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 www.ineesite.org ملزيٍد من املعلومات حول اآليني، قْم زيارة املوقع اإللكتروني التالي
ملزيٍد من املعلومات حول احلد األدنى ملعايير اآليني، قْم بزيارة املوقع االلكتروني التالي:
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www.ineesite.org/toolkit
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الفلسطينية احملتلة بدعم من األمانة العامة لآليني.
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بيت حنينا

القدس الشرقية

اآليني ومجموعة التعليم التابعة لألرض  الفلسطينية احملتلة © 2013
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بأي طريقة لألغراض التعليمية. للنسخ في ظروف أخرى أو إلعادة استخدامها في مطبوعات 
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ُشكر وتقدير

لقد متَّ وضع هذه الوثيقة من ِقَبل وملمثلني عن وزارة التربية والتعليم العالي، مديري املدارس، املعلمني،  
املرشدين التربويني، واملنظمات غير احلكومية وممثلي األمم املتحدة الذين يعملون في األرض  الفلسطينية 

احملتلة. وقد أعطى املشاركون في العملية التشاورية وقتاً وجهداً هائلني. نشكر األشخاص التالية 
أسماءهم على وقتهم والتزامهم من أجل توفير فرص تعليمية لألطفال والشباب املتأثرين بحاالت الطوارئ 

في األرض  الفلسطينية احملتلة:

بالل احلمايدة )اليونسكو(، منى زقوت )مدربة اآليني(، أمين قويدر )جمعية انقاذ املستقبل الشبابي(، مريانا 
شموكي )منسقة مجموعة التعليم(، إميي كابيت )ميسرة ومحررة ورشة عمل اآليني(، قسطنطني وترز 
)موظف تنسيق مجموعة التعليم(، محمد عبد الهادي )األونروا(، حامت شحادة )مدرب اآليني، وزارة التربية 

والتعليم العالي(، حسان الشريف )وزارة التربية والتعليم العالي(، محمد اسليم )معّلم في مدرسة عوني 
احلرتاني األساسية للبنني(، عبداهلل املنامة )مدير في مدرسة شهداء الشجاعية الثانوية للبنني(، جهاد 

حسان )مدرب اآليني، وزارة التربية والتعليم العالي(، إميان عبيد )التعليم العام، وزارة التربية والتعليم 
العالي(، أحمد احلواجري )مدير عام اإلرشاد والتربية اخلاصة، وزارة التربية والتعليم العالي(، خالد أبو فادة، رمي 

أبو جابر )أخصائية تعليم(، أمين نصراهلل، محمد جواد الرباية )مدرب اآليني، وزارة التربية والتعليم العالي(، 
عزة وادي )معّلمة في مدرسة شهداء خزاعة الثانوية للبنات(، كرم الشنطي )اجمللس الوطني لتعليم 

املعلمني(، أحمد جودة، لولو رحيم )مؤسسة انقاذ الطفل(، أمل جودة )مدربة اآليني، جامعة األقصى(، ماهر 
عبداهلل )مؤسسة انقاذ الطفل(، عيشة أبو شقفة )مدربة اآليني(، ابتسام أبو شّمالة )اليونيسيف(، ندين 

فارس )ميرسي كور(، أنوار البراوي )مساعدة نائب وزير التربية والتعليم، وزارة التربية والتعليم العالي(، 
محمد وفائي احللو )مدرب اآليني، اجلامعة اإلسالمية(، عماد احلديدي )مدرب اآليني(، أنوار أحمد )مدربة اآليني، 
وزارة التربية والتعليم العالي(، عبير الشرافا )مدربة اآليني، وزارة التربية والتعليم العالي(، لينا طه )اإلغاثة 

اإلسالمية(، إبراهيم عاشور )جمعية إنقاذ املستقبل الشبابي(، أندرس إسبانا )الهيئة العامة لإلسكان(، زياد 
ثابت )عميد كلية العلوم والتكنولوجيا(، محبوبة شعت )مديرة مدرسة دالية الكرمل األساسية(، سامر 

جميل زايد )وزارة التربية والتعليم العالي، املشورة(، ناديا عمران عمر )وزارة التربية والتعليم العالي، املشورة(، 
ُعريب نافذ عبدو )وزارة التربية والتعليم العالي، املشورة(، نهلة رشيد يونس )وزارة التربية والتعليم العالي، 
املشورة(، أحمد محمد قيطاني )وزارة التربية والتعليم العالي، املشورة(، حسني محمد صالح )وزارة التربية 
والتعليم العالي، املشورة(، ختام محمد علي زيات )وزارة التربية والتعليم العالي، املشورة(، إحسان سعيد 
كايد سرهان )وزارة التربية والتعليم العالي، املشورة(، حمدان فهد رويسات )وزارة التربية والتعليم العالي، 

املشورة(، إبراهيم زياد عبدات )وزارة التربية والتعليم العالي، املشورة(، دالل بدوي مساملة )وزارة التربية 
والتعليم العالي، املشورة(، ندى أبو كويك )وزارة التربية والتعليم العالي، املشورة(، عايد خليل حوشيه 
)وزارة التربية والتعليم العالي، املشورة(، صفا سعود إسماعيل القوت )وزارة التربية والتعليم العالي، 

املشورة(، أريج عبداهلل مصلح )وزارة التربية والتعليم العالي، املشورة(، سميرة محمد زيد )وزارة التربية 
والتعليم العالي، املشورة(، عبير محمد صباح )وزارة التربية والتعليم العالي، املشورة(، وائل حسن أحمد 

اوكلي )وزارة التربية والتعليم العالي، املشورة(، روحي خليل أبو فارة )وزارة التربية والتعليم العالي، املشورة(، 
سمير حسني عمران )وزارة التربية والتعليم العالي، املشورة(، هنادي أبو طاقة )اليونيسف(، محمد يوسف 

)اليونيسف(،  محمد ناصر )اجمللس الوطني لتعليم املعلمني(، كلثوم عودة اهلل )اجمللس الوطني لتعليم 
املعلمني(، فاليريا مورو )التعاون الدولي(، هديل خنوف )احلق في اللعب(، مرام عالم )احلق في اللعب(، سعادة 

إبراهيم سالمة )وزارة التربية والتعليم العالي، املشورة(، مي نصراوي )مؤسسة إنقاذ الطفل(، هشام عكاوي 
)جلنة اإلنقاذ الدولية(، مارينا باترير )اليونيسكو(، منير كرامة )األونروا / جامعة البوليتكنك - فلسطني(. 
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7 مقدمة

مقدمة

احلد األدنى للمعايير من اآليني 

إنَّ احلد األدنى ملعايير التعليم من اآليني: اجلهوزية، اإلستجابة و التعافي هي األداة العاملية الوحيدة 
التي توّضح احلد األدنى من مستوى اجلودة التعليمية والوصول في حاالت الطوارئ  وصوال الى 

مرحلة التعافي والتنمية. إنَّ الهدف من احلد األدنى للمعايير من اآليني هو:
تعزيز نوعية  اجلهوزية واالستجابة و التعافي في مجال التعليم.

زيادة فرص احلصول على فرص تعليمية آمنة وذات الصلة جلميع املتعلمني بغض النظر عن العمر أو 
اجلنس أو القدرات.

باإلضافة إلى ضمان املساءلة والتنسيق القوي في توفير التعليم في حاالت الطوارئ  وصوال ألى 
مرحلة التعافي.

لقد متَّ إشراك ممارسي التعليم في األرض  الفلسطينية احملتلة في تطوير هذه األداة العاملية. 
باإلضافة إلى ذلك، فإنَّ اجلهات الفلسطينية الفاعلة في التعليم وممثلي احلكومات وممثلي 

املنظمات غير احلكومية قد أعادوا النظر في الترجمة العربية لطبعات عامي 2004 و 2010.

سياق األرض  الفلسطينية احملتلة

إنَّ سياق األرض  الفلسطينية احملتلة هو واحد من النزاعات الذي طال أمده. تنقسم الدولة إلى 
مت األرض، مت أيضاً جتزئة نظام  منطقتني غير متجاورتني: الضفة الغربية وقطاع غزة. فكما تقسَّ
التعليم. فإنَّ هناك ثالثة مزودين رئيسيني للتعليم: وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، 

وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني )األونروا(، والنظام املدرسي اخلاص. 
باإلضافة إلى ذلك، يوجد في القدس الشرقية  خمسة مزودين رئيسيني، هم: الوقف، األونروا، 

سخنني، املدارس اخلاصة، واملدارس التي تقع في إطار بلدية القدس اإلسرائيلية.

يتأثر التعليم بتلف وتدمير املدارس واملمتلكات التعليمية، والقيود املفروضة على احلركة، والقيود 
املفروضة على املباني املدرسية و وعلى احملافظة على البنية التحتية، التشريد، الضائقة النفسية، 

واعتقال واحتجاز األطفال والشباب. إنَّ املناطق التي يتأثر التعليم فيها بشكل ملحوظ تشمل 
غزة )وخاصة املناطق املقّيد الوصول إليها (، منطقة )ج( في الضفة الغربية )التي تسيطر عليها 

إسرائيل إدارياً وعسكرياً(، ومناطق التماس ,، والقدس الشرقية )مجموعة التعليم في األرض  
الفلسطينية احملتلة - إطار حتليل االحتياجات، 2012(.

إنَّ التحديات احملددة في التعليم، التي متَّت مواجهتها في السنوات األخيرة، عديدة ومتنوعة. وقد 
رت متيز العام 2012 بزيادة في األعمال العدائية بني غزة واسرائيل في تشرين الثاني 2012، والتي دمَّ
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286 مرفقاً تعليمياً )األمم املتحدة، حتديث عملية النداء املوحد، عام 2013، ص. 6(. لقد متَّ إصالح 
223 من هذه املرافق التعليمية )مجموعة التعليم التابعة لألرض  الفلسطينية احملتلة(  بفضل 
التنسيق القوي و اجلهوزية. وبالرغم من ذلك، ال تزال القيود املفروضة على مواد البناء التي تدخل 

غزة عقبة  وعائقا كبيرا وصعبا إلعادة تأهيل وبناء املدارس. عالوًة على ذلك، يتلقى ما يُقارب4,540  
طالب في 13 مدرسة التي تقع في املناطق املقّيد الوصول إليها في غزة تعليمهم في البيئات التي 

تشهد نشاطاً متكرراً من جانب اجليش اإلسرائيلي واجلماعات املسلحة الفلسطينية )مجموعة 
التعليم التابعة لألرض  الفلسطينية احملتلة - إطار حتليل االحتياجات، 2012، ص. 19(. في املقابل، 
فإنَّ الضفة الغربية تتميز بالقيود الشديدة املفروضة على احلصول على التعليم ونوعيته. يتلقى 
3000 طفل من 38 مدرسة في املنطقة )ج(  مبا في ذلك القدس الشرقية التعليم في املباني التي 
تقع حتت خطر الهدم بسبب عدم احلصول على تراخيص البناء )مجموعة التعليم التابعة لألرض  

الفلسطينية احملتلة - إطار حتليل االحتياجات، 2012، ص. 7(. باإلضافة إلى ذلك، شهد األطفال 
واملعلمني وهم في طريقهم إلى املدرسة في العديد من املناطق مضايقات على احلواجز العسكرية 
أو من ِقَبل املستوطنني اإلسرائيليني )مجموعة التعليم التابعة لألرض  الفلسطينية احملتلة - إطار 
حتليل االحتياجات، 2012، ص. 7(. وبالتالي، فإنَّ العنف والتهديدات املتكررة في كلٍّ من غزة والضفة 

الغربية يُؤّكد على احلاجة الستمرار التعليم في حاالت الطوارئ،  اجلهوزية، االستجابة،  التعافي، 
واحلد من مخاطر الكوارث.

