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التحديات

التــزم   ،)SDG4( المســتدامة  للتنميــة  الرابــع  بالهــدف  عمــاً 
المجتمــع الدولــي بضمــان التعلــم الجيــد لجميــع األطفــال والشــباب. 
ــال والشــباب  ــش األطف ــان تهمي ــذا الوعــد، ف ــن ه ــى الرغــم م وعل
فــي ظــل األزمــات مــا زال مســتمرا. لــن نحقــق أبــداً هــذا الهــدف 
الرابــع مــن اهــداف التنميــة المســتدامة مــا لــم يتمكــن جميــع األطفــال 
والشــباب الواقعيــن تحــت تأثيــر الصــراع والحــرب مــن الوصــول 
إلــي المدرســة وااللتحــاق بهــا والتعلــم فــي بيئــة تعليميــة جيــدة آمنــة 
ــات و  ــي الحكوم ــن عل ــة تتعي ــة ماس ــة حاج ــة. ثم ــاملة ذات صل ش
لمجتمــع الدولــي بالتعهــد والتمســك  بااللتزامــات القانونيــة و الماليــة 

ــا عــدم تهميــش أي طفــل. ــا حق و السياســية إذا أردن

إن أكثــر األطفــال والشــباب نازحــون اآلن أكثــراي وقــت اخــر 
ولفتــرات أطــول، ويفتقــرون إلــى التعليــم الجيــد والحقــوق األساســية 
األخــرى. يعيــش قرابــة 420 مليــون طفــل فــي منطقــة الصــراع، 
ويزيــدون بمقــدار 30 مليــون طفــل منــذ عــام 2016 ويتضاعفــون 
ــد تســتغرق  ــان األزمــة ق ــة ف ــاردة. باإلضاف ــة الحــرب الب ــذ نهاي من

حاليــا فــي المتوســط تســع أعــوام.

ــي  ــت الحال ــي الوق ــد ف ــاء، يوج ــكو لإلحص ــد اليونس ــب معه وحس
حوالــي 262 مليــون طفــل )واحــد مــن بيــن كل 5( ومراهقيــن 
ــي كٍل  ــم ف ــاء العال ــي كل أنح ــدارس ف ــن الم ــربين م ــباب متس وش
مــن األوضــاع اإلنســانية واإلنمائيــة فــي عــام 2017 يشــمل ذلــك 
64 مليــون طفــل فــي ســن التعليــم االبتدائــي، و61 مليــون مراهقــاً 
ــم  ــي ســن التعلي ــون شــاباً ف ــم اإلعــدادي و138 ملي ــي ســن التعلي ف

ــي. ــوي العال الثان

 262 مليون
من األطفال والمراهقين والشباب

 متسربون من التعليم في عام 
2017

64 مليون
من بينهم طفاً ممن 
هم في سن المرحلة 

االبتدائية

61 مليون
 مراهقاً ممن هم في سن 

المرحلة اإلعدادية

138 مليون
شاباً ممن هم في سن 
المرحلة الثانوية العليا

إبتدائي ثانوي التعليم العالي

٪61

٪23
٪1

٪37

أطفال الجئين عالمياً

يلتحق حوالي 61٪ من االطفال 
الاجئين بالمدارس االبتدائية مقارنة 

بالمعدل العالمي الذي يبلغ حوالي 
٪92

ينخفض هذا الرقم إلى 23٪ في 
الاجئين ممن هم في المستوى 

الثانوي مقارنًة ب 84٪ في المعدل 
العالمي

في الجامعات فتبلغ نسبة االلتحاق 

1٪ مقارنًة بـ 37٪ في المعدل 
العالمي

وبحســب أرقــام مفوضيــة األمــم المتحــدة الســامية لشــئون الاجئيــن 
منــذ عــام 2018، يلتحــق بالمــدارس االبتدائيــة 61% فقــط مــن 
أطفــال الاجئيــن مقارنــة بالمعــدل العالمــي الــذي يبلــغ حوالــي 
92%. وبينمــا يكبــر أطفــال الاجئيــن تــزداد عقبــات التعلــم لديهــم: 
ــة مقارنــة ب  حيــث التحــق 23% فمنهــم فقــط فــي المدرســة الثانوي
ــي حــرج إذ  ــم العال ــي التعلي ــي المعــدل العالمــي. الوضــع ف 84% ف
يلتحــق بالجامعــة %1 فقــط مــن الاجئيــن مقارنــة ب 37% فــي 

ــي. ــدل العالم المع

الفتيــات اللواتــي يعشــن فــي ظــل الصــراع هــم اكثر عرضــة بمرتين 
ونصــف عــن األوالد لعــدم االلتحــاق بالمدرســة االبتدائيــة واللواتــي 
يعشــن فــي ظــروف مســتقرة أكثــر عرضــة مــن نظيراتهــن بنســبة 

90% بــأن يبعــدن عــن التعليــم الثانــوي. 

ــه؛ ألن  ــد ذات ــاة بح ــة معان ــياق األزم ــي س ــم ف ــل التعلي ــر تموي يعتب
ــن أجــل  ــن م ــاني، والن المانحي ــل اإلنس ــاء العم ــد اثن ــم ال يع التعلي
التنميــة ال يــرون دائمــا الصلــة الوثيقــة بيــن التنميــة وســياق األزمــة. 
علــى الرغــم مــن أن المســاعدات الماليــة اإلنســانية تضاعفــت ثــاث 
مــرات فــي الســنوات األخيــرة، فــإن الحصــة اإلجماليــة التــي ينالهــا 
التعليــم بالــكاد قــد ارتفعــت اذ بلغــت حوالــي 2.3% فقــط فــي عــام 

.2018

ــة تتمكــن  ــاء مؤسســة قوي ــة لبن ــود المبذول ــى الرغــم مــن الجه وعل
مــن إيضــاح التأثيــر اإليجابــي للتعليــم فــي حــاالت الطــوارئ، 
ــة الكافيــة  اليــزال االختصاصيــون وصانعــو القــرار تنقصهــم األدل
بشــأن مــاذا يمكــن للتعليــم فعلــه وكيــف وبــأي ثمــن. قــد فشــل 
ــى سياســة متناســقة  ــي الترجمــة إل ــراً ف ــل الموجــود فشــاً كبي الدلي
ومتماســكة، وممارســة تتبناهــا الحكومــات وشــركائها فيمــا يخــص 
كيفيــة إيصــال التعليــم الجيــد فــي حــاالت الطــوارئ وعلــى نطــاق 

واســع.

تقــدم هــذه المذكــرة اقتراحــات لمناقشــة الفــوارق فــي التعليــم اآلمــن 
العالــي الجــودة والجامــع لألطفــال المتضرريــن مــن األزمــة. وتبــدأ 
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المذكــرة بالتركيــز علــى المجــاالت الرئيســية للسياســة والممارســة، 
ثــم النظــر إلــى األســاليب الســتخدام الوســائل التــي طَورتهــا الشــبكة 
المشــتركة لــوكاالت التعليــم فــي حــاالت الطــوارئ )INEE(. وهي 
تلقــي نظــرة علــى المواضيــع واالتجاهــات الشــاملة، والقضايــا 
الخاصــة بالفــوارق بيــن الجنســين وأهميــة دعــم المعلميــن وحمايــة 
ــاء  ــم أثن ــة وســامة التعلي ــية واالجتماعي ــال وســامتهم النفس األطف

الصــراع.

