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التمهيد

يشري التعليم يف حاالت الطوارئ إىل فرص التعلم الجيدة لجميع األعامر يف حاالت األزمات، مبا يف ذلك تنمية الطفولة 
املبكرة والتعليم االبتدايئ والثانوي وغري الرسمي والتقني واملهني والتعليم العايل وتعليم البالغني. يوفر التعليم يف حاالت 

الطوارئ الحامية الجسدية والنفسية واالجتامعية واملعرفية التي من شأنها الحفاظ عىل األرواح وإنقاذها. الحاالت 
الشائعة لألزمات الذي ميثل فيها التعليم أمر ال غنى عنه، من ضمنهم الرصاعات واألزمات طويلة األمد وحاالت العنف 

والتهجري القرسي والكوارث وحاالت الطوارئ املتعلقة بالصحة العامة. يعد مفهوم التعليم يف حاالت الطوارئ أكرث شمواًل 
من "استجابة التعليم يف حاالت الطوارئ" التي تعد جزًء أساسيًا منه.

بالرغم من اإلنجازات التي حدثت يف مجال التعليم خالل العقدين املاضيني، إال أن التعليم العاملي أو املحيل قد تأثر 
باألزمات، باإلضافة إىل أن املعونة اإلنسانية ومتويل التعليم يف حاالت الطوارئ1 ظل منخفض بشكٍل دائم؛ 33 باملئة 

فقط من النداءات اإلنسانية يف 2018 ُمولت وأقل من 2 باملئة من املعونة اإلنسانية ذهبت إىل قطاع التعليم.2 بينام 
كان يحدث التقدم امللحوظ الذي بدأ منذ وضع األهداف اإلمنائية لأللفية يف عام 2000 واألهداف اإلمنائية املستدامة 

يف عام 2015، فإن 263 مليون طفل وشاب ظلوا بدون تعليم، و330 مليون آخرون يتعلمون لكن محكوم عليهم 
بعدم "تعلم األساسيات".3 يتعني عىل العديد من الهيئات الوطنية تحديد أولويات املساواة املبنيه عىل النوع االجتامعي 

والتعليم الجيد واستمرارية التعليم يف خططهم الخاصة بقطاع التعليم واألخرى االحتياطية واألخرى املتعلقة باالستجابات 
يف حاالت الطوارئ وامليزانيات. ومن خالل هذه األجواء تستطيع شبكة آيني التعرف عىل ماتحتاجه التخاذ مجموعة من 

األولويات االسرتاتيجية املشرتكة للتأكد من أن جميع األفراد الذين ترضروا من حاالت الطوارئ واألزمات طويلة األمد 
تحصل عىل تعليم عادل وجيد وآمن ومناسب للجميع.

تسعد مجموعة توجيه شبكة آيني مبشاركتكم اإلطار االسرتاتيجي للشبكة 2018-2023، والذي يستخدم كدليل إرشادي 
خالل متكني الشبكة للعب دور أكرث فعالية يف توفري تعليم جيد وآمن ومناسب لجميع مترضري حاالت الطوارئ واألزمات 

طويلة األمد. ومن خالل األولويات االسرتاتيجية األربع التي تتعلق باملناشدة وتطوير اإلمكانيات وإدارة املعلومات 
وتعزيز العضوية الشمولية، ستواصل شبكة آيني لتحتل قيادة املبادرات الحالية والتي ستستحدث فيام بعد. تأخذ جميع 

أنشطة شبكة آيني الجارية يف عني االعتبار؛ املساواة املبنيه عىل النوع االجتامعي والشمولية واإلنصاف، كام تضمن أن 
أدوات الشبكة ومواردها متاحة لجميع الفئات لتوفري تعليم منصف ومناسب للجميع. جميع مبادرات )اآليني( مبنيه 

عىل عمليات تشاورية، لضامن استمرار خدمة أعضائها من خالل مهامها الرئيسية: بناء املجتمعات املحلية والتنظيم 
وإدارة املعلومات والوصول واملناشدة والتسهيل والتعلم وتوفري األدوات واملوارد الجيدة لالعضاء.
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ستصادف الذكرى العرشين لتأسيس شبكة آيني يف عام 2020. تواصل شبكة آيني لعب دور قيادي يف إرشاك الجهات 
الفاعلة اإلنسانية واإلمنائية والباحثني وواضعي املامرسات والسياسات ومانحيها والهيئات التعليمية4 وهيئة التدريس 
واملتعلمني يف جميع املستويات، يف املهمة الحيوية الخاصة بضامن حق كل فرد يف التعليم أثناء األزمات. مُتثل شبكة 

آيني، اليوم، عنرص تعليم أسايس يف جلسات الحوار املتعددة ومنتديات التخطيط أثناء فرتات الهشاشه والرصاعات 
والعنف واألزمات وحاالت الطوارئ. حقيقة أن شبكة آيني تطورت بشكل كبري خالل الـ20 سنة املاضية، من حيث 
توصيل املواد والعضوية وتطور الرشاكات والقيادة يف مجال التعليم يف حاالت الطوارئ، يعد خري دليل عىل أهمية 

الشبكة املستمرة والتزام أعضائها.

اآليني هي شبكة مميزة بفضلكم أنتم، أعضائها. مشاركتكم يف شبكة آيني هي نجاحنا الحقيقي، ونتطلع قدًما للعمل 
معكم كجزء من هذا اإلطار االسرتاتيجي لضامن حصول كل املترضرين من األزمات واالضطرابات عىل فرص تعليم جيد 

وآمن ومناسب.

ولكم مني وافر االحرتام، نيابة عن فريق توجيه شبكة آيني،،،

اناليز اوليز
املجلس الرنويجي لالجئني

الرئاسة املشرتكة لفريق توجيه شبكة آيني

جينيفر سكالر
لجنة اإلنقاذ الدولية

الرئاسة املشرتكة لفريق توجيه شبكة آيني

© خوان اريدوندو/ اللجنه الدوليه لالغاثه, كولومبيا
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املوجز التنفيذي

مل تكن شبكة آيني مبثل هذه األهمية والنفع من قبل. زيادة عدد ونوع األزمات العاملية وتزايد انتباه العامل لها، يعني أن 
الدعم الذي توفره شبكة آيني بكونها شبكة ومجموعة من املامرسات للتعليم يف حاالت الطوارئ ال يقدر بثمن بالنسبة 

لجميع العاملني يف هذه السياقات.

وبحلول نهاية عام 2017، تم تهجري ما يزيد عن 68.5 مليوناً من األفراد قرساً يف جميع أنحاء العامل نتيجًة ملامرسات 
االضطهاد والنزاعات وحاالت العنف العام أو انتهاكات حقوق اإلنسان، وذلك وفًقا لتقرير املفوضية السامية لألمم 

املتحدة لشؤون الالجئني. يشهد العامل أعىل مستويات التهجري عىل اإلطالق.5 كام تخربنا النظرة اإلنسانية العاملية وتوضح 
لنا الزيادة الهائلة يف عدد االأشخاص اللذين يحتاجون للمعونه االنسانيه. هذه التقارير تشري إىل أنه يف عام 2018 
كان يوجد 135.1 مليون شخص يحتاج إىل معونة، مقارنًة بـ77.9 مليون شخص يف 2015.6 عالوًة عىل ذلك، فإن 

األطفال والنساء الذين دامئًا ما يكونون أكرث املترضرين يشكلون 75 باملئة من املهجرين بسبب األزمات اإلنسانية. وهذه 
اإلحصائيات املفزعة ال تصف القصص اإلنسانية املوجودة خلف تلك األعداد.

تعطيل تعليم الفتيات والصبية والشباب الذين يعيشون يف أوضاع متأزمة ال تؤثر فقط عىل رفاههم الحايل، بل وتؤثر 
أيًضا عىل مستقبلهم التعليمي واالقتصادي. يجهد التهجري القرسي الصحة الجسدية والنفسية وهذا يرض بإنجازات التعليم.7

وبعد عقود من انتباه ومتويل غري كاف للتعليم يف حاالت الطوارئ، فإن بعض املانحني والفاعلني اإلنسانيني املختلفني 
بدأوا يف الرتكيز عىل أهمية وجود منهج مناسب لتطوير مستدام يشمل التعليم يف حاالت الطوارئ. أهداف التطوير 

املستدام، خاصًة األربعة أهداف الخاصة بالتعليم، تُلزم البلدان بـ"عدم إغفال أحد" وضامن أن أفقر املجتمعات وأكرثهم 
تهميًشا، مبا يف ذلك الالجئون واملرشدون داخليًا، لديهم فرصة يف التعلم. أهمية دعم البلدان واملجتمعات املضيفة 

لزيادة فرص حصول األطفال الالجئني عىل التعليم، وكذلك الشباب املعنيني يف امليثاق العاملي بشأن الالجئني الذي يعيد 
التأكيد عىل االلتزام الدويل بتوفري وتشجيع ألنظمة التعليم املحلية التي تتميز بالجودة والشمول؛ لتسهيل وصول الالجئ 

واملجتمع املضيف لألطفال والشباب إىل التعليم االبتدايئ والثانوي والجامعي.8

ونظرًا إىل زيادة االنتباه والحامس تجاه التعليم يف حاالت الطوارئ وباألخص زيادة متويل مرشوع "التعليم ال ينتظر"، فإن 
شبكة آيني مستعدة متاًما أن تصبح ميرس ووسيط للمعلومات وتعزيز القدرات يف مجال التعليم يف حاالت الطوارئ.9 

عىل أية حال، فإن النجاح يف هذا املجال سيمثل قفزة هائلة إىل األمام والتي سيتم تحقيقها فقط من خالل إرادة سياسية 
وأنظمة تعليم قوية وشاملة ومتويل دائم وطويل األمد للحكومات.10 رفع اإلرادة السياسية تتضمن بعض االلتزامات، مثل 

اتفاق "الصفقة الكربى" التي ظهرت أثناء القمة العاملية للعمل اإلنساين التي وضعت بعض الوسائل لتلبية احتياجات 
الفرد أثناء األزمات بشكل أكرث فعالية. وهذا يتضمن زيادة التشديد عىل التمركز واالنسجام مع املجتمع املتطور وتنسيق 

رائع يف القطاع اإلنساين. وهذا سيزيد من فرص فهم التعليم يف حاالت الطوارئ، واالعرتاف بأن التعليم ليس فقط حق 
أسايس، لكنه يعني أيًضا حامية ووقاية وازدهار للمجتمعات والدول املعرضة لخطر األزمات اإلنسانية واألخرى طويلة 

األمد أو تلك التي بدأت للتو، أو تعارصها.
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عىل أية حال، بالرغم من زيادة االنتباه العاملي للتعليم يف حاالت الطوارئ، إال أنه ما زال يلزمنا الكثري لضامن حصول 
األطفال والشباب والبالغني املترضرين من األزمات عىل تعليم جيد بشكل منصف ودائم. ونظرًا إىل كون شبكة آيني 

هي الشبكة القائدة يف املجال، فإنها مستعدة متاًما للنهوض بالتعليم يف حاالت الطوارئ عىل جميع املستويات. يضمن 
منهج شبكة آيني الفريد أن جميع هذه الجهود املكرسة من أجل توفري تعليم جيد ومناسب وآمن وعادل و توفري 

األدوات الالزمة يف أوقات األزمات والدليل الذي يؤكد عىل قدرتها عىل القيام بذلك. ومبا أن شبكة أيني مُتثل مجموعة 
من املامرسات طويلة األمد، فإنها تسعى إىل تعزيز القطاع رسيع التطور الخاص بالتعليم يف حاالت الطوارئ، باإلضافة 
إىل تلبية الحقوق التعليمية واالحتياجات وطموحات األشخاص التي ترضرت من الكوارث والرصاعات واألزمات طويلة 

األمد واملحن األخرى.

إطار العمل االسرتاتيجي لشبكة آيني 2018-2023 يعرب عن رؤية الشبكة لكيفية الوصول إىل أهدافها الكربى:

ضامن حق تعليم ذو جودة عاليه واالمن و املناسب لجميع هؤالء الذين يعيشون ىف نطاق 
الطوارىء واألزمات وذلك من خالل الحامية و اإلعداد واإلستجابة والتعايف.

ترى اآليني أن هذا الهدف ميكن تحقيقه من خالل األولويات اإلسرتاتيجية األربع التالية:

1. تقديم القيادة الفكرية واملناشدة العاملية

2. تعزيز القدرة عىل تقديم تعليم آمن و ذو جودة عاليه ومناسب ومنصف للجميع.

3. تقديم املعرفة واملحافظة عليها وتنظيمها لتنفيذ السياسات واملامرسات.

4. تعزيز عضوية شبكة آيني وتنويعها.

 ُحددت هذه األولويات من خالل عرض الخطة االسرتاتيجية لشبكة آيني 2015-2017 ومشاورات مستفيضة مع 
 أعضاء الشبكة يف نهاية عام 2017؛ لتحديد نقاط القوة والقيم األساسية التي أضافتها شبكة آيني إىل مجال 

التعليم يف حاالت الطوارئ.

دعم شبكة آيني ألعضائها يعد ثنايئ االتجاه: فهو يتيح لألعضاء املشاركة والتعاون واملساهمة يف تحقيق إطار العمل 
االسرتاتيجي للشبكة، بينام يدعم، يف الوقت نفسه، األعضاء خالل عملهم اليومي  ومجهوداتهم يف تطوير مجال التعليم 

يف حاالت الطوارئ وذلك يف توافق مع مهام شبكة آيني األساسية. تعهدت شبكة آيني بالحفاظ عىل منهج تعاوين 
وميرس وله قاعدة شبكية من أجل تلبية هذه األولويات.

يوجد يف هذا املستند معلومات إضافية حول األولويات االسرتاتيجية لشبكة آيني، وتاريخها ومهمتها ومبادئها 
التوجيهية وقيمها ووظائفها

من املفرتض أن تقوم مبادئ الوقاية والجاهزية واالستجابة ووضع إرشادات 
عاملية كمعايري الحد األدىن لشبكة آيني، بتوجيه الخطط واالستجابة.

— إعالن إنشيون وإطار العمل لتنفيذ األهداف األربعة للتطوير املستدام، صفحة 34 ”

”
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مقدمة

تعترب شبكة آيني شبكة عاملية مفتوحة تضم أفراد وممثلني من املنظامت غري الحكومية ووكاالت األمم املتحدة، 
والوكاالت املانحة، والحكومات )مبا يف ذلك وزارات التعليم( واملؤسسات األكادميية واملدارس والجامعات املترضرة التي 

تعمل مًعا لضامن الحق يف تعليم جيد ومناسب وآمن وعادل يف حاالت الطوارئ وفرتات ما بعد األزمات.

ُوضع تصور لشبكة آيني منذ عام 2000، أثناء جلسة اسرتاتيجية التعليم يف حاالت الطوارئ التي انعقدت يف املنتدى 
العاملي للتعليم املعقود يف داكار يف عام 2000. ونتيجة لذلك، تعهدت منظمة اليونسكو واليونيسيف واملفوضية السامية 

لألمم املتحدة لشؤون الالجئني بتطوير االسرتاتيجية الخامسة ملنتدى داكار والتي تركز عىل "...احتياجات أنظمة التعليم 
املترضرة من الرصاعات والكوارث الطبيعية واالضطرابات..."11 ُعقدت أول مشاورة عاملية حول التعليم يف حاالت الطوارئ 

مبدينة جنيف يف نوفمرب عام 2000 مع ممثلني من برنامج األغذية العاملي وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ والبنك الدويل 
والجهات املانحة الثنائية وأكرث من 20 منظمة غري حكومية مشاركني يف برنامج التعليم يف حاالت الطوارئ.12

توّسعت الشبكة الدولية للتعليم يف حاالت الطوارئ لتضم حوايل 15,000 عضًوا فرديًا و130 منظمة رشيكة يف 190 
دولة. اسرتشاًدا بالفريق التوجيهي واللوائح،13 تخدم الشبكة الدولية للتعليم يف حاالت الطوارئ أعضائها من خالل 

وظائفها الرئيسية املتمثلة يف: بناء املجتمع وعقد اجتامعات مع مجموعة متنوعة من أصحاب املصالح وإدارة املعرفة 
واإلسامع بها والدعوة إليها وتسهيل عملية التعلم وتوفري املوارد لألعضاء ودعم احتياجاتهم لتنفيذ عملهم يف مجال 

التعليم يف حاالت الطوارئ. مُيكن تصنيف كافة أعامل شبكة اآليني وفقا لواحدة أو أكرث من هذه الوظائف.

املهمة 
تُعترب الشبكة العاملية لوكاالت التعليم يف حاالت الطوارئ )آيني( شبكة عاملية مفتوحة يعمل أعضاؤها مًعا ضمن إطار 

إنساين وإمنايئ لضامن متتع كافة األفراد بالحق يف التعليم ذي الجودة واآلمن واملنصف.

الرؤية 
تُصور آيني عاملًا جديًدا فيه:

• يحصل جميع األشخاص املترضرين من األزمات وعدم االستقرار عىل فرص تعليمية ذى جودة و آمنة ومناسبة.

•  تُعترب هذه الخدمات مدمجة يف التدخالت يف حالة الطوارئ كخدمة رضورية يُعد عنرص إنقاذ الحياه واستدامتها 
عنرًصا من االستجابة اإلنسانية واملساعدة اإلمنائية كام وتوفر الحكومة وكذلك الجهة املانحة متوياًل مستداًما من أجل 
عمليات التعليم والسياسات الشاملة القامئة عىل األدلة لضامن الحد من األزمات والتأهب لها والتخفيف من آثارها 

وكذلك التصدي لها والتخلص منها

•  ووفقا للحد األدىن من معايري شبكة آيني، تُعترب كافة الربامج التعليمية التي تستعد لحاالت الطوارئ وتستجيب لها 
مدعومة باألدلة ومسؤولة عن الجودة والنتائج.
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املبادئ التوجيهية
تتمثل مبادئ التوجيهية لشبكة آيني فيام ييل وفقا للمبادئ اإلنسانية:14

•  ويعد التعليم أحد الحقوق األساسية لجميع األفراد مبا يف ذلك املترضرين من األزمات وعدم االستقرار.

