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تمهيد
منــذ عــام  ،2010كان دليــل الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ (آيــي) الجيــي
حــول النــوع اإلجتمــايع الســلطة الرائــدة يف كيفيّــة ضمــان معالجــة حاجــات الفتيــات والفتيــة يف
تصميــم وتقديــم التعليــم يف ســياق الصــراع واألزمــة .واآلن ،وبعــد مــرور عشــر ســنوات تقريبًــا ،تغيّــر
المشــهد .فاألزمــات أصبحــت طويلــة األمــد ،والجهــات الفاعلــة يف المجــال اإلنســاين ويف مجــال
لتحديــات ُم ّ
ّ
التنميــة يجتمعــون ســوي ّ ًة بطريقـ ٍة أكثــر تنسـ ً
عقــدة وتعريــف حلــول أكثــر
ـيقا لالســتجابة
اســتدامة .كذلــك األمــر ،فقــد وصــل االلتــزام بتعليــم الفتيــات يف حــاالت األزمــات إىل ذرو ٍة جديــدة
لــم يســبق لهــا مثيــل ،مــع شــركاء مجموعــة الــدول الصناعيــة الســبع يف عــام ُ 2018م ّ
تعهديــن أكبــر
اســتثمار فــرديّ يف هــذا المجــال إىل تاريخنــا هــذا .وضمــن هــذا الســياق ،لــم تكــن الحاجة إىل اإلرشــاد
العمــي حــول تطويــر المســاواة بيــن الجنســين يف ســياق النــزاع واألزمــة أشــد ممــا يه عليــه اآلن
يف أيّ وقــت مــى .نحــن مســرورون جـ ّ ً
ـدا أن المذكــرة التوجيهيّــة لآليــي حــول النــوع اإلجتمــايع
ّ
هــذه بإمكانهــا المســاهمة يف مجموعــة األدلــة المتزايــدة حــول التعليــم خــال األزمــات والصــراع،
ً
عتمــدة عــى الدليــل الجيــي حــول النــوع اإلجتمــايع للشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف
ُم
ّ
حــاالت الطــوارئ ومشــاركة الممارســات الحاليــة األفضــل والخبــرة مــن عــدة الشــركاء.
مــع إطــاق أهــداف التنميــة المســتدامة ( )SDGsيف عــام  ،2015التــزم المجتمــع الــدويل بتأميــن
التعلــم النــويع العــادل والشــامل للجميــع (هــدف التنميــة المســتدامة  ،)4باإلضافــة إىل تحقيــق
المســاواة بيــن الجنســين والتمكيــن لــكل النســاء والفتيــات (هــدف التنميــة المســتدامة  .)5تؤكّــد
األهــداف العالميّــة عــى الحاجــة إىل "عــدم التخـ ّـي عــن أحــد" مــن خــال التركيــز عــى أولئــك الذيــن
هــم األبعــد عــن تحقيــق مثــل هــذه األهــداف ،كأولئــك المتأثّريــن بأزم ـ ٍة مــا .وبمــا يتّفــق مــع هــذا،
يؤكّــد إطــار عمــل التعليــم 2030 .عــى أهميّــة تأميــن التعليــم يف "بيئــات تعلّــم آمنــة وداعمــة
ً
تنســيقا لضمــان الحفــاظ عــى
وســليمة وخاليــة مــن العنــف" وينصــح باســتجاب ٍة أقــوى وأفضــل
مســاحة التعليــم المحميّــة خــال األزمــات وجهــود التعــايف الالحقــة.
ً
ـتجابة لهــذه االلتزامــات العالميّــة ،تقــدم المذكــرة التوجيهيّــة للشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم
اسـ
ّ
ّ
ات لضمــان تمتــع الفتيــات والفتيــة
يف حــاالت الطــوارئ (آيــي) حــول النــوع اإلجتمــايع اســتراتيجي ٍ
والنســاء والرجــال يف ســياق النــزاع واألزمــة بالحمايــة وبمخرجــات التعلــم الــي بإمــكان التعلــم ذات
الجــودة توفيرهــا وبنفــس القــدر .فهــي تحـ ّ
ـدد أيضــا مبــادئ البرامج ذات االســتجابة للنــوع اإلجتمايع
بمــا يتناســق مــع المعاييــر الدنيــا للشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ .تظهــر
المذكــرة التوجيهيّــة لآليــي حــول النــوع االجتمــايع الكيفيّــة الــي سـ ّ
ـيؤدي مــن خاللهــا االهتمــام
ّ
بديناميكيّــات النــوع اإلجتمــايع والقيــود ال ُمجتمعيّــة إىل تعليــمٍ أفضــل لــكل المجتمعــات المتأثــرة
باألزمــات ،إضافـ ًـة لكونــه سيســاعد يف بنــاء أنظمــة تعليميّــة عادلــة وشــاملة للمســتقبل.
أيضــا للتطـ ّ
تســتجيب هــذه المذكــرة التوجيهيّــة ً
ـورات الحديثــة يف الســياق اإلنســاين ،بمــا يف ذلــك
1

االلتــزام التاريخــي مــن قبــل شــركاء مجموعــة الــدول الصناعيــة الســبع نحــو تعلــم نــويع للفتيــات
يف مواقــف األزمــات .يعتــرف إعــان شــارلوفوا حــول التعلــم النــويع للفتيــات والفتيــات اليافعــات
والنســاء يف البلــدان الناميــة الــذي تــا ذلــك بكــون التعلــم النــويع يســتطيع المســاهمة يف الســامة
ّ
الصحــة والحيــاة اإليجابيّــة للجميــع .مــن المهــم
واالســتقرار ،فضـ ًـا عــن مســاهمته يف مخرجــات
ّ
ً
ـع نــامٍ بحصــاد هــذا الزخــم العالمــي وذلــك مــن خــال التعــاون ســوي ّ ًة
جـدا اآلن أن يقــوم أي ّمجتمـ ٍ
ُ
لكســر الحواجــز المحــددة الــي تمنــع الكثيــر مــن الفتيــان والفتيــات يف مواقــف األزمــة والصــراع مــن
الوصــول إىل التعليــم الــذي هــم بحاجــة اليــه .ونأمــل أن تســاعد هــذه المذكــرة التوجيهيّــة حــول
النــوع اإلجتمــايع عــى تجهيــز أولئــك الموجوديــن يف طليعــة هــذا العمــل عــى القيــام بذلــك.
ّ
أود التعبيــر عــن امتنــاين الصــادق لفريــق مهــام الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت
الطــوارئ والــذي قــاد عمليّــة تطويرالمذكــرة التوجيهيّــة لآليــي حــول النــوع اإلجتمــايع هــذه.
خضعــت النســخة الحاليّــة لعمليّــة مراجعــة ُمكثّفــة ،والــي ّ
تضمنــت دعـ ً
ـوة عالميّـ ًـة لدراســات الحالــة
والمعلومــات مــن أكثــر مــن ّ 40
منظمــة وفــرد مــن المعنيّيــن .كانــت العمليّــة ُم ّ
صممــة لمراجعــة
وإثــراء المبــادئ الرئيســيّة لـــدليل الجيــب للجنــدر مــن اآليين،األمــر الــذي منــح توافقــا مــع أدوات
جديــدة وعمليــات التنســيق وتقديــم ممارســات واعــدة ناشــئة ودراســات حــاالت جديــدة .نأمــل
أن تُثبــت مخرجــات هــذا الجهــد التعــاوين كونهــا مصــدرًا ُمفي ـ ًدا لصنــاع السياســات والممارســين
ّ
ومنظمــات المجتمــع المــدين.
والباحثيــن
نورا فايلز
مديرة أمانة مبادرة األمم المتّحدة لتعليم الفتيات (مبادرة األمم المتحدة لتعليم الفتيات)
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شكر وتقدير
يف عــام  ،2010نشــرت الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ (آيــي) دليــل الجيــب
للجنــدر مــن اآليــي لتأميــن إرشــاد عمــي حــول تعزيــز المســاواة بيــن الجنســين يف التعليــم وخاللــه.
تجعــل المذكــرة التوجيهيّــة لآليــي حــول النــوع اإلجتمــايع المحدثــة المحتــوى يتمــاىش مــع أفضل
الممارســات والسياســات العالميّــة .تــم إجــراء عمليّــة المراجعــة ،بالنيابــة عــن فريــق مهــام النــوع
االجتمــايع الخــاص بالشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ ،مــن طــرف جولييــت
مايــرز (مبــادرة األمــم المتحــدة لتعليــم البنات\ ُمســتقلّة) وإيميــي ريــس (مبــادرة األمــم المتحــدة
لتعليــم البنــات) .وكانــت نــورا فايلــز (مبــادرة األمــم المتحــدة لتعليــم البنــات) ،ويننــا برايــس (الشــراكة
مات
العالميــة للتعليــم) وســيلجي ســكيّي (قيــادة دفــاع الفضــاء الجــوي األمريكيــة الشــمالية) مســا ِه ٍ
رئيس ـيّات.
ّ
تضمــن المراجعــون :ليــزا بينــدر؛ كريســتين هيكمــان (منظمــة األمــم المتحــدة للطفولــة يونيســف)؛
ّ
ّ
يوالنــد ميلر-غراندفــوا (الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة)؛ ماريــان هوغكيــن ( ُمســتقلة ،مؤلفــة
النســخة األصليّــة)؛ ســوجاتا بوردولــوي (مبــادرة األمــم المتحــدة لتعليــم البنــات)؛ إليــن تشــيغواندا
(هيئــة اإلغاثــة كيــر)؛ ناتــايل براكيــت ،ديــن بروكس ،بيتر ترانســبورغ (الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليم
يف حــاالت الطــوارئ)؛ مــارين سـ ّ
ـوميرز (كليّــة ميلمــان للصحــة العامــة بجامعــة كولومبيــا)؛ غريــس
ّ
ّ
آرمســترونغ ،ســتيفاين كورمــاه وجــايك أوغيغــا (شــركاء إبداعيــون)؛ يونــا نيســتيل (بــان العالميــة)؛
بيتــر ســيمز وديــان دينتــون (بــان كنــدا)؛ كاليــن ريســلر وجــويل سوانســون (الوكالــة األمريكيــة للتنميــة
الدوليــة)؛ كاروليــن كينــان (وورتشــايلد كنــدا)؛ إليــز رويســت-آركامبولت (الحــق يف اللعــب)؛ زارمينا آييشــا
ناصــر (أيــادي الخيــر نحــو آســيا)؛ كيلــي دالريمبــل (بــان العالميّــة تنزانيــا)؛ مونــاس كالديــن (منظمــة
األمــم المتحــدة للطفولــة يونيســف ،نيجيريــا)؛ آيريــن داوا (مســتقلّة ،أوغنــدا وجنــوب الســودان)؛
هــارون ســيل (مســتقل ،النيجــر)؛ آنجيــا تانيــج (هيئــة اإلغاثــة كيــر الهنــد) ،بوليــن ويســتربييك (خرّيجة)،
الدكتــور شــايش كومــار (مركــز دراســة اإلقصــاء االجتمــايع والسياســة الشــاملة ،جامعــة بنغالــور)؛ ّ
آســا
ّ
(مؤسســة وينــروك)؛ كاثريــن آدامــز (اليــد ،هايــي)؛ مارغريــت ســينكلير ( ُمســتقلّة)؛ آليســا فيليبــس
كييتــا
ّ
ّ
ُ
(منظمــة الرؤيــة العالميــة)؛ جيتســك فــان دايــك (تشــايلد تــو تشــايلد) ،ســمية أبــو حمــده (مســتقلة،
األردن)؛ كفــا عكــروش (وزارة التعليــم ،األردن)؛ ديفــن فاريــس ( ُمسـ ّ
ـتقل)؛ ماغاليــا فابيانــا ( ُمســتقلّة)؛
الدكتــور فرحــان عبــد الــرؤوف (مستشــار ّ
صحــة ّ
عامــة ،باكســتان)؛ عمريــت ســاندهو ،ماســومي
ّ
ياماشــيما (منظمــة األمــم المتحــدة للطفولــة يونيســف)؛كاديديا دومبيــا ( ُمســتقلة)؛ هيــي ســليغ
(برومونــدو الواليــات المتّحــدة ومؤسســة ليفينــغ بيــس)؛ لــوت رينولــت (هيئــة اإلغاثــة كيــر)؛ وإيميــي
ّ
العامــة يف جامعــة كولومبيــا
وايزمــان ( .)WUSCســاهم الطــاب التابعيــن مــن قســم العالقــات
بتقديــم وقتهــم بكــرم لتحضيــر دراســات الحالــة:كالرا كيســانيت ،ناتاشــا جويــل ،وو جانــغ ،جيريمــي
الكيــن ،أســوايث كيزهيــكاالم بوثينفيتتيوهانــا باباجــورج .قامــت فيونــا مكدويــل بتعديــل المذكــرة
التوجيهيّــة.
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ّ
يتضمــن تحديــث عــام  2018محتــوىً مــن دليــل عــام  2010األصــي ،والــذي كتبــه ســيوبان فــوران،
غورتشــاران فيرديــي وفيكتوريــا راميــس مــن مشــروع جينغــاب الخــاص باللجنــة الدائمــة المشــتركة
بيــن وكاالت األمــم المتحــدة ( )IASCوماريــان هودجكيــن مــن أمانــة الشــبكة المشــتركة لــوكاالت
التعليــم يف حــاالت الطوارئوتــم تعديلــه مــن قبــل إنغريــد لويــس (شــبكة تمكيــن التعليــم).
يعمــل فريــق مهــام النــوع االجتمــايع الخــاص بالشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت
الطــوارئ لدعــم التعميــم والمســاواة بيــن الجنســين يف ،ومــن خــال الجهوزيــة واالســتجابة والتعــايف
للتعليــم .للمزيــد مــن المعلومــات حــول الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ
وفريــق مهــام النــوع االجتمــايع الخــاص بالشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ،
يرجــى زيــارة
www.inee.org.
تــود الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ شــكر مبــادرة األمــم المتحــدة لتعليــم
ّ
الماديّــة والفنيّــة يف تطويــر ومراجعــة هــذه الوثيقــة .الشــبكة المشــتركة
البنــات عــى مســاهماتهم
لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ ممتنــة للــوكاالت والمؤسســات واألفــراد الذيــن يقدمــون
الدعــم المــادي و العيــي للشــبكة.
تمــت ترجمــة هــذا المنشــور مــن النســخة اإلنجليزيــة األصليــة إىل اللغــة العربيــة  ،الفرنســية،
البرتغاليــة ،و اإلســبانية بشــراكة مــع منظمــة مترجميــن بــا حــدود
https//:translatorswithoutborders.org./
تخطيــط و تصميــم النســخ اإلنجليزيــة ،الفرنســية ،البرتغاليــة و اإلســبانية الخاصــة بهــذا المنشــور مــن
طرف
www2.Studio2dstudio.eu
تخطيط و تصميم النسخة العربية من هذا المنشور من طرف [أضف الحقا].
هــذه المذكــرة التوجيهيّــة لآليــي حــول النــوع االجتمــايع مكرســة لذكــرى جــايك كيــرك الــي عملــت
لــدى اللجنــة الدوليــة لإلنقــاذ ( )IRCو الــي قتلــت يف 30أغســطس  2008بأفغانســتان .تصــادف هــذه
المراجعــة الذكــرى العاشــرة لوفاتهــا .قامــت جــايك بتأســيس وقيــادة فريــق المهمــات الخــاص بالنــوع
اإلجتمــايع التابــع لـــ الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ  ،وتســتند الكثيــر مــن
التوجيهــات يف هــذه الوثيقــة إىل األدوات والمعاييــر الــي ســاعدت يف تطويرهــا .نفتقــد بشــكل كبيــر
خبرتهــا يف مجــال النــوع اإلجتمــايع والتعليــم يف حــاالت الطــوارئ.
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المختصــرات المســتخدمة يف هــذه
الوثيقــة
AEP

برنامج التعليم المتسارع

AKF

مؤسسة آغا خان

CBE

التعليم المجتميع

CCM

تنسيق وإدارة المخيمات

CEDAW

اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد المرأة

CRC

اتفاقية حقوق الطفل

DFID

وزارة التنمية الدولية يف المملكة المتحدة

ESP

خطة قطاع التعليم

ECW

التعليم ال يمكن أن ينتظر

EiE

التعليم يف حاالت الطوارئ

EMIS

إدارة نظم المعلومات التربوية

EUP

الحمل المبكر و غير المقصود

C/FGM

ختان وقطع األعضاء التناسلية األنثوية

GAM

العالمات الخاصة بالعمر والنوع اإلجتمايع

GBV

عنف قائم عىل أساس النوع االجتمايع

GCPEA

التحالف العالمي لحماية التعليم من االعتداءات

GEC

مجموعة التعليم العالمية

GenCap

مشروع القدرة و االحتياطية للجندر

GPE

الشراكة العالمية من أجل التعليم
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IASC

اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت

IDP

األشخاص النازحون داخلي ًا

INEE

الشبكة المشتركة لوكاالت التعليم يف حاالت الطوارئ

IRC

لجنة اإلنقاذ الدولية

JRNA

التقييم السريع لالحتياجات المشتركة

LEG

مجموعة التعليم المحلية

MHM

التدبير الصحي للدورة الشهرية

MSC

التغير األكثر أهمية

NGO

منظمة غير حكومية

NRC

المجلس النرويجي لالجئين

OCHA

مكتب األمم المتحدة تنسيق الشؤون اإلنسانية

PSS

الدعم النفيس االجتمايع

PTA

رابطة األهايل والمعلمين

RTP

الحق يف اللعب

SDG

أهدف التنمية المستدامة

SEL

التعلم االجتمايع والعاطيف

SMC

لجنة إدارة المدرسة

SRGBV

العنف المدريس القائم عىل النوع االجتمايع

SRHR

الصحة و الحقوق الجنسية واإلنجابية

SSR

المأوى ،التسوية و التعايف

STI

العدوى المنقولة جنسيا

TAG

دليل المجال المواضييع

WASH

المياه والصرف الصحي و النظافة

WHO

منظمة الصحة العالمية

UNGEI

مبادرة األمم المتحدة لتعليم البنات
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UNHCR

وكالة األمم المتحدة لالجئين

UNICEF

اليونيسيف  -منظمة االمم المتحدة للطفولة
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مقدمة
التعليم حق من حقوق اإلنســان حىت يف حاالت الطوارئ .فهنـــاك خمســـة وســـبعين مليـــون طفـــل
مـــا بيـــن ســـن الثالثـــة والثامنـــة عشـــرة يف حــاالت إنســـانية تحتــاج لمســاعدة تعليميــة مســتعجلة.
ويعيــش أ كثــر مــن ثلــث أطفــال العالــم غيــر الملتحقيــن بالمدرســة يف مناطــق متأثــرة بالنزاعــات
المســلحة ،والكثيــر غيرهــم متأثــرون بالكــوارث .و يف المتوســط ،قــد يســتمر عــدم االســتقرار الناتــج
عــن األزمــات اإلنســانية أو الكــوارث ألكثــر مــن ســبع ســنوات ،و العائــات الــي حوصــرت يف الصراعــات
تقــي مــا متوســطه ســتة وعشــرين عا ًمــا كالجئيــن أو كنازحيــن داخليًــا .فيمــا يشــهد العالــم أعــى
عــدد تــم تســجيله عــى اإلطــاق مــن النازحيــن  ،أصبحــت األزمــات طويلــة األمــد ،و تغيــر المنــاخ
يجلــب تحديــات جديــدة ،و أجيــال كاملــة مــن األطفــال مهــددة بفقــدان التعليــم كليــا.
وقــد تــؤدي حالــة الطــوارئ إىل تدميــر البنيــة التحتيــة للمدرســة أو هدمهــا ،أو أن تهاجــم المــدارس،
أو أن يقتــل األســاتذة والتالميــذ أو يتــم نزوحهــم ،أوأن تقــود إىل اضطــراب كبيــر يف التعليــم ،منتهكــة
بذلــك الحــق يف التعليــم.
التعليــم يف حــاالت الطــوارئ يشــكل حمايــة ،يســاعد عــى إنقــاذ الحيــاة ويوفــر دعمــا نفســيا منقــذا
للحيــاة ومحافظــا عليهــا ،ودعمــا جســديا ومعرفيــا .كمــا يمكــن أن يحافــظ عــى تقــدم المتعلميــن
الذيــن تلقــوا التعليــم مســبقا وكثيــرا مــا يوفــر الفرصــة لتســجيل أولئــك الذيــن فقــدوا التعليــم يف برامج
التعليــم المســرع والتدريــب المهــي وغيــر ذلــك مــن التدخــات التعليميــة الرســمية وغيــر الرســمية.
و للنــوع اإلجتمــايع تأثيــر عــى كيفيــة تجربــة
األفــراد لحــاالت الطــوارئ بشــكل عــام ويه
تؤثــر بشــكل خــاص عــى المشــاركة يف
التعليــم يف حــاالت الطــوارئ وكيــف يتقــدم
المتعلمــون بمجــرد التســجيل .و تعــد
مشــاركة الفتيــات يف التعليــم يف ســياقات
الصــراع واألزمــات أقــل احتمــاال مــن الفتيــان،
كمــا أنهــن يعانيــن بشــكل غيــر متناســب
أثنــاء الكــوارث 1.الفتيــات اللــوايت يعشــن يف
حــاالت األزمــات أكثــر عرضــة بمرتيــن ونصــف
ألن يكــن خــارج المــدارس االبتدائيــة ،وأكثــر
عرضــة بتســعين بالمئــة أن يكــن خــارج
2
المــدارس الثانويــة مقارنــة بنظرائهــن يف أوضــاع أكثــر اســتقرارًا .و يتــم اســتهدافهن بشــكل روتيــي
أثنــاء الصــراع العنيــف لمجــرد محاولتهــم الذهــاب إىل المدرســة— 3عــى ســبيل المثــال ،محاولــة قتــل
مــاال يوســفزاي يف باكســتان واختطــاف فتيــات تشــيبوك يف نيجيريــا  -كمــا يتعرضــن بشــكل متزايــد
يشــير النــوع االجتمــايع إىل األدوار
والمســؤوليات والهويــات المبنيــة اجتماعيا
للفتيــات والفتيــان والنســاء والرجــال وكيــف
يتــم تقديرهــم يف المجتمــع .فهي تخضع
لخصوصيــة كل ثقافــة بعينهــا ،وتتغيــر
بمــرور الوقــت .ويحــدد الجنــدر الطريقــة
الــي يتوقــع مــن الفتيــات والفتيــان،
النســاء والرجــال أن يفكــروا ويتصرفــوا بهــا.
(منظمــة الصحــة العالميــة.)2011 ،
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إلمكانيــة الــزواج المبكــر والقســري ،واالتجــار ،والحمــل المبكــر ،والعنــف القائــم عــى أســاس النــوع
4
االجتمــايع.
و الرجــال والفتيــان ً
أيضــا معرضــون للعديــد مــن التهديــدات الــي يمكــن أن تعرقــل فرصهــم للتعليــم
5
وتقــوض الســام واالســتقرار .و يف بعــض الســياقات ،للصــراع تأثيــر أكبــر عــى تعليــم الفتيــان منــه
عــى الفتيــات .يف تيمــور  -ليشــي وبورونــدي ،عــى ســبيل المثــال ،كان الفتيــان أكثــر عرضــة ألن يكونــوا
خــارج المدرســة أثنــاء الصــراع ألنهــم ُ
جنــدوا يف القــوات المســلحة 6أو تعرضــوا للضغــوط لتــويل
وظيفــة مدفوعــة األجــر 7.كمــا هــو الحــال مــع الفتيــات  ،فــإن قلــة التعليــم يدفــع الفتيــان ثمنهــا غاليــا.
وأظهــرت األبحــاث أن الرجــال األقــل تعليمــا هــم أكثــر ُعرضــة ألن تكــون لهــم وجهــات نظــر تمييزيــة
حــول النــوع اإلجتمــايع ،وأكثــر عرضــة ألن يكونــوا عنيفيــن يف المنــزل ،وأقــل مشــاركة يف رعايــة
األطفــال 8.كمــا يمكــن ً
أيضــا أن يتقيــد الرجــال والفتيــان بمفاهيــم تقليديــة عــن الرجولــة ،مثــل العمــل
كمعيــل و حامــي لألســرة .هــذه األنــواع مــن التوقعــات غالبــا مــا يتعــذر تحقيقهــا يف حــاالت األزمــات
ويمكــن أن يدفــع الرجــال والفتيــان إىل تبــي اســتراتيجيات بديلــة للتكيــف ،بمــا يف ذلــك الجريمــة
والعنــف .إن التحديــات الــي يواجههــا الفتيــان عندمــا تكــون خيــارات التعليــم ضعيفــة الجــودة أو غير
9
ذات صلــة بحياتهــم قــد تجعلهــم أكثــر عرضــة لتبــي اســتراتيجيات اجتماعيــة واقتصاديــة ســلبية.
إن إدراك الطبيعــة الجندريــة لمعيقــات التعليــم الــي يواجههــا المتعلمــون مــن الذكــور واإلنــاث يف
النزاعــات واألزمــات هــو أمــر حاســم إلنشــاء اســتجابات مناســبة وفعالــة.
كثيــرا مــا تكــون أنظمــة التعليــم الــي تتأثــر بالصــراع واألزمــات أقــل قــدرة عــى تلبيــة االحتياجــات
التعلميــة المحــددة للفتيــات والفتيــان والنســاء والرجــال .وقــد تعكس المــدارس العنــف واالضطرابات
يف المجتمعــات المحيطــة وقــد تــزداد التهديــدات أو أعمــال العنــف المــدريس المرتبــط بالعنــف
القائــم عــى أســاس النــوع االجتمــايع ( .)SRGBVتعــد المشــاركة يف التعليــم يف الــدول المتأثــرة
بالصــراع مــن بيــن أدىن معــدالت المشــاركة  ،خاصــة بالنســبة للفتيــات اللــوايت يدخلــن مرحلــة
المراهقــة .وقــد أشــارت دراســة حديثــة إىل أن أربعــة مــن أصــل خمســة بلــدان تبــدو فيهــا أكبــر
10
فجــوات جندريــة يف التعليــم قــد تأثــرت بالصــراع.
ومــع ذلــك فــي لحظــة األزمــة  ،قــد يكــون التعليــم أكثــر أهميــة مــن أي وقــت مــى.
بــا شــك ،فــإن األطفــال والشــباب المحاصريــن يف األزمــات ي َعرٍّفــون التعليــم باســتمرار
باعتبــاره أحــد أولوياتهــم العليــا 11.بوســع التعليــم عــايل الجــودة أن يكســر سلســلة الصــراع
والعنــف ،ويعيــد تحديــد معاييــر النــوع اإلجتمــايع ،ويعــزز التســامح والمصالحــة.
كمــا يعــد التعليــم مفتاحــا أساســيا لتمكيــن األطفــال والشــباب مــن المســاهمة يف بنــاء
12
الســام ،وبنــاء مجتمعــات أكثــر احترامــا للمســاواة الجندريــة ،وخلــق االزدهــار للجميــع.
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المعايير األساسية والمبادئ التوجيهية
تســتمد هــذه المذكــرة التوجيهيّــة التعلــم مــن ثــاث وثائــق عالميــة رئيســية والــي تصــف
كيــف يمكــن لمراعــاة فــروق النــوع اإلجتمــايع وأوجــه عــدم المســاواة واالحتياجــات
والقــدرات وتطلعــات المعلميــن والمتعلميــن والمجتمعــات أن تحســن مــن فعاليــة جهود
التعليــم يف حــاالت الطــوارئ:

كتيــب النــوع اإلجتمــايع يف العمــل اإلنســاين الخــاص باللجنــة الدائمــة المشــتركة بيــن
الوكاالت
يحــدد كتيــب النــوع اإلجتمــايع الخــاص باللجنــة
الدائمــة المشــتركة بيــن الــوكاالت األســاس المنطــي
لدمــج المســاواة بيــن الجنســين يف العمــل اإلنســاين
ويوفــر إرشــادات عمليــة للقيــام بذلــك عبــر القطاعــات،
بمــا يف ذلــك القســم الخــاص بالتعليــم.
يتضمــن كذلــك كتيــب النــوع االجتمــايع الخــاص
باللجنــة الدائمــة المشــتركة بيــن الــوكاالت ارشــادات
بشــأن اســتخدام منظــور النــوع االجتمــايع عبــر
جميــع مراحــل دورة برنامــج المســاعدة اإلنســانية:
بــدءا بالجهوزيــة إىل تقييــم االحتياجــات وتحليلهــا،
والتخطيــط االســتراتيجي ،وحشــد المــوارد مــن خــال
التنفيــذ ،والمراقبــة ،ومراجعــة األقــران والتقييــم .تعتبــر
ّ
هــذه األداة ملحقــا مفيــ ًدا للمذكــرة اآليــي التوجيهيــة حــول النــوع اإلجتمــايع.
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دورة البرنامج اإلنساين
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المعايير الدنيا بشبكة آيين :الجهوزية ،واالستجابة ،والتعايف
ً
شــامل مــن
يوفــر كتيــب المعاييــر الدنيــا لشــبكة اآليــي إطــارًا
أجــل تعليــم عــايل الجــودة يف حــاالت الجهوزيــة واالســتجابة
والتعــايف الطارئــة .ويشــمل خمســة مياديــن أساســية لبرامــج
التعليــم:
1 .مشاركة المجتمع ،التحليل والتنسيق
2 .امكانية الحصول عىل التعليم والبيئة التعليمية
ُ
3 .التدريس والتعل ّم
4 .ال ُمعلمون وسائر العاملين يف التعليم
5 .سياسة التعليم
النــوع االجتمــايع هــو قضيــة أساســية يف المعاييــر الدنيــا
لآليــي .يشــار اىل المعاييــر خــال المذكــرة التوجيهيــة هــذه
باالضافــة اىل وجودهــا عــى الغــاف الخلــي لســهولة الرجــوع
اليهــا.

المبــادئ التوجيهيــة الخاصــة بااللجنــة الدائمــة المشــتركة بيــن الــوكاالت لدمــج
التدخــات ضــد العنــف القائــم عــى أســاس النــوع االجتمــايع يف العمــل اإلنســاين:
تقليــل المخاطــر وتعزيــز القــدرة عــى التأقلــم ودعــم التعــايف
كواحــدة مــن الـــ  13دليــل مجــاالت موضوعيــة لقطاعــات
محــددة ( ،)TAGSيســاعد الدليــل التعليمــي العامليــن يف
مجــال التعليــم المتضــرر مــن الحــاالت اإلنســانية الطارئــة
بتنســيق وتخطيــط وتنفيــذ ومراقبــة وتقييــم األعمــال االساســية
للوقايــة مــن وتخفيــف العنــف القائــم عــى أســاس النــوع
االجتمــايع يف القطــاع التعليمــي.
تبــي المذكــرة التوجيهيــة عــى المبــادئ التأسيســية والمعاييــر
المذكــورة يف الثــاث كتيبــات لتوفيــر التوجيهيــات العمليــة
واســتراتيجيات العمــل.
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لمن توجه هذه المذكرة التوجيهية؟
توفــر المذكــرة التوجيهيــة لآليــي حــول النــوع اإلجتمــايع (الجنــدر) توجيهيــات حــول توفيــر التعليــم
بأســلوب يــرايع النــوع االجتمــايع ألي شــخص مشــارك يف تقديــم التعليــم يف حــاالت الطــوارئ
كجــزء مــن حالــة الجهوزيــة ،واالســتجابة ،والتعــايف .ويتضمــن ذلــك الحكومــات ،والمؤسســات غيــر
الحكوميــة ،والــوكاالت الدوليــة ،والجهــات المناحــة .وكُتبــت تلــك المذكــرة مــع وضــع ممــاريس
التعليــم يف االعتبــار ،وتضــم المشــاركين يف مجموعــات التعليــم ومجموعــات التنســيق أو
المجموعــات األخــرى العاملــة يف القطــاع التعليمــي .ومــن المهــم توجيــه النصــح للبقيــة أيضــا.

كيف تُنظم هذه المذكرة التوجيهية؟
ً
فــأول تحــدد المذكــرة التوجيهيــة المبــادئ الرئيســة للنهــج المــرايع للنــوع االجتمــايع لبرمجــة
التعليــم ،وتعالــج بعــض أكثــر المفاهيــم الخاطئــة الشــائعة والخالفــات ضــد التعليــم المــرايع
للنــوع االجتمــايع .مــن ثــم تقــدم المذكــرة اســتراتيجيات وإجــراءات ملموســة لوضــع المســاواة بيــن
الجنســين يف الممارســات الخاصــة بحــاالت الطــوارئ يف التعليــم الــي شــكلتها معاييــر آيــي الدنيــا.
وأخيــرا ،ثمــة قامــوس معــاين لمصطلحــات النــوع االجتمــايع األساســية ،ومجموعــة مــن المصــادر
اإلضافيــة المفيــدة للقــراءة ،باإلضافــة اىل أداة لجمــع المعلومــات عــن تقــدم الفتيــات والفتيــان
الذيــن ال يذهبــون اىل المدرســة كمرافقيــن.
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المبــادئ الرئيســة الخاصــة ببرمجــة
المســاواة بيــن الجنســين
إن أهــم نقطــة اساســية للتفكيــر بشــأن برمجــة التعليــم المــرايع للنــوع االجتمــايع يه أن التعليــم
هــو حــق مــن حقــوق اإلنســان الرئيســة المتاحــة للجميــع .وذلــك لضمــان بــأن جــودة التعليــم والتعلــم
عــى مســتوى الحيــاة شــمولي ًا ومناســبة متاحيــن للجميــع ،فــأن مــن المهــم فهــم ومعالجــة فــوارق
النــوع االجتمــايع يف التعليــم.

المساواة بين الجنسين يف التعليم
فالمســاواة بيــن الجنســين مرتبطــة بشــدة إلتاحــة حــق التعليــم للجميــع .لذلــك يتطلــب
تحقيــق المســاواة بيــن الجنســين توجــه قائــم عــى الحقــوق يضمــن بــأن الفتيــات والشــباب،
والنســاء والرجــال ال يحصلــوا عــى دورات التعليــم وإكمالهــا فقــط ،بــل يمنحــوا بطــرق
متســاوية يف ومــن خــال التعليــم.
_ إطار عمل التعليم 203014
يتطلــب تقــدم المســاواة بيــن الجنســين يف التعليــم مواجهــة االحتياجــات المختلفــة للفيــات
والشــباب والرجــال والنســاء مــن خــال ضمــان إلحاقهــم ،ومشــاركتهم ،وتحقيقهــم إلنجــازات
يف التعليــم ،والتعلــم عــى مــدار الحيــاة .باإلضافــة إىل تغييــر الثقافــات ،والسياســات،
والممارســات الــي يتــم تمييــز بعــض مجموعــات مــن الطــاب ودعــم األنظمــة التعليميــة
الــي تلــي احتياجــات وقــدرات جميــع المتعلميــن المختلفــة وتعزيزهــم يف وخــال مرحلــة
التعليــم بشــكل متســاو .وتــؤدي األنظمــة التعليميــة دورًا مه ًمــا يف تحقيــق المســاواة بيــن
الجنســين بشــكل أوســع مــن خــال تدعيــم العــادات ،والمعتقــدات ،والســلوكيات اإليجابيــة
وكذلــك منــع إعــادة إنتــاج أو تعزيــز عــدم المســاواة االجتماعيــة.
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يعالــج التعليــم المــرايع للجنــدر العوائــق المرتكــزة عــى النــوع االجتمــايع؛ ويحترم اختالفــات النوع
االجتمــايع؛ ويُمكــن البــى واألنظمــة والمنهجيــات مــن أن تكــون حساســة تجــاه النــوع االجتمــايع؛
كمــا يضمــن أن تكــون المســاواة النــوع االجتمــايع اســتراتيجية واســعة لتحســين المســاواة بيــن
الجنســين؛ ويتطــور مــن أجــل ســد الثغــرات والقضــاء عــى التمييــز المرتكــز عــى النــوع االجتمــايع.
وكذلــك يحتــرم ويســمح باالختالفــات المبنيــة عــى النــوع اإلجتمــايع ويمنــع المتغيــرات كالعمــر،
العــرق ،اللغــة ،اإلعاقــة ،النــزوح ،التوجــه الجنــي ،الحالــة االقتصاديــة الــي تشــكل هويــة المتعلــم.

التعليم والنوع االجتمايع يف حاالت الطوارئ
تعتبــر المســاواة بيــن الجنســين عنصـرًا مه ًمــا يف مجــال التعليــم يف حــاالت الطــوارئ .هنــاك طــرق
مختلفــة حيــث أن الفتيــات والشــباب يتأثــرون بالنزاعــات والمشــاكل ويمكــن أن تكــون لهــا أث ـرًا عــى
إمكانيــة الوصــول ،واألمــان ،وجــودة التعليــم .فتتغيــر االحتياجــات التعليميــة وتنشــأ عوائــق مختلفــة.
بينمــا تســاعد ضمــن اعتبــارات النــوع االجتمــايع بالتعليــم يف حــاالت الطــوارئ بأنهــا تضمــن
االســتجابة اإلنســانية تكــون مناســبة وتحمــي حــق األســايس للتعليــم .كمــا توفــر فــرص عمــل لتعزيــز
المســاواة بيــن الجنســين كجــزء مــن عمليــة التعــايف المســتدامة.
فمــن ناحيــة نظــرة العدالــة االجتماعيــة ،يخــدم التعليــم كأداة حيويــة لتشــغيل جميــع فئــات
المجتمــع مــع المهــارات المتطلبــة والكفــاءات لــي تدعــم بشــكل إنتاجيًــا يف تعــايف البلــد مــن
خــال المشــاركة االقتصاديــة والتواصــل المــدين .ذلــك يتطلــب األخــذ يف االعتبــار احتياجــات التعلــم،
والقــدرات ،واألساســيات ،وخبــرات النــزاع المختلــف للفتيــات والفتيــان والنســاء والرجــال.
يشــير التحليــل العالمــي بــأن تقــل احتماليــة النزاعــات يف المناطــق الــي يوجــد بهــا تكافــؤ بيــن
الجنســين مــن حيــث معــدل ســنوات الدراســة .ولــي نضمــن بــأن فــرص التعليــم متاحــة بجــودة
جيــدة بشــكل متســاو وتــرايع النــوع االجتمــايع واعتبــارات النــزاع ســتضمن آفــاق محتلمــة جيــدة
لتعزيــز التعــايف مســتدامة ومســاواة بيــن الجنســين كعناصــر تدعيــم متبادلــة.
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األساس المنطيق لجمع المساواة بين الجنسين يف العمل اإلنساين

+

g

وجود عدم المساواة
بين الجنسين قبل
حلول األزمة

تؤثر األزمات عىل الفتيات والفتيان
والنساء والرجال بشكل مختلف
بسبب اختالف أوضاعهم وأدوارهم
يف المجتمع .يمكن أن تؤثر هذه
العوامل عىل إمكانية وصولهم
للمصادر والخدمات اليت يحتاجونها
ليسترجعوا أنفسهم وأن يكونوا مرنين.

يساعد ضم االعتبارات الجندرية يف جميع األعمال اإلنسانية
ً
ً
ً
وكفاءة وتمكنًا.
وفعالية
شمولية
ضمان أفضل استجابات

تقاطع العوامل تؤثر عىل مشاركة التعليم
تركــز هــذه المذكــرة التوجيهيــة عــى االســتراتيجيات واالســتجابات لمواجهــة ضمــن اطــار المعاييــر
الدنيــا لآليــي للتطــرق اىل الطبيعــة الجندريــة لعوائــق التعليــم يف حــاالت الطــوارئ .ولهــذا الســبب،
فهــي ال تتطــرق بشــكل مفصــل للقضايــا األخــرى الــي قــد تؤثــر عــى تجربــة المتعلميــن يف
مجــال التعليــم يف أوضــاع النــزاع واألزمــة عــى ســبيل المثــال حالــة اإلعاقــة ،والتوجــه الجنــي،
والعــرق ،ومســتويات الدخــل .رغــم ذلــك ،مــن المهــم االدراك أن النــوع اإلجتمــايع يتداخــل
ويتفاعــل مــع عناصــر أخــرى ومواصفــات يف حيــاة الفــرد لتحديــد مــدى إمكانيــة مشــاركتهم
وتقدمهــم خــال مراحلــة التعليــم .فعــى ســبيل المثــال ،احتماليــة عــدم حصــول فتــاة يافعــة ذات
إعاقــة تعيــش يف أوضــاع إنســانية ونزاعيــة عــى خدمــة التعليــم أعــى منهــا لنظرائهــا االصحــاء.
يوفــر تحــدي تعليــم الفتيــات المطــور ،يف أســفل الشــكل البيــاين إلطــار تهميــش تعليمــي ،إطــار عمــل
مفهومــي لتفكيــر بشــأن مناطــق ومواصفــات الــي تقاطــع إنســاء عوائــق يف مجــال التعليــم ودفــع
األشــخاص لهوامــش األنظمــة التعليميــة وغالبًــا مــا تصــل إىل نقطــة فصلهــم تمامــا.
16

إطار التهميش التعليمي لتحدي تعليم الفتيات

ﻟﻢَ ﻳﺘﻢ ﺗﻬﻤﻴﺸﻚ

ﻣﻦ أﻧﺖ وأﻳﻦ أﺗﻴﺖ

ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻬﻤﻴﺶ

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ

اﻟﺤﺮاك اﻻﺟﺘﻤﺎﳸ واﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ

اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
• اﻟﻌﻤﺮ )ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺤﻴﺎة(
• اﻟﺠﻨﺲ
• اﻹﻋﺎﻗﺔ
• اﻟﻌﺮق

ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺴﻴﺎق
• اﻟﻠﻐﺔ
• اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺠﻐﺮاﰲ
• اﻟﻄﺒﻘﺔ\ اﻟﻔﺌﺔ
• ﻧﻮع اﻟﻬﺠﺮة
• اﻷﻣﺎن
• اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ
• ﻟﻠﻮاﻟﺪﻳﻦ
• اﻹﻧﺠﺎب
• اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺳﻴﺎق اﻟﻔﻘﺮ

C

U
ﺗﻘﺎﻃﻊ

ﺗﺪاﺧﻞ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺴﻴﺎﻗﻴﺔ  +اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ،
ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻣﺘﺰوﺟﺔ،
ﻓﺘﺎة ﻣﺮاﻫﻘﺔ ﺗﻌﻴﺶ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺻﺮاع

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

اﻟﻌﻮاﺋﻖ اﻟﱵ ﺗﺤﻮل دون اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻷﺳﺮة /اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ:

• اﻷﻋﺮاف اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ )ﻣﺜﻞ
إﻋﻄﺎء اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻟﻠﺰواج ﻋﲆ
اﻟﻤﺪرﺳﺔ(
• اﻟﻌﻨﻒ
اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ:
• اﻟﺘﻬﻤﻴﺶ واﻟﻌﻨﻒ
• ﺳﻠﻮﻛﻴﺎت وﻣﻮاﻗﻒ
اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ
• دﺧﻞ اﻷﺳﺮة

اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
• اﻟﻤﻮارد/اﻟﻤﺮاﻓﻖ
• اﻷﻗﺴﺎط اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ

وﻧﻔﻘﺎت أﺧﺮى
• ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ
واﻟﺘﻜﻴﻒ
• ﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺲ
اﻟﻌﻨﻒ اﻟﻤﺪرﳼ )اﻟﻌﻨﻒ
اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ(
• اﻹدارة
• ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ واﻹدارة

اﻟﻨﻈﺎم

• اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ )ﻣﺜﻞ ﻗﺒﻮل
اﻷﻣﻬﺎت اﻟﻤﺘﺰوﺟﺎت أو
اﻟﺸﺎﺑﺎت(
• ﻫﻴﻜﻞ وﻗﻮة وﻣﻮارد وزارة
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
• اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﺪراﳼ اﻟﻮﻃﲏ
ﻧﻈﺎم ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻞ
واﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

اﻷﻛﺎدﻳﻤﻲ:
• ﻣﺤﻮ اﻷﻣﻴﺔ )ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻘﺮاءة و
اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ(
• اﻟﺤﺴﺎب
• اﻟﻤﻬﺎرات اﻹدراﻛﻴﺔ
• اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ:
• ﺗﻮﻛﻴﻞ ﺷﺨﴢ
• ﻣﻬﺎرات ﻏﻴﺮ إدراﻛﻴﺔ
• اﻟﺪﻋﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﳸ واﻟﺸﺒﻜﺎت

اﻻﺳﺘﺒﻌﺎد اﻻﺟﺘﻤﺎﳸ واﻟﻔﻘﺮ
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المبــادئ الرئيســية لبرمجــة المســاواة بيــن الجنســين للتعليــم
يف حــاالت الطــوارئ
يف ســياقات األزمــات ،هنــاك العديــد مــن
الحواجــز والتحديــات الــي تحــول دون جعــل
المســاواة بيــن الجنســين يف التعليــم حقيقــة
واقعــة .مــن أجــل العمــل عــى تحقيق المســاواة
يف الوصــول إىل التعليــم الجيــد والمشــاركة
الكاملــة فيــه ،هنــاك بعــض المبــادئ األساســية
الــي يمكــن أن تســاعد يف تشــكيل نهــج ناجــح
(مقاربــة ناجحــة) .ترتبــط كل هــذه المبــادئ
بالمجــاالت الخمســة للحــد األدىن مــن معاييــر
آيــي (الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف
حــاالت الطــوارئ).