خطوات واعدة في االتجاه الصحيح

رغــم التحديــات المســتمرة إليجــاد الدعــم الكافــي لتقديــم تعليــم 
ذو جــودة فــي حــاالت الطــوارئ، بــدأت كثيــر مــن الحكومــات 
ــع  ــات المجتم ــدة ومنظم ــم المتح ــة ووكاالت األم ــات المانح والجه
المدنــي فــي االتجــاه عكــس المســار. ومــن هنــا فقــد بــدأت النقاشــات 
وبشــكل ممنهــج حــول الحاجــة إلــى مزيــٍد مــن التمويــل والتشــبيك 

ــوي.  ــل اإلنســاني والتنم ــي العم ــي مجال ــة ف ــات الفاعل ــن الجه بي

على سبيل المثال:

تحــاول مجموعــات التعليــم Education Clusters اآلن 	 
ــة  ــن والجهــات التنموي جاهــدَة بالتشــاور مــع الشــركاء المحليي
ــي  ــع والت ــم الجام ــتراتيجيات حــول التعلي ــر اس ــة لتطوي الفاعل
ــي. ــى المســتوى الوطن ــع الخطــط الموضوعــة عل تتماشــى م

تــم تأســيس أول صنــدوق عالمــي مخصــص لدعــم التعليــم فــي 	 
ــم ال يمكــن أن ينتظــر« عــام  حــاالت الطــوارئ باســم »التعلي

2016. فقــد قــدم خدمــات تعليميــة لصالــح 1.3 مليــون طفــٍل 
وشــاب فــي المناطــق المتضــررة مــن األزمــة.

ــي 	  ــك الدول ــل البن ــة مث ــة التقليدي ــات المانح ــل الجه  ازداد عم
العــون  ووكاالت  التعليــم  أجــل  مــن  العالميــة  والشــراكة 
الحكوميــة وبشــكل ملحــوظ فــي مناطــق النزاعــات والســياقات 

ــة. الهش

قــد تعهــدت المفوضيــة األوروبيــة بزيــادة عاليــة قدرهــا عشــرة 	 
بالمائــة فــي ميزانيتهــا اإلنســانية المخصصــة للتعليــم. 

يعتبــر إعــان مجموعــة الســبع دول فــي إعــان شــارلفوا 	 
إجــراء  Charlevoix Declaration« 2018« التخــاذ 
بشــأن ســد الفجــوة فــي الحصــول علــى التعليــم بالنســبة للفتيــات 
والنســاء والاجئــون والمشــردون داخليــاً الذيــن يعيشــون داخــل 
المخيمــات وخارجهــا واالرتقــاء بالتعــاون بيــن المســاعدة 

ــة. ــات التنمي ــانية وعملي اإلنس

ــة مــن المســاعدة  ــة المكون ــر الرابطــة الثاثي ــة العمــل عب  إن أهمي
ــع  ــا اآلن، تجتم ــرف به ــام معت ــة والس ــون اإلنمائي ــانية والع اإلنس
المؤسســات اآلن فــي إطــار هــذه الرابطــة مــع الــدول المتأثــرة 
بهشاشــة الوضــع والصــراع والعنــف. تعــزز هــذه االلتزامــات 
تنميــة التعــاون العالمــي واإلقليمــي فــي دعــم أولئــك الواقعيــن تحــت 

ــن.  ــة الاجئي ــات وبخاص ــه األزم وطئ

ومن بين األمثلة على هذه التعهدات ما يلي: 

إعــان جيبوتــي وخطــة العمــل الخاصــة بتعليــم الاجئيــن التــي 	 
ــرق  ــي وش ــرن األفريق ــي الق ــم ف ــري التعلي ــا وزي ــع عليه وق
أفريقيــا والتــي تنــص علــى التعهــد بااللتــزام أدراج جميــع 
ــام  ــول ع ــم بحل ــاع التعلي ــة لقط ــي الخطــط الوطني ــن ف الاجئي

 .2020
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ــه 	  ــت علي ــذي وقع ــدة ال ــم المتح ــي لألم ــاق العالم ــد الميث يتعه
الــدول األعضــاء فــي 2018 بتعزيــز االســتجابة العالميــة 
ألزمــة الاجئيــن العالميــة وزيــادة الدعــم لتلبيــة احتياجــات كٍل 
مــن الاجئيــن والمجتمعــات المضيفــة لهــم. ويشــتمل ذلــك علــي 
ــت  ــل الوق ــك وعــٌد بتقلي ــي ذل ــا ف ــم، بم ــوي بالتعلي ــزام الق االلت
الــذي يقضيــه البنــات واألوالد الاجئيــن خــارج المدرســة، 
ــة  ــم الوطني ــي خططه ــن ف ــج الاجئي ــات بدم ــزام الحكوم و الت

ــم. لقطــاع التعلي

تــم تشــكيل شــراكة اســتراتيجية بتمويــل مــن »التعليــم ال يمكــن 	 
ــة   ــم العالمي ــة التعلي ــن مجموع ــق بي ــاون وثي ــر« وتع أن ينتظ
المشــتركة  والشــبكة   )Global Education Cluster(
لــوكاالت التعليــم فــي حــاالت الطــوارئ )INEE( ومفوضيــة 
األمــم المتحــدة لشــؤون الاجئيــن )UNCHR( . ســتوفر هــذه 
الشــراكة مخططــا لتحســين التنســيق فــي هــذا القطــاع وتقــوم 
ــتجابة  ــط واالس ــيق والتخطي ــاكل التنس ــامل لهي ــتعراض ش باس

فــي هــذا قطــاع التعليــم فــي حــاالت الطــوارئ.

الحلول 

إذا مــا أردنــا تحقيــق الهــدف الرابــع مــن أهــداف التنميــة المســتدامة 
مــن  مزيــًدا  اتخــاذ  فيجــب  األوســع،  بالمعنــى   2030 وأجنــدة 
ــات  ــة بالسياس ــق المتعلق ــة العوائ ــل وإزال ــادة التموي ــوات لزي الخط
واالرتقــاء بالبرامــج التعليميــة لألطفــال الواقعيــن تحــت وطــأة 
األزمــة. تحتــاج الحكومــات والجهــات المانحــة وشــركائهم إلــى 
اتخــاذ إجــراء جماعــي محــدد الحتــرام وحمايــة حــق األطفــال 
ــذا  ــاء به ــد والوف ــم الجي ــي التعلي ــة ف ــأة األزم ــت وط ــن تح الواقعي

ــق.  الح

ــا فــي ســقف طموحاتنــا وفــي  يتعيــن علينــا أن نلمــس تغييــراً جذرًي
ــا فــي حيــاة  المناهــج التــي نتبعهــا؛ وذلــك لكــي نلمــس تغيــرا حقيقًي
ــن مــن األزمــات، ومــن هــذا  ــال والشــباب المتضرري ــم األطف وتعل
البــاب، تهيــب شــبكة األينــي بالحكومــات المتضــررة مــن األزمــات 
والجهــات المانحــة والمجتمــع الدولــي باتخــاذ التوصيــات التاليــة: 

يجب على الجهات المانحة والمجتمع الدولي ما يلي: 
اتبــاع مبــادرة المفوضيــة األوروبيــة وزيــادة نســبة المســاعدات 	 

مــن  بالمئــة   10 األقــل  علــى  لتصبــح  للتعليــم  اإلنســانية 
ميزانيتهــم.