•  يساعد التعليم عىل حامية األفراد أثناء األزمات كام ويضع أساًسا مستداًما للتخلص منها والسالم والتطور.

•  وينبغي إدراج التعليم يف كافة االستجابات اإلنسانية.

•  ينبغي العمل بنشاط عىل استدامة سياسة التعليم وخدماته وكذلك تنسيقه عرب أنشطة إمنائية إنسانية مستمرة قبل 
وأثناء وخالل عملية التخلص من األزمات.

•   يجب أن تلتزم عملية التعليم، شأنها شأن غريها من املساعي اإلنسانية واإلمنائية األخرى، مبعايري الجودة الواضحة وأن 
تكون مسؤولة عن النتائج. 

•   ال ميكن تناول األزمات التي تزعزع استقرار العملية التعليمية محاالت عاجلة فورية فحسب، بل وفرص التغيري اإليجايب.

•  تعتمد اآلثار اإليجابية والدامئة عىل اإلجراءات التعاونية عن طريق طائفة متنوعة من أصحاب املصالح.

•  يُسلم احرتام التنوع باالختالفات بني األفراد كام ويعرتف بقيمة هذه االختالفات.

•   تعتمد املناقشات املجدية وعملية اتخاذ القرارات عىل إتاحة الفرصة للمهمشني للتعبري عن رأيهم بشكل استباقي.

•  يُعد االعرتاف باختالفات السلطة التاريخية والحقيقية أمرًا هاًما للحفاظ عىل االلتزام القوي باملساواة واالشتامل والتنوع.

© كارولني ترومتان، مؤسسة منظمة "أنقذوا األطفال"، أنجوال عام 2008
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األولويات االسرتاتيجية 
واملوضوعية 

محاور الرتكيز

© ستايس هيوز، عامن، األردن، 2004
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الهدف العام
توفري تعليم ذو جودة العاليه و االمن ومناسب للجميع ىف حاالت الطوارىء وسياقات األزمات من خالل 

الحد منها والتاهب واالستجابة لها والتخلص منها.

تقديم القيادة الفكرية واملناشدة العاملية

تعزيز القدرة عىل تقديم تعليم آمن و ذو جودة عاليه ومناسب 
ومنصف للجميع.

تقديم املعرفة واملحافظة عليها وتنظيمها لتنفيذ 
السياسات واملامرسات.

تعزيز عضوية شبكة آيني وتنويعها.

ملحة عن اسرتاتيجية شبكة آيني

1

2

3

4

بناء املجتمع • عقد االجتامعات • إدارة املعرفة • املنارصه • التيسري و التعليم • تقديم االدوات و املصادر

محاور الرتكيز املوضوعية

االتساق بني التنمية و اإلنسانية

التعريف والقياس التعلم الجيد

الصحة العقلية و النفسية

الشباب واملهارات

األولويات االسرتاتيجية
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إطار العمل االسرتاتيجي لشبكة اآليني 2023-2018

تم تطوير إطار العمل االسرتاتيجي لشبكة آيني 2018-2023 لتوجيه االتجاه 
واألولويات واألنشطة التي ستقوم بها شبكة آيني عىل مدار الست سنوات. كام 

يعود بالنفع عىل الشبكة وأعضائها وأصحاب املصالح من خالل:

•  تقديم قواعد لخطط عمل الشبكة وأنشطتها، باإلضافة إىل إطار عمل 
ملراقبة تطور أثر أعامل الشبكة وتقييمه؛

•  مد مجموعة توجيه شبكة آيني واألمانة العامة ومساحات الشبكة 
)مجموعات العمل وفرق املهام والجامعات اللغوية...إلخ( باتجاه واضح 

يجب اتباعه يف املسائل بالغة األهمية املتعلقة باستمرارية التعليم يف 
األزمات والسياقات التي تنشأ فيها األزمات؛

• املساهمة يف دعم صناعة القرار والسياسة العامة.

•  نقل نهج وأساليب الشبكة املشرتكة لوكاالت التعليم يف حاالت الطوارئ 
- آيني إىل أعضائه، ومؤيديهم، وواضعي السياسات، والجهات املانحة، 

وتقديم مبادئ توجيهية لقياس تأثري، وفعالية املوارد املستخدمة.

صمم إطار العمل االسرتاتيجي للشبكة العاملية لوكاالت التعليم يف حاالت 
الطوارئ - آيني لتمكني الشبكة من أن تظل نشطة وقابلة للتكيف، وتستجيب 

لألحداث غري املتوقعة والقضايا الناشئة.

تنبع صياغة اإلطار االسرتاتيجي من استعراض تشاوري اتخذ يف أواخر عام 
2017، وأوائل عام 2018 لتقييم مدى أهمية وتركيز آيني وتحديد الكيفية 

التي ميكن بها وضع أفضل لتعزيز الحقل واالستجابة لقضايا األطفال والشباب 
، والبالغني يف حاالت الطوارئ. البحث يدعم التطوير أيًضا. من هذا اإلطار 
االسرتاتيجي ونهج آيني للميض قدماً. تغطي اإلنجازات املهمة والتحديات 
املتبقية املحددة يف املراجعة املجاالت الستة لوظائف آيني ويتم تناولها 
يف تقريرها السنوي لعام 15.2017 هذا اإلطار االسرتاتيجي، و األولويات 

اإلسرتاتيجية األربع، وظهرت من مجاالت الرتكيز املواضيعية األربعة من نتائج 
املراجعة واملشاورات املتعددة مع أعضاء الشبكة

© اليونسيف، أفغانستان
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األولويات االسرتاتيجية للشبكة العاملية لوكاالت التعليم يف 
حاالت الطوارئ )االيني(

بإرشاد من الفريق التوجيهي، وبدعم من السكرتاريا العامة تستخدم آيني 
نهًجا لشبكة أصحاب املصلحة املتعددين، والذي يعمل عرب الحدود التنظيمية، 

واملؤسسية، التقليدية لتحقيق هدفها الشامل، وتلبية أولوياتها االسرتاتيجية. 
وبوصفنا مجتمًعا عامليًا للتدريب، تعتمد االيني عىل أعضائها يف املشاركة، 

 والدعم، والتعاون واملساهمة، يف تحقيق الهدف الشامل املبني يف هذا 
اإلطار االسرتاتيجي:

ضامن حق تعليم ذو جودة وامن و مناسب لجميع هؤالء 
الذين يعيشون ىف نطاق الطوارىء واألزمات وذلك من خالل 

الحامية و اإلعداد واإلستجابة والتعايف.

تحدد أولويات آيني األربع اإلسرتاتيجية املجاالت التي ميكن للشبكة أن تلعب 
فيها دوًرا فريًدا وتساهم بفعالية أكرب يف خدمة املترضرين من حاالت الطوارئ 

و األزمات التي طال أمدها، ويف نهاية املطاف ، تطور التعليم يف حاالت 
الطوارئ. وهذه األولويات االسرتاتيجية األربع هي كام ييل:

1. توفري قيادة فكرية واملنارصة العاملية.

 2.  تعزيزالقدرة عىل نقل تعليم ذو جودة عاليه وآمن ومناسب 
ومنصف للجميع.

3. تقديم املعرفة واملحافظة عليها وتنظيمها لتنفيذ السياسات واملامرسات.

 4.  تدعيم، وتنويع عضوية الشبكة العاملية لوكاالت التعليم يف حاالت 
الطوارئ )آيني(

تقدم الصفحات التالية مزيًدا من التفاصيل حول كل أولوية إسرتاتيجية، 
 وتعطي أمثلة توضيحية إلجراءات آيني اإلسرتاتيجية، والنتائج املتوقعة 

املرتبطة بكل أولوية.

© جيني ماثيوز، كري، تشاد 2007
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األولوية االسرتاتيجية 1: 

توفري القيادة الفكرية، و الدعوة العاملية

مع تزايد عدد الفتيات، والفتيان، والشباب املتأثرين باألزمات يف جميع أنحاء 
العامل، هناك اعرتاف بأنه ال يجب ترك أي طفل أو شاب من حيث التعليم 

وفرص الحياة. مل تكن الحاجة إىل التعليم قبل، وأثناء، وبعد النزاعات اإلنسانية، 
واألزمات األخرى أكرث من أي وقت مىض. تحتاج املجتمعات، واالقتصادات 

املنبثقة من األزمات إىل السكان املتعلمني لقيادة الجيل القادم. دعت آيني 
إىل هذه الرسالة باستمرار منذ بدايتها يف عام 2000. ومع ذلك ، فقد ُسلط 

الضوء يف اآلونة األخرية فقط عىل التعليم يف حاالت الطوارئ، ال سيام يف الفرتة 
السابقة للقمة اإلنسانية العاملية لعام 2015 ،وتأسيس صندوق التعليم ال 

 )ECW( لعبت آيني دوًرا مهاًم يف تطوير مجموعة .)ECW( ميكن أن ينتظر
"التعليم ال ميكن أن ينتظر"، وهي عضو يف مجموعة )ECW( "التعليم ال ميكن 

أن ينتظر" التوجيهية الرفيعة املستوى. عىل الرغم من هذا االعرتاف املتزايد 
بالحاجة إىل التعليم يف حاالت الطوارئ ، تبقى العديد من القضايا من حيث 

توفريها، والتي ستتطلب قيادة، ودعوة أقوى للتغلب عليها.

 لذلك، تُجدد آيني التزامها باإلسهام يف قيادة جهود الدعوة العاملية، واإلقليمية، 
والوطنية لضامن توفري التعليم يف السياقات املتأثرة باألزمة. ستستفيد من 

أصوات ومساهامت أعضائها، ورشكائها االسرتاتيجيني، وتستخدم قوتها الداعمة 
للوصول إىل صانعي السياسات، وصناع القرار داخل قطاع التعليم، وخارجه. 

من خالل املبادرات والحوار التعاوين املشرتك القائم عىل األدلة، ستُساعد 
آيني عىل صياغة النقاش العام حول القضايا الرئيسية املتعلقة بتوفري التعليم 

يف السياقات اإلنسانية، والتنموية. من خالل تطوير، وتعزيز الرشاكات 
اإلسرتاتيجية، ستخرب الحوار السيايس والقيادة الفكرية حول التعليم يف حاالت 

الطوارئ واملساهمة فيه.

تطوير منتدى السياسات، واللوائح. سوف تستضيف آيني منتديات السياسات، وتضع 

ملخصات لزيادة فهم، وتحديد دور التعليم يف حاالت الطوارئ يف تعزيز العالقة بني التنمية 

و العمل اإلنساين.

تعزيز الوعي وفهم

رابطة التنمية و العمل ااإلنساين

تعزيز و/ أو تطوير الرشاكات االسرتاتيجية. ستُنشأ رشاكات اسرتاتيجية للمساعدة يف تشكيل حوار 

السياسات، وقيادة الفكر، مبا يف ذلك حملة مستهدفة لدمج، وتشجيع استخدام املعايري الدنيا.

زيادة اعتامدا االيني يف وثائق السياسة 

الرئيسية للجهات الفاعلة يف مجال التعليم 

والجهات املانحة.

الدعوة إىل االستيعاب، وتغيري السياسة املتعلقة باألولويات املعلنة لـ آيني. ستعمل مساحات، 

وأعضاء شبكة آيني عىل جميع املستويات لالستفادة من قاعدة أدلة متزايدة للدعوة بفعالية، 

والتأثري عىل تغيريات السياسة املتعلقة بالحق يف التعليم الجيد، واآلمن واملالئم يف جميع السياقات.

زيادة قياس الوصول العادل ونتائج التعلم 

الجيدة يف سياقات األزمات

تطوير ونرش رسائل الدعوة القامئة عىل البحوث، واألدوات، واملوارد. من خالل اسرتاتيجيات 

االتصال املحدثة وتطوير املوقع ، ستنرش آيني رسائل الدعوة إىل جمهور واسع ومتنوع.

تُطور وتُنرش رسائل الدعوة، واألدوات، 

واملوارد الرئيسية املستندة إىل األدلة.

املزيد من التمويل املستدام متعدد السنوات 

من أجل التعليم يف حاالت الطوارئ.

أفعالنتائج
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األولوية االسرتاتيجية 2: 

تعزيز القدرة عىل توفري تعليم جيد، ومناسب، و آمن، 
وعادل للجميع.

ألكرث من عقد من الزمان، منا مجال التعليم يف حاالت الطوائ أضعافًا مضاعفة، 
كام يتضح من العدد املتزايد للجهات الفاعلة العاملة يف هذا املجال، واألدوات، 

واملوارد املتاحة لدعم سياسة ومامرسة التعليم يف حاالت الطوارئ. ومع ذلك، 
فقد كشفت مراجعة الخطة االسرتاتيجية آيني للفرتة 2015-2017 عن وجود 

حاجة كبرية لتطوير القدرات لكل من املهنيني الرتبويني يف التعليم يف حاالت 
الطوارئ. املواقع و املساحات، والحكومات )وزارات التعليم(، والجهات الفاعلة 
املحلية من غري الدول الذين يعملون معهم. التعليم يف حاالت الطوارئ غالبًا ما 
يكون للمامرسني خلفيات مهنية متنوعة، ومستويات من الخربة الفنية املتعلقة 
بـالتعليم يف حاالت الطوارئ، أو النزاع، أو االستعداد لألزمات، أو الوقاية منها. 

أشار العديد من املشاركني إىل الحاجة إىل زيادة االحرتاف، والتدريب لتزويد 
املامرسني يف املجالني اإلنساين، والتنموي باملهارات التقنية لتقديم التعليم يف 

حاالت الطوارئ عايل الجودة.

لذلك ، ستواصل آيني تعزيز جهودها لتطوير القدرات من أجل دعم وتشجيع 
االحرتاف يف هذا املجال. ستُبذل الجهود لضامن استدامة أدوات، وموارد تنمية 
القدرات من خالل تسهيل املشاركة العاملية متعددة اللغات، والرتويج ألفضل 

املامرسات. ستستمر آيني يف دعم تطبيق األعضاء، وتكييفهم، وسياقهم، و 
تأسيس معايريها الدنيا، واألدوات ذات الصلة. سيتم قيادة هذه العملية 
بتزايد. عىل املستوى املحيل من قبل املؤسسات الوطنية ، وليس من قبل 

الخرباء التقنيني الخارجيني. ستعمل آيني بشكل متزايد مع الرشكاء الوطنيني، 
واملحليني لتقديم التدريب التقني املبارش وجهاً لوجه عرب اإلنرتنت من أجل 

التعليم يف حاالت الطوارئ.

وضع، وطرح اسرتاتيجية لبناء القدرات. لتعزيز االحرتاف يف مجال التعليم يف حاالت الطوارئ، 

ستوفر آيني فرًصا لتطوير القدرات. ستعمل آيني بشكل متزايد مع الرشكاء الوطنيني، واملحليني 

لتقديم التدريب التقني املبارش وجهاً لوجه عرب اإلنرتنت من أجل التعليم يف حاالت الطوارئ.

التطوير املهني املنسق ملامريس التعليم يف 

حاالت الطوارئ.

تحسني الوصول إىل أدوات تطوير مهني، 

وصالحيات أقوى.

تطوير املوارد واإلرشادات ونرشها

إنشاء ونرش أدوات آيني التفاعلية. ستعمل آيني عىل تحسني الوصول إىل أدوات، وموارد تطوير 

قدرات آيني ونرشها مثل حزمة تدريب املعلمني يف سياقات األزمات. وهذا سيُبنى عىل تحديث 

موقع الويب الخاص بشبكة آيني، مبا يف ذلك إعادة ترتيب أدوات آيني و مواردها.

خلق و نرش املوارد واإلرشادات لصانعي القرارات يف التعليم يف حاالت الطوارئ ستُصدر شبكة 

آيني أوراقاً بها معلومات أساسية و/أو توصيات تتعلق بالسياسات حول املحاور املواضيعية ذات 

الصلة. عىل سبيل املثال، ستجري شبكة آيني دراسات حالة حول ما يصلح يف برامج التعليم البديل 

آخذًة يف االعتبار السياق والفئة العمريه والنوع االجتامعي و وضع املهاجر واإلعاقة... إلخ.

أفعالنتائج
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 األولوية االسرتاتيجية 3: 

توفري املعلومات و انتقاؤها و اإلرشاف عليها وتنظميها 
لتوصيلها خطًة و تطبيقاً

أثناء مراجعة خطة آيني االسرتاتيجية لعام 2015-2017، اتضح أن آيني 
تُعترب املركز املحوري الذي ينبغي أن يتم لديه جمع املعلومات والدالئل حول 
"التعليم يف حاالت الطوارئ" و انتقاؤها و اإلرشاف عليها و تزويدها، من أجل 

صانعي السياسات و القامئني واألكادمييني. هناك حاجة إىل منهج اسرتاتيجي 
إلنتاج املعارف واألبحاث، باإلضافة إىل انتقاء الدالئل و اإلرشاف عليها و نرشها. 
و يف ضوء تلك االحتياجات، تخطط شبكة آيني لتطوير جدول أعاملها للتعليم 
الشامل لكل القطاعات، من خالل إحضار رشكاء أساسيني مًعا للتأكيد عىل أن 
القطاع يتخذ نهجاً محدد األهداف نحو بناء قاعدة الدالئل الخاصة بالتعليم 

يف حاالت الطوارئ.

كام أن شبكة آيني لها دور يف سد االحتياج إىل إطار منسق للرقابة والتقييم، 
لقطاع" التعليم يف حاالت الطوارئ بأكمله. شبكة آيني مكان مناسب لتطوير 

منهج منظم لقياس النتائج، و خاصة ملّا يؤخذ يف االعتبار األولوية األوسع 
بالنسبة للشبكة و هي توفري أدوات جيدة و عملية لقياس مدى التأثري.

إن "العالمة التجارية" ألدوات وموارد شبكة آيني، مثل"الحد األدىن ملعايري 
التعليم من آيني" تقدم نقطة مرجعية للجودة واملسؤولية يف برامج وسياسات 

التعليم يف حاالت الطوارئ. تؤكد شبكة آيني، من خالل النهوج التشاورية 
لجمع أدوات التعليم يف حاالت الطوارئ و انتقائها و اإلرشاف عليها، أن 

البحوث الجارية تجلب معلومات من القامئني و تفيدهم أيضاً، و أن موارد 
جيدة يتم تطويرها استناًدا إىل أدلة قوية.

