
صميم وتنفيذ برامج التعليم المراعي 
صة بت

األداة التأملية الخا
ت الهشة والمتأثرة بالنزاع 

ف النزاع في السياقا
لظرو

ت النزاع على برامج التعليم ومعرفة كيفية االستفادة 
س تأثير ديناميا

صًا إلى مساعدتك في عك
صي

ف هذه األداة المرجعية خ
تهد

ت.
صعيد هذه الديناميا

ف أو ت
من هذه البرامج في تخفي

ت الهّشة والمتأثرة 
ف المعنية األخرى المهتمة بالتعليم في السياقا

صممة لموظفي برنامج التعليم واألطرا
هذه األداة التأملية م

صميم والتنفيذ/
بالنزاع. ويمكن استخدام هذه األداة في دمج مراعاة النزاع في التعليم في كل مراحل دورة البرنامج:التقييم والت

صول للتعليم والجودة والمالءمة 
ف والمساواة والو

صا
ضمين مبادئ مشاركة المجتمع واإلن

اإلدارة والمراقبة والتقييم. يتم ت
والحماية في جميع مراحل األداة وتعتمد على الحد األدنى لمعايير التعليم من اآليني: الجهوزية واالستجابة والتعافي.

يمكن استخدام هذه األداة التأملية بالطرق التالية:

إلجراء تقييم لبرنامج تعليم جديد
 -1

صميم برنامج تعليم جديد
في ت

 -2

في تنفيذ/إدارة برنامج تعليم 
 -3

في مراقبة برنامج تعليم وتقييمه 
 -4

في مراجعة برنامج تعليم
 -5

ت 
ص لديهم فهم سليم لدورة المشروع وفهم اساسي لحساسية النزاع. فإذا كن

صى باستخدام هذه األداة التأملية من ِقبل أشخا
ُيو

ص” حساسية النزاع للبرنامج في كل 
صميم أو “فح

تتمتع بهذه الخلفية، فيمكنك عندئذ استخدام األداة التأملية بشكل فردي لت
ت مع الفريق الفني أو الفرق االُقطرية لمراجعة البرامج.

مراحل دورة المشروع أو تسهيل إجراء جلسا

ت مختلفة تبعًا لمرحلة دورة 
يتم تجميع األسئلة في األداة التأملية وفقًا لدورة المشروع؛ فتستطيع أن تختار أسئلة مختلفة في أوقا

ضافة إلى ذلك، قد ال تتمكن من اإلجابة على كل األسئلة، وفي 
ض األسئلة غير مالئمة. باإل

ت فيها. فقد تكون بع
المشروع التي أن

هذه الحالة يمكنك ترك مسافة فارغة واإلشارة فيما بعد إلى تلك األسئلة في مرحلة تالية إذا كان ذلك مناسبًا. عند استخدام األداة 
التأملية مع ٍفرق غير معتادة على حساسية النزاع أو ال تتبنى نهجًا مراعيًا لحساسية النزاع للتعليم، فمن المستحسن أن ترجع إلى 

ف النزاع من اآليني قبل استخدام األداة. 
الموارد األخرى وتستخدمها في حزمة التعليم الُمراعي لظرو

ف النزاع، الرجاء الرجوع إلى مبادئ اآليني التوجيهية عن مراعاة دمج 
إللقاء نظرة عامة على التعليم الُمراعي لظرو

حساسية النزاع في سياسة التعليم والبرمجة في السياقات الهشة والمتأثرة بالنزاعات، ولالطالع على األمثلة ومزيد من 
ضال عن قائمة الموارد 

ف النزاع، ف
ت الرجاء الرجوع إلى المالحظات اإلرشادية حول التعليم الُمراعي لظرو

المعلوما
ت التي يمكنك 

ب غيرها من األدوا
ضافية. تجدر اإلشارة إلى أن هذه األداة التأملية يمكن تكييفها أو استخدامها إلى جان

اإل
صول إليها في مؤسستك.

الو

كيفية استخدام هذه األداة
حدد جزء دورة المشروع الذي يمكنك استخدام هذه األداة معه.