ــم 	  ــاص بالتعلي ــنوات الخ ــدد الس ــرن المتع ــم الم ــزام بالدع االلت
فــي حــاالت الطــوارئ لضمــان تمكيــن األطفــال فــي األزمــات 

طويلــة األمــد مــن اســتكمال تعليمهــم.

توجيــه الدعــم للبرامــج التعليميــة المخصصــة بتحقيــق وصــول 	 
التعليــم األكاديمــي والعاطفي-االجتماعــي وتوفيــره وســامة 
ــة. ــن تحــت وطــأة األزم ــال الواقعي ــن واألطف الدخــول لاجئي

تكــون 	  أن  وضمــان  الكبــرى  الصفقــة  التزامــات  تفعيــل 
متناســقة  والتنمويــة  اإلنســانية  المســاعدات  اســتراتيجيات 
والعالمــي.  القومــي  الصعيديــن  مــن  كٍل  علــى  ومترابطــة 

ينبغي على الحكومات المتضررة من األزمات القيام بما يلي: 
ادراج الاجئيــن والمتعلميــن المتأثريــن باألزمــات فــي الخطــط 	 

الوطنيــة لقطــاع التعليــم ووضــع أهــداف ومراقبــة ســير التعلــم 
ووصولــه وســامة الدخــول لاجئيــن والمتعلميــن المتضرريــن 

مــن األزمــات. 

ــي 	  ــن مــن األزمــات ف ــن المتضرري ــن والمتعلمي إدراج الاجئي
االســتعراضات الوطنيــة الطوعيــة عنــد اعــداد التقريــر المعنــي 
برصــد التقــدم المحــرز تجــاه الهــدف الرابــع للتنميــة المســتدامة 
ــان  ــوق اإلنس ــات حق ــل والتزام ــوق الطف ــاق حق ــق ميث وتطبي

األخــرى.

 	)Incheon Declaration( إنشــيون  بإعــان  االلتــزام 
البلــد.  لســياق  وفقــاً  التعليــم  علــى  العــام  اإلنفــاق  وزيــادة 
ينطــوي ذلــك ضــرورة االرتقــاء للمعاييــر العالميــة واإلقليميــة 
بتخصيــص علــى األقــل 4-6 فــي المائــة مــن إجمالــي اإلنتــاج 
ــام  ــاق الع ــوع اإلنف ــن مجم ــة م ــي المائ ــي أو 15-20 ف المحل

ــم.  ــى التعلي عل
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أربع مجاالت للعمل المستهدف

ضــرورة توظيــف مزيــد مــن الجهــود واالســتثمار نحــو تعليــم 
األطفــال المتضرريــن مــن األزمــات وذلــك لتحقيــق الهــدف الرابــع 
للتنميــة المســتدامة بحلــول عــام 2020  . باإلضافــة إلــى اســتثمار 
ضخــم وتركيــز علــى منهجيــة االحتياجــات، فقــد عينــت شــبكة 
األينــي بعــض المواضيــع الجوهريــة فــي التعليــم والتــي لهــا أهميــة 
ــا.  ــرة عنه ــرة كبي ــي خب ــاء أين ــع أعض ــد جم ــتثنائي وق ــكٍل اس بش

ــي: وتشــمل اآلت

ــد 	  ــا يوج ــادة م ــم. ع ــع أجوره ــم ودف ــن ودعمه ــز المعلمي تحفي
عــدد محــدود مــن المعلميــن الكفــؤ فــي ســياق األزمــات. يؤثــر 
نقــص الرقابــة والدعــم وانعــدام الحوافــز الكافيــة علــى رفاهيــة 
ــي  ــن ف ــتنزاف المعلمي ــدالت اس ــع مع ــي يرف ــن وبالتال المعلمي

حــاالت األزمــات. 

ــي 	  ــم االجتماع ــرص التعل ــي وف ــي اجتماع ــم النفس ــم الدع تقدي
والعاطفــي. قــد يعانــي األطفــال الواقعيــن تحــت الصــراع مــن 
ــم  ــور والتعل ــى الحض ــم عل ــن قدرته ــوق م ــي تع ــة الت الصدم
فــي المدرســة. قــد يواجــه معلمــو الفصــول صعوبــة فــي دعــم 
ــة. ــس اجتماعي ــم النف ــة بإحتياجاته ــال للعناي ــال وبشــكل فع االطف

توفيــر التعليــم المتجــاوب مــع الفــوارق بيــن الجنســين. تتفاقــم 	 
الحواجــز التــي تواجههــا الفتيــات فــي كثيــر مــن األحيــان فــي 
ــى وصولهــن واســتمرارهن  ــر عل ــث تأث ــات حي ــات األزم أوق
فــي التعليــم. الواقــع فــان العوامــل التاليــة تخلــف تأثيــراً غيــر 
متناســب علــى التعليــم: الســامة واألمن والضغــوط االقتصادية 
وزيــادة معــدالت الــزواج المبكــر. قــد يخضــع األوالد للتجنيــد 

القســري أو للعمــل خــارج المنــزل.

توفيــر حمايــة أكبــر للتعليــم. قــد يتدهــور الوضــع األمنــي 	 
فــي حــاالت الطــوارئ علــى نحــو مثيــر فــي المــدارس وفــي 

المــدارس  علــى  الهجمــات  تــزداد  وقــد  المحيطــة،  البيئــة 
وُتســتخدم المــدارس ألغــراض عســكرية فــي بعــض األحيــان. 
وهــذا يعــرض األطفــال لخطــر األذى والصدمــة والتجنيــد 
واالســتغال، وجميــع تلــك المســائل تبقــى فــي صــدام مباشــر 
ــانية. ــن اإلنس ــان والقواني ــوق اإلنس ــة لحق ــن الدولي ــع القواني م

إن القضايــا التــي ُســلط عليهــا الضــوء فــي تلــك المجــاالت األربعــة 
ليســت وحدهــا التــي تســتدعي االنتبــاه بشــكل واضــح لارتقــاء 
بالهــدف الرابــع للتنميــة المســتدامة. إال أنهــا تمثــل عوائــق خطيــرة 
للتعليــم والتــي ســتؤدي إلــى فشــل فــي الوصــول إلــى تلــك األهــداف 
إذا لــم تتــم مناقشــتها. يناقــش كل مجــال أدنــاه وبشــكل أكثــر تفصيــاً 
والمــوارد  واالقتراحــات  الرئيســية  القضايــا  إبــراز  تــم  حيــث 

ــارة.  المخت

الحصة اإلجمالية التي ينالها 
التعليم من إجمالي المساعدات 

اإلنسانية  قد ارتفعت بالكاد 
لتصل إلى 2.3 ٪ فقط في 

عام 2018

 المساعدات 
اإلنسانية في 

2018
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تحفيز المعلمين ودعمهم ودفع أجورهم 1
يعــد وجــود المعلــم المؤهــل والمتمتــع بالمهــارة واحــداً مــن النواحــي 
المهمــة ألي نظــام تعليمــي. و لكــن فــي األزمــة وأوضــاع مــا 
ــة  ــات االزم ــي اوق ــاً ف ــن  أحيان ــود المعلمي ــل وج ــزاع، يق ــد الن بع
ــن جــدد  ــم معلمي ــر منه ــاء الصــراع، والكثي ــد انته ــا بع ــك فيم وكذل
ــة أو مســتوى تعليمــي منخفــض يؤهلهــم للتدريــس  ــرة قليل ذوي خب
ــة  ــاٍل لديهــم احتياجــات نفس-اجتماعي فــي األوضــاع الصعبــة ألطف