ستستمر شبكة آيني يف دعم عمل مجلة "التعليم يف حاالت الطوارئ"لكونها 
منصة جيدة و قوية و مرموقة لنرش األبحاث املختلفة.

الزيادة من املشاركة االسرتاتيجية يف األبحاث وأفضل املامرسات واملوارد. ستستمر شبكة آيني يف 

حشد االهتامم حول البحث يف قطاع التعليم يف حاالت الطوارئ، و ستساعد يف دعم و تطوير 

مجتمع حيوي من القامئني. ستقوم شبكة آيني بذلك من خالل تنظيم فاعليات وتيسريها بشكٍل 

منتظم، حيث يستطيع األعضاء إجراء مناقشات ومناظرات، كام ميكن ترتيب أولويات متطلبات 

البحث و تدابريه وأساليبه ونتائجه... إلخ، بهدف تطوير جدول أعامل للتعليم لشبكة آيني 

يتعلق بالتعليم يف حاالت الطوارئ.

جدول أعامل محدث للتعليم لشبكة آيني

تطوير إطار ملعايري الرقابة والتقييم ومجموعة أدوات لشبكة آيني. ستطور شبكة آيني، من 

خالل عملية التشاور، إطاراً شامالً ملعايري الرقابة والتطوير، و أيضاً مجموعة أدوات، للتعليم يف 

حاالت الطوارئ، باإلضافة إىل اعتامدهام والبدء يف تنفيذهام.

الرقابة و التقييم املعززان

تعزيز قاعدة الدالئل للتعليم يف حاالت الطوارئ. ستستمر شبكة آيني يف انتقاء الدالئل للتعليم 

يف حاالت الطوارئ و اإلرشاف عليها، و تداولها عرب منصاتها املختلفة للمعلومات، مبا فيها قاعدة 

موارد شبكة آيني ومجموعة أدوات التعليم يف حاالت الطوارئ.

تحسني املنصة اإللكرتونية لشبكة آيني. ستعيد شبكة آيني تصميم موقع الويب الخاص بها 

النتقاء املعلومات و اإلرشاف عليها بشكل أفضل ونرشها، و أيضاً لإلعالن عن موارد ذات الصلة 

بالسياسات واملامرسات.

تحسني إمكانية الوصول إىل البيانات والدالئل 

يف التعليم يف حاالت الطوارئ، باإلضافة إىل 

تحسني عملية إنشائها و إنتاجها واستخدامها.

تطوير موقع ويب جديد، مبا يف ذلك 

إعادة تصميم مجموعة أدوات التعليم 

يف حاالت الطوارئ وتعزيز قاعدة بيانات 

موارد شبكة آيني.

أفعالنتائج
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 األولوية االسرتاتيجية 4: 

تعزيز أعضاء آيني و تنويعهم

منذ بدايتها ببضع عرشات من األعضاء يف عام 2000، فإن عضوية شبكة 
آيني ازدادت بشكل ملحوظ حتى وصلت إىل 15.000 عضو من 190 دولة 

مختلفة. أثناء مراجعة خطة آيني االسرتاتيجية لفرتة 2015-2017، فإن هذه 
العضوية الواسعة النطاق اعترُبت كواحدة من أعظم إنجازات شبكة آيني. 

إنها ذُكرت، إىل جانب قدرة آيني الفريدة و املحايدة عىل تنظيم االجتامعات، 
بأنها العنرص األهم الذي من شأنه رفع قيمة آيني كشبكة. و لكن، بالرغم 

من أنشطة االتصال العاملية لشبكة آيني، إال أن أصوات األعضاء ال ترُتجم و ال 
تُسمع دامئاً أثناء مناقشات السياسات العاملية. هذه األصوات ينبغي أن تصل 

إىل نطاق أوسع بشكل منهجي أكرث. لذلك، تتعهد شبكة آيني بتسخري عضويتها 
لدعوة أسمى وأغراض تهدف إىل توسيع أنشطة االتصال.

وهذا يتطلب تغيرياً ملحوظاً يف أساليب عمل أعضاء آيني داخل مساحات 
الشبكة ومشاركة يف مناقشات السياسات. تتعهد شبكة آيني بتطوير أنظمة 

اتصال أقوى و نهوج مبتكرة إلرشاك أعضاء أكرث تنوًعا. لذلك سرتكز آيني عىل 
توفري فرص أفضل للمشاركة مع األعضاء و املؤسسات و األوساط األكادميية 

لتعزيز مساهامت املجموعات غري املمثلة بشكٍل كاٍف. هذا سيشجع اإلرشاك 
الهادف الشخيص و عرب اإلنرتنت، وسيحسن أنشطة االتصال مع أعضائها 

املتنوعني ومجتمعاتها املتعددة اللغات.

تطوير اسرتاتيجية أنشطة االتصال مع األعضاء والبدء يف تنفيذها. ستطور شبكة آيني اسرتاتيجية 

زيادة مشاركة األعضاء من أماكن مختلفة ىف ألنشطة االتصال ليك توسع دور وفرص مشاركة أعضاء املجتمعات املتعددة اللغات.

مواقع شبكة االينى ومنتدياتها التعليمية.

الحصول عىل املوارد التي من شأنها زيادة مشاركة املجموعات غري املمثلة بشكٍل كاٍف يف 

مساحات الشبكة ومنتديات التعلم. ستزود شبكة آيني عدد األعضاء املشاركني والرشكاء 

االسرتاتيجني، مبا يف ذلك الرشكاء غري التقليديني واملوجودون يف سياقات غري ممثلة بشكٍل كاٍف.

زيادة نسبة الفاعليات التي تعقدها 

شبكة آيني يف األماكن التي تسمح بتمثيل 

ومشاركة عادلة لجميع أعضاء الشبكة.
عقد فاعليات يف األماكن التي مُتكن األفراد من السياقات غري املمثلة بشكٍل كاٍف من املشاركة. 

ستستضيف شبكة آيني منتديات أكرث خاصة بالتعلم أو وضع السياسات وستعقد اجتامعات يف 

الدول واألماكن التي مُتكن األفراد من السياقات غري املمثلة بشكٍل كاٍف من املشاركة.

ضامن تبادل معلومات رسيع بجميع اللغات التي تعمل بها شبكة آيني. ستستمر آيني يف 

الحفاظ عىل موقع الويب الخاص بها ومجموعة األدوات والنرشات التي تصدرها كل أسبوعني 

ووسائل التواصل االجتامعي باإلضافة إىل تنميتهم ودعمهم. وينطبق األمر نفسه عىل إمكانية 

الوصول باسنخدام لغات أيني الرئيسية )عريب، وإنجليزي، وفرنيس، وبرتغايل، وإسباين(.

تتوفر جميع مواد آيني املعرفية 

باللغات الرئيسية

أفعالنتائج
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 عىل الرغم من التطورات التي حدثت مؤخراً و التي دعت لتنسيق أفضل، 
و خاصة جدول األعامل لإلنسانية لألمني العام لألمم املتحدة، التي أُصدرت 

قبل القمة العاملية للعمل اإلنساين التي تدعو القامئني عىل التنمية واإلنسانية 
إىل التنسيق بفعالية أكرث والذي الواجب األسايس الرابع فيه هو "العمل بطرق 

مختلفة لسد االحتياج"16، إال أنه يف الواقع معظم املعونة اإلنسانية ينتهي 
بها األمر بالفشل يف اتباع رؤية طويلة األمد للتطور . كام أنه الحال أن تعليم 
متلقي املعونة اإلنسانية أو الواقعني يف أزمات طويلة األمد يتم متويله بشكٍل 
غري كاٍف. عدم توفري التعليم يف األوضاع اإلنسانية ميثل مشكلة طويلة األمد، 
خاصًة يف ضوء الطبيعة طويله االمد للتهجري. يُقدر متوسط طول فرتة اللجوء 

بـ 10.3 سنة، أما بالنسبة لهؤالء املهجرين لفرتات طويله) ملدة خمس سنوات 
أو أكرث( فإن التهجري يدوم مبتوسط 21.2 سنة.17 و لكن، ال يوجد إدراك كثري 

حول االحتياج لتمويل طويل األمد ومتعدد السنوات يوفر انتقاالً سلساً من 
املرحلة اإلنسانية إىل

مرحلة التنمية. و مبا أن التهجري غالبًا ما يطول أمده، فإنه من املهم أن ترتبط 
برامج التعليم يف حاالت الطوارئ بخطط تعليمية و اسرتاتيجيات وطنية، وأن 

تًُدمج يف عملية تطوير قطاع التعليم أطول أمداً.18 وما فتئت اآليني تدعو 
باستمرار من أجل ضامن أن السلطات الوطنية متأهبة ملواجهة األزمات يف 

عملياتها التخطيطية، وأن االضطالع بتحليالت وتخطيطات قطاع التعليم 
املراعية للمخاطر والقامئة عىل الطورائ يكون كجزٍء من استجابات التعليم يف 
حاالت الطوارئ عىل الصعيد الوطني و، عند الرضورة، عىل الصعيد اإلقليمي. 

يجب أن تُدعم وزارات التعليم كونها تأخذ عىل عاتقها ضامن الحق يف التعليم 
مبا يف ذلك يف التعليم يف حاالت الطوارئ. ويعني ذلك رضورة تعزيز التنسيق 
بني الجهات الفاعلة اإلنسانية واإلمنائية املشاركة ليس فقط يف التعليم بل يف 

القطاعات األخرى الداعمة للبنات والبنني الشباب املترضرين من األزمة.

•  بالتوازي مع االسرتاتيجية األوىل لآليني، فان الشبكه عىل سبيل املثال، 
منخرطة يف رشاكة اسرتاتيجية مع اليونسيف ومجموعة التعليم العاملية 

وبدعٍم من صندوق " التعليم ال ميكن أن ينتظر" بغية فهم كيفية مواصلة 
تعزيز تنسيق االستجابة.

•  بالتوازي مع االسرتاتيجية الثالثة لآليني، فإن الشبكة سترشف وتعزز 
البيانات التي توصل إليها أعضاؤها ورشكاؤها يف التعليم يف حاالت الطوارئ 

واملرتبطة باالنسجام اإلنساين واإلمنايئ.

من خالل سلسلة من املشاروات، و مراجعة خطة آيني االسرتاتيجية لفرتة 2015-2017، و بتوجيه من مجموعة إرشاد 
 شبكة آيني، فإن شبكة آيني قد أعطت األولوية ألربعة من محاور الرتكيز املواضيعية. هذا املنهج الذي اسرتاتيجيته

و أهدافه محددة أكرث سيُمّكن الشبكة من اإلرشاك واملساهمة يف جوانب هامة من التعليم يف حاالت الطوارئ بطريقة 
مركزة من خالل مساحات الشبكة املتنوعة. هذه املحاور األربعة تعكس خطط عمل مجموعات العمل الثالث، و فرق 

التعاونات و املهام ، و مجموعات املراجعة، لدى آيني، لكنها ال تقترص عليها فقط:

1. االتساق بني التنمية و اإلنسانية

2. تعريف التعليم الجيد وقياسه

3. الصحة العقلية و النفسية

4. الشباب واملهارات

االتساق بني التنمية و اإلنسانية

محاور الرتكيز املوضوعية
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"مل يلتحق أكرث من نصف الالجئني املسجلني يف العامل ممن هم يف سن 
الدراسة باملدرسة؛ ويبلغ تعدادهم 3.5 مليون من األطفال والشباب غري 

امللتحقني بالتعليم املدريس."19 باإلضافة إىل ذلك، فمن الجيل أنَّ الكثري من 
األطفال والشباب امللتحقني باملدارس ال يتلقون تعليامً حقيقياً.20 من املمكن 

أن يكون الرتكيز لعقود عىل توفري فرص التعليم قد أرض بنوعية التعليم 
املقدمة للطالب. يشري تقرير البنك الدويل "التعلّم من أجل تحقيق األمل 

املنشود يف التعليم" بأنَّه إذا فشل الطالب يف التعلّم فأنَّ العملية التعليمية 
ستكون عاجزة عن الوفاء بوعدها يف القضاء عىل الفقر املدقع وتوفري إمكانية 
مشاركة الفرص املتساوية والرخاء للجميع. ويعجز ماليني األطفال عن القراءة 

والكتابة أو القيام بالعمليات الحسابية األساسية حتى بعد ارتياد املدرسة 
ع هذه األزمة التعليمية الفجوة االجتامعية بدالً من  لعدة سنوات.21 توسِّ

تحجيمها. ويرمي الهدف الرابع من أهداف التنمية املستدامة لغايات التعليم 
إىل إخضاع الدول للمساءلة لضامن تغرّي الحالة. تشري األهداف إىل "جودة 

التنمية يف مرحلة الطفولة املبكرة والعناية والتعليم ما قبل املرحلة االبتدائية" 
و" جودة التعليم االبتدايئ والثانوي" التي تساعد الطالب عىل تحقيق "نتائج 

تعليمية مالمئة وفعالة."22 وتَُحُث األقطار أيضاً لتبنيِّ أنَّ الشباب يكتسبون 
"القراءة والكتابة ومبادئ العلوم األساسية،" "املهارات الالزمة....للتوظيف 

والوظائف الالئقة وريادة األعامل،" باإلضافة إىل "املعرفة واملهارات الالزمة 
لتدعيم التنمية املستدامة."23

•  ارتباطا باألولوية االسرتاتيجية الثالثه لاليني ، سوف تقود االيني 
السياسات واملامرسات التي تعزز قياس نتائج التعلم من أجل تعزيز 

املسؤولية واملساءلة عن نتائج التعلم الشاملة )التعلم األكادميي + 
االجتامعي-العاطفي( بني املمولني )الجهات املانحة العامة والخاصة ، 
واملنظامت الدولية ( ، وبعد ذلك ، املنفذون وأنظمة التعليم الوطنية 

العاملة يف التعليم يف حاالت الطوارئ .

•  ارتباطا باألولوية االسرتاتيجية الثالثه لاليني ، ستعمل االيني عىل ضامن 
أن مؤرشات التنميه املستدامه 4 و التي تغطي مقاييس الوصول العادل 

ونتائج التعلم الجيدة يف سياقات األزمات.

يوفر التعليم يف حاالت الطوارئ الحامية الجسامنية والنفسية والفكرية التي 
من شأنها أن تنقذ األرواح وتحافظ عليها غالباً ما يواجه األطفال والشباب 

يف املجتمعات املتأثرة باألزمات مجموعة من العوائق االجتامعية والعاطفية 
ووعوائق متعلقة بالصحة العقلية متنعهم من االلتحاق باملدرسة أو البقاء 

فيها. وعىل هذا النحو، من املهم األخذ بعني اإلعتبار احتياجات الصحة العقلية 
الخاصة بهم عند تصميم الربامج التعليمية.24 إن التعرض طويل األمد للكارثة 

أو النزاع دون اتخاذ التدابري املالمئة من شأنه أن يرض بالصحة الجسدیة 
والعقلیة. تؤثر حاالت الطوارئ عىل مقدرة األرس واملجتمعات للعمل كل يف 

دوره يف منو األطفال والشباب. تسلط "ورقة املعلومات األساسية للدعم النفيس 
والتعليم االجتامعي والعاطفي لألطفال والشباب يف حاالت الطوارئ" من اآليني 

الضوء أيضاً عىل حقيقة كون " تلقي التعليم يف بيئة داعمة يبني الكفاءات 
الفكرية والعاطفية لألطفال، ويوفر لهم الدعم االجتامعي عرب التفاعل مع 

أقرانهم ومربيهم، كام يعزز إحساسهم بالسيطرة وتقدير الذات... وباختصار 
ميَِّكن الولوج للتعليم يف حاالت الطوارىء القيام بأكرث من مجرد إصالح الرضر 

الناجم عن الحالة الطارئة؛ حيث ميكنه دعم عمليات تعزيز التالحم االجتامعي 
طويل األمد واملصالحة وبناء السالم، وإعداد املجتمعات ملرحلة ما بعد انتهاء 

الرصاع أو إعادة اإلعامر بعد الكارثة والتطوير االجتامعي واالقتصادي."25

•  ا باملوازاة مع االسرتاتيجية األوىل لآليني، ستدعم اآليني التخطيط املشرتك 
و إعداد الربامج والدعوة بني جهات الحامية والتعليم من أجل الحد من 

مخاطر الرصاع واتخاذ التدابري التثقيفية التعليمية املراعية لظروف الرصاع 
لضامن استمرار الولوج للتعليم اآلمن خالل الرصاعات.

•  اباملوازاة مع االسرتاتيجية الثانية لآليني، سيستمر العمل التعاوين لآليني 
يف التعليم النفيس والعاطفي االجتامعي الكتشاف هذه املجاالت الهامة 
كام سريكز عىل تطوير إطار موحد للتعليم النفيس والعاطفي االجتامعي 

والرفاه النفيس واالجتامعي. وسيوفر ذلك األساَس لوضع مؤرشات مشرتكة 
وتدابري وأدوات للربنامج. وسيسكشف التعاون أيضاً أبعاد الدعم النفيس 

االجتامعي للمعلم والتعليم االجتامعي والعاطفي والروابط بني أجواء 
الفصل الدريس ونتائج الطالب املنصفة. وسيطور الفريق كتيِّبا عمليا 

للعاملني يف قطاع التعليم يف حاالت الطوارىء حول كيفية تقديم الدعم 
اٍل ورسيع  النفيس واالجتامعي والتعليم االجتامعي العاطفي عىل نحِوِ فعَّ

لألطفال ومقدمي الرعاية يف املدارس والبيئات املجتمعية.