تطويع احلد األدنى للمعايير من اآليني لألرض  الفلسطينية احملتلة

ألنَّ سياق كل بلد هو سياق فريد من نوعه، يجب أن يكون دليل احلد األدنى للمعايير من اآليني 
صاً لكي يكون ذات صلة بالواقع احمللي لبلٍد ما. في األرض الفلسطينية احملتلة،  ُمطوَّعاً أو ُمخصَّ

كان هناك التزاماً كبيراً وَجليَّاً في املشاركة في هذه العملية من جانب وزارة التربية والتعليم 
العالي واملنظمات غير احلكومية احمللية واألمم املتحدة والوكاالت الدولية. قبل عام 2012، كانت 

هناك العديد من الدورات التدريبية في األرض الفلسطينية احملتلة على احلد األدنى للمعايير من 
اآليني التي متَّ تنظيمها للتربويني. في آيار 2012، عقدت مجموعة التعليم في األرض الفلسطينية 

احملتلة، برئاسة اليونيسيف ومؤسسة إنقاذ الطفل، تدريباً ِل 50-60 شخصاً على احلد األدنى 
للمعايير من اآليني. إنَّ التدريب الذي انعقد في رام اهلل كان يهدف إلى تطوير قدرات التعليم 

في حاالت الطوارئ بني املوظفني الفنيني من وزارة التربية والتعليم العالي، ال سيما أولئك الذين 
يعملون على املستوى امليداني في املناطق األكثر ضعفاً، املنظمات غير احلكومية واملنظمات 

اجملتمعية )منظمات اجملتمع املدني( مبا في ذلك أعضاء اجملموعة واألعضاء من خارج اجملموعة على 
حدٍّ سواء، وكاالت األمم املتحدة مبا في ذلك األونروا واليونيسيف ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية 

ومنظمة اليونسكو، مجموعة حماية الطفولة وغيرها من جهات احلماية الفاعلة مبا فيهم 
أولئك من مجموعة احلماية ومجموعات احلضور الوقائية )مجموعات احلماية(،  مسؤولي التواصل 

لتنسيق الشؤون اإلنسانية في األرض الفلسطينية احملتلة، وغيرهم من التربويني وأصحاب  
العالقة. من بني األولويات التي متَّ حتديدها في ورشة العمل كان تخصيص احلد األدنى للمعايير من 

اآليني للسياق الفلسطيني، وذلك باستخدام عملية تشاورية من أسفل إلى أعلى. كانت ورش 
عمل التطويع عام 2013 في الضفة الغربية وقطاع غزة واحدة من األنشطة اخملطط لها ملتابعة
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هذه األولوية، وجلب وإحضار مجموعة واسعة من  اجلهات املعنية املشاركني في تخطيط البرامج 
وتنفيذها ومتابعتها للمساهمة في وثيقة ُمطوَّعة وموائمة.

عقدت مجموعة التعليم ووزارة التربية والتعليم العالي ورشتي عمل، والتي جرت كل منها على 
مدى يومني في رام اهلل والضفة الغربية ومدينة غزة. كانت تهدف ورشة العمل إلى:

  حتديث وانعاش املعرفة حول احلد األدنى للمعايير من اآليني.
  تطويع احلد األدنى للمعايير من اآليني لألرض  الفلسطينية احملتلة.

  وضع خطط عمل من أجل مأسسة املعايير املُطوَّعة في عمليات تنظيمية مؤسساتية 
ووطنية.

كانت املشاركة مفتوحة جلميع شركاء مجموعة التعليم، مبا في ذلك وزارة التربية والتعليم 
العالي، باإلضافة إلى  مجموعة حماية الطفولة. اشتمل املشاركون على ممثلي وزارة التربية 

والتعليم العالي، املعلمني، مديري املدارس و املرشدين التربويني، واملنظمات غير احلكومية، املنظمات 
الدولية غير احلكومية، ممثلي وكاالت األمم املتحدة. ُقِدَمت الوثيقة التي نتجت عن ورشة العمل 

إلى املشاركني في ورشة العمل، وزارة التربية والتعليم العالي، ومجموعة التعليم للوقوف على 
آرائهم املكتوبة حولها. للحصول على قائمة كاملة باألشخاص الذين ساهموا في وثيقة املعايير 

املُطوَّعة، يرجى االّطالع على قسم »شكر وتقدير« من هذا املنشور.

كيفية قراءة هذه الوثيقة

تتبع هذه الوثيقة تنظيم األداة العاملية للحد األدنى للمعايير من اآليني: اجملاالت اخلمسة ومعاييرها 
املترابطة )انظر اخلريطة في الصفحة 8(. يتضمن القسم لكل معيار نص احلد األدنى للمعايير 

األصلية من اآليني، ومن ثم التوجيه املُطوَّع على كيفية تفسير املعيار العاملي في سياق األرض  
الفلسطينية احملتلة. يتم تشجيع املستخدمني على الرجوع إلى األداة العاملية الكاملة للحد 

األدنى للمعايير من اآليني ملزيٍد من التفاصيل والتوجيهات بشأن تطبيق كل معيار.

ليس املقصود من هذه الوثيقة أن تكون دليالً شامالً للتعليم في حاالت الطوارئ، وإمنا هي دليل 
مرجعي عن احلد األدنى من معايير اجلودة واحلصول عليها، محددة لسياق األرض  الفلسطينية 

احملتلة. ميكن العثور على موارد شاملة عن التدريب والتنفيذ املتعلقة بالتعليم في حاالت الطوارئ 
)مبا في ذلك معلومات بشأن تعويض املعلمني، بناء مدارس أكثر أمناً، التعليم اجلامع الشامل، 

والتعليم الذي يُراعي حاالت النزاع، إلخ( على املوقع اإللكتروني اخلاص باآليني: www.ineesite.org و 
toolkit.ineesite.org

سيتم  مراجعة وحتديث هذه الوثيقة بشكل دوري من أجل ضمان أنها ال تزال ذات صلة بسياق 
األرض  الفلسطينية احملتلة. الرجاء إرسال أي مالحظات، ردود ِفعل أو اقتراحات من أجل التحسني 
إلى: مجموعة التعليم في األرض الفلسطينية احملتلة واألمانة العامة التابعة لآليني على املوقع 

MinimumStandards@ineesite.org :التالي



احلد األدنى ملعايير التعليم في األرض  الفلسطينية احملتّلة10

مزيداً من املوارد 

ملزيٍد من األدوات واملوارد العاملية ولإلنضمام إلى الشبكة املشتركة بني الوكاالت للتعليم في حاالت 
toolkit.(  وحقيبة أدوات اآليني )www.ineesite.org( الطوارئ، قْم بزيارة موقع اآليني اإللكتروني

)ineesite.org
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النطاق 1: املعايير األساسية
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املشاركة اجملتمعية

املعيار 1: املشاركة 

يُشارك أفراد اجملتمع بنشاط وشفافية ومن دون متييز في حتليل وتخطيط وتصميم 
وتنفيذ ورصد وتقييم استجابات التعليم.

ينبغي إشراك أفراد اجملتمع من اجملتمعات التعليمية على الصعيدين احمللي وعلى نطاق أوسع في 
استجابات التعليم، مبا في ذلك:

  موظفو وزارة التربية والتعليم العالي
  موظفو وزارات أخرى ذات الصلة )على سبيل املثال: 

وزارة الصحة، البلدية، الدفاع املدني السياسة، 
املسجد، الشؤون االجتماعية(.

  مدراء املدارس واملعلمني وغيرهم من موظفي التعليم.
  التالميذ )بنني وبنات(، مبا في ذلك ذوي االحتياجات 

اخلاصة
  اآلباء واألمهات

  موظفو املنظمات اجملتمعية احمللية
  ممثلو املنظمات غير احلكومية واملنظمات الدولية غير 

احلكومية ووكاالت األمم املتحدة والوكاالت املانحة
  كبار الشخصيات االجتماعية والسياسية

  ممثلي الدفاع املدني احمللي

لتشجيع مشاركة جميع الفئات، ينبغي اتخاذ اخلطوات التالية:
  ينبغي إيالء اهتمام خاص لضمان مشاركة األطفال والفتيات والنساء، وذوي االحتياجات اخلاصة، 

وأولئك الذين يعيشون في املناطق املهمشة.
  ال ينبغي منع أفراد اجملتمع من املشاركة ألي سبب من األسباب، مبا في ذلك األسباب االجتماعية 

واالقتصادية، التحيز السياسي، التمييز بني اجلنسني، الُعرف أو التقليد.

أفضل املمارسات املُقترحة:
  غرفة عمليات توائم  إشراك 

جميع أصحاب املصلحة.
  يُشارك املهنيني من مراكز 

البحوث والتحليل اإلحصائي، 
مثل اجلهاز املركزي لإلحصاء 
الفلسطيني لدعم التحليل.

  عقد اجتماعات دورية 
مع الطالب وأولياء األمور 

واملعلمني.
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  ئجب على التمويل أن يُعطي األولوية للمشاركة اجملتمعية وتطوير قدرات اجملتمع احمللي.
  ألن النقل واحلركة يعتبران حتدياً كبيراً، فإنه من املمكن أن يُشارك أعضاء اجملتمع من قبل وسائل 

مختلفة وتطوير أنظمة اتصاالت أفضل.

عالوًة على ذلك، يجب أن يتم حتديد وتنسيق أدوار ومسؤوليات هذه اجلهات املعنية اخملتلفة بشكٍل 
واضح، وذلك من أجل جتنب إزدواجية اجلهود. يجب أن تتماشى هذه األدوار مع خطط الوكالة 

واجملموعة ووزارة الطوارئ.

يجب على أعضاء اجملتمع املشاركة في جميع مراحل إعداد وتنفيذ املشروع، بدًء من التصميم إلى 
التقييم

  التحليل: يجب على أعضاء اجملتمع املشاركة في جمع البيانات وتقييم االحتياجات. وينبغي إيالء 
اهتمام خاص ملعاجلة حتفظات اجملتمع لتوفير املعلومات. ينبغي نشر النتائج بني  اجلهات املعنية.
  التصميم والتخطيط: يجب أن تُعطى األولوية للتدخالت في التشاور مع اجملتمع، وينبغي األخذ 

في االعتبار احلقوق والقيم االجتماعية، واحتياجات مختلف الفئات املستهدفة.
  التنفيذ والرصد: يجب على أعضاء اجملتمع املساعدة في حتديد الثغرات، ومراقبة فعالية البرامج، 

ويجب عليهم أن يشاركوا في اإلشراف واملتابعة.
  التقييم: يجب على أعضاء اجملتمع املساعدة في تطوير آليات املساءلة واملؤشرات. إنَّ التقييم 

هو تقييماً منهجياً ومنتظماً، ويتم مشاركة النتائج مع اجملتمعات احمللية.

أفضل املمارسات احلالية: 

الضفة الغربية
ترصد شبكة حماية الطفل، فرق الدعم النفسي، اللجان املدرسية، 

البرملانات الطالبية ومجالس أولياء األمور، وفرق احلماية الدولية انتهاكات 
حقوق اإلنسان ضد الطالب واملعلمني واملدارس.

غزة
يتم إنشاء جلان احلماية والسالمة احمللية واملدرسية في املناطق احلدودية 

والنقاط الساخنة األخرى. كما يتم أيضاً تنشيط جلان متثيل الالجئني 
احمللية واملراكز النسائية أثناء حاالت الطوارئ.

على صعيد األرض  
الفلسطينية احملتلة

تقوم مدارس األونروا بإشراك األطفال والشباب في مهارات التواصل 
الصحية وغير العنيفة، وحل النزاعات من خالل تعزيز تقنيات وساطة 

األقران.

على صعيد األرض  
الفلسطينية احملتلة

وجود خطط الطوارئ احملددة على صعيد األرض  الفلسطينية احملتلة وغزة
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املعيار 2: املوارد  

يتم حتديد موارد اجملتمع،  وحشدها، واستخدامها لتنفيذ فرص تعلم مناسبة 
للفئة العمرية.

قد تشتمل موارد اجملتمع على:
 املوظفني )مثل املثقفني والصحفيني واخلبراء(

  املهارات )مثل القدرات احمللية واستراتيجيات العمل احمللية اإليجابية(
  املواد )مثل املالية، املرافق(

يجب أن يتم تعبئة موارد اجملتمع في وقت مبكر من حاالت 
الطوارئ. ميكن أن يتم تيسير ذلك بواسطة لوازم التخزين 

املسبق والتأكد من أنها صاحلة وجاهزة حلاالت الطوارئ. 
باإلضافة إلى ذلك، ينبغي تدريب املتطوعني، ويجب أن 

يُطلب منهم اخلضوع للتجديدات واملتابعة بحيث يكونوا 
دائماً مستعدين ومؤهلني.

يجب أن يتم توحيد سجالت املوارد املُعبَّأة في قاعدة بيانات 
ويكون من املمكن الوصول إليها من ِقَبل جميع .

ينبغي إيالء اهتمام خاص لبناء القدرات واملوارد اجملتمعية 
في احلاالت التي تكون فيها ظروف )مثل اإلضرابات وحظر 

التجول، أو أنظمة تصريح مقيدة( تفرض قيود على 
املشاركة.

