
مبادئ اآليني اإلرشادية حول إدماج التعليم املراعي للنزاعات يف سياسات وبرامج التعليم يف 

السياقات الهّشة واملتأثرة بالنزاعات

التقييم  1
قم بتحليل أو تقييم للتعليم والنزاع ملراجعة:

حالة النزاع العام أو خطر النزاع والروابط التاريخية بني   •
التعليم والنزاع

كيف يؤثر النزاع عىل التعليم  •
كيف يساهم التعليم يف النزاع  •

كيف يخّفف التعليم من ديناميات النزاع  •
التفاصيل مهمة: ماذا، ملاذا، من، عرب َمن، متى،  • 

أين، وكيف

عدم التسبب بأذى  2
إن مداخالت التعليم يف السياقات الهّشة والسياقات املتأثرة 
بالنزاعات ليست محايدة؛ فهي قد تقلّل أو تزيد من خطر 

النزاعات. تأكّد من أن:

أولويات السياسات، والخطط والربامج مرتكزة عىل   •
تحليل شامل للنزاع

كل مؤمني التعليم يصممون برامج مراعية للنزاعات  •
برامج التعليم ال تعطي أفضلية ملجموعة عىل األخرى   •

عن قصد

التعليم غري متالعب به من أجل الرتويج لالستثناء أو   •
الكراهية

التعليم ال يعكس عدم املساواة اإلجتامعية والجندرية،   •
وال يرّوج لها

برامج التعليم تتجاوب لتنّوع األولويات املحلية وتأخذ   •
بعني اإلعتبار السياق الخاص

مشاركة املجتمع تعترب أولوية  •

وضع الوقاية كأولوية  3
حامية املعلمني والتالميذ من الهجامت ومن اإلنخراط   •

يف القوى املسلحة

حامية بيئات التعلّم من الهجامت  •
الرتكيز عىل الحامية للتالميذ واملعلمني  •

دعم سياسات حامية الفتيات والفتيان والشابات   •
والرجال من اإلستغالل وسوء املعاملة

تأمني تعليم بديل للشباب، مبا يف ذلك تدريس مهارات   •
الحياة والعمل

التثقيف حول األخطار مثل األلغام واألجسام املشبوهة  •
بناء جهوزية الطوارئ من خالل الحد من مخاطر   •

النزاعات والكوارث

للمساواة   الرتويج   4
الشاملة   والتنمية   

كمواطن للطفل   
الرتويج لتوزيع متساوي للخدمات بني مختلف   •

املجموعات )العرقية، الدينية، الجغرافية، الجندرية(

تفادي حصول استثناء وتهميش  •

الرتكيز عىل إعادة إدماج األطفال والشباب من ليسوا يف   •
املدرسة

تطبيق التدريس والتعلّم من أجل تحقيق السالم عرب   •
الرتبية، واستخدام املناهج واملواد الخالية من أي متييز 

جندري أو اجتامعي، وبناء القدرات لتنمية املواطنة 
املسؤولة، وتحويل النزاع والقدرة عىل املجابهة.

تأمني الحامية النفس-إجتامعية لألطفال  •
إرشاك األهل واملجتمعات واملجتمع املدين والقيادات   •

املحلية

نظام   استقرار  تأمني   5
أو   وبنائه  التعليم   

بنائه إعادة   
متتني األنظمة املؤسساتية؛ وقدرات املوظفني والكفاءات  •
متتني عملية تأمني وتدريب املعلمني )ومدريب املعلمني(  •

متتني نظام إدارة معلومات تنمية املعلمني، ونظام إدارة   •
معلومات التعليم، وأنظمة أجور املعلمني

ضامن أن وجود عدد مناسب من املعلمني املدربني   •
الذين يعكسون تنوعاً يف مجتمعاتهم )مجموعات 

عرقية ودينية وجندرية مختلفة(

تأمني التعليم املتواصل اآلمن واملناسب لألطفال   •
والشباب يف ما يتالءم والحد األدىن ملعايري التعليم من 

اآليني ووفقاً لألولويات الوطنية

ضامن املساواة والشفافية واملساءلة  •

 6  عىل رشكاء التنمية
العمل برسعة 

 واالستجابة للتغيري
والبقاء منخرطني إىل 
ما بعد مرحلة الدعم 

القصري األمد
تطوير آليات مرنة لتمويل التعليم لتتكيف مع خطط   •

الطوارئ

اإلستعداد لتعديل برامج املساعدة إلزالة اآلثار السلبية   •
عىل السياق ولتحسني املساهامت من أجل السالم

اإلستجابة إىل الظروف املتغرية يف امليدان مثل النزوح أو   •
الهجامت

التنسيق مع آليات تنسيق التعليم الحالية )مثل   •
مجموعة التعليم و/أو مجموعة التعليم املحلية(

اإلستجابة لألولويات املحلية وتحضري اسرتاتيجيات   •
تنّحي سوياً من أجل تسليم مداخالت الطوارئ يف قطاع 

التعليم إىل أنظمة تنمية التعليم الطويلة األمد

التأكد من احرتام اإللتزامات الحالية  •
اإلعرتاف بالروابط بني التعليم وأهداف التنمية وبناء   •

الدولة واألمن