تعريف التعليم ذي النوعية 
الجيدة وقياسه

الصحة العقلية والرفاه
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ومن بني الـ263 مليون طفل وشاب خارج التعليم املدريس حاليا، فإن 60 
مليون من املراهقني الصغار يف سن الدراسة الثانوية الدنيا )حوايل 12 إىل 

14 عاما( و 142 مليون شاب يف سن املدرسة الثانوية العليا )حوايل 15 إىل 
17 سنة(.26 غالباً ما يتعرض املراهقني و الشباب يف األماكن املتأثرة بالنزاعات 

لألذى يف مجتمعاتهم، ومبا أنهم كثرياً ما يكونون أهدافاً للعنف وغالباً ما 
يضطلعون مبسؤوليات كبرية خالل حدوث حالة طوارئ وبعدها. وهم أكرث 

عرضًة من األطفال الصغار لإلنخراط يف القوات املقاتلة واالعتداء واالستغالل 
الجنسيني واإلجبار لكسب الرزق واإلقحام يف أعامل استغاللية وألن يصبحوا 

أرباباً لألرس والتغيب عن التعليم واإلصابة باألمراض املنقولة جنسيا مثل 
فريوس اإليدز واالفتقار لخدمات الرعاية الصحية اإلنجابية.27 من املمكن أن 

ينزح العديد أو يفتقروا إىل فرص الحصول عىل التعليم أو بناء املهارات خالل 
حياتهم. وقد ينطوي أثر طبيعة حاالت اللجوء طويلة األمد )مبعدل 17 سنة( 

بالنسبة للشباب النازحني إىل حرمان أجياٍل بأكملهامن الحصول عىل تعليم 
و/أو تدريب جيدين. ومن املمكن لهذه العوامل أن تقوض بشدة التنمية 

االجتامعية وفرص كسب العيش للشباب املعايشني لحالة األزمة.

عىل أية حال وبالرغم من هذه املخاطر، يجسد العديد من الشباب أشكاالً 
إيجابية وحتى محفزة من التكييف: التصدي للعنف والتامس الحامية وتقديم 

العون لآلخرين واملساهمة يف تدابري التصدي يف مجتمعاتهم واالستجابة 
للحاالت اإلنسانية وإحداث التغيري السيايس.28 " ينفرد الشباب مبنظور مميز 

عند وقوفهم عىل "مفرتق الطرق" بني املجازفة والصمود مبا يخص العوامل 
التي قد متكنهم من التصدي لتجاربهم من التهميش واالستبعاد."29

•   باملوازاة مع االسرتاتيجية األوىل لآليني، ستواصل اآليني دعوتها لزيادة 
الفرص التعليمية يف املرحلة الثانوية والتعليم العايل باإلضافة إىل التعليم 

املستمر. وسيتم النهوض بهذا العمل عرب تفعيل التعاون مع املنظامت 
املتمثلة بفرق اآليني العاملة ومواصلة التنسيق بني أعضاء فريق عمل 

اآليني املعني بالشباب واملراهقني.

•   باملوازاة مع االسرتاتيجية الثانية لآليني، ستوضح اآليني التحديات املتعلقة 
بالجودة الراهنة وإمكانية الوصول والصالحية والرشعية التي تواجهها 
الربامج التعليمية البديلة. وستتيح اآليني لصانعي السياسات وواضعي 

الربامج مجموعة من التوصيات العملية ملواجهة هذه املعوقات مبا 
يف ذلك تحديداً ألفضل املامرسات والربامج التي لها القدرة عىل إلهام 

اآلخرين و/ أو ملحاكاتها وتكرارها يف ظروف مشابهة.

الشباب واملهارات

© ماتس لينغا، مؤسسة إنقاذ الطفولة، كابول، أفغانستان
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الخالصة

يعترب إطار العمل االسرتاتيجي لاليني 2018-2023 دليال مرنا وعاما لتوجيه 
العمل. ومن هذا املنطلق، ستخطو اآليني قدماً إلنشاء أنظمة إلرشاك األعضاء 

وإجراء استعراضات اسرتاتيجية وعملية منتظمة وتطبيق األطر التعليمية 
املوضحة هنا الستمرار تحسنها. سيعتمد تنفيذ اإلطار االسرتاتيجي بدرجة 
كبرية عىل إرشاك األعضاء وتنمية الرشاكات االسرتاتيجية الفعالة وفعالية 

أداء شبكة املؤسسات )مبا فيها الفرق العاملة والتعاونيات وفرق املهامت 
واملجتمعات اللغوية والفرق املرجعية( والتمويل املناسب والدعم املتواصل 

الستضافة ودعم الوكاالت و املؤسسات.

تتضمن آليات املراقبة والتقييم طوال مدة اإلطار االسرتاتيجي ميّزات عّدة:

•   سيتم وضع خطة عمل وتنقيحها/ مراجعتها سنوياً، استناداً إىل املبادئ 
التوجيهية املنصوص عليها يف هذا اإلطار االسرتاتيجي. سوف تحّدد خطة 
عمل لجميع أقسام وهيكليات الشبكة، وتشمل مؤرشات مفصلة إضافة 

إىل النتائج املتوقعة املدرجة تحت كل أولوية اسرتاتيجية.

•   سيتم تنقيح اإلطار االسرتاتيجي عام 2020 من أجل استخالص الدروس 
املستفادة، ولتحديد االتجاه املستقبيل الشبكة العاملية لوكاالت التعليم 

يف حاالت الطوارئ، ويف النهاية، لتعزيز الشبكة ككل. ستتضمن هذه 
املراجعه أن يبقى اإلطار االسرتاتيجي مالمئاً، وسيتم تعديله وفقاً لنتائج 

املراجعات السنوية.

تستخدم الشبكة املشرتكة بني الوكاالت للتعليم يف حاالت الطوارئ )االيني( 
يف كل أعاملها مقاربات ترتكز عل اإلجامع وعىل توافق اآلراء بني الوكاالت و 

املؤسسات. وكام تم إبرازه من خالل اإلطار االسرتاتيجي، تدعم الشبكة العاملية 
لوكاالت التعليم يف حاالت الطوارئ )االين( أعضاءها بشكل جامعي وفردي 

من خالل وظائفها األساسية املتمثلة يف: بناء املجتمع، وعقد االجتامعات، 
وإدارة املعرفة، والتطوير، والدعم، والتسهيل، والتعلم، والتجهيز. عىل مدى 
األعوام الستة لهذه الخطة، ستوجه وظائف الشبكة هذه تعريف نشاطات 

الشبكة وتحديد أولوياتها.

إن التحّديات التي تواجه تحقيق أهدافنا متنوعة ومعّقدة؛ ال ميكن حلّها من 
خالل مسار خطّي محّدد مسبقاًن إمنا تتطلب إبدعاً وتعاوناً واستفادة من 
نقاط قواتنا الجامعية. ندعو جميع األفراد والجمعيات الذين يهمهم األمر، 

والذين ينفذون ويدعمون ويدافعون عن ويدرسون التعليم يف حاالت الكوارث، 
والنزاعات، واألزمات الطويلة األمد، وغريها من حاالت املحن للمساهمة يف 

الشبكة العاملية لوكاالت التعليم يف حاالت الطوارئ )االيني( من خالل مشاركة 
األفكار، واملعلومات، واملوارد، واملوظفني والخربة، ومن خالل املشاركة يف 

نشاطات الشبكة املشرتكة بني الوكاالت للتعليم يف حاالت الطوارئ املسّهلة. 
ملزيد من املعلومات، الرجاء زيارة املوقع اإللكرتوين للشبكة العاملية لوكاالت 

التعليم يف حاالت الطوارئ

www.ineesite.org

 © أندريا ناليتو، الشبكة املشرتكة بني الوكاالت للتعليم يف حاالت الطوارئ )االيني(، كولومبيا
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 املرفق 1: 

إطار نتائج اسرتاتيجية الشبكة العاملية لوكاالت التعليم يف 
حاالت الطوارئ

1. توفري قيادة 
الفكر والتأييد 

العاملي

1.1 النتيجة: تعزيز 
الحوار، والوعي 
والفهم اإلنساين
- رابط التنمية.

1.2 النتيجة: زيادة 
مشاركة الشبكة 
العاملية لوكاالت 

التعليم يف حاالت 
الطوارئ )االيني( 

ومتثيلها يف السياسة 
العاملية ومنتديات 

الدعم عاملياً ويف 
أوروبا بني 2019-

2020. يزداد 
االهتامم بالتعليم 

يف حاالت الطوارئ 
واألزمات الطويلة 

األمد يف محافل 
جنيف.

1.3 النتيجة: زيادة 
اعتامد املعايري الدنيا 
من االيني يف وثائق 

الياسات الرئيسيه 
للجهات الفاعلة 
يف مجال التعليم 
والجهات املانحة

1.1.1 النشاط: 
منتدى السياسات 

وملخصات تم وضعها 
لزيادة فهم وتعريف 

دور التعليم يف 
حاالت الطوارئ يف 

تعزيز العمل االنساين 
- رابط التنمية.

1.2.1 النشاط: 
مشاركة سكرتاريا 

االيني يف منتديات 
الحوار الرئيسية ذات 
املستوى العايل عاملياً 
ويف أوروبا. مشاركة 

املعلومات حول 
عمل الشبكة العاملية 

لوكاالت التعليم 
يف حاالت الطوارئ 

)االينّي( املختص 
مبشاكل السياسات 

واملنارصه، إلخ.

1.3.1 النشاط: 
التوعية املستهدفة 
للوكاالت الرئيسية 
)عىل سبيل املثال 
 )ECHO، GPE

وجهات فاعلة أخرى 
من أجل زيادة إدراج 

الحّد األدىن للمعاير 
يف سياسات وبرامج 

التعليم يف حاالت 
الطوارئ ولتعزيز 

الرابط إىل أهداف 
التنمية املستدامة؛ 
تطوير مواد الدعم 
لدعم هذه التوعية 

)سنوياً(

تطوير االوراق و 
امللخصات السياساتيه  

تقديم عروض 
وجلسات إعالمية 

حول القضايا 
الرئيسية يف التعليم 

يف حاالت الطوارئ

زيادة استخدام الحّد 
األدىن من معايري 
الشبكة العاملية 

لوكاالت التعليم يف 
حاالت الطوارئ يف 

السياسات والربامج، 
روابط أقوى بني 

التعليم يف حاالت 
الطوارئ وأهداف 
التنمية املستدامة

عدد امللخصات 
السياسة املنشورة

عدد أحداث 
السياسةات العاملية 

والدعم والعروض 
املقّدمة

عدد صانعي 
السياسة، واملانحني، 

واملامرسني باستخدام 
الحّد األدىن من 

املعايري

0

تُحّدد فيام بعد**

تُحّدد فيام بعد*

3 ملخصات 
سياساتيه تستهدف 

صانعي القرار، 
املنارصه، واملامرسني 

عىل التوايل

تُحدد فيام بعد

زيادة 50 باملائة 
من منظامت 

مجموعة العمل 
والوكاالت الرشيكة 

الرئيسية التي 
تعتمد استخدام
أدوات وموارد 

الشبكة العاملية 
لوكاالت التعليم 

يف حاالت الطوارئ 
)االيني(

مجموعة العمل 
املعنية بالدعم، 

املعايري و مجموعة 
العمل املعنية 

باملامرسه املهنيه 
ومجموعة العمل 

املعنية بسياسة 
التعليم

سكرتاريا االيني؛ 
مجموعة العمل 

املعنية باملنارصه؛ 
مجموعة العمل 
املعنية بسياسة 

التعليم

مجموعة العمل 
املعنية باملنارصه 
)مجموعة العمل 
املعنية بسياسات 
املهنيه ومجموعة 

العمل املعنية 
بسياسة التعليم

التكاليف األساسية 
لسكرتاريا االيني؛ 

منّسق فريق العمل 
املتخصص؛ املوقع 

اإللكرتوين؛ املستشار؛ 
مراجعة النص؛ 
التصميم، الطبع

تكاليف اسكرتاريا 
االيني؛ السفر؛ 

االتصاالت؛ املوقع 
اإللكرتوين، إلخ.

التكاليف األساسية 
لسكرتاريا االيني؛ 

منّسق فريق العمل 
املتخصص؛ املوقع 

اإللكرتوين؛ املستشار؛ 
مراجعة النص؛ 
التصميم، الطبع

أولوية 
اسرتاتيجية

النتيجة
)النتيجة املحّددة/ 

الهدف املنوي 
تحقيقه(

النشاط
)املهاّمت الفردية( 

النتيجة
)املنتج املكتمل 

للنشاطات 
املحّددة(

خط األساسمؤرش
)2018(

املدخالتمساحات الشبكة الهدف
*)2020(
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أولوية 
اسرتاتيجية

النتيجة
)النتيجة املحّددة/ 

الهدف املنوي 
تحقيقه(

النشاط
)املهاّمت الفردية( 

النتيجة
)املنتج املكتمل 

للنشاطات 
املحّددة(

خط األساسمؤرش
)2018(

املدخالتمساحات الشبكة الهدف
*)2020(

1. توفري قيادة 
الفكر والتأييد 

العاملي

1.4 النتيجة: زيادة 
الدخول املنصف 

وجودة نتائج التعلم 
يف سياقات األزمات، 

التي تم التقاطها 
بواسطة مؤرشات 

أهداف التنمية 
املستدامة

1.4.1 النشاط: 
التطوير املتواصل 

ملراسالت دعم 
التعليم يف حاالت 

الطوارئ القابلة 
للتكيّف مع قطاع 

متغرّي وموقع التعليم 
يف حاالت الطوارئ 

)سنوي(

1.4.2 النشاط: 
تطوير الندوات عرب 

اإلنرتنت وحزمة دعم 
التعليم يف حاالت 
الطوارئ/أهداف 

التنمية املستدامة4
)السنة 1(

1.4.3 النشاط: 
تحديد معلومات ذات 

صله أطر وأدوات 
القياس، أكادميية + 
التعلم االجتامعي و 

العاطفي 
)السنة األوىل(

1.4.4 النشاط: 
إنشاء توجيه 

السياسات لقياس 
نتائج التعليم، 

أكادميية + التعلم 
االجتامعي و 

العاطفي 
)السنة الثانية(

1.4.5 النشاط: 
إنشاء استراتیجیة 
املنارصه لرتسيخ 
مؤشرات حول 

نتائج التعلم يف أطر 
التمويل 

)السنة الثالثة(

املواد واملراسالت 
املعّدة واملوزعة، 

والتي يتم تحديثها 
بانتظام عىل املوقع 
اإللكرتوين ومواقع 

التواصل االجتامعية 
والصحف

إطالق الندوات عرب 
اإلنرتنت، وإنتاج 

واختبار حزمة 
املنارصه، مبا يف ذلك 

اسرتاتيجية شاملة 
للتنفيذ

تخطيط مكتمل

توجيه السياسات 
التي تم إنشاؤها 

ونرشها

اسرتاتيجية دعم تم 
إنشاؤها ونرشها

عدد من رسائل 
الدعم املعّدة سنوياً

عدد زيارات موقع 
الدعم اإللكرتوين، 

والتنزيالت، ورسائل 
النرش، وطلبات مواد 

الدعم

عدد الندوات عرب 
اإلنرتنت التي تقام 

سنوياً؛ تطوير حزمة 
املنارصه؛ لزيارات 
الصفحة، تنزيالت 

وطلبات حزمة 
املنارصه

تخطيط

توجيه السياسات

اسرتاتيجية املنارصه

تُحدد فيام بعد

تُحدد فيام بعد

0

0

0

0

مجموعة العمل 
املعنية باملنارصه؛ 
مجموعة الدعم 
املعنية بسياسة 

التعليم

مجموعة العمل 
املعنية باملنارصه؛ 
مجموعة الدعم 
املعنية بسياسة 

التعليم

مجموعة العمل 
املعنية باملنارصه

مجموعة العمل 
املعنية بسياسة 
التعليم؛ الدعم 

النفيس و االجتامعي 
- التعلم العاطفي 

و االجتامعي 
التعاونيات

مجموعة العمل 
املعنية بسياسة 
التعليم؛ الدعم 

النفيس و االجتامعي 
- التعلم العاطفي 

و االجتامعي 
التعاونيات

مجموعة العمل 
املعنية باملنارصه

زيادة 25 باملائة 
من رسائل الدعم 

املعّدة سنوياً، نقاط 
الحديث عن الدعم 
تتم مراجعتها فصلياً

زيادة 25 باملائة 
لزيارات موقع 

الدعم اإللكرتوين، 
والتنزيالت، ورسائل 

النرش، وطلبات مواد 
الدعم

ندوة عرب اإلنرتنت 
تقام كل سنتني

تخطيط مكتمل 
ومنشور

توجيه السياسات 
التي تم إنشاؤها 

ونرشها

اسرتاتيجية املنارصه 
متوفرة عىل موقع 

الشبكة العاملية 
لوكاالت التعليم 

يف حاالت الطوارئ  
)االيني( ومبادرات 
املنارصه يف طريقها 

إىل النرش

التكاليف األساسية 
لسكرتاريا االيني

تكاليف االسكرتاريا 
األساسية؛ املوقع 

اإللكرتوين

تكاليف االسكرتاريا 
األساسية؛ املوقع 

اإللكرتوين

تكاليف االسكرتاريا 
األساسية؛ املوقع 

اإللكرتوين

تكاليف االسكرتاريا 
األساسية؛ املوقع 

اإللكرتوين

تكاليف االسكرتاريا 
األساسية؛ املوقع 

اإللكرتوين

1.3.2 النشاط: 
حضور منّسق )مع 
الرشكاء األساسيني، 

خاصة املجموعة 
العاملية وECW( يف 

التعليم العاملي
أحداث )سنوية(

 اآليني عروض 
مقّدمة حول أدوات 

وموارد الشبكة 
العاملية لوكاالت 

التعليم يف حاالت 
الطوارئ )االيني( 

يف أحداث التعليم 
يف حاالت الطوارئ 

الرئيسية

عدد أحداث التعليم 
يف حاالت الطوارئ 
العاملية التي فيها 

تقدم الشبكة العاملية 
لوكاالت التعليم 

يف حاالت الطوارئ 
األدوات واملوارد

زيادة 25 باملائة من تُحدد فيام بعد
العروض التي تقدمها 

سكرتاريا االيني 
وأعضاء مجموعة 
العمل يف أحداث 
التعليم يف حاالت 
الطوارئ الرئيسية