 -1

ص بك. )ربما ال تكون 
صلة بهذا الجزء من دورة المشروع وفكر في مدى مالءمتها للسياق الخا

س كل سؤال له 
ادر

 -2
ص بك أو البرنامج. فال تقلق حيال ذلك، واتركها دون إجابة!(

كل األسئلة متعلقة بالسياق الخا

ت المتابعة.
ضى األمر ذلك، وحدد إجراءا

صيلها إذا اقت
دّون استجاباتك وتفا

 -3

ت عن 
صول على مزيد من المعلوما

ف النزاع للح
ت اآليني اإلرشادية بشأن التعليم الُمراعي لظرو

استخدم مالحظا
 -4

ت متابعة.
ت التعليم الممكنة التي يمكن استخدامها كإجراءا

إستراتيجيا

ضافية.
ت إ

ت وإرشادا
صول على معلوما

ضافية للح
راجع قائمة الموارد اإل

 -5

ت المتابعة بشكل دوري.
ارجع إلى األداة وراجع استجاباتك وإجراءا

 -6

عّدل برنامجك التعليمي إذا لزم األمر حتى يكون مراعيًا لحساسية النزاع بشكل أكبر.
 -7

ف النزاع المكتملة من اآليني من على موقع اآليني 
صول على هذه األداة التأملية وحزمة التعليم الُمراعي لظرو

يمكنكم الح
ت اآليني 

اإللكتروني: ineesite.org/education-fragility/conflict-sensitive-education، وعلى مجموعة أدوا
.toolkit.ineesite.org/conflict_sensitive_education :من الموقع



األسئلة
ما هي استجابتك للسؤال؟
 

)نعم/جزئيًا/ال(

صيل 
يرجى أن تحتوي إجاباتك على مزيد من التفا

 
إذا كان ذلك ممكنًا ومناسبًا.

ما هو إجراء المتابعة الذي سيتم اتخاذه، إن وجد؟
من المسؤول عن ذلك؟

ت اآلتية في الحد 
ضافية، الرجاء الرجوع إلى المجاال

ت إ
صول على إرشادا

)للح
ت اآليني اإلرشادية بشأن التعليم الُمراعي 

األدنى لمعايير التعليم من اآليني ومالحظا
ضافية.(

ضال عن قائمة الموارد اإل
ف النزاع، ف

لظرو

1- دورة المشروع: مرحلة التقييم

أ- التقييم وتحليل النزاع 
مجال المعايير التأسيسية

مشاركة المجتمع، المعيار رقم 1: المشاركة

مشاركة المجتمع، المعيار رقم 2: الموارد

التحليل، المعيار رقم 1: التقييم

التحليل، المعيار رقم 3: المراقبة

ث تفاعل 
ف يحد

ف المعنية المهتمة بالتعليم سياق النزاع وكي
ت األطرا

1-1 هل حلل
بين برنامج التعليم المقدم والنزاع؟ 

ف المعنية: جمعية اآلباء والمعلمين 
)فعلى سبيل المثال، قد تشمل األطرا

ف 
ت والفتيان ومختل

ب والنساء والرجال والفتيا
والمسؤولين الحكوميين والشبا

ت العرقية أو الدينية أو االجتماعية وما إلى ذلك(
الجماعا

ف المعنية في 
ت نظر مختلفة لألطرا

 1-2 هل يحتوي التحليل على وجها
مجتمع التعليم؟ 

ف المعنية المختلفة بالنزاع 
1-3 هل يحتوي التحليل على فهم لكيفية تأثر األطرا

وتأثيرهم عليه؟

2
صميم وتنفيذ برامج التعليم المراعي 

صة بت
األداة التأملية الخا

 
ف النزاع في السياقات الهشة والمتأثرة بالنزاع

لظرو



ت التعليم؟ 
ف بيانا

صني
1-4 هل تم ت

ب المنطقة أو العرق أو الدين أو 
ت حس

ف البيانا
صني

)على سبيل المثال، يمكن ت
ف 

صلة للكش
ت ال

ص المجموعة ذا
صائ

اللغة أو النوع اإلجتماعي أو غيرها من خ
ت التعليم واإلبالغ عن برنامج التعليم( 

عن تفاوتا

ت الميزانية والموارد البشرية 
صا

ص
ت موارد التعليم )مخ

ف بيانا
صني

1-5 هل تم ت
والفكرية واللغوية والنقدية والمادية ونحوها(؟

س 
)مثل عدد المعلمين من كل مجموعة عرقية أو لغوية ومدى توفر مواد التدري

بكل لغة، وما إلى ذلك(

ت النزاع؟
صة بالبرنامج تأثير على ديناميا

1-6 هل لطريقة تعبئة الموارد الخا

صميم
2- دورة المشروع: مرحلة الت

أ- إستراتيجية االستجابة
مجال المعايير األساسية

ت االستجابة:
التحليل، المعيار رقم 2: استراتيجيا

ت النزاع وأطرافه الفاعلة؟ 
ف البرنامج ديناميا

2-1 هل تراعي أهدا

ف عنها في تحليل النزاع( 
)كما تم الكش

3



األسئلة
ما هي استجابتك للسؤال؟
 

)نعم/جزئيًا/ال(

صيل 
يرجى أن تحتوي إجاباتك على مزيد من التفا

 
إذا كان ذلك ممكنًا ومناسبًا.