أفضل املمارسات املُقترحة:
  يتم إشراك أفراد اجملتمع 

لبناء وصيانة املرافق 
التعليمية.

  يتم إشراك أعضاء اجملتمع 
ذات الصلة لُيعّلموا بشكٍل 

غير رسمي على أساس 
تطوعي في أوقات إغالق / 

أزمة املدرسة.
  تُستخدم مساحات اجملتمع 

لتنفيذ فرص التعلم 
املناسبة للفئة العمرية.

للحصول على أدوات تساعدك في تطبيق هذه املعايير، راجع حقيبة 
www.ineesite.org/toolkit :أدوات اآليني على املوقع أ
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↵ املعايير األساسية   
↵ املوارد    
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التنسيق

املعيار 1: التنسيق 

إنَّ آليات التنسيق للتعليم موجودة وفي موضعها الصحيح وتدعم  اجلهات 
املعنية الذين يعملون لضمان  احلصول على جودة التعليم واستمراريته.

ينبغي أن يكون هناك مستويني من التنسيق لضمان 
الوصول ونوعية التعليم في حاالت الطوارئ. أوالً، ميكن 

تشكيل جلنة تنسيق في وزارة التربية والتعليم العالي، 
مبا في ذلك:

  مدير عام اإلرشاد والتربية اخلاصة
  مدير عام الصحة املدرسية

  مدير عام الشؤون املالية
  مدير عام املباني واملشاريع

  مدير عام املناهج الدراسية
  مدير عام التخطيط

  ممثلو املنظمات واجلمعيات األخرى حتت إشراف وزارة 
التربية والتعليم

  العاملني في مجال التعليم على مستوى املدرسة

ثانياً، ينبغي أن يكون هناك تنسيق بني وزارة التربية 
والتعليم العالي واجلهات املعنية األخرى التي تعمل 
لضمان احلصول على جودة التعليم واستمراريته، مبا 

في ذلك:
  وزارة التربية والتعليم

  الوزارات األخرى ذات الصلة )الصحة والشؤون 
االجتماعية والداخلية(

  اجلمعيات احمللية واملنظمات غير احلكومية
  اجلهات املانحة

  املنظمات غير احلكومية الدولية ووكاالت األمم املتحدة
  النوادي

  املؤسسات القائمة على اإلميان، وتشمل املساجد والكنائس

أفضل املمارسات املُقترحة:
  ينبغي تقسيم املهام بني 

اجلهات املعنية املناسبة. على 
سبيل املثال، ينبغي أن يتم 

التخطيط للطوارئ بالتعاون 
الوثيق مع وزارة التربية 

والتعليم العالي. وينبغي أن 
تكون الدعوة واملناصرة من 

مسؤولية الشركاء الدوليني 
واملنظمات غير احلكومية. 

قد يلعب الشركاء الدوليني 
أيضاً دوراً في توفير االستجابة 

حلاالت الطوارئ في املواقع 
التي يصعب على اجلهات 

الفلسطينية الوصول إليها 
)على سبيل املثال املناطق 

املُقّيد الوصول إليها، منطقة 
التماس، منطقة )ج(، القدس 

الشرقية، وما إلى ذلك(.
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  البلديات
  قادة اجملتمعات احمللية
  مجالس أولياء األمور

  الطالب وأسرهم
يجب أن يتم إشراك جميع هذه اجلهات املعنية في حتديد االحتياجات واألهداف، ويجب أن يكون 

التنسيق تنسيقاً موضوعياً غير حزبياً.

يجب على هيئة التنسيق داخل وزارة التربية والتعليم العالي تعيني األدوار واملسؤوليات لضمان 
عدم وجود أي تعارض أو ثغرات في تغطية جميع مستويات وأنواع التعليم، مبا في ذلك مرحلة 

الطفولة املبكرة، التعليم االبتدائي والثانوي، التعليم العالي والتعليم التقني واملهني للبالغني. 
باإلضافة إلى ذلك، ينبغي إيالء اهتمام خاص لضمان التنسيق في املواقع اجلغرافية التي هي أكثر 

صعوبة في الوصول إليها )مثل القدس أو اخلليل(. 

يجب أن تكون هيئة التنسيق مسؤولة عن األنشطة مبا في ذلك وضع خطط للطوارئ، االستجابة 
حلاالت الطوارئ، املناصرة، وحمالت الدعم التعليمية. ينبغي أن يحدث التنسيق جلميع مراحل تطوير 

املشروع من تقييم االحتياجات والتخطيط، وصوالً إلى تنفيذ ورصد وتقييم ومتابعة املشروع.

أفضل املمارسات احلالية: 

الضفة الغربية

مجموعة العمل لقطاع التعليم: ترأس وزارة التربية والتعليم العالي 
بالتعاون مع اليونسكو مجموعة العمل لقطاع التعليم، ويشمل اجلهات 
املانحة الرئيسية، وعادًة ممثل واحد عن منظمة غير حكومية، وكاالت األمم 
املتحدة وشخص ما ميثل مجموعة التعليم. إنَّ مجموعة العمل لقطاع 

التعليم ليس منتدى مفتوح وهو حالياً قيد اإلصالح من أجل جعله 
أكثر شمولية. يناقش الفريق العامل في قطاع التعليم جميع القضايا 

املتعلقة بالتعليم، مع التركيز على القضايا التنموية وإذا لزم األمر يأخذ 
بعني االعتبار القضايا اإلنسانية.

على صعيد األرض  
الفلسطينية احملتلة

خرائط قاعدة بيانات اجلهات الفاعلة »َمْن يفعل ماذا وأين« التابعة ملكتب 
تنسيق الشؤون اإلنسانية ُمشارَِكة في تقدمي التعليم من أجل ضمان 

التوزيع اجلغرافي الشامل للعمل في جميع مستويات التعليم.

على صعيد األرض  
الفلسطينية احملتلة

مجموعة التعليم: تقوم مجموعة التعليم بتنسيق االستجابات 
اإلنسانية في التعليم، ويشترك اليونيسيف ومؤسسة إنقاذ الطفل في 
رئاستها، وهي مفتوحة لوزارة التربية والتعليم العالي، وجميع املنظمات 
غير احلكومية  احمللية والدولية واملنظمات اجملتمعية، ووكاالت األمم املتحدة 

وغيرها من  اجلهات املعنية واملهتمني
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التحليل

املعيار 1: التقييم 

جترى عمليات تقييم التعليم في الوقت املناسب حلالة الطوارئ بطريقة  شمولية 
وشفافة وقائمة على املشاركة.

إنَّ التقييم في حاالت الطوارئ هو من مسؤولية 
مجموعة التعليم، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم 
العالي. ينبغي أن يحدث التقييم سواًء قبل أو مباشرة 
بعد حالة الطوارئ. يجب على عملية ما قبل التقييم 

أن تأخذ بعني االعتبار االحتياجات واملوارد املتاحة جلميع 
مراحل وأنواع التعليم، وجلميع الفئات.

لكي نضمن أن يحدث جمع البيانات في أعقاب حاالت 
الطوارئ في الوقت املناسب، يجب إعداد مناذج التقييم 

ُمسبقاً. ميكن أن تشمل هذه النماذج على منوذج متَّ 
وضعه من ِقَبل اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت. 
يجب تعيني موظفي جمع البيانات وتدريبهم وتهيأتهم 

مسبقاً، على استخدام هذه النماذج. ينبغي أيضاً أن 
تكون أنظمة اإلنذار املبكر في موضعها الصحيح، بناًء 

على التجارب السابقة، للتنبؤ بدرجة اخملاطرة.

يجب أن يكون هناك آليات تنسيق، على أساس خطط طوارئ مجموعة التعليم، التي حتدد 
السيناريوهات واألدوات لكي يتم ستخدامها في تقييم االحتياجات. هذا األمر من شأنه أن يضمن 
أن يحدث التقييم في جميع املواقع الضرورية وأن فرق جمع البيانات متلك املوارد، مثل وسائل النقل 

املناسبة، للوصول إلى جميع املواقع اجلغرافية. بالرغم من ذلك، يجب أن تكون التقييمات موحدة 
على املستوى الوطني، مع بعض األسئلة محددة السياق للمناطق اجلغرافية األكثر ُضعفاً )املناطق 

املُقّيد الوصول إليها، منطقة التماس، منطقة )ج(، القدس الشرقية ومناطق إطالق نار، منطقة 
)H2( في اخلليل التي هي حتت السيطرة اإلسرائيلية، وغيرها(.

يجب على اجلهات الفاعلة الدولية أن تتحمل املسؤولية في احلاالت التي يصعب فيها على األطراف 
الفلسطينية الوصول إلى مناطق معينة )على سبيل املثال بسبب نظام القيود على التراخيص

أفضل املمارسات املُقترحة:
  قد يتم تعيني غرفة عمليات 

حتى في حال حدوث طارئ 
إلدارة التقييم واالستجابة. 

قد تكون هذه الغرفة موجودة 
على سبيل املثال في مبنى األمم 

املتحدة، مع املوظفني الذين 
هم على اتصال مع قيادات 

اجملموعة ومسؤولو وزارة التربية 
والتعليم. بدالً من ذلك، ميكن أن 

تكون هذه الغرفة موجودة في 
وزارة مناسبة.
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 أو القيود املفروضة على السفر في املناطق املُقّيد الوصول إليها، منطقة التماس، منطقة )ج(، 
القدس الشرقية، مناطق إطالق نار، منطقة )H2( في اخلليل التي هي حتت السيطرة اإلسرائيلية، 

وغيرها(. ينبغي على هذه اجلهات الفاعلة الدولية أن تُنّسق بشكل وثيق مع وزارة التربية والتعليم 
العالي وتنشر املعلومات بشكل واضح في الوقت املناسب من أجل حتسني الشفافية. باإلضافة 

إلى ذلك، ينبغي إنشاء نظم اتصاالت فعالة للتغلب على الصعوبات في الوصول إلى هذه املناطق.

ينبغي أن يتم جمع املعلومات من جميع املصادر، مبا في ذلك:
  وزارة التربية والتعليم

  الوكاالت الدولية ووكاالت األمم املتحدة
  املدارس

  اجلامعات

في الوقت احلاضر، إنَّ وزارة التربية والتعليم العالي بصدد تطوير نظام معلوماتي إلدارة املدارس في 
كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، الذي يجب أن يُغذي التخطيط لتقدير املستقبل. يجب إدماج 

املعلومات التي مت جمعها في هذا النظام، وتخزينها بشكل مناسب، تنظيمها وَحوَسَبِتها لضمان 
الدقة في التخطيط للمستقبل. وينبغي التوفيق بني املعلومات غير املتناسقة. كما ويجب 

حتديثها بانتظام وأن تكون ُمتاحة جلميع َمْن هم بحاجٍة إليها. يجب أن تبقى املعلومات في شكل 
سهل االستخدام وميكن أن تبلغ البرمجة والتخطيط للطوارئ. ينبغي أن يكون هناك عمليات 

لتعميم املعلومات بني جميع أعضاء فرق التقييم والبرمجة.

أفضل املمارسات احلالية: 

غزة
نظم خدمة الرسائل القصيرة عن اإلنذار املبكر تسمح باالتصال 

واالستجابة السريعة في حاالت الطوارئ.

غزة

اجملموعة الفرعية للتعليم في غزة لديها استمارة تقييم موحدة استناداً 
إلى احلد األدنى للمعايير من اآليني، والتي كانت تستخدم على نطاق 
واسع من قبل أعضاء اجملموعة ووزارة التربية والتعليم العالي خالل 

عملية عمود الدفاع في نوفمبر تشرين الثاني 2012.

على صعيد األرض  
الفلسطينية احملتلة

مصفوفة املدارس املستضعفة التي متَّ إنشاؤها من ِقَبل مجموعة 
التعليم، قاعدة بيانات آلية الرصد واإلبالغ عن الهجمات املدرسية، 

نظام معلوماتي إلدارة املدارس ونظام املعلومات اجلغرافية في قطاع غزة 
والضفة الغربية على مستوى وزارة التربية والتعليم العالي.
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↵ حقيبة أدوات اآليني
↵ احلد األدنى ملعايير التعليم من اآليني  

↵ املعايير األساسية   
↵ التقييم    
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املعيار 2: استراتيجيات اإلستجابة 

تشمل استراتيجيات االستجابة للتعليم اجلامع وصفاً واضحاً للسياق، واحلواجز 
واملعوقات أمام احلق في التعليم واالستراتيجيات للتغلب على تلك احلواجز 

واملعوقات.

