتوفر أنشطة ترفيهية ممتعة ومألوفة وآمنة للفتيات والفتيان؟
يمكن أن تساعد هذه األنشطة في توفير وتعزيز الدعم النفسي والرفاه أثناء األزمات وما بعدها.
مثال
أقِم النوادي الرياضية وشجّع اإلناث والذكور على المشاركة .على سبيل المثال ،تأكد من أن الفتيات يمكنهن المشاركة في ألعاب
الكرة (كرة القدم ،وكرة السلة ،وما إلى ذلك) وأن األوالد يمكنهم المشاركة في نوادي الرقص .ال ِ ّ
تعزز القوالب النمطية .تأكد من
أن األلعاب الترفيهية مناسبة للعمر .في باميان ،أفغانستان 2،أنشأت اليونيسف أندية للكرة الطائرة وكرة القدم للفتيات لمساعدتهن
22

على التعافي من تجاربهن مع العنف القائم على النوع االجتماعي في المنزل.
مستوى الثقة

سؤال
هل تُم ِ ّكن ترتيبات الجلوس الفتيات والفتيان من التعاون والتعلم معًا ،فضالً عن التعلم من المعلم؟
مثال
رتب المكان بمرونة لتشجيع العمل الجماعي بين األوالد والبنات .على سبيل المثال ،رتب المكاتب على شكل حرف  Uأو مقاعد
جماعية معًا .يمكن أن ينجح هذا األسلوب بصورة خاصة مع المراهقين وطالب التعليم العالي.
بالنسبة لسياقات تعليم الطفولة المبكرة ،يمكن أن يجلس البنات واألوالد على حصائر في دائرة أو يُج ّمعوا معًا في ف َِرق تعلّم صغيرة
للعمل في المشاريع.
ال تتوفر األماكن دائ ًما ،خاصةً في مخيمات الالجئين .هل يمكن تجميع المتعلمين بطرق مختلفة ،والخلط بين الجنسين وتوفير
صفية للتنقل وتغيير المقاعد بين الجلسات المختلفة؟ على سبيل المثال ،قد تستطيع ببساطة أن تطلب من المتعلمين
الفرص لألفواج ال ّ
أن يستديروا ويعملوا مع المتعلمين الجالسين خلفهم من أجل التغيير.

2

اليونيسف (" )2010تعزيز تمكين الفتيات من خالل الرياضة في أفغانستان"
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نهج التدريس /المشاركة
معتقدات /مواقف المعلم
مستوى الثقة

سؤال
هل تطلب من الفتيات والفتيان المشاركة في الفصل بالتساوي؟
مثال
اطلب من الفتيات والفتيان اإلجابة عن األسئلة وعرض آرائهم والتصرف بنا ًء على ما يقولونه .راعِ التناوب حسب النوع
االجتماعي.

اختر األسماء عشوائيًا من صندوق أو قبعة لتشجيع المشاركة المتساوية .كافئ المشاركين بالثناء والتشجيع لك ٍّل من الفتيات والفتيان.
هل تمنح الفتيات والفتيان نفس مهام الفصل /المدرسة؟ على سبيل المثال ،هل ينظف األوالد أيضًا حجرة الدراسة ،وهل تقود
الفتيات أيضًا نادي الفصل؟
مستوى الثقة

سؤال
هل تستخدم تقنيات التعزيز اإليجابية؟
مثال
امتدح المتعلمين عندما يُظهرون سلو ًكا جيدًا في أدوار النوع االجتماعي (مثل تخصيص أدوار متساوية بين الجنسين في العمل
الجماعي والتعاون اإليجابي بين الفتيات والصبيان) .يمكن أن يعزز ذلك عالقات النوع االجتماعي اإليجابية في الفصل الدراسي.

مستوى الثقة

سؤال
هل تش ِ ّجع الفتيان والفتيات على العمل معًا وعلى قدم المساواة في مجموعات؟
مثال
ضع قواعد صفّية للعمل الجماعي تضمن مشاركة المجموعات مختلطة الجنس على قدم المساواة.
كحافز لمشارك ٍة أوسع.
امنح نقاطا ً للمشاركة للمجموعات واألفراد
ٍ
إذا كانت الفتيات يلعبن بالدمى واألوالد بقوالب من الطوب في سياقات تعليم الطفولة المبكرة ،فشجّعهم على اللعب معًا .على سبيل
المثال ،يمكنهم تصميم وبناء منز ٍل للدمى وجعل الدمى تقوم ببعض البناء.

مستوى الثقة

سؤال
هل تُكلِّف الفتيات والفتيان بمهام في الفصل تتجنب القوالب النمطية للنوع االجتماعي؟
مثال
راعِ التناوب في األدوار للفتيان والفتيات في مجموعات .قم بإنشاء أدوار مثل "قائد المجموعة" و "الباحث" و "منظف الفصل
الدراسي" و "الكاتب" ،واسمح لك ٍّل من الفتيات والفتيان بشغل كل دور.

مستوى الثقة

سؤال
هل تتأكد من تجنّب القوالب النمطية للنوع االجتماعي عند ثنائك على المتعلمين؟
مثال
على سبيل المثال ،هل تتجنب الثناء على الفتيات لكونهن "لطيفات" أو على األوالد لكونهم "شجعان"؟
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مستوى الثقة

سؤال
هل تستخدم لغة شاملة في تدريسك ،وتتحدى القوالب النمطية للنوع االجتماعي عندما تظهر في لغة المتعلمين ومواقفهم؟
مثال
عند الحديث عن المهن ،تجنّب الصور النمطية .يمكنك قول أشياء مثل" :اعتنى الممرض بمرضاه" ،أو "أجرت العالِمة بحثها".
يمكن أن يرفع التعزيز اإليجابي لهذه الرسائل من تطلعات الفتيات ويُط ِبّع الشمول.
إذا كانت الكتب والمواد الدراسية تحتوي على صور نمطية للنوع االجتماعي ،فاستخدمها كنقاط مناقشة مع المتعلمين .اسأل لماذا قد
تكون الصور النمطية غير مناسبة و /أو مسيئة ،وتحدّث عن التوقعات المتعلقة بالنوع االجتماعي لدى المتعلمين عن أنفسهم .يمكن
أن ينجح هذا األسلوب بصورة خاصة مع المراهقين والشباب والشابات.
مع األطفال األصغر سنًا ،تد ّخل عندما يُثنِي ضغط األقران المتعلم عن استكشاف أدوار مختلفة للنوع االجتماعي.

مستوى الثقة

سؤال
هل تتجنب استخدام المصطلحات المتعلقة بالنوع االجتماعي ما لم يكن ذلك ضروريًا؟
مثال
على سبيل المثال ،يمكنك اإلشارة إلى "األشخاص" أو "األطفال" بدالً من "الرجال" أو "الفتيات".

مستوى الثقة

سؤال
هل تتجنب التعميم فيما يتعلق باألوالد والبنات إال إذا كان ذلك ضروريًا؟
مثال
على سبيل المثال ،هل تتجنب قول "األوالد هكذا " ،"...الفتيات هكذا "...
معتقدات /مواقف المتعلمين

مستوى الثقة

سؤال
هل تتحدى بنشاط المتعلمين الذين يستخدمون لغة متحيزة إزاء النوع االجتماعي؟
مثال
على سبيل المثال ،إذا قال أحدهم لصبي "إنك تبكي مثل البنت" ،أو قال لفتاة "ال يمكنك لعب كرة القدم" ،يمكنك استغالل هذا
الموقف كفرصة إيجابية لتعليم األطفال والشباب عن القوالب النمطية للنوع االجتماعي .يمكنك مناقشة من أين تأتي الصور
النمطية ،ولماذا تُستخدم ،وما الذي يمكننا فعله لتحديها.

مستوى الثقة

سؤال
هل تناقش تقسيم السلطة ،أو يكون لك رد فعل مع أي تكريس للعالقات غير المتكافئة عندما يعمل األوالد والبنات معًا؛ وهل تقترح
طرقا ً أكثر إنصافًا للعمل؟
مثال
على سبيل المثال ،إذا كان األوالد يسيطرون على المناقشات ،عليك التدخل والتنويه لذلك .ش ِ ّجع الفتيات بنشاط على المشاركة .إذا
ً
تفاعل بسبب األعراف الثقافية ،فتحدث إلى الفصل حول كيفية إيجاد طرق أفضل إلشراك الفتيات (على سبيل
كانت الفتيات أقل
المثال ،استخدام مجموعة عمل أصغر لبناء ثقة الفتيات).

 - EiE-Genkitحزمة موارد أساسية حول النوع االجتماعي في التعليم في حاالت الطوارئ |  .5التنفيذ | 182

مستوى الثقة

سؤال
هل تدعم الفتيان والفتيات للعمل معًا في المهام عندما يكون هذا النوع من التعاون غير مألوف لديهم؟
مثال
على سبيل المثال ،في معسكر أو مكان آخر حيث ال يعتاد الفتيان والفتيات على التعلم معًا ،هل يمكنك السماح لألطفال بممارسة
األلعاب والتعرف على بعضهم البعض قبل التركيز على مهام التعلم؟ هل تجيد استخدام أساليب كسر الجمود؟

مستوى الثقة

سؤال
هل بمقدورك التحدث إلى أولياء األمور حول أهمية وحقوق التعليم للفتيات والفتيان؟ إذا لم يكن األمر كذلك ،فما هي العوائق؟
مثال
على سبيل المثال ،هل يمكنك االتصال بلجان إدارة المدرسة (أو مكان التعلم) ( )SMCsأو جمعيات أولياء األمور والمعلمين
( ،)PTAsأو استخدام اجتماعات التشاور مع الوالدين إلثارة القضايا بشأن أبنائهم وبناتهم الذين يحضرون المدرسة أو ال
يحضرونها؟
هل يمكنك التحدث إلى أولياء األمور حول مسارات انتقال الفتيات والفتيان إلى مستويات أعلى من التعليم و /أو التدريب،
والخيارات المتاحة في سياق األزمة؟ (انظر اإلطار  5.5.1للتعرف على استراتيجيات بعض المعلمين في التعامل مع أولياء
األمور).
محتوى التدريس والتعلم

مستوى الثقة

سؤال
هل تواجه الفتيات والفتيان عوائق محددة في التعلم؟
كيف يمكنك العمل مع المدرسة إلزالة هذه الحواجز وتعزيز وصول الفتيات والفتيان؟
مثال
يمكن لمجموعة من العوامل االقتصادية واالجتماعية والثقافية والجغرافية أن تحول دون مشاركة الفتيات والفتيان والنساء والرجال
في مختلف مستويات التعليم .تشمل هذه العوامل ارتفاع معدالت العنف القائم على النوع االجتماعي المرتبط بالمدرسة والزواج
المبكر نتيجةً لألزمات ،وزيادة الطلب على عمالة األوالد الناجم عن انعدام األمن االقتصادي بسبب األزمات ،وخطر تجنيد األطفال
في الجماعات المسلحة وهم في طريقهم إلى المدرسة.
مقدمة
هناك العديد من الطرق التي يمكن للمعلمين من خاللها دعم األطفال الذين تركوا المدرسة .هذا أحد األمثلة :تفاعل مع أولياء األمور
عبر جمعيات أولياء األمور والمعلمين ( /)PTAsلجان إدارة المدرسة ( )SMCsأو لمناقشة أسباب استبعاد الفتيات والفتيان من
التعليم وطرق معالجة ذلك .قد تشمل الحلول التواصل مع السلطات للدعوة إلى برنامج "لجسر الفجوة" لألطفال الذين يحتاجون إلى
اللحاق بالركب قبل أن يتمكنوا من العودة إلى التعليم النظامي.
 :7ال ُمساءلة أمام السكان المتضررين
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مستوى الثقة

سؤال
هل أجريتَ مراجعة من منظور النوع االجتماعي للمناهج ومواد التدريس والتعلم للتأكد من أنها مستجيبة للنوع االجتماعي؟
مثال
خلوها من التحيز بشأن النحو
على سبيل المثال ،هل قام المعلمون والمدير في مركز التعلم بمراجعة المناهج الدراسية للتحقق من ّ
االجتماعي؟ هل اتفقوا على طرق إلزالة التحيز بشأن النحو االجتماعي من التدريس و /أو وجدوا طرقًا لمواجهة مثل هذا التحيز
ومواجهته في مواد التدريس والتعلم؟
 :5.6المناهج ومواد التدريس والتعلم

مستوى الثقة

سؤال
هل يتوفر لديك فهم لكيفية تأثر تعلم الفتيات والفتيان للقراءة والكتابة والحساب بالعوائق المتعلقة بالنوع االجتماعي التي تحول دون
الوصول إلى التعليم؟
مثال
على سبيل المثال ،في بعض السياقات ،قد تواجه الفتيات عوائق أكبر في تعلم موضوعات محددة (على سبيل المثال ،في األماكن
التي يرى فيها الناس الرياضيات واألرقام على أنها موضوعات "ذكورية") .قد تكون الفتيات قد استُبعِدهن من التعليم قبل األزمة
وقد يحتجن إلى دعم إضافي للّحاق بأقرانهن من الذكور أو قد يحتجن إلى توفير بدي ٍل من خالل برنامج للتعلم ال ُمعجّل .قدّم دعما ً
يالئم االحتياجات المتباينة للمتعلمين.
 :5.1التعليم ال ُمعجّل والبديل

مستوى الثقة

سؤال
هل تدمج مهارات الحياة والصحة /الحقوق الجنسية واإلنجابية وتعليم السالم في التعليم الذي تقدمه؟
مثال
خطط لذلك بالتشاور مع الزمالء والمعلمين وممثلي الطالب من اإلناث والذكور لضمان اتباع نهج متماسك.
 :5.6المناهج ومواد التدريس والتعلم
 :5.1التعليم ال ُمعجّل والبديل

مستوى الثقة

سؤال
هل يتيسّر إقامة مكان آمن للفتيات حيث يمكنهن مناقشة القضايا التي ته ّمهن ،مثل الصحة اإلنجابية؟ هل يمكن إقامة مكان مماثل
لألوالد في نفس المبنى؟
مثال
على سبيل المثال ،هل يمكنك عقد جلسات في غرفة خاصة أو منفصلة أو جانبية بها أبواب يمكن إغالقها ،أو إيجاد طرق لجدولة
استخدام مجموعات من الذكور واإلناث لنفس المكان في أوقات مختلفة؟
تحدّث إلى الفتيات والفتيان بشأن األماكن التي ينبغي إقامتها ،والتي ستكون آمنة وداعمة الحتياجاتهم.
 :5.6المناهج ومواد التدريس والتعلم
 :5.2المرافق والخدمات
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الترتيبات المؤسسية
مستوى الثقة

سؤال
هل تضمن المدرسة أو مكان التعلم توفير الفرصة لألوالد والبنات للمشاركة في صنع القرار؟
مثال
سِق إشراك مجلس المتعلمين مع هياكل إدارة المدرسة مثل لجان إدارة المدرسة
قم بإنشاء مجلس للمتعلمين بتمثي ٍل متسا ٍو للجنسين .ن ّ
( )SMCsأو جمعيات أولياء األمور والمعلمين (.)PTAs

مستوى الثقة

سؤال
هل يوجد لدى المدرسة أو مكان التعلم مدونة لقواعد السلوك تؤكد على قيم المساواة بين الجنسين واالندماج والتنوع؟ إذا لم يكن
األمر كذلك ،فهل يمكن وضع مثل هذه المدونة؟
مثال
وضع مدونة لقواعد السلوك للمعلمين والمتعلمين ،بالتشاور مع مجلس المتعلمين ،والتي تكرس قيم المساواة بين الجنسين والشمول.
 :5.4توظيف المعلمين ودعمهم

موارد أساسية

فريق العمل العالمي إلنهاء العنف القائم على النوع االجتماعي المرتبط بالمدرسة ( )2018نهج يشمل المدرسة بأكملها
لمنع العنف القائم على النوع االجتماعي المرتبط بالمدرسة ( :)SRGBVالمعايير الدنيا وإطار الرصد.
تتضمن هذه الوثيقة نصائح وإرشادات مفيدة حول دور األطفال والشباب في جعل أماكن التعلم آمنة وداعمة ومالئمة
الحتياجاتهم.
ص ِ ّمم ملصقًا مع األوالد والبنات لتثبيته على الحائط .يجب أن يُظهر
لألطفال في سياقات تعليم الطفولة المبكرة (َ ،)ECE
الملصق جميع األطفال يلعبون معًا ،بما في ذلك األوالد والبنات وهم يلعبون بألعاب "غير تقليدية" .أظ ِهر الفتيات والفتيان
ممسكين بأيدي بعضهم البعض .اختر "نحن أصدقاء" عنوانًا للملصق ،وتحدث عن اللطف والصداقة واحترام ومساعدة
بعضنا البعض.
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اإلطار  :5.5.1استراتيجيات من المعلمين إلشراك أولياء األمور

3
23

ع أولياء األمور لحضور معرض التوظيف المدرسي .هذه فرصة لتثقيف أولياء األمور حول أهمية السماح ألبنائهم
•اد ُ
وبناتهم بإكمال دراستهم ومتابعة التعليم العالي.
• ّ
نظم اجتماعات مع أولياء األمور لتشجيعهم على تجنّب تكليف أطفالهم بالمهام في المنزل على أساس النوع االجتماعي.
• ّ
نظم ندوات ألولياء األمور بشأن المساواة بين الجنسين ،وذلك بالتعاون مع مستشاري المدرسة.
•اعمل مع أولياء األمور لتعزيز دور اآلباء في دعم وتربية األطفال وتشكيل شخصياتهم.
•ش ِ ّجع أولياء األمور على دعم أحالم أطفالهم .على سبيل المثال ،إذا أراد طالب أن يصبح محامياً ،يمارس الوالدان نداءه
بالمحامي فالن [اسمه األول] لإلبقاء على حلم الطفل حيا ً في مخيلته.
•اعقد اجتماعات بين المعلمين وأولياء األمور بانتظام لبناء الثقة مع أولياء األمور ومناقشة االستثمار في تعليم أطفالهم.
ع الفتيات والفتيان وأولياء أمورهم للحضور.
•رتّب مناقشات جماعية مركزة مع القيادات النسائية الناجحة ،واد ُ
مبكرا أو ً
حمل .على سبيل
تعاون مع أولياء األمور والمعلمين لتقديم مساعدة خاصة للفتيات الالتي قد يواجهن زوا ًجا
ً
• َ
المثال ،قدّم إرشادات حول ما ينبغي فعله إذا تغيبت الفتيات عن المدرسة .اعرض إعادة جدولة اختباراتهن أو تنظيم
ّ
يتمكن من إنهاء تعليمهن الثانوي.
أنشطة تعليم عالجية كي
•قم بتشكيل وصيانة لجان إدارة المدرسة ( )SMCsأو جمعيات أولياء األمور والمعلمين ( )PTAsلتنفيذ االستراتيجيات
المذكورة أعاله .تأ ّكد من تحقيق التوازن بين الجنسين في عضوية وقيادة تلك الهيئات.

3

المصدر :مقتبس من مجلس البحوث والتبادل الدولي ( ،)IREXعام  2016إنشاء بيئات تعلّم داعمة للفتيات والفتيان :دليل للمعلمين ،ص8 .
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الجدول  :5.5.3سلسلة النوع االجتماعي  -أمثلة على الممارسة في الفصول الدراسية

تمييز /عدم مساواة بين الجنسين
ال تُدعى الفتيات عمدًا لإلجابة على األسئلة في الفصل.
حياد إزاء النوع االجتماعي
المعلم غير مدرك ألن األوالد يسيطرون على المشاركة في الفصول الدراسية.

إدراك /مراعاة النوع االجتماعي
يدعو المعلم الفتيات لإلجابة على األسئلة في الفصل ،ما يضمن االهتمام المتساوي للفتيات والفتيان.

استجابة للنوع االجتماعي
يفهم المعلم االحتياجات الفردية ويحللها ويضبط التدريس وفقًا لذلك .يأخذ المعلم النوع االجتماعي بعين االعتبار،
ويضمن فرصا ً متكافئة ونتائج متساوية.

إحداث تغيّرات تحويلية بشأن النوع االجتماعي
الفتيات والفتيان متعاونون بشكل وثيق في الفصل ،ويشاركون بنشاط في العمل الجماعي والمناقشات على قدم
المساواة.

مراجع إضافية للقراءة
•تقدم الشبكة المشتركة بين الوكاالت للتعليم في حاالت الطوارئ ( )INEEمجموعة من الموارد للمعلمين (الحظ أن هذه
الموارد ليست بالضرورة مستجيبة للنوع االجتماعي أو تحقق تغيّرات تحويلية بشأن النوع االجتماعي).
•الشبكة المشتركة بين الوكاالت للتعليم في حاالت الطوارئ ( )2019( )INEEمذكرة توجيهية بشأن النوع االجتماعي  ،ص.
.77-68
•مجلس البحوث والتبادل الدولي ( )2016( )IREXإنشاء بيئات تعليمية داعمة للفتيات والفتيان (متوفرة باللغتين الفرنسية
واإلنجليزية).
•منتدى التربويات األفريقيات ( )2020( )FAWEمجموعة أدوات طرق التربية المستجيبة للنوع االجتماعي للمعلمين
والمدارس .الطبعة الثانية.
•الرابطة الفلمنكية للتعاون اإلنمائي والمساعدة الفنية ( )VVOBمنتدى التربويات اإلفريقيات ( )2020( )FAWEطرق
التربية المستجيبة للنوع االجتماعي في تعليم الطفولة المبكرة.
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 5.6المناهج ،ومواد التدريس والتعلم
المعايير الدنيا
للشبكة المشتركة
بين الوكاالت للتعليم
في حاالت الطوارئ
()INEE MS

المستخدمون
األساسيون

المجال  :3التعليم والتعلّم
المعيار –  1المناهج
تُستخدم المناهج ذات الصلة الثقافية واالجتماعية واللغوية لتوفير التعليم النظامي وغير النظامي
المناسب للسياق المحدد واحتياجات المتعلمين.
المستوى الوطني ،المستوى دون الوطني
•مديرو برامج التعليم في حاالت الطوارئ :الحكومة ،منظمات المجتمع المدني؛
صصون ،والمسؤولون ،والمحللون في مجال
•مستشارو التعليم في حاالت الطوارئ ،والمتخ ّ
صصون الفنيون في مجال المناهج؛
التخطيط ،والمتخ ّ
•ر ّكز منسقو فرق عمل التعليم في حاالت الطوارئ واللجان الفرعية على المناهج الدراسية؛
•موظفو التعليم على المستوى دون الوطني ،بما في ذلك المعلمين.

الغرض من األداة

توفير إرشادات وأمثلة لجعل مناهج التعليم في حاالت الطوارئ ومواد التدريس والتعلم أكثر
استجابةً للنوع االجتماعي في تصميمها ومحتواها واستخدامها.
تستند هذه األداة إلى المعايير الدنيا للشبكة المشتركة بين الوكاالت للتعليم في حاالت الطوارئ
( )INEE MSبشأن التعليم والتعلم وهي ُمقتبسة منها ،وشبكة  )2019( INEEمذكرة توجيهية
بشأن النوع االجتماعي ,،الفصل  .3.1توفر هذه األداة أمثلة وموارد محددة الستكمال هذه الوثائق
األكثر تفصيالً.
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مقدمة
صا لمراجعة محتوى وموارد المناهج الدراسية وتقويتها و"إعادة بنائها بشكل أفضل" أثناء حاالت الطوارئ
يمكن أن توفر األزمات فر ً
بدور حاسم في قيادة عمليات إصالح المناهج الدراسية والتأكد من أن
اإلنسانية واألزمات المستمرة وفي أعقابها .تضطلع وزارات التعليم
ٍ
فرص التعلم تعزز المعايير األكثر استجابةً للنوع االجتماعي.

معلومات أساسية
المناهج
يمكن ،وينبغي ،أن تتم مراجعة المناهج الدراسية في حاالت الطوارئ الحادة واألزمات الممتدة إن أمكن .غالبًا ما يؤدي الفشل في مراجعة
محتوى المناهج التي يُحتمل أن تكون تحريضية وإقصائية إلى تأجيل التغيير لسنوات عديدة 1.يمكن أن يؤدي استخدام الفرص لصنع
القرار الشامل والتشاركي أثناء التعافي المبكر إلى تغيّرات إيجابية في المناهج الدراسية ،ما يجلب فوائد تتجاوز أماكن التعلم .وتشمل هذه
المزايا دعم التغيّرات في األعراف االجتماعية لتعزيز المساواة بين الجنسين.
ً
متحيزا و "يتخذ موقفا ً من النوع االجتماعي" ،حين يعزز
يمكن أن يكون محتوى المناهج
أدوارا معينة وقوالب نمطية لك ٍّل من الجنسين،
ً
وأوجها ً لعدم المساواة بين اإلناث والذكور .قد يحتاج محتوى المناهج وطرق التدريس إلى تعديل للتأكد من أنها مستجيبة للنوع االجتماعي
وشاملة .من المرجح جدًا أن يحتاج المعلمون إلى الدعم في هذا المجال .على سبيل المثال ،قد يحتاج المعلمون إلى زيادة وعيهم بهذه
القضايا والتفكير في تحيّزاتهم الخاصة .وقد يحتاجون إلى إرشادات حول كيفية تحدي القوالب النمطية للنوع االجتماعي في المناقشات مع
المتعلمين وكيفية تعليم المساواة بين الجنسين وقيم الشمول.

 :7ال ُمساءلة أمام السكان المتضررين
 :5.5التقييم الذاتي للتدريس والتعلم للمعلمين ومديري المشاريع
 :5.4توظيف المعلمين ودعمهم
 :8.2القدرات المؤسسية في مجال النوع االجتماعي للتعليم في حاالت الطوارئ :قدرات العاملين والقدرات في
مجال النوع االجتماعي

1

) Hodgkin, M. (2007التفاوض على التغيير :التصميم التشاركي للمناهج في حاالت الطوارئ .القضايا الحالية في التربية المقارنة ،كلية المعلمين ،جامعة كولومبيا .المجلد ،)2( 9 .ص.44-33 .
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نقاط العمل
حيثما أمكن ،ينبغي أن تقود سلطات التعليم الوطنية مراجعة أو تطوير أو تكييف المناهج الدراسية النظامية .يجب
أن يشمل ذلك جميع أصحاب المصلحة المعنيين ،بما في ذلك السكان المتضررين ،والحكومة ،والجهات المانحة،
وشركاء المجتمع المدني من ذوي الخبرة والقيادة في تعليم الفتيات والنساء وتعلّمهم.

يجب أن يشارك منسقو النوع االجتماعي ،أو ممثلو وحدات النوع االجتماعي ،أو لجان النوع االجتماعي من
وزارات التعليم ،أو مجموعات التعليم ،أو مجموعات التعليم المحلية في عملية المراجعة لضمان أن تكون المناهج
الدراسية مستجيبة للنوع االجتماعي .يجب على مجموعات الخبراء في الموضوع مراجعة مجاالت المحتوى
الرئيسية للمناهج الدراسية .تأكد من أن مفهوم النوع االجتماعي ال يقتصر على الفتيات والنساء.

إذا كانت مجموعات النازحين ال تتحدث اللغة المستخدمة في المدرسة ،فستكون هناك حاجة إلى اتفاق ومواد
للسماح بتدريسهم بلغتهم األم .قد تقل فرص وصول الفتيات إلى اللغة السائدة إذا ّ
كن في المنزل مقارنةً بالفتيان.
يجب تدريس اللغة السائدة كلغة ثانية .قد تقاوم الحكومة تعليم اللغة السائدة لتثبيط االستيطان .ستكون هناك حاجة
إلى التعاون والتفاوض للتوصل إلى الممارسات الجيدة.

والمقررات والكتب المدرسية ،من خالل
في األزمات التي طال أمدها ،قم بإعداد برنامج عمل لتجديد إطار المناهج
ّ
عملية تشاورية تشمل جميع أصحاب المصلحة ،بما في ذلك منسّقي النوع االجتماعي ،ومندوبات عن اتحادات
وجمعيات المعلمين النسائية.

في حاالت ما بعد الصراع ،ضع أهدافًا للمهارات والمفاهيم والقيم السلوكية التي تدعم المساواة بين الجنسين،
والسالم ،وحقوق اإلنسان ،والشمول ،والمواطنة النشطة.
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إصالح المناهج :جنوب السودان
تم تنقيح المناهج الدراسية بشكل شامل في جنوب السودان في سياق األزمات المستمرة التي طال أمدها والتصعيد الدوري للصراع
العنيف .يتضمن اإلطار الوطني للمناهج ( )2015محتوى ُمح ّدثًا ومالئ ًما ومتوازنًا ،يركز على جميع المجاالت الدراسية ويتوافق مع
المعايير والتوقعات الدولية .يغطي اإلطار نماء الطفولة المبكرة ،و  12عا ًما من التعليم األساسي ،فضالً عن التعليم البديل .يدمج إطار
المناهج المساواة بين الجنسين كمسألة شاملة ،ويُظهر بوضوح أن المناهج تُطبّق بالتساوي على المتعلمين من الذكور واإلناث.

اإلطار  :5.6.1المساواة بين الجنسين كما حددها إطار المناهج الوطنية لجنوب السودان
تُطبق المناهج على قدم المساواة على المتعلمين من الذكور واإلناث .ال يوجد موضوعات دراسية تنطبق على نوع اجتماعي
واحد فقط.
ينبغي أن تضمن المدارس تمتع جميع المتعلمين على قدم المساواة بالوصول إلى المناهج الدراسية ،بغض النظر عن النوع
االجتماعي .لهذا تحتاج المدارس إلى النظر في:
•تقديم الدعم والتشجيع للفتيات والفتيان على قدم المساواة.
•ضمان تجنّب القوالب النمطية للنوع االجتماعي والتصدي لها.
•وضع توقعات عالية بنفس القدر للفتيات والفتيان.
•التأكد من أن المدرسة ترحب بك ٍّل من الفتيات والفتيان.
•ضمان االستماع إلى الفتيات والفتيان باحترام ومنحهم الفرصة الكاملة للمساهمة في الدروس.
•تشجيع الفتيات على الحضور ودعمهن لتحقيق ذلك.
تقديم كل التشجيع للفتيات لمساعدتهن على إكمال حياتهن التعليمية بنجاح.
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الجدول  :5.6.1أسئلة لتوجيه مراجعة المناهج
أسئلة لتوجيه مراجعة المناهج
ما هي أهداف المناهج من حيث تعزيز المساواة بين الجنسين؟

أمثلة
•علي سبيل المثال" :معرفة وفهم المساواة بين الجنسين".
(انظر أدناه لالطالع على اقتراحات ألهداف التعلم لمستويات التعليم
المختلفة).
•يمكن وضع األهداف المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في المواد الدراسية
"الحاملة" ،مثل التثقيف الصحي ،وعلم االجتماع ،والدراسات الدينية،
والجغرافيا.

ما هي الكفاءات المحددة ذات الصلة بتحقيق المساواة بين الجنسين؟

•علي سبيل المثال:
	-األطفال يُقدّرون أنفسهم واآلخرين؛
	-اللعب بشكل إيجابي معًا (تعليم الطفولة المبكرة)؛
	-االلتزام بمبادئ المساواة بين الجنسين؛
	-فهم البناء االجتماعي للنوع االجتماعي ،وعدم المساواة بين الجنسين
واآلثار المترتبة عليها (المرحلة الثانوية).

كيف يُقيّم التعلّم بشأن المساواة بين الجنسين؟

•علي سبيل المثال:
	-المالحظات؛
	-التقييمات النظامية مقابل أهداف التعلم.

هل ت َّ
ُعزز المساواة بين الجنسين من خالل طرق التدريس والتعلم؟

•يتلقّى المعلمون التدريب والدعم من الحكومة الوطنية والحكومات
المحلية والقيادة المدرسية بطريقة مستدامة لتقديم طرق التربية والرسائل
المستجيبة للنوع االجتماعي من خالل التدريس والتعلم الذي يقدمونه.
•تقترح المناهج طرقًا يمكن للمعلمين من خاللها إشراك األوالد والبنات
في موضوعات معينة من خالل جعل المحتوى أكثر ارتبا ً
طا باالهتمامات
والتجارب الحياتية المختلفة للفتيان والفتيات .على سبيل المثال ،هل هناك
اقتراحات حول كيفية إشراك الفتيات بشكل أكبر في موضوعات العلوم؟
•ال تعمل أنشطة التعلم على تكريس الصور النمطية حول أنواع األنشطة
التي يجب على الفتيات أو األوالد المشاركة فيها.
•تقترح المناهج أنشطة تشجّع الفتيات والفتيان على العمل معًا ،في سياقات
يكون فيها ذلك مناسبًا ثقافيًا ،وبالتالي تعلم احترام بعضهم البعض.
•تتم مراجعة كل السياسات أو الخطط بشأن تحسين المدرسة بأكملها (على
سبيل المثال ،سياسات حماية الطفل أو إدارة السلوك) سنويًا من قِبَل قيادة
المدرسة وجمعيات أولياء األمور والمعلمين ( )PTAsلضمان أن كل
جزء من السياسة /الخطة ي ّ
ُعزز المساواة بين الجنسين.
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هل محتوى المناهج وموضوعاتها متحيزان على أساس النوع االجتماعي؟
إذا كان األمر كذلك ،كيف؟

•قد تتضمن أمثلة التحيز ما يلي:
	-تتميز دروس التاريخ والعلم فقط بشخصيات تاريخية أو علماء من
الذكور؛
درس في مواد مثل الجغرافيا أو الدراسات
	-اإلحصائيات الرئيسية التي ت ُ ّ
صلة حسب الجنس؛
االجتماعية ليست مف ّ
صور في القصص وفي الرسوم
	-تقتصر األدوار المحددة التي ت ُ َّ
التوضيحية على األوالد أو الفتيات فقط.

هل يتمتع المتعلمون من الذكور واإلناث بفرص متساوية في الوصول إلى
ُدرس؟
جميع المواد التي ت ّ

•على سبيل المثال ،يتيح التعليم والتدريب الفني والمهني للذكور إمكانية
الخياطة ولإلناث إمكانية الوصول إلى الهندسة الميكانيكية .يتمتع
المتعلمون من الذكور واإلناث بإمكانية الوصول إلى التربية البدنية
والرياضة.
•توفر أدلة التدريس إرشادات ونصائح لجعل ممارسات التدريس والتعلم
أكثر قدرة على إحداث تغيّرات تحويلية بشأن النوع االجتماعي.
•يجري العمل مع جمعيات أولياء األمور والمعلمين ،ومع أولياء األمور في
المجتمع الذين ال يشاركون في الهياكل النظامية ،لمعالجة القوالب النمطية
واألعراف السلبية المتعلقة بالنوع االجتماعي ،ولتشجيع قبول وتقدير
مناهج ومواد التدريس والتعلم المستجيبة للنوع االجتماعي.

هل يتمتع المتعلمون من الذكور واإلناث بفرص متساوية في حياتهم
المنزلية للوصول إلى اللغة (اللغات) المستخدمة في التدريس؟

•يتوفر لألوالد مزيد من الوقت للقراءة ،بينما يُتوقع من الفتيات قضاء مزيد
من الوقت في األعمال المنزلية.
•يقضي األوالد الذين يتحدثون لغة غير مهيمنة وقتًا أطول في المجتمع
مستخدمين اللغة السائدة في مجال التجارة والتوظيف .يُتوقع من الفتيات
قضاء المزيد من الوقت في العمل في المنزل ،حيث يستخدمن اللغة غير
السائدة للتواصل.

عندما يتعذر إجراء مراجعة كاملة للمناهج ،على سبيل المثال في األزمات الحادة ،يمكن أن يكون للتغييرات الصغيرة في محتوى المناهج
تأثير إيجابي على النوع االجتماعي في التعليم المبكر .علي سبيل المثال:
•تطوير مجموعات من خطط الدروس التوضيحية التي توفر إرشادات خطوة بخطوة حول كيفية تقديم موضوعات المناهج الدراسية
بطريقة تحقق تغيّرات تحويلية بشأن النوع االجتماعي .يمكن أن تر ّكز الخطط بشكل خاص على الموضوعات التي يُر ّجح أن تحدث
فيها ممارسات متعلقة بالنوع االجتماعي ،مثل العلوم والرياضيات.
أدخل موضوعات المهارات الحياتية في الفصول الدراسية ،وأماكن التعلم المؤقتة ،ونوادي الفتيات والفتيان ،وأماكن التعلّم األخرى.
• ِ
يمكن أن يساعد ذلك المتعلمين على أن يكونوا أكثر مراعاة لألسباب الجذرية لعدم المساواة والنزاع ،وأكثر وعيا ً بما يمكنهم فعله
لحماية أنفسهم.
•ادمج محو األمية المالية وأساسيات ريادة األعمال في البرامج واألنشطة الالمنهجية ،والمناهج الدراسية ،والمهارات الحياتية،
صور الشابات في مجال األعمال .يمكن أن يساعد ذلك الفتيات والمعلمين
والبرامج واألنشطة غير النظامية .قم بإدراج أمثلة محددة ت ُ ّ ِ
على التغلب على التحيز بشأن النوع االجتماعي تجاه الرياضيات وجعل الموضوع أكثر صلة بجميع المتعلمين.

•يمكن لتعليم الحقوق والصحة الجنسية واإلنجابية ،بما في ذلك إدارة النظافة الصحية أثناء الطمث ،تثقيف المتعلمين بشأن االحترام
والمساواة في العالقات .يمكن إدخال مبادئ المساواة بين الجنسين والشمول.
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•اجعل المناهج والمواد التعليمية ،التي تم تطويرها لتدريب المعلمين والمتطوعين ،مستجيبة للنوع االجتماعي من البداية .قد يشمل
ذلك منه ًجا لتقديم الدعم النفسي االجتماعي والتعلم االجتماعي والعاطفي ،وملصقات تسلط الضوء على قواعد السلوك المدرسية
وآليات اإلحالة.
•حتى إذا لم يتيسّر تطوير المناهج والمواد التعليمية المستجيبة للنوع االجتماعي ،فال تزال ممارسات التدريس والحماية المستجيبة
درب المعلمين على إدراك القوالب النمطية للنوع االجتماعي في الكتب المدرسية ،على سبيل المثال:
للنوع االجتماعي ممكنةّ ِ .
يمكنهم استخدام المواد الموجودة لطرح أسئلة مفتوحة حول المحتوى وتشجيع التفكير النقدي حول قضايا النوع االجتماعي.
صفية واتخاذ إجراءات تصحيحية للتأكد من أن أساليبهم تستجيب للنوع االجتماعي.
•يمكن للمعلمين التفكير في ممارساتهم ال ّ
•ش ّجع المعلمين الذكور ليكونوا قدوة إيجابية لتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين.
•قم بإدراج نُ ُهج مستجيبة للنوع االجتماعي في عمليات الدعم واإلشراف لمساعدة المعلمين على تطبيق ممارسات جديدة.

 :5.3الحماية والرفاه
 :5.5التقييم الذاتي للتدريس والتعلم للمعلمين ومديري المشاريع
موارد أساسية

األونروا ( )2017نحو فصول دراسية تراعي النوع االجتماعي .دليل للمعلمين
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مواد التعليم والتعلّم
غالبًا ما ينعكس التمييز وعدم المساواة بين الجنسين في الكتب المدرسية ومواد التدريس والتعلم ،وفي األلعاب واألنشطة الترفيهية التي
يختارها المتعلمون أو يُش َّجعون على اللعب بها.
راجع مواد التدريس والتعلم عن طريق طرح أسئلة مثل:
صور شخصيات من اإلناث والذكور؟ على سبيل المثال ،هل يشتمل كتاب الرياضيات المدرسي على
صور أو أسماءٍ
•كم مرة ت ُ َّ
ٍ
لألوالد فقط؟
ُصور القادة كذكور فقط؟
•كيف ت ُ ّ
صور الشخصيات األنثوية والذكورية؟ على سبيل المثال ،هل ي ّ
صور األدوار والعالقات بين اإلناث والذكور؟ على سبيل المثال ،هل تخبر األم أطفالها دائ ًما بما يجب عليهم فعله؟ هل األب
•كيف ت ُ ّ
دائما يؤدب األطفال؟
صور المسارات المهنية؟ هل بعض المهن دائما ً للذكور أو دائما ً لإلناث؟
•كيف ت ُ ّ
•ما هي الصفات المستخدمة لتصوير الشخصيات من اإلناث والذكور؟ على سبيل المثال ،هل يُشار إلى الشخصيات النسائية على أنها
قوية؟ أو هل يُشار إلى الشخصيات الذكورية على أنها عطوفة؟
•في أي سياقات يجري تصوير الرجال والنساء؟ هل هذه السياقات خاصة أم عامة ،وهل أحد السياقات له قيمة أكبر من اآلخر؟

موارد أساسية

اليونسكو في بانكوك ( )2019مجموعة أدوات شبكة النوع االجتماعي في التعليم في آسيا ( )GENIAاألداة  - 18تعميم
مراعاة النوع االجتماعي في المناهج ومواد التدريس والتعلم ،ص .9-7 .توفر هذه األداة قائمة تحقُّق شاملة للتدريس والتعلم
ألسئلة المراجعة بشأن النوع االجتماعي.

يجب أن تراعي خطط توريد مواد التدريس والتعلم وتوزيعها منظور النوع االجتماعي .على سبيل المثال ،يمكن شراء المواد المحلية
التي تستجيب للنوع االجتماعي الستخدامها مع المواد ال ُمو ّحدة التي تراعي النوع االجتماعي ضمن مجموعة أدوات نماء الطفولة المبكرة
وحزمة أدوات "مدرسة في صندوق" من إنتاج اليونيسف.
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اإلطار  :5.6.2اللعب المنصف بشأن النوع االجتماعي في تعليم الطفولة المبكرة :نصائح من منتدى التربويات اإلفريقيات
2
( )FAWEوالرابطة الفلمنكية للتعاون اإلنمائي والمساعدة الفنية ()VVOB
إرشادات ونصائح
•بدالً من استخدام مواد اللعب لنوعٍ اجتماعي بعينه ،اختر تلك التي تكون جذابة بنفس القدر للفتيان والفتيات .على سبيل
المثال ،يمكنك صنع دمية قد تمثل فتى أو فتاة .إذا قمت بتسمية الدمية ،فاختر اس ًما يُستخدم للفتيان والفتيات .إذا ألبستها
مالبس ،فاستخدم ألوانًا وتصاميم غير نمطيّة للفتيان أو الفتيات .خيار آخر هو صنع العديد من الدمى بحيث توفر
مجموعة متنوعة :دمى من الذكور واإلناث ،وأعمار مختلفة ،ومجموعات مختلفة من المالبس.
•يمكن أن يكون لون مادة اللعب مه ًما في بعض السياقات .على سبيل المثال ،قد يرفض األوالد اللعب بأي شيء وردي
بينما قد تدّعي الفتيات أن األلعاب الوردية هي "ألعابهن" .ليست هناك حاجة لتجنب اللون الوردي أو األزرق  -ال توجد
ألوان خاطئة  -ولكن حاول استخدام مجموعة من األلوان .استفسر عن القناعات بشأن األلوان .يمكنك على سبيل المثال
اإلشارة إلى" :يمكن ألي شخص أن يلعب باأللعاب الوردية".
•اسأل المتعلمين دائ ًما عندما يقولون أشياء مثل:
"األوالد فقط هم من يمكنهم اللعب بالسيارات".
"الدمى للفتيات".
•اسألهم عما إذا كانوا متأكدين من صحة ذلك .في األمثلة لدينا ،يمكنك أن تسأل المتعلمين اآلخرين عما إذا كانوا يعرفون
فتيا ٍ
ت يلعبن بالسيارات أو أوالدا ً يلعبون بالدمى .بدالً من ذلك ،يمكنك تقديم وجهات نظر أخرى بنفسك.
"عندما كنتُ طفلة ،كنت أحب اللعب بالسيارات".
"أعتقد أن الكثير من األوالد في هذا الفصل سيستمتعون باللعب بالدمى ألنهم يهتمون ويحبون أن يكونوا لطفاء مع
اآلخرين".
•قدم لنفسك نموذ ًجا للسلوك غير النمطي من خالل استكشاف مواد اللعب المخصصة للجنس اآلخر.
يمكن للمعلمات االستمتاع بلعب كرة القدم بينما يستمتع المعلمون بـ "الطهي" أثناء اللعب التخيلي.

2

منتدى التربويات اإلفريقيات ( )FAWEوالرابطة الفلمنكية للتعاون اإلنمائي والمساعدة الفنية ( )VVOB) (2019طرق التربية المستجيبة للنوع االجتماعي في تعليم الطفولة المبكرة:
مجموعة أدوات للمعلمين ومسؤولي المدارس ،ص.20 .
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الجدول  :5.6.2سلسلة النوع االجتماعي  -أمثلة من الكتب المدرسية

تمييز /عدم مساواة بين الجنسين
تتضمن الكتب المدرسية صورا ً نمطية ضارة للنوع االجتماعي.

حياد إزاء النوع االجتماعي
ً
ضا).
ال تظهر النساء والفتيات في الكتب المدرسية إال في األدوار التقليدية( .يمكن اعتبار ذلك
تمييزا أي ً

إدراك /مراعاة النوع االجتماعي
تستخدم الكتب المدرسية مجموعة متنوعة من الشخصيات النسائية والذكور في أدوار مختلفة لتوضيح نقاط التعلم.

استجابة للنوع االجتماعي
تُظهر الكتب المدرسية شخصيات من اإلناث والذكور تشارك بنشاط في صنع القرار ودعم بعضها البعض.

إحداث تغيّرات تحويلية بشأن النوع االجتماعي
تُظهر الكتب المدرسية شخصيات من اإلناث والذكور من مجموعة متنوعة من الخلفيات يقومون بأنشطة مختلفة
و "غير نمطية" وأعمال وواجبات بغض النظر عن النوع االجتماعي.

للرصد والتقييم المستجيب للنوع االجتماعي للمناهج ومواد التدريس والتعلّم ،انظر:

 :6.3مؤشرات المستجيبة للنوع االجتماعي للتعليم في حاالت الطوارئ
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مراجع إضافية للقراءة

•للحصول على توجيهات حول جميع جوانب التعليم والتعلم ،انظر:
	-الشبكة المشتركة بين الوكاالت للتعليم في حاالت الطوارئ ( )2010( )INEEمذكرات توجيهية بشأن التدريس
والتعلم
	-اليونسكو /المعهد الدولي للتخطيط التربوي ( )IIEPالتعليم من أجل السالمة والمرونة والتماسك االجتماعي.
•تعليم كامبريدج وإدارة التنمية الدولية ( )2017( )DFIDموجز أدلّة  :4الجودة والتعلّم منظمة
• (2018) Care Internationalإشراك الشباب والفتيان في سياقات الطوارئ
•منتدى التربويات اإلفريقيات ( )FAWEوالرابطة الفلمنكية للتعاون اإلنمائي والمساعدة الفنية ( )2019( )VVOBطرق
التربية المستجيبة للنوع االجتماعي في تعليم الطفولة المبكرة.
•فريق العمل العالمي إلنهاء العنف القائم على النوع االجتماعي المرتبط بالمدرسة ( )2018نهج يشمل المدرسة بأكملها
لمنع العنف القائم على النوع االجتماعي المرتبط بالمدرسة (:)SRGBV
•المركز المرجعي الدولي ( )2006( )IRCإنشاء الفصول الدراسية العالجية :أدوات للمعلمين ومعلمي المعلمين
•منظمة إنقاذ الطفولة  -المملكة المتحدة ( )2009خطوات نحو التعلّم :دليل للتغلب على الحواجز اللغوية في تعليم األطفال
•اليونسكو موارد للهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة للتربويين  -المساواة بين الجنسين
•اليونسكو في بانكوك مجموعة أدوات شبكة النوع االجتماعي في التعليم في آسيا ( :)GENIAتعزيز المساواة بين
الجنسين في التعليم.
•اليونسكو /المعهد الدولي للتخطيط التربوي ( )2010( )IIEPدلي ٌل لتخطيط التعليم في حاالت الطوارئ وإعادة اإلعمار
•اليونسكو /المعهد الدولي للتخطيط التربوي (( )IIEPبدون تاريخ) مجموعة موارد للتعليم من أجل السالمة والصمود
والتماسك االجتماعي :المناهج
•في بنغالديش ،تساعد منظمة "مترجمون بال حدود" وكاالت التعليم في إجراء البحوث في مجال التعليم والتواصل متعدد
اللغات وتحسينهما لالجئين الروهينغا .انظر تقارير التقدم واألدوات.
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 .6الرصد والتقييم

© UNICEF/UN0120046/Kealey
ديفيد 16 ،عا ًما ،يجلس في فصل دراسي في مبنى مدرسة جديد في باتشونج ،جنوب السودان.2017 ،
لمدة عامين ،لم يتم ّكن ديفيد من حضور الفصول الدراسية بعد أن أدت االشتباكات بين مجموعات
الشباب المتنافسة في المنطقة إلى إغالق مدرسته في عام  .2014أعيد فتح المدرسة بعد توقيع اتفاق
سالم بين الجماعتين.
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يتض ّمن القسم  6األدوات التالية:

 6.1الرصد المستجيب للنوع االجتماعي للتعليم في حاالت الطوارئ
 6.2التقييم المستجيب للنوع االجتماعي للتعليم في حاالت الطوارئ
 6.3المؤشرات المستجيبة للنوع االجتماعي للتعليم في حاالت الطوارئ

يقدم القسم  6توجيهات وأدوات وعينة من المؤشرات لدعم إنشاء وتنفيذ وتطبيق أنظمة الرصد والتقييم المستجيبة للنوع االجتماعي.

 6.1الرصد المستجيب للنوع االجتماعي للتعليم في
حاالت الطوارئ
المعايير الدنيا للشبكة
المشتركة بين الوكاالت
للتعليم في حاالت
الطوارئ (INEE
)MS

ال ُمستخدمون
األساسيون

المجال  :1المعايير التأسيسية  -التحليل
المعيار  :3الرصد
تُجرى عملية رصد منتظمة ألنشطة االستجابة التعليمية واحتياجات التعلم المتطورة للسكان
المتضررين.
•مديرو برامج التعليم في حاالت الطوارئ وموظفوها الميدانيون؛
•أخصائيو أو مسؤولو الرصد والتقييم؛
•منسقو المجموعات /القطاعات /فِ َرق العمل؛
•فِ َرق التقييم.

