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ملحة عامة
عن املذكرة الفنية
هــذا هــو اإلصــدار األول لإلرشــاد الفــي للشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ لدعــم التعليــم أثنــاء جائحــة
ً
ـتجابة لتغيــرات احتياجــات التعلــم
كوفيــد .تمــت صياغــة هــذا اإلصــدار ليكــون بمثابــة وثيقــة قابلــة للتعديــل ســيتم تحديثهــا اسـ
والرفــاه لــدى األطفــال ،والمراهقيــن ،والشــباب ،والمعلميــن ،ومقدمــي الرعايــة وأفــراد الهيئــة التعليميــة المتضرريــن مــن
كوفيــد.١٩-

الغرض
المذكرة الفنية يف صيغتها الراهنة:
yمصممــة لتتمــاىش مــع أحــدث اإلرشــادات والتوجيهــات الصــادرة عــن منظمــة الصحــة العالميــة بشــأن كيفيــة منــع انتشــار
كوفيــد 19-مــن اآلن وحــى منتصــف شــهر نيســان/أبريل .2020
yتقــدم إرشــادات بشــأن كيفيــة االســتجابة الســريعة للمســاعدة يف دعــم الرفــاه وفــرص التعلــم خــال المرحلــة الحــادة مــن
جائحــة كوفيــد.19 -
yمدخــل إىل مجموعــة مصــادر الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ الخاصــة بكوفيــد ،19-ويه
الدليــل اإلرشــادي المصمــم لمســاعدة الممارســين يف التخطيــط الســتجابات جديــدة أو تعديــل البرامــج الحاليــة .تقــدم
روابطً ــا للمصــادر ضمــن المجموعــة للمســاعدة يف تفعيــل نهــج مــا.
yليست شاملة؛ فهي دليل إرشادي منظم لالستجابة للمرحلة الحادة من جائحة كوفيد19-
yال ي ُ َ
قصــد بهــا أن تكــون إلزاميــة ،لكنهــا تقــدم تسلسـا ً منطقيًــا للتخطيــط الســتجابة ســريعة .كمــا تقتــرح اعتبــارات محــددة
لالســتجابة شــاملة لعــدة قطاعــات .ومــن األهميــة بمــكان أن يتــم تعديــل اإلجــراءات اســتنا ًدا إىل درجــة التباعــد الجســدي
الــي يقتضيهــا القانــون يف المنطقــة الــي تعمــل فيهــا .قــد تكــون هنــاك حاجــة اإلجــراءات ضمــن الســياق وذلــك اســتنا ًدا إىل
األعــراف االجتماعيــة والثقافيــة الفريــدة لــكل ســياق.
yهذه المذكرة موجهة:
oلتلك السياقات اليت كانت هشة و/أو متأثرة باألزمات قبل جائحة كوفيد. 19-
oلدعــم األنشــطة الــي تصــل لمــن هــم يف عمــر المدرســة ،مــن الطفولــة المبكــرة حــى المراهقــة .ويشــمل هــذا
األطفــال ،والمراهقيــن ،والفتيــان الذيــن هــم يف ســن مــا قبــل المرحلــة االبتدائيــة حــى ســن المرحلــة الثانويــة ،أو الذيــن
قــد يتــم اختبارهــم يف تلــك المســتويات ووضعهــم فيهــا .
oلألنشطة اليت تدعم التعلم خارج نطاق المدارس الرسمية.
oأعضــاء الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ باإلضافــة إىل عضويــة االيــي األوســع الــي تعمــل يف
عــدد مــن اإلعــدادات  ،مــن تطويــر السياســة إىل تنفيــذ البرنامــج  ،وعبــر مجموعــة واســعة مــن الســياقات.
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oلمساعدة الممارسين يف المراحل التالية من دورة مشروع العمل اإلنساين
لتقييم االحتياجات وتحليلها
لتخطيط االستجابة االستراتيجية
oلدعــم االســتجابات أثنــاء المرحلــة الحــادة مــن الجائحــة .ســيتحدد االنتقــال مــن المرحلــة الحــادة إىل مرحلــة التعــايف
بعوامــل عــدة .يعــي ذلــك ،للغــرض مــن هــذه المذكــرة ،إعــادة فتــح المــدارس و العــودة إىل التعلــم القائــم عــى
الصفــوف المدرســية.
ً
نطاقا لالستجابة المنسقة.
oلتوجيه االستجابات المؤسساتية ضمن اإلطار األوسع
oلدعــم االســتجابات المنســقة والمتوافقــة مــع الخطــط التأهــب الحاليــة وأطــر االســتجابة األوســع الــي تقودهــا
الــوزارات ومنظومــة األمــم المتحــدة.
مالحظــة :ســتؤثر القــرارات المتخــذة لالســتجابة الحتياجــات المرحلــة الحــادة مــن األزمــة عــى احتياجــات مرحلــة
التعــايف .ســيكون مــن الهــام الحفــاظ عــى هــذا المنظــور خــال المرحلــة الحــادة ،ويجــب أن تعــزز القــرارات الــي يتــم
اتخاذهــا لدعــم فــرص التعلــم أثنــاء المرحلــة الحــادة مــن اإلجــراءات الــي يجــب أن تحــدث يف مرحلــة التعــايف .فعــى
ســبيل المثــال ،يجــب أال تــؤدي األنشــطة الــي تضمــن اســتمرارية التعلــم أثنــاء المرحلــة الحــادة إىل فــرص تعلــم تمثــل
ً
وعوضــا عــن ذلــك ،يجــب تنظيــم هــذه األنشــطة واإلعــان عنهــا كإجــراءات مؤقتــة ،مــع
نظــام مــوازي للنظــام الرســمي.
األخــذ بعيــن االعتبــار أنــه قــد يتــم إضفــاء الطابــع المؤسســايت عــى بعــض هــذه األنشــطة عــى نحــو مناســب اســتنا ًدا
إىل مــا تكشــف عنــه مرحلــة التعــايف بشــأن «وضــع طبيــي» محتمــل .مــع هــذا ،يمكــن استكشــاف بعــض انمــاط
تقديــم خدمــات التعليــم  -مثــل التعلــم عــن بعــد  -الــي قــد تكــون حاســمة أثنــاء المرحلــة الحــادة باعتبارهــا خيــارات
لمــا بعــد األزمــة للوصــول إىل الطــاب المهمشــين.

yيســتخدم الحـ�د األدىن مـ�ن معاييـ�ر الشـ�بكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ كإطــار لهــا؛ حيــث يتــم تنظيــم
اإلجــراءات حســب النطاقــات الرئيســية وترتبــط المهــام المقترحــة بنطاقــات ومعاييــر محــددة ذات صلــة.
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هيكل المذكرة الفنية
تعتمــد المذكــرة الفنيــة عــى الحــد األدىن مــن معاييــر الدنيــا للشــبكة
المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ ،االســتعداد ،االســتجابة،
التعــايف باعتبارهــا اإلطــار العالمــي لتقديــم تعليــم جيــد يف حــاالت
الطــوارئ.
ً
مباشــرة إىل
تشــتمل المذكــرة الفنيــة عــى خمســة أقســام موجهــة
الممارســين يف مراحــل مختلفــة مــن نهجهــم للعمــل الجــاري ولبــدء
العمــل أثنــاء الجائحــة:
نظــرة عامــة عــى مجــاالت معاييــر الحــد األدىن للشــبكة
المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ

اعتن بنفسك
ِ

ّ
نسق عملك

حلل السياق

ضع خطة
نشاطك

راجع التقدم
المنفذ
والجودة

ً
ســيتم توجيــه الممارســين ،يف هــذه األقســام ،مــن خــال إحــدى عشــرة إجــراءً مقتر ً
ومصنفــا حســب نطاقــات الحــد األدىن
حــا
مــن معاييــر الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ .تتضــح اإلجــراءات الــواردة يف كل قســم عــى النحــو التــايل:

نطاق المعايير الدنيا الرئيسية للشبكة المشتركة لوكاالت التعليم يف حاالت الطوارئ
اإلجراءات المقترحة :تلك اإلجراءات المعروف أنها مناسبة لالستجابات الحادة
المصادر ذات الصلة
المعايير الدنيا للشبكة
المخاطرة بإجراءات
المهام المقترحة :المهام
اليت تمكنك من إتمام اإلجراء .التخفيف
المشتركة لوكاالت التعليم يق موقع المصادر األخرى ذات
سبب وجيز التخاذ اإلجراءات حاالت الطوارئ ذات الصلة الصلة باإلجراءات
صلة اإلجراء بالمعايير الدنيا
للشبكة المشتركة لوكاالت
التعليم يف حاالت الطوارئ

