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احلد الأدنى
ملعايري التعليم
يف حاالت الطوارئ
الن�سخه املطوعه من احلد

الأدنى ملعايري التعليم يف حاالت الطوارئ وال�صادرة عن ال�شبكة
امل�شرتكة لوكاالت التعليم يف حاالت الطوارئ (:)INEE
اجلهوزية ،اال�ستجابة ،التعايف

شكر وعرفان
�شارك يف �إعداد هذه الوثيقة ممثلون عن وزارة الرتبية والتعليم الأردنية ،و�أع�ضاء جمموعة عمل قطاع
التعليم ( ،)ESWGبالتعاون مع هيئة الأمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية ،وممثلو املجتمع املدين العاملون
واملتخ�ص�صون يف جمال التعليم يف حاالت الطوارئ وحماية الطفل.
يف الأردن،
ّ

وقد ا�ستطاعت وزارة الرتبية والتعليم ،وجمموعة عمل قطاع التعليم ( )ESWGوال�شبكة امل�شرتكة لوكاالت
التعليم يف حاالت الطوارئ ( )INEEت�سهيل عملية �إعداد هذه الوثيقة بالتعاون مع عدد كبري من ال�رشكاء.
متت من
نقدم ال�شكر اجلزيل للجهات التالية على جهودهم والتزامهم يف �إعداد هذه الوثيقة التي ّ
وي�رسنا �أن ُ
خاللها توفري فر�ص التعليم للأطفال وال�شباب املت�رضرين من حاالت الطوارئ يف الأردن:
فيما يلي قائمة بالأ�شخا�ص املعنيني واجلهات التابعني لها:

من وزارة الرتبية والتعليم كل من د .زينب ال�شوابكة ،ونهى �أبو حيط ،و�سمري الأمري ،وتغريد الب ّدواي،
ومتارة احلجايا ،وعبد احلكيم ال�شوبكي ،وفي�صل ال�صبيحي ،وها�شم الزعبي ،وردينة هل�سة ،و�أحمد ح�سن،
و د .علياء جرادات ،وحممود م�شعل ،و�أ�سماء طبا�شة ،وجناح �أحمد .ومن املنظمات غري احلكومية كل من:
مادلني ال�صفدي ( ،)Action Aid Jordanفادي هرميات ( ،)AVSIلني عي�سى (كاريتا�س-الأردن)،
فرخ مريزا (من�سق جمموعة عمل قطاع التعليم-يوني�سف) ،ماريا
فادي �سمارنة (كاريتا�س-الأردن)ُ ،
براديي�س (من�سق جمموعة عمل قطاع التعليم بالإنابة و�أخ�صائي تعليم يف منظمة اليوني�سف) ،منى
نادي ( ،)FCA/ACTبيرت هايل الر�سني (م�ست�شار م�ستقل)� ،آريانا با�سيفيكو ( ،)INEEجوج ثيودوري
(�إنرت�سو�س) ،متا�رض �أبو �سعود (منظمة الإغاثة الإ�سالمية) ،رمي الأمني (منظمة طوارئ اليابان� ،)JEN-آن
رابني (منظمة طوارئ اليابان ،)JEN-خلود الزيدي ( ،)KnK-Japanمعاذ عبيدات (مبادرة مدر�ستي)،
جاريت روبني (� ،)MECIسامية دالهمة (منظمة مري�سي كور) ،مي�ساء �أ�سمر (منظمة مري�سي كور)،
�شموط (،)NRC
عموري ( ،)NRCبول فني ( ،)NRCرمي ّ
ت�سنيم عاي�ش (منظمة مري�سي كور) ،عبري ّ
�سمية املحتب (�أكادميية امللكة رانيا لتدريب املعلمني) ،هنا اخلالد (احلق باللعب)� ،أحمد ربابعة (هيئة الإغاثة
ّ
الدولية)� ،سكينة ال�شديفات (هيئة الإغاثة الدولية) ،ليلى احل�سني (م�ؤ�س�سة �إنقاذ الطفل الدولية)� ،أ�سامة كنعان
(م�ؤ�س�سة �إنقاذ الطفل الدولية) ،كرمي مكّ اوي (جمعية �إنقاذ الطفل-الأردن) ،مي من�صور (جمعية �إنقاذ الطفل-
الأردن)� ،سارة الدريدي (جمعية �إنقاذ الطفل-الأردن)� ،سمية �أبو حمدية (مكتب اليوني�سكو عمان) ،عو�ض
ال�شيخ (املفو�ضية ال�سامية ل�ش�ؤون الالجئني) ،فاطمة املغربي (يوني�سف)� ،ساجدة عطاري (يوني�سف)� ،سوزان
طيب (يوني�سف) ،ملي�س
عياري (يوني�سف) ،بي�سان عبد القادر (يوني�سف) ،منى �رس�سك (يوني�سف) ،زين ّ
�شي�شاين (� ،)War Child-Canadaسمية العالونة ( ،)War Child-UKهبة فالحات (تغيري)� ،أماين
الطيطي (تغيري) ،لنا �صواحلة (.)World Vision International
مت �إعداد الوثيقة ب�إ�رشاف ماريا باراداي�س (من�سق جمموعة عمل قطاع التعليم بالإنابة و�أخ�صائي تعليم يف
ّ
وفرخ و�سيم مريزا (املن�سق يف جمموعة عمل قطاع التعليم (.))ESWG
منظمة اليوني�سف)
ُ

وقد قام بيرت هايل الر�سني (م�ست�شار م�ستقل) بتي�سري الور�شتني التدريبيتني اللتني ُنظمتا قبل تطويع املعايري
العاملية وفق ال�سياق الأردين (�أيلول  ،)2014وور�شة العمل التي ُنظمت لتطويع املعايري العاملية وفق ال�سياق
الأردين ،و�إعداد الوثيقة احلالية (ت�رشين الأول  .)2014ونوجه �شكر ًا خا�صة لكل من نهى �أبو حيط
(وزارة الرتبية والتعليم) و�ساجدة عطاري (يوني�سف) ملراجعة هذه الوثيقة .كما ن�شري �إلى �أن �آريانا با�سيفيكو
(من ال�شبكة امل�شرتكة لوكاالت التعليم يف حاالت الطوارئ ( )INEEقامت بدعم عملية التطويع بالنيابة عن
جمموعة العمل التابعة لل�شبكة املتخ�ص�صة يف و�ضع معايري احلد الأدنى و�أدوات ال�شبكة.
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المقدمة
الحد األدنى لمعايير التعليم في األردن في حاالت الطوارئ ()INEE
قامت ال�شبكة امل�شرتكة لوكاالت التعليم يف حاالت الطوارئ ( )INEEبو�ضع احلد الأدنى ملعايري التعليم
وهي :اجلهوزية واال�ستجابة والتعايف – بو�صفها الأداة العاملية الوحيدة التي حتدد احل ّد الأدنى مل�ستوى
التعليم وجودته وت�سهيل الو�صول �إليه يف حاالت الطوارئ حتى الو�صول �إلى مرحلة التعايف .وتتلخ�ص
الأهداف التي حددتها �شبكة ( )INEEللحد الأدنى ملعايري التعليم يف ما ي�أتي:
•حت�سني نوعية التعليم واجلهوزية واال�ستجابة والتعايف؛

•زيادة �إمكانية احل�صول على فر�ص تعليمية �آمنة ومنا�سبة جلميع املتعلمني ،بغ�ض النظر عن العمر �أو
اجلن�س �أو القدرات؛

•�ضمان حتقيق امل�ساءلة والتن�سيق ال�سليم يف توفري فر�ص التعليم يف حاالت الطوارئ من خالل التعايف.
مت حتديثه من
ثم ّ
وقد ّ
مت �إعداد دليل ال�شبكة ( )INEEحول احلد الأدنى ملعايري التعليم يف عام ّ ،2004
مت اختيارهم من �أكرث من 52
خالل عملية ا�ست�شارية خالل عام  2010مب�شاركة  3500م�ست�شارٍ تقريباّ ،
مت ت�صميم
دولة مبا يف ذلك ال�سلطات املحلية ،واملعنيون يف قطاع التعليم ،والأكادمييون والرتبويون .وقد ّ
الدليل بحيث ميكن ا�ستخدامه يف جميع مراحل التعامل مع حاالت الطوارئ ،بدءا من الوقاية واجلهوزية،
ال �إلى اال�ستجابة والتعايف والتطوير .وميكن تطبيق هذه املعايري على خمتلف احلاالت ،مبا يف
وو�صو ً
ذلك الأخطار الناجمة عن الكوارث الطبيعية البطيئة (مثل اجلفاف والت�صحر) وال�رسيعة (مثل الزالزل
والرباكني) ،وال�رصاعات وحاالت الطوارئ يف البيئات الريفية واحل�رضية.

البيئة/السياق األردني
مل وم�ستقر ،و�إن كان يعاين من �ضعف يف النمو ومن حتديات كبرية
من املعروف عن الأردن �أنه بل ٌد م�سا ٌ
خالل ال�سنوات العديدة املا�ضية لتحديات عدة ،تتمثل يف التدفق امل�ستمر لالجئني من الدول املجاورة التي
ت�رضرت نتيجة احلروب� ،أو حالة عدم اال�ستقرار على حدودها ،وكان معظم الالجئني من فل�سطني،
ومن العراق (يف عام  ،)2003ومن �سوريا (منذ عام  ،)2011وكذلك من ال�صومال واليمن وليبيا
وغريها .وعالوة على ذلك ،يواجه الأردن �أي�ضا بع�ض التحديات املتمثلة يف الأخطار والكوارث
الطبيعية ،وخا�صة الزالزل واجلفاف والت�صحر.
أثرت يف حقوق املواطنني ،وعلى ح�صولهم هم
وبالطبع كان لهذه احلاالت الطارئة
ٌ
تداعيات كبرية � ّ
والالجئني على فر�ص تعليم منا�سبة وظروف �آمنة على حد �سواء .ومن هنا جاء اهتمام وزارة الرتبية
والتعليم واحلكومة الأردنية ب�شكل عام باال�ستعانة مبنظمات وهيئات دولية؛ ل�ضمان حق التعليم للجميع
خالل حاالت الطوارئ.

يتم جتاهل هذا احلق يف �أوقات الطوارئ،
وت�ضمن القوانني الأردنية لكل �شخ�ص احلق يف التعليم .وال ّ
بل على العك�س من ذلك؛ ف�إنه ي�صبح �أكرث �أهمية نظرا لعدم متكن امل�ستفيدين من فر�ص التعليم يف احل�صول
عليه� ،سواء �أكان ذلك ب�شكل مفاجئ وم�ؤقت �أو دائم� ،أو نتيجة للميزات التي يحققها التعليم يف خمتلف
جوانبه �سواء للمتعلمني �أو املجتمع ب�أكمله� ،إ�ضافة �إلى العالقات امل�شرتكة بني قطاع التعليم ،والقطاعات
الأخرى التي ُتعنى بال�صحة ،وبتوفري امل�أوى واحلماية والغذاء يف حاالت الطوارئ.

وبالتايل ،ف�إن احلكومة الأردنية ملتزمة بالوفاء بالتزاماتها على امل�ستوى الوطني والدويل؛ ل�ضمان حق
مت ت�ضمني هذه االلتزامات يف
التعليم للجميع على حد �سواء لالجئني �أو النازحني داخل حدودها .وقد ّ
اتفاقية حقوق الطفل ( )CRCوالقانون العريف اخلا�ص باالتفاقية املتعلقة بو�ضع الالجئني (“اتفاقية الالجئني
لعام .)”1951
املقدمة

7

ونظرا لأن الأردن ع�ضو يف اتفاقية حقوق الطفل ،ولأنه ملزم بتوفري التعليم للأطفال  -لي�س فقط يف
احلاالت العادية �أو خالل عملية التنمية (املادة  28و  -)29ولكن �أي�ضا برعاية الأطفال الالجئني (املادة
 ،)22والأطفال الأيتام (املادة  9و  ،)20والأطفال يف حاالت الطوارئ (املادة  38و  ،)39والأطفال
املعر�ضني للعنف (املادة  )19والتمييز (املادة  2و .)30
الأردن لي�ست ع�ضوا يف اتفاقية الالجئني  ،1951كما �أنها مل توقع على بوتوكول هذه االتفاقية عام 1967؛
وال يوجد ت�رشيع وطني حول حماية الالجئني وطالبي اللجوء .ويف غياب �أي ت�رشيع حمدد فال يزال قانون
الإقامة للأجانب منطبق ًا على طالبي اللجوء .وت�ؤ�صل مذكرة التفاهم التي مت ر�سمنتها يف عام  1998معامل
التعاون بني املفو�ضية ال�سامية ل�ش�ؤون الالجئني وبني احلكومة الأردنية ب�ش�أن الالجئني وطالبي اللجوء.
وحتحد مذكرة التفاهم املبادئ الأ�سا�سية للحماية الدولية مبا يف ذلك تعريف الالجئ ومبد�أ عدم الإعادة
الق�رسية .وقد اقت�رصت التعديالت لعام  2014على مذكرة التفاهم على طول �صالحية �شهادة طلب اللجوء
لدى املفو�ضية ال�سامية لالجئني وحتديد و�ضع الالجئني طالبي اللجوء املحتجزين.

وتتمثل حالة الطوارئ احلالية يف الأردن يف وجود ما يقارب  650,000الجئ �سوري يف كلٍ من
املخيمات �أو يف املجتمعات امل�ست�ضيفة (كانون ثاين .)UNHCR-2015 ،و�سوف ت�ستمر هذه امل�أ�ساة
الإن�سانية ل�سنوات عديدة قادمة ،بغ�ض النظر عن �إمكانية حتقيق ال�سالم وعودته يف املنطقة .وبالتايل،
مت�س م�ستقبل وم�صالح جيل كامل من الأطفال الباحثني علن التعليم والتي �أ�صبحت على
ف�إن الق�ضية هنا ّ
املحك ،وعليه فال بد �أال يقت�رص اهتمام الرتبويني و�صناع القرار على اال�ستجابة لالحتياجات احلالية والآنية
للمتعلمني ،بل يجب �أن يقدموا حلوال للق�ضايا املتعلقة باجلهوزية والتعايف؛ ل�ضمان ا�ستمرارية توفري فر�ص
التعليم حتى يف حاالت ال�شدائد والأزمات ،ومتكني قطاع التعليم من التو�صل �إلى حلول دائمة على املدى
الطويل� .إن توفري التعليم يف مثل هذه احلاالت الطارئة يجب �أن يكون م�رشوعا �شامال وم�ستداما ،يتطلب
منا العمل الد�ؤوب والتفاين� ،إ�ضافة �إلى الدعم من الأردن على امل�ستوى الداخلي ،وم�ساندة دول العامل
اخلارجي.

ويف �ضوء التحديات التي يواجهها الأردن ،ينبغي �أن تقوم اجلهود الهادفة �إلى احل ّد من املخاطر والكوارث
( )DRRواجلهوزية بدور فاعل وبارز يف عملية التخطيط لقطاع التعليم ،وهذا ما تت�ضمنه هذه الوثيقة.
كما يجب �أن تركز اجلهود التي تبذلها وزارة الرتبية ب�شكل دائم على رفع قدرة املدار�س الأردنية واجلهات
حق التعليم جلميع الأطفال من
املخت�صة يف التعليم يف الأردن؛ من �أجل تلبية احلاجات التعليمية ،وتوفري ّ
الأردنيني والالجئني على ح ّد �سواء.

وبالتايل ،توجد حاجة ما�سة مل�ساعدة وزارة الرتبية يف خمتلف املجاالت ،ومنها زيادة الطاقة اال�ستيعابية
للمدار�س يف املجتمعات امل�ست�ضيفة ،واملحافظة على خمزون هذه املدار�س من املواد التعليمية ،وو�ضع
يتم حتديثها با�ستمرار ،وت�أمني عدد
اخلطط يف حاالت الطوارئ ،وت�شكيل وحدات جاهزة للتن�سيق ّ
ٍ
ليتم تعيينهم ب�شكل �رسيع ح�سب احلاجة ،وتوفري التدريب املتخ�ص�ص للمعلمني
كاف من املعلمني امل�ؤهلني؛ ّ
والرتبويني على حد �سواء .وال ب ّد �أن ت�ستمر جهود احل ّد من خماطر الكوارث للتعامل مع جميع العوامل
ال عن تلك املرتتبة على تدفق الالجئني؛ ب�سبب حالة عدم اال�ستقرار
التي تتعلق بالكوارث الطبيعية ،ف�ض ً
ال�سيا�سي يف املنطقة.
مت تطويع احلد الأدنى ملعايري
و يف هذا الإطار ،وبالنظر �إلى املخاطر والتحديات التي يواجهها الأردنّ ،
التعليم ( )INEEومواءمتها لتتنا�سب مع ال�سياق الأردين .وتهدف هذه الوثيقة التي جاءت ثمرة جلهود
كبرية قام بها �رشكاء عدة �إلى دعم م�ستوى اجلهوزية واال�ستجابة والتعايف؛ لتوفري خدمات التعليم جلميع
الأطفال وال�شباب �ضمن احلدود الأردنية.
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تطويع الحد األدنى لمعايير التعليم في األردن في حاالت الطوارئ ()INEE
قامت جمموعة عمل قطاع التعليم يف الأردن ( )ESWGب�إطالق م�رشوع تطويع احلد الأدنى ملعايري التعليم
يف حاالت الطوارئ ( )INEEوفق ال�سياق الأردين يف عام  2014؛ لغاية توجيه التدخالت الرتبوية
يف جماالت التخطيط والتنفيذ واملتابعة والتقييم .وبالتايل ت�ؤدي عملية التطويع �إلى تعزيز �شبكة املخت�صني
الرتبويني ودعمها من خالل متكني طاقم املعلمني والرتبويني باملوارد واتزويدهم بلمعارف وفر�ص
التعلم الت�شاركي ،واالطالع على املعايري العاملية الأ�سا�سية لقطاع التعليم .وبذلك تتمثل الغاية من عملية
التطويع يف اال�ستجابة لتداعيات �أزمة الالجئني ال�سوريني� ،إ�ضافة �إلى اال�ستعداد ملواجهة �أزمات م�ستقبلية
ٍ
تعاف مبكرٍ  ،وم�ساعدة قطاع التعليم على جتنب �أي ثغرات تتعلق بجودة التعليم املقدم
مماثلة للتو�صل �إلى
للمتعلمني خالل الأزمات.
وقد قامت جمموعة عمل قطاع التعليم ( )ESWGبتنظيم ور�شتي عمل تدريبيتني قبل تطويع املعايري
العاملية وفق البيئة �أو ال�سياق الأردين (�أيلول  )2014مب�شاركة  50م�شارك من وزارة الرتبية والتعليم،
و�رشكاء من منظمات عاملية .وتال هاتني الور�شتني ور�شةُ عمل التطويع يف �شهر ت�رشين الأول  2014ملدة
�شخ�صا من وزارة الرتبية والتعليم ،و�أع�ضاء من جمموعة عمل قطاع التعليم
�أربعة �أيام� ،شارك فيها 30
ً
( .)ESWGونتج عن هذه الور�شة امل�سودة الأولى للمعايري الت�سعة ع�رشة التي متت مواءمتها وفق ال�سياق
متت مراجعة هذه امل�سودة من قبل جميع امل�شاركني وفق ق�ضايا عدة ،طرحها عدد من
الأردين .ومن ثم ّ
اخلرباء يف هذا املجال تت�ضمن :تنمية الطفولة املبكرة ،وحماية الأطفال وال�شباب ،والتعليم اجلامع (�إدماج
الأطفال ذوي الإعاقة) واحل ّد من املخاطر ،والدعم النف�س -اجتماعي ،وم�ساواة النوع االجتماعي.

مت تنقيح امل�سودات التي �أعدت الحقا ومراجعتها على مدى ثالثة �أ�شهر من قبل جميع الإدارات املعنية
وقد ّ
يف وزارة الرتبية والتعليم ،بالإ�ضافة �إلى �سكرتارية ال�شبكة ( )INEEوجهات عدة متخ�ص�صة يف التعليم،
و�أع�ضاء جمموعة عمل قطاع التعليم ( .)ESWGومتثل هذه الوثيقة ثمرة هذه العملية الت�شاورية الطويلة،
التي عك�ست التزام وم�شاركة �أطراف عدة ،تتمثل يف وزارة الرتبية والتعليم ،والوكاالت التابعة لهيئة
الأمم املتحدة ،واملنظمات غري احلكومية الدولية واملحلية ،وامل�شاركة الفاعلة من م�ؤ�س�سات املجتمع املدين.

للح�صول على قائمة كاملة بالأ�شخا�ص الذين �ساهموا يف تطويع وثيقة املعايريُ ،يرجى االطالع على �صفحة
“�شكر وعرفان” يف الوثيقة .وللمزيد من املعلومات عن تطويع معايري ال�شبكة امل�شرتكة للتعليم يف حاالت
الطوارئُ ،يرجى التكرم بزيارة املوقع الآتي:
http://www.ineesite.org/minimum-standards contextualization

كيفية قراءة هذه الوثيقة
مت تنظيم هذه الوثيقة وفق ًا للحد الأدنى ملعايري التعليم يف حاالت الطوارئ ( :)INEEاملجاالت اخلم�سة
واملعايري املرتبطة بها (انظر اخلريطة على ال�صفحة الآتية) .ويت�ضمن اجلزء اخلا�ص بكل معيار الن�ص
الأ�صلي ملعايري ال�شبكة ( ،)INEEثم دليل ا�سرت�شادي بتطويع املعايري الدولية وتف�سريها وتوجيهها وفق
احلالة �أو ال�سياق الأردين .
وللح�صول على املزيد من التفا�صيل والإر�شادات ،ينبغي على م�ستخدمي الوثيقة االطالع على الن�سخ
الإجنليزية �أو العربية ملعايري ال�شبكة (.)INEE
ال للتعليم يف حاالت
ال �شام ً
ون�شري هنا �إلى �أن الغاية من �إ�صدار هذه الوثيقة ال تكمن يف اعتبارها دلي ً
مرجعي للح ّد الأدنى ملعايري اجلودة والو�صول �إلى التعليم يف الأردن على وجه
الطوارئ ،و�إمنا هي دليل
ّ
االطالع على م�صادر مف�صلة عن التدريب ،وتنفيذ اخلطط املتعلقة بالتعليم يف حاالت
اخل�صو�ص .وميكن
ُ
الطوارئ (مبا يف ذلك معلومات عن تعوي�ضات و�أجور املعلمني ،وتوفري ٍ
مبان �آمنة يف املدار�س ،والتعليم
اجلامع ،والتعليم الذي يراعي احتياجات املتعلمني خالل الأزمات وال�رصاعات ،وما �إلى ذلك) على موقع
و�ستتم مراجعة هذه الوثيقة وتنقيحها وحتديثها ب�شكل دوري؛ ل�ضمان
(INEE) www.ineesite.org
ّ
ارتباطها مع ال�سياق الأردين .الرجاء �إر�سال �أي مالحظات وتغذية راجعة �أو اقرتاحات للتح�سني امل�ستمر
املقدمة
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على املوقع� mstraining@ineesite.org :أو eswgamman@gmail.com

مصادر إضافية
ملزيد من امل�صادر والأدوات العاملية ،يرجى زيارةwww.ineesite.org/Toolkit :
لالن�ضمام �إلى ال�شبكة ( ،)INEEيرجى زيارةwww.ineesite.org/join :
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المشاركة المجتمعية
المعيار  :1المشاركة
أن يشارك أعضاء المجتمع بنشاط وشفافية ودون تمييز في عملية
تحليل االستجابة الخاصة بقطاع التعليم والتخطيط لها ،واإلعداد لها،
وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها.

ت�شمل القطاعات المعنية بالتعليم يف الأردن �أفراد املجتمع كافة الذين ي�ساهمون يف اال�ستجابة للأزمات،
ويف تلبية احتياجات املتعلمني يف خمتلف الأوقات :احلكومة الأردنية والوكاالت التابعة لهيئة الأمم املتحدة،
واملنظمات الوطنية والدولية ،واملجتمعات املحلية واملجتمعات امل�ست�ضيفة ،والفئات املت�رضرة من الأزمات.

الحكومة األردنية:
•جميع الإدارات التابعة لوزارة الرتبية والتعليم:
•�إدارة التعليم ،و�إدارة الن�شاطات الرتبوية ،و�إدارة التعليم املهني ،و�إدارة املناهج والكتب املدر�سية،
و�إدارة مركز امللكة رانيا لتكنولوجيا التعليم ،و�إدارة االختبارات واالمتحانات ،و�إدارة الإعالم
والعالقات العامة ،و�إدارة املوارد الب�رشية ،و�إدارة اللوازم وامل�شرتيات ،و�إدارة التخطيط
والبحث الرتبوي ،و�إدارة ال�ش�ؤون املالية ،و�إدارة ال�ش�ؤون القانونية ،و�إدارة الأبنية وامل�شاريع،
�إدارة العالقات الثقافية والدولية ،و�إدارة الرقابة والتفتي�ش ،و�إدارة التدريب الرتبوي ،و�إدارة
املعلومات وتكنولوجيا االت�صال ،واللجنة الوطنية الأردنية للرتبية والعلوم والثقافة ،و�أمانة �رس
جمل�س الرتبية وجلنة التخطيط ،ووحدة التن�سيق التنموي.
•مديريات الرتبية يف املحافظات التي ت�شكل حلقة الو�صل بني وزارة الرتبية والتعليم واملدار�س،
والتي تقوم �أي�ضا مبتابعة �سري العمل يف املدار�س نيابة عن الوزارة.
•وزارات وهيئات حكومية �أخرى مرتبطة مبا�رشة با�ستجابة قطاع التعليم :املجل�س الوطني ل�ش�ؤون
الأ�رسة ،وزارة التخطيط والتعاون الدويل ،وزارة ال�صحة ،وزارة التنمية االجتماعية والوحدات
التابعة لها حلماية الأ�رسة والك�شف املبكر عن الإعاقات ،املجل�س الأعلى ل�ش�ؤون الأ�شخا�ص
املعوقني ،املجل�س الأعلى لل�شباب.

الجهات الفاعلة في المجتمع المدني والمجتمع المحلي:
•يف املدار�س وما حولها :جمال�س� أولياء الأمور واملعلمني �أو جمال�س التطوير الرتبوي مع �أع�ضاء

هيئة التدري�س يف املدار�س ،و�أع�ضاء املجتمع املحلي ،والآباء والأمهات الذين يلتقون باملعلمني ب�شكل
منتظم ،والربملانات واملجال�س الطالبية التي تعزز ال�شعور بامل�س�ؤولية لدى الطلبة ،وتدعم روح
الدميقراطية وامل�شاركة ،وجلان املعلمني يف املدار�س التي تنظم جداول االمتحانات وتدقق النتائج
الدرا�سية والعالمات ،واللجان التي تدعو حلماية الطلبة من العنف وتدعو �إلى االن�ضباط يف املدار�س،
وجلنة التعليم للجميع ،واملجال�س البلدية للأطفال التي تدعمها �أمانة عمان الكربى ،وغريها من
الهيئات اخلا�صة التي تعنى بالأن�شطة التعليمية.
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•القيادات يف املجتمع املحلي� ،سواء الر�سميون (ر�ؤ�ساء البلديات �أو ما �شابه ذلك) وغري الر�سميني
(�شيوخ الع�شائر) ،وامل�ؤ�س�سات واجلمعيات الدينية ،والنا�شطون يف املجتمع املدين.
•املعلمون ونقابات املعلمني ،ومديرو املدار�س ،وطاقم العاملني يف جمال التعليم.
•الآباء والأمهات و�أولياء الأمور والأ�رس.
•القطاع اخلا�ص.

الوكاالت الوطنية والدولية:
•الوكاالت التابعة لهيئة الأمم املتحدة ،املنظمات الدولية والإقليمية غري احلكومية ،اجلهات املانحة،

منظمات وهيئات �أخرى تتولى مهمة التن�سيق ،واملنظمات الوطنية غري احلكومية ،وم�ؤ�س�سات املجتمع
املدين.

ويتم حتقيق الدمج وعدم التمييز يف املجتمع الأردين من خالل امل�شاركة الفاعلة لأفراد املجتمع بن�شاط
ّ
يتم تطبيق �إجراءات خا�صة (مبا يف ذلك �سيا�سات وقوانني جديدة)
و�شفافية ،بيد �أنه من ال�رضوري �أن ّ
ل�ضمان ما ي�أتي:

•ن�رش املعرفة والتوعية حول الفر�ص املتاحة �سواء للأفراد �أو امل�ؤ�س�سات ل�ضمان م�شاركة اجلميع،
من خالل ت�شجيع امل�شاركة يف الأن�شطة ،واحلمالت التوعوية وزيارة املكتبات من خالل ال�صحف
والإذاعة ومواقع التوا�صل االجتماعي مثل الفي�سبوك وتويرت ،وبو�ساطة اال�ستجابة لبع�ض املواقف
والعبارات التي حتظى باالهتمام ،وطلب تقدمي مقرتحات �أو طرح �آليات �أخرى على النحو الذي
حتدده اجلهات املمولة مبا يف ذلك حكومة اململكة الأردنية الها�شمية.
•توفر فر�ص منا�سبة للم�شاركة يف جميع مراحل اال�ستجابة للتعليم والتي ت�شمل :التخطيط والتنفيذ
والتحليل واملتابعة والتقييم.

•�ضمان �شمول جميع الفئات يف املجتمع ومتثيلها ،ب�رصف النظر عن العمر والنوع االجتماعي والو�ضع
االقت�صادي واالجتماعي ،واالنتماء ال�سيا�سي ،والديانة ،واملواطنة ،واللغة ،وطبيعة الإعاقة.
•�ضمان متثيل �أع�ضاء املجتمع من جميع املناطق اجلغرافية املت�رضرة والأقليات.

كما يجب �إ�رشاك جميع �أع�ضاء املجتمع املحلي ،وتوجيههم للم�شاركة يف جميع املراحل التي ت�شمل :تحليل
االستجابة للتعليم والتخطيط لها ،واإلعداد أو التصميم والتنفيذ والمتابعة والتقييم:
•التحليل :ينبغي لأع�ضاء املجتمع امل�شاركة يف جمع البيانات وحتليل االحتياجات.

•يجب الرتكيز على التعامل مع مواقف بع�ض الأفراد يف حتفظهم عن تقدمي املعلومات ،كما يجب تعميم
النتائج بني اجلهات املعنية (انظر حتليل املعيار رقم .)1
يتم �إجراء التدخالت من خالل حتديد الأولويات بالت�شاور مع �أفراد املجتمع مع
•التخطيط والت�صميمّ :
الأخذ بعني االعتبار حقوق خمتلف الفئات امل�ستهدفة يف املجتمع وقيمها االجتماعية واحتياجاتها.
•التنفيذ واملتابعة :يجب على �أفراد املجتمع امل�ساهمة يف حتديد الثغرات ،ومتابعة فاعلية الربنامج
وامل�شاركة يف الإ�رشاف واملتابعة.

وتتم عملية
•التقييم:على �أع�ضاء املجتمع كافة العملُ على و�ضع �آليات امل�ساءلة وامل�ؤ�رشات وتطبيقهاّ ،
مت الإعالن عن النتائج مع املجتمعات (انظر حتليل املعيارين  3و.)4
التقييم ب�شكل دوري منتظم ،كما ّ
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نماذج لبعض الممارسات
طلبت وزارة الرتبية والتعليم امل�ساعدة لتعزيز امكانية الو�صول �إلى وا�ستخدام نظام �إدارة املعلومات
الرتبوية ) (EMISمت�شي ًا مع �إطار ا�صالح التعليم يف احلكومة الأردنية لالقت�صاد املعريف من �أجل
التخطيط القائم على الأدلة واتخاذ القرارات.حيث مت يف عام  2013تنفيذ م�رشوع مدته ثالث
�سنوات لتعزيز القدرات الوطنية يف جمال ا�ستخدام نظام ) (EMISيف التعليم والتخطيط اال�سرتاتيجي
والإدارة .ومت متويل هذا امل�رشوع من االحتاد الأوروبي وترت�أ�سه منظمة اليون�سكو يف عمان الى
جانب دعم ال�رشكاء الآخرين مثل اليوني�سف.
وقامت وزارة الرتبية والتعليم الحق ًا بالطلب من اليون�سكو بتهيئة نظام ( )EMISمن �أجل ر�صد
والتقاط املعلومات املتعلقة بتعليم الالجئني ال�سوريني يف الأردن .وبالتايل ف�إن اليون�سكو تدعم وزارة
الرتبية والتعليم يف و�ضع وت�شغيل املكون الإ�ضايف .وحالي ًا ُي�ستخدم نظام ( )EMISاملفتوح (نظام
�إدارة املعلومات الرتبوية املفتوح) من �أجل ادارة املعلومات .و ُت�ستخدم هذه الأداة �أي�ض ًا يف مراقبة
عميلة ت�سجيل وح�ضور الطالب ال�سوريني الالجئني يف املدار�س احلكومية ب�شكل منظم و�ستقوم
اليوني�سف بدعم هذه العملية يف خميمات الالجئني.

التحدي المتمثل في التعليم الجامع Inclusive Education
هناك ت�صورات ومفاهيم �سلبية على جميع امل�ستويات (من الأ�رسة واملجتمع واملدر�سة) ،جتاه
إدراك وفهم لكيفية التعامل مع الأطفال ذوي
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،وبالتايل ال يتوافر يف املجتمع �
ٌ
الإعاقة ( )CWDوحقوقهم فيما يتعلق باحل�صول على التعليم يف املدار�س كافة ،وحمايتهم من الإ�ساءة
اللفظية واجل�سدية ،والتمييز والتفرقة العن�رصية .وال زالت بع�ض العائالت تخفي �أطفالها ذوي
الإعاقة ،وال تعرتف بوجودهم� ،أو تديل ب�أي معلومات عنهم؛ نتيجة ما يعرف “بثقافة العيب” التي
يعاين منها املجتمع منذ �سنني طويلة و�إلى وقتنا احلايل.

ممارسات جيدة
قامت منظمة اليوني�سيف خالل الأزمة ال�سورية بتمويل م�رشوع التعليم اجلامع ،الذي مت الرتكيز فيه
على امل�شاركة املجتمعية من خالل �إ�رشاك �أولياء الأمور يف اللقاءات التوعوية حول الأطفال ذوي
الإعاقات وح�ضور اجتماعات دورية ملتابعة تقدم �أبنائهم .
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التحدي المتمثل في تنمية الطفولة المبكرة
يتعذر على احلكومة الأردنية توفري التعليم جلميع الأطفال يف مرحلة ما قبل املدر�سة ب�رصف النظر
عن تداعيات الأزمة ال�سورية ،لذلك ي�ضطر العديد من �أولياء الأمور �إلى حتمل املزيد من النفقات
ودفع الر�سوم الباهظة للمدار�س اخلا�صة يف مرحلة الب�ستان ( )KG1والتمهيدي ( . )KG2وت�شري
�إح�صائيات وزارة الرتبية والتعليم �إلى �أن معدل االلتحاق ال�صايف يف املرحلة الثانية لريا�ض الأطفال
( )KG2يبلغ  ،59%هذا عالوة على بقاء حوايل  41.0%من الأطفال ممن هم يف �سن ()KG2
خارج املدر�سة ( .)EMIS, 2012وبالتايل انعك�س هذا على الأطفال من الالجئني ال�سوريني؛ حيث
مل تتح لهم الفر�ص الكافية لال�ستفادة من خدمات التعليم احلكومية املقدمة للأطفال قبل �سن املدر�سة.