نظراً لطبيعة الصراع الطويلة، يجب أن يُرّكز الرد على كلٍّ من اإلغاثة الفورية، فضالً عن  التعافي 
املبكر، وينبغي أن يأخذ بعني االعتبار مزيداً من التدخالت التنموية.

ينبغي أن تستند استراتيجيات وآليات االستجابة على 
بيانات التقييم، ويجب أن يتم حتديث التقييم بانتظام 
وباستمرار طوال فترة االستجابة. ينبغي تصنيف هذه 

البيانات حسب النوع االجتماعي )اجلنس(. يجب على 
جميع الفئات املتضررة، مبا في ذلك األطفال والنساء 

وذوي االحتياجات اخلاصة، املشاركة في اإلشراف وحتليل 
وتقييم االستجابة.

يجب أن تكون االستجابات متسقة مع سياسات 
التعليم التابعة لوزارة التربية والتعليم العالي ويجب 
أن يتم تنفيذها في سياق التسهيالت واملوارد املتاحة. 

ينبغي تخصيص جزء من ميزانيات التعليم اخلاصة 
بوزارة التربية والتعليم العالي لتغطية االستجابة 

حلاالت الطوارئ.

يجب على االستجابات أن تُلّبي احتياجات جميع الفئات املتضررة، مع األخذ بعني االعتبار النوع 
االجتماعي، على جميع مستويات التعليم. وينبغي إيالء األولوية لتنمية املهارات احلياتية، على 

سبيل املثال، للتعامل مع املواد املتفجرة. ينبغي أن يتم متابعة جميع األنشطة. وميكن أيضاً أن يتم 
تنفيذ االستجابات والردود من خالل األنشطة الترفيهية الالمنهاجية، التي ينبغي أن تُعّزز ثقافة 

التعليم. ينبغي تعزيز نهج التشاركية املتمحورة حول الطفل.

يجب أن تكون جميع الردود متسقة مع تخصص املنظمة وأن تكون متماشية مع أدوار ومسؤوليات 
محددة في عملية التخطيط التي تقوم بها مجموعة التعليم.

يجب على االستجابات أن تُعالج احلواجز واملعوقات في التعليم التي تنتج عن حاالت الطوارئ. 
وتشتمل هذه احلواجز املعوقات على:

  العقبات املادية: نقاط التفتيش، اجلدار، واملناطق العسكرية / مناطق إطالق النار
  العنف: مبا في ذلك تدريبات اجلماعات العسكرية واملسلحة في املدرسة وبالقرب منها

أفضل املمارسات املُقترحة:
  ميزانيات التعليم لديها أجزاء 

وحصص مخصصة حتديداً 
لالستجابة حلاالت الطوارئ.

  أن يتم تنفيذ تدريب احلد من 
مخاطر الكوارث على مستوى 

اجملتمع ومستوى املدرسة، 
باإلضافة إلى التدريب على  

اجلهوزية.
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  العقبات السياسية: اإلضرابات، االحتجاجات، األسباب األمنية، واحتجاز األطفال
  املعرفة: عدم وجود إجراءات لضمان التعليم خالل حاالت الطوارئ ونقص في املعرفة بشأن 

التعليم في حاالت الطوارئ
  العقبات الثقافية: عدم املساواة بني اجلنسني والتمييز القائم على أساس النوع االجتماعي، 

الزواج املبكر، الصراعات / النزاعات األسرية 

ميكن أن تشتمل االستراتيجيات للتغلب على هذه  احلواجز واملعوقات ما يلي:

  توفير وجود ونقل وقائي إلى املناطق واملدارس التي يصعب الوصول إليها في املنطقة )ج(، 
القدس الشرقية، مناطق التماس، واملناطق املُقّيد الوصول إليها، إلخ. 

  الدعوة والتنسيق من أجل ضمان الوصول اآلمن للجهات الفاعلة اإلنسانية لكي تقوم بإجراء 
التقييمات، وتوفير واستجابة ونقل املوارد.

  توظيف املكاتب الدينية ووسائل اإلعالم واملنظمات غير احلكومية لتسهيل الوعي بالتعليم 
ولنشر ثقافة التسامح والسالم.

  املعلمني والهيئة التعليمية مدربة على التعامل مع التعليم في أوقات الطوارئ.
  خطة طوارئ واضحة تضمن الوصول إلى جميع الفئات في جميع األوقات. تطوير ونشر خطة 

الطوارئ هي أداة رئيسية للتغلب على كل احلواجز واملعوقات.

أفضل املمارسات احلالية: 

على صعيد األرض  
الفلسطينية احملتلة

لقد أدخلت مدارس األونروا التثقيف في مجال حقوق اإلنسان، وبرنامج 
تسوية النزاعات والتسامح. 

على صعيد األرض  
الفلسطينية احملتلة

يحظى مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية بفريق الوصول، الذي يساعد 
وكاالت األمم املتحدة واملنظمات غير احلكومية على الوصول إلى املناطق 
التي يصعب الوصول إليها ويدعو للوصول بشكل أفضل للعاملني في 

اجملال اإلنساني وللسلع.

للحصول على أدوات تساعدك في تطبيق هذه املعايير، راجع حقيبة 
www.ineesite.org/toolkit :أدوات اآليني على املوقع أ

↵ حقيبة أدوات اآليني
↵ احلد األدنى ملعايير التعليم من اآليني  

↵ املعايير األساسية   
↵ االستجابة    
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املعيار 3: الرصد / املراقبة 

يجري رصد/ مراقبة  دورية ألنشطة االستجابة للتعليم واالحتياجات التعليمية 
املتطورة للسكان  املتأثرين بها.

ينبغي رصد ومراقبة جميع أنشطة االستجابة للتعليم عن طريق الشركاء املنفذين، مبا في ذلك 
املبادرات املتعلقة بالتعليم غير النظامي واألنشطة الالمنهاجية، مثل اخمليمات الصيفية، إلخ. 
يجب على الرصد واملراقبة أن يكون شامالً وأن يستخدم النهج التشاركي، مبا في ذلك املدخالت 

واملساهمات من الطالب، واملعلمني، وغيرهم من  اجلهات املعنية .

يشتمل السكان  املتأثرين الذين يتعني رصدهم على:
  الطالب من الفتيان والفتيات، مبا في ذلك الطالب من ذوي االحتياجات اخلاصة

  املعلمني والهيئة التعليمية
  األمهات واآلباء

  النازحني بسبب الصراع والالجئني
  املدارس األساسية والثانوية

  املعاهد املهنية والتقنية 
  اجلامعات

  مؤسسات اجملتمع املدني واملنظمات اجملتمعية )منظمات اجملتمع املدني(
  السلطات التعليمية، املستوى املركزي ومستوى املديرية

جتعل متطلبات اجلهات املانحة والوكاالت اخملتلفة من الصعب أن يكون هناك جسداً واحداً مسؤوالً 
عن تنسيق الرصد. على الرغم من ذلك، يجب على الرصد أن يتبع إطار عمل مشترك، ولغة ورؤية 

مشتركة. يجب أن يتم جمع بيانات الرصد في قاعدة بيانات إلكترونية من أجل تسهيل املقارنة بني 
النتائج. يجب على كل وكالة وكل منظمة غير حكومية تطوير نظام الرصد اخلاصة بها وفقاً لهذا 

اإلطار، كما يجب عليها نشر النتائج بطريقة شفافة لشركاء مجموعة التعليم واجلهات املعنية 
األخرى. ينبغي تدريب العاملني في وزارة التربية والتعليم العالي والوكاالت املنفذة في مجال إدارة 

املعلومات، حتليل البيانات ونشرها.

يجب على الرصد أن يضمن أن االستجابات هي استجابات:
  ذات صلة وسريعة االجابة

  حتديد الدروس املستفادة واجملال للتحسني
  تعزيز املساءلة أمام املستفيدين و اجلهات املعنية

  تتماشى مع هذا احلد األدنى ملعايير التعليم في األرض الفلسطينية احملتلة والسياسات 
الوطنية
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ينبغي أن يسترشد الرصد من قبل قواعد البيانات املوجودة وأن  يغذيها مثل النظام املعلوماتي 
إلدارة املدارس التابع لوزارة التربية والتعليم العالي ومصفوفة املدارس  املهمشة التابعة جملموعة 

التعليم. كما ينبغي متابعته من قبل الرصد امليداني األكثر نوعية. بني االجتاهات التي رصدتها 
وزارة التربية والتعليم العالي واألونروا التسرب من املدرسة، التحصيل العلمي، محو األمية، صحة 

الطالب، إلخ ، ولكن أيضاً  اجلهات املعنية األخرى ينبغي أن يكون  لها حضور، من أجل حتديد اآلثار 
السلبية حلالة الطوارئ.

في احلالة املعينة في األرض  الفلسطينية احملتلة، ميكن أن يكون الرصد صعباً بسبب القيود 
املفروضة على الوصول كما ذكر من قبل. لذلك، ينبغي أن يتم الرصد بطريقة منسقة ومرنة من 

أجل ضمان أن أولئك الذين ميكن أن يصلوا إلى بعض املناطق، مثل املناطق املُقّيد الوصول إليها، 
مناطق التماس ومناطق إطالق النار، أن يقوموا برصدها معاً. قد تكون هناك حاجة  لرصد مخصص 
وسريع في حالة  إمكانية الوصول الى تلك املناطق متوفرا في حلظة معينة، مع الِعلْم أن إمكانية 

الوصول هذه قد تقل في  أوقات الحقة.

أفضل املمارسات احلالية: 

على صعيد األرض  
الفلسطينية احملتلة

لقد وضعت مدارس األونروا موقعاً على شبكة االنترنت )برنامج التعليم 
التفاعلي( ملساعدة الطالب على حتديد مستويات االكتساب العلمي وملعاجلة 

تدني التحصيل العلمي من خالل التعليم التفاعلي.

على صعيد األرض  
الفلسطينية احملتلة

وجود قسم الرصد واملتابعة داخل وزارة التربية والتعليم العالي، والذي يجب 
أن يتم تعزيزه بدرجة كبيرة.

على صعيد األرض  
الفلسطينية احملتلة

هناك العديد من قواعد البيانات املتوفرة والتي ميكن استخدامها للرصد 
النسبي والتي ميكن تقاسمها مع جميع شركاء التعليم مثل قاعدة بيانات 

النظام املعلوماتي إلدارة املدارس التابع لوزارة التربية والتعليم العالي، قاعدة 
البيانات املدرسية األونروا، مصفوفة املدارس  املهمشة التابعة جملموعة 
التعليم وقاعدة البيانات عن االنتهاكات اجلسيمة ضد األطفال )قاعدة 

بيانات آلية الرصد واإلبالغ(.

للحصول على أدوات تساعدك في تطبيق هذه املعايير، راجع حقيبة 
www.ineesite.org/toolkit :أدوات اآليني على املوقع أ

↵ حقيبة أدوات اآليني
↵ احلد األدنى ملعايير التعليم من اآليني  

↵ املعايير األساسية   
↵ الرصد / املراقبة    
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املعيار 4: التقييم 

حُتّسن التقييمات املنهجية واحليادية أنشطة االستجابة للتعليم وتعزز املساءلة. 

يجب على الشركاء املنفذين  إجراء تقييمات منظمة التي هي تقييمات تكوينية وتلخيصية، تُقّيم 
كالً من عملية سير املشروع والنتائج.

يجب أن يتم وضع أدوات مناسبة لقياس األداء مبوضوعية من أجل التأكد من أن التقييمات هي 
تقييمات محايدة. يجب على األدوات أن تساعد في حتديد ما إذا كان التدخل هو املُسبِّب في التغيير، 

أو ما إذا كان شيء آخر فعل ذلك. ينبغي استخدام أكثر من أداة تقييم واحدة للمساعدة في 
التحقق من النتائج )مثل األدوات النوعية والكمية(. باإلضافة إلى ذلك، يجب التحقيق في جميع 

وجهات النظر وأخذها بعني االعتبار والنظر فيها. ينبغي أن تؤدي األدوات إلى املشاركة من مختلف  
اجلهات املعنية واملستفيدين.

يجب على التقييمات أن حُتّسن أنشطة االستجابة للتعليم من خالل اتخاذ الِعَبر من نتائجها من 
حيث الثغرات في التدخالت واحللول ذات الصلة. يجب على التقييمات أن تثعّزز املساءلة عن طريق 

اشتراط أن يتم توزيع النتائج على األطراف املعنية. ينبغي تقاسم ومشاركة التجارب الناجحة، 
وميكن جتميع التقييمات في أرشيفاً ألخذها بعني االعتبار في املستقبل. 

