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شكر وتقدير

صدر هذا اإلطار بتكليف من برنامج العمل اإلمنايئ املهني يف إطار معايري الشبكة املشرتكة لوكاالت التعليم يف حاالت الطوارئ، ومجموعة 
عمل املعايري واملامرسات. تم توفري مدخالت وتوجيهات إضافية من قبل األمانة العامة للشبكة املشرتكة لوكاالت التعليم يف حاالت الطوارئ، 
ومجموعة سياسيات التعليم، ومجموعة منارصة اآليني. نود أن نشيد باإلسهامات القيمة من األفراد اآلتية أسامؤهم: ماركو جرازيا )منظمة 

فيجني العاملية(، سونيا غوميز )املجلس الرنويجي لالجئني(، هيلينا ساندبرج )مساعدات الكنيسة الفنلندية(، مينا بيلتوال )مساعدات الكنيسة 
الفنلندية(، كارولني كينان )منظمة أطفال الحرب(، أندريا دياز فاريال )مؤسسة الحق يف اللعب(، سوزان هريش-أياري )مبدع(، ناديجنا كاستيالنو 

)فوردهام(، كريوبا موروغياه )لجنة اإلغاثة الدولية(، أرلو كيتشنجامن )منظمة أنقذوا األطفال الدولية(، باربرا مورس مريرس )جامعة جنيف(، 
جيفري داو )منظمة أنقذوا األطفال الدولية(، لوكا فراشيني )تكتل التعليم العاملي(، شارلوت بريجن )الشبكة املشرتكة لوكاالت التعليم يف 

حاالت الطوارئ(، ناتايل براكيت )الشبكة املشرتكة لوكاالت التعليم يف حاالت الطوارئ(.

مقدمة

التعليم عنرص أسايس إلنقاذ األرواح واستدامة الحياة يف تدابري االستجابة اإلنسانية. إنَّ املسؤولية األساسية ألطراف التعليم والعاملني يف املجال 
اإلنساين هي ضامن حصول جميع األشخاص املتأثرين باألزمات وانعدام االستقرار عىل فرص تعليمية جيدة ومناسبة وآمنة، تتوافق مع الحد 

األدىن ملعايري التعليم: الجهوزية واالستجابة والتعايف الخاصة بالشبكة املشرتكة لوكاالت التعليم يف حاالت الطوارئ.

يواجه قطاع التعليم يف حاالت الطوارئ (EiE) التحدي املتمثل يف تطوير قوة عاملة مؤهلة والحفاظ عليها، ويفتقر حالياً إىل نهج منسجم 
 مشرتك بني الوكاالت لتطوير القوى العاملة. عالوة عىل ذلك، متثل الطبيعة املطولة لألزمات تحوالً يف مامرسات تقديم خدمات التعليم، 

 وتتطلب مجموعة متنوعة بشكل متزايد من الكفاءات بني املعلمني والعاملني يف املجال اإلنساين. تُظهر الدراسات الحديثة حول التعليم يف 
حالة الطوارئ أن القوى العاملة وأسواق العمل بحاجة إىل إطار للكفاءات ميّكن أصحاب املصلحة يف التعليم يف حاالت الطوارئ - وال سيام 

 املامرسني ومديري التوظيف ومقدمي الخدمات - لفهم أفضل و تقديم ما هو أكرث مالءمة الستدامة التعليم يف سياقات األزمات 
)INEE، 2015 ؛ INEE، 2017 ؛ اليونيسف، 2018(.

يف حني أن هناك بالفعل عدداً من مناذج التطوير املهني للقطاع الخاص بالوكالة، إال أنها غري مدمجة يف إطار عمل منهجي أوسع. ولذلك قامت 
الشبكة املشرتكة لوكاالت التعليم يف حاالت الطوارئ بتطوير إطار عمل جودة التعليم يف حاالت الطوارئ )EiE CF(، الذي يستند إىل املعايري 

الدنيا للشبكة املشرتكة لوكاالت التعليم يف حاالت الطوارئ، لتوضيح مجموعة مشرتكة من الكفاءات. أهداف إطار عمل الجودة هي تفعيل 
املعايري الدنيا للشبكة املشرتكة لوكاالت التعليم يف حاالت الطوارئ، ومواءمة وإضفاء الطابع املهني عىل بناء القدرات للقطاع، وتحسني التنفيذ 

واملامرسة بشكل مبارش كجزء من التأهب واالستجابة والتعايف.

© ميليسا وينكلر / لجنة اإلغاثة الدولية 
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ملحة عن الشبكة املشرتكة لوكاالت التعليم يف حاالت الطوارئ

يقوم إطار العمل اإلسرتاتيجي 2023-2018 للشبكة املشرتكة لوكاالت التعليم يف حاالت الطوارئ بتوجيه الشبكة للقيام بدور أكرث فاعلية 
وأكرث من أي وقت مىض يف تقديم تعليم جيد وآمن ومالئم لجميع املترضرين من حاالت الطوارئ واألزمات املمتدة: املستمرة. يُركُِّز إطار 

العمل عىل أربع أولويات إسرتاتيجية:

• األولوية اإلسرتاتيجية 1 : توفري القيادة الفكرية واملنارصة عىل الصعيد العاملي 

• األولوية اإلسرتاتيجية 2 :  تعزيز القدرة عىل توفري تعليم نوعي وآمن ومناسب ومنصف للجميع 

• األولوية اإلسرتاتيجية 3 :  توفري مجموع املعارف ومعالجتها وتنظيمها لالسرتشاد بها يف السياسات واملامرسات 

• األولوية اإلسرتاتيجية 4 : تعزيز وتقوية التنوع داخل الشبكة املشرتكة لوكاالت التعليم يف حاالت الطوارئ 

يدعم إطار عمل جودة التعليم يف حاالت الطوارئ الشبكة يف تحقيق األولوية اإلسرتاتيجية 2 باعتبارها إحدى أنشطة بناء القدرات والتطوير 
املهني التي تم إيالؤها األولوية من قبل أعضاء الشبكة املشرتكة لوكاالت التعليم يف حاالت الطوارئ.

تهدف املعايري الدنيا للشبكة املشرتكة لوكاالت التعليم INEE إىل تحسني 
جودة االستعداد الرتبوي واالستجابة والتعايف زيادة القدرة عىل الوصول 
إىل فرص التعلم اآلمنة وذات الصلة وضامن. املسؤولية يف تقديم هذه 

الخدمات يف حالة األزمات.هذه املعايري مبثابة دليل توجيهي للمامرسني 
وصانعي السياسات. وهي قابلة للتطبيق عىل مجموعة واسعة من تدابري 

االستجابة لألزمات العاملية، مبا يف ذلك الكوارث الطبيعية والنزاعات 
املسلحة، يف بيئات متنوعة مبا يف ذلك األماكن الريفية والحرضية 

والعشوائية واملخيامت. ينصب جوهر هذة املعايري عىل املجتمع املحيل 
واحتياجاته، مع توفري إطار عمل منسجم لتنسيق األنشطة التعليمية 
للحكومات الوطنية، والسلطات األخرى، ووكاالت التمويل، والوكاالت 

الوطنية والدولية.

© أندرو كويلتي / لجنة اإلغاثة الدولية 
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التعليم يف حاالت الطوارىء إطار عمل الجودة

الغرض : الهدف

يعتمد إطار عمل جودة التعليم يف حاالت الطوارئ عىل الحد األدىن للمعايري من "آيني" لتوضيح مجموعة من الكفاءات املطلوبة والقيّمة واملعرتف 
بها للقطاعني اإلنساين والتعليمي يف حاالت الطوارئ. إنه يصف بشكل عام معايري األداء املتوقعة عرب عدد من الكفاءات التي ميكن تطبيقها عىل 

أدوار مختلفة. يوفر اإلطار معجامً مشرتكاً للكفاءات األساسية اإلنسانية والتقنية، ويحدد املعرفة واملهارات والسامت املتوقعة لكل منها.