المجاالت الخمسة للحد األدىن من معايير
آيين (الشبكة المشتركة لوكاالت التعليم يف
حاالت الطوارئ)

نظرة عامة عىل المبادئ الرئيسية لبرمجة المساواة بين الجنسين:
1 .النوع االجتمايع يؤثر عىل الجميع.
2 .تؤثر ديناميات النوع االجتمايع عىل التعليم.
3 .التعليم المرايع لشؤون النوع االجتمايع هو تعليم وقايئ.
4 .تمثل األزمات ً
فرصا للتغيير.
5 .يساهم تعزيز المساواة بين الجنسين يف التعايف السلمي والمستدام.
6 .البيانات مصنفة حسب النوع االجتمايع.
7 .يشــارك المتعلمــون مــن الذكــور واإلنــاث يف العمــل مــن أجــل تحقيــق المســاواة بيــن
الجنســين.
8 .يشــارك أفــراد المجتمــع مــن الذكــور واإلنــاث يف العمــل مــن أجــل تحقيــق المســاواة
بيــن الجنســين.
9 .النوع االجتمايع هو قضية متعددة القطاعات.
	10.يجب عىل الجميع أن يدافع عن المساواة بين الجنسين يف التعليم.
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المبدأ  :1النوع االجتمايع يؤثر عىل الجميع.
الحجج الشائعة اليت نحتاج إىل تحديها:
•"يســتهدف برنامجنــا الفتيــات فقــط ،لذلــك ال يتعيــن علينــا التفكيــر يف قضايــا النــوع
االجتمــايع".
•"أهدافنــا يه  50يف المائــة مــن الفتيــات و 50يف المائــة مــن الفتيــان  ،أال يكــي ذلــك
للتعامــل مــع قضايــا الجنــدر؟"
•"يتحــدث الخبــراء يف مجــال النــوع االجتمــايع فقــط عــن النســاء والفتيــات  -مــاذا عــن
الرجــال والفتيــان؟ إنهــم محرومــون تما ًمــا وأنــت تميــز ضدهــم".
غالبًــا مــا يُعتقــد أن الجنــدر يرتبــط بالفتيــات والنســاء فقــط ،عندمــا يتعلــق األمــر يف الواقــع بالفتيــات
والفتيــان والنســاء والرجــال.
يمكــن أن يؤثــر النــوع االجتمــايع عــى وصــول النــاس إىل المــوارد والفوائــد الــي يكســبونها مــن هــذه
المــوارد ،واألدوار االجتماعيــة الــي يلعبونهــا  ،واألشــياء الــي يهتمــون بهــا ،والعديــد مــن المجــاالت
األخــرى يف حياتهــم .يمكــن أن يؤثــر الجنــدر ً
أيضــا عــى مــن تــم تركــه .يف العديــد مــن البلــدان ،يتــم
اســتبعاد الفتيــات بشــكل غيــر متناســب ومحــروم مــن التعليــم؛ ويف حــاالت أخــرى ،يتخلــف الفتيــان
عــن األداء ويتركــون الدراســة بمعــدالت أعــى مــن الفتيــات .يمكــن أن يــؤدي الصــراع واألزمــة إىل
تفاقــم المشــكالت الــي تحــد بالفعــل مــن الفــرص التعليميــة لــكال الجنســين.
المبدأ  :2ديناميات النوع االجتمايع تؤثر عىل التعليم.
الحجج الشائعة اليت نحتاج إىل تحديها:
•"ال نحتــاج إىل التفكيــر يف النــوع االجتمــايع ،فاالختالفــات واضحــة بيــن الفتيــان
والبنــات".
•ليــس لدينــا متســع مــن وقــت .مــن الصعــب للغايــة مراعــاة احتياجــات المتعلميــن
المختلفيــن يف حــاالت الطــوارئ .لدينــا بالفعــل الكثيــر لنفعلــه".
•"كل شــخص معــرض للخطــر أو مهمــش يف حــاالت الطــوارئ ،كيــف نفســر الســبب يف
أن الفتيــات أكثــر عرضــة للخطــر أو التهميــش؟"
•"نحن نقدم اليشء نفسه لجميع طالب المدارس  ،وهذا عادل".
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غالبًــا مــا تكــون العوائــق الــي تحــول دون المشــاركة يف التعليــم وتحقيــق نتائــج تعليميــة جيــدة
مختلفــة بالنســبة للمتعلميــن مــن الذكــور واإلنــاث .مــن المرجــح أن تواجــه الفتيــات والفتيــان مخاطــر
وتحديــات مختلفــة ،ولديهــم تجــارب مختلفــة يف الوصــول إىل التعليــم  ،والمشــاركة يف الفصــول
الدراســية وأنشــطة التعلــم ،والتقــدم مــن خــال مســتويات النظــام ،وتحقيــق أفضــل قدراتهــم .عــى
ســبيل المثــال ،قــد تواجــه المتعلمــات أفــكار متكــررة (قوالــب نمطيــة) ســلبية بيــن الجنســين يف الكتب
المدرســية وأال تــرى معلمــة يف الفصــل الــدرايس ،وقــد يكــون لذلــك تأثيــر ســليب عــى تعلمهــن.
يســاعد تحليــل النــوع االجتمــايع يف تحديــد مختلــف الحواجــز الــي يواجههــا المتعلمــون مــن
الذكــور واإلنــاث يف التعليــم ومــن خاللــه ،وكذلــك العوامــل المتقاطعــة الــي تؤثــر عــى مشــاركتهم
وتحديــد احتياجاتهــم (انظــر إطــار التهميــش التعليمــي أعــاه) .يــؤدي تعميــم مراعــاة منظــور النــوع
االجتمــايع لبرمجــة أكثــر فعاليــة مــن خــال مراعــاة التحديــات الــي تواجههــا الفتيــات والفتيــان
والنســاء والرجــال يف تصميــم البرامــج وتنفيذهــا وتقييمهــا.
المبدأ  :3التعليم المرايع للنوع االجتمايع هو تعليم وقايئ.
الحجج الشائعة اليت نحتاج إىل تحديها:
•"هــذه حالــة طارئــة ،نحــن نركــز عــى إنقــاذ األرواح .التعليــم الــذي يســتجيب للنــوع
ً
الحقــا".
اإلجتمــايع هــو تــرف
•"المــدراس تحمــي المتعلميــن دائ ًمــا؛ العنــف القائــم عــى اســاس النــوع االجتمــايع ال
يمثــل مشــكلة بالنســبة لقطــاع التعليــم".
بينمــا يتــم إدراج التعليــم بشــكل متزايــد يف المرحلــة األوىل مــن االســتجابة اإلنســانية ،غالبًــا مــا يتــم
تهميــش معالجــة المســاواة بيــن الجنســين يف التعليــم حــى يســتقر الوضــع .قــد يشــعر ممارســو
التعليــم يف حــاالت الطــوارئ أنهــم غيــر مؤهليــن أو مفوضيــن لدمــج النــوع اإلجتمــايع يف عملهــم
المباشــر .ومــع ذلــك ،فــإن تجاهــل تأثيــر النــوع اإلجتمــايع عــى تقديــم الخدمــات والتعليميــة
االحتياجــات والقــدرات المختلفــة للفتيــات والفتيــان والنســاء والرجــال يمكــن أن يكــون لــه عواقــب
عــى بقائهــم وحمايتهــم ،وكذلــك قدرتهــم عــى إعــادة بنــاء حياتهــم عــى المــدى الطويــل.
يف حــاالت الطــوارئ ،يمكــن للتعليــم الجيــد أن ينقــذ األرواح مــن خــال توفيــر الحمايــة الماديــة مــن
المخاطــر الناشــئة يف بيئــات األزمــات ،مثــل االســتغالل الجنــي أو االقتصــادي أو التجنيــد القســري
يف القــوات المســلحة والجريمــة المنظمــة .تــزود التدخــات التعليميــة المتعلميــن بالمعرفــة
والمهــارات المنقــذة للحيــاة حــى يتمكنــوا مــن حمايــة أنفســهم مــن مخاطــر مثــل األلغــام األرضيــة
والكوليــرا أو الــزالزل.
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الروتيــن الــذي توفــره أنشــطة التعلــم اليوميــة عامــل اســتقرار و حاســم لتنميــة الفتيــات والفتيــان.
مــن المرجــح أن يؤخــر الذيــن يف المــدارس والدة األطفــال وأقــل احتمـ ً
ـال لالنضمــام طواعيــة إىل
الجماعــات العســكرية أو المســلحة ،خاصــة إذا تــم دعمهــم يف المدرســة وتعلــم مهــارات اتخــاذ
القــرارات المســتنيرة .عندمــا يُنظــر إىل المدرســة عــى أنهــا تقــدم مســاهمة قيمــة يف حيــاة الفتيــات،
تقلــل احتمــال تزويــج العائــات مــن بناتهــا يف وقــت مبكــر .ومــع ذلــك ،ال يمكــن اعتبــار المــدارس
كأماكــن آمنــة ،خاصــة أثنــاء النــزاع واألزمــات عندمــا يمكــن اســتخدامها أو اســتهدافها ألغــراض
عســكرية أو تضــررت .كمــا يمكــن اســتهداف الفتيــات والنســاء بشــكل فريــد بســبب جنســهن حيــث
تعــارض الجماعــات المســلحة تعليــم اإلنــاث .باإلضافــة إىل حمايــة المــدارس مــن االعتــداء وســوء
االســتخدام ،يجــب اتخــاذ خطــوات لمنــع العنــف الجنــي القائــم عــى النــوع اإلجتمــايع وإنشــاء
فصــول تعليميــة تــرايع الفــوارق بيــن الجنســين.
المبدأ  :4األزمات توفر ً
فرصا للتغيير التحوييل.
الحجج الشائعة اليت نحتاج إىل تحديها:
•"النــوع االجتمــايع قضيــة حساســة .فالتعمــق يف مثــل هــذه األســئلة أمــر غيــر مالئــم و
يــؤدي إىل تصــور ســليب محــي للتدخــات التعليميــة".
•"يجــب أن تكــون الجهــات الفاعلــة اإلنســانية محايــدة وأال تقــدم إال المســاعدة المنقــذة
للحيــاة .ال ينبــي لنــا أن نهــدف إىل تغييــر الديناميــات االجتماعيــة .قــد يعــرض ســمعتنا
أو حــى عملياتنــا للخطــر".
يلعــب التعليــم دورًا يف تشــكيل فهــم
الفتيــان والبنــات لــأدوار والمســؤوليات بيــن
الجنســين ،وموقعهــم يف العالــم .غالبًــا
الخلــل الناتــج عــن األزمــات والصراعــات
العنيفــة يــؤدي إىل تحــوالت يف األدوار
والعالقــات بيــن الجنســين .عــى ســبيل
المثــال ،قــد تكــون النســاء أكثــر عرضــة لتــويل
أدوار غيــر تقليديــة بوصفهــن معيــات أو
قــادة مجتمــع يف المواقــف الــي يكــون
فيهــا عــدد الرجــال أقــل لشــغل هــذه األدوار
بســبب النشــاط العســكري أو الهجــرة
المرتبطــة باألزمــات .ويمكــن لهــذه القــوى
المحركــة الجديــدة أن تمثــل فرصــة لتغييــر
نظــم التعليــم ووضــع ســوابق جديــدة

المصدر:
دليــل المرونــة التحويليــة للبنــك الــدويل :النــوع
االجتمــايع ،والعنــف والتعليــم ( )3102يؤمــن
اإلرشــادات للمخططيــن ،المقيّميــن والباحثيــن
العامليــن يف السياســة التعليميــة والبرمجــة
ضمــن ســياق العنــف المتعلــق بالجنــدر .ويشــمل
النصائــح العمليــة للتفكيــر مــن خــال القضايــا
الرئيســية واإلرشــادات حــول الطــرق الــي يمكــن
بهــا للمــدارس والمجتمعــات وأنظمــة التعليــم
أن تحمــي نفســها مــن العنــف وتخفيفــه .كمــا
أنهــا توفــر إطــارًا لتلبيــة احتياجــات حمايــة
األطفــال والشــباب المعرضيــن للخطــر إىل جانــب
دعــم العمليــات لتعزيــز نتائــج التعليــم.
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للعدالــة ،واإلنصــاف والتمكيــن .يمكــن للمــدارس وللمؤسســات التعليميــة األخــرى أن تكــون حاســمة
يف تســخير هــذا التغييــر التحــويل.
البرمجــة التحويليــة تتجــاوز تلبيــة االحتياجــات الفوريــة للفتيــات والفتيــان والنســاء والرجــال وتعالــج
األســباب الجذريــة لعــدم المســاواة .يمكــن لنهــج المرونــة التحويلية الــذي يحدد نقاط القــوة ،الفرص
والمــوارد (أو "األصــول") بيــن الفئــات الضعيفــة أن يدعــم التحــرك نحــو المســاواة بيــن الجنســين .هــذا
النــوع مــن النهــج يمكــن أن يــؤدي ،يف نهايــة المطــاف ،إىل نتائــج تعليميــة أفضــل للجميــع ،وضمــان
االســتجابة لحــاالت الطــوارئ تشــجع إيجابيًــا الفــرد ،المجموعــة ،والتغييــر المؤســي.
المبدأ  :5تعزيز المساواة بين الجنسين يساهم يف التعايف السلمي والمستدام.
الحجج الشائعة اليت نحتاج إىل تحديها:
•"االســتقرار والســام ســيكونان نتيجــة معالجــة المخــاوف االقتصاديــة واألمنيــة.
المســاواة بيــن الجنســين وحقــوق المــرأة يه ثانويــة لهــذا ".
•"تحــول المواقــف والســلوك المتعلقــة بالجنــدر هــو أبعــد مــن نطــاق االســتجابة لحاالت
الطــوارئ وتدخــات التعايف".
•"الكل يحتاج إىل الحماية".
يشــمل بنــاء الســام الفعــال معالجــة عــدم المســاواة الــي تغــذي الصــراع ،بمــا يف ذلــك التمييــز
حســب النــوع اإلجتمــايع .التأكــد مــن أن حقــوق واحتياجــات وشــواغل جميــع المجموعــات
تنعكــس يف االســتجابة والتعــايف الضــروري لضمــان عــدم تــرك أي شــخص  -بنــات أو أوالد أو نســاء
أو رجــال  -وراءهــم.
يعــد التعليــم الجيــد المنصــف والشــامل للمتعلميــن مــن الذكــور واإلنــاث عنص ـرًا أساس ـي ًا يف بنــاء
الســام .يشــكل التعليــم المعاييــر والهويــات الثقافيــة ويمكنــه أن يوفــر ً
فرصــا للتغييــر الجنــدري
الــذي يعــد شــرطً ا أساســيا للســام .للمعلميــن والمناهــج الدراســية أدوار مهمــة يلعبونهــا
يف تعزيــز المســاواة وتمكيــن الفتيــات والفتيــان مــن المســاهمة يف بنــاء الســام .عــى ســبيل
المثــال ،اســتخدام التعليــم لتعزيــز الذكــورة إيجابيــة للشــبان الذيــن هــم يف خطــر االســتمرار
يف دوامــة العنــف بعــد الصــراع يمكــن أن يكــون بالــغ األهميــة يف إقامــة الســام الدائــم.
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المبدأ  :6البيانات مصنفة حسب الجنس.
الحجج الشائعة اليت نحتاج إىل تحديها:
•"ال نمتلــك حــى اإلحصــاءات الكاملــة ،فالفصــل بيــن الجنــس والعمــر أمــر معقــد
للغايــة".
•"حــى لــو علمنــا أن عــد ًدا أقــل مــن الفتيــات أو الفتيــان يذهبــون إىل المدرســة ،فلــن
نكــون قادريــن عــى فعــل أي يشء حيــال ذلــك ،فلمــاذا تهتــم؟"
البيانــات التفصيليــة يه معلومــات إحصائيــة مفصولــة إىل األجــزاء المكونــة لهــا .بيانــات االلتحــاق
بالمــدارس ،عــى ســبيل المثــال ،يمكــن فصلهــا عــن عوامــل مثــل الجنــس ،الفئــة العمريــة والمنطقــة
الجغرافيــة.
تصنيــف البيانــات أمــر يف غايــة األهميــة ويجــب أن يكــون عنص ـرًا غيــر قابــل للتفــاوض يف أي تقديــر،
أو رصــد أو تقييــم يتــم كجــزء مــن االســتعداد للطــوارئ ،واالســتجابة والتعــايف .قــد تــؤدي الفجــوات
يف المعلومــات المتعلقــة بالجنــس والعمــر ،كذلــك البيانــات غيــر الدقيقــة أو المفقــودة  ،إىل إعاقــة
اتخــاذ القــرارات وجعــل البرامــج غيــر فعالــة أو حــى ضــارة للســكان المتضرريــن .الفشــل يف تصنيــف
البيانــات يجعــل مــن الصعــب الحصــول عــى صــورة دقيقــة لقضايــا النــوع اإلجتمــايع يف ســياق
معيــن ،وتحديــد التوجهــات والقيــام باســتثمارات مدروســة يف القطاعــات الفرعيــة الصحيحــة.
باإلضافــة إىل البيانــات المســتخدمة يف تقييــم احتياجــات القطــاع التعليمــي ،يجــب ً
أيضــا تصميــم
نظــام ادارة المعلومــات التربويــة ( )EMISلجمــع البيانــات المصنفــة.
المبــدأ  :7يشــارك المتعلمــون مــن الذكــور واإلنــاث يف العمــل مــن أجــل تحقيــق المســاواة بيــن
الجنســين.
الحجج الشائعة اليت نحتاج إىل تحديها:
•"ليس لدينا وقت لسؤال جميع الطالب عما يريدون ،إنه ببساطة إجراء غير عميل".
•"الجندر هو مفهوم معقد للغاية بحيث ال يستطيع األطفال فهمه".
•"المعلمون يعرفون كل يشء عن طالبهم ،يمكننا بكل بساطة أن نسألهم".
تعــد المشــاركة النشــطة لألطفــال والشــباب مــن الذكــور واإلنــاث أمـرًا بالــغ األهميــة لضمــان تحديــد
قضايــا النــوع اإلجتمــايع ومعالجتهــا يف قطــاع التعليــم .مــن خــال االســتماع إىل وجهــات نظرهــم،
يكــون الفاعلــون يف المجــال اإلنســاين أكثــر قــدرة عــى تخطيــط وتقديــم االســتجابة لحــاالت الطوارئ
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بطريقــة تلــي احتياجاتهــم وتكــون مســؤولة أمــام الســكان المتضرريــن .عــى ســبيل المثــال ،عندمــا
تمــت استشــارة فتيــات مراهقــات مــن الروهينغــا يف المخيمــات يف بنغالديــش حــول العوائــق الــي
يواجهنهــا يف الوصــول إىل التعليــم والخدمــات األخــرى ،كــن قــادرات عــى شــرح التحديــات الــي
تقــف يف طريقهــن بوضــوح .وأوصــوا بخيــارات أكثــر مرونــة للوصــول إىل التعليــم ،ومعلومــات
صديقــة للفتيــات عــن الصحــة الجنســية واإلنجابيــة ،والتصــدي للتمييــز حســب النــوع اإلجتمــايع.
إن إشــراك الفتيــان وكذلــك البنــات مهــم ً
أيضــا لتغييــر العقليــات إلدراك أن المســاواة بيــن الجنســين
تعــود بالفائــدة عــى الجميــع وأن بإمكانهــم لعــب دور يف تحــدي األفــكار الضــارة والتمييزيــة حــول
الذكــورة واألنوثــة.

المبدأ  :8الرجال والنساء يشاركون يف العمل من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين.
الحجج الشائعة اليت نحتاج إىل تحديها:
•"نحــن لســنا بحاجــة للقيــام بالتوعيــة المجتمعيــة .إذا وفرنــا فرصــا تعليميــة ،سيرســل
اآلبــاء أطفالهــم".
•"ليــس لدينــا الوقــت للتشــاور مــع النــاس حــول احتياجــات التعليــم ،ألنــه إجــراء غيــر
عمــي".
إشــراك كل مــن النســاء والرجــال ،وخاصــة األهــل ،أمــر أســايس عنــد تطويــر البرامــج التعليميــة .غالب ًا ما
يكــون للبالغيــن أفضــل اهتمامــات ألبنائهــم .غالبًــا مــا تحتفــظ العائــات ،وأوليــاء األمــور والمجتمعات
بالعديــد مــن العــادات والتقاليــد ،والطقــوس الدينيــة والهيكلــة السياســية ،واألنشــطة االقتصاديــة،
والجمعيــات والشــبكات الــي كانــت موجــودة قبــل بدايــة حالــة الطــوارئ والــي قــد تســهل أو تحــد
الوصــول إىل التعليــم وقــدرة مقدمــي الرعايــة عــى دعمهــم تعليــم أطفالهــم.
يمكــن أن تســاعد مشــاركة أوليــاء األمــور وأفــراد المجتمــع يف تحليــل ،وتخطيــط ،وتصميــم ،وتنفيــذ،
ومراقبــة وتقييــم التعليــم ممــا يســاعد عــى معالجــة الحواجــز وكســر المعاييــر الجندريــة الســلبية
لألطفــال والكبــار ،وتوفيــر المزيــد مــن البرامــج التعليميــة المنصفــة جندريًــا .إشــراك الرجــال والنســاء
يمكــن أن يســاعد يف بنــاء موافقــة المجتمــع عــى التعليــم وأن يســاعد عــى دعــم حقــوق التعليــم،
خاصــة للفتيــات الصغيــرات .كمــا يمكــن أن يكــون لهــا أثــر إيجــايب عــى نتائــج التعلــم .مســاهمة
كل مــن الرجــال والنســاء مهمــة اللتقــاط وجهــات نظرهــم ،وأفكارهــم ،وقدراتهــم واحتياجاتهــم
المختلفــة .يمكــن للرجــال ،بمــن فيهــم الزعمــاء المجتمعيــون ورجــال الديــن ،اســتخدام مناصبهــم
وامتيازاتهــم يف الســلطة لتعزيــز المســاواة بيــن الجنســين وتوفيــر الفــرص التعليميــة لجميــع األطفــال.
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المبدأ  :9النوع االجتمايع يه قضية مشتركة بين القطاعات.
الحجج الشائعة اليت نحتاج إىل تحديها:
•"يجب التعامل مع قضايا النوع االجتمايع من قبل قطايع الحماية والصحة".
•"نحــن خبــراء يف التعليــم ،ال يمكننــا فعــل أي يشء بخصــوص مرافــق الصــرف الصحــي.
لدينــا مــا يكــي للقلــق".
لــكل قطــاع دور مهــم يلعبــه يف دعــم التعليــم المــرايع لالســتجابة النــوع االجتمــايع .توفــر الحمايــة
والصحــة (بمــا يف ذلــك الصحــة الجنســية واإلنجابيــة) ،والتغذيــة ،والمــأوى يف الظــروف الطارئــة،
والتعــايف المبكــر ،والميــاه ،والصــرف الصحــي والنظافــة الصحيــة ( )WASHكل هــذه الخدمــات
األساســية الــي تســاهم بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر يف بيئــة تعليميــة شــاملة .عــى ســبيل المثــال،
إن تقديــم التعليــم المتعلــق بالجنــس والصحــة اإلنجابيــة كجــز ٍء مــن مناهــج مهــارات الحيــاة مــن
ـارات مســتنيرة ويقللــوا المخاطــر عــى صحتهــم،
شــأنه تمكيــن الفتيــات والفتيــان حــى يختــاروا اختيـ ٍ
ـات منفتحـ ًـة وشـ ً
ـاملة وآمنـ ًـة .إذ إن العمــل والتنســيق بيــن القطاعــات يف التعليــم يف
ممــا يخلــق بيئـ ٍ
ّ
ـات شـ ً
ـاملة وذات فاعليـ ٍة وحســب بــل يُمكــن مــن االســتخدام األكثــر
ـ
تدخ
ـن
ـ
يضم
ال
حــاالت الطــوارئ
ٍ
فاعليــة للمــوارد عندمــا يتــم تجميعهــا بيــن القطاعــات لمعالجــة التحديــات المشــتركة.
المبدأ العاشر :عىل كل واح ٍد أن يناصر المساواة بين الجنسين يف التعليم
الحجج الشائعة اليت نحتاج إىل تحديها:
•"إن معالجــة مســألة المســاواة بيــن الجنســين هــو أم ـر ٌ ينبــي عــى خبــراء الجنــدر أن
يقومــوا بــه".
ٌ
حساسة ج ًدا هاهنا ،فأنا ال أستطيع تغيير الثقافة".
•"إن القضايا المتعلقة بالجندر
•"إن المساواة بين الجنسين يه فكرةٌ أتتنا من الخارج وال تنطبق علينا".
إن عمــل المشــتغلين بالتعليــم وصنّــاع السياســات هــو التأكــد مــن أن التعليــم يلــي احتياجــات
جميــع الفتيــات والفتيــان والنســاء والرجــال بالتســاوي ،وأن حقوقهــم تتــم حمايتهــا ،وأن أولئــك األكثــر
تأث ـرًا باألزمــة يتلقــون الدعــم والحمايــة اللذيــن يحتاجونهمــا.
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ولهــذا العمــل تحدياتــه .إذ ســتكون المعتقــدات المحليــة واألعــراف والممارســات الــي تعــارض
المســاواة بيــن الجنســين موجـ ً
ـودة ،وقــد ال تكــون األنظمــة ذات االســتجابة الجندريــة مطبقـ ًـة ،كمــا
قــد تكــون مقاومــة التغييــر قويـ ًـة .ومــن المهــم االعتــراف بأن حــاالت التفــاوت الجنــدري يه بطبيعتها
ٌ
ٌ
مرتبطــة بديناميكيــات الســلطة والبــى الكامنــة للمجتمــع ويه بذلــك صعبــة
سياســية بمــا أنهــا
ّ
التغييــر .إال أن العمــل مــع مناصــري العمــل الجنــدري اآلخريــن مــن شــأنه أن يحفــز الجهــود مــن
أجــل معالجــة هــذه المهمــة ذات النطــاق الواســع .يمكــن لمنظمــات النســاء المحليــات ومناصريهــا
عــى ســبيل المثــال المســاعدة يف دعــم المســاواة بيــن الجنســين يف وضــع الخطــط التعليميــة وذلك
عبــر إرســاء الرســائل األساســية يف الســياق المحــي .إذ إن التحــدث مــع الزمــاء والمتعلميــن وأولئــك
ً
وقصصــا عــن تجــارب
ـات
الذيــن يعملــون يف القطاعــات األخــرى يمكنــه أن يُنتــج نصائــح ومعلومـ ٍ
ـراءات صغيـ ً
ـرة ،إال أن إجــراءات مثــل تشــجيع األمهــات واألهــايل
أولئــك األشــخاص .مــع أنهــا تبــدو إجـ ٍ
كل مــن النســاء والرجــال
عــى إدخــال بناتهــم باإلضافــة إىل أبنائهــم إىل المــدارس ،وضمــان وجــود ٍ
يف المناصــب التعليميــة والقياديــة ،وتشــجيع المتعلميــن ذكــورًا وإناثًــا عــى التفاعــل ،أو العمــل مــع
المعلميــن لضمــان أنهــم يعاملــون المتعلميــن ذكــورًا وإناثًــا بالعــدل والمســاواة ،يه أمــور يمكــن أن
تكــون جميعهــا خطــوات نحــو المســاواة بيــن الجنســين.
ً
ممكنــة يف
لــن تكــون كل اســتراتيجية جــرى اقتراحهــا يف هــذه المذكــرة التوجيهيّــة ذات صلــ ٍة أو
ٌ
كل موقــف ،ولكــن العديــد منهــا ســتكون كذلــك .إن هــذه المذكــرة التوجيهيّــة يه عبــارة عــن تذكيــر
للتفكيــر يف كيفيــة إمكانيــة تطبيــق العدســة الجندريــة عــى أي ناحي ـ ٍة مــن نواحــي التعليــم ويقـ ّ
ـدم
ً
ُُ
ـج فاعل ـ ٍة ومســتند ٍة إىل األدلــة اســتخدمها المربــون يف عــدة ســياقات.
أمثلــة عــن نهـ ٍ
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.1

استراتيجيات للمشاركة والتنسيق
والتحليل المرايع للنوع اإلجتمايع

 1.1المشاركة
معاييــر الحــد األدىن مــن آيــي" المعيــار األســايس :المشــاركة المجتمعيــة ،المعيــار األول:
المشــاركة

ما يه المشاركة؟
تشــيرُ المشــاركة إىل انخــراط الشــخص يف وتأثيــره عــى العمليــات والقــرارات واألنشــطة .والمشـ ُ
ـاركة
15
يه حـ ٌ
ـق للجميــع ويه أسـ ٌ
ـاس للعمــل مــع المجتمعــات وتطويــر البرامــج.
•وتتنــوع المشــاركة ً
وفقــا للقــدرات المتطــورة .ويمكــن لجميــع المجموعــات بمــن فيهــا البالغــون
ـرق
واألطفــال والشــبابّ واألشــخاص ذوو اإلعاقــة وأفــراد الفئــات المســتضعفة ،المشــاركة بطـ ٍ
شـ ّـى منــذ عمــر ٍ ُمبكــر .ويجــب أال تُحــرم أي جماعـ ٍة مــن النــاس فــرص المشــاركة بســبب صعوبــة
الوصــول إىل هــؤالء النــاس أو صعوبــة العمــل معهــم.
•والمشــاركة يه أم ـر ٌ تطــويع .إذ يُــدىع النــاس ويُشـ ّ َ
ـجعون عــى المشــاركة ولكــن ال يُكرَهــون
عليهــا أو يُتالعــب بهــم ألجلهــا.
ً
نطاقــا مــن األنشــطة والن ّ ُهــج .تتضمــن األدوار الســلبية االســتفادة مــن
•وقــد تشــمل المشــاركة
الخدمــات والمشــاركة بالمــوارد الماديــة وقبــول القــرارات الــي يتخذهــا اآلخــرون وطلــب
االستشــارة بحـ ٍد أدىن .وتتضمــن األمثلــة عــى المشــاركة اإليجابيــة المشــاركة بالوقــت واالنخراط
مباشـ ً
ـرة يف اتخــاذ القــرارات وتخطيــط وتنفيــذ األنشــطة التعليميــة.

لماذا تعتبر المشاركة ذات أهمية؟
عندمــا يشــارك جميــع أولئــك المتأثريــن باألزمــة يف تصميــم وتطبيــق ومراقبــة وتقويــم وضــع الخطط
التعليميــة ،فهــذا يســاعد عــى جعــل وضــع الخطــط أكثــر قابليـ ٍة للمســاءلة أمــام المجتمعــات الــي
يُقصــد للخطــط خدمتهــا 16.إن الحــوار المباشــر مــع القيــادة مــن قبــل الفتيــات والفتيــان والنســاء
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والرجــال يســاعد عــى ضمــان أن احتياجــات وحقــوق جميــع الجماعــات تجــري معالجتهــا يف
المجتمعــات المتأثــرة.
ويمكــن للمشــاركة أن تمكّــن األفــراد والمجتمعــات مــن العمــل بمفردهــا وتعزيــز االكتفــاء الــذايت
ً
ـتدامة أكثــر .كمــا يمكنهــا أن تمنــح الفاعليــن يف المجــال اإلنســاين فه ًمــا أكثــر
وجعــل التدخــات مسـ
ً
ـمولية للســياق بمــا يف ذلــك المعتقــدات الثقافيــة والممارســات أو مخاطــر العنــف القائــم عــى
شـ
ّ
أســاس النــوع االجتمــايع ويمكنهــم مــن تصميــم البرامــج بنــاءً عــى ذلــك.
إن إشــراك الفتيــات والنســاء يف تقويــم وتصميــم وتقديــم البرامــج التعليميــة يمكّــن مــن الوصــول إىل
فهــمٍ أعمــق للحواجــز الــي تمنــع الفتيــات مــن الحضــور والمشــاركة باإلضافــة إىل فهــم الطــرق الــي
ً
ـتجابة للجنــدر.
يمكــن مــن خاللهــا أن تصبــح األماكــن التعليميــة أكثــر اسـ
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دراسة حالة 1.1
المراهقات يف األزمة يبدين آراءهن :حوض بحيرة تشاد وجنوب السودان وبنغالديش
المراهقــات يف األزمــة هــو عبــارةٌ عــن خطــة مشــروع بحــي دويل يركــز عــى أصــوات وتجارب
ً
وهشاشــة يف العالــم :جنــوب الســودان
الفتيــات يف ثالثــ ٍة مــن المواقــع األكثــر اضطرابًــا
وحــوض بحيــرة تشــاد ومخيمــات الجــي الروهينغــا يف بنغالديــش .كان أحــد الهمــوم
األساســية لــدى الفتيــات قلــة الوصــول إىل التعليــم الجيــد .إن الخــوف هــو أحــد العوامــل الــي
تبقيهــن يف المنــزل ،باإلضافــة إىل قلــة أو بُعــد المــدراس أو المراكــز التدريبيــة أو أنهــن أضعــن
الكثيــر مــن مراحــل التعليــم حــى أنهــن صــرن يعانيــن حــى يلحقــن بالركــب .كمــا أن الفقــر
العائــي يعتبــر عامـ ًـا .إذ أخبــرت إحــدى المجموعــات الباحثيــن" :أن إحــدى الفتيــات الــايت
لــم تكــن تملــك األجــور المدرســية قــد نصحتهــا صديقاتهــا بــأن تقيــم عالقـ ًـة مــع الرجــال حــى
تحصــل عــى األجــور المدرســية ".ويف العديــد مــن الحــاالت فــإن صعوبــات وصــول الفتيــات
ً
انخفاضــا كبيـرًا يف
إىل التعليــم كانــت قبــل األزمــة .إذ تنخفــض معــدالت الحضــور المــدريس
ســن  15عا ًمــا وتتصــادف مــع زيــاد ٍة يف معــدالت الــزواج والحمــل المبكريــن.
يف جنــوب الســودان تتســبب األعمــال المنزليــة اليوميــة للعديــد مــن الفتيــات بإضاعــة
واجباتهــن المدرســية" :أشــد مــا أقلــق منــه هــو أال يتبــى لــدي الوقــت الــكايف للمراجعــة ألنين
لــدي الكثيــر مــن العمــل يف المنــزل وقــد ينتهــي يب األمــر أن أرســب يف امتحانايت"(فتــاة17 ،
عا ًمــا ،جنــوب الســودان).
يف حــوض بحيــرة تشــاد  25بالمئــة مــن المراهقــات خــارج المدرســة قمــن بإلقــاء اللــوم
ً
أيضــا عــى المســؤوليات المنزليــة يف إبقائهــن خــارج التعليــم ،إضافـ ًـة إىل  21بالمئــة أخريــات
ُقلــن بأنهــن لــم يســتطعن تأميــن أجــوره .وطلبــت الفتيــات مــن الباحثيــن"“ :أخبــروا أبوينــا أن
المدرســة مهمــة" (فتــاة 13 ،عا ًمــا ،حــوض بحيــرة تشــاد).
والمراهقــات مــن مجتمــع الروهينغــا يف بنغالديــش ال تســنح لهــن الفرصــة دائ ًمــا يف حضــور
المدرســة مــع أنهــن يحرصــن عــى ذلــك" .غالبًــا مــا يقــول النــاس يف منطقتنــا أن الفتيــات
لســن بحاج ـ ٍة إىل التعليــم .يعتقــدون أنــه ينبــي عــى الفتيــات البقــاء يف المنــزل".
(فتاةٌ من الروهينغا 13 ،عامًا ،بنغالديش).
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من يجب أن يشارك؟
غالبًــا مــا تعتمــد فــرق الطــوارئ عــى قــادة المجتمعــات مــن الذكــور عنــد جمــع المعلومــات وذلــك
بســبب القيــود الزمنيــة والمســائل األمنيــة والقيــود الثقافيــة بخصــوص حركــة وأصــوات النســاء مــن
ـباب أخــرى .ولكــن جميــع النــاس الذين ســيتأثرون بالتدخــل التعليمــي مخولون بالمشــاركة يف
بيــن أسـ ٍ
تخطيــط وتطبيــق األنشــطة :الفتيــات والفتيــان والنســاء والرجــال ،بمــن فيهــم األشــخاص ذوو اإلعاقــة
ـات مختلف ـ ٍة اقتصاديًــا وعرقيًــا ومــن المجتمعــات المضيفــة ومجتمعــات
واألشــخاص مــن خلفيـ ٍ
الالجئيــن.
بمــن فيهــم األطفــال واليافعــون مــن المتعلميــن وغيــر المتعلميــن وهــو أمــر ٌ جوهــري ٌ ً
أيضــا .إن
ـاش معهــم حــول األســباب المتعلقــة بالجنــدر وراء إشــراكهم أو اســتبعادهم مــن التعليــم
إجــراء نقـ ٍ
واستكشــاف األســباب وراء عــدم مشــاركتهم وتعلمهــم أو تحقيــق تقــدمٍ للوصــول إىل أفضــل
قدراتهــم ،مــن شــأنه أن يســلّط الضــوء عــى أنــواع الدعــم الــذي يحتاجونــه .ومــن األمثلــة عــى
النشــاطات ،البطاقــة "المفقــودة" ويه متوفــرة يف ملحــق  3ويمكـ ُ
ـن اســتخدامها مــع المتعلميــن
لتحديــد الفتيــان والفتيــات غيــر القادرين/القــادرات عــى حضــور المــدارس ولمــاذا.

دراسة حالة 1.2
مشاركة المجتمعات يف التعليم :باكستان
تســتخدم منظمــة الحــق يف اللعــب الباكســتانية منهجًــا تعليميًــا تجريبيًــا قائمًــا عــى
اللعــب لتعليــم األطفــال والشــباب .تـ ُ
ـدرب المنظمــة أعضــاء المجتمــع المحــي ألن يصبحــوا
متدربيــن ،وقــد تعاملــت مــع التحديــات الــي تواجههــا الفتيــات يف الحصــول عــى التعليــم
عــن طريــق إشــراك المجتمعــات بشــكل ّ
فعــال يف الحــوار بخصــوص أهميــة تعليــم الفتيــات.
لقــد وجهــوا الدعــوة إىل األمهــات للحضــور إىل المدرســة ونظمتهــن يف مجموعــات لزيــادة
التوعيــة بشــأن التحديــات الــي تواجههــا الفتيــات وكيفيــة معالجتهــا .وقــد شــارك ً
أيضــا اآلبــاء
الذيــن بدورهــم شــجعوا آبــاء آخريــن ممــا ّ
أدى ذلــك إىل التأثيــر اإليجــايب المتتــايل .ونتيجــة
لذلــك ،ارتفــع عــدد حضــور الفتيــات يف المــدارس والمخيمــات الــي نظمتهــا منظمــة الحــق
ُ
تمثــل الفتيــات
يف اللعــب ،وشــارك أوليــاء األمــور بشــكل أكبــر يف تعزيــز تعليــم الفتيــات.
اللــوايت تأثــرن بمنظمــة الحــق يف اللعــب الباكســتانية مــا نســبته أكثــر مــن  50يف المائــة مــن
أصــل  170000مــن األطفــال والشــباب.
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كيف ينبيغ أن تحدث المشاركة؟
يجــب أن تشــرح طلبــات المشــاركة بوضــوح مــا تــم طلبــه ولمــاذا يتــم البحــث عــن مجموعــات
معينــة (مثــل األمهــات الشــابات أو المقاتليــن الســابقين مــن الذكــور المراهقيــن) .ينبــي أن يكــون
واض ً
حــا للمجتمعــات واألفــراد كيــف ســيجري اســتخدام المعلومــات ،جنبًــا إىل جنــب مــع إجــراءات
ُ
المتابعــة الــي ســيتعين اتخاذهــا .يجــب أن يفهــم المشــاركون أنــه ليــس لزا ًمــا عليهــم المشــاركة يف
النشــاطات ،وأنهــم قــادرون عــى إعطــاء المعلومــات بــكل حريــة وســرية ،وأن يكونــوا عــى درايــة تامــة
بأيــة أخطــار أو مضايقــات مرتبطــة بالمشــاركة.
يجــب إجــراء مشــاورات يف طريقــة ال تحـ ُ
ـدث مخاطــر عــى ســامة المشــاركين — مثـ ًـا ،عــن طريــق
التســبب يف عنــف جســدي مــن قبــل شــريك حميــم أو قريــب مــن الذكــور ر ًدا عــى مناقشــة مواضيــع
محظــورة مثــل العنــف المرتكــز عــى النــوع اإلجتمــايع .واألهــم مــن ذلــك ،يجــب أن يكــون مبــدأ
"غيــر مــؤذ" ً
وفقــا للميثــاق اإلنســاين يف الطليعــة بحيــث يتــم بدقــة تقويــم أي نشــاط قــد يع ـرّض
األطفــال أو أوليــاء أمورهــم والمجتمعــات إىل الخطــر قبــل مباشــرة العمــل بــه (أنظــر المربــع أدنــاه
للمزيــد عــن مبــدأ "غيــر مــؤذ").
يعتبــر الحــرص الفائــق للوصــول إىل المجموعــات المهمشــة أمــرًا مهمًــا .يمكــن أن تشــمل
المجموعــات المهمشــة الفتيــات المراهقــات ،والفتيــان والفتيــات غيــر المرافقيــن ألوليــاء أمورهــم،
واألشــخاص مــن أقليــات إثنيــة أو دينيــة ،والنســاء والفتيــات الناجيــات مــن االغتصــاب أو االســتغالل
الجنــي ،وغيرهــا (أنظــر التوجيهيــة الخاصــة باللجنــة الدائمــة المشــتركة بيــن الــوكاالت لدمــج
العنــف القائــم عــى أســاس النــوع االجتمــايع يف العمــل اإلنســاين إلمكانيــة وجــود مجموعــات
ُ
يمكــن لمجموعــات المجتمــع المحليــة مثــل منظمــات النســاء
مســتضعفة ومســتبعدة أكثــر).
والرجــال ،وكبــار الســن مــن الذكــور واإلنــاث والنســاء والرجــال المحترمــات /المحترميــن مــن
المجتمــع ،والقــادة الدينييــن والمنظمــات الدينيــة والمجموعــات الشــبابية ،ومنظمــات المعوقيــن
الوصــول إىل أعضــاء المجتمــع المهمشــين.