يتــم توفيــر المالحظــات يف المربعــات النصيــة .تســاعدك هــذه المالحظــات يف التفكيــر يف بعــض النقــاط األساســية
حــول كوفيــد 19-لمســاعدتك يف تشــكيل اســتجابتك.
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التعليم أثناء املرحلة الحادة
من كوفيد19-
يــزداد حجــم تأثيــر جائحــة كوفيــد 19-عــى أنظمــة التعليــم وعــى تعليــم ورفاهيــة األطفــال والشــباب يوميًــا .هــذه األزمــة أزمــة
عالميــة تمنــع األطفــال والمراهقيــن يف كل بلــد ،بمــن فيهــم المتأثريــن بالنــزاع والنــزوح ،مــن اســتيفاء حقهــم يف تعليــم جيــد
وآمــن وشــامل .وقــد التــزم المجتمــع الــدويل مــع هــدف التنميــة المســتدامة رقــم  4أربعــة () SDG4بإعمــال حــق التعليــم الجيــد
١
لجميــع األطفــال والمراهقيــن بحلــول عــام  .2030تعـرّض أزمــة كوفيــد 19-هــذا الوعــد للخطــر أكثــر مــن أي وقــت مــى.
أغلقــت معظــم البلــدان نظــام رعايــة الطفولــة المبكــرة والمــدارس والجامعــات عــى الصعيــد الوطــي ،اعتبــارًا مــن أوائــل شــهر
نيســان/أبريل األمــر الــذي أثّــر عــى حــوايل %91مــن الطــاب حــول العالــم – أكثــر مــن  1.5مليــار متعلــم.
يجــب أن تكــون االســتجابة يف نظــام التعليــم مبتكــرة وتلتــزم يف الوقــت ذاتــه بالمعاييــر الــي نعــرف أنهــا تدعــم وضــع البرامــج
المؤثــرة وبالتــايل ،ينبــي ألخصائيــي قطــاع التعليــم إىل العمــل بمجموعــة مهاراتهــم الحاليــة لوضــع برامــج مســتجيبة لألزمــات،
إال أن عليهــم ً
أيضــا تطويــر مهــارات جديــدة ألننــا جمي ًعــا نعمــل يف ظــل ظــروف جديــدة  -مدفوعــة تحدي ـ ًدا بمعاييــر التباعــد
االجتمــايع .
ويجــب عــى جميــع الجهــات المعنيــة اإلقــرار بــأن بيئــة التدريــس والتعلــم ،وممارســاتهما ،ومجــاالت تركيزهمــا ،ومســتويات
إنجازهمــا أثنــاء المرحلــة الحــادة مــن كوفيــد 19-ليســت يه ذاتهــا كمــا كانــت قبــل األزمــة .وكمــا يتضــح تفصيـ ًـا يف المهمــة
المقترحــة  6.2أدنــاه ،يجــب أن يكــون التركيــز أوال ً عــى إجــراءات الحمايــة وتنميــة المهــارات باإلضافــة إىل الحفــاظ عــى المهــارات
األساســية القائمــة.
1 .يجــب عــى الفــرق ً
أول تحديــد أولويــات إجراءاتهــا أثنــاء فتــرة األزمــة وتلبيــة االحتياجــات العاجلــة يف األســابيع الــي تلــت
إغــاق المــدارس ألول مــرة .مثــل الحصــول عــى المــواد الالزمــة لحقيبــة لــوازم التعلــم يف المنــزل قبــل إغــاق سالســل التوريــد.
أو جعــل التثقيــف الصحــي والنظافــة أولويــة وحمايــة الرفــاه والمهــارات المعرفيــة التأسيســية قبــل التركيــز عــى المجــاالت
األخــرى لتطويــر المهــارات .إن ضمــان اســتمرار التعلــم بمــا يتفــق تما ًمــا مــع المناهــج الدراســية كمــا لــو أن الوبــاء ال يحــدث
أمــر غيــر مناســب عــى ســبيل المثــال.
2 .وبعــد ذلــك ،ينبــي عــى الفــرق تحديــد أولويــات التدخــات األكثــر أهميــة مــع تحــول الصدمــة المباشــرة الناتجــة عــن
إغــاق المــدارس إىل مرحلــة مــن الحيــاة الطبيعيــة "الجديــدة" .فعــى ســبيل المثــال ،يجــب إجــراء تعديــات عــى توقيــت
المحتــوى الــدرايس ووتيرتــه عنــد اتخــاذ تدابيــر الحمايــة ألول مــرة كمــا هــو موضــح أعــاه .ســتكون المراقبــة اآلنيــة  -ألقــى
حــد ممكــن -مفيــدة يف تأميــن البيانــات حــول مــا يصلــح ومــا ال يصلــح إلدخــال تعديــات عــى وضــع البرامــج.
مــع تطــور األزمــة ،تســتمر االحتياجــات الفريــدةو الخاصــة لطبيعــة العيــش يف الجائحــة يف الظهــور ،وتتطلــب اســتجابات.
ولحســن الحــظ ،تظهــر وســائل مبتكــرة للوصــول لغالبيــة المتعلميــن غيــر الملتحقيــن بالمــدارس وآبائهم/مقدمــي الرعايــة لهــم
و١الذيــن قــد ي ُ ّ
توقــع منهــم العمــل كمعلميــن لهــم أو كشــركاء يف التعليــم .المرونــة أمــر رئيــي للقــاء المتعلميــن ومعلميهــم
حيــث هــم أثنــاء تطــور هــذه التجربــة العالميــة غيــر المســبوقة .غالبًــا مــا توفــر األزمــات ً
فرصــا للتغييــر اإليجــايب ،و قــد تكــون
االبتــكارات الــي يتــم تطويرهــا لالســتجابة للجائحــة مفيــدة يف الوصــول إىل المجتمعــات المهمشــة يف المســتقبل .
يؤثــر كوفيــد ١٩-عــى األطــراف المعنيــة يف قطــاع التعليــم الذيــن يعيشــون يف حــاالت متأثــرة بالنــزاع .كذلــك قــد تــؤدي تأثيــرات
كوفيــد ١٩-إىل الصــراع نتيجــة محدوديــة المــوارد والتعــرض المطــول للظــروف المجهــدة.
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يجــب يف هــذه الظــروف يجــب اســتخدام المالحظــات اإلرشــادية حــول التعليــم المــرايع لظــروف النــزاع لضمــان بقــدر اإلمــكان
أال تــؤدي التدخــات التعليميــة إىل تفاقــم أو المســاهمة يف التوتــرات الجديــدة أو القائمــة .يميــز هــذا المجهــود بــأن التعليــم
يمكــن أن يكــون لــه وجهــان :يمكــن أن يعــزز الســام ويمكــن أن يعــزز العنــف.
يمكــن أن يغيــر كوفيــد 19-بشــكل ســريع الســياق الــذي يعيــش فيــه األطفــال ممــا يزيــد مــن التعــرض للمخاطــر الــي تتهــدد نظــام
الحمايــة .تــؤدي تدابيــر الحجــر الصحــي مثــل إغــاق المــدارس والقيــود المفروضــة عــى الحركــة إىل تعطيــل الروتيــن والدعــم
االجتمــايع لألطفــال .يف حيــن تفــرض يف الوقــت ذاتــه أيضــا ً ضغوطــا ً جديــدة عــى الوالديــن ومقدمــي الرعايــة الذيــن قــد
يضطــرون إىل إيجــاد خيــارات جديــدة لرعايــة األطفــال أو التخــي عــن العمــل .قــد تجعــل الوصمــة والتمييــز المرتبــط بـــكوفيد19-
األطفــال أكثــر عرضــة للعنــف و الضيــق النفــي واالجتمــايع .كمــا قــد تزيــد تدابيــر مكافحــة األمــراض الــي ال تأخــذ يف االعتبــار
بشــكل شــامل االحتياجــات المحــددة وضعــف النســاء والفتيــات وكذلــك المتعلميــن ذوي اإلحتياجــات الخاصــة مــن مخاطــر
الحمايــة الخاصــة بهــم وتــؤدي إىل آليــات التكيــف الســلبية .يعتبــر ااألطفــال واألســر الضعيفــة بســبب االســتبعاد االجتمــايع
واالقتصــادي أو أولئــك الذيــن يعيشــون يف البيئــات المكتظــة معرضيــن للخطــر بشــكل خــاص  .يعــد التنســيق الوثيــق مــع الزمــاء
يف حمايــة الطفــل أمــرا ضروريــا لتحديــد وتخفيــف هــذه المخاطــر.
للحصــول عــى مزيــد مــن المعلومــات  ،يرجــى مراجعــة المذكــرة الفنيــة لحمايــة الطفــل خــال جائحــة كوفيــد 19-والصــادرة
عــن تحالــف حمايــة الطفــل يف العمــل االنســاين.
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إرشادات االستجابة
اوالً ،اعتنوا بأنفسكم
اعتن بنفسك
ِ

ّ
نسق عملك

حلل السياق

ضع خطة
نشاطك

راجع التقدم
المنفذ
والجودة

يُمثــل كوفيــد 19-تجربــة غيــر مســبوقة لمعظــم األشــخاص يف العالــم .يف حيــن قــد يؤثــر النــوع االجتمــايع والعمــر واإلعاقــة
والوضــع االجتمــايع واالقتصــادي والخلفيــة الثقافيــة والمهنــة والعوامــل الشــخصية األخــرى عــى كيفيــة تغيــر حيــاة مختلــف
األشــخاص نتيجــة لهــذا الوبــاء ،إال أنهــا تؤثــر عــى الجميــع بطريقــة أو بأخــرى .تعتبــر التغييــرات يف كيفيــة ممارســة النــاس أليامهم
والتفاعــل فيمــا بينهــم مهمــة .تعــد التهديــدات للرفاهيــة الماديــة واالقتصاديــة مرهقــة بمــا فيــه الكفايــة .إن التأثيــر األوســع لفــرص
التعلــم الضائعــة وفقــدان حريــة الحركــة فضـا ً عــن عــدم اليقيــن بشــأن المســتقبل يضيــف طبقــات ودرجــات مــن التوتــر عــى كل
واحــد منــا.