ــدة.  ــة معق ــة وأكاديمي ولغوي

يعــوق ضعــف التنســيق ونقــص المعلومــات والبيانــات فــي إعــداد 
ــر  ــزأة. تعتب ــة المج ــة التعليمي ــبب البني ــك بس ــم واإلدارة وكذل المعل
رواتــب المعلميــن نفقــة طويلــة األمــد وتفــرض تحديــاً خطيــراً 
للميزانيــات الوطنيــة للتعليــم المجهــدة الضعيفــة بطبعهــا، وللشــركاء 
فــي مجــال المســاعدة اإلنســانية والذيــن ال تتوافــق دورات التمويــل 
القصيــر المــدى فــي حــاالت الطــوارئ مــع التكاليــف الحاليــة 

ــن.  ــب المعلمي لروات

التطويــر المهنــي للمعلميــن فــي تلــك الســياقات محــدود بشــكل كبير، 
ممــا يعنــي أن المعلميــن غيــر مؤهليــن للتعامــل مــع المتعلميــن 
ــرٌف  ــن معت ــة واللغــة والمســتوى. مؤهــات المعلمي متعــددي الثقاف
بهــا علــى نحــو نــادر، والمعلمــون الاجئيــن الذيــن قــد يكونــوا 
ــي  ــم ف ــن حقه ــون م ــن محروم ــؤالء المتعلمي ــم ه ــن يدع أفضــل م
العمــل. مــن المحتمــل أن يعانــي المعلمــون فــي المناطــق المتأثــرة 
باألزمــات مــن نفــس الضغــط الــذي يعانــي منــه طابهــم، ولكــن يتــم 

تجاهــل إهمالهــم بشــكل متكــرر.   

التوصيات
نوصــي الحكومــات المتضــررة مــن األزمــات والحكومــات المضيفة 

بمــا يلــي:
ــون 	  ــين يتلق ــن الجنس ــن م ــن المؤهلي ــن المعلمي ــدد م ــن ع تعيي

ــل.  ــة للعم ــروف معقول ــم ظ ــا ولديه ــا الئق راتب

بشــأن 	  الدقيقــة  البيانــات  مــن  مزيــد  جمــع  آليــات  تعزيــز 
المعلميــن الذيــن يعملــون فــي حــاالت األزمــات واســتخدام 
هــذه المعلومــات لدعــم مزيــد مــن التوظيــف واإلدارة والدعــم 

المتناســق والفعــال.

تعزيــز وتحســين جــودة وتنســيق فــرص التطويــر المهنــي 	 
للمعلــم. 

ضمــان أن يكــون للمعلميــن دور فــي صنــع القــرارات واختيــار 	 
صــور التدخــل التــي تؤثــر عليهــم.

ضــم المعلميــن الاجئيــن فــي المخيمــات والقــوى العاملــة مــن 	 
المدرســين فــي البلــد المضيــف وتقديــم مســارات مرنــة للشــهادة 

بمــا فــي ذلــك اعتــراف بعبــور الحــدود لمؤهــات التعليــم. 

فإننا نوصي الجهات المانحة بالتالي:
توفيــر التمويــل الكافــي لعــدة ســنوات ووضــع مبــادئ توجيهيــة 	 

ملموســة لتوظيــف المعلــم الفعــال وإدارتــه، والتطويــر المهنــي 
ذي الصلــة، والجــودة، ودعــم رفــاه المعلــم. 

ــن،  ــا لالجئي ــم كاكوم ــن، مخي ــون للمعلمي ــة: المعلم ــة حال  دراس
ــا كيني

خــال الفتــرة بيــن عامــي 2016-2017 تعاونــت كليــة المعلميــن 
ــة األمــم المتحــدة الســامية لشــؤون  ــا مــع مفوضي بجامعــة كولومبي
 )Lutheran World( العالمــي اللوثــري  الاجئيــن واالتحــاد 
والمعونــة الكنســية الفنلنديــة )Finn Church Aid( فــي تجربــة 
ــن  ــا لاجئي ــم كاكوم ــي مخي ــن ف ــي للمعلمي ــر المهن ــادرة التطوي مب
ــران واإلرشــاد  ــب األق ــن وتدري ــب المعلمي ــا شــملت تدري ــي كيني ف
 ”INEE TiCC“ حزمــة  التدريــب  نمــوذج  اســتخدم  المتنقــل 
التدريبيــة لمعلمــي المــدارس االبتدائيــة فــي ســياقات األزمــات، 
باإلضافــة إلــى تدريــب األقــران للمعلميــن فــي ســياقات األزمــات. 
ــة  ــر اســتعداًدا ولديهــم ثق ــن شــاركوا أنهــم أكث ذكــر المعلمــون الذي
ــاً  ــر وعي ــوا أكث ــم كان ــوا إنه ــدف، وقال ــوى باله ــر وإحســاس أق أكب
فــي فصولهــم  اســتخدامها  يمكنهــم  التــي  المفيــدة  بالممارســات 

ــية.  الدراس

 مصادر الشبكة المشتركة لوكاالت التعليم في حاالت الطوارئ 
ــد  ــة جه ــات بمثاب ــياقات األزم ــي س ــي ف ــن أين ــاون معلمي ــد تع يع
مشــترك بيــن الــوكاالت لتحديــد المشــكات والحلــول فــي إدارة 

المعلميــن وتدريبهــم ودعمهــم فــي ســياقات األزمــات. 

المــدارس 	  لمدرســي  التدريبيــة  الحزمــة  مــن  والغــرض 
ــية  ــاءات التدريس ــاء الكف ــات بن ــاالت األزم ــي ح ــة ف االبتدائي
المؤهــات  وذوي  المؤهليــن  غيــر  للمدرســين  األساســية 
الضعيفــة والذيــن يوظفــون للتدريــس فــي  حــاالت الطــوارئ. 

ــزز 	  ــات: يع ــياقات األزم ــي س ــين ف ــراء للمدرس ــب النظ تدري
بيــن  النظــراء  تدريــب  خــال  مــن  التعليميــة  الكفــاءات 

المعلميــن.

نتائــج TiCC المعلمــون فــي ســياقات األزمــات: ويشــمل 	 
ــززة  ــدرات المع ــي والق ــر حــول التطــور المهن ــة التغيي نظري

ــات. ــياقات األزم ــي س ــن ف للمعلمي
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االرتقاء بالمساواة بين الجنسين في ومن خالل التعليم في حاالت الطوارئ 2

تواجــه الفتيــات والنســاء تهديــدات ومخاطــر مختلفــة عــن الصبيــان 
والرجــال، ولهــن اســتجابات وآليــات مختلفــة لمواجهــة آثاراألزمــات 

والتهجير. 