مجموعة العمل 
املعنية باملنارصه 
)مجموعة العمل 
املعنية بسياسات 
املهنيه ومجموعة 

العمل املعنية 
بسياسة التعليم

تكاليف اسكرتاريا 
االيني األساسية؛ 

تكاليف السفر

1.3 النتيجة: زيادة 
اعتامد املعايري الدنيا 
من االيني يف وثائق 

الياسات الرئيسيه 
للجهات الفاعلة 
يف مجال التعليم 
والجهات املانحة



25  2023-2018 إطار العمل االسرتاتيجي لشبكة اآليني

1. توفري قيادة 
الفكر والتأييد 

العاملي

2. تعزيز القدرة 
عىل توفري التعليم 

الجيد واآلمن 

واملالئم والعادل

للجميع

1.5 النتيجة: 
املزيد من التمويل 

املستهدف أكرث 
استدامة متعّدد 

السنوات من أجل 
الشبكة العاملية 
لوكاالت التعليم 

يف حاالت الطوارئ 
)االيني(

1.6 النتيجة: زيادة 
اعتامد الربوتوكوالت 

واألطر املشرتكة
تقليل خطر النزاع 
والتعليم املراعي 

لظروف النزاع

2.1 النتيجة: يتم 
تنسيق التطوير 
املهني ملامريس 

التعليم يف حاالت 
الطوارئ بحلول العام 

2020

2.2 النتيجة: فرص 
متناسقة للتطوير 

املهني متوفرة 
ألعضاء الشبكة 

العاملية لوكاالت 
التعليم يف حاالت 

الطوارئ )االيني( بني
2020-2019

1.5.1 النشاط: 
رشاكة متواصلة مع 

ECW وآليات متويل 
عاملية أخرى لزيادة 

وتحسني تقديم 
متويل التعليم يف 
الطوارئ )سنوية(

1.6.1 النشاط: 
تم تطوير اإلطار 

والربوتوكول

2.1.1 النشاط: 
تطوير إطار كفاءة 

قائم عىل الحد األدىن 
للشبكة العاملية 
لوكاالت التعليم 

يف حاالت الطوارئ 
ألخصائيّي التعليم 
يف حاالت الطوارئ 

)السنة األوىل(

2.1.2 النشاط: وضع 
توجيهات لتطبيقات 
إلطار الكفاءة املهنية 

للتعليم يف حاالت 
الطوارئ 

)السنة الثانية(

2.1.3 النشاط: 
تنفيذ وتعزيز 
استخدام إطار 

الكفاءة وإرشاد 
التطوير املهني 
)السنة الثالثة(

2.2.1 النشاط: بناء 
قدرة أحد موظفي 

سكرتاريا االيني 
بغرض تسهيل توفري 
فرص التطوير املهني 
املنتظمة استناًدا إىل 

إطار الكفاءة

رشاكات اسرتاتيجية 
تم تشكيلها؛ مواد 

دعم مشرتكة، 
مراسالت، أحداث

الربوتوكوالت املشرتكة 
لتقليل خطر النزاع 

والتعليم املراعي 
لظروف النزاع

إطار كفاءة موّحد 
لقطاع التعليم يف 

حاالت الطوارئ

مسارات ونهج 
تعليمية محّددة 

لتطبيق إطارالكفاءة 
القائم عىل الحّد 
األدىن من املعايري

تم تعزيز إطار 
الكفاءة وإرشاد 
التطوير املهني 

وأصبح متاحاً من 
خالل منصات التعلّم، 
مجموعات املامرسة، 

و/أو التدريبات

فرص التطور املهني 
املقدمة )االفرتاضية 

والشخصية(

رشاكات جديدة؛
مواد دعم مشرتكة، 

وأحداث لزيادة 
وتحسني تقديم

متويل التعليم يف 
الطوارئ مع رشكاء 

اسرتاتيجيني أساسيني

للمنظامت التي 
تعتمد بروتوكوالت 

التعليم املراعي 
لظروف النزاع 

املشرتك

إطار كفاءة قائم 
عىل الحّد األدىن 

من معايري الشبكة 
العاملية لوكاالت 

التعليم يف حاالت 
الطوارئ

مذكرة توجيهية

عدد زيارات 
الصفحة، والتنزيالت، 
وطلبات مواد اإلطار

منسق بناء القدرات 
لدى اآليني

0

0

0

0

0

0

إنشاء رشاكتني 
جديدتني

املنظامت التي 
تستخدم بروتوكوالت 

التعليم املراعي 
لظروف النزاع

إطار مكتمل

مذكرة توجيهية 
مكتملة إلطار الكفاءة 

القائم عىل الحّد 
األدىن من املعايري

50 باملائة مجموعة 
عمل تنفذ املنظامت 

وتستخدم إطار 
وإرشادات الكفاءة

عقد ورش عمل 
ربع سنوية افرتاضية 

وشخصية

مجموعة العمل 
املعنية باملنارصه

مجموعة العمل 
املعنية بسياسة 

التعليم؛ مجموعة 
العمل املعنية 

باملنارصه

مجموعة العمل 
املعنية بسياسات 

املهنيه

مجموعة العمل 
املعنية بسياسات 

املهنيه

مجموعة العمل 
املعنية بسياسات 

املهنيه

سكرتاريا االيني؛ 
مجموعة عمل 

املعايري واملامرسات

التكاليف األساسية 
لسكرتاريا االيني

التكاليف األساسية 
لسكرتاريا االيني

تكاليف سكرتاريا 
االيني األساسية؛ 

املستشار

تكاليف سكرتاريا 
االيني األساسية؛ 

املستشار

تكاليف سكرتاريا 
االيني األساسية؛ 

املستشار

التكاليف األساسية 
لسكرتاريا االيني؛ 

الصفحه االلكرتونيه

أولوية 
اسرتاتيجية

النتيجة
)النتيجة املحّددة/ 

الهدف املنوي 
تحقيقه(

النشاط
)املهاّمت الفردية( 

النتيجة
)املنتج املكتمل 

للنشاطات 
املحّددة(

خط األساسمؤرش
)2018(

املدخالتمساحات الشبكة الهدف
*)2020(
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2. تعزيز القدرة 
عىل توفري التعليم 

الجيد واآلمن 

واملالئم والعادل

للجميع

2.3 النتائج: طُورت 
توصيات السياسات 

للربامج التعليمية 
البديلة يف سياقات 

الألزمات

2.4 نتائج: التطور 
املهني املحسن 

والقدرات املعززة 
للمعلمني يف سياقات 

األزمات

الصفحة املكتملة؛ 
عدد زيارات الصفحة 

والتنزيالت

عدد زيارات 
الصفحة؛ التنزيالت

العرض املكتمل/ 
دراسات الحالة؛ عدد 

زيارات الصفحة؛ 
التنزيالت

توصيات السياسة 
املكتملة عدد زيارات 

الصفحة؛ التنزيالت

2.3.1 نشاط: تطوير 
صفحة املعلومات 

األساسية حول 
التعليم البديل يف 

سياقات األزمة
)العام األول(

2.4.1 النشاط: 
تتبع وتوزيع أدوات 
املعلمني يف سياقات 

االزمات )سنويًا(

 2.3.2 نشاط: إنتاج 
عرض مامرسات 
واعدة ودراسات 

حالة حول أسلوب 
العمل يف التعليم 

البديل يف سياقات 
األزمة )العام الثاين(

2.3.3 نشاط: 
تطوير مجموعة من 

توصيات السياسة
)العام الثالث(

2.4.2 النشاط: بناء 
قدرة التطوير املهني 

للمعلمني وتغيري 
مامرساته)السنوية(

صفحة املعلومات 
األساسية املطورة 

واملوزعة

تُرجمت أدوات 
املعلمني يف سياقات 

األزمات )وخاصة 
مجموعة أدوات 

املعلمني يف سياقات 
األزمات لتدريب 
األقران وأُطلقت 

ونرُشت باللغة 
اإلنجليزية والعربية 
والفرنسية والدروس 

املستخلصة من 
السياق واستخدام 

ُسبل التطوير املهني 
للمعلمني يف سياق 

األزمات متابعة املواد

العرض الذي تم 
إجراءه ونرشه

توصيات السياسة 
املطورة واملوزعة

تنفيذ واستخدام 
مواد التطوير املهني 
للمعلمني يف سياقات 

األزمات وبناء 
املناهج واستخدام 
مامرسات التطوير 

املهني الفعالة 
واملدعومة بني 

الجهات الفعالة 
ووكاالت التعليم يف 

حاالت الطوارئ

عدد حلقات العمل 
املعقودة؛ وعدد 
زيارات الصفحة 

والتنزيالت

ُحدد فيام بعد

0

0

0

تُحدد فيام بعد

الصفحة املكتملة 
والتعميم الجاري

زيادة عدد زائري 
الصفحة وكذلك 
التنزيالت بنسبة 

25% مواد املعلمني 
يف سياقات األزمات

العرض/ دراسات 
الحالة املنشور 

واملوزع

توصيات السياسة 
املنشورة واملوزعة

بنسبة 50% من 
مجموعة العمل 

املؤسسات املدربة 
عىل موارد املعلمني 
يف سياقات األزمات

مجموعة عمل 
السياسات؛ املعلمني 
يف سياقات األزمات

التعاونيات

مجموعة عمل 
سياسة التعليم

مجموعة عمل 
سياسة التعليم

مجموعة عمل 
سياسة التعليم

مجموعة عمل 
املعايري واملامرسات؛ 
املعلمني يف سياقات 
األزمات التعاونيات

التكاليف األساسية 
لسكرتاريا االيني؛ 

االستشارات؛ الصفحه 
االلكرتونيه

التكاليف األساسية 
لسكرتاريا االيني

التكاليف األساسية 
لسكرتاريا االيني؛ 

االستشارات؛ الصفحه 
االلكرتونيه

التكاليف األساسية 
لسكرتاريا االيني؛ 

االستشارات؛ الصفحه 
االلكرتونيه

التكاليف األساسية 
لسكرتاريا االيني

أولوية 
اسرتاتيجية

النتيجة
)النتيجة املحّددة/ 

الهدف املنوي 
تحقيقه(

النشاط
)املهاّمت الفردية( 

النتيجة
)املنتج املكتمل 

للنشاطات 
املحّددة(

خط األساسمؤرش
)2018(

املدخالتمساحات الشبكة الهدف
*)2020(
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2. تعزيز القدرة 
عىل توفري التعليم 

الجيد واآلمن 

واملالئم والعادل

للجميع

3. توفري املعرفة 
وتنسيقها وعرضها 

لوضع السياسات 

واملامرسات.

2.4 نتائج: التطور 
املهني املحسن 

والقدرات املعززة 
للمعلمني يف سياقات 

األزمات

3.1 النتائج: الرصد 
والتقييم املعزز 

ألعضاء شبكة اآليني 
املنفذين لربنامج 

التعليم يف حاالت 
الطوارئ

3.2 النتائج: إدارة 
املعرفة املعدلة

3.1.1 نشاط: 
عمليه االستشارات 

و تشكيل خرائط 
متكامله )السنة 1(

3.1.2 النشاط: 
تطوير إطار عمل 
املراقبة والتقييم 
وكذلك مجموعة 

أدواته )العام الثاين(

2.4.3 النشاطنظّم 
بحث املعلمني يف 
سياقات األزمات 

وكذلك برنامج التعلم 
لبحث شبكة اآليني 

وبرنامج التعلم

3.1.3 النشاط: 
عملية التحقق 

ومناذج أولية تجريبية

3.1.4 النشاط: 
إطالق إطار عمل 
املراقبة والتقييم 
وكذلك مجموعة 

أدواته

3.2.1 النشاط: اعرض 
موارد مجموعة عمل 

اآليني وتحقق منها

املعلومات األساسية 
لإلنشاء وكذلك املواد

إطار عمل/ مجموعة 
أدوات املراقبة 

والتقييم

مجموعة من 
املؤرشات املوحدة 

وتوجيهات القياس/ 
املوارد يف اتساق مع 
الحد األدىن للمعايري

نظرية التغيري 
الخاصة باملعلمني 
يف سياق االزمات 
واملؤرشات أدوات 
دعم قياس مدى 
الفعالية لنموذج 

املعلمني يف سياقات 
األزمات طُور وأُنجز 

وأُطلق أ بحث 
وبرنامج التعلم أُطلق 

خالل املشاورات 
مع القطاع والزمالء 
للحصول عىل أفضل 

فهم الستخدام 
أدوات املعلمني يف 

سياقات األزمات 
والتكيف والتأثري

محتوى إطار عمل/ 
مجموعة أدوات 
املراقبة والتقييم 

باإلضافة إىل إمكانية 
الوصول إىل منوذج 

إطار العمل/ برنامج 
العمل املخترب 

واملؤكد

إطار عمل/ مجموعة 
أدوات املراقبة 

والتقييم املوزعة 
واملعززة واملوجودة 
باعتبارها جزًءا من 
جهود بناء القدرات

أجري التحقق من 
مجموعة األدوات 

وتنظيمها وفقا للحد 
األدىن ملعايري شبكة 

اآليني ويعكس جودة 
املوارد حتى اآلن

تخطيط مكتمل

املؤرشات املوضوعة؛ 
التوجيهات املوضوعة

طُور برنامج 
العمل وُوزع عدد 

مشاهدات الصفحة 
والتنزيالت

عملية التحقق من 
صحة البيانات

مجموعة أدوات 
املراقبة والتقييم

عدد املوارد التي تم 
التحقق منها

0

0

0

0

0

0

تخطيط مكتمل

املؤرشات 
والتوجيهات املنجزة

إتاحة جدول األعامل 
وتوزيعه

عملية التحقق من 
صحة البيانات

مجموعة أدوات 
املراقبة والتقييم 
املتاحة واملوزعة 

والتي ميكن الوصول 
إليها بانتظام

عملية التحقق 
املنتظمة ملوارد 

مجموعة األدوات.

مجموعة العمل 
املعنية بسياسات 

املهنيه

مجموعة العمل 
املعنية بسياسات 

املهنيه

مجموعة عمل 
املعايري واملامرسات؛ 
املعلمني يف سياقات 
األزمات التعاونيات

مجموعة العمل 
املعنية بسياسات 

املهنيه

مجموعة العمل 
املعنية بسياسات 

املهنيه

مجموعة العمل 
املعنية بسياسات 

املهنيه

وقت وجهد 
سكرتاريا االيني؛ 

وقت وجهد أعضاء 
مجموعة العمل

وقت وجهد 
سكرتاريا االيني؛ 

وقت وجهد أعضاء 
مجموعة العمل

التكاليف األساسية 
لسكرتاريا االيني

وقت وجهد 
سكرتاريا االيني؛ 

وقت وجهد أعضاء 
مجموعة العمل

وقت وجهد 
سكرتاريا االيني؛ 

وقت وجهد أعضاء 
مجموعة العمل 

االستشارات

وقت وجهد 
سكرتاريا االيني؛ 

وقت وجهد أعضاء 
مجموعة العمل

أولوية 
اسرتاتيجية

النتيجة
)النتيجة املحّددة/ 

الهدف املنوي 
تحقيقه(

النشاط
)املهاّمت الفردية( 

النتيجة
)املنتج املكتمل 

للنشاطات 
املحّددة(

خط األساسمؤرش
)2018(

املدخالتمساحات الشبكة الهدف
*)2020(
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3. توفري املعرفة 
وتنسيقها وعرضها 

لوضع السياسات 

واملامرسات.

وقت وجهد 
سكرتاريا االيني؛ 

وقت وجهد أعضاء 
مجموعة العمل

وقت وجهد 
سكرتاريا االيني؛ 

وقت وجهد أعضاء 
مجموعة العمل

سكرتاريا االيني؛ 
تطوير الصفحه 

االلكرتونيه وصيانتها

سكرتاريا االيني، 
البيانات واألدلة 

التعاونيات وقت 
األعضاء وجهدهم

وقت سكرتاريا 
االيني ومجهودها 

واالستشارات

3.2 النتائج: إدارة 
املعرفة املعدلة

3.3 النتائج: تحسني 
الوصول إىل بيانات 

ودليل التعليم يف 
حاالت الطوارئ، 

باإلضافة إىل تحسني 
إنتاجها واستخدامها

3.2.2 النشاط: تتبع 
ومراقبة استخدام 

األدوات مبا يف ذلك، 
التعقيبات)سنويًا(

3.2.3 النشاط: 
إيجاد رسومات 
بيانية وتقارير 

موجزة بلغة بسيطة
)كل ثاللثة أشهر(

3.2.5 النشاط: 
تطوير سلسلة من 

دراسات الحالة 
حول التخطيط 

والتنسيق واالستجابة 
املشرتكة بسياقات 

مختلفة يف سياقات 
4-5 من سياقات 
الطوارئ بالتعاون 

مع مجموعة التعليم 
العاملية واملفوضية 

السامية لألمم 
املتحدة لشؤون 
الالجئني ومعهد 

التنمية الخارجية 
كجزء من مرشوع 
رشاكة بقسم "ال 
ميكن للتعليم أن 

يُنتظر"

3.2.4 النشاط: 
تطوير هيكل 

اتصنيف البيانات 
الوصفية لقاعدة 
البيانات املوحدة.

