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المعاییر الدنیا للشبكة العالمیة لوكاالت التعلیم في حاالت الطوارئ: الجھوزیھ واالستجابة و التعافي ھي األداة 
العالمیة الوحیدة التي تعبر بوضوح عن الحد األدنى من مستوى نوعیة التعلیم والوصول في حاالت الطوارئ 

من خالل التعافي والتنمیة. والھدف من ھذه المعاییر الدنیا للشبكة العالمیة ھو:
     • تحسین نوعیة االستعداد التعلیمیة واالستجابة والتعافي؛

     • زیادة فرص الحصول على فرص تعلیمیة آمنة وذات صلة بجمیع المتعلمین، بغض النظر عن السن أو       
       الجنس أو القدرات؛

     • ضمان المساءلة والتنسیق القوي في توفیر التعلیم في حاالت الطوارئ من خالل التعافي.

حالیا، العراق متأثر بثالث أزمات:
     • منذ عام ۲۰۱۲، وجدت أسر الفارین من الحرب األھلیة السوریة ملجأ لھا في العراق؛

     • منذ عام ۲۰۱٤، قامت أألسر التي نزحت من تمرد الدولة اإلسالمیة في العراق وسوریا (ISIS) في  
       العراق باللجوء الى مناطق أخرى من البالد؛

     • منذ عام ۲۰۱٤، تدھور اقتصادي بشكل عام في العراق بسبب الصراعات األخیرة وانخفاض في أسعار       
       النفط، فضال عن األزمة المالیة المحددة في عام ۲۰۱٤ في إقلیم كردستان العراق (KRI) بسبب عدم  

       وجود تحویل مالي من الحكومة المركزیة في بغداد.

وتتضمن توقعات ۲۰۱۸ احتمالیة تضرر ما یقارب من ثالثة مالیین ونصف الملیون طفل (نازحون، مضیفون 
والجئون، سن ٤- الى ۱۷ سنة) من االزمات. تكیفت بعض المجتمعات المدرسیة الستضافة ضعفي او ثالثة 
اضعاف العدد الطبیعي من الطالب، من خالل تغییرات متعددة، أیام أطول، وتخفیض ساعات التدریس لكل 

مجموعة. وعلى الرغم من الجھود الستیعاب جمیع األطفال في نظام التعلیم الرسمي القائم، ال یزال العدید من 
المتضررین من األزمة خارج المدرسة. ان العدید من األطفال الالجئین والنازحین ال یتمتعون بحقھم في التعلیم. 
والعقبات التي تواجھ التعلیم ھي كما یلي: عدم وجود البنیة التحتیة للمدارس، ونقص المعلمین، والعوائق اللغویة، 

واالعتبارات االقتصادیة وانعدام األمن والتعقیدات اإلداریة. في حین یبقى الھدف على المدى الطویل ھو دمج 
ھؤالء الطالب في النظام الرسمي، وجود حاجة ملحة حقیقیة لتوفیر فرص التعلیم في حاالت الطوارئ والتعلم 

للعدید من األطفال خارج المدارس.

العمل على سد ھذا االحتیاج التعلیمي الفوري لمئات اآلالف من األطفال في سن المدرسة ھو عمل مشترك لكل 
من مجتمع وكاالت األمم المتحدة والمنظمات غیر الحكومیة الدولیة والمنظمات غیر الحكومیة المحلیة، وزارة 

التربیة والتعلیم في حكومة اقلیم كردستان (وزارة التربیة حكومة إقلیم كردستان) ووزارة التربیة االتحادیة 
العراق (وزارة التربیة - المركز) . كل طرف لدیھ تكلیف فرید من نوعھ، طریقة فریدة في العمل، وجود ضمن 

منطقة جغرافیة، ومجموعة من استراتیجیات التعلیم.
لتلبیة االحتیاجات التعلیمیة لھذا العدد الكبیر من األطفال، احتاج اصحاب المصلحة في التعلیم في العراق لزیادة 

تنسیق جھودھا حول إطارعمل متفق علیھ أو مجموعة من المعاییر. مثل ھذا التعلیم المتفق علیھ في مجموعة 
معاییر الطوارئ قد تساعد الجھات المعنیة لتحدید الثغرات والمجاالت التي تحتاج إلى مزید من التنسیق ، فضال 

عن االتفاق على فھم مشترك لطرق العمل االساسیة المتعلقة بقضایا مثل التعلیم غیر الرسمي، مساحات مؤقتة 
للتعلم، وتدریب وقبول المعلمین في حاالت الطوارئ. 

٥

المقدمة
المعاییر الدنیا للشبكة العالمیة لوكاالت للتعلیم في حاالت الطوارئ

السیاق العراقي
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وضع السیاق الصحیح لمعاییر الشبكة العالمیة  الدنیا للعراق 
ھذا االطار توفره  المعاییر الدنیا للتعلیم من الشبكة العالمیة لوكاالت التعلیم في حاالت الطوارئ . ان  الشبكة 

العالمیة لوكاالت التعلیم في حاالت الطوارئ، ھي شبكة عالمیة مفتوحة ألكثر من  ۱۱۰۰۰ من الممارسین 
والطالب والمعلمین والموظفین من وكاالت األمم المتحدة والمنظمات غیر الحكومیة والجھات المانحة 

والحكومات والجامعات الذین یعملون معا، في ۱۷۰ بلدا، لضمان حق جمیع األشخاص في التعلیم الجید وبیئة 
تعلیمیة آمنة في حاــالت الطوارئ والتعافي بعد األزمـــة. ان معاییر التعلیم المشتركة الدنیا ال ۱۹ التــي تــم 
إنشاؤھا من قبل الشبكة: التھیؤ واالستجابة والتعافي توفیر إطار للممارسات التعلیمیة الجیدة لتحسین الوصول 

إلى تعلیم آمن وذو صلة وجودة في سیاقات المتضررین من األزمة.
ألن سیاق كل قطر ھو فرید من نوعھ، لذلك یجب استخدام المعاییر الدنیا للتعلیم للشبكة العالمیة لوكاالت للتعلیم 
في حاالت الطوارئ ضمن السیاق المناسب للبلد لتكون ذات صلة بالواقع المحلي لذلك البلد. اعتبارا من أبریل 

عام ۲۰۱٥، فان تسعة بلدان ھي: الصومال وأفغانستان وفیتنام، وجنوب السودان، وسریالنكا، واألراضي 
الفلسطینیة المحتلة، إثیوبیا، لبنان وبنغالدیش قد حددت معاییر الشبكة العالمیة الدنیا للتعلیم بطرق ذات صلة 

بالسیاق المحلي.
في خطوة لدعم وزارة التربیة في العراق فان قانون رقم ۳٤ لسنة ۱۹۹۸، یخول الوزارة لتطویر معاییر التعلیم 
، وقد وافقت مجموعة التعلیم في أوائل عام ۲۰۱٥ على تأطیر المعاییر الدنیا للتعلیم للشبكة العالمیة للتعلیم. كما 
قامت منظمة إنقاذ الطفولة، وبالتعاون مع الیونیسیف بتنظیم ورشة عمل الشبكة العالمیة لمدة ٥ أیام من اجل: (أ) 
إدخال المعاییر الدنیا للشبكة العالمیة لوكاالت للتعلیم في حاالت الطوارئ (یومین)؛ و(ب) وضع سیاقاتھا للعراق 

(ثالثة أیام). وشملت ھذه الورشة موظفي وزارة التربیة والتعلیم في حكومة اقلیم كردستان (حكومة إقلیم 
كردستان وزارة التربیة والتعلیم) وزارة التربیة في العراق (وزارة التربیة/ المركز)، ووكاالت األمم المتحدة 
والمنظمات غیر الحكومیة المحلیة، والمنظمات غیر الحكومیة الدولیة. وقد اقیمت ھذه الورشة، وجمیع المواد 

متوفرة باللغات العربیة واإلنجلیزیة والكردیة.
كانت المشاركة مفتوحة امام جمیع  اعضاء مجموعة التعلیم وكان من ضمن المشاركین وزارة التربیة االتحادیة 

في العراق (وزارة التربیة /المركز)، وزارة التربیة في حكومة اقلیم كردستان (حكومة إقلیم كردستان وزارة 
التربیة)، ومدیري المدارس، والمنظمات غیر الحكومیة الدولیة والمنظمات غیر الحكومیة المحلیة ووكاالت 

األمم المتحدة. وقدمت الوثیقة التي نتجت عن ورشة العمل للمشاركین في الورشة،  للقراءة والمراجعة. 
وللحصول على قائمة كاملة من األشخاص الذین ساھموا في وثیقة سیاقات المعاییر، الرجاء مراجعة قسم " 

الشكر و التقدیر" من ھذا المنشور.
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كیفیة قراءة ھذه الوثیقة
تتبع ھذه الوثیقة تنظیم االدوات العالمیة للمعاییر الدنیا للشبكة العالمیة: المجاالت ( الفئات) الخمس ومعاییرھا 

الخاصة بھا، وتتمیز بمیزة ھي ان المعاییر في ھذه الوثیقة مرقمة من ۱۹-۱. 
(انظر الخریطة في الصفحة ۸). كل معیار یتضمن في القسم الخاص بھ نص معاییر التعلیم الدنیا األصلیة 

للشبكة العالمیة لوكاالت للتعلیم في حاالت الطوارئ، و التوجیھات المناسبة للسیاق العراقي بخصوص طرق 
نقل المعیار العالمي وتطبیقھ ضمن سیاق العراق. یتم تشجیع المستخدمین لإلشارة إلى األداة العالمیة الكاملة 

للمعاییر الدنیا للشبكة العالمیة  لمزید من التفاصیل والتوجیھات بخصوص تطبیق كل معیار.
لیس المقصود من ھذه الوثیقة ان تكون دلیال شامال للتعلیم في حاالت الطوارئ، بل دلیل مرجعي للحد األدنى 
من معاییر الجودة والحصول علیھا، خاصة بالسیاق العراقي. یمكن االطالع على موارد شاملة عن التدریب 
والتنفیذ المتعلقة بالتعلیم في حاالت الطوارئ (بما في ذلك معلومات عن تعویض المعلم، و بناء مدارس أكثر 

أمنا، والتعلیم الشامل، والتعلیم الحساس عند النزاعات، وما إلى ذلك) على موقع الشبكة العالمیة:
www.ineesite.org and toolkit.ineesite.org

ھناك مراجعة وتحدیث دوري لھذه الوثیقة  لضمان بقائھا ضمن السیاق العراقي. الرجاء ارسال اي مالحظات، 
او ردود افعال، أو اقتراحات للتحسین الى: مجموعة التعلیم العراق وامانة الشبكة العالمیة في

.MinimumStandards@ineesite.org

المزید من الموارد
لمزید من األدوات والموارد العالمیة واالنضمام إلى الشبكة العالمیة لوكاالت التعلیم في حاالت الطوارئ، قم 

 www.ineesite.org بزیارة موقع الشبكة العالمیة
  .toolkit.ineesite.org وادوات الشبكة العالمیة

Inter-Agency Network for Education in Emergencies
Réseau Inter-Agences pour L’Éducation en Situations d’Urrgence
La Red Interagencial para la Educación en Situaciones de Emergencia 
Rede Inter-Institucional para a Educação em Situação de Emergência
الشبكة املشتركة لوكاالت التعليم في حاالت الطوارئ

   -      �
���

���      -       ����
� �

�
��

�
� 

   
 -  

   �
�� ����

 �������

� �������

 ����� �������
 ������� ���
��������� �������

 ����� �������
 �� �������

�������

 �����

� ������

مكملة ومرفقة لكتيب احلد األدنى للمعايير من اآليني

قام بتطويرها فريق عمل اآليني اخملتص باحلد األدنى للمعايير

األداة املرجعية للحد األدنى للمعايير 
من الشبكة املشتركة لوكاالت التعليم في 

حاالت الطوارئ - آيني
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ینبغي أن یشارك أفراد المجتمع من المجتمعات التعلیمیة المحلیة والمجتمعات التعلیمیة االوسع في االستجابة 
للتعلیم . وذلك یشمل اي شخص  من اصحاب المصلحة المعنیین بالتعلیم ، الذین یمثلون مجموعة واسعة من 

جماعات الھویة (العرقیة والدینیة واللغویة، والقابلیة والجنس والجنسیة واالنتماء  للنزاع الجماعي) بما في ذلك:
     • األمھات واآلباء ومقدمي الرعایة؛

     • آباء وأمھات األطفال المعوقین؛                                               
     • أولیاء األمور من مختلف المجموعات العرقیة؛

     • الشباب، من مجموعات متنوعة ایضاً؛
     • األطفال، من مجموعات متنوعة ایضاً؛

     • المنظمات غیر الحكومیة المحلیة؛
     • السلطات المحلیة؛

     • المنظمات غیر الحكومیة الدولیة؛
     • وكاالت األمم المتحدة؛

     • قادة المجتمع المحلي بما في ذلك المخاتیر ومراجع الدین أیضا في المخیمات؛
     • إدارة المخیم؛

     • ممثلي البلدیة، بما في ذلك مكتب (امین العاصمة)؛
     • قوات األمن مثل قوات اآلسایش (قوات األمن حكومة إقلیم كردستان)؛

     • النازحون؛
     • الالجئون؛

     • وزارة التربیة / حكومة إقلیم كردستان؛
     • وزارة التربیة / المركز.  

لتشجیع مشاركة جمیع الفئات، یجب اخذ ھذه األسالیب التشاركیة بنظر االعتبار
     • مناقشات مجموعات التركیز؛ 

     • التخطیط المجتمعي؛
     • تشجیع المشاركة التطوعیة في المجتمعات؛
     • مقابالت مع مصادر المعلومات الرئیسیة؛

     • المقابالت المنزلیة؛
     • أنظمة غیر علنیة مثل صنادیق الشكوى؛

     • المشاركة في اجتماعات مجالس اآلباء والمعلمین؛
     • المشاركة في جمعیات ولجان األطفال، واللجان الطالبیة والشبابیة؛ 

     • المشاركة في لجان التعلیم؛
     • إدراج سلطات التعلیم وصناع القرار في آلیات التنسیق؛

     • انشاء تعاون فعال بین السلطات المحلیة والمجتمع؛
     • التنسیق بین السلطات المحلیة على حد سواء، المنطقة االصلیة ومنطقة النزوح. 

المشاركة المجتمعیة

المشاركة المجتمعیة

یشارك أفراد المجتمع بصورة فعالة وشفافة ودون تمییز في التحلیل والتخطیط والتصمیم
والتنفیذ والرصد وتقییم االستجابات للتعلیم

۹

المعیار ۱: مشاركة



المشاركة المجتمعیة

مخیم حسن شام / الموصل, والیة نینوى / انمار

۱۰

وباإلضافة إلى ذلك، یجب اطالع أفراد المجتمع المشاركین على سبل المشاركة بصورة غیر تمییزیة، مع 
حساسیة لمجموعات مختلفة الھویة (الجنس أو الدین أو العرق أو المذھب أو القدرة أو الجنسیة). یجب ان تتیح 

المشاركة ألعضاء المجتمع فرصة التعبیر عن أفكارھم وتلقي التدریب على األدوار والمسؤولیات.
وعالوة على ذلك، فان أالدوار والمسؤولیات المختلفة الصحاب المصلحة ذات العالقة ینبغي ان تحدد بشكل 

واضح ومنسق، وذلك لتجنب تكرار الجھود. یجب أن تتماشى ھذه األدوار مع الوكالة، مجموعة التعلیم، وزارة 
التربیة في إقلیم كردستان وخطط وزارة التربیة المركزیة.

