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ورغم أن “التنسيق” قد يبدو نظرياً، فإنه يف واقع األمر   
ينطوي عىل عواقب بالغة الوضوح، كما يوضح هذا وفًقا لما 

يبينه هذا التقرير واألعمال الكاملة لمشروع الشركاء العالميين 
Global Partners. يُعتبر التنسيق الفعال أمرًا حاسًما 

لمساعدتنا للجهات المعنية من أجل: وضع فهم مشترك 
لالحتياجات؛ وتجنب تكرار الجهود؛ وتحديد الفجوات الهامة 

يف االستجابات التعليمية وتغطيتها- وال سيما للوصول إىل 
األطفال األكثر ضعًفا وتهميًشا؛ وتقديم استجابات منسقة 

ومتسقة ومتعاونة ومستدامة.

ومن النتائج الحاسمة اليت خلص إليها المشروع أن   
هناك دليل عىل العالقة بين “التنسيق الجيد” وبين تحقيق 

نتائج تعليمية أفضل- ال سيما فيما يتعلق بالوصول إىل 
التعلييبم واستمراره وحمايته. يُعد التنسيق الفعال بمثابة 

العمود الفقري الذي يجعل االستجابات التعليمية الشاملة 
المتمركزة حول اإلنسان أمرًا ممكنًا. من منطلق زيادة 

المسائلة تجاه األطفال والشباب والمجتمعات المتضررة 
من األزمات، يتعين علينا تعزيز آليات تنسيق استجابتنا؛ 

من أجل تحقيق نتائج جماعية.

بالتزامن مع تطور األزمات لتصبح أكثر تعقيًدا وأطول أمًدا،   
يتعين أن تتطور جهودنا التنسيقية من أجل توقع احتياجات 

التعليم ومعالجتها. وكما تجىل يف دراسات الحالة اليت 
استرشد بها هذا التقرير، فقد نجحت الجهات المعنية 
بتقديم إعانة التعليم يف العديد من األزمات اإلنسانية 

المعقدة، يف استخدام آليات التنسيق؛ إلنهاء حاالت 
االنعزال القطايع والتكيف مع سياقات محددة. وتتضمن 

تلك السياقات: التعلم من استجابات الالجئين لمعالجة 
استجابات التشرد الداخيل؛ وربط التعليم بالقطاعات 

الرئيسية األخرى، المتمثلة يف، عىل سبيل المثال، حماية 
الطفل والنوع االجتمايع وسبل العيش؛ وتعزيز الروابط بين 

الجهات المعنية المحلية والوطنية واإلقليمية يف مجال 
التعليم من خالل اتباع نهج يشمل المجتمع بأسره؛ وتعزيز 

الترابط والمساعدة من أجل خلق عالقة تعاضد بين المعونة 
اإلنسانية واإلنمائية، ذات الصلة بمستوى المجتمعات 

المحلية وأنظمة التعليم الوطنية عىل حد سواء.

تمهيد    

نجز الكثير من العمل خالل العقود األخيرة إلصالح 
ُ
لقد أ  

قطاع المعونة. فلقد ُدعمت العديد من المبادرات 
البارزة ليك تتسم المعونة بقدر أكبر من التكامل وسهولة 

التوقع والكفاءة والمساءلة والتمحور حول اإلنسان. يشمل 
هذا: اإلصالح يف المجال اإلنساين ونهجه القائم عىل 
المجموعات؛ خطة2030للتنمية المستدامة وأهداف 

التنمية المستدامة السبعة عشر؛ الصفقة الكبرى والطريقة 
الجديدة لمبادرات العمل المنبثقة عن مؤتمر القمة 

العالمي للعمل اإلنساين؛ واالتفاق العالمي بشأن الالجئين؛ 
وإصالح األمم المتحدة، بقيادة األمين العام لألمم المتحدة 

أنطونيو جوتيريس.

ومن األمور المحورية يف هذه الجهود مباديئ التعاون   
والشراكة، مع إقرار مجتمع المعونة العالمي بأنه ال يمكن 
ألي جهة فاعلة واحدة أن تليب النطاق الكامل لالحتياجات 
بمفردها. يتجىل صحة ذلك اليوم أكثر من أي وقت مىض، 

حيث أن العالم يواجه نزاعات مسلحة متزايدة؛ وكوارث 
ناجمة عن تغير المناخ وتشريد قسري غير مسبوق؛ 

وأزمات إنسانية طويلة األمد؛ وأعداد قياسية من األشخاص 
المشردين قسرًا منذ الحرب العالمية الثانية؛ ومكاسب 

التنمية البشرية اليت تحققت بشق األنفس مهددة بوباء 
كوفيد-19 غير المسبوق.

كيف يمكننا مساعدة الجهات المعنية عىل التعاون بشكل   
أكثر فعالية لمواجهة هذه التحديات؟ يكمن جزء من اإلجابة 

يف كيفية تنسيق جهود المعونة. هذا ما أكده األمين 
العام لألمم المتحدة عند إطالق جهوده لتصحيح مسار 

نظام األمم المتحدة من اجل التنمية لتنفيذ خطة التنمية 
المستدامة لعام 2030: “نحن نتأخر بسبب عدم كفاية 

التنسيق والمسألة بشأن األنشطة المضطلع بها عىل نطاق 
المنظومة…. إن الكثير مما نفعله يشء يضرب بجذوره 

يف المايض وليس مرتبًطا بالمستقبل الذي نصبو إليه.”
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وعىل الرغم من هذه النجاحات، ما زال يتعين عمل الكثير   
إلزالة الحواجز النُُظمية اليت تفصل بين أنظمة التنسيق 
التعليمية العالمية والوطنية والمحلية الرئيسية. يويص 

هذا التقرير باتخاذ خطوات ملموسة إلحداث التغييرات 
الالزمة عىل نطاق مجتمع المعونة التعليمية عىل الصعيد 

العالمي؛ لمواجهة هذه التحديات. لم نعد نملك أي خيار 
آخر سوى التعاون عىل نحو أكثر فعالية إذا أردنا تحقيق 

الهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة، المتمثل يف ضمان 
التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع.

 ،Global Partners ومع انتهاء مشروع الشركاء العالميين  
من الملهم أن تواصل مجموعة التعليم العالمية، 

والمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، 
والشبكة المشتركة لوكاالت التعليم يف حاالت الطوارئ، 

العمل مًعا لتعزيز تنسيق التعليم يف حاالت الطوارئ، 
وإضفاء الطابع الرسمي عىل تعاونهم المستمر من 

خالل مبادرة تعزيز تنسيق التعليم يف حاالت الطوارئ. 
ولتحقيق التنسيق الحقييق، يجب أن نقر بدايًة بأننا 

محفزين للجهود الجماعية المبذولة. تأخذ القضية اليت 
نخدمها منحىن أكبر من أنفسنا أو مؤسساتنا. وقد مهد 

مشروع الشركاء العالميين Global Partners السبيل وحدد 
معايير هذا النهج اإليجايب.

ولتحقيق النجاح يف إنهاء حاالت االنعزال القطايع اليت   
تحول دون تنسيق المعونة وكفاءتها وخضوعها للمساءلة، 

فإن التغيير يجب أن يحدث أواًل يف أساليب عمل مؤسساتنا 
وتصرفاتنا الفردية. “كما قال غاندي، كن أنت التغيير الذى 
تريد أن تراه يف العالم”. فكلماته ليست مجرد مثل نبيلة، 
بل إنها توفر التوجيه األسايس لتحقيق التعاون والتنسيق 

الحقيقيين يف خدمتنا لصالح أولئك الذين تخلفوا عن الركب.

ياسمين شريف  
مدير  

منظمة التعليم ال يمكن أن ينتظر  
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 1    
 مقدمة

يعرض هذا التقرير التعلم والتوصيات المنبثقان عن   
مشروع الشركاء العالميين Global Partners، وهو عبارة عن 

مبادرة لتعزيز تنسيق التعليم يف حاالت الطوارئ. جمع 
مشروع الشركاء العالميين Global Partners بين مجموعة 

التعليم العالمية والمفوضية السامية لألمم المتحدة 
لشؤون الالجئين والشبكة المشتركة لوكاالت التعليم يف 

حاالت الطوارئ، بتمويل من منظمة التعليم ال يمكن أن 
ينتظر، إلجراء استعراض شامل لهياكل التنسيق والتخطيط 

واالستجابة الخاصين بالتعليم يف حاالت الطوارئ.

كان المشروع، الذي نُفذ يف الفترة من عام 2018 إىل   
عام 2020، بمثابة منتدى للحوار والتعاون المنهجي عىل 

المستوى العالمي بين مجموعة التعليم )اليت تشارك 
يف قيادتها منظمة أنقذوا األطفال واليونيسف( والمفوضية 

السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، مع تفويض كل 
منهما بالتنسيق يف الحاالت اإلنسانية وأوضاع الالجئين، 
والشبكة المشتركة لوكاالت التعليم يف حاالت الطوارئ، 

ويه شبكة خاصة بالتعليم يف حاالت الطوارئ مكونة 
من 16,000 عضو، واليت تتمثل مهامها يف عقد االجتماعات 

والتيسير وإدارة المعرفة. عىل حد علمنا، يعتبر هذا أول 
مشروع من نوعه، إذ يؤدي التنسيق القطايع والشبكة 

الفنية مًعا إىل العمل عبر االنقسامات الهيكلية والمؤسسية 
والتاريخية اليت يمكن أن تعرقل تقديم استجابة عالية 

الجودة للتعليم يف حاالت الطوارئ.

وتماشيًا مع الهدف االستراتيجي لمنظمة التعليم ال يمكن   
أن ينتظر لتحسين التخطيط المشترك للتعليم يف حاالت 

الطوارئ واالستجابة لألطفال يف األزمات، قدم تمويل هذا 
المشروع الدعم الذي تمس الحاجة إليه لتعزيز القدرات 

الخاصة بشركاء المشروع الثالثة، فضاًل عن الفرص المنظمة 
للحوار والتبادل والتعاون. عمل المشروع عىل كسر الحواجز 

ومساعدة الوكاالت الرائدة عىل فهم وجهات نظر بعضها 
البعض وطرق العمل. كما قدم المشروع للشركاء صورة 

كاملة عن معوقات التعليم يف حاالت الطوارئ وفرًصا 
للتنسيق المترابط لتلبية االحتياجات المعقدة لألطفال 

والشباب المتضررين من األزمات،1 وتعزيز أنظمة التعليم – 
وهو هدف أصبح أكثر إلحاًحا يف ضوء أزمة كوفيد-19.

يختتم مشروع الشركاء العالميين Global Partners يف   
عام 2020 بعالقة معززة بين شركاء المشروع، باإلضافة إىل 

ثالثة نواتج رئيسية. كان الناتج الرئييس للمشروع عبارة عن 
قاعدة أدلة جديدة جوهرية حول إطار عمل مفاهيمي 

يبحث يف “من” و“كيف” و“ماذا” لتنسيق التعليم يف 
حاالت األزمات. وكُلّف معهد التنمية الخارجية بإجراء بحث 

متعمق حول تنسيق التعليم يف حاالت الطوارئ. فقد 
وضع، منذ عام 2018، إطارًا تحليليًا بشأن تنسيق التعليم يف 
حاالت الطوارئ، وست دراسات حاالت قطرية لتوثيق تنسيق 
التعليم يف حاالت الطوارئ عمليًا، وتقريرًا تجميعيًا لتلخيص 

النتائج. باإلضافة إىل ذلك، يتوفر اآلن مستودع إلكتروين 
محدث ألدوات وموارد التعليم يف حاالت الطوارئ عىل 

موقع الشبكة المشتركة لوكاالت التعليم يف حاالت الطوارئ، 
بما يف ذلك مجموعة أدوات التعليم يف حاالت الطوارئ، 

وتقرير تحلييل حول استطالع أجرته الشبكة المشتركة 
لوكاالت التعليم يف حاالت الطوارئ حول استخدام 

توجيهات وأدوات التعليم يف حاالت الطوارئ. كما ساهمت 
المشاورات الرسمية وغير الرسمية مع منسيق مجموعة 

التعليم والفريق العامل المعين بتعليم الالجئين يف جميع 
مراحل المشروع يف فهمنا لتنسيق التعليم يف حاالت 

الطوارئ. وتوثق مجموعة األدلة هذه ألول مرة الجهات 
الفاعلة واألنظمة والعالقات الرئيسية المشاركة يف تنسيق 
التعليم يف حاالت الطوارئ يف أوقات األزمات، فضاًل عن 
الروابط مع قطاع التعليم األوسع عىل المستوى القطري.

وبُناءً عىل هذا التعاون العالمي واألدلة المستقاة حىت   
اآلن، تضمن ناتج المشروع الثاين بعثتين للدعم الفين إىل 

أمريكا الالتينية وإثيوبيا، قامت بها الفرق المشتركة مجموعة 
التعليم العالمية والمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون 

الالجئين والشبكة المشتركة لوكاالت التعليم يف حاالت 
الطوارئ عىل المستوى العالمي. ارتبطت هذه الزيارات 
ببعثات منظمة التعليم ال يمكن أن ينتظر اليت تحدث 

يف الوقت نفسه. ُخصصت البعثات لدعم الفرق القطرية 
اليت تتعامل مع قضايا تنسيق التعليم المحيل، مع التركيز 

عىل تيسير التعاون بين هياكل التنسيق وعمليات تمويل 
منظمة التعليم ال يمكن أن ينتظر.