الحد األدىن لمعايير الشبكة العالمية لوكاالت للتعليم يف حاالت الطوارئ المجال  :1المعايير
التأسيسية
 .١العمل :قم بوضع خطة لحماية سالمتك ورفاهيتك
1.1المهمة المقترحة:
راجع الندوة عبر الويب
للشبكة المشتركة لوكاالت
التعليم يف حاالت الطوارئ،
بعنوان "دعم سالمة ممارسة
التعليم يف حاالت الطوارىء
خالل كوفيد."19-
قم بإيالء اهتمام خاص
لشرائح العرض رقم ،19-17
"كيفية حماية وتعزيز سالمة
الموظفين يف العمل (خاصة
عندما يكون "العمل من
المنزل)"
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المخاطرة بإجراءات
التخفيف:

المعايير الدنيا لاليين ذات
الصلة

إن التوتر المزمن هو حالة
يعيش فيها العديد من
العاملين يف المجال اإلنساين
واليت يمكن أن تؤدي إىل
االستنزاف .يتم استكشاف
بعض هذه األسباب
والمؤشرات يف مقال حول
الصحة العقلية للعاملين يف
المجال اإلنساين يف جنوب
السودان.

المجال رقم  1المعايير
التأسيسية

المصادر ذات الصلة
مجموعة الصحة النفسية
والدعم النفيس االجتمايع
التابعة للشبكة العالمية
لوكاالت التعليم يف حاالت
الطوارئ
مذكرة إعالمية بشأن
معالجة جوانب الصحة
النفسية والدعم النفيس
االجتمايع لتفيش
كوفيد19-

ثانياً ،قم بتنظيم عملك

اعتن بنفسك
ِ

ّ
نسق عملك

حلل السياق

ضع خطة
نشاطك

راجع التقدم
المنفذ
والجودة

اتخــذ هــذه الخطــوة قبــل أن تبــدأ اســتجابتك مــن خــال المؤسســات .فعــى ســبيل المثــال إذا كنــت تعتقــد أن التخطيــط للتقييــم
هــو خطوتــك األول فأنــت بحاجــة لمعرفــة مــن يخطــط أيضــا ًللقيــام بذلــك أو مــن قــام بذلــك بالفعــل .شــارك المــوارد قــدر اإلمكان.

 .٢العمل :تشارك بنشاط يف مجموعة تنسيق التعليم المحيل الخاصة بك
المهمة المقترحة :2.١
قم بالتواصل مع مجموعة التعليم
العالمية ومفوضية األمم المتحدة
السامية لشؤون الالجئين وكيانات
التنسيق ذات الصلة بين المجموعات
(مثل المجموعة الفرعية لحماية
الطفل) وجهات االتصال بوزارة التعليم
المحلية للعثور عىل هيئة التنسيق
ذات الصلة .إذا لم تكن قد فعلت ذلك
بالفعل .قد ترغب أيضا ً يف استكشاف
الشبكات المحلية مثل مجموعة
التعليم المحيل أو منتدى المنظمات
غير الحكومية .قم بتنسيق جميع
األعمال وال تتصرف بشكل مستقل من
أجل نوعية العمل وكذلك لسالمة وأمن
الموظفين والمستفيدين .الحظ أنه قد
تم وضع هياكل جديدة أو معدلة نتيجة
الحتياجات االستجابة لكوفيد 19-ذات
الصلة .كما أن التوثيق وتبادل الدروس
المستفادة أمر بالغ األهمية.

المخاطرة بتخفيف
االجراءات
استجابة التنسيق سيئة

المعايير الدنيا للشبكة
المشتركة لوكاالت
التعليم يق حاالت
الطوارئ ذات الصلة
المجال  ،1المعايير
التأسيسية

المصادر ذات الصلة
مجموعة التنسيق
التابعة للشبكة العالمية
لوكاالت التعليم يف
حاالت الطوارئ

المعيار  :3التنسيق

مالحظــة :يعــي التباعــد االجتمايع/الجســدي أن اجتماعــات التنســيق قــد تبــدو مختلفــة عمــا اعتــدت عليــه مــع
إجــراء الكثيــر مــن التنســيق مــن خــال وســائل أخــرى عــن بعــد.
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ثالثاً ،حلل السياق
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ضع خطة
نشاطك

راجع التقدم
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والجودة

يجــب أن يشــمل التحليــل احتياجــات قطــاع التعليــم وأصحــاب المصلحــة ،واألهــم مــن ذلــك أصولهــم .مــن المهــم إعــادة تحليــل
الحــاالت المتغيــرة خــال مســار الوبــاء.
حــاول اخــذ جهــود التقييــم المبذولــة بطريقــة تحتــرم مســارات عمــل الصفقــة الكبــرى المحــددة يف القمــة اإلنســانية العالميــة
يف  2016والمعيــار اإلنســاين األســايس .يســاعد وضــع المســتفيدين والمجتمعــات كمحــركات حقيقيــة لالســتجابة عــى
التأكــد مــن مالءمتهــا .ويف ســياق متصــل ،ضــع يف اعتبــارك البرامــج واالســتراتيجيات الموجــودة بالفعــل والــي يتــم طرحهــا مــن
قبــل مقدمــي خدمــات التعليــم  -بمــا يف ذلــك وزارات التعليــم المعتــرف بهــا دوليــا ً  -باإلضافــة إىل مــدى ســهولة الوصــول إىل
مجتمعــات معينــة.
خــذ يف عيــن االعتبــار أن تقريبــا ً جميــع أدوات التقييــم المصممــة مســبقا ً مخصصــة لالســتخدام الشــخيص (أي المقابــات
الشــخصية ومالحظــات الفصــل الــدرايس ومناقشــات المجموعــات المركــزة) .مــن المحتمــل أن تتطلــب معلمــات الوقايــة
مــن عــدوى كوفيــد 19-أســاليب جديــدة للتقييــم مثــل اســتخدام تقنيــات المعلومــات واالتصــاالت والمنصــات مثــل الهواتــف
وتطبيقــات الهواتــف الذكيــة والبريــد اإللكتــروين للتفاعــل مــع األطــراف المعنيــة بــدال ً مــن اســتخدام األســاليب المباشــرة .
التأكــد مــن أن جميــع البيانــات الــي تــم جمعهــا مصنفــة إىل أقــى درجــة ممكنــة لإللمــام المعلومــات مثــل النــوع االجتمــايع
والموقــع واإلعاقــة والعــرق واللغــة المنطوقــة ومــا إىل ذلــك .تشــميل واســتهداف المجتمعــات األكثــر تهميشــا ًوضعفــا ًعــى وجــه
التحديــد ،مــع التنويــه بأنــه نظــرا ً لفقــدان الوظائــف الســريع فقــد تنــدرج المجتمعــات الجديــدة تحــت هــذه الفئــات .عــى ســبيل
المثــال  ،ضــع يف اعتبــارك كيــف يؤثــر الوصــول إىل المعلومــات عبــر الوســائل االفتراضيــة عــى جــودة بياناتــك وإمكانيــة الوصــول
إليهــا ومالءمتهــا .وعــى ســبيل المثــال تقــل احتماليــة وصــول النســاء والفتيــات إىل التكنولوجيــا مثــل الهواتــف المحمولــة مقارنــة
بالرجــال والفتيان.قــد ال يتمكــن المعلمــون مــن الوصــول إىل هــذه التكنولوجيــا بينمــا قــد يتمكــن اإلدارييــن مــن ذلــك .عــى نحــو
مماثــل يف حيــن قــد تســهل بعــض التقنيــات مــن الناحيــة النظريــة فــرص التعلــم عــن بعــد لــذوي االحتياجــات الخاصــة فقــد
تبقيهــم المعتقــدات االجتماعيــة والثقافيــة أيضــا ً بعيــدا ً عنهــا .وباختصــار ،يمكــن لهــذه المعتقــدات أن تزيــد مــن تفاقــم الفــوارق
وتفصــل المتعلميــن عــن فــرص التعلــم .
بنفــس الطريقــة قــد يكــون الوصــول إىل الكهربــاء واالتصــال باإلنترنــت ً
طبقــا للحالــة االقتصاديــة .تشــير هــذه االعتبــارات إىل أن
5
البيانــات الــي تــم جمعهــا قــد ال تكــون ممثلــة الحتياجــات الفئــة األكثــر تهميشــاً .وبــدال ً مــن ذلــك ،قــد تكــون الســلطات الوطنيــة
قــادرة أو أكثــر تحفيــزا ًعــى جمــع البيانــات عــى المســتوى الوطــي واالحتفــاظ بهــا وذلــك نظــرا ًللطبيعــة الواســعة النطــاق لألزمة،
مقارنـ ًـة باألنــواع األخــرى مــن األزمــات.
يســاعد التواصــل الفعــال ويف الوقــت المناســب باســتخدام آليــات التنســيق عــى معرفــة مــا البيانــات المتاحــة ومــن أيــن تســاعد
عــى منــع االزدواجيــة وتحديــد الثغــرات
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 .٣العمل :مراجعة المهام المقترحة أدناه حول كيفية جعل تخطيط استجابتك شامال ًويف سياقه محليا ً
المهمة المقترحة :٣.1
استخدم اإلرشادات من مجموعة
التعليم العالمية للنهج المحيل
لالستجابة اإلنسانية لكوفيد،19-
واألخذ بعين االعتبار تعديل اإلرشادات
لسياق كوفيد 19-حول مشاركة
الطفل يف تصميم البرنامج عىل
النحو المبين من قبل منظمة أنقذوا
األطفال