3.3.1 النشاط: 
عرض سياسات 

اإلعداد/ التقارير 
املوجزة املعتمدة 

عىل األبحاث التي 
اُجريت مؤخرًا 

واألدلة والقضايا 
املحددة فيام يتعلق 

بالتعليم يف حاالت 
الطوارئ وإبراز 
ثغرات البيانات 
واألدلة )سنويًا(

تُجمع شبكة اآليني 
البيانات التي 

ستُحدث فهاًم أعمق 
وكذلك القدرة عىل 

االستجابة الحتياجات 
املستخدمني ومدى 

مالمئة وفائدة املوارد

تعزيز إمكانية 
الوصول والوعي 

مبوارد شبكة اآليني

قاعدة موجهة 
ميدانيا وقاعدة أدلة 

التخطيط املشرتك 
والتنسيق واالستجابة

متاح يف سياقات 
مختلفة

تم تطُور هيكل 
تصنيف البيانات 
الوصفية؛ ُعرضت 

املوارد الرقمية 
وتم التحقق منها 
وتنسيقها لقاعدة 

بيانات املوارد 
املوحدة

عرض السياسات/ 
التقارير املوجزة 

املقدمة )املعتمدة 
بالرضورة 

عىل األبحاث 
التي أثجريت 

مؤخرًاوكذلك القضايا 
وما إىل ذلك.(

عدد زيارات 
الصفحة، والتنزيالت، 

وطلبات األدوات 
واملوارد

عدد الرسومات 
البيانية والتقارير 
املوجزة املعدلة 

وكذلك عدد زيارات 
الصفحة والتنزيالت

موقع الويب 
املخصص لتوفري 

الدليل عىل التخطيط 
املشرتك وكذلك 

التنسيق واالستجابة

هيكل تصنيف 
البيانات الوصفية

تقارير موجزة عن 
السياسات

جمع البيانات 
عىل أساس نصف 

سنوى وتحليل 
هذه البيانات 

الالزمة الجتامعات 
السكرتاريا

0

0

0

0

جمع املعلومات 
وتحليل النتائج كل 

ثالثة أشهر

وضع 3-5 رسوم 
بيانية جديدة 

وتقارير موجزة كل 
ثالثة أشهر

الصفحه االلكرتونيه 
التشغيليه

قاعدة بيانات املوارد 
املوحدة التشغيلية

تقارير موجزة عن 
السياسات املقدمة 

واملوزعة عىل أساس 
نصف سنوي

مجموعة العمل 
املعنية بسياسات 

املهنيه

مجموعة العمل 
املعنية بسياسات 

املهنيه

سكرتاريا االيني؛ 
رشكاء شبكة اآليني 

)وهام املفوضية 
السامية لألمم 

املتحدة لشؤون 
الخارجني ومجموعة 

التعليم العاملية(

سكرتاريا االيني 
وموقع الويب 

واالتصاالت

بيانات وأدلة تعاونية

أولوية 
اسرتاتيجية

النتيجة
)النتيجة املحّددة/ 

الهدف املنوي 
تحقيقه(

النشاط
)املهاّمت الفردية( 

النتيجة
)املنتج املكتمل 

للنشاطات 
املحّددة(

خط األساسمؤرش
)2018(

املدخالتمساحات الشبكة الهدف
*)2020(
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3. توفري املعرفة 
وتنسيقها وعرضها 

لوضع السياسات 

واملامرسات.

3.3 النتائج: تحسني 
الوصول إىل بيانات 

ودليل التعليم يف 
حاالت الطوارئ، 

باإلضافة إىل تحسني 
إنتاجها واستخدامها

سكرتاريا االيني؛ 
وقت وجهد الفريق 
االستشاري للتعليم 
يف حاالت الطوارئ

سكرتاريا االيني
الوقت والجهد

سكرتاريا االيني؛ 
مجلة التعليم يف 
حاالت الطوارئ؛ 

وقت وجهد االعضاء 
املرشكني يف عملية 

جمع البيانات واألدلة 
التعاونية؛ وكذلك 

وقت وجهد وأموال 
الرشكاء االسرتاتيجيني 

الرئيسيني

سكرتاريا االيني؛ 
مجلة التعليم يف 
حاالت الطوارئ؛ 

وقت وجهد االعضاء 
املرشكني يف عملية 

جمع البيانات واألدلة 
التعاونية؛ وكذلك 

وقت وجهد وأموال 
الرشكاء االسرتاتيجيني 

الرئيسيني

3.3.2 النتائج 
الوسيطة: التنسيق 

املستمر وإدارة 
التموييل يف حاالت 
الطوارئ مبا يف ذلك

دعوة مفتوحة 
مستمرة للبحث 
الرامي إىل إنتاج 

خدمات عامه عامليه 
لقطاع التعليم يف 
حاالت الطوارئ 

بغرض التأثري عىل 
السياسات و/ 

أو االسرتاتيجية 
الربنامجية )سنويًا(

3.3.2أ النشاط: 
الخدمات العاملية 

العامة واألدلة 
املقدمة من ِقبل 

تم تنسيق برنامج 
اي-كيوبد وتوسع 

وانترش )سنويا - رهنا 
بالجدول الزمني
مشاريع بحث 

التعليم يف حاالت 
الطوارئ املمولة

3.3.3 النتائج 
الوسيطة:الدليل عىل 

تقديم ورش عمل 
للتعليم يف حاالت 

الطوارئ )املتسلسله( 
لتطوير برنامج تعلم 
شبكة اآليني الجديد 
)العام األول والثاين(

3.3.3أ النشاط: 
ستدعو شبكة 
اآليني وكذلك 

الرشكاء الرئيسني 
األطراف الفاعلة 

لتطويربرنامج تعلم 
شبكة اآليني الجديد  

للتعليم يف حاالت 
الطوارئ )من العام 
االول للعام الثالث(

إطالق الدعوة 
السنوية لتقديم 

االقرتاحات، ومشاركة 
تلك االقرتاحات 

الواردة يف القامئة 
املخترصة مع ديب 
العطاء وذلك بعد 
املراجعة لقرارات 

التمويل النهائية

نرش أدلة التعليم 
يف حاالت الطوارئ 

ملجموعات عمل 
شبكة اآليني وشبكة 
اآليني االوسع نطاقًا 
التي تصل إىل حوايل 

أكرث من 15,000 
عضًوا

ُعقدت ورش عمل 
الدليل عىل التعليم 
يف حاالت الطوارئ 
يف مدينة نيويورك 

عام 2018 وكذلك 
يف جنيف وديب عام 

2019

برنامج تعلم شبكة 
اآليني

عدد دعوات للتعليم 
يف حاالت الطواري 

للحصول عىل 
اقرتاحات

عدد مشاركة نتائج 
اي-كيوبد التي ام 

توزيعها عدد زيارات 
الصفحة

ورش عمل الدليل 
عىل التعليم يف 
حاالت الطوارئ

برنامج تعلم شبكة 
اآليني

)2018 ,2017( 2

0

0

1

إمتام 4 دعوات 
للتعليم يف حاالت 
الطوارئ للحصول 

عىل اقرتاحات 
 ,2018 ,2017(
)2020 ,2019

املتوقفة عىل األفراد
الجدول الزمني ل 

اي-كيوبد يف حاالت 
الطوارئ واملدخالت 

املوزعة/ املنترشة

ُعقدت سلسلة من 
ورش عمل الدليل 

عىل التعليم يف 
حاالت الطوارئ )3(

تم تحديثه عام 
2010برنامج تعلم 

شبكة اآليني

سكرتاريا االيني؛ 
التعليم يف حاالت 
الطوارئ الفريق 

االستشاري

سكرتاريا االيني

؛ مجلة التعليم يف 
حاالت الطوارئ؛ 
البيانات واألدلة 

التعاونية؛ الرشكاء 
االسرتاتيجيني 

الرئيسيني

اسكرتاريا االيني؛ 
البيانات واألدلة 

التعاونية؛ الرشكاء 
االسرتاتيجيني 

الرئيسيني

أولوية 
اسرتاتيجية

النتيجة
)النتيجة املحّددة/ 

الهدف املنوي 
تحقيقه(

النشاط
)املهاّمت الفردية( 

النتيجة
)املنتج املكتمل 

للنشاطات 
املحّددة(

خط األساسمؤرش
)2018(

املدخالتمساحات الشبكة الهدف
*)2020(
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3. توفري املعرفة 
وتنسيقها وعرضها 

لوضع السياسات 

واملامرسات.

3.3 النتائج: تحسني 
الوصول إىل بيانات 

ودليل التعليم يف 
حاالت الطوارئ، 

باإلضافة إىل تحسني 
إنتاجها واستخدامها

3.4 النتائج: تقديم 
النتائج امللموسة 

ملواصلة استكشاف 
املكونات غرياملعروفه 
ملناهج الدعم النفيس 
واالجتامعي والتعلم 

االجتامعي والعاطفي 
يف سياقات التعليم يف 

حاالت الطوارئ 

3.4.1 النشاط: 
متابعة ونرش 

استخدام مذكرة 
التوجيهات واألدوات 
الخاصة مبنهج الدعم 
النفيس واالجتامعي 

)عام واحد(

3.3.4 النتائج 
الوسيطة: تم 

تخطيط قطاع 
التعليم يف حاالت 
الطوارئ لتحديد 
مناطق التداخل 

والرتابط والثغرات 
واملعوقات املحتملة 

لتبادل املعلومات
)العام األول (

3.3.4أ النشاط: 
ُجمعت نتائج 

الدراسة وُحللت و 
تم مشاركتها اعىل 
موقع شبكة آيني 

)العام األول(

3.3.5 النتائج 
الوسيطة: تعزيز 
النقاشات حول 
الدليل األسايس 
للتمويل لصالح 

التعليم يف حاالت 
الطوارئ 

)العام األول(

3.4.4 النشاط: 
اكتب تقرير وبيان 
عام هو قائم إطار 

منهج الدعم النفيس 
واالجتامعي والتعلم 

االجتامعي والعاطفي 
)العام الثاين(

3.4.5 النشاط: 
تنمية املوارد: 

تعريفات حول أبعاد 
التعلم االجتامعي 
والعاطفي ونتائج 
التعلم األساسية 

ومؤرشات لتقييم 
املنهج يف سياقات 

حاالت الطوارئ 
)العام الثاين(

مذكرة توجيهات 
منهج الدعم النفيس 
واالجتامعي متابعة 

ونرش مسوده الخطة

استبيان ملعرفه و 
فهم قطاع التعليم يف 

حاالت الطوارئ

تم تحليل املعلومات 
حول قطاع التعليم 
يف حاالت الطوارئ 
 Kumu باستخدام

)برنامج لعرض 
البيانات(

سلسلة مدونة 
مشرتكة مدتها سنة 

واحدة مبنشور جديد 
كل شهر

تم االنتهاء من 
االتقرير و التقديم

استكامل موارد 
التعلم االجتامعي 

والعاطفي

عدد زيارات الصفحة 
والتحميالت وردود 
األفعال عىل مذكرة 

توجيهات منهج 
الدعم النفيس 

واالجتامعي

استبيان ملعرفه و 
فهم قطاع التعليم يف 

حاالت الطوارئ

دراسة حول قطاع 
التعليم يف حاالت 

الطوارئ

عدد من منشورات 
املدونة

التقرير والتقديم

موارد التعلم 
االجتامعي 
والعاطفي

مذكرة توجيهات 
منهج الدعم النفيس 

واالجتامعي تم 
االنتهاء من قامئه 

جهات االتصال 
لتبادل وتوزيع 

الرّسائل اإللكرتونيّة 
ومشاركتها وأصبح 
متاح عىل الصفحه 

االلكرتونيه

0

0

3

0

0

مذكرة توجيهات 
منهج الدعم النفيس 

واالجتامعي منشور

انتهت دراسة فهم و 
تحديد قطاع التعليم 

يف حاالت الطوارئ

تم استكامل الدراسة 
ونرشها

8 منشورات من 
املدونة يف يناير 

2019

تم االنتهاء من 
االتقرير و التقديم

موارد التعلم 
االجتامعي والعاطفي 

متاحة ومنشورة

مناهج الدعم النفيس 
واالجتامعي - التعلم 
االجتامعي والعاطفي

التعاونيات

سكرتاريا االيني

سكرتاريا بورتيكوس

األمانة العامة لشبكة 
NORRAG "شبكة 

للسياسات والتعاونات 
العاملية يف قطاع 

التعليم والتدريب"

مناهج الدعم النفيس 
واالجتامعي - التعلم 
االجتامعي والعاطفي

التعاونيات

مناهج الدعم النفيس 
واالجتامعي - التعلم 
االجتامعي والعاطفي

التعاونيات

وقت وجهد 
سكرتاريا االيني؛ 

وقت وجهد األعضاء 
املتعاونني

سكرتاريا االيني
الوقت والجهد

سكرتاريا االيني، 
وقت بورتيكوس 

وجهدهم

سكرتاريا االيني،
NORRAG وقت

وجهدهم

وقت وجهد 
سكرتاريا االيني؛ 

وقت وجهد األعضاء 
املتعاونني

وقت وجهد 
سكرتاريا االيني؛ 

وقت وجهد األعضاء 
املتعاونني؛ تقديم 

املشورة

أولوية 
اسرتاتيجية

النتيجة
)النتيجة املحّددة/ 

الهدف املنوي 
تحقيقه(

النشاط
)املهاّمت الفردية( 

النتيجة
)املنتج املكتمل 

للنشاطات 
املحّددة(

خط األساسمؤرش
)2018(

املدخالتمساحات الشبكة الهدف
*)2020(
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3. توفري املعرفة 
وتنسيقها وعرضها 

لوضع السياسات 

واملامرسات.

3.4 النتائج: تقديم 
النتائج امللموسة 

ملواصلة استكشاف 
املكونات غرياملعروفه 
ملناهج الدعم النفيس 
واالجتامعي والتعلم 

االجتامعي والعاطفي 
يف سياقات التعليم يف 

حاالت الطوارئ 

3.5 النتائج: تم 
تطوير موقع ويب 

جديد

3.4.6 النشاط: 
اخلق نظرية تغيري 

رفاهية املعلم 
)العام األول(

3.4.7 النشاط: 
قدم صورة للمشهد 
حول دليل رفاهية 
املعلم لتوفري بيئة 

عادلة للمعلم و 
يستطيع التواصل 

فيها مع الفصل 
الدرايس، باإلضافة إىل 

الحصول عىل نتائج 
متكافئة من الطالب 

)السنة 1(

3.4.8 النشاط: 
اكتب تقرير إداري 
حول رفاهية املعلم 

ومقاييس بيئة الفصل 
الدرايس )العام الثاين(

3.4.9 النشاط: 
تكوين مجموعة 

أدوات لقياس 
رفاهية املعلم وبيئة 

الفصل الدرايس
)العام الثالث(

3.5.1 النشاط: 
تحسني الصفحه 

االلكرتونيه لاليني 
لخلق جدول بيانات 

للتعليم يف حاالت 
الطوارئ من شأنه 
التوجيه إىل بيانات 
التعليم يف حاالت 
الطوارئ املوجودة 

حاليًا واملتاحة 
للجميع

)العام األول والثاين(

3.5.2 النشاط: 
يستطيع جميع 

أعضاء شبكة آيني 
الوصول إىل موقع 

جديد وُمحسن، مبا 
يف ذلك اإلعدادات 

منخفضة املوارد.

تم إنشاء قامئة 
محتويات

قُدمت صورة عن 
املشهد؛ تم تكوين 

خارطه لتوضيح 
االدله

تم االنتهاء من 
التقرير اإلداري

تم تكوين مجموعة 
األدوات

إعادة تصميم 
الصفحه االلكرتونيه 

الخاصه بشبكة آيني، 
مبا يف ذلك سجل 

األدلة

تتوفر الصفحه 
االلكرتونيه بإعدادات 

منخفضة املوارد

قامئة محتويات

صورة عن املشهد 
و خارطه لتوضيح 

االدله

تقرير إداري

مجموعة األدوات

تحديث الصفحه 
االلكرتونيه وسجل 

األدلة

دمج إمكانيات 
املوقع يف النظام

0

0

0

0

تحتاج الصفحه 
االلكرتونيه الحاليه 

إىل التحديث 
باإلضافة إىل تحسني 

آلية البحث

0

قامئة محتويات 
متاحة ومنشورة

صورة عن املشهد 
وخارطة توضيح 

االدله متاحة 
ومنشورة عىل 

الصفحه االلكرتونيه

تم االنتهاء من 
التقرير اإلداري 

وأصبح متاح ومنشور 
عىل موقع الويب

تم تكوين مجموعة 
األدوات وأصبحت 

متاحة ومنشورة عىل 
الصفحه االلكرتونيه

الصفحه االلكرتونيه 
الجديده جاهزه 
ومهيئه للعمل، 

وكذلك سجل األدلة

1

معلمون يف سياقات 
األزمات

معلمون يف سياقات 
األزمات

معلمون يف سياقات 
األزمات

معلمون يف سياقات 
األزمات

الصفحه االلكرتونيه؛ 
االتصاالت؛ جميع 
مساحات الشبكة

الصفحه االلكرتونيه؛ 
االتصاالت؛ جميع 
مساحات الشبكة

وقت وجهد 
سكرتاريا االيني؛ 

وقت وجهد األعضاء 
املتعاونني

وقت وجهد 
سكرتاريا االيني؛ 

وقت وجهد األعضاء 
املتعاونني؛ تقديم 

املشورة

وقت وجهد 
سكرتاريا االيني؛ 

وقت وجهد األعضاء 
املتعاونني؛ تقديم 

املشورة

وقت وجهد 
سكرتاريا االيني؛ 

وقت وجهد األعضاء 
املتعاونني؛ تقديم 

املشورة

وقت سكرتاريا 
االيني وجهدها: 

وقت وجهد فريق 
العمل وفريق 

التوجيه و جميع 
األعضاء الفاعلني يف 

مساحات الشبكة.

وقت سكرتاريا 
االيني وجهدها: 

وقت وجهد فريق 
العمل وفريق 

التوجيه و جميع 
األعضاء الفاعلني يف 

مساحات الشبكة.

أولوية 
اسرتاتيجية

النتيجة
)النتيجة املحّددة/ 

الهدف املنوي 
تحقيقه(

النشاط
)املهاّمت الفردية( 

النتيجة
)املنتج املكتمل 

للنشاطات 
املحّددة(

خط األساسمؤرش
)2018(

املدخالتمساحات الشبكة الهدف
*)2020(
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فريق عمل مجله 
التعليم يف حاالت 

الطوارئ؛ وقت 
سكرتاريا االيني 

وجهدها

وقت االسكرتاريا 
العامه وجهدها: 

وقت وجهد فريق 
العمل وفريق 

التوجيه وجميع 
األعضاء لهام فعالية 
يف مساحات الشبكة.

وقت سكرتاريا 
االيني وجهدها: 

وقت وجهد فريق 
العمل وفريق 

التوجيه و جميع 
األعضاء الفاعلني يف 

مساحات الشبكة.