1   
يستخدم هذا التقرير تعريفات األمم المتحدة لألطفال )شخص دون سن 18 عاًما( 

والشباب )من سن 15 إىل 24 عاًما(، مع التسليم بأنه قد يمكن تعريف الشباب بشكل 
مختلف عىل مستوى البلدان.

https://www.odi.org/publications/16945-strengthening-coordinated-education-planning-and-response-crises-analysis-framework
https://www.odi.org/publications/16945-strengthening-coordinated-education-planning-and-response-crises-analysis-framework
https://www.odi.org/publications/16741-strengthening-coordinated-education-planning-and-response-crises-synthesis-report
https://inee.org/
https://inee.org/collections/eie-toolkit
https://inee.org/resources/education-emergencies-guidance-and-tools-survey-results-and-analysis?utm_source=INEE+email+lists&utm_campaign=230205eac4-EMAIL_CAMPAIGN_2019_05_04_03_11_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_710662b6ab-230205eac4-25791567
https://inee.org/resources/education-emergencies-guidance-and-tools-survey-results-and-analysis?utm_source=INEE+email+lists&utm_campaign=230205eac4-EMAIL_CAMPAIGN_2019_05_04_03_11_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_710662b6ab-230205eac4-25791567
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يتمثل الناتج الثالث لهذا المشروع يف التعهد المشترك   
الذي قدمه شركاء مشروع Global Partners يف المنتدى 

العالمي لالجئين يف عام 2019، مع االلتزام بمواصلة العمل 
مًعا لتعزيز التنسيق من أجل تعليم الالجئين وجميع 

األطفال والشباب المتضررين من األزمات. لذلك، بينما ينتهي 
المشروع يف عام 2020، ستسمر الشراكة بين مجموعة 

التعليم العالمية والمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون 
الالجئين والشبكة المشتركة لوكاالت التعليم يف حاالت 

الطوارئ، وقد أعيد تسميتها باسم “مبادرة تعزيز تنسيق 
التعليم يف حاالت الطوارئ”.

يعرض هذا التقرير منظورًا فريًدا ومشتركًا حول تنسيق   
التعليم يف حاالت الطوارئ، الذي انبثق عن قاعدة أدلة 

المشروع والخبرة. وهو يركز عىل ما نراه تحديًا رئيسيًا 
للتنسيق يف العقد المقبل؛ أال وهو االنفصال الداخيل بين 
المشردين داخليًا وأنظمة تنسيق الالجئين – وبين أنظمة 
التنسيق اإلنسانية واإلنمائية، اليت يمكن أن يكون لها تأثيرًا 

سلبيًا عىل توقيت االستجابات اإلنسانية وفعاليتها وجودتها. 
وقد اعتُرف بمسألة أنظمة التنسيق المقّسمة لعدة 

سنوات. وعىل الرغم من إحراز تقدم يف بعض السياقات، 
فال يزال النهج المنعزل قائًما يف قطاع التعليم. إن جائحة 

كوفيد-19، اليت ظهرت وقت كتابة هذا التقرير واليت تؤثر 
عىل تعليم األطفال والشباب عىل المستوى الوطين، 

تزيد فقط من الحاجة الملحة إىل تعاون وتنسيق أفضل 
يف القطاع.

يهدف هذا التقرير إىل توفير أساس للتحول من أنظمة   
التنسيق اليت تعمل بشكل مستقل إىل تنسيق قطاع التعليم 

المترابط والمشترك، مما يحسن نتائج التعليم لألطفال 
والشباب المتضررين من األزمات. وهو يقدم الدليل المنبثق 
عن دراسات معهد التنمية الخارجية حول أنظمة التنسيق 

المقّسمة، باإلضافة إىل الممارسات الجيدة، ويختتم بخمس 
خطوات عملية نحو تغيير طرق العمل المنعزلة لدينا.

كنقطة أولية للتوضيح، يف حين أننا نويص باتباع نهج   
مشترك وتعاون متزايد بين أنظمة التنسيق، فإننا ندرك 

أيًضا ونحترم دور البنية اإلنسانية والواليات والحاجة إىل 
الحفاظ عىل خطوط واضحة للمساءلة المرتبطة بترتيبات 

التنسيق المختلفة. نحن ال نقترح نظاًما جديًدا، بل ندعو إىل 
طريقة جديدة للعمل وتعزيز وصول التعليم إىل الجميع 

واستدامته.

يستند التقرير إىل قاعدة األدلة المستقاة من تقارير معهد   
التنمية الخارجية والمشاورات مع مجموعة واسعة من 

أصحاب المصلحة وتحليل فريق المشروع وخبرته. يف 
حين يلخص التقرير التجمييع لمعهد التنمية الخارجية 
النتائج الرئيسية اليت توصل إليها البحث، فإن هذا التقرير 

يقدم تحلياًل موجًها نحو الممارسة وطريقة للميض قدًما 
يف الشراكة بين مجموعة التعليم العالمية والمفوضية 

السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين والشبكة المشتركة 
لوكاالت التعليم يف حاالت الطوارئ. ونأمل أن تعمل 

رسائله وتوصياته الرئيسية عىل إشراك شركائنا يف دعم هذه 
التغييرات عىل المستويين العالمي والمحيل.

ستتطلب النُُهج المشتركة بين أنظمة التنسيق التزام جميع   
أصحاب المصلحة، بما يف ذلك المشاركة النشطة وقيادة 

الشركاء الحكوميين والوكاالت القائدة للتنسيق ومنسيق 
التعليم يف حاالت الطوارئ عىل أرض الواقع والمنظمات 

غير الحكومية والمجتمع المدين والجهات المانحة. إحدى 
الرسائل الواضحة اليت تنبثق من هذا المشروع وقاعدة األدلة 

يه أن تحقيق هدف التعليم لعام 2030 -تعليم آمن وجيد 
لكل طفل وشاب- يتطلب منّا العمل مًعا بطرق منظمة 

ومتماسكة عىل نطاق القطاع. باختصار، نحن بحاجة إىل 
تجاوز خالفاتنا واالستمرار يف العمل.

 ©
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https://inee.org/blog/inee-pledges-strengthen-coordination-refugee-education
https://www.unhcr.org/global-refugee-forum.html
https://inee.org/blog/inee-pledges-strengthen-coordination-refugee-education
https://inee.org/blog/inee-pledges-strengthen-coordination-refugee-education
https://www.unhcr.org/global-refugee-forum.html
https://www.odi.org/publications/16741-strengthening-coordinated-education-planning-and-response-crises-synthesis-report
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التعليم يف حاالت الطوارئ  

نحن ندرك أنه مع زيادة المشاركة بين الجهات الفاعلة   
اإلنسانية واإلنمائية – عىل سبيل المثال، العمل مع 

الحكومات عىل تضمين الالجئين يف األنظمة الوطنية من 
المرحلة األوىل لألزمة- يمكن أن يكون مصطلح “التعليم يف 

حاالت الطوارئ” إشكاليًا. يستخدم هذا التقرير المصطلح 
انطالًقا من تعريف اإلطار االستراتيجي للشبكة المشتركة 
لوكاالت التعليم يف حاالت الطوارئ للفترة 2018 – 2023:

 “ فرص التعلم الجيدة والشاملة لجميع األعمار يف حاالت 
األزمات، بما يف ذلك تنمية الطفولة المبكرة والتعليم 

االبتدايئ والثانوي وغير الرسمي والتقين والمهين والتعليم 
العايل وتعليم الكبار. يوفر التعليم يف حاالت الطوارئ 

الحماية الجسدية والنفسية واالجتماعية والمعرفية اليت 
يمكن أن تحافظ عىل األرواح وتنقذها. تشمل حاالت 

األزمات الشائعة اليت يكون فيها التعليم يف حاالت الطوارئ 
ضروريًا النزاعات واألزمات الممتدة وحاالت العنف والنزوح 

القسري والكوارث وحاالت الطوارئ الصحية العامة. التعليم 
يف حاالت الطوارئ هو مفهوم أوسع من ‘االستجابة للتعليم 

يف حاالت الطوارئ’، الذي هو جزء أسايس منه.”

تنسيق التعليم يف حاالت الطوارئ  

يف هذا التقرير، يشير “تنسيق التعليم يف حاالت الطوارئ”   
إىل التنسيق الشامل الذي يدعم خيارات التعليم اآلمن 

والجيد لألطفال والشباب يف حاالت األزمات، بغض النظر 
عن فئتهم السكانية ونوع الطوارئ. ينقل هذا المصطلح 

تركيزنا من النُُهج المنعزلة إىل التنسيق القائم عىل 
المجموعات أو تنسيق الالجئين. كما ينطوي أيًضا عىل 
ضرورة التنسيق مع قطاع التعليم الوطين، مما يضمن 
أن يكون التعليم يف حاالت الطوارئ جزءًا من استجابة 

قطاع كامل وليس نشاًطا منفصاًل.

التنسيق المشترك مقابل التنسيق الشامل  

ينطوي “التنسيق المشترك” عىل حالة يتم فيها توجيه   
استجابة المشردين داخليًا والالجئين، يف الحاالت اليت 

يكون فيها السكان مختلطون جغرافيًا يف نفس الموقع، 
بشكل مشترك أو منسق باستخدام ترتيبات المجموعة 
أو المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، 

أو كالهما، مع تضمين خطوط المساءلة لمنسق الشؤون 
اإلنسانية وممثل المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون 

الالجئين، عىل النحو المبين يف المذكرة المشتركة بين 
المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين ومكتب 

تنسيق الشؤون اإلنسانية حول األوضاع المختلطة.

يستخدم هذا التقرير مصطلح “التنسيق الشامل” لإلشارة   
إىل المشاركة المنهجية للمعلومات بين أنظمة التنسيق، 

فضاًل عن التقييم المستمر واستغالل الفرص للعمل بشكل 
تعاوين عىل عناصر تخطيط التعليم يف حاالت الطوارئ، 

وتقديمها عند االقتضاء، مما يسمح بتحسين التكامل والتآزر 
والكفاءة. ويتضمن هذا توافق أنظمة التنسيق بشأن محتوى 

االستجابة، مثل االتساق مع الخطط القطاعية الوطنية 
وتطوير المعلمين أو حمايتهم، إىل جانب التباين المستمر 

لتلبية االحتياجات المحددة للفئات السكانية والمساءلة 
المتعلقة بالواليات وعناصر التنسيق البيروقراطية األخرى.

  المصطلحات المستخدمة يف التقرير

https://inee.org/resources/inee-strategic-framework-2018-2023
https://inee.org/resources/inee-strategic-framework-2018-2023
https://inee.org/resources/inee-strategic-framework-2018-2023
https://www.unhcr.org/53679e679.pdf
https://www.unhcr.org/53679e679.pdf
https://www.unhcr.org/53679e679.pdf
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البنية اإلنسانية يه إطار عالمي للتعاون والتخطيط   
االستراتيجي والقيادة والمساءلة يف حاالت الطوارئ. 

ويعد التنسيق عنصرًا حاسًما يف أي استجابة إنسانية، 
وهو مخصص لضمان القدرة عىل التنبؤ والمساءلة والشراكة 

الفعالة. وهو يسمح للعديد من الجهات الفاعلة بالتنظيم 
حول األولويات والنُُهج المشتركة، ويساعد عىل تقليل 

االزدواجية ومعالجة الفجوات. يوضح الشكل 1 ترتيبات 
التنسيق اإلنساين عىل المستوى العالمي والمشترك بين 
القطاعات. تُعرّف أنظمة التنسيق هذه القيادة واألدوار 

والمسؤوليات، ولكنها تهدف يف النهاية إىل ضمان المسالة 
إزاء السكان المتضررين وإزاء المجتمع الدويل بشأن توقيت 

وجودة االستجابة للطوارئ، بما يتماىش مع المبادئ 
اإلنسانية مثل اإلنسانية والحيادية والنزاهة واالستقاللية.

هناك بعض المواقف اليت قد يتم فيها تكييف ترتيبات   
التنسيق لتلبية االحتياجات السياقية. تصف “األوضاع 
المختلطة” حالة طوارئ معقدة، حيث يُجرى تنفيذ 

استجابة جماعية واستجابة لالجئين يف مناطق جغرافية 
منفصلة أو مشتركة. اما يف األوضاع المختلطة، يمكن 
االتفاق عىل ترتيبات التنسيق المشتركة وفًقا لإلرشادات 

الواردة يف المذكرة المشتركة بين المفوضية السامية لألمم 
المتحدة لشؤون الالجئين ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية 

حول الحاالت المختلطة.

يتم أحيانًا تكييف ترتيبات التنسيق مع سياقات محددة، بما   
يتماىش مع المسؤوليات والمساءالت العالمية. عىل سبيل 

المثال، تُنّسق استجابة سوريا يف ستة بلدان مضيفة من 
خالل الخطة اإلقليمية لالجئين وتعزيز القدرة عىل مواجهة 

األزمات، واليت تشارك يف قيادتها المفوضية السامية لألمم 
المتحدة لشؤون الالجئين وبرنامج األمم المتحدة اإلنمايئ، 

وتجمع بين الجهات الفاعلة اإلنسانية واإلنمائية لترويج العمل 
المشترك لدعم الالجئين والمجتمعات المضيفة المتضررة.

 2    
 كيف يعمل تنسيق التعليم يف حاالت الطوارئ

الشكل 1

أنظمة تنسيق األزمات بين القطاعات
مقتبس من نموذج تنسيق شؤون الالجئين التابع للمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين  

نظام األمم المتحدة اإلنمايئ قيد اإلصالح  *

خطوط المساءلة   

القيادة   

التخطيط االستراتيجي المشترك   
بين الوكاالت

خطة العمل المشتركة لألمم المتحدة  

التنسيق بين الوكاالت  

حشد الموارد  

يقدم التقارير إىل منسق اإلغاثة    
 يف حاالت الطوارئ، الذي يقدم 

 تقاريره إىل األمين العام

منسق الشؤون اإلنسانية   

خطة االستجابة اإلنسانية   

مجموعات التنسيق بين المجموعات  

الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ    
 والصناديق المشتركة القطرية وصناديق 

البرامج المشتركة األخرى

يقدم التقارير من خالل رئيس    
مجموعة األمم المتحدة للتنمية 
 المستدامة،* )نائب األمين العام( 

إىل األمين العام

منسق مقيم   

فريق األمم المتحدة القطري  

إطار عمل األمم المتحدة اإلنمايئ  

فريق إدارة البرنامج  

الفرق العاملة المواضيعية   

صناديق التنمية الثنائية وصناديق    
 إطار عمل األمم المتحدة اإلنمايئ 
وصناديق البرامج المشتركة األخرى

نظام التنمية نظام المجموعة   

يقدم التقارير إىل المفوض    
 السامي لشؤون الالجئين، الذي 

 يقدم تقاريره إىل الجمعية العامة 
لألمم المتحدة

ممثلو المفوضية السامية لألمم المتحدة    
لشؤون الالجئين

خطة االستجابة لالجئين/ خطة العمليات    
 القطرية المشتركة بين الوكاالت

تنسيق متعدد القطاعات  

القطاعات والفريق العامل المعين    
بحماية الالجئين

الصناديق الثنائية وصندوق المفوضية    
 السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين 

 والصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ 
 وصناديق إطار عمل األمم المتحدة 

 اإلنمايئ وصناديق البرامج 
المشتركة األخرى

نظام الالجئين  

https://www.unocha.org/sites/dms/Documents/OOM-humanitarianprinciples_eng_June12.pdf
https://www.unocha.org/sites/dms/Documents/OOM-humanitarianprinciples_eng_June12.pdf
https://www.unhcr.org/53679e679.pdf
https://www.unhcr.org/53679e679.pdf
https://www.unhcr.org/53679e679.pdf
https://emergency.unhcr.org/entry/38270/refugee-coordination-model-rcm


تنسيق التعليم يف حاالت الطوارئ: تسخير البنية اإلنسانية واإلنمائية للتعليم لعام 2030  10

يتناول هذا التقرير أنظمة وترتيبات تنسيق قطاع التعليم،   
والمبينة يف شكل 2. كما يتوفر وصف مفصل للجهات 

الفاعلة وعمليات تنسيق التعليم يف التقرير الخاص بمعهد 
التنمية الخارجية: تعزيز التخطيط التعليمي المنسق 

واالستجابة يف حاالت األزمات: إطار التحليل العالمي 
)نيكوالي وآخرون 2020أ(.