غير مؤذ
يوجــه مبــدأ "غيــر مــؤذ" عمــل المؤسســات يف حــاالت النــزاع ويذكّــر الــوكاالت اإلنســانية
لضمــان أن اســتجابتهم ال تزيــد مــن تعــرّص النــاس للخطــر أو تقلّــل مــن شــأن قــدرات
المجتمعــات الخاصــة لبنــاء الســام وإعــادة البنــاء .يعتبــرُ مبــدأ "غيــر مــؤذ" أســاس مبــدأ
الحمايــة رقــم  1يف مشــروع مؤسســة إســفير  :تفــادي تعــرض النــاس لمزيــ ٍد مــن األذى
كنتيجــة لتصرفاتــك ضمــن الحــد األدىن للمعاييــر بشــأن االســتجابة اإلنســانية المســتندة إىل
الميثــاق اإلنســاين .إنــه مهــم بالنســبة إىل التعليــم المــرايع لظــروف النــزاع.
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تتضمــن مراحــل الدخــول للمشــاركة تقويمــات حاجــات االســتجابة الجندرية17وإشــراك المجموعــات
المحليــة والشــبكات بمــا فيهــا المجموعــات الشــبابية ورابطــات أوليــاء األمــور والمعلميــن ولجــان
إدارة المدرســة .قــد تســاعد هــذه المجموعــات يف تحديــد العوائــق والحلــول أمــام المشــاركة
يف التعليــم وبنــاء النشــاطات التعليميــة غيــر النظاميــة وإجــراء حمــات تعليميــة الــي تعــزز تعليــم
الفتيــات يف المجتمعــات المتضــررة .مــن المهــم ً
أيضــا ضمــان أن التدريبــات واالجتماعــات متاحــة
للمشــاركين مــن الذكــور واإلنــاث عــى حـ ٍد ســواء عــن طريــق تحديــد مواعيدهــا يف أوقــات مناســبة،
وتوفيــر دار لرعايــة األطفــال يف الموقــع ،وتوفيــر وســائل نقــل آمنــة ومجانيــة واســتخدام تقنيــات
تهيئــة لالســتجابة الجندريــة الــي تكفـ ُـل أن لــدى الجميــع الفرصــة للمشــاركة.
ُ
ً
ـكل فعــال يف تصميــم
يمكــن أن تحــدث المشــاركة أيضــا عــن طريــق إشــراك أعضــاء المجتمــع بشـ ٍ
البرنامــج وتقديمــه عــى أســاس تطــويع أو توظيــي .عــى ســبيل المثــال ،قــد شــجعت منظمــة
الحــق يف اللعــب بقــوة أوليــاء األمــور عــى زيــارة المــدارس ومناقشــة العوائــق الــي تواجــه الفتيــات
يف التعليــم (انظــر دراســة الحالــة  .)1.2قــد عينــت منظمــة الخدمــة الجامعيــة العالميــة يف
كنــدا مروجــي العمــل واألنشــطة المجتمعيــة يف كينيــا لتوســيع نطــاق دعــم تعليــم الفتيــات بيــن
مجتمعــات الالجئيــن والنازحيــن (أنظــر دراســة الحالــة  .)1.3يف جنــوب الســودان ،قامــت أمانــة
صنــدوق التعليــم األفريــي ووزارة التعليــم بحشــد األمهــات يف المــدارس لدعــم الفتيــات يف
المــدارس والعمــل كمؤيــدات.
يتضمــن دليــل مجموعــة التعليــم نحــو تقويمــات حاجــات التعليــم يف حــاالت الطــوارئ إرشــادات
حــول االعتبــارات األخالقيــة عنــد إجــراء البحــوث الــي تشــمل األطفــال.
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دراسة الحالة 1.3
تجنيد المجتمع من أجل تعليم الفتيات يف مجتمعات الالجئين :كينيا
وجــدت دراســة أجريــت عــام  2013شــملت األســر يف مجتمعــات الالجئيــن والمضيفــة يف
شــمال كينيــا أن  1.7يف المائــة فقــط اعتقــدوا أن لــدى التعليــم إمكانيــة مســاعدة الفتيــات
إلحــراز حيــاة أفضــل ألنفســهن .يتحــدى مشــروع إنصــاف التعليــم يف كينيــا التابــع لمنظمــة
الخدمــة الجامعيــة
العالميــة يف كنــدا مثــل
المعتقــدات
هــذه
الســلبية مــن خــال
مشــاركة المجتمــع
ُ
تضــم 52
وبنــاء شــبكة
ً
شــخصا مــن مروجــي
واألنشــطة
العمــل
المجتمعيــة معظمهم
المســتفيدين
مــن
الســابقين يف مشــروع
إنصــاف التعليــم يف
كينيــا التابــع لمنظمــة الخدمــة الجامعيــة العالميــة يف كنــدا .إنهــم موظفــون بــدوام كامــل
ويتقاضــون راتبًــا ويعملــون لســد الثغــرات بيــن المدرســة والمنــزل والمجتمــع عــن طريــق
التحــدث إىل األســر عــن دعــم تعليــم بناتهــم .إنهــم مدربــون للعمــل مــع رجــال الديــن
ُ
يعمــل مشــروع
والقــادة السياســيين المحلييــن وتشــجيعهم لمناصــرة تعليــم الفتيــات.
ً
إنصــاف التعليــم يف كينيــا التابــع لمنظمــة الخدمــة الجامعيــة العالميــة يف كنــدا أيضــا
مــع الالجئــات الشــابات اللــوايت أعيـ ُ
ـد توطينهــن يف كنــدا لمتابعــة دراســتهن العاليــة .عــن
طريــق عودتهــن إىل المخيمــات لمشــاركة قصصهــن ورحلــة تعليمهــن ،إنهــن يمثلــن قــدوات
بالنســبة إىل الفتيــات ويســاعدن يف إقنــاع أوليــاء األمــور أن التعليــم يمكنــه أن يغيــر حيــاة
النســاء الشــابات .يف منتصــف المشــروع ،كانــت هنــاك فعـ ًـا زيــادة يف عــدد أوليــاء األمــور
تبلــغ  13يف المائــة ممــن آمنــوا بقــوة إحــداث التغييــر لتعليــم الفتيــات.
مروجــو العمــل واألنشــطة التابعيــن لمشــروع إنصــاف التعليــم يف كينيــا التابــع لمنظمــة
الخدمــة الجامعيــة العالميــة يف كنــدا مــن مخيــم الالجئيــن يف مدينــة داداب الكينيــة.
(صورة تنسب إىل :لورانسو موشا)
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 1.2التنسيق
الحد األدىن للمعايير من "آيين" ،المعايير التأسيسية :التنسيق والمعيار رقم  :1التنسيق

لماذا ُ
يعد التنسيق مهمًا؟
ُ
يعــد التنســيق أمــرًا مهمًــا لتقديــم التعليــم بفعاليــة يف حالــة األزمــات .تتطلــب معالجــة األبعــاد
الجندريــة يف التعليــم يف حــاالت الطــوارئ تخطيــط مشــترك وتبــادل المعلومــات والتعــاون عــى
التصميــم واالســتجابة وتقديــم الخدمــة مــع جهــات عاملــة متعــددة (انظــر الجــدول حــول أمثلــة
للتعــاون المشــترك بيــن القطاعــات يف قطــاع التعليــم يف نهايــة هــذا القســم).

ما يه آليات التنسيق الموجودة؟
تعتبــرُ الســلطات التعليميــة الحكوميــة يه المســؤولة عــن اســتيفاء الحــق نحــو التعليــم وعليهــا
تــويل الــدور القيــادي المثــايل يف اســتجابة التعليــم ،بمــا فيهــا عقــد وقيــادة آليــات التنســيق مــع غيــر
أصحــاب الشــأن التعليميــة .عندمــا تفتقــر الســلطات التعليميــة إىل القــدرة أو الشــرعية ،قــد يتــم
تســليم القيــادة عــن طريــق اتفاقيــة إمــا إىل مجموعــة تنســيق موجــودة مثــل مجموعــة التعليــم
المحــي (ويه مســؤولة عــن تنفيــذ خطــة قطــاع التعليــم الحاليــة) أو ،يف حالــة تــم تفعيــل نظــام
المجموعــة التابعــة للجنــة الدائمــة المشــتركة بيــن الــوكاالت ،يجــب أن يتــم تأســيس مجموعــة
تعليــم يف المشــاورات المباشــرة مــع وزارة التعليــم.
ُ
تعــد مجموعــة
يعتبــرُ النــوع اإلجتمــايع قضيــة متقاطعــة يف نهــج المجموعــة .حيــث تعمــل،
التعليــم بمثابــة آليــة تنســيق أساســية يف تحديــد واســتجابة إىل الحاجــات التعليميــة .للحصــول عــى
المزيــد مــن المعلومــات ،انظــر مجموعــة التعليــم العالميــة .
عــى المســتوى العالمــي ،تشــترك اليونســيف ومنظمــة إنقــاذ األطفــال يف قيــادة المجموعــة .عــى
ّ
الخاصــة بالبلــد ســوي ّ ًة ،عــى
مســتوى بل ـ ٍد مــا ،تتشــارك هــذه الــوكاالت القيــادة مــع وزارة التعليــم
الرغــم مــن كــون القيــادة قــد تختلــف .أعضــاء المجموعــة يه وكاالت ذات خبرة وتفويض لالســتجابة
المنظمــات غيــر الحكوميّــة الوطنيّــة والدوليّــةّ ،
ّ
اإلنســانيّة ضمــن ّ
منظمــات
قطــاع التعليــم ،مثــل
ّ
ّ
المجتمــع الــدويل ،وكاالت األمــم المتحــدة والهيئــات الوطنيّــة مثــل نقابــات الطــاب والمعلميــن.
ال ينطبــق أســلوب المجموعــة عــى حــاالت الالجئيــن ،فالمفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة
لشــؤون الالجئيــن (ُ )UNHCRم ّ
فوضــة للعمــل مــع الحكومــات ال ُمضيفــة لتنســيق اســتجابة التعليــم
ّ
ّ
ّ
ّ
ُ
مــن خــال مجموعــات التنســيق القطاعيــة .فيمــا يُســمى "المواقــف المختلطــة" حيــث تتضمــن
المجموعــات موضــع االهتمــام اإلنســاين النازحيــن والالجئيــن والمجموعــات األخــرى ال ُمتأثّــرة يف
الموقــع الجغــرايف نفســه ،ســيتم اســتخدام مجموعــات اللجنــة الدائمــة المشــتركة بيــن وكاالت
األمــم المتحــدة أو قطاعــات المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن .اإلرشــاد ُم ّ
توفــر
يف مالحظــة المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئين-مكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق
الشــؤون اإلنســانية ( )OCHA-UNHCRحــول المواقــف ال ُمختلطــة :التنســيق العمــي.
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ما هو التنسيق المرايع للجندر؟
ّ
يتضمن التنسيق المرايع للنوع االجتمايع ضمن ّ
قطاع التعليم ما ييل:
قد
•نقطــة تركيــز تتعلــق بالنــوع االجتمــايع ضمــن مجموعــة التعليــم أو المجموعــة ّ
القطاعيّــة.
عــى الرغــم مــن أن جميــع الشــركاء عليهــم أخــذ قضايــا النــوع اإلجتمــايع بعيــن االعتبــار ،إال أنّ
القيــادة ُم ّ
همــة وقــادرة عــى المســاعدة عــى ضمــان كــون قضايــا النــوع اإلجتمايع يتــم التعامل
ـكل منهجــيّ ضمــن عمليّــات التنســيق .يمكــن أن تكــون نقطــة التركيــز ذات الصلــة
معهــا بشـ ٍ
ّ
ّ
ّ
ً
ً
ّ
ً
بالنــوع اإلجتمــايع ممثــا عــن منظمــة تمتلــك تاريخــا طويــا وقويًــا فيمــا يتعلــق بالمشــاكل
المتعلّقــة بالنــوع اإلجتمــايع ،وقــد تكــون تعمــل ســوي ّ ًة مــع أحــد النظــراء التّابعيــن لحكومــة
وطنيّــة .قــد تقـرّر نقطــة (نقــاط) التركيــز تكويــن مجموعــة عمــل فرعيّــة حــول النــوع اإلجتمــايع
لدعــم تحليــل النــوع اإلجتمــايع وضمــان كــون القضايــا ال ُمتعلّقــة بالنــوع اإلجتمــايع تعالــج
مــن خــال كل نشــاطات المجموعــة .يف حــاالت الطــوارئ ال ُم ّ
عقــدة أو واســعة النطــاق ،عـ ً
ـادة
نســق اإلنســاين وكل
مــا يتــم تعييــن خبيــر هويــة جنســية مشــترك مــا بيــن الــوكاالت لدعــم ال ُم ِّ
المجموعــات لضمــان تنســيق أفضــل وإدمــاج للهويــة الجنســية .يجــب عــى نقطــة التركيــز
التعليميــة ذات الصلــة بالجنــدر طلــب ّ
الدعــم مــن خبيــر الجنــدر المشــترك مــا بيــن الــوكاالت
ّ
الصحــة ،والتدبيــر الصحــي للــدورة
هــذا ونقــاط التركيــز األخــرى ذات العالقــة بمــا يف ذلــك
الشــهريّة ( ،)MHMالميــاه والصــرف والنظافــة الصحيــة وحمايــة الطفــل .وقــد قــام مشــروع
القــدرة االحتياطيــة المتعلقــة بقضايــا الجنــدر ( )GenCapبإنتــاج فيديــو ُمفيــد حــول العمــل مــع
نقــاط التركيــز ذات الصلــة بالجنــدر مــا بيــن ّ
القطاعــات.
•المشــاركة يف مجموعــات العمــل أو النشــاطات ذات الصلــة بالنــوع االجتمــايع مــا بيــن
ّ
القطاعــات :يف ســياق أزمــة حيثمــا يكــون قــد تــم إنشــاء مجموعــة عمــل أو شــبكة ذات صلــة
ّ
القطاعــات بالفعــل ،يجــب عــى ممثــي التعليــم ضمــان تمثيــل ّ
بالجنــدر مــا بيــن ّ
القطــاع أو
بشــكل منهجــيّ  .حيــث ال توجــد شــبكات عمــل خاصــة بالجنــدر ،يجــب عــى
المجموعــة
ٍ
ّ
ممثــي التعليــم أن يأخــذوا بعيــن االعتبــار إثــارة قضيــة الجنــدر يف االجتماعــات األخــرى مــا بيــن
ّ
القطاعــات ،وأن يدعــوا إىل عمــل ُم ّ
نســق بيــن القطاعــات فيمــا يتعلّــق بالجنــدر.
ٍ
•يحتــاج التعليــم المشــترك إىل التقييــم وســيجمع معلومــات ُمصنّفــة بحســب الســن والجنــس
كمــا ســيقوم بتعريــف ديناميّــة القــوة المحليّــة واألعــراف وال ُمعتقــدات واالتّجاهــات الــي
تحـ ّ
ـدد شــكل عالقــات التعليــم والوصــول إليــه واالســتمرار بــه وإكمالــه .فهــو يطــرح أســئلة تــرايع
ّ
الخاصــة بالســياق وذلــك بغــرض إعــام اســتجابة
الهــوة الجنســية تحددهــا ديناميّــة الجنــدر
إنســانيّة متجاوبــة مــع الجنــدر.
ّ
والقطاعــات:
•يتــم تعميــم واســتهداف قضايــا النــوع االجتمــايع عبــر خطــط المجموعــات
ّ
تتضمــن االســتجابة
التخطيــط االســتراتيجي والبرنامجــي للقطــاع متجــاوب مــع الجنــدر .قــد
اإلنســانيّة تعميمــا للهويــة الجنســية عبــر أنشــطة التعليــم العــام (مثــل برامــج العــودة إىل
المــدارس الــي تســتهدف ّ ً
كل مــن الفتيــات والفتيــة) أو األنشــطة ال ُمســتهدفة الــي يكــون فيهــا
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الهــدف ال ُمحـ ّ
ـدد هــو ُمعالجــة عــدم المســاواة بيــن الجنســين (مثــل عمليّــات تحويــل المــال
لطالبــات المــدارس اإلعداديّــة مــن اإلنــاث) .إلقــاء نظــرة عــى ورقــة نصائــح تدابيــر المســاواة بيــن
ّ
الخاصــة باللجنــة الدائمــة المشــتركة بيــن وكاالت األمــم المتحــدة وذلــك
الجنســين يف التعليــم
ّ
ُ
مــن أجــل اإلرشــاد فيمــا يتعلــق بالتعميــم مقابــل النشــاط المســتهدف.
ّ ُ
ـكل صريــح :نيّــة معالجــة عــدم المســاواة
•تتضمــن مقترحــات التمويــل النــوع االجتمــايع بشـ ٍ
ّ
ّ
ّ
ُ
ُ
ُ
َ
ـدد
بيــن الجنســين مذكــورة يف المقترحــات .يف االلتماســات اإلنســانية المنســقة ،اســتخدام محـ ِ
الجنــدر والعمــر الخــاص باللجنــة الدائمــة المشــتركة بيــن وكاالت األمــم المتّحــدة هــو أمــر ٌ
إلزامــي (انظــر أدنــاه) .كذلــك األمــر ،يجــب عــى ُممثّــي التعليــم أخــذ طلــب التمويــل للتنســيق
ّ
الخاصــة بهــم.
فيمــا يخــص قضايــا الجنــدر بعيــن االعتبــار يف التماســات التمويــل
بشــكل خــاص :تأخــذ
•تنظــر تماريــن مراقبــة األداء والــدروس الــي تــم تعلمهــا إىل الجنــدر
ٍ
المجموعــات ومجموعــات التنســيق األخــرى عــى عاتقهــا عمليّــة المراجعــة بعــد ســنة مــن
فرصــا ّ
التشــغيل أو عنــد التعطيــل .تمثّــل فتــرات إعمــال النظــر هــذه ً
هامــة لــكل الشــركاء ليأخــذوا
ســويّة بعيــن االعتبــار الكيفيّــة الــي تمــت معالجــة ديناميّــات الجنــدر بهــا ضمــن االســتجابة،
ُ
وليُعملــوا النظــر يف الممارســات الواعــدة أو الــدروس الــي تــم تعل ّمهــا .وحـ ّـى لــو لــم يتــم القيــام
ُ
بعمليّــة مراجعــة كاملــة ،يمكــن تضميــن التركيــز الــدوري عــى دروس الجنــدر الــي تــم تعل ّمهــا
والممارســات الجيّــدة يف اجتماعــات التنســيق المنتظمــة أو مراجعــات منتصــف العــام .يجــب
توثيــق النتائــج وعكســها يف االســتراتيجيات ال ُمســتقبليّة أو خطــط الطــوارئ.
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محــدد الجنــدر والعمــر الخــاص باللجنــة الدائمــة المشــتركة بيــن وكاالت األمــم
المتّحدة ()GAM
محــدد الجنــدر والعمــر الخــاص باللجنــة الدائمــة المشــتركة بيــن وكاالت األمــم المتّحــدة
( )GAMهــو أداة تســتخدم مقياسً ــا مــن الصفــر إىل األربعــة لتقديــر مــا إذا كان برنامــج إنســاين
ـاو مــن برنامــج ،وســواء
ســيضمن اســتفادة الفتيــات والفتيــة والنســاء والرجــال بشـ ٍ
ـكل متسـ ٍ
كان البرنامــج سيســاهم يف ّ
تقــدم المســاواة بيــن الجنســين بطريقــ ٍة أخــرى .وهــو ّ
يؤمــن
تقيي ًمــا أوتوماتيكيًّــا وموضوعيًّــا لنطــاق مــن المقاييــس مثــل البيانــات واالســتهداف والحمايــة
والتنســيق والشــفافيّة .يســاعد محــدد الجنــدر والعمــر الخــاص باللجنــة الدائمــة المشــتركة
بيــن وكاالت األمــم المتّحــدة ( )GAMالمتبرّعيــن عــى التعــرّف عــى برامــج متجاوبــة مــع
الجنــدر وتمويلهــا .محــدد الجنــدر والعمــر الخــاص باللجنــة الدائمــة المشــتركة بيــن وكاالت
األمــم المتّحــدة ( )GAMإلزامــي لــكل المشــاريع ال ُم ّ َ
تضمنــة يف االلتماســات اإلنســانيّة
ال ُم ّ َ
نســقة وآليــات التمويــل الــي يتــم اإلشــراف عليهــا مــن قبــل الفريــق القطــري للعمــل
ّ
ّ
اإلنســاين .يدعــم ُم ّ
نســقو األقســام (أو فــرق المجموعــات) الشــركاء ويضمنــون أنــه يتلقــون
ّ
اإلرشــاد لتصميــم ومراقبــة برامــج متجاوبــة مــع الجنــدر وأنهــم يكملــون عمليّــة محــدد
الجنــدر والعمــر الخــاص باللجنــة الدائمــة المشــتركة بيــن وكاالت األمــم المتّحــدة ()GAM
ويولّــدون ويفهمــون نتائجــه.
يســاعد محــدد الجنــدر والعمــر الخــاص باللجنــة الدائمــة المشــتركة بيــن وكاالت األمــم
المتّحــدة ( )GAMطواقــم البرمجــة والتنســيق واإلدارة اإلنســانيّة وال ُمتبرّعيــن عــى ّ
تعقــب
بشــكل
مــا إذا كان مشــروع مــا يتّبــع أســلوب ًا تعميميًّــا للهويــة الجنســية ويؤمــن للجميــع
ٍ
ُ
ـاو ،أو يســتخدم العمــل ال ُمســتهدف لمعالجــة التمييــز عــى أســاس الجنــدر والعوائــق.
متسـ ٍ
تعــي أداة تحديــد الجنــدر والعمــر نتيجـ ًـة أعــى عندمــا يكــون المشــروع قــادرًا عــى إظهــار
كــون الحاجــات واألدوار والديناميّــات المتعلّقــة بالعمــر والجنــدر تؤخــذا بعيــن االعتبــار ،وأن
ّ
ـكل
األنشــطة ت ّــم تصميمهــا بمــا يتناســب مــع ذلــك ،وأن المجموعــات المتأثــرة تســتفيد بشـ ٍ
عــادل وتؤثــر عــى المشــروع بإنصــاف.
االطالع عىل مزيد من المعلومات حول ُم ّ
بإمكانكم ّ
حدد الجندر والعمر هنا:
/https://iascgenderwithagemarker.com
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القطاعات يف ّ
مثال عىل التعاون ما بين ّ
قطاع التعليم
العمل سوي ًا يف سائر القطاعات
الحماية

•العمــل مــع شــركاء الحمايــة أو العنــف القائــم عــى الجنــس،
ّ
التدخــات
مجموعــات العمــل ،المجموعــات الفرعيــة حــول
المراعيــة للجنــدر للفتيــات والفتيــة غيــر المصحوبيــن والمفقوديــن
أو المفصوليــن واليتامــى ،والتعــرّف عــى مخــاوف الحمايــة داخــل
المدرســة وحولهــا ومراقبتهــا.
•تأســيس آليــات إحالــة وتقريــر آمنــة وســريّة ومتجاوبــة مــع الجنــدر
ـكل كامــل لمخــاوف تتعلــق بالحمايــة ،بمــا
ويمكــن الوصــول إليهــا بشـ ٍ
ّ
ُ
يف ذلــك العنــف واالســتغالل واإلســاءة .ضمــان كــون كل المتعلميــن
عــى درايــة بذلــك وإشــراكهم يف زيــادة الــويع.
•توفيــر التدريــب ،للمعلّميــن وغيرهــم مــن أصحــاب الشــأن يف مجــال
التعليــم ،يف مجــال حمايــة الطفولــة والوقايــة ،وذلــك مــع تركيــز ٍ عــى
المخاطــر المرتكــزة عــى الجنــدر.

•إنشــاء طــرق آمنــة للمــدارس للفتيــة والفتيــات .عــى ســبيل المثــال،
إنشــاء "مجموعــات مــي" لألطفــال؛ ومناصــرة تحســين األمــان
والوصــول إىل أنظمــة النقــل مــع الحكومــات المحليّــة؛ والربــط مــع
وكاالت إنفــاذ القانــون وممثــي العنــف القائــم عــى الجنــس اآلخريــن
للتعـرّف عــى أيّــة أخطــار قائمــة تتعلّــق بالعنــف القائــم عــى الجنــدر
يف المــدارس ( )SRGBVومعالجتهــا.
•يف المواقــع الــي ال يوجــد فيهــا خدمــات أو إحــاالت ّ
خاصــة بالعنــف
القائــم عــى الجنــس ،يمكــن تدريــب ممثّــي التعليــم باســتخدام
الدليــل الجيــي حــول كيفيّــة دعــم الناجيــن مــن العنــف القائــم عــى
أســاس النــوع االجتمــايع يف حــال عــدم ّ
توفــر ممثّــل عنــف قائــم عىل
الجنــس يف المنطقــة.
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الصحة

ّ
الصحــة فيمــا يتعلّــق بالفحــص
•التنســيق مــع قســم أو مجموعــة
ّ
الصحــي الــذي يــرايع الجنــدر والصديــق للشــباب (لألمــراض المنقولــة
جنســي ًا ،فيــروس نقــص المناعــة البشــري أتــش آي يف/متالزمــة
“األيــدز” ،إلــخ ،)...عمليــات التطعيــم والمعلومــات المنقــذة للحيــاة
حــول العنايــة الصحيّــة يف المحيــط التعليمــي .ضمــان كــون الفتيــة
والفتيــات غيــر القادريــن عــى الوصــول إىل التعليــم يحصلــون عــى
ّ
تدخــات الصحــة والحمايــة نفســها الــي يحصــل عليهــا األطفــال
القــادرون عــى الوصــول إىل التعليــم.

الدعم النفيس
االجتمايع

•التنســيق مــع مجموعــة الدعــم النفــي االجتمــايع أو نقطــة التركيــز
لضمــان أن تأخــذ عمليــات الدعــم النفــي االجتمــايع بعيــن االعتبــار
ّ
الخاصــة بالفتيــات
الحاجــات ال ُمختلفــة واســتراتيجيات التكيّــف
والفتيــة والنســاء والرجــال .يف حــاالت الطــوارئ واســعة النطــاق ،عـ ً
ـادة
مــا يكــون هنــاك مركــز التنســيق النفــي -االجتمــايع الــذي يعمــل
عبــر مجموعــات .يف حالــة عــدم توفــر مركــز تنســيق ،قــم بالعمــل
مباشــرة مــع زمالئــك يف مجــال الصحــة والوقايــة لضمــان التنســيق
بخصــوص هــذه المشــكلة .لتوجيهــات مفصلــة عليــك باالطــاع عــى
مذكــرة اآليــي حــول الدعــم النفــي االجتمــايع.

المياه والصرف

•العمــل مــع شــركاء الميــاه والصــرف مــن أجــل تقييــم احتياجــات
(مــع المجتمعــات ،والموظفيــن التربوييــن ،والمتعلميــن) والتصميــم
المــرايع للمنظــور المــرايع للجنــدر وإتاحــة الوصــول إىل مرافــق
الميــاه والصــرف للمتعلميــن واألســاتذة ،بمــا يف ذلــك لــوازم ومرافــق
إدارة نظافــة الــدورة الشــهرية؛ التأكــد مــن أن الذكــور واإلنــاث لديهــم
مهــارات المحافظــة عــى المرافــق وإصالحهــا.
•التأكــد مــن أن مرافــق ميــاه الشــرب والصــرف وخدماتهــا يســهل
الوصــول إليهــا ،باإلضافــة إىل التأكــد مــن أنهــا آمنــة ،ومراعيــة للجنــدر
يف المــدارس ومراكــز التعليــم الدائمــة والمؤقتــة.
•تقديــم جلســات توعيــة لموظــي التعليــم والمتعلميــن حــول
اســتخدام مرافــق الميــاه والصــرف المراعيــة للجنــدر (فعــى ســبيل
المثــال ضمــان اســتخدام هــذه المرافــق بشــكل مناســب ،وضمــان
الوصــول إليهــا).
•عمل أنشطة للترويج للنظافة الصحية يف المدارس.
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األمن الغذايئ
والتغذية

•العمــل مــع الشــركاء العامليــن يف مجــال األمــن الغــذايئ والتغذيــة
لضمــان الحصــول عــى التغذيــة المدرســية الشــاملة ،مــع إيــاء
اهتمــام خــاص لالحتياجــات المختلفــة للمتعلميــن مــن الذكــور
واإلنــاث لتشــجيع وتمكيــن المشــاركة يف فــرص التعليــم.

المأوى ،المساكن
والتعايف

•معالجــة إمكانيــة الوصــول ومخــاوف الســامة المتعلقــة بالعنــف
القائــم مــن حيــث الجنــس يف البنــاء المســتمر وإعــادة تأهيــل
المــدارس.

سبل المعيشة

•مشــاركة الشــركاء يف العمــل عــى ســبل كســب الــرزق للتعــرف عــى
الســوق المناســب وفــرص التدريــب المهنيــة الشــاملة للفتيــات والفتيان
عــى حــد ســواء .تحديــد أمثلــة يحتــذى بهــا تســاعد يف دعــم البرامــج.
•التنســيق مــع قطاعــات أو مجموعــات التعــايف المبكــر ،وســبل
المعيشــة ،والزراعــة لدعــم األســر المســتضعفة (مثــل األســر الــي
تعيلهــا أنــى شــابة عزبــاء) إليجــاد ســبل عيــش آمنــة وبديلــة ولتعزيــز
األمــن الغــذايئ والوصــول اآلمــن إىل وقــود الطهــي المناســب .هــذا
يمكــن أن يســاعد يف دعــم إمكانيــة الحصــول إىل التعليــم .سيســاعد
العمــل مــع هــذه الجهــات الفاعلــة يف عمليــات تقييــم الســوق الــي
تــرايع الديناميــات الجندريــة يف فــرص كســب الــرزق عــى ضمــان أن
يكــون التدريــب المهــي وثيــق الصلــة ومســتدام .مــن المهــم ً
أيضــا
إشــراك أطــراف العنــف القائــم مــن حيــث الجنــس والحمايــة يف مثــل
هــذه المناقشــات بالنظــر إىل العواقــب المحتملــة غيــر المقصــودة -
مثــل عنــف العشــير  -الــي يمكــن أن تحدثهــا هــذه البرامــج.

تنسيق وإدارة
المخيمات

•العمــل مــع شــركاء تنســيق وإدارة المخيمــات لتحديــد المناطــق
اآلمنــة ،والــي يمكــن الوصــول إليهــا ،وكذلــك المناطــق الــي يصعــب
الوصــول إليهــا ،والمناطــق الغيــر آمنــة داخــل المخيــم لبرامــج
التعليــم.
•تســهيل توزيــع اللــوازم الصحيــة عــى جميــع النســاء والفتيــات يف
ســن اإلنجــاب ،والتخطيــط ألنظمــة يمكــن الوصــول إليهــا لغســل
اللــوازم الصحيــة والتخلــص منهــا يف البيئــات التعليميــة الــي تتوافــق
مــع الحقــوق واالحتياجــات المذكــورة للنســاء والفتيــات.

خدمات دعم
العمليات
(االتصاالت)
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•حشــد دعــم الجهــات الفاعلــة يف مجــال االتصــاالت يف تطوير أنظمة
تحذيــر شــاملة يســهل الوصــول إليهــا لتخفيــف العنــف القائــم مــن
حيــث الجنــس يف البيئــات التعليميــة ( عــى ســبيل المثــال ،اســتخدام
الهواتــف المحمولــة وغيرهــا مــن التقنيــات لتفــادي االعتــداءات).

 1.3التقدير والرصد والتقييم
التقدير
المعايير الدنيا لـ “آيين” ،المعايير األساسية :التحليل ،المعيار رقم واحد :التقدير
قبــل التخطيــط لتدخــل تعليمــي يســتجيب للنــوع االجتمــايع ،مــن المهــم إجــراء تقييــم فيمــا يخــص
احتياجــات التعليــم .لذلــك يجــب ربــط هــذا التقييــم بــأي تحليــل قائــم أو مخطــط لقطــاع التعليــم
حيثمــا أمكــن ذلــك .وعــى نحــو مثــايل ،ستســهل مجموعــة التعليــم أو المجموعــة الــي تعمــل يف
القطــاع التعليمــي التنســيق بيــن الشــركاء لتجنــب االزدواجيــة.
يجــب أن تحــدد التقييمــات القــدرات التعليميــة ،والمــوارد ،ونقــاط الضعــف ،والثغــرات ،والتحديــات
الــي تدعــم الحــق يف التعليــم لجميــع الفئــات المتضــررة .التقييــم المــرايع للجنــدر:
•اســتخدم البيانــات الــي تــم جمعهــا مــن عــدة مصــادر ،مثــل مالحظــات الفصــل ،وبيانــات نظام
إدارة معلومــات التعليــم ،والمقابــات مــع مــدراء المــدارس ،وورش عمــل التقييــم المجتميع؛
•تحديد االحتياجات التعليمية للفتيات ،والفتيان ،والنساء ،والرجال؛
•السيع لفهم التغييرات يف أدوار الجندر وديناميات السلطة،
•تقييــم المخاطــر الــي تواجــه المتعلميــن مــن الذكــور واإلنــاث ،واألســاتذة ،وغيرهــم مــن
موظــي التعليــم يف بيئــات التعلــم؛ و
•معرفــة قــدرات مجموعــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس وغيرهــم مــن العامليــن يف التعليــم ،بمــا
يف ذلــك العامليــن يف وزارات التعليــم.
يجــب أن يســى التقييــم ً
أيضــا إىل تضميــن تحليل النــزاع لفهم أســبابه والجهات الفاعلــة ،ودينامياته،
مــع إيــاء اهتمــام خــاص للقضايــا الجندريــة .ســيؤكد ذلــك أن تخطيــط البرنامــج وتصميمه حساســين
للصــراع ويمكنهمــا المســاعدة يف تحديــد فــرص التدخــات للمســاهمة يف جهــود بنــاء الســام
ومعالجــة القضايــا الجندريــة ذات الصلــة.
إن تشــكيل فريــق التقييــم أمــر مهــم .ســتكون فــرق تقييــم الطــوارئ الــي تشــمل النســاء والرجــال،
والمشــاركة مــع الفتيــات والفتيــان والنســاء والرجــال مــن الســكان المتضرريــن يه األكثــر فعاليــة.
تقــدم مجموعــة التعليــم العالميــة ( )GECدليــل مجموعــة التعليــم للتعليــم يف حــاالت الطــوارئ
لتقييــم االحتياجــات إرشــادات شــاملة حــول أفضــل تقييمــات الحتياجــات التطبيــق ،بمــا يف ذلــك
األطــر وقوائــم المراجعــة الــي يمكــن تكييفهــا مــع الســياق < .دليل مجموعــة التعليم الســتراتيجيات
مجموعــة التعليــم هــو مصــدر آخــر مفيــد.
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دراسة الحالة 1.4
تقييم االحتياجات المشتركة السريعة :أزمة الجيئ الروهينغا
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تــم إجــراء تقييــم ســريع ومشــترك اســتجابة لالجــي الروهينغــا يف كوكــس بــازار ،يف
بنغالديــش ،يف ديســمبر  2017لتحديــد االحتياجــات التعليميــة وحمايــة الطفــل،
واألولويــات ،وقــدرات أوالد وبنــات الروهينغــا يف المخيمــات والمســتوطنات والمجتمــع
المضيــف ،لإلخبــار بخطــة االســتجابة المشــتركة للعــام  .2018شــملت المنهجيــة مالحظــات
مباشــرة داخليــة مــن الموقــع والمقابــات الــي أجريــت مــع المبلغيــن الرئيســيين .تــم طــرح
أســئلة حــول تنســيق (الجهــات الفاعلــة العاملــة يف مجــال التعليــم)؛ بيئــة الوصــول والتعلــم
(انقطــاع عــن التعليــم وعــدم الحضــور؛ الحواجــز الــي تحــول دون حصــول الفتيــات والفتيــان
الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن  18-4ســنة عــى التعليــم)؛ توفــر مســاحات للتعليــم؛ التدريــس
والتعلــم (األنشــطة األكثــر فائــدة لألطفــال)؛ واألســاتذة وغيرهــم مــن موظــي التعليــم
(توفــر المعلميــن المدربيــن ،ومســتويات تعليــم المعلميــن ،واألفضليــات يف دعــم تدريــب
المعلميــن) .بــرز الــزواج المبكــر ،واالتجــار باألطفــال ،والعنــف العائــي كتهديــدات رئيســية
لحمايــة الفتيــات ،يف حيــن أن مطالــب الفتيــان بالعمــل قيــدت وصولهــم إىل التعليــم .أبلغــت
التوصيــات الصــادرة عــن التقييــم الســريع والمشــترك االســتجابة الــي تبعتهــا.

المراقبة
المعايير الدنيا “آيين” ،المعايير األساسية :التحليل ،المعيار رقم  :3المراقبة
المراقبــة يه عمليــة مســتمرة تــزود أصحــاب المصلحــة بالتغذيــة الراجعــة المنتظمــة حــول التقــدم
المحــرز نحــو تحقيــق األهــداف والغايــات .يف حــاالت الطــوارئ ،ســرعان مــا تتغيــر األوضــاع ،لذلــك
يتطلــب األمــر مراقبــة مســتمرة ،وجمــع البيانــات ومراجعتهــا بانتظــام لتعميــق فهــم ديناميــات
الجندريــة وكيــف يمكــن تغييرهــا.
يجــب وضــع خــط أســاس حــول النــوع االجتمــايع والتعليــم يف وقــت مبكــر مــن االســتجابة،
باســتخدام البيانــات الــي تــم جمعهــا خــال التقييــم األويل .يمكــن اســتخدام هــذه البيانــات
المرجعيــة لعــرض النتائــج المتوقعــة ،وتقييــم التأثيــر عــى المجموعــات المختلفــة ،وقيــاس التقــدم
المحــرز مــع مــرور الوقــت .تتمثــل نقطــة االنطــاق يف التحقــق مــن مــدى مالئمــة خطــة قطــاع
التعليــم الحــايل وإطــار المراقبــة وبيانــات نظــام معلومــات اإلدارة التعليميــة.
يعكــس إطــار الرصــد والتقييــم المــرايع للمنظــور الجنــدري نتائــج محــددة ذات صلــة بالجنــدر تعالــج
الثغــرات والتحديــات الــي تــم تحديدهــا خــال مرحلــة التقييــم ،بمــا يف ذلــك وضــع أســاس للمعاييــر
االجتماعيــة .يجــب أن تتضمــن كل اســتجابة مخططــة بمــا يقابلهــا مــن مؤشــرات ونقــاط جمــع
البيانــات الرئيســية للمراقبــة المســتمرة للتدخــل .وسيســاعد ذلــك يف تحديــد مــا إذا كانــت تحتــاج
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إىل تعديــات مــن أجــل التأثيــر اإليجــايب مــن منظــور جنــدري وإلبالغهــا بأنشــطة التقييــم الرئيســية.
تهــدف أنشــطة الرصــد المفيــدة إىل قيــاس التغييــرات يف المعرفــة والمعتقــدات والمواقــف
والممارســات المتعلقــة بالمســاواة بيــن الجنســين ومراقبة مشــاركة الفتيــات والفتيان والنســاء والرجال
مــن خــال المؤشــرات الكميــة والنوعيــة وطــرق جمــع البيانــات .فعــى ســبيل المثــال ،واعتمــا ًدا عــى
طبيعــة التدخــل ،يمكــن تصميــم المؤشــرات لجمــع البيانــات حــول الممارســات المراعيــة للمنظــور
الجنــدري يف الفصــول الدراســية ،وشــعور الفتيــات والفتيــان باألمــان (عنــد الذهــاب إىل المدرســة
مثـ ًـا) أو مســتوى المســؤولية المشــتركة (مثــل األعمــال الروتينيــة داخــل الفصــل الــدرايس) يف البيئــة
المدرســية.
بيانــات مثــل االســتبيانات
يمكــن اســتخدام مجموعــة مــن التقنيــات منخفضــة التكلفــة لجمــع
ٍ
البســيطة الــي تُــدار قبــل وبعــد األنشــطة التدريبيّــة عــى مــدار فتــرة مســتدامة مــن الزمــن
ومجموعــات النقــاش المركــزة مــع المتعلميــن مــن الذكــور واإلنــاث والمالحظــات الصفيــة أو
التقييمــات التشــاركيّة.
مــن المهــم بنــاء قــدرة أعضــاء المجتمــع المتأثــر وال ُمتعلّميــن لجمــع وتحليــل المعلومــات ،بحيــث
يتمكّنــون مــن المســاعدة يف مراقبــة مــدى جــودة إدمــاج المســائل الجندريــة يف االســتجابة
التعليميّــة.
يمكــن للجهــات الفاعلــة يف مجــال التعليــم أن تتقاســم نتائــج التقييمــات والتدخــات التعليميــة
وأن تدعــو إىل تقديــم تغذيــة مرتــدة ،ومــن خــال جدولــة اجتماعــات منتظمــة مــع المجموعــات
المجتمعيــة أو ممثــي المجتمعــات المحليــة مثــل المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة الحجــم،
ّ
تتضمــن القضايــا والتحديثــات الــي ســيتم مناقشــتها مثــل الوصــول والمشــاركة ،مخرجــات
 .قــد
ّ
التعلــم للفتيــة والفتيــات أو توفيــر الدعــم لل ُمعلميــن.
ّ
التدخــات
هنــاك عــدد مــن الطــرق المختلفــة الــي بإمــكان المجتمــع اســتخدامها لرصــد فعاليــة
ال ُمتعلّقــة بمســائل الجنــدر ،بمــا يف ذلــك:
ـكل منتظــم للجــان إدارة
•بإمــكان ممثــي الفتيــة والفتيــات
والشــباب رصــد وتأميــن رد الفعــل بشـ ّ ٍ
ّ
ُ
المــدارس أو مجالــس اآلبــاء والمعلميــن ( )PTAsحــول القضايــا المتعلقــة بالمســائل الجندريــة
مثــل األمــن وحالــة المراحيــض ونوعيّــة التعلّــم .بإمــكان مجالــس المــدارس والشــباب ً
أيضــا
ّ
تأميــن الفــرص للفتيــة والفتيــات للمشــاركة ّ
التدخــل.
بفعاليّــة يف مراقبــة عمليّــات
•بإمــكان المراقبــة التشــاركيّة وعمليــات التفتيــش ال ُمفاجئــة مــن قبــل ممــاريس التعليــم والفــرق
المجتمعيــة تأميــن فــرص لنقــاش المشــاكل والحلــول مــع األفــراد والمجموعــات ال ُمتأثّريــن.
ـات ُمختلفــة مــن اليــوم مواقــف وأنشــطة روتينيّــة مختلفــة ،مثــل
ستكشــف الزيــارات يف أوقـ ٍ
برامــج التغذيــة المدرســية ومنهجيّــات التعليــم المراعيــة للمســائل الجندريــة وحالــة المراحيــض
واســتخدامها.
•
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ّ
تتضمــن جمــع قصــص حــول "التغييــر
•تقنيّــة التغييــر األكثــر أهميّــة ( )MSCيه مقاربــة نوعيّــة
المهــم" والــي يتــم روايتهــا مــن قبــل أصحــاب المصلحــة يف المجتمــع .يمكــن أن تســاهم
ّ
التقنيّــة بحـ ّ
للتدخــل وذلــك عبــر غــرس إحســاس بالملكيّــة وااللتــزام
ـد ذاتهــا يف األهــداف الكليّــة
18
لــدى المســتفيدين أو المتعاونيــن.

دراسة حالة 1.5
الرصد والتقييم المراعية لالعتبارات الجندرية يف التعليم وحاالت الطوارئ :الصومال
تحــت مشــروع تعزيــز تعليــم الفتيــات الصوماليّــات ( ،)SOMGEPوالــذي تــم تمويلــه عبــر
برنامــج تحـ ّ
ـدي تعليــم الفتيــات التابــع لــوزارة التنميــة الدوليّــة البريطانيــة ( )DFIDمنــذ عــام
ّ
 ،2013تمكّنــت هيئــة اإلغاثــة منظمــة كيــر وشــركاؤها مــن تعقــب مــا يزيــد عــى  1200فتــاة
ّ
وعائالتهــن لتحديــد األنمــاط المتبعــة بالتســجيل والحضــور واإللمــام بالقــراءة والكتابــة
والحســاب والذاكــرة .كذلــك استكشــفوا كيفيــة تأثيــر هــذه التغييــرات عــى المعاييــر الجندريــة
عــى نتائــج التعليــم وعــى أبعــاد مختلفــة مــن حيــاة الفتــاة .دمــج المشــروع بيــن التحليــل
ّ
ّ
متعمقــة يف البحــث النــويع ،بمــا يف ذلــك اســتخدام أدوات
الكمــي الســليم ومقاربــ ٍة
ّ
أنفســهن ،مثــل الفيديوهــات واألصــوات .قــام المشــروع بتحليــل بيانــات
تديرهــا الفتيــات
مخرجــات التعلّــم والتقديــم والمشــاركة الصفيّــة والوقــت ال ُمســتغرق يف أداء مهــامٍ ُمختلفة
(يف المدرســة وضمــن منــزل األســرة) وتخصيــص المــوارد يف المنــزل والنظافــة الصحيــة يف
فتــرة الطمــث والســامة واألمــن وإمكانيّــة ّ
التنقــل والهجــرة .جمــع نظــام منظمــة كيــر للرصــد
والتقييــم بيانــات الستكشــاف تأثيــر المعاييــر الجندريــة عــى البالغيــن والمراهقيــن واألطفــال
وتعـرّف عــى "النقــاط العميــاء" حيــث يتــم التقليــل مــن البيانــات المبلــغ عنهــا أو عــدم اإلبــاغ
عــن البيانــات بشــكل ممنهــج واســتثمر يف بحــث نــويع وآليــات ّ
تعقــب ُمقــادة بالمجتمــع
ٍ
ٍ
لفهــم األنمــاط واالســتجابات المالئمــة.