ما هو إجراء المتابعة الذي سيتم اتخاذه، إن وجد؟
من المسؤول عن ذلك؟

ت اآلتية في الحد 
ضافية، الرجاء الرجوع إلى المجاال

ت إ
صول على إرشادا

)للح
ت اآليني اإلرشادية بشأن التعليم الُمراعي 

األدنى لمعايير التعليم من اآليني ومالحظا
ضافية.(

ضال عن قائمة الموارد اإل
ف النزاع، ف

لظرو

ت النزاع؟
ص من أي من ديناميا

2-2 هل نتائج البرنامج تزيد و/أو تنق

ت لموظفي البرنامج والشركاء المنفذين في بناء 
2-3 هل تسهم أنشطة بناء القدرا

ت الالزمة لمعالجة تأثير النزاع على التعليم؟
الوعي وتنمية المهارا

ت 
ضوء ديناميا

2-4 هل تم تحديد الشركاء المنفذين وموظفي البرنامج في 
صراع؟ 

ال

ب المنطقة أو العرق أو الدين 
)فعلى سبيل المثال، هل تم اختيارهم بحس

 
وما إلى ذلك(

ب- خطة الطوارئ 
مجال المعايير األساسية 

التحليل، المعيار رقم 1: التقييم

ت مراعاة المخاطر المحتملة لزيادة النزاع؟
2-5 هل تم

ت طوارئ؟
ث حاال

هل توجد خطة طوارئ لتنفيذها عند حدو

4
صميم وتنفيذ برامج التعليم المراعي 

صة بت
األداة التأملية الخا

 
ف النزاع في السياقات الهشة والمتأثرة بالنزاع

لظرو



ج- التوقيت
مجال المعايير األساسية

ت اإلستجابة
التحليل، المعيار رقم 2: إستراتيجيا

ت دخول البرنامج أو الخروج منه أو نقله المأخوذة في 
2-6 هل تعتمد إستراتيجيا

ت النزاع؟
االعتبار على السياق وديناميا

2-7 هل تتم مراجعة إستراتيجية الخروج وتحديثها بانتظام؟

د- المستفيدون
مجال المعايير األساسية

ت اإلستجابة
التحليل، المعيار رقم 2: إستراتيجيا

ت القائمة؟
2-8 هل تم تحديد المستفيدين بطريقة ال تزيد من التوترا

صول على التعليم لألفراد من 
ص الح

2-9 هل توجد إستراتيجية للتأكد من تكافؤ فر
ت المهمشة؟

الفئا

5



األسئلة
ما هي استجابتك للسؤال؟
 

)نعم/جزئيًا/ال(

صيل 
يرجى أن تحتوي إجاباتك على مزيد من التفا

 
إذا كان ذلك ممكنًا ومناسبًا.