ممارسات جيدة
قامت م�ؤ�س�سة �إنقاذ الطفل الدولية خالل الأزمة ال�سورية بتطبيق منهجية “مركز �أولياء الأمور
والأطفال ( ”)PCCلتدريب �أولياء الأمور والأطفال يف �سن � 4-5سنوات ،كتعليم بديل للأطفال
قبل املدر�سة .وا�ستخدمت هذه املنهجية يف املناطق احل�رضية واملدن لتطبق من خالل ثالث دورات
مكثفة ،ت�ستمر كل دورة �أربعة �أ�شهر ،وتكون معتمدة ومعرتفًا بها من قبل وزارة الرتبية والتعليم.
مت تطبيق منهاج بديل ملرحلة ريا�ض الأطفال ( )KGيف خميم الزعرتي على �أربع فرتات
و ّ
(مناوبات) �أ�سبوعيا على مدى ثالث دورات يف ال�سنة؛ وذلك ل�ضمان ا�ستفادة �أكرب عدد من الأطفال
على قدر الإمكان .وتعترب هذه املنهجية يف املخيم منا�سبة من حيث التكلفة وامل�ساحة الكافية لتنفيذ
مت متكينهم وت�شجيعهم
امل�رشوع .وكان لأولياء الأمور دور فاعل يف هذه املناهج البديلة ،حيث ّ
ليقوموا بدور املعلمني لأطفالهم.
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ممارسات جيدة
حملة “معا”

�أطلقت منظمة اليوني�سيف بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم حملة وطنية للح ّد من العنف �ضد الأطفال
يف جميع املدار�س يف الأردن منذ عام  ،2009مبا يف ذلك املدار�س يف خميمات الالجئني ال�سوريني.
وتعتمد حملة “معا” على و�ضع �إ�سرتاتيجية لتوعية الأطفال واملعلمني والأ�رس واملجتمعات املحلية،
و�إ�رشاكهم يف الأن�شطة املدر�سية؛ لتعزيز منهجيات �إيجابية جديدة للح ّد من العنف ودعم االن�ضباط،
وتعزيز م�شاركة املجتمع املحلي؛ التباع �سيا�سة عدم التهاون يف تطبيق القوانني لردع العنف يف
املدار�س ،والتغطية الإعالمية للح َد من ظاهرة العنف يف املدار�س.
و�ساهمت هذه احلملة يف حتويل التوجه الرتبوي يف املدار�س الأردنية نحو تعزيز الدميقراطية ،ودعم
النهج الت�شاركي يف الغرف ال�صفية ،وتوفري بيئة تعلم �آمنة .كما �أدى هذا �أي�ضا �إلى االلتزام بالقوانني
والأنظمة املحددة ملوظفي اخلدمة املدنية والقرارات الت�أديبية ( )2009التي تن�ص على اتخاذ �أق�سى
العقوبات على املعلمني الذين ميار�سون العقاب اجل�سدي �ض ّد الطلبة.
ومن �أهم ال�سمات االيجابية لهذه احلملة ،تعزيز م�شاركة الأطفال يف و�ضع مدونات قواعد ال�سلوك،
و�إعداد القوانني املنا�سبة للفئة العمرية للطلبة يف الغرف ال�صفية ،و�إجراء ا�ستطالعات الر�أي ال�شهرية
حول ظاهرة العنف يف املدار�س .وقد متكن الأطفال من خالل م�شاركتهم يف الك�شف عن العنف
والإبالغ عنه من ممار�سة حقوقهم يف التخل�ص من العنف .وبعد مرور �سنة واحدة من �إطالق هذه
احلملة� ،أظهرت النتائج حدوث انخفا�ض ملحوظ يف العنف اجل�سدي بن�سبة ( )٪28ويف العنف اللفظي
بن�سبة ( ،)٪15وقد ا�ستمرت هذه الن�سبة يف الرتاجع عاما بعد عام.
مت جمع البيانات من جميع املدار�س وتوحيدها من خالل �شبكة الإنرتنت ،ثم ت�ستخدم من قبل الوزارة
و ّ
واملنظمات املعنية للحد من العنف ومنا�رصة احلملة – والتي ت�ضم يف ع�ضويتها طلبة ومعلمني ومر�شدين
وموظفني �إداريني .ويتلقى �أكرث من  16,000ع�ضو من هذه املنظمات امل�ؤازرة للحملة يف 2000
مدر�سة تدريبا يف ال�شمال والو�سط ،التي ت�شهد كثافة �سكانية عالية من الالجئني ال�سوريني.
جهود مكثفة يف احل ّد من املخاطر والكوارث ( )DRRحققت جناحا يف �إ�رشاك املجتمع يف
وقد ُبذلت
ٌ
مت تعلمها وحماكاتها .ول�ضمان ا�ستدامة برنامج احل ّد
احلملة ،حيث ميكن اال�ستفادة من الدرو�س التي ّ
زمام املبادرة الحقا
مت ت�صميمه بحيث يت�سلم ممثلو املجتمع املحلي يف دعم احلملة
من خماطر الكوارثّ ،
َ
بعد انتهاء مدة تنفيذ امل�رشوع.

إرشادات إضافية

ميكن قراءة هذا املعيار مبا يتفق مع دليل احلد الأدنى ملعايري �شبكة � INEEص  27-22واملتعلق
باجراءات الرئي�سية واملالحظات الإر�شادية املرتبطة مبو�ضوع المشاركة المجتمعية.
ويرجى تتبع الإ�شارات املرجعية والإجراءات الرئي�سية واملالحظات الإر�شادية يف الدليل العاملي كما هو
مبني يف نهاية كل مالحظة �إر�شادية.
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للح�صول على �أدوات ت�ساعدك يف تطبيق هذه املعايري ،يرجى زيارة املوقع
www.toolkit.ineesite.org
كتيب الINEE
ّ

احلد الأدنى ملعايري التعليم يف حاالت الطوارئ
�أدوات التطبيق
الأدوات الت�أ�سي�سية
امل�شاركة
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المعيار  :2الموارد
يشير هذا المعيار إلى العمل على تحديد موارد المجتمع ،وتوفيرها
واستخدامها إليجاد فرص تعلم مناسبة للفئات العمرية.

ال ب ّد من �أخذ الأمور الآتية بعني االعتبار يف ال�سياق الأردين عند تحديد موارد المجتمع املخ�ص�صة للتعليم
يف حاالت الطوارئ:

•ت�ساهم فئات خمتلفة من �أفراد املجتمع يف توفري املوارد الب�رشية على م�ستوى املجتمع ومنها :املعلمون،
وال�شباب ،والآباء والأمهات والأجداد والأو�صياء املوكلون برعاية بع�ض الأطفال ،وفرق الك�شافة،
وبرملانات الطلبة ،واملجال�س الطالبية والأندية التي تقدم خدمات جمتمعية ،والأخ�صائيون النف�سيون
واملتخ�ص�صون بالأن�شطة الرتفيهية ،واملتخ�ص�صون يف الأن�شطة الريا�ضية ،و�أ�صحاب املهن الطبية،
والبلديات ،واملتطوعون ب�شكل عام.

•ي�ساهم �أع�ضاء املجتمع مبا ميتلكون من معارف ومهارات متنوعة ت�شمل :املعرفة اجليدة باملجتمع،
وا�سرتاتيجيات تدري�س فاعلة ومتينة يف التعليم والتعلم ،وا�سرتاتيجيات �إدارة الغرفة ال�صفية،
ومهارات ا�ستخدام التكنولوجيا ،وتقدمي الدعم النف�س -اجتماعي ،واملهارات اللغوية والرتجمة
والتف�سري ،ومهارات البحث ،والإدارة ال�صفية املنتجة ،واملتابعة والتقييم ،واملعارف املتعلقة بال�صحة
والتغذية ،وتعزيز التعليم اجلامع ودعمه ،وحقوق الأطفال ذوي الإعاقة يف الو�صول �إلى التعليم وفقا
ملبد�أ تكاف�ؤ الفر�ص (انظر امل�شاركة املجتمعية املعيار .)1

•ت�شمل املوارد املادية :املرافق التعليمية مثل املدار�س واملراكز املجتمعية (�أي�ضا املدار�س اخلا�صة حيثما
�أمكن) ،واملكاتب ،وامل�ساحات املخ�ص�صة للعب ،وعقد االجتماعات مع �أفراد املجتمع ،واملواد الالزمة
لعملية التعليم ،والكتب املدر�سية ،واملعدات والأجهزة ،واملالب�س ،وو�سائل النقل الآمنة� ،إ�ضافة �إلى
توفري الكهرباء والتدفئة ومياه ال�رشب.

•وت�شتمل املوارد املالية على :املوازنة العامة للدولة والتمويل اخلارجي والتربعات املدر�سية لتغطية
بع�ض اللوازم مثل املواد واملعدات ،والنفقات املخ�ص�صة على مدار العام ملوظفي القطاع العام ،وعقود
ت�ضم عددا من الطلبة
ال عن امل�ساهمات العينية التي تقدمها اجلمعيات التطوعية التي
الإيجار ،ف�ض ً
ّ
و�أولياء الأمور لتمويل برامج معينة .ومع ذلك ،ال ميكن توقع �إقبال بع�ض �أولياء الأمور ،و�إن كانوا
مي�سوري احلال على امل�شاركة �أو الدفع حتت ذريعة مطالبهم بتوفري تعليم نوعي م�ستدام لأبنائهم ،حيث
احلق يف احل�صول على التعليم املجاين يف املرحلة الأ�سا�سية.
�إن لكل طفل يف الأردن
ّ
يتم توفير موارد المجتمع يف الأردن من خالل م�شاركة �أفراد املجتمع البارزين ،ومبادراتهم
ال بد �أن ّ
ودعمهم يف �إطار عملية حمددة ووا�ضحة ،و�آليات م�ساءلة ذاتية ،مبا يف ذلك:
•امل�ؤ�س�سات اخلا�صة والعامة.

•املنظمات املجتمعية (الأندية والنقابات).

•ال�سلطات املحلية (املجل�س البلدي ور�ؤ�ساء البلديات والقيادات يف املجتمع).
•�إدارة املخيمات.

•ممثلو الفئات امل�ست�ضعفة من ال�سكان واملجتمعات املحلية امل�ستهدفة.
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•و�سائل الإعالم الإخبارية ،مبا يف ذلك التلفزيون والراديو وال�صحف واملجالت وغريها.

•�شبكات و�سائل الإعالم على الإنرتنت ،وقوائم الربيد الإلكرتوين ،وجمموعات الدرد�شة على
الهواتف النقالة...الخ.

•لوحات الإعالنات والن�رشات وغريها من قنوات التوا�صل التقليدية املعتادة واملتاحة يف املجتمع.
يتم توزيعها من هيات خمتلفة على الطلبة يف املدار�س واملت�رضرين يف
•املن�شورات التوعوية التي ّ
املجتمع.

ويجب التعامل مع �أي حالة ي�شتبه فيها حدوث ف�ساد �أو حم�سوبية من خالل بناء نظم فاعلة ومتينة للم�ساءلة
واملتابعة (انظر املعيار  :3املتابعة) .كما يتوجب ا�ستخدام موارد املجتمع يف الأردن؛ لتطبيق الأن�شطة
التعليمية املنا�سبة يف حاالت الطوارئ وفقا ملا ي�أتي:

•حتديد االحتياجات من خالل تقييم االحتياجات ب�شكل �رسيع وت�شاركي ،وحتديد الأولويات التي
و�ضعها كبار امل�س�ؤولني املكلفني ب�أداء املهام الرئي�سة وال�رشكاء يف عملية التنفيذ ،وخا�صة وزارة الرتبية
واملجتمع الدويل .وينبغي التن�سيق من �أجل جتنب تكرار املبادرات �أو تنفيذ مبادرات ال تلبي احلاجات.
يتم و�ضع خطط العمل بالتن�سيق مع املعنيني يف املجتمع.
• ّ

يتطلب العمل على توفير فرص تعلم مناسبة للفئات العمرية يف الأردن يف حاالت الطوارئ االهتمام مبا
ي�أتي:
يتم دمج ال�صفوف عند ال�رضورة؛ ال�ستيعاب �أعداد املتعلمني يف املدار�س ،وفقا لعدد املعلمني
•قد ّ
وامل�ساحة املتاحة� ،أو ميكن العمل بنظام الفرتتني يف بع�ض املدار�س (ب�شكل م�ؤقت ويف حاالت
الطوارئ).

•الأخذ بعني االعتبار الق�ضايا املتعلقة بالنوع االجتماعي؛ ل�ضمان توفري فر�ص تعليم متكافئة للجميع من
�إناث وذكور (�أطفاالً ،و�شباباً ،ويافعني).

•الرتكيز على الق�ضايا املتعلقة بالدمج االجتماعي؛ ل�ضمان حتقيق الوئام والتفاهم والت�سامح مع الآخرين.
•�أخذ الفروق الفردية بعني االعتبار؛ ل�ضمان و�صول فر�ص التعليم للجميع وم�شاركة الفئات الأكرث
ت�رضر ًا به ،من جميع الفئات الذكور والإناث (الأطفال واليافعني وال�شباب) من ذوي االحتياجات
التعليمية اخلا�صة ،والأطفال ذوي الإعاقة (مبا يتفق مع القانون الأردين رقم  31حلقوق الأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة لعام  ،2007املادة .)4

ممارسات مقترحة
من الأهمية مبكان التو�ضيح �أن توفري التعليم والتعلم يف حاالت الطوارئ ،ال يعتمد يف الأ�سا�س
مي�س مهام وزارة الرتبية والتعليم
على م�ساهمات املجتمع املحلي وامل�ؤ�س�سات التطوعية؛ لأن هذا ُّ
وم�س�ؤولياتها ،بو�صفها امل�س�ؤولة يف الأ�سا�س عن توفري التعليم للجميع .وعالوة على ذلك قد ي�ؤدي
هذا �أي�ضا �إلى حدوث ما يعرف بالف�ساد واملح�سوبية على جميع امل�ستويات يف احلكومات املحلية،
مت تقوي�ض الثقة والإخالل ب�أداء النظام التعليمي
و�إدارات املدار�س ،وعملية التدري�س ،وبالتايل ّ
ككل .ومن هنا ت�أتي �أهمية اعتماد نظام فعال للم�ساءلة؛ ملتابعة التربعات التي ت�ساهم فيها امل�ؤ�س�سات
املحلية و�أع�ضاء املجتمع املحلي.
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ممارسات جيدة
التن�سيق مع جلان حماية الطفل /الأئمة/القيادات/املوظفني يف املنظمات غري احلكومية ملناق�شة الق�ضايا
املتعلقة بتوفري احلماية يف املدار�س ومراكز التعلم ،ورفع م�ستوى الوعي حول خمتلف الق�ضايا املتعلقة
بحماية الأطفال ،وتوافر نظم الإحالة (حتويل احلاالت املتعلقة بحماية الطفل �إلى اجلهات املخت�صة)
 ،واختيار الفتيات وال�شبان الن�شطاء يف املجتمع لي�صبحوا مثقفني �أقرانا ،و�إك�سابهم املهارات احلياتية
الأ�سا�سية ،ومهارات االت�صال ،وو�ضع اخلطط لرفع م�ستوى الوعي للتعليم يف املدار�س يف املخيمات.
بعد ذلك يقوم املثقفون الأقران بدعم الأن�شطة التوعوية ،وتنظيم الدورات التدريبية يف مواقع خمتلفة
مت �أي�ضا تنظيم وعر�ض امل�رسحيات التي تركز على ق�ضايا ذات
تابعة للمنظمات غري احلكومية .كما ّ
�صلة بتوفري احلماية يف املخيمات ،مثل الزواج املبكر ،وعمالة الأطفال وا�ضطرارهم لل�سري م�سافات
طويلة للو�صول �إلى مدار�سهم.
والتحدي الأكرب هو �أن غالبية �أفراد املجتمع (من �أطفال ويافعني و�شباب وكبار) نادرا ما ي�شاركون يف
�إعداد وت�صميم� ،أو و�ضع قواعد احلماية و�أنظمتها ،وبالتايل لي�س لهم دراية ومعرفة كافية فيها.
من ناحية �أخرى ،مت يف خميم الزعرتي تدريب املتطوعني ال�سوريني على التعليم الجامع ،والأ�ساليب
والتقنيات امل�ستخدمة يف التعامل مع الطلبة من ذوي الإعاقات ويعملون كمدر�سي ظل “Shadow
 ( ”Teachersي�ساعدون املعلمني ،ويالزمون الطلبة يف الغرف ال�صفية ل�رشح وتو�ضيح ما مل يفهموه
من املعلمني) لدعم ذوي الإعاقات يف البيئة التعليمية املنا�سبة لهم�.أما املعلمون و�أولياء �أمور الطلبة
فتم تدريبهم على
من ذوي الإعاقات يف خميم الزعرتي واملجتمعات امل�ست�ضيفة لالجئني ال�سورينيّ ،
ا�ستخدام مواد تعليمية قليلة الكلفة لعمل الأدوات التعليمية.

إرشادات إضافية
ميكن قراءة هذا املعيار مبا يتفق مع دليل احلد الأدنى ملعايري �شبكة � INEEص  30-28واملتعلق
ب�إجراءات الرئي�سية واملالحظات الإر�شادية املرتبطة مبو�ضوع الموارد.
ويرجى تتبع الإ�شارات املرجعية والإجراءات الرئي�سية واملالحظات الإر�شادية يف الدليل العاملي كما هو
مبني يف نهاية كل مالحظة �إر�شادية.
للح�صول على �أدوات ت�ساعدك يف تطبيق هذه املعايري ،يرجى زيارة املوقع
www.toolkit.ineesite.org
كتيب الINEE
ّ
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�أدوات التطبيق
الأدوات الت�أ�سي�سية
املوارد
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التنسيق
المعيار  :1التنسيق
تطبيق آليات التنسيق في التعليم ،وتقديم الدعم للمعنيين الذين يعملون
لضمان الحصول على تعليم نوعي مستدام وعالي الجودة.

يتم اتباع وتطبيق آليات تنسيق ُمثلى تتواءم مع السياق األردني؛ ل�ضمان حتقيق الكفاءة يف
يجب �أن ّ
الو�صول �إلى التعليم ،وا�ستدامة جودة التعليم (انظر امل�شاركة املجتمعية املعيار .)1

•على امل�ستوى الوطني عادة ما تتم قيادة العملية التن�سيقية من قبل عدة وزارات عن طريق اللجنة
التن�سيقية التي مت ت�شكيلها من االمناء العامني يف كافة الوزارات العاملة مع الالجئني ليتم التن�سيق بينهم
يف العمل ومن �ضمنها وزارة الرتبية والتعليم� ،إ�ضافةً �إلى امل�ؤ�س�سات الأخرى ال�رشيكة (ح�سب طبيعة
احلالة الطارئة)� .أما على امل�ستوى الداخلي يف الوزارة ،فقد مت ت�شكيل جلنة عليا ،تت�ألف من مديري
الإدارات املعنية يف الوزارة بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدويل ومنظمة اليوني�سف للعمل
على تن�سيق الربامج اخلا�صة بالطلبة ال�سوريني ،وغريهم من الالجئني.

مت ت�شكيل جمموعة عمل قطاع التعليم ( )ESWGالذي ترت�أ�سه وزارة الرتبية والتعليم بامل�شاركة مع
• ّ
اليوني�سيف ،وبدعم من �رشكاء �آخرين يف قطاع التعليم على امل�ستوى الوطني والدويل ،بالإ�ضافة �إلى
وكاالت �أخرى تعمل بتفوي�ض من هيئة الأمم املتحدة .وتقوم املجموعة ب�أداء مهامها على امل�ستويني
نظرا لأن هذه
الوطني واملحلي بو�صفها الآلية الر�سمية الوحيدة التي ّ
مت تنفيذ عملية التن�سيق من خاللهاً ،
ت�ضم جميع القطاعات املعنية بالتعليم .
املجموعة،
ّ

ويتوجب على آليات التنسيق حتقيق ما ي�أتي:

و�ضع �أطرٍ م�شرتكة للعمل يف قطاع التعليم يف حاالت الطوارئ من حيث (اجلهوزية واال�ستجابة
•
ُ
والتعايف) مبا يتواءم مع املعايري الوطنية والعاملية املتعلقة باحلق يف التعليم واال�ستجابة يف احلاالت
الإن�سانية.

•حتديد الأدوار وامل�س�ؤوليات؛ ل�ضمان عدم وجود �أي تعار�ض� ،أو وجود ثغرات يف �شمول جميع
م�ستويات التعليم و�أنواعه ،مبا يف ذلك يف مرحلة الطفولة املبكرة والتعليم الأ�سا�سي والثانوي ،والتعليم
العايل والتقني واملهني وتعليم الكبار ،وكذلك التعليم النظامي وغري النظامي ،والتعليم غري الر�سمي
الذي تقدمه املنظمات غري احلكومية وم�ؤ�س�سات املجتمع املحلي.
ٍ
خطط حلاالت الطوارئ واال�ستجابة
•حتمل م�س�ؤولية تنفيذ جميع الأن�شطة والربامج مبا يف ذلك و�ضع
يتم التن�سيق
أن
�
وينبغي
التعليم.
تدعم
التي
للطوارئ ،والقيام بحمالت التوعية وامل�ؤازرة ،واحلمالت
ّ
ال
بدءا من عملية تقييم االحتياجات ،والتخطيط ،وو�صو ً
يف جميع مراحل تطوير الربامج وامل�شاريعً ،
�إلى مرحلة تنفيذ امل�رشوع واملتابعة والتقييم.
•ا�ستخدام امل�صطلحات الرتبوية اخلا�صة يف حاالت الطوارئ كما هو متبع باللغة العربية وحتديثها
با�ستمرار .وقد قامت جمموعة عمل قطاع التعليم بو�ضع هذه امل�صطلحات التي تن�سجم مع الن�سخة
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مت �إعدادها باللغة العربية.
احلديثة من الرتجمة من دليل ال�شبكة ( )INEEوالأدوات الأخرى التي ّ

•ا�ست�ضافة االجتماعات املنتظمة والطارئة للجنة التن�سيق ،وتوثيق املعلومات والدرو�س امل�ستفادة
مت اتخاذها ون�رشها.
والقرارات والإجراءات التي ّ

•االلتزام بالقيام بكل ما يتعلق باملتابعة والتقييم وامل�ساءلة خالل عملها ،وت�أكيد ذلك على ال�رشكاء �أي�ضا.
مت تزويد فرق عمل قطاع التعليم ( )ESWGوجهات التن�سيق املخت�صة الأخرى ،مثل جمموعات
وقد ّ
ليتم من خاللها
قطاع التعليم ( )EWGيف خميم الزعرتي بال�رشوط املرجعية ( )TORب�شكل وا�ضح؛ ّ
حتديد املهام و�رشوط الع�ضوية والأهداف ،والإجراءات املتبعة ،بالإ�ضافة �إلى امليزانية املر�صودة لعمليات
الت�شغيل (كلما �أمكن ذلك).
وال ب ّد �أن تت�ضمن جهات التن�سيق يف ع�ضويتها منظمات ووكاالت كربى ،تعمل يف جمال التعامل مع
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقات مثل وزارة الرتبية والتعليم ،واملجل�س الأعلى ل�ش�ؤون الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة ،ووزارة التنمية االجتماعية ،ووزارة التخطيط والتعاون الدويل ،وجميع املنظمات الوطنية غري
احلكومية املعنية.
ويجب �أن حتر�ص الآليات املخولة بعملية التن�سيق يف الأردن من خالل جمموعة عمل قطاع التعليم
والآليات املخت�صة الأخرى ب�شكل م�ستمر ودائم على تحقيق الشمولية والتشاركية ،وتمثيل جميع الفئات،
وعلى الرغم من �أنها تعمل بفعالية وكفاءة �إال �أنها حتتاج يف بع�ض الأحيان لت�شكيل فرق عمل حمورية
و�صغرية تابعة لها للقيام مبهامها على �أكمل وجه.
وقد تكون اجلهات املعنية بالتن�سيق (�أ�صحاب امل�صلحة/املعنيون) وهي امل�ؤ�س�سات املدرجة حتت �إ�رشاف
احلكومة الأردنية يف معيار رقم  1اخلا�ص بامل�شاركة املجتمعية بالإ�ضافة �إلى الهيئات الآتية:
املنظمات الدولية والإقليمية والوطنية ،والتابعة لهيئة الأمم املتحدة وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين
•
ُ
واجلماعات التي تتبنى حمالت ك�سب الت�أييد وامل�ؤازرة.

املجتمع املحلي (البلديات ور�ؤ�ساء البلديات ،وقيادات املجتمعات املحلية ،واللجان ال�شعبية ،والأندية،
•
ُ
واللجان يف املناطق املجاورة ،وغريها).
املدار�س اخلا�صة.
•
ُ

•املعلمون وطاقم الرتبويني ونقابة املعلمني الر�سمية ونقابة املعلمني.

جمال�س �أولياء الأمور واملعلمني والطلبة و�أندية الطلبة وجمل�سهم وجمل�س �إدارة الرتبية يف املدار�س
•
ُ
احلكومية واخلا�صة.
�شبكات التوا�صل بني ال�شباب وجلان ال�شباب واملتطوعون الأقران (النظراء) وغريهم.
•
ُ

وينبغي �أن يت�صف جميع امل�شاركني يف حتديد االحتياجات والأهداف باال�ستقاللية ،وعدم التبعية لأي جهات
حزبية.
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مجموعة عمل قطاع التعليم ()ESWG
تتمثل مهمة جمموعة عمل قطاع التعليم  ESWGيف القيام بالتن�سيق يف ما بني التدخالت املتعلقة بتوفري
التعليم يف حاالت الطوارئ ،و�ضمان وجود ترابط بني اال�ستجابة الإن�سانية وبرامج التنمية اخلا�صة
بقطاع التعليم يف الأردن  ،من خالل دعم من�صة اال�ستجابة الأردنية للأزمة ال�سورية واملعروفة
�سابق ًا با�سم من�صة دعم املجتمعات امل�ست�ضيفة.

ومن أهم األهداف التي تسعى مجموعة عمل قطاع التعليم إلى تحقيقها ما يأتي:
•ت�شكيل لجان للتنسيق تتعاون من خاللها جميع املنظمات وامل�ؤ�س�سات املعنية واملخت�صة؛ بغي َة دعم
نظام التعليم يف الأردن يف حاالت الطوارئ �سواء احلالية �أو امل�ستقبلية.
•تخطيط وتنفيذ إستراتيجية االستجابة :تطبيق القواعد واملعايري ،وتطوير القدرات ،واال�ستجابة
لالحتياجات ،واملتابعة والتقييم ،وتوفري الدعم وامل�ؤازرة.
•�ضمان ا�ستدامة احل�صول على تعليم نوعي يف بيئة �آمنة ،واحلماية جلميع الأطفال املعر�ضني
للخطر .وتتحمل جمموعة عمل قطاع التعليم بالتحديد م�س�ؤولية �ضمان توفري الربامج املتعلقة
بذلك ،وتنفيذها وتكييفها وفق احتياجات جميع الأطفال.

ويلتزم أعضاء مجموعة عمل قطاع التعليم بالتعاون في تحقيق المهام األساسية
اآلتية لتحقيق هذه األهداف:
•توفري من�صة ل�ضمان تقدمي اخلدمات وفقا للأولويات الإ�سرتاتيجية املتفق عليها.
•و�ضع �آليات لتجنب االزدواجية يف تقدمي اخلدمات.

مت االعتماد عليها عند حتديد الأولويات.
•تقييم االحتياجات وحتليل الثغرات الذي ّ

•و�ضع اخلطط املتعلقة بقطاع التعليم لدعم حتقيق الأولويات اخلا�صة باالحتياجات الإن�سانية يف
البالد.
•تطبيق املعايري والإر�شادات وااللتزام بها.
•التمويل.

•الدعم وامل�ؤازرة.

•متابعة �إ�سرتاتيجية عمل املجموعة و�إعداد التقارير عن �سري العمل يف تنفيذها.
•التخطيط حلاالت الطوارئ واجلهوزية.
وترت�أ�س منظمة اليوني�سيف جمموعة عمل قطاع التعليم ،وي�شاركها الرئا�سة املنظمات غري احلكزمية
الدولية واملحلية املختارة بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم� ،أما الع�ضوية فيه فهي جمانية ومفتوحة
جلميع املنظمات الدولية والوطنية املعنية يف التعليم ،مبا يف ذلك الوكاالت التابعة لهيئة الأمم املتحدة،
واملنظمات غري احلكومية الدولية ،واملنظمات غري احلكومية الوطنية ،والهالل الأحمر ،وال�سلطات
املحلية واجلهات املانحة.
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يجب �أن يحظى التن�سيق واالت�صال بني الوزارات املختلفة يف الأردن بالأولوية الق�صوى بهدف
اال�ستجابة ب�شكل ٍ
كاف ويف الوقت املنا�سب حلاالت الطوارئ ،ول�ضمان توفري قدر �أكرب من امل�ساءلة
وي�شكل التخطيط واجلهوزية ،وت�شكيل الهياكل الإدارية ،و�إيجاد خطوط االت�صال بني
وال�شفافيةُ .
الوزارات وبني احلكومة واملجتمع ب�أكمله م�س�ألة يف غاية الأهمية وب�شكل خا�ص يف جمال توقع حدوث
حاالت الطوارئ.
وعلى نحو م�شابه ،يجب ان تكون �آليات التن�سيق وجمموعات العمل بني الوكاالت التابعة لهيئة الأمم
املتحدة ،وبني هذه الوكاالت واحلكومة واملجتمع املدين متينة وتتواءم مع امل�ستجدات ،ومهي�أة للإ�ستجابة
قبل حدوث �أي طارئ و�أن تت�سم باملرونة للتكيف مع االحتياجات املتوقعة .ومع ذلك ،وعلى الرغم من
�أن وزارة الرتبية ووكاالت هيئة الأمم املتحدة تعتمد على ت�شكيل فرق العمل للقيام مبهام التن�سيق ،فال
تزال عدم قدرة بع�ض املنظمات غري احلكومية على الإيفاء بالتزاماتها جتاه توفري املوارد الب�رشية على
املدى الطويل ت�شكل م�صدر قلق للجهات املعنية.

إرشادات إضافية

ميكن قراءة هذا املعيار مبا يتفق مع دليل احلد الأدنى ملعايري �شبكة � INEEص  34-31واملتعلق
ب�إجراءات الرئي�سية واملالحظات الإر�شادية املرتبطة مبو�ضوع التنسيق.
ويرجى تتبع الإ�شارات املرجعية والإجراءات الرئي�سية واملالحظات الإر�شادية يف الدليل العاملي كما هو
مبني يف نهاية كل مالحظة �إر�شادية.
للح�صول على �أدوات ت�ساعدك يف تطبيق هذه املعايري ،يرجى زيارة املوقع
www.toolkit.ineesite.org
كتيب الINEE
ّ
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�أدوات التطبيق
الأدوات الت�أ�سي�سية
التن�سيق
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التحليل
المعيار :1التقييم/القياس
أن يت ّم إجراء عمليات تقييم التعليم في حاالت الطوارئ في الوقت
المناسب وفق منهجية شاملة وشفافة وتشاركية.
وت�شري عملية تقييم التعليم يف حاالت الطوارئ يف الأردن �إلى توافر منهجيات متاحة وجاهزة للتطبيق
يتم من خاللها جمع البيانات املتعلقة بقطاع التعليم؛ من �أجل تقدمي امل�ساعدة
قبل و�أثناء حاالت الطوارئّ ،
للجهات الأردنية املعنية باال�ستجابة (احلكومة ووكاالت هيئة الأمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية،
يتم القيام بها،
واملجتمع) لتحديد االحتياجات والتحديات والفجوات ،بالإ�ضافة �إلى قيا�س �أثر التدخالت التي ّ
والتعلم واال�ستفادة من الإجنازات والإخفاقات على حد �سواء.
مت االتفاق عليها .وينبغي
ويجب �أن تتعامل هذه املنهجيات مع البيانات الكمية والنوعية وفقا للم�ؤ�رشات التي ّ
خا�صا بق�ضايا الإدماج والإعاقات
يتم ت�صنيف هذه البيانات ح�سب النوع االجتماعي ،و�أن تويلَ
ً
اهتماما ً
�أن ّ
يتم الإبالغ
مل
أو
�
التقارير،
يف
وجودها
إلى
�
إ�شارة
ل
ا
تتم
مل
التي
أو
�
الواقع،
يف
هي
كما
تقييمها
يتم
مل
التي
ّ
ّ
ّ
عن وجودها.
وبالن�سبة للحال يف الأردن ،فتع ُّد وزارة الرتبية والتعليم وخمتلف الدوائر احلكومية املعنية بالإح�صاءات
م�س�ؤولة يف املقام الأول عن جمع البيانات الوطنية ،مب�ساعدة من وكاالت الأمم املتحدة املختلفة واملنظمات
الأخرى:
• جمع البيانات يت�ضمن البيانات اجلديدة واملتوفرة من املدار�س ،وامل�سوحات واال�ستبانات الوطنية
واملحلية ،والزيارات امليدانية للأ�رس ،وذلك باال�ستعانة بالقيادات يف املجتمع املحلي ،واليافعني
وال�شباب واجلهات املعنية على امل�ستوى املحلي ،و�إجراء احلوار من خالل املجموعات املحورية،
تتم هذه الأمور با�ستخدام �أحدث التقنيات
وتنظيم املقابالت (�شخ�صيا �أو االت�صال عرب الهاتف) ،كما ّ
و�أجهزة الهاتف النقالة قدر امل�ستطاع.

• تقوم وزارة الرتبية والتعليم وجمموعة عمل قطاع التعليم م�سبقا بتحديد الأدوار وامل�س�ؤوليات ب�شكل
ويتم اختيار املوظفني الذين يقومون بجمع
وا�ضح جلميع القائمني بعملية جمع البيانات وتقييمهاّ ،
يتم و�ضع �أنظمة التخاذ �إجراءات
أن
�
ينبغي
البيانات وتدريبهم و�إعدادهم؛ لأداء هذه املهام م�سبقا .كما
ّ
احرتازية مبكرة يف خمتلف املناطق باالعتماد على اخلربات والتجارب ال�سابقة؛ من �أجل تقدير درجة
اخلطر املتوقعة.
جميع الطلبة واملعلمني املت�رضرين من الأزمات الطارئة،
• ال بد �أن تغطي البيانات اخلا�صة بالتعليم
َ
�سواء من الالجئني ال�سوريني �أو الطلبة من املجتمعات امل�ست�ضيفة ،بالإ�ضافة �إلى الأطفال من ذوي
الإعاقات ،واملعلمني وطاقم الرتبويني ،والبنية التحتية والأدوات الالزمة للعملية التعليمية التعلمية.

• ينبغي �أن حتتوي البيانات اخلا�صة بالأفراد معلومات مف�صلة عن املناطق اجلغرافية التي ت�شهد كثافة يف
عدد النازحني واملعر�ضني للخطر ،ح�سب العمر والنوع االجتماعي ،واملنطقة التي وفدوا منها واللغة
يتم من خالله �إدماج
واملرحلة الدرا�سية ،واحتياجات الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،والتعليم اجلامع الذي ّ
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ه�ؤالء الأ�شخا�ص يف املجتمع ،واخلربات والتخ�ص�صات ،والتدريب الذي ح�صل عليه املعلمون.