الغرض من األداة
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فهم النُّ ُهج واإلجراءات الرئيسية لرصد برامج التعليم في حاالت الطوارئ المستجيب للنوع
االجتماعي.

مقدمة
الرصد ال ُمستجيب للنوع االجتماعي:
•يساعدنا على تقييم مدى وطبيعة التغيّرات في اعتبارات النوع االجتماعي وعالقات القوى نتيجة التدخل أو مجموعة التدخالت أو
البرامج؛
•هو عملية تشاركية شاملة تحترم جميع أصحاب المصلحة.
رصد برامج التعليم في حاالت الطوارئ المستجيب للنوع االجتماعي ليس رصدا ً "إضافياً" .إنه يضمن رصد التدخالت واألنشطة بطريقة
تستجيب للنوع االجتماعي ،وهذا يساعدك بدوره على تحديد:
•ما إذا كانت االستراتيجيات والتدخالت مناسبة؛
•ما إذا كانت تعزز أنماط ومعايير النوع االجتماعي السلبية أم ال؛
قر باحتياجات المجموعات المختلفة من الفتيات والفتيان والنساء والرجال أم ال.
•ما إذا كانت ت ُ ّ
يضمن الرصد المستجيب للنوع االجتماعي للتعليم في حاالت الطوارئ المساءلة عن طريقة عمل مديري البرامج والموظفين الميدانيين
والنتائج المحققة.

معلومات أساسية
المرجوة من نظرية التغيير وإطار الرصد والتقييم 1تتحقق
يحدد الرصد المنتظم لبرامج التعليم في حاالت الطوارئ ما إذا كانت النتائج
ّ
بمرور الوقت ،ما يُو ّجه بدوره القرارات بشأن ما إذا كان األمر يتطلب إجراء تغييرات في التنفيذ ،وكيف ،ومتى.
االعتبارات الخاصة بالرصد المستجيب للنوع االجتماعي لبرامج التعليم في حاالت الطوارئ
الرصد المستجيب للنوع االجتماعي لبرامج التعليم في حاالت الطوارئ:
•يستند إلى خطة وإطار الرصد والتقييم اللذين يتضمنان مؤشرات مستجيبة للنوع االجتماعي للتعليم في حاالت الطوارئ .في
الوضع المثالي ،تستجيب هذه المؤشرات للفجوات القائمة في أنظمة جمع البيانات وتسدّها ،مثل أنظمة معلومات إدارة التعليم
( .)EMISلالطالع على عينة من األسئلة ،راجع:

 :6.3المؤشرات المستجيبة للنوع االجتماعي للتعليم في حاالت الطوارئ
•شاملة .ال يقتصر األمر على جمع المعلومات عن أنشطة المشروع فقط ،ولكن تُص ّمم آليات للتغذية الراجعة المستجيبة للنوع
االجتماعي مع الفتيات والفتيان والنساء والرجال من السكان المتضررين.
1

يجب أن تقوم نظرية التغيير وإطار النتائج على األدلة ،وأن يستجيبا للنوع االجتماعي.
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جرى بمرور الوقت طريقة مستجيبة للنوع االجتماعي إلشراك الفتيات والفتيان والنساء والرجال في
مثال :قد تمثل المشاورات التي ت ُ َ
ضا طريقة شفافة للحصول على تغذية راجعة من السكان المتضررين .يمكن
تصميم تدخل التعليم في حاالت الطوارئ .تُع ّد المشاورات أي ً
إجراؤها من خالل مجموعات التركيز ،وقد يكون من المناسب ثقافيًا فصل هذه المجموعات حسب الجنس والخصائص األخرى (على
سبيل المثال ،مستوى النظام المدرسي ،والعمر ،وطريقة تقديم خدمات التعليم).

 :7ال ُمساءلة أمام السكان المتضررين
•تستخدم منظور النوع االجتماعي لتقييم سالمة وأمن موظفي الرصد من اإلناث والذكور والسكان المتأثرين باألزمة.
ودرب موظفات في المشروع من اإلناث كيال يقوم الموظفون الذكور بإجراء مقابالت لرصد برامج التعليم في حاالت
مثال :ع ِيّن ِ ّ

الطوارئ مع الفتيات المراهقات عندما ال يكون القيام بذلك مناسبًا دون إشراك النظيرات من اإلناث .قد تحتاج موظفات الرصد إلى تدابير
إضافية للحماية.

مثال :استشر قادة المجتمع قبل بدء أنشطة الرصد ،لتحديد اعتبارات السالمة والتفضيالت المحلية أو الثقافية فيما يتعلق بنُ ُهج الرصد .قد
ينصح هؤالء ،على سبيل المثال ،بإجراء مجموعات تركيز أو مقابالت فردية ،حسب الوضع األمني ،األمر الذي قد يتطلب تغييرات في
خطط أو بروتوكول الرصد.
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اإلجراءات
تدعم قائمة التحقُّق الواردة في الجدول  6.1.1مديري برامج التعليم في حاالت الطوارئ والموظفين الميدانيين إلجراء رصد مستجيب
للنوع االجتماعي.
الجدول  :6.1.1قائمة تحقُّق لتصميم وتخطيط وإجراء رصد مستجيب للنوع االجتماعي للتعليم في حاالت الطوارئ
االعتبارات الرئيسية

اعتبارات وأمثلة إضافية

إجراءات التصميم والتخطيط المستجيبة للنوع االجتماعي لتحديد أساليب وبروتوكوالت ونُ ُهج جمع البيانات لرصد التعليم في حاالت الطوارئ
تصميم طرق وبروتوكوالت جمع البيانات

يجب أن تأخذ طرق جمع البيانات في االعتبار كيف ،ومتى ،وأين ،وبواسطة من يمكن أن تنشأ

لتحصيل المعلومات التي تمثل تجارب اإلناث

قيود على مشاركة مجموعا ٍ
ت ذات هوية معينة للنوع االجتماعي .ويشمل ذلك النظر في كيفية

والذكور عبر كافة مجموعات الهوية ذات

إجراء المقابالت ،ومن يشارك فيها ،وكيف تُصاغ األسئلة وتُطرح.

الصلة.

أمثلة على أسئلة لمساعدتك في تحديد المجموعات ال ُمستبعَدة المحتملة:

كحد أدنى ،يجب أن تجمع أدوات/
بروتوكوالت رصد األنشطة الموجهة نحو
التوزيع معلومات مفصلةً حسب الجنس
والعمر ومستوى نظام التعليم.
يجب أن تراعي أدوات /بروتوكوالت
رصد األنشطة الموجهة نحو الخدمة ،مثل
االستبيانات أو مجموعات التركيز ،وجهات
النظر المختلفة وتجارب النزاع /األزمات
للمجموعات المتنوعة من الفتيات والفتيان
والنساء والرجال.

•هل الوقت المحدد من اليوم للمقابالت المدرسية يعني أن الفتيات و /أو األوالد هم أكثر عرضة
للتغيّب؟
•هل الفتيات المراهقات أو ُمق ّدِمات الرعاية مستبعَدات بسبب اإلمكانيات المحدودة المتوفرة
لرعاية األطفال؟
•هل يمكن توفير رعاية الطفل للعدادات أو المشاركات في مجموعة التركيز من اإلناث؟
•هل توفر طرق جمع البيانات والعمليات ذات الصلة مساحة مفتوحة للفتيات والفتيان والنساء
والرجال المتنوعين للتحدث بحرية؟ قد يشمل ذلك تقسيم المستجيبين حسب الجنس عند تقييم
مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية ( )WASHأو استجابات حماية المدرسة ،أو
تشكيل مجموعات متجانسة لمناقشات مجموعات التركيز .قد تعزز مجموعات التركيز الخاصة
سِرة ماهرة (محلية) أيضًا محادثات أكثر انفتا ًحا وصراحةً في
بالنساء فقط والتي تديرها ُمي ّ
بعض السياقات.
•هل يمتلك مديرو برامج التعليم في حاالت الطوارئ أو الموظفون الميدانيون الذين يقومون
بأنشطة الرصد خبرة في كيفية االستجابة لالحتياجات المختلفة للفتيات والفتيان والنساء
والرجال ،أو تلقوا توجيهات وتدريبات بهذا الشأن؟ قد يتمثل ذلك في أمر بسيط ،مثل إرشادهم
إلى اتباع التوجيهات الواردة في هذه األداة.
نقاط تؤخذ في االعتبار عند اختيار طرق وبروتوكوالت جمع البيانات:
•بالنسبة لألنشطة الموجّهة نحو التوزيع ،مثل توزيع مواد التدريس والتعلم ،قد يفيد استخدام
أداة للرصد تستند إلى القوائم .سيؤدي ذلك إلى تسجيل األسماء (إن أمكن) ،والموقع الجغرافي،
والجنس ،والعمر ،والمستوى المدرسي للطالب الذين حصلوا على حقائب ظهر تحتوي على
مواد للتدريس و /أو التعلم و /أو مواد إدارة النظافة الصحية أثناء الطمث.
•بالنسبة لألنشطة الموجّهة نحو الخدمة ،مثل برامج التعليم ال ُمعجّل أو مجموعات دعم أولياء
ً
بروتوكول إلجراء مجموعات تركيز دورية مع عينة من الطالب
األمور ،قد يستخدم الموظفون
أو مقدمي الرعاية من اإلناث والذكور ،عبر مواقع العمل.
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يجب أن يعكس النهج المنهجي الشامل عوامل

قم بإنشاء آليات ألساليب التقييم التشاركي واستكشف الخيارات لجمع البيانات الرقمية من

النزاع واألزمات المحلية ،ال سيما فيما يتعلق

خالل تحديد "أبطال المجتمع" .استكشف آليات التغذية الراجعة القائمة على الهاتف المحمول
كوسيلة لجمع البيانات الك ّمية والنوعية التي يُبلّغ عنها ذاتيًا .قد توفر المنصات المتاحة حالياً ،مثل

باألمن وإمكانية الوصول.
إذا تعذر الوصول إلى مناطق معيّنة،
استكشف طرقًا بديلة لجمع البيانات لضمان
إدراج جميع المجموعات.

 UReportو  RapidProو  Edutracنقاط دخول منخفضة التكلفة (انظر اإلطار .)6.1.1
إذا كان هناك خطر من المراقبة من قِبَل الدولة و /أو الجهات الفاعلة غير الحكومية (على
سبيل المثال ،الجهات الفاعلة المجتمعية المؤثرة) أثناء الرصد 2 ،فانظر في استخدام أساليب
جمع البيانات النوعية القائمة على الثقة ..قد تشمل هذه األساليب ،على سبيل المثال ال الحصر:
مجموعات األقران؛ اإلقامة الممتدة في منطقة بعينها وأخذ عينات بطريقة كرة الثلج؛ االستبيانات
التي تتميز بلغة تعريفية بسيطة وتبدأ بأسئلة مصممة لتمكين من تجري مقابلتهم.

3

خذ في اعتبارك المخاطر المحتملة للسالمة

ينبغي لطرق جمع البيانات مراعاة النقاط التالية لتلبية احتياجات السالمة المختلفة لمجموعات

واألمن التي قد تشكلها عملية جمع بيانات

مختلفة من الفتيات والفتيان والنساء والرجال:

الرصد لمجموعات مختلفة من الفتيات
والفتيان والنساء والرجال.

•بالنسبة لألسئلة الحساسة بشكل خاص فيما يتعلق بالعنف ،اطلب من شخص واحد فقط من كل
أسرة معيشية المشاركة في المقابالت أو الدراسات االستقصائية ،لتجنب تعريض أفراد األسرة
الضعفاء للخطر.
• حدّد أماكن آمنة وتوفر الخصوصية لعقد اجتماعات مجموعات التركيز ،إذا كان ذلك مقبوالً
ثقافيًا.
• قد تكون هناك حاجة إلى تدابير أمان إضافية .على سبيل المثال ،قد ال يكون من المناسب
للمديرين والموظفين الميدانيين من النساء الذين يقومون بالرصد لبرامج التعليم في حاالت
الطوارئ السفر بمفردهن .تشمل الحلول الممكنة ميزانيات إضافية لألمن و /أو ضمان سفر
الموظفين والعمل بشكل ثنائي.
يجب أن تكون الف َِرق على دراية "بالهجمات على المدارس" وكيفية اإلبالغ عن مثل هذه
األحداث أثناء الرصد .قد تكون هذه فرصة لتعزيز اإلجراءات المحلية لرصد مثل هذه الهجمات
واإلبالغ عنها ،في األماكن التي تكون فيها اآلليات ضعيفة ،أو غير متباينة بين الجنسين ،أو غير
موجودة.

تحقَّق مما إذا كانت بنود أو أسئلة بروتوكول

أمثلة على األسئلة بشأن المواقف والسلوكيات واألعراف المتباينة بين الجنسين:

أدوارا ومواقف وسلوكيات
الرصد تلتقط
ً

تحوالت في المعرفة والمواقف والممارسات المتعلقة بالمساواة بين
هل يساهم التدخل في إحداث ّ

ومعايير واحتياجات متباينة بين الجنسين.
تأكد من أن بروتوكول /أدوات جمع البيانات
(بما في ذلك االستبيانات) تتجنب ترسيخ

الجنسين؟ إذا كان األمر كذلك ،فكيف؟ إذا لم يكن األمر كذلك ،فلماذا؟ يتعلق ذلك أيضًا بالنتائج
السلبية غير المقصودة.
أمثلة على األسئلة المتعلقة باالحتياجات المتباينة بين الجنسين:

األعراف السلبية بشأن النوع االجتماعي،
وأنها  -وبدالً من ذلك  -تقدّم نماذج لمعايير

المؤقتة؟ هل تتوفر منتجات إدارة النظافة الصحية أثناء الطمث في مجموعات المستلزمات

إيجابية للنوع اإليجابي من حيث صياغة

للمراهقات والمعلمات؟

هل مرافق إدارة النظافة الصحية أثناء الطمث ( )MHMمتوفرة في المدارس أو أماكن التعلم

األسئلة وضمان التحقق من صحة االستبيانات
ثقافيًا.

2
3
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) Sommers, M. (2019الشباب ومجال مكافحة التطرف العنيف .واشنطن العاصمة.Promundo-U :
المرجع نفسه.

يجب أن تمثل أسئلة بروتوكول الرصد
التطورات المحتملة نحو التغيّر طويل األمد
في المساواة بين الجنسين ،وكذلك الروابط
التحوالت اإليجابية في معايير النوع
بين
ّ
االجتماعي وبناء السالم.

أمثلة على األسئلة:
صا لتعزيز تمكين النساء والفتيات؟ إذا كانت اإلجابة نعم ،فما هي تلك
•هل يوفر هذا النشاط فر ً
الفرص؟ (تشمل األمثلة على الفرص :مجموعات دعم الوالدين التي تعزز الذكورة اإليجابية؛
توظيف /تدريب /ترقية المعلمات ،ما يؤدي إلى تعزيز وصول الفتيات إلى التعليم).
•إذا تم تحديد تغيّرات في األعراف االجتماعية وأعراف النوع االجتماعي ،فما هو تأثير ذلك
على نطاق أوسع على العالقات المجتمعية؟ ما تأثير ذلك على التماسك االجتماعي؟

التحليل المستجيب للنوع االجتماعي لبيانات رصد التعليم في حاالت الطوارئ
يجب أن يستكشف تحليل بيانات الرصد كيفية

يجب تفصيل البيانات حسب الجنس باإلضافة إلى المؤشرات المحتملة األخرى للحرمان ،مثل

معالجة البرنامج للعوامل الهيكلية التي تسهم

العمر ،والموقع الجغرافي ،والفقر ،واإلعاقة ،وما إلى ذلك .سيسمح ذلك للتحليل بالنظر في نوع

في عدم المساواة بين الفتيات والفتيان والنساء
والرجال ،وخاصةً بالنسبة ألولئك الذين

الجنس والتفاوتات المتداخلة في مجال التعليم .لمزيد من المعلومات حول النُّ ُهج المتداخلة بين

يعانون من أشكال متعددة من اإلقصاء.
يجب أن يأخذ تحليل البيانات في االعتبار
المعايير واألدوار والسلوكيات الثقافية

القطاعات ،انظر:
 :6.2التقييم المستجيب للنوع االجتماعي للتعليم في حاالت الطوارئ
يجب أن يعطي التحليل المستند إلى هذه البيانات األولوية في اهتمامه لالتجاهات واألنماط
واالستجابات المشتركة والتباينات بين المجموعات المتنوعة المحددة.

المتعلقة بالنوع االجتماعي ،بما في ذلك
لإلناث والذكور عبر جميع مجموعات الهوية
ال ُممثلة في السياق.
اإلبالغ ونشر بيانات رصد التعليم في حاالت الطوارئ بطريقة مستجيبة للنوع االجتماعي
ارجع إلى تحليل النوع االجتماعي لبيانات

صيَغ اإلبالغ المحددة من قِبَل الجهات المانحة ،قد يتم اإلبالغ عن الرصد المعتاد عبر
بنا ًء على ِ

الرصد والنتائج المتعلقة باإلنصاف بشأن

أقسام متعددة من التقرير أو داخل قسم منفصل.

النوع االجتماعي في تقرير الرصد.
يجب أن تتضمن التوصيات الواردة في

يجب أن يأخذ سرد التقرير وتوصياته في االعتبار كيفية تعزيز المساواة بين الجنسين والشمول،

تقارير الرصد إشارات محددة إلى تعزيز

بنا ًء على النتائج .يجب أن يسلط التقرير الضوء على األماكن التي ال تتوفر بها حتى اآلن أدلة

المساواة بين الجنسين والشمول.

كافية على االحتياجات والسلوك والمعايير والمواقف والممارسات المتعلقة بالنوع االجتماعي،
وكيفية معالجة هذه الفجوة في األدلة من خالل الرصد.
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يجب أن تقوم مجموعة متنوعة من قنوات
النشر بالتحقّق على نطاق واسع من نتائج
وتوصيات الرصد وتبادلها.

تشمل االعتبارات ما يلي:
•هل وصلت الرسائل الرئيسية من تقارير الرصد ،باللغات والصيغ المناسبة ،إلى أصحاب
المصلحة المعنيين كي يتمكنوا من التحقّق من صحة النتائج؟ قد يتعذر على العديد من أصحاب
المصلحة الوصول إلى التقارير الفنية الرسمية.
•هل استُخدمت الرسائل الرئيسية من تقارير الرصد بحيث:
	-تجعل إحاطات التعلّم الموجزة مصممة لجماهير محددة؟
	-تُرشد المناقشات التي تجري في إطار المراجعات السنوية أو القائمة على البرنامج وعمليات
التحقق (على سبيل المثال ،مراجعات منتصف المدة ،مجموعة المراجعات "بعد اإلجراء")؟
	-تخطط "للحظة تفكير استراتيجي" بشأن المساواة بين الجنسين في التعليم في حاالت
الطوارئ؟ يمكن القيام بذلك من خالل اجتماع أو ورشة عمل قائمة بذاتها أو دمجها في عملي ٍة
للمراجعة أو التخطيط.
•هل تم توفير الرسائل الرئيسية من تقارير الرصد من خالل قنوات التواصل المختلفة ،بما في
ذلك النماذج غير المكتوبة عبر اإلذاعة والرسائل النصية القصيرة ( )SMSوشبكات التواصل
االجتماعي (مثل الرسوم المعلوماتية)؟
•هل قنوات النشر ُمصنّفة حسب النوع االجتماعي (أي ،هل تصل الرسائل فقط إلى قادة المجتمع
الذكور البارزين الذين يمكنهم اتخاذ قرارات متابعة ،أم تؤخذ في االعتبار األنواع المختلفة من
قادة المجتمع ،مثل القيادات النسائية البارزة في المجموعات النسائية و /أو الشباب)؟

اإلطار  :6.1.1التنشئة االجتماعية بشأن النوع االجتماعي في المدارس ،أوغندا الرصد منخفض التكلفة باستخدام تقنية
4
الهاتف المحمول
قدم المشروع تدريبا ً لمعلمي المدارس االبتدائية لتعزيز معارفهم ومواقفهم وممارساتهم بشأن النوع االجتماعي والنزاع.
استهدفت المبادرة تعزيز بيئة مدرسية أكثر إنصافًا بشأن النوع االجتماعي من خالل تحسين قدرات المعلمين على إدراك
ومعالجة عدم المساواة بين الجنسين والنزاعات في الفصل الدراسي.
تض ّمن المشروع إدخال عنصر الهاتف المحمول كجزء من األنشطة وكجزء من نهج تقييم األثر المصاحب بتكلفة منخفضة.
صية القصيرة إلرسال المعلومات التي عززت محتوى التدريب ،وكذلك لجمع
استخدم برنامج " 5"GenderTracالرسائل الن ّ
البيانات بشأن كيفية استجابة المعلمين ألنشطة التدريب ،ألغراض الرصد.
صية القصيرة بصورة مستمرة إلرشاد التعديالت الالزمة للمحتوى وتركيز
تم تحليل البيانات التي ُجمعت من الرسائل الن ّ
دخلت البيانات في نتائج تقييم األثر.
أنشطة التدريب .كما أ ُ ِ

4
5
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المصدر ،AIR :اليونيسف ( )2016تقييم اإلمكانات التحويلية للتنشئة االجتماعية اإليجابية للنوع االجتماعي في مشروع التعليم من أجل بناء السالم.
استخدم برنامج  GenderTracمنصة  Rapid Proمفتوحة المصدر التي طورتها اليونيسف لمساعدة الحكومات على تقديم معلومات سريعة وفي الوقت الحقيقي وربط المجتمعات
بالخدمات ال ُمنقذة للحياة.

مراجع إضافية للقراءة

•مجموعة أدوات مجموعة التعليم "تطوير أدوات وخطة الرصد".
•اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت ( )IASC) (2018دليل النوع االجتماعي للعمل اإلنساني "التنفيذ والرصد"،
ص .56 .يقدم هذا الدليل لمحة عامة عن عمليات الرصد ال ُمنصفة بشأن النوع االجتماعي.
•المعهد العالمي للمرأة ( )2019الرصد والتقييم التشاركيّان للبرامج المعنية بالعنف القائم على النوع االجتماعي
(شرائح )PowerPoint
•فريق العمل العالمي إلنهاء العنف القائم على النوع االجتماعي المرتبط بالمدرسة ( )2018نهج للمدرسة بكاملها لمنع
العنف القائم على النوع االجتماعي المرتبط بالمدرسة :المعايير الدنيا وإطار الرصد ،القسم  3ص.38 .
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 6.2التقييم المستجيب للنوع االجتماعي للتعليم في حاالت
الطوارئ
المعايير الدنيا للشبكة
المشتركة بين الوكاالت
للتعليم في حاالت
الطوارئ (INEE
)MS
ال ُمستخدمون
األساسيون

المجال  :1المعايير التأسيسية  -التحليل
المعيار  - 4التقييم
تعمل التقييمات المنهجية والمحايدة على تحسين أنشطة االستجابة التعليمية وتعزيز المساءلة.
•مديرو برامج التعليم في حاالت الطوارئ؛
•أخصائيو الرصد والتقييم؛
•منسقو المجموعات /القطاعات /فِ َرق العمل؛
•فرق التقييم.

الغرض من األداة
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فهم النُّ ُهج واإلجراءات الرئيسية للتقييم المستجيب للنوع االجتماعي في التعليم في حاالت
الطوارئ.

مقدمة
كما هو الحال مع الرصد المستجيب للنوع االجتماعي ،فإن التقييم المستجيب للنوع االجتماعي:
•يساعدنا على تقييم مدى وطبيعة التغيّرات في اعتبارات النوع االجتماعي وعالقات القوى نتيجة التدخل أو مجموعة التدخالت أو
البرامج؛
•هو عملية تشاركية شاملة تحترم جميع أصحاب المصلحة.
التقييم المستجيب للنوع االجتماعي لبرامج التعليم في حاالت الطوارئ ليس تقيي ًما "إضافيًا" .إنه يضمن االستجابة للنوع االجتماعي في
كل مرحلة أثناء تصميم التقييم وتخطيطه وتنفيذه وتحليل نتائجه واإلبالغ عنها ونشرها.

معلومات أساسية
يجب أن تكون كل مرحلة من مراحل عملية التقييم مستجيبة للنوع االجتماعي ،بغض النظر عن نوع التقييم .تُع ّد االعتبارات التالية
أساسية:
النوع االجتماعي في تخطيط تقييم التعليم في حاالت الطوارئ
سياق التقييم والغرض منه
•يجب أن يصف السياق المعايير واألدوار والتوقعات غير الرسمية بشأن النوع االجتماعي ،فضالً عن التشريعات والسياسات التي قد
تؤثر على نتائج البرنامج للفتيات والفتيان والنساء والرجال.
•في حاالت النزاع واألزمات ،انتبه بشكل خاص للحاجة المحتملة لتحديث التحليالت والتحقق من صحتها في مرحلة الحقة .قد تكون
هناك تحوالت في الظروف السياسية واالجتماعية واالقتصادية تصحبها آثار ُمحتملة من منظور النوع االجتماعي ،مثل التغيرات
بشأن الزواج المبكر أو ممارسات عمالة األطفال.
•يعتمد نوع التقييم على الغرض منه ،ونوع البرنامج المطلوب تقييمه ،والموارد المتاحة ،وحالة األمان وإمكانية الوصول .فيما يلي
بعض االعتبارات العامة أل ُ
طر وأسئلة ومنهجية التقييم المستجيبة للنوع االجتماعي .ستحتاج إلى تكييفها وفقا ً لنوع التقييم وما يسعى
إلى قياسه.
موارد أساسية

اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت ( )IASC) (2018دليل النوع االجتماعي للعمل اإلنساني ،المراجعة والتقييم
التشغيليان بواسطة األقران ،الخطوة  ،5ص .72-60
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النوع االجتماعي في أُطر تقييم التعليم في حاالت الطوارئ
• يتكون إطار التقييم من معايير التقييم التي تحدد أسئلة التقييم .يشيع استخدام وتكييف معايير التقييم الصادرة عن لجنة مساعدة التنمية
بمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية ( :)OECD-DACالمالءمة ،واالتساق ،والفعالية ،والكفاءة ،واألثر ،واالستدامة .كما
1
تُستخدم معايير التقييم ذات التوجه اإلنساني ،بما في ذلك تلك المتعلقة باتفاقيات "الصفقة الكبرى" ،في حاالت الطوارئ اإلنسانية.
هذه المعايير هي المالءمة ،والترابط ،والتغطية /الوصول ،واالتساق ،والتنسيق.
•ينبغي دمج أبعاد النوع االجتماعي في هذه المعايير .تقدم توجيهات مجموعة التقييم التابعة لألمم المتحدة ( )UNEGبشأن دمج
حقوق اإلنسان والمساواة بين الجنسين في التقييم (الجدول  ،2.3ص  )26أمثلة محددة على ذلك .كما تقدم أيضا ً مبادئ محددة مشتقة
مباشرة ً من مبادئ حقوق اإلنسان والمساواة بين الجنسين ،بما في ذلك :المشاركة ،والشمول ،والمساواة وعدم التمييز ،والتحوالت
االجتماعية .قد تقدم األطر األخرى عناصر إضافية أو بديلة ،ال سيما في السياقات اإلنسانية.
•يقدم دليل تقييم العمل اإلنساني من إصدار شبكة التعلم الن ِشط للمساءلة واألداء ( )ALNAPأمثلة على األطر واستخداماتها (انظر
القسم  ،5الجدول .)5.3
النوع االجتماعي في أسئلة تقييم التعليم في حاالت الطوارئ
•يجب أن تستند أسئلة التقييم إلى نظرية التغيير الخاصة بالبرنامج وأن ترتبط بمعايير التقييم .حتى إذا كانت نظرية التغيير في
البرنامج ال تستجيب للنوع االجتماعي ،فال يزال بإمكان أسئلة التقييم استنباط فهم التغيّرات بشأن النوع االجتماعي بمرور الوقت.
سيؤدي ذلك إلى إنشاء معلومات مهمة لتصميم البرنامج في المستقبل .انظر اإلطار  6.2.1لالطالع على عينة من أسئلة التقييم.
•حسب نوع التقييم ،ستقوم األسئلة المختارة بتقييم التصميم والتخطيط والتنفيذ و /أو النتائج للمشروع أو البرنامج أو السياسة .تقدم
ي بالتقييم بشأن دمج حقوق اإلنسان والمساواة بين الجنسين في التقييم (الجدول  ،2.4ص )30
توجيهات فريق األمم المتحدة المعن ّ
أمثلة على أسئلة التقييم عبر كل معيار من معايير التقييم.
1
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ee: www.alnap.org/system/files/content/resource/files/main/alnap-evaluation-humanitarian-action-2016.pdf

اإلطار  :6.2.1عينة من أسئلة التقييم
هذه أمثلة على األسئلة لتقييم "الفعالية"؛ أي مدى تحقُّق المخرجات والنتائج (المقصودة أو غير المقصودة).
•إلى أي مدى أظهر المشاركون في التدريب على خدمات الدعم النفسي االجتماعي الشاملة والمستجيبة للنوع االجتماعي
للفتيات والفتيان داخل المدرسة وخارجها معرفة متزايدة بشأن توفير خدمات الدعم النفسي االجتماعي الشاملة؟
•إلى أي مدى أظهر المشاركون في التدريب على خدمات الدعم النفسي االجتماعي الشاملة والمستجيبة للنوع االجتماعي
للفتيات والفتيان داخل وخارج المدرسة تغيّرات في المواقف والسلوك فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين؟
نصف عبر المجموعات ال ُمستهدفة (المعلمين والمعلمات ،والعامالت والعاملين غير
•إلى أي مدى تم توزيع النتائج بشكل ُم ِ
النظاميين في مجال التعليم المجتمعي)؟
•إلى أي مدى أدت التغيّرات في معارف ومواقف وسلوك العاملين في التعليم بشأن المساواة بين الجنسين إلى تعزيز
ممارسات جديدة في توفير الدعم النفسي االجتماعي؟
•هل يتم ّكن الفتيات والفتيان المستهدفين من الوصول إلى دعم نفسي اجتماعي آمن وجيد وشامل ومستجيب للنوع االجتماعي؟
•إلى أي مدى يجري توزيع الوصول بشكل ُمنصف عبر المجموعات ال ُمستهدفة (الفتيات والفتيان)؟
تستند هذه األسئلة النموذجية إلى نظرية تغيير وإطار للرصد والتقييم مستجيبين للنوع االجتماعي .إذا لم يكن تدخل الدعم
النفسي االجتماعي مستجيبًا للنوع االجتماعي ،فال يزال بإمكان أسئلة التقييم بشأن الفعالية التحقق مما إذا كان تدخل الدعم
النفسي االجتماعي قد ساهم في التغيير المتباين بين الجنسين .قد تشمل األسئلة ما يلي:
•إلى أي مدى تحسّن رفاه المشاركين الذين تلقوا خدمات الدعم النفسي االجتماعي نتيجة تدريب المعلمين؟ يمكن أن يشمل
تحليل هذا السؤال تحديد ما إذا كانت هناك تباينات في التحسّن لك ٍّل من الفتيات والفتيان ،على التوالي.
نصفًا بين الفئات المستهدفة من
•من حصل على خدمات الدعم النفسي االجتماعي؟ ،وهل كان الوصول إلى هذه الخدمات ُم ِ
الفتيان والفتيات؟

 - EiE-Genkitحزمة موارد أساسية حول النوع االجتماعي في التعليم في حاالت الطوارئ |  .6الرصد والتقييم 211

النوع االجتماعي في منهجية التقييم والتحليل في مجال التعليم في حاالت الطوارئ
•يمكن أن تكون قضايا المساواة بين الجنسين في بعض السياقات حساسة اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا .هناك حاجة إلى منهجية
ي بالتقييم بشأن دمج حقوق اإلنسان والمساواة
صارمة توفر أسا ً
سا لنتائج يمكن التحقق منها .انظر توجيهات فريق األمم المتحدة المعن ّ
بين الجنسين في التقييم لالطالع على مناقشة كاملة حول اختيار منهجيات التقييمات المستجيبة للنوع االجتماعي.
•يُع ّد استخدام ك ٍّل من األساليب الك ّمية والنوعيّة ،وكذلك النُّ ُهج التشاركية ،ممارسة تقييمية جيدة .يعزز نهج األساليب المختلطة موثوقية
ويقوي اعتبارات النوع االجتماعي .الطرق المختلطة:
البيانات وصحة النتائجّ ،
	-من المر َّجح أن تكشف عن نتائج غير متوقعة؛
سع وتُع ّمق فهم سبب حدوث التغيير أو عدم حدوثه؛
	-تُو ِ ّ
	-تلتقط مجموعة واسعة من وجهات النظر وتساعد في إيصال أصوات المشاركين في التقييم؛
	-تسمح بقدر أكبر من المرونة وتثليث البيانات في سياقات الصراع واألزمات حيث يمكن أن تؤثر اعتبارات األمن ومدى إمكانية
الوصول على خطط جمع البيانات.

اإلطار  :6.2.2البيانات النوعيّة والك ّمية
تتعلق البيانات النوعيّة بما يمكن مالحظته ووصفه .وهي توفر معلومات سياقية مهمة .تشمل األساليب النوعية مناقشات
مجموعات التركيز ،ومجموعات األقران ،والمقابالت ،وتق ّمص األدوار ،والمالحظات الصفّية.
تتعلق البيانات الك ّمية بما يمكن قياسه باألرقام .تشمل األساليب الك ّمية المسوحات التي تم التحقق من صحتها ثقافيًا والتي
جرى كخط أساس ،وخط وسط ،وخط نهاية.
يمكن إدارتها ذاتيًا من قِبَل المشاركين قبل التدريب وبعده ،والمسوحات التي ت ُ َ

	-يمكن استخدام بروتوكول /أدوات جمع البيانات النوعية منخفضة التكلفة بشكل فعّال في السياقات الهشة اللتقاط التغيّرات في
المعارف والمواقف والسلوكيات المتعلقة بالنوع االجتماعي.

موارد أساسية

) Ellsberg, MC and Heise, L (2005إجراء البحوث في مجال العنف ضد المرأة .دليل عملي للباحثين والنشطاء،.
منظمة الصحة العالمية ومنظمة  .PATHانظر الفصل  :9أدوات لجمع البيانات النوعية.
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•يجب أن تجمع االستبيانات التي تقيس معايير النوع االجتماعي المتعلقة بالتعليم بين أسئل ٍة حول المعارف والمواقف والممارسات
من خالل المقاالت القصيرة (ردود المشاركين على وصفٍ لسيناريو /صورة) .يمكن أن تغطي موضوعا ٍ
ت مثل معايير النوع
االجتماعي ،وتقسيم المهام المنزلية والعمل بين النساء والرجال ،والتفاوت في الفرص والتجارب التعليمية بين الفتيات والفتيان.
يتوفر مثال على أدوات خط األساس والخط النهائي لمسوحات المعايير االجتماعية في مركز موارد التعليم في حاالت الطوارئ
التابع لمبادرة األمم المتحدة لتعليم الفتيات ( .)UNGEIش ّكلت هذه األدوات جز ًءا من تقييم أثر البرنامج التجريبي "التنشئة
االجتماعية للنوع االجتماعي في المدارس" في أوغندا (انظر ملخص البرنامج والتقييم).
•حسب نوع التقييم ،قد تستخدم المنهجية بيانات ُمخرجات البرنامج ونتائجه وتأثيره ،إلى جانب تحليل البيانات المناظرة للمؤشرات
أمرا بالغ األهمية لضمان أن
نصفة بين الجنسين ً
خالل الفترات التي سبقت التنفيذ ،وأثناءه ،وبعده .لذلك ،يُع ّد اعتماد المؤشرات ال ُم ِ
تكون التدخالت في التعليم في حاالت الطوارئ مستجيبة للنوع االجتماعي.

 :6.3المؤشرات المستجيبة للنوع االجتماعي للتعليم في حاالت الطوارئ
•من الضروري تحليل أوجه عدم المساواة بشأن النوع االجتماعي وتلك المتداخلة في مجال التعليم .يضمن التقييم المستجيب للنوع
االجتماعي جمع وتحليل البيانات المتعلقة بخصائص الهوية االجتماعية "العامة" مثل ،العمر والقدرة ،والخصائص "السياقية"
بمكان أو وق ٍ
ت ما ،مثل الجغرافيا واللغة وال ِعرق والفقر .يعزز ذلك فهم العديد من أشكال االستبعاد التي تعاني منها الفتيات
المتعلقة
ٍ
والفتيان والنساء والرجال ،والتي قد تؤثر على مشاركتهم في التدخل وتؤدي إلى تباين النتائج .يُعرف ذلك بالتحليل المقطعي؛ والذي
يتناول الهويات االجتماعية المتعددة والمتزامنة التي تتداخل (على سبيل المثال ،مراهقات ي ِعشن في منطقة نزاع ،وفتى أو فتاة
معاقين يعيشان في مخيم لالجئين).
•يجب أن يحدد التقييم خصائص الهوية االجتماعية ويميز بينها ،والحواجز التي تهمش أصحاب المصلحة:
	-على مستوى المدرسة (مثالً ،ممارسات التدريس كاللغة المستخدمة)؛
	-على مستوى المجتمع (مثالً ،األعراف االجتماعية كتلك المتعلقة بالتمييز على أساس ال ِعرق)؛
	-على مستوى النظام (مثالً ،سياسة الحماية االجتماعية المتعلقة بجنسية الشخص /لجوئه /وضع اللجوء بالنسبة له).
	-يساعد إطار التهميش التعليمي 2في توجيه مثل هذا التحليل.

مقدمة
2

فهم ومعالجة التهميش التربوي ()2018
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اإلجراءات
الجدول  :6.2.1قائمة تحقُّق لدعم تصميم وتخطيط وتنفيذ الرصد والتقييم المستجيبين للنوع االجتماعي في سياقات التعليم في
حاالت الطوارئ
االعتبارات الرئيسية

اعتبارات وأمثلة إضافية

إجراءات تصميم وتخطيط التقييم المستجيب للنوع االجتماعي
صص الوقت واألموال ،وتأكد من
خ ِّ

ب ووق ٍ
ت إضافيين لل ُمق ِيّمين الستيعاب المعلومات واكتساب تقنيات
قد تحتاج إلى التخطيط لتدري ٍ

وجود القدرات الكافية ضمن فريق التقييم،

مناسبة إلجراء المقابالت تستجيب للنوع االجتماعي .قد يكون هذا مه ًما بشكل خاص حيث يعمل

وص ِ ّمم التقييم بحيث تضمن أن اعتبارات
النوع االجتماعي تشكل جزءا ً ال يتجزأ من

الذكور كعدادين وال يمكنهم تجنب إجراء المقابالت أو مجموعات التركيز مع اإلناث.

عمليات جمع البيانات وتحليلها.

"إذا لم يكن التدريب اإلضافي ممكنًا بسبب قيود الميزانية أو الوقت ،فيجب عليك إعادة النظر بجدية
في إجراء البحث في هذه الفئة المعينة من السكان .من األفضل استكشاف المعايير األخرى أثناء
البحث التكويني  -مثل ما إذا كان المستجيبون أكثر ثقة بأفراد من المجتمع أو من خارجه".

استخدم قوائم التحقُّق الخاصة بالنوع

3

انظر اإلطارين  6.2.3و .6.2.4

االجتماعي إلعداد الشروط المرجعية
للتقييم واختيار فريق التقييم.
ينبغي أن تُمثَّل جوانب النوع االجتماعي

 :2تقييم وتحليل االحتياجات

المتعلقة بتقييم االحتياجات وتحليلها في
غرض التقييم وأهدافه.
استخدم قوائم التحقُّق الخاصة بالنوع

انظر اإلطارين  6.2.3و .6.2.4

االجتماعي إلعداد الشروط المرجعية
للتقييم واختيار فريق التقييم.
جمع البيانات ومنهجية التقييم المستجيبة للنوع االجتماعي
يجب أن تمثّل المنهجية المختارة وعمليات
جمع البيانات عوامل النزاع واألزمات
المحلية ،ال سيما فيما يتعلق باألمن

لالطالع على اعتبارات تفصيلية بشأن السالمة واألمن وجمع البيانات ،راجع:
 :6.1الرصد المستجيب للنوع االجتماعي للتعليم في حاالت الطوارئ

وإمكانية الوصول.
إذا تعذر الوصول إلى مناطق معينة،
فاستكشف طرقًا بديلة لجمع البيانات
لضمان إدراج كل المجموعات.

3
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) Ellsberg M, and Heise L. (2005إجراء البحوث في مجال العنف ضد المرأة :دليل عملي للباحثين والنشطاء .واشنطن العاصمة ،الواليات المتحدة :منظمة الصحة العالمية ومنظمة
 .PATHالفصل  10تشكيل فريق البحوث لديك.

يجب أن تشير أسئلة التقييم إلى القضايا
الخاصة بالنوع االجتماعي التي تمثل
وجهات النظر المختلفة وتجارب النزاع/
األزمة لمجموعات متنوعة من الفتيات
والفتيان والنساء والرجال.
يجب أن تلتقط أسئلة التقييم األدوار
والمواقف والسلوكيات والمعايير المتباينة
بين الجنسين.
عندما ال يكون النوع االجتماعي هو

فمثالً:
•هل تض َّمن التدخل عن قصد تدابير لدعم مشاركة النساء واألفراد /المجموعات المهمشة و /أو
التي تتعرض للتمييز؟
•هل توجد تباينات في مشاركة أصحاب المصلحة في تدخل (تدخالت) التعليم في حاالت الطوارئ
ُعرف محليًا أنها أقوى والمجموعات األخرى المهمشة و /أو
ُتصور أو ي ّ
بين المجموعات التي ي ّ
التي تتعرض للتمييز؟
تحوالت في المعارف والمواقف والممارسات بشأن المساواة بين
•هل ساهم التدخل في حدوث ّ
الجنسين؟ يتعلق ذلك أيضا ً بالنتائج السلبية غير المقصودة.

المحور الرئيسي للتدخل ،يجب أن تك ِ ّمل

يمكن أن يُسهم ذلك على وجه التحديد في إعداد المقيّمين لفحص جوانب للنوع االجتماعي في
البرمجة لم تكن قد ُحدّدت بالضرورة في البداية .فمثالً:

أسئلة التقييم األسئلة والتحليالت المتعلقة

عند تقييم الوصول إلى أماكن التعلم المؤقتة ( )TLSsواألنشطة المتعلقة بها ،هل كانت هناك

بالنوع االجتماعي.

مشاركة متساوية للفتيات والفتيان وموظفي التعليم من اإلناث والذكور كمقدمي خدمات؟ هل هناك
أي خصائص لم تُستكشف للتمييز بين الجنسين قد تُلقِي مزيدًا من الضوء على النتائج؟ قد يشمل
السؤال االستقصائي ما يلي:
•ما هو المنهج المستخدم في مكان التعلم المؤقت ( )TLSأو ضمن منصات التعلم الرقمية؟ هل
يشمل قوالب نمطية للنوع االجتماعي وفق السياق المحدد؟ هل بُذلت جهود لمعالجة ذلك؟
•إلى أي مدى تكون أنشطة الدعم النفسي االجتماعي (على سبيل المثال ،الرياضة الشخصية أو
الجلسات عبر منصة على اإلنترنت) ُموجّهة نحو اهتمامات وتفضيالت الفتيان والفتيات؟ إلى
أي مدى يتقاسم الفتيان والفتيات مسؤوليات الرعاية البيئية (على سبيل المثال ،هل توكل أنشطة
التنظيف ،مثل كنس األرضية ،للفتيات فقط أم لألوالد أيضًا)؟
•ما أنواع القواعد أو مدونات السلوك الموجودة لمنع العنف (التن ّمر أو العقاب البدني أو التحرش/
اإلساءة الجنسية) في مكان التعلم المؤقت أو عبر الحلول الرقمية التفاعلية ومنصات التعلم؟ كيف
تحابي هذه القواعد أو مدونات السلوك الفتيات والفتيان أو تحميهم؟ هل إحدى المجموعات ُمفضّلة
أكثر ،أو محمية أكثر ،مقارنةً باألخرى؟ عند استخدام منصة على اإلنترنت ،كيف يجري رصد
األمن وتنظيمه؟ وكيف تُفرض قواعد السلوك ال ُمتو ّخى من المستخدمين؟
مثال آخر ُمحتمل على األسئلة التكميلية :إلى أي مدى تم تنسيق تدخل التعليم في حاالت الطوارئ مع
التدخالت القطاعية األخرى للنظر في قضايا النوع االجتماعي؟ أمثلة على األسئلة االستقصائية:
•هل تتوفر مرافق إدارة النظافة الصحية أثناء الطمث في المدارس أو أماكن التعلم
المؤقتة؟ هل تتوفر منتجات إدارة النظافة الصحية أثناء الطمث في مجموعات المستلزمات
للمراهقات والمعلمات؟
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يجب أن تهدف أسئلة التقييم إلى رصد
التطورات المحتملة نحو التغيير طويل
األمد بشأن المساواة بين الجنسين ،وكذلك
التحوالت اإليجابية في معايير
الروابط بين
ّ
النوع االجتماعي وبناء السالم.

فمثالً:
•هل توجد فرص لتعزيز تمكين النساء والفتيات من خالل هذا النشاط؟ إذا كانت اإلجابة نعم  ،فما
هي تلك الفرص؟ (أمثلة على اإلجابات أو األسئلة االستقصائية :مجموعات دعم أولياء األمور
التي تعزز الذكورة اإليجابية ،وتوظيف /تدريب /ترقية المعلمات ما يؤدي إلى زيادة وصول
الفتيات إلى التعليم).
•إذا ُحددت تغيّرات في األعراف االجتماعية وأعراف النوع االجتماعي ،فما تأثير ذلك على
العالقات المجتمعية على نطاق أوسع؟ ما تأثير ذلك على التماسك االجتماعي؟

تحليل البيانات
 :2تقييم وتحليل االحتياجات
 :6.1الرصد المستجيب للنوع االجتماعي للتعليم في حاالت الطوارئ
اإلبالغ
راجع قضايا النوع االجتماعي في جميع
تقارير التقييم.

يشمل ذلك ضمان تمثيل النوع االجتماعي في طرق أخذ العينات ،وأنشطة جمع البيانات ،وخطة
تعرض النوع االجتماعي بصفته قسما ً منفصالً "إضافياً" فقط في
التحليل ،والنتائج ،والتوصيات .ال ِ
قسم النتائج والتوصيات.

يجب أن تتضمن التوصيات الواردة في

انظر فيما إذا كان سرد التقرير والتوصيات يشمل معايير النوع االجتماعي في سياق التقييم.

تقارير التقييم إشارات محددة إلى تعزيز
المساواة بين الجنسين والشمول.
استخدام التقييم ونشره
 :6.1الرصد المستجيب للنوع االجتماعي للتعليم في حاالت الطوارئ
إدارة التقييم والمساءلة
يجب أن تضع خطط التقييم آليات لضمان
مشاركة جميع أصحاب المصلحة ،بما
في ذلك السكان المتضررين ،في التدخل
والتغذية الراجعة بشأنه  -وذلك في كل
مرحله من مراحله  -من التصميم إلى
اإلبالغ

قم بإدخال هذه اآلليات من خالل فريق إلدارة التقييم والمراجع .يجب على مثل هذا الفريق:

4

•ض ّم مجموعة عريضة من المشاركين بنا ًء على معايير متعددة الجوانب لضمان المساءلة بشأن
اعتبارات النوع االجتماعي.
•تحديد أصحاب المصلحة الذين لديهم فهم عميق لمعايير النوع االجتماعي والقيم الثقافية المحلية
الذين سيُسهمون في تطوير ومراجعة أساليب وبروتوكول جمع البيانات.
•تشجيع أصحاب المصلحة على تقاسم نتائج التقييم مع مجتمعاتهم ،وال سيما تلك المجموعات و /أو
أصحاب المصلحة الذين يُستبعَدون عادة ً على أساس هويات النوع االجتماعي لهم.
•منح أصحاب المصلحة المحليين  -الفتيات والفتيان والنساء والرجال  -الفرصة للمساهمة في
التحقُّق من صحة بيانات الرصد المعتادة على فترات زمنية محددة ،وكذلك التحقُّق من صحة
نتائج التقييم والتوصيات في مسودة تقارير التقييم ،قبل االنتهاء من إعدادها.