ما هو إجراء المتابعة الذي سيتم اتخاذه، إن وجد؟
من المسؤول عن ذلك؟

ت اآلتية في الحد 
ضافية، الرجاء الرجوع إلى المجاال

ت إ
صول على إرشادا

)للح
ت اآليني اإلرشادية بشأن التعليم الُمراعي 

األدنى لمعايير التعليم من اآليني ومالحظا
ضافية.(

ضال عن قائمة الموارد اإل
ف النزاع، ف

لظرو

ب مشاركته في برنامج التعليم؟
ض أي مستفيد لإليذاء أو التمييز بسب

2-10 هل تعر

هـ- مشاركة المجتمع
مجال المعايير األساسية

مشاركة المجتمع، المعيار رقم 1: المشاركة

مشاركة المجتمع، المعيار رقم 2: الموارد

2-11 هل شارك أفراد المجتمع في دورة المشروع؟

2-12 هل تم استبعاد أي فرد من أفراد المجتمع من المشاركة في دورة المشروع؟

صة ببرنامج التعليم ألفراد المجتمع؟
ت الخا

ف يتم تقديم المعلوما
2-13 كي

6
صميم وتنفيذ برامج التعليم المراعي 

صة بت
األداة التأملية الخا

 
ف النزاع في السياقات الهشة والمتأثرة بالنزاع

لظرو



و- التنسيق
مجال المعايير األساسية

معيار التنسيق

ت الفاعلة المعنية 
ت للتنسيق بين الجها

ت أو إستراتيجيا
2-14 هل توجد آليا

ف يمكنك المشاركة فيها؟
بالتعليم؟ إذا كان األمر كذلك، فكي

3- دورة المشروع: مرحلة اإلدارة والتنفيذ

صول على التعليم والبيئة التعلمية
أ- إمكانية الح

صول على التعليم والبيئة التعلمية
مجال إمكانية الح

صول على التعليم
ص الح

المعيار رقم 1: التكافؤ في فر

المعيار رقم 2: الحماية والمعيشة الجيدة

ت
المعيار رقم 3: المرافق والخدما

ت في االعتبار سياق النزاع 
3-1 هل تأخذ أنشطة تحسين مرافق التعليم والخدما

الحالي والتاريخي؟ 

ت العنيفة 
3-2 هل أماكن برنامج التعليم في المتناول وآمنة ومحمية من الهجما

المحتملة؟

7



األسئلة
ما هي استجابتك للسؤال؟
 

)نعم/جزئيًا/ال(

صيل 
يرجى أن تحتوي إجاباتك على مزيد من التفا

 
إذا كان ذلك ممكنًا ومناسبًا.

ما هو إجراء المتابعة الذي سيتم اتخاذه، إن وجد؟
من المسؤول عن ذلك؟

ت اآلتية في الحد 
ضافية، الرجاء الرجوع إلى المجاال

ت إ
صول على إرشادا

)للح
ت اآليني اإلرشادية بشأن التعليم الُمراعي 

األدنى لمعايير التعليم من اآليني ومالحظا
ضافية.(

ضال عن قائمة الموارد اإل
ف النزاع، ف

لظرو

3-3 هل تم التشاور مع مجموعة متنوعة من أفراد المجتمع لتحديد المخاطر 
ت(؟ 

ض لها المعلمون والمتعلمون )من جميع الفئا
المحلية التي يتعر

ت؟
ف الفئا

صول على التعليم لمختل
3-4 هل يوفر البرنامج تكافؤًا في الح

ت المجتمع األخرى(
ت العرقية أو الدينية أو النوع اجتماعية أو فئا

)مثل الفئا

س والتعلم
ب- التدري

س والتعلم
مجال التدري

المعيار رقم 1: المناهج

س والتعلم:
ت التدري

المعيار رقم 3: عمليا

المعيار رقم 4: تقييم نتائج التعلم 

ت 
س خالية من المحتويا

3-5 هل توجد عملية للتأكد من أن المناهج ومواد التدري
ت جميع المتعليمن؟ 

المتحيزة وتلبي احتياجا

صية 
ض النظر عن العرق أو الدين أو النوع اإلجتماعي أو اللغة أو أية خا

)بغ
 

فئوية أخرى(

8
صميم وتنفيذ برامج التعليم المراعي 

صة بت
األداة التأملية الخا

 
ف النزاع في السياقات الهشة والمتأثرة بالنزاع

لظرو



ت أو 
3-6 هل تشمل المناهج والمواد أي تعليم من أجل السالم أو تحويل للنزاعا

المواطنة المسؤولة؟

ت التعلم غير متحيزة في محتواها وفي متناول جميع المتعلمين؟
3-7 هل تقييما

ج- المعلمون وسائر العاملين في مجال التعليم
س والتعلم 

مجال التدري

ب التطور المهني والدعم 
المعيار رقم 2: التدري

س والتعلم:
ت التدري

المعيار رقم 3: عمليا

مجال المعلمين وسائر العاملين في مجال التعليم 

ف واالختيار
المعيار رقم 1: التوظي

ف العمل
المعيار رقم 2: ظرو

ف
المعيار رقم 3: الدعم واإلشرا

ت المعلمين الموجودين في الخدمة أو الذين كانوا في الخدمة 
3-8 هل تشتمل تدريبا

ت على التعليم من أجل السالم أو حساسية النزاع أو 
في السابق على أي تدريبا

تحويل النزاع؟ 

ف والدعم لجميع العاملين في التعليم؟
3-9 هل يوجد نظام لإلشرا

ب النزاع(
ت مهمشة في السابق بسب

ت التي كان
ت غير المؤهلة والفئا

)مثل تلك الفئا

9



األسئلة
ما هي استجابتك للسؤال؟
 

)نعم/جزئيًا/ال(

صيل 
يرجى أن تحتوي إجاباتك على مزيد من التفا

 
إذا كان ذلك ممكنًا ومناسبًا.