ويهدف اإلطار إىل توفري معلومات عن استقدام املوظفني والتعليم والتطوير املهني وإدارة األداء والتخطيط والتصميم التنظيمي. إنها إرشادات 
عىل مستوى القطاع لتعزيز املسؤولية والفعالية، وإمكانية التنبؤ بالتأهب التعليمي، واالستجابة والتعايف للسكان املترضرين.

تم إعداد اإلطار يف املقام األول الستخدامه من قبل مامريس التعليم يف حاالت الطوارئ يف الحاالت اإلنسانية. ومع ذلك، فهو ذات صلة أيضاً 
عىل املستوى العاملي ويف البيئات النامية لدعم التخطيط والجهوزية لحال الطوارئ. ومن األفضل استخدام هذا اإلطار باالقرتان مع اإلطار 

عمل كفاءة املجال اإلنساين األسايس )CHCF(، وإطار عمل كفاءة حامية الطفل خالل العمل اإلنساين )CPHA( حيثام ينطبق ذلك )عىل وجه 
التحديد الكفاءة 5.4 دمج حامية الطفل خالل العمل اإلنساين والتعليم(. ميكن نقله عرب األفراد والبلدان والثقافات وميكن أن يكون أداة قيمة 

للتطوير املهني عىل مستوى املبتدئني، ومستوى الفئات املتوسطة والعليا.

© نيد كولت / لجنة اإلغاثة الدولية 
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© أوبري واد / لجنة اإلغاثة الدولية

 .1 
املعايري التأسيسية

 .2 
 إمكانية الوصول و 

بيئة التعليم

 .3 
التدريس والتعليم

 .4 
 املعلمني و العاملني يف 

مجال التعليم

 .5 
سياسة التعليم

التعليم يف حاالت 
الطوارىء

إطار العمل بكفاءة

مجاالت الجودة

مجال الجودة هو مجموعة من الكفاءات املرتبطة حول موضوع أو مجال مشرتك يتم الرتكيز عليه. يتم تعريف إطار عمل جودة التعليم يف 
حاالت الطوارئ عرب املجاالت الستة التالية، مبا يتامىش مع الحد األدىن للمعايري من "آيني" :

 .0 
 املبادئ اإلرشادية 

اإلنسانية
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الجودة

الكفاءة هي مجموعة من املعارف أو املهارات أو السامت املطلوبة القابلة للقياس ألداء دور فعال يف منظمة أو قطاع ما. ميكن تعريف 
الكفاءات بأنها املعرفة أو القدرة التقنية، واملهارات الشخصية، والسلوكيات أو القيم الشخصية. ميكن للفرد امتالك بعض الكفاءات بطبيعتها، 

ولكن ال يزال يُتوقع منه تطويرها عمداً كجزء من تنميته املهنية.

مستويات الكفاءة

تصف مستويات الكفاءة النمو التدريجي يف القدرة لكل كفاءة. بالنسبة لهذا اإلطار، ترتبط كل كفاءة بثالثة مستويات من الكفاءة تدل عىل 
املعرفة والخربة مبا يتناسب مع الكفاءة.

•  املستوى 1 يصف األفراد الجدد نسبياً يف املجال ويقومون بتنفيذ برامج التعليم يف حاالت الطوارئ كجزء من الفريق. 

•  املستوى 2 يصف األفراد الذين لديهم بعض الخربة يف املجال املكتسبة من بعض املهام خالل حاالت التعليم يف حاالت الطوارئ 
املختلفة. لديهم خربة يف استخدام سياق من املعلومات للتكيف وتشغيل برامج التعليم يف حاالت الطوارئ املختلفة.

•  املستوى 3 يصف األفراد الذين يعتربون خرباء يف هذا املجال. إنهم يقومون بإنشاء أو تصميم أو تكييف برامج التعليم يف حاالت 
الطوارئ وهم قادرون عىل قيادة وتدريب اآلخرين.

© أندرو كويلتي / لجنة اإلغاثة الدولية 
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0. املبادئ التوجيهية للمجال اإلنساين

0.1 املبادئ اإلنسانية

0.2 املعايري اإلنسانية

0.3 نهج قائم عىل الحقوق

0.4 عدم إلحاق الرضر

0.5  الصلة بني األنشطة اإلنسانية و التنمية

مبادئ املجاالت اإلنسانية األربعة )اإلنسانية، 

والحياد، والنزاهة، واالستقاللية( التي يتم 

االلتزام بها يف جميع جوانب برامج التعليم 

يف حاالت الطوارئ وتنفيذها يف الحاالت 

اإلنسانية الهشة وحاالت الضعف

معايري الشبكة املشرتكة لوكاالت التعليم يف 

حاالت الطوارئ واملعايري اإلنسانية يجب 

االلتزام بها يف جميع جوانب االستجابة

نهج مرتكز عىل الحقوق ويطبق عىل برامج 

التعليم يف حاالت الطوارئ يف السياقات الهشة 

والعمل اإلنساين 

برامج التعليم يف حاالت الطوارئ ال تتسبب يف 

 رضر، و هي حساسة للنزاعات

إعداد برامج إنسانية مرتبطة بسياسات 

التنمية و التخطيط

رشح املبادئ اإلنسانية األربعة: اإلنسانية، 

و الحياد، و النزاهة، و االستقاللية؛ امليثاق 

اإلنساين )معايري اسفري 2018(، و مدونة 

قواعد السلوك الخاصة باالتحاد الدويل 

لجمعيات الصليب األحمر و الهالل األحمر 

)IFRC 1995(

تصف الشبكة املشرتكة لوكاالت التعليم يف 

حاالت الطوارئ املعايري اإلنسانية و الغرض 

منها

رشح كيفية تطبيق ميثاق الحقوق الرئيسية، 

و ال سيام اتفاقية حقوق الطفل )مفوضية 

حقوق اإلنسان 2020(، يف إعداد برامج 

التعليم يف حاالت الطوارئ

وصف املفهوم اإلنساين بعدم اإليذاء و تطبيقه 

 يف جميع األنشطة

و وصف أُطر التنمية مثل هدف التنمية 

املستدامة رقم 4، و خطط القطاع الوطني، و 

رشح روابطها باالستجابة اإلنسانية 

تطبيق املبادئ اإلنسانية عىل جميع جوانب 

إعداد برامج التعليم يف حاالت الطوارئ و 

 تنفيذها

تطبيق الشبكة املشرتكة لوكاالت التعليم يف 

حاالت الطوارئ املعايري اإلنسانية )مبا يف ذلك 

املعايري الدنيا لحامية الطفل يف العمل اإلنساين 

)CPMS( عند تصميم برنامج التعليم يف 

حاالت الطوارئ و تنفيذه و مراقبته

 تطبيق نهج قائم عىل الحقوق عند تصميم 

الربنامج و تنفيذه و اتخاذ القرار

وصف املبادئ التوجيهية للشبكة املشرتكة 

لوكاالت التعليم يف حاالت الطوارئ الخاصة 

بدمج حساسية النزاع يف سياسة التعليم و 

إعداد الربامج و تطبيقها يف برنامج التعليم يف 

حاالت الطوارئ عرب كامل دورة الربنامج

استخدم السياق املناسب يف أُطر التنمية، و 

النهج، و الجهات الفاعلة يف تصميم و تنفيذ 

استجابة التعليم يف حاالت الطوارئ

تقييم / تقديم املشورة حول تطبيق املبادئ 

اإلنسانية يف البيئات املعقدة لحل األزمات 

 اإلنسانية

التحقق من املعايري األساسية املستخدمة يف 

االستجابة من حيث الجودة و املسؤولية

التحقق من استخدام النهج القائم عىل 

الحقوق يف جميع جوانب االستجابة

التحقق من عدم حدوث رضر، و تطبيق 

 حساسية النزاع يف جميع جوانب االستجابة

التعاون مع املعنيني من أصحاب املصلحة 

لربط استجابات التعليم يف حاالت الطوارئ 

بأُطر التنمية طويلة املدى

مستوى الكفاءة 3مستوى الكفاءة 2 مستوى الكفاءة 1 الجودة موضوع / مجال الكفاءة
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1. املعايري التأسيسية