تقييما للمرافق املت�رضرة من حاالت
• من ال�رضوري �أن تت�ضمن البيانات املتعلقة بالبنية التحتية واملوارد ً
الطوارئ :الو�ضع احلايل ،والأمور املتعلقة بال�سالمة ومدى توافرها ،وتوافر الكتب املدر�سية ومواد
التعلم الأخرى ،واملناهج ،والدعم النف�س-اجتماعي �سواء الر�سمي �أو غري الر�سمي ،و�سيا�سات حماية
الطفل.
• يجب جمع البيانات بطرق علمية وثابتة مع احرتام اخل�صو�صية وال�رسية ،و�أن تتوافر يف الوقت
املنا�سب ،بالإ�ضافة �إلى قابلية هذه البيانات للقيا�س ،و�أن تكون متاحة وم�شرتكة ،كما يجب �أن تكون
موثوقة ومتثل خمتلف الفئات.
ِ
الفروقات بني
أ�ساليب جمع البيانات والدورات التدريبية املرتتبة عليها
• من املفرت�ض �أن تراعي �
ُ
احتمال تعر�ض امل�شاركني لل�رضر (للح�صول على �إر�شادات حول
اجلن�سني ،وت�أخذ بعني االعتبار
َ
ا�سرتاتيجيات حتليل ال�رصاع ،يرجى االطالع على املالحظات الإر�شادية ل�شبكة ( )INEEب�ش�أن
التعليم الذي يراعي حاالت ال�رصاع والأزمات).

يتم تنفيذها خالل جميع
وتع ُّد �إجراءات التقييم في الوقت المناسب يف الأردن عملية م�ستمرة ،ال بد �أن ّ
مراحل اال�ستجابة يف قطاع التعليم:
• اجلهوزية :التحديد امل�سبق لقدرات املجتمع واحتياجاته ،وفقا للتجارب ال�سابقة وال�سيناريوهات �أو
االحتماالت املتوقعة؛ من �أجل توفري البيانات حت�سبا حلاالت الطوارئ وو�ضع خطط اجلهوزية.

• التقييم ال�رسيع عند بدء حدوث احلالة الطارئة :الت�رصف مبا�رشة يف بداية احلالة الطارئة؛ لتقييم احلالة
وتقييم جميع االحتياجات الأولية املرتتبة عليها وحتديد الثغرات ومعاجلتها.

• خالل حاالت الطوارئ� :إجراء تقييم متعمق للو�ضع وجمع البيانات ،ف�ضال عن املتابعة باالعتماد على
التحديث املنتظم وامل�ستمر ،ومراجعة التقييم الأويل بهدف التعلم والتعزيز ،ومن ثم اال�ستجابة بكفاءة
وفاعلية وفقا لالحتياجات املتغرية.
• خالل مراحل الحقة من حاالت الطوارئ ومرلة التعايف :اال�ستجابة لالحتياجات احلقيقية املتغرية يف
ثم تغيريها وفقا لذلك يف ما بعد.
الواقع ،وتقييم �أثر تطبيق خطة اال�ستجابة املبكرة وفائدتها ،ومن ّ

يجب �أن يكون تقييم اال�ستجابة يف التعليم خالل الطوارئ يف الأردن شامال وشفافا وتشاركيا ،وي�شتمل
على البيانات والأمور امل�شرتكة مع غريه من القطاعات الإن�سانية الرئي�سة ،مثل الأمن الغذائي وال�صحة
واملياه وال�رصف ال�صحي ،واحلماية (وخا�صة حماية الطفل) ،وامل�أوى ،واملواد املختلفة و�إدارة املخيمات
�إذا �أمكن ذلك� ،إ�ضافة �إلى االهتمام بالق�ضايا امل�شرتكة ،مثل النوع االجتماعي وال�شباب وذوي الإعاقات:

• من ال�رضوري �أن يكون التقييم حمايدا خالل جميع مراحل التقييم ومب�شاركة جميع الأطراف املعنية،
بالإ�ضافة �إلى �ضمان م�شاركة ال�سكان واملجتمعات املحلية املت�رضرة يف عملية التقييم (انظر �أي�ضا
امل�شاركة املجتمعية املعيار  1و املعيار.)2
• ال بد من تعميم نتائج التقييم جلميع املعنيني يف التعليم وال�ش�ؤون التعليمية ،و�إتاحة املجال لأع�ضاء
املجتمع املحلي وال�سكان املت�رضرين لالطالع عليها.

• يجب �ضمان التن�سيق والتعاون بني جميع الأطراف املعنية يف البيئة التعليمية حتت مظلة وزارة
الرتبية .وي�شمل هذا �أي�ضا م�شاركة املتعلمني ،والأطفال املعوقني ،واملعلمني ،والعاملني يف جمال
التعليم ،وجمال�س الآباء و�أع�ضاء املجتمع املحلي ..الخ.

• ينبغي العمل ب�شكل م�ستمر على �إدماج الفئة املت�رضرة عندما تقت�ضي ال�رضورة ،بغ�ض النظر عن
العمر� ،أو النوع االجتماعي� ،أو اللغة� ،أو الدين� ،أو العرق� ،أو الأ�صل� ،أو الإنتماء ال�سيا�سي �أو
املواطنة� ،أو الإعاقة� ،أو غريها من الت�سميات.
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قامت جمموعة قطاع التعليم ( )ESWGيف عام  2014ب�إجراء تقييم لالحتياجات التعليمية امل�شرتكة
( )JENAبتمويل من اليوني�سيف ،ودعم فني من منظمة (( )REACHللإعمار والتعليم و�صحة
املجتمع) لدرا�سة مدى توافر التعليم لالجئني ال�سوريني يف خميم الزعرتي واملجتمعات امل�ست�ضيفة.
مت �إجناز برناجمي تقييم منف�صلني يف املخيم واملجتمعات امل�ست�ضيفة ،حيث قام جمموعة عمل قطاع
و ّ
التعليم ب�إعداد تقييم االحتياجات التعليمية امل�شرتكة يف خميم الزعرتي بالتعاون الوثيق مع وزارة
الرتبية وجمموعة عمل ( )JENAومنظمة ( )REACH؛ لتحديد �أولويات ا�ستجابة قطاع التعليم يف
الأزمات.
مت حتقيق ذلك من خالل حتليل االحتياجات والدوافع ،والأن�شطة ،والت�صورات والأولويات
وقد ّ
املتعلقة ب�أطفال الالجئني ال�سوريني الذين ترتاوح �أعمارهم بني  18-3عاما ،بالإ�ضافة �إلى �أولياء
�أمورهم واجلهات الأخرى املعنية بتوفري التعليم خالل الأزمات.
مت �إحرازه بعد تقييم ( )JENAال�سابق الذي
كان الهدف الرئي�س من هذا التقييم حتدي َد التقدم الذي ّ
مت الرتكيز ب�شكل خا�ص على املعوقات التي حتول دون
�أجري يف عام  2013يف خميم الزعرتي ،و ّ
مت ت�سليط ال�ضوء
توفري التعليم للفئات املت�رضرة ،وبخا�صة للأطفال الذين هم خارج املدر�سة .كما ّ
على م�شاركة املعلمني و�أولياء الأمور وغريهم من اجلهات املعنية �أي�ضا ،للتعرف �إلى حجم وم�ستوى
م�شاركتها وم�ساهمتها ،وفهم وجهات نظرهم حول مدى التقدم الذي حققه التعليم الر�سمي من حيث
توفري تعلم نوعي للمت�رضرين منذ تنفيذ تقييم ( )JENAيف ال�سابق.
ومتثل الهدف العام من ذلك يف توجيه �رشكاء التعليم واجلهات الفاعلة ذات ال�صلة ب�شكل �أف�ضل يف
عملية اتخاذ القرارات املتعلقة بالربامج التعليمية التي يجري تنفيذها يف خميم الزعرتي ،واملناطق
املحيطة به ،وبالتايل �ضمان اال�ستخدام الفعال للموارد لدعم حقوق الأطفال يف احل�صول على التعليم.

أزمة الالجئين السوريين
ل�ضمان تبادل املعلومات بني جميع اجلهات املعنية ،خ�ص�صت املفو�ضية ال�سامية ل�ش�ؤون الالجئني
يتم من خاللها تقدمي املعلومات عن �أزمة الالجئني
( )UNHCRبوابة �إلكرتونية على االنرتنتّ ،
مت �إجنازها ،وبع�ض
مت من خاللها ن�رش معلومات عن التقييمات والدرا�سات التي ّ
ال�سوريني .كما ّ
البيانات ،واحلقائق والإر�شادات ،واخلرائط ،وكيفية توفري التمويل املطلوب ،والعديد من الأدوات
مت ت�صنيف هذه الأمور وفقا للمناطق اجلغرافية والقطاعات املخت�صة بال�ش�ؤون
الأخرى ذات ال�صلة ،و ّ
الإن�سانية ،مثل التعليم واملياه وال�رصف ال�صحي ،واملواد املختلفة ،وتوفري امل�أوى .هذا بالإ�ضافة
�إلى توافر نتائج عن تقييم االحتياجات التعليمية امل�شرتكة ( )JENAالذي �شارك فيه العديد من �أع�ضاء
جمموعة عمل قطاع التعليم.
يرجى زيارة البوابة على االنرتنت ،واالطالع على �صفحة جمموعة عمل قطاع التعليم من خالل
املوقع الإلكرتوين التالــي:
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=107

 28الأردن احلد الأدنى ملعايري التعليم يف حاالت الطوارئ

إرشادات إضافية
ميكن قراءة هذا املعيار مبا يتفق مع دليل احلد الأدنى ملعايري �شبكة � INEEص  40-35واملتعلق
ب�إجراءات الرئي�سية واملالحظات الإر�شادية املرتبطة مبو�ضوع التقييم.
ويرجى تتبع الإ�شارات املرجعية والإجراءات الرئي�سية واملالحظات الإر�شادية يف الدليل العاملي كما
هو مبني يف نهاية كل مالحظة �إر�شادية.
للح�صول على �أدوات ت�ساعدك يف تطبيق هذه املعايري ،يرجى زيارة املوقع
www.toolkit.ineesite.org
كتيب الINEE
ّ

احلد الأدنى ملعايري التعليم يف حاالت الطوارئ
�أدوات التطبيق
الأدوات الت�أ�سي�سية
التقييم/القيا�س
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معيار  :2استراتيجيات االستجابة
واضحا
تشتمل استراتيجيات االستجابة الخاصة بالتعليم الجامع وص ًفا
ً
للسياق ،والمعوقات التي تقف أمام حق الحصول على التعليم،
واالستراتيجيات الكفيلة بالتغلب على هذه المعوقات.
يجب �أن ترتكز استراتيجيات االستجابة و�آلياتها يف الأردن على فهم وا�ضح للحقوق واالحتياجات ،وعلى
يتم حتديثها ب�شكل منتظم وب�شكل متنا�سق طيلة مدة اال�ستجابة ،وعلى �أ�سا�س اجلهود التن�سيقية
التقييمات التي ّ
حاليا (انظر امل�شاركة املجتمعية – املعيار الثاين ،ومعيار
املتوافرة
املوارد
طبيعة
وفهم
يتم بذلها،
ً
التي ّ
التن�سيق رقم .)1
يتم
كما يجب �أن تن�سجم اال�ستجابة مع ال�سيا�سات التعليمية ال�صادرة عن وزارة الرتبية والتعليم ،و�أن ّ
القيام بها يف �سياق املرافق والت�سهيالت واملوارد املتوافرة مبا يف ذلك تلك اخلا�صة بوكاالت الأمم املتحدة،
يتم تخ�صي�ص جزء من ميزانية وزارة الرتبية
واملجتمع املحلي واملجتمع املدين� .إ�ضافة �إلى ذلك يجب �أن ّ
والتعليم لتغطية اال�ستجابة حلاالت الطوارئ.
يجب �أن تهدف �إ�سرتاتيجية اال�ستجابة �إلى حتقيق ما يلــي:

• �ضمان الو�صول �إلى املدار�س والأن�شطة التعليمية لعدد م�ستهدف من ال�سكان املت�أثرين باحلاالت
الطارئة.
• �ضمان نوعية التعليم مبا ين�سجم مع حق الأطفال يف احل�صول على التعليم.

• توفري التعليم اجلامع وامل�ساحات ال�صديقة للطفل التي من �ش�أنها �ضمان احلماية والدعم النف�سي.
يتم القيام به (انظر معيار التحليل رقم
يتم تنفيذ هذه الأهداف لعر�ض النتائج اخلا�صة بالتقييم الذي ّ
ويجب �أن ّ
� )5رشيطة �أن ت�شتمل هذه الإ�سرتاتيجية على ما يلــي:
• الأهداف والفئات امل�ستهدفة واملنهجيات والأن�شطة الرئي�سة.

• فهم وا�ضح بطبيعة املوارد الب�رشية والأدوار وامل�س�ؤوليات اخلا�صة بها.

• حتديد العنا�رص التي من �ش�أنها �أن ت�ؤدي �إلى بناء القدرات اخلا�صة بالقائمني على تقدمي اخلدمات
التعليمية يف حاالت الطوارئ قبل و�أثناء حدوثها ،مثل الدعم النف�سي واالجتماعي ،واحلد من خماطر
الكوارث ،وحماية الأطفال ،و�إدارة الأزمات ،و�أ�ساليب ومنهجيات الرتبية اخلا�صة وغريها.
• �إطار زمني �أويل وا�ضح لال�ستجابة ،ي�صف املدة الزمنية للقيام بتنفيذ الإجراءات املخطط لها.

بالن�سبة لوزارة الرتبية والتعليم يجب �أن تهدف �أي ا�ستجابة �إلى ما يلــي:
• ا�ستهداف �أكرب عدد ممكن من الفئات املت�رضرة يف املدار�س.

• �ضمان توفري تعليم نوعي يف ظل �أماكن وم�ساحات �آمنة وحممية.
• توفريالتعليماجلامعوالأن�شطة.

• �ضمانتوفريبيئاتتعليميةمنا�سبة.
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من املمكن تلخي�ص المعوقات التي تقف أمام الحصول على حق التعليم في حاالت الطوارئ يف الأردن ما
يلــي:
• اكتظاظاملدار�سوتدينقدرتهااال�ستيعابية.

• بطء اال�ستجابة من ِقبل املكلفني بتحمل امل�س�ؤولية ،ونق�ص التمويل املقدم من ِقبل اجلهات املانحة وغريها.

• التنمر والعنف ،والتوتر وال�رصاع بني الطلبة والتي من �ش�أنها �أن ت�ؤدي �إلى املزيد من ال�شكاوى بني الفئات
املت�رضرة يف الأزمات من جهة ،واملجتمعات امل�ضيفة من جهة �أخرى.

• نق�ص املوارد مثل املعلمني امل�ؤهلني من ذوي اخلربة ،وغريهم من الكوادر التعليمية الأخرى ،والبنية التحتية
والبياناتوغريها.

• الفروقاتبنياملناهجوبنيةالتعليمبنياملجتمعاتاملت�أثرةواملجتمعاتامل�ضيفة.

وبعد امل�سافة بني املدر�سة و�أماكن �إقامة الطلبة �إ�ضافة �إلى العوائق املادية الأخرى.
• املعوقات يف الطرقُ ،

• عدم قدرة املتعلمني من ذوي الإعاقات على الو�صول �إلى املدار�س.

• يف حالة ال�صفوف املكتظة ،يتعني على مدير املدر�سة �إبالغ وزارة الرتبية والتعليم؛ من �أجل ت�أمني مكان
للوافدين اجلدد يف املدار�س الأخرى يف املنطقة ،وهي تعليمات �صادر عن الوزارة؛ لكن امل�شكلة تكمن يف عدم
التقيد بها� ،أوفهمها من ِقبل مديري املدار�س ب�شكل دائم.

• عدم انتظام الطلبة الذكور يف الدوام املدر�سي ب�سبب توجههم للعمل واحل�صول على دخل؛ بغر�ض دعم �أ�رسهم،
�أو لأ�سباب اقت�صادية �أخرى.

مبكرا بق�صد الزواج� ،أو لأ�سباب اقت�صادية� ،أو لأ�سباب تتعلق بالتقاليد� ،أو ب�سبب
ترك الفتيات
• ُ
التعليم يف املدار�س ً
َ
نق�صمرافقالدوراتال�صحيةاملنف�صلةوالنظيفة.
• قد ت�شكل املمار�سات التقليدية �أو الدينية يف بع�ض الأحيان معوقات� ،أو رمبا ب�سبب خوف �أولياء الأمور من
�إر�سال �أطفالهم �إلى املدار�س وعدم ت�أكدهم من ح�صول �أبنائهم على فر�ص تعليم منا�سبة.
من املمكن �أن ت�شتمل استراتيجيات االستجابة الشاملة يف الأردن للتغلب على هذه املعوقات ما يلـــي:

• ح�شد املوارد والت�أييد واملتمثلة يف الوكاالت واجلهات احلكومية ،وال�رشكاء الدوليني ،واجلهات املانحة،
ووكاالت الأمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية.
• نظام ت�شارك املعلومات عرب الإنرتنت والإحالة بني جميع وكاالت الأمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية؛
لتجنبتكراراال�ستجاباتواجلهوداملبذولة.

• تنفيذ م�رشوعات متكاملة و�أن�شطة توعوية ُتعنى بالدمج االجتماعي؛ لتجنب �أعمال التنمر والتوتر والعنف �أو احل ّد
منها.
تدريبا على و�سائل
• بناء قدرات املعلمني والكوادر التعليمية الأخرى ،وتقدمي اخلدمات التدريبية لهم والتي ت�شمل
ً
الرتبيةاخلا�صة،والتعينيامل�ؤقتللمعلمنيمناملجتمعاتاملت�أثرةبحاالتالطوارئواملجتمعاتامل�ضيفة.
• العمل على التخل�ص من جميع �أ�شكال العنف البدين ،والإ�ساءة اللفظية ،والعقاب البدين يف املدر�سة واملواقع
التعلميةالأخرى.

• �ضمان الو�صول الآمن �إلى املدار�س واملواقع التعلمية الأخرى.

يتم العمل على توفري و�سائل
• �ضمان قرب مواقع املدار�س واملواقع التعلمية من املتعلمني ،ويف حال تعذر ذلكّ ،
نقلجمانية.

• توفريالدعماللغويوالرتجمةالفوريةللمتعلمنيواملعلمني.
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• توفري البنية التحتية املنا�سبة للمتعلمني من ذوي الإعاقات اجل�سدية وغريهم من املتعلمني من ذوي
االحتياجات التعليمية اخلا�صة.

• �ضمان توافر غرفة م�صادر معدة وجمهزة ب�شكل جيد.

• تقدمي برامج توعوية للمتعلمني و�أولياء ا لأمور؛ لزيادة وعيهم بحقوق التعليم وب�شكل خا�ص
الأقليات ،وكذلك حقوق ا لأطفال ذوي الإعاقة ،واخلدمات االجتماعية (مثل الرعاية ال�صحية
وغريها) والتعليمات ذات ال�صلة.
• التخل�ص من املعوقات الناجمة عن نق�ص الوثائق ،مثل عدم وجود الأوراق ال�شخ�صية
الثبوتية ،والوثائق ال�صادرة عن املدار�س ال�سابقة ،وال�صفوف الدرا�سية.

• ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت؛ لتعزيز التعليم وتطويره ،و�ضمان �إي�صاله من
خالل طرق عدة ،مثل ا�ستخدام الإنرتنت واملذياع.

• �ضمان ح�صول املدار�س والربامج التعليمية على ر�ضا وترحيب املجموعات املختلفة بغ�ض
النظر عن العمر ،واجلن�س ،والو�ضع االجتماعي واالقت�صادي ،والدين ،واجلن�سية ،واالنتماء
ال�سيا�سي ،والإعاقة ،وحالة املواطنة ،وغريها من الأمور الأخرى.
يتم ممار�سة التمييز بحقها من ِقبل املدر�سة
• الدفاع عن املجموعات ا ملُ�ستبعدة
ً
اجتماعيا ،والتي ّ
املهم�شة.
وقادة املجتمع؛ ل�ضمان تقدمي التعليم اجلامع وامل�ستمر لهذه املجموعات
َّ

أزمة الالجئين السوريين
مع تدفق الالجئني ال�سوريني ب�شكل كبري �إلى الأردن ،و�أملهم يف ح�صول �أبنائهم على التعليم يف
املدار�س �سواء يف املخيمات �أو يف املجتمعات امل�ضيفة ،وقلة القدرة اال�ستيعابية ال�ستيعابهم ،فقد و�صل
عدد الطلبة يف الغرفة ال�صفية �إلى ثمانني طالبا �أو �أكرث وخ�صو�ص ًا يف مدار�س املخيمات؛ مما �أدى
�إلى �إيقاع �ضغوطات �أكرب على البنية التحتية وعلى نظام التعليم النظامي احلايل يف ظل وجود عدد
كبري من الطلبة الذين ال يح�صلون على خدمات تعليمية كافية� .إ�ضافة �إلى ذلك ،يقع املعلّمون حتت
�ضغوطات كبرية على الرغم من ح�صولهم على امل�ساعدة من ِقبل امل�ساعدين امل�ؤقتني ،وبالتايل عدم
تقدمي خدمات تعليمية نوعية وكافية� ،إ�ضافة �إلى انعدام تركيز الطلبة ،وغياب الدعم االجتماعي
والنف�سي يف الغرف ال�صفية.
ولكي تتمكن وزارة الرتبية والتعليم من التغلب على هذه التحديات الكثرية ،فقد جل�أت �إلى تبني نظام
دوام الفرتتني يف بع�ض املدار�س؛ حيث يتلقى طلبة املجتمعات امل�ضيفة تعليمهم يف الفرتة ال�صباحية،
تبعا لعدد
ويح�صل الطلبة ال�سوريون على اخلدمات التعليمية يف الفرتة امل�سائية ،والعك�س بالعك�س ً
مت
الطلبة يف كل جمموعة .وبهدف التغلب على م�شكلة عدم توافر امل�ساحات التعلمية الكافية ،فقد ّ
ا�ستخدام املرافق اجلاهزة مثل ال�صفوف التي تقع بجوار الأبنية املدر�سية القائمة �أو يف املخيمات.
وبهدف التغلب على ال�ضغوط التي تواجهها البنية التحتية للمدار�س القائمة ،فقد قاد �أع�ضاء جمموعة
عمل قطاع التعليم ( )ESWGم�رشوعات عدة؛ لإعادة ت�أهيل مرافق دورات املياه و�صيانتها (للطلبة
من كال اجلن�سني) و�إن�شاء م�شارب �صحية و�آمنة داخل املدر�سة �أو حولها توفري خدمات املياه وخدمات
ال�رصف ال�صحي والنظافة ال�صحية ( )WASHوالتي ُتعد من العوامل التي ميكنها امل�ساعدة يف ت�شجيع
الطلبة املت�رسبني وحتفيزهم للعودة �إلى املدر�سة ،وال �سيما الفتيات منهم.
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إرشادات إضافية
ميكن قراءة هذا املعيار بالتزامن مع دليل احلد الأدنى ملعايري (� )INEEص 44-41واملتعلق
بالإجراءات الرئي�سة واملالحظات الإر�شادية املرتبطة مبو�ضوع استراتيجيات االستجابة.
يرجى اتباع الإ�شارات املرجعية للمعايري الأخرى والإجراءات الرئي�سة واملالحظات الإر�شادية يف
الدليل العاملي كما هو مبني يف نهاية كل مالحظة �إر�شادية.
لغايات االطالع على الإر�شادات املتعلقة بتعزيز االلتحاق باملدار�س ،وزيادة الدمج االجتماعي،
يرجى الرجوع �إلى دليل ( )INEEوقراءة املالحظات املتعلقة بالتعليم الذي يراعي ظروف النزاع
واملتوافرة على املوقع الآتيwww.toolkit.ineesite.org/toolkit :
لغايات االطالع على الإر�شادات املتعلقة بتعزيز االلتحاق باملدار�س بحيث تخلو من العن�رصية
وتراعى التعليم اجلامع ( دمج ذوي الإعاقات) للمتعلمني كافة ،يرجى الرجوع �إلى دليل ()INEE
واالطالع على اجلزء اخلا�ص بالتعليم اجلامع من خالل املوقع الآتي:
www.toolkit.ineesite.org/toolkit
للح�صول على �أدوات ت�ساعدك يف تطبيق هذه املعايري ،يرجى زيارة املوقع
www.toolkit.ineesite.org
كتيب الINEE
ّ

احلد الأدنى ملعايري التعليم يف حاالت الطوارئ
�أدوات التطبيق
الأدوات الت�أ�سي�سية
اال�ستجابة
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معيار  :3المتابعة
تنفيذ المتابعة المستمرة ألنشطة االستجابة للتعليم واحتياجات التعليم
الناشئة للفئات المتضررة.
�ستتم متابعة الربامج من حيث تلبيتها لالحتياجات التعليمية التي ت�شكل حتديا للمجتمعات ،و�آلية اال�ستجابة
ّ
�إلى الو�ضع الراهن .وهذا يعني:
• �ضمانا�ستجابةالتدخالتومواءمتها.
• حتديد�إمكاناتالتطوير.

• امل�ساهمةيفتخفيفال�رصاع.
متر املتابعة بنف�س دورة حياة عملية اال�ستجابة ،بدء ًا من املرحلة الأولى ،مرور ًا بالت�صميم والتنفيذ والتقييم
ُّ
النهائي .وميكن �أن تبد�أ مرحلة املتابعة بعد حتديد قاعدة الأ�سا�س ،واختيار الأدوات واالتفاق عليها وح�سب
يتم ا�ستخدامها.
حاالت الطوارئ ،علم ًا �أن اعتماد قاعدة الأ�سا�س نادر ًا ما ّ
ينبغي متابعة �أن�شطة اال�ستجابة للتعليم كافة من قبل ال�رشكاء املنفذين؛ بغية �ضمان متا�شي هذه الأن�شطة مع
و�سيتم تعيني �أع�ضاء جمموعة م�ؤهلني لغايات م�شاريع
�سيا�سات وتوجيهات وزارة الرتبية والتعليم.
ّ
اال�ستجابة يف قطاع التعليم .و�ستقوم كل من وزارة الرتبية والتعليم وال�رشكاء مبتابعة امل�شاريع.
يتم متابعة احتياجات التعليم وأنشطة االستجابة في قطاع التعليم يف الأردن ،والتي ت�ضم ما يلي :
ّ
• متابعة �سجالت الطلبة.

• �أ�ساليب التدري�س ونتاجات التعلم.
• �أن�شطة ونتاجات امل�شاريع.
• الدعم النف�س اجتماعي.
• الأن�شطة الرتفيهية.

• دعم التعليم لذوي االحتياجات التعليمية اخلا�صة والتعليم اجلامع.
• ح�ضور املعلمني وتدريبهم.
• الكتب واملواد (املناهج).
• املرافق والبنية التحتية.

• الإبالغ عن حاالت حلماية الأطفال.
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ميكن ت�صنيف الفئات المتضررة يف الأردن من حيث اجلن�س والعمر واالحتياجات التدريبية بحيث ت�ضم:
• املت�رضرين ب�شكل مبا�رش يف حاالت الطوارئ مثل الأطفال واملعلمني والرتبويني و�أولياء الأمور والأ�رس
والطلبة (ال �سيما املعر�ضني للخطر واليافعني وال�شباب ،واملجموعات املهم�شة يف حاالت الطوارئ �أو ي�صعب
الو�صول�إليها)؛

• املت�رضرينب�شكلغريمبا�رش،مثلاملجتمعاتامل�ست�ضيفةواملعلمنييفاملدار�سواملناطقاملجاورةواجلامعات؛
• النا�سالنازحنيداخلياوالالجئنيال�سيا�سينيوال�ضيوفوالعائدين.

ممارسات جيدة
توعز وزارة الرتبية والتعليم لكافة املدار�س التي يلحتق فيها الطلبة الالجئني �رضورة االحتفاظ
ب�سجالت الطلبة وحتديثها ب�شكل دوري� .إ�ضافة �إلى ذلك تقوم املدار�س بتزويد الوزارة بنتائج
امتحانات امل�ستوى التي جترى للطلبة الالجئني عند التحاقهم يف املدر�سة ،ومن ثم �إعداد �سجالت
خا�صة بنتائج الطلبة ،ومتابعة دوامهم وتاريخ التحاقهم ر�سمي ًا باملدار�س.
من ناحية �أخرى ،تقوم وزارة الرتبية والتعليم بالتن�سيق ملتابعة حاالت العنف املدر�سي �أو الأ�رسي
مع املر�شد الرتبوي و�إدارة املدر�سة التخاذ االجراءات الالزمة حلل هذه امل�شكلة ،كما تقوم بالتن�سيق
مع امل�ؤ�س�سات ال�رشيكة كجمعية �إنقاذ الطفل الأردنية فيما يتعلق مبتابعة حاالت حماية الأطفال.

إرشادات إضافية
ميكن قراءة هذا املعيار مبا يتفق مع دليل احلد الأدنى ملعايري �شبكة � INEEص  47-45واملتعلق
ب�إجراءات الرئي�سية واملالحظات الإر�شادية املرتبطة مبو�ضوع المتابعة.
ويرجى تتبع الإ�شارات املرجعية والإجراءات الرئي�سية واملالحظات الإر�شادية يف الدليل العاملي كما
هو مبني يف نهاية كل مالحظة �إر�شادية.
للح�صول على �أدوات ت�ساعدك يف تطبيق هذه املعايري ،يرجى زيارة املوقع
www.toolkit.ineesite.org
كتيب الINEE
ّ
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معيار  :4التقويم
يسهم التقييم الدوري والموضوعي في تحسين أنشطة االستجابة ،وتعزيز
نظام المسائلة.

ينبغي �أن ُيعزز تقويم التعليم في حاالت االستجابة للطوارئ يف الأردن كل مدى فعالية اال�ستجابة من
خالل مقارنة الإجنازات مع الأهداف املعدة.
يعد التقييم من م�س�ؤولية كلٍّ من:
• وزارة الرتبية والتعليم.

• جمموعة عمل قطاع التعليم وهيئات �أخرى قائمة على التن�سيق (انظر �إلى معيار التن�سيق (.))1

• هيئات الأمم املتحدة واملنظمات الدولية والعاملية واملجتمع املدين الذي يعمل مع قطاع التعليم يف حاالت.
اال�ستجابةللطوارئ،و�ستكونجميعهاعر�ضةللم�ساءلةمنقبلكلمناملجتمعاتاملت�رضرةواجلهاتاملانحة.

• املجتمعاملحليو�أع�ضاءمناملجتمعاتاملت�رضرةمنالالجئنيواملجتمعاتامل�ست�ضيفة(انظر�إلىم�شاركةاملجتمع
املعيار ( )1و (.))2
• مكاتب الهيئات امل�ستقلة (ديوان املظامل) وهيئات املجتمع املدين امل�ستقلة.

يتوجب �أن ترتبط عملية التقييم بهذا املجال و�أن يتم القيام بها خالل اتباع منهجية تكمن القائمني على عملية
التقييم من احل�صول على نتائج �أولية �رسيعة وم�ستمرة لتقييم االحتياجات.
ي�شمل التقييم الموضوعي يف الأردن ما يلي:
• املو�ضوعية.

• حتديد التدخالت الناجحة بو�ضوح ،وتو�ضيح الفجوات املوجودة والق�ضايا التي حتتاج �إلى معاجلة.

• البع ُد عن التحيز للنوع االجتماعي �أو العرقي� ،أو الو�ضع االجتماعي االقت�صادي� ،أو اللغة �أو الدين،
�أو الطوائف� ،أو االنت�ساب ال�سيا�سي� ،أو و�ضعية املواطنة� ،أو القدرات والإمكانات ونوع امل�ؤ�س�سة
(ربحية �أو دينية).
وبغية حت�سني أنشطة االستجابة يف قطاع التعليم يف الأردن:

عمليات التقييم خطوات فعلية لتعديل خطة التعليم ،ومعاجلة الفجوات والق�ضايا ذات امل�شكالت،
• ت�شكلُ
ُ
وتعزيز تطوير الكفاءات.
• تع ُّد نتائج التقييم م�صدرا مهما للمعلومات لغايات امل�سائلة و�إعداد التقارير للجهات الداعمة ،ودر�سا
ميكن تعلمه للجهوزية يف امل�ستقبل وحاالت الطوارئ املتكررة.

ينبغي �أن تعزز عمليات التقييم نظام المساءلة والشفافية يف الأردن:

• ينبغي �أن تتوافر نتائج التقييم جلميع اجلهات امل�شاركة ،وهذا يتطلب الأخذ بعني االعتبار اللغة وطريقة
تعميم النتائج.
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• ينبغي �أن ترتبط �إجراءات التقييم كافة ب�آلية م�ساءلة ،ويجب تعميم نتائج التقييم جلميع اجلهات املعنية.
ويتم �إ�رشاك املجتمعات املت�رضرة من خالل �إجراء تقييم �شامل مع املعنيني ومناطق اال�ستجابة.
ّ

ممارسات مقترحة
يتوجب �إجراء تقييم دوري متكرر لكل م�رشوع تربوي ،وذلك من خالل االطالع على النتائج
مت �إعدادها م�سبقا .وميكن �إجراء ذلك
والأهداف وتتبع م�سار العمل يف امل�رشوع من خالل م�ؤ�رشات ّ
من خالل تطبيق عرب الإنرتنت جلميع ال�رشكاء القائمني على التنفيذ ،و�سيكون ذلك من م�س�ؤولية
املفو�ضية ال�سامية للأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني واليوني�سيف ،ومب�شاركة ال�رشكاء القائمني على التنفيذ،
إجراء تقييم
والأمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية و�آخرين .ويجب على كل �رشيك قائم على التنفيذ �
ُ
دوري خالل دورة حياة امل�رشوع التي ت�ستهدف املتعلمني واملعلمني والرتبويني ،ومتابعة املوارد املالية
والبنية التحتية ونتاجات التعلم .وميكن حتديد ق�ص�ص النجاح والدرو�س امل�ستفادة ونتائج الدرا�سات
التقييمية؛ لال�ستفادة منها يف الربامج اجلديدة ،ويف و�ضع ال�سيا�سات اجلديدة ،وحت�سني اال�ستجابة
للتعليم.

التحديات في مجال حماية الطفل
يتم حتى الآن �إجراء تقييم يتعلق بحماية الأطفال يف املدار�س ،فقد اقت�رصت التقييمات على التعليم
مل ّ
فقط .وتناط كلّ من وزارة الرتبية والتعليم واليوني�سيف مبهام املتابعة والتقييم ،وتقدمي ا�سرتاتيجيات
التقييم واال�ستجابة.

إرشادات إضافية
ميكن قراءة هذا املعيار مبا يتفق مع دليل احلد الأدنى ملعايري �شبكة � INEEص  50-48واملتعلق
ب�إجراءات الرئي�سية واملالحظات الإر�شادية املرتبطة مبو�ضوع التقويم.
ويرجى تتبع الإ�شارات املرجعية والإجراءات الرئي�سية واملالحظات الإر�شادية يف الدليل العاملي كما هو
مبني يف نهاية كل مالحظة �إر�شادية.
للح�صول على �أدوات ت�ساعدك يف تطبيق هذه املعايري ،يرجى زيارة املوقع
www.toolkit.ineesite.org
كتيب الINEE
ّ
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الوصول وبيئة التعلم
المعيار  :1تكافؤ فرص الوصول إلى التعليم
تمتع األفراد كافة بحق الحصول على تعليم وفرص تعليمية ذات نوعية.