للحصول على أدوات تساعدك في تطبيق هذه املعايير، راجع حقيبة 
www.ineesite.org/toolkit :أدوات اآليني على املوقع أ

↵ حقيبة أدوات اآليني
↵ احلد األدنى ملعايير التعليم من اآليني  

↵ املعايير األساسية   
↵ التقييم    
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احلصول على التعليم والبيئة التعليمية

املعيار 1: احلصول على التعليم بشكٍل مساٍو 

لدى جميع األفراد احلق في احلصول على فرص التعليم اجليد و واملالئم.

إنَّ جلميع األفراد )الذكور واإلناث، ومن جميع الطبقات 
االجتماعية( احلق في احلصول على التعليم يعني أن:

  التعليم إلزامي ومجاني حتى الصف العاشر لكال 
اجلنسني. ينبغي تفعيل قانون التعليم اإللزامي في 

فلسطني، ووضعه موضع التنفيذ وفرضه بالقوة 
ومتابعته.

  ينبغي إيالء اهتمام خاص لزيادة الوعي بالتعليم، 
وخاصة بالنسبة للفتيات واألطفال ذوي االحتياجات 

اخلاصة.
  يجب ادماج األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة 

واملتفوقني في املدارس، كما ويجب تكييف املباني 
املدرسية وبيئات التعليم الستيعابهم.

  يجب أن يكون هناك أيضاً فرصاً تعليمية للطالب 
في سن ما قبل املدرسة.

  يجب أيضاً إيالء االهتمام والتشجيع على التعليم 
ومحو أمية للبالغني. 

  ينبغي إعطاء قبوالً استثنائياً لاللتحاق في نظام 
التعليم للطالب الذين ليس لديهم أوراق ثبوتية أو 

دليل إثبات . وينبغي أن يكون هناك تنسيق بني وزارة 
التربية والتعليم العالي ووزارة الداخلية لتسهيل 

حصول الطالبعلى وثائقهم.
  ينبغي تسهيل الوصول اآلمن عن طريق توفير 

وسائل النقل واحلضور الوقائي )مجموعات احلماية(. 
يجب على الطرق البديلة لتوفير التعليم معاجلة 

غياب الطالب خالل أوقات الطوارئ. ميكن لألساليب 
مثل اللعب والتعلم اإللكتروني أن تُشّجع على 
الوصول و تُسّهل الدعم النفسي واالجتماعي.

أفضل املمارسات املُقترحة:
  مجموعة مراقبة لتعقب واحلد 

من عمالة األطفال والزواج 
املبكر.

  الضمان االجتماعي الذي 
سيتم تقدميه لألسر احملتاجة 

بالتنسيق مع وزارة الشؤون 
االجتماعية، للحد من احلوافز 

لعمالة األطفال.
  وسائل النقل املقدمة للطالب 
بالتنسيق مع اجلهات املعنية، 

مبا في ذلك وزارة التربية 
والتعليم العالي واملنظمات 

الدولية واحمللية، األونروا، واجملتمع 
احمللي.

  قد حتظى املناطق النائية 
واملهمشة، ورمبا املناطق 

»الساخنة« بأماكن آمنة 
للتعليم في اجملتمع، بحيث 

ال يكون هناك داعي بالنسبة 
لألطفال للسفر بعيداً أو 

بالنسبة ألولئك الذين عم 
في عزلٍة عن التعليم بسبب 

نظام التصاريح املقيدة ونقاط 
التفتيش.
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يجب أن تتضمن فرص التعليم اجليد واملناسب ما يلي:
  توفير بيئات تعلم شاملة و وصديقة لألطفال، حيث ميكنهم تطوير وتعزيز املهارات احلياتية.

  يجب على األنشطة النفسية واالجتماعية والترفيهية املنتظمة أن تدعم األطفال املتضررين 
من األزمة.

زة باملوارد واألدوات املناسبة، وأن يستفيد منها جميع األطفال    ينبغي أن تكون املدارس ُمجهَّ
بالتساوي.

  ينبغي توفير مستويات كافية من املوارد البشرية للتدريس. ينبغي تدريب املعلمني لكي يكونوا 
متخصصني في املوضوعات التي يدرسونها، وكذلك للعمل مع الطالب ذوي االحتياجات اخلاصة، 
وملعاجلة األطفال املصابني بصدمات نفسية من جراء األزمة أو إحالتهم إلى املتخصصني لتقدمي 

الدعم النفسي واالجتماعي أو غير ذلك.
  البيئة املدرسية والفصول الدراسية لديها أعداد مناسبة من الطالب في الصف الواحد. يجب 
أن يكون هناك مرونة من حيث مراقبة احلصص في الصف من أجل تلبية احتياجات املتعلمني.

  يجب أيضاً أن يكون التعليم املدرسي متناسباً مع احتياجات ومعتقدات اجملتمع.

أفضل املمارسات احلالية: 

الضفة الغربية

تيسير احلصول على التعليم من خالل توفير احلافالت املدرسية من ِقبل وزارة 
التربية والتعليم العالي، بالتنسيق مع مجموعة التعليم، فضالً عن الرصد 

من ِقَبل مجموعات احلضور الوقائية )مجموعات احلماية(.

للحصول على أدوات تساعدك في تطبيق هذه املعايير، راجع حقيبة 
www.ineesite.org/toolkit :أدوات اآليني على املوقع أ

↵ حقيبة أدوات اآليني
↵ احلد األدنى ملعايير التعليم من اآليني  

↵ احلصول على التعليم والبيئة التعليمية   
↵ احلصول على التعليم بشكٍل مساٍو    
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املعيار 2: احلماية والرفاهية 

بيئات التعلم هي بيئات آمنة و مؤمنة، وتُعّزز احلماية والرفاهية النفسية 
واالجتماعية للمتعلمني واملعلمني وسائر العاملني في مجال التعليم.

تشتمل بيئات التعّلم التي هي بيئات آمنة و مؤمنة وتُعّزز 
وتروج للحماية على ما يلي:

  هي بيئات خالية من األجسام املشبوهة واحلطام
  ال يوجد دوريات ومواقع عسكرية بالقرب من املدارس

  في حالة وقوع كوارث بيئية أو انتشار األوبئة، يتم اتخاذ 
إجراءات ملنع انتشار العدوى

  بيئات التعلم اآلمنة هي بيئات تتوفر فيها املولدات
  إنَّ موظفي املدارس ُمدرَّبون على تقدمي اإلسعافات 

األولية، والفرق طبية قادرة على الوصول إلى املدارس في 
حالة الطوارئ

دة بشكٍل واضح، وخطط    إنَّ مخارج الطوارئ ُمحدَّ
اإلخالء ُمعدة وُمجهزة.

زة بطفايات احلريق ومعدات اإلسعافات    إنَّ املدارس ُمجهَّ
األولية

  إنَّ ظروف اإلضاءة والتهوية والصرف الصحي كافية 
ومناسبة

  تتمتع املدارس مبياه الشرب اآلمنة واملرافق الصحية 
ومساحات اللعب، مبا في ذلك تلك اخلاصة للفتيات

  إنَّ املدارس تتمتع بنوافذ ذات زجاج  ضد الكسر، حيثما كان ذلك مناسباً. 
  إذا كانت املدارس غير آمنة بعد أزمٍة ما، فإنَّه يوجد مساحات شاملة و صديقة لألطفال متاحة 

وُمعدة من قبل أعضاء اجملتمع.

أفضل املمارسات املُقترحة:
  يتم فحص األجسام 

املشبوهة واحلطام في 
املدارس بعد الغزو والعدوان.
  التنسيق الكافي مع وزارة 

الصحة واملؤسسات الطبية 
في حاالت الكوارث البيئية 

واألوبئة.
  هناك نظام إحالة داخل 

املدرسة للطالب املضطربني.
  يتم جتنيد مرشدي املدارس 

املتخصصني لتصميم دليل 
األنشطة لتوفير الدعم 

النفسي واالجتماعي
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تشتمل بيئات التعّلم التي تُعّزز الرفاهية النفسية واالجتماعية للمتعلمني واملعلمني وسائر 
العاملني في مجال التعليم على ما يلي:

  استحداث أساليب الدعم النفسي في املدارس
تفعيل اإلرشاد النفسي والتربوي مع عدد نسبي من  املرشدين التربويني للطالب )200   طالب 

لكل  مرشد(
  إعطاء مساحة للتعبير واملشاركة

  تعزيز أساليب التعلم النشط، وتشمل الترفيه مثل أيام اللهو واملرح في املدرسة، واحلد من 
العنف في املدارس، مبا في ذلك العنف من طالٍب ضد طالٍب آخر، من طالٍب ضد معّلم، معّلم 

ضد معّلم، إلخ.
  يتم تدريب املعلمني على حتديد أعراض اإلجهاد والضغط والصدمات النفسية، وكذلك تدريبهم 

على أساليب وتقنيات الدعم النفسي واالجتماعي األساسية.
  تتقّيد مشاريع الدعم النفسي واالجتماعي باملعايير في األرض  الفلسطينية احملتلة )التي 
متَّ االتفاق عليها من ِقَبل مجموعة حماية الطفولة، ومجموعة الصحة  النفسية والدعم 

النفسي االجتماعي(

أفضل املمارسات احلالية: 

غزة
يتم تنشيط جلان الطوارئ اجملتمعية وتدريبهم على املهارات ذات الصلة 

بحاالت الطوارئ، مثل اإلسعافات األولية واإلخالء اآلمن. يتم وضع خطط 
طوارئ للمدارس وعلى مستوى الوزارة.

على صعيد األرض  
الفلسطينية احملتلة

تقوم مجموعة الصحة  النفسية والدعم النفسي االجتماعي بتنسيق 
االستجابة حلاالت الطوارئ النفسية - االجتماعية. إنَّ العديد من املنظمات 
غير احلكومية هي على أهبة االستعداد وبشكل مستمر من أجل الوصول 

واالستجابة لالحتياجات النفسية - االجتماعية وعلى الفور بعد وقوع كارثٍة 
ما )مثل هدم املنازل، عنف املستوطنني، غارة جوية(.

للحصول على أدوات تساعدك في تطبيق هذه املعايير، راجع حقيبة 
www.ineesite.org/toolkit :أدوات اآليني على املوقع أ

↵ حقيبة أدوات اآليني
↵ احلد األدنى ملعايير التعليم من اآليني  

↵ احلصول على التعليم والبيئة التعليمية   
↵ احلماية والرفاهية    
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املعيار 3: املرافق واخلدمات 

تُعّزز وتروج مرافق التعليم لسالمة ولرفاهية املتعلمني واملعلمني وسائر العاملني 
في مجال التعليم، و ويتم ربطها بخدمات الصحة والتغذية واحلماية واخلدمات 

النفسية - االجتماعية.

حتظى مرافق التعليم مبا يلي: 
  املباني املستقرة التي يتم إصالحها وحتصينها بعد 

حالة طارئة ما.
  مساحة كافية لعدد الطالب في املدرسة. ينبغي أن 

تقتصر الفصول الدراسية على 30 طالب.
  يجب على اخملارج واملرافق والبيئة التعليمية واملالجئ 

اآلمنة واملَُعلََّمة بشكل واضح أن تُراعي االحتياجات 
اخلاصة، مثل بناء ممرات للطالب ذوي  اإلعاقة والضيوف. 

وينبغي أيضاً أن يكون هناك دعم خاص لألطفال ذوي 
األجهزة الطبية، الذين هم بحاجة إلى املساعدة.

  املرافق الصحية التي تأخذ بعني االعتبار االحتياجات 
اخلاصة بالنوع االجتماعي.

  زوايا اللعب، مكتبات، مقاصف صحية، حدائق ومالعب.
   معرشات حلماية الطالب من أشعة الشمس في 

الصيف وأخرى  معزولة حلمايتهم من البرد في فصل 
الشتاء.