یجب ان یشارك أعضاء المجتمع في جمیع مراحل البرنامج: التحلیل والتصمیم والتخطیط والتنفیذ والرصد 
والتقییم. (انظر أیضا معاییر٤ و ٥ و٦) ینبغي أن یتم ذلك بطریقة منظمة ومنتظمة، في كل مرحلة من مراحل 

البرنامج، وفقا لجدول زمني متفق علیھ مع المجتمع. ینبغي أن االخذ بنظر االعتبار االھتمام بشكل خاص 
بالمجتمعات التي تشھد وجود العدید من الجھات الفاعلة و الناشطة. یجب على ھذه الجھات ان تعمل وفقا لنھج 

منسق في إشراك المجتمع وتشجیع مشاركتھم لعدم خلق عبئا إضافیا على المجتمع. 
 یجب دفع التخصیصات المالیة للمناقشات الخاصة التي تجرى حسب الحاجة. وینبغي استشارة أفراد المجتمع 

حول الكیفیة التي یفضلون العمل بھا، وخصوصا طریقة مراقبة البنامج، معلنة ام غیر معلنة.



مخیم بحركة للنازحین 
العراقیین ومخیم عربت 

للالجئین

العراق

العراق

۱۱

Existing Promising Practices Related to Participation

المشاركة المجتمعیة

الممارسات الواعدة القائمة ذات العالقة بالمشاركة
مخیمات  خانكي ،شاریا،

 باجد كنداال ۱ و ۲، داوادیة
، قادیا،كابارتو ۱و۲و كریم اوا

تم تاسیس لجان للشباب وتم ترشیح بعض الشباب للمشاركة في 
االجتماعات التنسیقیة في المخیمات.

كل قطاع قد یصوت عبر ممثل عن الذكور وممثل عن االناث. یوجد 
في منطقة بحرقة صنادیق شكاوى في مناطق متنوعة یمكن الوصول 

الیھا.

بموجب القانون العراقي فان المدارس یجب ان یكون لدیھا مجالس 
االباء  والمعلمین. وفي العراق فان ھذه المجالس لھا دور مھم في تنفیذ 

المشاریع لتحسین السالمة ومتابعة حضور وغیاب الطلبة.

المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة تنسق مع السلطات لتطویر الیة 
االتصاالت من اسفل الى اعلى لتمكین سماع اصوات المجتمع على 

مستوى النواحي واالقضیة



سیاسة او قانون وزارة التربیة  
• قانون وزارة التربیة العراقیة رقم 

(۱۲٤) لسنة۱۹۷۱
•  قانون وزارة التربیة المركزیة رقم 
۳٤ لعام ۱۹۹۸، المواد ٥-۸ توضح  

تفاصیل المستویات وفئات التعلیم
• قانون رقم ٤ لوزارة التربیة  العراقیة 

لعام ۱۹۹۲/ التعدیل الثاني إلقلیم 
كردستان ینص على حضور األطفال 

التعلیم الرسمي من سن ٦ إلى ۱٥ على 
الرغم من أنھا قد تبدأ في سن ٤ إذا 

رغب اآلباء. 

     • الموارد البشریة  (مثل الكادر التربوي والمعلمین           
       والموظفین غیر التدریسیین والموظفین اإلداریین،        

       وموظفي إدارة المخیمات، والشباب، وغیرھم )؛
     • المھارات (مثل العربیة أو الكردیة بطالقة ، تسھیل ورشة      

      العمل ، التدریب، جمع األموال، بناء القدرات، الخ ) 
     • المواد (مثل االموال، والمباني، والمالعب، والسبورات  

       والكتب والقرطاسیة والمكاتب والكراسي والسخانات  
       ومبردات الھواء/ المكیفات، الخ).

یجب على أصحاب المصلحة ، بما في ذلك المنظمات غیرالحكومیة 
والسلطات المحلیة، اتخاذ اإلجراءات الرئیسیة التالیة لتعبئة موارد 

المجتمع.
     • قبل البدء بأي نشاط یجب القیام بتحدید وتوثیق و تثبیت  

       موارد المجتمعح؛
     • فیما یتعلق بالموارد البشریة، اإلعالن مباشرة الى السكان  

      الذین یتم تقدیم الخدمة لھم . لكل مرشح ، یجب تقییم المھارات  
       المطلوبة ، التحقق من الوظائف السابقة أو مراجع شخصیة یمكنھم تأكید أن الكادر التدریسي جدیر بالثقة   

       لترك االطفال لدیھم؛
     • المشاركة في اجتماعات التنسیق المتعدد القطاعات لتحدید الموارد المتعلقة ببرامج التعلیم، مثل المیاه  

       ودورات المیاه ، والصحة، وحمایة الطفل؛
     • األرتباط مع الوزارات المعنیة، مثل وزارة العمل والشؤون االجتماعیة، والمؤسسات الدینیة وحمالت  

       المناصرة المحلیة.

المشاركة المجتمعیة۱۲

معیار ۲: الموارد
یتم تحدید وتحشید موارد المجتمع واستخدامھا في تنفیذ فرص تعلیمیة للفئات العمریة المناسبة

في حالة أزمة النازحین ۲۰۱٤-۲۰۱٥، قامت الحكومة المركزیة - بالتعاون مع وزارة التربیة في اقلیم كردستان 
والوكاالت الدولیة والمحلیة والجھات المانحة والجھات المجتمعیة المعنیة - بتوفیر الكتب المدرسیة، واألثاث، 

واالماكن، والموارد البشریة والمالیة لألطفال، سواء في المخیمات اوخارجھا داخل المجتمعات المضیفة. ینبغي 
التواصل مع اعضاء المجتمع مثل منظمات المجتمع المدني، وبرامج المسؤولیة لشركات القطاع الخاص أو 

المنظمات غیر الحكومیة الدولیة للحصول على المساعدات العینیة وبناء القدرات. ویمكن أیضا اعتبار الخیام من 
اماكن التعلم البدیلة، وخصوصا في بدایة حالة الطوارئ.

یجب أن یتم االتفاق بین العدید من أصحاب المصلحة المعنیین (السلطات والمنظمات غیر الحكومیة، وإدارة 
المخیم، الخ) – حول مسؤولیة ایصال وتوفیرالخدمات للمدرسة- مثل المیاه والكھرباء.

في الحاالت التي تكون فیھا موارد وزارة التربیة غیركافیة لتلبیة الحاجة فان الموارد الموجودة في المجتمع یمكن 
أن تستخدم، ولكن فقط بصیغة تكمیلیة حتى یمكن توفیر المواد للوزارة.

 موارد المجتمع تشتمل على:

التعلم ھو عملیة ، تبدأ من الوالدة. ینبغي استخدام موارد المجتمع لتنفیذ فرص التعلم المناسبة للفئة العمریة: رسمیة 
أو غیر رسمیة (راجع المعیار۱۱ لتعریف الكلمات : رسمیة وغیر رسمیة)

العمر المناسب للتعلیم  الرسمي یشیر الى - بغض النظر عن خدمة الالجئین أو النازحین أو المجتمع المضیف:
     • نموالطفولة المبكرة: ۳-٥ سنوات؛
     •  التعلیم األساسي: ٦-۱٤ سنوات؛

     • المدرسة الثانویة: ۱٥-۱۷ سنوات.  



۱۳

تشیرعبارة تعلیم غیر رسمي حسب العمر المناسب- بغض النظر عن خدمة الالجئین أو النازحین أو المجتمع 
المضیف إلى :

التعلیم األساسي ضمن التعلم المسرع حسب العمر (الصفوف ۱-٦ ضمن فترة ۳ سنوات) یشیر إلى :
     •  ۹-۲۲ سنة لألوالد؛
    •  ۹-۲٤ سنة للبنات. 

و یشیر العمر المناسب لتعلیم الكبار الى :
    •  ۱٥-۲٥ سنة لإلناث؛
    • ۱۸-۲۲ سنة للذكور.

تشیر عبارة المھارات الحیاتیة أو البرمجة المھنیة المناسبة للشباب إلى عمر :
    • ۱٥ سنة فما فوق.

ویشمل العمر المناسب لبرنامج محو األمیة:
    • األطفال في أي سن، والتعلم على أي مستوى من الصفوف من ۱-٦؛

    • كل سنة ھي ۷ أشھر.

المشاركة المجتمعیة



التنسیق۱٤

قانون او سیاسة وزارة التربیة:
 (۱) رقم  والمعلمین  األباء  مجالس  نظام 
المعلمین  مجالس  ۱۹۹٤توجیھات  لسنة 
واولیاء االمور التي بموجبھا ستعمل كألیة 
اسم  والمجتمع.  المدرسة  بین  تنسیق 

السیاسة وزارة التربیة المركز)

تشیر آلیة التنسیق للتعلیم الى المنظومة التي تربط بین اصحاب المصلحة في التعلیم  - بما في ذلك أفراد 
المجتمع (انظر أیضا معیار ۱) - والتي تتیح لھم االجتماع سویة ومناقشة اإلجراءات. یجب أن یعمل اصحاب 

المصلحة معا لضمان الحصول على التعلیم الجید لجمیع األطفال. 

تتضمن آلیات التنسیق للتعلیم في العراق ما یلي:
      • مجموعات الطالب؛
      • مجموعات الشباب؛

      • مجالس اآلباء والمعلمین؛
      • مجموعة التعلیم/  مجموعة التعلیم الفرعیة؛ 

      •  فریق العمل التربوي؛ 
      • لجنة التعلیم المجتمعي؛

      • اجتماعات مخیم التنسیق؛
      • مجالس المحافظات؛

      • اللجان الفرعیة لمجلس المحافظة؛
      • اجتماعات التنسیق بین ممثلي المحافظات.

وینبغي إیالء جھد خاص لضمان التنسیق، لیس فقط ضمن االلیات، بل وعبرھا أیضا.
ینبغي أن یضم التنسیق ممثلین من جمیع مجامیع أصحاب المصلحة. أصحاب المصلحة الذین یعملون لضمان 
الحصول على التعلیم الجید ألي شخص مشترك في عملیة تیسیر الحصول على التعلیم لالطفال والشباب. وقد 

یشمل ذلك، مثال و لیس على سبیل الحصر:
• األمھات واآلباء ومقدمي الرعایة؛
•  وزارة التربیة التعلیم / المركز؛

• وزارة التربیة إقلیم كردستان العراق (وزارة التربیة في حكومة إقلیم كردستان)؛
•  وزارة التربیة المركزیة / المدیریة العامة لكل من : التخطیط التربوي، المناھج، تربیة المعلمین، التعلیم      

  المھني والعالقات الثقافیة؛
• وزارة الھجرة والمھجرین؛

• اللجنة العلیا إلیواء النازحین؛
• وزارة العمل والشؤون االجتماعیة؛

• وزارة المالیة؛
• المنظمات غیر الحكومیة الدولیة؛
• المنظمات غیر الحكومیة المحلیة؛

• وكاالت األمم المتحدة؛
• قادة المجتمع بما في ذلك الزعماء الدینیین والمخاتیر؛

• الجھات التي یمكن أن توفر وسائل النقل؛
• سلطات المخیم؛

• المعلمون؛
• ادارة مدرسة؛

• موظفو التربیة، بما في ذلك المعلمین المتطوعین للتعلیم غیر النظامي التي ترتبط بالمجتمع.

التنسیق
المعیار ۳: التنسیق

الیات تنسیق التعلیم الموجودة والداعمة الصحاب المصلحة الذین یعملون لضمان الحصول
على نوعیة تعلیم جیدة واستمرایتھ



مجموعة التعلیم 
مجموعة التعلیم ھو منتدى رسمي مفتوح، للتنسیق والتعاون في مجال التعلیم في حاالت الطوارئ. مجموعات 
التعلیم على المستوى القطري ھي شبكات مھمة تتولى تنسیق التعلیم في حاالت الطوارئ، حیث تجمع الشركاء 

سویة لضمان تحدید االحتیاجات ذات األولویة وتلبیتھا. المجموعات على المستوى القطري ضروریة لتقاسم 
.(www.educationcluster.net انظر المزید في) .المعلومات وإدارة المعرفة والدعوة وتعبئة الموارد

خالل األزمة اإلنسانیة في العراق، ینبغي على مجموعة التعلیم والعمل ان تبادر وتعمل. وھذا یعني ما یلي:

• تبادل المعلومات الجاریة بین األعضاء، بما في ذلك: وزارة التربیة حكومة إقلیم كردستان، وزارة التربیة  
  المركزیة والمنظمات غیر الحكومیة والمنظمات غیر الحكومیة الدولیة؛

• تعمیم التقاریر السنویة المتعلقة بالتعلیم من قبل األفراد والوزارات لجمیع أعضاء مجموعة التعلیم؛
• توحید جھود المناصرة نیابة عن  المنظمات غیر الحكومیة والمنظمات الدولیة غیر الحكومیة مع وزارة  

  التربیة المركزیة وحكومة إقلیم كردستان زارة التربیة والتعلیم؛
• مناصرة  التعلیم في اجتماعات التنسیق داخل المجموعة؛ 

• تمثیل المنظمات غیر الحكومیة وغیرھا من أصحاب المصلحة الذین ال یستطیعون الوصول إلى وكاالت األمم  
  المتحدة؛

• تطویراألدوات المشتركة ومنھجیات التقییم والتخطیط والبرمجة والتقییم؛
• تنسیق جھود بناء قدرات األعضاء؛

• تأھیل أعضاء مجموعة التعلیم على إجراءات وخطط وزارة التربیة؛
• تكییف وزارة التربیة المركزیة و وزارة التربیة حكومة إقلیم كردستان على إجراءات وخطط المنظمات غیر  

  الحكومیة والمنظمات الدولیة غیر الحكومیة؛
• إصدار تقریر سنوي حول إنجازات اعضاء  مجموعة التعلیم؛

• تكوین نظرة عامة عن المسارات القائمة آللیات التنسیق داخل منظومة التعلیم، وتزوید جمیع األطراف  
  بمعلومات عن كیفیة التنسیق مع السلطات المحلیة وعملیات الموافقة الالزمة (مثل الھیكل التنظیمي داخل قسم  

  معین)

۱٥

• اعتماد مصطلحات مرجعیة على المستوى الوطني من قبل المشاركین
• االتفاق على مذكرات تفاھم بین الوكاالت الرئیسیة (مثل إنقاذ الطفولة والیونیسیف) على المستویین الوطني  

  والمحلي؛
• العضویة والمشاركة شاملة للمنظمات غیر الحكومیة، المنظمات غیر الحكومیة الدولیة، وزارة التربیة  

  المركزیة، وزارة التربیة حكومة إقلیم كردستان وممثلي مجتمع النازحین والمجتمع المضیف؛
• إنشاء نقاط اتصال في المناطق التي تكون فیھا المجموعة غیر نشطة حتى اآلن؛

• مشاركة المعلومات من قبل مجموعة التعلیم مع:

• االجتماعات ونتائجھا في متناول جمیع مستخدمي اللغات: الكردیة والعربیة واالنكلیزیة؛
• بذل جھود خاصة للتغلب على تنسیق التحدیات اللوجستیة (مثل اللغة، والوصول إلى األمن والجغرافیة) بین  
  المناطق الجغرافیة، على سبیل المثال، إقلیم كردستان العراق (المنطقة الشمالیة) والعراق االتحادي (المنطقة  

  الجنوبیة).