التقييم
المعاييــر الدنيــا للشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ ،المعاييــر األساســية:
التحليــل ،المعيــار رقــم  :4التقييــم
ّ
الخطــة االســتراتيجيّة.
تُعــزّز التقييمــات مــن المســاءلة وتســاعد عــى قيــاس تأثيــر برنامــج تعليــم إزاء
ُ
ّ
وتنظــر إىل مــا ينـ ّ
التدخــل عــى القيــام بــه وإىل مــا تــم إنجــازه وإىل الطريقــة الــي أنجــز بهــا .يف
ـص
برمجــة التعليــم المــرايع لالعتبــارات الجندريــة ،ســتركّز التقييمــات عــى الكيفيّــة الــي أثــر بهــا ّ
تدخــلٌ
مــا عــى الديناميّــة الجندريــة .ويمكــن أن توفــر نتائــج التقييــم دروســا هامــة وممارســات جيــدة
لتصميــم البرامــج يف المســتقبل .ومــن الناحيــة المثاليــة ،يتــم التخطيــط للتقييمــات منــذ بدايــة
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التدخــل؛ ويمكــن أن تحــدث دوريــا ً أو يف منتصــف الــدورة البرنامجيــة أو يف نهايتهــا؛ ويمكــن أن
تشــمل تقييمــات تكوينيــة وعمليــة ونواتــج وتقييمــات لألثــر .بغــض النظــر عــن نــوع نشــاط التقييــم،
ويجــب أن يشــمل هــذا البرنامــج ممثــي المجتمــع المحــي مــن الذكــور واإلنــاث وغيرهــم مــن
الجهــات الفاعلــة الرئيســية وأن يشــمل عــى منظــور جنــدي.
عـ ً
ـادة مــا يكــون هنــاك ميــل لتغــايض الفــرص التاليــة يف ســياقات النــزاع واألزمــات )1( :إجــراء بحــث
دقيــق يف وجــه المــوارد المحــدودة والســياقات الصعبــة ( )2فحــص التغييــر التحويــي فيمــا يخــص
معاييــر المســاواة بيــن الجنســين نتيجــة طبيعــة التدخــات قصيــرة المــدى والظــروف االجتماعيــة
والسياســية الســائدة .عــى الرغــم مــن ذلــك ،أثبتــت التجربــة أنّــه باإلمــكان تصميــم أنشــطة التقييــم
لتكــون بســيطة و ُمنخفضــة التكلفــة ولــي يتــم إجراؤهــا خــال مـ ّ
ـدة قصيــرة مــن الزمــن لتتناســب مــع
الســياق .تــم إجــراء تقييــم للتنشــئة االجتماعيّــة الجندريــة وأنشــطة بنــاء الســام بتكلفــة منخفضــة يف
منطقــة كاراموجــا يف أوغنــدا ،وذلــك باســتخدام منهجيّــات نوعيّــة مثــل مجموعــات التركيــز وإجــراء
19
المقابــات ولعــب األدوار وعمليّــات المراقبــة الصفيّــة ودراســات حــاالت ثالثــة بشــكل ُم ّ
تعمــق.
ٍ
أظهــر التقييــم أن التغييــرات كانــت تحــدث لجعــل ممارســة المعلّميــن أكثــر مراعــاة للجنــدر ،ولكــن
كان هنــاك حاجــة لتعزيــز االســتراتيجيّات والروابــط عــى المســتوى المجتمــي بشــكل طويــل
المــدى .كمــا وتشــير األدلــة أيضــا ً إىل أن التغييــر التحويــي ممكــن يف الســياقات الصعبــة ،ويمكــن
تحديــد النهــج الواعــدة يف األمــد القريــب .يشــارك التقييــم الدقيــق لمؤسســة األبحــاث العالميّــة
واألدلّــة ( )Evidence and Research Globalحــول سياســات وممارســات العنــف القائــم عــى النــوع
االجتمــايع يف المــدارس ( )SRGBVنتائــج حــول ُمقاربــات أعــراف اجتماعيّــة مبنيّــة عــى أســاس
المجتمــع كان لهــا دور ّ
فعــال يف معالجــة العنــف القائــم عــى النــوع االجتمــايع يف المــدارس.
يمكــن أن تُبيّــن تقييمــات التعليــم ال ُمــرايع للشــؤون الجندريــة يف حــاالت الطــوارئ عــى ســبيل
المثــال:
•والواقــع أن تأثيــر حملــة توعيــة عــى زيــادة قــدرة الفتيات عــى الوصــول إىل التعليم ومشــاركتهن
فيــه عــى المســتويين المحــي والوطــي؛ فضـا ً عن كيفيــة تســليم الرســائل (الدرامــا والملصقات
والعــروض ،إىل آخــر ذلــك) .قــد يشــير التقييــم إىل مــا إذا كانــت الحملــة قــد ســاعدت عــى تغييــر
المواقــف بشــكل فعــال ،عــى الرغــم مــن أن عــزو تغييــر المواقــف بدقــة ليــس باألمــر الســهل،
وقــد ال يمكــن تمييــزه عــى المــدى القصيــر.
•التقــدم الــذي أحرزتــه السياســات والحوافــز وتدريــب المعلّميــن لتوظيــف وحمايــة المزيــد مــن
المعلّمــات اإلنــاث وحمايتهـ ّ
ـن.
ّ
والتنمــر والشــكاوى
•فعاليّــة القواعــد الســلوكيّة للمعلّميــن يف التعامــل مــع التح ـرّش الجنــي
األخــرى؛ ســواء كانــت إجــراءات التحقيــق يمكــن الوصــول إليهــا وســريّة ومالئمــة وعادلــة أم ال.
ـم تحقيقــه لدعــم مجموعــات محـ ّ
•التقـ ّ
ـدم الــذي تـ ّ
ـددة مــن األطفــال ،الذيــن تــم إقصاؤهــم
ّ
وتهميشــهم عــى أســاس جنســهم ،وإلدماجهــم يف بيئــة التعلــم.
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•التقـ ّ
ـدم الــذي تــم تحقيقــه لإليفــاء باحتياجــات المتعلّميــن ،بما يف ذلــك المجتمعــات المعرّضة
ـكل آمن.
للهجــوم ،يف الحصــول النظافــة خــال فتــرة الحيــض بكرامة وبشــكل بشـ ٍ
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.٢

استراتيجيّات للوصول المتساوي
وبيئات التعلّم المراعية للنوع
اإلجتمايع

 2.1الوصول المتكائف
الحــد األدىن مــن معاييــر الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ :إمكانيــة
الوصــول وبيئــة التعليــم ،المعيــار  :1الوصــول المتــكائف
لجميــع األشــخاص الحــق يف التعليــم المــرايع للنــوع االجتمــايع والجــودة العاليــة مــن دون
التفرقــة مــن أيّ نــوع ،والســيما يف حــاالت األزمــات .تقــع مســؤوليّة ضمــان وصــول الجميــع لألنشــطة
ّ
والمنظمــات اإلنســانيّة.
التعليميّــة وعــدم اســتبعاد أحــد عــن الســلطات الوطنيّــة والمجتمعــات
وهــذا يعــي تقييــم وتلبيــة احتياجــات وأولويــات المجموعــات المســتبعدة وتلــك الــي لهــا احتياجات
تعلــم مختلفــة يف الســياق المحــدد .وهــذا يعــي ايضــا ُ التعــرّف عــى السياســات والممارســات
التمييزيّــة الــي تحــد مــن الوصــول إىل الفــرص التعليميّــة.
ويف األزمــات ،تتفاقــم الحواجــز الــي تحــول دون حصــول الفتيــات والفتيــان والنســاء والرجــال عــى
التعليــم ،ويمكــن أن تكــون كبيــرة ومعقــدة .وكثيــرا مــا تواجــه الفتيــات حواجــز ومخاطــر متعــددة
بســبب عــدم المســاواة والتمييــز بيــن الجنســين .ويمكــن أن تكــون هــذه المخاطــر ومــا يتصــل
بهــا مــن حواجــز نتيجــة مباشــرة لألزمــات ،كمــا هــو الحــال يف حــاالت الهجمــات المســتهدفة ،أو
األضــرار الجانبيــة ،أو التشــريد ،أو التجنيــد القســري ،أو نتيجــة غيــر مباشــرة ،مثــل تفاقــم القواعــد
االجتماعيــة والجنســانية التمييزيــة يف األزمــات .وهــذا يحصــل عــى المســتويات الفرديــة والعالئقيّــة
ّ
والمؤسســاتيّة .كمــا وينبــي لممــاريس التعليــم أن يتأكــدوا مــن أن صانــي السياســات
والمجتمعيّــة
والمانحيــن وســلطات التعليــم ذات الصلــة يتفهمــون تكاليــف التعليــم بالنســبة لالســر ويستكشــفون
ســبل تخفيــف هــذا العــبء .وكل مــن التكاليــف المباشــرة ،مثــل الرســوم والــزي الرســمي ،والتكاليــف
غيــر المباشــرة ،مثــل خســارة الدخــل مــن عمالــه األطفــال ،تنطــوي عــى بُعــد خــاص بالجنــدر.
ويمكــن أن تســاعد عمليــات تقييــم االحتياجــات وتحليــل نــوع الجنــس (بمــا يف ذلــك كجــزء مــن
عمليــة تخطيــط قطــاع التعليــم) يف تحديــد هــذه المخاطــر والحواجــز وتوفيــر معلومــات عــن
اســتراتيجيات االســتجابة الممكنــة الــي تأخــذ يف االعتبــار األصــول (مواطــن القــوة والفــرص والموارد)
المتاحــة عــى كل مســتوى .ومــن المحتمــل أن تكــون هنــاك تحديــات يف ســبيل تحديــد الحواجــز
الــي تعتــرض التعليــم ،بمــا يف ذلــك االفتقــار إىل اإلحصــاءات الوطنيــة بشــأن األطفــال والشــباب
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خــارج المــدارس ،والتمييــز الــذي أصبــح راســخا ً إىل الحــد الــذي ال يعتــرف بــه أو يعتــرض عليــه ،أو
تحديــد أولويــات مجموعــات األغلبيــة عندمــا تكــون المــوارد والوقــت محدوديــن.

الحواجز اليت تعترض التعليم الناجمة مباشرة عن األزمات
العوائق

اإلستجابات

االســتغالل العســكري للمــدارس أو الهجمــات
المســتهدفة للمــدارس الحصــول عــى التعليــم
مهــدد بحيــث يكــون هنــاك انعــدام األمــان
وحيــث يمكــن للمعلميــن والطــاب أن يكونــوا
ضحايــا للهجــوم .إن وجــود جماعــات مســلحة
يف المدرســة يجعــل الفتيــات بالخصــوص عرضــة
للعنــف الجنــي والفتيــان للتجنيــد القســري.
وتشــير األدلــة إىل تزايــد انتظــام الهجمــات عــى
الفتيــات الــايت يلتمســن التعليــمّ .
اطلــع عــى
التحالــف العالمــي لحمايــة التعليــم مــن الهجــوم
(.)GCPEA

اتخــاد تدابيــر حمايــة ماديــة لحمايــة األهــداف
المحتملــة  ،وتقليــل الضــرر الناجــم عــن هجــوم مــا،
أو توفيــر وســيلة للدفــاع عــن النفــس .ومــن بيــن األمثلــة
عــى ذلــك الحــرس المســلح أو غيــر المســلح يف
المــدارس ،وتعزيــز البنيــة األساســية للمــدارس ،والحــد
مــن المخاطــر الــي تهــدد الطريــق إىل المدرســة.
التفــاوض مــع المجموعــات المســلحة لمنعهــم مــن
اســتغالل المــدارس .قــام التحالــف العالمــي لحمايــة
التعليــم مــن الهجــوم بتطويــر قواعــد توجيهيــة
لحمايــة المــدارس و الجامعــات مــن االســتغالل
العســكري خــال النزاعــات المســلحة.

مؤسساتية

مراقبــة الهجمــات عــى التعليــم واإلبــاغ عنهــا بشــكل
المرافــق والخدمــات معرضــة للخطــر ،مثــل منتظــم ،عــى نحــو مثــايل مــن خــال مجموعــات
ـــتدمير مرافــق الصــرف الصحــي ،ممــا يــؤدي حمايــة التعليــم و الطفــل.
إىل انخفــاض نســبة الحضــور وارتفــاع معــدالت
التســرب لــدى الفتيــات المراهقــات اللــوايت يعانيــن االســتراتيجيات المتعــددة الجوانــب :العمــل مــع
الزمــاء العامليــن يف مجــال الميــاه والصــرف الصحــي
مــن الحيــض.
والمجتمــع المحــي لبنــاء مراحيــض خاصــة بالذكــور
و اإلنــاث للمعلميــن والمدرســات ومنشــآت غســل
اليديــن ،بمــا يف ذلــك المرافــق المالئمــة إلدارة النظافــة
انخفــاض توفــر المدرســين المؤهليــن :انعــدام اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻲﻓ اﺛﻨﺎء ﻓﺘﺮة اﻟﺤﻴﺾ .اطلــع عــى أدوات إدارة
المدرســات قــد يجعــل الفتيــات ممتنعــات النظافــة الشــهرية.

أو غيــر راغبــات يف الحضــور ،أو قــد يجعــل
العائــات متــرددة يف إرســالهن ،يف حيــن أن توظيــف المعلميــن أو المعلمــات أو مســاعدين
قلــة المدرســين يعــي انعــدام نمــاذج يحتــذى يف الفصــول الدراســية .يف حالــة عــدم توفــر
ـس ا الموظفيــن المدربيــن ،خــد بعيــن االعتبــار
بهــا لــدى الفتيــان وقــد يكونــون أقــل تحمـ َ
مطالبــة المتطوعيــن الموثــوق بهــم المشــاركة يف
للحضــور.
األنشــطة التعليميــة.
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المجتمع

التنقــل ينتــج عنــه اضطــراب التعليــم ،ويزيــد نشــر التعليــم بطريقــة بديلــة ،بمــا يف ذلــك اإلذاعــة
المســافة إىل المدرســة ،و يزيــد مــن مســتوى والتعليــم عــن بعــد ،والتعليــم المجتمــي ،أو
انعــدام األمــن ممــا يحــول دون وصــول توفيــر فصــول اســتدراكية أو دروس الدعــم و
التقويــة.
الفتيــات و الفتيــان بســامة.
تنظيــم التنقــل مــن وإىل المدرســة .إنشــاء
"مجموعــات الســير" مــن المتعلميــن حيــث
يرافقهــم الكبــار مــن وإىل المدرســة.
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( SRGBVالعنــف الجنــي يف الوســط المــدريس):
يتعــرض المتعلمــون لخطــر العقــاب البــدين أو
العنــف الجنــي أو غيــره مــن أشــكال التعنيــف مــن
قبــل هيئــة التدريــس أو األقــران.

إدمــاج اســتراتيجيات مســتهدفة لمعالجــة قضيــة
العنــف الجنــي يف الوســط المــدريس ضمــن
برامــج التعليــم .إنشــاء بيئــات تعلــم وقائيــة
مــن خــال العمــل مــع الســلطات المدرســية
والمعلميــن والمتعلميــن لتطويــر قانــون ســلوك
يحــدد أشــكال ،وعواقــب و ردود األفعــال عــى
العنــف الجنــي يف الوســط المــدريس.

المعلمــات معرضــات لخطــر العنــف الجنــي
أو أشــكال أخــرى مــن المضايقــة يف الطريــق
إىل ،داخــل ،أو يف محيــط المدرســة .وتتعــرض
المعلمــات لخطــر المضايقــات الجنســية وغيرهــا
مــن أشــكال المضايقــة يف الطريــق إىل المدرســة ٍتطويــر مخطــط مــدريس للســامة يحــدد خطــوات
للتجــاوب مــع ووقــف العنــف الجنــي يف الوســط
وكذلــك داخــل وحــول المدرســة.
المــدريس ،ومبــادئ التربيــة اإليجابيــة ،وعالقــات
ويتعــرض المتعلمــون مــن الذكــور واإلنــاث محترمــة فيمــا بيــن الفتيــان و الفتيــات وبيــن المعلميــن
بمســتويات عاليــة مــن ّ
التنمــر مــن قبــل األقــران .و المتعلميــن.

العالقات/الفردية
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تدريــب موظــي المدرســة عــى الخدمــات المتاحــة
لدعــم الناجيــن مــن العنــف القائــم عــى الجنس—بمــا
يف ذلــك أنفســهم  -وكيفيــة ضمــان متابعــات بطريقــة
ســليمة ومالئمــة.

األطفــال المرتبطــون بالقــوات والجماعــات
المســلحة :التجنيــد القســري و تهديداتــه ممــا
يمنــع األطفــال مــن الحضــور إىل المدرســة،
و تأثيراتهــا عــى المــدى الطويــل يف أمكانيــة
الحصــول عــى التعليــم بســبب عامــل الســن،
والراحــة النفســية االجتماعيــة ،و تحديــات
إعــادة اإلدمــاج.

برامــج التعليــم البديــل البديل(برامــج التعليــم
المســتعجل) تمكيــن المراهقيــن الذيــن أضاعــوا
ســنوات دراســية مــن االلتحــاق بالمهــارات
األساســية أو إلحاقهــم و إعــادة إلحاقهــم
بالتعليــم الرســمي يف فصــول دراســية تتناســب
مــع عمرهــم ،أو تحويلهــم إىل التعليــم المهــي
أو التوظيــف أو العمــل الحــر .ومــن الضــروري أن
تتيــح الــدورات الدراســية مرونــة الحضــور بحيــث
تأخــذ يف االعتبــار مســؤوليات المراهقيــن األكبــر
ســنا ،مثــل األعمــال المنزليــة ،وعمــل األطفــال،
والعمــل كــرب أســرة .قــام فريــق الوكالــة المشــتركة
العامــل عــى برامــج التعليــم المســتعجل بتطويــر
واختبــار مبــادئ البرامــج لتوفيــر اإلرشــاد.

الحواجز الناجمة بشكل غير مباشر عن األزمات
الحواجز

استجابات

تكاليــف الفرصــة :قــد يجبــر الفقــر المتزايــد
العائــات إىل إبعــاد أطفالهــم عــن المدرســة
للمشــاركة يف األنشــطة المــدرة للدخــل .قــد
تعــى األولويــة لتعليــم الفتيــان ،نظــرًا لعــدم
اعتبــار تعلــم الفتيــات اســتثمارًا.

الدعــم المــايل و العيــي كالمنــح الدراســية ،شــبكات
أمــان الحمايــة االجتماعيــة والتحويــات النقديــة
والدعــم العيــي مثــل توفيــر الــزي الرســمي وبرامــج
التغذيــة.

توفيــر برامــج تعليميــة غيــر رســمية مرنــة مصممــة
لتناســب واقــع حيــاة المتعلميــن وجداولهــم اليوميــة.

تتفاقم المعايير االجتماعية التمييزية يف األزمة

الــزواج المبكــر :قــد تكــون الفتــاة معرضــة لخطــر
الــزواج المبكــر كنتيجــة لمغادرتهــا للمدرســة،
أو قــد تــرى أســرتها ذلــك كوســيلة لرفــع العــبء
االقتصــادي الناتــج عــن رعايتهــا أو كاســتراتيجية
لحمايتهــا أثنــاء حــاالت انعــدم االســتقرار.

المشــاركة و التدخــل المجتمــي تعزيــز أهميــة تعليــم
اإلنــاث بطريقــة مقبولــة ثقافيــا وتغييــر معاييــر النــوع
بمــا يف ذلــك :حمــات توعيــة يقودهــا المجتمــع
المحــي ؛ التواصــل والتوعيــة مــن خــال جمعيــات
األهــايل والمعلميــن و لجــان التدبيــر المــدريس؛
والمشــاركة المباشــرة مــع الزعمــاء التقليدييــن والقــادة
المحلييــن ؛ اتخــاذ منعطفــات إيجابيــة.

الحمــل المبكــر و الغيــر المقصــود :قــد يكــون تأكــد مــن وجــود سياســات إعــادة الدخــول واالســتمرار
لــدى األنظمــة التعليميــة سياســات أو ممارســات للســماح للفتيــات الحوامــل والفتيــات األمهــات
تمييزيــة تُتخــد ضــد المتعلمــات الحوامــل أو بمواصلــة تعليمهــن.
األمهــات الصغيــرات.
تعزيــز فــرص تعليــم غيــر رســمية معتمــدة بالنســبة
ألولئــك غيــر القادريــن عــى الدخــول أو إعــادة الدخــول
إىل النظــام الرســمي.
توفيــر خدمــات صحيــة مدرســية ومرافــق مدرســية
خاصــة برعايــة األطفــال.

إدمــاج تربيــة جنســية شــاملة يف المناهــج
الدراســية لتوفيــر معلومــات عــن الحقــوق و
الصحــة اإلنجابيــة
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إن تقييــم احتياجــات القائمــة عــى المشــاركة والشــمول (اطلــع ً
أيضــا عــى الفصــل  )1يتضمــن تحليـ ًـا
للنــوع الجنــدري سيســاعد العامليــن يف المجــال اإلنســاين عــى معالجــة هــذه القضايــا ،بمســاهمات
أو تكاليــف إضافيــة قليلــة و نســبية.
يقــدم الجــدول أدنــاه أمثلــة لــكل مــن الجواجــز المباشــرة و غيــر المباشــرة واإلســتراتيجيات الممكنــة
للتعامــل معهــا 20.األمثلــة ليســت شــاملة ولكنهــا تهــدف إىل تقديــم نظــرة عامــة عــى المخاطــر
الرئيســية المشــتركة للمســاعدة يف توجيه دراســة تفصيلية لطبيعة الحواجز يف كل ســياق بالتحديد.
تبيــن األدلــة أن الجهــود تحقــق أكبــر قــدر مــن النجــاح عندمــا تنفــذ االســتراتيجيات الفرديــة الــواردة
أدنــاه بالتــوازي عبــر القطاعــات والجهــات الفاعلــة ذات الصلــة.
يعــد الرصــد والتحليــل المســتمرين لمعــدالت التســرب المــدريس و متابعــة التعليــم و إكمــال المســار
الــدرايس يف المناطــق المتأثــرة بحــاالت الطــوارئ أمـرًا بالــغ األهميــة .وترتبــط أنمــاط التغيــب عــادة
بنواتــج تعلــم ضعيفــة .و أنمــاط التغيــب بيــن الجنســين شــائعة ،غالبًــا بســبب األعمــال المنزليــة
والعمــل الــذي يقــوم بــه الفتيــان والبنــات .قــد يكــون الغيــاب المتكــرر بيــن الفتيــات المراهقــات بســبب
خطــر العنــف القائــم عــى أســاس النــوع االجتمــايع يف المدرســة أو يف الطريــق إليهــا ،أو بســبب
عوائــق أخــرى متعلقــة بالنــوع.

الحمل المبكر غير المقصود خالل التعليم
يؤثــر الحمــل المبكــر وغيــر المقصــود مصــدر قلــق عالمــي عــى الفتيــات يف جميــع دول
العالــم .وغالبــا مــا تكــون معــدالت الحمــل غيــر المرغــوب فيــه أعــى يف حــاالت الطــوارئ.
فعــى ســبيل المثــال ،يف أعقــاب الزلــزال الــذي ضــرب هايــي يف عــام  ،2010كانــت معــدالت
الحمــل يف المخيمــات الهايتيــة أعــى بثــاث مــرات مــن متوســط المعــدل الحضــري .وكان
اثنــان مــن كل ثــاث حــاالت حمــل غيــر مخطــط وغيــر مرغــوب بهــا .ويمكــن أن يســاعد
إدراج التثقيــف الجنــي الشــامل يف المناهــج الدراســية عــى وضــع حــد للحمــل المبكــر.
كمــا وتقــع عــى المــدارس مســؤولية ضمــان مواصلــة الفتيــات تعليمهــن عندمــا يصبحــن
حوامــل .ويجــب أن تكــون سياســات دخــول المــدارس مــن جديــد ومتابعــة التعليــم مطبقــة
يف قطــايع التعليــم الرســمي وغيــر الرســمي عــى حــد ســواء .يقدم موجــز اليونســكو الحمل
المبكــر وغيــر المقصــود :توصيــات لقطــاع التعليــم توصيــات عمليــة لمواجهــة الحمــل المبكــر
وغيــر المقصــود يف قطــاع التعليــم .يقــدم دليــل اليونســكو التقــي الــدويل حــول التربيــة
الجنســية إرشــادات حــول كيفيــة تضميــن التربيــة الجنســية الشــاملة يف المــدارس.
يمكــن للمدرســين مراجعــة أنمــاط حضــور الفتيــات والفتيــان بانتظــام ،وتحديــد حــاالت الطــاب
الذيــن غالبًــا مــا يغيبــون عــن المدرســة ،أو يصلــون يف وقــت متأخــر ،أو يغــادرون الصــف مبكـرًا .وعنــد
القيــام بذلــك ،فانــه مــن المفيــد القيــام بمــا يــي:
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•مالحظــة مــا إذا كان هنــاك اتجاهــات أو اختالفــات بيــن المتعلميــن مــن الذكــور واإلنــاث مــن
مختلــف األعمــار.
•محاولــة فهــم األســباب وســؤال المتعلميــن وأوليــاء أمورهــم والمعلميــن عمــا يجــب عملــه
لضمــان حصــول جميــع البنــات والفتيــان والشــابات والشــبان عــى فــرص تعليميــة .عــى ســبيل
المثــال ،قــد يكــون ســبب زيــادة معــدل التســرب بيــن الفتيــات المراهقــات هــو الــزواج المبكــر أو
نقــص مرافــق النظافــة الصحيــة الــي تعــى بالــدورة الشــهرية ومســتلزماتها.
النظــر يف العمــل مــع الزعمــاء الدينييــن واألســر والبرامــج لتحفيــز االلتحــاق بالمــدارس مــن خــال
برامــج التحويــل النقــدي وبنــاء مرافــق النظافــة الصحيــة الــي تعــى بالــدورة الشــهرية للفتيــات وتوزيع
ادوات النظافــة الالزمــة لهــا.

دراسة حالة 2.1
التعليم المتسارع — كسر الحواجز أمام تعليم الفتيات المستبعدات :كينيا
كان اثنــان وخمســون يف المائــة ( )70,000مــن األطفــال يف ســن المدرســة يف مخيمــات
داداب لالجئيــن خــارج المدرســة يف عــام  ،2016وكان الكثيــرون ممــن كانــوا يرتــادون
المــدارس أكبــر مــن الســن المناســب للمرحلــة الدراســية الــي كانــوا فيهــا .قــدم المجلــس
النرويجــي لالجئيــن برامــج تعليميــة مســرعة ( )AEPsلألطفــال الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن
 10و  17عامًــا والذيــن لــم يســبق لهــم الذهــاب إىل المدرســة أو انقطعــوا عــن التعليــم.
وتكثــف البرامــج التعليميــة المســرعة التعليــم االبتــدايئ لمــدة ثمــاين ســنوات يف أربعــة
مســتويات وتوفــر جــداول زمنيــة مرنــة تتوافــق مــع المســؤوليات المنزليــة للمتعلميــن.
ويخضــع المتعلمــون بنظــام التعليــم المتســارع لالمتحانــات الوطنيــة الســنوية ،ويه تعــادل
تلــك المســتخدمة يف المــدارس الحكوميــة الكينيــة .وتــم توظيــف المعلمــات وتدريبهــن
عــى تعزيــز الحمايــة للفتيــات وتوفيــر القــدوة لهــن .ومــن خــال برامــج التعليــم المتســارع،
وفــر المجلــس النرويجــي لالجئيــن التعليــم لنحــو  2000متعلــم 32 ،يف المائــة منهــم مــن
الفتيــات .ولــم تذهــب أي مــن الفتيــات إىل المدرســة مــن قبــل ،يف حيــن انقطــع معظــم
الفتيــان عــن تعليمهــم .وكان الــويع المجتمــي الواســع النطــاق بقيمــة تعليــم الفتيــات
ضروريًــا للتمكــن مــن التحــاق الفتيــات واســتبقائهن يف المــدارس ومواجهــة المعاييــر
االجتماعيــة والثقافيــة ،بمــا يف ذلــك افتقــار الوالديــن إىل التعليــم.
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 2.2الحماية والرفاهية
معايير الحد األدىن لدى آيين ،الوصول وبيئة التعلم ،المعيار  :2الحماية والرفاه
يمكــن أن يوفــر التعليــم كل مــن الحمايــة البدنيــة واإلدراكيــة والنفســية للمتعلميــن .إن ضمــان
انخــراط األطفــال والشــباب يف أنشــطة تعليميــة داعمــة مباشــرة عقــب حــدوث حالــة طــوارئ يوفــر
لهــم بيئــة روتينيــة مســتقرة توفــر الحمايــة .وقــد يواجــه الفتيــات والفتيــان والنســاء والرجــال مخاطــر
مختلفــة متعلقــة بحمايتهــم ورفاهيتهــم ،وقــد يؤثــر ذلــك عــى حصولهــم عــى التعليــم بطــرق
مختلفــة .ويســاعد تحديــد هــذه المخاطــر ضمــان أن تكــون االســتجابات منصفــة ومناســبة ،بمــا يف
ذلــك أوجــه الضعــف المتداخلــة مثــل العجــز أو كونــه طفــا يعيــل األســرة عــى المعيشــية.
وعــى الرغــم مــن أن التعليــم يمكــن أن يوفــر الحمايــة بــل وينبــي أن يقدمهــا ،مــن المهــم ً
أيضــا
اإلقــرار بأنــه وبحكــم التعريــف فالتعليــم ال يوفــر الحمايــة .وكان التعليــم تاريخيًــا العامــل المحفــز
لبعــض النزاعــات ،عــى ســبيل المثــال يف روانــدا ،والمخاطــر (الــي غالبًــا مــا تكــون أعــى) للعنــف
المــدريس المرتكــز إىل الجنــدر يف الحــاالت اإلنســانية تقــوض الطبيعــة الوقائيــة لبيئــات التعلــم.
يمكــن أن تســهم العوائــق التاليــة يف التأثيــر ســلبيا عــى بيئــات التعلــم وتجعلهــا غيــر المأمونــة
للمتعلميــن مــن اإلنــاث والذكــور :الطــرق غيــر آمنــه إىل المــدارس ،والمرافــق الــي ال تخضــع لمراقبــة
كافيــة ،والموظفيــن غيــر المدربيــن ،والمناهــج الدراســية غيــر المناســبة ،ومــواد التدريــس والتعلــم،
واالفتقــار إىل سياســات حمايــة مثــل مدونــات قواعــد الســلوك للمعلميــن .وعندمــا تكــون المــدارس
غيــر آمنــة ،فإنهــا قــد تمنــع الوصــول إىل التعليــم أو تعوقــه ،ممــا يــؤدي إىل زيــادة معــدالت التســرب
أو قلــة الحضــور .ويجــب العمــل عــى ضمــان أال تــؤدي األنشــطة التعليميــة ذاتهــا إىل خلــق مخاطــر
حمايــة للمتعلميــن أو المعلميــن مــن الذكــور واإلنــاث ،وأن توفــر المدرســة بيئــة آمنــة وداعمــة يشــعر
فيهــا المتعلمــون بالحمايــة ويتمتعــون بإمكانيــة الحصــول عــى خدمــات الدعــم.

حماية المدارس من االستخدام العسكري أثناء النزاع المسلح
التزمــت الحكومــات والهيئــات الدوليــة بحمايــة المــدارس مــن االســتخدام العســكري أثنــاء
النــزاع المســلح ،بمــا يتمــاىش مــع؛ المبــادئ التوجيهيــة لحمايــة المــدارس والجامعــات مــن
االســتخدام العســكري أثنــاء النــزاع المســلح  .وقــد أقــرت العديــد مــن الــدول المتأثــرة بالصــراع
إعــان المــدارس اآلمنــة ،وبالتــايل التزمــت بالحفــاظ عــى المــدارس آمنــة مــن االســتخدام
العســكري والهجمــات العســكرية .ومــن المهــم أن يتــم تنفيــذ اإلعــان بطريقــة تــرايع
الفــوارق بيــن الجنســين ،مــع مراعــاة الطــرق المختلفــة الــي يمكــن مــن خاللهــا اســتهداف
الفتيــات والنســاء وتأثرهــن بالهجمــات عــى التعليــم واالســتخدام العســكري للمــدارس.
يمكــن الوصــول للمزيــد مــن اإلرشــادات حــول كيفيــة الحفــاظ عــى المــدارس آمنــة مــن
االســتخدام العســكري والهجمــات عــى موقــع التحالــف العالمــي لحمايــة التعليــم مــن
الهجمــاتwww.protectingeducation.org :
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منع العنف القائم عىل أساس النوع االجتمايع والتصدي له
العنــف القائــم عــى أســاس النــوع االجتمــايع هــو مصطلــح شــامل ألي فعــل ضــار يرتكــب ضــد إرادة
الشــخص ويســتند إىل فــوارق الجندريــة بيــن الذكــور واإلنــاث .يشــمل العنــف القائــم عــى أســاس
النــوع االجتمــايع:
•العنــف الجنــي ،بمــا يف ذلــك االســتغالل واالعتــداء الجنســيين ،والدعــارة القســرية ،والــزواج
القســري والــزواج مــن األطفــال ،واالغتصــاب ،والحمــل القســري؛
•العنــف المنــزيل واألســري ; بمــا يف ذلــك العنــف البــدين والعاطــي والنفــي والجنــي
والحرمــان مــن المصــادر أو الفــرص ؛
• الممارســات الثقافيــة أو التقليديــة الضــارة  ،بمــا يف ذلــك تشــويه األعضــاء التناســلية األنثويــة
(ختــان اإلنــاث) وجرائــم الشــرف ووراثــة األرمــل.
يُع ـرّف العنــف المــدريس القائــم عــى أســاس النــوع االجتمــايع بأنــه أعمــال أو تهديــدات صريحــة
بالعنــف الجســدي والعاطــي والجنــي داخــل المــدارس ويف محيطهــا والــي ترتكــب نتيجــة
لألعــراف والقوالــب النمطيــة الجندريــة ويتــم فرضهــا بواســطة ديناميــات القــوة غيــر المتكافئــة.
وتشــمل ّ
التنمــر والعقــاب البــدين والتحــرّش اللفــي أو الجنــي واللمــس غيــر التوافــي واإلكــراه
الجنــي واالعتــداء واالغتصــاب .إذ يمكــن أن يكــون المعلمــون والمتعلمــون الذكــور واإلنــاث ضحايــا
ومرتكبيــن للجــرم عــى حــد ســواء .لكــن عــادة مــا تتأثــر الفتيــات والشــابات بشــكل أكبــر بســبب دورهــن
ومكانتهــن يف المجتمــع .ويهــدد الخضــوع للعنــف المــدريس المرتكــز إىل الجنــدر ســامة الطفــل
وصحتــه الجســدية والعاطفيــة ،فضـ ًـا عــن اإلضــرار الــي يلحقهــا بنمــوه المعــريف والعاطــي.
ويف ســياقات األزمــة ،قــد تشــمل العوامــل الــي يمكــن أن تزيــد مــن خطــر التعــرض للعنــف المــدريس
المرتكــز إىل الجنــدر ،مــا يــي:
• وصمــة العــار والصمــت حيــال العنــف المرتكــز إىل الجنــدر يف المجتمــع؛ والمســتويات العاليــة
مــن العنــف المنــزيل والعنــف المرتكــز إىل الجنــدر يف المجتمــع؛
•نقــص التدريــب والمهــارات بيــن المعلميــن والمتعلميــن حــول كيفيــة التعــرف عــى حــوادث
المضايقــات والتســلط واالعتــداء الجنــي والعنــف واالســتجابة لهــا؛
• غالبًــا مــا يكــون نقــص المعرفــة حــول اســتخدام االنضبــاط اإليجــايب ومدونــات القواعــد
األخالقيــة نتيجــة لتعييــن المعلميــن بســرعة مــن المجتمــع ،دون عمليــات التوظيــف والتدريــب
المناســبة؛
•المعلمــون غيــر المتحمســين والذيــن الذيــن يحصلــون عــى أجــر أقــل ممــا ينبــي والمعلمــون
الذيــن ال يتقاضــون أجــور ًا؛ عــدم وجــود مدونــات ســلوك للمــدارس والمدرســين أو آليــات
اإلشــراف الــي ّ
تحمــل المعلميــن المســؤولية؛
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•البيئات اليت يهيمن عليها الذكور ال سيما الجيش؛
• زيــادة الحساســية والميــل إىل اســتخدام العنــف بســبب التوتــر النفيس واالجتمــايع والصدمات
النفســية الــي يعــاين منهــا المعلمــون والعاملــون يف المدارس ،وكذلــك التالميذ؛
• عــدم وجــود أنظمــة وبروتوكــوالت لإلبــاغ يمكــن مــن خاللهــا للناجيــن والشــهود التكلــم وطلــب
الدعــم وإمكانيــة مســاءلة الجناة؛
• وجــود القــوات المســلحة أو الجماعــات المســلحة يف المــدارس أو يف المجتمعــات ،بمــا يف
ذلــك يف الطريــق مــن وإىل المدرســة.
ومــن الممكــن أن تســاعد بيئــات التعلــم الواقيــة إىل جانــب التعليــم الجيــد للمهــارات الحياتيــة ــــ بمــا
يف ذلــك التثقيــف يف مجــال الصحــة والحقــوق الجنســية واإلنجابيــة ــــ يف جعــل الفتيــات والفتيــان
أقــل ُعرضــة للعنــف وأكثــر قــدرة عــى االعتــراف بالســلوك غيــر الالئــق ،مثــل التحــرش الجنــي،
واالســتغالل ،واالعتــداء .تشــمل االســتراتيجيات اإلضافيــة لمنــع العنــف المــدريس المرتبــط بالجنــدر
يف التعليــم ومــن خاللــه:

يف مجتمع المدرسـة:
• معالجــة المعتقــدات والممارســات الســلبية مــن خــال تعبئــة المجتمــع والتعليــم غيــر
الرســمي األنشــطة الــي تبــي قــدرة أفــراد المجتمــع عــى دعــم الوقايــة مــن العنــف المــدريس
المرتبــط بالجنــدر والمشــاركة فيهــا.
•إشــراك شــريحة واســعة مــن المجتمــع لجعــل المــدارس والرحــات المدرســية أكثــر أمانــا  ،مثــل
إزالــة العوائــق مــن الطــرق المؤديــة إىل المدرســة ،بنــاء األســوار والبوابــات الفاصلــة ،ضمــان
وجــود مرافــق الصــرف الصحــي مضــاءة جيــدا ومجهــزة بأبــواب داخليــة قابلــة للقفــل .تعــاون
مــع اآلخريــن ،عــى ســبيل المثــال مــع أصحــاب المتاجــر المحلييــن أو عمــال النقــل للمســاعدة
يف الحفــاظ عــى أمــان التالميــذ أثنــاء الرحلــة مــن وإىل المدرســة ،أو مــع المســؤولين المحلييــن
لضمــان وجــود نقــاط تفتيــش أو مواقــع للجيــش بعيــدة عــن المدرســة.
• العمــل بشــكل هــادف مــع الرجــال والفتيــان لمعالجــة قضيــة التحــرش وتغييــر المعتقــدات
والمواقــف والســلوكيات الــي تدعــم العنــف المــدريس المرتبــط بالجنــدر.
•الشــراكة مــع لجــان إدارة المــدارس ،رابطــة األهــايل والمعلميــن ،والمعلميــن والطــاب إلنشــاء
أنظمــة الوقايــة والمراقبــة واإلبــاغ لتحديــد مخاطــر العنــف المــدريس المرتبــط بالجنــدر
المحتملــة يف المــدارس مــن خــال تحديــد مناطــق المــدارس اآلمنــة وغيــر اآلمنــة تطويــر
خطــط عمــل إلنشــاء أماكــن آمنــة وتقليــل المخاطــر.
• تدريــب المعلميــن والعامليــن بالمدرســة عــى التعــرف عــى جميــع نمــاذج العنــف المــدريس
المرتبــط بالجنــدر والــرد عليهــا والتأكــد مــن أنهــم مجهــزون بالمعلومــات والمهــارات الضروريــة
إلحالــة األفــراد إىل الدعــم الــازم .انظــر المخطــط أدنــاه للحصــول عــى أمثلــة لمســارات اإلحالــة
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الرســمية وغيــر الرســمية.
• إلزاميــة وضــع ميثــاق القواعــد الســلوكية ،بمــا يف ذلــك إرشــادات للســلوك المناســب والخطــوات
الواجــب اتخاذهــا عنــد تقديــم االدعــاءات والشــكاوى .تأكــد مــن أن جميــع المعلميــن
والعامليــن يف المدرســة يفهمــون الميثــاق ومتمســكون بــه .تكــون مواثيــق القواعــد الســلوكية
أكثــر فاعليــة عنــد تطويرهــا بمشــاركة نشــطة مــن موظــي المــدارس ،بمــا يف ذلــك المعلميــن
والمتعلميــن (انظــر القســم .)4
• إنشــاء سياســة "المدرســة اآلمنــة" ،مــع اتخــاذ إجــراءات ملموســة لمعالجــة المخاطــر
الموجــودة يف ســياقات مدرســية محــددة .يتضمــن ذلــك إتاحــة المعلومــات حــول مــا يجــب
القيــام بــه عنــد مالحظــة أو معرفــة أن العنــف القائــم عــى الجنــس يحــدث يف داخــل المدرســة
ويف محيطهــا .توفيــر المعلومــات بأشــكال متعــددة ،مثــل الملصقــات والنشــرات ،حــول
خدمــات العنــف القائــم عــى الجنــس المتاحــة وكيفيــة الوصــول إليهــا.
• البحــث عــن طــرق لدعــم الناجين،حــى يف الســياقات الــي ال يوجــد فيهــا هيــكل أو نظــام
للناجيــن مــن اﻟﻌﻨﻒ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻰﻠ ﻧﻮع اﻟﺠﻨﺲ للوصــول إىل الرعايــة .دليــل الشــبكة المشــتركة
لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ للجيــب حــول كيفيــة دعــم الناجيــن مــن العنــف القائــم
عــى النــوع االجتمــايع عندمــا ال يتوفــر ممثــل عــن العنــف القائــم مــن حيــث الجنــس يف
منطقتــك ،لتقديــم مزيــد مــن التوجيــه بشــأن هــذه المســألة.

يف الفصل الدرايس:
•مناقشــة العنــف القائــم عــى أســاس النــوع االجتمــايع  -بمــا يف ذلــك الروابــط بيــن معاييــر
النــوع االجتمــايع ،التمييــز والعنــف  -يف التدريــب عــى المهــارات الحياتيــة لجميــع المعلميــن
وجميــع المتعلميــن يف جميــع الظــروف.
•حاول التأكد من وجود معلمات أو مساعدين يف الفصل يف كل مساحة تعليمية.
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مثال عىل مسار اإلحالة الرسمي وغير الرسمي المحدد يف دراسة العنف المدريس
المرتبط بالجندر يف ليبيريا

ﻣﺴﺎر اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺮﺳﻤﻲ

اﻟﻨﺎﺟﻲ

اﻷﺳﺮة

ﻣﺴﺆول اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ

ﻳﺘﻢ ﻧﺼﺢ اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻫﻨﺎ
إذا ﻛﺎن ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻋﻨﻒ ﻣﻨﺰﱄ  -اﺳﺘﻘﺮ ﻫﻨﺎ

اﻣﺮأة ﻛﺒﻴﺮة
ﰲ اﻟﺴﻦ

ﻣﺴﺎر اﻹﺣﺎﻟﺔ اﻟﺮﺳﻤﻲ

راﺑﻄﺔ اﻵﺑﺎء واﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ
ﻟﺠﻨﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﻴﻦ وأوﻟﻴﺎء
اﻷﻣﻮر اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن
ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
وﺗﺨﻄﻴﻂ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت
اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ

اﻟﺮﺋﻴﴘ
اﻟﻤﺸﺮف
اﻟﺮﺋﻴﴘ

ﻣﺴﺘﺸﱼ

ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻤﺪﻳﺮ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

اﻟﺸﺮﻃﺔ
اﻟﻤﺪﻳﺮ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

ﻋﻴﺎدة ﺻﺤﻴﺔ

اﻟﻌﻼج اﻟﻤﻘﺪم إذا ﻟﺰم اﻷﻣﺮ  -ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻤﺪﻳﺮ ﻗﺴﻢ
اﻟﺘﻤﺮﻳﺾ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻷدﻟﺔ ﰲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ

ﺣﺎﺟﺰ

رﺋﻴﺲ اﻟﻌﺸﻴﺮة

ﻣﺴﺘﺸﺎر

رﺋﻴﺲ ﺑﺎراﻣﻮﻧﺖ
ﻣﺤﻜﻤﺔ
اﻟﻤﺴﻨﻮن
ﻓﻘﻂ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻀﻴﺔ إﻏﺘﺼﺎب
ﺳﺘﺬﻫﺐ أﺑﻌﺪ ﻣﻦ ذﻟﻚ
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قدمــت كل مــن منظمــة اليونســكو وهيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة التوجيهــات العالميــة المعالجــة
للعنــف القائــم عــى النــوع االجتمــايع يف المــدارس ويه توجيهــات شــاملة لالســتجابات داخــل
وحــول المــدراس ،وهــو أمــر بالــغ األهميــة يف ســياقات األزمــات.
يجــب مراعــاة االعتبــارات األخالقيــة المتعلقــة بجمــع المعلومــات حــول القضايــا الحساســة مثــل
العنــف المــدريس المرتبــط بالجنــدر مــن األطفــال بعنايــة .يجــب أن يتــم جمــع المعلومــات
والبيانــات المتعلقــة العنــف المــدريس المرتبــط بالجنــدر أو غيرهــا مــن مخاطــر الحمايــة للبرمجــة
أو البحــث بموافقــة البالغيــن (اآلبــاء أو المعلميــن) واألطفــال أنفســهم .ويجــب أن يتلــى العاملــون
مباشــرة مــع األطفــال التدريــب عــى طــرح هــذه األســئلة ،وكذلــك العمــل مــع مستشــارين مدربيــن
لتقديــم الدعــم .ومــن األهميــة بمــكان أن ننــئ مســارات اإلحالــة إىل الخدمــات الطبيــة واالجتماعية
والقانونيــة الــي يمكــن الوصــول إليهــا .أصــدرت منظمــة الصحــة العالميــة توصيــات أخالقيــة وســامة
للبحــث ومراقبــة العنــف الجنــي يف حــاالت الطــوارئ.