ينبغي  إيجاد الروابط والعالقات بني املدارس وبني اخلدمات الصحية وخدمات املياه والصرف الصحي 
لضمان النظافة واملياه الصاحلة للشرب. ميكن أن ينطوي ذلك على:

  التعاقد مع شركات املقاوالت  لصيانة املرافق واملدارس
  عقد حمالت توعية حول النظافة

  توفير املستلزمات الصحية
  التأكد من أن محطات حتلية املياه تعمل على تزويد املدارس باملاء

  توفير ناقالت ماء صاحلة لالستعمال
  توفير وحدات صحية لألشخاص ذوي اإلعاقة

أفضل املمارسات املُقترحة:
  يتم بناء اجلدران حلماية 

املدارس الواقعة في مناطق 
احلدود واملناطق املهمشة

  وضع الفتات أو عالمات مُتّيز 
املدارس 

  يتم حتديد أولويات إعادة 
تأهيل املدارس وحتسني 
املرافق في املنطقة )ج( 

واملناطق املهمشة األخرى، 
حيث حتظى السلطة 
الفلسطينية بوصوٍل 
محدودة لهذه املناطق
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ينبغي أن تهدف الروابط بخدمات التغذية إلى حتسني الوضع التغذوي للطلبة، مبا في ذلك:
  توفير نظام غذائي جيد في املدارس بالتعاون مع مؤسسات اجملتمع املدني

  جلنة مراقبة خاصة للمساعدة في تسهيل ذلك من خالل اإلشراف على اجلودة والتوزيع
  احلدائق املدرسية التي تُستخدم كأداة تعليم وتوفير الغذاء الصحي

يجب أن تساعد الروابط باخلدمات النفسية - االجتماعية على ضمان حتديد األطفال الذين 
يواجهون الصدمات النفسية، اإلجهاد وصعوبات التعلم اخلاصة في الوقت املناسب. قد تنطوي 

األنشطة النفسية - االجتماعية على ما يلي:
  تدريب املعلمني على حتديد أعراض اإلجهاد النفسي - االجتماعي ومعرفة الشخص الذي يجب 

االتصال به في حال كان هناك حاجة لإلحالة 
  ينبغي أن تكون املرافق أو املساحة اآلمنة متاحة في املدرسة  للمرشدين التربويني أو غيرهم من 

الدعم النفسي - االجتماعي 

يجب على الروابط بخدمات احلماية أن: 
  تشتمل على روابط مع منظمات حقوق اإلنسان ومؤسسات اجملتمع املدني األخرى ذات الصلة

ينبغي تعميم مفهوم احلماية في نظام التعليم. وينبغي تعزيز مشاركة أعضاء شبكة حماية 
الطفل بهدف متكني التدخل.

للحصول على أدوات تساعدك في تطبيق هذه املعايير، راجع حقيبة 
www.ineesite.org/toolkit :أدوات اآليني على املوقع أ

↵ حقيبة أدوات اآليني
↵ احلد األدنى ملعايير التعليم من اآليني  

↵ احلصول على التعليم والبيئة التعليمية   
↵ املرافق واخلدمات    
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التعليم والتعّلم

املعيار 1: املناهج الدراسية 

تُستخدم مناهج دراسية مناسبة ثقافياً، اجتماعياً ولغوياً لتوفير التعليم 
الرسمي وغير الرسمي املالئم للسياق اخلاص باملتعلمني واحتياجاتهم. 

لقد مت اعتماد املناهج الدراسية الرسمية للتعليم الرسمي واإلطار العام للتعليم غير الرسمي 
من ِقَبل وزارة التربية والتعليم العالي. وقد مت حتديد املبادئ العامة للمناهج الفلسطينية في 

خطة املناهج التي أقرتها وزارة التربية والتعليم العالي ومجلس رئيس الوزراء، باإلضافة إلى اجمللس 
التشريعي الفلسطيني في 31 آذار 1998 )املرجع رقم 225/3/3(.

يجب على هذا املنهاج أن يبلغ كالً من التعليم النظامي 
والتعليم غير النظامي:

  يحدث التعليم الرسمي في املؤسسات الرسمية، 
وفقاً خلطة التعليم االستراتيجية التابعة لوزارة 

التربية والتعليم العالي. 
  إنَّ التعليم غير الرسمي هو تعليم تكميلي ويجب 

أن يكون مرتبطاً مع املدرسة، املناهج الدراسية 
واحتياجات املعلمني واملتعلمني. إنَّ التعليم غير 
الرسمي يدعم املبادرات احمللية التي حتافظ على 

الثقافة احمللية والتراث والتفاعل اإليجابي مع 
الثقافات األخرى.

  يجب على املناهج الدراسية أن تركز أيضاً على 
رفاهية األطفال، باإلضافة إلى التعليم العالجي، والذي يستخدم في أوقات الطوارئ.

  ينبغي أن تشتمل املناهج الدراسية أيضاً على مواضيع عن حاالت الطوارئ، مثل التدريب على 
املهارات احلياتية )مثل رفع التوعية حول الذخائر التي لم تنفجر، واإلسعافات األولية، التوعية 

بحقوق اإلنسان، والقانون الدولي(.
  يجب ربط املناهج الدراسية بسوق العمل ويجب إعداد الطالب لكلٍّ من التعليم املهني 

واألكادميي املتواصل على حد سواء، بناًء على احتياجات السوق.

أفضل املمارسات املُقترحة:
  جلنة تعليم موحدة تشرف 

وتُسّهل تطوير وتسليم 
املناهج الدراسية

دة    إنَّ املناهج الدراسية موحَّ
على الرغم من تعدد اجلهات 
التنظيمية في مناطق مثل 

القدس الشرقية
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من أجل ضمان أن يتم  تطبيق املناهج الدراسية:
  ينبغي تطوير قدرة املعلمني ومديري املدارس على تنفيذ املناهج الدراسية من خالل التدريب أثناء 
اخلدمة على منهجيات التدريس التي محورها الطالب، وميكن أن تشتمل على التعليم العالجي، 

التدريب على احلد األدنى للمعايير من اآليني، والتدريب للمدراء العاميني.
  يجب تسهيل تسليم الكتب املدرسية، بغض النظر عن العقبات، مبا في ذلك املناطق 

العسكرية واملغلقة / نقاط التفتيش.

املناهج الدراسية املناسبة للسياق اخلاص باملتعلمني واحتياجاتهم يعني أنها:
  تتضافر مع الفلسفة العامة للمجتمع العربي الفلسطيني ومستمدة في املفهوم من التراث 

الفلسطيني، الدين، القيم واألعراف.
  تُعّزز اإلميان باهلل والوالء لفلسطني، واحترام العالم والبشرية جمعاء.

  حُتافظ على الثقافة اإلسالمية وتُظهر االحترام لآلخرين داخل الثقافة واحلضارة الفلسطينية.
  تُأّكد على الوحدة واحلرية وتعّزز الدميقراطية والقيم اإلنسانية.

  يجب أن مُتّكن الناس فكرياً وتُعّلمهم كيف يصبحوا مفكرين نقديني.
  يتم إعطاء االهتمام املناسب لالختالفات بني األطفال.

إنَّ املناهج الدراسية املناسبة اجتماعياً:
  تُلّبي احتياجات املتعلمني من حيث التعليم واملهارات احلياتية

  تُلّبي احتياجات اجملتمع، وتُعّزز املشاركة في العملية التعليمية
  حتترم احلريات الفردية في إطار سيادة القانون

  مُتّكن وتدعم األسر
  تُعّلم الالعنف في املدارس واجملتمع الفلسطيني
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: إنَّ املناهج الدراسية التي هي ذات صلة لغوياً تعني أنَّ
  يجب إعداد الكتب املدرسية وغيرها من املواد التعليمية - ما عدا كتب اللغات األجنبية - باللغة 

العربية
  ميكن للمدارس اخلاصة تدريس املواد األساسية باللغات األجنبية مبوافقة من وزارة التربية 

والتعليم العالي
  ينبغي النظر في إمكانية اختيار اللغة العبرية كمادة دراسية في كل مدرسة من أجل أن 

يكون للطالب فرص أفضل للوصول إلى سوق العمل اإلسرائيلي بعد التخرج، وخاصة بالنسبة 
للطالب الذين يعيشون في القدس الشرقية

أفضل املمارسات احلالية: 

على صعيد األرض  
الفلسطينية احملتلة

في أوقات الطوارئ، مت تغيير املناهج الدراسية ملناهج دراسية منزلية، والتي 
ميكن أن يتم تدريسها من ِقَبل معلمني متطوعني داخل اجملتمع أو اآلباء 

واألمهات على سبيل املثال خالل االنتفاضتني.

غزة
إنَّ لألونروا قناة تلفزيونية في غزة والتي من خاللها ميكن أن تستمر األنشطة 
التعليمية القائمة على املناهج الدراسية في أوقات األزمات أو إغالق املدارس.

للحصول على أدوات تساعدك في تطبيق هذه املعايير، راجع حقيبة 
www.ineesite.org/toolkit :أدوات اآليني على املوقع أ

↵ حقيبة أدوات اآليني
↵ احلد األدنى ملعايير التعليم من اآليني  

↵ التعليم والتعّلم   
↵ املناهج الدراسية    
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املعيار 2: التدريب، التنمية املهنية والدعم 

يتلقى املعلمني وسائرالعاملني في مجال التعليم تدريباً دورياً، ومناسبا، ومنظماً 
وفقاً لالحتياجات والظروف.

يجب أن يكون لدى املعلمني وسائر العاملني في مجال التعليم فرصاً لتلقي التدريب املناسب وفقاً 
إلى احتياجاتها. يجب أن يشتمل هذا األمر على ما يلي:

  برامج ما قبل اخلدمة للمعلمني اجلدد
  التدريب املُتقّدم للمعلمني النظاميني

  التدريب للموظفني غير التعليميني 
  التدريب أثناء اخلدمة، والتدريب أثناء العمل والتوجيه

  برامج الدبلوم، مبا في ذلك برامج الدبلوم خملتلف مجاالت اإلدارة، اإلشراف واإلرشاد.

ينبغي تنفيذ اخلطة االستراتيجية الوطنية للمعلمني في كلٍّ من الضفة الغربية وقطاع غزة. 
يجب إدماج كافة التدريب حتى ال يتعارض التمويل من وكاالت أخرى- والذي يرتبط في الغالب 

مع أهداف مشروع معني- مع اخلطة االستراتيجية الوطنية. لتسهيل هذا األمر، ينبغي تنظيم 
التدريب بشكل رسمي على املستوى املركزي ومستوى املديرية ومستوى املدرسة، وينبغي عليه 

التأكد من عدم تكرار األشخاص نفسهم للدورات التدريبية.

يجب على التدريب أن:
  يُرّكز على منهجيات التدريس التي محورها الطالب. 

  يكون مناسبا وذو صلة، من أجل متكني املعلمني لتعزيز الكفاءات الالزمة ملواصلة التعليم أو 
دخول سوق العمل.

  يكون منظماً مع خطة واضحة ومعروفة، والتي تُعطي األولوية الحتياجات املتدربني.
  يكون متسلسالً، مع األخذ بعني االعتبار تطوير املناهج الدراسية واألساليب.

  يكون مرناً لالحتياجات والظروف، مبا في ذلك أثناء احلاالت غير املتوقعة، أو التغييرات في 
مسؤوليات املتدربني. تقييم االحتياجات، وخاصًة خالل الظروف الطارئة، والنظر في االحتياجات 

التدريبية والتعرف عليها على مستوى املدرسة.
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يجب أن يتم إدراج التعليم في حاالت الطوارئ، تقدمي اإلرشاد، والالعنف في حزمة التدريب 
األساسي للمعلمني.

أفضل املمارسات احلالية: 

على صعيد األرض  
الفلسطينية احملتلة

إنَّ األونروا تقوم مبعاجلة حقيقة أن التدريب في الوقت احلالي غير ُمنَتِظم 
ومخصص من خالل إصالح التعليم اخلاص بها )2011-2015(، مع مقدمة 

برنامج تطوير معّلمي املدارس

للحصول على أدوات تساعدك في تطبيق هذه املعايير، راجع حقيبة 
www.ineesite.org/toolkit :أدوات اآليني على املوقع أ

↵ حقيبة أدوات اآليني
↵ احلد األدنى ملعايير التعليم من اآليني  

↵ التعليم والتعّلم   
↵ التدريب، التنمية املهنية والدعم    
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املعيار 3: عملية التعليم والتعّلم 

إنَّ عمليات التعليم والتعّلم هي عمليات تشاركية، شاملة وتتمحور حول 
املتعّلمني. 

إنَّ التعليم هو عبارة عن العالقة بني املعّلمني واملتعّلمني، حيث يقوم املعّلمون بنقل املعرفة 
واملهارات احلياتية للمتعّلمني.