4
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ُمقتبس من توجيهات اليونيسف بشأن دمج النوع االجتماعي في التقييم ()2019

مراجع إضافية للقراءة

•توجيهات اليونيسف بشأن دمج النوع االجتماعي في التقييم
•المعهد العالمي للمرأة ( )2019الرصد والتقييم التشاركي لبرامج العنف القائم على النوع االجتماعي (شرائح
)PowerPoint
• فريق العمل العالمي إلنهاء العنف القائم على النوع االجتماعي المرتبط بالمدرسة ( )2018نهج للمدرسة بكاملها لمنع
العنف القائم على النوع االجتماعي المرتبط بالمدرسة :المعايير الدنيا وإطار الرصد ،القسم  ،3ص38 .
•اليونيسف ( )2013البحوث األخالقية المتعلقة باألطفال
•مبادرة األمم المتحدة لتعليم الفتيات ( )UNEG) (2011دمج حقوق اإلنسان والمساواة بين الجنسين في التقييم

اإلطار  :6.2.3قائمة تحقُّق بشأن النوع االجتماعي لوضع الشروط المرجعية ( )ToRلعملية التقييم
•تشير الشروط المرجعية إلى نطاق أصحاب المصلحة في التدخل كمستخدمين أساسيين للتقييم وكيف سيشتركون في
عملية التقييم.
•تشير الشروط المرجعية صراحةً إلى األدوات أو السياسات ذات الصلة بالمساواة بين الجنسين ،والتي ستو ّجه عملية
التقييم.
•تتضمن الشروط المرجعية تقيي ًما للجوانب ذات الصلة بالمساواة بين الجنسين من خالل اختيار معايير وأسئلة التقييم.
وتنص على
•تحدد الشروط المرجعية نهج التقييم وطرق جمع وتحليل البيانات التي تشير إلى اعتبارات النوع االجتماعي،
ّ
أن بيانات التقييم ستُصنّف حسب الجنس وال ِعرق والعمر واإلعاقة ،إلخ.
•تحدد الشروط المرجعية مستوى الخبرة المطلوبة لدى فريق التقييم في مجال المساواة بين الجنسين ،وأدوار ك ٍّل من
أعضاء الفريق ومسؤولياته المتعلقة بذلك.
•تدعو الشروط المرجعية إلى تشكيل فريق متوازن بين الجنسين ،ومتنوع ثقافيًا ،ويتضمن خبرة وطنية /إقليمية في مجال
التقييم.
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اإلطار  :6.2.4قائمة تحقُّق بشأن النوع االجتماعي الختيار فريق التقييم

5

•هل تم تعيين وتدريب المقيّمين /العدادين من الذكور واإلناث على ح ٍد سواء إلجراء أنشطة التقييم (على سبيل المثال في
مجموعات التركيز ،هل لديهم خبرة في طرق التقييم التشاركي لضمان مشاركة ك ٍّل من الذكور واإلناث)؟
هل يتوفّر لل ُمق ِيّمين…؟
•الخبرة والتجربة في مجال النوع االجتماعي في المشاريع بشأن المساواة بين الجنسين فيما يتعلق بسياقات النزاع
واألزمات؟ أو هل هناك فرصة لعقد جلسة لبناء القدرات بشأن النوع االجتماعي ضمن تدريب ال ُمق ِيّمين /العدّادين؟
•خبرة في تطبيق أساليب التقييم النوعي والك ّمي لجمع وتحليل البيانات المتباينة بين الجنسين؟
•خبرة في تحليل وتفسير البيانات المتباينة بين الجنسين الستخالص الرسائل الرئيسية لإلبالغ والمناصرة؟
•معرفة وخبرة بالسياق االجتماعي المحلي أو الشبكات ذات الصلة والشركاء داخل البلد؟
فائدة :يمكن أن تكون مجموعة /قطاع /فريق العمل الخاص ببلد التعليم نقطة انطالق جيدة لتحديد المقيّمين الوطنيين والدوليين
من ذوي المعرفة بالسياق والقطاع.

5
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األولية
مقتبسة من مبادرة األمم المتحدة لتعليم الفتيات ( )UNEG) (2010قائمة تحقُّق من جودة الشروط المرجعية للتقييم والتقارير ّ

 6.3المؤشرات المستجيبة للنوع االجتماعي للتعليم في
حاالت الطوارئ
المعايير الدنيا للشبكة
المشتركة بين الوكاالت
للتعليم في حاالت
الطوارئ (INEE
)MS

المجال  :1المعايير التأسيسية  -التحليل
المعيار  - 3الرصد
جرى عملية رصد منتظمة ألنشطة االستجابة التعليمية واحتياجات التعلم المتطورة للسكان
تُ َ
المتضررين.
المعيار  - 4التقييم
تعمل التقييمات المنهجية والمحايدة على تحسين أنشطة االستجابة التعليمية وتعزيز ال ُمساءلة

ال ُمستخدمون
األساسيون

•مديرو برامج التعليم في حاالت الطوارئ؛
•أخصائيو الرصد والتقييم؛
•منسّقو المجموعات /القطاعات /فِ َرق العمل؛
•فرق التقييم.

الغرض من األداة

توفير عينة من المؤشرات المشتركة المستجيبة للنوع االجتماعي لرصد وتقييم تدخالت برامج
التعليم في حاالت الطوارئ وتحديد التغيّرات المتباينة بين الجنسين.
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مقدمة
تقيس المؤشرات المستجيبة للنوع االجتماعي للتعليم في حاالت الطوارئ ما يلي مع مرور الوقت:

6

•الفوائد والتحديات والمخاطر الفريدة التي تواجه الفتيات والفتيان والنساء والرجال في المجموعات السكانية المتضررة المستهدفة؛
•التغيّرات في أدوار الجنسين ،والمعايير ،والوصول ،والسيطرة (بما في ذلك سلطة اتخاذ القرار) ،متض ّمنةً التغيّرات في المواقف و/
أو السلوك؛
•مدى تمثيل النوع االجتماعي في السياسات ،والمقترحات ،والخطط ،والنظم ،والهيئات التنسيقية ،والحوكمة في مجال التعليم والتعليم
في حاالت الطوارئ؛
•التغيّرات للفتيات والفتيان والنساء والرجال ،الناتجة عن برنامج و /أو تدخل و /أو مجموعة من التدخالت المحددة.
تساعد أربعة أنواع رئيسية من المؤشرات في قياس مدى االستجابة للنوع االجتماعي في تدخالت التعليم في حاالت الطوارئ.
يصف الجدول  6.3.1هذه األنواع من المؤشرات .عادة ً ما تُستخدم خطط وأطر عمل الرصد والتقييم ،والطرق والبروتوكوالت المتعلقة
بها ،بعض أو كل هذه األنواع من المؤشرات ،وليس نوعا ً واحدا ً فقط.
7

 :3.2النوع االجتماعي في نظرية التغيير وأطر الرصد والتقييم
 :6.1الرصد المستجيب للنوع االجتماعي للتعليم في حاالت الطوارئ
 :6.2التقييم المستجيب للنوع االجتماعي للتعليم في حاالت الطوارئ

6
7
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ُمقتبسة من مكتب اليونيسف اإلقليمي في جنوب آسيا ( )2018مجموعة أدوات النوع االجتماعي ,ص.72 .
المنظمة الدولية لألبواب المفتوحة ( )ODI) (2015تغيير معايير النوع االجتماعي :رصد وتقييم البرامج والمشاريع.

الجدول  :6.3.1أنواع المؤشرات لقياس قضايا ومعايير المساواة بين الجنسين

8

أمثلة

نوع المؤشر

التعريفات

بيانات المواقف

يوفر ذلك نظرة ثاقبة حول كيفية وجود وجهات نظر مشتركة

•نسبة السكان المتضررين المستهدفين الذين يعتقدون أن

بين مجتمع معين أو مجموعة اجتماعية ،وكيف يمكن أن تتغير

الفتيات يجب أن يتزوجن بعد سن البلوغ بوقت قصير.

وجهات النظر هذه.

•نسبة السكان المتضررين الذين يعتقدون أن التعليم أكثر أهمية
للبنين منه للفتيات قبل وأثناء األزمات.

تغيّر النوايا

يمكن أن يكشف سؤال الناس عن نواياهم عن "األرضية
الوسطى" بين مؤشرات المواقف (ما يعتقده الناس) ومؤشرات
الممارسة (ما يفعله الناس) .يكون ذلك مفيدًا عندما ال يكون
األشخاص في وضعٍ يسمح لهم باتخاذ إجراء معين  -على سبيل
المثال ،إذا كانت ابنتهم ال تزال صغيرة جدًا على الذهاب إلى

المدرسة أو الزواج.

•نية إرسال ابنة إلى المدرسة الثانوية أو ترتيب زواجها خالل
العام المقبل ،بسبب األزمة.
•نية إرسال ابن إلى المدرسة الثانوية أو جعله يشارك في
تحقيق دخل مادي إلعالة األسرة (خاصةً أثناء األزمات وفي
غياب العائل الذكر).

تصورات الناس

حدّد كيف ينظر الناس إلى قضايا و /أو معايير المساواة بين

لقضايا ومعايير

الجنسين عبر السؤال عن مدى قوة اتفاقهم مع عبارة معينة .اسأل

يتزوجن نتيجة األزمة بسبب أ و ب و ج.

المساواة بين

عن عواقب عدم االمتثال لمعايير ُمعيّنة للنوع االجتماعي .ارصد

الجنسين

كيف تتغير وجهات النظر هذه بمرور الوقت.

•ماذا سيحدث لو لم تتزوج الفتاة أثناء األزمة؟

تغيّر الممارسات

غالبًا ما يكون هناك فرق بين ما يعتقده الناس (المواقف) وما

والنتائج

يفعلونه (الممارسات) .يجب عليك رصد كيفية تغيّر الممارسات،

•في ثقافتنا /في هذا المجتمع ،يعتقد الناس أن الفتيات يجب أن

•في ثقافتنا /في هذا المجتمع ،يعتقد الناس أن األوالد والشباب
يجب أن ينضموا للجماعات العسكرية /المسلحة أثناء األزمة
بسبب أ و ب و ج.
•ماذا يحدث إذا لم ينضم األوالد إلى الجماعات العسكرية/
المسلحة للدفاع /القتال؟

باإلضافة إلى رصد أي تغيّرات فيما يعتقد الناس أنه الطريقة
الصحيحة للتصرف.

8

•معدالت االلتحاق بالمدارس للفتيات والفتيان قبل األزمة
وأثناءها.
•متوسطالعمر عند الزواج قبل األزمة وأثناءها.

المصدر :المنظمة الدولية لألبواب المفتوحة ( )ODI) (2015تغيير معايير النوع االجتماعي :رصد وتقييم البرامج والمشاريع .مالحظة :تم تكييف األمثلة لتُمثّل سياقات التعليم في حاالت الطوارئ.

 - EiE-Genkitحزمة موارد أساسية حول النوع االجتماعي في التعليم في حاالت الطوارئ |  .6الرصد والتقييم 221

عينة من المؤشرات المستجيبة للنوع االجتماعي
يعرض الجدول  6.3.2عينة من المؤشرات المستجيبة للنوع االجتماعي لبعض االستراتيجيات الشائعة للتعليم في حاالت الطوارئ .يمكن
أن تساعد هذه المؤشرات في تحديد التغيّرات المتباينة بين الجنسين والمتوقعة في نظرية التغيير .ويمكن استخدامها لقياس مجاالت النتائج
المبينة في أطر رصد وتقييم التعليم في حاالت الطوارئ.

 :3.2النوع االجتماعي في نظرية التغيير وأطر الرصد والتقييم
تسلط األمثلة الواردة في هذه األداة الضوء على النتائج وال ُمخرجات الشائعة للتعليم في حاالت الطوارئ التي تم تكييفها لتكون مستجيبة
للنوع االجتماعي .هذه األمثلة ُمقتبسة من إطار االستجابة لمجموعة التعليم العالمية.
نقاط مهمة ينبغي مالحظتها:
•فقط المؤشرات المتعلقة بسياقات األزمات الممتدة معلّمة بهذه العالمة

9

•تضم هذه األداة عينة فقط وليس قائمة شاملة بالمؤشرات .إنها "قائمة خيارات" للتكييف مع كل تدخل وسياق.
•ينبغي ربط المؤشرات 10بطرق وبروتوكوالت محددة لجمع البيانات ضمن خطة شاملة للرصد والتقييم .يعرض الجدول 6.3.3
أمثلة على طرق جمع البيانات (وسائل التحقُّق) لكل استراتيجية.
•ينبغي تكييف المصطلحات المحدّدة المستخدمة في عينة المؤشرات هذه (على سبيل المثال ،لجان إدارة المدرسة ،مجموعات دعم
الوالدين ،إلخ) مع كل سياق.
•قد تحل حلول أو منصات للتعلم الرقمي محل سياقات المدارس أو البرامج النظامية التي تعتمد على الحضور شخصياً .يمكن
ضا حسب عدد المدارس
تكييف المؤشرات من سياق "المؤسسات التعليمية" إلى سياق "منصات التعلم الرقمية" ،وتفصيل البيانات أي ً
و /أو الفصول الدراسية التي تصل إلى المنصة (المنصات) حسب اللزوم.
مقترحات حول كيفية تفصيل المؤشرات:
•قم بتفصيل المؤشرات حسب الجنس (ذكور وإناث) ،والعمر ،ومستوى نظام التعليم (أي التعليم قبل االبتدائي ،واالبتدائي،
واإلعدادي ،والثانوي ،والجامعي ،والتعليم السريع للمراهقين خارج المدرسة ،إلخ.).
•قم بتفصيل المؤشرات حسب نوع المؤسسة التعليمية (نظامية أو غير نظامية) عندما تكون هناك أنواع متعددة من المؤسسات
التعليمية (على سبيل المثال ،المدارس ال ُمضيفة ،وأماكن التعلم المؤقتة ،ومدارس مخيمات الالجئين ،ومراكز التعليم المجتمعية ،وما
إلى ذلك).
•قم بتفصيل المؤشرات حسب نوع موظفي التعليم عندما يكون هناك أنواع متعددة من الموظفين (على سبيل المثال ،موظفو التعليم
الحكومي ،والمعلمون (ذكور /إناث) ،وموظفو التعليم المجتمعي (ذكور /إناث) ،ومستوى نظام التعليم).
•قم بتفصيل المؤشرات حسب عالمات االستبعاد أو الضعف المعيّنة ،ال سيما اإلعاقة ولغة األقليات.

11

ُمقتبسة من مبادرة التعليم ال يمكنه االنتظار ( )2020( )ECWالمساواة بين الجنسين في مبادرة التعليم ال يمكنه االنتظار  .2021-2019إطار السياسات والمساءلة
9
 10المرجع نفسه.
أمرا مناسبًا .إذا كانت التفاصيل حول أنواع ومستويات اإلعاقة مطلوبة ،فيمكن استخدام
 11في معظم الحاالت ،يكون مجرد سؤال المستجيبين عما إذا كان لديهم أو لدى غيرهم من ذوي الصلة إعاقة ً
مجموعات أسئلة مجموعة واشنطن ( )2016لتكوين صورة عامة.
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الجدول  :6.3.2عينة من المؤشرات المستجيبة للنوع االجتماعي لبعض االستراتيجيات الشائعة للتعليم في حاالت الطوارئ
الحماية والرفاه المستجيبان للنوع االجتماعي
الحماية من االستغالل واالعتداء الجنسيين ( )PSEAفي السياقات اإلنسانية
عينة من مؤشرات ال ُمخرجات

عينة من مؤشرات النتائج

•عدد المؤسسات التي أنشأت /أعادت إنشاء آليات مستجيبة للنوع
االجتماعي للوقاية و /أو الشكاوى و /أو الدعم بشأن الحماية من االستغالل
واالعتداء الجنسيين.

•نسبة المؤسسات التي لديها آليات فعالة ومستجيبة للنوع االجتماعي
للوقاية و /أو الشكاوى و /أو الدعم بشأن الحماية من االستغالل واالعتداء
الجنسيين.
•

نسبة المؤسسات التي قامت برصد آليات مستجيبة للنوع االجتماعي
للوقاية و /أو الشكاوى و /أو الدعم بشأن الحماية من االستغالل
واالعتداء الجنسيين خالل فترة االستجابة المنصرمة [اذكر اإلطار
الزمني هنا].

•عدد موظفي التعليم (ذكور /إناث) المؤهلين لتقديم خدمات مستجيبة للنوع
االجتماعي بشأن الحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيين.
•

عدد موظفي التعليم (ذكور /إناث) الذين أبلغوا عن قيامهم بالرصد
النّشِط آلليا ٍ
ت مستجيبة للنوع االجتماعي للوقاية و /أو الشكاوى و/
أو الدعم بشأن الحماية من االستغالل واالعتداء الجنسيين خالل
فترة االستجابة المنصرمة [اذكر اإلطار الزمني هنا].
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الوقاية من العنف القائم على النوع االجتماعي المرتبط بالمدرسة ( ،)SRGBVواالستجابة له ،واإلبالغ عنه بطريقة مستجيبة للنوع االجتماعي

12

مدونة قواعد السلوك المستجيبة للنوع االجتماعي
•النسبة المئوية للمؤسسات التعليمية التي طبقت مدونة لقواعد السلوك
تستجيب للنوع االجتماعي ،مع اإلشارة إلى العنف القائم على النوع
االجتماعي المرتبط بالمدرسة ،والتي تفي بالمعايير الدنيا (مطبقةً على
مستوى المدرسة).

13

•نسبة المؤسسات التعليمية التي تُنفِّذ بشكل فعال مدونة لقواعد السلوك
تستجيب للنوع االجتماعي.
•نسبة أولياء األمور (ذكور /إناث) والمعلمين وموظفي الدعم (ذكور/
إناث) والطالب (ذكور /إناث) الذين يلتزمون بمدونة لقواعد السلوك
تستجيب للنوع االجتماعي.

•عدد أولياء األمور (ذكور /إناث) ،المعلمين وموظفي الدعم (ذكور/
إناث) ،والطالب (ذكور /إناث) الذين هم على دراية بمدونة قواعد السلوك
المستجيبة للنوع االجتماعي.
•عدد أولياء األمور (ذكور /إناث) ،المعلمين وموظفي الدعم (ذكور/
إناث) ،والطالب (ذكور /إناث) الذين شاركوا في عمليات صنع القرار
لتطوير مدونة لقواعد السلوك مستجيبة للنوع االجتماعي.
•عدد المؤسسات التعليمية التي لديها مدونة لقواعد السلوك ُمعت َمدة
ومستجيبة للنوع االجتماعي وتفي بالمعايير الدنيا مطبقةً على مستوى
المدرسة.

14

صصة لتنفيذ مدونة لقواعد السلوك تستجيب للنوع
•نسبة الميزانية المخ ّ
االجتماعي على مستوى موقع التعليم /المدرسة.
•

نسبة المؤسسات التي ترصد مدونة لقواعد السلوك تستجيب للنوع
االجتماعي.

•

عدد أولياء األمور (ذكور /إناث) ،والمعلمون (ذكور /وإناث)،
موظفي الدعم (ذكور /إناث) ،والطالب (ذكور /إناث) الذين أبلغوا
عن رصد انتهاكا ٍ
ت لمدونة لقواعد السلوك تستجيب للنوع
االجتماعي خالل فترة االستجابة المنصرمة [اذكر اإلطار الزمني
هنا].
مالحظة :اجعل هذا المؤشر أكثر تحديدًا إذا كانت هناك تفويضات
بشأن تواتر رصد مدونة السلوك.

•

نسبة أولياء األمور (ذكور /إناث) ،المعلمين (ذكور /إناث) ،موظفي
الدعم (ذكور /إناث) ،والطالب (ذكور /إناث) الذين أبلغوا بشكل
معتاد عن معالجة انتهاكات مدونة قواعد السلوك المستجيبة للنوع
االجتماعي خالل فترة االستجابة المنصرمة [اذكر اإلطار الزمني
هنا].

•

عدد أولياء األمور (ذكور /إناث) ،المعلمين (ذكور /إناث) ،موظفي
الدعم (ذكور  /إناث) ،والطالب (ذكور  /إناث) الذين أبلغوا عن
معالجة انتهاكات مدونة قواعد السلوك المستجيبة للنوع االجتماعي
خالل فترة االستجابة المنصرمة [اذكر اإلطار الزمني هنا].

 12هذه المؤشرات ُمقتبَسة من :فريق العمل العالمي إلنهاء العنف القائم على النوع االجتماعي المرتبط بالمدرسة ( )2018نهج للمدرسة بكاملها لمنع العنف القائم على النوع االجتماعي المرتبط بالمدرسة:
المعايير الدنيا وإطار الرصد،
 13مالحظة :المعايير الدنيا موضّحة في :فريق العمل العالمي إلنهاء العنف القائم على النوع االجتماعي المرتبط بالمدرسة ( )2018نهج للمدرسة بكاملها لمنع العنف القائم على النوع االجتماعي المرتبط
بالمدرسة :المعايير الدنيا وإطار الرصد,،
 14مالحظة :المعايير الدنيا موضّحة في :فريق العمل العالمي إلنهاء العنف القائم على النوع االجتماعي المرتبط بالمدرسة ( )2018نهج للمدرسة بكاملها لمنع العنف القائم على النوع االجتماعي المرتبط
بالمدرسة :المعايير الدنيا وإطار الرصد،
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آليات اإلبالغ واإلحالة المستجيبة للنوع االجتماعي
النسبة المئوية وعدد المؤسسات التعليمية التي لديها نظام فعّال

•

•عدد الطالب (ذكور /إناث) [أدخِ ل حسب االقتضاء :من يعرفون عن /تم

ومستجيب للنوع االجتماعي للرصد من أجل اإلبالغ والمساءلة.

تدريبهم بشأن] العنف القائم على النوع االجتماعي المرتبط بالمدرسة،
وآليات وإجراءات اإلبالغ المستجيبة للنوع االجتماعي ،ويمكنهم

•النسبة المئوية لموظفي التعليم (ذكور /إناث) الذين يستخدمون آليات

استخدامها بثقة.

اإلبالغ واالستجابة المستجيبة للنوع االجتماعي.

•عدد موظفي التعليم (ذكور /إناث) الذين يعرفون عن العنف القائم على

•النسبة المئوية ألولياء األمور /مقدمي الرعاية (ذكور /إناث) الذين

النوع االجتماعي المرتبط بالمدرسة ،وكيفية االستجابة لحوادث هذا

يستخدمون آليات اإلبالغ واالستجابة المستجيبة للنوع االجتماعي.

العنف بطريقة تستجيب للنوع االجتماعي ،ويفهمون بوضوح أدوارهم

•عدد حوادث العنف القائم على النوع االجتماعي المرتبط بالمدرسة التي تم
اإلبالغ عنها رسميًا للمؤسسات التعليمية.
•

ومسؤولياتهم ضمن إجراءات اإلبالغ.
•عدد أولياء األمور /مقدمي الرعاية (ذكور /إناث) الذين يعرفون عن

النسبة المئوية للزيادة في عدد حوادث العنف القائم على النوع

العنف القائم على النوع االجتماعي المرتبط بالمدرسة ،وكيفية معالجة

االجتماعي المرتبط بالمدرسة التي تم اإلبالغ عنها رسميًا

حوادث هذا العنف بطريقة مستجيبة للنوع االجتماعي ،ويفهمون بوضوح

للمؤسسات التعليمية.
جرت متابعتها من خالل آليات
نسبة وعدد الحاالت المبلغ عنها التي َ

•

أدوارهم ومسؤولياتهم ضمن إجراءات اإلبالغ.

اإلحالة.
مبادرات الدعم النفسي االجتماعي ( )PSSالمستجيب للنوع االجتماعي
•نسبة موظفي التعليم (ذكور /إناث) ،أولياء األمور /مقدمي الرعاية (ذكور/
إناث) ،و /أو الطالب (ذكور /إناث) الذين ينفِّذون مبادرات [أو نُ ُهج] للدعم

•عدد موظفي التعليم (ذكور /إناث) ،أولياء األمور /مقدمي الرعاية (ذكور/
إناث) ،و /أو الطالب (ذكور /إناث) المؤهلين بشأن مبادرات [أو نُ ُهج]
الدعم النفسي االجتماعي المستجيب للنوع االجتماعي.

النفسي االجتماعي المستجيب للنوع االجتماعي.
•نسبة موظفي التعليم (ذكور /إناث) ،أولياء األمور /مقدمي الرعاية (ذكور/
إناث) ،و /أو الطالب (ذكور /إناث) الذين نفّذوا بنجاح مبادرات [أو نُ ُهج]

•عدد موظفي التعليم (ذكور /إناث) ،أولياء األمور /مقدمي الرعاية (ذكور/
إناث) ،و /أو الطالب (ذكور /إناث) الذين أبلغوا عن تنفيذ مبادرات [أو
نُ ُهج] للدعم النفسي االجتماعي المستجيب للنوع االجتماعي.

للدعم النفسي االجتماعي المستجيب للنوع االجتماعي.
•

•النسبة المئوية وعدد موظفي التعليم (ذكور /إناث) ،الطالب (ذكور/

عدد موظفي التعليم (ذكور /إناث) ،الطالب (ذكور /إناث) ،و /أو

إناث) ،و  /أو أولياء األمور /مقدمي الرعاية (ذكور /إناث) الذين استفادوا

أولياء األمور /مقدمي الرعاية (ذكور /إناث) المؤهلين لإلشراف

من مبادرات [أو خدمات] للدعم النفسي االجتماعي المستجيب للنوع

على /رصد مبادرات [أو نُ ُهج] الدعم النفسي االجتماعي المستجيب

االجتماعي.

للنوع االجتماعي.

	-

النسبة المئوية لموظفي التعليم (ذكور /إناث) ،الطالب (ذكور/
إناث) و  /أو أولياء األمور /مقدمي الرعاية (ذكور /إناث) الذين
أبلغوا عن استخدام آليا ٍ
ت للتأقلم ناتجة عن برامج و /أو خدمات
للدعم النفسي االجتماعي المستجيب للنوع االجتماعي ت َيسّر
الوصول إليها.

•

النسبة المئوية لموظفي التعليم (ذكور /إناث) ،الطالب (ذكور/
إناث) ،و /أو أولياء األمور /مقدمي الرعاية (ذكور /إناث) الذين
الحظوا آخرين (من موظفي التعليم (ذكور /إناث) ،الطالب (ذكور/
إناث) ،و /أو أولياء األمور /مقدمي الرعاية (ذكور /إناث))
يمارسون آليات للتأقلم ناتجة عن برامج و /أو خدمات للدعم النفسي
االجتماعي المستجيب للنوع االجتماعي ت َيسّر الوصول إليها.
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المرافق والخدمات المستجيبة للنوع االجتماعي
الخطط المستجيبة للنوع االجتماعي لتحسين المدارس
•

•

نسبة موظفي التعليم (ذكور /إناث) ،الطالب (ذكور /إناث)،
وأصحاب المصلحة في المجتمع (ذكور /إناث) الذين نفّذوا خططا ً

•نسبة المؤسسات التعليمية التي لديها خطط شاملة ومستجيبة للنوع
االجتماعي لتحسين المدرسة.

شاملة ومستجيبة للنوع االجتماعي لتحسين المدرسة.

•نسبة موظفي التعليم (ذكور /إناث) ،الطالب (ذكور /إناث) ،وأصحاب
المصلحة في المجتمع (ذكور /إناث) الذين تعززت قدراتهم بشأن تنفيذ
خطط شاملة ومستجيبة للنوع االجتماعي لتحسين المدرسة.

النسبة المئوية وعدد موظفي التعليم (ذكور /إناث) والطالب (ذكور/
إناث) الذين أبلغوا عن شعورهم باألمان في المدرسة أو المؤسسات
مؤشرا
التعليمية األخرى .ملحوظة :يمكن أن يكون هذا أيضًا
ً
للهجمات على التعليم ،وقواعد السلوك ،وما إلى ذلك ،في السياقات
التي تُقدّم فيها تدخالت متعددة.

•

النسبة المئوية وعدد موظفي التعليم (ذكور /إناث) والطالب (ذكور/
إناث) الذين أبلغوا عن شعورهم باألمان في الطريق من وإلى
المدرسة أو المؤسسات التعليمية األخرى.
مؤشرا للهجمات على التعليم
ملحوظة :يمكن أن يكون هذا أيضًا
ً
والنقل وما إلى ذلك ،في السياقات التي تُقدّم فيها تدخالت متعددة.

•عدد موظفي التعليم (ذكور /إناث) ،الطالب (ذكور /إناث) ،وأصحاب
المصلحة في المجتمع (ذكور /إناث) الذين [أدخِ ل حسب االقتضاء :أجروا
تخطيطا ً للمناطق اآلمنة وغير اآلمنة؛ أجروا تدريبًا على وضع خطط
شاملة ومستجيبة للنوع االجتماعي لتحسين المدرسة].
مالحظة :للتعرف على خصائص الخطة الشاملة والمستجيبة للنوع
االجتماعي لتحسين المدرسة ،انظر:
 :5.2المرافق والخدمات
 :5.3الحماية والرفاه
•

عدد موظفي التعليم (ذكور /إناث) ،الطالب (ذكور /إناث)،
وأصحاب المصلحة في المجتمع (ذكور /إناث) الذين نفّذوا خططا ً
مستجيبة للنوع االجتماعي لتحسين المدرسة.

الهجمات على التعليم
•

النسبة المئوية وعدد موظفي التعليم (ذكور /إناث) ،والطالب
(ذكور /إناث) ،وأصحاب المصلحة في المجتمع (ذكور /إناث)
الذين نفّذوا آليات مستجيبة للنوع االجتماعي لإلنذار المبكر
واالستجابة المبكرة.

•

النسبة المئوية وعدد موظفي التعليم (ذكور /إناث) والطالب (ذكور/
إناث) الذين أبلغوا عن شعورهم باألمان في المدرسة أو المؤسسات
التعليمية األخرى.
مؤشرا للعنف القائم على النوع
مالحظة :يمكن أن يكون هذا أيضًا
ً
االجتماعي المرتبط بالمدرسة ،ومدونة قواعد السلوك ،وما إلى
ذلك ،في السياقات التي تُقدّم فيها تدخالت متعددة

•

النسبة المئوية وعدد موظفي التعليم (ذكور /إناث) والطالب (ذكور/
إناث) الذين أبلغوا عن شعورهم باألمان في الطريق من وإلى
المدرسة أو المؤسسات التعليمية األخرى.
مؤشرا للعنف القائم على النوع
مالحظة :يمكن أن يكون هذا أيضًا
ً
االجتماعي المرتبط بالمدرسة ،والنقل ،وما إلى ذلك ،في السياقات
التي تُقدّم فيها تدخالت متعددة.

•

عدد الهجمات على التعليم والقائمة على النوع االجتماعي التي تم
اإلبالغ عنها [أضف حسب االقتضاء :ضمن آليات اإلنذار المبكر
واالستجابة المبكرة المستجيبة للنوع االجتماعي]
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•النسبة المئوية وعدد موظفي التعليم (ذكور /إناث) ،الطالب (ذكور/
إناث) ،وأصحاب المصلحة في المجتمع (ذكور /إناث) المؤهلين لتنفيذ
آليات اإلنذار المبكر واالستجابة المبكرة المستجيبة للنوع االجتماعي التي
أُنشئت [أدخِ ل حسب االقتضاء :في المجتمعات و /أو في مواقع التعليم].
مالحظة :لتحديد خصائص آليات اإلنذار المبكر واالستجابة المبكرة
المستجيبة للنوع االجتماعي ،انظر:
 :5.2المرافق والخدمات

خيارات النقل المستجيبة للنوع االجتماعي
•النسبة المئوية وعدد موظفي التعليم (ذكور /إناث) والطالب (ذكور/
إناث) الذين يستفيدون من زيادة استخدام خيارات النقل المستجيبة للنوع
االجتماعي إلى /من المؤسسات التعليمية [أدخل حسب االقتضاء :النقل،
المرافقة ،وما إلى ذلك بتمويل من المدرسة].
•

•عدد موظفي التعليم (ذكور /إناث) والطالب (ذكور /إناث) الذين تتاح لهم
خيارات للنقل مستجيبة للنوع االجتماعي إلى المؤسسات التعليمية [أدخِ ل
حسب االقتضاء :النقل ،المرافقة ،وما إلى ذلك بتموي ٍل من المدرسة].

النسبة المئوية وعدد موظفي التعليم (ذكور /إناث) والطالب (ذكور/
إناث) الذين أبلغوا عن شعورهم باألمان في الطريق من وإلى
المدرسة أو المؤسسات التعليمية األخرى.
مؤشرا على العنف القائم على
مالحظة :يمكن أن يكون هذا أيضًا
ً
النوع االجتماعي المرتبط بالمدرسة ،والهجمات على التعليم ،وما
إلى ذلك ،في السياقات التي تُقدّم فيها تدخالت متعددة.

النُّ ُهج المستجيبة للنوع االجتماعي إلدارة النظافة الصحية أثناء الطمث ()MHM
•النسبة المئوية وعدد موظفي التعليم (ذكور /إناث) ،الطالب (ذكور/

•النسبة المئوية وعدد موظفي التعليم (إناث) والطالب (إناث) الذين أبلغوا
عن استخدام مجموعات مستلزمات النظافة الصحية النسائية (مالحظة:
وضّح ما إذا كانت منفصلة ،أو ضمن حقائب الظهر ،أو ت ُ ّ
وزع مع مواد
التدريس والتعلم).
•

النسبة المئوية وعدد موظفي التعليم (ذكور /إناث) والطالب (ذكور/

إناث) ،وأصحاب المصلحة في المجتمع (ذكور /إناث) ممن تتوفر لديهم
القدرات في مجال النُّ ُهج المستجيبة للنوع االجتماعي إلدارة النظافة
الصحية أثناء الطمث (أدخِ ل حسب االقتضاء :أهمية ومحتويات مجموعات
مستلزمات النظافة الصحية النسائية التي يجري توفيرها ،مرافق المياه
والصرف الصحي والنظافة الصحية المنفصلة للجنسين ،وموظفي التعليم
(ذكور /إناث) الذين يقومون برصد مرافق المياه والصرف الصحي
والنظافة الصحية ،وما إلى ذلك).

عدد موظفي التعليم (إناث) والطالب (إناث) الذين أبلغوا عن زيادة
الحضور في المؤسسات التعليمية بسبب النُّ ُهج المستجيبة للنوع

•النسبة المئوية وعدد المؤسسات التعليمية التي لديها مرافق للمياه والصرف
الصحي والنظافة الصحية منفصلة للجنسين وأُنشئت للذكور واإلناث.

االجتماعي إلدارة النظافة الصحية أثناء الطمث (( )MHMأدخِ ل
حسب االقتضاء :مجموعات مستلزمات النظافة الصحية النسائية،
ومرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية المنفصلة
للجنسين).

•النسبة المئوية وعدد المؤسسات التعليمية التي دمجت مجموعات
مستلزمات النظافة الصحية النسائية في توزيعات التعليم (مالحظة :وضّح
ما إذا كانت منفصلة ،أو ضمن حقائب الظهر ،أو ت ُ ّ
وزع مع مواد التدريس
والتعلم).

إناث) الذين أبلغوا عن شعورهم باألمان عند استخدام مرافق المياه
والصرف الصحي والنظافة الصحية ( )WASHفي المؤسسات
مقرات السكن الداخلي.
التعليمية و /أو ّ
•
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معالجة األعراف االجتماعية والثقافية وأعراف النوع االجتماعي والعوائق أمام التعليم
الجهود المستجيبة للنوع االجتماعي لتعبئة ،ودعم ،والتواصل مع قادة المجتمع وأولياء األمور /مقدمي الرعاية
•نسبة المجتمعات التي لديها جلسات توعية وحوار مجتمعية مستجيبة للنوع
االجتماعي (على سبيل المثال ،بشأن العنف القائم على النوع االجتماعي
المرتبط بالمدرسة ،والهجمات القائمة على النوع االجتماعي على التعليم،
وحقوق الفتيات والفتيان من جميع األعمار في الوصول إلى الفرص
التعليمية ،والمساواة بين الجنسين ،وما إلى ذلك].
•النسبة المئوية ألولياء األمور /مقدمي الرعاية (ذكور /إناث) المشاركين
في الحوارات المجتمعية المستجيبة للنوع االجتماعي الذين أبلغوا عن
تغيير واحد أو أكثر في سلوك أولياء األمور[ .على سبيل المثال التماس
خدمات الدعم النفسي االجتماعي أو خدمات الرفاه األخرى لمقدمي
الرعاية ،التماس خدمات الرعاية الصحية الوقائية لألطفال (ذكور /إناث)،
االنخراط في التأديب اإليجابي لألطفال (ذكور /إناث) ،تشجيع وتمكين
األطفال (ذكور /إناث) من االستفادة من الفرص التعليمية ،توفير الرعاية
المستجيبة لألطفال الصغار (ذكور /إناث) ،توفير التحفيز لألطفال الصغار
(ذكور /إناث) ،واإلبالغ عن حاالت العنف أو العنف القائم على النوع
االجتماعي المرتبط بالمدرسة ضد األطفال (ذكور /إناث)].

•عدد قادة المجتمع (ذكور /إناث) ،موظفي التعليم (ذكور /إناث) ،الطالب
(ذكور /إناث) ،وأولياء األمور /مقدمو الرعاية (ذكور /إناث) الذين أمكن
الوصول إليهم /تأهيلهم من خالل جلسة (جلسات) توعية وحوار مجتمعية
مستجيبة للنوع االجتماعي [أمثلة على موضوعات الجلسات :العنف القائم
على النوع االجتماعي المرتبط بالمدرسة ،الهجمات القائمة على النوع
االجتماعي على التعليم ،حقوق الفتيات والفتيان من جميع األعمار في
الوصول إلى الفرص التعليمية ،المساواة بين الجنسين ،وما إلى ذلك].
•عدد مجموعات دعم األقران التي أُنشئت بهدف تحسين فهم التمييز القائم
على النوع االجتماعي ضد الطالب (ذكور /إناث).
•عدد مجموعات دعم األقران التي أُنشئت على أساس التكافؤ بين الجنسين
بين القادة (ذكور /إناث) والمشاركين (ذكور /إناث).
•عدد مجموعات دعم الوالدين التي أُنشئت وتركز على كيفية تأثير التمييز
(بما في ذلك على أساس النوع االجتماعي) سلبًا على الفتيات والفتيان
والشباب والمجتمع.
•عدد أولياء األمور /مقدمي الرعاية (ذكور /إناث) الذين تم تأهيلهم من
خالل مجموعات دعم أولياء األمور المستجيبة للنوع االجتماعي.

الوصول
•النسبة المئوية وعدد الطالب المعرضين للخطر( 15ذكور /إناث) الذين
أبلغوا عن حضورهم خدمة /برنامج تعليمي نتيجةً للنُّ ُهج المستجيبة للنوع

•عدد النُّ ُهج المستجيبة للنوع االجتماعي لتعزيز الوصول [المعونة من
خالل التحويالت النقدية ،حمالت العودة إلى المدرسة المستجيبة للنوع
االجتماعي].

•النسبة المئوية وعدد أولياء األمور /مقدمي الرعاية (ذكور /إناث) الذين
أبلغوا عن تمكين /تشجيع األطفال والمراهقين على االلتحاق بفرص التعليم
نتيجةً للنُّ ُهج المستجيبة للنوع االجتماعي.

•عدد خيارات رعاية ما قبل االبتدائي أو رعاية األطفال التي تُوفّر لألطفال
الصغار.

االجتماعي.

•

النسبة المئوية وعدد الطالب المعرضين للخطر (ذكور /إناث) الذين
أبلغوا عن انتقالهم ضمن نظام تعليمي أو خدمة /برنامج تعليمي
نتيجةً للنُّ ُهج المستجيبة للنوع االجتماعي.

•النسبة المئوية وعدد أولياء األمور /مقدمي الرعاية (ذكور /إناث) الذين
أبلغوا عن تمكنهم من الوصول إلى خدمات /برامج أخرى للطوارئ [مثل
النقد مقابل العمل ،الدعم النفسي االجتماعي ،الرعاية الصحية ،خدمات
التغذية ،وما إلى ذلك] نتيجة توفير خدمات الرعاية ما قبل االبتدائي أو
رعاية األطفال الصغار [أماكن التعلم المؤقتة ،مرحلة ما قبل المدرسة في
المدارس ال ُمضيفة ،مرحلة ما قبل المدرسة في مدارس المخيمات ،توفير
رعاية األطفال في المراكز المجتمعية].

عرض للخطر" على السياق ،وقد يشمل :الزواج المبكر ،األمهات في المدارس اإلعدادية والثانوية ،التجنيد المسلح ،الهجمات على التعليم ،التسرب من المدرسة ،وعمالة األطفال.
 15يعتمد تعريف "ال ُم ّ
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توفير مبادرات تعليمية غير تقليدية للمراهقين (ذكور /إناث) مناسبة ألعمارهم ومستجيبة للنوع االجتماعي لدعم التحصيل التعليمي للمراهقين
(ذكور /إناث)
•

•

رمز األزمة الممتدة  -عدد المراهقين المعرضين للخطر( 16ذكور/

ى مستجيبا ً
عدد الخدمات المناسبة للعمر التي أُنشئت وتتض ّمن محتو ً

إناث) الذين أبلغوا عن تمكنهم من الوصول خدمات مستجيبة للنوع

للنوع االجتماعي[ .أدخل واحدًا أو أكثر :المهارات الحياتية

االجتماعي [أدخِ ل واحدًا أو أكثر :المهارات الحياتية والفرص،

والفرص ،التعليم البديل ،التعليم ال ُمعجّل ،نوادي األقرات للفتيان

التعليم البديل ،التعليم ال ُمعجّل ،نوادي األقران للفتيان والفتيات،

والفتيات ،التعليم والتدريب الفني والمهني (  ،)TVETإلخ].

التعليم والتدريب الفني والمهني (  ،)TVETإلخ.].
توظيف المعلمين وتدريبهم بطريقة مستجيبة للنوع االجتماعي
توظيف المعلمين المستجيب للنوع االجتماعي
•استحداث مؤهالت بديلة للمعلمات في سياقات األزمات.

•النسبة المئوية لموظفي التعليم (إناث) ال ُمعيَّنين على أساس مؤهالت بديلة
للمعلمات في سياقات األزمات.

نصفة
•وجود مبادئ توجيهية ومعايير لتعيين موظفي التعليم بطريقة ُم ِ
ومستجيبة للنوع االجتماعي.

•النسبة المئوية للتغيّر في موظفي التعليم ال ُمعيَّنين (ذكور /إناث).
•النسبة المئوية لموظفي التعليم (ذكور /إناث) الذين يتلقون أجورا ً متساوية/
ُمنصفة للجنسين لنفس الوظيفة.
•

•عدد موظفي التعليم (إناث) الذين ُوفِّرت لهم أماكن آمنة لإلقامة (حيثما
َحدّدت تقييمات المخاطر الحاجة إلى ذلك).

رمز األزمة الممتدة  -وجود شراكات مع وزارات التعليم
والجامعات تستهدف زيادة التحاق موظفي التعليم (إناث) واالحتفاظ
بهن حيثُما ُو ِجد نقص في أعدادهن

مالحظة :لالطالع على مؤشرات حول خيارات النقل المستجيب للنوع
االجتماعي لموظفات التعليم ،انظر:
 :5.2المرافق والخدمات
جهود تطوير مواد التدريس والتعلم والمناهج المستجيبة للنوع االجتماعي
•

النسبة المئوية وعدد موظفي التعليم (ذكور /إناث) والطالب (ذكور/

•

عدد المناهج ال ُمنقّحة في جميع مستويات نظام التعليم التي تُعالَج
فيها قضايا التمييز على أساس النوع االجتماعي ،والتحيز على
صلّةً حسب
أساس النوع االجتماعي ،وأعراف النوع االجتماعي (مف ّ
نوع الموضوع ،ومستوى نظام التعليم ،وموقع التعليم).

•

عدد مواد التدريس والتعلم التي ُروجعت في جميع مستويات نظام
التعليم ،وتُعالَج فيها قضايا التمييز على أساس النوع االجتماعي،

إناث) الذين يحصلون على مناهج ُمستجيبة للنوع االجتماعي.
•

النسبة المئوية وعدد موظفي التعليم (ذكور /إناث) والطالب (ذكور/
إناث) الذين يحصلون على /يستخدمون مواد للتدريس والتعلم
مستجيبة للنوع االجتماعي.

والتحيز على أساس النوع االجتماعي ،وأعراف النوع االجتماعي.
•

عدد موظفي التعليم (ذكور /إناث) المؤهلين إلعداد واستخدام مواد
مواد التدريس والتعلم التي تراعي النوع االجتماعي وتنفيذ مناهج
مستجيبة للنوع االجتماعي.

عرض للخطر" على السياق ،وقد يشمل :الزواج المبكر ،األمهات في المدارس اإلعدادية والثانوية ،التجنيد المسلح ،الهجمات على التعليم ،التسرب من المدرسة ،وعمالة األطفال.
 16يعتمد تعريف "ال ُم ّ
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تدريب المعلمين واإلشراف عليهم بصورة مستجيبة للنوع االجتماعي
•

النسبة المئوية لموظفي التعليم (ذكور /إناث) الذين لوحِ ظوا وهم
يمارسون طرقا ً تربوية مستجيبة للنوع االجتماعي.

•

النسبة المئوية لموظفي التعليم (ذكور /إناث) الذين أبلَغوا بأنهم
يمارسون طرقا ً تربوية مستجيبة للنوع االجتماعي.

•

النسبة المئوية للطالب (ذكور /إناث) الذين أبلَغوا عن وجود مدرس
واحد على األقل يستخدم ممارسات /طرقا ً تربوية مستجيبة للنوع

•عدد موظفي التعليم (ذكور /إناث) المؤهلين بطريقة تستجيب للنوع
االجتماعي.

17

•عدد موظفي التعليم (ذكور /إناث) المؤهلين تحديدًا في طرق التربية
المستجيبة للنوع االجتماعي.
•

االجتماعي.

عدد أدوات /بروتوكوالت اإلشراف على المعلمين التي تم تطويرها
بواسطة الحكومة و /أو شركاء التنمية والتي تتض ّمن ممارسا ٍ
ت
تربوية مستجيبة للنوع االجتماعي.

•

يشمل نظام معلومات إدارة التعليم ( )EMISأو آليات الرصد
األخرى مؤشرات مستجيبة للنوع االجتماعي.

•

النسبة المئوية للطالب (ذكور /إناث) المؤهلين التباع الممارسات
التربوية ال ُمستجيبة للنوع االجتماعي.

تعزيز القدرات في مجال تنسيق وتنفيذ التعليم في حاالت الطوارئ بطرق مستجيبة للنوع االجتماعي على المستويين الوطني ودون الوطني
•النسبة المئوية للمؤسسات [على سبيل المثال ،المجموعات /ف َِرق العمل
التعليمية ،أو شركاء التنمية أو الحكومة] التي تدمج االعتبارات المستجيبة
للنوع االجتماعي في نُ ُهج برامج التعليم في حاالت الطوارئ.
•النسبة المئوية ألصحاب المصلحة (ذكور /إناث) الذين أبلغوا عن زيادة
القدرات على تمثيل االعتبارات المستجيبة للنوع االجتماعي في نُ ُهج
أدخل حسب
برامج التعليم في حاالت الطوارئ من [على سبيل المثالِ ،
االقتضاء :ف َِرق عمل المجموعة /التعليم ،أو شركاء التنمية أو الحكومة].

•عدد آليات التنسيق على المستويين الوطني ودون الوطني التي أُنشِئت
(أو أُعيد إنشاؤها) وتشمل االهتمام بقضايا النوع االجتماعي [على سبيل
المثال ،وجود جهة تنسيق بشأن النوع االجتماعي ،ضمان مراجعة
المقترحات واألطر واالستراتيجيات والوثائق التشغيلية من منظور النوع
االجتماعي ،إلخ.].
•

عدد المنتجات المعرفية للممارسين بشأن أفضل /أحدث الممارسات
بشأن االستجابة والشمول والحماية للنوع االجتماعي في التعليم في
حاالت الطوارئ.

•النسبة المئوية ألصحاب المصلحة (ذكور /إناث) المؤهلين لتمثيل
االعتبارات المستجيبة للنوع االجتماعي في نُ ُهج برنامج التعليم في
حاالت الطوارئ[ .على سبيل المثال ،أدخِ ل حسب االقتضاء :ف َِرق عمل
المجموعة /التعليم ،أو شركاء التنمية أو الحكومة].