• مكتب تنسیق الشؤون اإلنسانیة الخاص بالنازحین؛
• مفوض األمم المتحدة السامي لشؤون الالجئین بخصوص الالجئین؛

• المركز المشترك للتنسیق والرصد, مركز والتنسیق على مستوى بغداد؛
• وزارة التربیة المركزیة ووزارة التربیة في حكومة إقلیم كردستان. 

طرق إضافیة تتمكن مجموعة التعلیم من خاللھا أن تساعد اصحاب المصلحة في التعلیم في حاالت الطوارئ:

التنسیق



التنسیق۱٦

غرفھ صف مدمرة في متوسطة جیرفیر/ مقاطعة الزمیر, نینوى, العراق / فیرونیكا جیمیلكوف

غرفھ صف مدمره في متوسطھ للبنات / الرمادي, االنبار , عراق / واثق الخزاعي



۱۷ التحلیل

التحلیل
المعیار٤: التقییم

تجرى عملیات تقییم التعلیم في الوقت المناسب لحالة الطوارئ بطریقة شاملة وشفافة
وتشاركیة.

في حالة الطوارئ، ھناك حاجة لمعلومات تتجاوز ما ھو متاح من النظام التعلیم الرسمي. لذلك یمكن ان یجري 
تقییم سریع لالحتیاجات للحالة الطارئة لفھم حجم ونطاق االحتیاجات التعلیمیة للسكان المتضررین (الالجئین 

والنازحین والمجتمع المضیف). 
یجب ان یشمل التقییم:

في العراق، تقییم احتیاجات التعلیم في حاالت الطوارئ تجري من قبل:
     • مجموعة التعلیم من قبل جمیع الشركاء. أعضاء مجموعة التعلیم یجب أیضا أن یشاركوا في تتبع/ رصد  

      النتائج واالستنتاجات؛
     • وصول (من قبل المفوض السامي لالمم المتحدة لشؤون الالجئین)؛

     • المنظمة الدولیة لمصفوفة تتبع الھجرة والنزوح (IOM-DTM)، مسترشدة بأداة التقییم السریعة, ان أداة  
       كوبو ھي الطریقة/ األداة الموصى بھا للتقییم. وھي عبارة عن طقم أدوات لجمع البیانات المتنقلة مفتوحة  
       المصدر. ویمكن ھذا النظام المنظمات اإلنسانیة من خلق أدوات التقییم وجمع البیانات من خالل استخدام  

       اجھزة التابلت والھواتف المحمولة لجعل جمع البیانات اإللكترونیة موحدة أكثر توحیدا وذات موثوقیة اكبر،  
       وأسھل استخداما في األزمات اإلنسانیة.

• من ھم خارج المدرسة؛ ما ھي احتیاجاتھم؛ اماكن تواجدھم؛ متى یصبحون قادرین على الذھاب إلى  
  المدرسة؛ وما ھي أفضل طریقة لضمان حصولھم على فرص الحصول على التعلیم الجید المطلوب؛ جنبا  

  إلى جنب مع اللغة المطلوبة للتعلیم ونقاط الضعف المحددة التي قد یواجھھا األطفال؛
• جمیع المجموعات المتضررة، بما في ذلك، على سبیل المثال ولیس الحصر: النازحون في المخیمات،  
  النازحون خارج المخیمات، المجتمعات المضیفة المعرضة لخطورة كبیرة والعائدون والسكان الممكن  

  الوصول إلیھم حدیثا (على سبیل المثال بسبب تحسن األوضاع األمنیة), المناطق المعرضة للخطورة التي  
  یصعب الوصول إلیھا والالجئین والمجتمعات المضیفة؛

• الموارد والمھارات المتاحة حالیا: الموارد البشریة والمباني والمواد الخ؛
• أنماط االستجابة للتعلیم التي یخیر السكان المتضررین في اختیارھا؛

• بیانات عن خریطة  الشركاء، وعملھم ومواقعھم الجغرافیة؛
• األطفال الذین لم یتمكنوا من اداء االمتحانات بسبب النزوح.

  التقییمات، وتحدیدا األداة المستخدمة، یجب أن تكون منسقة من قبل مجموعة التعلیم التي تضم وكاالت  
  حكومیة وغیر حكومیة لتفادي تكرار طرح نفس االسئلة على المستفیدین عدة مرات ولضمان الوصول الى  

  مجموعة المستفیدین الصحیحة. ینبغي أن یتضمن فریق التقییم أعضاء من السكان المتضررین الذین تم   
  تدریبھم على منھجیة التقییم والمخاوف ومایتعلق بالحمایة والسریة خصوصا ان ذلك ال ینطوي على ایة  

  اضرار او اذى. ( للحصول على قائمة أسالیب التقییم التشاركیة راجع معیار ۱).



التحلیل۱۸

مخیم الغزالیة/ بغداد/ محمد

ینبغي أن تكون التقییمات تشاركیة وشاملة لجمیع المجموعات السكانیة المتضررة مثل الالجئین والنازحین 
والمجتمعات المضیفة، أو غیرھا. (انظر أیضا معیار ۱.) وھذا یعني، وجوب بذل جھود خاصة لتقییم السكان 

الذین یصعب الوصول إلیھم، على سبیل المثال:
     • للوصول الى السكان المتضررین الذین یعیشون في مناطق غیر آمنة، مثل تلك التي تسیطر علیھا  

      الجماعات المسلحة على فرق التقییم خلق طرق/مواقع آمنة أو االتصال عن بعد؛
     • للوصول إلى الفتیات والنساء، فان منھجیة التقییم ینبغي أن تحترم معاییر الجنسین؛

     • للوصول الى المجتمعات المضیفة فان  منطقة عینات التقییم یجب ان تشمل السكان الذین یعیشون ضمن   
      ۳-٥ كیلومترات من مخیم، أو المناطق التي تكون فیھا نسبة السكان الالجئین او النازحین أكثر من ۱۰٪ من   

      السكان المحلیین.

ینبغي أن تكون التقییمات شفافة. لضمان عدم تعرض المشاركین الى خطر أو افشاء السریة ، وینبغي تقاسم 
معلومات التقییم في جمیع المراحل وینبغي إعطاء المشاركین معلومات من التقریر النھائي. وھذا یتطلب التنسیق 
بین الجھات الفاعلة لضمان اطالع ومعرفة اآلخرین بالتقییمات الجاریة. عندما تكون التقییمات تشاركیة وشاملة 

فأنھا ستكون تلقائیا شفافة.

التقییم یجب ان یجمع المعلومات من وجھات نظر متنوعة تمثل كل المجامیع المختلفة (عرقیا ودینیا، ولغویا 
فضال عن القابلیة والجنس والجنسیة وانتماءات جماعات الصراع). یجب جمع المعلومات من مصادر مختلفة من 

أجل التحقق والتأكد من موثوقیة البیانات. وھذا اكثر ما ینطبق في حاالت الصراع بشكل خاص، حیث تختلف 
التصورات باختالف المجامیع وتجاربھا. وحیث ان استشارة مجموعة واحدة من بین المجامیع االخرى قد یثیر 

العنف.

ینبغي إجراء التقییم في اللغة المناسبة. في العراق، من اجل اجراء تقییمات تتمتع بالشفافیة والمشاركة، یجب 
االنتباه إلى اللغات التي یتحدث بھا السكان المستھدفون، وزارة التربیة المعنیة، ومنفذ البرنامج. اعتمادا على 

الحالة، قد تحتاج وثائق وأدوات عملیة التقییم الى ترجمة إلى اللغة العربیة، اللغة اإلنجلیزیة، أو الكردیة (او لھجة 
محددة، مثل: السورانیة، بادینیة، الخ)



۱۹ التحلیل

معسكر كوباني

مخیم بحركة

العراق

یجب ان یجرى التقییم في الوقت المناسب، وھذا یعني:
تقییم االحتیاجات السریع األولي في غضون أسبوعین بعد استقرار السكان المتضررین (النازحین والالجئین 
أو غیرھم) في مكان واحد. التحدیث المستمر ینبغي أن یتلو ذلك، وخاصة إذا: زاد عدد السكان المتضررین 
أو نقص عددھم بنسبة اكثر من ۲۰٪، او وقوع أزمة صحیة، أو تدھور الوضع األمني. یتعین على أعضاء 

مجموعة التعلیم، بما في ذلك الحكومة، االتفاق على أداة التقییم؛
تقییم متوسط بعد ثالثة أشھر من اجراء التقییم األولي. وھذا ینبغي أن یكون نوعي وكمي. ویمكن إضافة 

مزید من الموضوعات، مثل تقصي االحتیاجات النفسیة االجتماعیة للسكان في سن المدرسة وكذلك 
احتیاجات األسرة، على سبیل المثال الغذاء والمأوى واألمن. ویتم ذلك بھدف إطالع المرحلة المقبلة من 

البرمجة. یتعین على أعضاء مجموعة التعلیم، بما في ذلك الحكومة، االتفاق على أداة التقییم؛ 
تنفیذ األساس الرسمي، وھو إجراء تقییم شامل، في األشھر ٦-۹ القادمة للمباشرة بالتخطیط على المدى 

الطویل. ویھدف ذلك الى إطالع البرمجة على المدى الطویل حیث تستخدم النتائج في برمجة حمالت 
االعادة الى المدرسة/أنشطة العام الدراسي. یتعین على أعضاء مجموعة التعلیم، بما في ذلك الحكومة، ان 
یتفقوا على األقل مدخالت النھج المتبع في األساس الرسمي ویعملوا على توفیرھا، على الرغم من أن أداة 

التقییم ذاتھا قد تكون مصممة من قبل وكالة أخرى؛
یجب أن یكون نظام اإلحالة متوفرا في حال ظھرت ضحایا العنف أو الناجیات من العنف القائم على النوع 

االجتماعي اثناء التقییم . ینبغي تدریب موظفي التقییم في سریة وكیفیة عمل اإلحالة.

 •

 •

 •

 •

(للحصول على تقییم تأثیر المشروع النھائي، انظر المعیار ۷).

الممارسات الواعدة القائمة ذات الصلة بالتقییم

رافق األخصائیین االجتماعیین الوافدین الجدد إلى البالد للقیام بتقییم 
سریع اولي متعدد القطاعات. وكان بعض األخصائیین االجتماعیین من 
مخیم الالجئین الذي تم انشاؤه، مما یعني أنھم یعرفون بالفعل كیفیة القیام 
بقضایا اإلحاالت، وأنھم یمكن أن نستخلصوا من تجربتھم الخاصة ما 

یقدمونھ للوافدین الجدد من تشجیع دعم.

طبعت ردود الشباب على التقییم األولي وتم عرضھا في المخیم على 
شكل صورة. عندما تزور األطراف المخیم فانھم سیطلعون على ھذه 
االحتیاجات واالستجابات، وبالتالي التنسیق مع ادارة المخیم لتقدیم 

الخدمات التي تلبي االحتیاجات.

 اضافة: ملحق باالدوات والمعاییر المتطورة الجاري استخدامھا  في 
العراق



التحلیل۲۰

في حاالت الطوارئ، ھناك حاجة ملحة للتعلیم. في حین أن 
الھدف العام یتمثل في إدماج األطفال في نظام التعلیم الرسمي 

القائم، وغالبا مایكون حجم االحتیاج ھو أبعد من ذاك الذي 
یمكن أن یوفره النظام الرسمي. في مثل ھذه الحاالت، ینبغي 

النظر في استراتیجیات االستجابة للتعلیم في حاالت الطوارئ. 

• تعدیل سیاقات وترجمة المعاییر الدنیا للشبكة العالمیة       
  للتعلیم في حاالت الطوارئ؛

• إنشاء آلیة تنسیق مناسبة مع وزارة التربیة المركزیة وفي  
  حكومة إقلیم كردستان / وزارة التربیة والتعلیم؛

• وضع خطة طوارئ
• توفیرمستلزمات التعلیم؛

• تحدید الموردین والمصنعین ومقدمي الخدمات الذین یمكن أن یساعدوا في تجدید وإعادة تدویر استخدام  
  اإلمدادات وتوفیرالمستلزمات الجدیدة المطلوبة للتعلیم؛

• آلیة جمع البیانات في حاالت الطوارئ (على سبیل المثال في وزارة التربیة وعلى مستوى مجموعة التعلیم).

• إنشاء تنسیقیة مجموعة التعلیم تضم الحكومة والوكاالت اإلنسانیة؛ 
• إجراء تقییم سریع لالحتیاجات بالتعاون مع الجھات الحكومیة واإلنسانیة؛

•  تحدید من ینجز العمل واین؛ 
• بدء التنسیق بین من یقدمون بالتعلیم؛

• تحدید ونشر التعلیم بین المتخصصین في حاالت الطوارئ إلى المناطق المتضررة؛
• تحدید موظفي التعلیم وتطویر قائمة واجبات المعلمین؛

• تحدید أماكن التعلم القائمة الستیعاب اعداد اضافیة من الطالب؛
• إنشاء أماكن مؤقتة للتعلم آمنة ومحمیة؛

• البدء بالتعلیم غیر النظامي في غیاب فرص التعلیم النظامي؛
• البدء بأنشطة الدعم النفسي واالجتماعي؛

• دعم وزارة التربیة المركزیة و وزارة التربیة في حكومة إقلیم كردستان لتطویر ونشر مناھج التعلیم  
  التكمیلیة في حاالت الطوارئ في اللغات / الترجمة المناسبة.

رصد أنشطة أصحاب مصلحة التعلیم "لضمان توصیل التعلیم الى  جمیع األطفال.

ویمكن أن تشمل استراتیجیات للتعلیم
في حاالت الطوارئ:

معیار٥: استراتیجیات االستجابة
وتشمل استراتیجیات االستجابة الشاملة للتعلیم وصفا واضحا للسیاق، والمعوقات التي تحرم الفرد

من حقھ في التعلیم واستراتیجیات التغلب على تلك المعوقات.

إعدادات ما قبل األزمة

المرحلة األولى: ۱-۳ أشھر بعد بدایة األزمة

• توزیع مستلزمات التدریس والتعلم والترفیھ؛ 
• مواصلة التدریب و دعم المعلمین باستمرار؛

• حیثما كان ذلك ممكنا الشروع في العودة إلى التعلیم النظامي؛
• إجراء تحلیل الفجوة العادیة والرصد.

المرحلة الثانیة: ۳-٦ أشھر

التعلیم المطلوب  في خطط االستجابة 
للطوارئ في العراق

• استراتیجیة التعلیم الوطنیة العراقیة 
(وزارة التربیة المركزیة)

• استراتیجیة التعلیم في إقلیم كردستان 
(حكومة إقلیم كردستان وزارة التربیة 

والتعلیم)
• خطة االستجابة االستراتیجیة اإلنسانیة 

(UN OCHA)
• خطة استراتیجیة مجموعة التعلیم 

(مجموعة التعلیم)
• اولویات التتبع السریع من خطة العراق 
لالستجابة االستراتیجیة (الفریق االنساني 

القطري)



۲۱ التحلیل

العوائق بوجھ الحق في التعلیم تشیر إلى أي عائق أمام الوصول إلى الجودة والفرص التعلیمیة ذات الصلة. في 
العراق، یمكن أن تشمل العوائق:

• تقییم أعمق للتعلیم النظامي(الرسمي) وقدرات المدرسة والھیئة التعلیمیة من قبل مجموعة التعلیم بمشاركة  
  كل من الحكومة والوكاالت الدولیة والوطنیة؛
• توزیع التدریس والتعلم و مستلزمات الترفیھ؛ 
• مواصلة التدریب و دعم المعلمین باستمرار؛

• إجراء المھارات الحیاتیة و التعلیم المھني واللحاق بركب التعلم؛
• ربط أماكن التعلم بالخدمات األخرى؛

• تقدیم الدعم الى، والتنسیق مع الحكومة لالنتقال بالطالب إلى النظام الرسمي؛
• إعادة تأھیل أو إعادة بناء المدارس المتضررة؛

• القیام بحمالت  العودة إلى المدرسة لتشجیع الطالب على االلتحاق.