يحق لجميع األطفال الحصول على فرص تعليمية يف حاالت الطوارئ يف الأردن:

•ين�ص قانون وزارة الرتبية والتعليم رقم  33لعام � 1994أن التعليم حق للجميع دون متييز يقوم على
النوع االجتماعي �أو العرق �أو الدين �أو الأ�صول العرقية �أو اللغة .وهذا ما يدعمه القانون الأردين
املتعلق بحقوق الأ�شخا�ص املعوقني لعام ( 2007املادة رقم  ،)4بالإ�ضافة �إلى القوانني الأخرى اخلا�صة
بالأقليات ،وامل�ساواة وعدم التمييز .وعليه ،فينبغي �أن تت�ضافر اجلهود لتعزيز وت�شجيع و�صول
التعليم جلميع الأفراد دون معوقات .ويع ُّد ذلك معيارا قانونيا حلاالت الطوارئ والتعايف طويل الأمد
والتطوير� ،إلى حني العودة �إلى الو�ضع الطبيعي (انظر معيار �سيا�سة التعليم  1و .)2
•نعني بعبارة كل فرد يف الأردن ما يلــي:

•اجلن�سية :املواطنون الأردنيون والالجئون ال�سيا�سيون والأفراد الزائرون والالجئون بغ�ض
النظر عن الدولة التي جا�ؤوا منها.

•العمر :الأعمار كافة ،وت�شمل الأطفال من ( )18-0واليافعني من ( )18-10وال�شباب من (-19
 )24والبالغني .وي�ضم التعليم الإلزامي يف الأردن الأعمار من (� .)16-6أما بالن�سبة للأطفال
حتت �سن اخلم�س �سنوات ،وال�شباب اليافعني ،فيتلقون بع�ضا من الفر�ص التعليمية داخل املخيمات
ويف املجتمعات امل�ست�ضيفة.
•اجلن�س :يتمتع الذكور والإناث والرجال والن�ساء كافة بفر�ص تعليمية مت�ساوية.

•القدرات والإمكانات :يتمتع الأفراد من ذوي االحتياجات التعليمية اخلا�صة وذوي الإعاقة بحق
التعليم املنا�سب لهم والقابل للتكيف لأو�ضاعهم.

•يع ُّد الأردن ع�ضوا يف اتفاقية الأمم املتحدة حلقوق الإن�سان ،والتي �أبرمت منذ عام  .1989وتن�ص
على �إلزام احلكومة بتقدمي تعليم لي�س للأطفال فح�سب ،بل للأطفال الالجئني (املادة  ،)22وللأطفال
الأيتام (املادة  9و  )20والأطفال يف حاالت الطوارئ ( املادة  38و  )39والأطفال الذين يتعر�ضون
للعنف (مادة  )19والأطفال الذين يتعر�ضون للتمييز (املادة  2و .)30
يهتم كل منها بالتعليم وحقوق الأطفال،
•يلتزم الأردن بالكثري من الوثائق الر�سمية العاملية؛ حيث ّ
واملتعلقة مبجموعة معينة �أو و�ضع معني(.انظر �إلى امللحق ( )2لالطالع على املزيد من املواد املتعلقة
بذلك والتي ميكن الرجوع �إليها).
تقدم كل من املنظمات غري احلكومية واملنظمات الدولية غري احلكومية خدمات التعليم النظامي،
• ُ
مثل التعليم العالجي للطلبة واليافعني وال�شباب �إلى جانب التعليم الر�سمي يف املدار�س .وعلى الرغم
من �إدخال برامج التعليم اجلامع ب�شكل تدريجي من قبل املنظمات غري احلكومية وم�ؤ�س�سات املجتمع
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املدين �إلى التعليم النظامي� ،إال �أنه الزال الكثري للقيام به .وتتواجد حاليا برامج لل�شباب واليافعني يف
املخيمات واملجتمعات امل�ست�ضيفة.
يعني الو�صول �إلى خدمات التعليم يف الأردن دون معوقات:

•�أن يكون نظام التعليم وااللتحاق مر ًنا مع تخفيف القوانني املتعلقة بعمليات الت�سجيل وااللتحاق
وا�ستيعاب �أكرب للم�شكالت املتعلقة بوثائق الالجئني واملت�رضرين يف حاالت الطوارئ ( �أي الذين ال
يحملون �أوراقا ووثائق و�شهادات ،ويعانون من اختالف �أنظمة التعليم يف الدول الأخرى ،وعدم
وجود �آلية لرتجمة العالمات وامل�ؤهالت الر�سمية ومعادلتها ،واختالف لغات الأوراق وال�شهادات).
مع العلم �أن �أحد املعيقات التي قد حتول دون ت�سجيل بع�ض الطلبة الالجئني يف املدار�س احلكومية
عدم ح�صول ويل الأمر على هوية �أمنية ت�صدر ب�أمر من وزارة الداخلية وتعترب �رشط ًا للت�سجيل يف
املدر�سة.

ومعفيا من الر�سوم املدر�سية و�أي تكاليف �أخرى مثل املواد التعليمية
جمانيا للمتعلمني،
•�أن يكون التعليم
ًّ
ً
فيتم توفريها من قبل �رشكاء احلكومة
املدر�سي،
والزي
التعليمية
املواد
أما
�
االمتحانات.
ور�سوم
ّ
واملنظمات القائمة على التنفيذ خالل حاالت الطوارئ يف كل من املخيمات واملجتمعات امل�ست�ضيفة.
•�أن تت�سع املرافق املدر�سية لأعداد املتعلمني على الرغم من وجود مدار�س الفرتتني.

نظام التعليم اجلامع للأطفال من ذوي االحتياجات التعليمية اخلا�صة وذوي الإعاقة وذوي
•�أن يتيح
ُ
التح�صيل العايل الفر�ص َة لالندماج يف املدار�س ،وينبغي �أن تكون الأبنية املدر�سية والبيئة مالئمة؛ لتلبي
احتياجاتهم.
يجب �أن تكون اال�ستجابة لقطاع التعليم قابله للتكيف والتغيري؛ لذا ت�شجع وزارة الرتبية والتعليم
• ُ
وجود نظام �إدارة املعلومات الرتبوية با�ستمرار؛ بغية املتابعة وحت�سني الو�صول للتعليم ،والتكيف مع
احلاجات ،والظروف املتغرية.
تعني جودة التعليم في حالة الطوارئ يف الأردن ما يلــي:

•جهود د�ؤوبة نحو تقلي�ص �أعداد الطلبة داخل الغرف ال�صفية (�أعداد املعلمني بالن�سبة للطلبة) .يبلغ عدد
الطلبة داخل الغرفة ال�صفية يف الأو�ضاع النموذجية  30-25طالبا� .أما يف حاالت الطوارئ مثل �أزمة
الالجئني ال�سوريني ،في�صعب الإبقاء على هذه الن�سبة ،وبالتايل يبلغ عدد الطلبة يف املدار�س احلكومية
ٍ
طالب) يف مدار�س املخيمات.
من ( 55-50طالبا ) ومن( 100-70
•وجود �أعداد كافية من املعلمني املتدربني يف املدار�س مبا يف ذلك املعلمني املتخ�ص�صني يف تعليم الطلبة
ذوي االحتياجات التعليمية اخلا�صة.
•توافر املرافق املدر�سية من حيث املختربات واملكتبات واملرافق ال�صحية ( يرجى االطالع على احلد
الأدنى ملعايري “�سفري” لل�صحة والنظافة �ص.)130-129
•توافر مواد تعليمية كافية ،مثل الكتب املدر�سية والقرطا�سية ،و�أي معدات تعليمية �أخرى.
•توافر غرفة م�صادر جمهزة باملعدات.
•�أ�ساليب تدري�س ومناهج منا�سبة.

•توافر بيئة تعليمية جامعة و�صديقة للبيئة ،وخالية من التمييز العن�رصي ،والعنف اجل�سدي ،والعنف
اللفظي ،والعقاب اجل�سدي؛ حيث ي�ستطيع املتعلم تطوير كفاءاته ومهاراته االجتماعية من خالل فر�ص
تعلمية فاعلة ،تت�سم بالتنمية والرتكيز على املتعلم يف لغة يفهمها املتعلمون.
•مراعاة الفروقات الفردية خالل العملية التعليمية-التعلمية مبا يف ذلك الطلبة ذوو االحتياجات اخلا�صة
والإعاقات.
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•تعليم مدر�سي يتنا�سب من الناحية الثقافية واالجتماعية مع احتياجات املجتمع ومعايريه ومعتقداته،
والتي تت�صدى للتمييز العن�رصي ال �سيما التمييز جتاه الإناث والن�ساء يف املجتمع واملدر�سة.
التعليم المناسب في حالة الطوارئ يف الأردن يعني:
•�أن يلبي التعليم حاجات املتعلمني ،مثل اال�ستجابة ملختلف �أعمار الطلبة وقدراتهم.

•�أن تلبي الأن�شطة احلاجات يف �سياق الطوارئ من النواحي االجتماعية والثقافية لالجئني �أو املجتمعات
امل�ست�ضيفة.

مكيفة ،ت�سعى لت�شجيع الدمج االجتماعي ،ويكون
•التعليم املنا�سب هو التعليم الذي يقدم منهاجا و�أن�شطة ّ
منا�سب ًا من حيث ال�سياق والعلوم الرتبوية واملهارات التي تدر�س للطلبة ،ال�سيما الأقليات والأطفال
ذوي الإعاقات خالل حاالت الطوارئ.
تقدمي تعلم الطلبة يف اللغة العربية واللغات الأخرى التي يفهمها الطلبة.
•تت�ضمن فر�ص التعلم
َ

•تت�ضمن فر�ص التعلم ر�سائلَ حلماية احلياة وتنمية املهارات املتعلقة بطبيعة حاالت الطوارئ.
ال من الدعم النف�س اجتماعي والأن�شطة الرتفيهية للطلبة املت�رضرين.
•تت�ضمن فر�ص التعلم ك ً

برامج خا�صة للمجتمعات املت�رضرة ،مبا يف ذلك برامج ت�رسيع التعليم
•تت�ضمن فر�ص التعليم �أي�ضا
َ
وتعلم اللغات ،وجميع �أ�شكال التعلم النظامي وغري النظامي والتي ترتبط بهذا الو�ضع.
•تعزز فر�ص التعلم على ثقافة الدمج االجتماعي من خالل امل�شاريع امل�شرتكة ،التي يتم من خاللها
�إ�رشاك املدنيني.

أزمة الالجئين السوريين
�أتاح الأردن فر�صة االلتحاق يف املدار�س احلكومية لالجئني ال�سوريني من كال اجلن�سني ،وقد
�أدى ذلك �إلى اكتظاظ الطلبة يف املدار�س احلكومية .وقد ت�ضمنت خطة اال�ستجابة ما يلي98 :
مدر�سة حكومية تعمل بنظام الفرتتني يف املجتمعات امل�ست�ضيفة ،و�إ�ضافة م�ساحات م�ؤقتة (غرف
�صفية جاهزة) ،بالإ�ضافة �إلى �إن�شاء مدار�س تابعة لوزارة الرتبية والتعليم داخل املخيمات .وتعمل
املنظمات الدولية غري احلكومية على زيادة فر�ص التعلم من خالل �إ�ضافة �أبنية (غرف �صفية) دائمة؛
مت تعزيز
بغية ا�ستيعاب الأعداد املتزايدة من الطلبة .و�ضمن بنود اال�ستجابة لالزمة ال�سوريةّ ،
التعليم اجلامع (القائم على دمج الطلبة من ذوي الإعاقات) وذلك يف كل من املجتمعات امل�ست�ضيفة
واملخيمات ،وبالتايل �شهدت معدالت التحاق الطلبة من ذوي الإعاقات يف املدار�س احلكومية ارتفاعا
ملحوظا.
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التحديات
قد تكون مدار�س الفرتتني املخ�ص�صة للطلبة ال�سوريني بعيدة عن بيوتهم و�أماكن �سكناهم امل�ؤقتة؛ الأمر
الذي يهدد �سالمتهم ويعيق �سهولة و�صول بع�ض الأطفال �إلى املدار�س .وعلى الرغم من احلل امل�ؤقت
الذي قدمته مدار�س الفرتتني� ،إال �أنها �أثرت ب�شكل �سلبي يف نوعية التعليم يف كال الفرتتني من حيث
تقليل الوقت املحدد لكل فرتة ،بالإ�ضافة �إلى املدة الزمنية املخ�ص�صة للح�صة ال�صفية .ويع ُّد معدل �أعداد
الطلبة بالن�سبة املعلمني يف مثل هذه املدار�س مرتفعا جداً ،بالإ�ضافة �إلى تعيني املعلمني ب�شكل �رسيع دون
تلقي التدريب الر�سمي والدعم الكايف .ويف بع�ض املدار�س ذات الفرتتني ،يتوجه الطلبة ال�سوريون �إلى
واحدة من الفرتتني ،بينما يتوجه طلبة املجتمعات امل�ست�ضيفة �إلى فرتة �أخرى ،وهذا ي�سمح لهم بااللتحاق
يف املدار�س .وجتدر الإ�شارة �إلى �أن هذا الف�صل بني الالجئني وطلبة املجتمعات امل�ست�ضيفة ،ي�ؤدي يف
الوقت ذاته �إلى حمدودية الدمج االجتماعي والنابع من قلة التفاعل مع الآخرين وفهمهم.
ويبدو التمييز جليا على م�ستوى املدار�س ،وذلك من خالل رف�ض ت�سجيل الطلبة ال�سوريني ،وعدم
حتمل الطلبة من ذوي الإعاقات داخل الغرفة ال�صفية .ونتيجة لذلك يقرر بع�ض �أولياء الأمور عدم
�إر�سال �أبنائهم من ذوي الإعاقات �إلى املدار�س؛ كونهم ال يرونها مكانا �آمنا لأطفالهم ال�ضعفاء،
بالإ�ضافة �إلى عدم قدرة �أولياء الأمور املادية على تغطية النفقات الدرا�سية غري املبا�رشة من
املوا�صالت ،والتي تعد عائقا يحول دون اندماجهم يف التعليم.

ممارسات جيدة
قدمت وزارة الرتبية والتعليم ا�ستجابة �رسيعة فيما يتعلق بتهيئة الأنظمة والقوانني املتعلقة بقبول الطلبة
غري الأردنيني؛ حيث مت قبول الطلبة الالجئني دون احلاجة �إلى وجود ت�رصيح عمل لويل الأمر،
واملرونة يف التعامل مع احلاالت التي تفتقر �إلى وجود �أي �أوراق مدر�سية �أو اثباتات �شخ�صية من البلد
الأ�صلي� .إ�ضافة �إلى ذلك ،قامت وزارة الرتبية والتعليم بو�ضع عدد من التعليمات اخلا�صة بالطلبة
الالجئيني امللتحقني يف املدار�س التابعة لوزارة الرتبية والتعليم يف الأعوام الدرا�سية (،2013 ،2012
 ،)2014والتي تعترب مرنة باملقارنة مع ما يطبق يف نظام التعليم الأردين ،مثل التعليمات اخلا�صة
بالنجاح/الإكمال/الر�سوب ،وتعليمات ن�سب الغياب؛ حيث يتم احت�ساب ن�سبة الغياب للطالب و�إذا
جتاوزها يعترب را�سباً ،ولكنها مل تطبق على الطلبة الالجئني.

التحديات:
•زيادة �أعداد الطلبة يف املدار�س (االكتظاظ).

•العادات والتقاليد االجتماعية ،مثل الزواج املبكر للفتيات والذي يحول دون التحاقهم بالتعليم.

•عدم توافر فر�ص معي�شية للعائالت؛ مما ي�ضطر الأطفال وال�شباب ال�سيما الذكور منهم �إلى العمل
بدال من الدرا�سة.

•القوانني ال�صارمة واملتعلقة بت�سجيل الالجئني يف املجتمعات امل�ست�ضيفة ،ي�ؤدي �إلى ت�أخر التحاقهم
بالتعليم ال�سيما �أولئك الذين ال يحملون الأوراق الثبوتية (الهوية الأمنية)� ،أو ب�سبب اختالف �أنظمة
ال�شهادات التي ت�صدر بلغات �أخرى؛ ومع ذلك فهنالك اختبارات لتحديد امل�ستوى ملعاجلة مثل هذه
الق�ضايا.
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إرشادات إضافية
ميكن قراءة هذا املعيار بالتزامن مع دليل احلد الأدنى ملعايري (� )INEEص 60-55واملتعلق
بالإجراءات الرئي�سة واملالحظات الإر�شادية املرتبطة مبو�ضوع احل�صول على فر�ص تعلم متكافئة.
يرجى تتبع الإ�شارات املرجعية للمعايري الأخرى والإجراءات الرئي�سة واملالحظات الإر�شادية يف
الدليل العاملي ،كما هو مبني يف نهاية كل مالحظة �إر�شادية.
لغايات االطالع على الإر�شادات املتعلقة بتعزيز االلتحاق باملدار�س وزيادة الدمج االجتماعي،
يرجى الرجوع �إلى دليل ( )INEEوقراءة املالحظات املتعلقة بالتعليم الذي يراعي ظروف النزاع
واملتوافر على املوقع الآتيwww.toolkit.ineesite.org/toolkit :
للح�صول على �أدوات ت�ساعدك يف تطبيق هذه املعايري ،يرجى زيارة املوقع
www.toolkit.ineesite.org
كتيب الINEE
ّ

احلد الأدنى ملعايري التعليم يف حاالت الطوارئ
�أدوات التطبيق
�إمكانية الو�صول والبيئة التعليمية
تكاف�ؤ فر�ص الو�صول
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المعيار  :2الحماية والرفاه
أن تتسم البيئات التعلمية باألمن واألمان ،وتعزيز الحماية والرفاه النفس
اجتماعي للمتعلمين والمعلمين والعاملين في القطاع التربوي.
تناط يف الأردن على كل من احلكومة ومقدمي خدمات التعليم يف امل�ؤ�س�سات التي تعمل يف حاالت
الطوارئ م�س�ؤوليةُ �إيجاد بيئات تعلمية تتسم باألمن واألمان ،وتقدم احلماية ملتعلميها؛ بحيث تخلو هذه
البيئات من الأذى اجل�سدي واالجتماعي والنف�سي.

•�ضمان احلماية من الأذى الذي قد يلحق بالطلبة من املعلمني �أو الرتبويني املعينني من قبل ديوان اخلدمة
املدنية ،وذلك من خالل التنبيه والغرامات املالية� ،أو �إنهاء التعيني وفقا لقانون اخلدمة املدنية رقم 82
لعام ( 2013املادة  0/86و /142ب)� .أما املعلمني املعينني على ح�ساب التعليم الإ�ضايف فالإجراء املتبع
يف حقهم هو اال�ستغناء عن خدماتهم يف حال ورود تقارير تثبت الت�سبب ب�أذى.
البيئات التعليمية احلماي َة من خالل �إ�رشاك املجتمع املحلي (البلديات واملحافظني وقادة املجتمع) يف
•تقدم
ُ
تقدمي بيئات مدر�سية �آمنة ،تراعي معايري وزارة الرتبية والتعليم املتعلقة ب�أمن الطلبة والرتبويني.

•بناء القدرات ،وزيادة الوعي بني البلديات واملحافظني وقادة املجتمع فيما يتعلق باال�ستجابة يف حاالت
يتم تن�سيقها مع الوزارات ذات العالقة واملديريات و�إدارات املدار�س
الطوارئ من خالل الأن�شطة التي ّ
والدفاع املدين والفرق الطبية.
َ
والتدريب يف جمال حماية الأطفال مبد�أ حماية املتعلمني ال�سيما
املدر�سي واملجتمعي
الوعي
•تعزيِز
ُ
ُّ
ُ
الأطفال من الأقليات والأطفال ذوو الإعاقات ،وعدم تعري�ضهم للإهانة اللفظية �أو العنف اجل�سدي،
�أو التمييز� ،أو اال�ستغالل االقت�صادي واجلن�سي.
آليات امل�ساءلة ،و�إجراءات التقدم ب�شكوى �سيا�س َة وزارة الرتبية والتعليم يف احلد من �أ�شكال
•تعزيز � ُ
العنف كافة يف املدار�س مبا يف ذلك العنف اجل�سدي.

•�إ�رشاك املجتمع املحلي (البلديات واملحافظني وقادة املجتمع) يف تعزيز �إيجاد مدار�س �آمنة ت�أخذ بعني
االعتبار املعايري احلكومية لأمن املتعلمني واملعلمني والرتبويني.

•ينبغي �أن تبقى املدار�س مكانا �آمنا .وتعمل احلكومة كجهة م�س�ؤولة ل�ضمان عدم تدخل املدار�س ب�شكل
مبا�رش �أو غري مبا�رش بال�رصاعات  .ويجب عدم ا�ستخدام الأبنية املدر�سية كملج�أ �أو قاعدة ع�سكرية
للميل�شيات �أو القوات الأمنية والع�سكرية� ،أو الن�شطاء امل�سلحني �أو املجموعات ال�سيا�سية  .وينبغي �أن
تعز َز احلكومة التزامها باملبادئ التوجيهية الواردة يف �أدلة لو�سينز ( )Lucensالإر�شادية حلماية
ٍّ
املدار�س واجلامعات من اال�ستخدام الع�سكري �أثناء النزاع امل�سلح ( .)2013كما وتعمل احلكومة �أي�ضا
على زيادة الوعي نحو التوجيهات لدى القوات امل�سلحة وقوات الأمن.

•�رضورة وجود احلرا�س يف املدار�س ،و�أن حتتوى املدار�س كافة على بوابات و�سياج مينع دخول �أي
جمموعات غريبة.
•وتت�ضمن الإجراءات الأمنية ما يلي� :أر�صفة �آمنة ،ومطبات لتخفيف ال�رسعة يف ال�شوارع امل�ؤدية
للمدار�س ،و�شواخ�ص مرورية تو�ضح وجود مدر�سة جماورة.
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•تنفيذ اخلطط الرئي�سة للحد من خماطر الكوارث ،وذلك للأن�شطة املتقرحة خالل الأعوام الدرا�سية
مثل� :إجراء متارين �إخالء ب�شكل دوري ،ومتارين تتعلق بالإ�سعافات الأولية و�إخماد احلريق،
مت ت�شكيلها.
وت�شكيل (فرق اجلهوزية واال�ستجابة والتعايف) وبناء قدرات الفرق التي ّ
يعني التخفيف من األثر النفس اجتماعي في حاالت الطوارئ يف الأردن ما يلي:

•تدريب املعلمني والرتبويني ،و�إطالعهم على نحو م�ستمر على امل�ستجدات فيما يتعلق بالق�ضايا املرتبطة
يف حماية الأطفال وحقوقهم ،وال�صحة والنظافة ،والدعم النف�س اجتماعي ،ومدونة ال�سلوك للمعلمني
والرتبويني.
•ت�شجيع وجود بيئة خالية من التحر�ش والعنف والإيذاء اللفظي واجل�سدي بني الطلبة واملعلمني .وتع ُّد
كلٌّ من جمال�س الطلبة ،وجمال�س املعلمني و�أولياء الأمور بيئة جيدة لتعزيز �إيجاد بيئة مدر�سية �آمنة.

تعني المرافق المدرسية والبنية التحتية وأعمال الصيانة يف الأردن ما يلي :

يجب
•عند �إن�شاء بناء مدر�سي جديد� ،أو �إعادة بناء �أو تو�سعة بناء قدمي ،و�إ�ضافة مرافق مدر�سية قائمةُ ،
اعتماد معايري دولية للح ِّد من خماطر الكوارث ،واتخاذ الإجراءات �ضد الزالزل .وينبغي تطبيق هذه
الإجراءات ب�شكل م�ستمر ،وتخ�صي�صها ح�سب ال�سياق املنا�سب يف حالة الطوارئ.
•تن�ص موا�صفات ومعايري الأبنية املدر�سية يف وزارة الرتبية والتعليم ب�أن امل�ساحة النموذجية للطالب
يف املرحلة الأ�سا�سية بـ 1.25م 2لكل طالب ،وللطالب يف املرحلة الثانوية بـ  1,5م2؛ علم ًا �أن حاالت
الطوارئ فر�ضت على الوزارة عدم االلتزام بهذه املعايري نتيجة للأعداد الهائلة من الطلبة يف املناطق
ال للطلبة الالجئني.
الأكرث ا�ستقبا ً
ي�سهلُ الو�صول �إليها من جميع املتعلمني ال �سيما
•ينبغي �أن تكون املدار�س و�أماكن التعليم والأبنية �آمنة ُ
الأطفال من ذوي الإعاقات واملعلمون والرتبويون.

ي�سهلُ الو�صول �إليه؛ ل�ضمان
•�أن حتتوي كل غرفة �صفية -على الأقل -على مدخل �أو خمرج واحدُ ،
عمليات الإخالء الآمنة.

•�أن تراعي الأبنية املدر�سية قواعد ال�سالمة العامة يف حاالت الطوارئ مثل (اندالع العنف ،واحلرائق
والزالزل والفي�ضانات والأعا�صري).
•حتتاج الأبنية املدر�سية ومرافقها �إلى �أعمال �صيانة م�ستمرة ،ال �سيما مدار�س الفرتتني؛ حيث حتتاج
مهما يف تعزيز �أمن
�إلى �صيانة م�ستمرة نظرا لل�ضغط ال�شديد واال�ستهالك امل�ستمر لها .ويع ُّد هذا عامال ً
الطفل .وعليه ،يتوجب �أن ال تكون املدار�س يف �أماكن بعيدة �أو �أماكن �صناعية �أو �أماكن تعاين من
تلوث بيئي.

•يتوجب ف�صل املرافق ال�صحية للذكور والإناث على تكون �سهلة الو�صول داخل مبنى املدر�سة بالإ�ضافة
�إلى وجود خادم لها �إن �أمكن.
ال وخا�صة للطلبة من ذوي الإعاقات وذوي االحتياجات
•�أن يكون الو�صول �إلى الأبنية املدر�سية �سه ً
التعليمية اخلا�صة.
•�أن حتتوى املدار�س على �صندوق الإ�سعافات الأولية ،وخرطوم �إطفاء احلريق ،و�أن تتوافر خطط
الإخالء والتدريبات امل�ستمرة حلاالت الطوارئ يف امل�ساحات املدر�سية كافة.

•التدريب امل�ستمر لكل من الطلبة واملعلمني والرتبويني يف جمال ال�صحة والنظافة ،والإ�سعافات الأولية،
وال�سالمة من احلرائق ،وا�ستخدام خرطوم �إطفاء احلريق ،والتعرف �إلى �إجراءات الإخالء الآمنة.
•�سهولة و�صول الدفاع املدين والفرق الطبية ودخولها يف حاالت الطوارئ.
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التحديات:
•�أعمال العنف والتنمر الناجمة �إما عن خملفات احلروب� ،أو ب�سبب �صعوبة اندماجهم املجتمعي،
وعدم وجود الدمج االجتماعي الذي يع ُّد ق�ضية عند الالجئني ال�سوريني والأطفال الأردنيني،
مت ر�صد معظم حاالت العنف والتنمر يف مدار�س
وكذلك عند بقية الأماكن يف العامل .وقد ّ
الفرتتني وما حولها .وال تقت�رص �أعمال العنف على جن�س واحد ،بل تتعداها �إلى الإناث
مت معاجلتها.
(كاملعلمات مثال) حيث يتوجب �أن ّ

• ُيرتك العديد من الأطفال بعد انتهاء الدوام املدر�سي خارج الأبنية املدر�سية بانتظار من يقلهم �إلى
بيوتهم ودون وجود مرافقني .والعديد من هذه املدار�س ال يوجد لديها حار�س للبوابة ،وهذا يقلل
من عامل الأمان لدى الطلبة داخل املدر�سة.
•تفتقر معظم املدار�س �إلى املوارد املالية ،و�إلى املوظفني املتخ�ص�صني بعقد الدورات التدريبية يف
جمال املو�ضوعات املرتبطة يف حل ال�رصاعات والدمج االجتماعي والتعاي�ش ال�سلمي.
•يعاين الأطفال من الأقليات والأطفال من ذوي الإعاقات الأكرث عر�ضة للخطر من التمييز
و�أعمال العنف.

ممارسات جيدة
مت توفري و�سائل لنقل الطلبة الالجئني القاطنني يف التجمعات اخلا�صة بال�سوريني يف منطقة الرمثا لنقلهم
ال لو�صول الطلبة �إلى
�إلى املدار�س التي مت حتويلها لنظام الفرتتني وتوفري مرافقني لهذه البا�صات ت�سهي ً
الى هذه املدار�س واحلفاظ على �أمنهم.

احتياجات مقترحة:
•احلاجة �إلى التدريب امل�ستمر على الدعم النف�سي االجتماعي وعلى �آليات التعامل مع الأطفال يف
الأزمات يف كافة املدار�س احلكومية.

•احلاجة �إلى مر�شدين لتغطية كافة املدار�س ال �سيما تلك الواقعة يف خميمات الالجئني ومدار�س
الفرتتني .ويتوجب تدريب املر�شدين حول الق�ضايا املتعلقة بالزواج املبكر وممار�سات النوع
االجتماعي املتعلقة بالتمييز بني اجلن�سني وتلك الق�ضايا الناجمة عن عمالة الأطفال.

•احلاجة �إلى م�ساحات �صديقة للأطفال وزيادة التن�سيق مع م�ؤ�س�سات املجتمع املحلي التي توفر هذه
امل�ساحات.
•احلاجة �إلى الأن�شطة الرتفيهية والالمنهجية لإ�رشاك الطلبة وحت�سني تعلمهم.

•احلاجة �إلى غرف �صفية للتخفيف من اكتظاظ الطلبة داخل الغرف ال�صفية يف املدار�س .ميكن
�أن ت�ؤدي زيادة �أعداد الطلبة يف ال�صف �إلى ق�ضايا تتعلق باحلماية ب�سبب عدم االنتباه �إليها نظرا
لإكتظاظ الطلبة يف املكان الواحد.
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الممارسات الصحيحة في مجال حماية األطفال:
•�أن�شطة الدعم النف�س-اجتماعي التي يقدمها مديرو م�ؤ�س�سة �إنقاذ الطفل والتي تركز على املهارات
احلياتية وحقوق الطفل ومهارات حل امل�شكالت واملهارات القيادية.
•منع ا�ستخدام العقاب اجل�سدي من قبل الكادر التعليمي واملعلمني يف املدار�س؛ وذلك وفقا
لت�رشيعات اخلدمة املدنية رقم  ،28ومعيار  02احلد الأدنى حلماية الطفل يف الأردن.

التحديات المتعلقة بقضايا حماية الطفل:
•على الرغم من التزام احلكومة مبنع �أ�شكال العنف يف املدار�س كافة� ،إال �أن العقاب اجل�سدي
والإهانة اللفظية الزالت م�ستمرة يف املدار�س ،ورمبا تكون �أحد �أ�سباب ان�سحاب الطلبة.

•غالبية معلمي وزارة الرتبية والتعليم من التعيينات اجلديدة؛ وبالتايل فلي�س لديهم خربة يف التعامل
مع الأطفال يف حاالت الطوارئ.
•عدم تطبيق القوانني والت�رشيعات املتعلقة بالعقاب اجل�سدي يف املدار�س.

الممارسات الصحيحة المتعلقة بالحدّ من مخاطر الكوارث
و�ضعت وزارة الرتبية والتعليم بالتعاون مع اليوني�سيف اخلطط املدر�سية للح ّد من خماطر الكوارث،
مما �أ�سهم يف جهوزية املدار�س يف حاالت الطوارئ والكوارث الطبيعية .وهذا يت�ضمن تطبيق
الأن�شطة الرئي�سة املتعلقة باحلد من خماطر الكوارث خالل ال�سنة الدرا�سية القادمة ،مثل �إجراء
عمليات الإخالء امل�ستمرة يف املدار�س ،وت�شكيل فرق (للجهوزية واال�ستجابة والتعايف) بالإ�ضافة �إلى
بناء قدرات هذه الفرق .مما ي�سهم يف تعزيز ا�ستدامة �أن�شطة احلد من خماطر الكوارث يف املدار�س.
وعلى نحو مماثل ،قامت منظمة اليوني�سيف و�رشكاء �آخرون بتقدمي الدعم الفني يف �إجراء عمليات
الإخالء املتكرر ،و�إخماد احلرائق ،والإ�سعافات الأولية ،والتدريب على عمليات البحث والإنقاذ
ملجتمع املدر�سة بالتعاون مع �أع�ضاء الدفاع املدين.
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إرشادات إضافية
ميكن قراءة هذا املعيار بالتزامن مع دليل احلد الأدنى ملعايري (� INEEص )67-61واملتعلق
بالإجراءات الرئي�سة ،واملالحظات الإر�شادية املرتبطة مبو�ضوع الحماية والرفاه.
يرجى تتبع الإ�شارات املرجعية للمعايري الأخرى والإجراءات الرئي�سة واملالحظات الإر�شادية يف
الدليل العاملي ،كما هو مبني يف نهاية كل مالحظة �إر�شادية.
لغايات االطالع على الإر�شادات املتعلقة بتعزيز الربامج التعليمية التي تلبي حاجات الذكور
والإناث ،يرجى الرجوع �إلى دليل ( )INEEوقراءة املالحظات املتعلقة النوع االجتماعي،
واملتوافرة على املوقع الآتي www.toolkit.ineesite.org/toolkit
لغايات االطالع على املعلومات املتعلقة بتخطيط وبناء بيئات تعليمية �آمنة ،يرجى الرجوع �إلى دليل
 INEEواالطالع على اجلزء اخلا�ص بالأبنية املدر�سية الآمنة من خالل املوقع الآتي:
www.toolkit.ineesite.org/toolkit
للح�صول على �أدوات ت�ساعدك يف تطبيق هذه املعايري ،يرجى زيارة املوقع
www.toolkit.ineesite.org
كتيب الINEE
ّ

احلد الأدنى ملعايري التعليم يف حاالت الطوارئ
�أدوات التطبيق
�إمكانية الو�صول والبيئة التعليمية
احلماية والرفاه
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المعيار  :3المرافق والخدمات
أن تعمل المرافق التعليمية على تعزيز األمن والرفاه للمتعلمين والمعلمين
والتربويين ،وترتبط بالصحة والتغذية وخدمات الحماية ،والخدمات
النفس اجتماعية.
تعني المرافق التعليمية يف الأردن ما يلي:

•اجلهود الد�ؤوبة نحو تقليل حجم الغرفة ال�صفية ،وتقليل عدد الطلبة بالن�سبة للمعلمني خالل حاالت
الطوارئ .ويبلغ عدد الطلبة يف الو�ضع النموذجي من  30-25طالب ًا لكل غرفة �صفية� ،أما بالن�سبة
حلاالت الطوارئ وحتديدا يف الأردن ومع تفاقم الأزمة ال�سورية ،في�صعب الإبقاء على هذه الن�سبة.
وتبلغ �أعداد الطلبة يف الغرفة ال�صفية حاليا يف مدار�س وزارة الرتبية والتعليم من  55-50طالبا ،ومن
 100- 70طالب يف مدار�س املخيمات.
•م�ساكن ومالجئ ذات خمارج وا�ضحة و�آمنة.

ِ
احتياجات الطلبة ذوي الإعاقات واالحتياجات اخلا�صة.
املرافق واخلدمات والأبنية
يجب �أن تراعي
ُ
• ُ
•املرافق ال�صحية واملعدات ال �سيما تلك املتعلقة باحتياجات اجلن�سني.
•مظالت حلماية الطلبة من �أ�شعة ال�شم�س ،والربد يف �أيام ال�شتاء.