 17على سبيل المثال ،يمكن أن تشمل الممارسات :تض ُّمن االعتبارات المستجيبة للنوع االجتماعي لتدريب المعلمات النظر في أماكن مناسبة /آمنة للمعلمات تم ّكنهن من الوصول إلى خيارات رعاية
رضعات منهن ،وتوعية الشركاء الذكور بشأن التدريب خارج الموقع؛ واستخدام مجموعات األقران من الذكور واإلناث في
األطفال والرضاعة الطبيعية للمعلمات الالئي لديهن أطفال صغار و /أو لل ُم ِ
التدريبات لتشجيع المشاركة ،إلخ.
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أمثلة لوسائل التحقُّق
يقترح الجدول " 6.3.3وسائل للتحقق" أو طرقا ً لجمع البيانات بشأن المؤشرات المستجيبة للنوع االجتماعي .قد تُج َمع البيانات مرة واحدة
أو عدة مرات ،مثالً أثناء التقييمات المخطط لها (تقييمات االحتياجات ،وتقييمات خط األساس ،وتقييمات الخط النهائي) .تُرتّب األمثلة
ال ُمقدّمة وفق أنواع استراتيجية التعليم في حاالت الطوارئ .يجب أن تتكيف وسائل التحقق مع السياق ،وقد تتداخل عبر االستراتيجيات
المتعددة .قد يتطلب األمر تفصيل مجموعات البيانات المتوفرة حالياً ،وال ُمقترحة كوسيلة للتحقق( ،على سبيل المثال ،السجالت على
صلة كذلك بالفعل.
مستوى المدرسة) حسب الجنس والعمر ومستوى نظام التعليم إن لم تكن مف ّ
الجدول  :6.3.3أمثلة لوسائل التحقُّق
مؤشرات تدخالت الحماية والرفاه المستجيبة للنوع االجتماعي
•سجالت اآلليات المستخدمة للشكاوى واإلحاالت.
•سجالت مبادرات الوقاية (على سبيل المثال ،برامج التدريب وزيادة الوعي المجتمعي).
•السجالت ،أو خطط التنفيذ ،أو سجالت الرصد واإلبالغ من آليات اإلنذار المبكر واالستجابة المبكرة المستجيبة للنوع االجتماعي (على سبيل المثال ،اإلبالغ
عن الهجمات القائمة على النوع االجتماعي على التعليم).
•السجالت ،أو خطط العمل /التنفيذ ،أو سجالت الرصد واإلبالغ من الخطط المستجيبة للنوع االجتماعي لتحسين المدرسة.
المرافق والخدمات /الوصول
•أدلة من شبكات النقل ،على سبيل المثال ،ملصقات مستجيبة للنوع االجتماعي تُظهر الفتيات والفتيان يسافرون بأمان إلى المدرسة.
•أدلة على الحوار بين شركات النقل والمدارس وقادة المجتمع حول النقل المستجيب للنوع االجتماعي ،على سبيل المثال ،محاضر االجتماعات.
•قائمة توفير وسائل النقل اآلمنة للفتيات والفتيان (على سبيل المثال ،الحافالت أحادية الجنس ،ومجموعات المشي).
•أدلة من برامج التحويالت النقدية للمدفوعات /سجالت حضور المتعلمين وتقدمهم.
•أدلة من برامج التغذية المدرسية على توزيع الغذاء والتغذية (القوائم ،قوائم التوزيع ،إلخ).
•حقائب الظهر أو غيرها من أدوات التدريس والتعلم (القوائم ،قوائم التوزيع ،إلخ).
معالجة األعراف االجتماعية والثقافية وأعراف النوع االجتماعي والعوائق أمام التعليم
صية القصيرة أو الرسائل اإلذاعية ،وتتض ّمن وقت نشر الرسائل التي بُعثت ،وتواترها ،وموجزا ً بمحتواها.
•السجالت بشأن الرسائل الن ّ
•سجالت الحوار المجتمعي ،بما في ذلك الحضور والتواتر وموضوعات المناقشة.
توظيف المعلمين وتدريبهم على نح ٍو يستجيب للنوع االجتماعي
•تقارير المدارس /مراكز التعلم
•المحاضر /السجالت على مستوى المدرسة و /أو المجتمع (قد يلزم تفصيل البيانات الموجودة في السجالت حسب الجنس ،والعمر ،ومستوى نظام التعليم).
•مناقشات مجموعات التركيز مع موظفي التعليم (ذكور /إناث) ،الطالب (ذكور /إناث) ،أولياء األمور /مقدمي الرعاية (ذكور /إناث) ،أو قادة المجتمع
(ذكور /إناث).
•المقابالت مع موظفي التعليم (ذكور /إناث) ،الطالب (ذكور /إناث) ،أولياء األمور /مقدمي الرعاية (ذكور /إناث) ،أو قادة المجتمع (ذكور /إناث).
•نسخ من محاضر أوسجالت تكوين المجموعات وأنشطتها.
•تقارير زيارات الرصد.
•المناهج أو مواد التدريب المستجيبة للنوع االجتماعي المستخدمة (على سبيل المثال ،للتدريب بشأن العنف القائم على النوع االجتماعي المرتبط بالمدرسة،
أو إلنشاء برنامج تعليمي ُمعجَّل مستجيب للنوع االجتماعي ،أو دعم نفسي اجتماعي مستجيب للنوع االجتماعي ،أو التدريب على خطة مستجيبة للنوع
االجتماعي لتحسين المدرسة أو على عمليات اإلنذار المبكر المستجيبة للنوع االجتماعي أو على طرق التربية المستجيبة للنوع االجتماعي في االستجابات
المبكرة).
•محاضر االجتماعات وسجالت الحضور (ذكور /إناث) من جمعيات أولياء األمور والمعلمين أو لجان إدارة المدرسة أو هياكل الحوكمة األخرى بالمدرسة.
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تعزيز القدرات على المستوى الوطني ودون الوطني في مجال تنسيق وتنفيذ التعليم في حاالت الطوارئ المستجيب للنوع االجتماعي
•مراجعة االستراتيجيات ،والمقترحات ،وأطر النتائج ،ونظرية التغيير ،والميزانية ،ومعايير التمويل ،واتفاقيات الشراكة ،وجهود بناء القدرات ،وخطط التنفيذ.
•عضوية آليات التنسيق (على سبيل المثال ،ذكور /إناث ونوع المؤسسة  -منظمة نسائية ،شبابية ،إلخ) على المستويين الوطني ودون الوطني (حسب
قطاعات التعليم الفرعية والمشتركة بين القطاعات).
•مراجعة منتجات المعرفة ،بما في ذلك دراسات الحالة /المراجعات وأفضل الممارسات التي تم التقاطها كمنتجات قائمة بذاتها أو كأجزاء ضمن تقييمات تأثير
نصفة /المستجيبة للنوع االجتماعي على إمكانية الوصول ،واإلنصاف ،والجودة في مجال التعليم في حاالت الطوارئ.
النُّ ُهج ال ُم ِ

مراجع إضافية للقراءة

•مبادرة التعليم اليمكنه االننتظار ( )2020( )ECWالمساواة بين الجنسين في مبادرة التعليم ال يمكنه االنتظار -2019
 .2021إطار السياسات والمساءلة
•المنظمة الدولية لألبواب المفتوحة ( )2015( )ODIتغيير معايير النوع االجتماعي :رصد وتقييم البرامج والمشاريع.
•فريق العمل العالمي إلنهاء العنف القائم على النوع االجتماعي المرتبط بالمدرسة ( )2018نهج للمدرسة بكاملها لمنع
العنف القائم على النوع االجتماعي المرتبط بالمدرسة :المعايير الدنيا وإطار الرصد,،
•مجموعة واشنطون بشأن إحصاءات اإلعاقة ( )2016مجموعات األسئلة.
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في المكان المؤقت للتعليم والحماية ( )ETEPفي تابوغا ،مانابي ،يدرس حوالي  285طفالً .تسبّب الزلزال الذي
ضرب اإلكوادور في  16نيسان /أبريل  2016في تضرّ ر العديد من المدارس والمدارس الثانوية .تم ّكن طالب هذه
المدارس من مواصلة دراستهم في الخيام المدرسية التي نصبتها اليونيسف.
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المعايير الدنيا للشبكة
المشتركة بين الوكاالت
للتعليم في حاالت
الطوارئ (INEE
)MS

ال ُمستخدمون
األساسيون

المجال  :1المعايير التأسيسية  -مشاركة المجتمع
المعيار  - 1المشاركة
يشارك أفراد المجتمع بنشاط وشفافية ودون تمييز في تحليل ،وتخطيط ،وتصميم ،وتنفيذ ،ورصد،
وتقييم استجابات التعليم.
المستويات الوطنية ودون الوطنية
•مديرو برامج التعليم في حاالت الطوارئ  -جميع المؤسسات؛
•منسقو المجموعات ،وفريق عمل التعليم المحلي ،ومنسقو المجموعات األخرى لتنسيق التعليم؛
•موظفو التعليم.

الغرض من األداة
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توفير قائمة تحقُّق إلجراء عملية تشاورية ُمستجيبة للنوع االجتماعي خالل دورة برنامج التعليم
في حاالت الطوارئ مع مختلف أصحاب المصلحة في التعليم ،بما في ذلك المتعلمين ،ومقدمي
الرعاية ،والمسؤولين الحكوميين على المستوى المحلي ،والمدارس ،والقادة الدينيين.

مقدمة
للفتيات والفتيان والنساء والرجال الحق في المشاركة في التعليم في حاالت الطوارئ المستجيب للنوع االجتماعي ،وفي محاسبة المن ِفّذين.
من المهم بشك ٍل أساسي ضمان التمسّك بهذه الحقوق ،لكي تلبّي التدخالت احتياجات جميع أصحاب المصلحة مع مرور الوقت.

معلومات أساسية
تضمن المشاركة وال ُمساءلة الشاملة ،والمناسبة للعمر ،والمستجيبة للنوع االجتماعي مشاركة الفتيات والفتيان والنساء والرجال في تحديد
وبيان احتياجاتهم ،وفي تصميم االستجابة وتنفيذها ،وإسماع أصواتهم وآرائهم بطريقة مسؤولة .الناس  -بمن فيهم المراهقون من الفتيات
والفتيان  -هم الخبراء فيما يخص حياتهم .من خالل االنخراط بشك ٍل هادف مع جميع المتعلمين ،واالستماع إلى احتياجاتهم واهتماماتهم،
سنضمن تص ّدِي برامج التعليم في حاالت الطوارئ للعوائق والتحديات التي تعترض طريقهم إلى التعلم.
يمكن أن تساعدنا مجموعة واسعة من األدوات في تسهيل المشاركة المجتمعية ال ُمستجيبة للنوع االجتماعي والتشاور في برمجة التعليم في
حاالت الطوارئ .يشمل ذلك المسوحات ،والمقابالت ،والمناقشات المجتمعية ،والجوالت الميدانية ،والتحليل الشجري للمشاكل ،ورواية
القصص ،وتمارين التخطيط .يجب أن تش ّكل هذه النُّ ُهج جز ًءا ال يتجزأ من عمليات الرصد والتقييم الشاملة والتشاركية التي تحترم جميع
أصحاب المصلحة.

 :6الرصد والتقييم
اإلطار  7.1قائمة تحقُّق لمشاركة الفتيات في حاالت الطوارئ الحادة
في جنوب السودان ،قام مجلس الالجئات النسائي ،والمنظمة الدولية للعمل ضد الجوع ،ومجلس السكان بتجربة نهجٍ لتحسين
مشاركة المراهقات والمساءلة أمامهن في حاالت الطوارئ .من خالل استخدام مناقشات مجموعات التركيز التي تعبّر عن
تو ّجهات المشاركين ،ومصفوفة لتحليل النوع االجتماعي ،وتقنيات األجهزة المحمولة ،تؤدي التقييمات الميدانية بسرعة إلى
بيانات تشغيلية يمكن أن تساعد في تقديم خدمات الطوارئ وتصميم البرامج ال ُمسته َدفة في مراحل الحقة.
يوفر نهج ‘"أنا هنا" قائمة تحقُّق تستند إلى األدلة لجمع البيانات حول الفتيات المراهقات في حاالت الطوارئ الحادة،
ما يضمن مشاركتهن في العملية .عند استخدام هذا النهج ،قم بالتنسيق مع الجهات الفاعلة األخرى لتجنّب قيام عدة
جهات فاعلة بطرح نفس األسئلة ،ولضمان مراعاة معايير الحماية ومدونات قواعد السلوك من قِبَل أولئك الذين يعملون
مع الفتيات المراهقات:
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•حدّد المجتمع المتضرر من األزمة حيث تتركز الفتيات المراهقات النازحاتّ .
خطط لنقاط الخدمة الرئيسية ،حيث تقدم
الجهات الفاعلة اإلنسانية المعلومات والخدمات في حاالت الطوارئ.
•اجعل عالم الفتيات ظاهراً :قم بتصنيف الفتيات المراهقات إلى فئات الضعف والقدرات األساسية ،على سبيل المثال،
العمر ،والحالة االجتماعية ،والتعليم ،وما إذا ُك ّن مصحوبا ٍ
ت أم ال ،ووضعهن بشأن اإلنجاب.
•اعقد اجتماعات جماعية مع فتيات مراهقات لديهن نقاط ضعف أو قدرات متماثلة .استخدم هذه االجتماعات للتعرف على
أهم احتياجات الفتيات ومخاوفهن وشواغلهن فيما يتعلق بالحماية ،ولتسجيل المعلومات الحيوية والمهارات واألصول التي
يحتجنها لمساعدتهن في التغلب على العواقب السلبية للنزوح والتخفيف من مخاطر تعرضهن للعنف.
•قم بوضع خطط محددة تستجيب لعالم الفتيات في المنطقة المتضررة من األزمة من خالل ،على سبيل المثال ،إنشاء
أماكن مادية آمنة حيث يمكن ّ
لهن على الفور التعرف على المعلومات والخدمات الحيوية وتلقّيها ،واالستفادة في أقرب
وقت ممكن من الدعم ال ُمو ّجه لبناء األصول.
•احشد الدعم عبر القطاعات اإلنسانية ومع الجهات الفاعلة المحلية حول الحاجة إلى استجابة ،واستراتيجيات ،ومؤشرات،
وحقوق ُمراعية للمراهقين في حالة الطوارئ.
•قم بإشراك القدرات والفاعلية الفريدة للفتيات المراهقات لدعم وقيادة عمليات االستجابة اإلنسانية والتعافي.

موارد أساسية

الشبكة المشتركة بين الوكاالت للتعليم في حاالت الطوارئ ( )INEE) (2019مذكرة توجيهية حول النوع االجتماعي تتضمن
توجيهات شاملة حول المشاركة والمساءلة ال ُمستجيبة للنوع االجتماعي (الصفحة  29وما بعدها).
تُك ّمل قائمة التحقُّق الواردة في الجدول  7.1المذكرة التوجيهية من شبكة  INEEبإجراءات بسيطة وعملية يمكن اتخاذها لجعل المشاركة
أكثر استجابةً للنوع االجتماعي عبر دورة برنامج التعليم في حاالت الطوارئ.
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الجدول  :7.1قائمة تحقُّق لإلجراءات التي تدعم المساءلة أمام السكان المتضررين في كل مرحلة من مراحل دورة برنامج التعليم في
حاالت الطوارئ
مالحظة :تشير قائمة التحقُّق هذه إلى ال ُمساءلة أمام الفتيات والنساء والفتيان والرجال بما في ذلك الفتيات والنساء أو الفتيان والرجال
من الفئات المهمشة مثل األشخاص ذوي اإلعاقة أو األقليات ال ِعرقية أو اللغوية أو الالجئين أو المشردين داخليًا.
اإلجراءات
جميع مراحل دورة برنامج التعليم في حاالت الطوارئ
قم بتقييم المشاركة طوال دورة البرنامج
ينبغي السعي إلى تأمين مشاركة السكان المتضررين في جميع مراحل دورة البرنامج ،بما في ذلك:
•تصميم التقييمات وإجراؤها؛
•ورش عمل التخطيط االستراتيجي والتصميم للمشروعات المحلية؛
•تصميم بروتوكول الرصد؛
•أنشطة الرصد والتقييم.
إذا لم يتم ذلك ،فمن الذي لم يُشارك؟ لماذا؟ كيف ستعالج ذلك؟
المشاركة والحماية
عرض حماية الفتيات والنساء أو الفتيان والرجال للخطر ،بما في ذلك الفتيات والنساء والفتيان والرجال
تأ ّكد من أن الفعاليات والفرص التشاركية ال ت ُ ِ ّ
بما في ذلك الفتيات والنساء أو الفتيان والرجال من الفئات المهمشة مثل األشخاص ذوي اإلعاقة أو األقليات العِرقية أو اللغوية أو الالجئين أو
المشردين داخليًا .على سبيل المثال ،هل تُعقد االجتماعات في أماكن يسهل الوصول إليها ،وآمنة ،وواقية؟ هل النقل متاح لمن يحتاجون إليه؟ هل هناك
حاجة لخدمة رعاية الطفل؟
المشاركة وتعويض المشاركين
•ضع ميزانية لتعويض المشاركين الذكور واإلناث عن وقتهم وقم بتعويضهم.
•رتّب أمر التعويضات المالية أو العينية.
تقييم وتحليل االحتياجات
قم بإجراء تحليل أصحاب المصلحة فيما يتعلق بالسكان المتضررين
•من هم السكان (العدد ،الجنس ،حالة اإلعاقة ،والخصائص األخرى مثل األقلية اللغوية أو العِرقية ،واللجوء أو النزوح داخلياً)؟
•ما أعمارهم؟ ماذا وكيف تؤثر عوامل التهميش على السكان (على سبيل المثال ،اإلعاقة؛ وعبر العمر والجنس)؟
•كيف ستتعامل مع السكان ،وما الخطوات التي ستتخذها لتعديل األساليب وفقًا للجنس ،والعمر ،وحالة اإلعاقة ،والخصائص األخرى مثل اللغة،
الوضع كالجئ أو شخص نازح داخلياً ،األقلية اللغوية أو العِرقية؟
إمكانية الوصول للمشاركة
•ابذل الجهد للوصول إلى قطاعات مختلفة من المجتمع ،بما في ذلك أولئك الذين يصعب الوصول إليهم (مثل األشخاص ذوي اإلعاقة واألقليات
اللغوية).
•تواصل مع األفراد والجماعات ال ُمه ّمشة ،مثل األطفال غير المصحوبين بذويهم أو الفتيات المراهقات الالئي لديهن إعاقة في التواصل.
•انظر في الكيفية التي تشكل عوامل مثل الطبقة ،والطائفة ،والعِرق ،والجنس ،والدين ،ومعرفة القراءة والكتابة ،والعمر تعبيرات الذكورة وتُنتِج
تجارب مختلفة للسلطة والتهميش للمجموعات المختلفة من الرجال .انظر في الكيفية التي يؤثر بها هذا التنوع على قدرة الرجال والفتيان على
المشاركة.
•قم بإشراك القادة الذكور واإلناث من مجموعات المجتمع المحلي والشعبي من مختلف األعمار واألعراق والقدرات في التشاور والدعم للوصول
إلى الفئات المه ّمشة (على سبيل المثال ،مجموعات الشباب واالتحادات النسائية).
•تأكد من صياغة دعوات المشاركة بوضوح ،واشرح ما هو مطلوب ،وكيف سيشارك الناس في األنشطة المشتركة ،ولماذا يجري تنفيذ العمل.
•قم بإصدار دعوات المشاركة بصيغ يسهل الوصول إليها ،مثل الطباعة الكبيرة ،وطريقة برايل ،والصوت.
•وضّح للمشاركين ال ُمحت َملين كيف ستستخدم المعلومات ،وأن المعلومات ستكون سرية.
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التخطيط االستراتيجي
تأكد من مشاركة السكان المتضررين في التخطيط للتعليم في حاالت الطوارئ
ع المتعلمين من الذكور واإلناث ،بما في ذلك األطفال ،للمشاركة في التخطيط لبرامج التعليم التي تؤثر عليهم .على سبيل المثال ،تشاور معهم
•اد ُ
حول أفضل األوقات لعقد الفصول الدراسية في ضوء المشاغل األخرى؛ حول تطلعاتهم الكتساب المهارات الفنية والمهنية؛ حول بيئات التعلم
اآلمنة والمأمونة؛ حول العوائق التي تحول دون وصولهم إلى فرص التعلم ،وما إلى ذلك.
قم بإجراء تقييم تشاركي للبرامج الحالية.
•قم بإجراء استشارة مجتمعية  -مع أصحاب المصلحة من مختلف األعمار من الجنسين  -حول فعالية البرامج الحالية من حيث االستجابة للنوع
االجتماعي ،إذا لم يكن قد تم ذلك بالفعل.
ع المشاركين إلى تصنيف مدى استجابة البرامج للنوع االجتماعي من األكثر فاعلية و /أو فائدة لتلبية احتياجاتهم ،إلى أقلها .ستُحدّد مجاالت
•اد ُ
تركيز التقييم من خالل مكونات البرنامج ،ولكنها يمكن أن تشمل :إدارة النظافة الصحية أثناء الطمث في المدارس؛ التعليم الفني والمهني والتدريب
الموجه نحو تمكين المراهقات؛ التحويالت النقدية المشروطة للمتعلمين من الذكور واإلناث ممن تركوا المدرسة؛ وجلسات دعم أولياء األمور
لتعزيز التحفيز المستجيب للنوع االجتماعي للبنات واألوالد الصغار .إذا لم تكن هذه القضايا قد قُيّمت بهذه الطريقة في السابق ،فاتخذ خطوات
إلجراء مثل هذه التقييمات (على سبيل المثال ،مجموعات التركيز ،ومسوحات العيّنات).
التنفيذ
التحليل التشاركي
•قم بإشراك الفتيات والفتيان والشباب والبالغين من النساء والرجال (بما في ذلك الفئات ال ُمه ّمشة مثل األقليات اللغوية أو العِرقية واألشخاص ذوي
اإلعاقة والالجئين أو النازحين داخليًا) في مناقشات حول سبب عدم تمكنّهم أو تم ّكن غيرهم من الوصول إلى التعليم أو التدريب ،أو لماذا قد ال
يستطيعون التعلم أو التقدم من خالل التعليم والتدريب.
ع المشاركين القتراح الحلول واطلب منهم إرشاد تخطيط البرامج.
•اد ُ

•استشر اآلباء واألمهات ،ومقدمي الرعاية من اإلناث والذكور للفتيات والفتيان والشابات والشبان بشأن برامج التعليم.
•ش ِ ّجع الرجال والفتيان على المشاركة كأقران وحلفاء في البرامج التعليمية للفتيات والنساء.
•استشر الفتيات والشابات حول أنشطة إشراك الذكور لضمان عدم تعزيز المعايير الضارة المتعلقة بالنوع االجتماعي ولتشجيع القيادة النسائية.
•قم بإشراك قادة المجتمع من الذكور واإلناث لدعم هذا العمل.
التنفيذ المشاركة والمساءلة بين األقران
•قم بإنشاء مجموعات مراجعة األقران من بين الفتيات /الشابات والفتيان /الشباب للمساعدة في الدعم المتبادل بين المشاركين في البرنامج وتقديم
التغذية الراجعة التكوينية وال ُمساءلة لمنفذي البرنامج.
الرصد والتقييم
الرصد والتقييم التشاركيان
•اعمل مع الفتيات والفتيان و /أو الشابات والرجال للقيام بأنشطة الرصد والبحوث بشأن فعالية البرنامج.
ّ
ستعزز فرص التغذية الراجعة مشاركة وفاعلية المتعلمين من الذكور واإلناث؟
•كيف
تعبئة الموارد
مشاركة الموارد
•حدّد دعم المانحين لمشاركة الفتيات والنساء في تصميم البرنامج وتنفيذه.
•حدّد األموال لدعم هذا العمل.
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التأهب
قدرات الموظفين في النُّ ُهج التشاركية
درب الموظفين والشركاء المنفذين غير المدربين سابقًا على المشاركة والمساءلة المستجيبة للنوع االجتماعي.
• ِّ
•قُم بتكليف الموظفين بأدوار أو مهام محدّدة إلدارة المشاركة والمساءلة المستجيبة للنوع االجتماعي.
تشكيل فرق العمل والمشاركة
•تأكد من تحقيق التوازن بين الجنسين في فرق الموظفين والشركاء المنفذين الذين يقومون بأنشطة تشاركية.
سِرين ال يحتاجون بالضرورة إلى أن يكونوا من نفس الجنس عند القيام بتيسير مجموعات أحادية الجنس .يُع ّد تعيين
الحظ أن الموظفين وال ُمي ّ
سِرين الذين يُحتذى بهم في تمكين المرأة أو الذكورية اإليجابية (أو بناء قدرات الموظفين في هذا الصدد) ممارسة جيدة .كما يُع ّد العمل
الموظفين وال ُمي ّ
سِري األقران الخاضعين لإلشراف بشكل مناسب استراتيجية فعالة
مع ُمي ّ

1

اإلطار  7.2إشراك الرجال واألوالد
مجموعات نقاش أحادية الجنس حول تغيير معايير النوع االجتماعي
"يمكن أن تكون مجموعات المناقشة أحادية الجنس نه ًجا مفيدًا لتمكين البرامج من تفعيل المشاركة حول تغيير معايير النوع
االجتماعي ".استُخدِم هذا النهج لفترة طويلة مع الفتيات والنساء ،ويستخدم حاليا ً بشكل متزايد مع الفتيان والرجال .تجدر
صصة للذكور فقط ال ينبغي أن تكون أماكن تترك فيها أدوارهم الموروثة في الحفاظ على
اإلشارة إلى أن األماكن المخ ّ
صصة للذكور فقط أماكن يكون
سلطة الرجال على النساء تمارس دون تساؤل .بدالً من ذلك ،يجب أن تكون األماكن المخ ّ
فيها الرجال واألوالد آمنين للتساؤل بشأن األعراف التي تُميّزهم وتح ّدِيها ،ولتوفير الفرصة الستكشاف التحديات بشأن النوع
سر الماهر إلى مساعدة المجموعة على االنفتاح على نقاط ضعفهم كرجال
االجتماعي لكونهم رجاالً .للقيام بذلك ،يسعى ال ُمي ِ ّ
واستكشاف كيف يمكن أن تكون الرغبة في إخفاء نقاط الضعف هذه أحد الدوافع للسلوكيات غير العادلة بين الجنسين مثل
3
العنف ضد المرأة والممارسات الجنسية غير اآلمنة".
تحليالت السالم الحي وأصحاب المصلحة
تم تطوير برنامج السالم الحي في جمهورية الكونغو الديمقراطية كنتيجة لتحليل أصحاب المصلحة .تضمنت النتائج الرئيسية
من تحليل أصحاب المصلحة الحاجة إلى:
•معالجة جذور العنف الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي (عدم المساواة المتجذر بعمق في تقاسم السلطة بين
الرجال والنساء) في ظروف عدم النزاع وكذلك معالجة كيفية تفاقمها في سياقات النزاع؛
•إعادة بناء التواصل االجتماعي ،والشعور بالذات ،والتعريف اإليجابي للذكورة؛
•تناول آليات التأقلم الخاصة بالرجال (بما في ذلك العنف ،وتعاطي الكحول ،واالنسحاب)؛
•مساعدة الرجال على التعافي من تجارب الصدمات التي تؤدي إلى تفاقم استخدامهم العنف ضد الشريكات واألطفال4 .

1
2
3

انظر  ICRW et al (2019).إشراك الرجال والفتيان لتعزيز المساواة بين الجنسين من خالل تقرير نتائج ورشة عمل التعليم ،ص15 .
) ICRW et al. (2019إشراك الرجال والفتيان لتعزيز المساواة بين الجنسين من خالل تقرير نتائج ورشة عمل التعليم ،ص11 .
ي :من الصراع إلى التأقلم في جمهورية الكونغو الديمقراطية" ،دراسة الحالة  7من منظمة  ،EMERGEمنظمة برومندو  -الواليات المتحدة ،منظمة ،Sonke Gender Justice
)"‘ Hassink, A. (2015السالم الح ّ
ومعهد دراسات التنمية.
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اإلطار  7.3مشاركة المراهقات في البحوث :أدوات مقترحة
الباحثون من الجنسين والمراهقون :استخ َدمت أداة األدلة العالمية ( )GAGEمناهج تشاركية إلشراك الفتيات المراهقات
في فلسطين واألردن ولبنان .تمثّل الهدف في معرفة المزيد عن مدى توفر ،وأهمية ،وتأثير ،وجودة الخدمات للمراهقين من
الجنسين (وخاصةً الفتيات المراهقات) في المناطق المتضررة من النزاع  -من وجهة نظر هؤالء المراهقين ،ومقدمي الرعاية
لهم ،ومقدمي الخدمات ،واألطراف األخرى ذات الصلة.
تشمل األدوات المقترحة للعمل مع المراهقات ما يلي:
•إعداد مخططات عبر اإلنترنت لخدمات المراهقين؛
•الجداول اليومية؛
•المقاالت القصيرة /القصص حول خدمات المراهقين لمناقشتها؛
•المقابالت القائمة على الكيانات للحصول على نظرة ثاقبة لحياة المراهقين؛
•تمرين على صنع القرار؛
•تمرين على التعامل مع بواعث القلق؛
•الجدول الزمني؛
•المقابالت بين األجيال؛
•تمرين على التفكير والتأمل؛
•بطاقات األداء المجتمعية.
للمزيد من المعلومات ،بما في ذلك إرشادات شاملة وأمثلة الستخدام األداة ،انظرJones, N., Gercama, I., :
) Presler-Marshall, E. and Hamad, BA, (2017وجهات نظر المراهقين حول الخدمات والبرامج في السياقات
المتأثرة بالنزاع  .مجموعة أدوات للبحوث التشاركيةGAGE ،

موارد أساسية

مجموعة التعليم العالمية ( )2019دليل التقييمات والتحليالت المنسّقة الحتياجات التعليم في حاالت الطوارئ .يتضمن
إرشادات حول االعتبارات األخالقية عند إجراء بحوث تشمل األطفال.
مجموعة التعليم العالمية ( )2019اعتبارات الحماية من االستغالل واالعتداء الجنسيين والعنف القائم على النوع االجتماعي
في تقييمات االحتياجات في التعليم في حاالت الطوارئ .قائمة تحقُّق
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الجدول  :7.2التواصل بين الجنسين  -أمثلة للمشاورات المجتمعية

تمييز /عدم مساواة بين الجنسين
ال تُستشار الفتيات في أي أنشطة تشاركية.

حياد إزاء النوع االجتماعي
تُو ّجه الدعوات إلى األنشطة التشاركية دون النص على الحاجة إلى مجموعة واسعة من المشاركين.
فقط الرجال والفتيان يحضرون.

إدراك /مراعاة النوع االجتماعي
ضا بشكل استباقي
يُحدّد النساء والفتيات بشكل استباقي ويُد َعون للمشاركة في المشاورات .يُحدّد الرجال والفتيان أي ً
للمشاركة في المشاورات ،وتجري استشارة مجموعات مختلطة الجنس عند االقتضاء.

استجابة للنوع االجتماعي
وبدعم لرعاية
ُزودن بأماكن آمنة وواقية،
ٍ
يُحدّد النساء والفتيات بشكل استباقي للمشاركة في االستشارات ،وي ّ
األطفال ،ووسائل النقل للحضور .ينخرط الرجال والفتيان بشكل استباقي في المشاركة والتعاون مع النساء
والفتيات.

إحداث تغيّرات تحويلية بشأن النوع االجتماعي
تُؤسّس المشاركة النشطة والقيادة للفتيات والنساء في األنشطة التشاركية ،بدعم من الرجال والفتيان بصفتهم
حلفاء وشركاء ومتعاونين وعوامل للتمكين .تتمتع الفتيات والنساء بالمشاركة ،ويستفدن منها ،ويعطينها أولوية.
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مراجع إضافية للقراءة

•منظمة ) CARE (2009القدرة على القيادة :نموذج لممارسة المراهقات القيادة
•الشبكة المشتركة بين الوكاالت للتعليم في حاالت الطوارئ ( )INEE) (2019مذكرة توجيهية بشأن النوع االجتماعي
• اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت ( )IASC) (2018دليل النوع االجتماعي للعمل اإلنساني .انظر الصفحات
 87-81بشأن المشاركة
•) Jones, N., Gercama, I., Presler-Marshall, E. and Hamad, BA, (2017وجهات نظر المراهقين
حول الخدمات والبرامج في السياقات المتأثرة بالنزاع .مجموعة أدوات للبحوث التشاركيةGAGE ،
• ICRW et al (2019).إشراك الرجال والفتيان لتعزيز المساواة بين الجنسين من خالل تقرير نتائج ورشة عمل
التعليم
•تحالف إشراك الرجال ( )2014المعايير والمبادئ التوجيهية بشأن المساءلة
•تحالف إشراك الرجال ( )2018مجموعة أدوات للتدريب على ال ُمساءلة الطبعة الثانية
•منظمة إنقاذ الطفولة ( )2014مجموعة أدوات لرصد وتقييم مشاركة األطفال (ستة كتيبات)
•منظمة إنقاذ الطفولة ( )2018المراهقون في السياقات اإلنسانية .تقدم هذه الدورة التفاعلية توجيهات للممارسين حول
فهم أفضل للمراهقين وأهمية
أفضل الممارسات واألساليب عند العمل مع المراهقين في السياقات اإلنسانية ،واكتساب ٍ
العمل معهم.
•بالن إنترناشيونال ( )2018تمكين وحماية المراهقات أثناء الكوارث وحاالت الطوارئ
•) Wilton Park (2018معالجة احتياجات المراهقات في األوضاع اإلنسانية ،االثنين  - 2األربعاء  4ت ّموز /يوليو . 2018
تقرير.
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إسثر 15 ،عا ًما ،هي واحدة من العديد من الطالب في مدارس دومينيكا البالغ عددها  73مدرسة الذين يستعدون
مولة من المفوضية األوروبية بالشراكة مع اليونيسف ومنظمة  ،IsraAIDتقوم
لموسم األعاصير .في إطار مبادرة ُم ّ
كل مدرسة بتطوير خطة للتأهب لمواجهة الكوارث .بالنسبة إلسثر ،هذا تطور ُمرحّب به" .لقد حصلنا على معلومات
حول كيفية الحفاظ على أمان مدرستي ومنزلي وبيئتي".
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ّ
يعززالتأهب ،والقدرة المؤسسية للنوع االجتماعي ،وتقييم المخاطر الخطوات الخمس الرئيسية لدورة برنامج التعليم في حاالت الطوارئ.
يقدم هذا القسم توجيهات وأدوات لهذه العناصر لبرمجة التعليم في حاالت الطوارئ المستجيبة للنوع االجتماعي.
يتض ّمن القسم  8األدوات التالية:

 8.1النوع االجتماعي في التنسيق وإدارة المعلومات بقطاع التعليم في حاالت الطوارئ
 8.2القدرات المؤسسية بشأن النوع االجتماعي في التعليم في حاالت الطوارئ :الجزء 1
 الموظفون؛ الجزء  - 2تحليل القدرات بشأن النوع االجتماعي 8.3النوع االجتماعي في تقييم المخاطر بشأن التعليم في حاالت الطوارئ

 8.1النوع االجتماعي في التأهب للتعليم في حاالت الطوارئ
التنسيق وإدارة المعلومات
المعايير الدنيا للشبكة
المشتركة بين الوكاالت
للتعليم في حاالت
الطوارئ ()INEE MS

المجال  :1المعايير التأسيسية  -التنسيق
المعيار  - 1التنسيق
هناك آليات قائمة لتنسيق التعليم تدعم أصحاب المصلحة الذين يعملون لضمان تيسير الوصول إلى تعليم
جيد واستمراريته.

ال ُمستخدمون األساسيون

المستويات الوطنية ودون الوطنية
•المستشارون ،والمتخصصون ،والمسؤولون ،والمحللون في مجال التعليم في حاالت الطوارئ
صصون الفنيون وفي مجال التخطيط)؛
(المتخ ّ
•منسقو المجموعات ومنسقو فِ َرق عمل التعليم المحلية.

الغرض من األداة
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تحديد إجراءات التنسيق الرئيسية لتعزيز المساواة بين الجنسين في التعليم في حاالت الطوارئ.

مقدمة
هناك حاجة إلى التحليل والتخطيط والتنفيذ المشترك  -داخل قطاع التعليم وعبر القطاعات  -إذا كان للمساواة بين الجنسين أن تُعالَج بشكل
فعال في التعليم في حاالت الطوارئ واألزمات الممتدة.
تشمل األنواع الرئيسية ل ِف َرق تنسيق التعليم النظامي في حاالت الطوارئ واألزمات الممتدة مجموعات التعليم ،و ِف َرق عمل تعليم الالجئين،
وفِ َرق عمل التعليم في حاالت الطوارئ ،وفِ َرق التعليم المحلية ( .)LEGsغالبًا ما يكون لكل فريق أهداف وعضوية مختلفة ،والتي يمكن
ضا من أوضاع البلد (االجتماعية واالقتصادية ،والسياسية ،وما إلى ذلك) ،ونوع
أن تحدّد فعالية جهود التنسيق .تتشكل نتائج التنسيق أي ً
األزمة (النزاع ،والصحة ،والنطاق ،وما إلى ذلك) ،ومرحلة األزمة (من حادة إلى ممتدة).

1

يجري التنسيق طوال دورة البرنامج اإلنساني ،ويمثل المفتاح لفعالية كل مرحلة .لذلك تُع ّد االستفادة من آليات التنسيق (خاصةً
المجموعة) إحدى الطرق األكثر فاعلية لضمان إعطاء األولوية للنوع االجتماعي في التعليم في حاالت الطوارئ ،ما يش ّكل بعد ذلك
بر ّمتها .على سبيل المثال ،إذا د ِ ُّرب فريق مجموعة بشكل جيد على يد متخصص في النوع االجتماعي و /أو
نقطة دخول للعملية ُ
جرى التقييمات واالستراتيجيات والعروض المالية واألنشطة والرصد وما إلى ذلك من
توفّرت للفريق إمكانية الوصول إليه ،فست ُ َ
منظور النوع االجتماعي.

معلومات أساسية
الجهات الفاعلة الرئيسية التي تقود التنسيق القطاعي في التعليم في حاالت الطوارئ هي:
•وزارة التعليم و /أو الوزارات الوطنية األخرى؛
•الهيئات الحكومية اإلقليمية أو المحلية التي تشرف على التعليم و /أو االستجابة للطوارئ؛
•مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ( )OCHAعبر نهج التنسيق المشترك بين القطاعات للمجموعة اإلنسانية (غير الالجئين)؛
•تنسيق شؤون الالجئين عبر القطاعات من خالل مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين ()UNHCR؛
•مجموعة التعليم العالمية على المستوى العالمي وقيادة مجموعات التعليم على المستوى القُطري (عادة ً ما تقودها اليونيسف /منظمة
إنقاذ الطفولة ،ولكن ذلك يختلف حسب السياق)؛
•تنسيق التطوير ،بقيادة فِ َرق التعليم المحلية ،وتوجيه من اليونسكو ،ودعم من الشراكة العالمية للتعليم؛
•التنسيق الذي ييسره المانحون ،بما في ذلك مبادرة التعليم ال يمكنه االنتظار ( ،)ECWوالتي تعمل من خالل هيكل التنسيق الحالي
لتشجيع نهج أكثر تعاونًا بين الجهات الفاعلة على األرض وحشد تمويل إضافي؛
•النُّ ُهج المختلطة واإلقليمية والهجينة األخرى.

1

انظر ) Nicolai, S., et. al. (2019تعزيز التخطيط واالستجابة المنسّقيْن في األزمات :إطار التحليل ،المنظمة الدولية لألبواب المفتوحة ( ،)ODIتشرين األول /أكتوبر ،ملخص تنفيذي.
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" ...من المهم أن تطرح كافة الجهات الفاعلة األسئلة األساسية التالية باستمرار ،أثناء
قيامها بتنسيق البرامج وتقييمها وتحديد أولوياتها وتنفيذها :هل تعا ِلج االحتياجات
المتباينة للنساء والفتيات ،والرجال والفتيان هل تشمل النساء والرجال في عمليات
صنع القرار ،وتعتمد عليهم ،وتبني قدراتهم؟
دلبل النوع االجتماعي للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت ( )IASCص84 .

سقة  -بما في ذلك آليات التنسيق نفسها.
يجب إعطاء األولوية للنوع االجتماعي والشمول في جميع االستجابات التعليمية المن ّ
تدعم اإلجراءات المقترحة أدناه النهج المزدوج للنوع االجتماعي في تنسيق قطاع التعليم .ويعني ذلك تحديد واتخاذ إجراءات هادفة لدعم
ضا بشكل أكثر منهجية لتحسين المساواة بين الجنسين في قطاع التعليم.
الفتيات والفتيان والنساء والرجال في التعليم ،مع العمل أي ً

اإلجراءات
إنشاء القيادة  -نقطة االتصال بشأن النوع االجتماعي
قم بإنشاء نقطة اتصال بشأن النوع االجتماعي داخل مجموعة التعليم أو فريق عمل القطاع إذا لم تكن مثل هذه النقطة موجودة بالفعل.
يمكن أن يقوم بذلك موظف مستقل يتلقّى راتبا ً أو أن توكل المه ّمة إلى موظفين حاليين .للقيادة في مجال النوع االجتماعي أهميتها،
وستساعد في ضمان معالجة قضايا النوع االجتماعي بشكل منهجي ضمن عمليات التنسيق .تأكد من أن نقطة االتصال تشارك في ال ِف َرق
الفنية ،مثل تلك التي تعمل في مجاالت المناهج ،والمدارس اآلمنة ،وتوظيف المعلمين ،والمناصرة .تضطلع منظمات المجتمع المدني،
وال سيما المنظمات التي تقودها النساء ،بدور حاسم في ُمساءلة المسؤولين وتوفير قدرات إضافية عند اللزوم .يمكن لنقطة االتصال بشأن
النوع االجتماعي العمل مع نظير حكومي وطني ،حيثما كان ذلك مطلوباً.

موارد أساسية

مبادرة التعليم ال يمكنه االنتظار ( )ECW) (2020الشراكة مع المنظمات النسائية غير الحكومية  .توجيهات سريعة
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مشترك بين الوكاالت بدعم منسق الشؤون
خبير في النوع االجتماعي
في حاالت الطوارئ المعقدة أو واسعة النطاق ،غالبًا ما يُكلّف
ٌ
َ
ق وتكام ٍل أفضل بشأن النوع االجتماعي .يجب أن تسعى نقطة االتصال بشأن
اإلنسانية ( )HCوجميع المجموعات لضمان تحقيق تنسي ٍ
النوع االجتماعي في التعليم إلى الحصول على الدعم من هذا الخبير المشترك بين الوكاالت ونقاط االتصال األخرى ذات الصلة ،بما
في ذلك تلك التي تعمل في مجال الصحة ،وإدارة النظافة الصحية أثناء الطمث ( ،)MHMوالمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية
( ،)WASHوالعنف القائم على النوع االجتماعي ( ،)GBVوحماية الطفل ،وفيما يتعلق بقضايا الرجال والفتيان .يجب أن يشكل هؤالء
الممثلون معًا فِ َرق عمل مشتركة بين القطاعات للنوع االجتماعي.
انظر في تشكيل نقطة اتصال بشأن النوع االجتماعي من رجل وامرأة وا ْس َع لتوفير الفرص لبناء قدراتهما من خالل التدريب أو
اإلرشاد /التوجيه.

 :8.2القدرات المؤسسية في مجال النوع االجتماعي للتعليم في حاالت الطوارئ :تقييم قدرات الموظفين والنوع
االجتماعي
قضايا النوع االجتماعي في خطط القطاعات والمجموعة
إعطاء األولوية للنوع االجتماعي في الشروط المرجعية ( )ToRلمجموعة التعليم.

2

تأكد من أن الشروط المرجعية تتضمن ما يلي:
•إنشاء نقطة (نقاط) اتصال بشأن النوع االجتماعي وتحديد مسؤوليات محددة لها؛
•تمثي ٌل يضمن التنوع والتوازن بين الجنسين في ال ِف َرق االستشارية االستراتيجية؛
•ض ِ ّمن أهداف المجموعة ما يلي" :اعتبارات النوع االجتماعي والمساءلة أمام السكان المتضررين"؛
•المواءمة مع المذكرة التوجيهية بشأن النوع االجتماعي للشبكة المشتركة بين الوكاالت للتعليم في حاالت الطوارئ ()INEE
وااللتزام بها ،ضمن وظائفها األساسية.
قم بدمج النوع االجتماعي وعوامل التهميش األخرى  -مثل العمر ،واإلعاقة ،وال ِعرق ،واللغة ،والموقع  -في خطط قطاع التعليم وآليات
التغذية الراجعة.
للحصول على إرشادات شاملة حول التخطيط المستجيب للنوع االجتماعي لقطاع التعليم في حاالت الطوارئ ،انظر:

 :3.1التخطيط المستجيب للنوع االجتماعي للتعليم االنتقالي

2

راجع نموذجا ً هنا :مجموعة التعليم على المستوى القطري .الشروط المرجعية
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شارك في فِ َرق عمل أو أنشطة النوع االجتماعي المشتركة بين القطاعات
في سياق األزمات ،حيث يوجد بالفعل فريق عمل أو شبكة مشتركة بين القطاعات للنوع االجتماعي ،يجب على الجهات الفاعلة في مجال
التعليم ضمان تمثيل القطاع أو المجموعة بشكل منهجي .في حالة عدم وجود شبكة للنوع االجتماعي ،يجب على الجهات الفاعلة في مجال
التعليم إثارة قضية النوع االجتماعي في اجتماعات أخرى مشتركة بين القطاعات ،والدعوة إلى تنسيق العمل بشأن النوع االجتماعي بين
القطاعات.
حدّد شركاء المجتمع المدني في مجال التعليم وفي غير مجال التعليم الذين يناصرون النوع االجتماعي (على سبيل المثال ،المنظمات غير
الحكومية ( ،)NGOsومنظمات خدمة المجتمع المحلي ( ،)CSOsونقابات المعلمين ،والمنظمات التي تعمل مع الرجال والفتيان) .تأ ّكد
من مشاركة ال ِف َرق ،والشبكات ،والتجمعات المحلية المعنيّة بحقوق المرأة في عملية التنسيق.

4 3

اإلطار  :8.1.1أنواع فِ َرق العمل المعنية بالنوع االجتماعي التي قد توجد على المستوى القُطري
ي بالنوع االجتماعي؛
•فريق العمل المشترك بين الوزارت المعن ّ
ي بالنوع االجتماعي؛
•فريق العمل الحكومي المعن ّ
ي بالنوع االجتماعي /4فِ َرق العمل المشتركة بين الوكاالت /بين
•فريق مجموعة األمم المتحدة للتنمية ( )UNDGالمعن ّ
المجموعات والمعنيّة بالنوع االجتماعي؛

ي بالنوع االجتماعي لشركاء التنمية؛
•فريق العمل المعن ّ
ي بالنوع االجتماعي لمنظمات المجتمع المدني؛
•فريق العمل المعن ّ
•فِ َرق الشباب والنوع االجتماعي (ذكور وإناث)؛
•الفريق الفرعي للتعليم والنوع االجتماعي.

3
4
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المصدر :مجموعة األمم المتحدة للتنمية ( )UNDG) (2018دليل الموارد للف َِرق المواضيعية للنوع االجتماعي
المرجع نفسه.

الجدول  :8.1.1أمثلة على التعاون عبر القطاعات في قطاع التعليم
العمل معًا عبر القطاعات
الحماية:
•العمل مع شركاء الحماية لتحديد ورصد المخاوف بشأن الحماية في المدرسة وحولها.
•قم بإدراج الفتيات والفتيان واألطفال ذوي اإلعاقة وأولياء أمورهم في آليات حماية الطفل القائمة على المدرسة (على سبيل
المثال ،لجان حقوق الطفل ،ونُ ُهج األقران).
•قم بإنشاء آليات إبالغ وإحالة آمنة وسرية ومستجيبة للنوع االجتماعي ويمكن الوصول إليها بالكامل لمعالجة مخاوف الحماية،
بما في ذلك العنف واالستغالل واإلساءة .تأ ّكد من أن جميع المتعلمين على دراية بهذه األمور من خالل توفير المعلومات
بأشكال متعددة يسهل الوصول إليها ،وإشراك المتعلمين من ذوي اإلعاقة ومن غير ذوي اإلعاقة في جهود زيادة الوعي.
•قم بتدريب المعلمين وأصحاب المصلحة اآلخرين في مجال التعليم على حماية األطفال وصونهم ،بما في ذلك ما يتعلق بحقوق
الفتيات واألطفال ذوي اإلعاقة .على سبيل المثال ،قم بتوفير التدريب على أشكال التواصل التي يمكن الوصول إليها وطرق
التعرف على عالمات اإلساءة لدى الفتيات والفتيان.
ّ
•قم بإنشاء آليات لتمكين الفتيات والفتيان من الذهاب إلى المدرسة وتعزيز سالمة جميع األطفال ،بمن فيهم األطفال ذوي
اإلعاقة ،عند السفر من وإلى المدرسة .على سبيل المثال ،إنشاء "فِ َرق المشي"؛ السعي لدى السلطات المحلية لتحسين سالمة
أنظمة النقل وتيسير الوصول إليها؛ االرتباط مع وكاالت إنفاذ القانون والجهات الفاعلة األخرى المعنيّة بالعنف القائم على
النوع االجتماعي لتحديد ومعالجة أي مخاطر للعنف القائم على النوع االجتماعي المرتبط بالمدرسة.
•اعمل مع الجهات الفاعلة في مجال الحماية المجتمعية لتحديد الفتيات والفتيان غير ال ُملتحقات بالمدارس ،بما في ذلك األطفال
ذوي اإلعاقة ،ووضع وتنفيذ استراتيجيات لتحسين الوصول إلى المدرسة .على سبيل المثال ،اعمل مع قادة المجتمع المحلي
وأشرك المتطوعين في المجتمع لمناقشة العوائق التي تحول دون الوصول إلى
لزيادة الوعي بالحق في التعليم لجميع األطفال؛
ِ
سرهم.
التعليم مع الفتيات واألطفال ذوي اإلعاقة وأ ُ َ
•تأكد من أن تدخالت الحماية المقدمة من خالل المدارس (على سبيل المثال ،رفع مستوى الوعي بشأن حقوق األطفال،
والتوعية بمخاطر األلغام) تشمل عنصر توعية األطفال غير ال ُملتحقين بالمدارس ،مثل الفتيات واألطفال ذوي اإلعاقة.
والتحرش .تأكد من إدراج الفتيات واألطفال ذوي اإلعاقة.
•اعمل مع المتعلمين والمعلمين لتطوير مناهج للتعامل مع التن ّمر
ّ
على سبيل المثال ،وفّر فرصا ً لتطوير شبكات األقران من خالل األنشطة الالصفية الشاملة؛ وقم بإنشاء لجان لمكافحة التن ّمر
وأشرك فيها الفتيات واألطفال ذوي اإلعاقة.
والتحرش يقودها المتعلمون
ِ

 - EiE-Genkitحزمة موارد أساسية حول النوع االجتماعي في التعليم في حاالت الطوارئ |  .8التأهب والتنسيق | 249

األمن الغذائي والتغذية
•انخرط مع شركاء األمن الغذائي والتغذية لتأمين وصول المتعلمين إلى التغذية المدرسية الشاملة ،مع إيالء اهتمام خاص
للفتيات والمتعلمين ذوي اإلعاقة لتحفيز وتمكين مشاركتهم في فرص التعليم المتاحة.
طور برامج للتعليم وتوفير سبُل المعيشة يسهل الوصول إليها وتُراعي التغذية ،وذلك للوقاية من اإلعاقات ومعالجتها والحفاظ
• ِّ
على الصحة الجيدة ،مع االعتراف بأهمية التغذية الجيدة للتطور المعرفي والتعلم للمتعلمين من الذكور واإلناث .تأ ّكد من تفعيل
جهود التوعية ال ُمو َّجهة للفتيات واألمهات المراهقات لمنع اإلعاقات المتعلقة بالتغذية.
الصحة
•احصل على دعم من الزمالء في مجال الصحة إلجراء التقييمات والفحوصات الالزمة للكشف عن اإلعاقات واإلحالة إلى
صصين ،وتوزيع األجهزة المساعدة ورصدها وصيانتها .و ِفّر تعليما ً شامالً عن الصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية
المتخ ّ
للمتعلمين وأفراد المجتمع (حول مواضيع مثل الحمل ،واألمراض المنقولة جنسياً ،وفيروس نقص المناعة البشرية واإليدز،
إلخ).
المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية ()WASH
•اعمل مع شركاء المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية للتأكد من أن مرافق وخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية
( )WASHفي المدارس ومراكز التعلّم المؤقتة والدائمة يسهل الوصول إليها ،وآمنة ،و ُمستجيبة للنوع االجتماعي .
•قم بتصميم وبناء مرافق للصرف الصحي آمنة ،وتوفر الخصوصية ،ويسهل الوصول إليها في مراكز التعلم ،بما في ذلك مراحيض
وأماكن اغتسال منفصلة للفتيات والفتيان.
• ِّ
نظم جلسات لتوعية لموظفي التعليم والمتعلمين بشأن استخدام مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية التي يسهل الوصول إليها
(ضمان ،على سبيل المثال ،أن هذه المرافق تُستخدم بشكل مناسب وليست مقفلة لمنع الوصول إليها).
• ِّ
نظم أنشطة لتعزيز النظافة الشاملة في المدارس.
•ادعم التوزيع الذي يسهل الوصول إليه ألدوات النظافة للطالبات والعاملين في مجال التعليم عند االقتضاء.