دراسة حالة 2.3
بيئات مدرسية أكثر أمانا :ليبيريا
أكثــر مــن ثالثــة أربــاع فتيــات يف ليبيريــا األكثــر فقـرًا الذيــن تتــراوح أعمارهــن بيــن  7و 16ســنة
لــم يذهبــن إىل المدرســة .بتمويــل مــن الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة ( ،)USAIDقدمــت
فــرص الفتيــات يف الوصــول إىل التعليــم (مشــروع  GOAL Plusيؤمــن منحــا دراســية للفتيات،
وبنــاء قــدرات رابطــة األهــايل والمعلميــن ،ومنــح لتحســين مــدارس المجتمعــات المحليــة
لتكويــن بيئــة مدرســية أكثــر أمانًــا .كمــا دعــم المشــروع نــوادي الفتيــات ،وبرامــج التوجيــه،
والتدخــات الصحيــة المدرســية بأكملهــا .بنــاءً عــى فهــم الصــراع وطريقــة التعامــل معــه،
دعمــت  GOAL Plusسياســات وزارة التعليــم الــي تدعــو إىل الحماية ،واســتخدمت مستشــارا
للتثقيــف المجتمــي لرفــع الــويع حــول العنــف القائــم مــن حيــث الجنــس .أظهــرت
األبحــاث والتقييــم أن نســبة التحــاق الفتيــات بالمــدارس الــي تدعمهــا  GOAL Plusارتفعــت
مــن  66بالمئــة يف عــام  2014إىل  72بالمئــة يف عــام  .2015وجــد تحليــل البيانــات أن
المــدارس الــي تلقــت خدمــات إضافيــة بموجــب  GOAL Plusقــد حســنت التحــاق الفتيــات
بالمــدارس ،حضورهــن ،إتمامهــن وترقيتهــن.

تعزيز الرفاه النفيس واالجتمايع
معايير الحد األدىن لدى آيين ،الوصول وبيئة التعلم ،المعيار  :2الحماية والرفاه
الدعــم النفــي االجتمــايع ( )PSSيعــزز الرفــاه ويهــدف إىل مســاعدة األفــراد عــى العــودة إىل
الحيــاة الطبيعيــة وبنــاء القــدرة عــى التكيــف بعــد األزمــات الــي عطلــت حياتهــم .يســى الدعــم
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النفــس اجتمــايع  PSSلمنــع المزيــد مــن الصــراع والعنــف مــن خــال مســاعدة النــاس عــى التعامــل
مــع التجــارب المؤلمــة والصدمــة .يمكــن للتعليــم أن يوفــر الدعــم النفــي واالجتمــايع بطريقتيــن
متصلتيــن:
1 .توفير فرص التعلم الجيدة اليت تركز عىل المتعلم يوميا؛ و
2 .عمليــات التعلــم االجتمــايع والعاطــي ( )SELالمحــددة والتدخــات وأنشــطة دعــم النفــس
االجتماعيــة.
تعتــرف المقاربــات النفســية واالجتماعيــة المســتجيبة للنــوع االجتمايع بــأن الفتيات والفتيان ،النســاء
والرجــال يتعرضــون لمخاطــر مختلفــة ،ويتعاملــون بشــكل مختلــف ،ولهــم احتياجــات مختلفــة
تعامــل بشــكل أفضــل مــن منظــور جنســاين وبأســلوب مناســب ثقافيــا .يُشــجع التعلــم االجتمــايع
والعاطــي عــى الــويع الــذايت ،المرونــة ،التعاطــف ،التواصــل الفعــال ،وتمكيــن المتعلميــن مــن
رؤيــة وجهــات نظــر مختلفــة ،وإنشــاء والحفــاظ عــى عالقــات إيجابيــة ،واتخــاذ قــرارات مســؤولة،
ممارســة احتــرام اآلخريــن والتنظيــم الــذايت .يمكــن أن يخلــق ذلــك منصــة فعالــة لمعالجــة التمييــز
بيــن الجنســين ومســاعدة المتعلميــن مــن الذكــور واإلنــاث عــى بنــاء عالقــات منصفــة تقــوم عــى
االحتــرام المتبــادل.
ّ
مفصلــة تتضمــن نصائــح وإرشــادات عمليــة حــول كيفيــة دمــج الدعــم
للحصــول عــى إرشــادات
النفــي واالجتمــايع والتعلــم االجتمــايع والعاطــي يف جهــود التعليــم الرســمي وغيــر الرســمي ،
انظــر المذكــرة التوجيهيّــة مــن الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ حــول الدعــم
النفــي واالجتمــايع.

دراسة الحالة 2.4
مقاربات نفسية واجتماعية يف المدارس :غزة
برنامــج "التعلــم األفضــل" التابــع للمجلــس النرويجــي لالجئيــن ،وهــو اســتجابة مدرســية يف
غــزة ،جمعــت بيــن مناهــج التعليــم النفــي واالجتمــايع والعاطــي لمســاعدة المعلميــن،
ومستشــاري المــدارس ،واآلبــاء عــى تمكيــن أطفــال المــدارس مــن وضــع اســتراتيجيات
للتهدئــة والتنظيــم الــذايت ،ال ســيما أولئــك الذيــن أفــادوا بوجــود كوابيــس واضطرابــات يف
النــوم أدت إىل تعطيــل تعلمهــم .يتــم اســتهداف الفتيــان أكثــر مــن الفتيــات ألن الدليــل أظهــر
أن الفتيــان هــم أكثرعرضــة لعواقــب األزمــة طويلــة األمــد .تبيــن أن هــذا النهــج فعــال يف
الحــد مــن أثــار الصدمــة.
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الوصول إىل الخدمات وإدارة اإلحاالت
ويمكــن للمعلميــن وغيرهــم مــن العامليــن يف مجــال التعليــم إحالــة المتعلميــن إىل الخدمــات
المحليــة لدعــم رفاههــم البــدين والنفــي واالجتمــايع والعاطــي .ومــن الناحيــة المثاليــة ،يتــم
تدريــب المعلميــن عــى التعــرف عــى عالمــات الضائقــة البدنيــة أو النفســية االجتماعيــة الــي تعــاين
منهــا الفتيــات والفتيــان ،فضــا عــن الشــواغل األخــرى المتعلقــة بالحمايــة ،مثــل األطفــال الذيــن
فصلــوا عــن أســرهم.
يســاعد إنشــاء روابــط رســمية مــع الخدمــات الخارجيــة عــى ضمــان عمــل أنظمــة اإلحالــة بفعاليــة.
ويمكــن أن تشــمل الخدمــات الطبيــة والنفســية واالجتماعيــة والقانونيــة للناجيــن مــن العنــف القائــم
عــى نــوع الجنــس ،والخدمــات االجتماعيــة للحــاالت المشــتبه فيهــا مــن ســوء المعاملــة أو اإلهمــال.
قــد يحتــاج الفتيــان والفتيــات الملتحقــون سـ ً
ـابقا بالقــوات والجماعــات المســلحة إىل المســاعدة يف
البحــث عــن األســر ولــم شــملهم.
قد تتضمن الخطوات لضمان حصول المتعلمين عىل الخدمات اليت يحتاجون إليها ما ييل:
• تحديــد آليــات اإلحالــة الحاليــة والنظــم الوطنيــة (مثــل الخدمــات االجتماعيــة والشــرطة
والصحــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة) وقدرتهــا عــى إدارة اإلحــاالت .جعــل المعلميــن عــى
درايــة بهــذه األمــور .بالنســبة لحــاالت العنــف القائــم عــى الجنــس ،يجــب االدراك أنــه يف بعــض
الحــاالت ،يمكــن أن تــؤدي ادعــاءات ســوء المعاملــة إىل ردود قــد تــؤدي إىل مزيــد مــن الضــرر
للناجيــن  ،مثــل :االحتجــاز التعســي للناجيــن ،واختبــارات البــكارة القســرية ،والفحــص الطــي
بحثًــا عــن أدلــة عــى النشــاط الجنــي .عــى هــذا النحــو ،مــن األهميــة بمــكان العمــل مــع
متخصــي العنــف القائــم عــى الجنــس لفهــم الفوائــد والمخاطــر المحتملــة للوصــول إىل
خدمــات معينــة وكيفيــة تقديــم اإلحــاالت بطريقــة تركــز عــى الناجيــن.
•اســأل الحمايــة أو العنــف القائــم مــن حيــث الجنــس والمجموعــة الصحيــة أو القطاعــات
أو الســلطات المختصــة عــن كيفيــة إدارة اإلحــاالت .حــدد مــن ســيقوم بتنســيق اإلحــاالت
وإجــراءات الخرائــط واإلرشــادات والدعــم للمتعلميــن الموجوديــن بالفعــل.
• إنشــاء صناديــق ســرية لتقديــم الشــكاوي حيــث يمكــن للمتدربيــن نشــر مخاوفهــم بشــكل
مجهــول وإنشــاء إجــراءات شــفافة وفعالــة لتقديــم الشــكاوى.
فريقــا ليكــون منسـ ً
• عيّــن ً
ـقا إلدارة اإلحــاالت  ،بمــا يف ذلــك معلــم اومعلمــة يتمتعــون بالخبــرة
ذات الصلــة .دليــل  IASCحــول كيــف تدعــم الناجيــن مــن العنــف المبــي عــى النــوع االجتمايع
عندمــا ال يتوفــر يف منطقتــك جهــه معنيــة بالعنــف المبــي عــى النــوع إالجتمــايع قــد يكــون
مفيـ ًدا هنــا.
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 2.3المرافق والخدمات
معاييــر الشــبكة المشــتركة للتعليــم يف حــاالت الطــوارئ الدنيــا والوصــول والتعلــم  ،المعيــار :3
المرافــق والخدمــات
يمكــن أن تســاهم المرافــق التعليميــة الــي تــم تصميمهــا بعنايــة فائقــة حــول مــن سيســتخدم
المســاحة وكيــف  -مــع مراعــاة الجنــس والعمــر والقــدرات البدنيــة والخلفيــات الثقافيــة  -يف تحســين
خبــرات التعلــم .يف حيــن أن المــدارس قــد تعرضــت ألضــرار كبيــرة أثنــاء األزمــة ،فــإن حــاالت األزمــات
توفــر ً
أيضــا ً
فرصــا "إلعــادة البنــاء بصــورة أفضــل"  ،وتطويــر بنيــة أساســية تعليميــة تلــي احتياجــات
المتعلميــن والمعلمــات مــن اإلنــاث والذكــور بأفضــل صــورة.
موقعك
يعتبــر موقــع المرافــق والخدمــات مــن االعتبــارات الهامــة .قــد ال يــؤدي إعــادة بنــاء الهيــاكل الماديــة
يف موقعــه الســابق إىل تعريــض المتعلميــن وموظــي التعليــم لخطــر الكــوارث أو التعــرض للنــزاع
فحســب  ،بــل قــد يواصــل التمييــز ضــد مجموعــات معينــة بســبب المســافة أو عوامــل أخــرى.
عـ ً
ـادة مــا يكــون اقتــاب أماكــن التعليــم مــن منــازل المتعلميــن مفي ـ ًدا لــكل مــن الفتيــان والفتيــات.
يجــب أن تكــون المواقــع بعيــدة عــن األخطــار المحتملــة بقــدر االمــكان مثــل :أماكــن الجنــود أو
المناطــق الملغومــة أو األدغــال الكثيفــة.
عنــد اســتخدام مســاحات التعلــم المؤقتــة بـ ً
ـدل مــن المرافــق التعليميــة الغيــر الصالحــة لالســتخدام
 ،هنــاك عــدد مــن العوامــل الــي يجــب مراعاتهــا مــن أجــل إتاحــة المــكان للمتعلميــن مــن اإلنــاث
والذكــور .ويشــمل ذلــك التأكــد مــن أنهــم بعيديــن عــن المجتمعــات وأن توقيــت الفصــول  ،يف
نوبــات أو غيــر ذلــك  ،يؤخــذ يف االعتبــار اإليقاعــات اليوميــة والقيــود الزمنيــة للفتيــات والفتيــان والنســاء
والرجــال.
يجــب أن تكــون الهيــاكل الماديــة المســتخدمة لمواقــع التعلــم ،ســواء كانــت دائمــة أو مؤقتــة،
مناســبة للموقــف وأن تشــتمل عــى مســاحات كافيــة للفصــول الدراســية  ،واإلدارة  ،ومرافــق الترفيــه
والصــرف الصحــي المراعيــة لالعتبــارات الجندريــة (انظــر أدنــاه).
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مرافق الصرف الصحي المراعية لالعتبارات الجندرية
مــن المهــم للغايــة استشــارة المتعلميــن وأوليــاء األمــور والمدرســين وغيرهــم مــن أفــراد المجتمــع
بشــأن مرافــق الصــرف الصحــي .يمكــن للفتيــات والفتيــان التعبيــر عــن احتياجاتهــم الصحيــة (يف
نفــس المجموعــات الجنســية) ويمكنهــم المشــاركة يف تخطيــط أماكــن التعلــم.
تشــير إرشــادات إســفير " "Sphereالخاصــة بمراحيــض المــدارس بتخصيــص مرحــاض واح ـ ًدا لــكل
مــن  30فتــاة ومرحــاض واحــد لــكل مــن  60صــي .إذا كان توفيــر مراحيــض منفصلــة غيــر متــاح يف
البدايــة ،فيمكــن اتخــاذ ترتيبــات لتجنــب اســتخدام الفتيــات والفتيــان للمراحيــض يف نفــس الوقــت
(عــن طريــق الجدولــة ،عــى ســبيل المثــال) .إذا لــم تكــن المراحيــض موجــودة داخــل موقــع التعلــم،
فيمكــن تحديــد المرافــق القريبــة ومراقبــة اســتخدام األطفــال لهــا .يمكــن أن تســاعد المراحيــض
المنفصلــة لــأوالد والرجــال والفتيــات والنســاء يف منــع التحــرش واالعتــداء الجنســيين حيــث تقــع
يف أماكــن آمنــة ومضــاءة جيـ ًدا ويمكــن الوصــول إليهــا بســهولة  .يجــب قفــل أبــواب المرحــاض مــن
الداخــل (انظــر مخطــط المراحيــض الصديقــة الســتعمال اإلنــاث أدنــاه) .يســاعد توفيــر مصــدر آمــن
للميــاه وصابــون عــى ضمــان ادراج ممارســات النظافــة  ،مثــل :غســل اليديــن والوجــه خــال األنشــطة
اليوميــة .تتطلــب إرشــادات ســفير " "Sphereالمتعلقــة بكميــات الميــاه الدنيــا يف المــدارس ثــاث
لتــرات يوميًــا مــن الميــاه لــكل طالــب وذلــك للشــرب وغســل اليديــن.

دراسة الحالة 2.4
مقاربات نفسية واجتماعية يف المدارس :غزة
برنامــج "التعلــم األفضــل" التابــع للمجلــس النرويجــي لالجئيــن ،وهــو اســتجابة مدرســية يف
غــزة ،جمعــت بيــن مناهــج التعليــم النفــي واالجتمــايع والعاطــي لمســاعدة المعلميــن،
ومستشــاري المــدارس ،واآلبــاء عــى تمكيــن أطفــال المــدارس مــن وضــع اســتراتيجيات
للتهدئــة والتنظيــم الــذايت ،ال ســيما أولئــك الذيــن أفــادوا بوجــود كوابيــس واضطرابــات يف
النــوم أدت إىل تعطيــل تعلمهــم .يتــم اســتهداف الفتيــان أكثــر مــن الفتيــات ألن الدليــل أظهــر
أن الفتيــان هــم أكثرعرضــة لعواقــب األزمــة طويلــة األمــد .تبيــن أن هــذا النهــج فعــال يف
الحــد مــن أثــار الصدمــة.
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مثال عىل مراحيض مالئمة لإلستخدام من قبل اإلناث

اﻹﻧﺎث

أﻋﺪاد ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺮاﺣﻴﺾ اﻟﻤﻮﺟﻮدة
ﺑﺄﻣﺎن ﻣﻔﺼﻮﻟﺔ )ﻣﻊ وﺟﻮد ﻻﻓﺘﺎت
واﺿﺤﺔ( ﻋﻦ ﻣﺮاﻓﻖ اﻟﺬﻛﻮر
ﻣﺮاﺣﻴﺾ ﺧﺎﺻﺔ وآﻣﻨﺔ ﻣﻊ ﻣﻘﺒﺾ
داﺧﲇ ﻟﻸﺑﻮاب
ﻋﻼﻣﺎت واﺿﺤﺔ ّ
ﺗﻮﺟﻪ اﻟﻔﺘﻴﺎت واﻟﻨﺴﺎء
إﱃ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻓﻀﻼت اﻟﺪورة اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ
ﰲ ﺻﻨﺪوق اﻟﻘﻤﺎﻣﺔ
رف وﺧﻄﺎف ﻟﺘﺨﺰﻳﻦ اﻷﻣﺘﻌﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ
ﺻﺤﻴﺔ أﺛﻨﺎء اﻻﺳﺘﺨﺪام
ﻣﺼﺪر ﻟﻺﺿﺎءة اﻟﻠﻴﻠﺔ ﻳﻘﻊ داﺧﻞ
وﺧﺎرج اﻟﻤﺮاﺣﻴﺾ
ﻣﻴﺎه ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ
)وان ﻳﻘﻊ ﰲ اﻟﺤﺠﺮة ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻤﺜﺎﻟﻴﺔ(
ﻟﻠﻔﺘﻴﺎت واﻟﻨﺴﺎء ﻟﻐﺴﻞ أﻧﻔﺴﻬﻦ أﺛﻨﺎء
ﻓﺘﺮة اﻟﺪروة اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ )اﻟﺤﻴﺾ(
ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﻘﻤﺎﻣﺔ )ﻣﻊ اﻷﻏﻄﻴﺔ( ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ
ﻣﻦ اﻷدوات اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﺤﻴﺾ
اﻟﺠﺪران واﻷﺑﻮاب واﻟﺴﻘﻒ ﻣﺼﻨﻮﻋﺔ
ﻣﻦ ﻣﻮاد ﻏﻴﺮ ﺷﻔﺎﻓﺔ دون وﺟﻮد ﺛﻐﺮات
أو ﻣﺴﺎﻓﺎت
ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﺑﻌﺾ اﻟﻮﺣﺪات ﺳﻬﻠﺔ
اﻟﻮﺻﻮل ﻟﻸﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ
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إدارة ﺍﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺃﺛﻨﺎء ﻓﺘرة الدورة الشهرية (ﺍﻟﺤﻴﺾ) ()MHM
يمكــن لتنظيــم الــدورة الشــهرية (الحيــض) يف ســياقات شــحيحة المــوارد أن يكــون أمـرًا صعبًــا .قــد ال
تتمكــن الفتيــات والنســاء مــن الحصــول عــى فــوط صحيــة أو غيرهــا مــن اللــوازم أو المالبــس المناســبة
أو المالبــس الداخليــة أو الصابــون  ،وقــد يمنعهــن ذلــك مــن المشــاركة بنشــاط يف أنشــطة التعلــم
أثنــاء فتــرة الحيــض .وغالبًــا مــا تتفاقــم هــذه التحديــات مــن خــال المحرمــات المجتمعيــة حــول
الحــي ،والــي يتــم تضخيمهــا خــال حــاالت الطــوارئ بالنظــر إىل فقــدان الخصوصيــة والســامة يف
مثــل هــذه الحــاالت .هــذا يمكــن أن يمنــع كل مــن المتعلميــن والمدرســين مــن المشــاركة بفعاليــة
يف األنشــطة التعليميــة.
وتركــز برامــج إدارة النظافــة ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻲﻓ ﺃﺛﻨﺎء ﻓﺘﺮﺓ الــدورة الشــهرية (ﺍﻟﺤﻴﺾ) عــى تحســين الســامة
العامــة والخصوصيــة والكرامــة للفتيــات والنســاء يف حــاالت الطــوارئ  ،وبالتــايل يمكــن تعزيــز النتائــج
القطاعيــة المحســنة ،بمــا يف ذلــك جــودة توفيــر التعليــم .تحــدد مجموعــة أدوات إلدراج ادارة
النظافــة الشــخصية أثنــاء فتــرة الحيــض خــال االســتجابة اإلنســانية .تحــدد بعــض تحديــات ادارة
النظافــة الشــخصية أثنــاء فتــرة الحيــض واالســتجابات المــوىص بهــا يف ســياقات الطــوارئ.
فيمــا يــي ملخــص لإلجــراءات الرئيســية الــي يمكــن اتخاذهــا لتحســين النظافــة الشــخصية أثنــاء
فتــرة الحيــض يف قطــاع التعليــم .يوفــر الدليــل الكامــل مناقشــة أعمــق يف الفصــل  ( 11النظافــة
الشــخصية أثنــاء فتــرة الحيــض والتعليــم)  ،والفصــل ( 2إجراء تقييــم لالحتياجات)  ،والفصــل ( 3تدريب
الموظفيــن عــى النظافــة الشــخصية أثنــاء فتــرة الحيــض)  ،بمــا يف ذلــك أســئلة التقييــم الرئيســية و
دراســات الحالــة واتجــاه التصميــم ،ومــوارد الرصــد.
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إدارة اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
أﺛﻨﺎء ﻓﺘﺮة اﻟﺤﻴﺾ )(MHM
ﰲ ﺣﺎﻻت اﻟﻄﻮارئ
ّ
اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت:

 ١ﻧﻘﺺ اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت اﻵﻣﻨﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ ﻹدارة
اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﺛﻨﺎء ﻓﺘﺮة اﻟﺤﻴﺾ
ً
ﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ
ﰲ ﺣﺎﻻت اﻟﻄﻮارئ،
وﺻﻮل ﺿﻌﻴﻔﺔ ﻟﻠﻤﺮاﺣﻴﺾ ودورات اﻟﻤﻴﺎه اﻵﻣﻨﺔ
ّ
ّ
اﻟﺨﺎﺻﺔ
واﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﻨﻈﻴﻔﺔ ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ وﻏﺴﻞ اﻟﻤﻮاد
ﺑﺎﻟﺪورة اﻟﺸﻬﺮﻳّﺔ ﺧﻼل اﻟﻨﻬﺎر واﻟﻠﻴﻞ.

 ٢ﻧﻘﺺ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل إدارة اﻟﺼﺤﺔ
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﺛﻨﺎء اﻟﺪورة اﻟﺸﻬﺮﻳّﺔ

ﻳﻔﺮض ﻏﻴﺎب اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟ ُﻤﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻓﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ
أﺛﻨﺎء اﻟﺪورة اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ّ
ﺗﺤﺪﻳﺎ ﻋﲆ ﻣﻤﺎرﺳﺎت إ
ﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ﻟﺼﺤﻴﺔ ﰲ ﺛﻨﺎء اﻟﺪورة اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ) ﻟﺤﻴﺾ(
 ،ﺑﻤﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻔﻀﻼت.

 ٣اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﺤﺮج واﻟﻘﻠﻖ

ﺗَ ُ
ﺤ ْﻮل ﻇﻬﻮر ﺑﻘﻊ اﻟﺪم ﻋﲆ اﻟﺜﻴﺎب واﻟﻘﻠﻖ ﻓﻴﻤﺎ
ّ
ﻳﺨﺺ ﺗﺴﺮّﺑﺎت اﻟﺪورة اﻟﺸﻬﺮﻳّﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻔﺘﻴﺎت
واﻟﻨﺴﺎء ﻣﻦ اﻟﻼﺗﺤﺎق ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴّﺔ )ﻋﲆ
ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل :اﻟﺬﻫﺎب إﱃ اﻟﻤﺪرﺳﺔ أو اﻟﺴﻮق أو
ّ
اﻟﻌﺎﻣﺔ(.
اﻷﻣﺎﻛﻦ

وﺗﺸﻴﺮ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات إﱃ أن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٢٦ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺸﺮد ﻣﻦ
اﻟﻨﺴﺎء واﻟﻔﺘﻴﺎت ﺗﻘﺪر أﻧﻬﻦ ﻳﻤﺮون ﺑﻔﺘﺮات اﻟﺪورة
اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻋﲆ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.

اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﱵ ﻳُﻨﺼﺢ ﺑﻬﺎ:
 ١اﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ اﻟﻔﺘﻴﺎت واﻟﻨﺴﺎء

اﺳﺄل اﻟﻔﺘﻴﺎت واﻟﻨﺴﺎء ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻦ ﺗﺠﺎرﺑﻬﻦ
وﺗﻔﻀﻴﻠﻬﻦ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻓﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
اﺛﻨﺎء ﻓﺘﺮة اﻟﺤﻴﺾ.

 ٢ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﻮاد واﻟ ُﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎت
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻓﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﺛﻨﺎء
ﻓﺘﺮة اﻟﺤﻴﺾ
ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﺛﻨﺎء ﻓﺘﺮات اﻟﺤﻴﺾ
)اﻟﻔﻮط ،اﻟﻘﻤﺎش( واﻟ ُﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎت )اﻟﺜﻴﺎب
اﻟﺪاﺧﻠﻴّﺔ ،اﻟﺼﺎﺑﻮن ،اﻟﺪﻟﻮ( وإﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻓﻴﺮ
ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺤﺎﺟﺔ.

 ٣ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣَﺮاﻓﻖ ﺻﺪﻳﻘﺔ ﻟﻺﻧﺎث وآﻣﻨﺔ

ﺿﻤﺎن اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﻣﺮاﺣﻴﺾ وﻣﺮاﻓﻖ ﻏﺴﻞ
ﺻﺪﻳﻘﺔ ﻟﻺﻧﺎث ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﲆ ﺧﺰاﺋﻦ ،ﻣﺎء،
ﺻﺎﺑﻮن ،ﻓﺼﻞ ﺟﻨﺪري وإﺿﺎءة.

 ٤ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺧﻴﺎرات ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ
ﻣﻦ اﻟﻔﻀﻼت

ﺿﻤﺎن ﺟﻮد ﻣﻜﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺛﻘﺎﻓﻴﺎ ً وﺑﻴﺌﺎ ً
ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻓﻀﻼت اﻟﻌﺎدة اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ.

 ٥ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﻟﺤﻴﺾ
 ٤اﻻزدﺣﺎم اﻟﺰاﺋﺪ وﻗﻠﺔ اﻟﺨﺼﻮﺻﻴّﺔ

ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﰲ اﻟﻤﻼﺟﺊ ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻦ
اﻟﺼﻌﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻤﻼﺑﺲ وﺧﺼﻮﺻﺎ ً اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻟﺪورة اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻋﲆ وﺟﻪ اﻟﺴﺮﻋﺔ ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﰲ
ﻓﺘﺮات اﻟﻠﻴﻞ.

 ٥اﻟﻤﺤﻈﻮرات اﻟﺜﻘﺎﻓﻴّﺔ أو اﻟﻘﻴﻮد ﻋﲆ
إدارة اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﺛﻨﺎء ﻓﺘﺮة
اﻟﺤﻴﺾ

ﻗﺪ ﺗﺤﺪ اﻟﻤﻌﺘﻘﺪات اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﻤﻮاد
اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ وﻗﺪ ﺗ ُ ّ
ﻌﻘﺪ ﻣﻦ ﻛﻴﻔﻴّﺔ اﻟﺘﺨﻠّﺺ ﻣﻦ
اﻟﻤﻮاد اﻟ ُﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ أو ﻏﺴﻠﻬﺎ أو ﺗﺠﻔﻴﻔﻬﺎ.
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ﻋﺮض ﻣﻤﺎرﺳﺎت ﺳﻠﻴﻤﺔ ﺣﻮل اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﰲ ﻓﺘﺮة اﻟﺪورة اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل
ّ
اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺪورة اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ.
أﺳﺎﺳﻴّﺎت

ّ
ﻣﻠﺨﺺ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺮﺋﻴﺴﻴّﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ  :١١إدارة اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ اﻟﺸﻬﺮﻳّﺔ ﰲ اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴّﺔ
ّ
اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻦ ﻓﻴﻤﺎ ّ
ﻳﺨﺺ إدارة اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺪورة اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ واﻟﺘﻔﻀﻴﻼت
 .١اﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ اﻟﻔﺘﻴﺎت واﻟﻌﺎﻣﻼت اﻹﻧﺎث ﺣﻮل
ّ
ّ
دوراﺗﻬﻦ اﻟﺸﻬﺮﻳّﺔ ﰲ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴّﺔ.
واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت أﺛﻨﺎء إدارة
 .٢ﺗﺰوﻳﺪ اﻟﻤﺪارس ﺑﻤﺮاﺣﻴﺾ ﺻﺪﻳﻘﺔ ﻟﻺﻧﺎث )ذات أﺑﻮاب وأﻗﻔﺎل وإﺿﺎءة وﻣﺎء وﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺼﺮﻳﻒ( ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻮﻓﺮ
اﻟﻤﻴﺎه واﻟﺼﺮف واﻟﻨﻈﺎﻓﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ.
ّ
اﻟﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﻟﺪورة اﻟﺸﻬﺮﻳّﺔ ﺑﺜﻘﺔ وإﻟﻤﺎم وﻋﲆ دﻋﻢ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت اﻹﻧﺎث.
 .٣ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺬﻛﻮر واﻹﻧﺎث ﻋﲆ
ّ
اﻟﻤﺴﺘﻌﺪات ﻟﻠﺪورة اﻟﺸﻬﺮﻳّﺔ ﺧﻼل اﻟﻤﺪرﺳﺔ.
 .٤ﺿﻤﺎن اﻟﻮﺻﻮل اﻷﺳﺎﳼ اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﺼﺤﻴﺔ )ﺑﻤﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺜﻴﺎب اﻟﺪاﺧﻠﻴّﺔ( ﻟﻠﻔﺘﻴﺎت ﻏﻴﺮ
 .٥ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻫﻦ اﻟﺪورة اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ وﺗﻌﻠﻴﻢ ﺻﺤﺔ اﻟﺪورة اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮاﻫﻘﺎت.
 .٦اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ واﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻼزم واﻟﻤﻼﺋﻢ ﻟﻠﻔﺘﻴﺎت اﻟ ُﻤﺴﺘﻀﻌﻔﺎت واﻟﻨﺴﺎء و ُﻣ ّ
ﻘﺪﻣﻲ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ.

دراسة الحالة 2.5
إدارة النظافة الصحية أثناء فترة الدورة الشهرية (الحيض) :مايل
يعمــل برنامــج ّ
منظمــة الحــق يف اللعــب ( )RTPالعــب مــن أجــل النهــوض بالتعليــم
العــايل الجــودة ( )PAQEيف مــايل لخلــق بيئــة تعليــم آمنــة يف المــدارس مــا قبــل االبتدائيّــة
واالبتدائيّــة لضمــان ســامة األطفــال الجســديّة والعاطفيّــة والمســاواة بيــن الجنســين
ّ
الصحــي ،وبالتّحديــد نقــص المراحيــض المنفصلــة
والدمــج .يشــكل نقــص مرافــق الصــرف
عائقــا فيمــا يخـ ّ
ـص االحتفــاظ ّ
للفتيــة والفتيــاتً ،
بالطالبــات مــن الفتيــات ،اللــوايت اعتمــدن
مدارســهن وبقيــن يف منازلهــنّ
ّ
ّ
عــى المراحيــض يف أماكــن اإلقامــة الخاصــة بالقــرب مــن
ّ
ّ
دوراتهــن الشــهريّة .عملــت منظمــة الحــق يف اللعــب مــع رابطــة اآلبــاء والمعلميــن
أثنــاء
ّ
ولجــان إدارة المــدارس لتطويــر خطــط لصيانــة مرافــق الصــرف الصحــي ،بمــا يف ذلــك
تأميــن معـ ّ
ـدات تنظيــف كافيــة .تــم التشــاور مــع الطـ ّـاب خــال التخطيــط ،وقامــت منظمــة
ّ
الحــق يف اللعــب بتنميــة القــدرة عــى مســتوى المــدارس مــن خــال تدريــب نــوادي الطــاب
وال ُمشــرفين وكذلــك عــى المســتوى الحكومــي مــن خــال تدريــب المستشــارين التربويّيــن.
كمــا ســاعدت األنشــطة التشــاركيّة ايل حشــد الدعــم المجتمــي و لفتــت االنتبــاه حــول إدارة
النظافــة الشــخصية اثنــاء فتــرة الــدورة الشــهرية والميــاه والصــرف والنظافــة الصحيــة ،عــى
ّ
الصحــي يف المــدارس.
ســبيل المثــال تخصيــص يــوم للصــرف
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.٣

استراتيجيات التدريس والتعلم
المستجيبين للنوع اإلجتمايع

 3.1المناهج

المعايير الدنيا لدى اآليين ،التعليم والتعلّم ،المعيار :1المناهج
خطــة عمــل لمســاعدة ال ُمتعلّميــن عــى تحســين معرفتهــم ومهاراتهــم .عـ ً
المنهــاج هــو ّ
ـادة مــا تغيّر
األزمــات مــن البيئــة التعليميّــة ،األمــر الــذي ّ
يؤمــن ً
فرصــا لتحســين المناهــج الموجــودة لجعلهــا ذات
ّ
ّ
اســتجابة جندريّــة أكبــر ،باإلضافــة إىل المزيــد مــن الفــرص ال ُمتعلقــة بال ُمتعلميــن .يلعــب محتــوى
المنهــاج دورًا ّ ً
هامــا يف تشــجيع التعــايف ،الســام ،االســتقرار ،القــدرة عــى التأقلــم ،بنــاء التماســك
االجتمــايع وتنميــة الهويّــات الوطنيــة اإليجابيــة.
ً
عــادة مــا تأخــذ الحكومــات الوطنيّــة عــى عاتقهــا مســؤوليّة مراجعــة وتطويــر مناهــج التعليــم
الرســميةُ ،متعاونـ ًـة مــع أصحــاب الشــأن ذوي الصلــة والــوزارات لتحديــد األهــداف التعليميّــة .عــى
الرغــم مــن ّ
أن األزمــات تســتطيع اإلضعــاف مــن قــدرة الحكومــات عــى االســتجابة (ويف بعــض
ً
ضعيفــا مــن األســاس) ،فانــه مــن الممارســات الجيــدة خلــق إجمــاع عــى
الحــاالت يكــون النظــام
ّ
مراجعــة وتنميــة منهــاج جامعــة للجميــع وذو اســتجابة جندريــة مــع ســلطات التعليــم ذات الصلــة
ّ
ّ
ّ
ّ
ـكل أفضــل".
مــن المجتمــع .فهــو ليــس مكونًــا اختياريًــا أو إضافيًــا ،لكنــه هــام يف "إعــادة البنــاء بشـ ٍ
عــى الرغــم مــن ذلــك ،فــإن حصــول مراجعــة منهــاج كاملــة ليس دائ ًمــا أمـرًا ممكنًــا أو منطقيًّــا .يمكن
ـمول وذات صلــة فيمــا يخـ ّ
دعــم ال ُمعلّميــن بطــرق أخــرى لجعــل مناهجهــم أكثــر شـ ً
ـص الطــوارئ.
يُمكــن إجــراء تغييــرات صغيــرة وعمليّــة يف محتــوى المنهــاج كاســتجابة للحاجــات العاجلــة ،مثــل
تقديــم مواضيــع تخــص المهــارات الحياتيــة عــن تجنّــب األلغــام األرضيّــة أو ُمكافحــة البعــوض الناقــل
للمــرض خــال تفـ ّ
ـي فيــروس زيــكا مثـ ًـا .إن تدريــس المعرفــة بهــدف إنقــاذ الحيــاة والحفــاظ عليهــا
يه بأهميّــة الحساس ـيّة تجــاه ديناميّــات الصــراع واألســباب الكامنــة وراء عــدم المســاواة وتعميــم
مبــادئ الشــمول والمســاواة بيــن الجنســين عبــر المناهــج.
يمكــن إيجــاد المزيــد مــن التوجيــه الجوهــريّ حــول كل جوانــب التعليــم والتعلّــم يف المالحظــات
االرشــادية لآليــي حــول التعليــم والتعلّــم ،ويف التعليــم ألجــل الســامة ،القــدرة عــى التأقلــم
لمطــوري المناهــج ،والــذي ّ
ّ
تمــت اإلشــارة إليــه يف قســم المــوارد
والتماســك االجتمــايع :دليــل
(الملحــق .)2
68

محتوى ومفاهيم التعلم المناسب يف حاالت الطوارئ 51
•إن محتــوى التعلّــم األســايس ومفاهيمــه التعليــم يف حــاالت الطــوارئ ،والــي يجــب أن
تكــون ذات اســتجابة جندريّــة ،يه:
•اإللمام بالقراءة والكتابة والحساب والكفاءات األساسيّة للتعليم األسايس؛
ّ
الصحــي القائــم عــى المهــارات والمالئــم للعمــر والوضــع ،بمــا يف ذلــك
•التعليــم
ّ
الصحــة اإلنجابيّــة ،االلتهابــات المنقولــة جنس ـيًّا ،وفيــروس نقــص
اإلســعافات األوليّــة،
المناعــة البشــري أتــش آي يف "األيــدز"؛
•حقــوق اإلنســان واألعــراف اإلنســانيّة ،ال ُمواطنــة النّشــطة ،التعليــم عــى الســام وبنــاء
الســام ،الالعنــف ،الوقايــة مــن الصــراع ،إدارة الصــراع ،حــل الصــراع ،وحمايــة الطفــل؛
•األمن والسالمة؛
•األنشطة الثقافيّة ،مثل الموسيىق والرقص والدراما والرياضة واأللعاب؛
•المهــارات الضروريّــة للحفــاظ عــى الحيــاة يف البيئــة الجديــدة ،مثــل إجــراءات اإلخــاء
الســريعة وكيفيّــة الوصــول إىل الخدمــات؛
•وكذلك تنمية األطفال والمراهقين.
للمزيد من التفاصيل ،يرجى ّ
االطالع عىل القسم التايل.