مثال آخر هو نموذج التنسيق المختلط الذي يستجيب لحالة   
الهجرة المختلطة الفنزويلية، فقد كلف األمين العام لألمم 

المتحدة المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين 
والمنظمة الدولية للهجرة بإنشاء منصة تنسيق إقليمية.

الشكل 2    
تنسيق قطاع التعليم

نظام المجموعة  

المجموعة المستهدفة   
والتركيز

النازحون داخليًا واألطفال   
والشباب المتضررون من األزمات 

المحلية يف سياقات الطوارئ

القيادة  

عالميًا: اليونيسف ومنظمة   
منظمة أنقذوا األطفال

قطريًا: غالبًا ما تكون وزارة التعليم   
الرئيس، ويشاركها يف القيادة 

منظمة اليونيسف أو منظمة 
أنقاذ الطفل، أو كالهما؛ وأحيانًا 

تشارك منظمات غير حكومية 
أخرى يف القيادة

السمات الرئيسية  

	l الوالية والنطاق كما يحددهما
نهج اللجنة الدائمة المشتركة 

بين وكاالت األمم المتحدة القائم 
عىل المجموعات

	l منسقو الجماعات المتخصصون
ومناصب إدارة المعلومات 

يف االستجابات واسعة النطاق؛ 
القدرة عىل االستجابة األوىل من 

الفريق العالمي لالستجابة السريعة

	l مجموعة التعليم عىل المستوى
الوطين؛ المجموعات دون الوطنية 

يف بعض السياقات

	lاستراتيجية مجموعة التعليم

مجموعة التعليم

نظام مختلط  

المجموعة المستهدفة   
والتركيز

مصممة لالستجابة للسياقات   
المعقدة، عىل سبيل المثال: 

األوضاع المختلطة مع 
االستجابة لكل من المشردين 

داخليًا والالجئين؛ السياقات 
غير اآلمنة حيث يكون التنسيق 

عن بُعد ضروريًا

القيادة  

قطريًا: تختلف القيادة حسب   
الترتيبات المحلية واإلقليمية

السمات الرئيسية  

	l تدعم االتفاقات المسبقة القرار
بشأن ترتيبات التنسيق )عىل سبيل 

المثال، رسالة مشتركة بين المفوضية 
السامية لألمم المتحدة لشؤون 

الالجئين ومكتب تنسيق الشؤون 
اإلنسانية( أو تحدد الحكومة نهج 

التنسيق وإدارة االستجابة

	l تم تكييف النهج لتلبية احتياجات
السياق

ترتيبات التنسيق اإلقليمي المشتركة

نظام التنمية  

المجموعة المستهدفة   
والتركيز

جميع األطفال والشباب؛   
تنفيذ خطة قطاع التعليم 

وتحقيق الهدف 4 من 
أهداف التنمية المستدامة

القيادة  

عالميًا: تنسق اليونسكو رصد   
الهدف الرابع من أهداف التنمية 

المستدامة

قطريًا: وزارة التعليم باعتبارها   
القائد، وغالبًا ما يشاركها القيادة 

إحدى الجهات المانحة اليت 
تتغير بالتناوب

السمات الرئيسية  

	l الوالية والنطاق كما تحددهما
وزارة التعليم، السلطات التعليمية

	l تدعم الشراكة العالمية من أجل
التعليم المجموعة التعليمية 

المحلية من خالل وكالة تنسيق 
مثل اليونيسف والبنك الدويل، 

وما إىل ذلك

	l يف بعض السياقات تكون مجموعة
المانحين التعليمية نشطة أيًضا

	l خطة قطاع التعليم أو خطة
التعليم االنتقالية

المجموعة التعليمية المحلية

نظام الالجئين  

المجموعة المستهدفة   
والتركيز

األطفال والشباب الالجئون   
يف جميع مراحل الطوارئ، 

من المرحلة األوىل إىل 
الحلول الدائمة

القيادة  

عالميًا: المفوضية السامية لألمم   
المتحدة لشؤون الالجئين

قطريًا: الوكالة الوطنية لالجئين   
أو وزارة التعليم باعتبارها القائد، 

مع المفوضية السامية لألمم 
المتحدة لشؤون الالجئين 

باعتبارها مشاركة يف القيادة

السمات الرئيسية  

	l الوالية والنطاق كما يحددهما
نموذج تنسيق شؤون الالجئين التابع 

للمفوضية السامية لألمم المتحدة 
لشؤون الالجئين

	l الخبرة المتخصصة يف قانون الالجئين
والحقوق والخدمات والحماية؛ 

قدرة محدودة من حيث مناصب 
المنسقين المخصصة

	l ،فرق عاملة دون وطنية عادة
وقد يكون لها فريق عىل المستوى 

الوطين

	lاستراتيجية تعليم الالجئين

الفريق العامل المعين بتعليم الالجئين

https://www.odi.org/publications/16945-strengthening-coordinated-education-planning-and-response-crises-analysis-framework
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يتشكل التعليم اإلنساين ونُُهج التعليم يف حاالت الطوارئ   
من خالل ديناميكيات النزاع والنزوح، مع االستجابة لخطر 
تسييس الوصول إىل التعليم )للجميع أو لفئات معينة( أو 

المحتوى من ِقيل الجهات المسؤولة، بما يف ذلك السلطات 
الوطنية. تخضع أنظمة التنسيق اإلنساين للمساءلة عن 

تقديم المساعدة المنقذة للحياة لألشخاص المحتاجين 
بما يتماىش مع المبادئ اإلنسانية. ويتمتع نظام التنسيق 

الخاص بالالجئين بوالية أخرى متخصصة لضمان الحماية 
الدولية واحترام حقوق الالجئين. قد يتطلب ضمان تلبية 

االحتياجات التعليمية المحددة لالجئين، يف بعض الحاالت، 
مفاوضات ومناشدات حساسة من الناحية السياسية مع 

السلطات الوطنية واألطراف األخرى.

عىل الصعيد العالمي، عينت اللجنة الدائمة المشتركة بين   
وكاالت األمم المتحدة اليونيسف ومنظمة أنقذوا األطفال 
بوصفهما وكاالت قائدة للمجموعة بقطاع التعليم. وعىل 
الصعيد القطري، تشارك المنظمات غير الحكومية األخرى 

أحيانًا مع اليونيسف ودعًما لوزارة التعليم، لكن تظل 
المساءلة العالمية والقطرية للوكاالت القائدة للمجموعة 
كما يه. تشمل أوجه المساءلة الثالثة الخاصة بالوكاالت 

القائدة للمجموعة ما ييل: تعيين مالك موظفين بالكامل 
ودفع مجموعات التعليم إىل تحقيق المهام الرئيسية؛ 

والمساءلة أمام منسق الشؤون اإلنسانية والفريق القطري 
اإلنساين؛ وأن تكون يه المالذ األخير للتعليم يف حاالت 

الطوارئ إذا لم تتمكن أي وكالة من أداء هذا الدور. تتوىل 
المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين 

المسؤولية عن تنسيق الجهود المشتركة بين الوكاالت عند 
االستجابة لالجئين، بما يف ذلك اإلشراف عىل الفرق العاملة 

القطاعية. وتشمل والية المفوضية العمل مع الحكومات 
المضيفة لضمان الحماية الدولية، ويمتد ضمان الحصول 
عىل الخدمات من وصول الالجئين وحىت يتم التوصل إىل 

حلول دائمة.

يف سياقات التنمية، تقود وزارة التعليم تنسيق القطاع من   
خالل مجموعة قطاع التعليم، المشار إليها يف هذا التقرير 

باسم المجموعة التعليمية المحلية، ويه اآللية اليت 
عادًة ما توضع يف البلدان اليت تمول فيها الشراكة العالمية 

من أجل التعليم خطط قطاع التعليم. تنسق المجموعة 
التعليمية المحلية المعونة اإلنمائية وحوار السياسات 

للقطاع، وتعتبر يه المحور لجميع مراحل دورة التخطيط 
التعليمي، من تحليل القطاع إىل التقييم. تقود الحكومات 

الوطنية المجموعات التعليمية المحلية ويدعمها شركاء 
التعليم، مثل المنظمات الثنائية والمتعددة األطراف 

ومنظمات المعلمين ومنظمات المجتمع المدين والقطاع 
الخاص )الشراكة العالمية من أجل التعليم 2017(. تدعم 
الشراكة العالمية من أجل التعليم المجموعة التعليمية 

المحلية من خالل وكالة تنسيق. وغالبًا ما تضطلع اليونيسف 
بهذه المهمة، ولكن يمكن أن تضطلع بها أيًضا وكاالت 

التنمية الرئيسية مثل البنك الدويل أو الوكالة األمريكية 
للتنمية الدولية أو منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم 

والثقافة )اليونسكو(.

ومن حيث التأثير، وجد التقرير التجمييع لمعهد التنمية   
الخارجية أن هناك “مؤشرًا قويًا عىل أن تنسيق التعليم يمكن 

أن يكون له تأثير مضاعف، إذ إنه يقود التخطيط المتماسك 
والترابط وحسن توقيت االستجابة اليت، من بين أمور أخرى، 

تؤدي بدورها إىل:

	l تغطية أفضل بحيث يقل عدد األطفال والشباب  
من الالجئين والمتضررين من األزمة غير الملتحقين 

بالمدارس؛

	l زيادة استمرارية فرص التعليم من خالل تقليص الفجوات 
يف توفير التعليم؛

	l كفاءة التكاليف من جراء مشاركة المعلومات وترشيد 
االستجابة.”

)نيكوالي وآخرون 2020ب، ص. 34(  

استناًدا إىل األدلة المتاحة ومع األخذ يف االعتبار تحديات   
تحديد التأثير المباشر للتنسيق عىل توفير التعليم، فقد 
خلص التقرير التجمييع أيًضا إىل وجود صلة قوية بين 

التنسيق الجيد للتعليم يف حاالت الطوارئ ونتائج الحصول 
عىل التعليم واالستمرارية والحماية. تشير األدلة إىل وجود 

ارتباًطا أضعف بين تنسيق التعليم يف حاالت الطوارئ 
وتحسين جودة التعليم واإلنصاف والمساواة بين الجنسين 

)نيكوالي وآخرون 2020ب، ص. 36(.
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مطالب تنسيق التعليم يف حاالت الطوارئ خالل 

العقد المقبل

أظهرت االتجاهات العالمية السابقة للجائحة يف القطاع   
اإلنساين أنه يمكننا توقع ضغوط متزايدة لتلبية االحتياجات 

يف بيئات أكثر تعقيًدا خالل السنوات القليلة المقبلة. يقدر 
مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية أن حوايل 168 مليون 

شخص سيحتاجون إىل المساعدة اإلنسانية يف عام 2020، 
وهو أعىل رقم منذ عقود )مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية 
2019(. نسب كبيرة من الذين يحتاجون إىل المساعدة هم 
من الشباب؛ 40% من جميع الالجئين أطفال )المفوضية 

السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين 2020(. لقد ازداد 
عدد النزاعات شديدة العنف يف عام 2019، ومن المتوقع 

أن تزداد الظواهر المناخية مثل العواصف االستوائية 
والفيضانات والجفاف من حيث تواترها وشدتها خالل 

السنوات القادمة، مما يزيد من مخاطر األزمات اإلنسانية 
ويؤثر بشكل غير متناسب عىل الفئات األكثر ضعًفا )مكتب 

تنسيق الشؤون اإلنسانية 2019(. يف المقابل، تؤدي النزاعات 
والظواهر المناخية إىل معدالت غير مسبوقة من النزوح. 

استمر عدد المشردين قسرًا يف التصاعد خالل العقد 
المايض وسجل مستويات قياسية. يف عام 2019، ُشرد ما 

يقرب من 79.5 مليون شخص قسرًا، بمن فيهم 26 مليون 
الجئ و45.7 مليون مشرد داخليًا )المفوضية السامية لألمم 

المتحدة لشؤون الالجئين 2020(.

ستكون هناك حاجة ماسة إىل التنسيق الشامل للتعليم   
يف حاالت الطوارئ، الذي يعزز نهًجا متماسكًا بين األنظمة 

اإلنسانية واإلنمائية، يف العقد القادم، إذ إننا نستجيب 
لالتجاهات العالمية والتحوالت يف السياسات.