المأوى والمستوطنات والتعافي ()SSR
•اعمل مع شركاء المأوى والمستوطنات والتعافي لتخطيط وتصميم المدارس والمواقع التعليمية األخرى باستخدام مبادئ
التصميم العامة و /أو تقديم تسهيالت معقولة للمتعلمين؛ والتأكد من أن المدارس /مواقع التعلم تقع في مناطق آمنة ويمكن
للطالب الوصول إليها.
•عا ِلج المخاوف بشأن الوصول وبشأن السالمة من العنف القائم على النوع االجتماعي ضمن جهود إعادة التأهيل
المستمرة للمدارس.
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سبُل العيش
ُ
•اعمل مع الشركاء في مجال سبُل العيش لتحديد فرص التدريب المهني الشاملة وذات الصلة بالسوق.
•ن ِفّذ برامج تعليمية بديلة يمكن الوصول إليها تشمل تعليم القراءة والكتابة ومحو األمية المالية ،والمهارات الحياتية ،والصحة
الجنسية واإلنجابية ،وسبُل العيش ،وعناصر التدريب المهني.
•اربط هذه البرامج بمشاريع سبُل العيش التي تدعم الذكور واإلناث غير الملتحقين بالمدارس والشباب ذوي اإلعاقة الذين قد
تعزيز اقتصادي
يحتاجون إلى
ٍ
تنسيق وإدارة المخيمات ()CCM
•اعمل مع الشركاء في مجال تنسيق وإدارة المخيمات .شارك في اجتماعات التنسيق المنتظمة في المخيمات؛ وانخرط في
أعمال التخطيط ،وتبادُل المعلومات ،وتقييم االحتياجات ،وما إلى ذلك) .قم معهم بتحديد المناطق التي يمكن الوصول إليها/
اآلمنة والتي يتعذر الوصول إليها /غير اآلمنة داخل المخيم .اعملوا معًا في تخطيط مواقع برامج التعليم (بما في ذلك أماكن
التعلم المؤقتة) مع مراعاة مخاوف السالمة وإمكانية الوصول التي يحددها المتعلمون والمتعلمون ذوو اإلعاقة من الذكور
واإلناث.
•قم بتيسير توزيع المستلزمات الصحية على جميع النساء والفتيات في سن اإلنجابّ .
خطط ألنظم ٍة يمكن الوصول إليها لغسل
و /أو التخلص من اإلمدادات الصحية في سياقات التعليم ،مع مراعاة حقوق واحتياجات النساء والفتيات التي عبّرن عنها.
•قم بمراجعة سجالت الحضور المدرسي إزاء سجالت توزيع الطعام و /أو سجالت التسجيل في المخيم لتقييم األطفال والشباب
الذين يحضرون أو يتغيبون عن المدرسة (حسب الجنس والعمر واإلعاقة) ،ثم تخطيط الموارد البشرية والبنية األساسية وفقًا
لذلك.
خدمات دعم العمليات (االتصاالت)
•احشد الدعم من الجهات الفاعلة في مجال االتصاالت السلكية والالسلكية لتطوير أنظمة إنذار شاملة يمكن الوصول إليها
للتخفيف من العنف القائم على النوع االجتماعي في البيئات التعليمية (على سبيل المثال ،استخدام الهواتف المحمولة وغيرها
من التقنيات لتجنب االعتداءات ،وما إلى ذلك)

سس الستخدام التقنية الرقمية التي يسهل الوصول إليها وكذلك الوصول إلى شبكات الهاتف المحمول واإلنترنت ،بما في ذلك
•أ ِ ّ
التطبيقات التعليمية لتسهيل التعلم عن بُعد ومن المنزل.
التقييم المشترك الحتياجات التعليم
اعط األولوية العتبارات النوع االجتماعي في التقييمات المشتركة لالحتياجات .استشر الفتيات والفتيان والنساء والرجال في هذه
ِ
العمليات.
للحصول على دليل شامل لتقييم احتياجات التعليم المستجيبة للنوع االجتماعي ،انظر:

 :2تقييم وتحليل االحتياجات
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قم بتضمين النوع االجتماعي في مقترحات التمويل
تناول عدم المساواة بين الجنسين في مقترحات التمويل .في النداءات اإلنسانية ال ُمنسّقة ،يُع ّد استخدام مؤشر النوع االجتماعي والعمر
َ
( )GAMمن اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت ( )IASCإلزاميًا ،وستقيَّم المقترحات وفقًا لذلك .يجب على الجهات الفاعلة في مجال
ضا النظر في طلب التمويل للتنسيق بشأن قضايا النوع االجتماعي في نداءات التمويل الخاصة بهم.
التعليم أي ً
ض ِ ّمن النوع االجتماعي في الميزانيات .قد يشمل ذلك ،على سبيل المثال ،تكلفة تعيين استشاري لتخطيط تدخال ٍ
ت مستجيبة للنوع
االجتماعي في التعليم في حاالت الطوارئ عبر القطاع.

 :4تعبئة الموارد
اتصل بالمانحين لضمان تمثيلهم في فِ َرق تنسيق التعليم والنوع االجتماعي .يمكن للجهات المانحة دعم بعضها البعض وكذلك الحكومة
وأصحاب المصلحة في المجتمع المدني لتحسين دمج تدابير المساواة بين الجنسين في برامج التعليم في حاالت الطوارئ لديها.
قم بتضمين نقطة االتصال بشأن النوع االجتماعي في لجان التدقيق والمراجعة لمقترحات خطة االستجابة اإلنسانية وكذلك الصناديق
5
المشتركة للعمل اإلنساني على مستوى القُطر.
قم بتضمين تحليل النوع االجتماعي في مراقبة األداء وتمارين الدروس المستفادة
صا مهمة لجميع الشركاء للنظر بشكل جماعي
يجب على فِ َرق التنسيق إجراء عمليات مراجعة منتظمة .تُع ّد فترات التفكير والتأمل هذه فر ً
في كيفية معالجة ديناميات النوع االجتماعي في إطار االستجابة للتعليم في حاالت الطوارئ ،والنظر في الممارسات الواعدة أو الدروس
المستفادة.
انظر في االعتماد على الشبكات العالمية واستقدام الخبرات المحلية والخارجية في مجال النوع االجتماعي للرصد والمراجعة.
حتى إذا لم يتيسّر إجراء عملية مراجعة كاملة ،فعليك التأكد من التركيز بشكل دوري على الدروس والممارسات الجيدة بشأن النوع
االجتماعي في اجتماعات التنسيق المنتظمة أو مراجعات منتصف العام .ينبغي توثيق النتائج وإدراجها في االستراتيجيات المستقبلية أو
خطط الطوارئ.
للحصول على إرشادات شاملة حول هذه العمليات ،راجع:

 :6.1الرصد المستجيب للنوع االجتماعي للتعليم في حاالت الطوارئ
 :6.2التقييم المستجيب للنوع االجتماعي للتعليم في حاالت الطوارئ
 :9.2ملخص للبنية اإلنسانية ذات الصلة بالتعليم في حاالت الطوارئ المستجيب للنوع االجتماعي

5

للحصول على مثال عن كيفية عمل الجهات المانحة بشكل فعال في فريق تنسيق النوع االجتماعي عبر القطاعات في بوركينا فاسو ،انظر :االتحاد األوروبي ( )2015حزمة موارد االتحاد األوروبي بشأن تعميم مراعاة النوع
االجتماعي في التعاون اإلنمائي لالتحاد األوروبي .أداة البرمجة  :1.3إنشاء آلية للتنسيق بشأن النوع االجتماعي على المستوى القُطري ,،ص.3 .
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التأهب
يجب تقييم المخاطر المتعلقة بالنوع االجتماعي والشمول بشكل مناسب وإدراجها في التخطيط للطوارئ في التعليم في حاالت الطوارئ.
لمزيد من اإلرشادات ،انظر:

 :8.3النوع االجتماعي في تقييم المخاطر بشأن التعليم في حاالت الطوارئ
تتضمن إدارة المعلوماتجمع وتحليل وتقاسم المعلومات ذات الصلة حول التعليم في حاالت الطوارئ لتمكين أعضاء المجموعة و /أو
أصحاب المصلحة اآلخرين المعنيّين بمجال التعليم من اتخاذ قرارات سياساتية مستنيرة بنا ًء على بيانات حقيقية .تشكل اإلدارة المستجيبة
للمعلومات بشأن النوع االجتماعي األساس للتعليم الشامل في حاالت الطوارئ .يجب دمج الشمول بالكامل في إدارة المعلومات على
المستويات اإلستراتيجية والفنية والتشغيلية.
ينبغي أن تتض ّمن تقييمات االحتياجات جمع المعلومات وتحليلها وتقاسمها من منظور النوع االجتماعي .لالطالع على إرشادات كاملة
حول هذه العملية ،انظر:

 :2تقييم وتحليل االحتياجات
يجب أن يكونالتخطيط االستراتيجي مستجيبا ً للنوع االجتماعي ،بنا ًء على نتائج تقييم االحتياجات .لالطالع على إرشادات كاملة حول هذه
العملية ،انظر:

 :3التخطيط االستراتيجي وتصميم البرامج
صلة حسب الجنس والعمر ،وأن تستجيب العتبارات النوع
يجب أن تكون أنظمة إدارة المعلومات طوال مراحل التنفيذ والرصد مف ّ
االجتماعي .لالطالع على إرشادات كاملة حول هذه العملية ،انظر:

 :5التنفيذ
 :6الرصد والتقييم
باإلضافة إلى ضمان إدارة المعلومات بصورة مستجيبة للنوع االجتماعي خالل دورات البرنامج ،انتبه لقدرات موظفي إدارة المعلومات
من حيث أساليبهم وسلوكياتهم ومعرفتهم وفهمهم للنوع االجتماعي .كحد ادني:
أمرا ضروريًا؛
•تُع ّد ثقافة وممارسة فريق إدارة المعلومات بصورة مستجيبة للنوع االجتماعي ً
•تأ ّكد من أن موظفي إدارة المعلومات يفهمون مدونة قواعد السلوك لدعم مبادرات الحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيين
ويوقّعون عليها؛
•استهدف تحقيق التكافؤ بين الجنسين في تكوين فرق إدارة المعلومات.

 :8.2القدرات المؤسسية في مجال النوع االجتماعي للتعليم في حاالت الطوارئ :تقييم قدرات الموظفين
والنوع االجتماعي
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مراجع إضافية للقراءة

•مجموعة التعليم العالمية ( )2020إطار حماية الطفل في التعليم في حاالت الطوارئ ()CP-EiE
•مجموعة أدوات مجموعة التعليم العالمية ()2019
	-حزمة التنسيق
	-حزمة االستراتيجية
	-حزمة تقييم االحتياجات
•اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت ( )IASC) (2018دليل النوع االجتماعي للعمل اإلنساني.
•الشبكة المشتركة بين الوكاالت للتعليم في حاالت الطوارئ ( )INEE) (2019مذكرة توجيهية بشأن النوع االجتماعي
•اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت ( )IASC) (2015مبادئ توجيهية لدمج التدخالت بشأن العنف القائم على النوع
االجتماعي في العمل اإلنساني .
•مبادرة األمم المتحدة لتعليم الفتيات ( /)UNGEIالشراكة العالمية للتعليم ( )GPE) (2018توجيهات بشأن تطوير
خطط قطاع التعليم المستجيبة للنوع االجتماعي
•اليونيسف ( )2014إدارة المعلومات اإلنسانية :التركيز على دور مسئولي إدارة المعلومات
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 8.2النوع االجتماعي في التأهب للتعليم في حاالت
الطوارئ القدرات المؤسسية بشأن النوع االجتماعي في
التعليم في حاالت الطوارئ  -الجزء  :1الموظفون والجزء
 :2تحليل القدرات
الجزء  :1النوع االجتماعي لموظفي التعليم في حاالت الطوارئ في األدوار والمسؤوليات
المعايير الدنيا للشبكة
المشتركة بين الوكاالت
للتعليم في حاالت
الطوارئ (INEE
)MS

المجال  :4المعلمون وغيرهم من موظفي خدمات التعليم
المعيار  - 1التوظيف واالختيار
ي ّ
ُوظف عدد كافٍ من المعلمين وموظفي التعليم اآلخرين المؤهلين بشكل مناسب من خالل عملية
معايير لالختيار تمثل التنوع واإلنصاف.
تشاركية وشفافة ،وفق
ٍ
المجال  :4المعلمون وغيرهم من موظفي خدمات التعليم
المعيار  - 2شروط العمل
هناك شروط محددة بوضوح لعمل المعلمين وغيرهم من موظفي التعليم ،ويجري تعويضهم بشكل
مناسب.

ال ُمستخدمون
األساسيون

المستوى العالمي ،واإلقليمي ،والوطني ،ودون الوطني
•مديرو برامج التعليم في حاالت الطوارئ؛
صصون ،والمسؤولون ،والمحللون (التخطيط والموارد البشرية)؛
•المستشارون ،والمتخ ّ
•منسقو المجموعة ،ومنسقو فِ َرق عمل التعليم المحلية.

الغرض من األداة

فهم الحد األدنى ألدوار ومسؤوليات برمجة التعليم في حاالت الطوارئ و "المعيار الذهبي" بشأن
النوع االجتماعي لموظفي التعليم في حاالت الطوارئ على أساس نوع األزمة (حادة أو ممتدة).
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مقدمة
يجب أن يحصل موظفو التعليم في حاالت الطوارئ على فرص للتطوير المهني كي يتمكنوا من دعم المبادئ والممارسات المستجيبة
للنوع االجتماعي والتمسك بها في جميع مراحل دورة برنامج التعليم في حاالت الطوارئ.
يوضح هذا القسم أدوار ومسؤوليات الموظفين والشركاء في برامج التعليم في حاالت الطوارئ في تقديم برامج تستجيب للنوع
صصين في النوع االجتماعي لدعم
االجتماعي .يجب دمج هذه األدوار والمسؤوليات في مختلف التوصيفات الوظيفية ،أو تعيين متخ ّ
برامج التعليم في حاالت الطوارئ عند الحاجة.
لالطالع على نصائح حول توقيت عملية تحسين التوصيفات الوظيفية الحالية ،ومتى ينبغي تعيين موظفين جدد يركزون على النوع
االجتماعي ،انظر الجزء  2من هذه األداة (تحليل القدرات بشأن النوع االجتماعي).
أدوار ومسؤوليات موظفي التعليم في حاالت الطوارئ على المستوى دون الوطني ،مستوى المجتمع /المخيم

مالحظة :هذه كفاءات عامة الستخدامها كقائمة من الخيارات تُد َمج في التوصيفات الوظيفية الحالية لموظفي التعليم في
حاالت الطوارئ أو إلنشاء توصيف وظيفي للمتخصصين والموظفين الميدانيين المعنيين بالنوع االجتماعي.
– كفاءات الحد األدنى ألخذها في االعتبار بصورة خاصة في األزمات الحادة.
تخطيط وتصميم البرامج
•

استشر الفتيات والفتيان والنساء والرجال من جميع األعمار وعبر مختلف مستويات التعليم والمجتمعات لتحديد
العوائق المتعلقة بالنوع االجتماعي التي تحول دون الوصول إلى خدمات التعليم والحماية (قبل األزمات
وأثناءها) ،وكذلك عوامل التمكين .ص ّمم برامج شاملة وواقية ومستجيبة للنوع االجتماعي للتدخالت في التعليم
في حاالت الطوارئ من خالل جهد مشترك.

صلة حسب الجنس والعمر والجغرافيا من خالل المشاورات مع الفتيات والفتيان والنساء والرجال من
•اجمع بيانات مف ّ
جميع األعمار .اجمع األدلة من مصادر البيانات الموثوقة األخرى عن العوائق المتعلقة بالنوع االجتماعي التي تحول دون
الوصول إلى خدمات التعليم والحماية وعوامل التمكين .استخدم هذه البيانات إلرشاد  -والمساعدة في تطوير  -نظريا ٍ
ت
وأطر للنتائج ،وخططٍ تشغيلية ،وسياساتٍ ،وبرامج ،وخططٍ قطاعية للتعليم في حاالت الطوارئ تكون مستجيبة
للتغيير،
ٍ
للنوع االجتماعي.
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الرصد والتقييم واإلبالغ
•ادعم تقييمات النوع االجتماعي .ويشمل ذلك تحديد االتجاهات الناشئة في العوائق وعوامل التمكين والتحقُّق من صحتها ،ما
يساعد على تعزيز التدخالت المستجيبة للنوع االجتماعي في التعليم في حاالت الطوارئ بمرور الوقت.
•

اجمع وحلّل البيانات الميدانية ،وقم باإلبالغ وفق المؤشرات المستجيبة للنوع االجتماعي لبرنامج التعليم في
حاالت الطوارئ .قم بتفصيل جميع البيانات األخرى حسب الجنس ،والعمر ،ومستوى نظام التعليم ،ونوع الخدمة
التعليمية ،وخصائص الضعف األخرى (مثل اإلعاقة).

تنفيذ البرامج
•

ادرس ونفّذ مبادئ وممارسات مستجيبة للنوع االجتماعي للتعليم في حاالت الطوارئ لمعالجة العوائق بشأن
النوع االجتماعي الخاصة بالسياق والتي تحول دون الوصول إلى التعليم في حاالت الطوارئ .استخدم المبادئ
والممارسات الموضحة في المذكرة التوجيهية بشأن النوع االجتماعي للشبكة المشتركة بين الوكاالت للتعليم في
حاالت الطوارئ ( )INEEفي جميع أنشطة التعليم في حاالت الطوارئ (على سبيل المثال ،التوزيع ،وإنشاء
أماكن تعلم مؤقتة ( ،)TLSوتوظيف المعلمين وتدريبهم ،والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية
( ،)WASHوما إلى ذلك)

التنسيق
•ص ّمم و /أو شارك في آليات التنسيق المستجيبة للنوع االجتماعي للتعليم في حاالت الطوارئ على المستوى دون الوطني،
و /أو مستوى المجتمع المحلي ،و /أو على مستوى المدرسة( .تأكد من إدراج الموظفات و /أو المؤسسات الشريكة مثل
ال ِف َرق النسائية ،والقيادات النسائية المحلية ،وقادة المجتمع الذين يتعاملون مع فِ َرق /منظمات الرجال والفتيان والذين يركزون
على قضايا الرجولة اإليجابية ،وما إلى ذلك)

 - EiE-Genkitحزمة موارد أساسية حول النوع االجتماعي في التعليم في حاالت الطوارئ |  .8التأهب والتنسيق | 257

األدوار والمسؤوليات لموظفي التعليم في حاالت الطوارئ على المستوى الوطني

مالحظة :هذه هي األدوار والمسؤوليات الستخدامها كقائمة من الخيارات تُدمج في التوصيفات الوظيفية .يمكن استخدامها
لتحديد عضو حالي في المجموعة القُطرية أو فريق التعليم المحلي يستطيع العمل كنقطة اتصال مستجيبة للنوع االجتماعي
بدعم من متخصص أو مستشار في النوع االجتماعي (إقليمي
في التعليم في حاالت الطوارئ .يمكن تنفيذ المسؤوليات
ٍ
أو في المقر الرئيسي) ،والذي قد يوفر خبرة إضافية ويُسهم في بناء قدرات موظفي التعليم في حاالت الطوارئ على
المستوى الوطني ،ويساعد في مراجعة التقدم.
– كفاءات الحد األدنى ألخذها في االعتبار بصورة خاصة في األزمات الحادة.

تخطيط وتصميم البرامج
•

استشر الفتيات والفتيان والنساء والرجال من جميع األعمار وعبر مستويات التعليم والمجتمعات لتحديد العوائق
المتعلقة بالنوع االجتماعي التي تحول دون الوصول إلى خدمات التعليم والحماية (قبل األزمات وأثناءها)
وعوامل التمكين .ص ّمم برامج شاملة وواقية ومستجيبة للنوع االجتماعي للتدخالت في التعليم في حاالت
الطوارئ من خالل جهد مشترك.

صلة حسب الجنس والعمر والجغرافيا من المشاورات مع الفتيات والفتيان والنساء والرجال من جميع
•اجمع بيانات مف ّ
األعمار .اجمع األدلة من مصادر البيانات الموثوقة األخرى عن العوائق المتعلقة بالنوع االجتماعي التي تحول دون
الوصول إلى خدمات التعليم والحماية وعوامل التمكين .استخدم هذه البيانات إلرشاد  -والمساعدة في تطوير  -نظريا ٍ
ت
وأطر للنتائج ،وخططٍ تشغيلية ،وسياساتٍ ،وبرامج ،وخططٍ قطاعية للتعليم في حاالت الطوارئ تكون مستجيبة
للتغيير،
ٍ
للنوع االجتماعي.
الرصد والتقييم واإلبالغ
•ادعم تصميم وتنفيذ تقييمات النوع االجتماعي المو ّجهة و /أو قم بدمج األسئلة بشأن النوع االجتماعي في مراجعات
البيانات الثانوية ،والتقييمات السريعة المشتركة الحتياجات التعليم ( ،)RJENAو /أو التقييمات األخرى للتعليم في حاالت
الطوارئ الخاصة بمؤسسا ٍ
صصين في الرصد والتقييم ،واإلدارة ،والنوع
ت بعينها بالشراكة مع الزمالء اآلخرين المتخ ّ
االجتماعي.
•ادعم تحليل البيانات من تقييمات النوع االجتماعي ال ُمو ّجهة واإلبالغ عنها .قم بذلك بالشراكة مع الزمالء اآلخرين
صصين في الرصد والتقييم ،واإلدارة ،والنوع االجتماعي لتحديد العوائق التي تحول دون المساواة بين الجنسين في
المتخ ّ
التعليم وعوامل التمكين .سيرشد ذلك تصميم استراتيجيات وتدخالت جديدة مستجيبة للنوع االجتماعي في التعليم في حاالت
الطوارئ ،أو إجراء تعديالت مطلوبة على تنفيذ التدخالت الحالية.
•

و ِ ّحد البيانات الميدانية وعمليات اإلبالغ وفق المؤشرات المستجيبة للنوع االجتماعي لبرامج التعليم في
حاالت الطوارئ .تأ ّكد من تفصيل جميع البيانات األخرى حسب الجنس والعمر وخصائص الضعف األخرى
(مثل اإلعاقة).
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•

قم بتحليل البيانات المو َّحدة لمؤشرات التعليم في حاالت الطوارئ المستجيبة للنوع االجتماعي بشكل منتظم و /أو
صلة حسب الجنس والعمر .قم بذلك لتحديد االتجاهات في العوائق
بيانات مبادرة التعليم في حاالت الطوارئ المف ّ
وعوامل التمكين للمساعدة في تعزيز تدخالت التعليم في حاالت الطوارئ المستجيبة للنوع االجتماعي بمرور الوقت،
صصين في الرصد والتقييم ،واإلدارة ،والنوع االجتماعي.
وذلك بالشراكة مع الزمالء اآلخرين المتخ ّ

•تأ ّكد من أن نظريات التغيير ،واالستراتيجيات ،والتدخالت في البرامج ،وأُطر النتائج لمبادرة التعليم في حاالت الطوارئ (أطر
الرصد والتقييم) ،والمؤشرات المناظرة كلها مستجيبة للنوع االجتماعي .سيُم ِ ّكن ذلك من تتبّع التغيّرات المتعلقة بالنوع االجتماعي
صصين في الرصد والتقييم ،واإلدارة ،والنوع االجتماعي.
واإلبالغ عنها بمرور الوقت ،وذلك بالشراكة مع الزمالء اآلخرين المتخ ّ
•تأ ّكد من االمتثال الكامل لسياسات ،وأطر ،ولوائح المانحين بشأن ضمان الجودة فيما يتعلق بالنوع االجتماعي[ .مالحظة :عند كتابة
أدخل تفاصيل االمتثال ذات الصلة هنا ،مثل إطار المساءلة بشأن النوع االجتماعي لمبادرة التعليم ال يمكنه
التوصيف الوظيفيِ ،
االنتظار ( ،)ECWوتح ّدِي تعليم الفتيات ،والتوقعات من الشركاء الحكوميين الثنائيين ،والمؤسسات ،و /أو األطراف المتعددة].
تنفيذ البرامج
•

ن ِفّذ المبادئ والممارسات المستجيبة للنوع االجتماعي للتعليم في حاالت الطوارئ وذلك لمعالجة العوائق الخاصة
بالسياق التي تحول دون الوصول إلى التعليم في حاالت الطوارئ .استخدم المبادئ والممارسات الموضحة في
المذكرة التوجيهية للشبكة المشتركة بين الوكاالت للتعليم في حاالت الطوارئ ( )INEEبشأن النوع االجتماعي
في جميع أنشطة التعليم في حاالت الطوارئ (مثل التوزيع ،وإنشاء أماكن التعليم المؤقتة ،وتوظيف المعلمين
وتدريبهم ،والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية ،وما إلى ذلك)

•ادعم ال ِف َرق على المستوى دون الوطني و /أو ال ِف َرق الميدانية لتنفيذ مبادئ وممارسات التعليم في حاالت الطوارئ المستجيبة
للنوع االجتماعي من خالل استراتيجيات التدخالت في التعليم في حاالت الطوارئ للتصدي للعوائق بشأن النوع االجتماعي
الخاصة بالسياق التي تحول دون الوصول ،والموضّحة في المذكرة التوجيهية للشبكة المشتركة بين الوكاالت للتعليم في
حاالت الطوارئ ( )INEEبشأن النوع االجتماعي.
التنسيق والشراكات واألفراد
•

تأكّد من تمثيل المبادئ المستجيبة للنوع االجتماعي في الشراكات التي تُقام على المستويات من الوطني إلى
الميداني .قم بإدراج منظمات المجتمع المدني النسائية ( )CSOsوالمنظمات غير الحكومية (،)NGOs
والبحوث التي تركز على النوع االجتماعي أو مؤسسات القطاع الخاص ،والمنظمات العمالية ،وكذلك تلك التي
تعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين في الحكومة الوطنية عبر مجموعة متنوعة من القطاعات .إذا كانت آليات
التنسيق الحالية ال تتض ّمن تمثيالً مناسبا ً للمرأة ،فحدّد استراتيجية لكيفية دعوة النساء من صانعات القرار
وإشراكهن بنشاط في آليات وعمليات التنسيق القائمة.

•قم بانتظام بإجراء تقييم ذاتي و /أو دعم تقييم القدرات المهنية بشأن المساواة بين الجنسين للزمالء الميدانيين والعاملين في
مجال التعليم .سيساعد ذلك في تحديد احتياجات بناء القدرات وتصميم خطط عمل لبناء قدرات المؤسسات أو األفراد أو
ال ِف َرق ،بهدف تحسين كفاءات التعليم في حاالت الطوارئ المستجيبة للنوع االجتماعي عبر دورة البرنامج اإلنساني وضمن
تدخالت مواضيعية محددة في مجال التعليم في حاالت الطوارئ.
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مسؤوليات نقاط االتصال الوطنية و /أو الدولية /المتخصصين الفنيين بشأن النوع االجتماعي

مالحظة :يمكن استخدام األدوار والمسؤوليات التالية كقائمة من الخيارات لتحديد المساعدة الفنية القُطرية أو اإلقليمية أو
الدولية المتعلقة بالنوع االجتماعي والمطلوبة بنا ًء على التدخالت ال ُمقترحة في التعليم في حاالت الطوارئ.
ضا استخدامها لتكييف وإعداد االشروط المرجعية لعض ٍو في المجموعة القائمة حاليا ً في القُطر أو في فريق التعليم
يمكن أي ً
المحلي يمكن أن يكون بمثابة نقطة اتصال مستجيبة للنوع االجتماعي للتعليم في حاالت الطوارئ لضمان دمج النوع
االجتماعي في وظائف وعمليات المجموعة أو فريق عمل التعليم بشكل منهجي.
لم تُحدّد إجراءات الحد األدنى لألزمات الحادة ،حيث يمكن تعيين متخصص فني لشغل أدوار ومسؤوليات محددة في
ك ٍّل من األزمات الحادة والممتدة .يجب استخدام االقتراحات أدناه كقائمة من الخيارات لتكييف الشروط المرجعية لكال
السياقين حسب مدة ونوع تدخل التعليم في حاالت الطوارئ.
بيان دور المتخصص في النوع االجتماعي في التعليم في حاالت الطوارئ
يوفر المتخصص في النوع االجتماعي في التعليم في حاالت الطوارئ القيادة الفنية في تصميم ال ُمقترح المستجيب للنوع
االجتماعي (نظريات التغيير ،واالستراتيجيات ،واألنشطة ،وأطر النتائج) ،وكذلك التنفيذ ،والرصد ،والتقييم واإلبالغ بشأنه.
يتّبع المتخصص في النوع االجتماعي في التعليم في حاالت الطوارئ أفضل الممارسات المقبولة عالميًا ،والسياسات الخاصة
بكل بلد ،والوثائق المعيارية المتعلقة بالنوع االجتماعي والتعليم في حاالت الطوارئ ،وفقًا لمتطلبات المانحين[ .مالحظة :عند
أدخل هنا تفاصيل أي سياسات /مستندات ذات صلة واسم الجهة المانحة ].يوفر المتخصص في النوع
كتابة التوصيف الوظيفيِ ،
االجتماعي في التعليم في حاالت الطوارئ بناء القدرات ال ُمو ّجه والمساعدة الفنية للموظفين الميدانيين والشركاء من الحكومة
ووكاالت التنمية ،والمجتمع المدني ،وأصحاب المصلحة في المجتمع لمساعدتهم على تصميم وتنفيذ برامج التعليم في حاالت
الطوارئ المستجيبة للنوع االجتماعي .سيكون مقر هذا المنصب في [أدخل اسم الموقع].
ملخص الوظيفة /مسؤولياتها (متخصص عام في النوع االجتماعي):
تخطيط وتصميم البرامج
•ادعم تطوير نظريات التغيير القائمة على األدلة والمستجيبة للنوع االجتماعي للتعليم في حاالت الطوارئ .
صلة حسب الجنس والعمر والجغرافيا لتصميم
•وفقا ً لنظرية التغيير لمبادرة التعليم في حاالت الطوارئ ،استخدم البيانات المف ّ
وبلورة استراتيجيات التعليم والحماية القائمة على األدلة والمستجيبة للنوع االجتماعي والتدخالت البرمجية ذات الصلة.
طور أدوات وموارد ميدانية لتعزيز التنفيذ المتكافئ بين الجنسين وتوثيق أنشطة البرنامج على المستوى الميداني.
• ِّ
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الرصد والتقييم واإلبالغ
•ص ّمم تقييمات النوع االجتماعي أو ادمج أسئلة خاصة بالنوع االجتماعي في مراجعات البيانات الثانوية ،والتقييمات السريعة
المشتركة الحتياجات التعليم ،و /أو تقييمات التعليم في حاالت الطوارئ الخاصة بالمؤسسة.
سرات والعوائق بشأن االستجابة للنوع االجتماعي في التعليم.
• قم بتحليل البيانات من تقييمات النوع االجتماعي لتحديد ال ُمي ِ ّ
سيرشد ذلك تصميم التدخالت الجديدة في التعليم في حاالت الطوارئ و /أو التعديالت المطلوبة على تنفيذ التدخالت الحالية.
•قم بقيادة العمليات مع الموظفين /الشركاء اآلخرين للتحقُّق من صحة نتائج وتوصيات تقييمات النوع االجتماعي .سيرشد ذلك
التقارير وتصميم التدخالت الجديدة في التعليم في حاالت الطوارئ و /أو التعديالت المطلوبة على تنفيذ التدخالت الحالية.
•تأ ّكد من أن إطار الرصد والتقييم لمبادرة التعليم في حاالت الطوارئ يشمل نتائج ومؤشرات محدّدة مستجيبة للنوع
االجتماعي وتتماشى مع نظرية التغيير واالستراتيجيات وتدخالت البرنامج .سيُم ّكن ذلك من تتبّع التقدم المحرز واإلبالغ
عنه بمرور الوقت.
نصفة والمستجيبة للنوع االجتماعي للتعليم في حاالت الطوارئ .تأكد
•قم بعمليات التتبّع واإلبالغ وفق مؤشرات البرامج ال ُم ِ
من تفصيل جميع البيانات األخرى حسب الجنس والعمر وخصائص الضعف األخرى (مثل اإلعاقة).
صلة حسب
•قم بتحليل بيانات المؤشرات المستجيبة للنوع االجتماعي و /أو بيانات مبادرة التعليم في حاالت الطوارئ ال ُمف ّ
الجنس والعمر لتحديد االتجاهات في العوامل التي تُم ّكن أو تُعيق المساواة بين الجنسين بمرور الوقت.
•راجع متطلبات المانحين وتأكد من االمتثال الكامل لسياسات وأطر العمل ولوائح المانحين المتعلقة بالنوع االجتماعي.
أدخل تفاصيل االمتثال ذات الصلة هنا ،مثل إطار المساءلة بشأن النوع االجتماعي
[مالحظة :عند كتابة التوصيف الوظيفيِ ،
في مبادرة التعليم ال يمكنه االنتظار ( ،)ECWوتعليم الفتيات ،وتحدّي تعليم البنات ،والتوقعات من شركاء حكوميين ثنائيين،
ومؤسسات ،و /أو جهات متعددة األطراف].
المناصرة والتواصل
•حدّد الممارسات الناجحة المستجيبة للنوع االجتماعي في مبادرة التعليم في حاالت الطوارئ ،والتي يمكن عرضها في
المنشورات ومواد التواصل والمؤتمرات.
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•قم بإعداد مواد المناصرة والتواصل (ملخصات ،ومقاطع فيديو ،ونشرات إخبارية ،ودراسات حالة ،ومنشورات على شبكات
التواصل االجتماعي ،وما إلى ذلك) لتسليط الضوء على برامج التعليم في حاالت الطوارئ المستجيبة للنوع االجتماعي،
ونجاحاتها ،والدروس المستفادة من تنفيذها ،بما يتماشى مع نظرية التغيير واالستراتيجيات.
	-تأكد من أن هذه المواد تتواءم مع السياسات والمؤسسات الوطنية التي تعزز المساواة بين الجنسين أو تستجيب لها.
	-تأكد من التحقق من صحة الرسائل والمواد على مستوى المجتمع المحلي والمستوى دون الوطني بواسطة الموظفين
الذكور واإلناث ،والشركاء ،والمشاركين ،وما إلى ذلك ،لتعزيز أصواتهم وأفكارهم الفعّالة.
تنفيذ البرامج
•ق ّدِم الدعم الفني للزمالء الذين يعملون مع ال ِف َرق على المستوى دون الوطني و /أو ال ِف َرق الميدانية التي تنفذ أنشطة التعليم
في حاالت الطوارئ ،وذلك لمساعدتهم على تحديد ومعالجة العوائق بشأن النوع االجتماعي الخاصة بالسياق بما يتماشى مع
مبادئ وممارسات المذكرة التوجيهية من الشبكة المشتركة بين الوكاالت للتعليم في حاالت الطوارئ ( )INEEبشأن النوع
االجتماعي.
التنسيق والشراكات واألفراد
•وفّر الدعم للموظفين الوطنيين والميدانيين إلجراء تقييمات القدرات بشأن النوع االجتماعي وتطوير فرص التطوير المهني
المناسبة للغرض (تدريب مستقل ،تدريب أثناء العمل ،إلخ) للمؤسسة (المؤسسات) و /أو الشركاء .سيؤدي ذلك إلى تعزيز
قدرة الموظفين على دعم برامج التعليم في حاالت الطوارئ المستجيبة للنوع االجتماعي .خذ في االعتبار إشراك المنظمات
النسائية وضمان توفير الفرص للموظفين من النساء والرجال.
[أدخل اسم المؤسسة هنا] وشركائها ألخذ النوع
•فيما يتعلق ببناء القدرات المذكورة أعاله ،ق ّدِم المشورة والدعم إلى ِ
االجتماعي في االعتبار في جميع األنشطة وضمان أن التصميم الفني والتنفيذ لألنشطة عالية الجودة للتعليم في حاالت
الطوارئ يستجيبان للنوع االجتماعي ويمتثالن لمعايير جودة التنفيذ .قم بذلك من خالل تقديم المساعدة الفنية والتدريب أثناء
العمل.
•تأ ّكد من أن شراكات تدخالت التعليم في حاالت الطوارئ  -من المستوى الوطني إلى المستوى الميداني  -تشمل منظمات
المجتمع المدني النسائية ( )CSOsوالمنظمات غير الحكومية ( ،)NGومؤسسات البحوث أو القطاع الخاص التي تركز
على النوع االجتماعي ،والمنظمات العمالية ،والعاملين في مجال المساواة بين الجنسين في الحكومة الوطنية عبر مجموعة
متنوعة من القطاعات .إذا كانت آليات التنسيق الحالية ال تتض ّمن تمثيالً مناسبا ً للنساء والشباب و /أو األطفال ،فحدّد
استراتيجية لدعوة وإشراك النساء من صانعات القرار ،وفِ َرق /منظمات الرجال التي تتعامل مع الذكورة اإليجابية ،والشباب،
واألطفال في اآلليات والعمليات القائمة للتنسيق وبناء العالقات والشراكة.
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ملخص /مسؤوليات وظيفية إضافية (بشأن متخصصي النوع االجتماعي ال ُمعيّنين للعمل عبر المؤسسات في فِ َرق التعليم
المحلية و /أو مجموعات البلدان)
•ادعم تحليل القدرات بشأن النوع االجتماعي للجهات الفاعلة في مجال التعليم في حاالت الطوارئ عبر المؤسسات.
•ادعم وضع خطة لبناء القدرات المستجيبة للنوع االجتماعي لموظفي التعليم في حاالت الطوارئ .سيضمن ذلك أن تكون
تدخالت التعليم في حاالت الطوارئ التي تُجرى عبر الشركاء مستجيبة للنوع االجتماعي .تتضمن الخطة تحديد احتياجات
القدرات ،وكيف سيتم بناء القدرات ،و َمن سيقوم بذلك ،ومتى ،والميزانية المطلوبة.
•قم بقيادة و /أو تيسير مراجعة عمليات المجموعة وأدواتها ووثائقها لضمان أن يكون ما يلي مستجيبا ً للنوع االجتماعي:
	-استراتيجية فريق أو مجموعة التعليم؛
	-معايير وطلبات التمويل ال ُمج ّمع؛
	-مصفوفة مراجعة البيانات الثانوية ،ومصادر البيانات والتحليالت واإلبالغات ذات الصلة؛
	-أدوات وتقارير جمع البيانات للتقييم السريع المشترك الحتياجات التعليم؛
	-فِ َرق عمل التعليم أو مجموعاته األخرى أو أدوات التقييم والتقارير عبر الشركاء؛
	-راجع العمليات والوثائق إلرشاد االستعراض العام لالحتياجات اإلنسانية ( )HNOوخطة االستجابة اإلنسانية
(.)HRP
•تأ ّكد من تحديد النوع االجتماعي كمجال شامل يجري فحصه دورياً.
•و ِث ّق الدروس المستفادة فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين واالستجابة لها .س ِ ّجل النجاحات ،وجوانب الفشل ،ومجاالت
التحسين المطلوبة ،إلخ .سي ّ
ُعزز ذلك التنسيق واالستجابة المستجيبة للنوع االجتماعي في التعليم في حاالت الطوارئ عبر
الشركاء.

مراجع إضافية للقراءة

•مجموعة األمم المتحدة للتنمية ( .)2018كتاب الموارد لتعميم مراعاة النوع االجتماعي في البرمجة المشتركة لألمم
المتحدة على المستوى القُطري.
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المؤهالت المطلوبة لجميع المتخصصين في النوع االجتماعي:
باإلضافة إلى المؤهالت النموذجية في الجانب األكاديمي والتواصل ،انظر في:
•القدرة ال ُمثبتة على ضمان تصميم المشاريع المستجيبة للنوع االجتماعي وتنفيذها ورصدها وتقييمها في األوضاع اإلنسانية
و /أو التنموية.
•الفهم والخبرة ال ُمثبتان بشأن المبادئ والممارسات الموضحة في المذكرة التوجيهية للشبكة المشتركة بين الوكاالت للتعليم في
حاالت الطوارئ ( )INEEبشأن النوع االجتماعي.
•الخبرة في بناء قدرات مجموعة من شركاء التنمية والحكومة في التعليم في حاالت الطوارئ المستجيب للنوع االجتماعي و /أو
[أدخل مواضيع محددة هنا] .يمكن أن يشمل ذلك :طرق التربية المستجيبة للنوع االجتماعي؛ الدعم النفسي
مواضيع التعليم مثل ِ
االجتماعي المستجيب للنوع االجتماعي؛ إجراء تقييمات مستجيبة للنوع االجتماعي؛ تحليل البيانات لتحديد االتجاهات وعوامل
التمكين والعوائق المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في التعليم؛ مراجعة المناهج ومواد التدريس والتعلم المستجيبة للنوع االجتماعي
من خالل التعليم؛ استخدام أدوات التنفيذ لدعم الموظفين الميدانيين ألخذ النوع االجتماعي في االعتبار في أنشطة التعليم في
حاالت الطوارئ ،مثل صرف مواد التدريس والتعلم ،اإلشراف التربوي والتدريب ،توظيف المعلمين؛ المشاركة أو التنسيق
بشكل مناسب مع المنظمات التي تعمل مع الرجال والفتيان كشركاء من أجل حقوق المرأة وتمكينها ،إلخ].
•القدرة على التعامل مع الجوانب الحسّاسة سياسيا ً أو ثقافياً ،واالحتفاظ بعالقات بنّاءة مع مجموعة متنوعة من أصحاب
المصلحة من المستوى الوطني إلى المستوى المجتمعي.
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الجزء  :2النوع االجتماعي في تحليل القدرات في التعليم في حاالت الطوارئ
المعايير الدنيا للشبكة
المشتركة بين الوكاالت
للتعليم في حاالت
الطوارئ (INEE
)MS

المجال  :4المعلمون وغيرهم من موظفي خدمات التعليم
المعيار  - 2شروط العمل
المعلمون وغيرهم من موظفي التعليم لديهم شروط للعمل محددة بوضوح ،ويجري تعويضهم
بشكل مناسب.
المجال  :4المعلمون وغيرهم من موظفي خدمات التعليم
المعيار  - 3الدعم واإلشراف
تعمل آليات الدعم واإلشراف للمعلمين وموظفي التعليم اآلخرين بشكل فعال.

ال ُمستخدمون
األساسيون

المستوى الوطني ،والمستوى دون الوطني
•مديرو برامج التعليم في حاالت الطوارئ؛
صصون ،والمسؤولون ،والمحللون (التخطيط ،والتطوير المهني/
•المستشارون ،والمتخ ّ
التدريب)؛
•منسقو المجموعات ،ومنسقو فِ َرق عمل التعليم المحلية؛
•موظفو التعليم.

الغرض من األداة

فهم دواعي وكيفية تقييم القدرات والكفاءات الفنية المستجيبة للنوع االجتماعي المطلوبة من
مديري برامج التعليم في حاالت الطوارئ وموظفي التعليم ،وذلك للتأكد من تصميم مبادرات
التعليم في حاالت الطوارئ وتخطيطها وتنفيذها داخل المؤسسات وعبر الشركاء بطريقة تستجيب
للنوع االجتماعي.
ستساعدك أداة التحليل هذه على تقييم ما إذا كان مديرو برنامج التعليم في حاالت الطوارئ
وموظفو التعليم تتوفر لديهم األساليب والمهارات الصحيحة لدعم مبادرات للتعليم في حاالت
الطوارئ تكون مستجيبة للنوع االجتماعي على أقل تقدير.
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مقدمة
لكي تكون مبادرات التعليم في حاالت الطوارئ مستجيبة للنوع االجتماعي ،يجب على مديري برامج التعليم في حاالت الطوارئ
وموظفي التعليم تقييم وتحليل الكفاءات المتعلقة بالنوع االجتماعي (المعرفة واألساليب والمهارات والممارسات والسلوكيات) والخبرات
السابقة في مجال بناء القدرات.
توفر هذه األداة نموذجا ً للتقييم وتوجيهات بشأن التحليل .ستساعدك األداة على تحديد نقاط القوة وفرص التوظيف والتطوير المهني على
مستويات المؤسسة ،وأصحاب المصلحة ،واألفراد ،وذلك لضمان تمثيل المساواة بين الجنسين في جميع مراحل دورة البرنامج( .انظر
ضا الجزء  1حول األدوار والمسؤوليات المستجيبة للنوع االجتماعي لموظفي التعليم في حاالت الطوارئ).
أي ً

معلومات أساسية
لماذا ينبغي استخدام نموذج التقييم والتوجيهات بشأن تحليل القدرات؟
يحدّد هذا التقييم فرص التطوير المهني بشأن االستجابة للنوع االجتماعي لألفراد ،أو ال ِف َرق ،أو المؤسسات لمديري البرامج أو الموظفين
ناظرة لبناء القدرات.
في مجال التعليم في حاالت الطوارئ .قد يؤدي التقييم إلى خطة ُم ِ
من الذي ينبغي أن يستخدم نموذج التقييم وتوجيهات التحليل؟
•مؤسسات التعليم في حاالت الطوارئ :يمكن للمؤسسات استخدامهما لتقييم قدرتها على تمثيل المبادئ والممارسات المستجيبة للنوع
االجتماعي .ستقوم المؤسسات بدراسة مواردها البشرية والمالية المتاحة وسياساتها وممارساتها الحالية في مجال التعليم في حاالت
الطوارئ.
•ال ِف َرق :يمكن استخدام النموذج والتوجيهات في مناقشات مجموعة التركيز لتقييم وتحليل قدرة مديري برامج التعليم في حاالت
الطوارئ وفِ َرقهم على فهم المبادئ وتنفيذ الممارسات المستجيبة للنوع االجتماعي.
يمكن استخدام تقييم الفريق والتحليل داخل مؤسسة (على سبيل المثال ،من قِبَل موظفي الوزارة الحكومية أو موظفي شركاء التنمية
المسؤولين عن التعليم في حاالت الطوارئ على المستويين الوطني والميداني) ،أو عبر المؤسسات (على سبيل المثال ،من قِبَل جميع
أعضاء مجموعة التعليم في البلد أو فريق التعليم المحلي).
•األفراد :يمكن أن يساعد النموذج والتوجيهات األفراد على التقييم الذاتي للمعرفة والمبادئ واألساليب والممارسات والقدرات للبرمجة
المستجيبة للنوع االجتماعي في مجال التعليم في حاالت الطوارئ.
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متى يمكن استخدام نموذج التقييم وتوجيهات التحليل؟
•أثناء ورش العمل واالجتماعات للحكومة والشركاء – اجتماعات التخطيط ،واجتماعات المجموعة أو ِف َرق التعليم المحلية،
واجتماعات المراجعة ،واجتماعات تصميم المقترحات أو تقييم االحتياجات ،وذلك على المستوى الوطني /دون الوطني؛
•أثناء التعليم المجتمعي غير النظامي أو ورش العمل واالجتماعات على مستوى المدرسة – اجتماعات التخطيط الحالية ،وورش
عمل تدريب المعلمين بشأن تحسين جودة التدريس ،أو التدريب التربوي المحدد المستجيب للنوع االجتماعي؛
•أثناء تصميم ال ُمقترح من قِبَل الموظفين الحاليين لتحديد ما إذا كان ينبغي توظيف خبرات فنية إضافية في مجال النوع االجتماعي
ووضع ميزانية لها؛
•أثناء توجيه الموظفين الجدد وتعريفهم بالعمل وتقييم أداء الموظفين لتحديد المجاالت المطلوبة للتطوير المهني والخطة المناظرة
لبناء القدرات؛
•عند تقييم نتائج التدريب الخاص بالنوع االجتماعي ،والذي يهدف إلى بناء قدرات اآلخرين ،مثل التوجيه حول :المذكرة التوجيهية
بشأن النوع االجتماعي للشبكة المشتركة بين الوكاالت للتعليم في حاالت الطوارئ ( ،)INEEأو طرق التربية المستجيبة للنوع
االجتماعي ،أو تخطيط التعليم المستجيب للنوع االجتماعي ،أو خطط تحسين المدارس المراعية للنوع االجتماعي والمخاطر في
الميدان في إطار تقييمات خط األساس وما بعد التدريب؛
•كأداة لمالحظة العاملين في مجال التعليم ُ -مدمجةً في البروتوكوالت واألدوات الحالية.
كيف يمكن تعزيز استخدام نموذج تقييم القدرات الشامل والمستجيب للنوع االجتماعي؟
•استخدمه مع مجموعات التركيز:افصل الموظفين الذكور واإلناث لمجموعات ذات اهتمامات أو أغراض مشتركة .قم بتدوين اسم
المجموعة عند تسجيل اإلجابات لتتم ّكن من المقارنة عبر المجموعات أثناء التحليل .تأكد من وجود ما يكفي من ال ُميسّرين والعدادين
من الذكور واإلناث إلجراء التقييم في مجموعات التركيز .قد تشمل المجموعات:
	-مجموعات من الذكور فقط
	-مجموعات من اإلناث فقط
	-مجموعات من معلمي التعليم النظامي؛
	-مجموعات من المعلمين الذين يعملون في مخيمات الالجئين.
	-األشخاص المنخرطون في مستويات مختلفة من نظام التعليم ولمختلف األعمار؛
	-المجموعات اللغوية (قم بإجراء مناقشة باللغة التي يعرفها معظم المشاركين ،حتى لو كانوا يتحدثون اإلنجليزية أو اللغة الوطنية).
•قم بتكييف األسئلة ،حسب االقتضاء ،لمعالجة المستويات المحددة للموظفين وأدوارهم من ذكور وإناث .يسرد العمود  1في
عا مختلفة من المستجيبين لمساعدة مستخدمي األداة على تكييف التقييم الستخدامه مع مختلف أصحاب المصلحة،
الجدول أدناه أنوا ً
وتحديد األسئلة التي يجب استخدامها مع المؤسسات و /أو ال ِف َرق و /أو األفراد .يمكن إجراء مزيد من التكييفات لكل نوع من أنواع
لتحري:
المستجيبين .يمكن تكييف األسئلة بحيث تكون مناسبة
ِّ
الموظفات العامالت على المستوى الميداني الالئي يدعمن تنفيذ البرنامج ويرصدن األنشطة من خالل مجموعات تقتصر فقطعلى اإلناث من المدرسات أو مقدمي الرعاية أو الطالب؛
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	-أصحاب المصلحة على المستوى الوطني مثل المسؤولين عن قيادة عملية إعداد المقترح وتصميم إطار النتائج؛
	-األدوار والمسؤوليات المحددة على المستوى الميداني مثل تنفيذ النشاطات؛
صصة" للمؤسسات  -على سبيل المثال ،قد يختلف تفويض منظمة نسائية وطنية للمجتمع المدني
	-التفويضات المحددة أو "المتخ ّ
عن تفويض المنظمات الدولية غير الحكومية متعددة األطراف أو المجتمعية؛
	-مقدمو خدمات التعليم النظامي أو غير النظامي؛
	-مقدمو التعليم قبل االبتدائي واالبتدائي والثانوي؛
	-مجموعات ُمستهدفة متنوعة من السكان مثل األطفال الصغار والمراهقين /الشباب واألطفال خارج المدرسة أو المنخرطين في
برامج التعليم ال ُمع َّجل ،أو البديل ،أو التعليم والتدريب الفني والمهني؛
	-األشخاص األكثر عرضةً
لتهميش إضافي  -مثل األشخاص ذوي اإلعاقة ،واآلباء أو األمهات الوحيدين ،والمتحدثين بلغات
ٍ
األقليات فقط؛
	-المعرفة على المستوى الوطني بالتشريعات الحالية ذات الصلة ومدونات قواعد السلوك؛
	-قضايا المستوى المحلي ،مثل ما إذا كان المجتمع مرتب ً
طا بجهود التعليم وكيفية ارتباطه ،وقدرته على المشاركة مع المجموعات
والقادة المحليين بشأن النوع االجتماعي.
جراء قيامهم بتحديد احتياجاتهم لتحسين القدرات.
•تأكّد من أن الموظفين لن يُعاقبوا ّ

اإلجراءات
1.قم بتكييف نموذج التقييم وإجراء التقييم.
أدخل البيانات من تقييم القدرات في مجال التعليم في حاالت الطوارئ المستجيب للنوع االجتماعي.
ِ 2.
3.تحليل القدرات المستجيب للنوع االجتماعي في التعليم في حاالت الطوارئ  :قم بتحليل إجابات التقييم لتحديد احتياجات القدرات.
4.استخدم الجزء  1من هذه األداة وقائمة التحقُّق لتحديد االحتياجات المحددة للقدرات.
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فيما يلي نموذج للتقييم ،وتوجيهات ،وقائمة تحقُّق للتحليل لهذه اإلجراءات األربعة.
 .1تكييف نموذج التقييم وإجراء التقييم
ُخذ في اعتبارك المعلومات الواردة أعاله ،ثم قم بتكييف نموذج التقييم أدناه وترجمته واستخدامه .يمكن تعبئة النموذج من ِقبَل المشاركين
بشكل فردي أو استخدامه كبروتوكول لمناقشات مجموعة التركيز ،حسب السياق.
نموذج

بناء القدرات المستجيبة للنوع االجتماعي لبرامج التعليم في حاالت الطوارئ:
اسم ال ُمقيِّم:

مكان التقييم:

التاريخ:

المسمى الوظيفي وموجز بالتوصيف الوظيفي للمستجيب (المشارك) في مجال التعليم في حاالت الطوارئ:

مستوى (مستويات) نظام التعليم التي يتعامل معها المستجيب (المستجيبون) في التعليم في حاالت الطوارئ (ضع دائرة حول واحد أو أكثر):
ما قبل االبتدائي

الجنس:

االبتدائي

التعليم الفني والمهني
والتدريب ()TVET

الثانوي

العالي

العمر:

عدد سنوات الخبرة في قطاع التعليم:
التطوير المهني السابق في قطاع التعليم:

التعليمات [قم بتكييف التعليمات التالية حسب العدد النهائي لألقسام واألسئلة]:
هناك [أدخل العدد النهائي] قسما ً في هذا التقييم .لألقسام من  1إلى  ،3يُرجى تحديد "نعم" إذا كنت توافق على العبارة المذكورة
و /أو إذا كانت العبارة تتوافق مع مهاراتك وخبراتك .حدّد "ال" إذا كنت ال توافق و /أو لم تكن قد حصلت على بناء للمهارات أو
الخبرات المعنيّة في السابق .يُرجى وصف إجابتك في جملة أو جملتين في العمود التالي.
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صلة .يُرجى وصف إجابتك في العمود التالي.
للقسمين  4و  ،5يُرجى تحديد المربع الذي يشير إلى إلمامك بالموضوعات المف ّ
•إذا لم تكن قد سمعت عن الموضوع من قبل ،فسيكون خيار "ال أعرف عنه شيئًا" هو األنسب.
•إذا كنت على دراية بالموضوع ولم تكن قد حصلتَ على أي تطوير مهني أو خبرات تنفيذ ذات صلة به ،فقد يكون خيار
"أعرف عن هذا" هو األنسب.
•إذا كنت واثقًا من تنفيذ الموضوع في عملك أو قيادة اآلخرين بشأنه ،فستمثل هذه اإلجابات الخيار األنسب.
القسم  :1األساليب والقناعات بشأن النوع االجتماعي والتعليم في حاالت الطوارئ
نوع المستجيب ال ُمقترح ألسئلة القسم  - 1أفراد /ف َِرق
(انظر القسم أعاله بشأن "من ينبغي أن يستخدم هذا التقييم" للحصول على األوصاف).
 .1بيانات عن األساليب والمعتقدات المتعلقة بالنوع االجتماعي
والتعليم في الماضي
 .1Aأعتقد أن الطالبات يواجهن مخاطر /تهديدات محددة
لسالمتهن وأمنهن في طريقهن إلى المدرسة /إلى فرص التعليم
أثناء األزمات.
يُرجى وصف إجابتك.
 .1Bأعتقد أن الطالب الذكور يواجهون مخاطر /تهديدات
محددة لسالمتهم وأمنهم في المدرسة /خالل فرص التعليم وفي
طريقهم إليها أثناء األزمات.
يُرجى وصف إجابتك.
 .1Cال ينبغي أن تحصل الطالبات واألطفال الصغار (ك ٌل
من الفتيات والفتيان من سن صفر إلى سن دخول المدرسة
االبتدائية) على فرص تعليمية في األزمات ألنه من الصعب
الحفاظ على سالمتهم.
 .1Dمن الصعب جدًا تحديد مواقع الفتيات لكي يشاركن في
التعليم أثناء األزمات ،لذلك ال بأس إذا لم يلتحقن بالمدارس أو
أماكن التعلم المؤقتة ،أو لم يشاركن في حلول /منصات التعلم
الرقمية و /أو لم ّ
توزع مواد التدريس والتعلم عليهن.
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نعم/
ال

يُرجى وصف وجهات نظركم هنا

القسم  2الخبرات /التدريب السابق لبناء القدرات المستجيبة للنوع االجتماعي
تساعد القوائم النقطية في كل عبارة في تحديد جوانب المحتوى ذات القوة للبناء عليها ،والمحتوى الذي ينبغي تناوله ضمن جهود
بناء القدرات.