مستوى الكفاءة 3مستوى الكفاءة 2 مستوى الكفاءة 1 الجودة موضوع / مجال الكفاءة

1.1.1  املشاركة املجتمعية

1.1.2  املشاركة املجتمعية يف إدارة املدرسة

1.1.3  مشاركة األطفال / الشباب

1.2.1  آليات التنسيق

1.1 املشاركة املجتمعية

1.2 التنسيق

أعضاء املجتمع و موارده يساهمون )بالوقت و 

العمل و املساهامت العينية( يف جميع مراحل 

دورة املرشوع )التحليل، التخطيط / التصميم، 

التنفيذ / املراقبة و التقييم(

يتم العمل مع أفراد املجتمع و متكينهم من 

 املشاركة بفاعلية يف إدارة املدرسة

األطفال / الشباب املشاركون يف صنع القرار 

خالل جميع مراحل دورة املرشوع )التحليل، 

 التخطيط / التصميم، التنفيذ /املراقبة و التقييم(

تنسيق االستجابات التعليمية الشاملة مع 

الجهات الفاعلة اإلنسانية و اإلمنائية

التعاون عرب القطاعات لضامن استجابة مؤثرة 

و فعالة و موحدة

رشح أهمية األنواع املختلفة للمشاركة 

 املجتمعية. اتباع خطة تعبئة املجتمع

 تحديد و استخدام اآلليات ذات الصلة بالحالة 

 لدعم مشاركة املجتمع يف إدارة املدرسة

 وصف تقنيات مشاركة األطفال و الشباب 

 و االستفادة منها يف تنفيذ املرشوع

استعراض لنظام املجموعات اإلنساين التابع 

للجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت ومنوذج 

 تنسيق شؤون الالجئني التابع للمفوضية

املشاركة يف اجتامعات مجموعة التعليم أو 

مجموعة العمل

وصف الُنُهج الشاملة بني القطاعات و مدى 

صلتها باستجابة التعليم يف حاالت الطوارئ

دمج و تنفيذ مجموعة من خيارات تعبئة 

املجتمع خالل دورة املرشوع لتعظيم 

 مساهمة املجتمع يف تقديم خدمات التعليم

 

بناء قدرات املجتمع للمشاركة بفعالية يف 

إدارة املدرسة. تصميم و تنفيذ الربامج التي 

تستفيد من املهارات و املعارف املوجودة يف 

 املجتمع لتقديم خدمات التعليم

استخدام اسرتاتيجيات مشاركة األطفال و 

الشباب يف تصميم، و تنفيذ و تقييم مشاريع 

 التعليم يف حاالت الطوارئ

  

املشاركة يف تطوير اسرتاتيجيات االستجابة 

بقيادة مجموعة التعليم أو الفريق العامل، 

مبا يف ذلك عمليات وضع خطة اإلستجابة 

االنسانية والنظرة العامة عىل األحتياجات 

اإلنسانية و خطة االستجابة الرسيعة

املشاركة و التنسيق مع التكتالت و 

مجموعات العمل ذات الصلة بالتعليم يف 

حاالت الطوارئ )مثل حامية الطفل(

تحليل املرشوع من حيث ترابط التعبئة 

و أوجه التضافر بني القطاعات. تحديد 

إمكانيات زيادة الكفاءة و اقرتاح استخدام 

األدوات املناسبة و املبتكرة

تحليل كيفية تكامل خطط العمل املحلية 

للتعليم املجتمعي مع سياسات التعليم 

الحكومية. تعزيز املشاركة املجتمعية يف 

الحوار مع السلطات التعليمية لتلبية 

احتياجات و حقوق و اهتاممات السكان 

املتأثرين بحالة الطوارئ

 دمج مشاركة األطفال / الشباب و صنع القرار 

يف اسرتاتيجية االستجابة التعليمية. تهيئة 

 الفرص ملشاركة األطفال والشباب يف املنارصة

قيادة آليات التنسيق ذات الصلة )مثل 

مجموعة التعليم أو مجموعة العمل( و 

التعاون مع املجموعات األخرى ذات الصلة 

)مثل مجموعة التعليم املحلية(

تسهيل التنسيق و التعاون بني القطاعات 

لتحقيق االستجابة اإلنسانية املثىل 1.2.2  التعاون بني القطاعات
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مستوى الكفاءة 3مستوى الكفاءة 2 مستوى الكفاءة 1 الجودة موضوع / مجال الكفاءة

1.3.1 التقييم

1.3.2 املراقبة

1.3.3 التقييم

1.3 التحليل

التعاون مع السلطات التعليمية من أجل 

 استجابة تعليمية منسقة و شاملة

تُستخدم األساليب التشاركية و التحليل 

الدقيق لتقييم االحتياجات التعليمية لألطفال 

و الشباب املترضرين من األزمات

نظم املراقبة القامئة؛ تتم مراقبة أنشطة 

االستجابة التعليمية بانتظام، و يتم تعديل 

االستجابة وفقاً لالحتياجات املتزايدة للسكان 

املستهدفني

تقييم التدخالت بشكل منهجي و محايد 

لتحديد مدى كفاءتها و فعاليتها و تأثريها؛ و 

استخدام النتائج لتعزيز االستجابة

وصف السلطات التعليمية داخل منظومة 

التعليم و تحديد أدوارها يف استجابة التعليم 

 يف حاالت الطوارئ

 

تحديد منهجيات مناسبة ثقافياً لتقييم نوع و 

 حجم االحتياجات التعليمية

تحديد مؤرشات ذات صلة لرصد أنشطة 

التعليم يف حاالت الطوارئ؛ ملتابعة خطة 

املراقبة و التقييم 

تحديد أنظمة تقييم محايدة و تشاركية، 

لتوثيق تأثري برامج التعليم يف حاالت الطوارئ. 

تسجيل أفضل املامرسات و الدروس املستفادة 

لتعزيز اسرتاتيجية االستجابة

االنخراط مع السلطات التعليمية عىل مستوى 

املقاطعة و املستوى املركزي لتقديم استجابة 

التعليم مبا يتامىش مع احتياجات و حقوق 

 املجتمع

 

استخدام األساليب التشاركية و التحليل 

الدقيق لتقييم االحتياجات التعليمية بشكل 

شامل

 تصميم و استخدام نظام رصد خاص بالسياق 

)كمياً و نوعياً( مبا يتامىش مع اسرتاتيجية 

االستجابة الخاصة بالقطاع. تعديل الربامج 

وفقاً لالحتياجات املتزايدة للسكان املستهدفني

تنفيذ املامرسات من الدروس املستفادة 

لتكييف و تحسني تدخالت االستجابة عىل 

أساس طرق التقييم الصارمة و ردود الفعل 

من السكان املترضرين

العمل مع السلطات التعليمية لتحديد و 

 تنفيذ اسرتاتيجية شاملة لالستجابة التعليمية

استخدام تحليل تقييمي لتحديد األولويات و 

 التوصية بأمناط االستجابة الرئيسية

التفاوض و التنسيق داخل هيكل املجال 

اإلنساين و منظومة التعليم حول النهج 

األنسب لرصد االحتياجات املتزايدة للسكان 

املستهدفني و توجيه تنفيذ االستجابة التعليمية

استخدم التقييامت والدروس املستفادة إلعادة 

تحديد اسرتاتيجيات االستجابة بالتنسيق مع 

الهيكل اإلنساين وسلطات التعليم املحلية 

والسكان املترضرين

1.2.3 سلطات التعليم
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2. الحصول عىل التعليم و بيئة التعليم