ال يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به من أجل   
إلحاق األطفال والشباب يف أوقات األزمات بالمدارس، وقد 

أصبحت هذه المهمة أكثر صعوبة مع بداية أزمة كوفيد-19، 
واليت من المحتمل أن تؤدي إىل انتكاسة التعليم للفئات 

األكثر ضعًفا خالل الشهور والسنوات القادمة. وعىل الرغم 
من الجهود المبذولة إللحاق المزيد من األطفال بالمدرسة 

وتعليمهم، فإن التقدم نحو الهدف الرابع من أهداف 
التنمية المستدامة متباين. وعىل الصعيد العالمي، هناك 

258 مليون طفل خارج المدرسة، مع كون النزاع عائًقا رئيسيًا 
أمام الوصول إىل التعليم )التقرير العالمي لرصد التعليم 

2020(. ويف السياقات المتأثرة باألزمة، يلتحق 63% فقط من 
الالجئين بالمدارس االبتدائية و24% فقط يف التعليم الثانوي 
)المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين 2019أ(. 
تُظهر بيانات مجموعة التعليم أن عدد األطفال المحتاجين 

للدعم التعليمي بلغ 26 مليونًا قبل بداية أزمة كوفيد-19. منذ 
ذلك الحين، وحىت يونيو 2020، تأثر ما يُقدر بنحو 240 مليون 

طالب بالجائحة )مجموعة التعليم العالمية 2020(.
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وبالنظر إىل هذه االتجاهات والتأثيرات االقتصادية   
واالجتماعية المضاعفة لفيروس كوفيد-19، يمكننا أن نتوقع 
أعداًدا متزايدة من الحاالت المختلطة يف السنوات القادمة، 

حيث يُجرى تنفيذ استجابات لالجئين والمشردين داخليًا 
يف وقت واحد، فضاًل عن حاالت االستجابة للطوارئ األكثر 
تعقيًدا وغير القياسية، مثل تدفقات الالجئين والمهاجرين 

المختلطة. ستتطلب هذه الحاالت تعاونًا وتنسيًقا متزايدين 
يف البنية اإلنسانية، وربط آليات تنسيق المجموعات 

والالجئين واالستجابات.

باإلضافة إىل ذلك، أدى وجود أعداد كبيرة من األطفال   
والشباب الذين يحتاجون إىل التعليم يف أوقات األزمات، 
واالتجاه نحو التشرد طويل األمد، إىل تحول يف السياسة 

تجاه االستثمار يف خيارات التعليم المستدامة وطويلة 
األجل. تُلزمنا االلتزامات العالمية مثل طريقة العمل 

الجديدة بالعمل عبر الصلة القائمة بين التنمية والمساعدة 
اإلنسانية لتحقيق نتائج جماعية. وبموجب االتفاق العالمي 

بشأن الالجئين، التزمت الحكومات بالعمل مع شركاء 
عالميين ومحليين من أجل “توسيع وتعزيز جودة أنظمة 

التعليم الوطنية وشموليتها لتسهيل وصول الالجئين وأطفال 
المجتمع المضيف )بنين وبنات( والمراهقين والشباب” 

)األمم المتحدة 2018(.

سيتطلب الوفاء بهذه االلتزامات السياسية الطموحة بذل   
جهوًدا متضافرة لدعم وزارات التعليم لقيادة تنسيق التعليم 

يف حاالت الطوارئ والوفاء بمسؤوليتها لضمان حصول 
المواطنين النازحين قسرًا والالجئين عىل التعليم. تؤثر 

أزمة كوفيد-19 عىل أنظمة التعليم بأكملها، ولها تأثير غير 
متناسب عىل األطفال والشباب من الفئات األكثر ضعًفا، 
مما يزيد من عرقلة تعليمهم )الشبكة المشتركة لوكاالت 
التعليم يف حاالت الطوارئ 2020(. ومع ذلك، فقد تتيح 

جائحة كوفيد-19 فرصة حاسمة ليس فقط للتنسيق عبر 
المشهد اإلنساين، بل أيًضا لربط التعليم يف حاالت الطوارئ 

بقطاع التعليم األوسع وعمليات التخطيط اإلنمايئ، 
وتعزيز خيارات التعليم المستدامة المراعية لألزمات لجميع 

األطفال والشباب.

أخيرًا، مالحظة عن السعة. لقد نما قطاع التعليم يف حاالت   
الطوارئ بشكل كبير يف السنوات األخيرة، حيث شارك المزيد 
من الممارسين من خلفيات مختلفة يف الدعوة والتخطيط 
والتنفيذ. تشارك مجموعة واسعة من الجهات المانحة، من 

الجهات المانحة الثنائية التقليدية إىل مؤسسات القطاع 
الخاص الجديدة وفاعيل الخير، يف مجال التعليم يف 

حاالت الطوارئ. وتحشد منظمة التعليم ال يمكن أن ينتظر، 
ويه أول منصة تمويل عالمية مخصصة للتعليم يف حاالت 

الطوارئ، مجموعات جديدة من الشركاء من القطاعين 
العام والخاص. وتعمل المزيد من وزارات التعليم عىل زيادة 

مشاركتها يف توفير التعليم يف حاالت األزمات، وإدماج 
التعليم يف حاالت الطوارئ يف سياسة القطاع الوطين 

والتخطيط )اليونسكو 2018(.

ومع هذه الزيادة يف حجم الجهات الفاعلة للتعليم يف   
حاالت الطوارئ وتنوعها، أصبح التنسيق أكثر أهمية من أي 
وقت مىض لضمان استجابات متماسكة ومتكاملة. تتطلب 

االستجابة لالتجاهات اإلنسانية والوفاء بااللتزامات السياسية 
معرفة وفهم أفضل للبنية اإلنسانية وكيفية تفاعلها مع 

قطاع التعليم األوسع، باإلضافة إىل المزيد من الممارسين 
ذوي الكفاءات لتوجيه التعليم يف حاالت الطوارئ وهياكل 

وعمليات التنمية بشكل فّعال.
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https://www.agendaforhumanity.org/initiatives/5358
https://www.agendaforhumanity.org/initiatives/5358
https://www.unhcr.org/global-refugee-forum.html
https://www.unhcr.org/global-refugee-forum.html
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4    
 أنظمة التنسيق المقّسمة – نتيجتان رئيسيتان

إًذا ماذا تعلمنا عن الوضع الحايل لتنسيق التعليم يف حاالت   
الطوارئ من مشروع Global Partners؟ تسلط األدلة المستقاة 

من دراسات الحالة القطرية لمعهد التنمية الخارجية 
والمشاورات اليت أجريت مع مجموعة واسعة من أصحاب 

المصلحة الضوء عىل العديد من التحديات المشتركة 
المتعلقة بتنسيق التعليم يف حاالت األزمات. وقد لُخصت 

األدلة والمشاورات جيًدا، مع التوصيات، يف التقرير التجمييع 
لمعهد التنمية الخارجية )نيكوالي وآخرون 2020ب(.

تشمل بعض تحديات التنسيق األكثر شيوًعا يف العديد   
من سياقات التعليم يف حاالت الطوارئ ما ييل: االفتقار 
إىل القدرة التنسيقية القيادية؛ ازدواجية عمليات التقييم 

والتخطيط والمناشدات؛ ضعف يف جمع البيانات واإلدارة؛ 
التمويل غير المضمون )نيكوالي وآخرون 2020، ص. 34(. 

وقد تم االعتراف بهذه الثغرات، وهناك جهود مختلفة تُبذل 
لمعالجتها. وتشمل األمثلة عىل مبادرات مواجهة تحديات 

التنسيق الرئيسية: توسيع نطاق التدريب عىل المهارات 
األساسية لمجموعة التعليم العالمية وتعزيزها لتحسين 

القدرة عىل التنسيق، والتوجيه بشأن االحتياجات المشتركة 
ودراسة اليونسكو الحالية حول الروابط بين بيانات التعليم 

يف حاالت الطوارئ ونظام المعلومات الوطين الخاص 
بإدارة شؤون التعليم. كان إنشاء منظمة التعليم ال يمكن 
أن ينتظر بمثابة تطورًا مهًما يف معالجة النقص المزمن 

يف التمويل للتعليم يف حاالت األزمات.

كما يسلط التقرير التجمييع لمعهد التنمية الخارجية الضوء   
عىل الحاجة إىل الترابط والتماسك عبر القطاعات، مثل 

بين التعليم والحماية أو المأوى )نيكوالي وآخرون 2020ب، 
ص. 36( ستكون النُُهج متعددة القطاعات حاسمة أيًضا يف 
االستجابة لفيروس كوفيد-19. تشير دراسات الحالة لمعهد 

التنمية الخارجية إىل الفجوات يف هذا المجال، كما تشير 
إىل العديد من أمثلة الممارسات الجيدة للتعاون القوي بين 

التعليم وتنسيق حماية الطفل. يف العراق، عىل سبيل المثال، 
ساعد تضمين مركز تنسيق العنف القائم عىل نوع الجنس 

يف كل مجموعة، بما يف ذلك مجموعة التعليم، عىل تعميم 
القضية يف نظام المجموعة وإنشاء منصة مشتركة للجهات 
الفاعلة للتنسيق بشأن قضايا العنف القائم عىل نوع الجنس 

)خان وآخرون 2020ب، ص. 38(. عىل الصعيد العالمي، 
عملت كل من مجموعة التعليم العالمية والشبكة المشتركة 

لوكاالت التعليم يف حاالت الطوارئ بشكل وثيق مع مجال 
مسؤولية حماية الطفل والتحالف من أجل حماية الطفل يف 

العمل اإلنساين، بالترتيب.

وقد حصلت الشبكة المشتركة لوكاالت التعليم يف حاالت   
الطوارئ والتحالف مؤخرًا عىل تمويل لمنصب مشترك 

لدعم التعاون عبر الشبكات الفنية. يف حين تتواصل الجهود 
لمواجهة تحديات التنسيق هذه، فهناك حاجة إىل المزيد 

من العمل يف جميع المجاالت لمواصلة سد الفجوات.

كانت القيمة المضافة الحقيقية لمشروع الشركاء العالميين   
Global Partners فرصة إللقاء نظرة شاملة عىل مشهد 

تنسيق التعليم يف حاالت الطوارئ، وأنظمة التنسيق 
المختلفة الموجودة يف البلدان المتضررة من األزمات، 

وأنماط التفاعل بينها، والفرص لتعزيز توفير التعليم من خالل 
االستجابات. وعالوة عىل التحديات المشتركة الموضحة 

أعاله، وبالنظر إىل االتجاهات والتحديات اإلنسانية اليت 
يمكننا توقع مواجهتها يف العقد المقبل، تظهر مشكلة 

شاملة لتنسيق التعليم يف حاالت الطوارئ من أدلة المشروع 
وتجاربه، كما هو موضح أدناه.

هناك انفصال منهجي بين أنظمة تنسيق التعليم الرئيسية 
الثالثة )مجموعة التعليم والفريق العامل المعين بتعليم 
الالجئين والمجموعة التعليمية المحلية(، مع قلة العناصر 
الهيكلية أو التوجيهات أو األدوات لدعم أوجه التآزر بينها. 

لقد تطور تقسيم أنظمة التنسيق تطورًا طبيعيًا بسبب   
تقسيم األدوار والمساءلة أمام فئات سكانية مختلفة 

والنشاط يف المراحل المختلفة لالستجابة للطوارئ. ومع 
ذلك، وكما لوحظ يف القسم السابق، فإن الزيادة الحادة 
يف األزمات المعقدة والممتدة تزيد من أهمية التغلب 

عىل هذه االنقسامات. يمكن أن يؤثر االنفصال بين أنظمة 
التنسيق بشدة عىل توقيت االستجابة للطوارئ ونوعيته، 
ويهدد باالزدواجية وعدم الكفاءة. ويمثل هذا االنفصال 

كذلك فرًصا ضائعة لتعزيز استمرارية التعليم للسكان 
المتضررين من األزمات، فضاًل عن نُُهج متماسكة للدعوة 

وتنمية القدرات وحل المشكالت.

https://www.odi.org/publications/16741-strengthening-coordinated-education-planning-and-response-crises-synthesis-report
https://www.odi.org/publications/16741-strengthening-coordinated-education-planning-and-response-crises-synthesis-report
https://www.odi.org/publications/16741-strengthening-coordinated-education-planning-and-response-crises-synthesis-report
https://en.unesco.org/sites/default/files/strengthening-emis-resilience-to-crisis-concept-note.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/strengthening-emis-resilience-to-crisis-concept-note.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/strengthening-emis-resilience-to-crisis-concept-note.pdf
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يف حين أن الجهود المبذولة لتعزيز نُُهج أكثر تماسكًا   
لتنسيق التعليم يف حاالت الطوارئ كانت ناجحة يف بعض 

السياقات، إال أن هناك حاجة إىل فهم أكثر منهجية للثغرات 
وكيفية سدها. تُظهر قاعدة أدلة المشروع أن االنفصال بين 
األنظمة يحدث عموًما عىل مستويين: بين أنظمة تنسيق 

المجموعات والالجئين، وبين هذين النظامين لتنسيق 
التعليم يف حاالت الطوارئ ونظام تنسيق قطاع التعليم 

الوطين أو اإلنمايئ.

النتيجة 1:      
يف األوضاع المختلطة والمعقدة، يمكن 
أن يتسبب االنفصال بين مجموعة التعليم 
والفريق العامل المعين بتعليم الالجئين 

يف عدم الكفاءة ويشكل خطرًا عىل توقيت 
وجودة االستجابة التعليمية لألطفال والشباب 

المتضررين من األزمات.

تُظهر دراسات الحالة القطرية لمعهد التنمية الخارجية   
أن أكثر سياقات تنسيق التعليم يف حاالت الطوارئ تحديًا 

يه يف البلدان أو األماكن اليت يُجرى فيها تنفيذ استجابات 
لالجئين والمشردين داخليًا عىل حد سواء، أو يف األوضاع 

المعقدة اليت ال يُجاب فيها بسهولة عىل سؤايل “من” 
و“كيف” المتعلقان بالتنسيق، وحيث قد تكون ترتيبات 

التنسيق المختلط ضرورية.