النظر يف محتوى المنهاج من خالل منظور الجندر
يُمكــن "جنــدرة" كل محتــوى المنهــاج  -بحيــث يُمكــن أن يحتــوي عــى انحيــاز أو صــور نمطيّــة،
ّ
ّ
ّ
ـرق ُمعيّنــة .عــى ســبيل
ويمكــن أن يمثــل ويشــجع الفتيــات والفتيــة والنســاء والرجــال للتص ـرف بطـ ٍ
المثــال ،قــد تحتــوي كتــب العلــوم المدرســيّة عــى رســومات تظهــر الفتيــة فقــط وهــم يقومــون
بتجــارب أو تماريــن قــراءة وكتابــة األمــر الــذي قــد يمثّــل النســاء عــى أنّهــن ّ
مقدمــات رعايّــة ّ
أوليــات
فقــط .غالبًــا مــا يكــون مــن الضــروري اتخــاذ خطــوات مســبقة لمعالجــة هــذه المعاييــر الجندريــة
وأحــد األســاليب هــو اســتخدام المنهــج لتعليــم قيــم الشــمول والمســاواة بيــن الجنســين.
فيمــا يــي بعــض األمثلــة لمحتــوى المناهــج الدراســية الــي يمكــن اســتخدامها لتعزيــز المســاواة بيــن
الجنســين واالســتجابة لالحتياجــات المتنوعــة للمتعلميــن مــن الذكــور واإلنــاث.
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تعليــم حقــوق اإلنســان :يعــزز محتــوى المناهــج الدراســية مبــادئ المســاواة بيــن الجنســين والالعنــف
مــع التركيــز عــى حقــوق اإلنســان ،خاصــة حقــوق المســاوة بيــن الفتيــات والفتيــان .مــن المفيــد
اإلشــارة إىل اتفاقيــة حقــوق الطفــل
واتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال
ّ
التمييــز ضــد المــرأة.
مواضيــع تعليــم تتعلــق بالصحــة والحقــوق الجنســية
واإلنجابيّــة (:)RHRS
التعليــم عــى الســام والتعليــم
المــرايع لظــروف النــزاع :خاصــة يف
•الغذاء
حــاالت النــزاع ،برامــج التعليــم عــى
•النظافــة الشــخصيّة ،بمــا يف ذلــك إدارة النظافــة
الســام مــن أجــل التنميــة الشــخصية،
الصحيــة ﻲﻓ أثنــاء فتــرة الــدورة الشــهرية
االتصــال بيــن المجموعــات ويمكــن
(الحيــض)
أن تتضمــن أســاليب حــل النزاعــات
فحــص للمعاييــر الجندريــة .قــد
•اإلنجاب
تتضمــن هــذه المعاييــر الجندريــة
•فوائد تأجيل الزواج ووسائل منع الحمل
النظــر إىل العــداء عــى انــه عالمــة
رجولــة والخضــوع كصفــة أنثويــة.
•المشــاعر والســلوك الجنــي اآلمــن ،بمــا يف
يتيــح التحليــل فهمًــا أعمــق للكيفيــة
ذلــك الرضــا؛ واحتــرام الجســد والهيئــات األخــرى؛
الــي يمكــن بهــا للفتيــات والفتيــان
والتفــاوض حــول الجنــس اآلمــن؛ والتصــورات
والنســاء والرجــال المســاهمة يف
التقليديــة للوثريــة المرتبطــة بالســلوك الجنــي
عمليــة الســام مــن خــال معاييــر
غيــر اآلمــن
جندريــة صعبــة.
•مهارات االتصال وحل النزاعات بدون عنف
يهــدف التعليــم المــرايع لظــروف
•الوقايــة مــن فيــروس نقــص المناعــة البشــري
النــزاع إىل تقليــل اآلثــار الســلبية
وااللتهابــات المنقولــة جنسـيًّا األخــرى وعالجهــا؛
وزيــادة اآلثــار اإليجابيــة للتعليــم يف
الرعايــة والدعــم لألشــخاص الذيــن يعانــون
حــاالت النــزاع .وهــو يتطلــب فهمًــا
ً
مــن فيــروس نقــص المناعــة البشــري ومتالزمــة
شــامل للســياقات الــي يتــم فيهــا
"األيــدز"
تقديــم التعليــم .تقــدم المذكــرة
التوجيهيــة الخاصــة باآليــي حــول
•التعــرّف عــى التحــرّش الجنــي والعنــف
التعليــم المــرايع لظــروف النــزاع
و معا لجتهمــا
( )2013أفــكارًا حــول كيفيــة تقديــم
•التقليل من أمراض ووفيّات األمومة
التعليــم يف حــاالت النــزاع وبطريقــة
االســتجابة الجندريــة .تملــك الوكالــة
•إساءة استعمال المواد المخدرة
األمريكيــة للتنميــة الدوليــة قائمــة
مرجعيــة للتعليــم المــرايع لظــروف
•السالمة أثناء استخدام اإلنترنت
النــزاع ،والــي قــد تكــون مفيــدة ً
أيضــا.
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المهــارات الحياتيــة والتعليــم يف مجــال الصحــة والحقــوق الجنســية واإلنجابيــة :تُشــرك المهــارات
الحياتيــة وتعليــم الصحــة الجنســية واإلنجابيــة الشــباب يف مناقشــات حــول الحيــاة الجنســية
واإلنجــاب والعالقــات والمعاييــر الجندريــة والعنــف .يمكنهــم ً
أيضــا معالجــة مهــارات الحيــاة اليوميــة
المهمــة ،مثــل الســامة عــى الطــرق والنظافــة الشــخصية (انظــر الصنــدوق أعــاه لالطــاع عــى
مواضيــع إضافيــة) .ويمكــن لهــذا أن يقلــل مــن المخاطــر ويعــزز الســلوك الصحــي ،ويمكّــن الشــباب
مــن التعــرف عــى العالقــات غيــر الصحيــة وتجنــب العالقــات االســتغاللية.
يُعــد تعليــم المهــارات الحياتيــة أثنــاء حــاالت الطــوارئ أم ـرًا حيويًــا ،حيــث تنقطــع األســر والشــبكات
االجتماعيــة ،ممــا يتــرك األطفــال والمراهقيــن بمعلومــات قليلــة أو معدومــة حــول كيفيــة حمايــة
أنفســهم ،بمــا يف ذلــك الحمايــة مــن االســتغالل واالعتــداء الجنســيين .تتمثــل أحــد العناصــر الرئيســية
لتعليــم المهــارات الحياتيــة يف تنميــة المهــارات االجتماعيــة والتفكيــر النقــدي والوكالــة الفرديــة مــن
خــال مهــارات التفــاوض والقيــادة مثــل الثقــة بالنفــس والصــوت والرؤيــة وصنــع القــرار والتنظيــم.
يســاعد بنــاء صــوت الفتيــات وثقتهــن ورؤيتهــن عــى تطويــر القــدرة عــى التفــاوض مــع األزواج
والشــركاء واألســر لممارســة حقوقهــم يف الصحــة الجنســية واإلنجابيــة ،ويــؤدي ذلــك إىل تحســين
المشــاركة يف الفصــل ونتائــج التعلــم.
تســاعد االســتجابة للنــوع اإلجتمــايع وتعليــم الصحــة الجنســية واإلنجابيــة المالئمــة للعمــر األطفال
وذويهــم عــى فهــم التغيــرات الجســمية الــي تحصــل لهــم عــى أنهــا جوانــب إيجابيــة وطبيعيــة
يف نموهــم .ومــع ذلــك ،يمكــن أن تكــون هــذه المواضيــع حساســة ،والــويع بالثقافــة والمعتقــدات
المحليــة أمــر مهــم عنــد النظــر يف كيفيــة تقديمهــا .إشــراك لجــان إدارة المــدارس وغيرهــا مــن
المجموعات المجتمعية الشــبابیة والنســائية للمســاعدة يف نشــر الرســالة .يف الســياقات المحافظة،
غالبًــا مــا تكــون المجتمعــات أكثــر دع ًمــا إلدراج الصحــة الجنســية واإلنجابيــة يف المناهــج الدراســية
مــن منظــور تعزيــز النهــج اآلمنــة والصحيــة لألمهــات واآلبــاء يف المســتقبل .يمكــن أن يكــون تأميــن
الدعــم مــن الســلطات  -مثــل الزعمــاء الدينييــن  -وســيلة فعالــة للحصــول عــى موافقــة الوالديــن
والمتعلميــن.
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دراسة الحالة 3.١
تعليم المهارات الحياتية :زيمبابوي

٥٢

يهــدف تحســين إمكانيــة وصــول الفتيــات إىل التعليــم إىل معالجــة الحواجــز الــي تمنــع
الفتيــات مــن التعليــم يف ريــف زمبابــوي .منــذ تنفيــذ تحســين إمكانيــة وصــول الفتيــات إىل
التعليــم مــن  2013إىل  2017مــن خــال مؤسســة الرؤيــة العالميــة يف المملكــة المتحــدة
وكذلــك يف زيمبابــوي وجــزء مــن مجموعــة مــن الشــركاء ،شــاركت مدخــرات وقــروض قرويــة
لتوليــد دخــل لتكاليــف الفتيــات المدرســية وتحســين مســتويات المعيشــة ومجموعــات
األمهــات لتدعيــم الفتيــات وتوجيههــن والدعــوة المجتمعيــة وجدولــة النتائــج االجتماعيــة
ولجــان التطويــر المــدريس ،والــي تــم تدريبهــا عــى النظافــة يف فتــرة الحيــض والنظافــة
الشــخصية ؛ وكذلــك نــوادي الفتيــات يف المــدارس وبرنامــج للدراجــات لمســاعدة الفتيــات
عــى الســفر إىل المدرســة وتدريــب اإليمــان والقــادة الدينيــن و التقليدييــن وإشــراك الرجــال
لدعــم تعليــم الفتيــات وتدريــب المعلميــن لتطويــر مهــارات القــراءة لــدى الطــاب .يف نهايــة
المشــروع ،كان هنــاك دليــل عــى تحســن التعلــم وتغييــر المعاييــر االجتماعيــة حــول تقييــم
الفتيــات وتعليــم الفتيــات .اكتســبت الفتيــات الــايئ شــاركن يف تنميــة المهــارات القياديــة
مهــارات محــو األميــة بمعــدل أســرع بكثيــر مــن أقرانهــن يف المــدارس العاديــة .كانــت
ً
احتمــال لتحســين
الفتيــات الــايئ كانــت أمهاتهــن يف مجموعــات االدخــار القرويــة أكثــر
مهاراتهــن يف الحســاب .تشــير البيانــات النوعيــة إىل أنــه يف المــدارس الــي تنشــط فيهــا
مجموعــات األمهــات ،كســرت الفتيــات الصمــت حيــال حــاالت العنــف المبــي عــى أســاس
النــوع االجتمــايع وتمكـ ّ
ـن مــن تعزيــز مشــاركتهن يف الفصــل.

ُ
مواد التدريس والتعل ّم
يمكــن أن تكــون مراجعــة وضبــط محتــوى الكتــب المدرســية والمــواد التعليميــة والتدريبيــة األخــرى
وســيلة قيمــة لمعالجــة المفاهيــم التقليديــة الجندريــة الســلبية المتداولــة .يســتخدم المعلمــون
21
الكتــب المدرســية كعنصــر أســايس يف التدريــس بنســبة  ٪70إىل  ٪ 95مــن وقــت الفصــل الــدرايس.
غالبًــا مــا ينعكــس التمييــز الجنــدري وعــدم المســاواة يف الكتــب المدرســية ،ممــا يقلــل المشــاركة يف
الفصــول الدراســية و يقلــص توقعــات األطفــال حــول إمكاناتهــم.
تقــدم الصــور أدنــاه مــن مجموعــة مــن المصــادر أمثلــة ألنــواع المفاهيــم التقليديــة الجندريــة
المتداولــة  -مثــل القيــادة الذكوريــة والخضــوع األنثــوي  -الــي يمكــن العثــور عليهــا يف الكتــب
المدرســية.
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أمثلة عىل المفاهيم التقليدية الجندرية المتداولة يف الكتب المدرسية
ُ
يمكن مراجعة مواد التدريس والتعل ّم عن طريق طرح أسئلة مثل:

22

•كــم عــدد المــرات الــي يتــم فيهــا تصويــر
شــخصيات مــن الذكــور واإلنــاث؟ عــى ســبيل
المثــال" ،هــل تحتــوي كتــب الحســاب عــى صــور
أو أســماء ألوالد فقــط؟"
• كيــف يتــم تصويــر شــخصيات الذكــور واإلنــاث؟
عــى ســبيل المثــال هــل الفتيــات فقــط هــن
الــايت يمارســن األعمــال المنزليــة؟
•كيــف يتــم تصويــر األدوار و العالقــات بيــن
الذكــور واإلنــاث؟ عــى ســبيل المثــال ،هــل األم
يه مــن تقــول لألطفــال دائ ًمــا مــاذا عليهــم أن
يفعلــوا؟هــل األب هــو مــن يقــوم دائ ًمــا بتأديــب
األطفــال؟
•مــا يه الصفــات الــي تســتخدم لوصــف
شــخصيات الذكــور واإلنــاث؟ عــى ســبيل المثــال،
هــل تــم إظهــار شــخصيات اإلنــاث عــى أنهــا
قويــة مــن قبــل؟ أو هــل تظهــر شــخصيات الذكــور
دائمًــا عــى أنهــا مهتمــة؟
مــن الناحيــة المثاليــة ،يجــب أن تعــرض المــواد والنصــوص التعليميــة الفتيــات والفتيــان والنســاء
والرجــال يف مجموعــة متنوعــة مــن األدوار الــي تعــزز المســاواة ،مثــل أوالد يقومــون بالطهــي
أو نســاء ُ
يقــدن الســيارات ،وضمــان أن اللغــة والصــور المســتخدمة ال تعــزز المفاهيــم التقليديــة
الجندريــة المتداولــة .مــن المهــم ً
أيضــا أن تكــون اللغــة والصــور شــاملة لجميــع الفئــات ،بمــا يف ذلــك
الفئــات المحرومــة ،مثــل األطفــال ذوي اإلعاقــة أو أطفــال األقليــات العرقيــة .مــن الممكــن العمــل
مــع المعلميــن والمجموعــات المحليــة ،بمــا يف ذلــك القيــادات النســائية الختيــار نمــاذج األدوار مــن
المجموعــات المحرومــة وإنشــاء محتــوى محــي بســيط لتصويــر األمثلــة ذات الصلــة للمتعلميــن.
يمكــن ً
أيضــا دعــوة نمــاذج األدوار المحليــة لتبــادل خبراتهــم مــع المتعلميــن يف الفصــول الدراســية.
حــى إذا لــم يكــن تطويــر مــواد تعليميــة للحساســية الجندريــة أمـرًا ممكنًــا ،فــإن تدريــس االســتجابة
الجندريــة ال يــزال ممكنًــا .عندمــا يتــم تدريــب المعلميــن عــى أن يكونــوا عــى درايــة بالمفاهيــم
التقليديــة الجندريــة المتداولــة يف الكتــب المدرســية ،عــى ســبيل المثــال ،يمكــن اســتخدام المــواد
الموجــودة للتأثيــر اإليجــايب ،ممــا يثيــر أســئلة مفتوحــة حــول المحتــوى وتشــجيع التفكيــر النقــدي
المتعلــق بالقضايــا الجندريــة.
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 ٣.٢توجيهات االستجابة للنوع االجتمايع وعمليات التعلم
الحــد األدىن للمعاييــر مــن "آيــي" ،عمليــات التعليــم والتعلــم ،المعيــار  :3التوجيهــات وعمليــات
التعلــم
تهــدف توجيهــات االســتجابة للنــوع االجتمــايع وعمليــات التعلــم إىل تلبيــة احتياجــات الفتيــات
والفتيــان والنســاء والرجــال ،ويمكــن أن تتيــح تعلي ًمــا ذا نوعيــة أفضــل مــن الناحيــة العمليــة .تســى
تلــك المناهــج إىل إنهــاء مظاهــر عــدم المســاواة يف الفصــل الــدرايس ،بمــا يف ذلــك التمييــز اســتنادا
إىل الجنــس ،ويمكنهــا أن تقلــل مــن اســتخدام األســلوب العنيــف يف التأديــب.
يمكــن للمعلميــن اســتخدام مجموعــة متنوعــة مــن االســتراتيجيات لجعــل عمليــة التعلــم أكثــر
تجاوبــا مــع جنــس المتعلميــن ،تشــاركية ،وشــاملة:
• ّ
عــدل اســتراتيجيات التدريــس بحيــث توفــر مســاحة متكافئــة للبنيــن والبنــات للمشــاركة يف
النقاشــات واألنشــطة .يُمكــن للمعلميــن مالحظــة ســيطرة البنيــن أو البنــات يف الفصــل الــدرايس
و اتخــاذ الــازم لتشــجيع مشــاركات متكافئــة .يُمكــن إلعــادة توزيــع البنيــن والبنــات عــى مقاعــد
الصــف ،يف بعــض المجتمعــات الــي تســمح بذلــك ،بشــكل يمنــع جلــوس مجموعــات أكبــر
مــن البنيــن أو البنــات أن يحــد مــن ســيطرة غيرهــم مــن المتعلميــن .قــد تكــون مســاحات التعلــم
أحاديــة الجنــس (غيــر المختلطــة) مفيــدة يف بعــض األطــر.
•كــن عــى ويع بعــدد األســئلة المطروحــة والمجابــة مــن المتعلميــن الذكــور واإلنــاث وبدرجــة
االنتبــاه الموجــه تجــاه مختلــف الطــاب يف الفصــل .إضافـ ًـة إىل أن نــوع األســئلة المطروحــة
هــو أمــر هــام .يف أطــر معينــة ،قــد يطــرح المعلمــون عــى البنيــن أســئلة تتطلــب إجابــات أكثــر
تعقيـ ًدا بينمــا قــد يطرحــون عــى البنــات أســئلة ذات إجابــات أبســط .يُمكــن أن يؤثــر هــذا عــى
عمليــة التعلــم باإلضافــة إىل ثقــة المتعلميــن بأنفســهم ،ويُعــزز مــن التوقعــات المنخفضــة مــن
البنــات.
ّ
وحولــه لفرصــة للتعلــم
•الحــظ اختــاف أنمــاط الجنــدر يف الكتــب الدراســية ووســائل التعلــم،
عــن طريــق اســتخدام الوســائل لطــرح األســئلة وتشــجيع التالميــذ عــى التفكيــر النقــدي حــول
قضايــا الجنــدر.
• اســتخدم خبــرات الحيــاة المختلفــة للبنيــن والبنــات كنقطــة انطــاق لتصميــم األنشــطة
وتعليــم أشــياء جديــدة .عــى ســبيل المثــال ،إطــاق النقاشــات حــول ســبب اكتســاب خبــرات
الحيــاة هويــة جنســية مختلفــة وكيــف يُمكــن للبنيــن والبنــات مالحظــة مــى يتحــول االختــاف
إىل تمييــز.
•اســتخدم مناهــج وأســاليب التدريــس الــي تبــي ثقــة الطــاب بأنفســهم واحترامهــم لذواتهــم.
إن الثقــة بالنفــس تُبــى بمــرور الوقــت يف وجــود الدعــم والتعزيــز المســتمر .يُمكــن إشــراك
الطــاب يف ألعــاب ومشــاريع بســيطة لتطويــر الثقــة بالنفــس واالســتماع إىل أنفســهم ،ويُمكــن
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اســتخدام بعــض أنــواع الرياضــة لكســر األدوار التقليديــة وزيــادة احتــرام الــذات .كثيــرا مــا يكــون
البــدء بمجموعــات عمــل أحاديــة الجنــس (غيــر مختلطــة) للســماح للبنيــن والبنــات باستكشــاف
األدوار غيــر التقليديــة ،وخلــق مســاحة آمنــة لالنخــراط ،أكثــر فعاليــة .ينبــي أن تكــون األنشــطة
مناســبة عمريًــا و أن تتعــرف عــى كيفيــة ازديــاد وضــوح أنمــاط الجنــدر يف مرحلــة المراهقــة.
•تعلم وتكيف مع آليات التدريس للتأقلم مع االختالفات التطورية بين البنين والبنات.
•اســتخدم لغــة متجاوبــة مــع الجنــدر ،غيــر عنيفــة ،وغيــر مســيئة ،تجنــب النــكات والمصطلحات
الــي تهيــن أو تقلــل مــن شــأن أي من الجنســين.
•تأكــد مــن أن األدوار األســرية ،القياديــة ،التطوعيــة ،والمجتمعيــة يتــم مشــاركتها بالتســاوي بيــن
البنيــن والبنــات .قــد يشــمل هــذا مهمــات مثــل تنظيــف المناطــق العامــة ،مســاعدة األطفــال
األصغــر ،واالشــتراك بمجلــس المدرســة أو كمراقبيــن للفصــل الــدرايس.
للمزيــد مــن المعلومــات عــن محتــوى تدريــب المعلــم المــرايع للجنــدر ،انظــر قســم  .4انظــر ً
أيضــا
معاييــر الحــد األدىن لــدى آيــي ،التدريــس والتعلــم ،المعيــار  :4تقييــم نتائــج التعلــم.

دراسة حالة 3.2
اإلرشاد والتعلم المرايع للنوع االجتمايع :أفغانستان

٥٥

يف عــام  ،2009بــدأت مؤسســة أغــا خــان ( )AKFبرنامــج دعــم تعليــم الفتيــات ()GESP
ً
خصوصــا الفتيــات .قــام برنامــج دعــم
لزيــادة إتاحــة فــرص التعلــم لجميــع األطفــال،
تعليــم الفتيــات بتوســيع العديــد مــن المــدارس مــن االبتــدايئ إىل الثانــوي ،وتوفيــر التدريــب
واإلرشــاد للمعلميــن والجهــات المعنيــة األخــرى ،ودعــم لجــان إدارة المــدارس وجمعيــات
أوليــاء األمور-المعلمين-الطــاب ،وأدخــل تحســينات أساســية يف المــدارس .قامــت مؤسســة
أغــا خــان ً
أيضــا بزيــادة عــدد المعلمــات مــن خــال دفــع الحوافــز ،توفيــر وســائل النقــل،
وبتدريــب الخريجــات كمعلمــات .يف عــام  ،2009يف بدايــة البرنامــج ،تخرجــت  225فتــاة
مــن المــدارس المدعومــة ،وبحلــول عــام  ،2013ازداد العــدد إىل أكثــر مــن  .2,300وبشــكل
إجمــايل ،وجــدت دراســة داخليــة أن برنامــج دعــم تعليــم الفتيــات ســبب زيــادة التحــاق
الفتيــات ،كمــا انخفضــت نســبة تســرب الفتيــات ،وزاد عــدد الفتيــات الخريجــات .يرجــع هــذا
باألســاس إىل ازديــاد كفــاءة التدريــس ،والمجتمعــات الداعمــة والمشــاركة ،وإىل مجموعــة
جديــدة مــن المعلمــات المحليــات والنمــاذج القــدوة.
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التدريب المهين ،التقين ،أو المختص بالمهارات المرايع للنوع االجتمايع
قــد تكــون خيــارات برامــج التدريــب المهنيــة ،التقنيــة ،أو المختصــة بالمهــارات يف حــاالت الكــوارث
محــدودة ،لكنهــا قــد تســاعد يف بنــاء مرونــة المراهقيــن األكبــر سـنًا والشــباب ،ويه تشـ ّ
ـكل الخطــوة
التاليــة المهمــة للمتعلميــن والمتعلمــات بعــد برامــج التعليــم الســريع .كمــا يمكنهــا أيضــا توفيــر
الفرصــة لالهتمــام بأنمــاط الجنــدر وتحســين المســاواة.
كثيــرا مــا تؤثــر معاييــر الجنــدر عــى نوعيــة المهــارات الــي يختــار المتعلمــون أو المتعلمــات تعلمهــا.
عــى ســبيل المثــال ،يميــل الشــباب الذكــور إىل اختيــار برامــج مهنيــة (ذات ربــح أعــى) مثــل النجــارة،
صــف الطــوب ،أو ميكانيــكا الســيارات ،بينمــا تختــار المتعلمــات مهــارات مثــل الخياطــة ،تصفيــف
الشــعر ،أو تقديــم الطعــام .يســاعد هــذا عــى تعميــق أكبــر لعــدم المســاواة بيــن الجنســين مــن
حيــث الحالــة االجتماعيــة والدخــل.
يمكــن للمعلميــن ،والمدربيــن ،وممــاريس التعليــم اآلخريــن اتخــاذ خطــوات إلزالــة التحيــز نحــو
الجنــدر مــن برامــج التدريــب المهــي ،التقــي ،والخــاص بالمهــارات وتعزيــز قيــم اإلشــراك والمســاواة
بيــن الهويتيــن الجنســيتين .عــى ســبيل المثــال:
•يُمكــن لإلرشــاد المهــي التغلــب عــى التحيــز نحــو الجنــدر والتركيــز عــى إمكانيــات كل متــدرب
عــن طريــق اقتــراح مجموعــة مــن الخيــارات للتوظيــف أو العمــل الحــر .ينبــي أن تعتمــد هــذه
النصيحــة عــى تحليــل الســوق ،وفهــم الطلــب عــى بضائــع وخدمــات ذات ســياق مناســب
والتعــرف عــى المجــاالت غيــر التقليديــة لريــادة األعمــال.
•يمكــن وضــع اســتراتيجيات للتعــرف واالهتمــام بحقيقــة أن أنمــاط الجنــدر تؤثــر عــى إيمــان
المتعلميــن بأنفســهم فيمــا يتعلــق باختيــار البرنامــج وخيــارات التوظيــف.
•كمــا يمكــن للوســائل التعليميــة والتربيــة المناســبة والمراعيــة للجنــدرأن تجعــل البرامــج متاحــة
للجميــع.
ً
خصوصــا عنــد ابتعادهــن عــن أســرهن أو
•كثيــرا مــا تفتقــر الفتيــات تحديــ ًدا لــرأس المــال،
شــبكات الدعــم األخــرى أثنــاء النــزوح .التعــرف عــى مصــادر لــرأس المــال لريــادة األعمــال ،بمــا
يف ذلــك مجموعــات االدخــار أو وكاالت التمويــل األصغــر ،أو العمــل مــع الشــركاء لتطويــر تلــك
المجموعــات.
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استراتيجيات من أجل السياسات
المراعية للنوع االجتمايع ودعم
المعلمين والعاملين يف التعليم

يعتبــر التعليــم الشــامل الجيّــد النوعيــة أم ـرًا بالــغ األهميــة لألطفــال والشــباب يف حــاالت الطــوارئ
ويلعــب المعلمــون دورًا رئيســي ًا لتقديمــه .وباعتبارهــم موفريــن للخدمــة يف الخطــوط األماميــة
وعــى تواصــل مــع الوالديــن ،المجتمعــات ،المتعلميــن ،والج=هــات المعنيــة األخــرى ،يلعــب
المعلمــون دورًا حيويًــا يف إرســاء الشــعور الوقــايئ بالحيــاة الطبيعيــة والروتينيــة والــذي يعــد مه ًمــا
أيضــا لخلــق معاييــر جديــدة ،أكثــر شـ ً
لرفاهيــة األطفــال .كمــا أن لديهــم الفرصــة ً
ـمول ،وإنصافــا يف
الصفــوف الدراســية.
يف الواقــع ،قــد يكــون هنــاك تناقــص يف أعــداد المعلميــن المؤهليــن يف حــاالت الطــوارئ ،ســواء
الحــادة أو طويلــة األمــد .كمــا أن المعلميــن المتاحيــن والراغبيــن يف التدريــس يف تلــك األوقــات هــم
غالبًــا مــن المتطوعيــن ،وقــد يعملــون عــى مضــض أحيانًــا  ،ومــن المحتمــل أن يواجهــوا مجموعــة
مــن األمــور المعقــدة يف حياتهــم الخاصــة تؤثــر عــى قدرتهــم ودافعهــم عــى التدريــس .ومــن
المرجــح ً
أيضــا أن يكونــوا ذكــورًا.
يُمكــن للمعلميــن أن يمــروا بمشــاكل نفســية خاصــة بهــم ،وقــد يجلبــون معهــم التحيــز نحــو الجنــدر
وغيــره مــن التحيــزات إىل مــكان العمــل ،وقــد تعكــس تصرفاتهــم تحمــا واســع النطــاق للعنــف
المرتكــز عــى الجنــدر .قــد يكونــوا حصلــوا عــى تدريــب محــدود ،معتمديــن بـ ً
ـدل مــن ذلــك عــى
ً
تجاربهــم الخاصــة يف التعليــم ليقومــوا بالتدريــس .تعــي تلــك العوائــق أن المعلميــن بــدل مــن أن
يخلقــوا المســاحات اآلمنــة الــي يحتاجهــا األطفــال والشــباب يف حــاالت الطــوارئ ،قــد يتصرفــون
بطــرق مســيئة (مثــل اســتخدام العقــاب البــدين أو توقــع تقديــم خدمــات جنســية مقابــل الدرجــات
مــن قبــل المتعلمــات) أو تهميــش أطفــال محدديــن يف الفصــل الــدرايس.
تســاعد عمليــات االســتدعاء واإلدارة والتطويــر المســتمرة للمعلميــن الذيــن يبــدون حساســية تجــاه
تلــك العوامــل عــى ضمــان اســتجابة مناســبة .يمكــن لتزويــد المعلميــن يف األزمــات بالتدريــب التربوي
الشــمويل ،والدعــم واإلشــراف أن يســاعدهم عــى توفيــر خبــرات تعلــم مفيــدة وإيجابيــة للبنــات
والبنيــن والســيدات والرجــال للحـ ّ
ـد مــن تلــك القضايــا .وقــد يســتفيدون ً
أيضــا مــن الدعــم النفــي
اإلضــايف الــذي يقــدر خبــرات المعلميــن أنفســهم يف األوضــاع اإلنســانية.
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 4.1التوظيف واالختيار
معايير الحد األدىن لدى آيين :المعلمون والعاملون اآلخرون يف مجال التعليم،
المعيار  :1التوظيف واالختيار
يف بعــض ســياقات األزمــات  -كجنــوب الســودان مثـ ًـا  -مــن األســهل توظيــف المعلميــن الذكــور
حــاالت أخــرى  -كالفلبيــن ً
مثــا  -فالعكــس صحيــح .ربمــا يكــون تحقيــق
مقارنــة باإلنــاث .أمــا يف
ٍ
التــوازن الجنــدري بيــن المعلميــن والعامليــن اآلخريــن يف مجــال التعليــم يشــكل تحديًــا إال أنــه مهـمٌ
جــ ًدا لتحقيــق نظــام تعليــم يــرايع المنظــور الجنــدري .وعــى الرغــم مــن أن المعلميــن الذكــور
قادريــن عــى تقديــم الدعــم للمتعلميــن والعكــس صحيــح ،إال أنــه مــن المهــم ً
أيضــا أن يكــون لــدى
المتعلميــن نمــاذج يحتــذى بهــا وأشـ ً
ـخاصا بالغيــن مــن نفــس الفئــة الجنســية ليقدمــوا لهــم النصــح
والتشــجيع .يف غيــاب المعلمــات يف بعــض الثقافــات ،فمــن غيــر المرجــح أن يرســل اآلبــاء بناتهــم
إىل المدرســة.
وقــد يلــزم اتخــاذ تدابيــر خاصــة لتحديــد المدرســين االنــاث أو الذكــور بصــورة اســتباقية وتوظيفهــم،
حســب الســبب االســايس للنقــص .فمــن الخطــوات الســليمة والمفيــدة دراســة الحواجــز الجندريــة
أو الثقافيــة يف التعليــم ودراســة المجتمــع المحــي األوســع أو المجتمــع الــذي يمنــع الذكــور أو
اإلنــاث أو يثنيهــم عــن االنضمــام إىل التعليــم ويف بعــض الحــاالت ،يحــدث النقــص بيــن المعلميــن
مــن جنــس معيّــن  -اإلنــاث عـ ً
ـادة  -بســبب عــدم وجــود مــا يكــي مــن المتقدمــات المؤهــات أو
ٍ
المتعلمــات بالدرجــة الكافيــة .ويمكــن أن يســاعد تحديــد حصــص لتعييــن المعلمــات وخلــق
اســتثناءات قــد يعمــل عــى ضمــان الحــد األدىن مــن المرشــحات.
وحــى عندمــا يتوفــر مرشــحون ذو مؤهــات مناســبة ،قــد ال يتشــجع هــؤالء إىل الاللتحــاق بمهنــة
التعليــم .فعـ ً
ـادة مــا يبحــث المعلمــون الذكــور عــن فــرص الدخــل المربحــة الــي توجــد يف أماكــن
ٌ
التزامــات وضغوطــات أخــرى كااللتزامــات العائليــة .ويف
أخــرى ،بينمــا يكــون لــدى المعلمــات
متــرددات يف العمــل يف مناطــق نائيــة أو متضــررة
المعلمــات
ســياقات األزمــات غالبًــا مــا تكــون
ٍ
مــن النزاعــات بســبب مخــاوف تتعلــق بســامتهن الشــخصية .ولذلــك قــد يكــون توفيــر مــكان إقام ـ ٍة
ً
آمنــة محفــزًا للمعلمــات يف هــذه األوضــاع.
مواصــات
ووســيلة
ٍ
وال بــد أن يقابــل التدابيــر القصيــرة األمــد لتلبيــة االحتياجــات التوظيفيــة لــكل مدرســة تطويــر طويــل
األمــد للسياســات أو حوافــز أو أنظمــة للحصــص .وعندمــا ال تتواجــد خطـ ٌ
ـط لمثــل هــذه التنميــة،
قــد يكــون هنــاك حاجــة إىل القيــام بجهــود الدعــوة الموجهــة للحكومــة .وفيمــا يــي نقــدم بعــض
االســتراتيجيات لضمــان التوظيــف المتــوازن جندريًــا:
•التواصل مع أزواج أو عائالت المعلمين المرشحين للوظيفة لمناقشة أهمية هذا الدور.
•تخفيــض مســتوى الحــد األدىن لاللتحــاق يف مؤسســات تدريــب المعلميــن مــن أجــل تحســين
التنــوع يف القــوة العاملــة يف مجــال التدريــس ،السـيّما يف الســياقات الــي تكــون فيهــا مشــاركة
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المعلمــات يف التعليــم ضعيفــة.
•اســتخدام الحوافــز النقديــة لجــذب المعلمــات إىل المناطــق النائيــة أو ذات الخدمــات المتدنية
23
ـات وأماكــن ســكن آمنة.
وضمــان تزويدهــن بمواصـ ٍ
•تقديــم دعــمٍ إضــايف للمتدربيــن الذيــن هــم دون مســتوى الدخــول مــن أجــل تقويــة معرفتهــم
ٍ
المتصلــة بالموضــوع والنُهــج التربويــة.
كل من النساء والرجال يف التعليم.
•تطوير حمالت إعالمية تركز عىل أهمية اشتراك ٍ
•العمــل مــع الفتيــات والفتيــان يف المرحلــة الثانويــة لزيــادة اهتمامهــم يف أن يصبحــوا
مدرســين—عىل ســبيل المثــال ،ربطهــم مــع مــدارس ابتدائيـ ٍة حيــث يمكنهم التطوع ومســاعدة
المعلميــن يف النشــاطات المختلفــة .تقديــم المنــح والحوافــز األخــرى ســواء للنســاء أو الرجــال
الذيــن يحضــرون تدريبــات مــا قبــل الخدمــة.
•العمــل مــع مجموعــات المجتمــع المحــي مــن أجــل المســاعدة عــى تحديــد المعلميــن
أو المعلمــات المحتمــات وتقديــم الدعــم لعائالتهــم مــن أجــل تمكينهــم مــن أن يصبحــوا
معلميــن ،كالمشــاركة يف واجبــات الزراعــة والمســاعدة يف العنايــة باألطفــال أو تقديــم أماكــن
اإلقامــة والمواصــات اآلمنــة عــى ســبيل المثــال.
•تعبئة الفئات المجتمعية لتكون مسؤولة عن سالمة المعلمات.
مســتويات تعليميــة أقــل ،وتقديــم التدريــب
•توظيــف مســاعدي صــف ذكــور أو إنــاث ذوي
ٍ
المســتمر والفــرص لهــم الســتكمال تعليمهــم أثنــاء عملهــم ،ومــن ثــم دعــم انتقالهــم إىل دور ٍ
تعليمــي كامــل.
ٍ
كل مــن النســاء والرجــال يف
•ويمكــن لعمليــات االنتقــاء الــي تــرايع المنظــور الجنــدري ٌكإشــراك ٍ
ـفافة وتأخــذ يف الحســبان أمــور الجنــدر
اللجــان التوظيفيــة ،والتأكــد مــن أن معاييــر االختيــار شـ
والتنــوع ،وتقييــم الكفــاءات ،يمكنهــا أن تســهم يف الوصــول إىل هيئــة تدريــس أكثــر توازنًــا مــن
الناحيــة الجندريــة .وقــد تســاعد الحصــص عــى ترســيخ مبــدأ التمثيــل المتســاوي يف صنــع
القــرار.
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عملــت المــدارس المجتمعيــة يف أفغانســتان عــى تعزيــز الملكيــة المحليــة لخدمــات
ً
فمثــا مــن أجــل زيــادة عــدد المعلميــن
التعليــم مــن خــال مجموعــة مــن المبــادرات.
المحلييــن المؤهليــن ،قدمــت منظمــة كيــر تدريبًــا للفتيــات يف برامــج التعليــم المجتمــي
ـات أو عامــات يف مجــال الرعايــة الصحيــة
مــن أجــل تنميــة مهاراتهــن ليصبحــن إمــا معلمـ ٍ
بعــد إنهــاء الصــف التاســع .وقــام المشــروع المتعــدد الجهــات (ســتيجيز) الــذي مولتــه إدارة
التنميــة الدوليــة وقادتــه مؤسســة آغــا خــان بتتبــع مســار تعلــم مهــارات القــراءة والكتابــة
والحســاب للطــاب الذيــن حضــروا حصــص التعليــم المجتمــي والطــاب الذيــن ارتــادوا
المــدارس الحكوميــة بيــن عامــي  2013و  .2017وتشــير النتائــج إىل أن الطــاب الذيــن
حضــروا حصــص التعليــم المجتمــي حصلــوا عــى درجــات أعــى يف القــراءة والكتابــة
والحســاب مــن أقرانهــم الذيــن ذهبــوا إىل المــدارس الحكوميــة ،وأظهــرت أن المتطوعــات
ـرات عندمــا
ـات مؤثـ ٍ
ذوات الخلفيــة األكاديميــة المحــدودة يمكــن لهــن أن يصبحــن معلمـ ٍ
كاف.
يخضعــن
لتدريــب ٍ
ٍ

 4.2ظروف العمل
الحــد األدىن للمعاييــر مــن "آيــي" :المعلمــون والعاملــون اآلخــرون يف مجــال التعليــم ،المعيــار :2
ظــروف العمــل
ً
إضافــة إىل الوصــف الوظيــي ،يســاعد إدراج توصيفــات ظــروف العمــل ومدونــة قواعــد الســلوك
ً
مهنيــة يف البيئــة التعليميــة ويف
يف عقــود توظيــف المعلميــن عــى جعــل دور المعلميــن أكثــر
المجتمــع المحــي .إذ يحــدد العقــد الخدمــات المتوقعــة مــن المعلميــن مقابــل األجــور الــي
يحصلــون عليهــا مــن المجتمعــات المحليــة أو الســلطات التعليميــة أو غيرهــا مــن أصحــاب
ّ
والمتوقــع.
المصلحــة ،ويقــدم إطــارًا لســلوك المعلــم المناســب

أجور المعلمين
تعتمــد الحوافــز واألجــور األخــرى كدعــم الســكن ونفقــات المواصــات ورعايــة األطفــال عــى
الســياقات المحليــة والمــوارد .وغالبًــا مــا يتلــى المعلمــون أجــورًا زهيــدة ال تؤمــن لهــم دخـ ًـا كافيًــا
ـاطات أخــرى مــدرة للدخــل .قــد يحتاج أصحــاب المصلحــة يف مجال
وقــد تجبرهــم عــى القيــام بنشـ
ٍ
التعليــم إىل الدعــوة للحصــول عــى اجــور كافيــ ٍة للمعلميــن والمســاواة الجندريــة يف المرتبــات
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والحوافــز واألجــور األخــرى للمعلميــن والمعلمــات .ويمكــن اســتخدام الحوافــز لتلبيــة احتياجــات
تطويــر مهــارات المعلميــن والمعلمــات واالحتفــاظ بهــم كالوصــول إىل التطويــر المهــي .كمــا يمكــن
لخطــط الحوافــز أن تتضمــن تشــجيعًا معينًــا للمعلميــن والعامليــن اآلخريــن يف مجــال التعليــم
ـؤوليات إضافيـ ٍة للتعميــم الجنــدري كجــز ٍء مــن اســتراتيجية أوســع
ليقومــوا بالتدريــب أو باتخــاذ مسـ
ٍ
لتعزيــز االســتجابة الجندريــة يف القطــاع بأكملــه.
ً
تعمقــا حــول هــذه القضيــة يف المذكــرة التوجيهيــة الخاصــة باآليــي
ـات أكثــر
يمكــن إيجــاد معلومـ ٍ
حــول تعويضــات المعلميــن.

المسارات المهنية
يمكــن للمؤسســات التعليميــة والجهــات الفاعلــة يف مجــال التعليــم أن يحفــزوا المعلميــن المؤهلين
عــى البقــاء يف مهنــة التعليــم عبــر ضمــان وجــود مســار مهــي واضــح يتــم فيــه منــح الرجــال والنســاء
ً
ـارات تطويــر
فرصــا متكافئـ ًـة للترقيــة والحصــول عــى أدوار قياديــة .وبينمــا قــد ال يكــون تقديــم مسـ ٍ
مهــي منظمــة للمعلميــن يف حــاالت الطــوارئ أم ـرًا واقعيًــا ،إال أنــه يمكــن النظــر يف كيفيــة قيــام
المعلميــن ببنــاء قدراتهــم مــن خــال التدريــب واالعتمــاد والحوافــز التشــجيعية األخــرى.

مدونات قواعد السلوك
تعمــل مدونــات قواعــد الســلوك عــى توجيــه ودعــم المعلميــن والعامليــن اآلخريــن يف مجــال
التعليــم وتحمــي المتعلميــن والموظفيــن وتشــجع عــى المعاييــر المهنيــة العاليــة وتعــزز الثقــة
24
العامــة بمهنــة التعليــم وألجلهــا.
وقــد صممــت مدونــات قواعــد الســلوك لتطبــق عــى كامــل البيئــة التعليميــة ولتشــمل جميــع
ّ
ويفضــل أن يقــوم المعلمــون والســلطات التعليميــة
األنشــطة المدرســية وتلــك المتعلقــة بالتعليــم.
ً
ولجــان التعليــم المجتمعيــة ورابطــات اآلبــاء والمعلمين إضافــة إىل المتعلمين بالمســاعدة يف كتابة
مســودات هــذه الوثائــق .ويُنصــح بتفقــد مــا إن كانــت مدونــة قواعــد الســلوك الوطنيــة موجـ ً
ـودة
مسـ ً
ـبقا وفيمــا إذا كانــت تلــك القواعــد تســتخدم "كمــا يه" أم أنهــا مالئمـ ٌـة لســياق الطــوارئ.
قد تتضمن االلتزامات المراعية للجندر يف مدونة سلوك:
•التــزام المعلميــن باحتــرام ،وحمايــة ،وانجــاز الحقــوق التعليميــة للمتعلميــن الذكــور واإلنــاث
(يف حــدود مقدراتهــم).
•االلتــزام بعــدم تعليــم أو تشــجيع معــارف أو أعمــال تناقــض حقــوق اإلنســان ومبــادئ عــدم
التمييــز بمــا يف ذلــك عــدم التمييــز ضــد الجنــدر.
•التــزام المعلميــن بإزالــة العوائــق بشــكل فعــال يف التعليــم للتأكيــد عــى وجــود بيئــة غيــر
تمييزيــة يُقبــل فيهــا كل المتعلميــن بغــض النظــر عــن جنســهم ،وأصلهــم العــريق ،واصلهــم
العــريق الإلثــي والعــرق ،وحالــة النــزوح ،وإعاقتهــم.
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•االلتــزام بإدامــة بيئــة جامعــة وحاميــة ،وصحيــة ،خاليــة مــن المضايقــة الجنســية وغيرهــا مــن
أنــواع المضايقــات ،والعنــف القائــم عــى اســاس لنــوع واالجتمــايع  ،واســتغالل المتعلميــن
للعمــل ،والمضايقــة ،واإلســاءة ،والتمييــز .إدراج تعاريــف لمختلــف أشــكال العنــف وإســاءة
المعاملــة ووضــع نهــج عــدم التســامح بشــكل مطلــق.
•االلتــزام باتخــاذ اجــراءات آمنــة واخالقيــة بأســرع مــا يكــون عندمــا تظهــر حــوادث اســاءة جنســية
أو اســتغالل أوعــدم أمــان للطفــل.
•بيــان واضــح بسياســة عــدم التســامح مــع العنــف المــدريس القائــم عــى الجنــس والعالقــة
الجنســية بيــن المتعلــم والمعلــم.
•بيــان واضــح غيــر قابــل للمســامحة مــع الممارســات الفاســدة وااللتــزام بتقييــم مفتــوح ،ونزيــه،
وأخــايق ،وعــادل.
•اشــارة واضحــة لإلجــراءات التأديبيــة الــي ســتتخذ ،بمــا يف ذلــك رفــع الدعــاوي الجنائيــة ،إذا مــا
ُ
خرقــت التعهــدات.
مــن المهــم أن يفهــم المعلميــن وغيرهــم مــن أفــراد التعليــم مدونــة األخــاق ويوقعوهــا ويعرضــوا
نســخة منهــا بصــورة واضحــة يف البيئــة التعليميــة .ومــن المهــم ً
أيضــا أن يتعــرف المعلميــن عــى
مدونــة الســلوك وأيــن يذهبــون للتعبيــر عــن قلقهــم أو تقديــم شــكاويهم بطريقــة آمنــة وســرية.
وأخي ـرًا ،يمكــن وضــع آليــات مراقبــة للتأكــد مــن أن المدونــة قــد تــم تنفيذهــا وتطبيقهــا بفعاليــة.
والصنــدوق أدنــاه يقــدم نمــوذج مدونــة ســلوكية مــن جنــوب الســودان .أنظــر ً
أيضــا صفحــة 59-57
مــن التوجيهــات العالميــة بشــأن التصــدي للعنــف القائــم عــى النــوع االجتمــايع يف البيئة المدرســية
لليونســكو وهيئــة االمــم المتحــدة للمــرأة لتوجيهــات حــول تطويــر مدونــة ســلوك.
مقاربــة مدرســة كاملــة لمنــع العنــف المــدريس القائــم عــى النــوع االجتمــايع لمبــادرة األمــم
المتحــدة لتعليــم الفتيــات :ويقــدم إطــار المعاييــر الدنيــا والمراقبــة اطــار ومؤشــرات مفصلــة عــن
ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﻤﺩﺭﻲﺴ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻋﻰﻠ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻲﻋ ﻲﻓ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ الــذي يمكــن تضمينــه يف مدونــة الســلوك.
انظــر صفحــة .23-21
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مدونة سلوك المعلمين يف الحاالت الطارئة :جنوب السودان

59

يف جنــوب الســودان ،طــورت وزارة التعليــم العــام والتدريــب ومجموعــة تعليــم جنــوب
الســودان مدونــة ســلوك للمعلميــن لالســتعمال يف الحــاالت الطارئــة ،حيــث قــد ال يتــم
تدريــب المعلميــن عــى مدونــة قواعــد ســلوك المعلــم بشــكل كامــل وحيــث توجــد مخــاوف
خاصــة حــول الحمايــة والســامة .وتضــع مدونــة ســلوك المعلميــن يف حــاالت الطــوارئ
مســئوليات المعلميــن يف حــاالت الطــوارئ وعالقــة المعلميــن ،والمتعلميــن ،والمجتمــع
يف أوقــات األزمــات ومــا بعدهــا .وتصــف المدونــة كيــف يمكــن للمعلميــن أن يدعمــوا
بعضهــم البعــض يف أوقــات الطــوارئ حــى يتمكنــوا مــن التغلــب عــى األزمــة ويســاهموا
يف اعــادة االوضــاع ايل حالتهــا الطبيعيــة بعــد األزمــة .وتتضمــن مدونــة الســلوك توجيهــات
واضحــة حــول مســئوليات المعلميــن حــول تجنــب احــداث الضــرر ،ويســتعملوا منهجًــا
مناس ـب ًا ،ويقدمــوا الدعــم والرعايــة ،ويتصرفــوا بلياقــة يف الصــف للتأكــد مــن مشــاركة آمنــة
ومتســاوية لــأوالد والبنــات يف التعليــم .وتشــمل العقوبــات المفروضــة عــى انتهــاك مدونــة
قواعــد الســلوك تعليــق العمــل وإنهــاؤه.