تواجــه الفتيــات تهديــدات متعــددة للوصــول إلــى تعليــم آمــن وعالــي 
الجــودة، مثــل الهجمــات المســتهدفة علــى مــدارس البنــات والعنــف 
المرتبــط بنــوع الجنــس والنــزوح. يمكــن للتهديــدات ان تتفاقم بشــكل 
غيــر مباشــر بســبب حالــة طــوارئ قــد تــؤدي إلــى الــزواج المبكــر، 
وتقليــل توافــر خدمــات الصحــة الجنســية واإلنجابيــة، وزيــادة 
الحرمــان للفتيــات ذوات اإلعاقــة وزيــادة تكاليــف التعليــم؛ العائــات 
ــم األوالد فــي مثــل هــذه الحــاالت    ــة لتعلي ــا مــا تعطــي األولوي غالب
يمكــن للصــراع لــن يأثــر وبشــكل خطيــر علــى تعليــم األوالد بســبب 

خطــر تجنيدهــم فــي القــوات المســلحة أو الضغــط عليهــم للعمــل.

الفتيات اللواتي يعشن في ظل الصراع 
أكثر عرضة بمرتين ونصف عن 

االوالد بأن بيعدن عن المدرسة االبتدائية
المدرسة االبتدائية

المدرسة الثانوية

الفتيات هم 90٪ أكثر عرضة من نظرائهم على ان يتم 
استبعادها من المدارس الثانوية في البلدان غير المتأثرة 

بالنزاع.

 زاي - دراسة حالة - ليبريا
أقيمــت بعــض الهيــاكل المؤسســية لمعالجــة تعليــم الفتيــات 
ــدة  ــئت وح ــا، أنش ــي ليبري ــين ف ــن الجنس ــاواة بي ــًدا والمس تحدي
الفتيــات المراهقــات بدعــم مــن البنــك الدولــي، مركــز للمــوارد 
لتزويــد الفتيــات المراهقــات بإمكانيــة االطــاع علــى تكنولوجيــا 
المعلومــات واالتصــاالت، وكذلــك ليكــون بمثابــة رابطــة لدعــم 
الخدمــات بســبب العنــف القائــم علــى نــوع الجنــس وحمايــة 

ــل. الطف

مصادر الشبكة المشتركة لوكاالت التعليم في حاالت الطوارئ
الماحظــة  تؤّمــن  العالمّيــة،  االلتزامــات  لهــذه  اســتجابًة 
اإلرشــادية للشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم فــي حــاالت 
ــان  ــتراتيجّياٍت لضم ــس اس ــوع الجن ــول ن ــي( ح الطــوارئ )أين
ــزاع    ــياق الن ــي س ــال  ف ــاء والرج ــة والنس ــات والفتي ــع الفتي تمّت
واألزمــة بالحمايــة وبمخرجــات التعلــم التــي بإمــكان التعلــم 
النوعــي توفيرهــا. فهــي تحــّدد الخطــوط العريضــة لبرامــج 
ــر  ــع المعايي ــق م ــا يتناس ــانية بم ــات الجنس ــتجابة  الحتياج االس
الدنيــا للشــبكة العالميــة لــوكاالت التعليــم فــي حــاالت الطــوارئ 

وهــم: االســتعداد واالســتجابة والتعافــي.

التوصيات
نوصــي الحكومــات المتضــررة مــن األزمــات والحكومــات المضيفة 

بمــا يلــي:
اعتمــاد سياســات وبرامــج تراعــي المنظــور الجنســاني بشــأن 	 

مشــاركة المجتمــع، والمســاعدة الماليــة أو العينيــة لألســر، 
وطــرق التعليــم البديلــة واالســتراتيجيات المســتهدفة للتصــدي 

ــي المــدارس. ــوع الجنــس ف ــط بن للعنــف المرتب

ضمــان أن تركــز السياســات والبرامــج علــى التعــاون المتعــدد 	 
القطاعــات لتحســين فــرص حصــول الفتيــات علــى التعليــم 
جيــد، ومعالجــة المواقــف والممارســات الثقافيــة واالجتماعيــة 

ــة. التمييزي

ــوع 	  ــل الن ــتنيرة بتحلي ــج مس ــات والبرام ــن أن السياس ــد م تأك
ــامل للرصــد  ــار ش ــج إط ــم دم ــي والصــراع وأن يت االجتماع

ــانية. ــة جنس ــتخدام عدس ــم باس والتقيي

فإننا نوصي الجهات المانحة بالتالي:	 

تعزيــز التعــاون علــى المســتوى العالمــي عبــر الجهــات الفاعلة 	 
فــي مجــال المســاواة بيــن الجنســين والتعليــم والتنميــة اإلنســانية 
لتعزيــز الدعــوة والعمــل الــذي يعالــج المســاواة بيــن الجنســين 

فــي التعليــم فــي حــاالت الطــوارئ.

تعزيــز نظــم إدارة المعرفــة مــن اجــل تيســير نشــر التدخــات 	 
التــي أثبتــت جدواهــا والتــي تعالــج تعليــم قضايــا الجنــس وتعليم 

الفتيــات فــي حــاالت الطــوارئ.

االســتثمار فــي التعليــم المتجــاوب مــع الفــوارق بيــن الجنســين 	 
فــي سياســات وبرامــج الطــوارئ إلــى جانــب البحــث والرصــد 

والتقييــم باســتخدام عدســة جنســانية.
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تقديم الدعم النفسي والتعلم االجتماعي والعاطفي3

ــى  ــق عل ــم وعمي ــكل عظي ــات بش ــوارئ واألزم ــاالت الط ــر ح تأث
رفاهيــة األطفــال والشــباب. ُيظهــر العلــم أن التعــرض الشــديد 
والمطــول للشــدائد يمكــن أن يتســبب فــي حــدوث اســتجابة »للتوتــر 
الضــار« لألطفــال ممــا قــد يعيــق نمــو الدمــاغ الســليم. هــذا لــه تأثيــر 
علــى المــدى القصيــر والطويــل علــى صحتهــم الجســدية والعقليــة 

ــم.   ــى التعل وســلوكهم وقدرتهــم عل

ــا أو  ــن تقليله ــار يمك ــذه اآلث ــا أن ه ــة أيًض ــن األدل ــك، تبي ــع ذل وم
عكســها مــن خــال الوصــول إلــى الرعايــة الداعمــة والفــرص 
االجتماعيــة  المهــارات  تطويــر  تشــمل  التــي  الجيــدة  التعليميــة 
والعاطفيــة.  لذلــك فــإن خدمــات الدعــم النفســي اجتماعــي المدرســي 
 )SEL( والعاطفــي  االجتماعــي  التعلــم  وتدخــات   )PSS(
ضروريــة لمســاعدة األطفــال المتضرريــن مــن األزمــات علــى 

الشــفاء والتعلــم واالزدهــار.

التوصيات
نوصــي الحكومــات المتضــررة مــن األزمــات والحكومــات المضيفة 

بمــا يلــي:
تحديــد نتائــج التعليــم لألطفــال التــي تشــمل التعلــم االجتماعــي 	 

العاطفــي والرفــاه العــام

االستثمار في رصد التقدم نحو هذه النتائج واالباغ عنها	 

ــي 	  ــي والعاطف ــم االجتماع ــي والتعل ــم النفس ــطة الدع ــج أنش دم
فــي )أ( برامــج التطويــر المهنــي للمعلميــن لتعزيــز رفاهيتهــم، 
ــى  ــم عل ــزز قدرته ــي تع ــن الت ــب المعلمي ــج تدري و )ب( برام
ــة. ــة والعاطفي ــة االجتماعي ــن والتنمي ــة المتعلمي ــق رفاهي تحقي

نوصــي الحكومــات المتضــررة مــن األزمــات والحكومــات المضيفة 
بمــا يلــي:

تمويــل البرامــج التــي تحــدد مخرجــات التعليــم التــي تتضمــن 	 
ــم االجتماعــي والعاطفــي مخرجــات الدعــم النفســي والتعل

مطالبــة المســتفيدين برصــد التقــدم المحــرز نحــو هــذه النتائــج 	 
واإلبــاغ عنهــا.