ما هو إجراء المتابعة الذي سيتم اتخاذه، إن وجد؟
من المسؤول عن ذلك؟

ت اآلتية في الحد 
ضافية، الرجاء الرجوع إلى المجاال

ت إ
صول على إرشادا

)للح
ت اآليني اإلرشادية بشأن التعليم الُمراعي 

األدنى لمعايير التعليم من اآليني ومالحظا
ضافية.(

ضال عن قائمة الموارد اإل
ف النزاع، ف

لظرو

صفة ال تعمل 
ضعة للمساءلة ومن

ض المعلم بطريقة شفافة خا
3-10 هل يتم تعوي

ت؟ 
على زيادة التوترا

ت 
ضال عن دعم اإلمدادا

3-11 هل يتناول البرنامج دعم المعلمين الحاليين ف
المستقبلية بالمعلمين؟

ف وتشاركي ال ينحاز إلى 
3-12 هل يتم اختيار الموظفين وتوظيفهم على نحو شفا

ت؟
أي فئة من الفئا

د- سياسة التعليم
مجال سياسة التعليم.

المعيار رقم 1: القانون وتشكيل السياسة

المعيار رقم 2: التخطيط والتنفيذ

ت 
ت الحكومة على المستويا

 3-13 هل يسهم برنامج التعليم في بناء قدرا
المحلية أو الوطنية؟ 
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ضايا النزاع؟ إن 
ب برنامج التعليم لسياسة حكومية بعينها تعالج ق

3-14 هل يستجي
ت لتطوير السياسة؟

صيا
لم يكن األمر كذلك، هل يوفر برنامج التعليم تو

ت التعليم؟
3-15 هل تستفيد سياسة الحكومة إيجابًا من تحليل النزاع وتعالج تفاوتا

4. دورة المشروع: مرحلة المراقبة والتقييم

أ- المراقبة
مجال المعايير األساسية

التحليل، المعيار رقم 3: المراقبة 

ت تدل على مدى تأثير سياق النزاع 
4-1 هل تشتمل خطة المراقبة على مؤشرا

على برنامج التعليم؟ 

ت؟ إن كان األمر كذلك، 
ض التفاوتا

ت المراقبة لعر
ف مؤشرا

صني
4-2 هل يتم ت

ت في تحديد شكل البرنامج؟
هل يمكن استخدام التفاوتا
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األسئلة
ما هي استجابتك للسؤال؟
 

)نعم/جزئيًا/ال(

صيل 
يرجى أن تحتوي إجاباتك على مزيد من التفا

 
إذا كان ذلك ممكنًا ومناسبًا.

ما هو إجراء المتابعة الذي سيتم اتخاذه، إن وجد؟
من المسؤول عن ذلك؟

ت اآلتية في الحد 
ضافية، الرجاء الرجوع إلى المجاال

ت إ
صول على إرشادا

)للح
ت اآليني اإلرشادية بشأن التعليم الُمراعي 

األدنى لمعايير التعليم من اآليني ومالحظا
ضافية.(

ضال عن قائمة الموارد اإل
ف النزاع، ف

لظرو

ت 
4-3 هل تتم مراجعة تحليل التعليم والنزاع وتحديثه بانتظام، مع إدخال التعديال

ت وفقًا لهذا التحليل؟
الالزمة على البرامج والميزانيا

صميم البرنامج وآلية التمويل بالمرونة واالستجابة لسياق النزاع؟
4-4 هل يتميز ت

ت؟
ت بشأن المؤشرا

ف المعنية المختلفة وتتلقى تعقيبا
4-5 هل تقدم األطرا

ب- التقييم
مجال المعايير األساسية

التحليل، المعيار رقم 4: التقييم

صودة لبرنامج التعليم، أو هل توجد 
صودة وغير المق

4-6 هل تم تقييم النتائج المق
خطة لتقييمها؟ 
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