 3-4تدريب المعلم ،والتطور المهين ،والدعم
المعاييــر الدنيــا للشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم للتعليــم يف حــاالت الطــوارئ ،التعليــم والتعلــم،
معيــار  :2التدريــب ،والتطــور المهــي ،والدعــم
إن تخصيــص الوقــت والمــوارد لدعــم وتدريــب المعلميــن وأفــراد التعليــم اآلخريــن عــى الطــوارئ
هــو جــزء هــام مــن اســتجابة التعليــم .ومــن الناحيــة المثاليــة ،ســتأخذ المؤسســات الحكوميــة ذات
الصلــة زمــام المبــادرة يف تصميــم وتنفيــذ دعــم التطويــر المهــي للمعلميــن ،ســواء كان ذلــك قبــل
الخدمــة أو أثنــاء الخدمــة .وعندمــا تعجــز الســلطات التعليميــة عــن قيــادة هــذه العمليــة ،يمكــن أن
يتوفــر التوجيــة مــن قبــل قطــاع مشــترك بيــن الــوكاالت أو فريــق عامــل جمــايع حيــث يتــم تنســيق
الجهــود الــي تبذلهــا المنظمــات بحيــث توفــر فــرص تطويــر مهــي للمعلميــن.
ويمكــن أن تتضمــن الخطــط التدريبيــة تدريــب أثنــاء الخدمــة ،تمريــن ،مراقبــة ،واعــادة احيــاء معاهــد
تدريــب المعلميــن ومرافــق التعليــم الجامــي لتقديــم تدريــب محســن ســابق للخدمــة عندمــا يكــون
ذلــك ضروريــا يف فتــرة إعــادة البنــاء .ينبــي أن تكــون عمليــة تدريــب المعلميــن ومحتواهــا عــى
حــد ســواء مســتجيبة لنــوع الجنــس .ويمكــن أن يشــجع التدريــب قبــل وأثنــاء الخدمــة المعلميــن
واإلدارييــن مــن الجنســين للدعــم تعليــم مســتجيب للجنــدر بتشــجيع المعلميــن واإلدارييــن الختبــار
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تحيزاتهــم المرتبطــة بالنــوع والجنــس؛ ودعــم اإلدارييــن للقيــام بعمليــة توظيــف متســاوية؛ وتقديــم
مــوارد وأدوات يمكــن للمعلميــن اســتعمالها يف الفصــل تشــجيع التفكيــر النقــدي حــول أعــراف النــوع
والجنــس عــى ســبيل المثــال.

محتوى تدريب المعلم
تشــير االدلــة ان فعاليــة عقــد جلســات تدريبيــة فرديــة للمعلميــن حــول النــوع والجنــس أو اســتجابات
التعليــم لحــاالت الطــوارئ محــدودة  25ولكنهــا ال تــزال أفضــل مــن ال يشء ..ومــن الناحيــة المثاليــة،
يجــري إدمــاج المســائل المتعلقــة بنــوع الجنــس يف مــواد تدريــب المعلميــن عــى حــد ســواء ،كمــا
يجــري دراســتها بتعمــق يف وحــدات إضافيــة مدمجــة يف المنهــج الــدرايس لتدريــب المعلميــن
يشــمل تدريــب المعلميــن الــذي يــرايع الفــوارق بيــن الجنســين طرائــق التدريــس المتجاوبــة مــع
الفــوارق بيــن الجنســين ومنهجيــات التدريــس الــي يمكــن اســتخدامها يف مجــاالت المواضيــع
المختلفــة ،واالنضبــاط اإليجــايب وإدارة غرفــة الصــف ،والمناهــج التشــاركية لضمــان المشــاركة
النشــطة للمتعلميــن مــن اإلنــاث والذكــور ،والتخطيــط والتقييــم الشــراكين .ومــن الضــروري أيضــا ً
أن يحصــل المدرســين عــى أساسســات مبــادئ حقــوق اإلنســان ومنظورهــا (وكيفيــة ارتباطهــا
باحتياجــات المتعلميــن ومســؤوليات جميــع أصحــاب المصلحــة يف التعليــم) وأن يدركــوا مدونــات
قواعــد الســلوك للمعلميــن وغيرهــم مــن العامليــن يف مجــال التعليــم (انظــر أعــاه).
لقــد طــورت ســياقات تعاونيــة للمعلميــن يف األزمــات التابعــة للشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم
يف حــاالت الطــوارئ حزمــة تدريبيــة لمعلمــي المــدارس االبتدائيــة مبنيــة عــى  28كفــاءة للمعلــم.
ويمكــن تكييــف ذلــك واســتخدامه لتوجيــه تطويــر التدريــب المتجــاوب مــع الفــوارق بيــن الجنســين.
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دراسة حالة 4.3
التدريــب التربــوي للمعلميــن المســتجيب للنــوع االجتمــايع والجنــس :موزمبيــق
61
وجنــوب الســودان
تــم تصميمهــا مــن قبــل بــان انترناشــونال كنــدا يف  ،2016تدمــج حزمــة تدريــب المعلــم
التربويــة المراعيــة للجنــدر مراعــاة الجنــدر يف تدريــب معلــم تربــوي عمــي يركــز عــى
الطفــل .وتدعــو الحزمــة المعلميــن إىل استكشــاف خبراتهــم الشــخصية المتعلقــة بالجنــدر
وبعــد ذلــك تحديــد مســائل أساســية لــأوالد والبنــات يف مدارســهم وبيئاتهــم التعليميــة.
وقــد دعمــت ديب للعطــاء التجربــة األوىل لتدريــب المعلميــن التربــوي المســتجيب للنــوع
والجنــس يف ريــف جنــوب الســودان وموزمبيــق لمكافحــة العنــف المــدريس القائــم عــى
النــوع والجنــس .ويف االســتجابة لألزمــة يف جنــوب الســودان يف يوليو/تمــوز  ،2016تــم
تكييــف هــذه الحزمــة وتنفيذهــا يف مرحلــي االســتجابة للطــوارئ ومرحلــة التعــايف مــا بعــد
الصــراع .ويف موزمبيــق ،بيــن اختبــار ضبــط شــبه تجريــي لتدريــب المعلميــن المســتجيب
للنــوع والجنــس التأثيــر الكبيــر لدمــج ممارســات تربويــة مبنيــة عــى الطفــل ومراعاتــه للجنــدر
يف الفصــل .كمــا أبــرز الحاجــة إىل اســتمرار الدعــم مــن القيــادة المدرســية إلدامــة أثــر تدريــب
المعلميــن التربــوي المســتجيب للنــوع والجنــس .وتدريــب المعلميــن التربــوي المســتجيب
للنــوع والجنــس متــاح عبــر بــان انترناشــونال يف مختلــف اللغــات.

المعلمون أثناء تدريب تربوي يرايع النوع االجتمايع يف موزمبيق
(الصورة من بالن انترناشونال)
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دراسة حالة 4-4
تدريــب المعلميــن عــى الحــد مــن مخاطــر الكــوارث المراعيــة للنــوع االجتمــايع:
62
ميانمــار
إن تدريــب المعلميــن عــى الحــد مــن مخاطــر الكــوارث الحســاس للنــوع والجنــس هــو
اســتراتيجية أساســية لبنــاء القــدرة عــى التأقلــم .بعــد إعصار نرجــس يف  2008قامــت منظمة
اليونســكو بتطويــر برنامــج تعــايف التعليــم يف ميانمــار وذلــك مــن أجــل تحســين القــدرة عــى
التأقلــم يف قطــاع التعليــم يف ميانمــار وذلــك بدمــج الحــد مــن مخاطــر الكوارث واالســتعداد
للطــوارئ يف نظــام التعليــم .وتــم تدريــب مــا مجموعــه  2,102مديــر مدرســة ومعلــم مــن
جميــع المــدارس المتضــررة يف مينمارعــى الحــد مــن مخاطــر الكــوارث ،واســتفاد  400ألــف
طالــب مــن معلومــات ومــواد اتصــال تعليميــة حــول الكــوارث .وكان أغلــب مــن شــارك يف
التدريــب هــم معلمــات .تــم توزيــع مــواد التواصــل المتعلقــة بالحــد مــن أخطــار الكــوارث
المراعيــة للجنــدر عــى األطفــال والمجتمــع المحــي ،وتســلط هــذه المــواد الضــوء عــى
االحتياجــات الخاصــة والــدور الــذي تلعبــه النســاء والفتيــات يف أوقــات النكبــات وعنــد وقــوع
الكــوارث.

عملية تدريب المدرسين
تتــم عمليــة التدريــس مــن خــال متطوعيــن تــم تدريبهــم بشــكل محــدود يف العديــد مــن األزمــات.
أغلبيــة هــؤالء الذيــن ينظــر اليهــم عــى انهــم مؤهلــون للتطــوع كمدرســين هــم يف الغالــب مــن
الرجــال ،وذلــك بســبب فــرص التعليــم المحــدودة المتاحــة للنســاء والفتيــات .ينطبــق هــذا بصــورة
خاصــة عــى المراحــل االبتدائيــة واإلعداديــة .تتفاقــم األوضــاع يف البلــدان اليت اســتبعدت فيهــا المرأة
عــن التعليــم عــى مــدار التاريــخ ومنهــا عــى ســبيل المثــال أفغانســتان وباكســتان والصومــال .للحــد
مــن هــذه العوامــل قــد تحتــاج المتدربــات والمعلمــات إىل االلتحــاق ببرامــج لدعــم تطويرهــم وقــد
يحتــاج المعلميــن الذكــور الذيــن لــم يعتــادوا عــى العمــل مــع معلمــات إىل بعــض التوجيهــات.
عنــد إعــداد برامــج تدريــب المعلميــن للتعامــل مــع قضايــا النــوع االجتمــايع يكــون مــن المفيــد أن
يتــم تقييــم المعلــم بنــاء عــى حجــم معرفتــه وســلوكه وممارســاته إن كان األمــر ممكنًــا .يجــب ان
يــرايع تدريــب وتطويــر الموجــه للمعلميــن (الذكــور واإلنــاث) والمتدربيــن ظــروف النــزاع مــن حيــث
النهــج وان يســتجيب للوضــع المحــي وأن يكــون عــى علــم بالتغييــرات الــي تســى إليهــا المــرأة،
كمــا أنــه يســاعد عــى تجنــب التداعيــات الســلبية المحتملــة مثــل زيــادة مســتويات العنــف القائمــة
عــى النــوع االجتمــايع .ال تتغيــر المعاييــر الجندريــة وممارســات التدريــس بشــكل ســريع ،حيــث
تســتغرق جهــود رفــع الــويع وقتًــا طويـ ًـا ألن تترجــم عــى هيئــة تغييــر تحويــي للفصــول الدراســية
(انظــر دارســة الحالــة .)4.5
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هنــاك عــدة مســائل هامــة يتعيــن النظــر فيهــا عنــد التخطيــط لبرنامــج تدريــب المعلــم مــن شــأنها أن
تجعــل التدريــب أكثــر مراعــاة للجنــدر:
•الســي إىل تحقيــق تــوازن بيــن الذكــور واإلنــاث ســواء مــن المدربيــن أو المشــاركين يف تدريــب
المعلميــن .وإن لــم يكــن األمــر كذلــك ،فقــد يســاعد نظــام الحصــص عــى تعزيــز المســاواة بيــن
الجنســين.
•إشــراك ادارة المدرســة يف التخطيــط لتدريــب المعلميــن وخاصــة التدريبــات الــي تركــز عــى
النــوع االجتمــايع والــي قــد تلــى مقاومــة اكثــر مــن التدريبــات االخــرى .قــد تســاهم دعــوة
مــدراء المــدارس أو قــادة مجموعــات المدرســين لبرامــج التدريــب يف توفيــر فهــم أفضــل فيمــا
يتعلــق بالتأثيــر اإليجــايب لمــا تقدمــه هــذه التدريبــات .إذا كانــت لديهــم تجــارب ذات صلــة يمكــن
حينهــا إعطائهــم دور توجيهــي للمعلميــن حيــن العــودة اىل الصــف.
•اســتخدم معاييــر اختيــار مفتوحــة وذات شــفافية وإجــراءات الوصــول إىل فــرص التدريــب مثــل
لجنــة اختيــار قائمــة عــى التــوازن بيــن الجنســين.
•انظــر يف امكانيــة التعلــم عــن بعــد ،يتضمــن ذلــك اســتخدام منصــات إلكترونيــة لتدريــب
المعلميــن عــن بعــد .فالتعليــم عــن بعــد أمــر شــائع يف حــاالت الطــوارئ حيــث يمكــن أن يحــد
مــن األخطــار المرتبطــة بالتدريــب المباشــر ،باإلضافــة إىل تقليــل النفقــات الخاصــة بالتدريــب
والمتمثلــة يف أماكــن التدريــب والمواصــات واإليــرادات المهــدرة .وغالبًــا مــا يرتبــط التعليــم عــن
بعــد بالفتــرات الربــع ســنوية للتدريــب الشــخيص أو التدريــب المباشــر.
•يف حالــة عــدم وجــود معلمــة أو مدربيــن مرشــحين للتدريــب انظــر يف التوجــه اىل النســاء يف
المجتمــع للعمــل كمســاعد يف الفصــول وخلــق تمثيــل أكثــر توازنــا وبيئــة أكثــر أمننــاً .يمكــن
للتدريــب أن يدعــم المتطوعيــن ذو التجربــة القليلــة أو غيــر المؤهليــن للتدريــس بفاعليــة (انظــر
دراســة الحالــة (.)4.1
•تأكــد مــن أن التدريــب لتطويــر الموظفيــن يف الوظائــف العليــا (مثــل المســار الســريع للتدريــب)
يســاعد عــى معالجــة التفــاوت الموجــود يف إطــار العمــل يف المســاواة بيــن الجنســين يف
الوظائــف العليــا.
•التأكيــد عــى جــودة التدريــب مــع التركيزعــى أســاليب التدريــب المتركــزة عــى مراعــاة
النــوع االجتمــايع .يفتقــد العديــد مــن المدرســين الذيــن يعملــون يف حــاالت الطــوارئ إىل
المهــارات التربويــة األساســية .تظهــر األبحــاث أن تدريــب المعلميــن ســواء كانــوا ذو خبــرة قليلــة
أو مؤهليــن حديثًــا ،يف بيئــات تربويــة معقــدة ومصطلحــات للنــوع االجتمــايع هــو أمــر غيــر
فعــال .ويكــون محتــوى التدريــب مثاليًــا إذا شــجع المدرســين عــى فحــص تحيزاتهــم وطــرق
ظهورهــا يف الفصــل ،باالضافــة اىل تقديــم خطــوات عمليــة لتحســين جــودة بيئــة التعلــم
للفتيــان والفتيــات.
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دراسة حالة ()4.5
تدريــب المعلميــن عــى قضايــا متعلقــة بالمســاوة النــوع االجتمــايع والتعليــم المــرايع
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لظــروف النــزاع :أوغنــدا
يف العــام  2015قــدم المشــروع التجريــي "التنشــئة االجتماعيــة يف المــدارس" تدريبًــا ألكثــر
مــن ألــف معلــم يف المرحلــة االبتدائيــة يف منطقــة كاراموجــا  -أوغنــدا لتعزيــز المعرفــة
لديهــم ،اتجاهاتهــم ،وممارســاتهم المتعلقــة بالمســاواة بيــن الجنســين وإدارة الصــراع .تــم
تصميــم األنشــطة لتعمــل يف إطــار األنظمــة الموجــودة لتدريــب المعلميــن واإلشــراف
ً
ملحوظــا يف المعرفــة
والتوجيــه .أظهــر المعلمــون الذيــن شــاركوا يف التدريــب تحســنًا
واألداء مثــل االعتــراف بقــدرات الفتيــان والفتيــات ،والــويع بتأثيــر التمييــز القائــم عــى النــوع
االجتمــايع عــى التفاعــات والثقــة االجتماعيــة للفتيــات واحتماليــة تعطلهــم عــن الدراســة
ً
إنصافــا بيــن
أثنــاء حــدوث الــدورة الشــهرية "الحيــض" ،باالضافــة لكيفيــة تعزيــز بيئــة أكثــر
الجنســين .أظهــر تقييــم تأثيــر المشــروع أنــه بينمــا كان مــن الصعــب عــى المعلميــن ترجمــة
هــذه المعرفــة الجديــدة إىل واقــع عمــي ،إال أن النمــوذج أظهــر وعــو ًدا بتعزيــز المشــاركة
االجتماعيــة وبنــاء الســام إذا اقترنــت بالجهــود المنســقة إلشــراك المجتمــع األوســع للترويــج
لألفــكار الجديــدة المتعلقــة بالجنــدر.

 4.4الدعم والمراقبة
الحد األدىن للمعايير اآليين الخاص بالمعلمين والذين يعملون يف مجال التعليم
المعيار  :3الدعم واإلشراف
يعمــل المعلمــون الذيــن يدرســون يف حــاالت الصــراع واألزمــات يف بيئــة صعبــة للغايــة بهــدف دعــم
المتعلميــن الذيــن قــد يكونــوا قــد عانــوا مــن األحــداث المؤلمــة للغايــة وكذلــك النــزوح .إن الجهــات
المعنيــة بالتعليــم ،إىل جانــب المعلميــن ولجــان إدارة المــدارس مؤهلــون للمســاعدة يف تحديــد
التوتــر وإدارتــه والوقايــة منــه باإلضافــة إىل تعزيــز الرعايــة الذاتيــة بيــن المعلميــن ،وتحديــد آليــات
التكيــف الغيــر الصحيــة واالســتجابة لهــا.
باإلضافــة إىل اإلشــراف المنتظــم مــن قبل المفتشــين أو المستشــارين من الوزارات أو ســلطات التعليم
يف المقاطعــة ،ايل انــه يمكــن دعــم المعلميــن واإلشــراف عليهــم مــن خــال شــبكات األقــران ،حيــث
يجتمــع المعلمــون بانتظــام لتبــادل المعلومــات حــول التقــدم المحــرز والتحديــات ،بمــا يف ذلــك
كيفيــة معالجــة قضايــا الجنــدر يف التعليــم والتعلــم .قــد تشــمل دائــرة المعلميــن عــددا مــن المــدراء
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بحيــث تســهم يف الحــوارات وتبــادل الممارســات الجيــدة 26.مــن المهــم التأكــد مــن مناقشــة قضايــا
الجنــدر ومعالجتهــا يف اجتماعــات منتظمــة وأن تســمح االجتماعــات للمدرســين ســواء الذكــور أو
اإلنــاث بالمســاهمة عــى قــدم المســاواة .قــد يكــون مــن المناســب عقــد منتــدى منفصــل للمعلمــات
وغيرهــن مــن موظفــات التعليــم يف بعــض الســياقات؛ ويمكــن أن تبلــغ نقاشــاتهم االجتماعــات
العامــة والعكــس.
باإلضافــة إىل دوائــر المعلميــن ،تعــد مبــادرة التدريــب والــي يمكــن مــن خاللهــا للمدرســين الذيــن
لديهــم المعرفــة يف علــم أصــول التدريــس المراعيــة للجنــدر تقديــم التوجيــه والدعــم للمعلميــن
األقــل خبــرة كوســيلة لتجهيــز المعلميــن ليصبحــوا أكثــر اســتجابة المــور النــوع االجتمــايع يف
تعليمهــم .مــن المهــم توفيــر التدريــب المالئــم للمدربيــن والتعويــض المناســب ألداء المهمــة.
عندمــا يكــون هنــاك إختــال يف التــوازن بيــن الجنســين يف هيئــة التدريــس ،مــن المهــم التأكــد مــن
وجــود معلميــن اثنيــن عــى األقــل مــن نفــس الجنــس يف كل مدرســة ،إذا تــم تشــجيعهم عــى
العمــل م ًعــا ودعــم بعضهــم البعــض بشــكل مهــي .قــد يكــون العثــور عــى المعلميــن ذو الخبــرة
مــن الذكــور أو اإلنــاث "لتوجيــه" الزمــاء مــن نفــس الجنــس يف المدرســة (أو أي مؤسســة تعليميــة
محليــة أخــرى) طريقــة فعالــة لتقديــم الدعــم ،وكذلــك االســتفادة مــن التطويــر المهــي المحتمــل.
تعزيــز وضــع نمــوذج الــدور اإليجــايب للمدرســين مــن الذكــور واإلنــاث وضمــان عــدم معاملــة
المعلمــات االنــاث كملتحقــات او تابعــات للزمــاء الذكــور همــا طريقتــان إضافيتيــن لتهيئــة بيئــة عمــل
أكثــر مســاواة بيــن الجنســين.
تعــد إدارة المعلميــن المســتجيبة قاضيــا النــوع االجتمــايع ضروريــة لتحفيــز الموظفــات واالحتفــاظ
بهــن .مــن المرجــح أن يكــون معظــم المرشــحين المحتمليــن للتدريــس يف حــاالت الطــوارئ مــن
الشــباب الذكــور ،بالنظــر إىل المســتويات المنخفضــة تاريخيــا لتعليــم اإلنــاث يف العديــد مــن
الســياقات الضعيفــة .كمــا أن ارتفــاع خطــر التعــرض للعنــف القائــم عــى نــوع االجتمــايع ،واحتمــال
فقــدان الوظيفــة بســبب الحمــل يمكــن أن يــردع المرشــحات الشــابات ويســاهم يف ارتفــاع معــدالت
التناقــص بيــن المعلمــات الشــابات .يعــد العمــل مــع المجموعــات المحليــة ومديــري المخيمــات
والســلطات المحليــة وموظــي وزارة التعليــم عنصــرا ُ أساس ـي ًا لضمــان ظــروف آمنــة (بمــا يف ذلــك
ً
مطلقــا مــع المضايقــة
اإلقامــة اآلمنــة وتوفيــر المراحيــض المالئمــة للمعلمــات وعــدم التســامح
يف مــكان العمــل) وتنفيــذ السياســات المراعيــة للفــروق بيــن الجنســين مثــل إجــازة األمومــة ووقــت
الرضاعــة الطبيعيــة وبيئــات العمــل اآلمنــة.
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دراسة حالة 4.6
دعم المعلم وإشرافه :الصومال

65

تعمــل منظمــة كيــر منــذ عــام  2013مــع وزارات التعليــم ،مكاتــب المقاطعــات ولجــان
التعليــم المحــي لتنفيــذ مشــروع تعزيــز تعليــم الفتيــات الصوماليــات ( .)SOMGEPيعالــج
هــذا المشــروع العوائــق الــي تواجــه حصــول الفتيــات عــى التعليــم وبقائهــن يف المــدارس
وكذلــك أمــور التحصيــل الــدرايس ،بمــا يف ذلــك سياســات التعليــم الــي تســهم يف انخفــاض
أعــداد المعلمــات وتــدين رواتبهــن أو انعدامهــا .ولتشــجيع بقــاء المزيــد مــن المعلمــات عىل
رأس عملهــن ،قــام المشــروع بمراجعــة سياســات المــوارد البشــرية وتوفيــر التوصيــات بشــأن
المبــادئ التوجيهيــة المتعلقــة بالمســاواة بيــن الجنســين يف توظيــف المعلميــن والمعاملــة
يف مــكان العمــل .كمــا قــام المشــروع برفــع قــدرة مؤسســات تدريــب المعلميــن إلدمــاج
المنظــور الجنــدري يف مناهجهــا الدراســية وتنظيــم حمــات توظيــف خاصــة بالمعلمــات
قبــل التدريــب أثنــاء الخدمــة .نحــو  40بالمائــة مــن المعلميــن الذيــن تــم تدريبهــم هــم مــن
النســاء وحصلــت  65معلمــة تعمــل يف المناطــق الريفيــة عــى رواتــب تحفيزيــة لحثهــن عــى
االســتمرار يف خدمــة المــدارس المســتهدفة .تفيــد التقاريــر أن توظيف المعلمــات و تدريبهن
واالحتفــاظ بهــن قــد عــزّز ثقــة الفتيــات يف المشــاركة داخــل الفصــل الــدرايس وســعيهن
لطلــب الدعــم مــن المعلمــات اللــوايت بدورهــن يمثلــن نمــاذج يحتــذى بهــا وأشـ ً
ـخاصا محــل
ثقــة بالنســبة للفتيــات خاصــة خــال االنتقــال إىل مرحلــة المراهقــة.
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.5

استراتيجيات خاصة بسياسة مراعاة
الفوارق الجندرية يف التعليم

ال يتطلــب التقــدم المســتمر نحــو المســاواة بيــن الجنســين التــزام أصحــاب المصلحــة الرئيســيين
يف التعليــم عــى المســتويات اإلقليميــة والوطنيــة ودون الوطنيــة فحســب ،بــل يتطلــب ً
أيضــا إطــارًا
اســتراتيجي ًا للسياســات لضمــان النظــر يف قضيــة الجنــدر ومعالجتهــا كجــزء مــن النظــام التعليــم
بشــكله الشــامل .ويشــمل ذلــك أصحــاب المصلحــة الرئيســيين مثــل الســلطات التعليميــة عــى
جميــع المســتويات ،ووكاالت األمــم المتحــدة ،والجهــات المانحــة ،والمنظمــات غيــر الحكوميــة،
والمنظمــات المحليــة ،و جمعيــات اآلبــاء والمعلميــن ،والمدرســين ،ونقابــات المعلميــن،
واألكاديمييــن ،والمدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان ،والناشــطين يف المجــال اإلنســاين.
كمــا تتســم عمليــة رســم السياســات الفعالــة بالديناميكيــة ويه تجمــع بيــن اإلســتراتيجيات والمعاييــر
المحــددة يف الفصــول الســابقة مــن هــذه المذكــرة التوجيهيّــة .وينتــج عنهــا سياســات تســتند إىل
األدلــة الــي تــم جمعهــا مــن خــال تحديــد طبيعــة األزمــة ومراقبتهــا وتقييمهــا خــال تطورهــا
وبمشــاركة شــركاء مــن قطاعــات أخــرى والمجتمعــات المتأثــرة .وتتضمــن السياســة الشــاملة ،عــى
ســبيل المثــال ال الحصــر ،اســتراتيجيات وأهــداف متعلقــة بالوصــول ايل البيئــة التعليميــة ،التدريــس
والتعلــم ،والمعلميــن والموظفيــن.
ويمكــن أن تتضمــن سياســة االســتجابة للنــوع االجتمــايع األبعــاد المســتهدفة (مثــل سياســات وطنية
محــددة تجــاه تعليــم الفتيــات) ،باإلضافــة إىل النهــج المعمــم ،الــي تشــير السياســات القطاعيــة
فيهــا إىل القضايــا الجندريــة وتضعهــا عيــن االعتبــار طــوال الوقــت .يعتبــر هــذان النهجــان مهميــن
ويجــب أن يهدفــا إىل إيجــاد الروابــط بطريقــة منهجيــة بيــن القطاعــات الفرعيــة يف مجــال التعليــم و
عمليــات أوســع كالتنميــة االقتصاديــة و المواطنــة .وتســتند سياســة االســتجابة الجندريــة إىل تحليــل
ســليم للجنــدر والقطــاع التعليمــي .لضمــان إعطــاء المســاواة بيــن الجنســين أولويــة كافيــة ،قــد يتــم
تنفيــذ تحليــل جنــدري منفصــل الســتكمال األشــكال األخــرى مــن تحليــل قطــاع التعليــم .ويمكــن
قيــاس التقــدم مــن خــال النتائــج الكميــة وكذلــك المؤشــرات الــي ترصــد التأثيــرات النوعيــة لتنفيــذ
السياســات ،بمــا يف ذلــك مــا يتعلــق بالتحديــات واالســتراتيجيات الخاصــة بالجنــدر.
وكمــا هــو مذكــور يف قســم المبــادئ الرئيســية ،يمكــن أن تشــكل حــاالت الطــوارئ فرصــة لتقويــة
المســاواة بيــن الجنســين ضمــن السياســات التعليميــة .يمكــن لســياقات األزمــة أن تشــجع جهــود
المناصــرة الوطنيــة وإصالحــات السياســات ،وبالتــايل فــرص تعزيــز المســاواة بيــن الجنســين يف
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التعليــم يف حــاالت الطــوارئ .يف البلــدان الــي ال يوجــد فيهــا سياســات اســتجابة للتعليــم يف حــاالت
الطــوارئ أو الكــوارث ،توفــر حالــة الطــوارئ فرصــة لوضــع خطــط للتأهــب أو اســتراتيجيات للحــد مــن
مخاطــر الكــوارث مــع تعميــم المنظــور الجنــدري طــوال الوقــت.

 .5.1صياغة القوانين والسياسات
معايير الحد األدىن لدى اآليين والتعليم والسياسات ،المعيار األول :صياغة القوانين والسياسات
يكفــل القانــون الــدويل الحــق يف التعليــم ،بمــا يف ذلــك يف أوقــات االزمــات .وتتحمــل الحكومــات
الوطنيــة والمجتمــع الــدويل مســؤولية ضمــان اســتمرارية الوصــول إىل التعليــم لــكل األطفــال أثنــاء
األزمــة وبعدهــا.
التأكــد مــن أن جميــع أصحــاب المصلحــة يف التعليــم عــى الصعيديــن الوطــي والــدويل عــى قــدر
كاف مــن فهمهــم لاللتزامــات الدوليــة ،يســاعد ذلــك يف إزالــة بعــض العوائــق أمــام تحقيــق تقــدم
ويضمــن أن تــدرك جميــع األطــراف مســؤوليتها للعمــل نحــو تحقيــق المســاواة بيــن الجنســين يف
التعليــم يف حــاالت الطــوارئ .يشــير اإلطــار يف األســفل إىل بعــض االتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة
الداعمــة للحــق يف التعليــم يف حــاالت الطــوارئ لجميــع األطفــال بغــض النظــر عــن الجنــس.
إضافــة إىل ذلــك ،يمكــن أن تكــون هنــاك معاهــدات إقليميــة ذات صلــة صــادق عليهــا بلــد معيــن.
ويمكــن أن تضمــن جهــود المناصــرة مــع الحكومــات المحليــة والــوزارات أن يتعــرف واضعــو
السياســات والمخططــون يف قطــاع التعليــم والموظفــون عــى االتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة و
اإلقليميــة الــي قــام البلــد بالمصادقــة عليهــا ،وأي مبــادئ عــدم التمييــز الــي تمثلهــا.
كمــا يمكــن للســلطات الوطنيــة االســتفادة مــن االلتزامــات واالتفاقيــات الدوليــة واإلقليميــة لوضــع
السياســات .ويمكــن اســتقاء الخبــرة التقنيــة والدعــم فيمــا يتعلــق بالجنــدر والدمــج مــن خــال فريــق
التعليــم المحــي أو مجموعــة التعليــم وفريــق العمــل أو أي شــبكة أخــرى ذات صلــة.
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تعــزز االتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة الحــق الشــريع يف التعليــم للفتيــات والفتيــان يف
حــاالت الطــوارئ
اتفاقيــة األمــم المتحــدة لحقــوق الطفــل ( :)CRCالبنــد  22حــول حمايــة الالجئيــن ،والبنــد
 28حــول الحــق يف التعليــم االبتــدايئ والثانــوي المجــاين واإللزامــي ،البنــد  29حــول الحــق
يف تعليــم يُنمــي احتــرام حقــوق اإلنســان والحريــات ،بمــا يف ذلــك الهويــة الثقافيــة واللغــة
والقيــم.
اتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة( :)CEDAWالبنــد  10حــول الحقــوق
المتســاوية للنســاء والرجــال يف مجــال التعليــم.
المبــادئ التوجيهيــة حــول النــزوح الداخــي :المبــدئ  23حــول حــق جميــع األشــخاص يف
الحصــول عــى التعليــم وحــول الحاجــة للقيــام بجهــود خاصــة لضمــان إمكانيــة وصــول
النســاء و الفتيــات للبرامــج التعليميــة.
أهــداف التنميــة المســتدامة :الهــدف الرابــع بشــأن ضمــان التعليــم الجيــد والمنصــف
والشــامل للجميــع وتعزيــز فــرص التعلــم مــدى الحيــاة للجميــع؛ الهــدف الخامــس بشــأن
ضمــان القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد جميــع النســاء والفتيــات يف كل مــكان.
التعليــم يف  :2030إعــان عمــل إنشــيون :المــادة  8الــي تعتــرف بأهميــة المســاواة بيــن
الجنســين يف تحقيــق الحــق يف التعليــم للجميــع.
خطــة العمــل مــن أجــل اإلنســانية :تلتــزم المســؤولية الرئيســية الثالثــة بعــدم إغفــال أحــد
بتمكيــن النســاء والفتيــات وحمايتهــن والقضــاء عــى الثغــرات يف التعليــم بالنســبة لألطفــال
والمراهقيــن والشــباب.
إعــان المــدارس اآلمنــة و المبــادئ التوجيهيــة لحمايــة المــدارس والجامعــات مــن
االســتعمال العســكري خــال النزاعــات المســلحة
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 5.2التخطيط والتنفيذ
معايير الحد األدىن لدى اآليين ،سياسة التعليم ،المعيار  :2التخطيط و التنفيذ

تتوفــر أنــواع مختلفــة مــن أدوات التخطيــط العمــي وإطــارات العمــل للمختصيــن يف التخطيــط
للتعليــم يف حــاالت الطــوارئ.
تســاعد كل مــن الخطــة اإلنســانية أو خطــة لالجئيــن أو خطــة االســتجابة المشــتركة عــى تســهيل
التخطيــط بيــن قطاعــات ووكاالت متعــددة ،وهــو مــا يشــكل مســاحة لتطويــر نهــج شــامل لتلبيــة
احتياجــات المثأثريــن باألزمــة .باإلضافــة إىل التعليــم ،قــد تأخــذ خطــة االســتجابة المشــتركة يف
االعتبــار قضايــا الحمايــة واألمــن الغــذايئ والصحــة والتغذيــة والميــاه و الصــرف الصحــي واالتصــاالت
مــن بيــن جملــة مــن األمــور األخــرى (المزيــد مــن التفاصيــل حــول عمليــة جمــع البيانــات الــي
تسترشــد بهــا االســتجابة يف مجــال التعليــم مبينــة يف القســم  .)1.3تمكــن المشــاركة الفاعلــة
يف هــذه العمليــة واضــي السياســات مــن فهــم مختلــف االحتياجــات الــي تواجــه المتعلميــن
الذكــور واإلنــاث واألهــايل ،والمعلميــن يف النظــام التعليمــي .وتتيــح الفرصــة لتشــجيع االســتجابات
الجندريــة المالئمــة للتحديــات الــي يواجههــا المجتمــع ،والتنســيق مــع القطاعــات األخــرى لتحديــد
فــرص التعــاون فيمــا يتعلــق بتحديــات قطــاع تعليــم خاصــة بالجنــدر وكذلــك الغيــر متصلــة بالشــؤون
الجندريــة.
باإلضافــة إىل أي خطــة اســتجابة شــاملة ،تدعــو أفضــل الممارســات الدوليــة إىل وضــع خطــط
تعليميــة أخــرى مثــل خطــط التعليــم يف حــاالت الطــوارئ أو يف الفتــرات االنتقاليــة (بنــاءً عــى نــوع أو
مرحلــة الطــوارئ) لدعــم الحــق يف التعليــم ،وتســهيل الوصــول إىل الخدمــات التعليميــة يف مختلــف
حــاالت الطــوارئ أو األزمــات .تهــدف هــذه الخطــط إىل الحفــاظ عــى رؤيــة طويلــة المــدى لقطــاع
التعليــم مــع التركيــز عــى القضايــا الــي تنشــأ عــن األزمــات بشــكل مباشــر .يمكــن تعزيــز الجهــود مــن
خــال تبــي تخطيــط تعليمــي يأخــذ بعيــن االعتبــار األزمــات .يتضمــن ذلــك تحديــد مخاطــر األزمــات
ومنــع أو تقليــل تأثيرهــا عــى تقديــم الخدمــات التعليميــة ضمــن خطــة قطــاع التعليــم .يوفــر هــذا
النهــج فرصــة جديــدة لتعزيــز المســاواة بيــن الجنســين مــن خــال ضمــان اتخــاذ التدابيــر لتحــدي
الديناميكيــات الجندريــة األساســية يف وخــال التعليــم أثنــاء الفتــرة االنتقالية .وتتمثل هــذه الخطوات
الحاســمة يف ســد الفجــوة المتعلقــة بالتنميــة اإلنســانية ،والــي يجــب أن ترتبــط بشــكل واضــح
بأهــداف المســاواة بيــن الجنســين عــى المــدى الطويــل بـ ً
ـدل مــن التركيــز فقــط عــى االهتمامــات
قصيــرة المــدى المرتبطــة بشــكل تقليــدي بإمكانيــة حصــول الفتيــان والفتيــات عــى التعليــم.
تتمثــل خطــة التعليــم يف حــاالت الطــوارئ الــي تــرايع المنظــور الجنــدري ،أو خطــة التعليــم
االنتقــايل أو خطــة التعليــم الــي تأخــذ بعيــن االعتبــار األزمــات يف:
a .قدرتهــا عــى تلبيــة حقــوق التعليــم لجميــع األطفــال ،باتبــاع مبــادئ عــدم التمييــز :يمكــن
للمخططيــن ،ومــن خــال تقييــم وتحليــل الســياق المحــدد ،تحديــد الفــروق بيــن الفئــات،
واألســباب الكامنــة وراءهــا ،وذلــك مــن أجــل وضــع خطــة لمعالجتهــا ومنــع ازديــاد تفاقــم
94

حــاالت عــدم المســاواة أو التوتــرات .يجــب تحليــل النــوع الجنــدري إىل جانــب تداخــل عــدة
عوامــل أخــرى (انظــر إىل المبــادئ األساســية) .مــن أجــل تلبيــة حقيقيــة الحتياجــات جميــع
األطفــال ،قــد يلــزم تطويــر مجموعــة متنوعــة مــن االســتراتيجيات لدعــم فئــات مختلفــة ذات
احتياجــات فريــدة.
 b .خصوصيــة الســياق :ســتأخذ الخطــة الفاعلــة بعيــن االعتبــار مواطــن الضعــف يف كل ســياق
فــردي .ويمكــن أن تشــمل تلــك الخطــط التخفيــف مــن العواقــب الســلبية المترتبــة عــى
الحــاالت الطارئــة القائمــة ،والتأهــب للكــوارث (بمــا يف ذلــك أنظمــة اإلنــذار المبكــر) ،ومنــع
الكــوارث .يشــمل المنهــج المــرايع للجنــدر النظــر يف البيئــة العامــة وتأثيرهــا عــى المتعلميــن
مــن الذكــور واإلنــاث .ويشــمل ذلــك الهيــاكل الرســمية مثــل القوانيــن والتشــريعات الوطنيــة أو
قوانيــن الدولــة ،وسياســات القطاعــات ،والمعاييــر المهنيــة .ويشــمل ً
أيضــا الهيــاكل غيــر الرســمية
مثــل المعتقــدات حــول األدوار الجندريــة ومواقفهــم وســلوكياتهم نحــو الفتيــات والفتيــان
والنســاء والرجــال.
 c .التطويــر بشــكل شــفاف ،مــن خــال منهــج تشــاريك يشــمل جميــع الجهــات المعنيــة بالتعليــم،
ويســاعد عــى تشــجيع الملكيــة والمســاءلة .باإلضافــة إىل استشــارة الــوزرات المعنيــة ،مثــل وزارة
الشــؤون الجنســانية ،فــإن استشــارة الفتيــات ،والفتيــان ،والنســاء ،والرجــال ســوف يحســن مــن
فهــم االحتياجــات المحــددة لــكل فئــة.
 d .قائمــة عــى األدلــة :ويف الســياقات الــي ال يمكــن فيهــا إجــراء تحليــل كامــل ،أو الــي قــد تكــون
فيهــا البيانــات غيــر موثــوق بهــا أو يف حالــة تغيــر مســتمر ،يمكــن اســتخدام أفضــل البيانــات
المتاحــة واســتكمال ذلــك عــى فتــرات منتظمــة لضمــان اتبــاع نهــج يتكيــف مــع الحالــة اآلخــذة
يف التطــور ..قــد تتطــور ً
أيضــا احتياجــات الفتيــات ،والفتيــان ،والنســاء ،والرجــال مــع تطــور حالــة
الطــوارئ ،أو مــع خــروج المجتمــع مــن حالــة الطــوارئ.
 e .اســتراتيجي :يمكــن أن تتضمــن الخطــة روابــط مــع قطاعــات أخــرى ،وتركــز عــى اإلجــراءات
والجهــود الرئيســية الالزمــة لتطويــر أو تقديــم خدمــات التعليــم عــى المــدى المتوســط .بســبب
القيــود المفروضــة عــى المــوارد ،مــن المحتمــل أن تكــون الخطــط مســتهدفة للغايــة ،وقــد ال
تغــي القطــاع بالكامــل أو جميــع االحتياجــات المحــددة .التأكــد مــن أن المناطق المســتهدفة
تشــمل اســتراتيجيات المتعلقــة باألطفــال مــن الجنســين مــن المرجــح أن تزيــد مــن فــرص نجــاح
التنفيــذ.
f .قابلــة للتنفيــذ بشــكل عمــي :تعــد الخطــط وثائــق تنفيذيــة وجــزءا مــن عمليــة ديناميكيــة
وواســعة مــن التخطيــط والتنفيــذ والمراقبــة والتقييــم .ســتكون خطــة قويــة قابلــة للتنفيــذ،
حــدد بوضــوح أدوار ومســؤوليات الشــركاء المنفذيــن ،وحــدد األهــداف والغايــات الــي يمكــن
قياســها ،ومتابعتهــا ،ومراقبتهــا عمليًــا .وستشــمل آليــة إعــداد تقريــر عــن التقــدم المحــرز يف
ســير الخطــة ،ووظيفــة قياديــة والــي تســمح بتصحيــح المســار .مــن المهــم أن يتــم توزيــع
المــوارد بشــكل عــادل ،وأن يخصــص لهــذا الغــرض مــا يكــي مــن المــوارد الماليــة والبشــرية
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المناســبة لالســتراتيجيات بطريقــة غيــر تمييزيــة .مــن خــال مراعــاة النــوع الجنــدري ،يمكــن
للمراقبــة تســجيل نتائــج الفتيــات ،والفتيــان ،والنســاء ،والرجــال وجعــل القيــاس بشــكل دقيــق
وإعــداد تقريــر حــول التقــدم لتلبيــة احتياجــات كل فئــة.
 g .التكلفــة والتمويــل :يمكــن أن يســاعد تخصيــص المــوارد الماليــة بشــكل اســتراتيجي ومنتظــم
يف ضمــان تمويــل األولويــات الرئيســية .تقــدم حســابات التكاليــف صــورة واقعيــة عــن المــوارد
الماليــة الالزمــة لتنفيــذ كل اســتراتيجية ،وتتيــح المجــال أمــام تصنيــف األنشــطة حســب
األولويــات .مــن المهــم أن يتــم توزيــع المــوارد الماليــة بشــكل عــادل ،مــع تحديــد الدعــم لــكل
مــن التعميــم الجنــدري واألنشــطة الخاصــة بالجنــدر والــي تعتبــر أساســا يف تطويــر القطــاع.