النوع ال ُمقترح للمستجيب ألسئلة القسم  - 2أفراد /ف َِرق
 .2ركزت العبارات بشأن المساواة بين الجنسين على تجارب /تدريب بناء القدرات

نعم /ال

 .2Aتلقّيتُ تدريبًا في مجال النوع االجتماعي.
إذا كانت اإلجابة نعم ،يُرجى وصف الموضوعات التي تلقيتَ تدريبًا عليها .يمكن أن يشمل ذلك على سبيل المثال ال الحصر:
• المساواة بين الجنسين؛

•الرجولة /إشراك الرجال والفتيان؛

• األعراف والقوالب النمطية للنوع االجتماعي؛

• دعم وصول الفتيات إلى تعليم آمن وعالي الجودة؛

•العنف القائم على النوع االجتماعي؛

• التواصل بشأن تغيير السلوك /التدخالت على جانب

• اإلبالغ عن حاالت العنف القائم على النوع االجتماعي،
واالعتداء واالستغالل الجسدي و /أو الجنسي وما إلى ذلك،
وإحالتها؛

الطلب من أجل إشراك المجتمعات في دعم الفتيات والفتيان
للوصول إلى خدمات وفرص آمنة وجيدة وشاملة للتعليم
والحماية.

• فهم القيم التقليدية من حيث صلتها بالنوع االجتماعي؛
يُرجى وصف وجهات نظركم هنا

 .2Bتلقّيتُ تدريبًا على موضوعات بشأن التعليم المستجيب للنوع االجتماعي.
إذا كانت اإلجابة نعم ،يُرجى وصف الموضوعات التي تدربتَ عليها .يمكن أن يشمل ذلك على سبيل المثال ال الحصر:
• طرق التربية والتدريس المستجيبة للنوع االجتماعي؛
• تخطيط التعليم المستجيب للنوع االجتماعي؛
• تحليل النوع االجتماعي لتخطيط التعليم وتنفيذه؛
• فهم المخاطر المتعلقة بالتخطيط ال ُمراعي لألزمات و /أو
خطط تحسين المدرسة؛

• كيفية تحديد أو منع أو االستجابة لحوادث العنف القائم على
النوع االجتماعي المرتبط بالمدرسة ،بما في ذلك بعض
بسرية وأمان ،تقديم
أو كل الموضوعات التالية :اإلبالغ ّ
المشورة األساسية أو الدعم النفسي االجتماعي المستجيب
للنوع االجتماعي ،واستخدام مدونات قواعد السلوك؛
• إشراك لجان إدارة المدرسة بطريقة تستجيب للنوع
االجتماعي بشأن النوع االجتماعي والتعليم /برمجة التعليم
في حاالت الطوارئ ،ووضع الميزانيات التي تراعي النوع
االجتماعي للتعليم /المنح الدراسية على المستوى المحلي.

يُرجى وصف وجهات نظركم هنا

 - EiE-Genkitحزمة موارد أساسية حول النوع االجتماعي في التعليم في حاالت الطوارئ |  .8التأهب والتنسيق | 271

القسم  :3القدرات المؤسسية والخبرات
نوع المستجيب ألسئلة القسم  - 3المؤسسات
 .3يُرجى التحقق من اإلجابة المناسبة فيما يتعلق

نعم /ال /غير

بالموضوعات أدناه.

متوفر /غير
ذلك

تعليم
 .3Aهل لدى المؤسسة سياسة أو تفويض لتنفيذ
ٍ
في حاالت الطوارئ يتسم باإلنصاف ويستجيب للنوع
االجتماعي في سياق األزمات؟
إذا كانت اإلجابة نعم ،قدّم أمثلة.
 .3Bهل لدى المؤسسة مهمة وظيفية خاصة بالنوع
االجتماعي أو الشمول؟
إذا كانت اإلجابة نعم ،قم بوصف ذلك وتحديد على أي
مستوى (على سبيل المثال ،نقطة اتصال في مكتب قُطري؛
أو مستشار على مستوى القُطر و /أو المستوى اإلقليمي و/
أو المقر الرئيسي ،وما إلى ذلك).
 .3Cهل تراقب المؤسسة المؤشرات المتعلقة بالنوع
االجتماعي ونتائج تدخالت التعليم في حاالت الطوارئ
وتقوم باإلبالغ عنها بصورة منتظمة؟
إذا كانت اإلجابة نعم ،يُرجى وصف ذلك.
 .3Dهل تقوم المؤسسة حاليًا بتنفيذ برامج مستجيبة
للنوع االجتماعي للتعليم في حاالت الطوارئ و /أو تدخالت
محددة للمساواة بين الجنسين؟
إذا كانت اإلجابة نعم ،يُرجى وصف ذلك.
 .3Eهل د َخلتْ المؤسسة في شراكة مع شركاء المجتمع
المدني ذوي الصلة (مثل االتحادات النسائية ،واتحادات
الشباب بما في ذلك الفتيان والفتيات ،والقادة الدينيين ،وما
إلى ذلك)؟
إذا كانت اإلجابة نعم ،يُرجى وصف ذلك.
 .3Fهل تقوم المؤسسة ببناء قدرات الشركاء بشأن قضايا
االستجابة للنوع االجتماعي في سياقات التعليم في حاالت
الطوارئ على المستويات الوطنية ودون الوطنية و /أو
الميدانية؟
إذا كانت اإلجابة نعم ،يُرجى وصف ذلك.
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مالحظات (ُيُرجى وصف إجابتك هنا)

القسم  :4الخبرة والتجربة في مجال دورة برنامج التعليم في حاالت الطوارئ
نوع المستجيب ألسئلة القسم  - 4أفراد /ف َِرق
 .4يُرجى التحقق من اإلجابة المناسبة فيما يتعلق

أنا ال أعرف عن

أنا أعرف عن

بالموضوعات أدناه التي تمتلك أنت و /أو فريقك الخبرة

ذلك

ذلك

فيها:

لدي الثقة في
ّ

لدي الثقة في
ّ

استخدام ذلك في

قيادة العمل أو

عملي اليومي

تدريب اآلخرين
على ذلك

 .4Aالرصد واإلبالغ :استخدام المؤشرات المستجيبة للنوع
االجتماعي والتأكد من تفصيل البيانات.
(صف إجابتك هنا)
مالحظات ِ

 .4Bالتنسيق :المشاركة في آليات التنسيق الشاملة (على
سبيل المثال ،التأكد من مشاركة المجموعات النسائية،
والقيادات النسائية المحلية ،ومنظمات /شبكات المشاركة
شرك الرجال والفتيان في
المحلية /الوطنية من الذكور التي ت ُ ِ
الجهود المستجيبة للنوع االجتماعي ،وما إلى ذلك)
مالحظات (ُيُرجى وصف إجابتك هنا)

 .4Cالتقييمات :قم بتصميم وتنفيذ تحليالت النوع
االجتماعي ،أو بدمج النوع االجتماعي في تقييمات التعليم في
حاالت الطوارئ.
مالحظات (ُيُرجى وصف إجابتك هنا)

 .4Dالتحليل :استخدم بيانات التقييم إلرشاد تصميم
استراتيجيات وتدخالت جديدة للتعليم في حاالت الطوارئ،
أو لتعديل نهج التنفيذ للتدخالت الحالية المستجيبة للنوع
االجتماعي.
مالحظات (ُيُرجى وصف إجابتك هنا)
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 .4يُرجى التحقق من اإلجابة المناسبة فيما يتعلق

أنا ال أعرف عن

أنا أعرف عن

بالموضوعات أدناه التي تمتلك أنت و /أو فريقك بالخبرة

ذلك

ذلك

فيها:

لدي الثقة في
ّ

لدي الثقة في
ّ

أستخدم ذلك في

قيادة العمل أو

عملي اليومي

تدريب اآلخرين
على ذلك

 .4Eاإلبالغ عن نتائج النوع االجتماعي :إزاء أهداف
استراتيجيات التعليم المحددة في المقترحات المستجيبة للنوع
االجتماعي.
مالحظات (ُيُرجى وصف إجابتك هنا)

 .4Fبناء القدرات :تحديد ومعالجة احتياجات بناء القدرات
لتحسين الكفاءات المتعلقة بالنوع االجتماعي للمؤسسات عند
تنفيذ برامج التعليم في حاالت الطوارئ المستجيبة للنوع
االجتماعي.
مالحظات (ُرجى وصف إجابتك هنا)

 .4Gتحديد وتوثيق الممارسات الناجحة والمستجيبة للنوع
االجتماعي في برمجة التعليم في حاالت الطوارئ.
مالحظات (ُيُرجى وصف إجابتك هنا)

 .4Hالمناصرة والتواصل :قم بإعداد المواد (ملخصات،
مقاطع فيديو ،رسائل إخبارية ،دراسات حالة ،منشورات
على شبكات التواصل االجتماعي ،وما إلى ذلك) التي
تسلط الضوء على الدروس بشأن برمجة التعليم في حاالت
الطوارئ المستجيبة للنوع االجتماعي.
مالحظات (ُيُرجى وصف إجابتك هنا)
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القسم  :5مهارات السياسات والتنفيذ الستجيب للنوع االجتماعي في التعليم في حاالت الطوارئ
مالحظة :تهدف القوائم النقطية في كل عبارة إلى المساعدة في تحديد جوانب المحتوى ذات القوة للبناء عليها ،والمحتوى الذي
ينبغي تناوله ضمن جهود بناء القدرات.
النوع ال ُمقترح للمستجيب ألسئلة القسم  - 5أفراد /ف َِرق
 .5عبارات بشأن النوع االجتماعي والتعليم /سياسة التعليم

أنا ال أعرف عن

أنا أعرف عن

في حاالت الطوارئ ومهارات التنفيذ

ذلك

ذلك

لدي الثقة في
ّ

لدي الثقة في
ّ

أستخدم ذلك في

قيادة العمل أو

عملي اليومي

تدريب اآلخرين
على ذلك

ي خبرة في العمل مع سياسات
 .5Aالسياسات والخطط :لد ّ
وخطط التعليم والحماية المستجيبة للنوع االجتماعي على
المستوى الوطني أو دون الوطني (على سبيل المثال،
مدونات قواعد السلوك للمعلمين وآليات اإلحالة واإلبالغ).

إذا كانت اإلجابة نعم ،يُرجى إدراج تلك السياسات /الخطط
في عمود المالحظات.
مالحظات (ُيُرجى وصف إجابتك هنا)

 .5Bتوزيع المواد :قمتُ بتوزيع مواد التدريس والتعلم في
أوقات األزمات بطريقة تستجيب للنوع االجتماعي.
إذا كانت اإلجابة نعم ،يُرجى وصف كيفية القيام بذلك
بطريقة تستجيب للنوع االجتماعي .علي سبيل المثال:
مجموعات أدوات "مدرسة في صندوق" ،ومجموعات نماء
الطفولة المبكرة ،والدفاتر ،وحقائب الظهر مع محتويات
ُمعدّلة وفق اعتبارات النوع االجتماعي ،وتوزيع مواد إدارة
النظافة الصحية أثناء الطمث ،وما إلى ذلك.
مالحظات (ُيُرجى وصف إجابتك هنا)
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 .5عبارات بشأن النوع االجتماعي والتعليم /سياسة التعليم

أنا ال أعرف عن

أنا أعرف عن

في حاالت الطوارئ ومهارات التنفيذ

ذلك

ذلك

لدي الثقة في
ّ

لدي الثقة في
ّ

أستخدم ذلك في

قيادة العمل أو

عملي اليومي

تدريب اآلخرين
على ذلك

 .5Cقمتُ بتقييم االستجابة للنوع االجتماعي في مواد
للتدريس والتعلم (المناهج الوطنية ،مجموعات التعلم
اإلنسانية ،معدات اللعب ،وحدات أو مواد ف َِرق دعم أولياء
األمور /مقدمي الرعاية).
إذا كانت اإلجابة نعم ،يُرجى تقديم وصف.
مالحظات (ُيُرجى وصف إجابتك هنا)

ي ٍ مع الطالب حول مدى استجابة
 .5Dف ّكرتُ بشك ٍل نقد ّ
مواد التدريس والتعلم الحالية أو المصممة حديثًا (المناهج
الوطنية ،ومجموعات التعلم اإلنسانية ،ومعدات اللعب) للنوع
االجتماعي وقمت بتكييف أساليب التدريس وفقًا لذلك.
إذا كانت اإلجابة نعم ،يُرجى تقديم وصف.
مالحظات (ُيُرجى وصف إجابتك هنا)

 .5Eأفه ُم طرق التربية والممارسات التعليمية المستجيبة
للنوع االجتماعي.
إذا كانت اإلجابة نعم ،يُرجى تقديم وصف.
مالحظات (ُيُرجى وصف إجابتك هنا)
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 .5عبارات بشأن النوع االجتماعي والتعليم /سياسة التعليم

أنا ال أعرف عن

في حاالت الطوارئ ومهارات التنفيذ

ذلك

أنا أعرف عن ذلك

لدي الثقة في
ّ

لدي الثقة في قيادة
ّ

أستخدم ذلك في

العمل أو تدريب

عملي اليومي

اآلخرين على ذلك

 .5Fأُنفِّذ طرق التربية والتدريس المستجيبة للنوع
االجتماعي.
إذا كانت اإلجابة نعم ،يُرجى وصف كيفية تنفيذ طرق التربية
والتدريس المستجيبة للنوع االجتماعي وفي أي سياقات
(تدريب اآلخرين ،مباشرة ً في الفصل الدراسي مع الطالب،
وما إلى ذلك).
مالحظات (ُيُرجى وصف إجابتك هنا)

 .5Gأالحظ المعلمين اآلخرين بشأن استخدام طرق التربية
المستجيبة للنوع االجتماعي من خالل الروتين الفردي
[استخدم المصطلح المناسب من السياق هنا :اإلشراف/
المالحظة /المراقبة /التدريب أثناء العمل و /أو ورش عمل
التطوير المهني الجماعي] .إذا كانت اإلجابة نعم ،يُرجى
تقديم وصف.
مالحظات (ُيُرجى وصف إجابتك هنا)

 .5Hقدّمتُ الدعم لوضع وتنفيذ ورصد خطط لتحسين
المدارس تأخذ في االعتبار واحدًا أو أكثر مما يلي:
الشمول ،الحماية ،النوع االجتماعي ،أخرى.
إذا كانت اإلجابة نعم ،يُرجى وصف إجابتك لتسليط الضوء
على ما إذا كانت خطط تحسين المدارس قد ُوضعت و /أو
صدت وماذا أخذت في االعتبار.
نُفّذت و /أو ُر ِ
مالحظات (ُيُرجى وصف إجابتك هنا)
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 .5عبارات بشأن النوع االجتماعي والتعليم /سياسة التعليم

أنا ال أعرف عن

أنا أعرف عن

في حاالت الطوارئ ومهارات التنفيذ

ذلك

ذلك

لدي الثقة في
ّ

لدي الثقة في
ّ

أستخدم ذلك في

قيادة العمل أو

عملي اليومي

تدريب اآلخرين
على ذلك

 .5Iأدير فريق العاملين و /أو أشارك بشكل مباشر مع
ف َِرق المدرسة المحلية (جمعيات أولياء األمور والمعلمين،
ولجان إدارة المدرسة ،وفِ َرق األمهات ،وفِ َرق أولياء
األمور ،والقادة الدينيين ،وقادة المجتمع المؤثرين) لتنفيذ
تدخالت /أنشطة مستجيبة للنوع االجتماعي في التعليم في
حاالت الطوارئ.
إذا كانت اإلجابة نعم ،يُرجى وصف األنشطة /التدخالت وما
إذا كنتَ تدير فريق العاملين لتنفيذها أو تنفذها أنت بشكل
مباشر.
يشمل ذلك ،على سبيل المثال ال الحصر ،أنواع التدخالت التالية:
•تعزيز الوصول إلى التعلم لجميع األطفال في األزمات من خالل إنشاء أماكن مؤقتة للتعلم مستجيبة للنوع االجتماعي ،ومرافق للمياه وللصرف
الصحي والنظافة الصحية منفصلة للجنسين ،وتوفير مستلزمات إلدارة النظافة الصحية أثناء الطمث مستجيبة للنوع االجتماعي؛
•التعليم والتدريب الفني والمهني أو برامج المهارات الحياتية األخرى المصممة لتلبية االحتياجات المختلفة للفتيات والفتيان؛
•ف َِرق دعم أولياء األمور من الجنسين ومقدمي الرعاية اآلخرين (مثل األشقاء)؛
•اجتماعات تعبئة /توعية المجتمع للفتيات والفتيان والنساء والرجال؛
•حمالت التواصل مثل حمالت العودة إلى المدرسة التي تشمل احتياجات الفتيات والفتيان والنساء والرجال؛
•التأكد من أن البيئات المدرسية والطرق آمنة للفتيات والفتيان،

•التأكد من إنشاء أنظمة مستجيبة للنوع االجتماعي لإلنذار واالستجابة المبكرين؛
•إنشاء و /أو استخدام خطط لتحسين المدارس ومدونات قواعد السلوك لموظفي التعليم والطالب والطالبات ،وما إلى ذلك)؛
•الوعي بشأن العنف القائم على النوع االجتماعي المرتبط بالمدرسة وبروتوكوالت منعه ومعالجته ،والوعي بشأن الدعم النفسي االجتماعي
المستجيب للنوع االجتماعي والتعلم االجتماعي والعاطفي وتوفيرهم؛
•إشراك الرجال والفتيان في برامج الرجولة اإليجابية وكيف يكونون حلفاء لإلناث .خطط تحسين المدرسة ومدونات قواعد السلوك لموظفي التعليم
والطالب /الطالبات ،إلخ)؛
•الوعي بشأن العنف القائم على النوع االجتماعي المرتبط بالمدرسة وبروتوكوالت منعه ومعالجته ،والوعي بشأن الدعم النفسي االجتماعي
المستجيب للنوع االجتماعي والتعلم االجتماعي والعاطفي وتوفيرهم؛
•إشراك الرجال والفتيان في برامج الرجولة اإليجابية وكيف يكونون حلفاء لإلناث.
مالحظات (ُيُرجى وصف إجابتك هنا)
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 .5عبارات بشأن النوع االجتماعي والتعليم /سياسة التعليم

أنا ال أعرف عن

أنا أعرف عن

في حاالت الطوارئ ومهارات التنفيذ

ذلك

ذلك

لدي الثقة في
ّ

لدي الثقة في
ّ

أستخدم ذلك في

قيادة العمل أو

عملي اليومي

تدريب اآلخرين
على ذلك

 .5Jأدع ُم إعداد أو رصد ميزانيات /مِ نَح مستجيبة للنوع
االجتماعي ومخصصة للتعليم على المستوى دون الوطني
أو مستوى المدرسة.
إذا كانت اإلجابة نعم ،يُرجى تقديم وصف.
تشمل الميزانيات المستجيبة للنوع االجتماعي للتعليم في حاالت الطوارئ ،على سبيل المثال ال الحصر ،تلبية احتياجات النوع االجتماعي للفتيات
والفتيان والنساء والرجال فيما يتعلق بما يلي:
• خدمات /أنشطة التعليم في حاالت الطوارئ ومكوناتها محددة التكلفة؛
• البنية األساسية؛
• رواتب /حوافز المعلمين ،بناء القدرات /التطوير المهني للمعلمين /موظفي التعليم (ذكورا وإناثا)؛
• تدريب المعلمين /موظفين التعليم /المراقبة (ذكورا ً وإناثاً)؛
• التكاليف التشغيلية (تعيين الموظفين مع التركيز على المساواة بين الجنسين ،وبناء قدرات الموظفين بشأن البرمجة المستجيبة للنوع االجتماعي
للتعليم في حاالت الطوارئ ،وتقييمات /تحليالت النوع االجتماعي)؛
• توفير مواد التدريس والتعلم.
مالحظات (ُيُرجى وصف إجابتك هنا)
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 .5عبارات بشأن النوع االجتماعي والتعليم /سياسة التعليم

أنا ال أعرف عن

أنا أعرف عن

في حاالت الطوارئ ومهارات التنفيذ

ذلك

ذلك

لدي الثقة في
ّ

لدي الثقة في
ّ

أستخدم ذلك في

قيادة العمل أو

عملي اليومي

تدريب اآلخرين
على ذلك

 .5Kأقوم بجمع بيانات التعليم وتحليلها واإلبالغ عنها
بطريقة تستجيب للنوع االجتماعي من المدارس إلى
المستويات دون الوطنية و /أو من المستويات دون الوطنية
إلى المستويات الوطنية.
إذا كانت اإلجابة نعم ،يُرجى تقديم وصف.
ويشمل ذلك ،على سبيل المثال ال الحصر:
صلة حسب الجنس والعمر ومستوى نظام التعليم  -عن الطالب والمعلمين وموظفي التعليم اآلخرين؛
•البيانات  -مف ّ
صلة حسب الجنس والعمر ومستوى نظام التعليم  -عن حوادث العنف القائم على النوع االجتماعي ،بما في ذلك العنف القائم على
•البيانات  -مف ّ
النوع االجتماعي المرتبط بالمدرسة ضد الفتيات والفتيان وموظفي التعليم من اإلناث والذكور.
•تدريب العدّادين من الذكور واإلناث؛
•التأكد من أن العدادين من الذكور واإلناث لديهم آليات وبروتوكوالت مستجيبة للنوع االجتماعي للسالمة واألمن أثناء جمع البيانات الميدانية؛
جرب للتأكد من أنها شاملة ومستجيبة للنوع االجتماعي؛
•تُرا َجع أدوات /بروتوكول جمع البيانات من منظور النوع االجتماعي وت ُ َّ
•تُعقد مشاورات مجموعات التركيز والمشاورات الجماعية بطريقة تستجيب للنوع االجتماعي (على سبيل المثال ،من خالل تمكين مجموعات
منفصلة من الذكور واإلناث).
مالحظات (ُيُرجى وصف إجابتك هنا)
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أدخل البيانات من تقييم القدرات في مجال التعليم في حاالت الطوارئ المستجيب للنوع االجتماعي
ِ .2
استخدم األسئلة النهائية أعاله بعد تكييفها إلنشاء جدول بيانات إلدخال البيانات وتحليلها.
 .3تحليل قدرات التعليم في حاالت الطوارئ المستجيب للنوع االجتماعي :تحليل استجابات التقييم لتحديد احتياجات القدرات
حلّل البيانات بمقارنة نتائج األسئلة عبر أنواع الموظفين .هل هناك أي مجموعات من الموظفين لديها فجوات في القدرات أكبر من
• ِ
المجموعات األخرى؟
ضا عبر أنواع الموظفين العاملين في المناطق التي توجد فيها أهم العوائق بشأن النوع االجتماعي المحددة في
•قارن البيانات أي ً
تقييمات االحتياجات وتقييمات المخاطر وتحليالت النوع االجتماعي .سيحدد هذا التحليل:
	-الموظفين عبر المستويات الذين يحتاجون إلى دعم إضافي لتحصيل القدرات الالزمة ذات الصلة بالمستوى الوطني و /أو دون
الوطني و /أو الميداني لتنسيق وتقديم الخدمات وجمع /تحليل البيانات واإلبالغ عنها بطريقة تستجيب للنوع االجتماعي؛
المجاالت التي ينبغي فيها تعزيز قدرات موظفي خدمات التعليم بحيث يتمتع الموظفون ،بغض النظر عن نوعهم،
	-
بالمعرفة والمهارات والقدرات المطلوبة لتوفير تعليم مستجيب للنوع االجتماعي في سياقات األزمات.
كيفية تحليل النتائج
انظر التفاصيل أدناه حول اآلثار المترتبة على تحليل االستجابة لكل قسم من أقسام التقييم .هذه اآلثار ليست ُم ِلزمة .تهدف اآلثار إلى دعم
تحديد احتياجات القدرات ومجاالت التركيز المواضيعية لتركيز جهود بناء القدرات المستقبلية لألفراد و /أو ال ِف َرق و /أو المؤسسات.
القسم :1
اإلجابات ينبغي أن تكون:
 .1Aنعم
 .1Bنعم
 1Cال
 1Dال
إذا لم يستجب األفراد أو ال ِف َرق وفقًا لذلك ،فقم بتنظيم تدريب توجيهي ( ُمو َّجه ذاتيًا ،أو لمدة نصف يوم ،أو لمدة يوم كامل) حول مفاهيم
النوع االجتماعي والمبادئ األساسية .تتوفر هذه المعلومات في الشبكة المشتركة بين الوكاالت للتعليم في حاالت الطوارئ ()INEE
( )2019المذكرة التوجيهية بشأن النوع االجتماعي .تتضمن هذه المذكرة التوجيهية معلومات وأنشطة حول :أهمية النوع االجتماعي من
نصفة بين الجنسين في العمل اإلنساني والتعليم؛ الحجج الشائعة للمساعدة في تحدي
منظور حقوق اإلنسان؛ األساس المنطقي للبرمجة ال ُم ِ
المفاهيم الخاطئة؛ والمبادئ والمفاهيم والتعريفات الرئيسية لبرمجة التعليم في حاالت الطوارئ المستجيبة للنوع االجتماعي أو المتعلقة
نصفة بين الجنسين عبر مجاالت المعايير الدنيا للشبكة المشتركة بين
بقضايا النوع االجتماعي .تتوفر أي ً
ضا توجيهات حول البرمجة ال ُم ِ
الوكاالت للتعليم في حاالت الطوارئ ()INEE MS
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القسم :2
 .2Aنعم – تشير هذه اإلجابة إلى أن المستجيبين لديهم بعض اإللمام بمفاهيم النوع االجتماعي .بنا ًء على الموضوعات التي يختارها
المستجيبون أو ير ّكزون عليها ،باإلضافة إلى تلك الموجودة في القائمة النقطية المقدمة ،يمكن لل ُميسّرين تحديد ما إذا كانت أي مفاهيم
تتطلب مراجعة خفيفة أو شر ًحا ومناقشة متعمقين.
 .2Aال -تشير إلى أن المستجيبين سيستفيدون من االستكشاف المتع ّمق لمفاهيم النوع االجتماعي وجهود بناء القدرات التي تركز على
تعزيز فهمهم وممارستهم للمبادئ والممارسات المستجيبة للنوع االجتماعي.
 .2Bنعم – تشير إلى أن المستجيبين لديهم خبرة سابقة في التطوير المهني في مجال التعليم المستجيب للنوع االجتماعي ،مع التركيز
على محتوى مواضيعي محدد .بنا ًء على الموضوعات التي يختارها المستجيبون أو يقدمونها بالتفصيل ،باإلضافة إلى تلك الموجودة في
سرون معرفة وخبرات المستجيبين إذا كان
القائمة النقطية ،يمكن للميسرين تحديد محتوى موضوعي إضافي لتغطيته .قد يستنبط ال ُمي ِ ّ
موضوع التدريب يغطي المحتوى الذي يمتلك المستجيبون خبرة ً فيه.
 .2Bال– تشير إلى أن المشاركين لم تُتح لهم حتى اآلن فرص التطوير المهني بشكل محدّد في مجال التعليم في حاالت الطوارئ
المستجيب للنوع االجتماعي .يمكن مواءمة أولويات محتوى التعليم في حاالت الطوارئ المستجيب للنوع االجتماعي الذي ي َّ
ُغطى في
برزت أثناء مراجعة البيانات الثانوية أو تقييمات االحتياجات؛ االستراتيجيات الموضحة في المقترحات
التدريب مع :التحديات التي أ ُ ِ
والخطط؛ أو مجاالت االهتمام الموضوعية للمستجيبين.
القسم :3
"نعم" لعبارات القسم  3-تشير إلى نقطة قوة مؤسسية واحدة أو أكثر في مجال االستجابة للنوع االجتماعي.
جميع اإلجابات بـ "نعم" – ربما ال تكون هناك حاجة إلى تنمية قدرات التعليم في حاالت الطوارئ في مجال تعزيز الجهود المؤسسية
المستجيبة للنوع االجتماعي.
جميع اإلجابات بـ "ال" – يشير ذلك إلى المجاالت المحددة حيث يلزم إما تعزيز المؤسسات و /أو نشر المعرفة المؤسسية (على سبيل
المثال ،بشأن السياسات والتفويضات) عبر المستويات المؤسسية.
العديد من اإلجابات بـ "ال" – يشير ذلك إلى أنه ربما يلزم بذل جهود كبيرة في مجال القدرات لتعزيز البيئة والممارسات التمكينية
المستجيبة للنوع االجتماعي في المؤسسة.
القسمان  4و 5
ستشير إجابات المستجيبين وعباراتهم إلى أي مدى تتوفر لديهم خبرة في النظر في االستجابة للنوع االجتماعي ضمن دورة برنامج
التعليم في حاالت الطوارئ (القسم  )4أو إلى أي مدى تتوفر لديهم خبرة في تنفيذ التعليم المستجيب للنوع االجتماعي في حاالت
الطوارئ (القسم .)5
تساعد القوائم النقطية في القسم  5في تحديد نقاط القوة في مجاالت محددة للمحتوى يمكن البناء عليها لتحسين جودة التدخالت الحالية.
ضا عن فجوات المحتوى التي ينبغي سدُّها في إطار جهود بناء القدرات والممارسات الحالية .على سبيل المثال ،في ،5J
تكشف القوائم أي ً
إذا كانت بعض االحتياجات المستجيبة للنوع االجتماعي تُمثّل في الميزانيات بينما ال تُمثّل احتياجات األخرى ،فإن هذا يشير إلى فجوة
محددة في المحتوى تحتاج إلى اهتمام لتعزيز ميزنة التعليم في حاالت الطوارئ المستجيب للنوع االجتماعي .يمكن إجراء بناء القدرات
في مجال حساب التكلفة والميزنة للتعليم في حاالت الطوارئ باستخدام األدوات الموجودة في مجموعة األدوات هذه.
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ضمن القسمين  4و  ،5إذا أجاب أغلب المستجيبين بمستوى "أنا ال أعرف عن ذلك" أو "أنا أعرف عن ذلك" ،فإن هذا يشير إلى الحاجة
إلى تعزيز القدرات في المجاالت المصاحبة للمعرفة أو الممارسة.
سرين
سرين أو ُمي ِ ّ
عندما يشير بعض المستجيبين إلى أنهم أكثر ثقة في التنفيذ وقيادة مراحل أو تدخالت محددة ،فيمكنهم العمل ك ُمي ِ ّ
مشاركين لتعزيز قدرة زمالئهم.
في المجاالت التي يجيب فيها أغلب المستجيبين بأن لديهم ثقة وخبرة ،قد ال تكون هناك حاجة إلى مزيد من التدريب المتعمق .بدالً من
ً
حافزا للتعلم والتفكير ،على سبيل المثال أثناء اجتماعات التحقُّق من التقييم ،بشأن جودة التنفيذ وكيفية
ذلك ،يمكن أن تكون خبراتهم
التحسين.
 .4استخدم الجزء  1من هذه األداة وقائمة التحقُّق لمعرفة احتياجات القدرات المحددة
راجع أدوار ومسؤوليات موظفي التعليم في حاالت الطوارئ المستجيبة للنوع االجتماعي في الجزء  1من هذه األداة ،إلى جانب التحليل
في اإلجراء  3أعاله ،لتحديد احتياجات القدرات المحددة.
استخدم اإلرشادات أدناه لفهم كيفية تحليل واستخدام نتائج هذا التقييم لتحديد ما إذا كان سيتم دعم قدرة الموظفين الحالية وكيفية ذلك،
أو تعيين موظفين إضافيين يتمتعون بخبرة تستجيب للنوع االجتماعي.
•

حلّل البيانات من خالل مقارنة نتائج األسئلة عبر أنواع الموظفين.
	-حدّد ما إذا كان الموظفون عبر المستويات لديهم القدرات الالزمة ذات الصلة على المستوى الوطني ودون الوطني و /أو
الميداني للتنسيق وتقديم الخدمات وجمع /تحليل البيانات واإلبالغ عنها بطريقة تستجيب للنوع االجتماعي.

	-حدّد المجاالت التي يجب فيها تعزيز قدرات موظفي خدمات التعليم بحيث يكون لدى جميع أنواع الموظفين (على سبيل المثال،
على المستوى الوطني أو على المستوى الميداني) المعرفة والمهارات والقدرات الالزمة لتوفير التعليم المستجيب للنوع
االجتماعي في سياقات األزمات.
تساعد األدوار والمسؤوليات الموضحة في هذه األداة شركاء التنمية والحكومة العاملين في مجال التعليم على تحديد:
•ما إذا كانوا بحاجة إلى مراجعة األدوار والمسؤوليات في التوصيف الوظيفي للموظفين الحاليين أو نقاط االتصال بشأن النوع
االجتماعي التي تدعم جميع شركاء التعليم في البلد ،وكيفية ذلك (على سبيل المثال ،نقطة اتصال بشأن النوع االجتماعي التي تش ّكل
جز ًءا من فريق التعليم المحلي أو مجموعة القُطر)؛
•ما إذا كان ينبغي عليهم توفير فرص تطوير مهني تركز على النوع االجتماعي للموظفين الحاليين أو ال ُمعيّنين حديثًا داخل مؤسستهم
أو لنقطة االتصال بشأن النوع االجتماعي التي تعمل عبر المؤسسات ،وكيفية ذلك؛
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•ما إذا كانوا بحاجة إلى تعيين موظفين إضافيين لديهم خبرة في النوع االجتماعي لدعم مبادرات التعليم في حاالت الطوارئ .على
سبيل المثال ،قد يشمل ذلك تعيين متخصص في النوع االجتماعي بدوام كامل أو الحصول على مساعدة فنية قصيرة األجل لدعم
أنشطة محددة مثل تصميم طرق للتربية مستجيبة للنوع االجتماعي الخاص بالبلد ،أو التدريب على الدعم النفسي االجتماعي للعاملين
في مجال التعليم.
يتض ّمن القسم التالي قائمة تحقُّق لتحديد احتياجات القدرات .وهي توفر "قائمة خيارات" ذات معايير دنيا وذهبية للمساعدة في إنشاء
شروط مرجعية أو تكييف التوصيف الوظيفي لموظفي التعليم في حاالت الطوارئ لتسليط الضوء على الكفاءات لتخطيط وتصميم وتنفيذ
ورصد وتقييم استراتيجيات وتدخالت مستجيبة للنوع االجتماعي في التعليم في حاالت الطوارئ.
استخدم قائمة التحقق أدناه لتوجيه مراجعة اإلجابات على نموذج التقييم الموضح أعاله.
قائمة تحقُّق لدعم التحليل والتخطيط الحتياجات بناء القدرات بشأن النوع االجتماعي لموظفي التعليم في حاالت الطوارئ
حدّد كفاءات موظفي التعليم في حاالت الطوارئ الحاليين والف َِرق و /أو المؤسسات من حيث فهمهم لمبادئ التعليم في حاالت الطوارئ و /أو خبرتهم في
تنفيذ التدخالت المستجيبة للنوع االجتماعي في التعليم في حاالت الطوارئ
أسئلة للنظر فيها

نعم /ال

 1.1هل هناك حاجة إلى تعزيز قدرات موظفي التعليم في حاالت الطوارئ الحاليين (أفرادا ً أو فِرقا ً أو مؤسساتٍ) ،وفي أي المجاالت /الموضوعات؟
القسم  1يرشد عن االحتياجات المتعلقة بتعزيز القدرات حول التعريفات والمفاهيم والمبادئ األساسية للنوع االجتماعي .هل هناك حاجة لبناء
قدرات أفراد أو فرق التعليم في حاالت الطوارئ أو مؤسسات في هذا المجال؟ أي مواضيع؟
مالحظات:

القسم  2يقدم معلومات حول ما إذا كانت خبرات التطوير المهني الفردية والجماعية السابقة للتعليم في حاالت الطوارئ تستجيب للنوع
االجتماعي أم ال.
يُبيّن ذلك:
•الخبرات التي يمكن البناء عليها لتحسين جودة جهود بناء
القدرات المستقبلية وتنفيذ التدخالت؛
•األفراد أو المجموعات الذين لديهم سابقًا فرص محدودة أو لم
للتطور المهني المستجيب للنوع االجتماعي في
يكن لديهم فرص
ّ
التعليم في حاالت الطوارئ؛

•أصحاب المصلحة الذين يمكن أن يكونوا "خبراء" أو أن
يساعدوا في بناء قدرات اآلخرين في مواضيع معينة؛
•مجاالت موضوعية محددة مستجيبة للنوع االجتماعي لمبادئ
وممارسات للتعليم في حاالت الطوارئ لتضمينها في جهود
القدرات المستقبلية.
هل هناك حاجة لبناء قدرات أفراد أو ف َِرق أو مؤسسات في التعليم
في حاالت الطوارئ؟
أي مواضيع؟

مالحظات:
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أسئلة للنظر فيها

نعم /ال

القسم  3يكشف نقاط القوة واالحتياجات المستجيبة للنوع االجتماعي في مؤسسات التعليم في حاالت الطوارئ .هل هناك حاجة لبناء قدرات
أفراد أو ف َِرق أو مؤسسات في التعليم في حاالت الطوارئ؟ أي مواضيع؟
مالحظات:

القسم  4يقدم معلومات لتعزيز القدرات المستجيبة للنوع االجتماعي للتعليم في حاالت الطوارئ عبر مراحل دورة برنامج التعليم في حاالت
الطوارئ .هل هناك حاجة لبناء قدرات أفرا ٍد أو ف َِرق أو مؤسسات في التعليم في حاالت الطوارئ في مختلف مراحل دورة البرنامج؟ أي
مراحل؟
مالحظات:

القسم  5يكشف عن األماكن التي توجد فيها حاجة لبناء قدرات تنفيذية مستجيبة للنوع االجتماعي في استراتيجيات وتدخالت محددة للتعليم
في حاالت الطوارئ .هل هناك حاجة لبناء قدرات تنفيذية معيّنة في التعليم لدى أفراد أو ف َِرق أو مؤسسات التعليم في حاالت الطوارئ بشأن
مجاالت مواضيعية محددة؟ أي مراحل؟
مالحظات:
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 .2حدّد ما إذا كان الموظفون الحاليون يمكنهم الحصول على فرص بناء القدرات أو ما إذا كان هناك حاجة إلى توظيف أو تدريب موظفين إضافيين من
ذوي الخبرة في مجال النوع االجتماعي.
أسئلة للنظر فيها
درجة في التوصيفات الوظيفية /الشروط المرجعية للموظفين
 2.1هل األدوار والمسؤوليات والكفاءات المستجيبة للنوع االجتماعي ُم َ
الحاليين في التعليم في حاالت الطوارئ؟
درجة؟ إذا كانت اإلجابة "ال" ،فما هي
قدّم تفاصيل في عمود المالحظات .إذا كانت اإلجابة "نعم" ،ما هي األدوار والمسؤوليات والكفاءات ال ُم َ
األدوار والمسؤوليات والكفاءات ال ُمفتقدة؟ هل يمكن إضافة هذه األدوار والمسؤوليات والكفاءات إلى التوصيفات الوظيفية وهل يمكن إدراج
القدرات المطلوبة في خطط التطوير المهني للموظفين (انظر اإلجراء  2أدناه)؟
مالحظات:

 2.2هل يتوفر الوقت والتمويل والخبرة الالزمة لبناء قدرات موظفي التعليم في حاالت الطوارئ الحاليين داخل أو عبر المؤسسات على
المعايير الدنيا و /أو الذهبية للكفاءات المهنية المستجيبة للنوع االجتماعي (انظر الكفاءات في الجزء  1أعاله)؟
قدّم تفاصيل في عمود المالحظات
مالحظات:

 2.2هل يتوفر الوقت والتمويل والخبرة الالزمة لبناء قدرات موظفي التعليم في حاالت الطوارئ الحاليين داخل أو عبر المؤسسات على
المعايير الدنيا و /أو الذهبية للكفاءات المهنية المستجيبة للنوع االجتماعي (انظر الكفاءات في الجزء  1أعاله)؟
قدّم تفاصيل في عمود المالحظات.
مالحظات:

 .2.3هل الفريق القُطري في مرحلة تصميم المقترح لمبادرة جديدة ،أم أنه في انتظار اعتبارات الميزانية واستجابة مستمرة .هل هناك
حاجة لتعيين موظفين فنيين من الجنسين لدعم استجابة للتعليم في حاالت الطوارئ تستجيب للنوع االجتماعي؟
قدّم تفاصيل في عمود المالحظات
مالحظات:
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نعم /ال

 .3بنا ًء على اإلجابات الواردة أعاله ،ما هو نوع ومستوى الدعم الفني المطلوب للنوع االجتماعي؟
نعم /ال

أسئلة للنظر فيها
 3.1هل يلزم وجود موظفين مؤسسيين أو خبراء فنيين خارجيين لتصميم و /أو إجراء التدريب عن بُعد أو على المستوى القُطري لتعزيز
قدرات الموظفين الحاليين داخل المؤسسات أو عبرها؟
قدّم تفاصيل في عمود المالحظات
مالحظات:

 3.2هل تحتاج إلى تعيين موظفين ميدانيين لديهم كفاءات مهنية تستجيب للنوع االجتماعي كجزء من التوصيف الوظيفي األوسع؟
كرس يركز فقط على تصميم وتنفيذ ورصد البرامج المستجيبة للنوع االجتماعي؟
أو هل هناك حاجة إلى دور ُم َّ
قدّم تفاصيل في عمود المالحظات.
مالحظات:

 3.3هل تحتاج إلى توظيف أو تعيين منسق /مستشار للنوع االجتماعي على مستوى البلد أو عبر المؤسسات لتقديم الدعم المستمر
المطلوب الذي يركز على المساواة بين الجنسين عبر المؤسسات؟
قدّم تفاصيل في عمود المالحظات.
مالحظات:

 3.5إذا كانت اإلجابة "نعم" للتوظيف أو التعيين أعاله  -هل يتمتع الموظف ال ُمعيّن بالكفاءات المهنية المطلوبة المتعلقة بالمساواة بين
الجنسين؟ إذا لم يكن األمر كذلك (على سبيل المثال ،ألنه لم يُتَح فر ٌد لديه مجموعة المهارات الالزمة وقتَ التوظيف) ،فما هو التدريب /بناء
القدرات الذي يحتاجه الموظف بمرور الوقت للوفاء بمسؤوليات وظيفته؟
صف الكفاءات المطلوبة في المالحظات .يمكنهم استخدام نموذج التقييم أعاله.
مالحظات:
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قم بدمج األدوار والمسؤوليات المهنية المستجيبة للنوع االجتماعي (انظر أعاله) في التوصيفات الوظيفية /الشروط المرجعية
للموظفين الحاليين وحدّد خطة لتنمية مواهب القدرات (بصفتها خطة قائمة بذاتها أو جزء من خطط التطوير المهني للموظفين).
•بنا ًء على احتياجات بناء القدرات التي ُحددت من خالل التقييم ،يجب دمج هذه االحتياجات في التوصيفات الوظيفية /الشروط
كأساس لوضع خطة بناء القدرات  -إما للفرد أو ،إذا
المرجعية للموظفين الحاليين وخطط التطوير المهني .استخدم هذه االحتياجات
ٍ
كانت االحتياجات متشابهة ،عبر األفراد ،على المستوى التنظيمي أو القطاعي.
ً
وجدول زمنيًا وتفاصيل عن المسؤول عن تنظيمها .يمكن للموظفين من المؤسسة أو عبر المؤسسات
يجب أن يتضمن ذلك ميزانية
توفير التطوير المهني الخاص بالنوع االجتماعي.
إذا لزم األمر ،احشد موظفين إضافيين يتمتعون بخبرة فنية خاصة بالنوع االجتماعي للعمل داخل المؤسسات أو عبرها.
•استخدم المعايير الدنيا والمعيار الذهبي لألدوار والمسؤوليات المهنية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين كقائمة من الخيارات لوضع
توصيفات وظيفية /شروط مرجعية لتعيين موظفين إضافيين على المستوى الميداني أو المستوى الوطني.
•إذا لم تتمكن من تعيين موظفين لديهم مجموعة المهارات المطلوبة ،فقم بوضع خطة لبناء القدرات (بما في ذلك الميزانية والجدول
الزمني والمنظمين المسؤولين) مع موظفين من المؤسسة أو عبر المؤسسات لتوفير التطوير المهني المحدد للمساواة بين الجنسين.