المخاطرة بإجراءات
التخفيف
استجابة ضعيفة التصور
من منظور التخطيط

المعايير الدنيا للشبكة
المشتركة لوكاالت
التعليم يق حاالت
الطوارئ ذات الصلة
المجال  ،1المعايير
التأسيسية ،معيار
المشاركة المجتمعية :1
معيار المشاركة والتحليل
 :1التقييم

المصادر ذات الصلة
مجموعة التنسيق التابعة
للشبكة العالمية لوكاالت
التعليم يف حاالت
الطوارئ

 .٤العمل :تخطيط وإجراء تقييم االحتياجات (المشترك) الخاص بك
(بالتنسيق مع القطاعات والجهات الفاعلة األخرى)
المهمة المقترحة :٤.1
استخدم دليل مجموعة التعليم
العالمية لتقييم وتحليل احتياجات
التعليم المنسق يف حاالت الطوارئ
والمؤشرات واألسئلة الرئيسية لتقييم
كوفيد19-

المخاطرة بإجراءات
التخفيف
لم يتم تصميم المشاريع
بناءً عىل بيانات التقييم
المنسقة

المعايير الدنيا للشبكة
المشتركة لوكاالت
التعليم يق حاالت
الطوارئ ذات الصلة
المجال  ،1المعايير
التأسيسية ،معيار التحليل
 :1التقييم

المصادر ذات الصلة
مجموعة التنسيق التابعة
للشبكة العالمية لوكاالت
التعليم يف حاالت
الطوارئ

مالحظــة :نظــرا ً للمبــادئ التوجيهيــة للتباعــد االجتمــايع ســيكون مــن الصعــب إجــراء بحــث تشــاريك متعمــق
وجمــع البيانــات األوليــة الــي قــد تفضــل القيــام بــه .قــد تــؤدي المعاييــر االجتماعيــة والثقافيــة  -مثــل زيــارة أحــد قــادة
المجتمــع المحــي قبــل طلــب جمــع البيانــات مــن األســر  -إىل تعقيــد ممارســات جمــع البيانــات .مــن المرجــح أن
تكــون الفئــات المهمشــة أكثــر تهميشــا ً ويصعــب الوصــول إليهــا أكثــر مــن ذي قبــل .ابــذل قصــارى جهــدك لتحقيــق
التــوازن بيــن اإلرشــادات الصحيــة الجديــدة واألســاليب المالئمــة للســياق للوصــول إىل األشــخاص والتحــدث معهــم.
تذكر ،أوال ً عدم إلحاق أي ضرر
كجــزء مــن أداة تقييــم مجموعــة التعليــم العالميــة ،ســيتم إرشــادك إلجــراء مراجعــة للبيانــات الثانويــة قبــل أي جمــع للبيانــات
األوليــة .مــن المهــم يف هــذه المرحلــة مراجعــة مالحظــات الشــبكة العالميــة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ اإلرشــادية
ذات الصلــة للمســاعدة يف توفيــر المعلومــات عــن اســتجابة مفاهيميــة ســليمة كمــا هــو مفصــل أدنــاه.
تأكــد مــن أن تصميمــك يتمــاىش مــع المعاييــر العالميــة مثــل معاييــر اســفير اإلنســانية والمبــادرات األخــرى المدرجــة يف شــراكة
المعاييــر اإلنســانية؛ المعاييــر والقوانيــن و/أو البروتوكــوالت الوطنيــة أو المحليــة الجديــدة الــي تــم وضعهــا خصيصــا ً لكوفيــد19-
وأي معلومــات أو إرشــادات جديــدة يطورهــا المجتمــع اإلنســاين حــول كوفيــد.19-
تتطلب الطبيعة سريعة التغير للحياة خالل األزمات الحادة:
yمراجعة خطة االستجابة بانتظام؛
yجمع و/أو تحديث بيانات تقييمية مع تغير طبيعة األزمة؛ و
yتعديل األنشطة للتكيف مع الوقائع الجديدة.
9

كمــا أن االســتجابة الســريعة (ســواء عبــر تعديــات لألنشــطة أو إنشــاء أنشــطة جديــدة كليــا) داخــل إطــار عمــل فــي مبــي عــى
األدلــة قــد تــزود المنتفعيــن بأفضــل الخدمــات .القســم التــايل يركــز عــى "تجهيــزات" الخدمــات التعليميــة :كيــف تصنــع فــرص
تعلــم آمنــة متاحــة وســهلة المنــال.

النطاق الثاين للمعايير الدنيا لشبكة العالمية لوكاالت التعليم يف حاالت الطوارئ :الوصول وبيئة التعلم
 .٥خطط استجابتك بناء عىل النطاق الثاين ،الوصول وبيئة التعلم
المهمة المقترحة :٥.1
مراجعة توجيهات اإلنصاف واألمن يف مساحات
التعلم (مثل إرشادات الوقاية والسيطرة عىل
كوفيد 19-يف المدارس) ،تعديل معظم اإلرشادات
الخاصة بالمدارس لتطبيقها عىل المنازل وعملية
التعلم عن بعد

المهمة المقترحة :٥.٢
التخطيط لنمط من أنماط التعلم عن بعد .طورت
مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين
دليل توجيهات إيصال المحتوى يف ثالث حاالت
متأثرة بكوفيد )١ )1٩-حاالت الوصول الضعيف
لوسائل التكنولوجيا  )2حاالت الوصول المتوسط
لوسائل التكنولوجيا  )3انعدام الوصول لوسائل
التكنولوجيا .قد تكون مراجعة اقتراحاتهم من خالل
عدسة حقائق بيئة التشغيل مفيدة.
معظم الحاالت المرتبطة بأفراد الشبكة العالمية
لوكاالت التعليم يف حاالت الطوارئ تتطلب حلوال
تختص بحاالت الوصول الضعيف وانعدام الوصول
لوسائل التكنولوجيا لذلك ،شاهد الندوة اإللكترونية
للشبكة المشتركة ٠لوكاالت التعليم يف حاالت
الطوارئ «التعلم عن بعد خالل كوفيد :19-االستمرار
بالتعلم يف بيئات متدنية التقنية وشحيحة الموارد»
أو راجع عرض الشرائح للحصول عىل التوجيهات.
ضع يف عين االعتبار تصميما يختص بحاالت
الوصول الضعيف أو المنعدم لوسائل التكنولوجيا
يساعد مزودي خدمات التعليم (سواء كانوا وزارات
أم منظمات المجتمع مدين و/أو المنظمات
القطاع الخاص) تطوير دورات تعليمية تعتمد عىل
«المراسالت» أو أدوات «للتعليم الذايتُ ،»6م ً
كملة
برسائل نصية او صوتية بسيطة 7لألهل ومقدمي
8
الرعاية.
من الممكن األخذ بعين االعتبار التصميم بناءا عىل
إرشادات تفاعلية راديوية أو صوتية متاحة أو تكييف
هذه اإلرشادات لهدف جديد.
انظر جدول المصادر اإلضافية المبين أدناه.
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المخاطرة
بإجراءات التخفيف
تهميش الطلبة

المعايير الدنيا
للشبكة المشتركة
لوكاالت التعليم يق
حاالت الطوارئ ذات
الصلة
النطاق الثاين ،الوصول
وبيئة التعلم،

المخاطرة
بإجراءات التخفيف
التعلّم المنقطع

المعيار األول :تكافؤ
فرص الوصول
والمعيار الثالث:
المرافق والخدمات

المعايير الدنيا
للشبكة المشتركة
لوكاالت التعليم يق
حاالت الطوارئ ذات
الصلة
النطاق الثاين الوصول
وبيئة التعلم ،المعيار
األول :تكافؤ فرص
الوصول والمعيار
الثالث :المرافق
والخدمات

المصادر ذات
الصلة
مجموعة موارد
التعليم الرئيسية
للشبكة المشتركة
لوكاالت التعليم يف
حاالت الطوارئ

المصادر ذات
الصلة
مجموعة الشبكة
المشتركة لوكاالت
التعليم يف حاالت
الطوارئ لخطط
استجابة الدول
مجموعة الشبكة
المشتركة لوكاالت
التعليم يف حاالت
الطوارئ للتعلم عن
بعد
مجموعة توجيهات
الشبكة المشتركة
لوكاالت التعليم
يف حاالت الطوارئ
للمدارس،
مجموعة موارد
التعليم الرئيسية
للشبكة المشتركة
لوكاالت التعليم يف
حاالت الطوارئ

مالحظــة :بالنســبة الســتجابة كوفيــد ،19-مــن المرجــح أن تتعلــق األنشــطة المتعلقــة ببيئــة الوصــول والتعلــم
بضمــان الوصــول العــادل إىل فــرص التعلــم لألطفــال والشــباب والمراهقيــن أينمــا كانــوا .عــى فــرض أن يكــون معظــم
األطفــال يف منازلهــم -أو يف مراكــز جماعيــة أخــرى -قــد يكــون تحقيــق ضمــان جــودة هــذا المعيــار صعبــا وقــد
يتطلــب ً
أيضــا االبتــكار.