امل�ساحات التعليميةُ يف حاالت الطوارئ يف الأردن مدار�س وزارة الرتبية والتعليم يف املجتمعات
ت�ضم
ُ
ُّ
يتم
امل�ست�ضيفة والتي تعمل بنظام الفرتتني؛ حيث ميكن تو�سعتها ب�إ�ضافات غرف �صفية جاهزة؛ بينما ّ
�إ�ضافة غرف �صفية جاهزة وم�ؤقتة يف املخيمات .وميكن �أن تتكون املرافق الأخرى من مراكز التعليم
غري الر�سمي ،وامل�ساحات ال�صديقة للأطفال التي تقدمها امل�ؤ�س�سات املجتمعية ،وم�ؤ�س�سات املنظمات غري
احلكومية ،ومراكز ال�شباب ،واجلامعات والكليات ،ومراكز التدريب املهني ،واملرافق الريا�ضية،
واملراكز الثقافية.
ت�شتمل املمار�سات اجليدة لتعزيز األمان والرفاه للمتعلمين والمعلمين والتربويين يف الأردن على ما يلي:
•تنفيذ �أعمال ال�صيانة امل�ستمرة جلميع املرافق التعليمية؛ لتعزيز تلبيتها للحد الأدنى من املعايري.

•�ضمان الو�صول املي�رس خلدمات التعليم من قبل املتعلمني ذوي االحتياجات التعليمية اخلا�صة مبا يف ذلك
مداخل للكرا�سي املتحركة ،وغرف مل�صادر التعلم.

•�ضمان وجود برامج منا�سبة ومتخ�ص�صة للأطفال ذوي االحتياجات التعليمية اخلا�صة مبا يف ذلك نظام
بريل ولغة الإ�شارة ،وخدمات امل�ساعدة ذات العالقة.
•حتديد ممرات لعمليات الإخالء ،ومالجئ �آمنة يف حاالت الطوارئ.

مت ترميمها ،وجتنب عمليات
•زيادة وعي املعلمني واملتعلمني نحو اال�ستخدام ال�صحيح للمرافق التي ّ
التخريب.
•زيادة الوعي حول �آلية متابعة املرافق املوجودة وحمايتها.
•تقدمي مرافق نظيفة و�آمنة.
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•تقدمي م�ساحات للأن�شطة الرتفيهية مثل الفن والريا�ضة والقراءة.

•�صيانة املرافق التي ي�ستخدمها املعلمون مثل :الغرف امل�شرتكة وغرف االجتماعات.
•زيادة الوعي حول و�سائل منع التخريب وحماية املرافق.

•ف�صل املرافق ال�صحية اخلا�صة بالطلبة واملعلمني الذكور عن تلك اخلا�صة بالإناث.
الربط مع الخدمات الصحية والمتعلقة بالتغذية تعني يف الأردن ما يلي:

•تعمل كلًّ من وزارة الرتبية والتعليم ووزارة ال�صحة ،وهيئات الأمم املتحدة ،واملنظمات الدولية غري
معا؛ لتعزيز ال�صحة يف املدار�س وما حولها من خالل احلمالت ال
احلكومية ،واملنظمات غري احلكومية ً
�سيما تلك املتعلقة بالإناث وق�ضايا ال�صحة الإجنابية.
•يتوجب وجود �شخ�ص واحد يف املدار�س واملخيمات بحيث يكون لديه على الأقل مهارات التمري�ض،
تدريبا يف هذا املجال؛ بغية معاجلة الق�ضايا ال�صحية ،وتقدمي الن�صائح والإر�شادات ال�صحية.
وتلقى
ً
•توفر ماء نظيف و�صالح لل�رشب مطابق للموا�صفات التي و�ضعتها وزارة ال�صحة ووزارة الرتبية.

•�إ�رشاك املتعلمني يف اخلدمات والربامج التي تقدمها كلٌّ من وزارة الرتبية والتعليم ومنظمة ال�صحة
العاملية مبا يف ذلك التطعيم .وهذا يت�ضمن �أي�ضا حمالت زيادة الوعي املتعلق بالتعليم ال�صحي الأ�سا�سي؛
ملنع انت�شار الأمرا�ض ب�سبب �سوء الوقاية منها.
•يقدم برنامج الأغذية العاملي يف خميمات الأردن وخدمات التعليم غري النظامي ووجبات غذائية
يتم توزيعها على الطلبة خالل اليوم الدرا�سي.
(�أ�صابع التمر) والتي ّ

يتم تقدمي برامج التوعية اخلا�صة بالتغذية؛ وذلك من قبل املنظمات الدولية غري احلكومية واملنظمات
• ّ
غري احلكومية.

•يحدد قانون التعليم رقم  2001/5وت�رشيعات وزارة ال�صحة الأغذية امل�سموح بيعها للطلبة يف املقا�صف
املدر�سية.
الربط مع الخدمات النفس اجتماعية وتلك المتعلقة بالحماية تعني يف الأردن ما يلي:

•حتديد الطلبة الذين يتعر�ضون للعنف املبني على النوع االجتماعي �أو لإ�صابات �أو لديهم �صعوبات يف
التعلم.
•تدريب املعلمني على حتديد �أعرا�ض الإجهاد النف�س اجتماعي ،وتعريفهم على اجلهات الواجب
االت�صال بها يف حال وجود حاالت �شديدة الإعاقة.
•توفري مرافق و�أماكن �آمنة يف املدار�س للمر�شدين� ،أو تقدمي خدمات الدعم النف�س اجتماعي.

•التعاون الفاعل مع منظمات حقوق الإن�سان الدولية والعاملية وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين ذات العالقة.
•�إدماج مفهوم حماية الطفل يف نظام التعليم.

•تعزيز م�شاركة �أع�ضاء �شبكة حماية الأطفال بغية متكني التدخالت.
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الممارسات المقترحة:
•�ضمان وجود ممر�ضني ومقدمي خدمات الرعاية ال�صحية ،ومدربني يف املدار�س ال �سيما
مدار�س املخيمات لتح�سني اخلدمات ال�صحية.

•تعزيز زيادة ا�ستخدام الربامج ال�صحية والبيئية التوعوية للمعلمني واملتعلمني.

•تعزيز وجبات التغذية املدر�سية جلميع الطلبة لتح�سني التعلم وجذب الأطفال خارج املدر�سة.

•دعم املقا�صف املدر�سية ومتابعتها من حيث التزامها باملعايري التي و�ضعتها كل من وزارة ال�صحة
ووزارة الرتبية التعليم.

الممارسات الصحيحة المتعلقة بحماية األطفال
اخلدمات املقدمة من خالل م�سارات حتويل الفرد من هيئة �إلى �أخرى :تعمل م�ؤ�س�سة �إنقاذ الطفل يف
الأردن ب�شكل مبا�رش يف جمال حماية الأطفال و�أنظمة الإحالة� .إ�ضافة �إلى ذلك تعمل هذه امل�ؤ�س�سة
داخل املخيمات وبالقرب من املدار�س مع موظفي احلماية وتقوم بتحويل احلاالت �إلى مقدمي
اخلدمات الأخرى كمنظمة مري�سي كور التي تعمل على تقدمي خدمات التعليم اجلامع للأطفال ذوي
الإعاقة .وتت�ضمن حاالت الإحالة املتعلقة بالأمور ال�صحية الأطفال ذوي الإعاقات ،والزواج
املبكر ،والأطفال الذين لي�س لديهم مرافقون �أو �أهل ،والعنف املحلي ،والعنف النف�س اجتماعي،
مت حتويلها من �أيلول �إلى ت�رشين الثاين
والتعليم غري النظامي وتواجد الأمن .بلغ عدد احلاالت التي ّ
� 2014إلى  516حالة (  211يف خميم الزعرتي و  80املخيم الإماراتي الأردين و  225خميم
االزرق).

التحديات المتعلقة بحماية االطفال
عدم توافر غرف امل�صادر والبنية التحتية املنا�سبة ،والغرف ال�صفية التي تعزز الو�صول للتعليم،
واحل�صول على تعليم يت�سم باجلودة.

الممارسات الصحيحة المتعلقة بالحدّ من مخاطر الكوارث
�سيتم �إن�شا�ؤها؛ لي�صار
و�ضع
َ
ُ
برنامج الأمم املتحدة الإمنائي م�سود َة القواعد اخلا�صة بالأبنية التي ّ
ال�ستخدامها يف �إن�شاء الأبنية املدر�سية اجلديدة .وعلى نحو مماثل قدم برنامج الأمم املتحدة التدريب
الالزم ملجموعة من املهند�سني؛ ليتولوا تعديل الت�صميمات ل�ستة �أبنية مدر�سية يف جميع �أنحاء البالد،
مت �إدخال نظام حتذيري جديد يف
مع الرتكيز على املناطق اجلغرافية الأكرث ت�أثرا .ويف النهايةّ ،
بع�ض املدار�س بالإ�ضافة �إلى زيادة وعي الطلبة حول �آلية حماية املدار�س واملجتمعات.
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الممارسات المقترحة في مجال التدخالت النفس اجتماعية:
•ا�ستخدام م�سارات الإحالة املوجودة حاليا ال�سيما الق�ضايا املتعلقة بال�صحة العقلية ،والعالجات
النف�سية ،والتقييم العالجي املحرتف لل�صحة العقلية للمتعلمني .مع العلم �أن الإجراءات التي يتم
اتباعها داخل املدار�س يف تقدمي الدعن النف�سي للطلبة الذين تعر�ضوا للخطر تتم بالتن�سيق بني
املر�شد الرتبوي و�إدارة املدر�سة مع �أولياء �أمور الطلبة.

•تقدمي التدريب للدعم النف�س اجتماعي يف الأرياف للمعلمني والرتبويني ال �سيما العاملني يف جمال
اال�ستجابة حلاالت الطوارئ.
•ت�شكيل جمموعة �صغري لتقدمي الدعم النف�س اجتماعي من املر�شدين واالخت�صا�صيني يف علم
النف�س والعاملني يف املجال االجتماعي يف مدار�س وزارة الرتبية والتعليم والتي ت�أثرت بحاالت
الطوارئ� ،أو لهم عالقة باال�ستجابة يف حاالت الطوارئ.

إرشادات إضافية
ميكن قراءة هذا املعيار مبا يتفق مع دليل احلد الأدنى ملعايري �شبكة � INEEص  72-68واملتعلق
ب�إجراءات الرئي�سية واملالحظات الإر�شادية املرتبطة مبو�ضوع المرافق والخدمات.
ويرجى تتبع الإ�شارات املرجعية والإجراءات الرئي�سية واملالحظات الإر�شادية يف الدليل العاملي كما
هو مبني يف نهاية كل
للح�صول على �أدوات ت�ساعدك يف تطبيق هذه املعايري ،يرجى زيارة املوقع
www.toolkit.ineesite.org
كتيب الINEE
ّ

احلد الأدنى ملعايري التعليم يف حاالت الطوارئ
�أدوات التطبيق
�إمكانية الو�صول والبيئة التعليمية
املرافق واخلدمات
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التعليم والتع ّلم
المعيار  :1المنهاج
استخدام مناهج مناسبة من الناحية الثقافية واالجتماعية واللغوية؛
لغايات التعليم النظامي ،وغير الرسمي ،وغير النظامي بما يتناسب مع
احتياجات المتعلمين و بيئاتهم.
ميكن فهم المنهاج يف الأردن على �أنه ح�صيلة خربات املتعلم التي �سيح�صل عليها حتت �إ�رشاف املدر�سة
و�إر�شادها ،وذلك داخل الغرفة ال�صفية �أو خارجها مع الأخذ بعني االعتبار الأ�سا�س املعريف والنف�سي
واالجتماعي والتنموي �ضمن �إطار تربوي ت�رشيعي حمدد.
يتكون التعليم النظامي من خدمات تربوية وبرامج معتمدة وم�صادق عليها ،وذلك من املرحلة الثانية
من ريا�ض الأطفال (التمهيدي) حتى ال�صف الثاين ع�رش .وتقوم كل من املدار�س احلكومية واخلا�صة
والأونروا ومدار�س الثقافة الع�سكرية بتقدمي خدمات التعليم النظامي .وتوجد هنالك برامج تعليمية �أخرى،
يتم تطبيق
تندرج حتت مظلة التعليم يف وزارة الرتبية والتعليم ت�سمى التعليم غير النظامي؛ حيث ال ّ
خدمات التعليم لهذا النظام يف املدار�س ،ولكنها تندرج حتت بع�ض مناهج التعليم النظامي .وي�ضم التعليم
تعلم الطلبة املت�رسبني ،والتعليم املنزيل ،والدرا�سات امل�سائية ،والدرا�سات ال�صيفية ،وتعليم
غري النظامي َ
الكبار وحمو الأمية.
تتنوع خدمات التعليم غير الرسمي لت�شمل الأن�شطة الرتفيهية ،ودرو�س تعليم القراءة والكتابة واحل�ساب
واملهارات احلياتية ،ولكن هذه الأن�شطة ال حتظى بامل�صادقة واالعتماد من قبل وزارة الرتبية والتعليم،
وبناء على ذلك ،فهي ت�شتمل على
بالإ�ضافة �إلى �أنها ال تقت�رص على فئة عمرية حمددة �أو جمموعات معينة،
ً
تعلم املهارات احلياتية ،واملهارات الأ�سا�سية وما قبل الأ�سا�سية ،والأن�شطة الرتفيهية.
ميكن تعريف المناهج التي تراعي الجانب الثقافي يف الأردن على �أنها تلك املناهج التي تعزز مبد�أ احلرية
والدميقراطية ،والعدالة وامل�ساواة والقيم الإن�سانية ،واملبادئ التي حتمي كرامة الأفراد وت�شجع التعلم
والعمل واالنفتاح على الآخرين ،واحلفاظ على الأخالق العربية الإ�سالمية والعادات والتقاليد ،واحلد من
التقاليد التي تخ�ص مو�ضوع التمييز �ضد املر�أة والأنثى .وتت�سم هذه املناهج ب�أنها تعمل على حماية الأ�صول
الثقافية والتاريخية ،وحماية التنوع الديني والعرقي والثقايف لدى املجتمع الأردين.
ميكن تعريف المناهج التي تراعي الجانب االجتماعي على �أنها املناهج التي ت�أخذ بعني االعتبار احلقائق
االجتماعية والتحديات املجتمعية التي متكن املتعلمني والطلبة من التقدم والنجاح وفقا لطموحاتهم وحقوقهم
قيم احلوار واملناق�شة ،وتفعل
وواجباتهم بو�صفهم ً
ب�رشا ومواطنني .وينبغي �أن تعزز البيئةُ التعلمية َ
ا�سرتاتيجيات التعلم التعاوين الفاعل والتفاعلي ،والرتكيز على مبادئ العدالة وامل�ساواة واحرتام الر�أي
وتقبل الآخرين( .انظر �إلى معايري الو�صول للتعليم والبيئة التعلمية (.))3،2،1
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ميكن تعريف المناهج التي تراعي الجانب اللغوي على �أنها املناهج التي تعتمد اللغة العربية كلغة ر�سمية
للتعليم يف املواد وال�صفوف كافة .بالإ�ضافة �إلى التعليم الإجباري للغة الإجنليزية كلغة ثانية من ال�صف
الأول حتى الثاين ع�رش .وينبغي �أن تكون جميع املناهج مراعية لق�ضايا التمييز العن�رصي ،و�أن تراعي
احتياجات الأقليات والأطفال ذوي االحتياجات التعليمية اخلا�صة .

التحديات
التدريب املهني والتدرب على �سبل العي�ش من �ش�أنه �أن يكون مبثابة حجرالزاوية يف تعزيز الو�صول
الى املناهج ذات ال�صلة التي تلبي احتياجات ال�شباب خارج مقاعد الدرا�سة يف خميمات الالجئني
واملجتمعات امل�ضيفة .العديد من �أ�صحاب امل�صالح التعليمية يف الأردن منخرطون يف اال�ستجابة للتعليم
يف حاالت الطوارئ ،مثل املنظمات غري احلكومية ومنظمات الأمم املتحدة التي توفر مناذج مهنية
�شاملة يف اوقات الطوارئ والأزمات وت�شمل التعليم يف املجاالت التقنية الى جانب تعليم اللغة وحمو
الأمية واحل�ساب واملهارات احلياتية والريا�ضة .وبربط هذه اجلهود مع فر�ص التدريب والوظائف
داخل املخيمات �أو مع الأعمال يف املجتمعات امل�ضيفة املحلية ميكن كذلك �أن تعزز ال�صلة بني عملية
ال عن توفري الفر�ص للت�شايف النف�سي االجتماعي .والتحدي يكمن يف �أن �أ�صحاب
التعليم والتعلم ف�ض ً
امل�صالح التعليمية قد ال ُي�سمح لهم با�ستخدام معاجم �سبل العي�ش (التعليم املهني ودورات املهارات
احلياتية فيما يتعلق بربامج االجئني).

الممارسات الصحيحة المتعلقة بالحدّ من مخاطر الكوارث
مت تقدمي ورقة
متت مراجعة املناهج احلالية ،وذلك بالت�شاور مع وزارة الرتبية والتعليم ،و ّ
ّ
بالتو�صيات والأن�شطة املتعلقة باحلد من خماطر الكوارث و�إدخالها �إلى مناهج وزارة الرتبية
والتعليم .وقد قامت كل من اليوني�سيف واليون�سكو ووزارة الرتبية والتعليم ب�إعداد دليلني بعنوان
“دليل الطالب للجهوزية وجمابهة خماطر الزالزل والفي�ضانات” بغية م�ساعدة الطلبة يف اال�ستعداد
مت �إعداد الدليل الأول لل�صفوف من  4-1والدليل الثاين
للح ّد من خماطر الزالزل والفي�ضانات .وقد ّ
مت ا�ستخدام هذه الأدلة ك�أ�سا�س للدورات التدريبية يف املدار�س .وقامت اليوني�سيف
من  .10-5و ّ
بالتعاون مع وزارة الرتبية ب�إعداد مل�صقني يحتويان على ر�سومات فكاهية تعليمية؛ لي�صار �إلى
ويكمن الهدف من
ا�ستخدامها يف الغرفة ال�صفية؛ �أحدهما لل�صفوف من  4-1والآخر من .12- 5
ُ
هذه املل�صقات يف زيادة الوعي ،و�إر�شاد الطلبة يف حاالت الطوارئ ( الزالزل والفي�ضانات ال�رسيعة
واحلرائق).

إرشادات إضافية
ميكن قراءة هذا املعيار بالتزامن مع دليل احلد الأدنى ملعايري (� )INEEص 82-77واملتعلق
بالإجراءات الرئي�سة واملالحظات الإر�شادية املرتبطة مبو�ضوع المناهج.
يرجى تتبع الإ�شارات املرجعية للمعايري الأخرى والإجراءات الرئي�سة واملالحظات الإر�شادية يف
الدليل العاملي كما هو مبني يف نهاية كل مالحظة �إر�شادية .لغايات االطالع على املناهج التي تعزز
الدمج االجتماعي وامل�ستوحاة من مالحظات دليل ( )INEEميكن قراءة املالحظات املتعلقة بالتعليم
الذي يراعي ظروف النزاع واملتوافر على املوقع الآتيwww.toolkit.ineesite.org/toolkit :
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للح�صول على �أدوات ت�ساعدك يف تطبيق هذه املعايري ،يرجى زيارة املوقع
www.toolkit.ineesite.org
كتيب الINEE
ّ

احلد الأدنى ملعايري التعليم يف حاالت الطوارئ
�أدوات التطبيق
التعليم والتعلم
املنهاج
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المعيار  :2التدريب ،والتطور المهني ،والدعم
أن يتلقى كل ٌّ من المعلمين والتربويين التدريب الدوري المنظم والمتعلق
بموضوع التعليم ،وفقا لالحتياجات والظروف.

يعني التدريب الدوري المنظم والمتعلق بموضوع التعليم يف الأردن الربامج التدريبية متعددة الأغرا�ض،
مت اعتمادها وامل�صادقة عليها من قبل وزارة الرتبية والتعليم متا�شيا مع �سيا�سات التعليم وقانون
والتي ّ
التعليم.
•تقدم كلٌّ من وزارة الرتبية والتعليم و�رشكا�ؤها املحليني والدوليني الربامج التدريبية ملجموعات حمددة
من املعلمني والرتبويني الذين يقدمون خدمات اال�ستجابة يف حاالت الطوارئ.
•و�ضع مواد تعليمية منا�سبة و�أدوات لدعم الربامج التدريبية وتنفيذها.

•�إعداد احلزم التدريبية من قبل املتخ�ص�صني يف حاالت الطوارئ ،وتقوم وزارة الرتبية بالإ�رشاف
املبا�رش واملتابعة ،وتنفيذ عمليات التقييم.
•تقدمي الربامج التدريبية ب�شكل دوري لتلبية االحتياجات التطويرية احلالية واملهنية للمعلمني
والرتبويني.

•ينبغي �أن ت�سعى ا�سرتاتيجيات التدري�س �إلى ت�شجيع التعلم التعاوين ،والتفكري الإبداعي ،والتفكري
الناقد ،وحلّ امل�شكالت ،والتعلم من خالل امل�شاريع ،والتعلم من خالل اللعب.
•�أمثلة على هذا النوع من التدريب:

•برامج الدعم النف�س اجتماعي.

•برامج حقوق الطفل وحمايته.

•برامج احل ّد من خماطر الكوارث.

•برامج دمج الأطفال ذوي الإعاقات والأطفال من ذوي االحتياجات التعليمية اخلا�صة.

•برامج �إيجاد بيئات مدر�سية �آمنة وجامعة وداعمة ،حتتوي على �أماكن �صديقة للأطفال.
•برامج التعديل ال�سلوكي والأكادميي.

•برامج التعلم التمركز حول الطفل والتعلم التفاعلي.
•برامج التدخالت العالجية.
•الإدارة ال�صفية.

•�أدوات التقييم الرتبوي وا�سرتاتيجياته.
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وميكن تعريف التدريب الدوري المنظم والمتعلق بموضوع التعليم يف الأردن على �أنه:

يتم خالل فرتة زمنية حمددة ،وفقا خلطة عمل �سنوية �أو جدول تدريبي ،والذي ي�أخذ
•التدريب الذي ّ
بعني االعتبار ( )1احتياجات املعلمني ومديري املدار�س واملر�شدين والإداريني والرتبويني والتنمية
املهنية امل�ستمرة لهم ( )2احتياجات وظروف خا�صة تن�ش�أ عن الأزمات ( )3خطط الأولويات التي تعدها
وزارة الرتبية والتعليم وال�رشكاء املجتمعيني.
•جهود منظمة وخمطط لها ،تهدف �إلى تغيري معرفة املعلمني واملديرين واملر�شدين وقدراتهم،
وحتديثها ،ورفع م�ستواهم املهني ،وقدراتهم على اال�ستجابة يف حاالت الطوارئ.

التدريب المرتبط باالحتياجات والظروف يف الأردن؛ بغية �إجراء التدريب الدوري املنظم واملرتبط
باحتياجات املعلمني والإداريني والرتبويني وظروفهم ينبغي الأخذ بعني االعتبار ما يلي:
•يعقد مركز التدريب الرتبوي دورات تدريبية تتواءم مع الظروف واالحتياجات احلالية وامللحة.
•يتنوع التدريب الدوري ح�سب املرحلة التعليمية والتخ�ص�ص و ارتباطه باملو�ضوع
•ي�ضم التدريب الدوري جل�سات (ور�شات) تتعلق بالتعليم يف حاالت الطوارئ ،واجلهوزية والتخطيط
املحتمل ،واحل ّد من خماطر الكوارث .وينبغي �أن ي�ضم ذلك ( )1تعريفهم بالأدوار و�آليات التن�سيق مع
خمتلف �أع�ضاء املجتمع وامل�ؤ�س�سات على امل�ستوى الدويل والوطني واملحلي ،وعلى م�ستوى البلديات
( )2حتديد املجموعات املعر�ضة للخطر وحمايتها وال �سيما املجموعات التي تعر�ضت للعنف املبني على
النوع االجتماعي ،والذين تعر�ضوا لالغت�صاب و�أ�شكال جرائم احلرب الأخرى ( )3اال�سرتاتيجيات
املتعلقة بالو�صول والتوا�صل.
•توفري املواد التدريبية للمعلمني واملر�شدين؛ بغية زيادة تقدمي الدعم النف�س اجتماعي للمعلمني والطالب
�أثناء الأزمات.
فر�صا للمتدربني حول كيفية ا�ستخدام املعلومات اجلديدة ،وجل�سات التغذية
•يت�ضمن جدول التدريب ً
الراجعة ،و�أثر التدريب عليهم من خالل تطبيق املعلومات اجلديدة.
•تتاح الفر�ص للمعلمني والرتبويني لاللتحاق بالربامج التدريبية ،وفقا الحتياجاتهم امل�ستندة �إلى التقييم
الذي تقوم به مديريات الرتبية.
•ويف حاالت الطوارئ ،ي�ساعد حتليل االحتياجات ال�رسيع يف حتديد �أولويات التدريب (انظر معيار
التحليل ( : )1التقييم).
•اال�ستفادة من املواد املنا�سبة واملوارد الب�رشية لتلبي احتياجات التطوير املهني.
•ي�شتمل التدريب على �أماكن لإقامة املتدربني ،ال �سيما الأفراد ذوي االحتياجات التعليمية اخلا�صة،
الفعالة وال�شاملة التي تت�سم بال�شفافية دون وجود متييز (انظر معيار ()1
وذلك لتعزيز امل�شاركة ّ
امل�شاركة املجتمعية :امل�شاركة).
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الممارسات التدريبية الصحيحة
قامت م�ؤ�س�سة �إنقاذ الطفل يف الأردن بتدريب الفريق املحوري لكادر وزارة الرتبية والتعليم حول
مدونة ال�سلوك؛ بغية تدريب املعلمني يف املخيمات .وتهدف اخلطة �إلى عمل مدونة ال�سلوك الوظيفي.
وعلى نحو مماثل ،تقوم كل من اليون�سكو ووزارة الرتبية والتعليم بتدريب معلمني جدد على تقدمي
الدعم النف�س اجتماعي� .أما يف املدار�س التي تطبق برنامج التعليم اجلامع ( القائم على دمج ذوي
االحتياجات التعليمية اخلا�صة) فقد تلقى املعلمون التدريب املتعلق بالرتبية اخلا�صة ،وتعديل ال�سلوك،
وت�صنيع الأدوات التعليمية وتدريبهم على منحى التعليم املونتي�سيوري (القائم على تنمية �شخ�صية
الطفل ب�صورة تكاملية يف النواحي النف�سية ،والعقلية ،والروحية ،واجل�سدية واحلركية) وا�ستخدام
الأدوات املالئمة بتن�سيق و�إ�رشاف من قبل منظمة مري�سي كور.

الممارسات الصحيحة المتعلقة بالحدّ من مخاطر الكوارث
قامت وزارة الرتبية والتعليم بالتعاون مع هيئات الأمم املتحدة ب�إجراء تدريب توعوي للحد من
خماطر الكوارث ،للجان التي تعمل للحد من خماطر الكوارث يف املدار�س املعر�ضة للخطر يف جميع
�أنحاء اململكة ،والبالغ عددها  49جلنة .وتتكون هذه اللجان من طالب ومعلمني ومديري مدار�س،
و�أع�ضاء من املجتمعات امل�ست�ضيفة.
فهما �شامال للم�شاركني يف جمال احلد من خماطر الكوارث مبا يف ذلك
يقدم القائمون على التدريب ً
مت عقد دورات لإعداد املدربني من موظفي
اخلطوات الرئي�سة للجهوزية واال�ستجابة والتعايف .وقد ّ
وزارة الرتبية والتعليم ومديري املدار�س واملعلمني ،وربطها ببناء قدرات وحدة احل ّد من خماطر
الكوارث يف وزارة الرتبية والتعليم.

إرشادات إضافية
ميكن قراءة هذا املعيار بالتزامن مع دليل احلد الأدنى ملعايري (� )INEEص 86-83واملتعلق
بالإجراءات الرئي�سة واملالحظات الإر�شادية املرتبطة مبو�ضوع التدريب المتعلق بالتنمية المهنية
والدعم.
يرجى تتبع الإ�شارات املرجعية للمعايري الأخرى والإجراءات الرئي�سة واملالحظات الإر�شادية يف
الدليل العاملي كما هو مبني يف نهاية كل مالحظة �إر�شادية.
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للح�صول على �أدوات ت�ساعدك يف تطبيق هذه املعايري ،يرجى زيارة املوقع
www.toolkit.ineesite.org
كتيب الINEE
ّ

احلد الأدنى ملعايري التعليم يف حاالت الطوارئ
�أدوات التطبيق
التعليم والتعلم
التدريب ،والتطور املهني ،والدعم
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المعيار  :3التدريس وعمليات التعلم
هو تميز عمليات التعليم والتعلم بتمركزها حول المتعلم والتشاركية
والشمولية.

ً
ً
وخمططا له ،وهو عملية
منظما
ن�شاطا
تتمحور العملية التعليمية يف الأردن حول املتعلم بو�صف التعليم
ً
حتفيز للقدرات الفكرية واجل�سدية واالجتماعية للمتعلمني .وتعد العملية التعلمية يف الأردن ت�شاركية؛ حيث
تدعو املتعلمني ليكونوا �أفرادا فاعلني يف العملية التعليمية من خالل الأن�شطة امل�شرتكة الفاعلة ،واملمار�سات
التي ت�ستخدم التفكري الإبداعي والناقد ،وت�شجع التعلم من خالل االكت�شاف ،واقت�صار دور املعلم على
التوجيه والتي�سري.
يبغي �أن تكون الأن�شطة التعليمية تشاركية؛ �أي �أنها تعزز م�شاركة اجلميع بغ�ض النظر عن الدين �أو اجلن�س
�أو العرق� ،أو االحتياجات اخلا�صة ،بالإ�ضافة �إلى تقدمي الدعم النف�س اجتماعي ،مع مراعاة الفروق
الفردية بني املتعلمني.
وميكن تعريف التعلم المتمحور حول المتعلم يف الأردن على �أنه:
•ي�شجع التفكري الناقد للطلبة.

•يركز على التنمية اجل�سدية والنف�سية والتطويرية واملعرفية للمتعلمني.
•ي�ؤدي �إلى تغريات �إيجابية يف القدرات وال�سلوك.

•ي�ستند على النظريات الرتبوية احلديثة والتي تدعو �إلى متحور العملية التعليمية على املتعلم.
•يركز على احتياجات الطلبة واهتماماتهم وقدراتهم و�إعدادهم من خالل التعلم الفردي.
•يعطي فر�صا جلميع الطلبة يف العملية التعلمية.

ميكن تعريف التعلم التشاركي يف الأردن على �أنه :

•يعزز الت�شارك مع الهيئات املجتمعية ذات العالقة مثل امل�ؤ�س�سات التعليمية واملجتمعية ،و�أولياء الأمور
واملعلمني واملتعلمني واملوظفني حتدي َد االحتياجات التعلمية للتعليم النظامي وغري النظامي.
•يعتمد على املتابعة امل�ستمرة للدورات التدريبية التطويرية التي تعقد لغايات تطوير الطلبة.
•ي�ضم مناحي التعليم كافة يف العملية التعليمية ،ويجعل املتعلم حمورا للعملية التعليمية.

ميكن تعريف التعليم الجامع في الأردن على �أنه:

•ي�ضمن �سهولة و�صول التعليم �إلى جميع املتعلمني من خالل تفعيل حمتوى املنهاج و�أ�ساليب التدري�س
دون متييز.
•مراعاة الطلبة من ذوي االحتياجات التعليمية اخلا�صة ،وذوي الإعاقات ،وذوي التح�صيل املرتفع
خالل حاالت الطوارئ ال�سيما عند �إهمالهم.
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الممارسات المقترحة:

•يتوجب على وزارة الرتبية والتعليم �أن تتبنى ر�ؤية حديثة يف ا�سرتاتيجيات التدري�س والتعلم
التفاعلي املتمحور حول املعلم �سواء �أكان يف برامج التعليم النظامي �أم غري النظامي �أم غري
الر�سمي.

•يتوجب ت�صميم مناهج تلبي احتياجات املتعلمني ا�ستنادا �إلى ا�سرتاتيجيات التعلم الفعال والتفاعلي.

•تدريب املعلمني والرتبويني على ا�ستخدام التعلم الفعال والتفاعلي ،والتعلم التعاوين ،والتفكري
الناقد والتفكري الإبداعي ،والتعلم من خالل اال�ستك�شاف ،والتعلم من خالل اللعب ،والتعلم املبني
على امل�شاريع ،وا�سرتاتيجيات حل امل�شكالت.
•يجب �أن تركز امل�ؤ�س�سات التعليمية كافة على التعلم الفاعل املتمركز حول املتعلم وا�سرتاتيجيات
التعليم احلديثة.

•ينبغي �أن تركز وزارة الرتبية والتعليم وامل�ؤ�س�سات ال�رشيكة التي تقدم اخلدمات التعليمية لالجئني
على مفاهيم ومبادئ التعلم البيئي ،ودعم �أن�شطة التدوير من خالل �إيجاد و�سائل التعليم املنا�سبة
با�ستخدام الأ�ساليب واملواد املتوافرة يف املخيمات واملجتمعات امل�ست�ضيفة.
•يف �أغلب الأحيان ال يوجد ا�سرتاحة بني احل�ص�ص ،ينبغي �أن يكون هنالك ما ال يقل عن 7-5
دقائق لأخذ ق�سط من الراحة والتجمع واالعداد للح�صة القادمة.

التحديات:
•اكتظاظ الغرف ال�صفية والتي عادة ما تعيق تنفيذ ا�سرتاتيجيات التعلم الت�شاركي والتفاعلي.
•عدم توافر الكهرباء يف املخيمات والتي تعيق ا�ستخدام التكنولوجيا واحلوا�سيب ،وخمتربات
العلوم التي تعد �رضورية لتطبيق التعلم املتمركز على املتعلم وا�سرتاتيجيات التعليم اجلامع.

•نق�ص الكادر التدري�سي يف مدار�س الفرتتني حيث تعاين هذه املدار�س من نق�ص يف فنيي خمتربات
العلوم واحلا�سوب واملعلمني والرتبويني.
•عدم وجود التدريب الفني الالزم للكادر الرتبوي الذي يقدم خدمات الدعم النف�س اجتماعي
للمتعلمني ال �سيما الطلبة ذوي االحتياجات التعليمية اخلا�صة يف حاالت الطوارئ ،وعدم وجود
مدونة �سلوك �شاملة لدى الكادر التعليمي الذي يعمل مع الأطفال يف حاالت الطوارئ ،بالإ�ضافة
�إلى نق�ص الربامج املتعلقة بحماية الطفل.

إرشادات إضافية
ميكن قراءة هذا املعيار بالتزامن مع دليل احلد الأدنى ملعايري (� )INEEص 88-87واملتعلق
بالإجراءات الرئي�سة واملالحظات الإر�شادية املرتبطة مبو�ضوع العمليات التعليمية-التعلمية.
يرجى تتبع الإ�شارات املرجعية للمعايري الأخرى ،والإجراءات الرئي�سة واملالحظات الإر�شادية يف
الدليل العاملي كما هو مبني يف نهاية كل مالحظة �إر�شادية.
لغايات االطالع على عملية التعليم والتعلم يرجى االطالع على مالحظات دليل ( )INEEواملتعلقة
بالتعليم والتعلم واملتوافرة على املوقع الآتيwww.toolkit.ineesite.org/toolkit :
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للح�صول على �أدوات ت�ساعدك يف تطبيق هذه املعايري ،يرجى زيارة املوقع
www.toolkit.ineesite.org
كتيب الINEE
ّ

احلد الأدنى ملعايري التعليم يف حاالت الطوارئ
�أدوات التطبيق
التعليم والتعلم
التدري�س وعمليات التعلم
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المعيار  :4تقويم مخرجات التع ّلم
استخدام الطرق المناسبة لتقييم نتاجات التعلم والتحقق منها.