مراجع إضافية للقراءة

•مجموعة األمم المتحدة للتنمية ( )2018كتاب مرجعي لتعميم مراعاة النوع االجتماعي في البرمجة المشتركة لألمم
المتحدة على المستوى القُطري.
•اليونسكو ( )2011وحدات تدريب المعلمين التي تتناول قضايا النوع االجتماعي وتعزز المساواة بين الجنسين.
•هيئة األمم المتحدة للمرأة ( )2014أداة تقييم القدرات في مجال المساواة بين الجنسين .
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 8.3المؤشرات المستجيبة للنوع االجتماعي للتعليم في
حاالت الطوارئ تقييم المخاطر
المعايير الدنيا للشبكة
المشتركة بين الوكاالت
للتعليم في حاالت
الطوارئ (INEE
)MS

ذات صلة بجميع المعايير

ال ُمستخدمون
األساسيون

المستوى العالمي ،واإلقليمي ،والوطني ،ودون الوطني
•مديرو برامج التعليم في حاالت الطوارئ؛
صصون ،والمسؤولون ،والمحللون؛
•المستشارون ،والمتخ ّ
•منسقو المجموعة؛
•منسقو فِ َرق عمل التعليم المحلية.

الغرض من األداة

فهم كيفية تقييم المخاطر المتعلقة بالنوع االجتماعي والتعليم في حاالت الطوارئ
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مقدمة
قد يكون من الصعب التنبؤ بحجم حاالت الطوارئ واألزمات وتوقيتها وأثرها ،ولكن يمكن اتخاذ إجراءات لضمان أن يكون قطاع التعليم
مستعدا ً بشكل أفضل لالستجابة في حال حدوث أزمة.
تعتمد مجموعة التعليم العالمية على إرشادات اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت ( )IASCبشأن تقييم المخاطر وإجراءات التأهب
الدنيا والمتقدمة حول نهجها في التأهب .يُك ِ ّمل التوجيه في هذه األداة هذه األساليب ،وذلك من خالل التأكد من أن النوع االجتماعي يجري
تقييمه بشك ٍل كافٍ بشأن المخاطر وإدراجه في التخطيط للطوارئ في التعليم في حاالت الطوارئ.

معلومات أساسية
يعني دمج النوع االجتماعي في التأهب لبرامج التعليم في حاالت الطوارئ:
•تجميع البيانات لفهم اتجاهات التعليم الحالية المتعلقة بالنوع االجتماعي وعوامل التهميش األخرى؛
•تقييم اتجاهات النوع االجتماعي والتهميش ،ونقاط الضعف وقدرات السكان والنظم على منع األخطار والصدمات والضغوط
والتأ ّهب لوقوعها واالستجابة لها؛
•التخطيط المناسب للطوارئ.
تُقيَّم المخاطر بشأن النوع االجتماعي والتعليم في حاالت الطوارئ في مرحلة ما قبل األزمة.
يجب اتباع أسلوب "اللمسة الخفيفة" ،إلنتاج وثيقة موجزة (بح ٍد أقصى خمس صفحات) تقدم نظرة عامة على الوضع الذي ينبغي
"االنتقال إليه" بشأن االحتياجات والقدرات المتعلقة بالنوع االجتماعي في التعليم .بشكل مثالي ،ينبغي رصد هذه النظرة العامة وتحديثها
باستمرار.
يكون تقييم احتياجات النوع االجتماعي والتعليم الذي يُجرى في األسابيع واألشهر التي تلي وقوع األزمة عملية أكثر شموالً .حيث يُقيَّم
النطاق الكامل للتأثير الفعلي لألزمة على النوع االجتماعي والتعليم في حاالت الطوارئ.

 :2تقييم وتحليل االحتياجات
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اإلجراءات
 .1الحصول على لقطة لبيانات النوع االجتماعي والتعليم واالحتفاظ بها
كأساس لتقييم المخاطر وللحصول على ِس ِجل ُمحدّث ألوضاع
قم بتجميع المعلومات المتوفرة عن مؤشرات النوع االجتماعي والتعليم
ٍ
النوع االجتماعي في نظام التعليم قبل أي انقطاعا ٍ
ت نتيجةَ األزمة .قم بإعداد تقرير سردي موجز ليص َحب البيانات ويقدّم لمحة موجزة
عن الوضع الحالي.
يمكن مراجعة البيانات بالرجوع إلى المصادر التالية:
•بيانات وزارة التعليم الوطنية (نظام معلومات إدارة التعليم ( ))EMISوعمليات /وثائق المراجعة السنوية للقطاع؛
•مسوحات األسر المعيشية (المسوحات الديموغرافية والصحية ( ،)DHSالمسوحات العنقودية متعددة المؤشرات (،)MICS
المسوحات العامة لألسر المعيشية ())GHS؛
•الجداول اإلحصائية من أحدث تقرير عالمي لليونسكو لرصد التعليم؛
•تقرير اليونسكو العالمي السنوي لرصد التعليم ،مراجعات النوع االجتماعي؛؛
•قاعدة بيانات اليونسكو العالمية لعدم المساواة (.)WIDE
ضا
يبين الجدول  8.3.3المؤشرات الرئيسية لتوجيه عملية الحصول على لقطة لبيانات النوع االجتماعي والتعليم .يمكن أن يُمثّل ذلك أي ً
خط أساس لمراجعة البيانات الثانوية ( )SDRالتي تُجرى ضمن تمرين تقييم االحتياجات.
درجة
يُحتمل أن تكون هناك قيود في النطاق الزمني على للبيانات الثانوية المتاحة ،وقد ال تتوفر البيانات للقائمة الكاملة من المؤشرات ال ُم َ
في الجدول  .8.3.3فقد ترجع أحدث بيانات التعليم المتاحة ،على سبيل المثال ،إلى ثالث سنوات مضت على األقل .إذا كان الوضع كذلك
(وكانت القدرات متوفرة) ،فانظر في استكمال البيانات المتاحة بمقابالت مع مقدّمي المعلومات الرئيسيين ومناقشا ٍ
ت ضمن مجموعاتس
التركيز.

 2.1قائمة تحقُّق لتقييم االحتياجات
نظام لتسجيل درجات لإلجابات.
ضا أمثلة على أسئلة تسمح بتصنيف التقديرات من خالل تطبيق
يتض ّمن الجدول  8.3.3أي ً
ٍ
قد يوفر الرصد المناسب للمشروع باستمرار الفرصة اللتقاط البيانات األولية .يمكن أن يتيح ذلك فه ًما أفضل لالحتياجات التعليمية،
وجوانب الضعف ،والقدرات من خالل النُّ ُهج التشاركية مع الفتيات والفتيان والنساء والرجال.
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 .2تقييم المخاطر
يُك ِ ّمل تقييم المخاطر لقطة البيانات من خالل تحديد التدابير المعمول بها للسيطرة على المخاطر داخل قطاع التعليم.
يتض ّمن الجدول  8.3.1أسئلة لدعم اعتبارات النوع االجتماعي والشمول في تقييم المخاطر بشأن التعليم في حاالت الطوارئ 1.تُوجّه هذه األسئلة
المستخدم لتقييم اآلثار المتباينة بين الجنسين لألخطار والصدمات والضغوط المحتملة ،ولتحليل نقاط الضعف ،وقدرات السكان ،وأنظمة الوقاية،
والتأهب ،واالستجابة.

موارد أساسية

اليونيسف ( )2019برمجة التعليم المسترشدة بالمخاطر من أجل الصمود .مذكرة توجيهية

الجدول  :8.3.1أسئلة لدعم اعتبارات النوع االجتماعي والشمول في تقييم المخاطر بشأن التعليم في حاالت الطوارئ
الوصول وبيئة التعلم
اإلنذار المبكر
•هل تتوفر أنظمة لإلنذار المبكر مراعية أو مستجيبة للنوع االجتماعي؟ على سبيل المثال ،يجب إشراك النساء والفتيات في
بدور ن ِشط في تحديد المخاطر المحتملة ،وتطوير
لجان السالمة واألمن على مستوى المدرسة .سيضمن ذلك اضطالعهن
ٍ
مؤشرات اإلنذار المبكر التي تستجيب النوع االجتماعي بشكل مناسب ،وإبالغ التحذيرات عبر القنوات التي يُر َّجح أن تصل
إلى الفتيات والنساء.
األسئلة الرئيسية التي يجب طرحها
•هل كان هناك نمو في األصولية أو فرض قوانين مقيدة تؤدي إلى تغّيرات مفاجئة في أدوار الجنسين ومقاومة التعليم؟
•هل حدثت تغيّرات في مواظبة الفتيات على االلتحاق بالمدارس االبتدائية /الثانوية مقارنةً بالفتيان؟
•هل هناك أي تجنب للمدرسة من قِبَل الفتيات بسبب انعدام األمن؟
•هل وقعت تهديدات للمعلمات؟
•هل كان هناك أي تجنيد لتالميذ المدارس في مجموعات مسلحة أو أي تطرف؟
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بعض مادة هذا القسم مقتبسة من منظمة إنقاذ الطفولة ( )2003التعليم في حاالت الطوارئ :مجموعة أدوات لبدء وإدارة التعليم في حاالت الطوارئ.Susan Nicolai .

•ما هي العوائق التي تحول دون تعليم الفتيات والفتيان والنساء والرجال؟ كيف يجري التعامل مع هذه العوائق حالياً؟ كيف
يمكن لألزمات أن تُفاقم هذه العوائق؟

مقدمة
•من هم األشخاص الذين يتأثرون بالعديد من العوائق؟ على سبيل المثال ،ما هي العوائق أمام التعليم التي قد تواجهها الفتاة إذا
كان لديها طفل ُمعاق ،ولم تتعلم القراءة والكتابة ،وال تتحدث اللغة الوطنية؟ كيف يجري التعامل مع هذه العوائق حالياً؟
•ما هي السيناريوهات المحتملة لحالة الطوارئ (على سبيل المثال ،الصراع العنيف ،والكوارث الطبيعية ،وتفشي األمراض)
وما هي الطرق التي يُحتمل أن تؤثر حالة الطوارئ من خاللها بشكل مختلف على الفتيات والفتيان والنساء والرجال؟ عبر
هذه المجموعات ،ما هو التأثير ال ُمحتمل على الفئات الضعيفة من السكان مثل المتعلمات ذوات اإلعاقة؟ هل هناك أي تدابير
مخطط لها أو ُمطبّقة للتخفيف من هذه اآلثار؟
•كيف سيؤثر النزوح على التعلم والحماية للفتيات والفتيان والنساء والرجال؟ على سبيل المثال ،هل سيكون هناك فقدان أو
انخفاض في الوصول إلى خدمات التعليم والحماية؟ هل هناك أي تدابير مخطط لها أو ُمطبقة لتخفيف األثر؟
•في أي سيناريوهات أو سياقات يُحتمل أن تستمر المدارس في العمل في حالة الطوارئ؟ في أي سيناريوهات وسياقات ستُغلَق
المدارس؟
•يمكن أن تتوفر للسلطات المحلية المرونة لتغيير طريقة عملها مع األوالد والبنات في التعليم ،على سبيل المثال من خالل
التعليم البديل ،أو برامج التعليم ال ُمخفّضة ،أو البرامج ال ُمع َّجلة.
أمرا شديد الخطورة لمجموعات معينة؛ كما يمكن توفير طرق
•يمكن إنشاء وحدات التعلم المتنقلة عندما يُع ّد السفر إلى المدرسة ً
النقل المحمية.
•ينبغي النظر في االحتياجات المتباينة والمرتبطة بالنوع االجتماعي .على سبيل المثال ،قد تؤثر األعراف االجتماعية وأعراف
النوع االجتماعي  -مثل تقسيم المهام المنزلية ومسؤوليات تقديم الرعاية  -على الوصول إلى فرص التعليم البديلة في حالة
إغالق المدارس .يمكن استخدام استراتيجيات لتحسين المساواة في الوصول إلى التعليم.

 :5.1التعليم ال ُمع َّجل والبديل
•ما هي اآلثار األخرى الذي قد تطال المجموعات الحالية من الالجئين والمشردين داخلياً؟ أين هذه المجموعات اآلن ،وكيف
يخدمها التعليم حاليًا؟
•ما هي القدرات وعوامل الصمود التي تتوفر لدى الفتيات والفتيان والنساء والرجال والتي تعينهم على التصرف عند حدوث
أزمة؟ على سبيل المثال ،هل توجد أي تدابير أمان قائمة على المدرسة وتُطبّق لتلبية احتياجات الفتيات والفتيان في األزمات
وبناء قدراتهم على الصمود؟
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التعليم والتعلم
•هل مواد التدريس والتعلم المستجيبة للنوع االجتماعي ُمعدّة مسبقًا (مخطط لها أو موجودة قبل حدوث األزمة)؟
	-هل أ ُ ِعدّت عينة لحزم مواد التدريس والتعلم في التعليم في حاالت الطوارئ التي تستجيب للنوع االجتماعي و ُح ِسبت
تكلفتها؟ ،وهل كان هناك تنسيق مع الشركاء بشأن المواد وتكاليف الوحدة؟

 :3.3حساب تكلفة التعليم في حاالت الطوارئ المستجيب للنوع االجتماعي ،وتتبّع التكلفة،
وتحليل التكلفة
	-إذا لم يكن األمر كذلك ،هل يمكن وضع قائمة بالمواد؟ يمكن أن يكون جمع مواد تعليمية بديلة تش ِ ّجع التعلم الن ِشط
للمتعلمين من الذكور واإلناث جز ًءا أساسيًا من أعمال التأهب.
•هل يتوفر منه ٌج للطوارئ يتض ّمن دع ًما نفسيًا اجتماعيًا ومهارات حياتية تشمل النوع االجتماعي واإلعاقة؟

 :5.6المناهج ،ومواد التدريس والتعلم
ى للحد من مخاطر الكوارث وفرصا ً للتعرف على األزمات واآلثار المتباينة على الفتيات
•هل تتضمن المناهج محتو ً
والفتيان؟ إذا لم يكن األمر كذلك ،فهل تتوفر فرص خارج المنهج لذلك (على سبيل المثال ،نوادي ما بعد المدرسة،
ومجموعات الشباب المجتمعية).

المعلمون وغيرهم من موظفي خدمات التعليم
•ما هي التدابير المعمول بها لضمان استمرار التوظيف والحماية والرفاه للموظفات والموظفين في حالة الطوارئ؟
•ما هي التدابير المعمول بها لتجنيد ودعم المساعدين من اإلناث والذكور و /أو المعلمين المتطوعين في حالة الطوارئ؟
•هل توجد آليات للوقاية والشكاوى والدعم ضد االستغالل واالعتداء الجسدي و /أو الجنسي ،بما في ذلك مدونة لقواعد
السلوك للمعلمين؟
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سياسة التعليم
•ما هي الترتيبات القائمة بالفعل للتخطيط والسياسات للتعليم في حاالت الطوارئ (من قِبًل الحكومة أو وكاالت أخرى) لتلبية
احتياجات وتعزيز قدرات الفتيات والفتيان والنساء والرجال في أنواع مختلفة من األزمات؟ على سبيل المثال ،هل هناك
مسودة لخطة االستجابة للطوارئ؟ وهل تتناول النوع االجتماعي؟
•ما الذي تعلمته الحكومة من األزمات السابقة وتأثيرها على النوع االجتماعي؟
هل يوجد سجل للدروس المستفادة؟
•هل قامت الحكومة ببناء القدرات المؤسسية على أساس المعايير والممارسات والتدخالت المستجيبة للنوع االجتماعي للتعليم
في حاالت الطوارئ في سياقات الكوارث الطبيعية والنزاعات؟ يجب أن يتماشى ذلك مع السياسات الحكومية عبر طبقات
نظام التعليم  -من المسؤولين الوطنيين في وزارة التعليم ،ومفتشي المدارس الوطنية /اإلقليمية ،واإلداريين والمعلمين على
المستوى اإلقليمي /المحلي.
•ما هي السيناريوهات أو السياقات التي ستحتاج إلى إجراءات أمان وحماية وحوافز إضافية للمسؤولين والمدرسين والمتعلمين
من اإلناث والذكور في مراحل التعافي المبكرة؟
	-هل هناك أي أحكام /حوافز أو تدابير للسالمة واألمن تم تحديدها لدعم المعلمين ،وخاصةً اإلناث ،لمواصلة العمل أثناء
حالة الطوارئ أو بعدها؟ على سبيل المثال ،قد يتمثل ذلك في حوافز مالية أو وسيلة نقل محمية إلى المدرسة أو اإلقامة.
	-في حالة حدوث أزمة ،هل سيتسنّى إعادة تخصيص الموارد مثل رواتب المعلمين النازحين ،والفصول الدراسية المؤقتة،
ومستلزمات التعليم؟
	-هل سيجري تطوير آلية العتماد شهادة لل ُمعلم معترفٍ بها في أماكن النزوح؟
	-كيف ستُعالج المخاطر بشأن سالمة المعلمات وأمنهن أثناء األزمات؟

 :5.4توظيف المعلمين ودعمهم
•أي الشركاء /الوكاالت  -الذين لديهم اهتمام خاص بدعم النساء والفتيات وكذلك الرجال والفتيان  -كانوا يشاركون بنشاط في
التعليم قبل األزمة؟
	-هل سيستمرون في العمل في حالة الطوارئ؟
	-ما هي األنشطة التي يخططون للقيام بها في حالة الطوارئ؟
	-كيف دعموا الفتيات والنساء في حاالت الطوارئ األخرى؟
	-هل يشاركون في آليات التنسيق القائمة بشأن النوع االجتماعي؟

 :8.1النوع االجتماعي في تنسيق قطاع التعليم في حاالت الطوارئ وإدارة المعلومات
•إذا لم تكن موجودة ،فهل من الممكن تطوير معايير الحد األدنى للمساواة بين الجنسين والتعليم في حاالت الطوارئ في
حالة التأهب؟
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التنسيق
التفويض والقدرات التنظيمية
•كيف تضمن خطة االستجابة للمنظمة حماية الفتيات والفتيان والنساء والرجال (المعلمين وغيرهم من الموظفين) عند حدوث
حالة طوارئ ،على سبيل المثال ،هجمات على المدارس ،إعصار ،وما إلى ذلك؟
•ما هي الترتيبات القائمة لضمان عدم تخلف الفئات األكثر تهمي ً
شا عن الركب  -على سبيل المثال ،أولئك الذين يعانون من
إعاقات سمعية أو بصرية أو غيرها من اإلعاقات الجسدية والفكرية؟
•هل هناك نقاط اتصال أو موظفون متخصصون بشأن النوع االجتماعي يضطلعون بمسؤوليات االستجابة للطوارئ؟ إذا لم يكن
األمر كذلك ،فما هي المعارف أو المهارات الجديدة التي يحتاجها الموظفون لتولّي تلك المسؤوليات (على سبيل المثال ،كتابة
المقترح ،وإعداد الميزانية ،والتخطيط التفصيلي للتنفيذ ،وبناء قدرات الموظفين الميدانيين /الشركاء ،والرصد والتقييم)؟

 :8.2القدرات المؤسسية في مجال النوع االجتماعي للتعليم في حاالت الطوارئ :تقييم قدرات
العاملين والنوع االجتماعي
الشركاء
•هل يمتلك شركاء التعليم خبرة في النوع االجتماعي والشمول؟
•هل يتمتع شركاء التعليم بعالقات قوية مع السكان المتضررين ،وهل يتشاورون مع الفتيات والفتيان والنساء والرجال
بشأن برامجهم؟
تشاور الشركاء مع الفتيات والفتيان والنساء والرجال بشأن التأهب واالستجابة للتعليم في حاالت الطوارئ؟
•كيف
َ
•هل يوجد توازن بين الجنسين في اجتماعات أصحاب المصلحة وفي التنسيق على جميع المستويات (المجتمع ،المخيم،
المحلي ،المقاطعة ،اإلقليمي ،الوطني)؟

 :8.2القدرات المؤسسية في مجال النوع االجتماعي للتعليم في حاالت الطوارئ :تقييم قدرات
العاملين والنوع االجتماعي
 .3التخطيط للطوارئ
باإلضافة إلى تحليل المخاطر ،اكتب بيانا ً بشأن المشكلة يحدد األشخاص األكثر عرضة لفقدان التعليم في حاالت الطوارئ ويضع
صى بها .سيشكل ذلك األساس لخطة الطوارئ.
مجموعة من الحلول ال ُمو َ
حدّد خطة بنا ًء على التحليل أعاله للمساعدة في التحضير العتبارات المساواة بين الجنسين في استجابة التعليم في حاالت الطوارئ .حيثما
أمكن ،يجب أن تهدف المساواة بين الجنسين في التعليم في حاالت الطوارئ إلى دعم أنظمة وإجراءات التعليم الوطنية الحالية وحمايتها.
في العديد من السياقات ،سيتطلب ذلك دع ًما لتعزيز المساواة بين الجنسين في التعليم.
ال يوجد حاليًا نهج أو نماذج ُمو ّحدة لتخطيط التأهب في قطاع التعليم .ومع ذلك ،توصي اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت ()IASC
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صى باستخدام الجدول
 )(2015بمجموعة تمثل الحد األدنى من إجراءات التأهب التي يمكن تكييفها لالستخدام في مجال التعليم .يُو َ
كأساس لهيكل الخطة ومحتواها.
8.3.2
ٍ
الجدول  :8.3.2الحد األدنى من إجراءات التأ ّهب
الحد األدنى من إجراءات التأ ّهب
رصد المخاطر

أمثلة من مجال التعليم
•إنشاء نظام لإلنذار المبكر يسترشد بتحليل النوع االجتماعي (انظر أعاله).
•قم بتحديث لقطة بيانات النوع االجتماعي بانتظام.
•تأ ّكد من جعل رصد المخاطر  -بما في ذلك جوانب النوع االجتماعي  -بندا ً دائما ً في اجتماعات أصحاب المصلحة
في مجال التعليم.

قم بوضع ترتيبات للتنسيق
واإلدارة

•قم بإجراء تخطيط ألصحاب المصلحة في مجال التعليم ،بما في ذلك الشركاء الذين يعطون األولوية للنُّ ُهج الشاملة.
ات ِ ّخذ الترتيبات الالزمة للشركاء الذين يعطون األولوية للنُّ ُهج الشاملة لتوجيه أو تدريب الشركاء اآلخرين.
•قم بإنشاء و /أو المشاركة في شبكات النوع االجتماعي والتعليم .ابحث عن الشراكات وقم ببنائها بين المنظمات التي
تعمل بشكل أساسي مع النساء والفتيات ،وتلك التي تعمل مع الرجال والفتيان.
•قم بإنشاء ،أو االنخراط مع ،الشبكات األخرى ذات الصلة ،في مجاالت مثل المياه والصرف الصحي والنظافة
الصحية ( ،)WASHوالحماية ،وما إلى ذلك .حدّد واستخدم خبراتهم في التعامل مع األزمات.
•تأكد من إبالغ جميع شركاء التنمية بإجراءات التعليم في حاالت الطوارئ المستجيبة للنوع االجتماعي في حالة
حدوث طوارئ أو أزمات ،وكذلك هياكل تنسيق التعليم.
•قم بالدعوة للحد من مخاطر الكوارث بطريقة تستجيب للنوع االجتماعي في جهود التأهب لحاالت الطوارئ
والتخطيط لالستجابة وتخطيط قطاع التعليم.

التقييم ،وإدارة المعلومات ،وإدارة
االستجابة

صلة حسب الجنس والعمر وتحليل النوع االجتماعي بقوة في عمليات جمع بيانات خط
•تأ ّكد من دمج البيانات ال ُمف ّ
األساس للتعليم والتقييمات وأنظمة المعلومات واالتصاالت والمناصرة.
سم هذه المعلومات بشأن المساواة بين الجنسين والتعليم في حاالت الطوارئ مع المجموعات والجهات الفاعلة
•تقا َ
الرئيسية مثل فريق التعليم المحلي ،ووزارة التعليم ،والمجتمع المدني ،ونقابات المعلمين ،والمنظمات غير الحكومية،
ومنظمات األشخاص ذوي اإلعاقة .يمكن القيام بذلك إلكترونيًا ،من خالل التواصل غير الرسمي والعروض التقديمية
في االجتماعات والمؤتمرات.
 :2تقييم وتحليل االحتياجات
•انظر أيضاً :اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت ( )IASC) (2018دليل النوع االجتماعي للعمل اإلنساني .ص.
30-44
•ادعم تطوير مؤشرات للحد من مخاطر الكوارث في أطر الرصد والتقييم الحالية.

القدرات والترتيبات التشغيلية
لتقديم اإلغاثة والحماية

• ّ
خطط قدرات النوع االجتماعي والتعليم عبر الشركاء واستعرضها كبند دائم في جداول أعمال اجتماعات أصحاب
المصلحة في مجال التعليم.
•حدّد الموردين المحليين لمواد التدريس والتعلم ،ومواد المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية المستجيبة للنوع
االجتماعي لتُض ّمن في الحزمة األساسية للتعليم في حاالت الطوارئ
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مراجع إضافية للقراءة

•اليونيسف ( )2019برمجة التعليم ال ُمسترشدة بالمخاطر من أجل الصمود.
•اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت ( )IASC) (2015إرشادات التأهب لالستجابة لحاالت الطوارئ  -مسودة لالختبار الميداني

الجدول  :8.3.3لقطة من بيانات النوع االجتماعي
تم تجميع مؤشرات "لقطة بيانات النوع االجتماعي" وتكييفها بنا ًء على "أداة التقييم السريع بشأن المساواة بين الجنسين للشراكة العالمية
للتعليم  -مبادرة األمم المتحدة لتعليم الفتيات ( 7")GPE-UNGEIفي التعليم ومن خالله .من المهم مالحظة ما يلي:
•قد ال تكون البيانات متاحة لقائمة المؤشرات كاملةً.
•قد تكون أحدث البيانات المتاحة قديمة.
•انظر في استكمال المؤشرات بمقابالت ومناقشات جماعية مركزة حيثما أمكن ذلك.
•بالنسبة للموضوعات التي ال يُحتمل توفر بيانات بشأنها ،تُض ّمن األسئلة مع مثال لتصنيف اإلجابات والتقديرات.
•سيعتمد بناء صورة كاملة عن حالة النوع االجتماعي والتعليم على ضمان تفصيل البيانات وتحليلها حسب الجنس وغير ذلك من
مؤشرات الحرمان حسب االقتضاء وحسب توفرها في السياق.
المؤشر (مفصالً حسب الجنس وعالمات الحرمان األخرى) واألسئلة التكميلية

المصدر:

عام
درجة مؤشر النوع االجتماعي ألهداف التنمية المستدامة ( :)SDGتفيد الدرجة في إعطاء مؤشر شامل لإلنجاز

درجة مؤشر التوع االجتماعي ألهداف

نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة للمساواة بين الجنسين .تتراوح الدرجات من  0إلى  ،100حيث تُعد  90فما
فوقها ممتاز و  59فما دونها ضعيف جداً.

مؤشرا
التنمية المستدامة  :تشمل 51
ً

قم بوضع ترتيبات للتنسيق واإلدارة

عبر أهداف التنمية المستدامة وتغطي
 129بلداً.
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
()OECD

أدرج البلد أي تحفظات على
هل البلد موقّ ٌع على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)؟ هل َ

اليونسكو :أطلس المرأة (HER

بعض البنود؟

)Atlas؛ أحدث التقارير ،وتقارير
الظل ،والمالحظات الختامية للجنة
المعنيّة بالقضاء على جميع أشكال
التمييز ضد المرأة (سيداو)

هل لدى البلد خطة عمل وطنية بشأن تنفيذ قرار مجلس األمن رقم 1325؟

منظمة نساء السالم

هل السن القانوني للزواج للفتيات دون  18سنة؟ إذا كان فوق  18سنة ،هل هناك استثناءات ممكنة؟

اليونسكو :أطلس المرأة (HER
)Atlas؛

7
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قادمة ،يُتوقع النشر في عام 2021

الوصول وبيئة التعلّم
الوصول
المعدل اإلجمالي لاللتحاق بـ (أ) التعليم قبل االبتدائي و (ب) التطوير التعليمي في مرحلة نماء الطفولة المبكرة ،مع

معهد اليونسكو لإلحصاء ()UIS

تعديل مؤشر التكافؤ بين الجنسين
المعدل اإلجمالي لاللتحاق بالتعليم العالي ،مع تعديل مؤشر التكافؤ بين الجنسين

معهد اليونسكو لإلحصاء ()UIS

المعدل اإلجمالي لاللتحاق بالتعليم االبتدائي ،مع تعديل مؤشر التكافؤ بين الجنسين

معهد اليونسكو لإلحصاء ()UIS

المعدل اإلجمالي لاللتحاق بالتعليم اإلعدادي ،مع تعديل مؤشر التكافؤ بين الجنسين

معهد اليونسكو لإلحصاء ()UIS

المعدل اإلجمالي لاللتحاق بالتعليم الثانوي ،مع تعديل مؤشر التكافؤ بين الجنسين

معهد اليونسكو لإلحصاء ()UIS

المعدل اإلجمالي لاللتحاق ببرامج التعليم الفني والمهني ( 15إلى  24عاماً) ،مع تعديل مؤشر التكافؤ بين الجنسين

معهد اليونسكو لإلحصاء ()UIS

لم يذهبوا إلى المدرسة مطلقاً :النسبة المئوية لألطفال (ذكور /إناث) الذين تجاوزت أعمارهم سن االلتحاق
بالمدرسة االبتدائية بـ  6-3أعوام ولم يذهبوا إلى المدرسة مطلقًا

المسوحات الديموغرافية والصحية
()DHS

حضور الطالب الذين تجاوزوا السن في المدارس االبتدائية :النسبة المئوية لألطفال (ذكور /إناث) في المدرسة

المسوحات الديموغرافية والصحية

االبتدائية الذين تزيد أعمارهم عن السن النظامي للصف بعامين أو أكثر

()DHS

خارج المدرسة :النسبة المئوية لألطفال (ذكور /إناث) في سن المدرسة االبتدائية غير الملتحقين بالمدرسة

المسوحات الديموغرافية والصحية
()DHS

المراهقون خارج المدرسة :النسبة المئوية للمراهقين (ذكور /إناث) في سن المدرسة اإلعدادية غير الملتحقين

المسوحات الديموغرافية والصحية

بالمدرسة

()DHS

الشباب خارج المدرسة :النسبة المئوية للشباب (ذكور /إناث) في سن المدرسة الثانوية غير الملتحقين بالمدرسة

المسوحات الديموغرافية والصحية
()DHS

متوسط سنوات الدراسة :متوسط عدد سنوات الدراسة التي تم تحصيلها للفئة العمرية  24-20عاما ً (ذكور /إناث)

المسوحات الديموغرافية والصحية
()DHS

بيئة التعلّم
الزواج /الحمل المبكر
النسبة المئوية للنساء الالئي تتراوح أعمارهن بين  20و  24عاما ً وأنجبن قبل سن  18عاما ً

اليونيسف
تقرير الرصد العالمي للتعليم
(GEMR) 2020

النسبة المئوية للنساء الالئي تتراوح أعمارهن بين  20و  24عاما ً وأنجبن قبل سن  18عاما ً

اليونيسف
تقرير الرصد العالمي للتعليم
(GEMR) 2020

المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية ()WASH
النسبة المئوية للمدارس االبتدائية التي بها مرافق صرف صحي أساسية منفصلة للجنسين

معهد اليونسكو لإلحصاء ()UIS

النسبة المئوية للمدارس اإلعدادية التي بها مرافق صرف صحي أساسية منفصلة للجنسين

معهد اليونسكو لإلحصاء ()UIS

العنف القائم على النوع االجتماعي المرتبط بالمدرسة ( 8،)SRGBVقيم ومعايير النوع االجتماعي
8

حركة ومؤشرات االنتشار من الموقع :نهج المدرسة بكاملها لمنع العنف القائم على النوع االجتماعي المرتبط بالمدرسة :المعايير الدنيا وإطار الرصد،
يمكن الحصول على قائمة شاملة للعمليات والعوامل ال ُم ِ ّ
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النسبة المئوية للمدارس التي أنشأت آليات لمنع العنف القائم على النوع االجتماعي المرتبط بالمدرسة واالستجابة له

في حالة عدم توفر البيانات الوطنية،
انظر في تسجيل :أقل من 30%؛ بين
 30%و 70%؛ أكثر من 70%

نسبة النساء الالئي تتراوح أعمارهن بين  15و  49سنة ويرون أن الزوج يكون لديه مبرراته لضرب زوجته

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

لسبب واحد على األقل من األسباب المحددة ،أي إذا حرقت الطعام ،أو جادلته ،أو خرجت من المنزل دون إخباره،

()OECD

أو أهملت األطفال ،أو رفضت العالقات الجنسية
النسبة المئوية للمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين  10و  14عا ًما الذين قضوا ما ال يقل عن  21ساعة ،خالل

تقرير الرصد العالمي للتعليم

األسبوع المرجعي ،في تقديم خدمات منزلية غير مدفوعة األجر ،مع تعديل مؤشر التكافؤ بين الجنسين

(GEMR) 2020

التدريس والتعلم
كم عدد الموضوعات من القائمة التالية تتناولها المناهج بطريقة واضحة وصريحة ،باستخدام نهج المهارات الحياتية؟
•تأثير أعراف النوع االجتماعي على اختيارات الطالب فيما يتعلق بميولهم الجنسية
•االستخدام الصحيح والفعال للواقي الذكري

في حالة عدم توفر البيانات الوطنية،
انظر في تسجيل 0 :إلى 2؛  2إلى
5؛ 6

•كيفية شراء واستخدام األنواع المختلفة من مضادات الحمل
•كيفية تجنب الجماع غير المرغوب فيه
•كيفية استخدام خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية
•مخاطر العنف وسوء المعاملة والتحرش الجنسي عبر اإلنترنت وشبكات التواصل االجتماعي
جريت مراجعة بشأن النوع االجتماعي للمناهج /مواد التدريس والتعلم خالل السنوات الخمس الماضية؟
هل أ ُ ِ

في حالة عدم توفر البيانات الوطنية
بشأن الدرجات ،انظر في تسجيل:
إجابة نعم /ال

نسبة األطفال الذين حققوا على األقل الحد األدنى من مستوى الكفاءة في القراءة في نهاية التعليم االبتدائي ،مع

معهد اليونسكو لإلحصاء ()UIS

تعديل مؤشر التكافؤ بين الجنسين

التعلّم في البنك الدولي  -قاعدة بيانات
الفقر
نتائج االمتحانات الوطنية
المسوحات العنقودية متعددة المؤشرات
()MICS

نسبة األطفال الذين حققوا على األقل الحد األدنى من مستوى الكفاءة في الرياضيات في نهاية التعليم االبتدائي ،مع

معهد اليونسكو لإلحصاء ()UIS

تعديل مؤشر التكافؤ بين الجنسين
نسبة األطفال الذين حققوا على األقل الحد األدنى من مستوى الكفاءة في القراءة في نهاية المرحلة اإلعدادية ،مع

معهد اليونسكو لإلحصاء ()UIS

تعديل مؤشر التكافؤ بين الجنسين
نسبة األطفال الذين حققوا على األقل الحد األدنى من مستوى الكفاءة في الرياضيات في نهاية المرحلة الثانوية ،مع

معهد اليونسكو لإلحصاء ()UIS

تعديل مؤشر التكافؤ بين الجنسين
معدل معرفة القراءة والكتابة للسكان البالغين ( 15عاما ً فأكثر) ،مع تعديل مؤشر التكافؤ بين الجنسين

معهد اليونسكو لإلحصاء ()UIS

نتائج التعليم
معدل مشاركة اإلناث في القوى العاملة للسكان البالغين ( 15عاما ً فأكثر)

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات الوطنية

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

نسبة النساء الالئي تتراوح أعمارهن بين  15و  49عا ًما ويتخذن قراراتهن بصورة مستنيرة فيما يتعلق بالعالقات

البنك الدولي

الجنسية واستخدام موانع الحمل والرعاية الصحية اإلنجابية
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المعلمون وغيرهم من موظفي التعليم
معهد اليونسكو لإلحصاء

نسبة المعلمات في التعليم االبتدائي

قاعدة بيانات الرصد الوطنية
معهد اليونسكو لإلحصاء

نسبة المعلمات في التعليم الثانوي

القاعدة الوطنية لبيانات الرصد
إذا كانت البيانات غير متوفرة من

نسبة مديرات المدارس في التعليم االبتدائي

خالل نظام معلومات إدارة التعليم
( )EMISأو المسوحات الوطنية،

نسبة مديرات المدارس في التعليم الثانوي

فانظر في تسجيل النقاط :أقل من
20%؛ بين  20%و 50%؛ أكثر
من 50%

إلى أي مدى تُض َّمن مفاهيم النوع االجتماعي وطرق التربية المستجيبة للنوع االجتماعي في برامج التطوير المهني
للمعلمين؟

انظر في تسجيل :غير مض ّمنة؛ في
مرحلة تجريبية؛ نُ ِفّ َذت على نطاق
واسع

سياسة التعليم
اليونسكو :أطلس المرأة (HER

هل صدّق البلد على اتفاقية مناهضة التمييز في التعليم ()CADE؟

)Atlas؛
التحالف العالمي لحماية التعليم من

هل صدّق البلد على إعالن المدارس اآلمنة؟

الهجمات
هل يض َمن الدستور صراحةً الحق في التعليم دون تمييز على أساس الجنس /النوع االجتنماعي؟

اليونسكو :أطلس المرأة (HER
)Atlas؛

هل يضمن اإلطار القانوني في البلد  9سنوات فأكثر من التعليم العام المجاني واإللزامي للجميع؟

اليونسكو :أطلس المرأة (HER
)Atlas
مركز تحليل السياسات العالمية
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فصل دراسي خا ٍل في المدرسة الريفية النظامية المختلطة رقم  77في قرية لوس ميكسكوس في بالينسيا ،غواتيماال.
في عام  ،2020أُغلقت المدارس في جميع أنحاء غواتيماال بسبب جائحة كوفيد .19-جرى ُّ
بث المواد التعليمية عبر
التلفزيون والراديو كي يتمكن المتعلمون من الدراسة في المنزل.
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 9.1الملحق  1المصطلحات والتعريفات
هذه المصطلحات والتعريفات تُك ّمل القائمة الرئيسية الواردة في المقدمة (القسم )1.2.1
سرع .يهدف البرنامج إلى توفير الوصول إلى التعليم لألطفال
التعليم ال ُمع ّجل هو برنامج مرن ومناسب للعمر ،يُنفّذ في
إطار زمني ُم َّ
ٍ
والشباب المحرومين ،والذين تجاوزوا السن ،والمتسربين من المدرسة .قد يشمل ذلك أولئك الذين فاتهم التعليم أو توقّف بسبب الفقر
والتهميش والصراعات واألزمات .تهدف برامج التعليم ال ُمع ّجل إلى تزويد المتعلمين بكفاءات ُمعادِلة و ُمعت َمدة للتعليم األساسي باستخدام
مناهج تدريس وتعلم فعّالة تتناسب مع مستوى نضجهم المعرفي.
المساءلة أمام السكان المتضررين ( )AAPهي التزام ن ِشط يشمل أخذ األشخاص الذين تسعى المنظمات اإلنسانية لمساعدتهم بعين
االعتبار ،وإحاطتهم علما ً بشأن تقدم العمل ،والخضوع للمساءلة أمامهم .تركز المساءلة أمام السكان المتضررين على حقوق وكرامة
ضا من خالل
وحماية المجتمع المتضرر بالكامل ،ليس فقط من خالل تحديد ومعالجة احتياجات أفراد المجتمع ومواطن ضعفهم ،ولكن أي ً
التعرف على قدراتهم ومعارفهم وتطلعاتهم وتسخيرها .تسترشد ال ُمساءلة أمام السكان المتضررين بشك ٍل أساسي بالمعلومات التي يمكن
الوصول إليها ،واالتصاالت ،والمساهمة في صنع القرار ،واالنخراط الن ِشط في تصميم البرنامج وتنفيذه 1.تتطلب المساءلة أمام السكان
المتضررين وضع ميزانية إلمكانية الوصول ،وخاصةً الترجمة إلى اللغات المحلية ،بما في ذلك لغة اإلشارة.
يتض ّمن التعليم البديل برامج تعليمية منظمة ومخطط لها لألطفال والمراهقين والشباب غير الملتحقين بالمدارس ،والتي تؤدي إلى كفاءات
معادِلة ومعت َمدة في المواد األكاديمية أو الفنية /المهنية.

2

برامج اللحاق بالركب هي برامج انتقالية قصيرة األجل لألطفال والشباب الذين التحقوا بمدارس نظامية قبل حدوث اضطراب مفاجئ
وعميق في تعليمهم .توفر هذه البرامج جسرا ً للعودة إلى التعليم النظامي.
التعليم المجتمعي ( )CBEهو وسيلة للوصول إلى األطفال غير القادرين على االلتحاق بالمدارس النظامية بسبب انعدام األمن أو بُعد
المسافة أو قيود أخرى .يجب توفير التعليم المجتمعي في أماكن مجتمعية آمنة يسهل الوصول إليها مثل قاعات القرى وأماكن العبادة
والمنازل.
برامج التعليم في حاالت الطوارئ ( )EiEهي التدخالت المتنوعة ال ُمض ّمنة في مقترحات من قِبَل منظمة أو أكثر لتحقيق الهدف،
والنتائج ،والنتائج الفرعية للفتيات والفتيان والنساء والرجال المحتاجين في سياقات األزمات الحادة والممتدة .تشمل هذه التدخالت ،على
سبيل المثال ،إعادة التأهيل المستجيب للنوع االجتماعي للمدارس؛ وبناء القدرات في مجاالت مختلفة لموظفي التعليم في حاالت الطوارئ
والعاملين في التعليم؛ وتوظيفٍ للمعلمات يستجيب للنوع االجتماعي؛ ووضع خطط مستجيبة للنوع االجتماعي للتحسين على مستوى
المدرسة ،إلخ.

1
2

اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت ( )IASC) (2018دليل النوع االجتماعي للعمل اإلنساني .ص5-57 .
قترح للتعليم غير النظامي للمراهقين والشباب في سياقات األزمات والنزاعات .نيويورك ،نيويورك ص47 .
الشبكة المشتركة بين الوكاالت للتعليم في حاالت الطوارئ ( ،)INEE) (2020ورقة معلومات أساسية وتصنيف ُم َ
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مستشارو /متخصصو برامج التعليم في حاالت الطوارئ هم موظفون من الحكومات ،والجهات المانحة ،والمنظمات الدولية غير
الحكومية ،والمنظمات متعددة األطراف ،ومنظمات المجتمع المدني الذين يضطلعون بمسؤولية التوجيه االستراتيجي لتدخالت وأنشطة
برامج التعليم في حاالت الطوارئ ،وتنسيقها ،واإلشراف عليها ،وتنفيذها .غالبًا ما يعمل هؤالء على المستويات العالمية أو اإلقليمية أو
الوطنية.
تدخالت التعليم في حاالت الطوارئ هي مزيج من األنشطة المواضيعية ذات الهدف المشترك للتعليم في حاالت الطوارئ .على سبيل
المثال ،يتألف التدريب التربوي المستجيب للنوع االجتماعي لموظفي التعليم كتدخ ٍل من العديد من األنشطة التفصيلية مثل:
•تحديد وحدات ومناهج التدريب مع احتمال تصميمها أو تكييفها؛
•توجيه كادر أساسي من الحكومة وشركاء التنمية لتقديم و /أو دعم التدريب لموظفي التعليم اآلخرين؛
•تدريب موظفي التعليم؛
•دمج الكفاءات في مجال طرق التربية المستجيبة للنوع االجتماعي في البروتوكول المستخدم حاليا ً لإلشراف على العاملين في مجال
التعليم؛
•رصد موظفي التعليم مع مرور الوقت بشأن استخدامهم لطرق التربية المستجيبة للنوع االجتماعي في إطار بروتوكول اإلشراف
الحالي.
قد تكون هناك حاجة إلى أكثر من تدخل واحد لتنفيذ البرنامج.
ً
تدخل مواضيعيًا في التعليم
أنشطة التعليم في حاالت الطوارئ هي األنشطة التفصيلية ،مثل تلك الموضحة في المثال أعاله ،والتي تُش ّكل
في حاالت الطوارئ.
ُعرف موظفو التعليم على أنهم مقدمو خدما ٍ
ت نظاميون وغير نظاميين ،مثل:
ي َّ
•مديرو التعليم على المستوى دون الوطني (على سبيل المثال ،المنطقة)؛
•المعلمون؛
•المعلمون المتطوعون؛
•موفرو أماكن التعلم المؤقتة؛
•مقدمو خدمات التعليم البديل ،مثل ُمضيفي البرامج التعليمية اإلذاعية؛
•مقدمو خدمات التعليم غير النظامي اآلخرين ،من المدرسة إلى مستوى المجتمع.
قد يعمل موظفو التعليم في مواقع تعليمية محددة ،أو عبر جميع مستويات التعليم ،من التعليم قبل االبتدائي إلى التعليم العالي وكذلك ضمن
برامج التعليم البديل أو التعليم ال ُمع َّجل.
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مديرو برامج التعليم في حاالت الطوارئ هم أفراد مسؤولون عن التوجيه االستراتيجي والتصميم والتخطيط والتنسيق والتنفيذ والرصد
لبرامج التعليم في حاالت الطوارئ على المستويين الوطني ودون الوطني .يشمل ذلك موظفي الوزارة الحكوميين ،أو موظفي شركاء
التنمية المسؤولين عن التعليم في حاالت الطوارئ على المستويين الوطني والميداني ،أو عبر المؤسسات (على سبيل المثال ،جميع
أعضاء مجموعة القُطر أو فريق عمل التعليم المحلي).
التعليم النظامي هو "التعليم المؤسّسي والمتع ّمد والمخطط له من خالل المنظمات العامة والهيئات الخاصة المعترف بها ،والتي تشكل
ُعترف ببرامج التعليم النظامية على هذا النحو من ِقبَل سلطات التعليم الوطنية ذات
في ُمجملها هيكل التعليم النظامي في البلد .وبالتالي ،ي َ
الصلة أو ما يعادلها ،على سبيل المثال أي مؤسسة أخرى بالتعاون مع السلطات التعليمية على المستوى الوطني أو دون الوطني .يتكون
األولي .وغالبًا ما يُعترف بالتعليم المهني ،وتعليم ذوي االحتياجات الخاصة ،وبعض أجزاء تعليم
التعليم النظامي في الغالب من التعليم ّ
الكبار ،ضمن نظام التعليم النظامي".

3

األدوار والقوالب النمطية للنوع االجتماعي هي األدوار المتوقعة  -بما في ذلك السلوكيات واألنشطة والمسؤوليات  -المرتبطة
بالمجموعات من الجنسين .غالبًا ما تعبر هذه األدوار والقوالب عن نوعٍ من المبالغة في معايير النوع االجتماعي.
التنشئة االجتماعية للنوع االجتماعي هي العملية التي يقوم من خاللها األفراد (خاصةً األطفال والمراهقين) باستيعاب معايير النوع
االجتماعي وتطوير المعتقدات والمواقف والممارسات على هذا األساس .من حيث الجوهر ،فإنها تمثل الطريقة التي "يتعلم" بها األوالد
والبنات ما يعنيه أن تكون فتاة أو فتى في مجتمع وثقافة معينة وفي زمن معين.