مصادر اضافية
yمالحظات توجيهات استمرارية األعمال من أجل التعليم
يف العراق(الصفحة الرابعة)
yقسم توجيهات مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون
الالجئين حول البيئات اليت تنعدم فيها التقنية.
yمستند استمرارية تعلم الطلبة وتوجيه عمليات قطاع
التعليم االختياري وتوجيه جهوزية المدارس فيما يخص
كوفيد(19-الصفحة الثانية)
ً
خصيصا
yأعد مزودي خدمات التعليم يف اوغندا المستند
للتعلم خالل فترات إغالق المدارس

ً
ملخصة مواقع منصات
انظر صفحة منظمة اليونيسكو
التعليم الوطنية اليت من الممكن أن تدعم عملية التعلم
عن بعد و راجع قائمة منظمة اليونيسكو لحلول التعلم
عن بعد ،موليا اهتماما خاصا باألقسام يف:
yاألنظمة المطورة لالستخدام عىل األجهزة
المحمولة البسيطة
yاألنظمة القادرة عىل العمل دون االتصال بشبكة
اإلنترنت
yتطبيقات القراءة عىل الهاتف المحمول

مالحظــة خاصــة حــول التعلــم عــن بعــد :مــن المرجــح أن تكــون إحــدى أنمــاط التعليــم عــن بعــد ممكنــة يف جميــع
المناطــق المتأثــرة باألزمــة .ســيكون هنــاك ثالثــة أنــواع مــن الحلــول )1 :حلــول عاليــة التقنيــة (مثــل المؤتمــرات عبــر
الفيديــو)؛  )2حلــول منخفضــة التقنيــة (كإرســال تذكيــرات نصيــة للوالديــن)؛ )3حلــول يف حالــة انعــدام التقنيــة (ك ُ
حـزَم
أوراق العمــل المطبوعــة الــي تــوزع عــى الطــاب) .اعتمــا ًدا عــى الحالــة والمجموعــة المســتهدفة ،قــد يكــون النهــج
متعــدد الجوانــب مناس ـب ًا .ومــع ذلــك  ،ضــع يف اعتبــارك أنــه مــن منظــور العــرض والطلــب عــى حــد ســواء  ،فــإن
معظــم أنمــاط التعلــم عــن بعــد يف المناطــق ذات االتصــال المحــدود ســتكون صعبــة .أوال ،معظــم األنظمــة
التعليميــة يف الحــاالت أو البلــدان الهشــة أو المتأثــرة بالنزاعــات غيــر ُمهيــأة لدعمــه -أي دعــم التعلــم عــن بعــد .-ثانيــا،
معظــم المجتمعــات المهمشــة يتعــذر عليهــا الوصــول (متنــاول اليــد) إىل وســائل تمكيــن أبنائهــم مــن التعلــم رقميــا
عــن بعــد .انظــر عــى ســبيل المثــال:
yتكاليف حزم البيانات اإلضافية لتحميل ورفع وبث المحتوى عبر الشبكة.
yاالحتمالية المحدودة المتالك أصحاب المنازل أجهزة (كافية) لتوفير التعلم عبر اإلنترنت.
yالتمييز بناءً عىل النوع االجتمايع فيمن يمكنه استخدام األجهزة المتوفرة.
yاحتمالية تناقص دخل العوائل وازدياد استخدام المدخرات لتغطية النفقات الهامة.
التأكــد مــن أن أي نمــط مــن أنمــاط التعلــم عــن بعــد توفــر فرصــا للتفاعــل (مثــل التواصــل ثنــايئ الجانــب عبــر الرســائل
النصيــة أو مجموعــات المراســلة النصيــة أو التخاطــب عبــر الراديــو أو الفيديــو الــخ) لضمــان أن جميــع المتعلميــن
يجيــدون اســتخدام إحــدى طــرق التواصــل بالمحتــوى أو مــع بعضهــم البعــض عنــد الحاجــة.
ّ
مفصــل يف ملخــص لجنــة اإلنقــاذ الدوليــة حــول التواصــل المكثــف ،هنــاك أدلــة متباينــة حــول فعاليــة
كمــا هــو
وســائل االتصــال المكثــف يف المعرفــة والمواقــف وتغييــر الســلوك .ضــع يف اعتبــارك إعــادة تنظيــم «وســائل االرســال»
الحاليــة للتعليــم الالســليك التفاعليــة ،كمــا يوضــح مركــز تطويــر التعليــم يف عملــه إعــادة توظيــف السلســات الراديويــة
والصوتيــة الموجــودة لمعالجــة أزمــة تعليــم كوفيــد.19-
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( .٥تابع) اإلجراء :صمم استجابتك وفقا للنطاق الثاين ،الوصول وبيئة التعليم
المهمة المقترحة :٥.٣
احصل عىل توصيات من المذكرة التوجيهية للشبكة
المشتركة لوكاالت التعليم يف حاالت الطوارئ
المتعلقة بالنوع االجتمايع ،دليل جيب الشبكة
المشتركة لوكاالت التعليم يف حاالت الطوارئ للتعليم
الشامل ،و دليل جيب الشبكة المشتركة لوكاالت
التعليم يف حاالت الطوارئ لرعاية المتعلمين ذوي
اإلحتياجات الخاصة .ضع يف اعتبارك التهديدات
اليت يواجهها المتعلمون يف مساحات التعلم
الجديدة .عىل سبيل المثال  ،من المحتمل أن يتم
تعزيز األدوار التقليدية للجنسين مع زيادة عدد
األشخاص المحاصرين يف المنازل نظرًا إلغالق معظم
األماكن العامة .العنف القائم عىل النوع االجتمايع
هو مصدر قلق وثيق الصلة بشكل خاص ،كما ُذكر
بدءا من الصفحة السابعة والتسعون يف المبادئ
التوجيهية للجنة المشتركة بين الوكاالت :دمج
التدخالت يف العنف المبين عىل النوع اإلجتمايع يف
اإلجراءات اإلنسانية يخفف المخاطر ويعزز القدرة
عىل التأقلم ويساعد عىل التعايف.

المهمة المقترحة :٥.٤
كن حذرا من ازدياد المخاطر المحتملة عىل حماية
الطفل واحصل عىل التوصيات من مذكرة توجيهات
الشبكة المشتركة لوكاالت التعليم يف حاالت الطوارئ
حول الدعم النفيس ،ومذكرة حماية الطفل يف
اإلجراءات اإلنسانية الستجابات كوفيد ،19-والمذكرة
العالجية حول معالجة الصحة العقلية والجوانب
النفسية خالل تفيش كوفيد :19-انظر يف جزء التدخل
بشكل خاص  3حول اإلجراءات المناسبة لألطفال.
خالل األيام األوىل لألزمة من الممكن أن تسبب
اإلحساس بعدم االستقرار وسط أنماط حياة متقطعة
والشعور بالريبة و الضغط النفيس الحاد.

المخاطرة
بإجراءات التخفيف
تهميش العديد من
أصحاب الشأن يف
القطاع التعليمي
بمن فيهم الطالب
والمعلمون ،9وأولياء
األمور أو مقدمي
الرعاية

المعايير الدنيا
للشبكة المشتركة
لوكاالت التعليم يق
حاالت الطوارئ ذات
الصلة
النطاق الثاين ،الوصول
وبيئة التعليم ،المعيار
الثاين :الحماية
والسالمة

المصادر ذات
الصلة
مجموعة التضمين
المقدمة من الشبكة
المشتركة لوكاالت
التعليم يف حاالت
الطوارئ
مجموعة حماية
الطفل المقدمة من
ِّ
الشبكة المشتركة
لوكاالت التعليم يف
حاالت الطوارئ
مجموعة الشبكة
المشتركة لوكاالت
التعليم يف حاالت
الطوارئ للنوع
االجتمايع

المخاطرة
بإجراءات التخفيف
ضعف الصحة
النفسية ،التوتر السام

المعايير الدنيا
للشبكة المشتركة
لوكاالت التعليم يق
حاالت الطوارئ ذات
الصلة
النطاق الثاين ،الوصول
وبيئة التعليم ،المعيار
الثاين :الحماية
والسالمة

المصادر ذات
الصلة
مجموعة الصحة
النفسية والدعم
النفيس االجتمايع
التابعة للشبكة
المشتركة لوكاالت
التعليم يف حاالت
الطوارئ
مجموعة التضمين
المقدمة من الشبكة
المشتركة لوكاالت
التعليم يف حاالت
الطوارئ
مجموعة حماية
الطفل المقدمة من
ِّ
الشبكة المشتركة
لوكاالت التعليم يف
حاالت الطوارئ
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المعايير الدنيا للشبكة المشتركة لوكاالت التعليم يف حاالت الطوارئ النطاق الثالث :التعليم والتعلم
توفــر مذكــرة الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ التوجيهيــة حــول التعليــم والتعلــم دعمــا مفصــا لــكل
مــن المعاييــر األربعــة يف هــذا النطــاق
نحــن نواجــه تحديــا جماعيــا كــون أغلبيــة الطــاب اآلن خــارج المــدارس .ســواء كانــت مشــاريعنا تعمــل داخــل أماكــن رســمية
أم ال ،فإننــا اعتدنــا الوصــول لألطفــال واليافعيــن والمراهقيــن يف األماكــن المركزيــة .مــن المهــم تطبيــق الــدروس المســتقاة مــن
العمــل مــع الســكان الرحــل والرعــاة (عــى ســبيل المثــال جنــوب شــرق ســوريا مــن خــال المنهــاج ب :برنامــج تعليمــي متســارع
ُصمــم إبــان األزمــة) ،وللمتعلميــن الذيــن ال قــدرة لديهــم عــى الوصــول للمــدارس بأمــان أو البقــاء فيهــا (عــى ســبيل المثــال
الفتيــات يف مناطــق ســيطرة طالبــان يف أفغانســتان :مــن خــال مــدارس ســرية يف القــرى واعتمـ َد ترســيمها برنامــج ()PACE-A
للوصــول للطــاب خــارج المــدارس .برنامــج التعليــم الــذايت للطــاب الســوريين خــارج المــدارس يعتبــر نموذجــا يحتــذى بــه.
الــدروس المســتقاة مــن التعلــم عــن بعــد خــال أزمــة إيبــوال مفيــدة أيضــا ً .