المرحلة الثالثة: ٦-۱۲ شھر بعد بدایة األزمة

• تحسین التنسیق مع الوزارات لدمج الطالب في التعلیم الرسمي؛
• تعبئة وتمكین القیادات والملكیة المجتمعیة الستراتیجیات االستجابة للتعلیم؛

• دعم ا التماسك االجتماعي وانشطة بناء السالم بین جمیع األطفال، وقادة المجتمع، والمجتمعات المضیفة  
  والالجئین والنازحین؛

• تعبئة الموارد الالزمة لبناء أو تأمین مرافق تعلیمیة دائمة؛
• تقییم أثر البرامج التعلیم في حاالت الطوارئ.

• الصراع؛
• السیاسات؛
• االقتصاد؛

• الوضع األمني؛
• البیئة؛

• الخصائص االجتماعیة والثقافیة.

•  نقص في االماكن - ال یتم وضع أولویات األماكن المناسبة واآلمنة للتعلیم أو ال تدرج عند التخطیط  
  للمخیمات؛

• قیود المیزانیة - تجعل األمر أكثر صعوبة لبناء المدارس ودفع رواتب الموظفین (على وجھ التحدید رواتب  
  المعلمین)، أو تؤدي إلى استخدام مباني حكومیة اخرى/مباني مستأجرة مؤقتا لألطفال والشباب النازحین؛

• قیود المیزانیة - والنقص في الكھرباء والماء وغیرھا - یمكن أیضا أن یؤثر سلبا على تنفیذ نوبات مدرسیة  
  إضافیة؛

• الروتین والبیروقراطیة - معظم اإلجراءات ال تتبع الالمركزیة، وغالبا ما تكون المجتمعات على عدم علم  
  باإلجراءات المطلوبة على المستوى المركزي؛

• العوائق االداریة – األطفال الذین لیس بحوزتھم شھادات االمتحان أو مستمسكات الھویة یحرمون من  
  الحصول على التعلیم؛

• المناھج وصعوبات اللغة - ھناك لغتان مختلفتان مختلفة ولھجات متعددة باللغة الكردیة یجب اخذھا بنظر  
  االعتبار؛

• األمن - وھذا یشمل صعوبات الوصول الى المدرسة والعودة منھا، على سبیل المثال: مضایقة الفتیات في  
  سن المراھقة تعد عائق. قدرة الجماعات المسلحة على تجنید األطفال؛ و زرع العبوات الناسفة الخ؛

• النقل - في بعض الحاالت المسافة بین المخیمات وأقرب المدارس بمثابة عائق مع وجود وسائل نقل  
  محدودة؛

• المعلم - توزیع المعلمین لیس منھجیا ما یؤدي إلى وجود ثغرات في مجاالت محددة وھذا یعني أن سد  

المرحلة الرابعة: بعد ۱۲ شھرا فصاعدا

وصف واضح للسیاق یشیر إلى نتائج تقییم النطاق وحجم وطبیعة احتیاجات السكان المتضررین. (انظر أیضا معیار
 ٤). ویمكن ان یتضمن وصف السیاق تحلیال لما یاتي:



التحلیل۲۲

مخیم دیباجا/ اربیل/ واثق الخزاعي

العراق

  الثغرات من قبل المعلمین األقل تأھیال الذین لیست لھم درایة بالمنھج الدراسي؛
• المواقف االسریة - قلة الوعي بأھمیة التحاق الفتیات بالتعلیم الرسمي وحاالت مختلفة حیث اآلباء ینظرون  

  إلى الزواج المبكر كنظام لحمایة الفتیات؛
• الفئات الھشة - احتیاجات األطفال المعوقین، المصابین بصدمات نفسیة, األیتام، األقلیات الدینیة (مثل  

  المسیحیین، الیزیدیین)، األقلیات من  الالجئین (اإلیرانیین والفلسطینیین)، والبعض اآلخر یتم تجاھلھ في  
  بعض األحیان؛

• عدم وجود مرافق المیاه والصرف الصحي في بیئات التعلم؛
• عمالة االطفال والیافعین. 

دعم عبر الحدود الوطنیة من قبل الشركاء في الحكومة حول كیفیة 
تنسیق المرافق الخاصة باالمتحانات قد ادى الى تنسیق خطة تأدیة 

االمتحانات تنفذ في شھر اب.

الممارسات الواعدة القائمة ذات الصلة بالتقییم



۲۳ التحلیل

وزارة التربیة حكومة إقلیم كردستان نظام التعلیم الرسمي - تقریر 
مدیري المدارس للمشرفین على مستوى النواحي واالقضیة، الذین 

یقدمون بدورھم تقاریرھم إلى قسم اإلشراف على مستوى 
المحافظات، والذي یقدم تقاریره إلى وزارة التربیة في حكومة إقلیم 

كردستان. تنفذ المراقبة في كل فصل دراسي . البیانات التي تم 
جمعھا تشمل: أداء المعلمین ومدیري المدارس واحتیاجات المدرسة 

، وحركة المعلمین ، وعدد الطالب، ونوعیة المباني، وتسجیل 
المعلمین؛

سیاسة او قانون وزارة 
التربیة المعنیة:

• قانون وزارة التربیة 
العراقیة رقم (۱۲٤) لسنة

.۱۹۷۱
•  قانون وزارة التربیة 
المركزیة رقم ۳٤ لعام 

.۱۹۹۸
• قانون رقم ٤ لوزارة التربیة  
العراقیة لعام ۱۹۹۲/ التعدیل 

وینبغي أن تحتوي البیانات / المعلومات التي تم جمعھا في حكومة
إقلیم كردستان والمركز البنود نفسھا لتمكین المقارنة؛

منظومة التعلیم الرسمي المركزي/ وزارة التربیة - تقریر مدراء
المدارس للمشرفین على مستوى النواحي واالقضیة ، الذي یقدم إلى وزارة التربیة المركز. تنفذ المراقبة 

مرتین في السنة، مرة واحدة لكل فصل دراسي. البیانات التي یتم جمعھا تشمل: عدد الطالب، ونوعیة 
المباني، وتسجیل المعلمین وأداء المعلمین والمدراء، واحتیاجات المدرسة، وحركة المعلمین؛

مجموعة التعلیم - شركاء من منظومة المجموعة یجمعون ویزودون المعلومات للمجموعة على المستوى 
الوطني من خالل معلومات ألنشاط (م.أ) Activity Info وھي اداة مراقبة المشاریع االنسانیة عبر 
االنترنت، والتي تساعد المنظمات اإلنسانیة لجمع وإدارة وتعیین وتحلیل المؤشرات. وقد تم تطویر 

معلومات الفعالیة لتبسیط عمل التقاریر وھي تسمح بمراقبة الوقت الحقیقي للعمل اإلنساني على االنترنت. 
ویتم ذلك على أساس شھري. البیانات التي تم جمعھا تتضمن عدد ونوع ومكان الوصول إلى األطفال فضال 
عن نوعیة، وتوقیت، ونمط و ثغرات وتحدیات استراتیجیات االستجابة للتعلیم؛                                           
مراقبة تشاركیة – مجالس المجتمعات واولیاء االمور والمعلمین تعتبر عنصرا ھاما من مراقبة التعلیم في 

العراق في توفیر التغذیة االسترجاعیة على الجودة والوصول إلیھا والثغرات في النظام التعلیمي.

 

المطلوب من ھیئات التنسیق على المستوى الوطني تقدیم التوجیھات لمراكز فرعیة وطنیة إلعداد التقاریر 
والرصد؛

االنتھاء من المسارات الرسمیة بین الكتلة والحكومة بخصوص أنظمة الرصد والمعلومات لتشارك 
المعلومات.

الزیارات  اإلشرافیة (غیر معلنة)؛
التسجیل؛

كیف یتعلم األطفال؛ 
منھجیة التدریس؛

التقدم المحرز في المناھج المقررة ؛
 نسبة  الحضور؛

مشاركة الشرائح االكثر عرضة للخطر من االطفال (الفتیات , األطفال ذوي اإلعاقة ، االطفال المعرضین  
لخطر التسرب، الخ )؛

معیار٦: المراقبة
المستجدة  التعلیمیة  تلبیة األحتیاجات  للتعلیم و  المنتظمة النشطة االستجابة  المراقبة 

العراق، ھناك عدة نظم  للتعلیم. في  المحرز ونوعیة استراتیجیات االستجابة  التقدم  لتتبع  المراقبة ھي وسیلة 
للمراقبة تتواجد معا:

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •

 •

ینبغي تنسیق انظمة المراقبة، وخاصة بین وزارتي التربیة في حكومة إقلیم كردستان، والمركز ومجموعة التعلیم 
. یجب على اولیاء االمور واألطفال ان یشاركوا في مراقبة استراتیجیة استجابة للتعلیم.

باإلضافة إلى ما ذكر اعاله ، ینبغي لرصد استراتیجیات استجابة التعلیم ان یتضمن ما یاتي:



التحلیل۲٤

الرمادي/ االنبار/ واثق الخزاعي

معدالت تحصیل الطالب؛
تنفیذ البرامج؛ 

السالمة واألمن؛
 مدونة قواعد السلوك؛

آلیات تقدیم الشكاوى ، سواء كانت مجھولة المصدر اوغیر مجھولة؛
مناقشات جماعیة مركزة مع األطفال والمجتمع المحلي.

احتیاجات التعلم: تشیرھذه العبارة إلى التعلم المعرفي والبدني واالجتماعي العاطفي. قامت كل من وزارة التربیة 
المناھج  التعلم في سن معینة ضمن  بتحدید احتیاجات  المركز  التربیة والتعلیم/  إقلیم كردستان وزارة  في حكومة 
الرسمیة. یجب أن تقوم مجموعة التعلیم ووزارات التعلیم بمناقشة, واالتفاق على, افضل السبل لتلبیة االحتیاجات 

الفوریة والتعلم على المدى الطویل للسكان المتضررین من األزمة.

السكان المتضررین تشیر الى (مثال ولیس على سبیل الحصر): النازحین في المخیمات، النازحین خارج المخیمات، 
المجتمعات المضیفة المعرضة الى خطر شدید, السكان الذین تم الوصول إلیھم حدیثا، المناطق المعرضة الى اخطار 

كبیرة ویصعب الوصول الیھا, الالجئین والمجتمعات المضیفة. (انظر أیضا مقیاس رقم  ٤). 

السكان  بھا  یتحدث  التي  اللغات  إلى  االنتباه  یجب  وتشاركیا,  شفافا  الرصد  یكون  ولكي  أعاله،  في  ورد  وكما 
المستھدفون و وزارة التربیة ذات الصلة ، ومنفذ البرنامج . قد تكون ھناك ضرورة , اعتمادا على الحالة ، الى 
ترجمة أدوات الرصد إلى اللغة العربیة، او اللغة اإلنجلیزیة، أو اللغة الكردیة (او لھجة معینة، مثل: السورانیة، او 

البادینیة اوالتركمانیة اواآلشوریة). 

العراق

ممارسات واعدة في الرصد 

قام اعضاء مجموعة التربیة بعملیات رصد و ابالغ ناجحة عن 
برنامجھم بخصوص من یقوم بماذا واین وعدد االطفال الذین تمكنوا 

من الوصول الیھ. 

 •
 •
 •
 •
 •
 •
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• التحقیق في مؤشرات نتائج خطة االستجابة اإلنسانیة الستراتیجیات االستجابة للتعلیم كل ۳ أشھر؛
• التحقیق في كل العملیات ونتائجھا خالل ۹ أشھر؛

•  تقییم شامل یتم بالتنسیق مع وزارة التربیة/حكومة إقلیم كردستان وزارة التربیة والتعلیم/ المركز؛
• الدروس المستقاة والممارسات یجب أن تكون مشتركة من اجل المناصرة مستقبال, والبرامج المستقبلیة و  

  وضع السیاسات؛
• تصمیم برامج بناء القدرات للطالب، و كادر المسؤولین واالدارة، والمعلمین استنادا الى نتائج تقییم األداء.

ینبغي أن یكون التقییم غیر متحیز. وھذا یشیر إلى وجود فریق من الباحثین المستقلین ال یتدخل باجوبة 
المستجیبین أو یحاول التأثیر على التقییم من خالل التحیز الشخصي.

ینبغي أن تكون التقییمات تشاركیة (متى ما تطلبت اھتمامات الحمایة ذلك) ویشمل ذلك الشباب واألطفال 
واآلباء واألمھات. ان اشتراك الحكومة والجھات المحلیة الفاعلة في عملیة التقییم  سوف یسھم في بناء قدرات 

اصحاب المصلحة على المستوى الوطني اضافة الى صناع القرار.

یجب استخدام نتائج التقییم لتحسین برامج التعلیم. وینبغي ان تكشف النتائج عن الفجوات في مجال 
البرمجة، مثل المناطق الجغرافیة او الفئات الھشة التي لم یتم التوصل الیھا.  ینبغي تقاسم النتائج مع المجتمع 

المحلي وعلى كافة المستویات من أجل احراز استجابة أفضل للمستقبل.  

معیار۷: التقییم
التقییم المنھجي والموضوعي یحسن من أنشطة االستجابة للتعلیم ویعزز المساءلة 

یشیر مصطلح تقییم استراتیجیات االستجابة للتعلیم إلى:

التحلیل



الحصول على التعلیم وبیئة التعلم  ۲٤

جمیع االفراد تشیر الى:

یتمتع جمیع األفراد بفرص للحصول تعني:

الدستور الفیدرالي العراقي ۲۰۰٥ 
,المادة ۳٤, احدى فقرات المادة تنص 

على:
التعلیم ھو العامل االساس لتقدم المجتمع 
وھو حق تكفلھ الدولة . التعلیم االبتدائي 
الزامي و تتكفل الدولة بمكافحة االمیة. 
التعلیم المجاني في جمیع مراحلھ حق 

للجمیع العراقیین .

الحصول على التعلیم وبیئة التعلم  
المعیار ۸: فرص متساویة للحصول على التعلم

یتمتع جمیع االفراد بالمساواة و كذلك بفرص الحصول على نوعیة تعلیم و مایتعلق بھ من
فرص

• الجنسین ( النوعین االجتماعیین )؛                                                           
• الدیانات والمذاھب؛

• المواطنة؛
•  الالجئین؛
• النازحین؛

• المجتمعات المضیفة؛
• ذوي االحتیاجات الخاصة؛ 

• ذوي اإلعاقات؛
• اللغات؛

• األعمار؛
• اإلثنیات؛

• في المخیمات؛
• خارج المخیمات.