4

التعليم غير النظامي ( )NFEهو المصطلح الشامل الذي يشير إلى برامج التعليم المخطط لها ،وال ُم َهيكلة ،والمنظمة التي تقع خارج نطاق
التعليم النظامي .تؤدي بعض أنواع التعليم غير النظامي إلى كفاءات معادِلة ومعتمدة 5،بينما ال يؤدي البعض اآلخر إلى ذلك .تتميز برامج
التعليم غير النظامي بتنوعها ومرونتها وقدرتها على االستجابة بسرعة لالحتياجات التعليمية الجديدة للمتعلمين في سياق معين ،فضالً
صل عليها بشكل طبيعي من خالل
عن طرق التربية الشاملة التي تر ّكز على المتعلم .ال يُع ّد التعلم العَفَوي (المعرفة والمهارات التي يُح َ
6
التفاعالت واألنشطة اليومية) تعليما ً غير نظامي.
برامج التعليم غير النظامي األخرى هي برامج تعليمية لألطفال والمراهقين والشباب خارج المدرسة ،وال تؤدي إلى كفاءات ُمعادِلة أو
صصة أو توفر مناهج دراسية مختصرة أو جزئية.
معت َمدة .قد تكون هذه البرامج مؤقتة أو مخ ّ

3
4
5
6
7

7

التصنيف الدولي الموحّد للتعليم (ISCED) 2011
مراجعة اليونيسف لألدبيات حول التنشئة االجتماعية بين الجنسين ،من إعداد مؤسسة ليدي سميث لالستشارات في عام  2018لمقر اليونيسف.
سبة في المدارس النظامية.
تشير الكفاءات المعادِلة والمعت َمدة إلى مضاهاة المعارف والمهارات والممارسات ال ُمكت َ
قترح للتعليم غير النظامي للمراهقين والشباب في سياقات األزمات والنزاعات .نيويورك ،نيويورك
الشبكة المشتركة بين الوكاالت للتعليم في حاالت الطوارئ  .(INEE). 2020ورقة معلومات أساسية وتصنيف ُم َ
الشبكة المشتركة بين الوكاالت للتعليم في حاالت الطوارئ  .(INEE). 2020الشبكة المشتركة بين الوكاالت للتعليم في حاالت الطوارئ ( ،)INEE) (2020ورقة معلومات أساسية وتصنيف مقترح للتعليم غير النظامي
للمراهقين والشباب في سياقات األزمات والنزاعات .نيويورك ،نيويورك
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المشاركة :تشير المشاركة العادلة بين الجنسين في التعليم في حاالت الطوارئ إلى مشاركة الفتيات والفتيان والنساء والرجال
في تخطيط البرامج وتنفيذها .يمكن أن تكون المشاركة سلبية ،بما في ذلك المساهمة في الموارد أو قبول القرارات ال ُمتّخذة بعد
التشاور .كما يمكن أن تكون إيجابية وفعّالة ،بمشاركة مباشرة من الناس في األنشطة واتخاذ القرارات وتنفيذ البرامج .يجب أن
تشمل المشاركة جميع المجموعات .قد يتطلب ذلك موارد إضافية لكي تشمل المشاركة أولئك الذين يواجهون حواجز إضافية
8
تعوق مشاركتهم في االستشارات وتقديم ورصد البرامج ،مثل األشخاص ذوي اإلعاقة أو المتحدثين بلغات األقليات.
يشير العنف القائم على النوع االجتماعي المرتبط بالمدرسة ( )SRGBVإلى أعمال أو تهديدات العنف الجنسي أو الجسدي
أو النفسي التي تحدث في المدارس وما حولها .إنه يتعلق بالعنف ال ُمرتكَب نتيجةً للمعايير والقوالب النمطية للنوع االجتماعي،
والتي تفرضها ديناميات القوى غير المتكافئة التي تنتهك حقوق اإلنسان األساسية لألطفال .العنف القائم على النوع االجتماعي
ُكرس العنف القائم على النوع االجتماعي المرتبط
المرتبط بالمدرسة هو شكل من أشكال التمييز القائم على النوع االجتماعي .ي َّ
بالمدرسة من ِقبَل المعلمين والمعلمات والطالب .ويشمل التن ّمر ،والعقاب البدني ،والتحرش اللفظي أو الجنسي ،واللمس غير
الرضائي ،واإلكراه الجنسي ،واالعتداء ،واالغتصاب .في حاالت الطوارئ ،قد تؤدي العوامل التالية إلى مستويات أعلى
من العنف القائم على النوع االجتماعي المرتبط بالمدرسة :وصمة العار االجتماعية والصمت بشأن العنف القائم على النوع
االجتماعي في المجتمع؛ نقص التدريب والمهارات بين المعلمين والمتعلمين حول كيفية التعرف على العنف القائم على النوع
االجتماعي واالستجابة له؛ نقص المعرفة بشأن استخدام االنضباط اإليجابي ومدونات األخالق المهنية بسبب عمليات التوظيف
المتسرعة في حاالت الطوارئ؛ المعلمين غير المتحمسين ،وذوي األجور المتدنية ،وغير مدفوعي األجر؛ والبيئات
والتدريب
ِّ
التي يهيمن عليها الذكور ،مثل الجيش.

9

تشمل خدمات الدعم البرامج المقدمة للطالب باإلضافة إلى دراساتهم التعليمية النظامية وغير النظامية .قد يأخذ ذلك شكل
ضف إلى برامج
فصول أو برامج ما بعد المدرسة تقوم بذاتها أو تُدمج ضمن المناهج الدراسية .ولكنها تستثني البرامج التي لم ت ُ َ
التعليم غير النظامي الحالية أو البديلة أو البرامج األخرى غير النظامية ،مثل برامج المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية
( )WASHوبرامج الحد من مخاطر الكوارث ( )DRRالتي ليست ُمك ِ ّملة بشكل مباشر لبرامج التعليم الحالية.
البرامج االنتقالية هي برامج تعليمية قصيرة األمد تساعد المتعلمين على االنتقال إلى برامج تعليمية نظامية أو بديلة .ال تؤدي
هذه البرامج بمفردها إلى الحصول على شهادات أو كفاءات ُمعادِلة ،وغالبًا ما تُوفَّر من ِقبَل المنظمات غير الحكومية".
ترتكز الممارسات التقليدية الضارة ( )HTPsعلى "التمييز على أساس الجنس والعمر ،من بين أمور أخرى ،وغالبًا ما
التذرع بالعادات والقيم االجتماعية والثقافية والدينية ،باإلضافة إلى المفاهيم الخاطئة المتعلقة ببعض الفئات
برر من خالل
ّ
تُ ّ
المحرومة من النساء واألطفال" .غالبًا ما ترتبط هذه الممارسات بأشكال خطيرة من العنف أو تُم ِث ّل هي في حد ذاتها شكالً
من أشكال العنف ضد النساء واألطفال .تتفاوت طبيعة ومدى انتشار الممارسات التقليدية الضارة بين البلدان المختلفة ،وحتى
انتشارا للممارسات التقليدية الضارة :تشويه /بتر األعضاء التناسلية لإلناث،
داخل كل بلد على ِحدة .تشمل األشكا ُل األكثر
ً
وزواج األطفال و /أو الزواج القسري ،واالقتران المبكر ،وتعدّد الزوجات ،والجرائم المرتكبة باسم ما يسمى بالشرف ،والعنف
المرتبط بالمهر .في بعض البلدان التي اختفت فيها الممارسات التقليدية الضارة ،قد تظهر هذه الممارسات من جديد نتيجة
10
الصراع أو حاالت الطوارئ.

 8الشبكة المشتركة بين الوكاالت للتعليم في حاالت الطوارئ ( )INEEومبادرة األمم المتحدة لتعليم الفتيات ( )UNGEI( )2019مذكرة توجيهية بشأن النوع االجتماعي ،ص.29 .
لشبكة المشتركة بين الوكاالت للتعليم في حاالت الطوارئ ( )INEEومبادرة األمم المتحدة لتعليم الفتيات ( )UNGEI( )2019مذكرة توجيهية بشأن النوع االجتماعي ،ص.56 .
9
" ،CEDAW/C/GC/31-CRC/C/GC/18 10التوصية العامة المشتركة رقم  31للجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( /)CEDAWالتعليق العام رقم  18للجنة حقوق الطفل ( )CRCالمعنية
بالممارسات الضارة" ،تشرين الثاني /نوفمبر  ،2014الفقرات  7و .8
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 9.2ملخص للبنية اإلنسانية ذات الصلة بالتعليم في حاالت
الطوارئ المستجيب للنوع االجتماعي
يتض ّمن هذا الملحق ملخصا ً للبنية اإلنسانية ذات الصلة بالتعليم في حاالت الطوارئ المستجيب للنوع االجتماعي والذي يُقدّم في حاالت
الطوارئ الحادة أو في األزمات طويلة األمد.

يجمع التنسيق اإلنساني الذي يقوده مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ( )OCHAالجهات الفاعلة اإلنسانية لضمان
استجابة متماسكة وقائمة على المبادئ لحاالت الطوارئ .ويشمل ذلك التنسيق داخل وبين المجموعات العاملة في مختلف قطاعات
االستجابة اإلنسانية.
يُتّبَع نهج المجموعات لدعم السكان النازحين داخليًا وفي األزمات المفاجئة أو المزمنة حيث يتأثر السكان المحليون .مفوضية
األمم المتحدة لشؤون الالجئين هي المسؤولة عن االستجابة اإلنسانية الحتياجات الالجئين .ومع ذلك ،توجد في العديد من البلدان
ع مختلطة" (انظر أدناه) ،حيث يُعيَّن منسق للشؤون اإلنسانية تابع لمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ( )OCHAبينما تجري
"أوضا ٌ
ضا عملية لالجئين بقيادة مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين .في هذه الحالة ،غالبًا ما يجري تنسيق مشترك.
أي ً
حيث توجد حكومات عاملة ،تكون السلطات الوطنية مسؤولة عن قيادة وتنسيق االستجابة اإلنسانية (في حاالت الطوارئ واسعة
النطاق والمفاجئة ،عادة ً ما يُطبّق نهج المجموعات).
قد تتضمن خطة العمل ل ِف َرق التعليم المحلية التي تقودها الحكومة مسارا ً للتعليم في حاالت الطوارئ بالفعل ،وقد يجري من خالل
هذا المسار تعميم األولويات بشأن النوع االجتماعي .في حالة وجود مجموعة قائمة لقطاع التعليم ،ستُع َ
طى األولوية للمفاوضات
بشأن التنسيق.
يضم مشروع اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت ( )IASCللقدرات االحتياطية في مجال النوع االجتماعي ()GenCap
مجموعة من مستشاري القدرات في مجال النوع االجتماعي في المستوى  P-4/P-5يجري نشرهم خالل مدة قصيرة لدعم منسق
فرق القُطرية اإلنسانية ( ،)UNCTوشبكات النوع االجتماعي في
األمم المتحدة للشؤون اإلنسانية /المنسق المقيم ( ،)HC /RCوا ِل َ
المراحل األولية من حاالت الطوارئ اإلنسانية.

11

 11انظر اإلطار االستراتيجي لمشروع ْي  GenCapو 2021-ProCap 2018
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يوفر مستشارو مشروع  GenCapالقيادة الفنية والدعم بشأن البرمجة المستجيبة للنوع االجتماعي من خالل التعاون الوثيق مع الجهات
الفاعلة اإلنسانية والبناء على الموارد الموجودة في مجاالت العمل الرئيسية التالية:
1.جمع المعلومات وتحليلها؛
2.البرمجة والرصد؛
3.تعزيز القدرات؛
4.التنسيق؛
5.المناصرة؛
رغم أن قضايا الحماية مثل العنف القائم على النوع االجتماعي ( )GBVتش ّكل جزءا ً من اختصاصات مستشاري برنامج ،GenCap
إال أنهم يضطلعون بدور أوسع في تسهيل البرمجة المستجيبة للنوع االجتماعي في جميع قطاعات /مجموعات االستجابة اإلنسانية.
مجموعة التعليم العالمية التابعة للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت ()IASC

12

ى للتنسيق والتعاون بشأن التعليم في األزمات اإلنسانية.
تأسست مجموعة التعليم العالمية ( )GECفي عام  ،2007وتُع ّد منتد ً
تستمد مجموعة التعليم العالمية تفويضها األساسي ،والغرض منها ،ونطاق عملها من نهج المجموعة لدى الجنة الدائمة المشتركة بين
الوكاالت ( )IASCلعام  .2005يُع ّد النوع االجتماعي قضية شاملة.
تستجيب مجموعة التعليم لحاالت الطوارئ الكبرى عندما يُطلب منها ذلك من قِبَل ال ُمنسّق اإلنساني ( )HCلألمم المتحدة /الفريق القُطري
للشؤون اإلنسانية ( )HCTوعندما يكون حجم حالة الطوارئ خارج قدرات السلطات الوطنية على االستجابة .تعتمد طبيعة الدعم المقدم
على االحتياجات ال ُمعلنة لمجموعات البلدان الفردية ،واألولويات العالمية ،وتوافر الموارد.
تتمثل المسؤولية الرئيسية لمجموعة التعليم في ضمان إتاحة الفرصة لوكاالت التعليم والمنظمات التي تستجيب لحالة الطوارئ التباع نهج
منسق والعمل جنبًا إلى جنب مع الهياكل التعليمية القائمة على المستوى القُطري ،لتلبية االحتياجات التعليمية للسكان المتضررين.
يركز عمل مجموعة التعليم العالمية على تعزيز قدرة مجموعات التعليم /فِ َرق عمل التعليم في حاالت الطوارئ على مستوى القُطر في
أداء وظائفها األساسية كي تتمكن من دعم تطوير وتقديم استجابات فعالة ،ومناسبة ،ويمكن التنبؤ بها ،وتُقدّم في الوقت المناسب.
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توفر مجموعة التعليم العالمية الدعم لفرق التنسيق قبل وأثناء وبعد األزمة اإلنسانية لتعزيز جاهزية المجموعة ،وتعزيز تنسيق
المجموعات الن ِشطة ،ودعم إلغاء تنشيط المجموعات تمهيدا ً لالنتقال إلى منصات تطوير التعليم .يُقدّم الدعم من خالل نهج على ثالثة
مستويات:
•الدعم الميداني لمجموعات البلدان مباشرة ً وعن بٌعد؛
•توفير التوجيه والقدرات من خالل التدريب ،وتطوير األدوات واإلجراءات ،وإدارة المعرفة؛
•المشاركة العالمية والمناصرة مع الشركاء في القطاعات اإلنسانية والتعليمية األوسع.
تسعى األدوات المو َّحدة لمجموعة التعليم العالمية على المستوى القُطري وجهود بناء القدرات إلى تحقيق الشمول .تمثّلت قضايا المساواة
بين الجنسين في منتجات مجموعة التعليم العالمية (أي أطر االستجابة ،ووثائق اإلستراتيجية ،ومراجعات البيانات الثانوية ،وما إلى ذلك)
بطريقة شاملة تاريخياً.
أصحاب المصلحة في مجموعة التعليم العالمية
مجموعة التعليم العالمية هي المجموعة العالمية الوحيدة التي تتقاسم قيادتها وكالة تابعة لألمم المتحدة ومنظمة غير حكومية دولية:
اليونيسف ومنظمة إنقاذ الطفولة .يشكل ممثلو وكاالت قيادة المجموعة ( )CLAsفريق التوجيه لمجموعة التعليم .يتولى الفريق مهام
الحوكمة واإلشراف على الميزانية والخطة السنوية لمجموعة التعليم العالمية ،ويعزز مشاركة الوكاالت المناظرة لقيادة المجموعة من
خالل تأمين التمويل ألنشطة التنسيق األساسية ،ويضمن عالقة العمل اليومية لوكاالت قيادة المجموعة.
يتألف فريق مجموعة التعليم العالمية من اثنين من منسقي المجموعة العالمية ( ،)GCCsوواحد من كل وكالة من وكاالت قيادة
المجموعة ( .)CLAsيوجد مقر الفريق في جنيف ،ويقوم بالتوجيه واإلشراف على العمل اليومي لفريق مجموعة التعليم العالمية وخطة
العمل .كما يقوم بأداء مهمات للدعم الميداني للمجموعات القُطرية لتحقيق مختلف األهداف االستراتيجية .يضم فريق مجموعة التعليم
العالمية إدارة المعرفة والمعلومات ،واالتصاالت ،والمناصرة ،والدعم اإلداري.
كما يضم فريق االستجابة السريعة ( ،)RRTومجموعة من خبراء التعليم في حاالت الطوارئ وخبراء التنسيق (المسؤولين عن التنسيق
وإدارة المعلومات وتقييم االحتياجات) الذين يجري نشرهم بسرعة لدعم تنسيق التعليم في األزمات اإلنسانية .كما يُسهمون في بناء
القدرات على المستويين العالمي والوطني.
في نهاية المطاف ،تُع ّد مجموعة التعليم العالمية شراكة من المنظمات غير الحكومية ووكاالت األمم المتحدة والمنظمات األخرى التي
تعمل معًا لدعم تنفيذ الخطة اإلستراتيجية لمجموعة التعليم العالمية.
للحصول على المشورة والتوجيه بشأن الطرق العملية إلشراك أصحاب المصلحة في مجموعة التعليم العالمية بشأن النوع االجتماعي،
انظر:

 :8التأهب
راجع الجداول الزمنية في الملحق  9.3لتحديد كيف يتعامل التخطيط والتنفيذ بمجموعة التعليم مع البنية اإلنسانية ال ُمنسَّقة.
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مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين ()UNHCR
تظل االستجابة اإلنسانية فيما يتعلق باحتياجات الالجئين مسؤولية مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين وال تمثل جز ًءا من نهج
المجموعات .ومع ذلك ،توجد في العديد من البلدان "أوضاع مختلطة" ،حيث تم تعيين منسق للشؤون اإلنسانية تابع لمكتب تنسيق الشؤون
ضا عملية لالجئين بقيادة مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين .في هذه الحالة ،غالبًا ما يجري
اإلنسانية ( )OCHAبينما تجري أي ً
تنسيق مشترك .تشارك الوكاالت والجهات الفاعلة التي تعمل على تلبية احتياجات الالجئين ،بما في ذلك مفوضية األمم المتحدة لشؤون
فوضة ،في التنسيق والتخطيط للمجموعة والقيام بأنشطتها.
الالجئين بصفتها وكالة االستجابة ال ُم ّ
يهدف نموذج التنسيق بشأن الالجئين إلى أن يكون خفيفًا ومر ّك ًزا على العمليات ومو ّجها ً نحو التأثير.
العناصر القياسية هي:
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•جهود المناصرة المباشرة بشأن جميع المسائل الدولية المتعلقة بالحماية مع الحكومة ال ُمضيفة من خالل ممثل مفوضية األمم المتحدة
لشؤون الالجئين؛
•التخطيط االستراتيجي (بقيادة ممثل المفوضية) لجميع مراحل االستجابة ،والذي يجري تنفيذه مع الشركاء التشغيليين ،بما في ذلك
الجهات الفاعلة في التنمية ،لوضع استراتيجية للحماية والحلول؛
•منتدى استشاري شامل لالجئين على المستوى الوطني  -تشترك في رئاسته الحكومة (حيثما أمكن ذلك) وممثل المفوضية  -ويركز
على االستجابة الشاملة لالجئين؛
•منسق لشؤون الالجئين تابع للمفوضية لقيادة وتنسيق االستجابة متعددة القطاعات وضمان مشاركة قادة القطاعات وجميع الجهات
الفاعلة على المستوى الميداني .يُدعم هذا الدور من قِبَل فريق عمليات متعدد القطاعات يتمتع بالخبرة والقدرة على تيسير تقييم
االحتياجات والتخطيط والرصد واإلبالغ وإدارة المعلومات عبر جميع القطاعات؛
•فريق عمل لحماية الالجئين بقيادة المفوضية يكون مسؤوالً عن تنسيق خدمات الحماية وتعميم الحماية في جميع القطاعات التشغيلية
األخرى؛
•قطاعات تقديم الخدمات ،بقيادة الوزارات الحكومية التنفيذية و /أو يشارك في قيادتها الشركاء و /أو مفوضية األمم المتحدة لشؤون
الالجئين .يجب أن ترتبط القطاعات بآليات التنمية التي تقودها الحكومة ،إن أمكن؛
•الترتيبات بشأن التنسيق والتنفيذ القطاعي مع العديد من الشركاء المحتملين لضمان استجاب ٍة يمكن التنبؤ بها .قد ترغب الوكاالت في
االعتماد على موارد المجموعة العالمية لدعم تقديم الخدمات.

 13المصدر4425-a25b-70a7113ae984-2C+Refugee+Coordination+Model/f708c1c6-f644%UNHCR/53527/https://cms.emergency.unhcr.org/documents/11982 :
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أوضاع مختلطة
يتكيف نموذج التنسيق مع الالجئين مع األوضاع التي توجد فيها هياكل مجموعات ،وذلك لتنسيق النُّ ُهج وتقليل االزدواجية .يتوسّع النموذج
أو يتقلص حسب خصائص الوضع (أي حجم حالة الطوارئ ،والمواقع الجغرافية للسكان المتضررين ،والقدرة على تلبية احتياجات
الالجئين).
هناك ست نقاط أساسية للتفاعل بين نموذج تنسيق الالجئين ونظام المجموعات:
•في جميع الحاالت ،على مستوى القيادة ،يتحمل ممثل المفوضية مسؤولية جهود المناصرة مع الحكومة ال ُمضيفة ويتعاون بشكل وثيق
مع المنسق المقيم /منسق الشؤون اإلنسانية ( .)RC/HCكعضو ن ِشط في الفريق القُطري اإلنساني ( ،)HCTتتضمن المسؤوليات
إطالع الفريق بانتظام على سير عملية الالجئين.
•سيقود الممثل عملية التخطيط االستراتيجي بشأن الالجئين مع الشركاء ،معتمدا ً على الفريق القُطري اإلنساني ،بما في ذلك مكتب
تنسيق الشؤون اإلنسانية ( ،)OCHAلضمان االتساق مع االستجابة اإلنسانية األوسع.
ضا جز ًءا من منتدى التشاور األوسع بشأن االستجابة الشاملة لالجئين.
•سيُمثّل الفريق القُطري اإلنساني أي ً
•سيضمن ُمنسّق شؤون الالجئين وفريق العمليات متعدد القطاعات التنسيق الفعال من خالل تبادل المعلومات مع منتديات التنسيق بين
المجموعات ،ودعم تنفيذ دورة البرنامج اإلنساني ،وتعميم الحماية عبر المجموعات /القطاعات.
استراتيجية التعليم لمفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين
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نظرا
تُسهم استراتيجية التعليم للمفوضية ،والتي نُشرت في أيلول /سبتمبر  ،2019بشك ٍل مباشر في الميثاق العالمي بشأن الالجئينً .
للتطور السريع ألزمات الالجئين ،يُع ّد هذا الميثاق وثيقة حيّة تتوفر عبر اإلنترنت منذ نهاية عام  ،2019ويجري تنقيحه دوريًا بإضافة
ممارسات واعدة ودراسات حالة وروابط لتوجيهات جديدة ،وما إلى ذلك.
تهدف االستراتيجية إلى أن تكون موردا ً للممارسين لمعرفة كيفية تعا ُمل الجهات األخرى مع العوائق المستمرة أمام تعليم الالجئين .كما
تهدف إلى جسر الفجوة بين التنموي واإلنساني.
األهداف االستراتيجية الثالثة لتعليم الالجئين  2030هي:
 .1تعزيز اإلدماج العادل والمستدام في أنظمة التعليم الوطنية لالجئين ،وطالبي اللجوء ،والعائدين ،وعديمي الجنسية ،والنازحين داخليًا؛
 .2تعزيز البيئات اآلمنة والتمكينية التي تدعم التعلم لجميع الطالب ،بغض النظر عن الوضع القانوني أو الجنس أو اإلعاقة؛
 .3تمكين المتعلمين من استخدام تعليمهم لتحقيق مستقبل مستدام".
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 14مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين ( )2019تعليم الالجئين  .2030استراتيجية إلدماج الالجئين
 15مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين ( )2019تعليم الالجئين  .2030استراتيجية إلدماج الالجئين ,ص16 .
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تعمل المفوضية لتحقيق نتائج ذات صلة مباشرة بالمساواة بين الجنسين:
•نتيجة متوقّعة  :2.2بيئات تعلّم آمنة  -ويشمل ذلك التركيز على اإلبالغ عن العنف القائم على النوع االجتماعي المرتبط بالمدرسة،
والطرق اآلمنة إلى المدرسة ،وتمكين مشاركة اإلناث؛
•نتيجة متوقّعة  :3.2تتمتع الفتيات والنساء بفرص متكافئة وبإمكانية الوصول إلى التعليم ،والعمل ،والتمثيل المجتمعي ،والقيادة -
ويشمل ذلك البرامج القائمة على تحليالت النوع االجتماعي المضمنة في تخطيط قطاع التعليم ،والمساواة مع الفتيان في االلتحاق
واإلكمال في جميع مراحل التعليم ،والقوى العاملة ،والمدارس اآلمنة ،والوصول العادل إلى الموارد المنزلية والوقود المستدام.
مبادرة التعليم ال يمكنه االنتظار ()ECW
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صندوق مبادرة التعليم ال يمكنه االنتظار ( )ECWهو أول صندوق عالمي مخصص للتعليم في حاالت الطوارئ واألزمات الممتدة.
يدعم الصندوق مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين وتدخالت مجموعة التعليم.
أُنشئت مبادرة التعليم ال يمكنه االنتظار أثناء انعقاد القمة اإلنسانية العالمية لعام  2016من قِبَل الجهات الفاعلة الدولية اإلنسانية
واإلنمائية ،إلى جانب المانحين من القطاعين العام والخاص .تهدف المبادرة إلى المساعدة في إعادة وضع التعليم كأولوية على جدول
األعمال اإلنساني ،وتدشين نهج يتميز بتعاون أكبر بين الجهات الفاعلة على األرض ،وتعزيز التمويل اإلضافي لضمان أن يلتحق كل
طفل وشاب متأثر باألزمة بالمدرسة ويتعلم.
تدعم نافذة االستثمار األولى لالستجابة للطوارئ التابعة لصندوق مبادرة التعليم ال يمكنه االنتظار برام َج التعليم على الفور في األزمات
المفاجئة أو المتصاعدة.
تعالج نافذة االستثمار لعدة السنوات لتعزيز الصمود التابعة للصندوق االحتياجات طويلة األجل من خالل برامج مشتركة متعددة السنوات
في األزمات الممتدة ،ما يم ّكن الجهات الفاعلة اإلنسانية واإلنمائية من العمل معًا لتقديم نتائج التعليم الجماعي في خمسة مجاالت ذات
أولوية:
ومستمرا؛
•الوصول :التأكد من أن األطفال المتأثرين باألزمة يتلقون تعلي ًما عالي الجودة
ً
•اإلنصاف والمساواة بين الجنسين :عدم ترك أي شخص يتخلف عن الركب ،وضمان توفير الوصول إلى األطفال األكثر ضعفًا ،بما
في ذلك الفتيات واألطفال ذوي اإلعاقة؛
•االستمرارية :التأكد من بقاء األطفال في المدرسة إلى أن يُكملوا تعليمهم؛
•الحماية :التأكد من أن المدارس ومراكز التعلم توفر بيئة آمنة وواقية وتعزز التعافي لألطفال المتأثرين باألزمات؛
•الجودة :تحسين نتائج التعلم من خالل التركيز على المناهج وقدرات المعلمين ومواد التعلم.

 16المصدر :موقع مبادرة "التعليم ال يمكنه االنتظار ( )ECWعلى الويب نبذة عن المبادرة"
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األولي لتطوير وتنفيذ مثل هذه البرامج من خالل شركاء مختارين ،يهدف صندوق مبادرة التعليم ال يمكنه االنتظار إلى
بتوفير التمويل ّ
تحفيز استثمارات أوسع من الجهات المانحة العالمية والداخلية في التعليم في حاالت الطوارئ .تدعم النافذة الثالثة لالستثمار التابعة
للصندوق ،وهي وسيلة التعجيل ،البحث وجمع البيانات لتعزيز أفضل الممارسات والنهوض باالبتكار ونتائج التعلم والتدخالت التي
تستهدف النوع االجتماعي في التعليم في حاالت الطوارئ.
سياسة النوع االجتماعي لمبادرة التعليم ال يمكنه االنتظار
تساعد استثمارات صندوق مبادرة التعليم ال يمكنه االنتظار في معالجة تأثير عدم المساواة على تكافؤ الفرص للفتيات والفتيان والشباب
في الحصول على التعليم الشامل والجيد والتمتع به .كما تسعى االستثمارات إلى معالجة األسباب الجذرية للتمييز القائم على النوع
17
االجتماعي في حاالت الطوارئ.
في إطار رؤية المؤسسة ورسالتها ،تتمثل رؤية سياسة المساواة بين الجنسين في ضمان االستفادة من استثمارات صندوق مبادرة التعليم
ال يمكنه االنتظار في اتخاذ اإلجراءات الفعالة والمساهمة في االستراتيجيات ال ُمنسّقة التي تضمن وتتجاوز متطلبات تحقيق التكافؤ بين
تكرس عدم المساواة التاريخية
الجنسين في مجال االلتحاق بالمدارس .تسعى الرؤية أي ً
ضا إلى معالجة معايير النوع االجتماعي التي ّ
واالجتماعية والثقافية التي تمنع الفتيات والفتيان والشباب من الوصول إلى التعليم الجيد واالستفادة منه على قدم المساواة.
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ستتحقق رؤية السياسة من خالل األهداف التالية:
1.تأكد من أن جميع الفتيات والفتيان والشباب المتأثرين بحاالت الطوارئ واألزمات الممتدة يمكنهم التعلم على قدم المساواة مجانًا ،مع
االلتزام الوطني والمحلي تجاه التثمين المتساوي لتعليم الفتيات والفتيان بغض النظر عن العمر ،واإلعاقات ،والجغرافيا ،والعقيدة،
وال ِعرق ،والتوجه الجنسي ،والوضع 19 ،والنزوح /انعدام الجنسية؛
2.تأكد من أن التعلم يجري في أمان وبدون خوف ،مع تحديد جميع أشكال العنف القائم على النوع االجتماعي المرتبط بالمدرسة
والتعامل معها ،بما في ذلك التن ّمر وانعدام األمن المتعلق ،على سبيل المثال ال الحصر ،بالهجمات على التعليم التي يواجهها الفتيان
والفتيات عند التعلم في حاالت الطوارئ واألزمات الممتدة؛
ّ ٍ 3.
عزز أنظمة التعليم وطرق التربية التي تسعى إلى تمكين الفتيات والفتيان على قدم المساواة من خالل تغيير معايير النوع االجتماعي
20
وما يتبعها من أدوار للنوع االجتماعي ت ُح ّد من إدراك الفتيات والفتيان والشباب إلمكاناتهم الكاملة.
ترتكز سياسة النوع االجتماعي لمبادرة التعليم ال يمكنه االنتظار على إطار المساءلة الذي يضع المعايير الدنيا لتعميم مراعاة النوع
االجتماعي:
ُجرى تحليل النوع االجتماعي كجزء من تحليل االحتياجات وإرشاد عملية التصميم.
•ي َ
تصور البرنامج المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
•يُع ِ ّمم
ُّ
•يجب دمج مؤشرات أداء النوع االجتماعي في جميع أطر الرصد والتقييم للمنح.
•تُض ّمن المساواة بين الجنسين واستراتيجيات تمكين المرأة في البرامج ،بهدف إحداث تغيير تحويلي في عالقات النوع االجتماعي.

17
18
19
20

مبادرة التعليم ال يمكنه االنتظار ( )ECW) (2019سياسة النوع االجتماعي ،ص .1
مبادرة التعليم ال يمكنه االنتظار (" )ECW) (2018استراتيجية المساواة بين الجنسين  ،"2021-2018ص.4 .
غالبًا ما يُحظر على األمهات المراهقات ،واألطفال اليتامى أو ال ُمتخلّى عنهم ،واألطفال المقيمين في مؤسسات الرعاية ،على سبيل المثال ،التمتع بحقوقهم التعليمية الكاملة ،بما في ذلك في حاالت الطوارئ واألزمات الممتدة.
مبادرة التعليم ال يمكنه االنتظار ( )ECW) (2019سياسة النوع االجتماعي ،ص .4
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مؤشرات األداء لمبادرة التعليم ال يمكنه االنتظار ( )ECWبشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
يجب دمج مؤشرات الحد األدنى اإللزامية التالية لألداء لمبادرة التعليم ال يمكنه االنتظار ( )ECWفي جميع أطر عمل الرصد
والتقييم الخاصة بالمنح ،وفق تركيز ونطاق المنح الصادرة.
•"لكل المنح  -يُطبق المستفيدون من المنحة مؤشر النوع االجتماعي مع العمر ( )GAMللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت
قترح .ستُقدّم مؤشرات حول
( )IASCعلى ال ُمقترحات وينشرون التقرير الذي يقومون بإعداده ضمن إجراءات تقديم ال ُم َ
كيفية رصد مؤشر النوع االجتماعي مع العمر طوال فترة تنفيذ المنحة .ما لم يكن ذلك ممكنًا ،بالنسبة لمنح االستجابة األولى
للطوارئ ( ،)FERسيُطبّق مؤشر النوع االجتماعي مع العمر ( )GAMبعد  60يو ًما من تحرير األموال.
•جميع المنح  -يجب تفصيل جميع مؤشرات الوصول إلى التعليم ،واالستمرار فبه ،وترك المدرسة ،وحضور المدرسة
في المنحة حسب الجنس والعمر واإلعاقة .إذا لم يتيسر ذلك ،ينبغي تقديم المبررات ،والتي يتعيّن اعتمادها من ِقبَل أمانة
مبادرة التعليم ال يمكنه االنتظار (.)ECW
صلةً حسب الجنس ،ونسبة النساء.
دربين ،مف ّ
•جميع المنح  -عدد المعلمين واإلداريين ال ُم َّ
•جميع المنح  -نسبة المدارس /بيئات التعلم المدعومة من مبادرة التعليم ال يمكنه االنتظار ( )ECWوالتي تستوفي معايير
بيئة التعلم اآلمنة كما هو موضح في المعايير الدنيا للشبكة المشتركة بين الوكاالت للتعليم في حاالت الطوارئ (INEE
 )MSوإرشادات ِمنَح مبادرة التعليم ال يمكنه االنتظار ( ،)ECWبما في ذلك القضايا المتعلقة بالحد من مخاطر
الكوارث ،واإلعاقة والنوع االجتماعي.
•جميع المنح  -عدد الشراكات مع المنظمات غير الحكومية النسائية ،والمنظمات غير الحكومية الدولية الوطنية /اإلقليمية/
العالمية ،والشبكات العاملة على تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات (.)GEEWG
•حيثما ينطبق ذلك  -تُح ّدِد خطط االستجابة اإلنسانية واالستجابة لالجئين ،وسياسة /خطة قطاع التعليم آليات الوقاية
واالستجابة الالزمة للتصدي للعنف القائم على النوع االجتماعي في المدارس وحولها؛
•حيثما ينطبق ذلك  -عدد المراحيض المراعية العتبارات النوع االجتماعي التي أُنشئت أو أُعيد تأهيلها؛
•حيثما ينطبق ذلك  -عدد مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية ( )WASHفي المدرسة التي تراعي إدارة
النظافة الصحية أثناء الطمث ()MHM؛
•حيثما ينطبق ذلك  -نسبة األطفال المدعومين من مبادرة التعليم ال يمكنه االنتظار ( )ECWدون سن الخامسة والذين يسيرون
صلة حسب الجنس والعمر واإلعاقة".
على المسار الصحيح من حيث الصحة والتعلم والرفاهية النفسية االجتماعية ،مف ّ
المصدر :مبادرة التعليم ال يمكنه االنتظار ()ECW) (2019إطار المساءلة لسياسة مبادرة التعليم ال يمكنه االنتظار بشأن
المساواة بين الجنسين  ,،2021-2019ص16-15 .

راجع الجداول الزمنية في الملحق  9.3لتحديد كيف يتعامل التخطيط والتنفيذ بمبادرة التعليم ال يمكنه االنتظار ( )ECWمع البنية
اإلنسانية ال ُمنسّقة.
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في حاالت األزمات ،تهدف الشراكة العالمية للتعليم ( )GPEإلى استعادة خدمات التعليم بسرعة مع وضع األساس لتحقيق أهداف التعليم
على المدى الطويل.
يرسم تخطيط التعليم في المرحلة االنتقالية نه ًجا منسقًا بين شركاء التنمية والشركاء في المجال اإلنساني بالتزامن مع تجاوز البلد األزمة.
سرع دع ًما سريعًا للبلدان التي تكون في حاجة ماسة إلى ضمان استمرار تعليم األطفال خالل األزمة.
يوفر التمويل المرن وال ُم َّ
ً
سرعا ً في غضون ثمانية أسابيع للتدخالت الحاسمة مثل المالجئ المؤقتة ،وبناء الفصول
تنفق الشراكة العالمية للتعليم ()GPE
تمويل ُم َّ
الدراسية ،والوجبات المدرسية ،واللوازم المدرسية ،ومدفوعات المعلمين ،والمنح المدرسية.
تخصص الشراكة العالمية للتعليم  %60من تمويلها للبلدان الشريكة المتضررة من الهشاشة والصراع .تتسم ِمنَح الشراكة العالمية للتعليم
بالمرونة ،ويمكن تعديلها بحيث تسمح للبلدان باالنتقال بسهولة من حالة الطوارئ إلى التنمية طويلة األجل.
تساعد الشراكة العالمية للتعليم البلدان على التأهب لحاالت الطوارئ أثناء التخطيط للتعليم طويل األجل .يتضمن ذلك توفير اإلمكانيات
إلبقاء األطفال في المدرسة حتى أثناء حاالت الطوارئ.

تعمل الشراكة العالمية للتعليم ( )GPEمع مبادرة التعليم ال يمكنه االنتظار ( )ECWومفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين
ضا على تسهيل
( ،)UNHCRوالشركاء اآلخرين لضمان أن يكون دعم التعليم أثناء األزمات متكامالً .تعمل الشراكة العالمية للتعليم أي ً
الحوار بين الجهات الفاعلة في مجال التنمية والعمل اإلنساني في العديد من البلدان  -مثل بنغالديش وبوروندي وجمهورية إفريقيا
الوسطى وتشاد والصومال وجنوب السودان واليمن  -وذلك لتحسين الروابط والتخطيط المشترك بين الجهود اإلنسانية وجهود التنمية
طويلة األجل وتجنّب تشتّت الجهود في مجال تخطيط التعليم وتمويله.
نهج الشراكة العالمية للتعليم بشأن النوع االجتماعي

22

نصفة والمستجيبة للنوع االجتماعي من أجل تحسين النتائج في الوصول
تدعم الشراكة العالمية للتعليم االستثمارات القُطرية في األنظمة ال ُم ِ
واالستبقاء والتعلم لجميع الفتيات والفتيان ،وذلك من خالل:
•تقديم المنح لتنفيذ خطط التعليم التي تعزز المساواة بين الجنسين وتك ّمل االستثمارات المحلية في المساواة بين الجنسين .تستخدم
الشراكة العالمية للتعليم نموذج الشراكة القائم على النتائج للعمل مع البلدان النامية لتحديد أولويات التخطيط واإلنفاق على تعليم
الفتيات طوال الدورة التعليمية لتحقيق المساواة بين الجنسين؛
•تعزيز خطط قطاع التعليم المستجيبة للنوع االجتماعي؛
•تبادل المعرفة واالبتكار ( )KIXالذي يركز على تنمية القدرات وتبادل المعرفة ،واألدلة والتقييم ،وتحديد البرامج التجريبية المبتكرة
مع إمكانية التوسع؛
•معالجة العنف القائم على النوع االجتماعي المرتبط بالمدرسة؛

 21المصدر :الشراكة العالمية للتعليم ( )2019دعم البلدان المتضررة من الهشاشة والصراع
ُ 22مقتبَس من موقع الشراكة العالمية للتعليم على الويب "ماذا نفعل :المساواة بين الجنسين"
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صلة حسب النوع االجتماعي وتدعم الحكومات إلنشاء أنظمة
•رصد النتائج وتحليلها :تجمع الشراكة العالمية للتعليم البيانات المف ّ
بيانات للكشف عن عدم المساواة؛
•جهود المناصرة العالمية  -على المستويين العالمي واإلقليمي ،تعمل الشراكة العالمية للتعليم مع مجموعة واسعة من الشركاء عبر
القطاعات لحشد الدعم السياسي لتعليم الفتيات والمساواة بين الجنسين.
راجع الجداول الزمنية في الملحق  9.3لتحديد كيف يتعامل التخطيط والتنفيذ في الشراكة العالمية للتعليم مع البنية اإلنسانية ال ُمنسّقة.
الشبكة المشتركة بين الوكاالت للتعليم في حاالت الطوارئ ()INEE
الشبكة المشتركة بين الوكاالت للتعليم في حاالت الطوارئ ( )INEEهي شبكة عالمية مفتوحة من األعضاء الذين يعملون معًا في إطار
نصف .توفر الشبكة المعايير الدنيا العالمية
عمل إنساني وتنموي لضمان حق جميع األفراد في الحصول على تعليم جيد وآمن ومالئم و ُم ِ
للتعليم في حاالت الطوارئ.
معيارا ،يصحب ك ٌل منها
يتألف دليل المعايير الدنيا للشبكة المشتركة بين الوكاالت للتعليم في حاالت الطوارئ ( )INEE MSمن 19
ً
إجراءات رئيسية ومذكرات توجيهية .يهدف الدليل إلى تعزيز جودة التأهب واالستجابة والتعافي في مجال التعليم ،وتعزيز الوصول إلى
فرص التعلم اآلمنة وذات الصلة ،وضمان ال ُمساءلة في تقديم هذه الخدمات.
ص ّممت التوجيهات الواردة في دليل المعايير الدنيا لشبكة  INEEلالستخدام في االستجابة لألزمات في مجموعة من األوضاع ،بما في
ُ
ذلك الكوارث الناجمة عن األخطار الطبيعية والصراعات ،والحاالت المفاجئة والحاالت بطيئة الظهور ،وحاالت الطوارئ في البيئات
ضرية.
الريفية والح َ
تتضمن المذكرة التوجيهية بشأن النوع االجتماعي  :من الشبكة المشتركة بين الوكاالت للتعليم في حاالت الطوارئ ( )INEEومبادرة
األمم المتحدة لتعليم الفتيات ( )UNGEIاستراتيجيات لضمان تمتع الفتيات والفتيان والنساء والرجال في سياقات النزاع واألزمات على
قدم المساواة بالحماية ونتائج التعلم التي يمكن أن يوفرها التعليم الجيد .تتض ّمن المذكرة توجيهات حول كيفية تنفيذ المعايير الدنيا للشبكة
المشتركة بين الوكاالت للتعليم في حاالت الطوارئ ( )INEE MSبصورة مستجيبة للنوع االجتماعي.
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المرحلة

خرج)
النشاط (ال ُم َ

األطراف المسؤولة

تقييم االحتياجات /مراجعة البيانات الثانوية ،يجري تحديثها بانتظام

•تقييم المخاطر

•ال ُمساءلة أمام السكان المتضررين

•استراتيجية التدخل (تلبية االحتياجات ،التواؤم مع نتائج مبادرة التعليم ال يمكنه
االنتظار ( ،)ECWاستخدام مؤشر النوع االجتماعي مع العمر ( )GAMللجنة
الدائمة المشتركة بين الوكاالت ( ،)IASCالمعايير الدنيا للشبكة المشتركة بين
الوكاالت للتعليم في حاالت الطوارئ ()INEE MS

•آليات التنسيق

•االستجابة حتى اآلن

•االستعراض العام الحتياجات التعليم

إذا تمت الموافقة على المذكرة المفاهيمية ،ينبغي تطوير مقترح االستجابة األولى للطوارئ
( )FERلمبادرة التعليم ال يمكنه االنتظار ()ECW

(مذكرة مفاهيمية لمبادرة التعليم ال يمكنه االنتظار)

مبادرة التعليم ال يمكنه االنتظار ( :)ECWمذكرة مفاهيمية بشأن االستجابة األولى
للطوارئ ()FER

منحة االستجابة السريعة

مجموعة التعليم

طلب الحصول على منحة من الصندوق المركزي الستجابة الطوارئ ( )CERFالتابع
لمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ()OCHA

(التقييم السريع متعدد القطاعات ( )MIRAال ُمكيّف)

(تحليل الوضع)

مراجعة البيانات الثانوية

التقييم المشترك :جمع البيانات األولية

(تقرير التقييم السريع متعدد القطاعات ())MIRA

صلة المشتركة بين القطاعات (باستخدام إطار التحليل المشترك بين
التقييمات المف ّ
القطاعات ( ،))JIAFالعواقب اإلنسانية ،األشخاص المحتاجون ،تصنيف الشدة ،تحليل
المخاطر ،رصد الوضع /االحتياجات

التحليل القطاعي في هذه المرحلة اختياري.

العرض على الفريق القُطري اإلنساني ()HCT

( - HNOاالستعراض العام لالحتياجات اإلنسانية)

(مقترح االستجابة األولى للطوارئ ( )FERلمبادرة التعليم ال يمكنه االنتظار ()ECW
> أسبوعان.

الحكومة ،المجتمع المدني ،المنظمات غير الحكومية ،القطاع الخاص ،فاعلو الخير

مبادرة التعليم ال يمكنه االنتظار ( )ECWوالجهات الفاعلة في مجال التعليم

فريق عمل النوع االجتماعي في العمل اإلنساني ()GiHA

المجموعات وفريق التنسيق التابعون للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت ()IASC

مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين ()UNHCR

مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ()OCHA

الحكومة ،المجتمع المدني ،المنظمات غير الحكومية ،القطاع الخاص ،فاعلو الخير

المجموعة؛ فريق عمل التعليم في حاالت الطوارئ؛ فريق التعليم المحلي ()LEG؛
مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين ()UNHCR؛ الشراكة العالمية للتعليم ()GPE؛
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الجهات الفاعلة في مجال التعليم

فريق التعليم المحلي ()LEG
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مواصلة دورة البرمجة
اإلنسانية ()HPC

حدّد العواقب اإلنسانية ذات األولوية لمعالجتها

الفريق القُطري للشؤون اإلنسانية ( )HCTالتابع لمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية
()OCHA

حدّد المجموعات السكانية والمناطق الجغرافية التي يجب إعطاؤها األولوية في خطة
االستجابة اإلنسانية (( )HRPاألشخاص المحتاجون)

يجب تفصيل البيانات حسب الفئات السكانية ،والعمر ،والجنس ،واإلعاقة

الحكومة ،المجتمع المدني ،المنظمات غير الحكومية ،القطاع الخاص ،فاعلو الخير

المجموعة؛ فريق عمل التعليم في حاالت الطوارئ؛ فريق التعليم المحلي ()LEG؛
مفوضية شؤون الالجئين ()UNHCR؛ الشراكة العالمية للتعليم ()GPE؛ مبادرة التعليم
ال يمكنه االنتظار ()ECW

الجهات الفاعلة في مجال التعليم

الحكومة ،المجتمع المدني ،المنظمات غير الحكومية ،القطاع الخاص ،فاعلو الخير

مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين ()UNHCR

تحليل خيارات االستجابة وصياغة األهداف االستراتيجية

تحديد المؤشرات

المجموعات وفريق التنسيق التابعون للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت ()IASC

التنسيق مع القطاعات األخرى

(استراتيجية التعليم

سرع من الشراكة العالمية للتعليم ()GPE
(يمكن الموافقة على مقترحات بالدعم ال ُم َّ
(نظريًا))

دعم المجموعة من مشروع القدرات االحتياطية في مجال النوع االجتماعي
( ،)GenCapإذا ُ
طلب ذلك

مجموعة التعليم /مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين /فريق التعليم المحلي ()LEG
(مبادرة التعليم ال يمكنه االنتظار ( /)ECWالشراكة العالمية للتعليم ( )GPEكمانحين) -
صياغة األهداف المحدّدة للخطة االستراتيجية

تحديد نهج االستجابة

تحديد مؤشرات ال ُمخرجات (على مستوى المجموعة) ،ومؤشرات النتائج (على المستوى
المشترك بين القطاعات) لكل هدف استراتيجي وكل هدف محدد في خطة االستجابة
اإلنسانية (.)HRP

مراجعة األهداف اإلستراتيجية ومتطلبات الرصد والموفقة عليهاا

مقترح برنامج متعدد السنوات للصمود ( )MYRPلمبادرة التعليم ال يمكنه االنتظار
(( )ECWومقترح الشراكة العالمية للتعليم ()))GPE

قم بصياغة األنشطة وتقدير تكلفة الخطة

تعبئة الموارد

تعريف حدود االستجابة اإلنسانية ،فضالً عن أوجه التكامل مع الخطط األخرى (االرتباط
بين التنمية والصمود)
تعبئة الموارد
المراجعة والتقييم التشغيليان بواسطة األقران

التنفيذ والرصد

سياق التنمية

يجري تحديثها /رصدها
بانتظام

سنة  -سنتان

 3سنوات

سنويا ً
وفي نهاية فترة خطة
قطاع التعليم

خرج)
النشاط (ال ُم َ

التخطيط على المستوى الوطني وتنفيذ استراتيجيات الحد من الفقر /وثائق
الرؤية /الخطط متوسطة األجل ،إلخ.

(الخطط الوطنية

خرج)
النشاط (ال ُم َ

األطراف المسؤولة
الحكومة الوطنية
المانحون

العمليات ،والتحليل ،والتخطيط على مستوى قطاع التعليم

عمليات الشراكة العالمية للتعليم ()GPE

الخطط القطاعية)

تقييم خطة قطاع التعليم
اعتماد خطة قطاع التعليم
الحكومة تتبنّى خطة قطاع التعليم

المجتمع المدني ،وما إلى ذلك.

اللجنة التوجيهية لقطاع التعليم
الشراكة العالمية للتعليم ()GPE

 - ESPخطة قطاع التعليم

فريق التعليم المحلي (( )LEGتقوده الحكومة)

خطة قطاع التعليم

األولي حول متطلبات نموذج التمويل
الحوار ّ
(منحة تطوير خطة قطاع التعليم من الشراكة العالمية للتعليم ()GPE

(منحة تطوير خطة قطاع التعليم من الشراكة العالمية للتعليم ()GPE

منحة تطوير البرنامج من الشراكة العالمية للتعليم ())GPE

تنفيذ خطة قطاع التعليم

رصد خطة قطاع التعليم؛ مراجعة مشتركة لقطاع التعليم ()JESR
سنوياً /مرتين كل سنة

منحة تطوير البرنامج من الشراكة العالمية للتعليم ())GPE
اللجنة التوجيهية لقطاع التعليم
فريق التعليم المحلي ()LEG

تنفيذ ورصد منحة الشراكة العالمية للتعليم ()GPE

التقييم

صل دورة التحليل والتخطيط لقطاع التعليم
توا ُ

(تقييم قطاع التعليم)

الشراكة العالمية للتعليم ()GPE

فريق التعليم المحلي ()LEG

اإلبالغ والدروس المستفادة بشأن المنحة

تقارير المراجعة المشتركة لقطاع التعليم ()JESR

فريق التقييم الخارجي
اللجنة التوجيهية لقطاع التعليم
الشراكة العالمية للتعليم ()GPE

/EduCannotWait
/EduCannotWait
/educationcannotwait
The global fund for eduation in emergencies

/educannotwait
educationcannotwait.org
info@educationcannotwait.org

Education Cannot Wait (ECW)مبادرة التعليم ال يمكنه االنتظار
c/o UNICEF
3 United Nations Plaza
New York, NY 10017
United States of America

/UNGEI
/UNGEI
/ungei
/ungirlseducation
ungei.org

United Nations Girls’ Education Initiative (UNGEI) مبادرة األمم المتحدة لتعليم الفتيات
3 United Nations Plaza
New York, NY 10017
United States of America

info@ungei.org

/ineetweets
/INEEnetwork
/inee-network
inee.org
info@inee.org

)INEE( الشبكة المشتركة بين الوكاالت للتعليم في حاالت الطوارئ
c/o International Rescue Committee
East 42nd Street 12th 122
New York, NY 10168
United States of America