 .٦اإلجراء :صمم استجابتك وفقا للنطاق الثالث ،التعليم والتعلم
المهمة المقترحة :٦.١
التعرف عىل التحديات اليت تواجهها
أغلب المجتمعات حاليا -بما فيها
المجتمعات اليت تمتلك الموارد،-
ضع يف عين االعتبار ترتيب أولويات
المحتوى الدرايس يف استجابتك للتركيز
عىل المواضيع التالية (حسب األولوية).
صب التركيز عىل الجوانب الهامة مثل
الصحة والسالمة وتطوير المهارات
المعرفية خالل المرحلة.
1 .الصحة والنظافة العامة
2 .الصحة النفسية
3 .اإللمام بالقراءة والكتابة والحساب
استخدم مسرحيات وألعاب مناسبة
للعمر منظمة وغير منظمة والرياضة
المناسبة -إىل الحد اآلمن والممكن-
مثل هاته اليت طورتها مؤسسة (رايت
تو بالي) الحق يف اللعب لتشجيع
تطوير المهارات حول المساواة
االجتماعية والصحة .تأكد من أن
المحتوى الدرايس ال يعزز الصور
النمطية المؤذية حول العديد من
جوانب الهوية مثل النوع االجتمايع
والعرق أو القدرة .استخدام المواد
المتوفرة واليت يمكن العثور عليها
ألغراض الكفاءة والتكلف ،والنظر يف
مشاكل سلسلة التوريد المعطلة .تأكد
من أن المحتوى مرتبط بالمناهج
الوطنية (أو غيرها من المناهج ذات
الصلة).

المخاطرة بإجراءات
التخفيف
العدوى ،والتحديات
النفسية واالجتماعية،
وفقدان التعلم

المعايير الدنيا للشبكة
المشتركة لوكاالت
التعليم يق حاالت
الطوارئ ذات الصلة
المجال  ،3التعليم
والتعلم ،المعيار :1
المناهج

المصادر ذات الصلة
مجموعة التعليم يف
مرحلة الطفولة المبكرة
المقدمة من الشبكة
المشتركة لوكاالت
التعليم يف حاالت
الطوارئ
مجموعة الموارد
المناسبة للطفل المقدمة
من الشبكة المشتركة
لوكاالت التعليم يف
حاالت الطوارئ
مجموعة الصحة،
والتغذية ،وبرنامج
( )WASHالمقدمة
من الشبكة المشتركة
لوكاالت التعليم يف
حاالت الطوارئ
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المهمة المقترحة :٦.٢

فكّر يف مساعدة مقدمي خدمات
ِ
ُ
التعليم عىل تطوير دوائر تعل ّم المعل ِّم
أثناء جائحة كورونا .يمكن أن يركز
المحتوى عىل دعم اآلباء كشركاء يف
التدريس للمساعدة يف إنشاء بيئات
تعلم متكافئة تعزز اإلدماج ،ورفاهية
المعلم ،وأساليب التعلم عن بعد.
يمكن تشغيل الدوائر كمجموعات
للدراسة الذاتية ودعمها عن طريق
الرسائل النصية أو الصوتية من قبل
المنسق .ينبيغ الحرص عىل تصميم
طرائق التقديم مع مراعاة الوصول
إىل التكنولوجيا عىل أساس النوع
االجتمايع .راجع برنامج حقيبة
تدريب األقران التابع لتعاونية
المعلمون يف سياق األزمات ()TiCC
للحصول عىل أفكار .فكر يف تضمين
جلسة حول اإلسعافات األولية
النفسية.

المخاطرة بإجراءات
التخفيف
قضايا رفاهية المعلم
وفقدان فرص تنمية
المهارات ،وفقدان وظيفة
المعلم ،والمعلمين غير
المدعومين

المعايير الدنيا للشبكة
المشتركة لوكاالت
التعليم يق حاالت
الطوارئ ذات الصلة
المجال  ،3التعليم
والتعلم ،معيار  :2التعليم،
والتطور المهين ،والدعم

المصادر ذات الصلة
مجموعة اإلرشادات
التوجيهية للمعلمين
المقدمة من الشبكة
المشتركة لوكاالت
التعليم يف حاالت
الطوارئ
مجموعة الصحة
النفسية والدعم النفيس
واالجتمايع ()MHPSS
المقدمة من الشبكة
المشتركة لوكاالت
التعليم يف حاالت
الطوارئ

لتحديد الوسائل المناسبة للوصول إىل
المعلمين بفرص التطوير المهين عند
التعلم عن بعد ،راجع توصيات:7
استخدم تكنولوجيا المعلومات من
اجل الوصول اىل المحتوى والتطوير
المهين ولمجتمعات التعلم المهين
من مكان حاجتها الشديدة :التطوير
المهين عايل الجودة لجميع
المعلمين

المهمة المقترحة :٦.٣
ضع يف بالك احتمالية أن الوالدين
وغيرهم من أولياء األمور لديهم
مستويات عالية من التوتر ،وإضافة
تعليم متعدد األعمار إىل قائمة
المسؤوليات المنزلية سيكون أمرًا صعب ًا
بالنسبة لهم .هناك ً
أيضا احتمالية عالية
لوجود التعنيف أو سوء المعاملة .قد
تكون مجموعة التدريب عىل مهارات
التربية للجنة اإلنقاذ الدولية ،ويه
جزء من منهج مساحات آمنة للتعلم
والعالج ( ،)SHLSمكانًا جي ًدا للبداية
ً
تعديل للتعلم عن بُعد
ولكنها تتطلب
وللظروف اليت تسببت بها الجائحة.
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المخاطرة بإجراءات
التخفيف
التعنيف

المعايير الدنيا للشبكة
المشتركة لوكاالت
التعليم يق حاالت
الطوارئ ذات الصلة
المجال  ،3التدريس
والتعلم ،معيار :2
التدريس ،والتطوير
المهين ،والدعم (
( الرجاء مالحظة أن اآلباء
ومقدمي الرعاية اآلخرين
الذين يقومون بدور
المعلمين ال يتم التعامل
مع هذا األمر عىل وجه
التحديد).

المصادر ذات الصلة
مجموعة اإلرشادات
التوجيهية للوالدين
وأولياء األمور المقدمة
من الشبكة المشتركة
لوكاالت التعليم يف
حاالت الطوارئ
الطفل
مجموعة حماية ِّ
المقدمة من الشبكة
المشتركة لوكاالت
التعليم يف حاالت
الطوارئ

المهمة المقترحة :٦.٤
قد يرى اآلباء وغيرهم من أولياء األمور
انفصال دورهم ودور المعلمين تمامًا؛
تشير األدلة القولية إىل أن العديد من
اآلباء أو أولياء األمور ال يعتقدون أنهم
يتحملون مسؤولية القيام بأنشطة
التدريس أو القدرة عليها .يمكن أن ينتج
نظام المعتقدات هذا من األعراف
االجتماعية والثقافية ،ويف المناطق
اليت يكون فيها أرباب األسر لديهم
مستويات منخفضة من معرفة القراءة
والكتابة أو أي منهما .قد يكون العمل
كشريك تدريس أمرًا مربكًا للغاية
بالنسبة للوالدين وغيرهم من أولياء
األمور .فكر يف تطوير محتوى للوالدين
وغيرهم من أولياء األمور ،بمساعدة
مقدمي خدمات التعليم المحليين
والوطنيين ،مما يساعدهم عىل
هيكلة خبرات التعلم .الـنهج الشامل
من مساحات آمنة للتعلم والعالج
المقدمة من لجنة اإلنقاذ الدولية ،وقد
تكون الخطوة  4و  6من دليل المدير
مكانًا جي ًدا للبدء يف تحسين التوجيه
األسايس للوالدين وغيرهم من أولياء
األمور .يف أي حزم دعم يتم تطويرها
لآلباء  /مقدمي الرعاية ،احرص عىل
رفع فكرة أنهم ليسوا مدرسين وليس
من المتوقع منهم أن يكونوا كذلك؛
طمئنهم ب ِذكر أن يفعلوا ما هو ممكن
لهم وأنهم يجب أن يكونوا قادرين عىل
طلب المساعدة وال يشعروا بالنبذ عند
القيام بذلك.

المهمة المقترحة :6.٥
فكر يف وضع إرشادات للوالدين أو
مقدمو الرعاية ،مع مقدمي خدمات
التعليم المحليين والوطنيين أو أي
منهما ،لتحسين فهم التقويم التكويين
وتقديره .اقترح استخدام المعلمين
الرسائل النصية أو الصوتية إلرسال
اختبارات موجزة إىل الوالدين أو
مقدمو الرعاية الستخدامها بشكل
غير رسمي لتقييم رفاهية أطفالهم
وتقدمهم أو أي منهما مقارنة بمعايير
10
المناهج الدراسية لصفهم.