مستوى الكفاءة 3مستوى الكفاءة 2 مستوى الكفاءة 1 الجودة موضوع / مجال الكفاءة

2.2 الحامية والرفاهية

2.1.1 العوائق التي تحول دون التعليم

2.1.2 املجموعات الضعيفة

2.1.3 األطفال غري امللتحقني باملدرسة

2.2.1 الحامية

تحديد العوائق التي تحول دون الوصول 

واالحتفاظ  واالنتقال يف كل مستوى تعليمي 

وتحليلها ومعالجتها

تم تصميم االستجابة الشاملة للربنامج وتنفيذها 

لدعم لدعم الفئات األكرث رضراً وتقليل العوائق 

التي تحول دون الوصول واالستمرار به، 

واالنتقال يف كل مستوى من مستويات التعليم

توفري فرص مرنة ومعتمدة ومناسبة بالتعليم 

غري الرسمي لألطفال غري امللتحقني باملدرسة، 

واألطفال والشباب الذين تجاوزوا سن الدراسة، 

مام يدعم انتقالهم إىل التعليم الرسمي

تحديد مخاطر الحامية وتنفيذ استجابات 

 الربنامج مبا يعزز السالمة البدنية والعاطفية 

للمتعلمني الذين يصلون إىل األنشطة التعليمية 

ويحرضونها

الدعم النفيس و االجتامعي و برامج التعليم 

االجتامعية - العاطفية يتم توفريها لتعزيز 

رفاهية الدارسني

وصف العوائق الرئيسية التي تواجه األطفال 

خارج املدرسة واألطفال داخل املدرسة. 

اتباع خطة تنفيذية لدعم إمكانية الوصول 

واالستمرار واالنتقال

تصف أنواع التهميش والضعف التي تواجه 

الدارسني يف أماكن التعليم يف حاالت الطوارئ. 

اتباع خطة تنفيذية لدعم األطفال والشباب 

املعرضني للخطر

وصف الفرص املناسبة بالتعليم غري الرسمي 

لألطفال املترسبني )مبا يف ذلك األطفال والشباب 

الذين تجاوزوا سن الدراسة(. اتباع خطة 

تنفيذية لدعم توفري فرص التعليم غري الرسمي

التعاون مع الزمالء بقطاع حامية الطفل 

لتحديد مخاطر الحامية التي تواجه الدارسني 

الذين يحرضون األنشطة التعليمية. باستخدام 

مسارات اإلحالة ذات الصلة

رشح دور الدعم النفيس و االجتامعي و برامج 

التعليم العاطفية االجتامعية يف تعزيز رفاهية 

الطالب

العمل مع املجتمع لتحديد األطفال غري 

امللتحقني باملدرسة وتحليل العوائق التي تحول 

دون الوصول واالستمرار واالنتقال، وتطبيق 

اسرتاتيجيات للتغلب عىل هذه العوائق

تحديد وتنفيذ برنامج استجابة شامل لدعم 

الوصول، واالستمرار واالنتقال لألطفال 
والشباب األكرث ضعفاً

تنفيذ برامج مرنة ومعتمدة ومناسبة بالتعليم 

غري رسمي لألطفال املترسبني )مبا يف ذلك 

األطفال والشباب الذين تجاوزوا سن الدراسة(

التعاون مع الزمالء بقطاع حامية الطفل 

لتطبيق االسرتاتيجيات التي تقلل من مخاطر 

الحامية التي تواجه األطفال وتحسن السالمة 

البدنية والعاطفية للمتعلمني. استخدام 

مسارات اإلحالة لألطفال الذين قد يحتاجون 

إىل رعاية متخصصة

تحديد و تنفيذ الدعم النفيس و االجتامعي و 

برامج التعليم العاطفية االجتامعية ذات الصلة 

لتعزيز رفاهية الطالب

تجميع وتصميم االسرتاتيجيات التي تقلل من 

العوائق متعددة األبعاد التي متنع األطفال من 

الوصول إىل التعليم واالنتقال إليه والبقاء يف

تصميم وتقييم استجابات الربنامج الشامل 

والتأثري عىل السياسات حتى ينتقل األطفال 

والشباب األكرث ضعًفا بشكل إيجايب عرب 

مستويات التعليم املختلفة

العمل مع السلطات التعليمية إلتاحة فرص 

مرنة ومعتمدة ومناسبة بالتعليم غري الرسمي 

لألطفال غري امللتحقني باملدرسة )مبا يف ذلك 

األطفال والشباب الذين تجاوزوا سن الدراسة(

التعاون مع الزمالء بقطاع حامية الطفل 

لتقييم وتصميم االسرتاتيجيات التي تقلل من 

مخاطر الحامية التي تواجه األطفال وتحسن 

السالمة البدنية والعاطفية للمتعلمني. التحقق 

من وجود مسارات إحالة فعالة لألطفال الذين 

قد يحتاجون إىل رعاية متخصصة

تصميم برامج التعليم العاطفية واالجتامعية و 

الدعم النفيس االجتامعي املتخصص، و تدريب 

اآلخرين عليها لتعزيز رفاهية الطالب
2.2.2 الرفاهية

2.1 الفرص املتساوية للوصول
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مستوى الكفاءة 3مستوى الكفاءة 2 مستوى الكفاءة 1 الجودة موضوع / مجال الكفاءة

2.3.1 البيئة التعليمية

2.3.2  الخدمات واإلحاالت عرب القطاعات

2.3 املرافق والخدمات

املرافق و الخدمات آمنة، و شاملة و ميكن 

الوصول إليها، و تفي بالحد األدىن من املعايري 

الوطنية و / أو معايري اسفري )معايرياسفري 2018(

 تتعاون مجموعات العمل القطاعية و

السلطات املحلية و الرشكاء لضامن أن تكون 

مجموعة كاملة من الخدمات ذات الصلة 

)الصحة، الصحة العقلية، التغذية، املياه و 

الرصف الصحي، حامية الطفل( متاحة لألطفال 

و الشباب

وصف خصائص بيئات التعليم اآلمنة و 

الشاملة التي تلبي الحد األدىن من املعايري 

الوطنية و / أو معايري اسفري

تحديد اإلحالة و الخدمات املشرتكة بني 

القطاعات و داخلها )مثل الصحة، الصحة 

العقلية، التغذية، املياه و الرصف الصحي، 

حامية الطفل( املتاحة لألطفال و الشباب

العمل مع املجتمع و األطفال لتحديد املخاطر 

و الحد منها، و إنشاء بيئات تعليم آمنة و 

شاملة تلبي الحد األدىن من املعايري الوطنية و 

/ أو معايري اسفري

تطبيق االسرتاتيجيات التي تدعم اإلحاالت و 

تقديم الخدمات املشرتكة بني القطاعات و 

داخلها لألطفال و الشباب

تصميم وتدريب اآلخرين عىل منهجية الحد 

من املخاطر وتحسني املدارس التشاركية التي 

تعزز وتلبي الحد األدىن من املعايري الوطنية 

و / أو معايري Sphere لبيئات تعليمية آمنة 

وشاملة

تقييم أنظمة اإلحالة الحالية املتاحة لألطفال 

والشباب ، وتصميم النظم الحالية، بحيثتكون 

اإلحاالت فعالة وذات كفاءة
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3. التدريس والتعليم

مستوى الكفاءة 3مستوى الكفاءة 2 مستوى الكفاءة 1 الجودة موضوع / مجال الكفاءة

3.1 املناهج

3.2 التدريب والتطوير املهني والدعم

3.3 عمليات التعلم والتعليم

3.1.1 املناهج

3.1.2  مواد التدريس والتعلم

3.2.1  التطوير املهني للمعلمني

3.3.1 احتياجات املتعلّمني

تحديد أو تكييف أو رشاء أو تطوير مناهج 

مناسبة ثقافياً واجتامعياً ولغوياً تتناسب مع 

الحالة العمرية واملستويات النامئية للدارسني

\يجب أن تكون مواد التدريس والتعليم 

وثيقة الصلة باملوضوع ثقافياً واجتامعياً 

ولغوياً ومناسبة للسياق والعمر واملستويات 

النامئية للدارسني

يتم توفري التطوير املهني املستمر للمعلمني 

عىل أساس االحتياجات والسياق، وذلك 

باستخدام منهجيات متنوعة مبا يف ذلك 

التدريب واإلرشاد والتعلم من األقران

قدرة املعلمني عىل التقييم واالستجابة 

لالحتياجات املتنوعة )مثل املستوى األكادميي 

املختلط واللغة الثانية، والقضايا النفسية 

االجتامعية( للدارسني يف سياقات الطوارئ

 قدرة املعلمني عىل استخدام السياق املناسب، 

وطرق التدريس الشاملة وعمليات التعليم 

املالمئة التي تدعم رفاهية وتعلم الدارسني

تحديد االعتبارات الرئيسية الختيار املناهج 

يف أماكن التعليم يف حاالت الطوارئ )مثل 

املناهج الحالية والقيود الحكومية واملعايري 

الثقافية...(

\تحديد االعتبارات الرئيسية للتدريس ومواد 

التعليم يف أماكن التعليم يف حاالت الطوارئ. 