يتم ا�ستخدامها لقيا�س �إجنازات الطلبة.
تت�صف عملية ا�ستخدام طرق التقييم بأنها مناسبة ومنظمة والتي ّ
وميكن حتقيق ذلك من خالل تطبيق ا�سرتاتيجيات و�أدوات التقييم الت�شخي�صي والتكويني واخلتامي ،والتقييم
املبني على الأداء.
•يركز التقييم يف الغرفة ال�صفية على نتاجات تعلم الطلبة ،وعلى امل�ستوى التعليمي يف املجال الرتبوي
والنف�س اجتماعي واملهارات.

يتم عمل تقييم تكويني ب�شكل منتظم ،وي�شتمل ذلك على االختبارات ب�أنواعها والواجبات واملهام املتعلقة
• ّ
ب�أداء الطلبة ،وملفات التح�صيل ،و�أن�شطة احلوار واملناق�شة ،والتقييم الذاتي الذي يقدم للمعلمني تغذية
راجعة حول مدى تقدم طلبتهم يف حتقيق النتاجات التعليمية ،ومدى حاجة املتعلمني للدعم الإ�ضايف.
•متابعة االختبارات الر�سمية التي تعقدها وزارة الرتبية والتعليم مثل امتحان �شهادة درا�سة الثانوية
العامة والذي يعقد حتت �إ�رشاف �إدارة االختبارات واالمتحانات يف وزارة الرتبية والتعليم.

•االختبارات ال�صفية :تعقد اختبارات نهاية الف�صل الدرا�سي الأول يف بداية �شهر كانون الثاين ،بينما
تعقد اختبارات نهاية الف�صل الثاين يف بداية حزيران� .أما بالن�سبة للطلبة الذين ال يحققون متطلبات
النجاح لل�سنة الدرا�سية ،فيتقدمون الختبارات تكميلية (الإكماالت) يف منت�صف �شهر �آب.

•االختبارات التح�صيلية :وتهدف �إلى حتديد م�ستويات الطلبة يف حتقيق نتاجات التعلم يف نهاية الربنامج
�أو ال�سنة الدرا�سية .وعادة ما تكون هذه االختبارات حتريرية ت�أخذ بعني االعتبار �أ�شكال التقييم كافة؛
لتحديد جناح الطلبة �أو �إخفاقهم .ويقدم الدعم للطلبة الذين يخفقون يف االختبارات من خالل التقييم مرة
�أخرى.
يتم و�ضعها و�إجرا�ؤها يف املدار�س واحل�ص�ص
•التقييمات املدر�سية املعتمدة :وهي التقييمات املدر�سية التي ّ
ال�صفية على م�ستوى الأفراد؛ بغية حتديد �إجنازات النتاجات التعلمية .وتعد هذه النتائج ومعتمدة وذات
م�صداقية.
•االختبارات الت�شخي�صية :وت�ستخدم لتحديد مواطن القوة وال�ضعف والتقييم البديهي واملطلوب للمهارات
لت�صنيف الطلبة ،وحتديد م�ستواهم التعليمي؛ بغية �إعداد اخلطط العالجية لهم ،وت�صميم الربامج
التعليمية والأن�شطة الداعمة للعملية التعليمية والتعليمة على نحو تربوي حمدد.

•عقد االختبارات يف بيئة تربوية �آمنة.

•عقد االختبارات على نحو مو�ضوعي وعادل ويت�سم بال�شفافية .وتكون الإجراءات كافة املتعلقة بعقد
االختبارات ومراحلها من حيث �إعداد االمتحانات وت�صحيح الأوراق و�إعالن النتائج ،جمانية وال
ي�شوبها الغ�ش وال املحاباة وال املح�سوبية.
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•يجب �أن تكون قاعات االختبارات �سهلة الو�صول للطلبة من ذوي االحتياجات التعليمية اخلا�صة،
وعلى وزارة الرتبية والتعليم واجلهات امل�س�ؤولة يف املدار�س املحلية توفري �أ�شخا�ص مل�ساعدة الطلبة من
ذوي االحتياجات التعليمية اخلا�صة خالل فرتة اختبارات التوجيهي �إذا لزم الأمر.
يهدف التعليم يف الأردن �إلى حتقيق التنمية المستدامة ،وذلك من خالل �إعداد الطلبة لي�صبحوا مواطنني
جيدين؛ لبناء جمتمع فاعل و�سليم ،وبيئة م�ستدامة.
•القدرة على اكت�ساب املعرفة وبنائها ،والو�صول �إليها وتطبيقها.

•القدرة على التفكري املنطقي ،والت�رصف با�ستقاللية ،وعلى نحو مبدع.

•القدرة على حتقيق النتاجات املتوخاة من العملية التعليمية-التعلمية على نحو فاعل ،وذلك يف املجاالت
املعرفية والنف�س حركية والروحانية.
ينبغي اتخاذ إجراءات خاصة يف حاالت الطوارئ وذلك لتعزيز:

•عقد االختبارات يف بيئة وظروف �آمنة ،و�إعطاء املرونة للطلبة الذين ال ي�ستطيعون الدرا�سة
ويتم منح الفر�ص للطلبة لإعادة التقدم لالختبارات يف
لالختبارات ب�سبب الق�ضايا الناجمة عن الأزمةّ .
مثل هذه احلالة.
•عقد االختبارات و�أ�شكال التقييم كافة مبا ويتالءم مع احتياجات الالجئني والنازحني وامل�سجلني يف
املدار�س الأردنية .وهذا يتطلب بروتوكوالت خا�صة و�إجراءات ال�ست�ضافة املتعلمني املت�رضرين،
و�أولئك املتعلمني من الأقليات �أو من ذوي الإعاقات.
•تتولى وزارة الرتبية والتعليم القرارات املتعلقة باالختبارات الر�سمية ،و�أدوات التقييم الأخرى،
وحتديد وقت االختبار ومكانه ،وطبيعة التقييم.
•تقدم املدار�س ال�شهادات املعتمدة للمتعلمني؛ حيث تبني هذه ال�شهادات نتائج التقييم وفقا للمعايري
الأردنية ،واملعايري يف الدولة الأ�صلية حيثما ينطبق ذلك.

أزمة الالجئين السوريين:
•ي�ستطيع الطلبة من الالجئني ال�سوريني والذين التحقوا باملدار�س مت�أخرين ح�ضور احل�ص�ص

التعوي�ضية والتي تعقد يف ال�صيف؛ بغية النجاح واالنتقال للمرحلة الآتية مع بدء العام الدرا�سي
اجلديد دون �أن يفوت الطالب �سنة درا�سية (يطبق هذا اخليار �إذا توفرت �إمكانية تغطية تكاليف
رواتب املعلمني والكلفة الت�شغيلية للمدار�س) ،علم ًا �أنه قد مت تطبيق احل�ص�ص التعوي�ضية ال�صيفية
يف الأعوام الدرا�سية ( )4102-3102( ،)3102-2102( ،)2102-1102داخل املخيمات.

•تعقد االختبارات يف بيئة �آمنة ،تراعي ظروف الالجئني مثل تغيري مواعيد االختبارات �أو
ت�أجيلها.

•�أما بالن�سبة لالختبارات التح�صيلية واختبارات حتديد امل�ستوى ،فرتاعي وزارة الرتبية والتعليم
احلد الأدنى ملعايري التعليم يف حاالت الطوارئ من حيث املكان والزمان ،وطبيعة االختبار وفقا
للظروف.
•�أن تكون قاعات االختبارات �سهلة الو�صول للطلبة من ذوي الإعاقات.

•ت�سمح وزارة الرتبية والتعليم للالجئني الذين بلغت �أعمارهم  21عام ًا ف�أكرث ،وممن مل يلتحقوا
باملدار�س م�سبقا بت�أدية اختبار ت�صنيفي ،وااللتحاق بنظام التعليم غري النظامي من خالل برنامج
الدرا�سة املنزلية لالجئني خارج املخيم .وي�ستطيع �أولئك الالجئون ممن تبلغ �أعمارهم  81عاما
ف�أكرث ويحملون �شهادة ال�صف ال�ساد�س التقدم الختبار ت�صنيفي ،بحيث ال يزيد ت�صنيفهم عن
ال�صف التا�سع ،ويكملون التح�صيل العلمي من خالل الدرا�سة املنزلية.
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ممارسات جيدة
تطبق وزارة الرتبية والتعليم امتحان لتحديد م�ستوى الطلبة الالجئني �ضمن الفئة العمرية امل�سوح لها
بااللتحاق يف التعليم النظامي والذين ال يحملون �أوراق ًا مدر�سية حتدد ال�صف الذي �أنهوه قبل قدومهم
�إلى الأردن؛ وذلك لتحديد م�ستوى الطالب وو�ضعه يف ال�صف املنا�سب مع اال�سرت�شاد بالعمر ،بحيث
ال يخالف عمر الطالب الأ�س�س املعتمدة لأعمار الطلبة الأردنية .ويكون هذا االمتحان يف املواد
الأ�سا�سية وباملعلومات التي ينبغي على الطالب �إتقانها يف كل مرحلة من مراحل التعليم.

إرشادات إضافية
ميكن قراءة هذا املعيار بالتزامن مع دليل احلد الأدنى ملعايري ( 90-89 )INEEواملتعلق بالإجراءات
الرئي�سة واملالحظات الإر�شادية املرتبطة مبو�ضوع تقييم نتاجات التعلم.
يرجى تتبع الإ�شارات املرجعية للمعايري الأخرى والإجراءات الرئي�سة واملالحظات الإر�شادية يف
الدليل العاملي كما هو مبني يف نهاية كل مالحظة �إر�شادية.
للح�صول على �أدوات ت�ساعدك يف تطبيق هذه املعايري ،يرجى زيارة املوقع
www.toolkit.ineesite.org
كتيب الINEE
ّ

احلد الأدنى ملعايري التعليم يف حاالت الطوارئ
�أدوات التطبيق
التعليم والتعلم
تقومي خمرجات التعلم
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المعلمون والتربويون
المعيار  :1التوظيف واالختيار
أن يت ّم تعيين عدد كاف من المعلمين المؤهلين والتربويين اعتمادا
على مبدأ التشارك والشفافية ،واستنادا لمعايير انتقاء تعكس التنوع
والمساواة.

يع ُّد ديوان اخلدمة املدنية اجلهة املخولة لرت�شيح املتقدمني لل�شواغر الوظيفية يف الأردن للوزارات كافة.
فيتم تعيينهم عن طريق
وال ي�ستطيع �أحد �أن يتعني دون تر�شيح ديوان اخلدمة املدنية� .أما املعلمون البدالءّ ،
املديريات .وت�ستطيع وزارة الرتبية والتعليم تنفيذ السياسة العامة في تعيين العدد الكايف من املعلمني؛ لتلبية
احتياجات ال�سكان.
طالبا لكل غرفة �صفية،
•وفق ًا ملقايي�س وزارة الرتبية والتعليم ينبغي �أن يكون عدد الطالب ً 30-25
ولكن ي�صعب الإبقاء على هذه الن�سبة يف حاالت الطوارئ يف الأردن؛ حيث يبلغ عدد الطلبة يف
مدار�س وزارة الرتبية والتعليم  55-50طالبا ،وي�صل عدد الطلبة من  100 -70طالب يف الغرف
ال�صفية يف مدار�س املخيمات.

•يبلغ ن�صاب املعلم التدري�سي يف املدار�س الأ�سا�سية يف وزارة الرتبية والتعليم  26-24ح�صة �صفية (45
دقيقة)� ،أما بالن�سبة للمرحلة الثانوية ،فتبلغ �أن�صبة املعلمني من � 22- 18ساعة ( 55دقيقة).
يتم حتديد عدد املعلمني لكل مادرة درا�سية؛ وفقا لعدد احل�ص�ص يف املدر�سة وعدد ال�شعب ال�صفية.
•وفق ًا ّ

ميكن تعريف المعلمين والتربويين في األردن والذين تلقوا التدريب المتخصص ( انظر معيار ()2
الو�صول للتعليم والبيئة التعلمية) على �أنهم:

•�أولئك احلا�صلون على درجة البكالوريو�س ،وهي احلد الأدنى لل�شهادة اجلامعية جلميع املعلمني،
وعلى املعلمني �أي�ضا اجتياز اختبار الكفاءات الرتبوية .وي�ستطيع معلمو املرحلة الأ�سا�سية تدري�س مواد
خارج تخ�ص�صاتهم �أو قريبة منها� ،أما بالن�سبة ملعلمي املرحلة الثانوية ،فال يجوز �أن يدر�س املعلم م�ساق ًا
خارج نطاق اخت�صا�صه.
يتم
•بعد االنتهاء من عملية اختيار املعلمني وتعيينهم يف يف لأحوال العادية ويف حاالت الطوارئّ ،
تدريب جميع املعلمني ذوي اخلربات واجلدد؛ لتطوير مهاراتهم.

ميكن تعريف املعلمني املكلفني للعمل يف املدار�س يف حاالت الطوارئ ح�سب احلاجة لهم يف الأردن على
�أنهم:

مت اختيارهم ،وذلك من خالل عقود م�ؤقتة وح�سب احلاجة
•املعلمون من الذكور والإناث الذين ّ
ويتم التعاقد مع املعلمني وفقا
املخيمات.
مثل
الطوارئ
حالة
اجلغرافية للمنطقة املت�رضرة جراء
ّ
للوظائف ال�شاغرة وملدة زمنية حمددة ،وتنتهي عقودهم يف حال انتهاء حالة الطوارئ .ويتمتع ه�ؤالء
املعلمون بخدمات ال�ضمان االجتماعي ،علم ًا �أن الإجازات ال�صيفية غري مدفوعة الأجر.
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ويتم التعاقد مع
•على املر�شحني تقدمي طلبات يف مديريات الرتبية والتعليم وح�سب مناطق �سكناهم ّ
املعلمني بعد تر�شيحهم من قبل مديرية الرتبية والتعليم وفق الرتتيب التناف�سي ،و الدرجة اجلامعية،
والتخ�ص�ص الأكادميي ، ،و�أقدمية التخرج.
تتم عملية التوظيف يف الأردن ب�شكل ت�شاركي ويت�سم بال�شفافية وذلك من خالل ت�شكيل جلنة من قبل وزارة
الرتبية والتعليم ،تعمل على اختيار املعلمني والإداريني وامل�رشفني وتعيينهم يف حاالت الطوارئ ،وتقوم
هذه اللجنة على:
•�إ�صدار قرارات التكليف والتعيني للإداريني؛

•ت�شكيل جلان فرعية يف كل مديرية ،يكون لدى الأع�ضاء خربات متنوعة وجيدة للقيام باختيار املعلمني
وفق ال�رشوط املو�ضحة �أعاله؛
•تقوم اللجنة امل�شكلة من وزارة الرتبية والتعليم بامل�صادقة على قرارات اللجان الفرعية فيما يتعلق
بعمليات االنتقاء والتعيني ،والتي ينبغي �أن تت�سم بال�شفافية والعدالة ،و�أن تكون وفقا للمعايري.
تناط باللجان الفرعية املهام الآتية :

•الإعالن املفتوح عن ال�شواغر على التعليم الإ�ضايف من خالل و�سائل الإعالم والو�سائل الأخرى،
مثل املوقع الإلكرتوين لوزارة الرتبية والتعليم ،بحيث يتم ا�ستهداف املناطق اجلغرافية املت�رضرة كافة
يف حماولة مللء ال�شواغر باملعلمني والرتبويني.

•�ضمان وجود �رشوط مرجعية وا�ضحة للإعالنات مع حتديد مكان العمل ،وذلك ا�ستنادا ملبد�أ العدالة
وامل�ساواة وعدم التمييز .وينبغي �أن يدرك املتقدمون للعمل وجود �إعادة ت�أهيل ودعم نف�س اجتماعي،
يتعلق بعمليات التوظيف خالل وما بعد حالة الطوارئ.
•االطالع على الأ�سماء املر�شحة ،و�إعداد قائمة ب�أ�سماء املر�شحني امل�ؤهلني ك�أ�سا�س �إ�ضايف لالنتقاء،
ليتم انتدابهم لفرتات ق�صرية يف حاالت
و�إعطاء الفر�ص للمعلمني ذوي اخلربات ،والأكرب �س ًنا؛ ّ
الطوارئ.

التحديات:
•عدم وجود ق�سم معني بالتعليم يف حاالت الطوارئ يف وزارة الرتبية والتعليم.
•نادر ًا ما يتم ا�ستخدام و�سائل الإعالم للإعالن عن فر�ص العمل يف حاالت الطوارئ.
•عدم تدريب املعلمني والرتبويني على �أخذ الأدوار البديلة وامل�س�ؤوليات داخل املجتمع املحلي يف
حاالت الطوارئ.

•عدم وجود اخلربة والكفاءة لدى الكثري من املعلمني الذين يعملون يف حاالت الطوارئ عن �آلية
التدري�س يف حاالت الطوارئ ،وعدم تلقيهم التدريب ما قبل اخلدمة �أو �أثناءها.
•التغري املتكرر لكادر املعلمني نظرا لظروف بيئة العمل القا�سية.

•عدم وجود التدريب الكايف للمعلمني الذين يعملون مع الأطفال ذوي الإعاقات ،وحول �آليات
التعليم اجلامع ،وتعليم ذوي االحتياجات التعليمية اخلا�صة.
•عدم وجود مقدمي اخلدمات امل�ساندة يف املدار�س (معلمني الرتبية اخلا�صة).

•عدم وجود مقدمي خدمات يف جمال العالج الطبيعي والوظيفي وعالج ا�ضطراب النطق.

•هنالك حاجة ملحة لتقدمي التدريب املتخ�ص�ص للمعلمني يف جمال الق�ضايا النف�س اجتماعية والدمج
االجتماعي ،و�أ�ساليب التدري�س املنا�سبة التي تتناول حاالت ال�صدمة والفقدان.
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أزمة الالجئين السوريين:

مت التعاقد مع معلمني من حملة اجلن�سية ال�سورية للعمل بوظيفة م�ساعد معلم ،يعمل جنبا �إلى جنب
• ّ
مع املعلم الأردين يف مدار�س وزارة الرتبية والتعليم يف خميمات الالجئني ال�سوريني.

•تعطى الأولوية للمعلمني الذين عملوا م�سبقا يف هذا املجال يف هذه املنطقة �أو يف بلدهم الأم.

•يتم تعيني املعلمني امل�ساعدين يف املخيمات فقط� ،أما بالن�سبة للمجتمعات امل�ست�ضيفة ،فال يوجد
�سمح التعاق ُد مع
تعليمات ت�سمح بوجود م�ساعد معلم يف مدار�س وزارة الرتبية والتعليم ،وال ُي ُ
معلمني غري �أردنيني ،ويعد هذا حتديا يجابه عملية تعيني املعلمني وم�ساعديهم ،والذين �سيقومون
بتقدمي اخلدمات الرتبوية ذات اجلودة العالية للمجتمعات غري الأردنية املت�رضرة.

إرشادات إضافية
ميكن قراءة هذا املعيار بالتزامن مع دليل احلد الأدنى ملعايري ( 97-95 )INEEواملتعلق بالإجراءات
الرئي�سة واملالحظات الإر�شادية املرتبطة مبو�ضوع التوظيف واالختيار.
يرجى تتبع الإ�شارات املرجعية للمعايري الأخرى والإجراءات الرئي�سة واملالحظات الإر�شادية يف
الدليل العاملي كما هو مبني يف نهاية كل مالحظة �إر�شادية.
للح�صول على �أدوات ت�ساعدك يف تطبيق هذه املعايري ،يرجى زيارة املوقع
www.toolkit.ineesite.org
كتيب الINEE
ّ

احلد الأدنى ملعايري التعليم يف حاالت الطوارئ
�أدوات التطبيق
املعلمون والرتبويون
التوظيف واالختيار
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المعيار  :2ظروف العمل
أن تكون ظروف العمل الخاصة بالمعلمين والتربويين محددة بشكل واضح
وأن توفر لهم التعويضات المالئمة.
حتدد ظروف العمل في األردن على �أنها:

•عقود تقدم و�صفا وا�ضحا للمهام وامل�س�ؤوليات والتوقعات ،ومتطلبات احل�ضور و�ساعات الدوام،
و�أيام الدوام والتدريب والدعم ما قبل اخلدمة و�أثناءها ،واحلوافز والرواتب ،وينبغي �أن يو�ضح العقد
مد َته و�إمكانية جتديده.

•نظام للرواتب واحلوافز و�إمكانية الرتقية – �إن �أمكن  -بحيث يت�سم بال�شفافية وامل�ساواة بني اجلن�سني.
•حرية االلتحاق �أو االن�ضمام �أو التمثيل يف نقابات العمل والتجارة.

•وجود مدونة �سلوك ت�ستند �إلى معايري دولية وعاملية للحماية وال�شفافية و امل�ساءلة و حقوق الأطفال.

•وجود بيئة عمل �آمنة و�سهلة الو�صول ومريحة وخالية من العن�رصية والتمييز ال �سيما التحر�ش اجلن�سي
�سواء �أكان يف العمل �أو �أثناء الذهاب للعمل .والعمل على �إيجاد نظام يت�سم بال�شفافية بحيث يعمل على
التقييم ال�سنوي للأداء وظروف العمل.
•التدريب ما قبل اخلدمة و�أثناءها يف حاالت الطوارئ.

•�إيجاد �آليات وا�ضحة و�إر�شادات لتحديد م�شكالت ال�ضغط والإجهاد وت�شخي�صها ،وكذلك الأذى الذي
حلق باملتعلمني واملعلمني والرتبويني مع وجود نظام �إحالة (لتحويل احلاالت ال�صحية) يف مكان العمل.
ميكن فهم األجور أو الرواتب المناسبة يف الأردن على �أنها �أجور:

•تنا�سب غالء املعي�شة ،وت�ضمن رفاه املعلمني والرتبويني ،وتعطي قيمة ملمو�سة لعملهم.
يتم احت�سابها وفقا ل�سلم رواتب ،بحيث ي�أخذ بعني االعتبار امل�ؤهالت و�سنوات اخلدمة.
• ّ
•تدفع ب�شكل دوري ويف وقت حمدد وفقا ل�سلم الرواتب.
•تدفع بحيث تتنا�سب مع عدد �ساعات العمل.

•ت�صدر وفقا لنظام ترقية يراعي �أداء املعلمني و�سلوكهم ،ويثبت التزامهم بتدري�س الطلبة.

يتم دفع الرواتب من
•تتحدد بال�رشوط املتعلقة بال�سلوك ،ويجب جتنب ت�ضارب امل�صالح ،مثل �أن ّ
م�صدرين.
•ت�ضمن وجود بيئة عمل منا�سبة و�آمنة و�سهلة الو�صول.

ممارسات مقترحة
•تطوير �أداة لقيا�س غالء املعي�شة بغية و�ضع الأجور املنا�سبة.
•�إ�رشاك ممثلني عن نقابة املعلمني الأردنيني.
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التحديات:

•على الرغم من التعيني ي�شتمل على ال�ضمان االجتماعي� ،إال �أن الرواتب ال تت�ضن خدمات
الت�أمني ال�صحي خالل فرتة العقد ال �سيما للمعلمني الذين �أبرمت معهم عقود م�ؤقتة.

•عدم مالءمة الأجور املدفوعة مع عدد �ساعات العمل ،وهذا يخ�ص املعلمني امل�ساعدين واملعلمني
اجلدد ،ويح ُّد هذا من تعيني املعلمني املوهوبني ،ويزيد من عمليات تغيري املعلمني.
•عدم توافر تدريب متخ�ص�ص للمعلمني ،ونق�ص اخلربات يف جمال التعامل مع حاالت الإجهاد
النف�سي للعمل يف حاالت الطوارئ.

•وب�رصف النظر عن �أي راتب �إ�ضايف ومع ال�سقف الأعلى للراتب الأ�سا�سي يكون هنالك حوافز
مالية (لتغطية عالوة التجيري – العمل خارج املحافظات – وتغطية تكاليف النقل) وبقيمة (031
دينارا �أردنيا).
•عدم مالءمة البيئة املادية للعمل ال �سيما يف املخيمات؛ حيث تت�سم بال�صعوبة وت�سبب الإرهاق
•عدم توافر املواد واملوارد التعليمية.

•عدم وجود تقييم الحتياجات املعلمني احلاليني واجلدد ،وعدم وجود خطة وطنية للتدريب قبل
اخلدمة و�أثناءها خالل حاالت الطوارئ.

إرشادات إضافية
ميكن قراءة هذا املعيار بالتزامن مع دليل احلد الأدنى ملعايري ( 100-98 )INEEواملتعلق
بالإجراءات الرئي�سة واملالحظات الإر�شادية املرتبطة مبو�ضوع ظروف العمل.
يرجى تتبع الإ�شارات املرجعية للمعايري الأخرى والإجراءات الرئي�سة واملالحظات الإر�شادية يف
الدليل العاملي كما هو مبني يف نهاية كل مالحظة �إر�شادية.
للح�صول على �أدوات ت�ساعدك يف تطبيق هذه املعايري ،يرجى زيارة املوقع
www.toolkit.ineesite.org
كتيب الINEE
ّ

احلد الأدنى ملعايري التعليم يف حاالت الطوارئ
�أدوات التطبيق
املعلمون والرتبويون
ظروف العمل
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المعيار  :3الدعم واإلشراف
فعال.
أن تعمل آليات الدعم واإلشراف للمعلمين والتربويين على نحو ّ

تت�ضمن آليات الدعم للمعلمني والرتبويني يف الأردن :

•التدريب امل�ستمر للتطوير املهني للمعلمني الدائمني ،واملعينني بعقود م�ؤقتة ،على �أن يكون هذا التدريب
يف املجاالت الآتية� :أ�صول الرتبية ،تطوير املهارات التعليمية والدعم النف�س اجتماعي واحلماية
والتعليم يف حاالت الطوارئ .ويتوجب �أن يكون هذا التدريب منظما �ضمن جدول زمني ،ي�شتمل على
الوقت واملكان ،بحيث ي�أخذ بعني االعتبار مهام العمل واحتياجاته ،بالإ�ضافة �إلى منح املعلمني الوقت
الكايف لتطبيق ما تعلمونه من مهارات يف ممار�ساتهم امل�ستقبلية ،بحيث يتم ا�ستغالل الوقت بفعالية ،
و�إعطاء االهتمام للطلبة.
•نظام فعال للتوا�صل بني الرتبويني بهدف تبادل املعلومات واخلربات التعليمية ،وتقوم كل من وزارة
الرتبية والتعليم وهيئات الأمم املتحدةواملنظمات غري احلكومية الوطنية والدولية بتوفري التدريب،
وتقدمي الدعم املايل.
•التعاون والتن�سيق مع م�ؤ�س�سات التدريب املعتمدة من خالل �إ�رشاك الرتبويني والطلبة ،وجمال�س
�أولياء الأمور واملعلمني؛ بغية حتديد االحتياجات التدريبية وتبادل اخلربات

يتوجب �أن ت�شتمل آليات اإلشراف يف الأردن على ما يلي:

•يقوم كل الرتبويني وامل�رشفني واملعلمني ذوي اخلربة بح�ضور ح�ص�ص �صفية يف �سنوات تالتدري�س
الأولى ،من خالل عمل زيارات �صفية تت�سم بال�شفافية والعدالة ،يتم فيها االطالع على نقاط القوة
وال�ضعف وذلك لتح�سني �أداء املعلمني؛  ،ويتوجب كتابتها يف تقرير ي�صادق عليه من قبل كل من املعلم
والرتبوي الزائر ومدير املدر�سة
يتم اختيار امل�رشفني من ذوي اخلربات وتدريبهم؛ لت�سهيل عملية تبادل املعلومات واخلربات داخليا
• ّ
وخارجيا.

•تقدمي تغذية راجعة �شفهية وخطية من قبل �إدارة املدر�سة ومن�سقي املباحث ،و�إدارة التعليم (مديرية
التعليم العام ،ومديرية التوجيه والإر�شاد ،و�إدارة الرقابة ,والتفتي�ش ،ومديريات الرتبية) .مع العلم
�أنه قد ي�ؤخذ بر�أي �أولياء الأمور من خالل جمال�س �أولوياء الأمور واملعلمني واملجتمع املحلي ،والطلبة
يف بع�ض احلاالت،
•ينبغي تدريب املعلم اخلبري على مهارات القيادة والإدارة والإ�رشاف والتدريب ،ليكون لديه القدرة
على تقدمي التدريب وتنظيمه �أثناء اخلدمة للمعلمني ،وو�ضع اخلطة التطويرية الذاتية للمعلمني ك�أفراد،
وعلى وزارة الرتبية والتعليم تقدمي الدعم والإ�رشاف للمعلمني اخلرباء؛ لتعزيز نوعية الإ�رشاف
وتوقيته.
( انظر �إلى املعيار( )2التعليم والتعلم)
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ممارسات مقترحة
ت�شكيل فريق م�ؤهل ومدرب وقادر على التن�سيق يف جمال اال�ستجابة يف حاالت الطوارئ ،وذلك
داخل وزارة الرتبية والتعليم ،على �أن ميتلك �أع�ضا�ؤه املهارات القيادية ،والقدرة على التن�سيق،
واملهارات الإدارية ،والقدرة على دعم املعلمني اجلدد والرتبويني املت�رضرين ب�شكل عام.

التحديات:
•يع ُّد كلٌّ من الدعم واحلوافز املالية للمعلمني خالل الطوارئ ،وتوفري التعوي�ض الالزم لهم لعملهم
بارزا.
حتديا
وعملهم الإ�ضايف ،وتنقلهم �إلى مكان العمل
ً
ً

•غياب التدريب والإ�رشاف املتخ�ص�ص للمعلمني والرتبويني الذين يعملون يف جمال التعليم
أزما مع البعد اجلغرايف ،واالنق�سام بني املدن
يف حاالت الطوارئ ،ويزداد هذا الو�ضع ت� ً
والأرياف ،وعدم وجود توا�صل.

•عدم توافر جمال�س �أولياء الأمور واملعلمني يف املخيمات واملجتمعات امل�ست�ضيفة� .إال �أنه كا�ستجابةً
لدعم اليوني�سيف ،ف�إن وزارة الرتبية والتعليم تخطط لتفعيل هذه املجال�س يف مدار�س الالجئني
ومدار�س الفرتتني كافة اعتبار ًا من العام الدرا�سي 5102-4102
•على الرغم من وجود ق�سم خا�ص يف وزارة الرتبية والتعليمُ ،يعنى بالإ�رشاف والتدريب
والتنمية واملهنية� ،إال �أن عدد امل�رشفني غري كاف لتقييم االحتياجات يف امليدان خالل حاالت
الطوارئ.

إرشادات إضافية
ميكن قراءة هذا املعيار بالتزامن مع دليل احلد الأدنى ملعايري ( 103-101 )INEEواملتعلق
بالإجراءات الرئي�سة واملالحظات الإر�شادية املرتبطة مبو�ضوع الدعم واإلشراف.
يرجى تتبع الإ�شارات املرجعية للمعايري الأخرى والإجراءات الرئي�سة واملالحظات الإر�شادية يف
الدليل العاملي كما هو مبني يف نهاية كل مالحظة �إر�شادية.
للح�صول على �أدوات ت�ساعدك يف تطبيق هذه املعايري ،يرجى زيارة املوقع
www.toolkit.ineesite.org
كتيب الINEE
ّ

احلد الأدنى ملعايري التعليم يف حاالت الطوارئ
�أدوات التطبيق
املعلمون والرتبويون
الدعم والإ�رشاف
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 سياسة التعليم:المجال الخامس
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سياسة التعليم
المعيار  :1صياغة السياسات والقوانين
تكون أهم أولويات السلطات المسؤولة عن التعليم توفير تعليم متميز
في جودته ونوعيته ،مع االستمرارية في توفير التعليم المجاني
والجامع.
حق التعليم
تتمثل ال�سلطة امل�س�ؤولة عن التعليم يف الأردن بوزارة الرتبية والتعليم ،والتي ت�سعى ل�ضمان ّ
خالل حاالت الطوارئ ،ويف جميع الأوقات ،وذلك متا�شيا مع القوانني والت�رشيعات الدولية.
وتتحمل وزارة الرتبية والتعليم على امل�س�ؤولية املبا�رشة �أو من خالل تنفيذ ما ورد يف قانون الرتبية والتعليم
رقم  3من عام  1994ونظامه الداخلي ،وكافة الت�رشيعات اخلا�صة به ،والتي تن�ص� :أن التعليم �إلزامي
وجماين للأفراد كافة من ال�صف الأول حتى ال�صف العا�رش؛ �أي ممن ترتاوح �أعمارهم ما بني  6و 16
�سنة.
ولدى وزارة الرتبية والتعليم �إدارات ُتعنى بهذا املجال وهي:

•�إدارة الن�شاطات الرتبوية ،و�إدارة التعليم ،و�إدارة التعليم املهني ،و�إدارة املناهج والكتب املدر�سية،
و�إدارة مركز امللكة رانيا لتكنولوجيا التعليم ،و�إدارة االختبارات واالمتحانات،والديوان العام،
و�إدارة الإعالم والعالقات العامة ،و�إدارة املوارد الب�رشية ،و�إدارة اللوازم وامل�شرتيات ،و�إدارة
التخطيط والبحث الرتبوي ،و�إدارة ال�ش�ؤون املالية ،و�إدارة ال�ش�ؤون القانونية ،و�إدارة الأبنية
وامل�شاريع� ،إدارة العالقات الثقافية والدولية ،و�إدارة الرقابة والتفتي�ش ،و�إدارة التدريب الرتبوي،
و�إدارة املعلومات وتكنولوجيا االت�صال ،واللجنة الوطنية الأردنية للرتبية والعلوم والثقافة ،و�أمانة
�رس جمل�س الرتبية وجلنة التخطيط ،ووحدة التن�سيق التنموي.
•اللجنة الوطنية الأردنية– اليون�سكو.

•وهنالك  42مديرية تربية يف اململكة والتي تعتمد مبد�أ الالمركزية ،وهي موزعة يف جميع �أنحائها.
وت�شمل الهيئات احلكومية الأخرى مدار�س الثقافة الع�سكرية ،واملدار�س التابعة لوزارة الأوقاف وال�ش�ؤون
واملقد�سات الإ�سالمية.
وهنالك وكالة الأمم املتحدة للإغاثة والت�شغيل ،وهي م�س�ؤولة عن تقدمي خدمات التعليم لالجئني الفل�سطينيني
امل�سجلني لديها.
كما �أن هنالك جهات �أخرى تقدم خدمات تعليمية م�ساندة �ضمن اتفاقيات مع وزارة الرتبية والتعليم يف
حاالت الطوارئ يف الأردن مثل:

•الهيئات التابعة للأمم املتحدة واملنظمات العاملية غري احلكومية ،واملنظمات غري احلكومية ،ومنظمات
املجتمع املدين ،ومقدمي اخلدمات للمدار�س اخلا�صة ،والداعمني املحليني والعامليني.
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وميكن تعريف استمرارية التعليم النوعي واستعادته يف الأردن يف حاالت الطوارئ على �أنها تعاون بني
وزارة الرتبية والتعليم و�رشكائها على ما يلي:
•تقدمي الدعم املنتظم داخل الغرفة ال�صفية؛ ل�ضمان ح�صول املتعلمني كافة من خمتلف اجلن�سيات على
فر�ص تعليم مت�ساوية وحقوق مت�ساوية (انظر املعيار( )1الو�صول �إلى التعليم).
•�إجراء التقييم واملراجعة والتحديث امل�ستمر لل�سيا�سات املوجودة حاليا؛ لتكون ذات ا�ستجابة �أف�ضل
للو�ضع احلايل (مثال� :أثر الأزمة ال�سورية على الأردن) (انظر املعيار ( )1و ( )2التحليل).