المخاطرة بإجراءات
التخفيف
فقدان فرص تنمية
المهارات ،والمتعلمين
المهمشين

المعايير الدنيا للشبكة
المشتركة لوكاالت
التعليم يق حاالت
الطوارئ ذات الصلة
المجال  ،3التعليم
والتعلم ،معيار  :2التعليم،
والتطور المهين ،والدعم

المصادر ذات الصلة
مجموعة اإلرشادات
التوجيهية للمعلمين
المقدمة من الشبكة
المشتركة لوكاالت
التعليم يف حاالت
الطوارئ
مجموعة اإلرشادات
التوجيهية للوالدين
وأولياء األمور المقدمة
من الشبكة المشتركة
لوكاالت التعليم يف
حاالت الطوارئ
الطفل
مجموعة حماية ِّ
المقدمة من الشبكة
المشتركة لوكاالت
التعليم يف حاالت
الطوارئ

المعايير الدنيا للشبكة
المخاطرة بإجراءات
المشتركة لوكاالت
التخفيف
اختبار غير مناسب ويسء التعليم يق حاالت
التوقيت أو أي منهما ،فقد الطوارئ ذات الصلة
حساب المكاسب اليت
تحققت يف التعلم

المجال  ،3التعليم
والتعلم ،معيار  :4تقييم
مخرجات التعلم

المصادر ذات الصلة
مكتبة القياس يف منطقة
الشرق األوسط وشمال
أفريقيا وتركيا المقدمة
من الشبكة المشتركة
لوكاالت التعليم يف
حاالت الطوارئ
ندوة الشبكة المشتركة
لوكاالت التعليم يف
حاالت الطوارئ عبر
اإلنترنت يف أبريل من
عام  2020حول جودة
التعليم ومخرجات
التعلم
15

مالحظــة :راجــع تدريــب المعلــم عــى التعليــم عــن بعــد :األســاليب والنمــاذج والمناهــج إذا أردت نصائــح حــول
كيفيــة الوصــول للمعلميــن وغيرهــم مــن شــركاء التعليــم مــن خــال وســائل التواصــل عــن بعــد.

الحد األدىن لمعايير الشبكة المشتركة لوكاالت التعليم يف حاالت الطوارئ يف المجال :4
المعلمين وغيرهم من موظيف التعليم
ضمــن المجــال  4مــن المعاييــر الدنيــا للشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ ،يكــون التركيــز عــى اإلجــراءات
الوقائيــة المتعلقــة بالمعلميــن وموظــي التعليــم اآلخريــن مناس ـب ًا خــال المرحلــة الحــادة مــن االســتجابة.

 .٧اإلجراء :التخطيط الستجابتك وفقا للـمجال  ،4معايير المعلمين وغيرهم من موظيف التعليم
المهمة المقترحة :٧.١
انظر يف أنواع التمييز اليت قد تحدث
أثناء حالة الطوارئ (عىل سبيل المثال:
ضد مجموعات عرقية معينة) أو
مجموعات المعلمين الذين قد يتأثرون
بشكل مباشر (مثل :كبار السن من
المعلمين) ودعم حمايتهم يف قطاع
التدريس .اطلع عىل اإلرشادات حول
الملفات الشخصية للموظفين اليت
تتطلب الدعم من تحديد واختيار
وتوظيف المعلمين والعاملين يف
مجال التعليم يف اليونيسكو.

المهمة المقترحة :٧.٢
انظر يف كيفية تهميش المعلمين
وغيرهم من العاملين يف مجال
التعليم أثناء إغالق المدارس .راجع
الجدول  :2ملخص مالحظات الشبكة
المشتركة لوكاالت التعليم يف حاالت
الطوارئ اإلرشادية التابعة لمالحظات
الشبكة المشتركة لوكاالت التعليم
يف حاالت الطوارئ اإلرشادية حول
تعويض المعلمين لالعتبارات الرئيسية
للقضايا اليت يجب البحث عنها ،مثل
التغييرات اليت تطرأ عىل ممارسات
تعويض المعلمين يف التمييز .تشجيع
المشاركة النشطة المستمرة من
قبل المعلمين يف أنشطة التدريس
والتعلم ،ولكن انتبه إىل الضغوط
والمسؤوليات المتزايدة.
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المخاطرة بإجراءات
التخفيف
تهميش طاقم القطاع
التعليمي

المعايير الدنيا للشبكة
المشتركة لوكاالت
التعليم يق حاالت
الطوارئ ذات الصلة
المجال  4المعلمون
وغيرهم من موظيف
قطاع التعليم ،المعيار :1
التوظيف واالختيار

المصادر ذات الصلة
مجموعة التضمين
المقدمة من الشبكة
المشتركة لوكاالت
التعليم يف حاالت
الطوارئ
دليل كوفيد 19الوقاية
والسيطرة يف المدارس
االستجابة لكوفيد_19
يف اوغندا
(انظر للصفحة رقم ، 2
دعم المعلم والرواتب)

المخاطرة بإجراءات
التخفيف
تهميش موظيف القطاع
التعليمي

المعايير الدنيا للشبكة
المشتركة لوكاالت
التعليم يق حاالت
الطوارئ ذات الصلة
المجال  ،4المعلمون
وغيرهم من موظيف
قطاع التعليم ،المعيار :1
التوظيف واالختيار

المصادر ذات الصلة
دليل كوفيد 19الوقاية
والسيطرة يف المدارس

المهمة المقترحة :٧.٣
إعطاء األولوية للمجاالت اليت عليها
التركيز والمقترحة من قبل نداء عمل
كوفيد 19-من فريق عمل المعلمين
التابع لليونسكو.

المخاطرة بإجراءات
التخفيف
تهميش موظيف القطاع
التعليمي

المعايير الدنيا للشبكة
المشتركة لوكاالت
التعليم يق حاالت
الطوارئ ذات الصلة
المجال  ،4المعلمون
وغيرهم من موظيف
قطاع التعليم ،المعيار :1
التوظيف واالختيار

الحد األدىن لمعايير الشبكة المشتركة لوكاالت التعليم يف حاالت الطوارئ يف المجال  :5سياسة
التعليم
يعــد دعــم حمايــة المعلميــن ،والطــاب ،ومســاحات التعلــم إجــراءً فوريًــا مناس ـب ًا خــال مرحلــة االســتجابة الحــادة .تتضمــن
الخطــوات األوليــة المناســبة مراجعــة السياســات والممارســات الحاليــة لتحديــد اللغــة ،أو الســابقة الــي يمكــن أن تــؤدي إىل
التمييــز ضــد أصحــاب المصلحــة أو ســوء اســتخدام المســاحة ،والدعــوة إىل اتخــاذ إجــراءات وقائيــة للــوزارات ذات الصلــة .راجــع
ملخــص الدعــوة الخــاص بالشــبكة المشــتركة حــول كوفيــد 19-للحصــول عــى اقتراحــات تفصيليــة عــن األولويــات والرســائل
وإرشــادات للوقايــة مــن كوفيــد 19-ومكافحتــه يف المــدارس.

 .٨اإلجراء :التخطيط لالستجابة وفقا للـمجال  ،5معايير سياسة التعليم
المهمة المقترحة :٨.١
راجع مالحظات اليونيسكو اإلرشادية
للسياسات والممارسات الحكومية
المتعلقة بالتعليم وعدم التمييز ،مع
اهتمام خاص بـ«ملخص االستراتيجيات
المقترحة :العرق أو االنتماء السيايس
أو الدين» يف الصفحة رقم 66
والمالحظات التوجيهية اليت تليها.
حدد المخاوف ذات الصلة عن كيف
يمكن للمتعلمين االنفصال عن فرص
التعلم استنا ًدا إىل التحيز الذي تثيره
المخاوف حول الجائحة.

المهمة المقترحة :٨.٢
العمل مع مقدمي خدمات التعليم
لتحديد كيفية تقديم دليل عىل
استمرار المشاركة يف التعلم المنظم
لضمان عدم فقدان المكاسب يف
التعلم .إحصائيات الشهادة :االعتراف
بمنجزات تعلم النازحين من الطالب
َّ
واللجئين تعيط سلسلة من الحجج
القوية للدعوة إىل الحصول عىل
شهادات تعلم أثناء األزمة .