ــي 	  ــة ف ــة المتاح ــل األدل ــتخدم أفض ــي تس ــج الت ــل البرام تموي
التصميــم والتنفيــذ لتحقيــق هــذه النتائــج.

مصادر الشبكة المشتركة لوكاالت التعليم في حاالت الطوارئ
لمزيــد مــن التوجيهــات عليــك باالطاع علــى مذكرة توجيــه الصادرة 
من”آينــي” بشــأن الدعــم النفســي-االجتماعي فــي دليــل مفصــل. 
يوضــح أهميــة دعــم الرفــاه النفســي واالجتماعــي لألطفــال والشــباب 
ويقــدم اســتراتيجيات محــددة إلدمــاج الدعــم النفســي واالجتماعــي فــي 

االســتجابات التعليميــة.

دراسة حالة: لبنان
ــة  ــات المضيف ــن المجتمع ــي بي ــط االجتماع ــز التراب ــل تعزي ــن أج م
والاجئيــن فــي لبنــان، تــم تكويــن 20 فرقــة كــرة قــدم لألطفــال 
إلنشــاء شــبكات دعــم األقــران فــي ســياق الاجئيــن. شــارك ســتمائة 
طفــل تتــراوح أعمارهــم بيــن 10 و 14 عاًمــا فــي ألعــاب كــرة القــدم. 
ــا الصــراع  ــاب لمناقشــة قضاي ــد األلع ــال فرصــة بع ــح األطف ــم من ت
وكيفيــة التواصــل مــع أقرانهــم فــي ســياق مجتمــع مضيــف. كنتيجــة 
ــات  ــة التحدي ــى مواجه ــدرة عل ــر ق ــم أكث ــال بأنه ــك، شــعر األطف لذل
اليوميــة وتطويــر الثقــة والتعــرف علــى عواطفهــم وســلوكهم وإدارة 

ــا.  كا منهم

© Enayatullah Azad/NRC
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توفير حماية أكبر للتعليم 4

لــن يتحقــق الهــدف الرابــع للتنميــة المســتدامة إذا كان التعليــم نفســه 
غيــر محمــي. ازدادت الهجمــات المســتهدفة والعشــوائية علــى 
المــدارس والجامعــات وطابهــا والموظفيــن علــى مــدار الســنوات 
الخمــس الماضيــة. فــي الفتــرة مــا بيــن عــام 2013 و 2017 كان 
هنــاك أكثــر مــن 12700 مــن الهجمــات التــي أضــرت بأكثــر مــن 

ــة.  ــم فــي 74 دول ــب ومعل 21000 طال

والجماعــات  القــوات  اســتخدمت  الزمنــي،  اإلطــار  نفــس  فــي 
المســلحة المؤسســات التعليميــة كثكنــات وقواعــد ومخــازن األســلحة 
وأماكــن التدريــب ومراكــز االحتجــاز فــي 30 دولــة علــى األقــل. 
مثــل هــذا االســتخدام مــن قبــل الجيــش يمكــن أن يحــول المــدارس 
مــن األهــداف المدنيــة إلــى العســكرية، ممــا يعرضهــا لخطــر 
ــم  ــا مــا يت ــال والمعلميــن داخلهــا. غالًب ــاة األطف ــد حي الهجــوم وتهدي
إغــاق المــدارس عنــد مهاجمتهــا أو اســتخدامها مــن قبــل الجهــات 
ــى  ــن الحصــول عل ــن الطــاب م ــرم اآلالف م ــا يح ــلحة، مم المس
التعليــم. كمــا أن وجــود القــوات والجماعــات المســلحة يخلــق خوًفــا 
واســع النطــاق يمكــن أن يتســبب فــي تســرب الطــاب وتغيــب 

ــين.  المدرس

يعيش ما يقرب من 420 مليون 
طفل في منطقة الصراع، وزاد طول 

األزمات إلى متوسط 9 سنوات

 9 
سنوات

ــدارس  ــكري للم ــتخدام العس ــم واالس ــى التعلي ــات عل ــر الهجم وتؤث
تأثيــرا غيــر متكافــئ علــى النســاء والفتيــات. غالًبــا مــا كانــت 
ــة  ــي 18 دول ــر ف ــكل مباش ــتهدفات بش ــات مس ــات والمدرس الطالب
ــك  ــا فــي ذل ــة، بم ــنوات الخمــس الماضي ــال الس ــل خ ــى األق عل
قصــف مــدارس البنــات، واالختطــاف واالغتصــاب والتحــرش فــي 

ــة. ــى المدرس ــن وإل ــا م ــي طريقه ــة أو ف المدرس

التوصيات 
نوصــي الحكومــات المتضــررة مــن األزمــات والحكومــات المضيفة 

بمــا يلــي:
المبــادئ 	  وإدراج  اآلمنــة  المــدارس  إعــان  علــى  التوقيــع 

المــدارس والجامعــات مــن االســتخدام  لحمايــة  التوجيهيــة 
العســكرية. والعقيــدة  التشــريعات  فــي  العســكري 

تنفيــذ إعــان المــدارس اآلمنــة باســتخدام عدســة تراعــي 	 
الجنســية. الفــوارق 

التحقيــق بشــكل منهجــي فــي الهجمــات علــى التعليــم ومحاكمــة 	 
. مرتكبيها

ــم 	  ــى التعلي ــات عل ــع الهجم ــى من ــة إل ــود الرامي ــين الجه تحس
والــرد عليهــا مــن خــال تعزيــز رصــد الهجمــات علــى التعليــم 
واإلبــاغ عنهــا، بمــا فــي ذلــك تصنيــف البيانــات حســب نــوع 

الهجــوم وجنــس الضحايــا وعمرهــم ونــوع المدرســة. 

فإننا نوصي الجهات المانحة بالتالي:
المبــادئ 	  وإدراج  اآلمنــة  المــدارس  إعــان  علــى  التوقيــع 

المــدارس والجامعــات مــن االســتخدام  لحمايــة  التوجيهيــة 
العســكرية. والعقيــدة  التشــريعات  فــي  العســكري 

ضــرورة االلتــزام بالقوانيــن الدوليــة القائمــة التــي تحمــي 	 
التعليــم وتعــزز القواعــد والمعاييــر الدوليــة وذلــك مــن خــال 
ــة. ــدان المتلقي ــاه البل ــة تج ــات المانح ــن الجه ــة م ــات ممنهج سياس

 دراسة حالة: إعالن المدارس اآلمنة
ــة، وهــو  ــذ إعــان المــدارس اآلمن ــرار وتنفي ــدول إق ــى ال ينبغــي عل
ــذي  ــزاع المســلح ال ــاء الن ــم أثن ــة التعلي ــي لحماي ــزام سياســي دول الت
أقرتــه حوالــي 90 دولــة حتــى اآلن. يتضمــن اإلعــان التزاًمــا 
بالمصادقــة علــى المبــادئ التوجيهيــة لحمايــة المــدارس والجامعــات 
مــن االســتخدام العســكري أثنــاء النــزاع المســلح واســتخدامها. يجــب 
أن ينفــذ كل التــزام فــي اإلعــان بطريقــة تراعــي الفــوارق بيــن 