أداة لدعم تخطيط قطاع التعليم المرايع للنوع اإلجتمايع
اإلرشــادات الخاصــة لوضــع خطــط قطــاع التعليــم المراعيــة للنــوع االجتمــايع يه أداة
متاحــة مــن الشــراكة العالميــة مــن أجــل التعليــم ( )GPEومــن مبــادرة األمــم المتحــدة
لتعليــم البنــات ( )UNGEIلدعــم البلــدان يف تحقيــق المســاواة بيــن الحنســين يف التعليــم.
يقــدم الدليــل مزيجــا مــن األدوات النظريــة والعمليــة الــي يمكــن للمخططيــن وصانــي
السياســات اســتخدامها .ويشــمل مناهجًــا لتصميــم جمــع البيانــات حــول االســتجابة
المراعيــة للنــوع االجتمــايع ،وتحليــل البيانــات مــن خــال منظــور مبــي عــى النــوع
االجتمــايع ،وتحديــد اســتراتيجيات اســتجابة النــوع االجتمــايع لمعالجــة تحديــات قطــاع
التعليــم .يتعــدى التوجيــه مســائل الوصــول اىل التعليــم ونوعيتــه ،ويشــمل منه ً
جــا متكامـ ًـا
لنظــام التعليــم ،بمــا يف ذلــك توظيــف المعلميــن ،وتطويــر المــواد والمنهــج ،والقضــاء عــى
العنــف يف المــدارس كبيئــات للتعلــم والعمــل.
يرجــى االطــاع عــى مبــادئ الشــراكة العالميــة مــن أجــل التعليــم ،ومعهــد اليونســكو الــدويل
للتخطيــط التربــوي ،إلعــداد خطــة التعليــم االنتقاليــة ومعهــد اليونســكو الــدويل للتخطيــط التربــوي
الخــاص بالتماســك االجتمــايع والمرونــة والســامة :دليــل مخطــي قطــاع التعلمــي للتخطيــط
المتفاعــل مــع األزمــة.
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أقيمــت بعــض الهيــاكل المؤسســية لمعالجــة تعليــم الفتيــات والمســاواة بيــن الجنســين
بالتحديــد يف ليبريــا .توجــد يف وزارة التعليــم وحــدة لتعليــم الفتيــات ،أنشــئت يف عــام
 2006بدعــم مــن اليونيســيف .يف العــام  ،2012أطلقــت رئيســة الجمهوريــة إيليــن جونســون
ســيرليف وحــدة للمراهقــات يف وزارة الجنــدر والطفولــة والحمايــة االجتماعيــة إلظهار اإلرادة
السياســية وااللتــزام بالقضايــا الــي تمــس الفتيــات .يتمثــل دور الوحــدة يف معالجــة قضايــا
واحتياجــات واهتمامــات الفتيــات الــايت تتــراوح أعمارهــن بيــن  24-10ســنة ،مــع التركيــز
بشــكل خــاص عــى الفتيــات بيــن ســن  15-10ســنة .تســى الوحــدة للتأكــد مــن أن السياســات
والبرامــج عــى المســتوى الوطــي تعمــل بشــكل أفضــل للفتيــات الليبريــات ،ويه مجموعــة
كانــت مهملــة يف الســابق مــن قبــل الهيــاكل الــي تعــى بالنســاء والشــباب .أنشــأت وحــدة
الفتيــات المراهقــات بدعــم مــن البنــك الــدويل ،مركــز للمــوارد لتزويــد الفتيــات المراهقــات
بإمكانيــة االطــاع عــى تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت ،وكذلــك ليكــون بمثابــة رابطــة
لدعــم الخدمــات بســبب العنــف القائــم عــى النــوع االجتمــايع وحمايــة الطفــل.

 5.3تمويل التعليم يف حاالت الطوارئ
تحتــاج الــدول إىل التمويــل مــن أجــل توفيــر التعليــم العــام ،ولكــن يف حــاالت الطــوارئ فــإن التمويــل
العــام لهــذه الخدمــات يكــون عــى االغلــب محــدو ًدا للغايــة .تنفــق البلــدان المتضــررة مــن النزاعــات
عمومًــا أقــل مــن المتوســطالعالمــي البالــغ أربعــة يف المائــة مــن الدخــل القومــي المخصــص
لإلنفــاق عــى التعليــم 27.قــد تكــون مصــادر التمويــل الخاصــة مــن الجهــات المانحــة ،والمجتمعــات،
ومنظمــات المجتمــع المــدين ،وغيرهــا مــن الجهــات الخاصــة قــد تكــون ضروريــة لدعــم أو إلعــادة
بنــاء النظــام التعليمــي .لألســف ،فــإن التعليــم مــن أكثــر القطاعــات الــي يكــون فيهــا التمويــل ضعيفــا
28
يف النــداءات اإلنســانية.
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التعليم ال يمكن ان ينتظر
" التعليــم ال يمكــن ان ينتظــر" تــم تأسيســه عــام  .2016يمثــل الصنــدوق اإلنســاين للتعليــم
يف حــاالت الطــوارئ التعليــم ال يمكنــه االنتظــار ( )ECWنهــج تعــاوين جديــد بيــن الجهــات
المعنيــة بالتعليــم يف حــاالت الطــوارئ لضمــان اعتبــار التعليــم كأولويــة عــى اجنــدة العمــل
اإلنســاين .يقــدم " التعليــم ال يمكــن ان ينتظــر" تمويــل أثناء حــاالت الطوارئ ســريعة الحدوث
االزمــات المزمنــة وذلــك مــن خــال آليــة متعــددة الســنوات .يســى ً
أيضــا إىل "إلهــام االلتــزام
الســيايس بحيــث يُنظــر إىل التعليــم كأولويــة قصــوى أثنــاء األزمــات مــن قبــل الحكومــات
والجهــات الممولــة ".يف خطتــه االســتراتيجية  2021-2018واالســتراتيجية الجندريــة -2018
 :2021النهــوض بالجنــدر يف التعليــم يف حــاالت الطــوارئ ،يؤكــد الصنــدوق االلتــزام بعــدم
التخــي عــن أي شــخص وضمــان أن يتــم دراســة ومعالجــة احتياجــات االوالد والبنــات يف
حالــة األزمــات .اعتبــارًا مــن  ،2018يعــد هــذا الصنــدوق هــو المصــدر التمويــي الوحيــد
المكــرس للتعليــم يف حــاالت الطــوارئ.

المصــادر متاحــة لدعــم الــوكاالت الدوليــة ،ومنظمــات المجتمــع المــدين ،والحكومــات القوميــة.
التطلــع دائمــا لتخصيــص المزيــد مــن التمويــل العــادل ،بمــا يف ذلــك ضمــان اســتهداف تلــك المصــادر
لدعــم المتعلمــات مــن اإلنــاث عنــد الحاجــة .يناقــش دليــل قيــاس اإلنصــاف يف التعليــم مناهــج
عمليــة مــن أجــل تمويــل منصــف ،بمــا يف ذلــك تقييــم مــن األكثــر اســتفادة مــن الوضــع الراهــن وأي
المجموعــات الــي يمكــن ان تســتفيد أكثــر مــن إعــادة توزيــع التمويــل .ويقــدم ً
أيضــا أمثلــة لبــاد مثــل
مــايل وأفغانســتان الــي أنشــأت أهــداف تمويليــة لألطفــال المتضرريــن مــن النــزاع .تكلفــة توفيــر فرص
التعليــم الجيــد والوصــول اىل التعليــم للمجتمعــات المختلفــة يتفــاوت ً
وفقــا الحتياجــات المجتمــع،
واألســباب األساســية لعــدم المســاواة الــي منعتهــم تاريخيــا مــن الحصــول عــى تعليــم جيــد.
ضمــان التمويــل الــكايف المــرايع للنــوع االجتمــايع للتعليــم يف حــاالت الطــوارئ أمــر جوهــري ســواء
مــن ناحيــة تفــادي الصراعــات وإعــادة اإلعمــار بعــد الطــوارئ.
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المرفق  :1الجندر ــ مصطلحات أساسية
التعليــم المتســارع هــو برنامــج مــرن ومناســب للفئــات العمريــة المختلفــة يتــم تنفيــذه يف إطــار
زمــي مكثــف ويهــدف إىل توفيــر إمكانيــة وصــول التعليــم لألطفــال والشــباب المحروميــن والذيــن
تجــاوزت أعمارهــم أعمــار الدراســة والذيــن خرجــوا مــن التعليــم .وهــذا قــد يشــمل هــؤالء الذيــن
فاتهــم التعليــم ،أو الذيــن انقطــع تعليمهــم بســبب الفقــر والتهميــش والصــراع أو أزمة .يهــدف
برنامــج التعليــم ال ُمســرع إىل تزويــد المتعلميــن بالكفــاءة والجــدارة المناســبة والمعتمــدة للحصــول
عــى التعليــم األســايس ،وذلــك مــن خــال اســتخدام مقاربــات تربويــة وتعليميــة فعالــة تناســب
مســتوى النضــج المعــريف لديهــم.
البيانــات التفصيليــة يه معلومــات إحصائيــة يتــم فصلهــا إىل أجــزاء مــن مكونهــا الرئيــي .عــى
ســبيل المثــال ،يمكــن تحليــل بيانــات التقييــم الخاصــة بقطــاع مــن الســكان أو عينــه منــه حســب
الجنــس والفئــة العمريــة والمنطقــة الجغرافيــة.
النــوع االجتمــايع يشــير إىل األدوار المنظمــة اجتماعيًــا والمســؤوليات والهويــة المحــددة للمــرأة
والرجــل وكيــف يتــم تقديرهــا يف المجتمــع .تخضــع لخصوصيــة كل ثقافــة بعينهــا ،وتتغيــر بمــرور
الوقــت .تحــدد هويــة الجنــدر الطريقــة الــي يتوقــع مــن النســاء والرجــال أن يفكــروا ويتصرفــوا بهــا.
تتــم مراعــاة تلــك الســلوكيات مــن األســرة ،والمدرســة ،والتعاليــم الدينيــة ،ومــن خــال وســائل اإلعــام.
بصفتهــا ســمات ومعرفــة مكتســبة اجتماعيــا فــان األدوار الجندريــة ومســؤولياتها يمكــن ان
تتغيــر .يحــدد الجنــدر باإلضافــة إىل الفئــة العمريــة ،والميــل الجنــي ،والهويــة الجندريــة األدوار،
والمســؤوليات ،وديناميكيــات الســلطة ،والوصــول للمــوارد .وهــذا يتأثــر ً
أيضــا بتنــوع العوامــل األخــرى
مثــل :اإلعاقــة ،والطبقــة االجتماعيــة ،والطبقيــة ،والخلفيــة العرقيــة أو الدينيــة ،والثــروة االقتصاديــة،
والحالــة االجتماعيــة ،وحالــة الهجــرة ،ووضــع النــزوح ،والخلفيــة الحضريــة أو الريفيــة.
يــدرس تحليــل الجنــدر العالقــات بيــن اإلنــاث والذكــور .حيــث يفحــص أدوارهــم وحصولهــم عــى
المــوارد والســيطرة عليهــا والقيــود الــي يواجهونهــا مقارنــة ببعضهــم البعــض .يجــب ادراج التحليــل
الجنــدري إىل تقييــم قطــاع التعليــم واســتجاباته.
العنــف القائــم عــى أســاس النــوع االجتمــايع هــو مصطلــح شــامل ألي فعــل ضــار يرتكــب ضــد إرادة
الشــخص ويســتند إىل فــوارق اجتماعيــة (مثــل الجنــدر) بيــن الذكــور واإلنــاث .يشــمل األفعــال الــي
تلحــق الضــرر البــدين أو الجنــي أو العقــي أو المعانــاة ،والتهديــد بمثــل هــذه األفعــال ،واإلكــراه،
وســائر أشــكال الحرمــان مــن الحريــة .يمكــن أن تحــدث هــذه األفعــال يف األماكــن العامــة أو الخاصــة.
عــى ســبيل المثــال:
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•االغتصاب ،بما يف ذلك االستغالل ،والتعدي والمضايقة الجنسية؛
•الزواج القسري والمبكر؛
•العنف األسري والعائيل ،بما يف ذلك العنف البدين والعاطيف والنفيس والجنيس؛
•وغالبًــا مــا تســتمر الممارســات التقليديــة الضــارة ،مثــل تشــويه األعضــاء التناســلية لإلنــاث أو
قطعهــا ،والقتــل دفاعــا عــن الشــرف ،ووراثــة األرملــة؛
•الحرمان من الموارد أو الفرص كالتعليم.
المحايــدة الجندريــة يشــير هــذا المصطلــح إىل عــدم إدراك أن أدوار ومســؤوليات الرجــال والفتيــان
والنســاء والبنــات مخصصــة لهــم يف ســياقات وخلفيــات اجتماعيــة وثقافيــة واقتصاديــة وسياســية
محــددة .ال تــرايع مشــاريع وبرامــج وسياســات وســلوكيات المحايــدة الجنســية لهــذه األدوار
المختلفــة واالحتياجــات المتنوعــة .يحافظــون عــى الوضــع الراهــن ولــن يســاعدوا عــى تغييــر البنيــة
غيــر المتســاوية للعالقــات بيــن الجنــدر.
التمييــز الجنــدري هــو االعتقــاد بــأن أحــد الجنســين متفــوق عــى اآلخــر وأن الجنــس المتفــوق لديــه
مواهــب ،وحقــوق ،وصالحيــات ،ومكانــة أكبــر مــن تلــك الموجــودة يف الجنــس األضعــف .التمييــز
الجنــدري ناتــج عــن مجموعــة معقــدة مــن األســباب المتفاعلــة .تُنتهــك حقــوق المــرأة بســبب بعــض
النصــوص والتعاليــم الدينيــة والممارســات الثقافيــة والتقليديــة وبســبب االختالفــات يف التعليــم
(غالبًــا مــا تكــون النســاء والفتيــات أقــل تعلي ًمــا مــن الرجــال والفتيــان) .يمكــن ً
أيضــا إضفــاء الشــرعية
عــى التمييــز الجنــدري ضــد المــرأة مــن خــال القوانيــن الوطنيــة مثــل حقــوق وراثــة األرض ،الحاجــة
إىل إذن مــن األقــارب الذكــور للســفر ،إلــخ.
المســاواة بيــن الجنســين يه عبــارة تشــير إيل تكافــؤ الرجــل والمــرأة ،والبنــت والولــد ،يف الحقــوق
والمســؤوليات والفــرص .ال تعــي المســاواة أن يصبــح المــرأة والرجــل متشــابهين ولكنهــا تشــير إىل ّ
أن
حقــوق الرجــل والمــرأة ومســؤولياتهما وفرصهمــا ال تعتمــد عــى كــون ان الواحــد منهمــا ولــد ذكــرا ً
او أنــى .وتفيــد المســاواة بيــن الجنــي ايل أخــذ مصالــح الرجــل والمــرأة واحتياجاتهمــا وأولوياتهمــا
بعيــن االعتبــار .والمســاواة بيــن الجنســين ليســت "قضيــة نســائية" بــل انهــا معنيــة بجميــع الرجــال
والنســاء الــي تقتــي مشــاركتهم فيهــا مشــاركة كاملــة .إن المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة يه قضيــة
حقــوق اإلنســان فضـا ً عــن كونهــا شــرطً ا مسـ ً
ـبقا وعنــوان للتنميــة المســتدامة القائمــة الــي محورهــا
اإلنســان ومؤشــرا ً مــن مؤشــراتها.
ْ ٌ
واإلنْصــاف يف توزيــع المزايــا والمســؤوليات بيــن الرجــل والمــرأة
يشــير التكافــؤ الجنــدري إىل ال َعــدل ِ
ً
وفقــا الحتياجاتهــم الخاصــة .وقــد يشــمل ذلــك المعاملــة عىل قــدم المســاواة أو المعاملــة المختلفة
الــي تعتبــر متكافئــة مــن نواحــي الحقــوق والمزايــا وااللتزامــات والفــرص.
يشــار ايل عــدم المســاواة بيــن الجنســين إىل التباينــات بيــن النســاء والرجــال يف المجتمــع مــن حيــث
الفــرص المتاحــة ووصولهــم إليهــا يف المياديــن االجتماعيــة واالقتصاديــة والسياســية وحصتهــم يف
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ســلطة صنــع القــرار عــى جميــع المســتويات االجتماعيــة.
تعميــم مراعــاة المنظــور الجنســاين :هــو عمليــة التقييــم المتعلقــة بالنســاء والرجــال يف أي إجــراء
مقــرر تنفيــذة ،بمــا يف ذلــك القوانيــن والسياســات او البرامــج يف كافــة المجــاالت وعــى كافــة
المســتويات .وهــو بمثابــة اســتراتيجية مــن اجــل جعــل المــرأة والرجــل وتجاربهــن جــزءًا ال يتجــزأ مــن
تقريــر السياســات والبرامــج وتنفيذهــا ورصدهــا وتقييمهــا يف جميــع المياديــن السياســية واالقتصادية
ّ
فتحقــق اســتفادتهما بالتســاوي وبالتــايل ال يــدوم التفــاوت .والتعميــم النــويع هــو
واالجتماعيــة
منهـ ٌ
ـج لتحقيــق المســاواة بيــن الجنســين.
المؤشــر النــوع االجتمــايعّ :
إن مؤشــر اللجنــة الدائمــة المشــتركة بيــن الــوكاالت هــو عبــارةٌ عــن أدا ٍة
ّ
ـروع اإلنســاين
تقــوم بالترميــز  -عــى مقيـ ٍ
ـاس بيــن  - 2 - 0يعمــل عــى قيــاس فيمــا إذا كان أي المشـ ٍ
ٍ
مصمــم لضمــان أن الفتيــات والفتيــان والنســاء والرجــال سيســتفيدون بالتســاوي مــن ذلــك المشــروع
أو أنــه ســيعمل عــى تطويــر المســاواة بيــن الجنســين بطريق ـ ٍة أخــرى .فــإن كان المشــروع ينطــوي
ً
ـدودة
عــى إمكانيــة اإلســهام يف المســاواة بيــن الجنســين يتنبّــأ المؤشــر إن كانــت النتائــج ســتكون محـ
أم ذات داللــة .يمكنكــم الوصــول إىل صفحــة النصائــح المتعلقــة بالمؤشــر النــويع عــى صفحــة
المؤشــرات النوعيــة الخاصــة باللجنــة الدائمــة المشــتركة بيــن الــوكاالت عــى الرابــط التــايل.www :
.info.humanitarianresponse
حياديــة النــوع االجتمــايع :مصطلــح يســتخدم لتوضيــح أن السياســات ،واللغــة ،والمؤسســات
المجتمعيــة المختلفــة عليهــا أن تتجنــب تمييز األدوار المبنيــة عــى أســاس النوع
االجتمايع أو الجنــس ،لــي تتفادى التمييز النابــع مــن االنطبــاع أن هنــاك أدوار مجتمعية مالئمــة
لــكل نــوع اجتمــايع
المســاواة بيــن الجنســين – المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة :وتعــي وجــود معـ ّ
ـدل  50:50مــن الذكــور
ـن كالوصــول إىل التعليــم أو يف مــكان العمــل أو يف إشــغال المناصب العامة.
ـال معيـ ٍ
واإلنــاث يف مجـ ٍ
ّ
وتعــي دراســة المســاواة النوعيــة يف التعليــم المقارنــة بيــن مشــاركة المتعلميــن مــن اإلنــاث والذكــور
ـع مــن المؤشــرات يف كل مســتوى تعليمــي
يف التعليــم .ويمكــن دراســة ذلــك بالنظــر إىل ّنطـ ٍ
ـاق واسـ ٍ
بمــا فيهــا برامــج التنميــة يف الطفولــة المبكــرة وبرامــج التعليــم االبتــدايئ والثانــوي والجامــي
وبرامــج التعليــم غيــر النظامــيً ،
وأيضــا بيــن العامليــن يف التعليــم والعامليــن اآلخريــن يف التعليــم.
اســتجابة الجنــدر :وتعــي معالجــة المواقــف واألدوار واالحتياجــات والمصالــح المختلفــة للنســاء
والرجــال واالوالد والبنــات يف تصميــم وتطبيــق األنشــطة والسياســات والبرامــج .ويقــوم البرنامــج أو
السياســة أو النشــاط المســتجيب للنــوع االجتمــايع بمعالجــة العوائــق المرتكــزة عــى النــوع ويحترم
االختالفــات المرتكــزة عــى النــوع االجتمــايع ويُمكّــن البــى واألنظمــة والمنهجيــات مــن أن تكــون
ـتراتيجية واسـ ً
ً
ـعة لتحســين المســاواة
مراعيـ ًـة للنــوع االجتمــايع ،كمــا يضمــن أن تكــون المســاواة اسـ
بيــن الجنســين ،ويتطـ ّ
ـد الفجــوات والقضــاء عــى التمييــز المرتكــز عــى النــوع.
ـور مــن أجــل سـ ِّ
التعليــم غيــر النظامــي :ويكــون ذا طابــع مؤسســايت وي ُ ّ
حصــل برغبـ ٍة مــن المتعلّــم ،وي ُ َ
خ ّطــط لــه مــن
ٍ
ٌ
ٌ
ّ
قدمــي التعليــمّ .
قبــل أحــد ُم ّ
إن الســمة المميــزة للتعليــم غيــر النظامــي يه أنــه إضافــة أو بديــل أو
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ٌ
ـتكمال للتعليــم النظامــي ضمــن علميــة التعلّــم المســتمر لألفــراد .وغالبًــا مــا يُقـ ّ َ
ـدم لضمــان حــق
اسـ
ّ
ُ
الوصــول للجميــع ايل التعليــم .يلــي التعليــم النظامــي احتياجــات األشــخاص مــن جميــع األعمــار
ً
ولكــن ليــس بالضــرورة أن يُطب ّــق ً
مســلكية مســتمرّ ًة ،فقــد يكــون قصيــر المــدة او غيــر مركــز.
بنيــة
ِ
ـات أو نــدوات قصيــر ٍة .والغالــب أن التعليــم
والعــادة تقديمــه عــى شــكل
ـات أو حلقـ ٍ
دورات أو ورشـ ٍ
ٍ
ـرف بهــا رســمي ًا أو بأنهــا مكافئـ ٌـة للمؤهــات النظاميــة
ـ
معت
ـر
ـ
غي
ـات
ـ
مؤه
غيــر النظامــي يوصــل إىل
ٍ
ٍ
ٌ
ً
مــن قبــل الهيئــات التعليميــة الوطنيــة أو شــبه الوطنيــة أو حــى بأنهــا مؤهــات أصــا .ويمكــن للتعليــم
غيــر النظامــي أن يغـ ّ
ـي البرامــج المســاهمة يف محــو أميــة الشــباب والبالغيــن وتعليــم األطفــال
غيــر المنتســبين للمــدارس ،إضافـ ًـة إىل البرامــج المتعلقــة بالمهــارات المعيشــية ومهــارات العمــل
والتنميــة االجتماعيــة أو الثقافيــة.
الحمايــة :تشــير إىل جميــع األنشــطة الراميــة لتحقيــق االحتــرام الكامــل للحقــوق المتأصلــة لجميــع
األفــراد ً
وفقــا للقانــون الــدويل  -القانــون الــدويل اإلنســاين وحقــوق اإلنســان وقانــون الالجئيــن  -مــع
األخــذ بالحســبان اختالفــات الســن والنــوع ووضــع األقليــة ،أو الخلفيــات األخــرى.
النفيس-االجتمــايع :يشــير مصطلــح "النفــي" إىل أفكارنــا ومشــاعرنا وموافقنــا وســلوكنا ومصطلــح
"اجتمــايع" إىل عالقاتنــا وتقاليدنــا وروحانيتنــا وثقافتنــا .وبالتــايل فإن مصطلــح "النفيس-االجتمايع"
يؤكّــد عــى التفاعــل والعالقــة اللصيقــة والديناميكيــة بيــن هاتيــن الناحيتيــن وكيــف أنهمــا تؤثــران
ببعضهمــا .ويمكــن أن يكــون الدعــم عبـ ً
ـارة عــن أي نــوع مــن المســاعدة المحليــة أو الخارجيــة الــي
تعمــل عــى تعزيــز الســامة النفســية  -االجتماعيــة ومنــع أو معالجــة االضطرابــات العقليــة.
العنــف القائــم عــى النــوع االجتمــايع يف البيئــة المدرســية ( :)SRGBVيعــرّف بأنــه أفعــال أو
تهديــدات بالعنــف تُرتكــب كنتيجــة للمعاييــر والتصــورات النمطيــة يف المــدراس وحولهــا ،حيــث
يالجنيــس أو البديــن أو النفيــس ُيللجنســي ،والــي تتخــذ قوتهــا مــن خالــل ديناميــات القــوى غــري
املتكافئــة .وتشــمل ّ
التنمــر والعقــاب البــدين والتح ـرّش اللفــي أو الجنــي واللمــس غيــر التوافــي
ّ
واإلكــراه الجنــي واالعتــداء واالغتصــاب .يمكــن أن يكــون المعلميــن والتالميــذ الذكــور واإلنــاث
ضحايــا وجنــاة.
الجنــس :ويشــير إىل الســمات الجســدية والبيولوجيــة الــي تميّــز الذكــور عــن اإلنــاث .كمــا يشــير
المصطلــح إىل الخصائــص التشــريحية والجســدية للشــخص مثــل األعضــاء التناســلية الجنســية
الداخليــة والخارجيــة.
الصحــة الجنســية واإلنجابيــة :تتنــاول العمليــات والوظائــف واألنظمــة اإلنجابيــة يف جميــع مراحــل
الحيــاة وتهــدف إىل تمكيــن الرجــال والنســاء مــن الحصــول عــى حيــا ٍة جنســي ٍة مســؤول ٍة ومرضي ـ ٍة
وآمنــ ٍة ،وكذلــك القــدرة والحريــة للتخطيــط إلنجــاب األطفــال وتوقيــت وعــدد مــرات ذلــك .تعتبــر
ً
ً
أساســية للمناهــج الــي
ميــزة
التربيــة المتعلّقــة بالحقــوق والصحــة الجنســية واإلنجابيــة ()SRHR
تتميــز باالســتجابة النوعيــة يف حــاالت األزمــات.
التغييــر التحويــي :يه التدخــات الــي تســى إىل اســتهداف االســباب الهيكليــة ،باالضافــة اىل
ـرات دائم ـ ٍة يف الســلطة والخيــارات
أعــراض انعــدام المســاواة بيــن الجنســين والــي تــؤدي إىل تغييـ ٍ
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.الــي تختارهــا النســاء (والرجــال) يف حياتهــم بــدل مــن مج ـرّد زيــاد ٍة مؤقت ـ ٍة يف الفــرص
:هذه التعاريف مستمدة من
·
·
·
·

·
·
·
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https://interagencystandingcommittee.org/other/content/iasc-gender-age-markergam
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الشبكة المشتركة لوكاالت التعليم يف حاالت الطوارئ
المعايير الدنيا للتعليم :االستعداد واالستجابة والتعايف ()2010
https://inee.org/resources/inee-minimum-standards
أدوات لدمــج إدارة النظافــة الصحيــة الحيضيــة
لجنــة اإلنقــاذ الدوليــة وجامعــة كولومبيــا مجموعــة
ٍ
يف االســتجابة اإلنســانية  -الدليــل الكامــل ()2017
https//:www.rescue.org/sites/default/files/document/2113/
themhminemergenciestoolkitfullguide.pdf
مبادرة األمم المتحدة لتعليم الفتيات
منهـ ٌ
ـج للمدرســة كاملـ ًـة مــن أجــل منــع العنــف المــدريس المرتكــز عــى النــوع االجتمــايع :معاييــر
ٌ
دنيــا وهيكليــة للرصــد ()2018
http//:www.ungei.org/srgbv/index_6522.html
منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو) وهيئة األمم المتحدة للمرأة
ٌ
ٌ
عالمية حول معالجة العنف المدريس المرتكز عىل النوع ()2016
إرشادات
http//:unesdoc.unesco.org/images0024/002466/246651/E.pdf
ّ
التحولية عىل التأقلم :النوع والعنف والتعليم ()2013
البنك الدويل دليل القدرة
https//:openknowledge.worldbank.org/handle/10986/18979
المطولــةّ :
ّ
ملخـ ٌ
ـص عــن
القمــة العالميــة للعمــل االنســاين التعليــم يف حــاالت الطــوارئ واألزمــات
جلس ـ ٍة خاص ـ ٍة ()2016
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Education_1.pdf

المواد التدريبية حول النوع لمماريس مهنة التعليم
الشبكة المشتركة لوكاالت التعليم يف حاالت الطوارئ
قائمــة المراجــع المحققــة مــن قبــل الشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ
الخاصــة بالتطويــر المهــي للمعلّميــن
https://www.inee.org/resources/teacher-professional-development-crisis-annotatedbibliography
ٌ
ٌ
تدريبية لمعلّمي المدارس االبتدائية ()2016
حزمة
معلّمون يف حاالت األزمات:
https://www.inee.org/resources/teachers-crisis-contexts-training-primary-schoolteachers
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معلّمون يف حاالت األزمات :حزمة دعم األقران ()2018
https://www.inee.org/resources/teachers-crisis-contexts-peer-coaching-pack
اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت
ٌ
ٌ
ٌ
متكافئــة :زيــادة فاعليــة العمــل اإلنســاين للنســاء والفتيــات والرجــال
فــرص
احتياجــات مختلفــة و
والفتيــان ()2010
ّ
ُص ّممــت هــذه الــدورة التدريبيــة عبــر اإلنترنــت لتســاعد ممــاريس العمــل اإلنســاين عــى تعلــم كيفيــة
اإلدمــاج ّ
الفعــال للمســاواة بيــن الجنســين يف إعــداد البرامــج .إنهــا محــاكاة تفاعليــة عبــر اإلنترنــت
تغــي عشــرة قطاعــات اســتجابة ،بمــا يف ذلــك قســم عــن التعليــم .وســيحصل أولئــك الذيــن
يكملــون الــدورة عــى شــهادة حضــور يف تعميــم مراعــاة المنظــور الجنــدر يف الســياقات اإلنســانية.
http://www.iasc-elearning.org/
بروموندو .بوابة المساواة بين الجنسين يف التعليم
تدريــب عبــر اإلنترنــت للمعلميــن عــى تنفيــذ حــوارات المــدارس حــول المســاواة بيــن الجنســين وفقــاً
لبرنامــج  Hوبرنامــج  Mالتابعيــن لمعهــد برومونــدو.
https//:promundoglobal.org/programs/portal-for-gender-equality-in-schools/
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية
المداخــل  :3دليــل تدريــب المعلميــن عــى منــع العنــف القائــم عــى نــوع الجنــس واالســتجابة لــه
يف المــدارس ( )2009متوفــر باللغــات اإلنجليزيــة والفرنســية والعربيــة واإلســبانية .تدريــب عمــي
للمعلميــن للتصــدي للعنــف المرتكــز إىل الجنــدر يف المــدارس .مصمــم للســياقات المنخفضــة
المــوارد لتتكيــف مــع حــاالت الطــوارئ.
_. https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1865/Doorways_III_Teachers
Manual.pdf
فريق عمل تعجيل وتيرة التعليم
دليل مبادئ التعليم المعجل ()2017
http//:www.unhcr.org/uk/publications/education/59ce4fc77/accelerated-educationguide-principles.html

موارد الدعوة
مجموعة التعليم العالمي التابعة للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت IASC
توجيهات لجهود الدعوة :مذكرة لمنسيق مجموعة التعليم ()2012
http//:educationcluster.net/wp-content/uploads/2014/01/Education-ClusterAdvocacy-Guidance-Tool.pdf
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)2014(  عنصر أسايس يف االستجابة اإلنسانية:التعليم
http//:educationcluster.net/wp-content/uploads/2014/01/Education-ClusterAdvocacy-Guidance-Tool.pdf
)2014(  مذكرة لمنسيق مجموعة التعليم:توجيهات لجهود الدعوة
http//:educationcluster.net/wp-content/uploads/2014/01/Education-ClusterAdvocacy-Guidance-Tool.pdf
)2015( خالصة وافية لموارد الدعوة للتعليم يف حاالت الطوارئ
https://www.inee.org/resources/compendium-advocacy-resources-educationemergencies
هيومن رايتس ووتش
ً
 حصــول الفتيــات عــى التعليــم يف: ويف يــوم مــن األيــام ســتصبح مريضــا، لــن أكــون طبيبــة
)2017( أفغانســتان
http//:www.protectingeducation.org/sites/default/files/documents/afghanistan1017_
web.pdf
)2012(  تجنيد األطفال والزواج القسري والهجمات عىل المدارس يف الصومال:ال مكان لألطفال
http//:www.protectingeducation.org/sites/default/files/documents/hrw_no_place_
for_children_0.pdf
منظمة بالن إنترناشونال
 تجــارب المخاطــر والقــدرة عــى الصمــود يف ثــاث حــاالت إنســانية:الفتيــات المراهقــات يف األزمــات
)2018(
https//:plan-international.org/publications/adolescent-girls-crisis
األمم المتحدة
ورقــة معلومــات أساســية عــن الهجمــات ضــد الفتيــات اللــوايت تســعين للحصــول عــى التعليــم
)2015(
http//:www.protectingeducation.org/sites/default/files/documents/report_attacks_
on_girls_feb2015.pdf
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اليونيسيف ومبادرة األمم المتحدة لتعليم الفتيات
الوصــول إىل الفتيــات يف جنــوب آســيا :االحتياجــات المختلفــة واالســتجابات يف حــاالت الطــوارئ
()2006
www.ungei.org/resources/files/unicef_Reachinggirlsinsouthasia.pdf
منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة
التعليم يف حاالت الطوارئ :اآلثار المترتبة عىل الجندر  -موجز جهود الدعوة ()2006
https://www.inee.org/resources/education-emergencies-gender-implications
دور الرجال والفتيان يف تعزيز المساواة الجنسين  -موجز الدعوة ()2004
http//:unesdoc.unesco.org/images0013/001377/137780/e.pdf
التعليم يف حاالت الطوارئ :اآلثار المترتبة عىل الجندر  -موجز الدعوة ()2006
https//:files.eric.ed.gov/fulltext/ED496357.pdf

أدوات إلعداد البرامج
مركز بروكينجز للتعليم العالمي
النمــاذج المدعومــة مــن المجتمــع لتعليــم الفتيــات يف ســياقات متنوعــة يف باكســتان :القضايــا
الرئيســية للسياســة والممارســة ()2015
_http//:www.protectingeducation.org/sites/default/files/documents/community
supported_models_for_girls_education_in_pakistan_razzaq.pdf
مؤسسة كامبردج للتعليم
المذكرة التوجيهية للتعليم يف حاالت الطوارئ ()2017
https//:www.dai.com/uploads/EiE_Guidance_Note8-fc7f4.pdf
منظمــة كيــر  .CAREمجموعــة أدوات إطــار المؤشــر المشــترك ( )2015أداة تقييــم للممارســات
المنصفــة بيــن الجنســين يف التعليــم .يحتــوي عــى مجموعــة مــن العناصــر الــي يمكــن اســتخدامها
لوضــع دراســات اســتقصائية بســيطة ،وإرشــادات حــول كيفيــة تطبيقهــا.
https/:/www.care.org/sites/default/files/documents/CARE-CIF-Toolkit-FINAL-WEB.
pdf
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إدارة التنميــة الدوليــة .العمــل بفعاليــة يف الحــاالت الهشــة والمتأثــرة بالنزاعــات :مذكــرة موجــزة
()2010
https//:assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/
attachment_data/file/67696/summary-note-briefing-papers.pdf
تقديم تعليم ذي نوعية جيدة يف األزمات الممتدة :ورقة مناقشة ()2015
http//:gbc-education.org/wp-content/uploads/2015/05/Delivering-quality-educationin-protracted-crises-a-discussion-paper-March-2015-1.pdf
المجموعــة المرجعيــة المشــتركة بيــن الــوكاالت للعنــف المرتكــز إىل الجنــدر  .كيفيــة دعــم الناجيــن
مــن العنــف المرتكــز إىل الجنــدر عنــد عــدم وجــود ممثــل لمعالجــة العنــف يف منطقتــك .دليــل
الجيــب خطــوة بخطــوة للممارســين ()2018
https//:gbvguidelines.org/en/pocketguide/
التحالــف العالمــي لحمايــة التعليــم مــن االعتــداءات ( .)GCPEAتقريــر موجــز عــن ورشــة العمــل
حــول الممارســات الواعــدة لحمايــة التعليــم مــن الهجمــات والمــدارس مــن االســتخدام العســكري
()2015
_http//:www.protectingeducation.org/sites/default/files/documents/istanbul
workshop_summary_report.pdf
مجموعة التعليم العالمية
ضمــان التعليــم والحمايــة يف حــاالت الطــوارئ :الــدروس المســتفادة مــن برامــج الشــباب والمراهقين
()2014
http//:educationcluster.net/?get=002009|2014/11/Lessons-learned-from-YAprogramming-in-emergencies.pdf
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اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت
برامج المساواة بين الجنسين يف حاالت الطوارئ يف مجال التعليم ()2014
إرشــادات موجــزة حــول كيفيــة دمــج برامــج المســاواة بيــن الجنســين يف تقييمــات احتياجــات قطــاع
التعليــم واألنشــطة والنتائج.
https//:resourcecentre.savethechildren.net/library/gender-equality-programmingemergencies-education
صحائف إرشاد يف مجال التعليم تدابير المساواة بين الجنسين يف التعليم ()2018
https//:iascgenderwithagemarker.files.wordpress.com/2018/08/education-tip-sheet.
pdf
المعهــد الــدويل للتخطيــط التربــوي  -اليونســكو اإلرشــادات التوجيهيــة للتصميــم واالســتخدام
الفعــال لمدونــة قواعــد ســلوك المعلــم ()2009
http//:teachercodes.iiep.unesco.org/teachercodes/guidelines/Guidelines.pdf
التعليــم مــن أجــل الســامة والمرونة والتماســك االجتمايع :مجموعــة أدوات التخطيــط ومجموعة
أدوات المناهج ()2014
http//:education4resilience.iiep.unesco.org/en
الشبكة المشتركة لوكاالت التعليم يف حاالت الطوارئ
المذكــرة التوجيهيــة حــول الدعــم النفــي االجتمــايع  -تيســير الرفــاه النفــي والتعلــم االجتمــايع
والعاطــي ()2018
https://www.inee.org/resources/inee-guidance-note-psychosocial-support
مالحظات إرشادية حول تعويضات المدرسين ()2009
https://www.inee.org/resources/inee-guidance-notes-teacher-compensation
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مالحظات إرشادية حول التدريس والتعلم ()2010
https://www.inee.org/resources/inee-guidance-notes-teaching-and-learning
مالحظات إرشادية حول بناء مدارس أكثر أمانًا ()2009
https://www.inee.org/resources/inee-guidance-notes-safer-school-construction
دليل الجيب للتعليم الجامع :التعليم يف حاالت الطوارئ  -دمج الجميع ()2009
https//:www.inee.org/resources/inee-pocket-guide-inclusive-education
حقيبة األدوات المواضيعية :الجندر ()2010
https://inee.org/resources/inee-thematic-issue-brief-gender
حيث تشتد الحاجة إليه :التطوير المهين الجيد لجميع المعلمين ()2015
https//:www.inee.org/resources/where-its-needed-most-quality-professionaldevelopment-all-teachers
لجنة اإلنقاذ الدولية ()IRC
إنشاء صفوف العالج :دليل للمعلمين ومعلمي المعلمين ،لجنة اإلنقاذ الدولية ()2006
www.theirc.org/resources/hci-teachers-guide.pdf

المجلــس الــدويل للبحــوث والتبــادل . IREXخلــق بيئــات تعليميــة داعمــة للفتيــات والفتيــان .إرشــادات
عمليــة للمعلميــن حــول كيفيــة التفكيــر يف ممارســاتهم الجندريــة يف الفصــل وتنفيــذ خطــة لخلــق
بيئــة تســاوي بيــن الجندريــن.
https//:www.irex.org/sites/default/files/node/resource/creating-supportive-learningenvironments-girls-boys.2_pdf
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جامعة نيويورك ،والشبكة الدولية للتعليم يف حاالت الطوارئ ،وإدارة التنمية الدولية
اإلجــراءات الناجعــة لتعزيــز وصــول األطفــال إىل التعليــم وجــودة التعلــم والرفــاه يف الســياقات
المتأثــرة باألزمــات ()2015
https//:www.inee.org/resources/what-works-promote-childrens-educational-accessquality-learning-and-wellbeing-crisis
كلية المعلمين ،جامعة كولومبيا
تعليــم الالجئيــن يف المناطــق الحضريــة :تعزيــز السياســات والممارســات للوصــول والجــودة
واإلدمــاج ()2016
https//:www.inee.org/resources/urban-refugee-education-strengthening-policiesand-practices-access-quality-and-inclusion
منظمة أنقذوا األطفال
الخيــارات :منهــج لألطفــال يف عمــر  10-14عا ًمــا يف نيبــال ،تمكيــن الفتيــان والبنــات لتغييــر المعاييــر
الجندريــة()2009
أمثلــة لألنشــطة الراميــة إىل تشــجيع النقــاش حــول المســاواة بيــن الجنســين الســتخدامها كجــزء مــن
األنشــطة المدرســية أو يف بيئــات خــارج المنهــج الــدرايس.
https//:www.iywg.org/sites/iywg/files/2009_savethechildren_choices.pdf
جعل المدارس شاملة :كيف يمكن أن يحدث التغيير  -تجربة منظمة أنقذوا األطفال ()2008
http//:www.savethechildren.org.uk/en/54_5432.htm
عدم التمييز يف حاالت الطوارئ .دليل التدريب واألدوات ()2008
http//:www.crin.org/resources/infoDetail.asp?ID=18188
تجربــة منظمــة أنقــذوا األطفــال يف الحــد مــن مخاطــر الكــوارث يف قطــاع التعليــم يف آســيا2007- :
 .2013التحضيــر لجــدول أعمــال مــا بعــد عــام )2015( . 2015
_https//:resourcecentre.savethechildren.net/sites/default/files/documents/drr_in_the
education_sector_-save_the_childrens_experience_in_asia.pdf
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معهــد اليونســكو لإلحصــاء ،ومركــز بيانــات سياســات التعليــم التابــع للمنظمــة الدوليــة لصحة األســرة
الدوليــة ( ،)360 FHIوشــركة أوكســفورد المحــدودة إلدارة السياســات العامــة ،ومركــز األبحــاث
المختــص بالوصــول المتــكائف للتعليــم والتعلــم ( )REALيف جامعــة كامبــردج
كتيب عن قياس المساواة يف التعليم ( )2018متوفر عىل الموقع اإللكتروين
http//:uis.unesco.org/en/news/new-report-how-measure-equity-education
منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة
أدوات لتعزيز المساواة بين الجنسين يف التعليم (2009؛ سيتم التحديث قريب ًا)
http//:www.unescobkk.org/education/ict /technologies
اإلرشادات الفنية الدولية بشأن التربية الجنسية ()2018
http//:unesdoc.unesco.org/images0026/002607/260770/e.pdf
جعل محتوى الكتب المدرسية شمولي ًا :التركيز عىل الدين ،والجندر ،والثقافة ()2017
http//:unesdoc.unesco.org/images0024/002473/247337/e.pdf
صندوق األمم المتحدة للسكان ومنظمة أنقذوا األطفال
مجموعة أدوات الصحة الجنسية واإلنجابية للمراهقين يف الحاالت اإلنسانية()2009
http//:www.unfpa.org/public/publications/pid4169/
مبــادرة األمــم المتحــدة لتعليــم البنــات ومعهــد التنميــة الخارجيــة .اســتعراض األدلــة :تخفيــف
حــدة التهديــدات لتعليــم البنــات يف الســياقات المتأثــرة بالنزاعــات :الممارســة الحاليــة ()2017
http//:www.ungei.org/resources/files/Girls_in_Conflict_Review-Final-Web.pdf
منظمة األمم المتحدة للطفولة (الیونیسیف) .مشاركة األطفال والشباب يف حاالت الطوارئ
_)2007(www.unicef.org/eapro/the_participation_of_children_and_young_people_in
emergencies.pdf
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الجنــدر والتعليــم وبنــاء الســام ،اســتعراض دراســات حالــة مختــارة مــن "التعلــم مــن أجــل الســام"
()2016
https://www.inee.org/resources/gender-education-and-peacebuilding-reviewselected-learning-peace-case-studies
موجــز حــول الجنــدر والتعليــم وبنــاء الســام :القضايــا المســتجدة حــول التعلــم مــن أجــل الســام
()2016
https://www.inee.org/resources/gender-education-and-peacebuilding-briefemerging-issues-learning-peace
الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة .تقريــر الحالــة يف الميــدان :دليــل حــول تعليــم الشــباب يف األزمات
وحاالت النــزاع ()2013
https//:www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1865/USAID state of the field
youth education in conflict final.11_2 pdf

اإلطار النظري حول قياس العنف المدريس المرتكز إىل الجندر ()2016
_(http//:www.ungei.org/Conceptual_Framework_for_Measuring_SRGBV_FINALfdp.)1
دليل تعزيز المساواة بين الجنسين والشمول يف مواد التعلم والتعليم ()2016
_https://eccnetwork.net/wp-content/uploads/8460-3_DERP_Gender_Guide
V3_102715_r9_FNL.pdf
البنك الدويل
تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت وتعليــم الالجئيــن :تقييــم النهــج االبتكاريــة يف منطقــة الشــرق
األوســط وشــمال أفريقيــا ،الــدروس المســتخلصة مــن التجربــة والمبــادئ اإلرشــادية ()2016
https//:openknowledge986/265201/eldnah/gro.knabdlrow.
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الملحــق  :3بطاقــة "المحرومــون مــن التعليــم" المســتخدمة
يف الســودان
قامت منظمة رعاية الطفولة يف السودان بطبع هذه البطاقات.
أ· الفتيان
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ب· الفتيات

أ· فتيان
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