تنسيق مواد التدريس والتعليم ذات الصلة

وصف الخصائص ورشح أهمية التطوير املهني 

الجيد للمعلم ودعمه

وصف مراحل منو الطفل. تحديد االحتياجات 

املتنوعة للمتعلمني يف أماكن التعليم يف حاالت 

الطوارئ واآلثار املرتتبة عىل التدريس والتعلم

تحديد أنواع املامرسات الرتبوية املناسبة 

للسياق التي تدعم رفاهية الطفل وتعلمه

تحليل االحتياجات االجتامعية واللغوية 

للدارسني. اختيار أو تكييف أو تطوير املناهج 

املناسبة للسياق، والعمر، واملستويات النامئية 

للدارسني

\التحقق من توافر مواد التدريس والتعليم 

املناسبة للدارسني يف الفصل الدرايس. تدريب 

ودعم املعلمني عىل استخدام املواد وتطويرها

تحليل احتياجات تدريب املعلمني وتصميم 

و/أو تكييف أدوات التطوير املهني للمعلم. 

تقديم مناذج فعالة وذات صلة بالتطوير 

املهني والدعم )من خالل التدريب، اإلرشاد، 

التمرين الخ( وقياس مدى تقدم املعلمني

تدريب ودعم املعلمني لتقييم االحتياجات 

 املتنوعة للدارسني واالستجابة لها )الجسدية 

والعاطفية واالجتامعية واملعرفية(

تدريب املعلمني وتوجيههم بشكل فعال عىل 

استخدام املامرسات الرتبوية املناسبة للسياق 

والشاملة التي تدعم التعليم والرفاهية

تقييم احتياجات املنهج عىل مستوى السياسة 

والربنامج. الدعوة والتوصية عىل استخدام 

القطاع للمناهج ذات الصلة املناسبة للسياق 

والعمر واملستويات التنموية للمتعلمني 

العمل مع السلطات التعليمية لزيادة توفري 

 مصادر التعلم والتدريس. تطوير مواد تدريبية 

لتمكني املعلمني من استخدام مواد التدريس 

والتعلم وتطويرها باستخدام املوارد املحلية

بناء قدرات املوظفني والرشكاء والسلطات 

املحلية، لتقديم التطوير املهني الفعال للمعلم 

ودعمه. دمج مناذج التطوير املهني الفعال 

للمعلم يف جميع مراحل تصميم الربنامج

تصميم الربامج وبناء قدرات املوظفني 

والرشكاء استجابة لالحتياجات املتنوعة 

للدارسني. تعزيز بيئات التعليم الشاملة التي 

تدعم التنمية الشاملة للطفل

االطالع عىل البحوث العاملية واملحددة 

للسياق، وتطوير األدوات وحزم التدريب وبناء 

قدرات املوظفني والرشكاء لدعم التدريس 

الفعال، والرفاهية والتعلم

3.3.2 األصول الرتبوية
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مستوى الكفاءة 3مستوى الكفاءة 2 مستوى الكفاءة 1 الجودة موضوع / مجال الكفاءة

3.4 تقييم نتائج التعلم

3.3.3  إدارة الفصول الدراسية

3.4.1  التقييم القائم عىل الفصل الدرايس

3.4.2 قياس التعلم

قدرة املعلمني عىل استخدام التهذيب اإليجايب 

وتعزيز سالمة ورفاهية الدارسني

قدرة املعلمني عىل استخدام التقييم التكويني 

والختامي عىل النحو املناسب للسياق

استخدام تقييامت املهارة القياسية لتحديد 

نتائج التعليم

وصف العوائق التي تحول دون سالمة 

الدارس ورفاهيته يف الفصل. تحديد مامرسات 

وسلوكيات التهذيب اإليجابية

رشح الغرض واالختالف بني التقييم التكويني 

والختامي. التعرف عىل األساليب املختلفة 

إلدارة التقييامت

تحديد األدوات القياسية والعمليات القياسية 

لتقييم نتائج التعليم. رشح متى وملاذا يجب 

أو ال ينبغي استخدام أدوات مختلفة

تقييم املامرسات التهذيبية وسالمة الدارس. 

بناء قدرة املعلم عىل استخدام التهذيب 

اإليجايب وتعزيز سالمة الدارس ورفاهيته. 

استخدام آليات اإلبالغ املناسبة

بناء قدرة املعلم عىل استخدام مجموعة من 

 اسرتاتيجيات التقييم التكوينية والختامية 

لتسجيل مدى تقدم الدارس. تسهيل حصول 

الدارس عىل اختبارات مناسبة لتحديد 

املستوى ومدى التقدم الدرايس وأي امتحانات 

أخرى ذات صلة

اختيار وتكييف واستخدام األدوات والعمليات 

املناسبة للسياق، لتقييم التعليم 

تصميم الربامج التي تبني قدرة املعلمني عىل 

استخدام التهذيب اإليجايب وتعزز سالمة 

الدارسني ورفاهيتهم. وبناء قدرات املوظفني 

والرشكاء لدعم سالمة املدرسة، والدعوة 

للتغيري عىل مستوى األنظمة. التحقق من 

وجود آليات اإلبالغ املناسبة

التعاون مع جميع الجهات ذات املصالح 

املشرتكة لتطوير وموامئة اختبارات تحديد 

املستوى واختبارات الرتقية واختبارات 

املستوى. الدعوة إىل تطوير أدوات لدعم 

زيادة استخدام التقييم التكويني

استخدام نتائج التقييامت لتصميم الربامج 

التعليمية وتقييم التقدم. تدريب اآلخرين 

عىل كيفية تطوير وتكييف واستخدام أدوات 
فعالة ومناسبة ثقافياً
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4. املعلمون وغريهم من أفراد الهيئة التعليمية