ــين.  الجنس

 الموارد
إعــان المــدارس اآلمنــة: إطــار عمــل التحالــف الدولــي لحمايــة 	 

)GCPEA( التعليــم

 مجموعــة مــوارد الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم فــي 	 
حــاالت الطــوارئ )أينــي( لحمايــة الطفــل
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المرفــق: اســتخدام آليــات الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم فــي حــاالت الطــوارئ 
للوصــول إلــى أهــداف التنمية المســتدامة

تحــث شــبكة األينــي المجتمــع الدولــي علــى اســتخدام معاييــر األينــي 
الدنيــا كأداة لتســهيل تحقيــق الهــدف الرابــع للتنميــة المســتدامة 
وذلــك لدعــم التوصيــات المذكــورة أعــاه واالعتــراف بــأن تشــكيل 
ــذه  ــن ه ــا. تضم ــا متكام ــب نهج ــلمية يتطل ــة وس ــات مرن مجتمع
المعاييــر الدنيــا أن تقديــم التعليــم فــي حــاالت الطــوارئ يكــون 
شــاماً وآمنــاً ويراعــي الفــوارق الجنســية، وبالتالــي يتســارع التقــدم 
ــال 2030. ــة المســتدامة وجــدول أعم ــع للتنمي ــدف الراب نحــو اله

مــن خــال مطابقــة كل هــدف ومؤشــر مــن األهــداف األربعــة 
ــم الرئيســي فــي إجــراءات الطــوارئ  للتنميــة المســتدامة مــع التعلي
ــو  ــون وواضع ــا الممارس ــغ عنه ــي أبل ــادية الت ــرات اإلرش والمذك
واإلنســانية  التنميــة  قطاعــات  بيــن  الجمــع  يمكــن  السياســات، 
للتركيــز علــى حــق جميــع األطفــال فــي التعلــم اآلمــن والجيــد. فــي 
حيــن أن معاييــر أينــي الدنيــا مفيــدة فــي دعــم جميــع أهــداف التنميــة 
المســتدامة، يركــز هــذا الموجــز علــى المجــاالت المواضيعيــة 
األربعــة التــي تــم تســليط الضــوء عليهــا أعــاه. ومــن ثــم، يعــرض 
النمــوذج أدنــاه العاقــة بيــن المعاييــر الدنيــا المحــددة علــى المعلميــن 
ــداف  ــة وأه ــي والحماي ــي واالجتماع ــم النفس ــدر والدع ــوع الجن ون
ــتدامة،  ــة المس ــع للتنمي ــدف الراب ــًة اله ــتدامة، وخاص ــة المس التنمي

ــة.  ــكو المواضيعي ــرات اليونس ــى مؤش ــط إل ــر رواب وتوف

معاييــر المعلــم الدنيــا للشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم فــي 
حــاالت الطــوارئ

المجال الرابع: المدرسون وسائر العاملين في مجال التعليم

المعيار األول: التوظيف واالختيار

ــن بشــكل مناســب  ــن المؤهلي ــن عــدد كاف مــن المعلمي ــم تعيي يت
وغيرهــم مــن موظفــي التعليــم مــن خال عملية تشــاركية شــفافة، 

تســتند إلــى معاييــر االختيــار التــي تعكــس التنــوع والمســاواة.

وهــذه األمــور ال تميــز علــى أســاس نــوع الجنــس أو العــرق أو 
الديــن أو اإلعاقــة أو غيرهــا مــن مناطــق االختــاف.

المعيار الثاني: أحوال العمل

ــم اآلخــرون بوضــوح شــروط  ــو التعلي يحــدد المعلمــون وموظف
ــم تعويضهــم بشــكل مناســب. العمــل ويت

المعيار الثالث: الدعم واإلشراف

آليــات الدعــم واإلشــراف للمعلميــن وغيرهــم مــن موظفــي 
التعليــم تعمــل بفعاليــة.

ــم  ــوكاالت التعلي ــتركة ل ــبكة المش ــا للش ــين الدني ــر الجنس معايي
ــاالت الطــوارئ ــي ح ف

المجال الرابع: المدرسون وسائر العاملين في مجال التعليم

المعيار األول: التوظيف واالختيار

ــن بشــكل مناســب  ــن المؤهلي ــن عــدد كاف مــن المعلمي ــم تعيي يت
وغيرهــم مــن موظفــي التعليــم مــن خال عملية تشــاركية شــفافة، 

تســتند إلــى معاييــر االختيــار التــي تعكــس التنــوع والمســاواة.

وهــذه األمــور ال تميــز علــى أســاس نــوع الجنــس أو العــرق أو 
الديــن أو اإلعاقــة أو  غيرهــا مــن مناطــق االختــاف.

الهدف الرابع للتنمية المستدامة

المنصــف  الجيــد  التعليــم  ضمــان 
التعلــم  فــرص  والجامــع وتعزيــز 

مــدى الحيــاة للجميــع

هدف التنمية المستدامة )4 ج(

ــادة فــي عــدد المعلميــن  4-ج تحقيــق زي
المؤهليــن، بمــا فــي ذلــك مــن خــال 
المعلميــن  لتدريــب  الدولــي  التعــاون 
فــي  وبخاصــة  الناميــة،  البلــدان  فــي 
أقــل البلــدان نمــًوا والــدول الجزريــة 
ــول عــام 2030 ــة، بحل ــرة النامي الصغي

هدف التنمية المستدامة 4.3

 ضمــان تكافــؤ فــرص جميــع النســاء 
ــم  ــى التعلي ــول عل ــي الحص ــال ف والرج
الجّيــد  العالــي  والتعليــم  المهنــي 
ــول عــام 2030  ــة بحل والميســور التكلف
اإلعاقــة  ذوو  األشــخاص  فيهــم  بمــن 
والســكان األصليــون واألطفــال الذيــن 

أوضــاع ضعيفــة. فــي  يعيشــون 

هدف التنمية المستدامة 4.7

ضمــان أن يكتســب جميــع المتعلّميــن 
المعــارف والمهــارات الازمــة لدعــم 
التنميــة المســتدامة، بمــا فــي ذلــك بجملــة 
ــق  ــم لتحقي ــا التعلي ــن بينه ــُبل م ــن الُس م
أســاليب  واّتبــاع  المســتدامة  التنميــة 
ــان،  ــوق اإلنس ــتدامة، وحق ــش المس العي
والترويــج  الجنســين،  بيــن  والمســاواة 
الســام والاعنــف والمواطنــة  لثقافــة 
العالميــة وتقديــر التنــوع الثقافــي وتقديــر 
مســاهمة الثقافــة فــي التنميــة المســتدامة، 

بحلــول عــام 2030
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ــم  ــوكاالت التعلي ــا للشــبكة المشــتركة ل ــر النفســية الدني المعايي
ــي حــاالت الطــوارئ ف

المجال الثاني: إمكانية الحصول على التعليم وبيئته

المعيار الثاني: الحماية والرفاه

أن تكــون بيئــات التعليــم آمنــة وســليمة، وتعــزز الحمايــة والصحة 
النفســية واالجتماعيــة لــدى الطــاب، واألســاتذة ، وغيرهــم مــن 

العامليــن فــي مجــال التعليــم.