توفیر فرص التعلیم (رسمیةو/ أو غیر رسمیة، في مرحلة الطفولة المبكرة، والتعلیم األساسي والثانوي) 
مجانا للجمیع. (انظر المقیاس ۱۱ لالطالع على تعریف التعلیم الرسمي وغیر الرسمي)؛

توفیر المساحات الكافیة وآالمنة لجمیع الطالب لاللتقاء والتعلم؛
التعاون مع جمیع مقدمي الخدمات التعلیمیة (المنظمات المحلیة, إدارة المخیمات, المنظمات غیر الحكومیة 

الدولیة, و وكاالت األمم المتحدة) لتلبیةاالحتیاجات التعلیمیة المباشرة عندما ال تتمكن منظومة  التعلیم 
الرسمي من تقدیم تلك الخدمات؛ 

التنسیق بین جمیع مقدمي الخدمات التعلیمیة بحیث یتم انتقال األطفال من دون مشاكل من منظومة التعلیم 
غیر الرسمیة الى منظومة التعلیم الرسمي: ویتم الوصول إلى كل أالطفال خارج المدارس؛

إزالة العقبات مثل: طرق غیر آمنة إلى المدرسة و كذلك العقبات اإلداریة مثل (شھادات أو أوراق ثبوتیة).
(انظر أیضا مقیاس٥)؛

توفیر آلیات توفیر تعلیم بدیلة، مثل التعلم عن بعد ، وبرامج التعلم المسرع ، وإعداد االمتحانات التلفزیونیة ، 
التعلیم الذاتي، وصفوف المواكبة ، والوصول إلى االمتحان، الخ؛

الوصول إلى المدارس تحت الحصار، على سبیل المثال، المدارس التي تسیطر علیھا جماعات المعارضة 
المسلحة (AOG)؛ 

یجب اتاحة الفرص بالتساوي والحصول علیھا بغض النظر عن حاالت تمییز في الحاضر او الماضي مع 
فرصة للتراجع عن عواقبھا السلبیة (أي ان الفتیات اللواتي لم یتم تعلیمھن یجب اتاحة فرص الحصول على 

التعلیم األساسي لھن ودخول الجامعة جنبا إلى جنب مع نظرائھن من الذكور)؛
العمل على إیجاد حلول وحل النزاعات لنزع فتیل األوضاع المشحونة سیاسیا واتاحة حق الحصول على 

التعلیم الطفال األقلیات في المباني المدرسیة المتاحة. یجب أن یكون في كل من الوزارتین في حكومة إقلیم 
كردستان وبغداد تعلیمات مكتوبة واضحة لقبول النازحین في كافة المساحات المتاحة.

 •

 •
 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •



الحصول على التعلیم وبیئة التعلم  ۲٥

مخیم التكیھ الكسنزانیھ/ بنایھ الرشید, بغداد/ واثق الخزاعي

•  بیئة آمنة وصدیقة لجمیع الدارسین والمدرسین، حیث یتم تلبیة جمیع احتیاجات التعلیم (المعرفیة والبدنیة  
   واالجتماعیة والعاطفیة)؛

•  أعضاء ھیئة تدریس (رسمي او غیر رسمي) مدربون؛ 
•  مقررات دراسیة مناسبة للبیئة المحلیة و لحاجات المتعلم الفریدة من نوعھا؛

•  بیئة تعلیمیة مناسبة لعدد الطالب (حجم الصف الدراسي)؛
•  المعلمون لدیھم المھارات واألدوات الالزمة لخلق بیئة محفزة فكریا؛

•  یلبي المعلمون  شروط و أنماط التعلم المختلفة ومستویات الطالب المتفاوتة؛ 
•  یتلقى األطفال التعلیم االساسي لتعلم القراءة والكتابة والحساب واكتساب المھارات االجتماعیة والعاطفیة؛ 

•  یستخدم المعلمون وسائل وطرق انضباط ایجابیة و غیر عنیفة؛ 
•  مشاركة مجالس االباء والمعلمین في ادارة المدرسیة؛

•  االخذ بعین االعتبار السالمة المھنیة ألعضاء ھیئة التدریس وغیرھم من العاملین في مجال التعلیم. 

• إعداد المتعلمین معرفیا ونفسیا واجتماعیا ، ضمن اطار االحتیاجات الفردیة، والعادات والتقالید     
  والممارسات االجتماعیة؛

• التكیف مع األنظمة والقواعد وقوانین المجتمع المضیف؛
• خلق البیئة المالئمة المناسبة للطالب المستمدة من لغتھم وتراثھم وبما ینسجم مع بیئة المجتمعات المضیفة.

التعلیم المطلوب یشیر الى ما یلي:

تشیر عبارة  نوعیة تعلیم إلى:



۲٦

معیار ۹: حمایة ورفاھیة
والمعلمین  للمتعلمین  النفسي  والرفاه  الحمایة  وتعزیز  والسالمة  باالمن  تتصف  تعلم  بیئة 

وغیرھم من العاملین في مجال التعلیم

النظم المعمول بھا لإلشراف على 
سالمة وأمن المدارس:

الحكومة العراقیة ؛FPS ( قوى األمن 
االتحادیة العامة ) بغداد: المسؤولیة 

القانونیة المترتبة على الحكومة 
لالطمئنان على سالمة المدارس. 
بتمویل من وزیر التربیة والتعلیم. 

بالتنسیق مع الشرطة، موظفي الخدمة، 
حراس، إلخ.

في حكومة إقلیم كردستان، یتم تعیین 
الحراس من قبل الحكومة لإلشراف 

على أمن المدارس 

بیئة التعلیم االمنة والسلیمة تعني بیئة امنة وسلیمة خالیة من جمیع 
انواع العنف واالستغالل ( البدني والعاطفي واللفظي والجنسي) و 
االحتالل العسكري. وھذا یتضمن ویشمل العنف بین المعلمین، او 

العنف بین المعلمین والطالب او العنف بین الطالب. كما یجب 
االخذ بنظر االعتبارافراد المجموعات غیر الطالبیة (التي تمارس 
الترھیب عند بوابات المدرسة)، وعوامل المجتمع المضیف التي 

تلعب دورھا أیضا في قضیة العنف.
 على وزارات التربیة تعیین باحث اجتماعي واحد / مستشار في 

كل مدرسة و/ أو تعیین معلم واحد یكون نقطة اتصال لتقدیم الدعم 
النفسي في جمیع بیئات التعلم.

كلمة متعلم تشیر الى أي طفل اوشاب أو شخص بالغ موجود ضمن 
العملیة التعلیمیة (الرسمیة وغیر الرسمیة) بغض النظر عن النوع 

االجتماعي أو السن أو العرق أو الساللة او اللغة أو العرق، والقدرة 
والدین والجنسیة. 

كلمة المعلمون تشیر الى أي شخص معین (رسمیا, او متعاقد او متطوع أو محاضر) لغرض التدریس في البیئة 
التعلیمیة. (بالنسبة لمعاییر اختیار المعلمین والمؤھالت انظر المعیار ۱٥).

الحصول على التعلیم وبیئة التعلم  

مخیم للنازحین العراقیین/ بغداد, العراق/ واثق الخزاعي



۲۷

• موقع المدرسة وھیكلھا یقلالن من خطر التعرض الضرار الفیضانات والحرائق والصراع أو ایة مخاطر  
  أخرى. على سبیل المثال, ینبغي وضع وتفعیل بروتوكول موحد للحد من معدالت الحرائق في مدارس  

  الكرفانات؛
• المدرسة على بعد مسافة قصیرة تقطع سیرا على األقدام، ویمكن الوصول إلیھا من قبل المتعلمین؛

•  طرق امنة (من حیث المسافة والترھیب) یسلكھا المعلم للمدرسة؛
• الطرق المؤدیة للمدرسة ال تزید من خطر تعرض الطالب لالعتداء الجنسي؛

• یمارس المعلم والطالب التسامح مع االختالفات (الدینیة والعرقیة واللغویة، وحالة التشرد أو غیرھا) والحل  
  السلمي للنزاعات.

• الطفل ھو محور العملیة التعلیمیة؛
• الطفل والمعلم یشعران باألمان والسعادة؛

• یتم توجیھ الطفل والمعلم لالبتعاد عن العادات واألعراف الضارة بالمتعلمین؛
• قدرة االطفال على التعبیر عن آرائھم دون خوف والمشاركة بصورة فعالة في االنشطة؛

• العالقة بین الطفل والمعلمین ھي عالقة احترام ودعم و رعایة؛
• إدراج األنشطة الالصفیة لخلق بیئة صدیقة للطفل؛

• عدم تشجیع اي نوع من انواع التنمر والتمییز من قبل المعلمین والطالب؛
• عدم التحسس من األطفال الذي تلقوا تعلیمھم تحت سلطة الجماعات المسلحة من اجل استقطابھم مرة اخرى  

  إلى التعلیم الرسمي من خالل الدعم النفسي واالجتماعي ذات الصلة؛
• تم تأسیس نظام إحالة لتحدید وإحالة األطفال الذین یحتاجون إلى دعم إضافي، مثل االطفال الذین:

• وجود الباحثین االجتماعیین لرؤیة ومعالجة مشاكل الطالب خارج المدرسة والبیت؛
• تجنب االكتظاظ من خالل نوبات الدوام  ومدارس الكرفانات ، أو مدارس الخیمة؛

•  الحد من عدد من النوبات في المدارس (نوبة واحدة في الیوم الواحد یعد امرا مثالیا، على فترتین على  
   األكثر) لتحقیق الوصول المستمر الى تعلم منظم؛

الحصول على التعلیم وبیئة التعلم  

مخیم حسام الشام/ اربیل/ انمار

بیئة تعلیمیة محمیة او مؤمنة تعني:

بیئة التعلم التي تعزز من الرفاھیة النفسیة تعني:

•  یعزلون أنفسھم عن االخرین؛
• یظھرون سلوكا عدوانیا باستمرار؛

• یمارسون النكوص الى سلوكیات العمر األصغر سنا؛
• تظھر علیھم عالمات تدل على سوء المعاملة (مثل الكدمات والجروح و السلوك الجنسي غیر المناسب  

  او الصحیح)؛
• تظھر علیھم عالمات اإلھمال (مثل عدم وجود أحذیة، القذارة، الجوع).
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• الحد من عدد من التحوالت في المدارس (وردیة واحدة في الیوم الواحد المثالي، على فترتین على األكثر)  
  لضمان الوصول المستمر إلى التعلم المنظم؛

• بعض الممارسات في الحمایة والرفاھیة في اقلیم كردستان ، تم تدریب الباحثین االجتماعیین في المدارس  
  على إدارة الحالة / إحالة األطفال الذین یواجھون مخاطر الحمایة ؛ في حین ان تدریب المعلمین اكتسب  
  ایضا بعض الفوائد من التدریب على مفاھیم حمایة الطفل األساسیة، و على كیفیة التعرف على األطفال  

  الذین یواجھون المخاطر، وكیفیة إحالتھم بشكل صحیح إلى الباحثین االجتماعیین في المدرسة.

الحصول على التعلیم وبیئة التعلم  

موضفي الصحھ یضعون قطرتین في فم طفل/ منطقة الصدر, بغداد/ واق الخزاعي

ممارسات في الحمایة والرفاھیة

 تم تدریب الباحثین االجتماعیین في المدارس على إدارة الحالة / 
إحالة األطفال الذین یواجھون مخاطر الحمایة ؛ في حین ان تدریب 
المعلمین اكتسب ایضا بعض الفوائد من التدریب على مفاھیم حمایة 
الطفل األساسیة، و على كیفیة التعرف على األطفال الذین یواجھون 
المخاطر، وكیفیة إحالتھم بشكل صحیح إلى الباحثین االجتماعیین في 

المدرسة.

كردستان



المعیار۱۰: المرافق التعلیمیة والخدمات
المرافق التعلیمیة تعزز االمن و الرفاه لكل من المتعلمین والمعلمین و العاملین االخرین في 

مجال التعلیم ویرتبطون بخدمات الصحة والتغذیة والحمایة النفسیة.

یشیر مصطلح المرافق التعلیمیة إلى المكان الذي یتلقى فیھ المتعلم 
المھارات والمعلومات الالزمة تحت إشراف كادر مؤھل.

في السیاقات غیر الطارئة ، تفضل وزارات التربیة والتعلیم المباني 
المدرسیة الكافیة أو الكرفانات ألنھا أكثر أمانا ، ومناسبة للمناخ  
وغیر قابلة لالشتعال. لكن في حاالت الطوارئ قد ال تكون ھناك 

مدارس وكرفانات كافیة لتلبیة الطلب المتزاید على التعلیم . المرفق 
التعلیمي في حاالت الطوارئ یمكن أن یعني: خیمة، بناء جاھز، 

كرفان، مبنى مستأجر، مدرسة، او منزل. 

سیاسة وزارة التعلیم ذات الصلة او 
القانون: 

•  مباديء توجیھیة عن العقوبات البدنیة, 
قانون انضباط موظفي الدولة العراقیة 

رقم (۱٤) لسنة ۱۹۹۱ 
• قواعد السلوك الخاصة بموظفي الدولة 

العراقیة, المعدلة لسنة ۲۰۰٥ 
• تدریب مدیریة الدفاع المدني حول 

السالمة المدرسیة, مدیریة الدفاع المدني 
العامة.

معاییر السالمة العامة, قانون الدفاع 
المدني رقم (٤٤) لسنة ۲۰۱۳

الحصول على التعلیم وبیئة التعلم  ۲۹

مخیم النازحین حسن الشام/ نینوى, الموصل/ انمار



۳۰

المرافق التعلیمیة تضمن سالمة التعلیم ورفاه المتعلمین، واالخذ بنظر االعتبار اإلجراءات التالیة:     

الحصول على التعلیم وبیئة التعلم  

مخیم حسن الشام لالجئیین/ اربیل/ انمار

• تجنب كل أنواع العقاب البدني، وفقا لتوجیھات وزارة التربیة وزارة التربیة والتعلیم المركزیة حكومة إقلیم  
  كردستان؛

• األخذ بعین االعتبار الفئات العمریة والجنسین داخل الفصول الدراسیة؛
• عزل المنطقة التعلیمیة بسیاج؛

•  توفیر أماكن آمنة للعب؛
• توفیر میاه الشرب ودورات میاه منفصلة اناث / ذكور؛

• توفیر برامج التغذیة الصحیة لألطفال / الشباب یحضرون المدارس حسب الضرورة؛
• تحدید موقع للمدرسة یكون بعیدا عن الملوثات وأسالك الكھرباء ذات الطاقة العالیة، ومقالب القمامة، والمناطق  

  الملوثة وأبراج الھاتف المحمول؛
• یجب أن تتضمن مساحة الفصول الدراسیة ۱٫٥ متر مربع لكل طالب، اما المساحة خارج الفصول الدراسیة   

  فیجب أن یتضمن ۲٫٥ متر مربع لكل طالب؛
• مبنى المدرسة، بما في ذلك المساحات المستأجرة ألعداد متزایدة من الطالب، یجب أن یكون وفقا لمعاییر   

  السالمة العامة؛
• توفیر وسائل النقل للطالب بناء على البیئة األمنیة، وبعد المسافة الجغرافیة والعجز والوسائل المتاحة ذات  

  الصلة؛
• توفیر المواد التعلیمیة بما یتناسب مع كل فئة عمریة.



• اتبع مدونة السلوك الخاصة بالمعلمین؛ 
• دفع اجو او رواتب المعلمین بانتظام؛

•  مواءمة الحوافز للمتطوعین وغیر المعلمین؛
• االستماع إلى المعلمین وفھم  احتیاجاتھم وتلبیتھا؛

•  الحفاظ على حقوق المعلمین؛
•  دعم العالقات اإلیجابیة بین المعلمین والمتعلمین؛

•  تقدیم الدعم النفسي والمعنوي لجمیع الكادر التعلیمي عن طریق منحھم كتب شكر وتقدیر  في نھایة العام  
  الدراسي؛

• تلبیة احتیاجات معینة للمعلمات وغیرھم من العاملین في مجال التعلیم.