مستوى الكفاءة 3مستوى الكفاءة 2 مستوى الكفاءة 1 الجودة موضوع / مجال الكفاءة

4.1 التوظيف واالختيار

4.2 ظروف العمل

4.1.1 اإلمداد باملعلمني

4.1.2  التوظيف واالختيار

4.2.1  األجور وظروف العمل

4.2.2 التصديق

قيّم احتياجات اإلمداد باملعلمني وتعاون مع 

السلطات التعليمية والرشكاء واملانحني لزيادة 

اإلمداد باملعلمني املؤهلني يف حاالت الطوارئ

وظّف املعلمني وأفراد الهيئة التعليمية 

باستخدام عملية تشاركية وشفافة لضامن 

الجودة والتنوع واملساواة

نسق مع السلطات التعليمية والرشكاء لتعزيز 

التوافق، واألجر العادل، وظروف العمل 

املحددة بوضوح للمعلمني وأفراد الهيئة 

التعليمية

تؤدي فرص التطوير املهني إىل توفري التصديق 

للمعلمني وأفراد الهيئة التعليمية

بناء قدرات القيادة املدرسية واستخدام نُظُم 

اإلدارة املدرسية وأدواتها الفعالة

صف تحديات اإلمداد باملعلمني وفرصه يف 

حاالت الطوارئ

صف اعتبارات األولوية لتعيني املعلمني 

واختيارهم وتوزيعهم يف سياقات الطوارئ 

املختلفة

ارشح التحديات املرتبطة بأجور املعلمني 

وظروف العمل يف حاالت الطوارئ

ارشح أهمية التصديق ألفراد الهيئة التعليمية 

يف سياقات األزمات. صف العوائق التي تحول 

دون منح التصديق واذكر أمثلة عىل كيفية 

التغلب عىل تلك العوائق

 رشح دور القيادة املدرسية وهياكل اإلدارة،

 وتحديد األدوات والسياسات واملامرسات 

ذات الصلة

قيّم احتياجات اإلمداد باملعلمني يف سياق 

معني )مبا يف ذلك جمع بيانات املعلمني 

وسياساتهم ذات الصلة وتحليلها(

قم بتسهيل أو إجراء عملية توظيف وتوجيه 

املعلمني والعاملني يف مجال التعليم أو بكال 

األمرين باستخدام عملية تشاركية وشفافة 

تعزز املساواة واإلنصاف والتنوع

قيّم االحتياجات ونّفذ األنشطة لتحسني 

األجور وظروف عمل املعلمني يف سياق محدد

حلل الوضع املهني واحتياجات املعلمني 

وأفراد الهيئة التعليمية يف سياق محدد. حدد 

فرص التطوير املهني املعتمدة ووفرها حيثام 

أمكن ذلك

وفّر مبادرات بناء القدرات لتعزيز القيادة 

املدرسية ولجان إدارة املدارس

اعمل مع السلطات التعليمية والرشكاء 

واملانحني لزيادة اإلمداد باملعلمني املؤهلني يف 

حاالت الطوارئ

اعمل مع الجهات الفاعلة يف مجال التعليم 

)مبا يف ذلك الحكومة الوطنية( من أجل 

مواءمة مامرسات التوظيف والتشغيل 

وتحسينها يف جميع أنحاء القطاع

نسق مع السلطات التعليمية والرشكاء من 

أجل تعزيز أجر عادل وظروف عمل محددة 

بوضوح للمعلمني وأفراد الهيئة التعليمية مبا 

يتامىش مع التوصيات الوطنية والدولية

صمم مبادرات لدعم التطوير املهني املعتمد 

للمعلمني والدعوة إليه. اعمل مع السلطات 

التعليمية ذات الصلة لتحقيق التوازن 

واالعتامد )مبا يف ذلك عرب الحدود(

صّمم أدوات ونُظُم فعالة لإلدارة املدرسية 

واملبادرات املناسبة لبناء القدرات لدعم 

استخدامها. اعمل مع السلطات التعليمية 

حتى يتم توفري الدعم املناسب للقيادات 

املدرسية

4.3 الدعم واإلرشاف

4.3.1 اإلدارة املدرسية
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مستوى الكفاءة 3مستوى الكفاءة 2 مستوى الكفاءة 1 الجودة موضوع / مجال الكفاءة

4.3.2 اإلرشاف

4.3.3 الرفاه

يتم توفري الدعم واإلرشاف املستمرين للمعلمني 

وغريهم من أفراد الهيئة التعليمية

يتم توفري سلسلة متواصلة من رعاية املوظفني 

التي تشمل ظروف العمل املواتية والدعم 

واإلرشاف والدعم النفيس واالجتامعي

صف أهمية الدعم واإلرشاف املستمرين. اذكر 

أمثلة عىل مامرسات الدعم واإلرشاف الفعالة 

 )مثل دعم األقران، والتوجيه عن بُعد، إلخ(

ارشح أهمية رفاه املعلمني وعالقة ذلك بنتائج 

الطالب. حدد التدخالت املطلوبة لرفاه املعلمني

حلل احتياجات الدعم واإلرشاف للمعلمني 

وأفراد الهيئة التعليمية. قّدم الدعم واإلرشاف 

املستمرين والفعالني للمعلمني وأفراد الهيئة 

 التعليمية

حدد احتياجات الرفاه بني املعلمني وأفراد 

الهيئة التعليمية. نّفذ التدخالت التي تدعم 

الرفاه، مبا يف ذلك الدعم النفيس واالجتامعي 

والتعلم االجتامعي والعاطفي للمعلمني، 

واإلرشاف ودعم األقران، وظروف العمل املواتية

صّمم الربامج وابِن القدرات حتى يتم توفري 

الدعم واإلرشاف الفعالني ألفراد الهيئة 

التعليمية عىل جميع املستويات. اعمل مع 

السلطات التعليمية لرتسيخ الدعم واإلرشاف 

عىل مستوى األنظمة

تحقق من استمرارية رعاية املوظفني التي 

تشمل ظروف العمل املواتية والدعم 

واإلرشاف والدعم النفيس واالجتامعي
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5. سياسة التعليم