يعد وضوح الواليات واألدوار والمسؤوليات للجهات الفاعلة   
اإلنسانية قضايا حاسمة يف األوضاع المختلطة والمعقدة. 
توضح دراسات الحالة لمعهد التنمية الخارجية أن الحاالت 
اليت تكون فيها واليات التنسيق غير واضحة المعالم يمكن 

أن تسبب ارتباكًا حول من يقود االستجابة )نيكوالي وآخرون 
2020ب، ص. 22(. فيف استجابة الروهينجا يف بنغالديش، 

أدى الوضع القانوين للسكان المتضررين والوجود التشغييل 
المسبق للمجموعة وعدم وجود اتفاق واضح حول األدوار 

والمسؤوليات إىل حدوث توترات بين الشركاء وتأخيرات 
يف االستجابة وعدم كفاءتها. يف حين أن نموذج التنسيق 

الخاص بالسياق قد تطور اآلن وتم إحراز تقدم كبير يف 
توضيح األنظمة واألدوار، فإن دراسة الحالة اليت أجراها 
معهد التنمية الخارجية حول بنغالديش تويص بوضع 

مذكرات تفاهم واتفاقيات حول األدوار والمسؤوليات 
قبل االستجابة، أو يف مرحلة مبكرة جًدا منها، باإلضافة 

إىل الجهود المبذولة لتكوين فهم مشترك ألي ترتيبات 
غير قياسية بين الشركاء وأصحاب المصلحة )ماجي وآخرون 

2020، ص.29(. يعد توضيح الواليات والقيادة أمرًا مهًما 
ولكن تظهر األدلة أن االنشغال بهذه العملية يمكن أن 

يصرف االنتباه عن االستجابة ويؤثر عليها سلبًا.

يف نهاية المطاف، يعد توقيت االستجابة ومحتواها،   
وضمان حصول األطفال والشباب المتضررين من األزمات 

عىل التعليم، هو أولويتنا المشتركة. وينبيغ للترتيبات 
المتعلقة بالواليات واألدوار أن تعزز التكامل وأن تعتمد 

عىل األهداف والمقاصد المشتركة.

تعتبر استجابات التعليم يف حاالت الطوارئ يف العراق   
وسوريا أمثلة عىل كيفية عمل ترتيبات التنسيق المشتركة 

الخاصة بالسياق. يف العراق، تتم قيادة االستجابة التعليمية 
لكل من الالجئين والمشردين داخليًا من قبل مجموعة 

التعليم باالتفاق، عىل الرغم من أن المساءلة عن تنسيق 
االستجابة لالجئين تقع ضمن هيكل تنسيق الخطة اإلقليمية 

لالجئين وتعزيز القدرة عىل مواجهة األزمات. ويف سوريا، 
يتم تنسيق نموذج تنسيق معقد يرايع الحقائق والمخاطر 

السياسية من خالل ثالثة مراكز تقدم تقاريرها إىل الهيئة 
المركزية كل سوريا. يف كلتا الحالتين، تم تخصيص قدر كبير 

من الوقت والطاقة لتوضيح األدوار والمسؤوليات، وإضفاء 
الطابع المؤسيس عىل االتصال والتعاون عبر االستجابات 

وخطوط التحكم. يف حالة سوريا، “بينما تبدو ممارسة 
التنسيق بسيطة من الناحية النظرية، وتبدو القيادة 

حول جمع البيانات والتوجيه االستراتيجي واضحة، 
فيف الواقع يتم قضاء قدر كبير من الوقت يف توجيه 

السياقات وتكييف أساليب القيادة مع النزعات المتغيرة” 
)أنديرسون وآخرون 2020، ص. 35(.

توفر المذكرة المشتركة بين المفوضية السامية لألمم   
المتحدة لشؤون الالجئين ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية 

بشأن الحاالت المختلطة بعض اإلرشادات العامة ولكن 
هناك حاجة إىل توجيهات أكثر واقعية وخاصة بقطاع 

محدد من أجل التفاوض الفعال حول األدوار والتكامل 
والكفاءة يف ترتيبات التنسيق. وقد بين استطالع توجيهات 

وأدوات التعليم يف حاالت الطوارئ الذي أجرته الشبكة 
المشتركة لوكاالت التعليم يف حاالت الطوارئ يف إطار 

مشروع Global Partners، وجود فجوة كبيرة يف التوجيهات 
واألدوات المتعلقة بالتنسيق يف األوضاع المختلطة، 

ويرجع ذلك عىل األرجح إىل الحواجز الهيكلية حول الواليات 
والمسؤوليات بين مجموعة التعليم العالمية و المفوضية 

السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين عىل المستوى 
العالمي. وقال المشاركون يف االستطالع من الشبكة 

المشتركة لوكاالت التعليم يف حاالت الطوارئ أيًضا إنهم 
بحاجة إىل المزيد من التوجيهات واألدوات حول كيفية 
تصميم استجابة للتعليم يف حاالت الطوارئ لمجموعة 

من الفئات المستضعفة. تشير هذه النتيجة إىل وجود 
اهتمام داخل القطاع بموازنة المساواة والنُُهج المتباينة 

لتلبية االحتياجات المحددة لفئات السكان المختلفة، 
بما يف ذلك الالجئين.

https://www.unhcr.org/53679e679.pdf
https://www.unhcr.org/53679e679.pdf
https://www.unhcr.org/53679e679.pdf
https://inee.org/resources/education-emergencies-guidance-and-tools-survey-results-and-analysis?utm_source=INEE+email+lists&utm_campaign=230205eac4-EMAIL_CAMPAIGN_2019_05_04_03_11_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_710662b6ab-230205eac4-25791567
https://inee.org/resources/education-emergencies-guidance-and-tools-survey-results-and-analysis?utm_source=INEE+email+lists&utm_campaign=230205eac4-EMAIL_CAMPAIGN_2019_05_04_03_11_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_710662b6ab-230205eac4-25791567
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يالحظ التقرير التجمييع لمنظمة التنمية الخارجية أنه يف   
األوضاع اليت “توجد فيها آليات تنسيق متعددة – وخاصًة 

عندما يكون هناك اتصال محدود بينها- يبدو أن هناك أحيانًا 
أوجه قصور فيما يتعلق بازدواجية السياسة واستغالل وقت 

المشاركين وفعالية التكلفة المحتملة” )نيكوالي وآخرون 
2020ب، ص. 34(. يف العديد من البلدان، تعمل مجموعة 

التعليم والفريق العامل المعين بتعليم الالجئين بشكل 
مستقل، ال سيما عندما يكون هناك القليل من التداخل 

الجغرايف يف العمليات.

والحظ معّدو دراسة الحالة يف تشاد أنه يف حين أن   
مجموعة التعليم والفرق العاملة المعنية بتعليم الالجئين 

لها أدوار مختلفة وتعمل بشكل مستقل، فإن العديد من 
نفس المنظمات غير الحكومية الشريكة تقدم برامًجا 

تعليمية يف كل من أوضاع المشردين داخليًا والالجئين. 
باإلضافة إىل ذلك، “يعمل قادة كل من المفوضية السامية 

لألمم المتحدة لشؤون الالجئين واليونيسف مع نفس 
المديرية داخل |[وزارة التعليم]، ومع نفس الهياكل 

الالمركزية” )ديوولف وآخرون 2020، ص. 61(. يويص تقرير 
تشاد بأن النهج المشترك بشأن جمع البيانات وبناء القدرات، 

عىل سبيل المثال، يمكن أن يكون أكثر كفاءة ويستفيد من 
نقاط القوة والقدرات الخاصة بكل نظام. باإلضافة إىل ذلك، 
يمكن أن يدعم التعاون بين النظامين التراسل والنُُهج األكثر 

تماسكًا مع شركاء وزارة التعليم، مع تعزيز القيادة الحكومية 
أيًضا. ويمكن للمنظمات غير الحكومية لعب دور حاسم يف 
مواءمة أنظمة تنسيق التعليم يف حاالت الطوارئ – يعمل 

العديد منها عبر االستجابات اإلنسانية وتحقيق المعرفة 
العملية والخبرة باالحتياجات واألنشطة عىل أرض الواقع، 

باإلضافة إىل نظرة ثاقبة عىل الكفاءات المحتملة.

يمكن أن يؤدي االنفصال بين أنظمة المجموعة وأنظمة   
الالجئين أيًضا إىل توجيه اهتمام وموارد غير متناسبين إىل 

استجابة واحدة، بداًل من وجود نهج دعم مشترك لتلبية 
احتياجات األطفال والشباب يف حاالت األزمات. عىل سبيل 

المثال، أدى بدء تنفيذ اإلطار الشامل لالستجابة لالجئين 
إىل تنسيق وبرمجة منظمين تنظيًما جيًدا وممولين جيًدا 

لتعليم الالجئين يف تشاد وإثيوبيا، مقارنة باستجابة أقل 
تنظيًما للمشردين داخليًا. يف إثيوبيا، يبلغ عدد المشردين 

داخليًا ثالثة أضعاف عدد الالجئين )ديوولف وآخرون 2020؛ 
ويلز وآخرون 2020(.

يوجد سيناريو عكيس يف جمهورية الكونغو الديمقراطية،   
حيث تكون استجابة المجموعة أكثر فعالية وأفضل تنظيًما 

من االستجابة لالجئين )خان وآخرون 2020أ(. يمكن أن 
يساعدنا التنسيق المشترك يف مناصرة األطفال والشباب 

المتضررين من األزمات بصوت واحد، وضمان االتساق حول 
أولويات االستجابة.

يف نهاية المطاف، تعتبر أولويتنا المشتركة واألوىل يه   
المساءلة إزاء السكان المتضررين واالستجابة الجيدة. 

ولتحقيق استجابة فعالة ومناسبة تتمحور حول األطفال 
والشباب، فإننا نحتاج إىل تحقيق توازن بين محتوى 

االستجابة وعمليات النظام اإلنساين. يجب أن يساعد 
التعاون عىل نطاق أنظمة تنسيق التعليم يف حاالت الطوارئ 

عىل ضمان الحق يف التعليم لكل طفل وشاب، بغض النظر 
عن الفئة السكانية وأنواع االستجابة، كما يجب أن يضمن 

استجابة متباينة ترايع االحتياجات التعليمية المتنوعة. ما 
نحتاجه اآلن هو توجيهات وأدوات وجهود خاصة بقطاع 

التعليم إلضفاء الطابع المؤسيس عىل التعاون والتكامل بين 
أنظمة التنسيق.

النتيجة 2:     
ال ترتبط أنظمة تنسيق التعليم يف المجالين 

اإلنساين واإلنمايئ ارتباًطا منهجيًا. نتيجة لذلك، 
قد يكون األطفال والشباب المتضررين من 

األزمات غير ظاهرين يف التخطيط والعمليات 
القطاعية الوطنية.

وقد ركز نطاق دراسة معهد التنمية الخارجية لتنسيق   
التعليم يف حاالت الطوارئ بشكل أسايس عىل التنسيق 
لخدمة األغراض اإلنسانية يف الصلة القائمة بين التنمية 

والمساعدة اإلنسانية عىل الرغم من أن التقرير التجمييع 
لمعهد التنمية الخارجية يشير إىل أنه “من المفيد إجراء 

مزيد من المراجعة عىل التداخالت فيما بين تنسيق التعليم 
اإلنساين واإلنمايئ” )نيكوالي وآخرون 2020ب، ص. 8(، فقد 
ظهرت بعض األدلة المفيدة حول هذا الموضوع. توصلت 
دراسات الحالة القطرية لمعهد التنمية الخارجية الخاصة 

ببرنامج تنمية الموارد البشرية إىل أن أنظمة تنسيق وتطوير 
التعليم يف حاالت الطوارئ إما غير متصلة عىل اإلطالق أو 

أن الروابط بينها مؤقتة. عىل الرغم من أن االلتزامات العالمية 
مثل طريقة العمل الجديدة واالتفاق العالمي بشأن الالجئين 
تشجعنا عىل العمل بشكل بنّاء عىل نطاق األنظمة اإلنسانية 

واإلنمائية، فال يزال هناك تقدم محدود يف هذا المجال 
بسبب نقص القدرات المتداخلة والتوجيه والفرص المنظمة 

للحوار والتخطيط.

https://www.unhcr.org/the-global-compact-on-refugees.html
https://www.agendaforhumanity.org/initiatives/5358
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ومع ذلك، فإن إدماج التعليم يف حاالت الطوارئ يف   
قطاع التعليم )اإلنمايئ( األوسع يصبح مسألة حتمية 

عىل نحو متزايد. تشير استراتيجية تعليم الالجئين لعام 
2030، الخاصة بالمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون 

الالجئين، إىل أن “النُُهج قصيرة األمد لتعليم الالجئين غير 
كافية وغير مناسبة لواقع التشريد، والذي يتطلب منظورات 
إنمائية طويلة األجل” )المفوضية السامية لألمم المتحدة 

لشؤون الالجئين 2019ب، ص. 10(. تعد المواءمة مع خطط 
قطاع التعليم والتعاون مع هيئات تنسيق التنمية فرصة 

حاسمة لتعزيز جودة استجابات كفاءة التعليم يف حاالت 
الطوارئ وإفادة أنظمة التعليم الوطنية. ويشمل االتساق 

اإلنمايئ اإلنساين يف التعليم مواءمة عمليات تخطيط 
التعليم يف حاالت الطوارئ مع خطط قطاع التعليم، 

باإلضافة إىل مواءمة العناصر الرئيسية لتوفير التعليم مثل 
جمع البيانات وإدارة المعلم.

يُعترف بقيمة قيادة وزارة التعليم يف تنسيق التعليم يف   
حاالت الطوارئ عىل نطاق واسع، واستُشهد بها كسيناريو 
للتنسيق المثايل يف مشاورات مشروع الشركاء العالميين 

Global Partners مع منسيق التعليم يف حاالت الطوارئ يف 
ديسمبر 2019. إن المستوى غير المسبوق من التزام الحكومة 

بتعليم الالجئين بموجب االتفاق العالمي بشأن الالجئين 
يضع وزارات التعليم وغيرها من السلطات التعليمية تماًما 

يف مقدمة جهود تنسيق استجابات التعليم يف حاالت 
الطوارئ. ومع ذلك، تظهر كل من األدلة والتجارب أن وزارات 

التعليم لديها قدرات متباينة لقيادة استجابات التعليم يف 
حاالت الطوارئ.