وقت سكرتاريا 
االيني وجهدها؛ 

التصميم والتخطيط؛ 
الطباعة؛ الشحن

وقت سكرتاريا 
االيني وجهدها

وقت سكرتاريا 
االيني وجهدها

3. توفري املعرفة 
وتنسيقها وعرضها 

لوضع السياسات 

واملامرسات.

4. تعزيز عضوية 
شبكة آيني 

وتنوعها.

3.6 النتيجة: ميكن 
لعضوية شبكة 

آيني الوصول إىل 
معارف ومعلومات 

حول سياساتهم 
ومامرساتهم

3.7 النتيجة: توافر 
أبحاث عالية الدقة 

منشورة وجاهزة 

4.1 النتيجة: زيادة 
مشاركة األعضاء من 
سياقات مختلفة ىف 

مساحات شبكة آيني 
ومنتدياتها التعليمية.

)سنويًا(

3.6.1 النشاط: 
مد األعضاء، 

بشكٍل منتظم، 
بعملومات حول 

مستجدات التعليم 
يف حاالت الطوارئ، 
ودورات التدريب، 

وفرص التطوير 
املهني، واألحداث، 

واملنشورات، إلخ.

3.6.2 النشاط: 
ُوزعت تقارير عن 

السياسات، وأدوات، 
وموارد طورتها فرق 

عمل عىل عضويه 
شبكة آيني واسعة 

النطاق.

3.6.3 النشاط: نسخ 
مطبوعة من أدوات 

شبكة آيني ومواردها 
من أجل أعضاء 

الشبكة، وباتصال 
محدود باإلنرتنت 

يف املواقع امليدانية 
النائية. إيالء األولوية 
للهيئات واملنظامت 

منخفضة املوارد

3.7.1 النشاط: 
صحيفة التعليم يف 

حاالت الطوارئ تنرش 
أبحاث عالية الدقة  

)كل ثالثة أشهر(

4.1.1 النشاط: 
مصادر آمنة لدعم 

مشاركة األعضاء من 
سياقات مختلفة ىف 

مساحات شبكة آيني 
ومنتدياتها التعليمية

4.1.2 النشاط: 
زيادة عدد نشاطات 
شبكة آيني املنعقدة 
يف املواقع التي تتيح 

مشاركة مختلف 
أعضاء آيني )سنويًا(

موارد شبكة آيني 
ووسائل تواصلها 

الحالية والجديدة 
متاحة عرب موقع 

شبكة آيني و

تقارير عن السياسات 
وأدوات وموارد 

طورتها فرق العمل 
حول مواضيع ذات 

صلة

ميكن لألعضاء 
املقيمني يف مناطق 

ضعيفة االتصال 
باالنرتنت الحصول 
عىل نسخ مطبوعة 

من مواد شبكة آيني.

يتم إنتاج مجلدات 
مجله التعليم يف 
حاالت الطوارئ 

وإصداراتها املميزة 
ومشاركتهم عىل 

الصفحه االلكرتونيه

مصادر لدعم زيادة 
مشاركة أعضاء 

مختلفة

انشطه شبكة آيني 
املنعقدة يف املواقع 
التي تتيح املشاركة 

املتنوعة

عدد النرشات 
الصادرة كل 

أسبوعني؛ صفحات 
مواضيعية؛ مسائل 

خاصة

عدد تقارير 
السياسات وأدوات 

وموارد مطورة 
وموزعة

تم طلب عدد من 
النسخ املطبوعة 

وشحنها

عدد من مجله 
التعليم يف حاالت 

الطوارئ وإصداراتها 
املميزة

% زيادة يف مصادر 
دعم املشاركة 

املتنوعة يف مساحات 
شبكة آيني

وصول عدد من 
أصوات أعضاء شبكة 

آيني املنعقدة يف 
املواقع التي تتيح 
املشاركة املتنوعة

18

2121

5

ثالث مجلدات.

تُحدد فيام بعد

0

60

زيادة %25

15

يتم إنتاج املجلدات 
أو اإلصدارات املميزة 

كل ثالثة أشهر عرب 
مجالت التعليم يف 

حاالت الطوارئ

25% زيادة يف 
املصادر املكرسة 

خصيًصا لدعم 
املشاركة املتنوعة يف 
مساحات شبكة آيني

50% من أحداث 
شبكة آيني املنعقدة 
يف املواقع التي تتيح 

املشاركة املتنوعة

الصفحه االلكرتونيه؛ 
االتصاالت؛ جميع 
مساحات الشبكة

مجموعة عمل 
التوعية، ومجموعة 

عمل سياسات 
التعليم، ومجموعة 

عمل املعايري 
واملامرسات

مجموعة عمل 
املعايري واملامرسات 

ومساحات شبكة 
أخرى ذات صلة، 
شبكة آيني اإلدارة

مجله التعليم يف 
حاالت الطوارئ

سكرتاريا االيني

سكرتاريا االيني

أولوية 
اسرتاتيجية

النتيجة
)النتيجة املحّددة/ 

الهدف املنوي 
تحقيقه(

النشاط
)املهاّمت الفردية( 

النتيجة
)املنتج املكتمل 

للنشاطات 
املحّددة(

خط األساسمؤرش
)2018(

املدخالتمساحات الشبكة الهدف
*)2020(

وقت سكرتاريا 
االيني وجهدها

4.1.3 النشاط: 
تطوير ونرش 

اسرتاتيجية وصول 
ألعضاء شبكة 

آيني، مبا يف ذلك 
فكرة تكوين فروع 

إقليمية أو تحالفات 
لشبكة آيني 

وصول عدد من 
أصوات أعضاء شبكة 

آيني من خالل 
اسرتاتيجية وصول 

أصوات األعضاء

25% زيادة يف تنوع 
أعضاء شبكة آيني

اآليني اسرتاتيجية 
وصول أصوات 

األعضاء

سكرتاريا االيني0
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4. تعزيز عضوية 
شبكة آيني 

وتنوعها.

سكرتاريا االيني، 
اللغة املجتمع وقت 

امليرس الوقت والجهد

سكرتاريا االيني، 
فريق عمل وقت 
األعضاء وجهدهم

سكرتاريا االيني، 
اللغة املجتمع 

وقت امليرس الوقت 
والجهد

سكرتاريا االيني، 
اللغة املجتمع 

وقت امليرس الوقت 
والجهد

4.1.4 النشاط: 
التأكد من إتاحة 
مصادر ووسائل 

تواصل شبكة آيني 
بجميع لغات عمل 
الشبكة )إنجليزي 
وبرتغايل وفرنيس 
وإسباين وعريب( 

)سنويًا(

4.2.1 النشاط: 
تستمر فرق عمل 

شبكة آيني يف دعم 
مواصلة العمل عىل 
املجاالت املواضيعية 

الرئيسية وتوفري 
فرص لتواصل 

األعضاء خارج فرق 
العمل مع شبكة 

آيني

4.2.2 النشاط: 
التوسع يف جامعات 
شبكة آيني اللغوية

4.2.3 النشاط: 
تدعم شبكة آيني 
اللقاءات العاملية 

للشبكة
)كل سنتني(

ترجمة وسائل 
اتصال والصفحات 

االلكرتونيه ووسائل 
التواصل االجتامعي 
الخاصة بشبكة آيني

عدد من أعضاء 
فريق عمل شبكة 

آيني عدد من فرق 
عمل شبكة آيني

وصول عدد من 
أصوات أعضاء شبكة 

آيني شاركوا يف 
املجتمعات اللغوية

عدد من اللقاءات 
تُعقد سنويًا؛ وصول 

عدد من أصوات 
أعضاء شبكة آيني 

يشاركون يف اللقاءات

توافر جميع وسائل 
االتصال والصفحات 
االلكرتونيه ووسائل 
التواصل االجتامعي 

الخاصة بشبكة آيني 
يف جميع لغات عمل 

الشبكة

25% زيادة يف 
عدد أعضاء فريق 

عمل الشبكة وإعادة 
تشكيل فرق عمل 

أساسية

25% زيادة يف 
عضوية املجتمعات 

اللغوية

لقاءات كل سنتني

4.1 النتيجة: زيادة 
مشاركة األعضاء من 
سياقات مختلفة ىف 

مساحات شبكة آيني 
ومنتدياتها التعليمية.

)سنويًا(

4.2 النتيجة: زيادة 
فرص التواصل مع 

شبكة آيني عرب فرق 
العمل والجامعات 
اللغوية واللقاءات 

العاملية )سنويًا(

* األهداف تتغري مع انتهاء وقت كل مجموعة عمل، سيتم وضع أهداف جديدة يف 2020.

** )تُحدد فيام بعد( مُتثل معلومات متاحة قيد االستعراض والتحليل.

اآليني متت مشاركة 
وسائل االتصال 

والصفحات 
االلكرتونيه ووسائل 
التواصل االجتامعي 
بجميع لغات العمل

املجتمعات اللغوية

دعم تجمع أعضاء 
الشبكة يف مختلف 

املواقع يف جميع 
أنحاء العامل

فرق عمل شبكة آيني

تُحدد فيام بعد

ُحدد فيام بعد

لقاءات كل سنتني

تُحدد فيام بعد

سكرتاريا االيني؛ 
ميرسي مجتمعات 

اللغه

سكرتاريا االيني؛ 
ميرسي مجتمعات 

اللغه

سكرتاريا االيني؛ 
ميرسي مجتمعات 

اللغه

سكرتاريا االيني؛ 
فرق عمل

أولوية 
اسرتاتيجية

النتيجة
)النتيجة املحّددة/ 

الهدف املنوي 
تحقيقه(

النشاط
)املهاّمت الفردية( 

النتيجة
)املنتج املكتمل 

للنشاطات 
املحّددة(

خط األساسمؤرش
)2018(

املدخالتمساحات الشبكة الهدف
*)2020(
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املرفق 2: 

نظرية شبكة آيني للتغيري

ومبا أن شبكة أيني مُتثل مجموعة من املامرسات طويلة األمد، فإنها تسعى 
إىل تعزيز القطاع رسيع التطور الخاص بالتعليم يف حاالت الطوارئ، باإلضافة 
إىل تلبية الحقوق التعليمية واالحتياجات وطموحات األشخاص التي ترضرت 
من الكوارث والرصاعات واألزمات واملحن األخرى. فيضع االطار اإلسرتاتيجى 

للشبكة العاملية لوكاالت التعليم ىف حاالت الطوارىء )آيني( أولويات وأهداف 
أساسية للشبكة من أجل تحقيق الهدف الرئييس للشبكة وهو:

ضامن حق تعليم ذو جودة عاليه واالمن و املناسب لجميع 
هؤالء الذين يعيشون ىف نطاق الطوارىء واألزمات وذلك من 

خالل الحامية و اإلعداد واإلستجابة والتعايف

ترى اآليني أن هذا الهدف ميكن تحقيقه من خالل األولويات اإلسرتاتيجية 
األربع التالية:

1. توفري قيادة فكرية واملنارصة العاملية.

 2.  تعزيزالقدرة عىل نقل تعليم ذو جودة عاليه وآمن ومناسب 
ومنصف للجميع.

3. تقديم املعرفة واملحافظة عليها وتنظيمها لتنفيذ السياسات واملامرسات.

4.  تدعيم، وتنويع عضوية الشبكة العاملية لوكاالت التعليم يف حاالت 
الطوارئ )آيني(

تسعى االينى جاهدة لتصبح شبكة منفتحة ومرنة بأبسط هيكل رسمي 
وقيادة مشرتكة وعضوية جامعه وغري تنافسية وذات عالقات تعاونية قوية 

بني الوكاالت. حيث تقوم االيني بدور تيسريي أكرثمن التنفيذي وتكمل آليات 
رسمية أخرى أكرث بني الوكاالت من خالل استخدام "القوة الناعمة" لإللتئام 

والتيسري وليس التوجيه والتنافس، لجمع الوكاالت مع بعضها واستمرارية 
االلتزام وتعزيز التعاون.

املشكلة
ال يتاح لنحو 75 مليون طفل 

وشاب ىف ظل األزمات تعليم ذو 

جودة وآمن ومناسب وشامل
العضوية

يوجد 15,000عضًوا ىف 130 

داخل املنظامت املشاركة ىف 

190 دولة

 األولويات االسرتاتيجية
 1.  تقديم القيادة الفكرية 

واملناشدة العاملية

 2.  تعزيز القدرة عىل تقديم تعليم 

آمن و ذو جودة عاليه ومناسب 

ومنصف للجميع.

3.  تقديم املعرفة واملحافظة عليها 

وتنظيمها لتنفيذ السياسات 

واملامرسات.

4.  تعزيز عضوية شبكة آيني وتنويعها.

الرؤية
يحصل جميع األشخاص 

املتأثرين باألزمة وعدم 

االستقرار عىل فرص تعليمية 

ذات جودة و آمنة ومناسبة.

االنجازات
1.  ازدياد االعتامد عىل املعايري الدنيا ىف وثائق 

السياسات للجهات الرئيسة املساهمة ىف 

التعليم واملانحة له.

2.  ازدياد إمكانية الحصول عىل تنمية احرتافية 

ملامرىس التعليم  يف حاالت الطوارىء 

واملعلمني ىف ظل األزمات.

3.  ازدياد إمكانية الحصول عىل املعلومات واألدلة 

ونتائجها واستخدامها ىف التعليم ىف حاالت 

الطوارىء.

4.  زيادة مشاركة األعضاء من أماكن مختلفة ىف 

مواقع شبكة االينى ومنتدياتها التعليمية.

* للمزيد من التفاصيل، انظر إاىل اطار االنجازات
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 املرفق 3: 

مواقع شبكة اآليني ومبادراتها

يعد أعضاء اآليني جزًء من املجتمع الدويل للمامرسات املهنيه الذى يقدم فرًصا لإلنخراط عىل عده مستويات.

البنية التحتية لشبكة 
اآليني

الوصف

الوصف

الفريق التوجيهي

سكرتاريا االيني

يضع الفريق التوجيهى لآليني أهدافًا وخططًا للشبكة ويعني مجموعات عاملة وفرق عمل جديدة ويقدم إرشاًدا اسرتاتيجيًا 
لفريق السكرتاريا، ويتكون الفريق التوجيهى لآليني من أعضاء تنظيمية ميثلها كبار املحرتفني و املهنيني ىف مجال التعليم ىف حاالت 

الطوارىء. يتساوى أعضاء الفريق التوجيهي يف وضعهم وال ميكن ألي من أعضاء الفريق التوجيهي اتخاذ قرارات خاصة باآليني 
بصفته الشخصية. يلتزم الفريق التوجيهي بدعم االيني من خالل إسهامات نقدية وعينية وتشمل السفر إىل اثنني من االجتامعات 

السنوية للفريق التوجيهي والتنظيم لهذه االجتامعات، وباإلضافة إىل حضور اجتامعات الفريق التوجيهي سنويًا، يقدم املمثلني 
وقتًا هائاًل للمراجعة وتقديم معلومات اسرتاتيجية خاصة بأنشطة اآليني. للتعرف عىل املزيد من املعلومات عن الفريق التوجيهى 

لآليني، من فضلك، ارجع إىل اآليني من خالل وثيقة القوانني.

تضم االيني فريق عمل رئييس ميثل الشبكة ويدعم أنشتطها وينسق عملياتها وأنظمتها ومشاريعها. وتستضيف الوكاالت األعضاء 
بالفريق التوجيهي لآليني فريق عمل السكرتاريا والذي اليساعد فقط عىل ضامن تحسني التعليم ىف حاالت الطوارىء وإضفاء 

الطابع املؤسيس عليه داخل تلك الوكاالت، ولكن أيًضا فهو ذو تكلفة مناسبة.

مواقع شبكة اآليني 
)مشاركة االعضاء( 

الفريق العامل 
املختص بسياسات 

التعليم

معايري ومامرسات
فريق عمل

فريق العمل املعني 
باملنارصه

تأسس هذا الفريق التابع لاليني كآلية لتنسيق مبادرات مختلفة وتشجيع العمل التعاوين ملسائل تتعلق بسياسات التعليم ىف 
األماكن املتأثرة باألزمات والرصاعات. من خالل سياسات التعليم لفريق العمل، تعزز االيني التعاون بني 27 منظمة عضو ىف فريق 
العمل للحصول عىل األدلة واملعارف لتنفيذ السياسات والتخطيط ومامرسات وزارات التعليم ومامريس املجال والوكاالت التنفيذية 

ىف األماكن املتأثرة باألزمات.

يعد الفريق العامل املختص باملعايري واملامرسات التابع لآليني مجموعة مكونة من 29 منظمة غري دولية ووكاالت األمم املتحدة 
وأكادمييني من جميع أنحاء العامل والذين يعملون مًعا داخل إطار تنموي وإنساين لتسهيل الحصول عىل تعليم ذو جودة وبيئة 

آمنة لجميع املتأثرين بحاالت الطوارىء وىف فرتات التعايف فيام بعد األزمة. فيقوم الفريق الحايل )2018-2020( بالعمل بناًء عىل 
انجازات فريق العمل منذ عام 2004 ويشمل إدارة املعرفة والقدرة عىل التنمية وتحديد أدىن املعايري لآليني وتطبيقها. يدير هذا 

الفريق جهود اآليني لجمع املعرفة وتنمية االسرتاتيجيات االبتكارية إلضفاء الطابع املهني عىل القدرات وبنائها داخل نطاق التعليم 
ىف حاالت الطوارىء.

تأسس فريق العمل املعنى بالدعوة و املنارصه ) AWG( ىف عام 2012 بهدف تعزيز عمل اآليني والدعوة إىل مواضيع ثالثة وهى: 
وضع أولوية للتعليم والتخطيط له وحاميته يف حاالت الطوارىء. كان يعرف هذا الفريق باسم  الفريق العامل للمنارصه - التعليم 

ال ينتظر ، حيث أن الرتكيز املبكر كان عىل الدعوة و املنارصه إىل متويل أفضل وأكرث وطويل املدى للتعليم ىف حاالت الطوارىء. 
وبالنسبة للتمويل، مازال فريق العمل املعنى بالدعوة و املنارصه)AWG( يركز عىل تعزيز معايري التعليم ىف حاالت الطوارىء 

ومامرساته الجيدة، مثل أاملعايري الدنيا لاليني وظروف التعليم الحساسة ىف الرصاعات، باإلضافة إىل تجميع هذه الوسائل لتحقيق 
.)SDGs( أهداف التنمية املستدامة
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إن هذه الفرق العامله التابعه لآليني تشمل فريق عمل مشرتك باألساس. يضم فريق التعاونيات عضوية تشمل فرق العمل الثالثة 
ويركز عىل مجاالت موضوعية محددة.