إنَّ عمليات التعّلم هي عبارة عن األنشطة التي مُتّكن املتعّلمني من اكتساب املعرفة من خالل 
أساليب مختلفة. يجب أن تتوافق هذه األنشطة مع اخلطة االستراتيجية الوطنية التابعة لوزارة 

التربية والتعليم العالي.

إنَّ التعليم الذي يتمحور حول املتعّلمني:
  يقوم على أساس االستكشاف والتفكير النقدي من جانب املتعّلمني.

  يُرّكز على األساليب اجلسدية والنفسية والتنموية واملعرفية للمتعّلمني.
  يؤدي إلى تغييرات إيجابية وذات الصلة في كلٍّ من القدرات والسلوكيات.

  يقوم على أساس النظريات التربوية احلديثة في العملية التعليمية التي تتمحور حول الطالب. 

إنَّ التعليم التشاركي:
  يُعّزز املشاركة من الهيئات اجملتمعية ذات الصلة، 

مثل املؤسسات التعليمية واجملتمعية، أولياء األمور، 
املعلمني واملتعلمني، وأرباب العمل احملتملني في حتديد 

احتياجات التعّلم في إطار التعليم النظامي وغير 
النظامي.

  يعتمد على املتابعة املستمرة لدورات التنمية 
م الطالب. التدريبية لتحسني وضع وتََقدُّ

أفضل املمارسات املُقترحة:
  برامج تعليمية داعمة جلميع 

الفئات، مبا في ذلك ذوي 
االحتياجات اخلاصة، مثل 

صعوبات التعلم
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إنَّ التعليم الشامل:
  يضمن سهولة الوصول إلى التعليم جلميع املتعّلمني، من خالل توظيف محتوى املناهج 

الدراسية وأساليب التدريس دون متييز.
  يأخذ بعني االعتبار املتعّلمني ِمْن ذوي االحتياجات اخلاصة واملتفوقني، خالل أوقات الطوارئ، عندما 

يكونوا في الغالب ُمْهَملني. 

أفضل املمارسات احلالية: 

على صعيد األرض  
الفلسطينية احملتلة

يتم تنفيذ التعليم الشامل والتعليم الصديق للطفل من قبل وزارة التربية 
والتعليم العالي من خالل التعليم للجميع، املدارس الصديقة للطفل، 

وحزمة تنمية الطفولة املبكرة التابعة لوزارة التربية والتعليم العالي / لألمم 
املتحدة. يجب أن يتم تعزيز قدرة وزارة التربية والتعليم العالي لتوسيع نطاق 

هذه املبادرات.

على صعيد األرض  
الفلسطينية احملتلة

إنَّ األونروا تقوم بتطوير أدوات املعّلمني لتحديد واالستجابة لالحتياجات 
املتنوعة، التي سيتم اعتمادها في املدارس من أجل تطوير املدارس الشاملة 
والصديقة لألطفال، االعتراف واالستجابة لالحتياجات الفردية، ودعم تعّلم 
وصحة الطالب، باإلضافة إلى التنمية النفسية واالجتماعية اخلاصة بهم، 

ودعم الطالب ذوي االحتياجات التعليمية اخلاصة.

للحصول على أدوات تساعدك في تطبيق هذه املعايير، راجع حقيبة 
www.ineesite.org/toolkit :أدوات اآليني على املوقع أ

↵ حقيبة أدوات اآليني
↵ احلد األدنى ملعايير التعليم من اآليني  

↵ التعليم والتعّلم   
↵ عملية التعليم والتعّلم    
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املعيار 4: تقييم نتائج التعّلم 

يتم استخدام أساليب مناسبة لتقييم والتحقق من صحة نتائج التعّلم. 

إنَّ الطرق واألساليب املناسبة للتقييم هي ُطُرقاً منهجية، وتُستخدم لقياس إجنازات التعّلم لدى 
الطالب. وينبغي أن يتم إدارة التقييم من ِقَبل إدارة التقدير والتقييم في وزارة التربية والتعليم 

العالي، ويجب أن يحدث نظام املتابعة والتقييم على جميع املستويات. يجب بناء القدرات لتنفيذ 
هذه االمتحانات. يجب على نتائج االمتحانات أن تكون ذات مصداقية وشفافة ويجب أن يتم 

إدارجها وحتليلها من خالل قواعد بيانات نظام املعلومات إلدارة املدارس التابع لوزارة التربية والتعليم 
العالي وقواعد بيانات األونروا.

قد تشتمل االمتحانات على ما يلي:
  االمتحانات الدورية والعامة التي متَّ تصميمها 

من ِقَبل وزارة التربية والتعليم العالي، مبا في ذلك 
االمتحانات الشهرية، امتحانات نصف السنة 

واالمتحانات النهائية.
  االمتحانات املصممة لبعض الصفوف، مثل 

االمتحانات املوحدة للصفوف الرابع والسابع، وامتحان 
التوجيهي للصف الثاني عشر.

  التقييم التكويني الذي يؤّكد على املهارات 
والكفاءات، وليس فقط على محتوى املوضوع. 

ميكن استخدام التقييم الرسمي من ِقَبل املعلمني في الفصول الدراسية، وميكن أن يشتمل على 
ما يلي:

  املشاركة اجملتمعية في تقييم التعليم.
  أساليب كمية ونوعية أخرى لتقييم نتائج التعّلم )النوعية والكمية على حدٍّ سواء(، وخاصًة 

في أوقات الطوارئ.
  يجب على التقييم أن ال يُرّكز فقط على حفظ احلقائق، ولكن يجب أن يتم تصميمه نحو 

التفكير التحليلي النقدي.

أفضل املمارسات املُقترحة:
  ينبغي وضع خطط طوارئ 

لالمتحانات، في حالة 
اإلضرابات أو عدم انتظام 

احلضور إلى املدارس.
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ينبغي وضع خطط طوارئ لالمتحانات، في حالة اإلضرابات أو عدم انتظام احلضور إلى املدارس.

أفضل املمارسات احلالية: 

غزة
في عام 2010، نبَّهت االمتحانات املوحدة للصف الرابع في غزة وزارة التربية 
والتعليم العالي واجملتمع احمللي وغيرهم من  اجلهات املعنية التعليمية عن 

تدهور نوعية التعليم.

على صعيد األرض  
الفلسطينية احملتلة

إنَّ وزارة التربية والتعليم العالي في الوقت احلالي في عملية بناء القدرة على 
حتليل البيانات القادمة من نظام املعلومات إلدارة املدارس  مبا في ذلك بيانات 

عن التحصيل العلمي.

للحصول على أدوات تساعدك في تطبيق هذه املعايير، راجع حقيبة 
www.ineesite.org/toolkit :أدوات اآليني على املوقع أ

↵ حقيبة أدوات اآليني
↵ احلد األدنى ملعايير التعليم من اآليني  

↵ التعليم والتعّلم   
↵ تقييم نتائج التعّلم    
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النطاق 4: املعلمون وسائر العاملني في التعليم
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املعلمون وسائر العاملون في مجال التعليم

املعيار 1: التوظيف واالختيار 

يتم توظيف عدداً كاٍف من املعلمني املؤهلني وسائر العاملني في مجال التعليم 
بشكٍل مناسب من خالل عملية تشاركية وشفافة، على أساس معايير االختيار 

التي تعكس التنّوع واملساواة. 

من أجل ضمان وجود عدد كاٍف من املدرسني، يجب أن يكون هناك جلان اختيار مؤهلة مكونة من 
أفراد  مختصني ومؤهلني وقديرين الذين هم على بينة ومعرفة مبعايير التعليم والتعليم في حاالت 
الطوارئ، مبا في ذلك احلد األدنى للمعايير من اآليني واحلد األدنى للمعايير في األرض  الفلسطينية 

احملتلة. ينبغي إنشاء هذه اللجان في وزارة التربية والتعليم العالي ويجب أن تُقّيم كفاءات املعلمني 
وتُخّطط لتقدمي الدعم لهم. ينبغي أن يتمتع هؤالء األفراد باخلبرة امليدانية.

ينبغي أن تكون عملية االختيار والتوظيف شفافة وموحدة، مبا في ذلك:
  االحتياجات للوظائف اخملتلفة املقدمة للجمهور

ع على الوظائف املتاحة   اإلعالن املَُوسَّ
  ينبغي إيالء وقٍت كاٍف للتوظيف

  وضع الوصف الوظيفي خملتلف الوظائف التعليمية مبشاركة إدارة شؤون املوظفني ووزارة املالية
  يجب على معايير االختيار أن تأخذ بعني االعتبار الكفاءة واملساواة وعدم التمييز، بناًء على 

معايير متنوعة، مبا في ذلك التوازن بني اجلنسني

يجب تعيني عدد كاٍف من املعلمني وسائر العاملني في مجال التعليم في مواقع جغرافية مختلفة 
وفي مختلف مجاالت التدريس. ينبغي اختيار املعلمني الذين لديهم إمكانية الوصول إلى مناطق 
جغرافية محددة، على سبيل املثال، املعلمني الذين ميكن لهم الوصول إلى القدس من خالل هوية 
القدس أو تصريح عمل. باإلضافة إلى ذلك، ينبغي أن تركز الدعوة على توفير وحتسني وصول مزيد 

من املعلمني إلى مناطق جغرافية محددة، مبا في ذلك القدس الشرقية، املناطق املُقيَّد الوضول 
إليها في غزة، منطقة )ج(، منطقة التماس، إلخ.
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يجب أن يكون لدى اجلميع قائمة باملعايير املهنية. وينبغي أن يكون هناك قائمة انتظار للمعلمني، 
الستخدامها عند احلاجة. ينبغي إطالق وإصدار نتائج التوظيف وقوائم االنتظار في الوقت املناسب، 

وإعالم اجملتمع ومؤسساته من خالل املوقع اإللكتروني التابع لوزارة التربية والتعليم العالي.

أفضل املمارسات احلالية: 

على صعيد األرض  
الفلسطينية احملتلة

لقد وضعت استراتيجية املعلمني الوطنية ومشروع نظم اجلودة جلودة 
املعلمني مخططاً جديداً للترخيص والتوصيف الوظيفي ومعايير مختلفة 

للتدريس الوطني.

للحصول على أدوات تساعدك في تطبيق هذه املعايير، راجع حقيبة 
www.ineesite.org/toolkit :أدوات اآليني على املوقع أ

↵ حقيبة أدوات اآليني
↵ احلد األدنى ملعايير التعليم من اآليني  

↵ املعلمون وسائر العاملون في مجال التعليم   
↵ التوظيف واالختيار    
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تشتمل شروط العمل التي متَّ حتديدها بوضوح للمعلمني وسائر العاملني في مجال التعليم على 
ما يلي:

  اعتماد وصف وظيفي مشترك يتم وضعه من ِقَبل املنظمات العاملة في مجال التعليم ويتم 
املوافقة عليه من ِقَبل جلنة التعليم التي تتكون من املعلمني وممثلي وزارة التربية والتعليم 

العالي وخبراء خارجيني.
  يجب على هذه اللجنة أن تُقّيم شروط العمل سنوياً.

  قد تكون املتطلبات على النحو التالي:
  رخصة املمارسة

  شهادة جامعية بكالوريوس في التربية
  التدريب على التعليم في حاالت الطوارئ وحتديد أعراض الصدمة والتوتر بني الطالب

ته سنة قابلة للتجديد. ينبغي بذل جهود للحد من تغيير  يجب توظيف املعلمني على عقد مدَّ
واستبدال املعلمني، مع توافر احلوافز املناسبة. يُشّكل االستبقاء واحلفاظ على املعلمني حتديا كبيراً 

نتيجًة لفرص عمل أفضل في مكان آخر. وينبغي ضمان التوزيع اجلغرافي للمدرسني املؤهلني، مبا 
في ذلك املناطق املهمشة مثل منطقة التماس.

إنَّ تعويض املعلمني وسائر العاملني في مجال التعليم 
: بشكٍل مناسب يعني أنَّ

  أنهم يحصلون على أجور مناسبة للوضع االقتصادي 
ولنوع املهمة املطلوبة.

  يُعطى التعويض في الوقت املناسب.
  يشمل التعويض التأمني الصحي طوال مدة العقد، مبا 

في ذلك املعلمني ذوي العقد املؤقت.
  يتم منح احلوافز والتعويض املناسبني بشكٍل خاص بعد 

حالة الطوارئ.

أفضل املمارسات املُقترحة:
  تطوير أداة لقياس تكلفة 

املعيشة من أجل حتديد 
األجور.

  إشراك ممثلني عن نقابة 
املوظفني في حتديد األجور.