وبصرف النظر عن االفتقار إىل القدرة عىل التنسيق لضمان   
مساهمة جميع أشكال المساعدة الدولية يف الخطط 

القطاعية الوطنية، فإن تقرير تشاد الصادر عن معهد 
التنمية الخارجية يوضح أن قيادة وزارة التعليم تعوقها قيود 

الموارد العملية: “أفاد مخبرو المعلومات بعدم وجود 
ميزانية عىل اإلطالق من الحكومة لدعم دورهم يف قيادة 

التنسيق، مما يؤدي إىل االعتماد عىل دعم اليونيسف أو 
المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين للنقل 

من أجل حضور االجتماعات، بغية مراقبة األنشطة عىل 
أرض الواقع” )ديوولف وآخرون 2020، ص. 38(. يف إثيوبيا، 

تم تفسير انخفاض مشاركة وزارة التعليم يف قيادة استجابة 
المجموعة بغياب هيئات تنسيق وموظفين مخصصين 

داخل وزارة التعليم، باإلضافة إىل مهام رئيسية أخرى 
)ويلز وآخرون، ص. 37(. ومع ذلك، تشير دراسات الحالة 

أيًضا إىل التعاون المتناسق القوي بين أنظمة التنسيق 
الخاصة بوزارات التعليم والتعليم يف حاالت الطوارئ، خاصة 

عىل المستويات دون الوطنية، مثل جمهورية الكونغو 
الديمقراطية والعراق. تظهر حاالت مثل أوغندا قوة القيادة 

الحكومية، حيث تتوافق خطة االستجابة التعليمية لالجئين 
بشكل وثيق مع خطة التعليم الوطنية، وتعد مثااًل جيًدا 

عىل التعاون الذي تقوده الحكومة بين الجهات الفاعلة 
اإلنسانية واإلنمائية )المفوضية السامية لألمم المتحدة 

لشؤون الالجئين 2019ب، ص. 11(.
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يمكن أن تشكل قيادة وزارة التعليم تحديًا يف السياقات   
المسيّسة حيث تكون الحكومة طرًفا يف النزاع أو تدعم 

السياسات التمييزية. يف هذه الحاالت، تتحمل مجموعة 
التعليم والفريق العامل المعين بتعليم الالجئين مسؤولية 

الدعوة إىل استجابة مراعية لظروف النزاع بما يتماىش 
مع المبادئ اإلنسانية. عىل وجه الخصوص، يمكن إلطار 
سياسة االستجابة لالجئين، بما يف ذلك الوضع القانوين 

لألطفال الالجئين، أن يعقد الجهود لالنضمام إىل التنسيق 
والتخطيط )المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون 

الالجئين 2019ب، ص. 48(. وهناك حاجة إىل التوجيه 
وتبادل الممارسات الجيدة حول كيفية التعامل مع هذه 

السيناريوهات المعقدة.

وإىل جانب المشاركة مع وزارات التعليم، هناك معوقات   
عديدة تحول دون التعاون بين أنظمة تنسيق التعليم يف 

حاالت الطوارئ والمجموعات التعليمية المحلية. وقد 
الحظ معّدو دراسة الحالة يف تشاد ثغرات هيكلية، ويه 

أن: “الصلة لم تُفّعل بالفعل من حيث األنظمة والعمليات… 
وبالتايل، هناك انفصال بين التعليم يف حاالت الطوارئ 

وهياكل تنسيق التنمية… وذكر مخبرو المعلومات بشكل 
عام أن هناك حاجة قوية لدمج التعليم يف حاالت الطوارئ 

بشكل أفضل للمشردين داخليًا والعائدين والالجئين يف 
المجموعة التعليمية المحلية كنقطة منهجية يف الخطة” 

)ديوولف وآخرون 2020، ص. 48(. ويكرر تقرير إثيوبيا هذه 
المالحظة: “يتمثل التحدي الرئييس للتنسيق يف أنه ال توجد 
حاليًا آلية رسمية منوطة بالتنسيق عىل نطاق أنظمة التعليم 

الوطنية وتعليم الالجئين، فضاًل عن غياب األفراد أو المناصب 
الالزمة ألداء هذه المهمة” )ويلز وآخرون 2020، ص. 46(.

غالبًا ما يتم تعزيز االنقسام بين أنظمة التنسيق اإلنسانية   
واإلنمائية من خالل اإلدارات اإلنسانية واإلنمائية المقسمة 

والمتخصصين داخل الوكاالت. عىل سبيل المثال، تشير 
دراسة الحالة يف جمهورية الكونغو الديمقراطية إىل أن 

العديد من الوكاالت ممثلة يف المجموعة التعليمية 
المحلية ومجموعة التعليم، وهناك فرص لالستفادة بشكل 

أفضل من هذا التداخل )خان وآخرون 2020أ(. عىل وجه 
الخصوص، تقود اليونيسف مجموعة التعليم ويه أيًضا 

الوكالة المنسقة للشراكة العالمية من أجل التعليم اليت ترأس 
المجموعة التعليمية المحلية يف عدة بلدان، لذلك يمكنها 

أن تلعب دورًا حاسًما يف دعم تنسيق التعليم وتماسكه.

توثق دراسات الحالة بعض الممارسات الجيدة يف ربط   
التعليم يف حاالت الطوارئ ومنتديات تنسيق التنمية. يف 

البلدان اليت أدرجت فيها احتياجات السكان المتضررين من 
األزمات يف خطط قطاع التعليم الوطنية، يبدو أن هناك 
المزيد من المساحة التشغيلية لربط التعليم يف حاالت 

الطوارئ بالتطورات القطاعية األوسع.

يف حاالت مثل تشاد، حفزت منصات التمويل الشراكة   
العالمية من أجل التعليم ومنظمة التعليم ال يمكن أن 
ينتظر الحوار والتخطيط المشترك عىل نطاق مجموعة 

التعليم والفريق العامل المعين بتعليم الالجئين 
والمجموعة التعليمية المحلية )ديوولف وآخرون 2020، 

ص. 48(. تأسس منتدى حوار التعليم يف سوريا بتمويل من 
منظمة التعليم ال يمكن أن ينتظر للجمع بين الشركاء يف 

التنمية والشركاء يف المجال اإلنساين لضمان التنسيق الفعال 
وتبادل المعرفة. ويشارك يف قيادة منتدى حوار التعليم 

يف سوريا منسقو التعليم ومجموعة شركاء تطوير التعليم 
يف سوريا، بدعم من مدير برنامج الذي يدير تنفيذ برنامج 

التعليم ال يمكن أن ينتظر؛ وتشارك الشراكة العالمية من 
أجل التعليم ومنظمة التعليم ال يمكن أن ينتظر بصفتهما 

مراقبين. والحظ معّدو دراسة الحالة بسوريا أن منتدى 
ر منصة للتغلب عىل النزعات 

ّ
حوار التعليم يف سوريا وف

اليت كان يُتصور يف وقت ما أنها متجذرة بعمق يف التغيير. 
ومع ذلك، يتطلب تحقيق ذلك قيادة قوية ومثابرة وصبر 

)أندرسون وآخرون 2020، ص. 39(. كما يعد التعهد المشترك 
لزيادة التمويل والتنسيق وتحسين التعليم لالجئين الذي 

أعدته منظمة التعليم ال يمكن أن ينتظر والشراكة العالمية 
من أجل التعليم والبنك الدويل مؤخرًا يف المنتدى العالمي 

لالجئين بمثابة خطوة واعدة. تساهم منصات التمويل الثالثة 
المتعددة األطراف بالفعل بشكل فردي يف تمويل كبير 

للتعليم يف األزمات، ويمثل هذا التعهد فرصة لدعم التنسيق 
المشترك عبر قطاع التعليم.

بشكل عام، يالحظ شركاء مشروع Global Partners وجود   
فجوة حاسمة يف القدرات بين المنسقين والممارسين 

يف مجال التعليم يف حاالت الطوارئ من أجل المشاركة 
بثقة مع المجموعة التعليمية المحلية للدعوة إىل ضرورة 
أخذ االحتياجات التعليمية للسكان المتضررين من األزمات 

يف االعتبار ومعالجتها بوضوح يف عمليات التخطيط 
القطايع. يعد هذا مجااًل لمساءلة الوكاالت القائدة للتنسيق. 

تعمل تغطية اليونيسف واستثماراتها الكبيرة يف كل من 
مجموعات التعليم والمجموعات التعليمية المحلية 

عىل إيالء مسؤولية خاصة لضمان قدرات وتماسك أفضل 
عىل المستوى القطري. إن التركيز عىل ربط استراتيجيات 
مجموعة التعليم بخطط القطاع الوطنية المدرجة يف 

توجيهات استراتيجية مجموعة التعليم العالمية والتدريب 
المصاحب لها هو خطوة يف االتجاه الصحيح. ولكن هناك 

حاجة إىل معرفة وفهم أفضل للجهات الفاعلة اإلنمائية 
وعملياتها، وكذلك التركيز عىل المجاالت المحتملة 

للتخطيط المشترك – مثل إدارة البيانات ونشر المعلمين 
والتطوير المهين. يسلط كل مناستطالع أدوات التعليم 

يف حاالت الطوارئ الذي أجرته الشبكة المشتركة لوكاالت 
 Global التعليم يف حاالت الطوارئ ونتائج مشاورات مشروع

Partners مع منسيق التعليم يف حاالت الطوارئ الضوء 
عىل الطلب عىل التوجيهات واألدوات للعمل بشكل أكثر بناءً 

مع وزارات التعليم والسلطات المحلية.

https://www.globalpartnership.org/news/joint-pledge-increase-financing-and-coordination-and-improve-education-refugees
https://www.globalpartnership.org/news/joint-pledge-increase-financing-and-coordination-and-improve-education-refugees
https://www.unhcr.org/global-refugee-forum.html
https://www.unhcr.org/global-refugee-forum.html
https://inee.org/resources/education-emergencies-guidance-and-tools-survey-results-and-analysis?utm_source=INEE+email+lists&utm_campaign=230205eac4-EMAIL_CAMPAIGN_2019_05_04_03_11_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_710662b6ab-230205eac4-25791567
https://inee.org/resources/education-emergencies-guidance-and-tools-survey-results-and-analysis?utm_source=INEE+email+lists&utm_campaign=230205eac4-EMAIL_CAMPAIGN_2019_05_04_03_11_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_710662b6ab-230205eac4-25791567
https://inee.org/resources/education-emergencies-guidance-and-tools-survey-results-and-analysis?utm_source=INEE+email+lists&utm_campaign=230205eac4-EMAIL_CAMPAIGN_2019_05_04_03_11_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_710662b6ab-230205eac4-25791567
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يعرض تخطيط وتنسيق االستعداد للتعليم يف حاالت   
الطوارئ يف بوركينا فاسو الدور الذي يمكن أن تلعبه الجهات 

الفاعلة اإلنسانية واإلنمائية يف دعم وزارة التعليم. خلّف 
العنف يف بوركينا فاسو ما يقرب من نصف مليون طفل دون 

تعليم رسمي. فقد اتُهمت الجماعات المسلحة بمهاجمة 
القرى وتهديد المعلمين والطالب. فأغلقت أكثر من 

2512 مدرسة أبوابها، مما أثر عىل أكثر من 349000 متعلِّم.

دعمت الجهات الفاعلة يف مجال التعليم يف القطاعين   
اإلنساين واإلنمايئ عملية التخطيط الرديف التابعة لوزارة 

التعليم، مع تعزيز قدرة موظيف الوزارة عىل تنسيق التعليم 
يف حاالت الطوارئ. دعم معهد اليونسكو الدويل للتخطيط 

التربوي الوزارة من خالل التخطيط المرايع لألزمات، وال 
سيما وضع استراتيجية تعليمية للفترة 2019–2024 لوزارة 

التعليم إلضفاء الطابع المؤسيس عىل نهج الوقاية والتأهب 
واالستجابة لمخاطر األزمات المتعددة اليت تؤثر عىل 

التعليم يف بوركينا فاسو. كما أنشأت الوزارة أيًضا األمانة 
الفنية للتعليم يف حاالت الطوارئ، واليت تقع داخل الوزارة، 

وترفع تقاريرها إىل مجلس الوزراء وتكون مسؤولة عن تنسيق 
أنشطة التعليم يف حاالت الطوارئ.

ولدعم هذه الجهود، شاركت وزارة التعليم وفريق مشترك   
بين الوكاالت من بوركينا فاسو يف ورشة عمل إقليمية حول 

التخطيط المرايع لألزمات وتضمين السكان المشردين 
يف أنظمة التعليم الوطنية، واليت نظمها معهد اليونسكو 

الدويل للتخطيط التربوي والمفوضية السامية لألمم 
المتحدة لشؤون الالجئين واليونيسف ومجموعة التعليم 

العالمية يف أوائل عام 2019. سعت ورشة العمل إىل 
تحسين التخطيط المشترك المرايع لألزمات لتوفير التعليم 
عىل نطاق المجالين اإلنمايئ واإلنساين. كان أحد األهداف 
هو إعداد خطط عمل لتحسين التنسيق بين وزارة التعليم 
والشركاء يف المجالين اإلنمايئ واإلنساين. كما شارك فريق 

أصحاب المصلحة المتعددين يف بوركينا فاسو يف دورة 
عن بُعد مدتها 10 أسابيع ينظمها معهد اليونسكو الدويل 

للتخطيط التربوي حول التخطيط التعليمي للحد من 
مخاطر األزمات والتشريد القسري. كما شارك أعضاء فريق 
تنسيق التعليم يف حاالت الطوارئ )اثنان من وزارة التعليم 

وثالثة من الوكاالت( يف التدريب عىل مهارات التنسيق 
األسايس اإلقليمي التابع لمجموعة التعليم العالمية يف 
داكار، لتعزيز مهارات تنسيق التعليم يف حاالت الطوارئ 

طوال دورة البرنامج اإلنساين.

يف الفترة اليت سبقت تفعيل استجابة المجموعة يف   
ديسمبر 2019، كانت استراتيجية التعليم يف حاالت الطوارئ 

قد وُضعت بالفعل، وجرى تدريب موظيف التعليم يف 
حاالت الطوارئ الرئيسيين داخل وزارة التعليم والوكالة 

القائدة للمجموعة عىل تخطيط التعليم المرايع لألزمات 
ودورة البرامج اإلنسانية ومهارات التنسيق األساسية. كما 

سيوجه هذا التخطيط المسبق برنامج القدرة عىل مواجهة 
األزمات متعدد السنوات الذي تيسره منظمة التعليم 

ال يمكن أن ينتظر يف بوركينا فاسو.