تنرش املجله املعنية بالتعليم ىف حاالت الطوارىء عمل رائد وعلمي متميز ومتمرس ىف التعليم ىف حاالت الطوارىء يعرف عىل نطاق 
واسع بفرص تعليمية ذات جودة لجميع األعامر ىف مواقف األزمات مثل: تنمية الطفولة املبكرة والتعليم االبتدايئ والثانوي وغري 

النظامي والتقني والشفهي والعايل الخاص بالبالغني.

فرق املهام التابعة لآليني هى شبكة مجاالت تتيح لألعضاء العمل الجامعي عىل مجاالت موضوعية ذات أهمية. تتكون فرق املهام 
من أعضاء اآليني الذين يدعون ملسائلهم املوضوعية والذين يطورون املعرفة واملوارد بشكل تعاوين ملساعدة املامرسني عىل تقديم 
تعليم شامل وذو جودة لجميع املتأثرين باالزمات و النزاعات. كل فريق مهام يقوده فريق صغري من املتطوعني املشاركني )خرباء 

متخصصون لديهم مهارات مشاركة قوية( ويكون مسئواًل عن مجموعة من املهام واألنشطة املحددة زمنيًا.

تعد اللغات املجتمعية التابعة لآليني منتديات حيوية تعزز تنمية املوارد التعاونية ومشاركة املعرفة بني أعضاء اآليني الذين 
يتحدثون اللغات العربية والفرنسية واإلسبانية و الربتغاليه. تجمع اللغات املجتمعية باآليني املوارد الرئيسة وتنرشها باللغات ذات 

الصلة، وتعمل عىل تطوير الوسائل الجديدة ودراسات الحالة أو ترجمتها حيثام تحدد الفجوات. وتتوىل اللغات املجتمعية أيًضا 
التوعية يف البلدان الناطقة باللغة العربية والفرنسية واإلسبانية والربتغالية لزيادة الوعي عن أهمية التعليم لهوالء املتأثرين باألزمة. 

تدعم أيَضا اللغات املجتمعية فرص التدريب و بناء القدرات ودعمها لألعضاء الذين ال يتحدثون اإلنجليزية.

تجتمع الفرق املرجعية التابعة لاليني ملوضوعات محددة تحتاج لخربة متخصص أو اإلرشاد.

يعد نشاط اللقاءات التابعة لآليني تجمعات ىف جميع أنحاء العامل حيثام يستطيع أعضاء االيني وآخرين التواصل ومشاركة الخربات 
ومناقشة املوضوعات ذات الصلة.

التعاونيات

املجال األكادميي

فرق املهام

املجتمعات اللغوية

الفرق املرجعية

اللقاءات العاملية

الشباب و املراهقني 

الطفوله املبكره 

موقع االيني 

قوائم التواصل 
لاليني 

منتديات االعالم االجتامعي 
الجدول الزمني النقاش 

للتعليم يف 
حاالت الطوارئ 

اللقاءات 
العامليه 

الطاوله املستديره 
السياساتيه 

املعايري و املامرسه 

املجموعات املرجعيه 

سياسه التعليم 

االستشارات العامليه 

اجتامعات 
املجموعات العامله

التعليم الجامع

االنشطه

النوع االجتامعي 

التكنلوجيا 
E-Cubed

مجله التعليم يف 
حاالت الطوارئ 

ندوات عرب 
االنرتنت 

الربتغاليه

التعاونيات

املنارصه

االسبانيه

الفرنسيه

العربيه

املجموعات 
العامله 

املجموعه 
التوجيهيه سكرتاريا فرق العمل 

بناء االدله

مبادرات 
الشبكه 

مجتمعات اللغه 



37  2023-2018 إطار العمل االسرتاتيجي لشبكة اآليني

 املرفق 4: 

تأثري االيني املضاعف

نظرًا لوجود 15,000 عضو و130,000 منظمة مشاركة يف أكرث من 190 
بلد، تتمتع االيني بالقدرة عىل التأثري عىل ماليني األشخاص حول العامل بطريقة 

مبارشة وغري مبارشة. يتضمن املستفيدون املبارشون هؤالء الذين يدعمون 
حقهم ىف التعليم ومن بينهم العاملني ىف مجال التعليم و املجال اإلنساين 

ونشطاء حقوق اإلنسان وصناع السياسات الدولية والوطنيه. ويضم املستفيدون 
غري املبارشين األطفال والشباب ومجتامعتهم املتأثرة باألزمات. ميكن أن تتحقق 

هذه االفرتاضات من خالل أخذ اآليت ىف االعتبار: 

•    يشارك كل عضو من األعضاء بااليني البالغ عددهم 15,000 املعرفة 
املكتسبة من خالل مبادرات االيني مع ثالثة زمالء. يشغل أعضاء االيني ىف 

الغالب املراكز التى ينفذون فيها مجاالت مشاريعهم التى ميكن أن تصل 
إىل اآلالف من األطفال والشباب مثل برامج تعليم االجئني وبرامج الشباب 

ىف الرصاعات ومبادرات تدريب املعلمني وبناء املدارس وبرامج التغذية 
باملدارس وبرامج التعليم غري الرسمية..إلخ.

•  تؤدى مبادرات االيني )ومشاركات الزمالء( إىل تغري السلوكيات. حيث 
يحسن هذا التغري ىف السلوك جودة التدخل.

•   يعزز بعد ذلك كل فرد تدًخال لحوايل 500 فرد متأثرين باألزمة.

15,000 عضًوا لدى شبكة اآليني
3 زمالء × 500 مستفيد

باإلضافة إىل ذلك، يجب عىل االفراد أخذ املنظامت الرشيكة للشبكة والبالغ 
عددها 130 منظمة ممن أدمجوا أدوات شبكة اآليني يف تدخالتهم التي 
 تستهدف ما يُقدر بحوايل 65 مليون طفاًل من أكرث املترضرين مبارشة يف 

حاالت الطوارئ.

يُشارك عضو بشبكة اآليني 

املعرفة مع ثالثة من الزمالء.

يستفيد قرابة 500 شخص من سياقات 

األزمات من التدخالت ذات الجودة العالية.

يُحسن هؤالء الزمالء 

جودة تدخالتهم.
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 املرفق 5: 

وظائف شبكة اآليني

تخدم الشبكة الدولية للتعليم يف حاالت الطوارئ أعضائها من خالل بناء 
املجتمع وعقد اجتامعات مع مجموعة متنوعة من أصحاب املصلحة وإدارة 
املعرفة والتوعية بها والدعوة إليها وتسهيل عملية التعلم وتيسريها وكذلك 
توفري املوارد لألعضاء ودعم احتياجاتهم لتنفيذ عملهم يف مجال التعليم يف 

حاالت الطوارئ. مُيكن تصنيف كافة أعامل شبكة اآليني وفقا لواحدة أو أكرث 
من الوظائف التالية:

بناء املجتمعات
ُعزز شبكة اآليني وتدعم قيم أعضائها. تؤسس شبكة اآليني عالقات بني األعضاء 

لتعزيز مجتمع تعليم يف حاالت الطوارئ شامل ومتبادل الدعم وذلك عن 
طريق تشجيع املشاركة املوضوعية املتنوعة وكذلك التعاون والتواصل.

عقد االجتامعات
تجمع شبكة اآليني أصحاب املصالح مع بعضهم البعض للعمل عىل تشجيع 
الحوار والنهوض بعملية البحث لبناء قاعدة األدلة وإقامة الرشاكات للعمل 

عىل إيجاد حلول مشرتكة.

إدارة املعرفة
تجمع شبكة اآليني املعلومات ذات الصلة وتضعها يف مجموعات 

موضوعيه و تحللها وتنظمها وتلخصها كام وتنرشها بغرض تعزيز القدرت 
الفردية واملؤسسية.

التوعية والدعوة
 تتيج شبكة اآليني الفرصة ألعضائها إلحداث تغيريًا يف السياسة واملامرسات 

وتعزيز أفكار جديدة غري معروفة وأفكار غري مفهومة.

تسهيل عملية التعلم وتيسريها
تشجع شبكة اآليني العمل الجامعي ملساعدة األعضاء يف تطوير قدراتهم 

وتنفيذ أنشطتهم مبزيد من الكفاءة والفعالية.

توفري األدوات واملوارد
تُجمع الشبكة املوارد وتنرشها وكذلك املواد والفرص التي تدعم عمل األعضاء 

 الجزء العلوي: © االيني, اندونيسيا ؛ الوسط: © جينيفر ستيل/IRC؛ الجزء السفيل: © IRC, افغانستان, 2005 وتستجيب ملطالبهم.
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 املرفق 6: 

)31 ديسمرب 2018(ملحة عن عضوية شبكة االين

أنواع املنظامت األعضاء يف شبكة 

عدد أعضاء شبكة اآليني خالل االثنا عرش شهًرا املاضية

إجاميل عدد األعضاء: 15,067

عضًوا يبلغ عدد األعضاء املنضمني الشهر املايض: 97 

عضًوا يبلغ عدد األعضاء املنضمني عام 2018 )حتى اآلن(: 1100 

 عضًواعدد األعضاء النشطني )الذين سجلوا الدخول( آخر 30 يوم: 72 

عضًواعدد األعضاء النشطني )الذين سجلوا الدخول( آخر 12 شهر: 703 
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وكالة األمم املتحدة 
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التعليم يف حاالت الطوارئ

 الشباب و املراهقون 

 التدريب و القدرات

  التعليم و التعلم

تطوير الربامج

املشاركه املجتمعيه

البحث و االدله

املناهج

متويل التعليم 

الرقابه و التقييم

تنميه الطفوله املبكره

التعليم ذا النوعيه

الالجؤون و النازحون

حقوق االنسان و حقوق الطفل

النوع االجتامعي  

الربنامج/املرشوع

 التعليم/التدريب

سياسات التعليم/التخطيط

البحث

املتابعه و التقييم

الدعم الفني/القدرات 

التنسيق

تطوير املناهج

االستشارات

املنارصه

النصح 

التواصل

الطالب

الحصول عىل التمويل 

اخرى 

مجاالت االهت م املواضيعية

بلدان اإلقامة )من 190 بلدة ممثلة(

االدوار املهنيه العضاء االيني 

الجغرافيا واللغة

28002487

2308

2185

1889

1788

1597

1517

1445

1407

1219

1142

900

871

544

470

2505

2277

1967

1951

1937

1892

1856

1806

1804

1733

1699

1588

1568

1551

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

عدد األعضاء
3151
890
619
613
430
287
284
253
251
216
216
209
194
187
181

عدد األعضاء
11,795
3,037
2,206
1,633
586
248
162
140
128
122
102
98
89
75
55

بلد اإلقامة
الواليات املتحدة األمريكية

اململكة املتحدة
كينيا

باكستان
كندا
الهند
فرنسا
األردن

سويرسا
أوغندا
نيجرييا

لبنان
إيطاليا
أسرتاليا

الجمهورية العربية السورية

اللغات
اإلنجليزية
الفرنسية
اإلسبانية
العربية

الربتغالية
األملانية

اإليطالية
األوردو

السواحلية
الهندية

الصينية )املاندرين(
الهولندية
الروسية
اليابانية
الفارسية

اللغات )من 100 لغة (



41  2023-2018 إطار العمل االسرتاتيجي لشبكة اآليني

INEE, n.d. http://www.ineesite.org/en/education-in-emergencies .1 شبكة اآليني. "التعليم يف حاالت الطوارئ

https://www. 2018 ،2  مكتب األمم املتحدة لتنظيم الشؤون اإلنسانية. "النظرة اإلنسانية العاملية لعام 2018: خالل ستة أشهر." مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية

.six-months-2018-unocha.org/story/global-humanitarian-overview

3 لجنة التنمية الدولية ملجلس العموم. دور وزارة التنمية الدولية يف عملية التعليم: عدم إغفال أحد؟ مجلس العموم عام 2017.

4  تُعرف شبكة اآليني السلطات التعليمية "وزارات وأقسام ومؤسسات ووكاالت ذات الصلة مسؤولة عن ضامن حقوق التعليم. ميارسون سلطة توفري عملية التعليم عىل املستوى الوطني 

واإلقليمي واملحيل. ويف السياقات التي تتعرض فيها السلطة الحكومية للخطر، ميكن للجهات الفاعلة غري الحكومية، مثل املنظامت غري الحكومية ووكاالت األمم املتحدة، تحمل هذه 

املسؤولية يف بعض األحيان. )الحد األدىن ملعايري شبكة اآليني/ صفحة 117(.

https://www.unrefugees.org/ 2018 ،5  املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني. "إحصاءات الالجئني". مكتب األمم املتحدة ملفوضية االمم املتحدة لشؤون الالجئني

./refugee-facts/statistics

6 النظرة اإلنسانية العاملية، تقرير الحالة يف يونيو 2018. النظرة اإلنسانية العاملية لعام 2018.

7  اليونيسكو. املساءلة يف عملية التعليم: الوفاء بالتزاماتنا. منظمة اليونيسكو عام 2017، الصفحة االوىل.

https://www.refworld.org/:8  املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني نحو االتفاق العاملي بشأن الالجئني: خريطة طريق 4 أبريل 2017، متاح عىل الرابط التايل

html.59195d0e4/docid

http://www.ineesite.org/en/education-cannot-wait :9 للمزيد من املعلومات حول مبادرة ال مُيكن للتعليم أن يُنتظر، ادخل عىل الرابط التايل

10  مجلس العموم. دور وزارة التنمية الدولية يف عملية التعليم

11  املنتدى العاملي للتعليم. "إطار عمل داكار". منظمة اليونيسكو،عام 2000، صفحة 19.

https://timeline.ineesite.org/#event-education-in-emergencies-then-and-now .2018 ،12 شبكة اآليني. "الجدول الزمني للتعليم يف حاالت الطوارئ". شبكة اآليني

2016-http://www.ineesite.org/en/resources/inee-by-laws 13 شبكة اآليني. "لوائح شبكة اآليني لعام 2016. شبكة اآليني عام 2016. مقتبس من

14  طُورت املبادئ التوجيهية لشبكة اآليني ألول مرة بالخطة االسرتاتيجية لشبكة اآليني عام 2008.

15 شبكة اآليني. التقرير السنوي لعام 2017. شبكة اآليني، 2017.

16 مجموعة التعليم العاملية. تنقيح الخطة االسرتاتيجية ملجموعة التعليم العاملية عام 2017-2019. مجموعة التعليم العاملية لعام 2017.

17 البنك الدويل. التهجري القرسي. نحو تطوير نهج دعم الالجئني والنازحني والجهات املستضيفة لهم. البنك الدويل، 2017.

18 شبكة اآليني. الكتيب اإلرشادي للحد األدىن ملعايري شبكة اآليني. معايري السياسة التعليمية 2: تخطيط وتنفيذ اإلجراءات الرئيسية 3. شبكة اآليني 2010، صفحة 112.

/https://resourcecentre. savethechildren.net .6 19 حامية األطفال. خسارة التعليم: توفري فرصة التعليم الذي ُوعدوا بها لألطفال الالجئني. حامية األطفال، 2017، صفحة

20 تقرير مراقبة التعليم العاملي. التعليم والتعلم: تحقيق جودة الجميع. منظمة اليونيسكو عام 2014.

21 مجموعة البنك الدويل. تقرير التنمية العاملي لعام 2018: تعلم تحقيق أهداف عملية التعليم. مجموعة البنك الدويل، 2018.

22 منظمة اليونيسكو. إعالن إنتشون وإطار عمله للعمل عىل تحقيق الهدف الرابع من التنمية املستدامة. منظمة اليونيسكو عام 2016.

23 منظمة اليونيسكو. إعالن إنتشون وإطار عمله للعمل عىل تحقيق الهدف الرابع من التنمية املستدامة. منظمة اليونيسكو عام 2016.

24 لجنة التنمية الدولية ملجلس العموم. دور وزارة التنمية الدولية يف عملية التعليم: عدم إغفال أحد؟ مجلس العموم عام 2017.

25 نيفويل وماريو وآالن سميث. "دور عملية التعليم يف توطيد السالم: تقرير توليفي لنتائج لبنان ونيبال وسرياليون". منظمة اليونيسف عام 2011.

26 تقرير مراقبة التعليم العاملي. التعليم من أجل الناس والكوكب: بناء مستقبل مستدام للجميع. منظمة اليونيسكو عام 2016.

.html.40442_https://www.unicef.org/adolescence/index .2014 27 اليونيسف. "الحاالت اإلنسانية". منظمة اليونيسف عام

28 صندوق األمم املتحدة للسكان. "حالة السالم املفقودة. دراسة مستقلة عن التقدم املحرز بشأن الشباب والسالم واألمن". صندوق األمم املتحدة للسكان عام 2018 ، صفحة 33.

29 صندوق األمم املتحدة للسكان. "حالة السالم املفقودة. دراسة مستقلة عن التقدم املحرز بشأن الشباب والسالم واألمن". صندوق االمم

تعليقات ختامية



تعترب الشـــبكة املشـــرتكة لـــوكاالت للتعليـــم يف حـاالت الطوارئ شـبكة عامليـة مفتوحـة، إذ تضـم ممثلـني مـن املنظـــامت غـري الحكوميـة ووكاالت األمـم املتحـدة، 
والـــوكاالت املانحـــة، والحكومـــات واملؤسســـات األكادمييـــة التـي تعمـل معـاً لضـــامن الحـق يف التعليـم اآلمـــن، ذا النوعيـه الجيـده لجميـــع األشـخاص املتأثريـن 

www.ineesite.org :باألزمـــات. ملعرفـة املزيـد، ادخـل عـــىل الرابـط التـايل