مستوى الكفاءة 3مستوى الكفاءة 2 مستوى الكفاءة 1 الجودة موضوع / مجال الكفاءة

5.1 صياغة القانون والسياسة

5.1.1 املنارصة

5.1.2 االلتزامات السياسية

5.2.1 التخطيط

إعطاء األولوية للتعليم املجاين والشامل يف 

حاالت الطوارئ لجميع األطفال والشباب 

الذين متت دعوتهم يف القانون والسياسة 

والتخطيط

يتم دعم االلتزامات القانونية والسياسية 

الوطنية والعاملية لتعزيز استمرارية التعليم 

املجاين والشامل يف حاالت الطوارئ لجميع 

 األطفال والشباب

 يتم دعم السلطات التعليمية لتدرج التخطيط 

للتعليم يف حاالت الطوارئ لجميع األطفال 

والشباب يف التخطيط القطاعي ونظام 

 املعلومات الخاص بإدارة شؤون التعليم

)SIME( واآلليات األخرى ذات الصلة

ساهم يف تنمية قدرات املوظفني وتطوير 

األدوات والُنظُم لتعزيز تقديم التعليم يف 

حاالت الطوارئ

ارشح دور املنارصة يف دعم التعليم يف حاالت 

الطوارئ. صف مجموعة من اسرتاتيجيات 

ونُُهج املنارصة. اتبّع خطة للمنارصة

صف التزامات السياسات الوطنية والعاملية 

 ذات الصلة التي تعزز التعليم املجاين والشامل

يف حاالت الطوارئ للجميع

صف عمليات التخطيط والتعليم اإلنساين 

وأدواته. ارشح أهمية التعاون مع السلطات 

التعليمية واالستخدام الفعال للبيانات ألغراض 

التخطيط التعليمي

صف ثغرات التنفيذ املشرتكة، وحدد 

اإلرشادات واألدوات العاملية للتصدي لهذه 

الثغرات سواء أثناء االستجابة الفورية أو عىل 

املدى الطويل )التخطيط للطوارئ، إلخ(

استخدم مجموعة من اسرتاتيجيات املنارصة 

للتأثري عىل السياسات واملامرسات لدعم 

التعليم يف حاالت الطوارئ

اعمل مع السلطات التعليمية ليتم تنفيذ 

التزامات بالسياسة الوطنية والعاملية عىل 

املستوى املحيل، ومبا يتامىش مع هدف 

)SDG4( 4 التنمية املستدامة

استخدم البيانات من نُظُم معلومات إدارة 

التعليم لدعم التخطيط الفعال للتعليم يف 

حاالت الطوارئ. حدد الفرص إلدراج التعليم 

يف حاالت الطوارئ يف عمليات التخطيط 

القطاعي ونُظُم البيانات

حدد ثغرات التنفيذ الخاصة بالسياسة وسياق 

االستجابة. قم بتطوير األدوات واإلرشادات 

أو تطويعها أو بكال األمرين، للتصدي لثغرات 

القدرات وتعزيز التنفيذ

ضع اسرتاتيجيات فعالة للمنارصة، مستنريا 

 باألدلة والتحليالت ذات الصلة بالسياق، للتأثري 

عىل عمليات التغيري الوطنية أو العاملية أو 

كليهام. اظهر القيادة يف املنتديات رفيعة 

املستوى، وتعاون مع أصحاب املصلحة 

الرئيسيني

أثّر عىل تطوير السياسات ذات الصلة عىل 

املستوى املحيل/ الوطني/العاملي لدعم هدف 

التنمية املستدامة 4. اعمل مع أصحاب 

املصلحة يف مجال التعليم، حتى يتم تنفيذ 

السياسات ومساءلة صانعي السياسات

اعمل مع السلطات التعليمية لضامن إدراج 

التعليم يف حاالت الطوارئ يف عمليات 

التخطيط ذات الصلة. اعمل مع السلطات 

 التعليمية لتعزيز نُظُم إدارة املعلومات وتعزيز 

استخدام البيانات، لدعم تخطيط أكرث فعالية

اعمل مع السلطات التعليمية واملوظفني 

للتصدي لثغرات تنمية القدرات وتطوير 

األدوات والُنظُم لدعم االستجابة. تعاون مع 

السلطات التعليمية ومؤسسات التعليم املهني 

والتعليم الجامعي لضامن اسرتاتيجيات طويلة 

األجل لبناء القدرات والتأهب

5.2.2 التنفيذ

5.2 التخطيط والتنفيذ



ملحق لكفاءة أطر العمل
تعاونية حامية الطفل والتعليم يف حاالت الطوارئ

1. مقدمة
الشبكة املشرتكة لوكاالت التعليم يف حاالت الطوارئ )INEE( والتحالف من أجل حامية الطفل يف العمل اإلنساين )التحالف( هام شبكتان عامليتان من الجهات الفاعلة العاملة يف مجال التعليم وحامية الطفل يف حاالت الطوارئ/األوضاع اإلنسانية. 

تعمل الجهات الفاعلة يف التعليم يف حاالت الطوارئ )EiE( وحامية الطفل يف العمل اإلنساين )CPHA( جنبًا إىل جنب لالستجابة لالحتياجات الشاملة لألطفال والشابات والشباب  املترضرين من حاالت الطوارئ واألزمات والنزوح القرسي. يؤدي دمج 

حامية الطفل والتعليم سوياً إىل إنشاء حلقة متآزرة ميكن أن تقلل من ضعف األطفال يف حاالت الطوارئ وتزيد من األثر اإليجايب للربامج عىل حياة األطفال. يزيد التعليم الجيد من قدرة األطفال واألرس عىل الصمود يف املحن، وميّكنهم ويعزز بيئة واقية. 

كام ويعزز بيئة خالية من إساءة معاملة األطفال أو إهاملهم أو تعنيفهم أو استغاللهم يف مشاركتهم يف التعليم.  إن دمج برامج التعليم وحامية الطفل وسياسات ومعايري الحد األدىن تزيد من املوارد املتاحة إىل أقىص حد ملواجهة التحديات واملخاطر 

متعددة األوجه التي يواجهها األطفال يف البيئات اإلنسانية.

طورت كٍل من الشبكة املشرتكة لوكاالت التعليم يف حاالت الطوارئ )INEE( والتحالف أطار عمل الكفاءات للمامرسني يف كل قطاع والتي ترتبط ارتباطًا وثيًقا باملعايري الدنيا من الشبكة املشرتكة لوكاالت التعليم يف حاالت الطوارئ )INEE( للتعليم يف 

حاالت الطوارئ واملعايري الدنيا لحامية الطفل يف العمل اإلنساين. تم تطوير هذا امللحق لدعم من تعاونية التعليم يف حاالت الطوارئ وحامية الطفل من خالل توفري طريقة سهلة لتحديد مجاالت التوافق. 

تتطلب الربامج صورة تكاملية من املامرسني لفهم وإثبات بعض الكفاءات الرئيسية لكل قطاع. يجب أن يكون املديرون عىل دراية مبا تعنيه الربامج املتكاملة للكفاءات املطلوبة وكيف ميكنهم من خالل نظام اإلحالة املتقاطعة للكفاءات ودعم املوظفني 

لتقديم نهج أكرث تعاونًا. وسيتضمن ذلك من الناحية العملية بعض املهارات الفنية )انظر الكفاءات املحددة( ولكن مع الرتكيز عىل املهارات األكرث ليونة التي تدعم التعاون والتكامل عرب القطاعات )انظر الكفاءات العامة(.



2. الكفاءات ذات االهمية او الصلة
1.2 الكفاءات املحددة

هناك مراجع محددة للعمل عرب القطاعات بني التعليم يف حاالت الطوارىء )EiE( وحامية الطفل يف العمل اإلنساين )CPHA( والكفاءات الفنية املطلوبة حيث يجب ضمن إطار عمل كل كفاءة قراءتها وفهمها مع بعضها البعض:

 )CPHA( إطار عمل كفاءات حامية الطفل يف العمل اإلنساين

4.5 دمج حامية 

الطفل يف العمل 

 )CPHA( اإلنساين

والتعليم

تحدد األدوات واملعايري واإلمكانيات للتعليم املدمج مع برامج 

 )CPHA( وتقييامت حامية الطفل يف العمل اإلنساين

إجراء وتعزيز التدريب املشرتك بني حامية الطفل يف العمل 

اإلنساين )CPHA( والتعليم والتقييم والتخطيط والوقاية والتأهب 

واالستجابة والتعايف

يضمن أن مخاوف حامية الطفل يتم تضمينها يف تقييم برامج 

التعليم وتصميمها ومراقبتها وتقييمها

تسهل برامج حامية الطفل يف العمل اإلنساين )CPHA( والتعليم 

يف حاالت الطوارئ )EiE( و الصحة النفسية والدعم النفيس 

)MHPSS( املشرتكة واملنسقة و/أو التكميلية يف السياقات 

املتمحورة حول الطفل

يبدأ التعاون مع إدارة عالقات األعضاء )MRM( واألطفال 

 )CAAFAG( املرتبطون بالقوات املسلحة والجامعات املسلحة

وإعادة اإلدماج مع جهات حامية الطفل يف العمل اإلنساين 

)CPHA( والتعليم يف حاالت الطوارئ )EiE( ووزارة التعليم 

والشؤون االجتامعية وأصحاب املصلحة اآلخرون

يضمن أن األطفال ميكنهم الوصول إىل بيئات وفرص ذات صلة 

بالتعليم وآمنة وعالية الجودة ومالمئة لألطفال ومرنة ووقائية

يشارك نتائج تقيامت حامية الطفل وآثارها عىل التعليم مع 

املجتمعات والجهات التعليمية

تؤسس أنظمة اإلحالة واملراقبة ما ميّكن طاقم التعليم من مراقبة 

مخاطر حامية الطفل بكفاءة يف املدارس والتعامل مع األطفال 

ذوي االحتياج للحامية 

يضمن التدريب املشرتك ملوظفي حامية الطفل يف العمل اإلنساين 

)CPHA( والتعليم يف حاالت الطوارئ )EiE( )أو التدريب 

املشرتك يف تخصصات بعضهم البعض(

مؤرش - مستوى 3مؤرش - مستوى 2مؤرش - مستوى 1 كفاءات

نطاق الكفاءة: 5. العمل سويًا مع سائر القطاعات



 )EiE( والنظام اإلداري للتعليم يف حاالت الطوارئ )EENI( إطار عمل كفاءات الشبكة املشرتكة لوكاالت التعليم يف حاالت الطوارئ

التعاون مع الزمالء بقطاع حامية الطفل لتقييم وتصميم 

االرستاتيجيات التي تقلل من مخاطر الحامية التي تواجه 

األطفال وتحسن الساملة البدنية والعاطفية للمتعلمني. 