المصدر: معهد اليونسكو الدويل للتخطيط التربوي  

  التخطيط الرديف المشترك يف بوركينا فاسو

http://www.iiep.unesco.org/en/crisis-sensitive-educational-planning-burkina-faso-4963
http://www.iiep.unesco.org/en/crisis-sensitive-planning-and-inclusion-forcibly-displaced-populations-west-and-central-african-4844
http://www.iiep.unesco.org/en/crisis-sensitive-planning-and-inclusion-forcibly-displaced-populations-west-and-central-african-4844
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الشكل 3    
نحو نموذج متماسك لقطاع التعليم 

الحكومة

المجال اإلنمايئ

المجال اإلنساين

وزارة التعليم

الفريق العامل 
المعين بتعليم 

الالجئين

مجموعة 
التعليم

 المجموعة 
 التعليمية 

المحلية

 تحسين 
نتائج التعليم

5    
خمس طرق لربط التنسيق من أجل تحقيق نتائج 

تعليمية أفضل

	l االنضمام إىل مجموعة التعليم وتنسيق تعليم الالجئين 
يف أوضاع مختلطة ومعقدة وااللتزام بإيجاد حلول حىت 
يتمكن جميع األطفال والشباب المتضررين من األزمات 

الحصول عىل تعليم آمن وجيد.

	l ربط التعليم يف حاالت الطوارئ بقطاع التعليم الوطين 
من خالل المشاركة المنهجية بين آليات التنسيق اإلنسانية 

واإلنمائية وتعزيز المبادئ اإلنسانية وتحسن جودة 
االستجابة للتعليم يف حاالت الطوارئ والمساهمة يف 

أنظمة التعليم الجاهزة لمواجهة األزمات.

ويمكن متابعة هذه التوصيات يف الوقت ذاته للمساعدة   
يف تحقيق نموذج قطاع تعليم متماسك، كما هو موضح 

يف الشكل 3.

تطورت أنظمة التنسيق المختلفة الواردة يف هذا التقرير   
لسبب وجيه – بشكل رئييس لضمان المساءلة عن المساعدة 

المحايدة للفئات السكانية ذات االحتياجات الخاصة، 
مثل الحماية الدولية يف حالة الالجئين. ومع ذلك، تُظهر 

األدلة الناشئة كيف أن االنفصال بين أنظمة تنسيق التعليم 
وتقسيمها يمكن أن يعوق استجابات التعليم اليت تتسم 
بالكفاء والفعالية ويؤدي إىل ضياع فرص تحقيقها. بغض 

النظر عن مكان تواجدنا يف قطاع التعليم، فنحن متحدون 
من خالل التزام مشترك لتحقيق الهدف 4 من أهداف التنمية 
المستدامة: “ضمان التعليم الجيد الشامل والمنصف وتعزيز 

فرص التعلم مدى الحياة للجميع”. تنبثق توصيتان عامتان 
لمساعدتنا يف تحقيق هذه النتيجة الجماعية عن مشروع 

Global Partners، وهما:
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اإلجراءات المقترحة:  

	l ،وضع نماذج للتوجيه والتدريب بشأن: أنظمة التنسيق
والتنسيق يف األوضاع المختلطة، والجهات الفاعلة 

اإلنمائية وعملياتها، ومهارات التأثير والتفاوض؛ وإدماجها 
يف تنمية القدرات للقائمين عىل التعليم

	l ضمان مشاركة متنوعة ألصحاب المصلحة المتعددين
يف ورش العمل والتدريب المتعلق بالتنسيق، مع تمثيل 

من الحكومة )وزارة التعليم والهيئات األخرى ذات الصلة 
اليت تساهم يف تنسيق التعليم يف حاالت الطوارئ( 
وأنظمة التنسيق المختلفة لتعزيز التفاهم المتبادل 

والحوار

	l تعزيز الويع والمعرفة بأنظمة تنسيق التعليم يف
حاالت الطوارئ من خالل الشبكة المشتركة لوكاالت 

التعليم يف حاالت الطوارئ والمواقع اإللكترونية الشريكة 
والتدريب والعروض والفعاليات

2     
تقديم فرص هيكلية ومنهجية للحوار 

والتبادل والتعاون

كما هو موضح يف هذا التقرير، هناك عدد قليل جًدا من   
الفرص المنهجية الحالية للمشاركة عبر أنظمة التنسيق، 

لذلك نحن بحاجة إىل تقديمها. إىل جانب التدريب المشترك، 
نعلم أن بناء العالقات عبر أنظمة التنسيق وبين الوكاالت 

من خالل االجتماعات والتبادالت المنتظمة يه وسيلة 
مهمة لتحسين فهم وقبول الثقافات المؤسسية المختلفة 
وطرق العمل. ويعد حشد الموارد المالية والبشرية إلضفاء 

الطابع المؤسيس عىل التعليم يف حاالت الطوارئ يف 
وزارات التعليم طريقة مهمة أخرى لجمع أشكال تنسيق 

التعليم يف حاالت الطوارئ تحت سقف واحد.

يمكن أن تدعم اليونيسف الروابط المنهجية، ولها دور   
مهم بصفتها وكالة قائدة لمجموعة التعليم والمجموعة 

التعليمية المحلية يف العديد من البلدان. يمكن للمنظمات 
غير الحكومية اليت تقدم برمجة التعليم يف سياقات 

المجموعة والالجئين والتنمية، أو أي منهم، أن تلعب أيًضا 
دورًا مهًما يف ربط االستجابات. وتكون الوكاالت اليت لديها 

معرفة وخبرة تشغيلية قادرة تماًما عىل المبادرة باقتراح 
المجاالت اليت يكون فيها التعاون أو االستجابات المشتركة 
منطقية، بما يف ذلك إيجاد أو مشاركة األدوات المشتركة. 

باإلضافة إىل ذلك، فنحن نشجع الشركاء عىل دعم التنسيق 
المشترك من خالل التطوع لالضطالع بأدوار الوسيط وتسهيل 

مشاركة المعلومات وتحديد مجاالت التعاون بين األنظمة.

نشارك هنا خمس خطوات لتفعيل هذه التوصيات والبدء   
يف تحطيم وجهة نظرنا المقسمة عن قطاع التعليم، 
لتحقيق تأثيرات أكبر عىل األطفال والشباب وتعلمهم. 

سيعمل الشركاء الثالثة، مجموعة التعليم العالمية )بدعم 
من الوكاالت الرائدة أنقذوا األطفال واليونيسف( والمفوضية 
السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين والشبكة المشتركة 

لوكاالت التعليم يف حاالت الطوارئ، عىل تنفيذ هذه 
التغييرات داخل مؤسساتنا وفيما بينها، وبالتشاور والتنسيق 

مع أصحاب المصلحة المعنيين.

ندعو جميع أصحاب المصلحة والشركاء يف مجال   
التعليم يف حاالت الطوارئ للتفكير يف اإلجراءات المقترحة 

الملخصة يف المرفق 1، والنظر يف المساهمات اليت 
يمكنهم تقديمها لتغيير ثقافة التنسيق يف قطاعنا عىل 

المستويات العالمية والوطنية ودون الوطنية.

1     
بناء فهم مشترك وقبول ألنظمة تنسيق التعليم 

يف حاالت الطوارئ المختلفة وطرق العمل

 Global Partners أظهرت تجربة مشروع الشركاء العالميين  
أن التفاهم والتعاون هما بوادر لتنسيق هادف يف مجال 

التعليم يف حاالت الطوارئ. كنقطة بداية، يعد الفهم 
الجيد لواليات أنظمة التنسيق ومساءلتها، وأدوار الشركاء 

ومسؤولياتهم ونقاط القوة والضعف، عاماًل أساسيًا للتعاون 
الناجح. تظهر تجربة المشروع وقاعدة األدلة أن العديد من 
الجهات الفاعلة يف مجال التعليم يف حاالت الطوارئ تفتقر 

بشكل خاص إىل الفهم الجيد لما ييل:

	l البنية اإلنسانية وكيفية عمل أنظمة التنسيق المختلفة
وقيمة إمكانات التنسيق

	l هيكل قطاع التعليم ومكان استجابات التعليم يف حاالت
الطوارئ داخل هذا الهيكل

	l كيفية عمل المجموعات التعليمية المحلية والتخطيط
اإلنمايئ والعمليات.

هناك حاجة إىل بناء القدرات بشكل منهجي لزيادة المعرفة   
األساسية والويع بالبنية اإلنسانية وأنظمة التنسيق اإلنسانية 

واإلنمائية. وينبيغ أن تقود الوكاالت القائدة للتنسيق ذلك 
وأن تعززها الشبكة المشتركة لوكاالت التعليم يف حاالت 

الطوارئ. يمكن للفرص المتاحة للفرق القطرية )وزارة التعليم 
وأعضاء المجموعة التعليمية المحلية وأعضاء الفريق 

العامل المعين بتعليم الالجئين لاللتقاء يف ورش عمل داخل 
بلدانهم األصلية أو خارجها، أن تعزز بناء الفريق وتخطيط 
العمل المشترك، مما يؤدي إىل اتخاذ خطوات ملموسة 

تجاه التنسيق المشترك.
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اإلجراءات المقترحة:

	l االستثمار يف قدرات وزارة التعليم يف مجال التعليم
يف حاالت الطوارئ، بما يف ذلك موظفو التنسيق 

المخصصون وتوفير الموارد الكافية لتنسيق التعليم 
يف حاالت الطوارئ وبناء القدرات

	l إجراء اتصاالت واجتماعات وتحديثات منتظمة بين
قيادات نظام تنسيق التعليم يف حاالت الطوارئ عىل 

المستوى العالمي وتشجيعهم عىل المستوى الوطين، 
لتبادل المعلومات وتحديد مجاالت للدعوة والتخطيط 

والتنفيذ المشتركين

	l ضمان تمثيل تنسيق التعليم يف حاالت الطوارئ يف
مجموعة تنسيق قطاع التعليم الوطين/المجموعة 

التعليمية المحلية، وإدراج التحديثات ومشاركة 
المعلومات حول االستجابات للمشردين داخليًا 

أو الالجئين، باعتبارها بنوًدا دائمة يف جدول أعمال 
االجتماعات.

3     
تخصيص الوقت والموارد للتنسيق المشترك 

وعمليات التخطيط المبسطة

يعترف تقرير سوريا بالوقت الكبير والجهد والحوار وبناء الثقة   
الالزمين ليك تسير ترتيبات التنسيق المعقدة وغير التقليدية. 
يويص معّدو التقرير “باالستمرار يف استثمار القيادة والوقت 

والموارد يف المنتديات حيث يُتاح للجهات الفاعلة يف مجال 
التعليم الفرصة للمشاركة يف الحوار” )أتدرسون وآخرون 

2020، ص. 41(. يعين الوقت الالزم لالجتماعات والمفاوضات 
المستمرة عبر أنظمة التنسيق واالستجابات، باإلضافة إىل 

المطالب عالية الضغط عىل المنسقين، أنه قد تكون هناك 
حاجة إىل موارد بشرية إضافية للمشاركة الكاملة يف ربط 

أنظمة التنسيق.

قد تكون الموارد اإلضافية للموظفين المخصصين للتنسيق   
يف األوضاع المختلطة واالتصال بين الجهات الفاعلة 

والعمليات يف التعليم يف حاالت الطوارئ والمجموعة 
التعليمية المحلية/التنمية مناسبة يف بعض السياقات. 
يمكن تضمين هذا النوع من الدور داخل وزارة التعليم، 
ويمكن إدراجه يف مقترحات التمويل أو ترتيبات اإلعارة. 

عىل سبيل المثال، يمكن أن يساعد تمويل برنامج القدرة 
عىل مواجهة األزمات متعدد السنوات الذي تيسره منظمة 

التعليم ال يمكن أن ينتظر عىل تعزيز موارد التنسيق.

إن عمليات التخطيط المتعددة الالزمة لخطة االستجابة   
اإلنسانية وخطة االستجابة لالجئين وخطة التعليم االنتقايل 
وخطة قطاع التعليم وبرنامج القدرة عىل مواجهة األزمات 

متعدد السنوات الذي تيسره منظمة التعليم ال يمكن أن 
ينتظر تستغرق وقتًا طوياًل، وتؤدي إىل قضاء فريق التنسيق 
والفرق وقتًا أطول يف تغذية الخطط بداًل من التركيز عىل 

تنفيذها ومتابعتها. يجب أن يدعم منسقو التعليم التخطيط 
اإلنساين متعدد السنوات الذي يغيط االستجابات ويتماىش 
مع خطط قطاع التعليم الوطنية. ستتيح عمليات التخطيط 

المتناسقة والمؤشرات ومنصات وأدوات إعداد التقارير 
المزيد من الوقت للعمل الفين. وتلعب الجهات المانحة 

دورًا حاسًما يف دعم عمليات التخطيط المبسطة والتعاون 
بين أنظمة التنسيق.

اإلجراءات المقترحة:  

	l الدعوة مع قادة التنسيق اإلنساين والجهات المانحة
من أجل عمليات تخطيط أكثر بساطة وتنسيًقا وأطول 

أجاًل، بما يتماىش مع خطط قطاع التعليم الوطنية، 
وكذلك مع استراتيجيات المجموعة والفريق العامل 

المعين بتعليم الالجئين عند االقتضاء

	l تضمين االتصال والتعاون يف أنظمة تنسيق التعليم
يف حاالت الطوارئ يف االختصاصات القياسية 

لمنسيق التعليم

	l تضمين وظيفة مخصصة وقدرات الموظفين يف
مقترحات التمويل ذات الصلة لدعم التعاون والتبادل 

بين أنظمة التنسيق.
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4     
التنسيق المشترك يف مرحلة التأهب 

ومن بداية االستجابة

منذ بداية حالة الطوارئ وحىت يف مراحل التخطيط الرديف   
والتأهب اليت تسبقها، نحتاج إىل تغيير طريقة تفكيرنا يف 

التخطيط لالستجابة المنعزلة. بداًل من ذلك، نحتاج إىل 
المشاركة يف قطاع التعليم – لضمان الروابط المناسبة بين 
مجموعة التعليم واستجابات الالجئين وأن خطط التعليم 

يف حاالت الطوارئ تتماىش مع خطط قطاع التعليم 
وتدعمها. يمكن تعزيز توقيت االستجابة وجودتها من 

خالل إشراك وزارة التعليم يف مرحلة مبكرة، ووضع مذكرات 
تفاهم وترتيبات مسبًقا، وتخطيط رديف مشترك وممول 

تموياًل جيًدا.