المخاطرة بإجراءات
التخفيف
التمييز ضد المتعلمين

المعايير الدنيا للشبكة
المشتركة لوكاالت
التعليم يق حاالت
الطوارئ ذات الصلة
المجال  ،5سياسة التعليم،
المعيار  :1صياغة القوانين
والسياسات

المخاطرة بإجراءات
التخفيف
الخسائر يف حساب
المكاسب اليت تحققت
يف التعلم

المعايير الدنيا للشبكة
المشتركة لوكاالت
التعليم يق حاالت
الطوارئ ذات الصلة
المجال  ،5سياسة
التعليم ،معيار :2
التخطيط والتنفيذ

المصادر ذات الصلة
مجموعة التضمين
المقدمة من الشبكة
المشتركة لوكاالت
التعليم يف حاالت
الطوارئ
مجموعة الشبكة
المشتركة لوكاالت التعليم
يف حاالت الطوارئ
للمراقبة والتقييم

المصادر ذات الصلة
مجموعة الشبكة
المشتركة لوكاالت التعليم
يف حاالت الطوارئ
للمراقبة والتقييم
مجموعة التنسيق
التابعة للشبكة المشتركة
لوكاالت التعليم يف حاالت
الطوارئ
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رابعاً ،تطوير خطة نشاطك

اعتن بنفسك
ِ

ّ
نسق عملك

 .٩اإلجراء :تحليل بيانات تقييمك وكتابة خطتك
المهمة المقترحة :٩.1
إذا توفر ذلك ،استخدم قالب
إستراتيجية االستجابة لكوفيد19-
(والتعايف) للمجموعةللمساعدة
يف تحديد أولويات االستجابات اليت
تتماىش مع خطط هياكل التنسيق.
تأكد من تطوير خطط طوارئ
لسيناريوهات مختلفة يف إطار مرحلة
االستجابة ،بما يف ذلك إمكانية حدوث
موجة ثانية من اإلصابات المنتشرة (أو
الموضعية) ،والحجر الصحي الكامل
مقابل الجزيئ ،وما إىل ذلك

حلل السياق

ضع خطة
نشاطك

راجع التقدم
المنفذ
والجودة
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المخاطرة بإجراءات
التخفيف
ال يتم تطوير أنشطة
االستجابة استنا ًدا إىل
البيانات أو داخل اإلطار
الفين لكيان التنسيق
لالستجابة المحددة

المعايير الدنيا للشبكة
المشتركة لوكاالت
التعليم يق حاالت
الطوارئ ذات الصلة
المجال  ،1المعايير
التأسيسية ،معيار التحليل
 :2استراتيجيات االستجابة

المصادر ذات الصلة
مجموعة التنسيق
التابعة للشبكة المشتركة
لوكاالت التعليم يف حاالت
الطوارئ
مجموعة الشبكة
المشتركة لوكاالت التعليم
يف حاالت الطوارئ
لخطط استجابة الدول
مجموعة العودة
للمدرسة للشبكة المشتركة
بين الوكاالت للتعليم يف
حاالت الطوارئ

 .١٠اإلجــراء :راجــع خطتــك للتأكــد مــن أنهــا تــرايع الروابــط مــع القطاعــات األخــرى وخطــط الطــوارئ الوطنيــة
والقطاعيــة الحاليــة.
المهمة المقترحة :١٠.1
راجع الجدول التايل للتدخالت
المشتركة المقترحة بين التعليم
والقطاعات األخرى اليت قد تكون
مناسبة ،مرتبة حسب القطاع والمكان.
مالحظة :ال يغيط هذا الجدول جميع
المجموعات و/أو القطاعات و/أو
شراكات المعايير اإلنسانية.
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المخاطرة بإجراءات
التخفيف
تصميم مشروع
منعزل يفشل يف تلبية
االحتياجات الشاملة
ألصحاب المصلحة

المعايير الدنيا للشبكة
المشتركة لوكاالت
التعليم يق حاالت
الطوارئ ذات الصلة
المجال  ،1المعايير
التأسيسية ،معيار التحليل
 :2استراتيجيات االستجابة

المصادر ذات الصلة
مجموعة التنسيق
التابعة للشبكة العالمية
لوكاالت التعليم يف
حاالت الطوارئ

مركز جمايع /رسمي

المجتمع المحيل

المستوى الوطين

حماية الطفل

توعية مجالس األهايل
تحديد آليات اإلحالة غير المدرسية  /أنظمة حماية
التوعية وبناء القدرات
الطفل .الرسائل المشتركة عبر الراديو وطرق أخرى غير والمعلمين وتصبح وكيل
والتدريب للوزارات المعنية
المنازل
متطوره .يمكن أن يركز المحتوى عىل التدريب المتكامل اتصال أكثر أهمية بين
عىل البرمجة المتكاملة .ربط
عىل مواضيع تنمية الطفل بما يف ذلك الدعم النفيس والمدارس .يمكن أن يكون حش ًدا نظم معلومات إدارة حماية

الغذاء
الصحة والنظافة

واالجتمايع ( )PSSوالتعلم االجتمايع والعاطيف
والرفاهية ،والتدريب المتكامل عىل اإلسعافات األولية
النفسية ،والتدريب المتكامل عىل رفاهية الطالب،
والتدريب المتكامل عىل االنضباط اإليجايب ،ورعاية
تدريب الوالدين( .ساعد يف بناء األساس لالستثمار
يف مرحلة الطفولة المبكرة ،واألطفال الذين يعانون
من إعاقات ،والمراسالت المتعلقة بالنوع االجتمايع
والدمج).

اجتماعي ًا "افتراضي ًا" فيما يتعلق
بالحماية والحقوق.

الطفل (والممارسات مثل
آليات إعداد التقارير اإللزامية)
بأنظمة معلومات إدارة التعليم
الرسمية.

ساعد المدرسون ومجالس األهايل والمعلمين
يف تحديد األطفال األكثر حرمانًا وإحالة األسر
المحتاجة إىل التغذية ودعم التغذية .تحديد
الوسائل البديلة للوصول إىل األطفال الذين
يعتمدون عىل برامج التغذية المدرسية.

تستخدم  PTCللمساعدة يف
تحديد وتوزيع سالل الطعام.

التوعية وبناء القدرات والتدريب
للوزارات المعنية.

نظم الحد من مخاطر الكوارث :أنشطة الوقاية
األساسية من المرض من خالل الممارسة اليومية.
دمج الوقاية من األمراض والسلوك المرايع للصحة،
والصحة االساسية والنظافة ومحتوى التغذية يف
المناهج الدراسية .الرسائل اإلذاعية والمراسالت
األخرى (القراء واأللغاز وما إىل ذلك) حول هذه
الموضوعات للمساعدة يف دعم استمرارية
السلوكيات واالهتمام بالصحة والغذاء السليم
واالرشادات من نطاق المدرسة اىل المنزل وذلك
لتعزيز هذه العادات عند الطالب واالطفال.

إشراك الوالدين يف الرسائل
من خالل .PTC

التوعية وبناء القدرات
والتدريب للوزارات المعنية.
ويجب تقديم الطعن قبل
الشروع يف المحاكمة أو عند
الشروع فيها.
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رابعاً ،تطوير خطة نشاطك

اعتن بنفسك
ِ

ّ
نسق عملك

حلل السياق

ضع خطة
نشاطك

راجع التقدم
المنفذ
والجودة

 .١١اإلجراء :تحليل البيانات من التقييم الخاص بك وصياغة خطتك
المهمة المقترحة :١١.1
راجع اإلرشادات الرئيسية المقدمة
بموجب المعيار  :3رصد معيار
التحليل وإعداد إطار رصد للتدخالت
اليت تقترحها ،والتأكد من أنها ترايع
الفوارق بين النوع االجتمايع واإلعاقة.
استخدم المؤشرات المعيارية
المصنفة حسب المستوى المقبول قدر
اإلمكان واستخدمها يف تبادل البيانات
اإلنسانية أو المشاركة فيه.

المخاطرة بإجراءات
التخفيف
ضعف جودة المشروع
والموارد المخصصة
بشكل غير مالئم وشواغل
الحماية

المعايير الدنيا للشبكة
المشتركة لوكاالت
التعليم يق حاالت
الطوارئ ذات الصلة
المجال  ،1المعايير
التأسيسية ،معيار التحليل
 :3المراقبة

المصادر ذات الصلة
مجموعة التنسيق
التابعة للشبكة المشتركة
لوكاالت التعليم يف حاالت
الطوارئ
مجموعة الشبكة
المشتركة لوكاالت التعليم
يف حاالت الطوارئ
لخطط استجابة الدول
مجموعة استرداد
الشبكة المشتركة بين
الوكاالت للتعليم يف
حاالت الطوارئ
مجموعة الرصد،
والتقييم ،والبراهين
المقدمة من الشبكة
المشتركة لوكاالت
التعليم يف حاالت
الطوارئ

المهمة المقترحة :١١.٢
راجع اإلرشادات الرئيسية المقدمة
بموجب المعيار  :4تقييم معيار
التحليل وخطة للتقييمات الالحقة
للتدخالت اليت تقترحها .تأكد من
استخدام معايير لجنة المساعدة
اإلنمائية.
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المخاطرة بإجراءات
التخفيف
تكرار ممارسات التصميم
والتنفيذ الضعيفة

المعايير الدنيا للشبكة
المشتركة لوكاالت
التعليم يق حاالت
الطوارئ ذات الصلة
المجال  ،1المعايير
التأسيسية ،معيار التحليل
 :4التقييم

المصادر ذات الصلة
مجموعة الرصد،
والتقييم ،والبراهين
المقدمة من الشبكة
المشتركة لوكاالت
التعليم يف حاالت
الطوارئ

الغــرض مــن هــذه المذكــرة الفنيــة إجــراء تحديثــات دوريــة عــى مــدار الوبــاء واســتجابة الحتياجــات التعليــم العالميــة المتطــورة.
تحقيقــا لهــذه الغايــة ،تطلــب آيــي دعــم أعضائهــا وتعليقاتهــم وتقديمهــم حــول اســتخدامات المعاييــر الدنيــا ،هــذه المذكــرة
الفنيــة ومــوارد آيــي األخــرى يف ســياق كوفيــد .19-يرجــى مشــاركة التعليقــات أو المــوارد مــع آيــي عبــر البريــد اإللكتــروين
. covid-19@inee.org
لمزيــد مــن اإلرشــادات حــول وضــع الســياقات وتطبيــق المعاييــر الدنيــا آليــي ،بمــا يف ذلــك دعــم التدريــب عــى المعاييــر الدنيــا
آليــي أو أي احتياجــات أخــرى تقنيــة أو بنــاء القــدرات ،يرجــى زيــارة  inee.orgأو التواصــل مــع .minstandards@inee.org
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