التحقق من وجود مسارات إحالة فعالة أللطفال الذين قد 

يحتاجون إىل رعاية متخصصة

لتعاون مع الزمالء بقطاع حامية الطفل 

لتطبيق االرستاتيجيات التي تقلل من مخاطر 

الحامية التي تواجه األطفال وتحسن الساملة 

البدنية والعاطفية للمتعلمني. استخدام 

مسارات اإلحالة أللطفال الذين قد يحتاجون 

إىل رعاية متخصصة

التعاون مع الزمالء بقطاع حامية الطفل 

لتحديد مخاطر الحامية التي تواجه الدارسني 

الذين يحرضون األنشطة التعليمية. باستخدام 

مسارات اإلحالة ذات الصلة

تحديد مخاطر الحامية وتنفيذ 

استجابات الربنامج مبا يعزز 

الساملة البدنية والعاطفية 

للمتعلمني الذين يصلون إىل 

األنشطة التعليمية ويحرضونه

2.2.1 الحامية

تصميم برامج التعليم العاطفية واالجتامعية و الدعم 

النفيس االجتامعي املتخصص، و تدريب اآلخرين عليها 

لتعزيز رفاهية الطالب

تحديد و تنفيذ الدعم النفيس و االجتامعي و 

برامج التعليم العاطفية االجتامعية ذات 

الصلة لتعزيز رفاهية الطالب

رشح دور الدعم النفيس و االجتامعي و 

برامج التعليم العاطفية االجتامعية يف تعزيز 

رفاهية الطالب

الدعم النفيس و االجتامعي و 

برامج التعليم االجتامعية - 

العاطفية يتم توفريها لتعزيز 

رفاهية الدارسني

2.2.2 الرفاهية

2.2 الكفاءات العامة
تحتوي كٍل من إطارات العمل كذلك عىل كفاءات عامة حول الجودة واالسرتاتيجية والتنسيق ذات الصلة بالقطاع اآلخر، وميكن أن تنعكس عرب كليهام:

 )AHPC( إطار عمل كفاءات حامية الطفل يف العمل اإلنساين
 

1.2 تنسيق جودة 

االستجابة من حامية 

الطفل يف العمل 

)AHPC( اإلنساين

تشارك بالتنسيق مع الجهات الفاعلة يف حامية الطفل 

يف آلية تنسيق العمل اإلنساين أو حتى مجموعة عمل 

أخرى

يتكفل بدور داعم محدد ضمن آلية تنسيق حامية الطفل يف العمل 

اإلنساين

 )AHPC( يقود التنسيق من أجل جهود حامية الطفل يف العمل اإلنساين

إلجراءات االستعداد واالستجابة الفعالة واملنسقة املناسبة واملتجاوبة

مستوى الكفاءة 3 مستوى الكفاءة 2 مستوى الكفاءة 1 الجودة وضوع / مجال الكفاءة

نطاق الكفاءة 2. يضمن جودة االستجابة

مؤرش - مستوى 3مؤرش - مستوى 2مؤرش - مستوى 1 كفاءات



1.4 تطبيق نهج 

اجتامعي وبيئي يف 

برامج حامية الطفل

تحدد أنظمة حامية األطفال وسياسات الحامية 

والحصول عىل املساعدة وآليات الحامية وإعامل 

الحقوق واملرونة

تقوي أنظمة حامية األطفال وسياسات الحامية والحصول عىل املساعدة 

وآليات الحامية وإعامل الحقوق واملرونة

يعزز تدفق املعلومات حول أنظمة حامية األطفال وسياسات الحامية 

وااللتزام بها والحصول عىل املساعدة وآليات الحامية وإعامل الحقوق 

واملرونة

يحدد الرشكاء املحتملني ذو الصلة بحامية األطفال 

وتقديم الخدمات عرب القطاعات عىل مستوى الطفل 

واألرسة واملجتمع والجمعية

يعزز إنشاء مسارات إحالة حديثة عىل مستوى الطفل واألرسة واملجتمع 

والجمعية

ينارص إنشاء مسارات إحالة حديثة وسهل الوصول إليها عىل مستوى 

الطفل واألرسة واملجتمع

هناك خرائط لتحليل القدرات والتأثري والثغرات يف 

أنظمة وآليات حامية الطفل املدنية الرسمية وغري 

الرسمية ملعالجة املخاطر وسوء املعاملة

تقوية جهات املجتمع املدين وأنظمة اإلدارة للتعاون عىل تحديد مخاطر 

حامية الطفل واالستجابة لها

تتفاعل الجهات املجتمعية واملنظامت للتعاون والتنسيق والتناغم 

املتعلق بالسياسات والقوانني والقدرات واالستجابة لحامية الطفل يف 

)AHPC( العمل اإلنساين

2.4 تطوير أنشطة 

جامعية لرفاهية 

الطفل

يتفاعل األطفال يف تحديد واستكشاف مهاراتهم ودعم 

األنظمة ووجهات النظر واالحتياجات واملخاطر إلعداد 

أنشطة جامعية مناسبة

تعزز أنشطة مجموعة حامية الطفل التي تنشئ بيئة متوقعة ومحفزة 

لألطفال ليكونوا آمنني بها وميكنهم التعلم والتعبري عن أنفسهم وإنشاء 

الروابط والشعور بتلقي الدعم

يضمن أن أنشطة مجموعة حامية الطفل توفر إحساًسا بالحياة الطبيعية 

ويتم تنفيذها بناًء عىل اإلرشادات املشرتكة بني الوكاالت ذات الصلة

تقم بتحديد ودعم وتعزيز النشاطات والخدمات 

واألماكن املتوفرة وذلك قبل القيام بتطوير أي نشاط 

جامعي جديد

يتم تصمم أنشطة جامعية بناًء عىل االحتياجات وتقييم مخاطر الحامية 

ويدعو إىل أنشطة جامعية شاملة وأخالقية وميكن الوصول إليها تعمل 

عىل بناء قدرة األطفال عىل الصمود

يدعم التعريف املشرتك بني الوكاالت بني أصحاب املصلحة لحامية 

األطفال ملا يشكل أنشطة جامعية تراعي الثقافة والجنس والعمر

)EiE( والنظام اإلداري للتعليم يف حاالت الطوارئ )INEE( إطار عمل كفاءات الشبكة املشرتكة لوكاالت التعليم يف حاالت الطوارئ

قيادة آليات التنسيق ذات الصلة (مثل مجموعة 

التعليم أو مجموعة العمل) و التعاون مع 

املجموعات األخرى ذات الصلة (مثل مجموعة 

التعليم املحلية)

ملشاركة يف تطوير ارستاتيجيات االستجابة بقيادة مجموعة 

التعليم أو الفريق العامل، مبا يف ذلك عمليات وضع خطة 

اإلستجابة االنسانية والنظرة العامة عىل األحتياجات اإلنسانية و 

خطة االستجابة الرسيعة

استعراض لنظام املجموعات اإلنساين التابع للجنة الدامئة 

املرشتكة بني الوكاالت ومنوذج تنسيق شؤون االلجئني 

التابع للمفوضية املشاركة يف اجتامعات مجموعة التعليم 

أو مجموعة العمل

تنسيق االستجابات التعليمية 

الشاملة مع الجهات الفاعلة 

اإلنسانية و اإملنائية

1.2.1 آليات 

التنسيق

سهيل التنسيق و التعاون بني القطاعات لتحقيق 

االستجابة اإلنسانية املثى

املشاركة و التنسيق مع التكتالت و مجموعات العمل ذات الصلة 

بالتعليم يف حاالت الطوارئ (مثل حامية الطفل)

وصف الن ُهج الشاملة بني القطاعات و مدى صلتها 

باستجابة التعليم يف حاالت الطوارئ

التعاون عرب القطاعات لضامن 

استجابة مؤثرة و فعالة و 

موحدة

 1.2.2

التعاون بني 

القطاعات

نطاق الكفاءات: 4. تطوير اسرتاتيجيات مالمئة لحامية الطفل

مؤرش - مستوى 3مؤرش - مستوى 2مؤرش - مستوى 1 كفاءات

مستوى الكفاءة 3 مستوى الكفاءة 2 مستوى الكفاءة 1 الجودة
وضوع / مجال 

الكفاءة
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