•تقدمي برامج تدريبيةُ ،تعنى بالتطوير املهني للمعلمني لتزويدهم باملهارات الالزمة التي تنا�سب قدراتهم
وم�ستويات �أدائهم وللطلبة الذين يحتاجون �إلى الدعم النف�س اجتماعي انظر �إلى املعيار ( )2التعليم
والتعلم).
•و�ضع برامج ذات نطاق وا�سع لإعادة ت�أهيل املعلمني ،وعمل م�شاريع لتدريب املعلمني و�إجراء تقييم
مت تعيينهم حديثا ،ميتلكون
لالحتياجات التدريبية للمعلمني اجلدد؛ ل�ضمان �أن املعلمني كافة الذين ّ
املهارات الالزمة لأداء واجباتهم ح�سب املعايري ،وح�سب �أف�ضل املمار�سات املهنية.
•تقدمي التدريب يف جمال املهارات احلياتية للمعلمني الذين �سيعملون يف م�سارات التعلم البديل للطلبة
املت�رسبني.
•زيادة الرتكيز على �أثر الأزمة وتبعاتها يف الطلبة املعر�ضني للخطر ،والأطفال ذوي االحتياجات
التعليمية اخلا�صة.

•العمل الد�ؤوب على اال�ستجابة امل�ؤ�س�سية حلاالت الطوارئ ،وذلك للكوارث التي ي�سببها الإن�سان �أو
الكوارث الطبيعية ،وذلك متا�شيا مع احلد من خماطر الكوارث.

•دمج القيم الثقافية واالجتماعية يف البيئة املدر�سية ،وتعزيز الفهم ال�شامل يف املدار�س للمجتمع املحيط
والتاريخ والثقافة ،وقيمه االجتماعية ومعتقداته (.انظر �إلى املعيار ( )1التعليم والتعلم).
ينبغي �أن تغطي الخدمات التربوية (النظامية وغير النظامية) الشاملة والمجانية يف الأردن املجموعات
العمرية الآتية بغ�ض النظر عن جن�سهم �أو جن�سيتهم �أو قدرتهم:

•ريا�ض الأطفال (�سنتان) وترتاوح �أعمارهم من � 3.8إلى  5.8وفقا لقانون التعليم رقم  3من عام
( 1994املادة  .)7وتعد هذه املرحلة غري �إلزامية وجمانية يف القطاع العام ،وجتدر الإ�شارة �إلى عدم
وجود عدد كبري من ريا�ض الأطفال ( التمهيدي) يف القطاع العام.
•التعليم الأ�سا�سي والذي تبلغ مدته � 10سنوات ،حيث ترتاوح الأعمار يف هذه الفرتة من � 5.8إلى
� 16سنة .وتعد هذه املرحلة �إلزامية وجمانية يف املدار�س احلكومية وفقا لقانون التعليم رقم  3من عام
( 1994املادتني  10و .)7
•املرحلة الثانوية ،ومتتد مدة �سنتني ،وتعد هذه املرحلة جمانية �إال �أنها غري �إلزامية وفقا لقانون التعليم
رقم  3من عام  ( 1994املادة .)11

•خدمات التعليم غري النظامي للطلبة املت�رسبني ،وت�ضم خدمات تربوية معتمدة وم�صادق عليها ،وهنالك
مناهج للتعليم غري النظامي (دورات مدة �سنتني) .وي�سمح للطلبة املنقطعني عن الدرا�سة (الذين يتجاوز
الفارق العمري بينهم وبني قرانهم � 3سنوات)� ،أو مل ي�سبق لهم االلتحاق باملدر�سة من خالل التعليم
النظامي يف الأردن االلتحاق ب�أحد برامج التعليم غري النظامي ح�سب املعايري اخلا�صة بكل منها .وبعد
�شهادة تبني جناحه يف ال�صف العا�رش
نح
ً
�إكمال الطالب عامني درا�سيني من التعليم غري النظامي ،يمُ ُ
(برنامج تعزيز ثقافة املت�رسبني).
•�أما بالن�سبة للطلبة الذين يرغبون ب�إكمال تعليمهم و�صوال �إلى الثانوية العامة ،فيمكنهم االلتحاق
بربامج التعليم املنزيل على النحو الآتي :الطلبة الذين اجتازوا متطلبات برنامج تعزيز ثقافة املت�رسبني
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وح�صلوا على �شهادة بذلك ،ميكنهم ا�ستكمال درا�ستهم من خالل الربنامج املنزيل ،وذلك اعتمادا
على �أعمارهم :الطلبة الذين ترتاوح �أعمارهم بني (� )16 -14.5سيتقدمون �إلى اختبار ال�صف ال�سابع
لتحديد امل�ستوى ،ويدر�سون ال�صف الثامن درا�سة منزلية ،والطلبة الذين تبلغ �أعمارهم بني (-16
� )17سيتقدمون �إلى اختبار ال�صف الثامن لتحديد م�ستواهم ،ويدر�سون ال�صف التا�سع درا�سة منزلية،
�أما الطلبة الذين تزيد �أعمارهم عن  17عاما ،ف�سيتقدمون �إلى اختبار ال�صف التا�سع لتحديد م�ستواهم،
ويدر�سون ال�صف العا�رش بنظام الدرا�سة املنزلية.

•وبعد �إنهاء الطلبة عاما درا�سيا واحدا يف درا�سة منزلية ،ي�ستطيع الطلبة العودة �إلى مقعد الدرا�سة
وااللتحاق بالتعليم النظامي �إذا كانت �أعمارهم ت�سمح لهم بذلك (مبعدل فرق ثالث �سنوات عن عمر
الطلبة يف ال�صف) .املجموعات امل�ستهدفة :الذكور من ( )18-13و الإناث من (.)20-13
(انظر �إلى املعيار ( )1الو�صول �إلى التعليم والبيئة التعليمية).

التحديات:
•مراجعة ال�سيا�سات احلالية بحيث يتم النظر ب�إمكانية ت�رسيع التعليم للطلبة املنقطعني عن التعليم
النظامي؛ ليكون برناجما معتمدا وم�صادقا عليه �ضمن مظلة التعليم غري النظامي.

•�ضم عنا�رص تتعلق بالدمج االجتماعي بغية معاجلة الق�ضايا النا�شئة عن تعدد اجلن�سيات يف املدار�س
الأردنية.
•توجيه اهتمام �أكرب نحو تنمية الطفولة املبكرة والتعليم غري النظامي والتدريب املهني والتعليم ما
بعد الأ�سا�سي.

•تفعيل و�سائل الإعالم للإعالن عن التعليم املهني وربط التعليم العايل ب�سوق العمل.

•زيادة الوعي نحو القوانني وال�سيا�سات املتعلقة بالتمييز العن�رصي وحقوق الأقليات ،وحقوق
الأ�شخا�ص من ذوي الإعاقات؛ وذلك بغية التفعيل امل�ستدام ،وتطبيق العديد من القوانني ،ال �سيما
القانون رقم  13لعام .7002

أزمة الالجئين السوريين
على الرغم من عدم وجود قوانني متنع م�شاركة �أولياء الأمور من غري الأردنيني وويل الأمر
الو�صي يف جمال�س �أولياء الأمور واملعلمني� ،إال �أن بع�ض �أولياء الأمور ال�سوريني ،ال ي�شاركون يف
هذه املجال�س على الرغم من الأعداد الكبرية من الطلبة ال�سوريني امل�سجلني يف املدار�س احلكومية دون
وجود ما مينع ذلك يف ال�سيا�سات والقوانني احلالية� ،إال �أن الكجل�س بحاجة �إلى تفعيل ،كما ت�ستدعي
احلاجة لتوعية الأهايل ب�أهمية امل�شاركة يف هذه املجال�س.
حتديا خالل حاالت الطوارئ عموماً ،كما �أنه يتطلب
ويع ُّد �ضمان الأمن واحلماية يف املدار�س
ً
مت اعتماد الأبنية املدر�سية ملج�أ للمجتمعات النازحة،
التخطيط للحد من خماطر الكوارث .يف حال ّ
فينبغي على وزراه الرتبية والتعليم التن�سيق مع الوزارات املعنية الأخرى لتوفري مالجئ �أخرى لهم
�أو ت�أمني مرافق �أخرى لتقدمي التعليم فيها.
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إرشادات إضافية
ميكن قراءة هذا املعيار بالتزامن مع دليل احلد الأدنى ملعايري ( 111-107 )INEEواملتعلق
بالإجراءات الرئي�سة واملالحظات الإر�شادية املرتبطة مبو�ضوع صياغة القوانين والسياسات.
يرجى تتبع الإ�شارات املرجعية للمعايري الأخرى والإجراءات الرئي�سة واملالحظات الإر�شادية يف
الدليل العاملي كما هو مبني يف نهاية كل مالحظة �إر�شادية.
للح�صول على �أدوات ت�ساعدك يف تطبيق هذه املعايري ،يرجى زيارة املوقع
www.toolkit.ineesite.org
كتيب الINEE
ّ

احلد الأدنى ملعايري التعليم يف حاالت الطوارئ
�أدوات التطبيق
�سيا�سة التعليم
�صياغة ال�سيا�سات والقوانني
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المعيار  :2التخطيط والتنفيذ
يضع القائمون على تقديم أنشطة التعليم في االعتبار السياسات التعليمية
وقوانينها ومعاييرها وخططها الوطنية والدولية ،واالحتياجات التعليمية
تأثرا.
للفئات السكانية األكثر ً
يف الأردن ،ي�ضع القائمون على التخطيط الرتبوي وتنفيذه يف االعتبار السياسات والقوانين والمعايير
الدولية.
•الأردن من الدول التي وقعت على الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان ( .)UDHRعلى الرغم من �أن
ملزما ،ومع ذلك ف�إنه يركز على التعليم
هذا الإعالن حلقوق الإن�سان ال ُيعد معاهدة ،وبالتايل ف�إنه لي�س
ً
كحق من حقوق الإن�سان� ،إ�ضافة �إلى تركيزه على �رضورة تقدمي التعليم جما ًنا يف مراحل التعليم
ٍّ
يتم توجيه التعليم نحو تطوير اجلوانب النمائية للفرد .ومن الناحية الفنية ف�إن الإعالن
الأ�سا�سي ،و�أن ّ
حمورا للقواعد العرفية للقانون الدويل العام،
ملزما ،ومع ذلك ف�إنه ُي�شكل
العاملي حلقوق الإن�سان لي�س
ً
ً
وحجر الأ�سا�س لقانون حقوق الإن�سان.
•يف عام � 2000شارك الأردن يف اجتماع مبادرة التعليم للجميع ( )EFAيف دكار ،والتي �أعادت ت�أكيد
كحق من حقوق الإن�سان� ،إ�ضافة �إلى ذلك ،فقد حددت هذه املبادرة الأهداف الإمنائية ال�ستة
التعليم
ٍّ
للتعليم للجميع ،وهي غري ملزمة من الناحية القانونية� ،إال �أنها يف ح ِّد ذاتها باعثة على الإلهام ،و�إعداد
قانونيا من خالل �إدماجها يف القوانني املحلية.
ال�سيا�سات اخلا�صة بالتعليم ،والتي قد ت�صبح ملزمة
ً
• ُيعد الأردن طرفًا يف العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية (،)CESCR
واتفاقية الأمم املتحدة الدولية حلقوق الطفل ( )CRCوالتي عملت على و�ضع حجر الزاوية جلعل
طرف يف هذه االتفاقيات والتفاهمات ،ف�إنه يلتزم ببنودها
التعليم �أحد حقوق الإن�سان .ومبا �أن الأردن
ٌ
ومبادئها مبا يف ذلك حق التعليم املجاين والإلزامي� .إ�ضافة �إلى ذلك تفيد هذه االتفاقيات ب�رضورة
تركيز القائمني على تقدمي اخلدمات التعليمية والرتبوية على تنمية �شخ�صية الأطفال ومواهبهم وقدراتهم
الفكرية واجل�سدية ،و�أن تن�سجم مع م�صاحلهم واهتماماتهم ب�شكل دائم.
•يقدم الأردن تقاريره �إلى جلنة امليثاق الدويل اخلا�صة باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية،
واللجنة الدولية حلقوق الطفل واملتعلقة بتقدمه يف جمال حتقيق هذه املبادئ والأ�س�س.

ع�ضوا يف االتفاقيات املتعلقة بو�ضع الالجئني من عام ( 1951اتفاقيـة الالجئني) ومع
•الأردن لي�س
ً
عرفيا ،وبالتايل فقد �أ�صبحت ملزمة من الناحية العرفية يف ما يتعلق
ا
ن
قانو
أ�صبحت
�
قد
مبادئها
ذلك ف�إن
ً
ً
مت حماية
ب�أن�شطة الأردن املرتبطة بالالجئني الدوليني ،مبا يف ذلك املادة ( )22التي ُتعنى بالتعليم .وقد ّ
حقوق الالجئني الفل�سطينيني بعد عام  1948من خالل العمل والإطار امل�ؤ�س�سي لوكالة غوث وت�شغيل
الالجئني الفل�سطينيني “ الأونروا”.
داخليا ( )IDPsمبا يف ذلك حقوقهم يف احل�صول على
مت �إقرار احلقوق اخلا�صة بالأ�شخا�ص النازحني
• ّ
ً
التعليم (الفقرة رقم “ )”23يف الإر�شادات امللزمة للت�رشد الداخلي ب�شكل وا�ضح.

يرجى الرجوع �إلى امللحق ( )2واخلا�ص باملعاهدات الدولية والأطر املعيارية التي يعد الأردن طرفًا فيها
�إ�ضافة �إلى بنودها ذات ال�صلة ،والتي ُت�شري �إلى حق التعليم يف حاالت الطوارئ.
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ويف الأردن ي�ضع القائمون على التخطيط الرتبوي وتنفيذه يف عني االعتبار السياسات التربوية الوطنية
وقوانينها ومعاييرها ح�سب الآتي:

•تن�ص املادة ال�ساد�سة من الد�ستور الأردين لعام  1952على ما يلــي�( “ :أ) الأردنيون �أمام القانون
�سواء ال متييز بينهم يف احلقوق والواجبات و�إن اختلفوا يف العرق �أو اللغة �أو الدين( .ب) تكفل الدولة
العمل والتعليم �ضمن حدود �إمكانياتها وتكفل الطم�أنينة وتكاف�ؤ الفر�ص جلميع الأردنيني� ”.إ�ضافة �إلى
املادة ( )2التي تن�ص على �أن “ التعليم االبتدائي �إلزامي للأردنيني وهو جماين يف مدار�س احلكومة”.
وتن�ص املادة ( )19من الد�ستور على ما يلي “يحق للجماعات ت�أ�سي�س مدار�سها والقيام عليها لتعليم
�أفرادها على �أن تراعي الأحكام العامة املن�صو�ص عليها يف القانون وتخ�ضع لرقابة احلكومة يف
مناهجها وبراجمها وتوجيهها.
•قانون التعليم رقم  3ل�سنة ( 1994املعدل بالقانون رقم  12ل�سنة  )2008والذي ينظم مرحلة ريا�ض
الأطفال ،ومراحل التعليم الأ�سا�سي والتعليم الثانوي .يو�ضح هذا القانون فل�سفة التعليم و�أهدافه،
وال�سيا�سة التعليمية ،ومهام وزارة الرتبية والتعليم وم�س�ؤولياتها ،ومهام جمال�س التعليم .كما �أنه
يحتوي على بع�ض العنا�رص التي تعمل على تنظيم املناهج والكتب املدر�سية واالمتحانات العامة،
والهيكل التنظيمي للوزارة� ،إ�ضافة �إلى تنظيم عمل امل�ؤ�س�سات التعليمية اخلا�صة والأجنبية و�أن�شطتها.
ويحدد قانون التعليم لعام  1994مدة التعليم الأ�سا�سي الإلزامي بع�رش �سنوات ،وم�سارات التعليم
يتم فيها توفري التعليم لطلبتها جمانا (يرجى االطالع على اجلزء
الثانوي ال�شامل والتطبيقي ب�سنتنيّ ،
الأخري من هذا الدليل الذي ي�شتمل على مقتطفات �أو�سع من هذا القانون)( .انظر �أي�ضا معيار �سيا�سة
التعليم رقم  ،1ومعيار احل�صول على فر�ص تعليمة متكافئة والبيئة التعلمية رقم .)1

•قانون التعليم العايل رقم ( )6لعام  1998والذي منح جمل�س التعليم العايل (الذي �أ�صبح يف ما بعد
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي) ال�صالحية ل�صياغة ال�سيا�سة العامة املرتبطة بالتعليم العايل يف
اململكة ،وتن�سيق �سيا�سات التعليم اجلامعي .ويف �شهر �أيلول من عام � ،2009صدر قانون التعليم العايل
والبحث العلمي ،والذي يتناول وللمرة الأولى الق�ضايا وال�ش�ؤون املتعلقة بكل من م�ؤ�س�سات التعليم
العايل احلكومية واخلا�صة.

•تركز الأجندة الوطنية للتعليم يف جمال التعليم على حتقيق نظام تعليم جامع ونوعي ،يهدف �إلى تنمية
ر�أ�س املال الب�رشي من خالل �ضمان احل�صول على فر�ص التعليم الأ�سا�سي للأردنيني كافة جما ًنا.

مت �إعداد اخلطة الإ�سرتاتيجية للتعليم لل�سنوات  ،2013 – 2009مبا يف ذلك امل�ؤ�رشات ،وتنفيذ ال�رشكاء
• ّ
لأدوارهم لتحقيق �أهداف وزارة الرتبية والتعليم خالل ال�سنوات اخلم�سة القادمة والتي تركز بع�ض
�أهدافها على الإ�سرتاتيجية اخلا�صة مببادئ حقوق الإن�سان الأ�سا�سية ،واحلريات العامة من خالل ما
يلــي:
•توفري بيئة تعليمية �آمنة ت�شمل جميع املتطلبات ال�صحية واالنفعالية واالجتماعية والتعليمية
والأكادميية للطلبة.
وكميا مع تركيز
نوعيا
•توفري فر�ص تعليمية للجميع ،واحل�صول على اخلدمات التعليمية بعدالة
ً
ً
يتم قيا�سه مب�ستويات تعلم الطلبة.
خا�ص على التطوير النوعي للتعليم والذي ّ

حقوق التعليم �أح َد �أهم م�س�ؤولياتها.
مت ت�شكيل اللجنة امللكية حلقوق الإن�سان والتي �شكلت
ُ
•يف عام ّ 2000
مت فيه تكري�س جهود �إحدى وحداته
مت �إن�شاء املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان يف عام  2003والذي ّ
كما ّ
الرئي�سة خلدمة التعليم والوعي بحقوق الإن�سان ،وقد عمل املركز �ضمن هذا الإطار على تنظيم عدد
من الأن�شطة وثيقة ال�صلة بق�ضايا التعليم .وي�شتمل الإطار العام ل�سيا�سة التعليم على �أهداف ُتعنى بحقوق
أي�ضا
الإن�سان ،والعدالة االجتماعية ،وتكاف�ؤ الفر�ص ،واحلرية وغريها من الق�ضايا .وقد عمل املركز � ً
على ربط هذه ال�سيا�سات مبعايري تنمية الأداء على م�ستوى النظام التعليمي ،ودمج الأهداف التعليمية
وت�ضمينها يف ال�سيا�سات التعليمية والتوجهات العامة للتعليم احلكومي.
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لتحديات:
الدوري ال�شاملُ عن الأردن وال�صادر عن جمل�س الأمم املتحدة حلقوق الإن�سان يف
اال�ستعرا�ض
�سلّط
ُ
ُّ
مت فيها ت�شجيع الأردن للقيام مبا يلــي:
2014
عام
من
الثاين
كانون
�شهر
ال�ضوء على ق�ضايا عدةّ ،
َ
•موا�صلة الرتكيز على حقوق الإن�سان من خالل �إعداد احلمالت التوعوية التي ُتعنى بزيادة
الوعي �إ�ضافة �إلى و�ضع الت�رشيعات الالزمة ذات ال�صلة.

•موا�صلة اجلهود املبذولة على امل�ستوى الوطني والتي تهدف �إلى تطوير ثقافة تركز على مبادئ
حقوق الإن�سان وت�ضمينها يف املناهج التعليمية.
حاليا يف جمال حقوق الإن�سان والتي تركز على تثقيف جميع امل�س�ؤولني
•تعزيز اجلهود املبذولة ً
احلكوميني وتدريبهم.

•موا�صلة بذل اجلهود ب�شكل تدريجي من خالل ت�ضمني حقوق الإن�سان يف جمال الرتبية والتعليم
ب�شكل �إلزامي ،وتدريب الأفراد القائمني على تنفيذ القانون ،واجلهات الق�ضائية ،وحرا�س
ال�سجون وغريهم من امل�س�ؤولني احلكوميني.

•�ضمان زيادة فر�ص ح�صول اجلميع على اخلدمات ال�صحية والتعليمية ،وب�شكل خا�ص الن�ساء يف
الأرياف.
•موا�صلة رعاية حقوق الإن�سان واالهتمام بها ،والتي ُتعنى بالربامج التثقيفية للقائمني على تنفيذ
القانون ،واملتعلقة بق�ضايا مكافحة التعذيب واحرتام حقوق الإن�سان.

•موا�صلة اجلهود املبذولة لتعزيز حق ح�صول الأفراد على اخلدمات ال�صحية والتعليمية لتح�سني
م�ستويات العي�ش للجميع.
•ت�سهيل و�صول الأفراد ذوي الإعاقة �إلى املرافق العامة ومن �ضمنها املدار�س وتهيئة املدار�س
ال�ستقبال الطلبة ذوي الإعاقة قبل االحتاقهم بها.

تابع التحديات:
•يف ما يتعلق ب�شمولية التعليم ،والأطفال ذوي الإعاقة ،فهناك غمو�ض ب�ش�أن تعريف التعليم

اجلامع على امل�ستوى الوطني ،وعدم وجود �إ�سرتاتيجية وطنية وا�ضحة خا�صة يف هذا املجال.
يتم فهم قانون حقوق الأ�شخا�ص من ذوي الإعاقة ال�صادر يف عام 7002
�إ�ضافة �إلى �أنه مل ّ
وبالذات يف جمال �شمولية التعليم ،والذي �أدى �إلى وجود م�ستويات م�ساءلة متدنية يف هذا
اجلانب.

•نق�ص البيانات عن عدد الأطفال ذوي الإعاقة خارج مقاعد الدرا�سة يف املدار�س (و�أنوع
�إعاقاتهم ومواقعهم اجلغرافية).

•على نحو م�شابه ،عدم توافر ال�سيا�سات اخلا�صة بالك�شف عن الإعاقات والتدخل املبكر ،واالفتقار
�إلى النظم املرجعية بني اجلهات املعنية التي تعمل على تقدمي الدعم للأطفال املعاقني.
أخريا ،عدم وفرة املوارد املالية املخ�ص�صة لدمج الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف نظام التعليم
•� ً
الر�سمي ،كما ت�شكل م�س�ألة دميومة التمويل اخلارجي ق�ضية على جانب كبري من الأهمية ب�سبب
ق�رص دورة حياة املنح امل�ستخدمة ،ووقف متويل امل�رشوعات القائمة.
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الممارسات المقترحة:
•�أن يتم �إن�شاء جمل�س اعتماد للتعليم العام و�ضمان اجلودة ،وهو الأمر الذي ال يزال هدفًا لوزارة
الرتبية والتعليم� ،إال �إن اجلوانب املتعلقة بكل من التمويل والقدرات ال تزال قليلة.

•تعزيز تعليم وتنمية الطفولة املبكرة ( )ECDمن خالل توفري موارد وكادرِ
ٍ
مدرب ب�شكل
تعليم
ٍ
ٍ
كاف.
•�ضمان وتعزيز احل�صول على فر�ص تعليم نوعي ،وتطوير مهارات الأطفال وال�شباب من
خمتلف اجلن�سيات والأعمار.
•�إمكانية �إلتحاق ن�سبة من الطلبة من اجلن�سيات الأخرى يف التعليم املهني.

•�إجراء تقييم مكثف للبيئة اخلارجية املحيطة ب�سياق التعليم اجلامع يف الأردن� ،إ�ضافة �إلى البيئة
الداخلية لكل جهة من اجلهات الرئي�سة امل�س�ؤولة عن حتقيق احل�صول على اخلدمات التعليمية
ال�شاملة.

إرشادات إضافية
ميكن قراءة هذا املعيار بالتزامن مع دليل احلد الأدنى ملعايري  )INEE) 112-114واملتعلق
بالإجراءات الرئي�سة واملالحظات الإر�شادية املرتبطة مبو�ضوع التخطيط والتنفيذ.
يرجى تتبع الإ�شارات املرجعية للمعايري الأخرى والإجراءات الرئي�سة واملالحظات الإر�شادية يف
الدليل العاملي كما هو مبني يف نهاية كل مالحظة �إر�شادية.
للح�صول على �أدوات ت�ساعدك يف تطبيق هذه املعايري ،يرجى زيارة املوقع
www.toolkit.ineesite.org
كتيب الINEE
ّ
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ملحق رقم ()1
الشروط المرجعية لمجموعة عمل قطاع التعليم
الخلفية
�أُن�شئت جمموعة عمل قطاع التعليم عام  2008لدعم تن�سيق تدخالت التعليم يف �أعقاب �أزمة الالجئني
العراقيني يف الأردن اال �أنها تابعت �أعمالها على مدى ال�سنوات وخالل �أزمة الالجئني ال�سوريني احلالية.
وت�ضمن جمموعة عمل قطاع التعليم وجود �صلة بني اال�ستجابة االن�سانية وبني برامج التنمية اخلا�صة بقطاع
التعليم يف الأردن من خالل دعم من�صة اال�ستجابة الأردنية للأزمة ال�سورية واملعروفة �سابق ًا با�سم من�صة
دعم املجتمعات امل�ست�ضيفة.

أهداف مجموعة العمل
تتمثل الأهداف الأ�سا�سية للمجموعة فيما يلي:
1 .1توفري منتدى تنسيقي لكافة املنظمات وامل�ؤ�س�سات املتعاونة بهدف تقدمي الدعم للنظام التعليمي يف
الأردن يف حاالت الطوارئ احلالية وامل�ستقبلية.
2 .2و�ضع وتنفيذ استراتيجية االستجابة وتطبيق القواعد واملعايري وتطوير القدرات واال�ستجابة
للحاجات وت�سهيل عملية املتابعة والتقييم والدعوة الى الت�أييد.
�3 .3ضمان استمرارية الوصول الى التعليم النوعي يف بيئة �آمنة وحممية لكافة الأطفال امل�ست�ضعفني.
وبذلك فان هذه املجموعات ت�ضطلع مب�س�ؤولية خا�صة ت�ضمن امكانية الو�صول الى الربامج وتكيفها
مع احتياجات كافة الأطفال.

المهام االساسية للمجموعة:
للو�صول الى هذه الأهداف يجب على �أع�ضاء املجموعة املوافقة على التعاون يف حتقيق املهام الأ�سا�سية
التالية:
1 .1توفير منصة لضمان ايصال الخدمات وفقا ً ألولويات االستراتيجيات المتفق عليها
•�ضمان ادراج وتن�سيق كافة ال�رشكاء الرئي�سيني العاملني يف املجال االن�ساين يف قطاع التعليم.
•�ضمان ا�رشاك ا�ستجابات خمتلف ال�رشكاء لالحتياجات.
•الربط مع ال�سلطات ذات ال�صلة وغريها من املنتديات التن�سيقية.
•ت�شجيع ودعم المركزية التن�سيق التعليمي على امل�ستوى املحلي.
•دعم بناء قدرات ال�سلطات التعليمية على امل�ستوى الوطني ودون الوطني واملنظمات غري احلكومية
الدولية واملحلية وغريها من منظمات املجتمع املدين يف التن�سيق واال�ستجابة.
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2 .2وضع آليات للقضاء على االزدواجية في تقديم الخدمات
•تطوير وا�ستخدام وحتديث الأدوات من �أجل جمع وحتليل وادارة البيانات التعليمية.
•م�شاركة التحديثات املنتظمة على التدخالت ومناق�شة مدى مالءمتها وا�ستك�شاف تكامل الربامج و/
�أو الدمج من خالل التحديثات املنتظمة على ( 4Wالت�سا�ؤالت :من وماذا و�أين ومتى).
•تعزيز تبادل املعلومات بني ال�رشكاء وبني جمموعات العمل الأخرى (املياه وال�رصف ال�صحي
واحلماية والتغذية وغريها) ملناق�شة الق�ضايا امل�شرتكة الرئي�سة.
3 .3اجراء تقييم للحاجات وتحليل الفجوة التي تحدد األولويات
•اجراء تقييم لتحديد حاجات القطاع با�ستخدام الأدوات بالتوافق مع �شبكة التعليم امل�شرتكة بني
الوكاالت يف حاالت الطوارئ ( )INEEكحد �أدنى من معايري التعليم :اال�ستعداد واال�ستجابة
والتعايف.
•تعزيز تنفيذ التقييم امل�شرتك بني الوكاالت والقطاعات املتعددة با�ستخدام م�ؤ�رشات متفق عليها.
•دعم بناء قدرات ال�سلطات التعليمية على امل�ستوى املحلي ودون املحلي واملنظمات غري احلكومية
الدولية واملحلية وغريها من منظمات املجتمع املدين يف تقييم احلاجات.
•اجراء حتليل للفجوة لتحديد الثغرات يف التغطية اجلغرافية والتدخالت التعليمية ذات الأولوية التي
حتتاج الى م�ساعدة ا�ضافية.
•تن�سيق حتليل م�شرتك لتقييم احلاالت وحتليل الفجوة لدعم التخطيط لال�ستجابة وحتديد الأولويات
على املدى الق�صري واملتو�سط.
4 .4تطوير الخطط القطاعية لدعم تحقيق األولويات االنسانية في البالد
•تطوير وحتديث اخلطة اال�سرتاتيجية امل�شرتكة لال�ستجابة الى االحتياجات املحددة ول�سد الفجوات
التي مت حتديدها.
•�ضمان �أن ا�سرتاتيجية اال�ستجابة الفورية تتنا�سب مع الر�ؤية طويلة الأمد احلالية.
•التعاون مع القطاعات الأخرى وفق ًا الأهداف اال�سرتاتيجية وحتديد الق�ضايا املتقاطعة.
•ادراج تطوير ا�سرتاتيجية التعايف واالنتقال والتي تت�ضمن بناء قدرات النظراء املحليني وتطوير
ال�رشكاء عند الزوم.
5 .5تطبيق المعايير والتوجيهات وااللتزام بها
•الت�أكد �أن �أع�ضاء املجموعة على دراية بالقواعد وال�سيا�سات املحلية واالرتباطات ذات ال�صلة
بالتعليم.
•دعم تطبيق معايري قطاع التعليم املعرتف بها دولي ًا خ�صو�ص ًا احلد الأدنى ملعايري ال.INEE
•تعزيز �أف�ضل املمار�سات يف التخطيط الرباجمي والتطبيق واملتابعة والتقييم.
6 .6التمويل
•حتديد متطلبات التمويل مع ال�رشكاء.
•�ضمان تخ�صي�ص متويل يف اطار املعايري والأولويات املتفق عليها.
•توفري مراجعة تقنية للم�شاريع املقرتحة عند الطلب.
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•تتبع حالة طلبات التمويل وتبادل هذه املعلومات مع ال�رشكاء املعنيني.
7 .7المناصرة
•و�ضع وتنفيذ ا�سرتاتيجية منا�رصة م�شرتكة للم�شاكل التي تواجه التعليم.
•امل�ساهمة يف ح�شد املوارد (املالية والقدرات) لدعم �أولويات التعليم.
•الدعوة الى دمج التعليم يف كافة الن�شاطات الإن�سانية.
•الدعوة الى م�ساهمة احلكومة الفعالة على امل�ستوى الوطني وعلى م�ستوى املحافظات .وب�شكل
خا�ص وزارة الرتبية والتعليم ا�ضافة الى املجتمعات واجلماعات الدينية وال�شباب والأطفال
والن�ساء واملجموعات امل�ست�ضعفة يف �أن�شطة التعليم.
8 .8استراتيجية مجموعات العمل في المتابعة وكتابة التقارير
•ا�سرتاتيجية متابعة جمموعات عمل القطاع التعليمي با�ستخدام �أدوات وفق ًا للمعايري الدنيا املتفق
عليها وامل�ؤ�رشات امل�شرتكة.
•ر�سم خطة التقدم وفق ًا اخلطة اال�سرتاتيجية املتفق عليها وحتديد الت�صحيحات عند اللزوم.
•تقدمي وتبادل التقارير املنتظمة مع القطاعات املعنية حول االحتياجات التعليمية والأن�شطة.
9 .9التخطيط الطارئ والتأهب
•ت�ضمني احلد من املخاطر يف كافة ن�شاطات جمموعات العمل يف قطاع التعليم.
•امل�ساهمة يف عمل غري متقطع لقطاع التعليم عن طريق و�ضع احلد من املخاطر يف جدول �أعمال
قطاع التعليم.
•امل�ساهمة يف التخطيط الطارئ على امل�ستوى الوطني وعلى م�ستوى املحافظات عند الطلب.

هيكلية مجموعة العمل
ترت�أ�س اليوني�سف وغريها من املنظمات (املختارة /املنتخبة كل �ستة �أ�شهر) جمموعة العمل بالتعاون مع
وزارة الرتبية والتعليم.
يتم مراجعة اختيار الرئي�س امل�شارك بانتظام بهدف التناوب الدوري.
تكون م�س�ؤوليات الرئي�س امل�شارك كما يلي:
•اعداد وتبادل جدول الأعمال وحم�رض االجتماع مع �أع�ضاء املجموعة وغريهم من القطاعت ذات
ال�صلة.
•تنظيم وامل�شاركة يف تر�أ�س اجتماعات جمموعات العمل.
•الت�أكد من متثيل جمموعة العمل يف االجتماعات وتقدمي موجز لالجتماعات التن�سيقية للقطاعات
امل�شرتكة واجتماعات الطوارئ.
•توفري حتديثات القطاع لتقارير الو�ضع وحتديثات اال�ستجابة االن�سانية خا�صة االجتماعات الربع
�سنوية خلطة اال�ستجابة الأردنية للأزمة ال�سورية.
•دعم كل الأدوار الأخرى من �أجل تن�سيق فعال والرد على ت�سا�ؤالت الأع�ضاء.
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الع�ضوية جمانية ومفتوحة لكافة املنظمات الدولية واملحلية املنخرطة يف جمال التعليم مبا فيها منظمات
الأمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية الدولية واملحلية واللجنة الدولية لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر
وال�سلطات املحلية واجلهات املانحة .ويتم ت�شجيع املنظمات على �أن تكون ممثل باملوظفني التفنيني يف جمال
التعليم �أو املجاالت ذات ال�صلة.
لأغرا�ض لوج�ستية تكون �أعداد الأع�ضاء املمثلني لكل منظمة حمدد ًا من قبل الرئي�س امل�شارك.
يلتزم جميع امل�شاركني مبا فيهم الرئي�سان مبا يلي:
•ح�ضور الأجتماعات وامل�شاركة يف الن�شاطات فيها.
•متابعة نقاط العمل اذا اقت�ضت ال�رضورة.
•حتديث منظومة التعريف مبقدمي اخلدمات ( )4Wعند الطلب.
•تبادل املعلومات ذات ال�صلة مع جمموعة العمل.
جتتمع جمموعة العمل مرتني �شهري ًا ب�شكل �أ�سا�سي �أو �أكرث اذا كان ذلك ممكن ًا على م�ستوى عمان.
فعالة تقوم املجموعة اال�سرتاتيجية اال�ست�شارية ( )SAGوالتي ت�ضم باحلد
من �أجل �أن تكون جمموعة العمل ّ
الأعلى  10قطاعات تعليمية رئي�سية بتوجيه ع�ضوية جمموعة العمل الأكرب بالقرارات ال�سيا�سية والتوجيه
اال�سرتاتيجي و�آاليات التن�سيق( .مرجعيات  SAGيف امللحق .)1
بناء على االحتياحات ميكن �أن ُت�شكّ ل فرق عمل بالت�شاور مع جمموعة كبرية �أو حتى من�سق �أو من�سقني
بناء على خرباتهم ومهاراتهم مثل قوى
برت�شيح �أي منظمة �أو �أع�ضاء لتكون جزء ًا من قوة مهمة حمددة ً
 YTFوحماية الطفولة والتعليم امل�شرتكة.