اإلجراءات المقترحة:

	l/التأكد من أن مجموعة تنسيق قطاع التعليم الوطين
المجموعة التعليمية المحلية ومجموعات التنسيق 

القطاعية األخرى عىل دراية بالخطط الرديفة وتدعمها – 
وأنها تتماىش مع خطط قطاع التعليم الوطنية وتدعم 

النُُهج متعددة القطاعات

	l تحديد حاالت الطوارئ أو النقاط الساخنة المقبلة وحشد
مناقشات قيادة تنسيق التعليم يف حاالت الطوارئ 

والترتيبات المشتركة عىل المستويات العالمية واإلقليمية 
والوطنية

	l وضع مذكرات تفاهم وترتيبات مسبقة فيما يتعلق
بالقيادة واألدوار والمسؤوليات قبل االستجابة للتعليم 

يف حاالت الطوارئ أو يف مراحل مبكرة منها.

5     
االستثمار يف االتصال والتبادل وبناء القدرات 

بين أنظمة تنسيق التعليم يف حاالت 
الطوارئ عىل المستويات العالمية والوطنية 

ودون الوطنية

تشير دراسات الحالة لمعهد التنمية الخارجية إىل العديد   
من الحاالت اليت تحيد فيها القدرة والتواصل والترتيبات عىل 

المستوى دون الوطين، وعادًة عند نقطة تنفيذ االستجابة 
للتعليم يف حاالت الطوارئ، عن السيناريو عىل المستوى 

الوطين. يف بعض الحاالت، تكون حلول االتصاالت وتنسيق 
التعليم يف حاالت الطوارئ أفضل عىل المستوى دون 

الوطين – كما هو الحال يف جمهورية الكونغو الديمقراطية 
والعراق، حيث تكون مشاركة وزارات التعليم المحلية أقوى 

من مشاركتها عىل المستويات الوطنية. ومع ذلك، تظهر 
األدلة أن المنسقين دون الوطنيين غالبًا ما يكونون مثقلين 
باألعباء ويعانون مع التنسيق بسبب مسائل مثل المسافة 

واالضطرار إىل أداء أدوار متعددة. وقد لوحظ هذا يف دراسة 
الحالة يف تشاد، واليت تتطلب المزيد من بعثات الدعم 

الفين المتكررة وبناء القدرات لدعم التنسيق دون الوطين 
)ديوولف وآخرون 2020، ص. 41(.

يف الوقت نفسه، غالبًا ما يكون هناك انفصال بين قادة   
التنسيق العالمي ونظرائهم اإلقليميين والوطنيين، فضاًل 

عن غياب التشاور الهادف مع المستويات دون الوطنية 
حيث يُجرى تنفيذ االستجابات. وعىل وجه الخصوص، 

فإن التحوالت والعمليات يف السياسات بطيئة يف انتشارها. 
يف تشاد، عىل سبيل المثال، هناك ارتباك حول عمليات 
اإلطار الشامل لالستجابة لالجئين عىل المستويات دون 
الوطنية. بشكل عام، سيستفيد التنسيق داخل األنظمة 

والتنسيق المشترك يف األنظمة من تدفقات القدرات 
المعززة واالتصاالت بين المستويات العالمية والوطنية 

ودون الوطنية.

اإلجراءات المقترحة:

	l إجراء اتصاالت ومشاورات وفرص بناء القدرات وبعثات
الدعم الفين إىل المستويات دون الوطنية لمجموعة 

مشتركة منتظمة والفريق العامل المعين بتعليم 
الالجئين لدعم التنسيق المشترك يف نقطة التنفيذ 

)عىل سبيل المثال من خالل تضمين هذه األنشطة 
يف االختصاصات(

	l حشد الموارد البشرية والمالية لدعم تنسيق وزارة التعليم
يف مجال التعليم يف حاالت الطوارئ عىل المستويات 

دون الوطنية

	l توثيق أفضل الممارسات ونشرها، والتعلم من حلول
التنسيق دون الوطنية.
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6    
ُسبل الُميض قدًما: مبادرة لتعزيز تنسيق التعليم 

يف حاالت الطوارئ

نتيجة لمشروع Global Partners، تعهد كل من مجموعة   
التعليم العالمية والمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون 

الالجئين والشبكة المشتركة لوكاالت التعليم يف حاالت 
الطوارئ يف المنتدى العالمي لالجئين بمواصلة العمل 

مًعا لتعزيز تنسيق التعليم يف حاالت الطوارئ. مع انتهاء 
المشروع يف منتصف عام 2020، سيقوم الشركاء الثالثة 

بإضفاء الطابع الرسمي عىل تعاونهم المستمر من خالل 
“مبادرة تعزيز تنسيق التعليم يف حاالت الطوارئ”.

يف إطار مبادرة تعزيز تنسيق التعليم يف حاالت الطوارئ،   
سنركز نحن الشركاء الثالثة عىل خطوات عملية قابلة 

للتنفيذ لمواصلة التعاون واالستفادة من نقاط القوة لدينا. 
وبناءً عىل اإلجراءات المويص بها الواردة يف هذا التقرير، 

سنمنح األولوية إلضفاء الطابع المؤسيس عىل طرق العمل 
المشتركة من خالل تبادل المعلومات المنتظم وتحديد 

األزمات الجديدة اليت قد تتطلب دعًما مشتركًا.

باإلضافة إىل تعميم النُُهج التعاونية عىل المستوى   
العالمي، سنعمل عىل ترويج التنسيق المشترك 

للتعليم يف حاالت الطوارئ والدعوة له عىل 
المستويين الوطين ودون الوطين بما يتماىش مع 
توصيات هذا التقرير. وسيتم ذلك من خالل بعثات 

الدعم الفين المشتركة لدعم المنسقين والفرق 
القطرية يف األوضاع المختلطة والمعقدة، ومن 

خالل نشر وتعميم محتوى تنسيق التعليم يف حاالت 
الطوارئ والرسائل الرئيسية يف فرص التدريب وورش 

العمل والدعم. سنضع أيًضا خطط عمل مشتركة 
حسب الحاجة وسنجري مراجعة سنوية للتقدم 

المحرز نحو المنتدى العالمي لالجئين المشترك بشأن 
التنسيق المشترك.

يف حين أننا نحن الشركاء الثالثة ملتزمون بدعم الشراكة   
والتعاون يف أنظمة التنسيق، بدعم من الوكاالت القائدة 

للمجموعة التعليمية واللجنة التوجيهية للشبكة المشتركة 
لوكاالت التعليم يف حاالت الطوارئ، فإنه ال يمكننا وحدنا 
تحقيق هذا التحول الرئييس يف أساليب عملنا. سيتطلب 

التغلب عىل النهج المنعزل الستجابات التعليم يف حاالت 
الطوارئ الدعم الكامل وااللتزام من جميع أصحاب 

المصلحة يف مجال التعليم، بما يف ذلك الحكومات 
ووزارات التعليم والمنظمات غير الحكومية والجهات الفاعلة 

والجهات المانحة يف المجال اإلنمايئ. هناك حاجة ملحة 
إىل العمل المشترك وسيكون حتميًا ونحن نواجه أزمة 

كوفيد-19 وتحديات العقد المقبل. ندعو جميع شركائنا 
إىل النظر يف ممارساتهم المؤسسية وترتيباتهم ومشاركتهم 

مع أنظمة التنسيق، والبحث عن فرص للتواصل والمشاركة 
والتعاون. عند القيام بذلك، سنكون قادرين مًعا عىل تحقيق 

هدفنا المتمثل يف ضمان الحق يف تعليم آمن وجيد لكل 
طفل وشاب يف أوضاع األزمات.
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يف إطار مبادرة تعزيز تنسيق التعليم يف حاالت الطوارئ،   
ستكون مجموعة التعليم العالمية والمفوضية السامية 

لألمم المتحدة لشؤون الالجئين والشبكة المشتركة لوكاالت 
التعليم يف حاالت الطوارئ مسؤولين عن قيادة تنفيذ 
اإلجراءات المقترحة أدناه للمساهمة يف تنسيق قطاع 

التعليم المتماسك والمترابط، مما يحسن نتائج التعليم 
لألطفال والشباب المتضررين من األزمات. ستُنفذ هذه 

اإلجراءات من خالل التشاور والتنسيق مع أصحاب المصلحة 
المعنيين، بما يف ذلك النظراء الحكوميين والجهات المانحة 

والمنسقين القطريين للتعليم يف حاالت الطوارئ.

 اإلجراءات المقترحة

بناء فهم مشترك وقبول ألنظمة 1
تنسيق التعليم يف حاالت الطوارئ 

المختلفة وطرق العمل

	l وضع نماذج للتوجيه والتدريب بشأن: أنظمة التنسيق، والتنسيق
يف األوضاع المختلطة، والجهات الفاعلة اإلنمائية وعملياتها، 

ومهارات التأثير والتفاوض؛ وإدماجها يف تنمية القدرات للقائمين 
عىل التعليم

	l ضمان مشاركة متنوعة ألصحاب المصلحة المتعددين يف ورش
العمل والتدريب المتعلق بالتنسيق، مع تمثيل من الحكومة 

)وزارة التعليم والهيئات األخرى ذات الصلة اليت تساهم يف تنسيق 
التعليم يف حاالت الطوارئ( وأنظمة التنسيق المختلفة لتعزيز 

التفاهم المتبادل والحوار

	l تعزيز الويع والمعرفة بأنظمة تنسيق التعليم يف حاالت الطوارئ
من خالل الشبكة المشتركة لوكاالت التعليم يف حاالت الطوارئ 

والمواقع اإللكترونية الشريكة والتدريب والعروض والفعاليات

تقديم فرص هيكلية ومنهجية  2
للحوار والتبادل والتعاون

	l االستثمار يف قدرات وزارة التعليم يف مجال التعليم يف حاالت
الطوارئ، بما يف ذلك موظفو التنسيق المخصصون وتوفير الموارد 

الكافية لتنسيق التعليم يف حاالت الطوارئ وبناء القدرات

	l إجراء اتصاالت واجتماعات وتحديثات منتظمة بين قيادات
نظام تنسيق التعليم يف حاالت الطوارئ عىل المستوى العالمي 
وتشجيعهم عىل المستوى الوطين، لتبادل المعلومات وتحديد 

مجاالت للدعوة والتخطيط والتنفيذ المشتركين

	l ضمان تمثيل تنسيق التعليم يف حاالت الطوارئ يف مجموعة
تنسيق قطاع التعليم الوطين/المجموعة التعليمية المحلية، 

وإدراج التحديثات ومشاركة المعلومات حول االستجابات 
للمشردين داخليًا أو الالجئين، باعتبارها بنوًدا دائمة يف جدول 

أعمال االجتماعات

المرفق 1    
 خطة العمل )2020 – 2023(
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تخصيص الوقت والموارد  3
للتنسيق المشترك وعمليات 

التخطيط المبسطة

	l الدعوة مع قادة التنسيق اإلنساين والجهات المانحة من أجل
عمليات تخطيط أكثر بساطة وتنسيًقا وأطول أجاًل، بما يتماىش مع 
خطط قطاع التعليم الوطنية، وكذلك مع استراتيجيات المجموعة 

والفريق العامل المعين بتعليم الالجئين عند االقتضاء

	l تضمين االتصال والتعاون يف أنظمة تنسيق التعليم يف حاالت
الطوارئ يف االختصاصات القياسية لمنسيق التعليم

	l تضمين وظيفة مخصصة وقدرات الموظفين يف مقترحات
التمويل ذات الصلة لدعم التعاون والتبادل بين أنظمة التنسيق

التنسيق المشترك يف مرحلة  4
التأهب ومن بداية االستجابة

	l التأكد من أن مجموعة تنسيق قطاع التعليم الوطين/المجموعة
التعليمية المحلية ومجموعات التنسيق القطاعية األخرى عىل 

دراية بالخطط الرديفة وتدعمها – وأنها تتماىش مع خطط قطاع 
التعليم الوطنية وتدعم النُُهج متعددة القطاعات

	l تحديد حاالت الطوارئ أو النقاط الساخنة المقبلة وحشد مناقشات
قيادة تنسيق التعليم يف حاالت الطوارئ والترتيبات المشتركة عىل 

المستويات العالمية واإلقليمية والوطنية

	l وضع مذكرات تفاهم وترتيبات مسبقة فيما يتعلق بالقيادة
واألدوار والمسؤوليات قبل االستجابة للتعليم يف حاالت الطوارئ 

أو يف مراحل مبكرة منها، باعتبارها بنوًدا دائمة يف جدول 
أعمال االجتماعات

االستثمار يف االتصال والتبادل  5
وبناء القدرات بين أنظمة تنسيق 
التعليم يف حاالت الطوارئ عىل 
المستويات العالمية والوطنية 

ودون الوطنية

	l إجراء اتصاالت ومشاورات وفرص بناء القدرات وبعثات الدعم الفين
إىل المستويات دون الوطنية لمجموعة مشتركة منتظمة والفريق 

العامل المعين بتعليم الالجئين لدعم التنسيق المشترك يف 
نقطة التنفيذ )عىل سبيل المثال من خالل تضمين هذه األنشطة 

يف االختصاصات(

	l حشد الموارد البشرية والمالية لدعم تنسيق وزارة التعليم يف
مجال التعليم يف حاالت الطوارئ عىل المستويات دون الوطنية

	l توثيق أفضل الممارسات ونشرها، والتعلم من حلول التنسيق
دون الوطنية
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