المعيار الثالث: المرافق والخدمات

تعــزز المرافــق التعليميــة الحمايــة والصحــة لــدى الطــاب، 
واألســاتذة، وغيرهــم مــن العامليــن فــي مجــال التعليــم وأن تكــون 
ــة المقدمــة وخدمــات  ــة، والغذائي مرتبطــة مــع الخدمــات الصحي

ــة. ــة النفســية واالجتماعي الحماي

معاييــر الحمايــة الدنيــا للشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم فــي 
حــاالت الطــوارئ

المجال الثاني: إمكانية الحصول على التعليم وبيئته

المعيار الثاني: الحماية والرفاه

أن تكــون بيئــات التعليــم آمنــة وســليمة، وتعــزز الحمايــة والصحة 
النفســية واالجتماعيــة لــدى الطــاب، واألســاتذة، وغيرهــم مــن 

العامليــن فــي مجــال التعليــم.

المعيار الثالث: المرافق والخدمات

تعــزز المرافــق التعليميــة الحمايــة والصحــة لــدى الطــاب، 
واألســاتذة، وغيرهــم مــن العامليــن فــي مجــال التعليــم وأن تكــون 
ــة المقدمــة وخدمــات  ــة، والغذائي مرتبطــة مــع الخدمــات الصحي

ــة. ــة النفســية واالجتماعي الحماي

الهدف الرابع للتنمية 
المستدامة

الجيــد  التعليــم  ضمــان 
وتعزيــز  والجامــع  المنصــف 
الحيــاة  مــدى  التعلــم  فــرص 

للجميــع

الهدف السادس عشر من 
اهداف التنمية المستدامة

التشجيع على إقامة مجتمعات 
مسالمة ال ُيهمَّش فيها أحد من 
أجل تحقيق التنمية المستدامة، 
وإتاحة إمكانية وصول الجميع 

إلى العدالة، وبناء مؤسسات 
فعالة وخاضعة للمساءلة 

وشاملة للجميع على جميع 
المستويات

مستهدفات أهداف التنمية المستدامة 
16.2

 القضاء على إساءة المعاملة 
واالستغال واالتجار بالبشر وجميع 
أشكال العنف ضد األطفال وتعذيبهم

مؤشرات اليونسكو المواضيعية 4.3

عدد الهجمات على الطاب والموظفين 
والمؤسسات.

هدف التنمية المستدامة 4-ج

بناء المرافق التعليمية التي تراعي 
الفروق بين الجنسين، واإلعاقة، 

واألطفال، ورفع مستوى المرافق 
التعليمية القائمة وتهيئة بيئة تعليمية 

فعالة ومأمونة وخالية من العنف للجميع

هدف التنمية المستدامة 4.2.1

نســبة األطفــال ناقصــو الــوزن دون ســن 
الخامســة الذيــن يتطــورون علــى المســار 
والرفــاه  والتعليــم  للصحــة  الصحيــح 
النفســي-االجتماعي حســب نــوع الجنــس

للوصــول إلــى أي مــن أدوات الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم فــي حــاالت الطــوارئ المشــار إليهــا فــي هــذا الموجــز وتنزيلهــا، بمــا فــي ذلــك دليــل المعاييــر 
الدنيــا أدوات لشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم فــي حــاالت الطــوارئ، يرجــى زيــارة www.inee.org. جميــع أدواتنــا ومواردنــا مفتوحــة المصــدر ونتــج 
عــن عمليــة تطويــر شــاملة وتشــاركية، مســتندة إلــى خبــرة 15000 مــن األفــراد والمؤسســات التابعيــن لمنظمــة أدوات الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم 

فــي حــاالت الطــوارئ.



11تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة لألطفال والشباب المتأثرين باألزمة

المراجع

Alan, M., Warren, R., and Applebaum, A. )2016(. Closing the 
gap: Adolescent girls’ access to education in conflict-affected 
settings. Washington, DC: Georgetown Institute for Women, 
Peace and Security.

Burde et al. )2015(. What Works to Promote Children’s Educa-
tional Access, Quality of Learning, and Wellbeing in Crisis-Af-
fected Contexts. Education Rigorous Literature Review. Lon-
don: Department for International Development.

Durlak et al. )2011(. The impact of enhancing students’ social 
and emotional learning: A meta-analysis of school-based univer-
sal interventions. Child Development, 82)1(, 405–432.

Global Education Cluster )2018(. Guide to Developing Educa-
tion Cluster Strategies. Available at: https://educationcluster.
box.com/v/strategyguideandsummary

Inter-Agency Network on Youth Development Working Group on 
Youth and Peacebuilding )2016(. Young People's Participation 
in Peacebuilding: A Practice Note. Available at: http://www.undp.
org/content/undp/en/home/librarypage/democratic-governance/
practice-note-young-people-s-participation-in-peacebuilding.
html

UNESCO )2015(. Humanitarian Aid for Education: Why it Mat-
ters and Why More is Needed. Policy Paper 21. Retrieved from: 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000233557

UNESCO Institute for Statistics )UIS( )2018(. ”New Education 
Data for SDG 4 and More.“ September 26, 2018. Retrieved 
from: http://uis.unesco.org/en/news/new-education-data-sdg-4-
and-more

UNGEI )2017(. Still left behind: Pathways to inclusive educa-
tion for girls with disabilities. Available at: http://www.ungei.org/
Still_Left_Behind_Full_Report.PDF

UNOCHA )2018(. Global Humanitarian Overview 2019. Re-
trieved from: https://reliefweb.int/report/world/global-humanitar-
ian-overview-2019-enaresfrzh

1 Global Humanitarian Overview 2019, p. 4; https://reliefweb.int/report/world/global-humanitarian-overview-2019-enaresfrzh

2 UNESCO Institute for Statistics )UIS(, 2018 

3 https://www.unhcr.org/education 

4 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000233557 

5 https://fts.unocha.org/global-funding/overview/2018

6 Burde et al. )2015(. What Works to Promote Children’s Educational Access, Quality of Learning, and Wellbeing in Crisis-Affected 
Contexts.

7  Global Education Cluster 2018, Guide to Developing Education Cluster Strategies; https://educationcluster.box.com/v/strate-
gyguideandsummary

8  http://www.ungei.org/Still_Left_Behind_Full_Report.PDF; see also Alan, M., Warren, R., and Applebaum, A. )2016(. Closing the 
gap: Adolescent girls’ access  
to education in conflict-affected settings. Washington, DC: Georgetown Institute for Women, Peace and Security.

9  Inter-Agency Network on Youth Development Working Group on Youth and Peacebuilding. )2016(. Young People's Participation 
in Peacebuilding: A Practice Note. Retrieved from http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/democratic-gover-
nance/practice-note-young-people-s-participation-in-peacebuilding.html

10  Harvard Center for the Developing Child; https://developingchild.harvard.edu/resources/toxic-stress-derails-healthy-develop-
ment/ 

11  Durlak et al. )2011(. The impact of enhancing students social and emotional learning: A meta-analysis of school-based universal 
interventions. Child Development, 
 82)1(, 405–432.

الحواشي



12تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة لألطفال والشباب المتأثرين باألزمة
© Aubrey Wade/IRC