المبادئ اإلرشادية
وت�سرت�شد جمموعة عمل قطاع التعليم مبعايري احلد الأدنى للتعليم واال�ستعداد واال�ستجابة والتعايف
( .)INEEوب�ش�أن حماية الطفولة �سوف يتم امتامها يف معايري احلد الأدنى حلماية الطفولة يف العمل االن�ساين
كما و�ضعتها جمموعة عمل حماية الطفولة.
ا�ضافة الى ذلك ،يوافق كافة �أع�ضاء جمموعة عمل قطاع التعليم لو�ضع �رشاكتهم بناء على مبادئ الت�شارك
املتفق عليها عاملياً:
•امل�ساواة بني ال�رشكاء يف الت�شاور و�صنع القرارات.
•ال�شفافية بني ال�رشكاء.
•�أولية نهج التوجه الى النتائج يف العمل االن�ساين.
•امل�س�ؤولية بني ال�رشكاء لإجناز املهام املنوطة بهم.
•التكاملية بني القدرات و�أن�شطة القطاعات املحلية والدولية2.
تعديالت على الشروط المرجعية ()ToR
�سوف يتم تعديل هذه ال�رشوط ب�شكل دوري خا�صة اذا ُوجدت تغيريات جوهرية على �أر�ض الواقع.

ملحق رقم (87 )1

ملحق رقم ()2
استخدام القانون
التايل ،قائمة خمت�رصة من القانون الأردين ،وقانون حقوق الإن�سان ذات العالقة بالتعليم يف حاالت
الطوارئ يف الأردن.
يف الأردن ،ترتبط عملية التخطيط الرتبوي وتنفيذها بال�سيا�سات والقوانني التعليمية الوطنية ومنها:
الد�ستور الأردين ل�سنة ( 1952املادة  ،)6وقانون التعليم رقم  3ل�سنة ( 1994املعدل بالقانون رقم 12
ل�سنة  ،)2008وقانون التعليم العايل رقم  6ل�سنة  ،1998والقانون الأردين حلقوق الأ�شخا�ص املعوقني
رقم  31ل�سنة ( 2007املادة  ،)4وقانون اخلدمة املدنية الأردين رقم  82ل�سنة (البنود التي حتمل الأرقام
“ ”0/68و “/142ب”)
ويتم تطبيق القانون الإن�ساين
ُيطبق القانون الدويل حلقوق الإن�سان يف الأوقات العادية و�أوقات الطوارئّ ،
خالل الأزمات واحلروب واالحتالل.
�أهم ال�ضمانات املقدمة للأطفال وال�شباب ب�ش�أن تعليمهم وحمايتهم ،هي اتفاقية الأمم املتحدة حلقوق الطفل
ويقرها اجلميع؛ ولذلك فهي �أداة قوية
( .)CRCوقد �صادق الأردن على هذه االتفاقية ،وهي وثيقة مهمة،
ّ
جدا ،وميكنك الرجوع �إليها واال�ستفادة من مبادئها.
ويجب عليك ب�شكل خا�ص متعن املواد اخلا�صة بالتعليم ،والتي حتمل الأرقام ( 28و  ،)29واملواد اخلا�صة
بالأطفال الالجئني (مادة رقم  ،)22والأطفال الأيتام (املواد  9و  )10والأطفال يف حاالت الطوارئ
(املواد  38و  ،)39والأطفال املعر�ضني للعنف (مادة رقم  ،)19وعدم التمييز والأقليات (املواد  2و )13
أي�ضا على االتفاقيات الدولية الأخرى اخلا�صة بحقوق الإن�سان ،والتي ت�شتمل على مواد
و�صادق الأردن � ً
تتعلق بالتعليم ومنها :االتفاقيـة الدولية للحقوق املدنية وال�سيا�سية (املواد  ،)14 ،13 ،2واتفاقية �إزالة كل
�أ�شكال التمييز �ضد الن�ساء (املادة  ،)10واتفاقية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة (املادة .)24
مل ي�صادق الأردن على اتفاقيـة الأمم املتحدة اخلا�صة بو�ضع الالجئني ،ومع ذلك ف�إن مبادئها الرئي�سة،
ومنها على �سبيل املثال يف جمال التعليم املادة رقم ( )22التي ما تزال مطبقة ب�سبب ما ُيعرف “بالقانون
عامليا على الرغم من عدم امل�صادقة عليها
تدريجيا ،ت�شكل
العريف” بحيث �أ�صبحت بع�ض القوانني
معيارا ً
ً
ً
من ِقبل اجلميع .ومع ذلك ،فقد وقع الأردن ومفو�ضية الأمم املتحدة ال�سامية لالجئني على مذكرة تفاهم
تق�ضي مبنح جميع الالجئني حقوق التعليم نف�سها التي يح�صل عليها الأردنيون.
ترتكز املبادئ التوجيهية للنزوح الداخلي على القانون العريف ،وقانون حقوق الإن�سان ،وت�صف ب�شكل
وا�ضح حقوق النا�س الذين ت�رشدوا ،و�أقاموا يف الأردن ب�سبب وقوع حاالت طارئة �أو كوارث طبيعية.
انظر ب�شكل خا�ص املبد�أ رقم  23عن التعليم.
املعيار لوكالة الأونروا لالجئني الفل�سطينيني من عام .1948
�شمل الإطار الإر�شادي
َ

يلتزم الأردن باتفاقية جنيف الرابعة ب�ش�أن حماية املدنيني يف وقت احلرب واالحتالل.

يجب على جميع الأطراف الع�سكرية واملدنية داخل الأردن وحوله الإملام والتقيد ب�أدلة لو�سينز ()Lucens
الإر�شادية من �أجل حماية املدار�س واجلامعات ،وعدم ا�ستخدامها خالل ال�رصاعات امل�سلحة.
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ملحق رقم ()3
الحد األدنى من معايير حماية الطفل في األردن ،المعيار  20في التعليم وحماية
الطفولة.
مجموعة عمل قطاع التعليم –  ESWGاألردن -متوز 2014

منذ بداية الأزمة د�أب �رشكاء جمموعة قطاع التعليم على تقدمي امل�ساعدات التعليمية الطارئة للأطفال
ال�سوريني املعر�ضني للخطر .وقد �ضمنت منظمة اليوني�سف ،الى جانب وزارة الرتبية والتعليم ،ا�ستفادة
الأطفال ال�سوريني وح�صولهم على التعليم املجاين يف املدار�س احلكومية بغ�ض النظر عن حالتهم �أو توفر
الوثائق الر�سمية لديهم .فقد ح�صل الأطفال ال�سوريون الالجئون على تعليم جماين من ال�صف ()11-1
خالل ال�سنة الدرا�سية .2014-2013
يحظر ا�ستخدام العقاب البدين يف املدار�س من قبل املوظفني واملعلمني وفق ًا لتعليمات نظام اخلدمة املدنية
رقم ( .)82وقد �أطلقت وزارة الرتبية والتعليم بالتعاون مع اليوني�سف حملة مع ًا نحو بيئة مدر�سية �آمنة للحد
من انت�شار العنف يف املدار�س عام  .2009ت�شجع هذه احلملة ا�ستخدام �أ�ساليب ت�أديبية جديدة يف املدار�س،
وتدعو الى �إنهاء التهاون املجتمعي مع العنف ،وتدعم ن�رش هذه الر�سائل عرب و�سائل االعالم يف كافة �أنحاء
اململكة .وتهدف هذه املبادرة الى تغيري التفكري حول االن�ضباط والبيئة املدر�سية؛ وتعمل كذلك على جعل
املعلمني مدركني حلقوقهم وواجباتهم وم�س�ؤولني عن ت�رصفاتهم.
ت�شمل اجراءات الت�شغيل القيا�سية امل�شرتكة بني الوكاالت للوقاية من واال�ستجابة للعنف املبني على النوع
وحماية الطفولة يف الأردن 1م�سارات الإحالة للأطفال خارج مقاعد الدرا�سة ،والعنف �ضد الأطفال على
ال عن املعلومات حوال اخلدمات التعليمية ( التعليم النظامي وغري النظامي وغري
مقاعد الدرا�سة ،ف�ض ً
الر�سمي).
ا�ضافة الى ذلك ،فقد و�ضعت املجموعة الفرعية حلماية الطفولة مع املجموعة الفرعية للعنف املبني على
النوع  10ر�سائل م�شرتكة بني الوكاالت للأطفال والأهايل واملجتمعات وت�شمل ر�سائل عن كيفية تقدمي
حماية �أف�ضل للأطفال والبالغني من الأذى ومن خمتلف �أنواع العنف.2
ويرمي هذا التوجيه يف التعليم وحماية الطفولة فقط الى توفري معلومات �أ�سا�سية عن الراوبط بني التعليم
وحماية الطفولة .للح�صول على توجيهات متعمقة �أكرث يف توفري التعليم يف حاالت الطوارئ وروابطها
وكذلك التعاون مع قطاع حماية الطفولة يرجى الرجوع الى املعايري الدنيا ( )INEEللتعليم والت�أهب
واال�ستجابة والتعايف.
المعيار :تنعك�س االهتمامات املتعلقة بحماية الطفولة يف التقييم والت�صميم واملراقبة وتقييم الربامج التعليمية.
وب�إمكان الأوالد والبنات من كافة الأعمار احل�صول على فر�ص تعليمية حممية و�آمنة ونوعية و�صديقة
للطفل ومرنة وذات �صلة يف بيئة حممية.

1 .1يف متوزعام  2013مت اطالق جمموعات العمل الفرعية واجراءات الت�شغيل القيا�سية ( )SOPحلماية الطفولة والعنف املبني على النوع حتت مظلة حماية الطفولة ()CP
والعنف املبني على النوع ( )GBVيف الأردن .وحالي ًا فان اجراءات الت�شغيل القيا�سية مطبقة من خالل تدريبات مو�سعة للجهات الدولية والوطنية يف خمتلف القطاعات.
 2 .2مت اطالق حملة زيادة الوعي حول العنف املبني على النوع وحماية الطفولة امل�شرتكة بني الوكاالت “�أماين” يف � 8آذار.

ملحق رقم (89 )3

االجراءات األساسية لكل من العاملين في مجال التعليم وحماية الطفل
1 .1ت�أكد عند �إعداد التقييم �أن تنعك�س كل من م�سائل التعليم وحماية الطفولة يف التقييم اخلا�ص بها.
وكذلك قم بتبادل النتائج مع �أع�ضاء جمموعات العمل ومناق�شة النتائج الرئي�سة واملوافقة على
التو�صيات.
2 .2النهج امل�شرتك من �أجل و�ضع الربجميات لليافعني وال�شباب

3

3 .3العمل امل�شرتك ل�ضمان ح�صول الأطفال ذوي االعاقة على خدمات التعليم ذات ال�صلة (مبا يف
ذلك تقييم امكانية الو�صول واعداد ال�رشكاء).
االجراءات األساسية للعاملين في مجال حماية الطفولة
4 .4تدريب �رشكاء التعليم 4على برنامج الإحالة حلماية الطفل والعنف املبني على النوع االجتماعي؛
بحيث يتمكنون من �إحالة الأطفال ممن هم بحاجة خلدمات احلماية �إلى العاملني يف حماية الطفولة
ب�رسعة وبكفاءة.
5 .5دعم العاملني يف التعليم يف اعتماد مدونة �سلوك للمعلمني واملوظفني العاملني يف جمال التعليم
وكذلك �ضمان توقيع كافة املعلمني واملوظفني عليه.
6 .6العمل مع العاملني يف جمال التعليم لدمج الر�سائل الرئي�سة حلماية الطفولة مع ن�شاطات وبرامج
التعليم.
7 .7و�صول الطلبة ال�سوريني الى املدار�س احلكومية (امل�سافة و�سالمة الفتيات) من خالل االعداد
وتقدمي اخلدمات.
االجراءات األساسية للعاملين في مجال التعليم
1 .1م�شاركة �آليات الإحالة املتعلقة بالتعليم مع العاملني يف جمال حماية الطفولة (اعداد وا�ستخدام نظام
الإحالة جنب ًا �إلى جنب مع العاملني يف جمال حماية الطفولة ،بالتايل فان الأطفال خارج مقاعد
الدرا�سة يتلقون امل�ساعدة ب�رسعة للح�صول على التعليم املطلوب).
2 .2التن�سيق مع العاملني يف جمال احلماية للت�أكد من �أن املعلومات حول التعليم مف�صلة بح�سب اجلن�س
والعمر والعجز لغايات ت�سهيل تدخالت احلماية.
3 .3العمل مع العاملني يف جمال احلماية لدمج الر�سائل التعليمية الأ�سا�سية يف �أن�شطة وبرامج حماية
الطفولة.
4 .4العمل مع العاملني يف حماية الطفولة من �أجل التنظيم ال�رسيع للم�ساحات ال�صديقة للطفل �أو
م�ساحات التعلم امل�ؤقتة والت�أكد من اكتمالها وعدم التناف�س مع الربامج القائمة �أو املخطط لها (ميكن
الرجوع �إلى املعيار .)17
�5 .5إعداد حملة حل�صول اجلميع على فر�ص التعليم ت�شمل �إزالة احلواجز التي حتول دون االلتحاق
والبقاء يف املدر�سة مثل عدم وجود وثائق �أو غريها من املتطلبات.
6 .6الت�أكد �أن م�سائل حماية الطفولة م�أخوذة بعني االعتبارعند التخطيط لال�ستجابة للتعليم ،مثل
(الو�صول �إلى التعليم ،وعدم وجود عنف يف املدار�س ،وجودة التعليم والتعلم ،ومدونة لقواعد
3 .3التعريفات الدولية املراهقني ( )18-13وال�شباب (.)24-19
�4 .4ضمن م�رشوع ( )SOPامل�شرتك بني الوكاالت يتم التح�ضري لتدريب خا�ص ملر�شدي (ومعلمي) وزارة الرتبية والتعليم على حماية الطفولة والعنف املبني على النوع .ا�ضافة
الى ذلك �سيكون هناك تدريب خا�ص لأع�ضاء  ESWGعلى اجراءات الت�شغيل القيا�سية (.)SOP
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ال�سلوك ،ومرافق �صحية منف�صلة ،وامل�ساواة يف احل�صول على اخلدمات لكال اجلن�سني).
7 .7رفع م�ستوى معرفة وممار�سات املعلمني الإيجابية لل�ضبط والت�أديب ،والإنهاء الفوري جلميع
�أ�شكال العقاب البدين وغريه من العقوبات القا�سية واملهينة.
8 .8الت�أكد �أن العاملني يف جمال التعليم قد مت تعيينهم وتدريبهم على مدونة ال�سلوك وغريها من
ال�سيا�سات الأخرى التي تغطي حماية الطفولة.
مالحظات ارشادية
1 .1المرونة والمالءمة والجودة :املرونة يف و�ضع التعليم �أمر �رضوري من �أجل تلبية احتياجات
احلماية للطالب واملعلمني .يجب �أن يتم تكييف و�سائل �إي�صال احلاجات التعليمية من �أجل تلبية
احتياجات كل طفل يف �سياقه (على �سبيل املثال :العمر واجلن�س والعجز) .قد تت�ضمن هذ العملية
تغيري ًا يف جدول احل�ص�ص واجلدول ال�سنوي من �أجل تلبية احتياجات جمموعة معينة من
املتعلمني ،وتنظيم م�ساحات الغرف ال�صفية لتعزيز التفاعل والدرا�سة الذاتية والتعلم عن بعد
والتعليم املت�سارع �أو �أية و�سائل �أخرى للتعلم ذات �صلة ووفق ًا لل�سياق .يجب �أن يتم جعل اخليار
بني الغرف ال�صفية امل�ؤقتة والدائمة ومرافق التعليم ،بناء على معايريمثل احللول التي تتعامل
مع الالجئني وامل�رشدين داخلي ًا واله�شا�شة املحتملة للمن�ش�آت امل�ؤقتة .انظر �أي�ض ًا املعايري الدنيا لل
 INEEجمال التعليم والتعلم.
2 .2االدارة :يو�صى بالتنازل عن تقدمي الوثائق املطلوبة عادة عند دخول املدر�سة (مثل �شهادة امليالد)
عند امتام العملية بال�رشاكة مع ال�سلطات املعنية ومنظمات التعليم واجلماعات املحلية .يجب �أن
ي�ضمن التن�سيق �أن العملية وا�ضحة و�أن يت�أكد �أنه مت التعرف على التغيريات املقرتحة وو�ضعها يف
حيز التنفيذ با�ستمرار يف الدولة امل�ضيفة والدولة املن�ش�أ على كافة امل�ستويات .انظر املعايري الدنيا
 INEEجمال  2الو�صول وبيئة التعلم.
3 .3المساواة :غياب امل�ساواة يف التعليم ي�سبب الأذى .الأمثلة العملية امل�ستخدمة يف التطرق ملوا�ضيع
امل�ساواة يف النظام التعليمي والذي يلم�س الإطار العام يف ر�سم ال�سيا�سات والربامج التعليمية مما
ينعك�س على تقلي�ص ر�ؤيتهم للمنهاج وتوفري مدر�سني وكادر تعليمي ملم ب�أ�ساليب التعليم التي
تتمحور حول الطفل من �أجل تطوير التحمل واالعتماد على الذات لديه .انظر �أي�ض ًا املعايري الدنيا
لل  INEEاملجال  5-4-3والق�ضايا املوا�ضيعية الرئي�سة.
4 .4المعلمون وغيرهم من العاملين في مجال التعليم :يجب �إدراج دعم املعلمني ورفاهيتهم ك�إجراء
احرتازي .وي�شمل دعم املعلمني تدريب املعلمني على حتديد احتياجات الأطفال وا�سرتاتيجيات
التعليم التي تتمحور حول الطفل والدعم النف�سي االجتماعي وتطبيق التعليم اجلامع و�سبل الت�أكد
�أن هناك طرق وا�ضحة للإبالغ عن الأمور املتعلقة باحلماية يف الغرف ال�صفية .يعتربحتديد حجم
ال�صف واحلد من التوقعات غري الواقعية عن املعلمني �أمر ًا حا�سم ًا للت�أكد �أن املعلمني حمميني �أي�ضا
ولي�سو فقط حامني .انظر �أي�ض ًا املعايري الدنيا  INEEجمال  4املعلمون وغريهم من العاملني يف
جمال التعليم .يف الأردن مت ادراج عن�رص النف�س اجتماعي يف تدريب املعلمني اجلدد.
ال بتهيئة املرافق
5 .5بيئات آمنة :امل�ساعدة على خلق بيئات حم�صنة وداعمة يف وحول التعليم� ،أو ً
التعليمية وثاني ًا بتعزيز �أنظمة حماية الطفل والدعم املجتمعي املوجودة �سابقاً .وتهئية البناء
والت�صميم واملحتوى وبناء مرافق التعليم التي حتمي وتقدم الدعم النف�سي االجتماعي .على �سبيل
املثال :يجب �أن ي�أخذ البناء بعني االعترب االطفال املتعلمني ذوي االعاقات وتنظيم االن�شطة وفق ًا
ال عن مرافق ال�رصف
حلجم ال�صف احلقيقي املحلي .ينبغي �أن توفر احلفر للنفايات ال�صلبة ف�ض ً
ال�صحي مثل احلفر االمت�صا�صية ومياه كافية لغايات النظافة ال�شخ�صية وحمامات نظيفة للذكور
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واالناث ميكن اغالقها من الداخل .انظر �أي�ض ًا املعايري الدنيا  INEEجمال  :2الو�صول والبيئة
التعلمية.
6 .6اإلساءة :قد يكون املعلمون والعاملون يف التعليم هم مرتكبو االعتداء واال�ستغالل �ضد االطفال.
وكذلك قد يرهبون الأطفال وقد يرتكب طفل اعتداء بحق طفل �آخر يف املدر�سة .يجب ادراج
تدابري للوقاية من والت�صدي للعنف مبا يف ذلك االبالغ وم�سارات االحالة والتدابري الالزمة
لتدريب املجتمعات (من خالل جمال�س الآباء واملعلمني و�شبكات حماية الطفل وغريها) على كيف
و�أين يكون املنع واالبالغ للرد على املعلم �أو الطفل املرتكب لالعتداء .انظر  SOPف�صل 5.2.2
العنف يف املدار�س.
7 .7تبادل الرسائل :تعترب الأن�شطة التعليمية طريقة هامة لي�س فقط يف نقل املعرفة االكادميية فح�سب
بل �أي�ض ًا يف نقل املعرفة العملية والوعي واملهارات احلياتية التي ت�ساعد الأطفال على حماية �أنف�سهم
و�أقرانهم �أي�ضاً .الأن�شطة والر�سائل الهامة التي ميكن ادراجها يف الأن�شطة التعليمية ت�شمل:

.8

-1

1احلد من املخاطر :مثل منع االنف�صال واحلد من خماطر الكوارث (ماذا نفعل اذا حدث
في�ضان �أو زلزال) والوقاية من الأخطار والإ�صابات( .انظر املقيا�س .)7

-2

2املهارات احلياتية :مثل كيف نتعامل مع ال�سلوكيات اخلطرة (مثل تعاطي املواد اخلطرة)
واملهارات غري العنيفة حلل النزاعات ومهارات االت�صال وغريها.

-3

3ر�سائل حماية الطفولة والعنف املبني على النوع امل�شرتكة بني الوكاالت والأطفال
والأهايل وت�شمل ر�سائل حول كيفية حماية الأطفال والبالغني ب�شكل �أف�ضل من الأذى
و�أنواع العنف املختلفة.

8تخفيف الحواجز في التعليم :العمل مع مقدمي الرعاية واملجتمعات على �ضمان تخطي العوائق
للأطفال الذين يذهبون الى املدر�سة .انظر �أي�ض ًا املعايري الدنيا  INEEجمال الو�صول والبيئة
التعلمية .واملعيار  :1االجراءات الأ�سا�سية لتمكني كل فرد من احل�صول على اجلودة وفر�ص
التعليم ذات ال�صلة.
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االبالغ

مؤشر المخرجات
املعيار  20منفذ من قبل جمموعات العمل الفرعية يف
احلماية و  ESWGوفق ًا خلطة العمل اخلا�صة.

نعم/ال

مؤشرات األداء المقترحة لحماية الطفولة والتعليم
 #عدد الأوالد والبنات الذين تعر�ضوا للعنف يف
املدار�س ( ُتدار احلاالت من قبل الأع�ضاء وتتم اال�ستجابة
لها مبا يف ذلك االحالة الى  PSSواخلدمات ال�صحية).
 #عدد جل�سات التوعية التي عقدت حول الر�سائل
امل�شرتكة والتي ت�ضم م�سائل كل من التعليم وحماية
الطفولة.
 #عدد الأوالد والبنات ذوي االحتياجات التعليمية
اخلا�صة الذين ح�صلوا على خدمات تعليمية ونف�س
اجتماعية.

االبالغ عن طريق ال�رشكاء يف جمال حماية
الطفولة
االبالغ عن طريق ال�رشكاء يف جمال حماية
الطفولة
االبالغ عن طريق ال�رشكاء يف جمال
التعليم.

التعريفات السياقية:
ُيقرتح �إ�ضافة مالحظات تف�صيلية حول اجلودة من احلد الأدنى ملعايري التعليم يف حاالت الطوارئ:
_http://www.unicef.org/violencestudy/pdf/min_standards_education
)emergencies.pdf (page81
جودة التعليم :تت�ضمن جودة التعليم العديد من العنا�رص ،مبا فيها دون ح�رص  )1بيئة تعلّمية �آمنة  )2معلمني
م�ؤهلني ومدربني تدريب َا جيد ًا وعلى دراية تامة باملادة التي يدر�سونها  )3مواد تعليمية وتعلّمية كافية.
� )4أ�ساليب ت�شاركية يف التعليم � )5أعداد طالب وم�ساحات معقولة لل�صفوف .تتناول جودة التعليم يف
حاالت الطوارئ املعقدة اال�سرتاتيجيات الالزمة لتوفري بيئة تعليمية ت�ساعد على التعايف؛ حيث يكون فيها
ال عن توفري
تركيز على الرتفيه ،واللعب ،والريا�ضة ،وعلى تطوير الأن�شطة الإبداعية ذات العالقة؛ ف�ض ً
الن�شاطات التعليمية القائمة على القراءة والكتابة واحل�ساب واملهارات احلياتية؛ الأمر الذي ميكّ ن املتعلمني
من حت�سني مهاراتهم املعرفية ،عالوة على الوقاية من الدخول يف حلقة من الغ�ضب وتدمري الذات على
امل�ستوى االجتماعي وعلى مدى الأجيال.
المراجع:
•جمموعة التعليم ( ،)2012حماية التعليم يف البلدان املت�أثرة بالنزاعات.
• )2012( INEEحقيبة التعليم وحماية الطفل.

• )2012( INEEاحلد الأدنى ملعايري التعليم :اجلهوزية ،واال�ستجابة ،والتعايف.
•اتفاقية حقوق الطفل (.)1989
•.www.ineesite.org

• اجراءات الت�شغيل القيا�سية يف حاالت الطوارئ للحد من واال�ستجابة للعنف املبني على النوع
االجتماعي  GBVوحلماية الطفل يف الأردن ( ،)2013الف�صل اخلام�س.

•الر�سائل الرئي�سية امل�شرتكة بني الوكاالت يف جمال حماية الطفل والعنف املبني على النوع
االجتماعي.
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وثيقة مجموعة مهام قطاع التعليم :مجموعة القواعد والتوجيهات التي ينبغي التقيد بها في ما يتعلق
بتوفير مساحات تعلمية مؤقتة وآمنة ()TPLS

قائمة التحقق من الحد االدنى لمعايير البيئة التعليمية االَمنة المؤقتة ( )TPLSsفي
المخيمات غير الرسمية – األردن
ما يجب فعله

ما ال يجب فعله

�ضمان عدالة وجودة الأن�شطة التعليمية

ال متنع �أي من �إمكانية اال�ستفادة من
الأن�شطة التعليمية ( ا�ستنادا �إلى اجلن�سية
�أو العرق �أو االعاقة �أو الدين �أو اجلن�س
�...إلخ)

التن�سيق مع احلكومة وقيادة جمموعة
عمل قطاع التعليم ( )ESWGوغريها من
املنظمات التي تنقذ الربامج التعليمية بكافة
�أنواعها وم�ستوياتها  ،و�ضمان التن�سيق
والتعاون بني القطاعاتوال �سيما تلك التي
تعنى بحماية الطفل  ،واملياه وال�رصف
ال�صحي والنظافة ( .)WASHوالتغذية

ال تنفذ �أبد ًا �أي خدمة تعليمية دون تن�سيق
ومبعزل عن اجلهات االخرى املعنية

�ضمان اال�ستفادة الق�صوى من املوارد
املحلية ( وخ�صو�ص ًا الب�رشية واملادية) من
خالل �إ�رشاك املجتمع ( الأطفال وال�شباب
والن�ساء والرجال) بجميع م�ستويات دورة
الربنامج.

ال تقلل �أبد ًا من القدرات و املوارد املحلية ،
�أو تتعامل مع املجتمع كجهة م�ستفيدة فقط

يجب االخذ بعني االعتبار املوارد و
القدرات واملمار�سات املحلية التقليدية
ون�أطري املعلومات عند �إجراء تقييم �رسيع.

ال تبالغ يف تنميق املعلومات التي مت جمعها
خالل التقييم ال�رسيع.

�ضمان توزيع البيئات التعليمية االَمنة
امل�ؤقتة ( ) TPLSsب�شكل مالئم جغرافيا
لت�شمل اجلميع وي�سهل الو�صول �إليها و
تكون مالئمة �إليهم ( ج�سدي ًا و ثقافي ًا وتنموي ًا
 ،وتوفر م�ساحات كافية للمجموعات
ال�صغرية للقيام ب�أن�شطة خمتلفة يف وقت
واحد )

ال تن�شئ البيئات التعليمية االَمنة امل�ؤقتة
( )TPLSsب�شكل متقارب من بع�ضها
البع�ض �أو بعيدة عن املجتمع الذي ينبغي
�أن تخدمه.
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الت�أكد من تلبية الربنامج التعليمي
الحتياجات ال�سكان املت�رضرين  ،و�إعداده
وفقا الحتياجاتهم و ا�ستناد ًا ال�سرتاجتية
اال�ستجابة “ التي ال ت�سبب ال�رضر” .

ال ت�ستخدم �أبد ًا املواد التدري�سية  /التعليمية
التي مل يتم تطويرها �أو �إعدادها وفق ًا
الحتياجات ال�سكان املت�رضرين.

ت�أكد من مدى حماية و�أمان الطريق
امل�ستخدم للو�صول �إلى البيئة التعليمية
االَمنة امل�ؤقتة ( ، ) TPLSsومن �أنه مت
توفري بيئة مالئمة للأطفال وفقا للثقافة
املحلية وحمرماتها و�أعرافها .

ال تن�سى مبادئ ال�سالمة والأمن للجميع ،
وخا�صة للأطفال  ،عند التخطيط لأي من
اخلدمات .

ت�أكد من معرفة املجتمع بنوع اخلدمات
ومدتها وبوجود ا�سرتاتيجية وا�ضحة
لإنهائها.

ال ت�ضخم ابد ًا توقعات املجتمع مبنحه وعود َا
كاذبة

ن�أكد من �أن توقيت الأن�شطة وطبيعتها
تتوافق مع الروتني اليومي للأطفال و
عائالتهم

ال ينبغي �أن تتعار�ض طبيعة الأن�شطة
وتوقيتها مع الروتني اليومي للمجتمع.

احر�ص على توفري جل�سات �أو �أن�شطة
منف�صلة للبيئات التعليمية االَمنة امل�ؤقتة
( ) TPLSsوفقا للفئات العمرية و اجلن�س
(�إن لزم الأمر)
توفري ما يلزم من مواد للبيئات التعليمية
االَمنة امل�ؤقتة ( ) TPLSsوفق ًا لبنود القائمة
املوحودة بحيث ت�شمل املواد الرتفيهية
والتعليمية والقرطا�سية كافة جلميع الطالب
.

ال توفر مود ًا غري �رضورية و ذات تقنية
عالية مل تذكر �ضمن القائمة املوحودة .

توفري �إ�رشاف داعم وم�ستمر يراعي نوع
اجلن�س من خالل �إ�رشاك اخلرباء املحليني
واملجتمع املحلي واتباع نظام فعال للمتابعة.

ال تتقم�ص دور “ال�رشطي” � ،أمنا يتوجب
عليك تقدمي الإ�رشاف الداعم الذي من
�ش�أنه �أن ميكن من وجود بيئة منا�سبة للتعليم
والتعلم

املتابعة وجمع البيانات ب�شكل �شهري
(�أي يجب �أن تف�صل بيانات الطالب وفق ًا
ملعدالت االلتحاق واحل�ضور والت�رسب)
وم�شاركتها مع �أ�صحاب العالقة

ال ينبغي �أن تتجاوز مهام املتابعة وجمع
البيانات امل�ؤ�رشات املحددة م�سبق ًا  ،وكما
يجب �أن يتم جمعها بتطفل و�/أو ب�شكل
ي�رصف انتباه الأطفال عن بيئة التعلم.

�أن يتم ا�ستخدام البيانات املتوفرة ب�شتى
الطرق لأغرا�ض التخطيط واتخاذ القرار
يف التدخالت امل�ستقبلية

ال جتمع بينات �أكرث من املطلوب �أو �أن
جتمع بيانات وال ت�ستخدمها
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احلفاظ على ن�سبة عدد الطالب للمعلمني /
املي�رسين وفقا املعايري املحلية حيثما �أمكن

ال ت�ستنزف القدرات الب�رشية والبيئية ب�شكل
يتخطى املعايري املحلية

�إزالة كافة العوائق وعلى جميع امل�ستويات
(ال�سيا�سية و الربامج و التنفيذ) والني حتد
من �إمكانية الو�صول �إلى البيئة التعليمية
االَمنة امل�ؤقتة

ال تخطط لأي ن�شاط دون ا�ست�شارة
املجتمعات املحلية

حر�صا على ا�ستمرارية التطور املهني
 ،تاكد من ح�صول جميع املعلمني /
املي�رسين على التدريب املالئم من حيث
ال�سياق وعلى التوجيه ب�شكل منتظم  .و
ت�أكد من فهم جميع املوظفني مبادئ عمل
البيئات التعليمية االَمنة امل�ؤقتة ()TPLSs
والتزامهم بها .

ال ت�رشك املدربني غري املعنني وت�ستخدم
املواد غري الالزمة ثم تهملمهم بعد �إمتام
التدريب.

احر�ص دائما على تطوير اَليات �شفافية
و�سهلة اال�ستخدام لن�رش املعلومات بطريقة
منتظمة ووا�ضحة وللمعنيني فقط .

ال يجب �أن تكون املعلومات زخمة و�شديدة
التكرار،ويجب م�شاركتها مع الأفراد /
اجلماعات لغايات حمددة م�سبقة وذات
�صلة.

ميكن اعتبار البيئات التعليمية االَمنة امل�ؤقتة
على �أنها “مدخل” لتقدمي خدمات اخرى
ذات فائدة ( مثال  :الفحو�صات ال�صحية،
مقيا�س التوتر املح�سو�س ( ،)PSSحماية
الطفل �...إلخ) و التي ميكن تقدميها
بطريقة ت�شاورية مع الأطفال و �أولياء
�أمورهم .

ال تنظر �إلى البيئات التعليمية االَمنة امل�ؤقتة
على �أنها مكان منعزل و �/أو تن�سى �أنها قد
تكون بيئة اَمنة و “ مدخل” لتقدمي خدمات
اخرى بعد احل�صول على موافقة الأطفال
و�أبائهم ( مثال  :الفحو�صات ال�صحية
،مقيا�س التوتر املح�سو�س (، )PSSحماية
الطفل �...إلخ)

 96الأردن احلد الأدنى ملعايري التعليم يف حاالت الطوارئ
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مالحظة إرشادية :كيفية المساعدة في الوصول إلى المدرسة ،والحركة ،والتنقل
ملزيد من املعلومات يرجى زيارة املوقع التايل:
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=9001
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