• توفیر دورات المیاه  التي یجري فیھا الفصل بین الجنسین وتكون سھلة الوصول من قبل ذوي اإلعاقة؛
• توفیر المیاه الصالحة للشرب. تأكد من أن مصدر المیاه یكون بعیدا عن دورات المیاه؛

•  رفع الوعي حول الصحة والصرف الصحي من خالل منشورات وورش عمل للتوعیة؛
•  تجھیز المدرسة  بما یحتاج الیھ ذوي االحتیاجات الخاصة؛

• التنسیق مع اصحاب المھن الطبیة المحلیین لتقدیم الفحص الدوري من قبل أطباء متخصصین (عیون وآذان)؛ 
• وضع نظام لإلحالة وتدریب المعلمین على كیفیة احالة الطلبة من ذوي االحتیاجات الصحیة الى الشخص  

  المتخصص المناسب؛
• توفیر الباحثین االجتماعیین والنفسیین في المرافق التعلیمیة لتقدیم المشورة النفسیة واالجتماعیة. في حالة  
  تعذر توفیر المتخصصین ، یتم تدریب المعلمین على كیفیة التعرف على الصدمات النفسیة لدى األطفال  

  وتوفیر بعض األسالیب األساسیة من الدعم النفسي واالجتماعي؛
•  توفیر معدات اإلسعافات األولیة وتدریب الموظفین على كیفیة استخدامھا وإعادة تخزینھا.

الحصول على التعلیم وبیئة التعلم  ۳۱

مدرسھ مدعمھ من الیونسیف/ مخیم عقرة لالجئیین/ انمار

لتعزیز سالمة ورفاه المعلمین وغیرھم من العاملین في مجال التعلیم:

یجب أن یرتبط التعلیم بالخدمات الصحیة من خالل الطرق التالیة:



۳۲

• ربط التعلیم بخدمات التغذیة من خالل إیجاد الموارد المحلیة لتوفیر وجبات الغداء لألطفال المحتاجین؛
•  إنشاء صنادیق للشكاوى وتدریب الموظفین على كیفیة إدارة االستجابات؛

• وضع عملیة وقائیة إلعداد التقاریر واالستجابة للعنف القائم على النوع االجتماعي.

الحصول على التعلیم وبیئة التعلم  

ممارسات الواعدة المتعلقة بالمرافق والخدمات التعلیمیة  خالل الطوارئ

الطرق االضافیة التي من خاللھا یتم تعزیز الرفاه بالتسھیالت التعلیمیة:

قام مجلس الالجئین النرویجي  (NRC)، بدعم من الیونیسیف، بتوفیر 
مساحات تعلیمیة لكل من  األطفال النازحین داخلیا واالطفال الالجئین. تقدم 

NRC مدارس الكرفانات تشمل جمیع األنشطة التعلیمیة ، بما في ذلك 
االمتحانات. باإلضافة إلى ذلك، قامت المنظمة باعادة تأھیل٥٥ مدرسة تستخدم 
من قبل األطفال النازحین. كما أنھا توفر أنشطة  و فعالیات المدارس الصیفیة 
للصفوف من ۱ الى۹ للغة اإلنجلیزیة والعربیة والریاضیات. في المستقبل، 

سوف تشرع المنظمة  NRC بتوسیع بعض الخدمات في المجتمعات المضیفة 
والمناطق الجغرافیة األخرى من البالد.

دھوك
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السیاسات والقوانین ذات الصلة:
• الدستور الفیدرالي , المادة ۳٤, 
الفقرة ٤, حق التعلیم باللغة االم؛

• قانون وزارة التربیة العراقیة رقم(٤) 
لعام ۱۹۹۲ التعدیل الثاني ألقلیم 

كوردستان؛
• برنامج التعلیم المسرع, برنامج 

الیافعین, والدراسات المسائیة لوزارة 
التربیة في المركز. 

 في العراق، ینبغي أن یستند التعلیم الرسمي وغیر الرسمي الى 
[المناھج الرسمیة التي یتم ادراجھا من قبل وزارة التربیة 

المركزیة و وزارة التربیة والتعلیم في حكومة إقلیم كردستان]. 
تشمل المناھج الرسمیة المواد العلمیة والبشریة واالجتماعیة 

النابعة من فلسفة الدولة، وضمن اطار المعاییر العالمیة لحقوق 
اإلنسان. تھدف المناھج إلى تطویر الطالب و تحسین معارفھم 

ومھاراتھم بما یتفق مع أعمارھم ومستوى نموھم 
في حاالت الطوارئ قد ال یكون الحصول على المناھج الرسمیة 

متاحا او ذات صلة بالسكان المتضررین. في ھذه الحاالت، 
یجب الموافقة على مناھج التعلیم في حاالت الطوارئ 

الستخدامھا واتاحة الحصول علیھا .

• محتوى یتعامل مع الظروف الطارئة الحالیة، مثل الرسائل المنقذة للحیاة؛
• تلبیة االحتیاجات االجتماعیة والنفسیة للمتعلمین؛

• تجنب تنقل األطفال من النظام المدرسي الرسمي لنظام الطوارئ المؤقت؛
• االعتراف بتنوع المتعلمین والذي ینبغي أن ینعكس في المواد وطرق التدریس؛

• منع التمییز؛
• تعزیز السالم واحترام كل الكیانات والمجموعات في المجتمع؛

• خلوھا من كل اشكال التحیز مثل الشعارات الدینیة والعرقیة والسیاسیة مما  یمكن اعتباره یصب في خانة التمییز؛
• التماثل واالنسجام مع المناھج الوطنیة بھدف دمج الطالب بالنظام الرسمي واالمتحانات؛

• ان یكون مناسبا للمتعلمین اجتماعیا و لغویا.

التعلیم و التعلم  
المعیار۱۱: المناھج 

تستخدم المناھج ثقافیا واجتماعیا و لغویا لتوفیر التعلیم الرسمي وغیر الرسمي، بما یتناسب
مع سیاق احتیاجات المتعلمین 

ینبغي ان تتضمن مناھج التعلیم في حاالت الطوارئ ما یلي:

التعلیم والتعلم  
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• تلبي احتیاجات المتعلمین في مجال التنمیة المعرفیة واالجتماعیة والعاطفیة؛
• تمكن وتدعم األسر؛

• تعلم الطالب التسامح و حل الصراع باسالیب بعیدة عن  العنف.

• الكتب المدرسیة والمواد التعلیمیة األخرى التي تستند الى المناھج الرسمیة ، ولكن یمكن ترجمتھا إلى أیة   
  لغة؛

• الترجمة إلى التركمانیة ، واآلشوریة ، و العربیة، و الكردیة (واللھجات المختلفة مثل السورانیة والباردینیة)  
  ولغات أخرى محتملة.

• جید االعداد و التنظیم؛
• مصدقا ومعتمدا من قبل وزارة التربیة المركزي أو وزارة التربیة حكومة إقلیم كردستان؛

• مقصودا و ھادفا، ولیس مخصصا؛
• یتبع المنھج التكمیلي المصادق علیھ من قبل وزارة التربیة وحكومة إقلیم كردستان (لألطفال في الصف ۱ 

  -٦). وھذا یشمل محو األمیة األساسیة والكتابة والحساب، ولكن المنھج یدرس بطریقة أقل تنظیما مما ھي  
  علیھ في المنظومة  الرسمیة؛

• التغذیة في منظومة التعلیم الرسمي؛
• إعداد الطالب للتحرك شكل غیر رسمي الى التعلیم الرسمي من قبل اجتیاز االمتحان الرسمي/الصف ٦. 

مدرسھ مدعمھ من الیونسیف/ التكیھ الكزنسانیة, بغداد/ واثق الخزاعي

المناھج الدراسیة المناسبة اجتماعیا ھي التي:

یعني مصطلح مناھج باللغة المطلوبة (او لغویا ذات صلة):

كما ینبغي أن تكون لغة التدریس ذات الصلة المتعلمین وقدراتھم. یجب توظیف المعلمین ودعمھا لتوفیر التعلیم في 
لغة المتعلمین وبلغة فیھا المعلمین مریحة.

التعلیم الرسمي ھو األساس لجمیع المدارس الحكومیة والخاصة المرخص لھا رسمیا من قبل وزارة التربیة 
والتعلیم المركزیة أو حكومة إقلیم كردستان ومناسبة مع فلسفة الدولة.

التعلیم غیر الرسمي یقدم خارج منظومة المدارس الحكومیة او االھلیة . یشیع ھذا النمط من التعلیم في حاالت 
الطوارئ عندما ال تستطیع المنظومة الرسمیة تلبیة جمیع حاجات التعلیم .

 یجب ان یكون التعلیم غیر الرسمي: 

التعلیم والتعلم  
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• برامج التعلیم المسرع ( بصدد تصدیقھا)؛
• المناھج االضافیة؛

• برامج محو االمیة؛ 
• صفوف المواكبة؛ 

• مساحات التعلم المؤقتة؛ 
• المساحات الصدیقة للطفل؛

• مساحات التعلیم االولي لالطفال؛
• مھارات الحیاة للشباب او التدریب المھني؛ 

• المدارس الصیفیة؛ 
• مخیمات العودة الى المدارس؛

• المدارس المسائیة للطالب الذین یعملون في اوقات الصباح؛ 
• مدارس منزلیة للبنات؛ 
• فعالیات الدعم النفسي. 

ینبغي ان تكون المناھج وثیقة الصلة اجتماعیا و ثقافیا؛ وھذا یعني انھا یجب ان تعكس الخصائص الثقافیة والدینیة 
والعرقیة و االجتماعیة – االقتصادیة والبیئیة للمتعلمین وابتعادھا عن التلقین العقائدي او الطائفي.

ھناك عدة انماط من التعلیم غیر الرسمي : 

التعلیم والتعلم  

مدرسة الحنین/ الخالدیھ, االنبار/ واثق الخزاعي
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مخیم بحركة 

التعلیم والتعلم  

ممارسات واعدة تتعلق بمناھج التعلیم في حاالت الطوارئ 

فتحت الیونسكو، بالتنسیق مع رابطة التعلیم  في بغداد وأربیل، صفوف المواكبة 
للطالب النازحین داخلیا. وقدمت األموال من قبل المملكة العربیة السعودیة. 

قامت وزارة التربیة والتعلیم المركزیة بتعیین إدارة المدرسة والمعلمین وقدمت 
وزارة التربیة حكومة إقلیم كردستان المدرسة. قدمت الیونسكو القرطاسیة 

والحوافز للمعلمین. ھذه المساحة االضافیة للتعلم تتیح للطالب الذین حرموا من 
مدارسھم لكي یتمكنوا من مواكبة دروسھم في الریاضیات والعلوم والكیمیاء 
واالحیاء والفیزیاء واللغة اإلنكلیزیة. في العام الدراسي المقبل، سیتم  تنسیق 

إدارة المدرسة من قبل كل من وزارة التربیة المركزیة وحكومة إقلیم كردستان 
/ وزارة التربیة والتعلیم.



المعیار ۱۲: التدریب و التطویر المھني والدعم
یتلقى المعلمون وغیرھم من العاملین في مجال التعلیم التدریب الدوري، المطلوب،

والمنظم وفقا لالحتیاجات والظروف

۳۷

في السیاقات غیر الطارئة، تضع وزارة التربیة والتعلیم المركزیة، المدیریة العامة لإلعداد والتدریب خطة 
لتدریب معلمي المدارس االبتدائیة والثانویة وفقا لالحتیاجات الفعلیة للتعلیم والتعلم.

في بیئة الطوارئ، فان المنظومة الرسمیة لتدریب المعلمین الرسمي قد ال تكون قادرة على تلبیة الطلب الناشئ 
عن حالة الطوارئ . في ھذه الحالة یجب أن یتم تطویر منظومة تكمیلیة  لتدریب المعلمین.

ینقسم التدریب إلى مجاالت  متعددة ، بما في ذلك التربیة والمحتوى والدعم النفسي واالجتماعي، وللمعلمین حق 
التدریب في جمیع المجاالت.

تدریب المعلمین الدوري یشیر الى التدریب المستمر ضمن خطة شاملة لزیادة مھارات المعلمین لتوفیر التعلیم في 
حاالت الطوارئ . وینبغي اختیار الوقت والمكان اخذین بنظر االعتبار الوضع األمني  ، الوضع و العائلي 

المعلمین ، وتوفر وسائل النقل.

تدریب المعلمین في حالة الطوارئ یجب أن یكون شامال للمناھج الرسمیة ویتضمن:

التعلیم والتعلم  

• تحدید األطفال المتضررین من الصدمات النفسیة وطرق تقدیم الدعم النفسي واالجتماعي؛
• التركیز على القضایا التي تراعي الفوارق بین الجنسین؛
• مخاطر الكوارث الطبیعیة والتخطیط لحاالت الطوارئ؛

• رسائل انقاذ الحیاة، مثل: طرق تحدید وتجنب العبوات الناسفة واأللغام األرضیة واالحتماء من الحرائق  
  وغسل الیدین لتجنب األمراض الخ؛

• أسالیب التدریس للصفوف الكبیرة و طلبة من اعمار مختلفة ولغات مختلفة؛
• طرق تعلیم ودیة لألطفال؛ 

• صنع المواد التعلیمیة من المواد المتوفرة محلیا؛
• أسالیب التدریس التشاركیة؛

• إدراج األطفال المعوقین؛
• طرق التماسك االجتماعي وبناء السالم؛

• مجموعة متنوعة من أسالیب التدریس لتلبیة احتیاجات الطالب المختلفة التعلم والقدرات، فضال عن     
  االحتیاجات النفسیة؛

• توفیر رسوم النقل لتدریب للمعلمین المشاركین/ المتدربین عند الحاجة؛ فضال عن توفیر مساحة كافیة  
  للتدریب والمدربین المؤھلین والمواد التدریبیة/ المعدات المطلوبة لضمان جودة التدریب. 



التعلیم والتعلم  ۳۸

مدرسة عمار بن یاسر/ محلھ وادي الھاجر, الموصل, العراق/ جنغیز یار

الممارسات الواعدة المتعلقة بتدریب المعلمین وتقدیم الدعم في حاالت الطوارئ

یمكن تقدیم الدعم للمعلم وتشجیعھ من خالل: 
۱- تقدیم حوافز للمعلمین خالل فترة التدریب (الحوافز النقل)

۲- منح الشھادات للمعلمین بعد اكمال التدریب.
۳- ترقیة المعلمین في السلم الوظیفي بعد اكمال التدریب بنجاح

٤- تقدیم حوافز للمعلمین الذین شاركوا في التدریب لتشجیع اآلخرین على  
   المشاركة في الدورات التدریبیة المستقبلیة.

٥- قضیة حوافز وأجور النقل یجب دائما توضیحھا واالتفاق علیھا بین جمیع 
األطراف قبل بدایة أي تدریب.

العراق



۳۹

في حاالت الطوارئ، قد یفتقر المعلمون إلى المواد والتدریب، و قد یزداد عدد الطالب، (والتنوع اللغوي والعرقي 
للطالب)  قد یتغیر، وقد ال تكون مرافق المدرسة كبیرة بما یكفي لتلبیة الطلب المتزاید. ولذلك ، ینبغي تكییف 

عملیات التعلیم والتعلم التقلیدیة او المعتادة بما یتالئم مع الظروف.