املعيار 2: شروط/ظروف العمل 

إنَّ املعلمني وسائر العاملني في مجال التعليم قد حددوا / تعرفوا بوضوح على 
شروط/ظروف  العمل ومتَّ حتديد التعويض املناسب لهم. 
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  إنَّ التعويض ُمقّيد وُملزَم بشروط وأحكام السلوك ويجب جتنب تضارب املصالح، مثل دفع رواتب 
املعلمني من مصدرين اثنني.

  ضمان بيئة عمل مناسبة، مضمونة آمنة، ميكن الوصول إليها ومريحة للعاملني في مجال 
التعليم. 

للحصول على أدوات تساعدك في تطبيق هذه املعايير، راجع حقيبة 
www.ineesite.org/toolkit :أدوات اآليني على املوقع أ

↵ حقيبة أدوات اآليني
↵ احلد األدنى ملعايير التعليم من اآليني  

↵ املعلمون وسائر العاملون في مجال التعليم   
↵ شروط/ظروف العمل    
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تشتمل آليات الدعم للمعلمني وسائر العاملني في مجال التعليم على ما يلي:
  وضع وتعيني فريق ُمَدرَّب وُمؤَهل قادر على االستجابة الحتياجات املعلمني اجلدد، وحتديداً في 

أوقات الطوارئ.
  ضمان الدعم املالي واحلوافز للمعلمني أثناء حاالت الطوارئ.

  التعاون بني جميع املؤسسات التي تقدم خدمات التدريب، من خالل إشراك الطالب وأولياء األمور 
في حتديد احتياجات التدريب.

  تخصيص ميزانية الطوارئ لتنمية املعلم.
  ورشات عمل لتحديد االحتياجات وتبادل اخلبرات بني العاملني في حقل التعليم. ميكن للطالب 
وأولياء األمور واملنظمات غير احلكومية أيضاً املشاركة في ورش العمل هذه. يجب تقدمي حوافز 

للمعلمني حلضور برامج التدريب، وينبغي حتديد مواعيد الدورات التدريبية للحصول على الوقت 
واملكان املناسبني.

  نظام تواصل فعال ملوظفي التعليم لتبادل املعلومات.
  تنسيق املنظمات غير احلكومية عند العمل لبناء قدرات املعلمني.

  مت تطوير اخلبرات احمللية في مجال التدريب واإلرشاد النفسي من أجل ضمان الدعم الكافي 
جلميع املوظفني.

  يجب على االنقسامات السياسية أن ال تُعيق جناح التدريب والتقييم واإلشراف.
  ينبغي أن تكون برامج املعلمني وسائر العاملني في مجال التعليم متوازنة مع الوقت واالهتمام 

الذي يُعطى للطالب ال أن تُقّلل منهم.

املعيار 3: الدعم واإلشراف 

تعمل آليات الدعم واإلشراف للمعلمني وسائر العاملني في مجال التعليم على 
نحٍو فعال. 
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آليات اإلشراف للمعلمني تعني أن:
  التأكد من أن املشرفني ذوي اخلبرة يتم اختيارهم وتدريبهم، وضمان تسهيل تبادل املعلومات 

واخلبرات بني املشرفني داخلياً وخارجياً على حدٍّ سواء.
  يجب إشراك الطالب وأولياء األمور وممثلي املنظمات غير احلكومية في اإلشراف والتقييم ودعم 

املنسقني والفرق العاملة في امليدان.
  كما ينبغي إيالء اهتمام خاص لضمان اإلشراف في املناطق املغلقة، مثل القدس الشرقية.

  ينبغي تدريب مديري املدارس على القيادة ومهارات اإلدارة واإلشراف والتدريب، وينبغي أن يكون 
لديهم القدرة على توفير وتنظيم التدريب أثناء اخلدمة وخطط التنمية الشخصية للمعلمني 
الفرديني. يجب على وزارة التربية والتعليم العالي أن تدعم وتُشرف على مديري املدارس لضمان 

نوعية وتوقيت اإلشراف.

للحصول على أدوات تساعدك في تطبيق هذه املعايير، راجع حقيبة 
www.ineesite.org/toolkit :أدوات اآليني على املوقع أ

↵ حقيبة أدوات اآليني
↵ احلد األدنى ملعايير التعليم من اآليني  

↵ املعلمون وسائر العاملون في مجال التعليم   
↵ الدعم واإلشراف    
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سياسة التعليم 

املعيار 1: صياغة السياسات والقوانني 

إنَّ سلطات التعليم تُعطي األولوية الستمرارية واستعادة جودة التعليم، مبا في 
ذلك  إمكانية االستفادة اجملانية من التعليم وشموليته. 

إنَّ سلطات التعليم تُعطي األولوية لالستمرارية التعليمية يعني أنها تدعم وتبني من أجل احلق 
في التعليم، وفقاً جلميع االتفاقيات الدولية واحمللية. وقد ينطوي هذا األمر على زيادة الوعي لدى 
اآلباء واألمهات حول أهمية التعليم، فضالً عن احلد من تعرض األطفال لالنتهاكات بني األطراف  

املتنازعة.

يتطّلب إعطاء األولوية الستمرارية واستعادة جودة التعليم:
  ضمان أن تبقى مرافق التعليم مساحات محايدة أثناء 
حاالت الطوارئ، وأن يبقى املعلمني واملتعلمني واملرافق 

التعليمية محميني من الهجوم املسلح، فضالً عن 
أن يتم مقاضاة اخملالفني. وينبغي توفير ميزانية لهذا 

الغرض.
  تُساعد البرامج من املنظمات الدولية على ضمان 

أن يبقى التعليم مستمراً، ويقوم بالتعافي السريع 
واستعادة جودته. ينبغي أن تكون مثل هذه البرامج 
متناسبة مع احلاجة احمللية والوطنية. وينبغي إيالء 

االنتباه إلى التأكد من أن البرامج املنفذة قد حتّولت حال 
انتهاء التمويل. ينبغي أن يُطلب من املؤسسات احمللية 

والدولية احلفاظ على الشفافية وأن تكون مسؤولة عن االلتزام بسياسات احلكومة.
  يبقى التعليم مجانياً، إلزامياً، مستمراً وشامالً، مبا في ذلك خالل أوقات الطوارئ.

  تُسّهل امليزانيات االستجابة السريعة حلاالت الطوارئ، بينما تتفق مع سياسات التعليم.

أفضل املمارسات املُقترحة:
  ترفع سلطات التعليم 

مستوى الوعي لدى اآلباء 
واألمهات حول أهمية 

التعليم، فضالً عن احلد من 
تعرض األطفال لالنتهاكات 

بني األطراف املتنازعة
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للحصول على أدوات تساعدك في تطبيق هذه املعايير، راجع حقيبة 
www.ineesite.org/toolkit :أدوات اآليني على املوقع أ

↵ حقيبة أدوات اآليني
↵ احلد األدنى ملعايير التعليم من اآليني  

↵ سياسة التعليم   
↵ صياغة السياسات والقوانني    
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املعيار 2: التخطيط والتنفيذ 

تأخذ أنشطة التعليم في االعتبار السياسات التعليمية والقوانني واملعايير 
واخلطط الدولية والوطنية واالحتياجات التعليمية للسكان املتأثرين. 

تشتمل أنشطة التعليم على:
  جميع مستويات التعليم، مبا في ذلك التعليم في مرحلة ما قبل املدرسة، التعليم األساسي، 

الثانوي والتعليم العالي اجلامعي
  التعليم النظامي وغير النظامي، مبا في ذلك كالً من التعليم األكادميي واملهني 

  برامج لتلبية االحتياجات النفسية واالجتماعية للطالب

يجب على سياسات املستوى الوطني أْن:
  التأكد من أن التعليم في حاالت الطوارئ هو ُمْكّون من خطط واستراتيجيات التعليم الوطنية.

  التأكد من أن أنشطة التعليم تستند على فهم دقيق وشامل للسياق وتشمل آليات اإلنذار 
املبكر عن الكوارث والنزاعات.

  توسيع الشراكات والتنسيق بني وزارة التربية والتعليم العالي واجلهات الفاعلة األخرى، مبا في 
ذلك املنظمات الدولية واملنظمات غير احلكومية.

  تشمل التخطيط للطوارئ الذي متَّ على مستويات الوزارة واحملافظة واملدرسة، مبا في ذلك 
التدريب والتخطيط للحد من مخاطر الكوارث في املدارس. 

  التأكد من وجود ميزانية كافية لضمان اجلودة والتعليم املستمر على جميع املستويات، فضالً 
عن الروابط والعالقات مع القطاعات األخرى.

ينبغي على سياسات وقوانني ومعايير التعليم الوطنية االلتزام باملعايير واالتفاقيات الدولية. 
تشتمل السياسات والقوانني واملعايير التعليمية الدولية على:

  احلق في التعليم املنصوص عليه في االتفاقيات الدولية واحمللية
  ميكن األخذ بعني االعتبار السياسات التعليمية للدول األخرى ذات اخلبرة املميزة والتجربة 

الناجحة في مجال التعليم. مُيكن تعلُّم مثل هذه الدروس من خالل املشاركة في املؤمترات 
الدولية والبعثات اخلارجية.

باإلضافة إلى ذلك، يجب تعزيز فكرة التعليم الشعبي التي متَّ تنفيذها في عام 1987.
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للحصول على أدوات تساعدك في تطبيق هذه املعايير، راجع حقيبة 
www.ineesite.org/toolkit :أدوات اآليني على املوقع أ

↵ حقيبة أدوات اآليني
↵ احلد األدنى ملعايير التعليم من اآليني  

↵ سياسة التعليم   
↵ التخطيط والتنفيذ    
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اخملتصرات

ARAاملناطق املُقيد الوصول اليها 

CBOاملنظمات احمللية اجملتمعية

COOPIمؤسسة التعاون االيطالي

DRRاحلد من مخاطر الكوراث

EiEالتعليم في حاالت الطوارئ

ESWGاجملموعة العاملة في قطاع التعليم

GISنظم املعلومات اجلغرافية

HRCRTبرنامج حقوق االنسان، وحل النزاعات، والتسامح

IASCاللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت

ILPبرنامج التعلم التفاعلي

INEEالشبكة املشتركة لوكات التعليم في حاالت الطوارئ

INEE MS)معايير احلد االدني للتعليم في حاالت الطوارئ )األيني

INGOاملنظمات غير احلكومية الدولية

IRCجلنة املوارد الدولية

MHPSSWG اجملموعة العاملة في مجال الصحة العقلية والرفاه النفسي االجتماعى

MoEHEوزارة التربية والتعليم العالي

MRMآليات الرصد والتوثيق
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NGOاملنظمات غير احلكومية

NRCاجمللس النرويجي لالجئني

OCHAمكتب االمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية

oPtاألرض الفلسطينية احملتلة

PAHاملؤسسة البولندية للمساعدات االنسانية

QSQTنظام اجلودة النوعية للمعلمني

SMISحوسبة االدارات املدرسية

UNاألمم املتحدة

UNESCOمنظمة االمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة

UNICEFمنظمة االمم املتحدة للطفولة

UNRWA وكالة االمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني 

VSMجدول املدارس املهمشة

WASHمجموعة املياه، والصرف الصحي
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An international network for education in Emergencies
Un réseau international pour L’éducation en situations d’urgence
Una red internacional para la educación en situaciones de emergencia 
Uma rede internacional para a educação em situação de emergência 

الشبكة املشتركة لوكاالت التعليم في حاالت الطوارئ

احلد األدنى ملعايير التعليم في األرض  الفلسطينية احملتّلة

يُعّبر احلد األدنى ملعايير التعليم في األرض  الفلسطينية احملتلة عن االلتزام بتوفير 
التعليم الوقائي جلميع األطفال والشباب املتضررين من حاالت الطوارئ في األرض  

الفلسطينية احملتلة.
استناداً إلى احلد األدنى للمعايير العاملية من اآليني، تسعى هذه الوثيقة إلى حتديد 

التعليم الفّعال، جودة التعليم، والتعليم اجلامع في حاالت الطوارئ في سياق األرض  
الفلسطينية احملتلة.

لقد متَّ تطوير هذه األداة من ِقَبل وللسلطات احمللية في األرض  الفلسطينية احملتلة 
واملنظمات غير احلكومية وممثلي األمم املتحدة ومن أجلها في عملية قام بتسهيلها 

مجموعة التعليم في األرض  الفلسطينية احملتلة بدعم من األمانة العامة التابعة 
لآليني