ینبغي تكییف عملیات التعلیم والتعلم القائم على االحتیاجات الخاصة للسكان المتضررین. على المعلم أن یستخدم 
األسالیب التشاركیة مثل األلعاب الریاضیة والقصص ولعب األدوار. وینبغي االخذ بنظر االعتبار اراء الطالب 

وأولیاء األمور حول عملیات التعلیم والتعلم، ومواعید االمتحان، وجدول الدروس للصف.

التعلیم الذي یركز على المتعلم ھو:

التعلیم والتعلم  

مدرسة ثبات الریح/مقاطعة الزمیر, نینوى/ انمار

المعیار ۱۳: التدریس وعملیات التعلم 
عملیات التعلیم والتعلم تركز على المتعلم وھي تشاركیة وشامل

• تعلیم یركز على عملیات تعلیم األطفال اكثر مما یعتمد الكتاب المنھجي فقط؛
• تعلیم یقوم  على قابلیة االستكشاف والتفكیر النقدي للمتعلمین، مع األخذ بعین االعتبار الفروق الفردیة؛

• طریقة تشجع على المشاركة الفعالة في الدروس بطرق تلبي أسالیب التعلم المختلفة (مثل السمعیة 
والبصریة، الحركیة (ممارسات بدنیة)؛

• یركز على مراحل النمو الجسدیة والنفسیة والمعرفیة للمتعلمین؛
• فعال في تعزیز التغییرات اإلیجابیة و المطلوبة في كل من القدرات والسلوكیات؛
• قائم على النظریات التربویة الحدیثة في العملیة التعلیمیة التي تركز على الطالب.



٤۰

• یشجع األطفال على المساھمة، وطرح األسئلة، و التفكیر النقدي، حل المشاكل واإلبداع؛
• یشجع األطفال على العمل ضمن مجموعة او بشكل فردي؛

• یشرك األطفال في صنع قواعد الصفوف الدراسیة؛
• وھو لیس مجرد االصغاء الى المحاضرة  بشكل سلبي؛ 

• تشجیع مشاركة الھیئات المجتمعیة ذات الصلة، مثل المؤسسات التعلیمیة والمجتمع المحلي وأولیاء األمور 
والمعلمین والمتعلمین وأصحاب العمل المحتملین في تحدید احتیاجات التعلم في التعلیم الرسمي وغیر الرسمي؛

• یعتمد على المتابعة المستمرة للدورات التدریبیة لزیادة تطور الطالب الطالب؛ 
• مقاربات وطرق تشاركیة شاملة للمقاربات القائمة على النوع االجتماعي وتشمل منھجیات إلدماج الفتیات  
  في الفصول الدراسیة كما تشمل ایضا االستراتیجیات المعرفیة المتعددة التي تشكل أنماط التعلم المختلفة   

  للبنات واألوالد.

• یشرك الطالب من جمیع االطیاف  (الدینیة و العرقیة و المذاھبیة و الجنسیة والقدرة والنوع االجتماعي)؛
• یضمن لجمیع الدارسین سھولة الوصول إلى التعلیم ، من خالل توظیف أسالیب محتوى المناھج والتدریس  

  دون تمییز؛
• یاخذ بنظر االعتبار المتعلمین ذوي االحتیاجات الخاصة والمتفوقین الذین غالبا ما یتم اھمالھم في أوقات  

  الطوارئ.

التعلیم والتعلم  

التعلیم القائم على المشاركة:

التعلیم الشامل ھو التعلیم الذي:

مخیم لالفراد النازحین من الداخل/ قرب دھوك, كردستان, العراق/ لیندزي ماكنزي 



٤۱

العراق 

التعلیم والتعلم  

الممارسات الواعدة في عملیات التعلیم والتعلم 

۱- تقسیم الطالب إلى مجموعات تنافسیة عشوائیة داخل الفصول الدراسیة.
۲- استخدام الملصقات واألشكال والنماذج التعلیمیة من قبل المعلمین. تعلیم الطالب  

    وتقدیم الدعم لھم لبناء وتطویر الجانب الفكري والمعرفي لدیھم.
۳- اشتراك المعلمین والطالب في التدریبات العادیة.

٤- تحفیز األطفال على المشاركة و المثابرة في العمل من خالل منحھم الجوائز  
    والتشجیع.

٥- االخذ بعین االعتبار الفروق الفردیة بین الطالب والخلفیة الثقافیة واالجتماعیة  
    لتشجیعھم بشكل أفضل لالقبال على التعلم. استخدام لعب األدوار والدراما.

برنامج التعلیم اإللكتروني الرائد/دھوك, العراق/ انمار



٤۲

• أنظمة اختبار وزارة التربیة المركزیة تتطلب امتحانات شھریة، 
وامتحانات منتصف الفصل، و امتحانات نھایة الفصل الدراسي 

وامتحانات نھایة العام السنة؛
• تتطلب أنظمة االختبار وزارة التربیة / حكومة إقلیم كردستان 

االختبارات الشھریة والنھائیة في نھایة الكورس.                                                                                       

المعیار ۱٤: تقییم نتائج التعلیم 
وتستخدم األسالیب المناسبة لتقییم نتائج التعلم والتحقق من صحتھا

• توفیر ادوات للمعلمین یسھل استخدامھا لتقییم مھارات الطالب في القراءة والكتابة والحساب؛
• إعداد جداول امتحانات استثنائیة للطالب والتواصل بشانھا مع أسر النازحین والالجئین؛

• تدرج في االمتحانات أسئلة تتناسب مع مواد التعلم والمناھج التي یتلقاھا التالمیذ؛
• السماح للطالب الداء امتحانات على مستوى المراحل التي یزعمون أنھم فیھا اسوة بنظرائھم العراقیین؛

• إنشاء لجنة: لمراجعة الوثائق الرسمیة الطالب (إن وجدت)، ووضع الطالب في مرحلة دراسیة معینة؛
• الطلب الى الوالدین أو اولیاء امور الطالب التوقیع على إقرار خطي وموافقة على دخول طفلھم ھذه      

  المرحلة او تلك؛
• تصمیم امتحانات خاصة للطلبة ذوي االحتیاجات الخاصة، الذین حرموا تعلیمھم او تلقوا تعلیما مختلفا؛ 
• ینبغي فتح المجال امام الطالب الذین لم یتلقوا تعلیما رسمیا الداء االمتحانات حسب المستوى المطلوب؛

• ینبغي االخذ بنظر االعتبار تحویل الوحدات الدراسیة من مناھج مختلفة ، على سبیل المثال، یجب أن یسمح  
  بنقل وحدات الطفل الذي سبق لھ ان درس في مدرسة عربیة ویرید اآلن التسجیل في مدرسة كردیة. 

سیاسات وقوانین وزارة التربیة: 
• قانون االمتحانات رقم (۱۸) لسنة 

۱۹۸۷ لوزارة التربیة / المركز 
• قانون وزارة التربیة العراقیة 
رقم(٤) التعدیل الثاني ألقلیم 

كوردستان 
التعلیمات الخاصة بالظروف 

الطارئة/ وزارة التربیة المركز, 
ووزارة التربیة في اقلیم كوردستان

التعلیم والتعلم  

في الظروف غیر الطارئة:

في سیاق حاالت الطوارئ، تطبق لوائح االختبارات االستثنائیة. ینبغي ان 
تتیح طرق التقییم للطالب المتضررین من األزمة، بما في ذلك الالجئین و 

النازحین ما یلي:



التعلیم والتعلم  ٤۳

مدسة حنین/ الخالدیھ, االنبار/ واثق الخزاعي



٤٤

 في حالة الطوارئ، تشیر عبارة عدد كاف من المعلمین إلى 
معلم ۱ إلى ٤۰ طالبا. إذا لم یكن ذلك ممكنا على الفور، یجب 
وضع خطة من خطوات تدریجیة لتحقیق ھذا الھدف واتباعھا.  

یجب إنشاء لجنة شاملة وتشاركیة الختیار المعلمين. وینبغي 
لھذه اللجنة التنسیق بین الوزارة المعنیة وزارة التربیة والتعلیم 

والوكاالت الدولیة . تعمل اللجنة على ضمان اجراء عملیة التعیین 
واالختیار بشكل سلیم وشفاف. ینبغي بآلیات التوظیف ان تتضمن 

اإلعالنات التي تصل إلى السكان المستھدفین. 
متطلبات المعلمین واختیارھم من مسؤولیة وزارة التربیة 

ومدیریات التربیة اما الوكاالت الدولیة فھي تقدم المساعدة من 
خالل توفیر البیانات ، والحوافز، وتعزیز خدمات التعلیم الجید 

ولوازم التعلیم.

قانون وسیاسة الوزارة المعنیة: 
-قانون انضباط موظفي الدولة العراقیة  

رقم (۱٤) 
 قانون وزارة التربیة العراقیة رقم 

(۱۲٤) لسنة۱۹۷۱.
•  قانون وزارة التربیة المركزیة رقم 

۳٤ لعام ۱۹۹۸.
• قانون رقم ٤ لوزارة التربیة  العراقیة 

لعام ۱۹۹۲/ التعدیل الثاني إلقلیم 
كوردستان

• الكفاءة النفسیة؛
• الكفاءة العلمیة؛

• الخبرة المطلوبة ذات الصلة بنمط التعلیم، على سبیل المثال، التعلم المسرع، وصفوف المواكبة، أو الدورات  
  الموحدة؛

• القدرة على تقدیم الدعم النفسي وإعادة التأھیل لألطفال؛
• القدرة على توفیر بیئة تعلیمیة صدیقة لألطفال من جمیع الفئات واالطیاف: الجئین، نازحین، المجتمع  

  المضیف و غیرھا؛
• اجتیاز اختبار الخلفیة الثقافیة (إذا كان ھذا ممكنا)؛

• إشارات إیجابیة من شخصین على االقل (یمكن االتصال بھما)؛
• الوعي بمعاییر حمایة الطفل و السالمة المدرسیة. 

المعلمون والكوادر االخرى في قطاع التعلیم 

المعیار ۱٥: التوظیف واالختیار
ویجري تعیین عدد كاف من المدرسین المؤھلین وغیرھم من العاملین في مجال التعلیم من 

خالل عملیة تشاركیة وشفافة، استنادا إلى معاییر االختیار التي تعكس التنوع والمساواة 

المعلمون والكوادر االخرى في قطاع التعلیم 

یجب ان تعكس معاییر اختیار المعلم مبادئ التنوع والمساواة وان یؤخذ بنظر االعتبار:
• تنوع في تخصصات المعلمین؛

• شمول جمیع األعراق واألدیان والمذاھب؛
• توظیف ما ال یقل عن ٤۰٪ معلمات؛ 

• المھارات اللغویة ذات الصلة بالمتعلمین؛
• اولویة التقییم لجودة التعلیم قبل الخصائص الشخصیة للمعلم؛ 

• اختیار المعلمین ، إن لم یكن من بین اعضاء المجتمع المحلي ألي أسباب موضوعیة ، یجب أن یستند إلى  
  أفضل المؤھالت ؛ مع تقدیم دعم اضافي من خالل دورات تدریبیة عن منھجیة التدریس.

في سیاق الطوارئ، یجب أن یمتلك المعلمون المؤھالت المناسبة، مثل:



٤٥

في حالة التعاقد مع الباحثین االجتماعیین، یجب أن تعطى األفضلیة للمرشحین من السكان المتضررین ألنھا أو 
أنھ سیكون أكثر درایة بالبیئة االجتماعیة والنفسیة للطفل.

بامكان المنظمات غیر الحكومیة الدولیة / الوطنیة ان تیادر بتقدیم التوصیات والدعم لكن قرار التوظیف یبقى بید 
السلطات . 

المعلمون والكوادر االخرى في قطاع التعلیم 

في الحاالت التي ال یتوفر فیھا المعلمون المؤھلون:
• التوجھ لطلب المساعدة من كلیات اعداد المعلمین؛

• رفد المعلمین المؤھلین بمعلمین او محاضرین متطوعین؛
• العمل واالتفاق مع المعلم على تصمیم  خطة التطویر المھني من دورات تنمیة القدرات ذات الصلة؛

• في حالة تعذر تلبیة النقاط اعاله، یجب أن ال یتأثر التدریس حتى في حالة استخدام األشخاص اصحاب  
  المھارات أالقل التدریس مثل الطالب من المدارس الثانویة والمعلمین المتقاعدین ورجال الدین أو 

المتطوعین.



٤٦

المعیار ۱٦: ظروف العمل 
تحدید ظروف العمل للمعلمین والكوادر التعلیمیة  االخرى بوضوح ودفع االجور المناسبة 

العمل، عدد  األدوار، ساعات  إلى  یشیر  للمعلمین  العمل  في ظروف 
المحاضرات واالجور وغیرھا من شروط العمل.                                                                 

المعلمین  دور  یكون  ان  المھم  من  المخیم،  بانشاءات  الشروع  قبل 
ضمن  للمدارس  الصالحة  األراضي  تخصیص  یتم  وأن  بھ  معترف 

مراحل تخطیط المخیم .

في حاالت الطوارئ, تشكل االجور المناسبة للمعلمین مھمة صعبة للغایة نظرا لتعدد أرباب العمل، وتعدد أنواع 
العقود، والتنسیق مع أنظمة اجور المعلمین المعمول بھا، ونقص األموال الالزمة لالجور، أو وجود ثغرات في 

نظام االجور.
في سیاق األزمات، یمكن ان تكون اجور المعلمین بطریقتین:

االجر المناسب یعني مستوى كاف من االجورتمكن المعلمین من التركیز على عملھم المھني دون البحث عن 
موارد إضافیة لتلبیة االحتیاجات األساسیة للمعیشة لھم أو لعوائلھم.

من أجل تقدیم االجور المناسبة للمعلمین، یجب أن تتحقق الشروط التالیة:
• یتوجب على رب العمل توقیع التزام مكتوب لدفع راتب شھري مناسب للمحاضر في مقابل عدد محدد من  
  األیام، او الساعات أو المحاضرات. على سبیل المثال، ۲٤ محاضرة ھو المعیار لالبتدائیة، ۲۲ محاضرة  

  ھو المعیار للمرحلة الثانویة؛
• یتوجب على المنظمات الدولیة ووزارة التربیة والتعلیم المركزیة ووزارة التعلیم في حكومة إقلیم كردستان  
  أن تتفق على مستویات األجور المناسبة للمعلمین  لجمیع انماط التعلیم، بما في ذلك التعلیم الرسمي، و غیر  

  الرسمي (المسرع على سبیل المثال، المدرسة الصیفیة، تدریب الشباب على المھارات الحیاتیة وما إلى  
  ذلك)؛

• على المنظمات الدولیة ، و وزارة التربیة والتعلیم و وزارة التربیة والتعلیم المركزیة و في حكومة إقلیم  
  كردستان ان تتفق على أیة معاییر او سقف لالجور االضافیة على شكل رواتب أو مكافآت للتعلیم في  

  المناطق الریفیة المتضررة من النزاع . وینبغي أن تدار ھذه المدفوعات بشكل منفصل من الراتب 
األساسي؛

• یجب وضع أنظمة للمراقبة والمساءلة للتحقق من حصول المدرسین او المعلمین على االجور المناسبة .
• ینبغي االخذ بنظر االعتبار بعض المزایا، مثل التأمین الصحي واإلجازات المرضیة وان تدرج في العقدل  

  ان كان ذلك ممكنا؛
• التأكد من أن المعلمین الذین یستلمون الرواتب الحكومیة / ال یعملون لدى المنظمات غیر الحكومیة /  

  وكاالت األمم المتحدة كمعلمین. المطلوب ھو التواصل والرصد الدقیق بین جھات التعلیم المعنیة المتعددة.  

سیاسات وقانون وزارة التربیة 
المعنیة:

• قواعد السلوك الخاصة بموظفي 
الدولة العراقیة, المعدلة  لسنة ۲۰۰٥ 

• شروط العمل ووزارة التربیة 
المعنیة 

المعلمون والكوادر االخرى في قطاع التعلیم 

• المالیة، على سبیل المثال، راتب العمل المتفق علیھ، ومخصصات الخطورة او المتاعب، أو المنح؛
• وغیر المالیة، على سبیل المثال، السكن والغذاء والنقل والتدریب، أو االعتراف العلني والتقدیر.



٤۷ المعلمون والكوادر االخرى في قطاع التعلیم 

اعاده افتتاح مدرسة حدیثا/ الموصل/ انمار
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• یتوجب على رب العمل توقیع التزام مكتوب لدفع راتب شھري مناسب للمحاضر في مقابل عدد محدد من  
  األیام، او الساعات أو المحاضرات. على سبیل المثال، ۲٤ محاضرة ھو المعیار لالبتدائیة، ۲۲ محاضرة  

  ھو المعیار للمرحلة الثانویة؛
• یتوجب على المنظمات الدولیة ووزارة التربیة والتعلیم المركزیة ووزارة التعلیم في حكومة إقلیم كردستان  
  أن تتفق على مستویات األجور المناسبة للمعلمین  لجمیع انماط التعلیم، بما في ذلك التعلیم الرسمي، و غیر  

  الرسمي (المسرع على سبیل المثال، المدرسة الصیفیة، تدریب الشباب على المھارات الحیاتیة وما إلى  
  ذلك)؛

• على المنظمات الدولیة ، و وزارة التربیة والتعلیم و وزارة التربیة والتعلیم المركزیة و في حكومة إقلیم  
  كردستان ان تتفق على أیة معاییر او سقف لالجور االضافیة على شكل رواتب أو مكافآت للتعلیم في  

  المناطق الریفیة المتضررة من النزاع . وینبغي أن تدار ھذه المدفوعات بشكل منفصل من الراتب 
األساسي؛

• یجب وضع أنظمة للمراقبة والمساءلة للتحقق من حصول المدرسین او المعلمین على االجور المناسبة .
• ینبغي االخذ بنظر االعتبار بعض المزایا، مثل التأمین الصحي واإلجازات المرضیة وان تدرج في العقدل  

  ان كان ذلك ممكنا؛
• التأكد من أن المعلمین الذین یستلمون الرواتب الحكومیة / ال یعملون لدى المنظمات غیر الحكومیة /  

  وكاالت األمم المتحدة كمعلمین. المطلوب ھو التواصل والرصد الدقیق بین جھات التعلیم المعنیة المتعددة.  

المعیار ۱۷: الدعم واالشراف 
التاثیر الفعال اللیات الدعم واالشراف للمعلمین وغیرھم من العاملین في سلك التعلیم

في سیاق حاالت الطوارئ، یواجھ  المعلمون العدید من التحدیات مثل : اكتظاظ الصفوف الدراسیة، و ثغرات 
االجور ، و طالب یتكلمون لغات أخرى التدریس، وصفوف دراسیة تضم مجامیع طالبیة متعددة االعمار و 

الثقافات . تقدیم الدعم الفعال لھؤالء المعلمین أمر بالغ األھمیة من أجل توفیر فرص الحصول على التعلیم الجید 
للجمیع.

المعلمون والكوادر االخرى في قطاع التعلیم 

آلیات الدعم للمعلمین تشیر إلى: 
• اختیار مدیري مدارس مؤھلین؛

• تدریب مدیري المدارس على اإلدارة المدرسیة في حاالت الطوارئ (الكوارث والنزاعات، وإدارة 
المخاطر، وغیرھا)؛

•  تدریب اثناء الخدمة على التعلیم الشامل؛
• توفیر مواد كافیة للوجبات الجدیدة من الطالب، مثل الكتب المدرسیة والورق وأقالم الرصاص، واألثاث

• تقدیم الدعم النفسي واالجتماعي للمعلمین؛
• دعم شبكات دعم اقران المعلم؛

• تقدیم اعتراف رسمي وتشجیع المعلمین المؤھلین.

آلیات اإلشراف على المعلمین تشیر إلى: 
• مواعید اشراف /مراجعات  منتظمة ألداء المعلم من قبل مدیر المدرسة؛

• تقییم او مراجعة اداء المعلم من خالل مجالس االباء والطالب؛
• استعراض من قبل المشرفین والتي تشمل مجموعة متنوعة من المعاییر، بما في ذلك: انجازات الطالب،  

  والحضور، والعمل الجماعي، ومبادرات مبتكرة، الخ؛
آلیات الدعم واإلشراف تعمل بشكل فعال في الحاالت التالیة:

• الوالد ,المعلم، الطالب، الزعیم الدیني، وكبار الشخصیات تقدم الدعم للعالقة بین الطالب والمعلم؛
• یتم تدریب المشاركین في اإلشراف والدعم؛

• تتم مراجعة آاللیات وأالدوات بصورة منھجیة سنویا؛
• المشرفون یساعدون المعلمین في حالة الطوارئ في تخطیط الصفوف الدراسیة؛

• مساعدة المعلمین في مراقبة الصفوف الدراسیة واإلدارة في المراحل األولى من الطوارئ؛
• ھناك آلیات للمساءلة في المجتمع والمدرسة و دوائر المدیریات العامة للتربیة لضمان الدعم واإلشراف  

  المطلوب. 



سیاسھ التعلیم

٤۹

سیاسة او قانون وزارة التربیة 
المعنیة:

• الدستور الفیدرالي العراقي ۲۰۰٥ 
,المادة۳٤  

• قانون وزارة التربیة العراقیة رقم 
(۱۲٤) لسنة۱۹۷۱.

•  قانون وزارة التربیة المركزیة 
رقم ۳٤ لعام ۱۹۹۸.

• قانون رقم ٤ لوزارة التربیة  
العراقیة لعام ۱۹۹۲/ التعدیل الثاني 

إلقلیم كوردستان 

یجب أن تكون ھناك خطة طوارئ المستوى الوطني معدة لالستجابة 
الي حالة طوارئ مستقبلیة محتملة ؛ لذلك یمكن تشكیل ھیئة الجسم 

أو قسم معین الدارة ھكذا مخطط.

ھناك أیضا بعض المجاالت التي یمكن للسیاسات فیھا ان تقدم المزید 
من التوجیھ بشأن أفضل السبل لتوفیر التعلیم لجمیع األطفال في 
حاالت الطوارئ . قد تكون ھذه الوثیقة ، المعاییر العراقیة الدنیا 

للتعلیم اثناء الطوارئ ، ھي الخطوة األولى في معالجة ھذه القضیة.

في ھذا المعیار، یشیر مصطلح سلطة التعلیم الى وزارة التربیة والتعلیم المركزیة ووزارة التربیة والتعلیم في 
حكومة إقلیم كردستان، والمحافظات ومجالس المحافظات و مكاتب المحافظات.

تشیر عبارة استمراریة التعلیم الجید الى التدریب المستمر – التقني والعلمي واإلداري- لجمیع المعلمین 
واإلداریین والمشرفین. كما انھا تشیر أیضا إلى الطفل المستمر من خالل دورات التعلیم دون انقطاع أو فجوة في 

الخدمة.

المعیار ۱۸: القانون وصیاغة السیاسات العامة
ومنھا  علیھا,  والمحافظھ  التعلیم  نوعیة  استمرار  اولویات  وضع  التعلیم  سلطات  تتولى 

الحصول على تعلیم مجاني وشامل 

سیاسھ التعلیم

في العراق ھناك نوعان من السیاسات التعلیمیة الشاملة:  

• السیاسة المركزیة لوزارة التعلیم؛                                                      
 • سیاسة وزارة التربیة والتعلیم في إقلیم كردستان / العراق.

تعافي التعلیم الجید (المحافظة على التعلیم الجید) یعني:
• مراجعة معاییر الجودة الحالیة؛ 

• تقییم سیاق األزمة الحالیة و ثغرات جودة التعلیم اینما وجدت؛
• التخطیط لسد ثغرات الجودة المذكورة.

• قبل الطوارئ، االعداد لطرق توفیر التعلیم؛
• توفیر التدریب للمعلمین ومسؤولي زارة التربیة والتعلیم على معاییر الجودة واالنضباط اإلیجابي والدعم 

النفسي، وتعبئة المجتمع الستكمال المعارف القائمة مع مھارات الطوارئ؛
• شمول برامج إضافیة مثل التغذیة المدرسیة، واألنشطة الترفیھیة، تعلیم السالم ومنع النزاعات؛

• تشجیع األسر على إلحاق أبنائھم في مرحلة الطفولة المبكرة وریاض األطفال؛
• وضع سیاسات إصالحیة وبرامج التنمیة التي تدخل ضمن السیاق العالمي الحالي والتكنولوجیا الجدیدة؛

• وضع معاییر خاصة لدعم الرصد والمتابعة داخل الصفوف الدراسیة.

استعادة جودة التعلیم یمكن أن یتحقق من خالل اإلجراءات االتیة:
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یشیر التعلیم المجاني الى حصول الجمیع على التعلیم في كل المراحل دون تكلفة.

یمكن تحقیق اتاحة فرص التعلیم امام الجمیع بصورة شاملة من خالل اإلجراءات التالیة:

سیاسھ التعلیم

الیونسیف تخصص مساحة للعب االطفال / مخیم الحاج علي, الموصل/ انمار رفعت

• توفیر وسائل النقل إلى المدرسة؛
• شمول جمیع األطفال في المدرسة ، بغض النظر عن الطبقة االجتماعیة أو الدین أو الجنس أو كونھم  

  نازحین اوالجئین، اواللغة المنطوقة، أو السمات األخرى للمجموعة؛
• توفیر الموافقات األمنیة لجمیع الطالب والمعلمین؛

• التأكد من ان المباني المدرسیة متاحة للجمیع، بما في ذلك الالجئین والنازحین؛
• إشراك المجتمعات المضیفة في اتاحة فرص التعلیم للجمیع؛

• توفیر مرافق تعلیم كافیة اضافة الى المعلمین والمواد التعلیمیة؛
• اسراع الوكاالت الدولیة والتزامھا بدعم االستجابة القطاعیة الشاملة من خالل بناء المدارس والمدارس  

  الصدیقة للطفل؛
• ان تكون الحكومة مرنة وداعمة في تطبیق اللوائح الحكومیة . االتصاالت والتوجیھات الواضحة یجب أن  

  تبدأ منذ الشروع باالستجابة؛
• تأكد من وجود خطة طوارئ إلعداد االستجابات المحتملة مستقبال.
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المعیار ۱۹: التخطیط والتنفیذ 
الفعالیات التعلیمیة  تأخذ بنظر االعتبار السیاسات والقوانین والمعاییر والخطط الدولیة والوطنیة التربویة 

وحاجات التعلم للسكان المتضررین

• التعلیم الرسمي الذي توفره الحكومة ، مثل: التربیة البدنیة، الفن، دروس في حقوق اإلنسان والدیمقراطیة؛  
  التعلیم الرسمي ھو أولویة والھدف العام لجمیع األطفال؛

• التعلیم غیر الرسمي، یتضمن الفعالیات التي توفرھا المنظمات غیر الحكومیة، وتشمل مجموعة واسعة من  
  األنشطة ، مثل الدعم النفسي واالجتماعي أو أماكن مؤقتة للتعلم؛

• إدراج األدوات النفسیة / الخدمات عبر البرامج.

• اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان (۱۹٤۸) (المواد ۲ و ۲٦)؛
• معاھدة جنیف الرابعة (۱۹٤۹) (المواد ۳، ۲٤، ٥۰)، والبروتوكول اإلضافي الثاني (۱۹۷۷) (المادة ٤٫۳  

  (أ))؛
• االتفاقیة الخاصة بوضع الالجئین (۱۹٥۱) (المواد ۳ و ۲۲)؛

• العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة (۱۹٦٦) (المادة ۲)؛
• العھد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة (۱۹٦٦) (المواد ۲ و ۱۳ و ۱٤) اتفاقیة  

  القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة (۱۹۷۹) (المادة ۱۰) اتفاقیة حقوق الطفل (۱۹۸۹) ( المواد  
  ۲، ۲۲، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۸، ۳۹)؛

• نظام روما األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة (۱۹۹۸) (المادة ۸ (۲) (ب) (التاسع) و ۸ (۲) (ه) (د))  
  المبادئ التوجیھیة بشأن النزوح الداخلي (غیر ملزم) (۱۹۹۸) (الفقرة ۲۳)؛

• اتفاقیة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة (۲۰۰٦) (المادة ۲٤).

• القانون الوطني لمحواألمیة؛
• قانون التعلیم المجاني واإللزامي؛

• قانون التعلیم الخاص؛
• قانون مجالس االباء والمعلمین.

• قانون وزارة التعلیم؛
• نظام التعلیم للتعلیم األساسي؛

• منظومة التعلیم للتعلیم االساسي؛
• منظومة المدارس الخاصة التي تنفذ مناھج االقلیم.

سیاسھ التعلیم

 في العراق ، تشیر الفعالیات التعلیمیة إلى:

السیاسات التعلیمیة والقوانین والمعاییر الدولیة ذات الصلة ھي كما یلي:

السیاسات التعلیمیة والقوانین والمعاییر الوطنیة ذات الصلة ھي كما یلي:
العراق االتحادي

إقلیم كردستان العراق

احتیاجات التعلم یشیر إلى التعلم المعرفي والجسدي واالجتماعي العاطفي . قامت كل كل من وزارة التربیة / حكومة 
إقلیم كردستان ووزارة التربیة والتعلیم المركز بتحدید احتیاجات التعلم في سن معینة ضمن المناھج الرسمیة. ینبغي 
على مجموعة التعلیم ووزارات التعلیم ان تناقش وتتفق على افضل السبل لتلبیة احتیاجات التعلم للسكان المتضررین 

على المدى المتوسط و الطویل.

السكان المتضررین یشمل: النازحین والالجئین والعائدین والمجتمعات المضیفة، واألطفال الذین یصعب الوصول 
الیھم، واألطفال المعاقین واألیتام واألطفال المعرضین للخطر، وخاصة األطفال المعرضین للخطر مثل اطفال األسر 
التي تعیلھا نساء واألیتام واألطفال العاملین، والفتیات المتزوجات اللواتي لم یدخلن مدرسة ابدا. (انظر معاییر ٤ و 
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• على وزارة التربیة المركزیة وحكومة إقلیم كردستان / وزارة التربیة والتعلیم إعادة النظر في السیاسات   
  والقوانین والمعاییر الدولیة؛

• المنظمات الدولیة في العراق یجب أن تعید النظر في السیاسات والقوانین والمعاییر الوطنیة وحكومة إقلیم  
  كردستان قبل بدء العمل.  ینبغي أن یكون ذلك خطوة في تقییم االحتیاجات األولیة و / أو تحلیل ظرفي  

  لضمان الروابط مع السیاسات الحكومیة والخطط والبرامج ذات الصلة. 

سیاسھ التعلیم

مدسة للبنات/ السلیمانیھ/ واثق الخزاعي

األخذ بعین االعتبار السیاسات التعلیمیة یعني كال من:








