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من نحن؟

الشبكة املشرتكة لوكاالت التعليم يف حاالت الطوارئ ( )INEEهي شبكة عاملية مفتوحة تضم أعضاء يعملون سويًا ضمن إطار
عمل إنساين وإمنايئ؛ لضامن متتع جميع األفراد بالحق يف تعليم جيد ،وآمن ،ومالئم ،ومنصف .يرتكز عمل شبكة اآليني عىل الحق
األسايس يف التعليم.
يعترب تحالف حامية الطفل يف العمل اإلنساين ( )Alliance for Child Protection in Humanitarian Actionشبكة عاملية
مكونة من وكاالت تنفيذية ومؤسسات أكادميية وقسم كبري من صانعي السياسات واملانحني واملامرسني .يدعم التحالف جهود
الجهات اإلنسانية لتحقيق مبادرات عالية الجودة وفعالة لحامية الطفل يف جميع السياقات اإلنسانية .يحقق التحالف ذلك ،يف
املقام األول ،من خالل تسهيل التعاون الفني بني الوكاالت ،مبا يف ذلك إنتاج املعايري واألدوات التقنية ،بشأن حامية الطفل يف
جميع السياقات اإلنسانية.
تعمل الشبكتان ،االيني والتحالف ،م ًعا لتعزيز التكامل والتعاون يف قطاعات التعليم يف حاالت الطوارئ ( )EiEوحامية األطفال
يف العمل اإلنساين (.)CPHA
مشروع التعليم يف حاالت الطوارئ وحماية األطفال يف العمل اإلنساني:

تدرك كل من اآليني والتحالف الحاجة للعمل والتفكري سويًا وبصورة نقدية يف مجاالت التقارب بني القطاعني ودعم التعاون
فيام بينها بصورة أفضل .وتحقيقًا لهذه الغاية ت ّم تأمني التمويل ملرشوع مدته سنتان للميض قد ًما بهذا العمل بتوجيه من فريق
استشاري متعدد الوكاالت.
شكر وتقدير:

تم اعداد هذه الورقة من مارك تشابل بالنيابة عن اآليني والتحالف .تتقدم كل من اآليني والتحالف بالشكر للفريق االستشاري
ملرشوع التعليم يف حاالت الطوارئ وحامية األطفال يف العمل اإلنساين عىل مدخالتهم وتعليقاتهم القيمة عىل هذه الورقة.
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 .1االختصارات

3

CPAoR

جهة اإلختصاص املتعلّقة بحامية الطفل

CPHA

حامية األطفال يف العمل اإلنساين

DRR

الحد من مخاطر الكوارث

EIE

التعليم يف حاالت الطوارئ

GEC

مجموعة التعليم العاملية

HSP

رشاكة املعايري اإلنسانية

INEE

الشبكة املشرتكة لوكاالت التعليم يف حاالت الطوارئ

KII

مقابالت مع مقدمي املعلومات الرئيسيني

MHPSS

الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي

MRM

آلية الرصد واإلبالغ (بشأن االنتهاكات الجسيمة ضد األطفال يف مواقف النزاع املسلح)

NGO

منظمة غري حكومية

NWOW

أساليب العمل الجديدة

PFA

اإلسعافات األولية النفسية

PSEA

الحامية من االستغالل واالعتداء الجنيس

SEL

التعلم العاطفي واالجتامعي

 .2تعريفات
ما املقصود بحماية األطفال يف العمل اإلنساني؟

حامية الطفل هي الوقاية من اإلساءة واإلهامل واالستغالل والعنف ضد األطفال وتحقيق االستجابة الفضىل لذلك.
تعتمد حامية الطفل الفعالة عىل القدرات املوجودة ،وتعزز الجهوزية واالستعداد قبل وقوع أزمة .تدعم التدخالت يف الوقت
املناسب الصحة الجسدية والعاطفية لألطفال واألرس واملجتمعات املحلية ورفاهيتهم خالل األزمات اإلنسانية .تشمل حامية
األطفال يف العمل اإلنساين أنشطة محددة تقوم بها الجهات املحلية والوطنية والدولية لحامية الطفل .ويشمل أيضً ا جهود
الجهات غري املعنية بحامية الطفل التي تسعى إىل منع اإلساءة واإلهامل واالستغالل والعنف ضد األطفال يف البيئات اإلنسانية
والتصدي لها ،سواء من خالل الربامج املعممة أو املتكاملة( .التحالف)2019 ،
ما هو التعليم يف حاالت الطوارئ؟

يشري مصطلح “التعليم يف حاالت الطوارئ” إىل تأمني فرص التعلم الجيدة لجميع األعامر يف حاالت األزمات ،مبا يف ذلك تنمية
الطفولة املبكرة  -مرحلة ما قبل املدرسة  -والتعليم االبتدايئ والثانوي وغري النظامي والتقني واملهني والعايل وتعليم الكبار.
يوفر التعليم يف حاالت الطوارئ الحامية الجسدية والنفسية االجتامعية واملعرفية التي ميكن أن تحافظ عىل األرواح وتنقذها.
تشمل أوضاع األزمات الشائعة التي يكون فيها التعليم يف حاالت الطوارئ رضوريًا ،النزاعات وحاالت العنف والتهجري القرسي
والكوارث وحاالت طوارئ الصحة العامة .إ ّن التّعليم يف حاالت الطوارئ هو مفهوم أوسع من مجرد “استجابة التعليم يف حاالت
الطوارئ” التي هي جزء أساس منه أيضً ا( .شبكة اآليني)2018 ،
أنواع التعاون

تتضح تعريفات التعميم ووضع الربامج املشرتكة والربامج الدامجة كام تظهر يف الركيزة  4من ركائز املعايري الدنيا لحامية الطفل
يف العمل اإلنساين ( )CPMSأدناه:
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أساليب العمل

اآلثار ىلع القطاعات

الهدف

تعميم حماية األطفال

قطاع محدد :اإلجراءات املتخذة داخل قطاع معني.

تعزيز بيئة آمنة وكرمية وواقية وتحسني تأثري
جميع الجهات اإلنسانية من خالل تطبيق
مبدأ ال رضر وال رضار وتقليل املخاطر واألرضار
بصورة استباقية.

وضع البرامج
املشتركة

تحافظ القطاعات عىل أهدافها الخاصة يف الوقت الذي
تشرتك به يف وضع الخطط املشرتكة فيام بينها وتنفيذ
الجوانب املتعلقة بربامجها.

تحقيق نتائج الحامية جن ًبا إىل جنب مع
النتائج املطلوبة للقطاعات األخرى مع تحسني
املوارد والوصول والقدرة التنفيذية ،إلخ.

اإلدماج (وضع البرامج
الدامجة)

تفضيل التخطيط والتنفيذ والرصد والتقييم الجامعي عىل
التخطيط املنفصل لكل قطاع.
إن الفهم الشامل لسالمة األطفال يعترب نقطة البداية يف
العمل ،وتشكل تخصصات القطاعات املختلفة الوسيلة
لتحقيق هذا الهدف.

تحقيق النتائج اإلجاملية لألطفال من خالل
التقييم املدروس واملشرتك ووضع األهداف
والتخطيط والتنفيذ والرصد عرب القطاعات.

 .3املقدمة
يخلق دمج قطاعي حامية األطفال وال ّتعليم حلقة متآزرة ميكن أن تقلّل من ضعف
األطفال يف حاالت الطوارئ .حيث يزيد ال ّتعليم الجيد من قدرة األطفال واألرس عىل
التأقلم يف املحن واألزمات وميكّنهم ويعزز بيئة واقية لهم .إذ تع ّزز البيئة الخالية
من إساءة معاملة األطفال أو اإلهامل أو العنف أو االستغالل الذين ال رقابة عليهم
جودة التعليم .كام يزيد دمج برامج حامية األطفال والتعليم وسياساتها ومعايريها
الدنيا املوارد املتاحة ألقىص حد ملواجهة التحديات واملخاطر متعدّ دة األوجه التي
يواجهها األطفال يف البيئات اإلنسانية( .التحالف)2018 ،
حامية األطفال يف العمل اإلنساين ( )CPHAوالتعليم يف حاالت
الطوارئ ( )EiEهام مجاالن مكمالن لبعضهام البعض وذلك
لتحقيق إستجابة إنسانية فضىل .يشرتك القطاعان يف الكثري من
النواحي املفاهيمية والربامجية والتنفيذية :كالهام يركز عىل
األطفال وكالهام من أولويات السكان املترضرين ،وميكّنهم من
خالل التعاون تعزيز النتائج القطاعية لبعضهام البعض.

الجهات من كال القطاعني (انظر املرفقني  1و  ،)2كجزء من عملية
تحليل حديثًا للوضع الحايل
ً
إعداد هذه الورقة .يقدم هذا البحث
مع اإلشارة إىل املبادرات السابقة والحالية لتسليط الضوء عىل
مجاالت التعاون الناجح واملامرسات الجيدة يف اإلدماج ،ويحدد
أفضل النقاط لرتكيز الجهود لتشجيع العمل عرب القطاعات بشكلٍ
أوثق.

أدركت العديد من الجهات اإلنسانية والتنموية هذا الرتابط ،فطورت
إرشادات للمامرسني ،باإلضافة إىل وضع سياسات وإجراءات تفعيل
الربامج الدامجة او املشرتكة بني القطاعني ،عىل سبيل املثال نهج
مؤسسة إنقاذ الطفل املشرتك للمدارس اآلمنة ،ومساحات منظّمة
اإلنقاذ الدولية اآلمنة للتعلّم ،وبرنامج املجلس الرنويجي لالجئني
“برنامج التعلم األفضل” .كام بدأ التحالف وشبكة اآليني ،باإلضافة
إىل مجموعة التعليم العاملية ( )GECووجهة االختصاص املتعلّقة
بحامية األطفال ( ،)CPAoRالعمل عىل مبادرات تهدف إىل تقريب
القطاعات م ًعا .ومع هذا ،وعىل الرغم من هذه الجهود الجديرة
بالثناء ،مل يتم القيام بذلك بصورة منهجية عىل جميع مستويات
االستجابة بد ًءا من اسرتاتيجيات املانحني ومرو ًرا بالتنسيق وانتها ًء
بالتنفيذ والرصد.

كشف البحث عن قدر هائل من حسن النوايا بني املامرسني
واملانحني والشبكات ورغبة واضحة يف العمل م ًعا بصورة أوثق
لدعم وتعزيز وضع الربامج املشرتكة الدامجة يف جميع املراحل.
لذلك فمن األهمية االستفادة من هذه الجهود والبناء عليها
لتحقيق التقدم اإليجايب يف االستجابة والحفاظ عىل الزخم وتوسيع
الدعم.

يهدف هذا البحث إىل إثبات الح ّجة القائلة بأن وضع الربامج
الدامجة والرشاكة بني قطاعي التعليم يف حاالت الطوارئ وحامية
الطفولة يف العمل اإلنساين يعطي قيمة إضافية يف االستجابة
وحامية الطفل ،ليس للمستفيدين فحسب ،لكن ملقدمي الخدمات
واملانحني أيضً ا .أُجري استعراض مكتبي شامل وعميق ،باإلضافة إىل
سلسلة من مقابالت مع مقدمي املعلومات الرئيسيني ( )KIIsمع

5

تلخّص هذه الورقة األدلة املتاحة الداعمة للتعاون واإلدماج بني
القطاعات ،مام يوفر األساس املنطقي للعمل عرب القطاعات القائم
عىل رفاه الطفل والتنمية الشاملة .تلخّص األقسام الالحقة األدلة،
مبا يف ذلك ملخص للتحديات والفرص ،وتضع توصيات واضحة
ترسم الطريق إىل األمام من أجل التعاون املنظم واملخطط.

 .4ملخص :النتائج والتوصيات الرئيسية

ميكن أن يؤدي وضع الربامج املشرتكة والدامجة بني القطاعات إىل برامج أكرث كفاءة
وأفضل استهدا ًفا وأكرث فاعلية تؤدي يف النهاية إىل تحسني النتائج لألطفال والشباب.
النتائج الرئيسية

yميكن أن يساعد دمج برامج حامية األطفال يف برامج التعليم يف التخفيف من مخاطر الحامية ،وتحسني رفاه األطفال بوجه عام ،ويؤدي
إىل نتائج تعليمية أفضل.
yميكن أن يؤدي الرتكيز عىل التعليم يف برامج حامية األطفال إىل زيادة معدالت االلتحاق واالستمرار بربامج التعليم.
yتدعم وتشجع الربامج املشرتكة الدامجة اتباع نهج يركز عىل الطفل يف االستجابة اإلنسانية ،وهو يأخذ بعني االعتبار دور ومدخالت
األطفال والشباب عند تقديم الخدمات.
yميكن لوضع الربامج املشرتكة الدامجة زيادة تأثري التدخالت القطاعية املتعددة ألقىص حد.
yميكن أن يكون وضع الربامج املشرتكة و الدامجة فعالً من حيث التكلفة ملنع التكرار يف بعض السياقات.
yتوجد أدلة ذات قيمة نوعية لوضع الربامج املشرتكة أو الدامجة يف سياقات األزمات ولكنها أدلة محدودة.
yيتّفق التعاون عرب القطاعات مع الجهود الحالية إلعادة تشكيل سبل إيصال املساعدات اإلنسانية ،مبا يف ذلك األساليب الجديدة للعمل
والجهود املبذولة لرتابط التنمية واإلغاثة اإلنسانية وأجندة التوطني.

١

yقد ال متثل املدارس ومراكز التعلم األخرى مصد ًرا للحامية ،وقد تكون يف الواقع مصد ًرا للمخاطر عىل الطفل؛ لذا يجب أن يشمل التعاون
بني مامريس التعليم يف حاالت الطوارئ وحامية األطفال يف العمل اإلنساين الرتكيز عىل السالمة يف مراكز التعلم النظامية وغري النظامية.
التوصيات

yيجب عىل الوكاالت املنفذة والشبكات واملجموعات واملانحني والوزارات الحكومية تصميم التعاون بني التعليم يف حاالت الطوارئ
وحامية األطفال يف العمل اإلنساين وتنفيذه واالستثامر فيه.
yيجب عىل املانحني االستثامر يف مزيد من التحليل والتقييم والبحث لبناء األدلة النوعية والقيمية لوضع الربامج املشرتكة و الدامجة ال
سيام يف سياق األزمات.
دليل توجيه ًيا لوضع الربامج املشرتكة أو الدامجة إال أن هناك حاجة واضحة إلطار عميل لتنظيم التعاون
yوضعت العديد من الوكاالت ً
بني القطاعني.
yتركّز العديد من اإلرشادات الحالية عىل دمج حامية األطفال يف التعليم .كام أ ّن هناك حاجة ألدلّة إرشادية تشمل ال ّدعم ملامريس حامية
األطفال يف العمل اإلنساين لربط وضع الربامج املتخصصة بتحسني الوصول إىل التعليم واالستمرار فيه.
yيجب وضع آليات مشرتكة للتغيري مع إيضاح التعريفات املشرتكة وإطار العمل للمؤرشات املرتبطة بها للمساعدة يف تحسني التعاون.
يجب أن يرتكز هذا عىل املعايري الدنيا لحامية الطفل يف العمل اإلنساين ( )CPMSو الحد األدىن ملعايري التعليم للشبكة املشرتكة لوكاالت
التعليم يف حاالت الطوارئ :الجهوزية واالستجابة والتعايف ( )INEE MSباستخدام نهج قائم عىل الحقوق ويركز عىل الرفاه ويعزز
التنمية الصحية.
 .1أساليب العمل الجديدة ( )NWOWجهد تقوده األمم املتحدة ال يهدف إىل تلبية االحتياجات اإلنسانية فحسب ،بل إىل الحد من االحتياجات واملخاطر والضعف .تشمل العنارص
الرئيسية ما ييل :النتائج الجامعية ،والسياق املشرتك وتحليل املخاطر عرب الجهات اإلنسانية واإلمنائية والسياسية واألمنية ،ومجموعة متنوعة من الرشكاء الذين يعملون بصورة
تعاونية عىل أساس مصلحتهم النسبية ،أطر زمنية متعددة السنوات للتحليل ووضع االسرتاتيجيات والتخطيط ومتويل العمليات
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 .5املعلومات األساسية ومنهجية العمل

عقد التحالف وشبكة اآليني ،يف ترشين األول (أكتوبر) ،2018
اجتامع طاولة مستديرة مشرتك يف نريويب بالرشاكة م ع �Ele
 vate Children Funders Grouppو�International Educa
 .tion Funders Groupكان موضوع هذا الحدث الذي استمر
ليومني “إطا ًرا للتعاون بني حامية األطفال والتعليم يف السياقات
مامرسا وباحثًا ومان ًحا وصانع
اإلنسانية ”.حرض الحدث 250
ً
سياسات من كال القطاعني لبحث العوائق التي تحول دون
التعاون واإلدماج الفعالني ومناقشة أمثلة للمامرسات الجيدة
بهدف الوصول إىل توافق لآلراء حول محتوى إطار عمل للتعاون.
كان املمثلون لكال القطاعني متحمسني للتعاون ،لكنهم أفادوا بأن
مستويات التعاون غري مرضية وغري منهجية يف املامرسة العملية،
مشريين إىل أنه كان أكرث شيو ًعا بوجه عام عىل املستوى امليداين
منه يف املقر الرئييس ،وأنه ال يزال هناك مجال للتحسني عىل
2
نطاق واسع.
وأجرى التحالف وشبكة اآليني بحثًا إضاف ًيا بنا ًء عىل اجتامع
الطاولة املستديرة لالسرتشاد به يف هذه الورقة .كام أجري
استعراض مستندي شامل لـ  42مصد ًرا بداية من نيسان/أبريل
حتى حزيران/يونيو  ،2020وقد تم تصميمه للمساهمة يف إعداد
هذه الورقة ،باإلضافة إىل االسرتشاد به يف إطار تعاون املخرجات
األخرى التي تم تطويرها عرب الشّ بكتني كلتيهام .وقد أُجري
بهدف فهم التعاون الذي تم حتى اآلن بني التعليم يف حاالت
الطوارئ وحامية األطفال يف العمل اإلنساين عن طريق تحديد
املوارد الحالية من املجاالت األكادميية واإلنسانية والتنموية،
مبا يف ذلك املؤلفات األكادميية وغري املعلنة ،باإلضافة إىل األطر
واملبادئ التوجيهية التنظيمية ،مبا يف ذلك أمثلة عىل املامرسات
الجيدة .حيث كان تركيز االستعراض املكتبي عىل املبادئ
واإلجراءات العملية ،مبا فيها من إمكانية التوسع واالستمرارية،
بدل من التعمق يف البحث األكادميي نظ ًرا ألن منتجات املرشوع
ً
مو ّجهة للمامرسني( .انظر املرفق  2االستعراض املكتبي للتعليم
يف حاالت الطوارئ وحامية األطفال يف العمل اإلنساين)

األكادميية .كان أغلبيتهم من الشّ بكات وكانوا موجودين يف
الشامل/املقر الرئييس ،مام يعكس طبيعة املرشوع بالجمع بني
شبكة اآليني والتحالف واملناقشات املتعمقة مع منسقي وميرسي
العديد من مساحات الشبكات .كان هناك متثيل أفضل بكثري
من املناصب اإلقليمية أو امليدانية من املنظامت غري الحكومية،
واملانحني ،واالستشاريني( .انظر املرفق  1مقابالت مع مقدمي
املعلومات الرئيسيني بشأن التعليم يف حاالت الطوارئ وحامية
األطفال يف العمل اإلنساين)
تم تصميم املقابالت لدعم تقيص الحقائق يف هذه الورقة وتشكيل
اتجاه التعاون املستقبيل بني شبكة اآليني والتحالف .طُلِب من
املستجيبني تحديد ما ييل:
1.العمل التنظيمي الحايل املتعلق باإلدماج
2.التحديات الرئيسية التي تواجه اإلدماج
3.الفجوات
4.ما الذي يجب أن يركز عليه املرشوع؟ (الفرص
والحلول)
5.الدعم التنظيمي للعمل التعاوين املستقبيل
أسفر االستعراض املكتبي ومقابالت مقدمي املعلومات الرئيسيني
عن عدد من النتائج تشمل أدلة تدعم األساس املنطقي للتعاون
بني القطاعات ،والتحديات التي يجب التصدي لها يف حال حدوث
تعاون هادف ،وفرص دعم العمل عرب القطاعات يف املستقبل.

تم إجراء ثالثة وأربعني مقابلة ،إىل جانب االستعراض املكتبي،
مع مقدمي املعلومات الرئيسيني بني آذار/مارس وحزيران/يونيو
 ،2020باالعتامد عىل مستجيبني من املنظامت غري الحكومية
الوطنية والدولية ووكاالت األمم املتحدة ،واملانحني ،واملؤسسات

 .2ا ُستلخصت هذه النتائج من األبحاث واالستنتاجات التي قامت بها االستشاريتان املستقلتان مانويال دي غاسباري وسريينا زانيال
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 .6النتائج :أدلة دعم األساس املنطقي للتعاون

بين التعليم يف حاالت الطوارئ وحماية األطفال

يف العمل اإلنساني

من شأن التعاون بني حامية األطفال والجهات املعنية بالتعليم أن:
yيزيد قدرة األطفال عىل التأقلم،
yيدعم النمو النفيس واالجتامعي ،واملعريف ،والجسدي،
yيخفف مخاطر الحامية،
yيدعم العالقات اإليجابية بني األقران والتامسك االجتامعي،
yيعزز املهارات الحياتية األساسية التي تدعم قدرات األطفال وثقتهم.
(التحالف)2019 ،
شهد العقدين األولني من القرن الواحد والعرشين ارتفا ًعا يف
حاالت الطوارئ املعقدة واألزمات طويلة األمد يف جميع أنحاء
العامل (مركز  .)Sova، 2017يشكل هذا مخاطر عدة تجاه سالمة
األطفال والشباب املترضرين ومنوهم .تؤكد هذه املخاطر عىل
الحاجة إىل ضامن املكانة املركزية للحامية يف جميع االستجابات
اإلنسانية مبا يتفق مع بيان اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت
( )IASC، 2013املتعلق مبركزية الحامية“ :إ ّن حامية جميع
األشخاص املترضرين واملعرضني للخطر ،يجب أن توجه عمليات
صنع القرارات واالستجابات اإلنسانية ،مبا يف ذلك جانب العمل
مع الدول والجهات من غري الدول األطراف يف النزاعات ويجب
أيضاً أن تحتل املكانة املركزية يف جهودنا يف مجال التأهب ،ضمن
األنشطة العاجلة والهادفة إىل إنقاذ األرواح ،وطوال مرحلة
االستجابة اإلنسانية وما بعدها”.
شهدت السنوات العرشون األخرية زياد ًة يف املهنية واالستثامر يف
كلٍ من حامية األطفال والتعليم يف حاالت الطوارئ .التعليم هو
أحد األقسام التابعة للربامج الحكومية الوطنية – حتى يف سياقات
األزمات – مع أكرب وصول مبارش لألطفال ،عاد ًة عىل الصعيد
الوطني ،وهو يوفر وسيلة مميزة لقطاع حامية األطفال للوصول
محسنة لألطفال والشباب ودعمهم .وإىل جانب ذلك،
إىل رفاهية ّ
غال ًبا ما تدعم برامج حامية الطفل األطفال الذين ال يصلون
متخصصة لألطفال املترضرين ،مام
إىل التعليم ،وتقدم خدمات
ّ
يسمح لهم بالبقاء يف التعليم أو العودة إىل التعلم.
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ال تعترب إجراءات حامية األطفال املركزة واملتخصصة رضورية
لحامية األطفال فحسب ،كام أن برامج التعليم يف حاالت
الطوارئ ليست رضورية لضامن النمو املعريف واالجتامعي
اآلمن لألطفال فحسب ،فكالهام م ًعا يشكالن عنرصين أساسيني
لتعزيز النمو الصحي لألطفال ،واستثام ًرا ها ًما يف رفاهية
املجتمعات املحلية املترضرة واستقرارها .وميكن للقطاعني،
من خالل التعاون يف أوضاع الطوارئ ،زيادة قدرتهم عىل منع
املخاطر واالستجابة الحتياجات حامية األطفال وتعزيز حقوق
األطفال ورفاهيتهم .وكام تذكر املفوضية األوروبية (مكتب
املفوضية األوروبية للمعونة اإلنسانية (:)ECHO)، 2019
توفر تدخالت الحامية والتعليم الدامج الفرص ملنع اآلثار
السلبية لألزمة عىل ال ّرفاه النفيس االجتامعي لألطفال واالستجابة
له .وقد يتيح هذا ،بدوره ،لألطفال االستمرار ببناء املهارات
الالزمة إلقامة عالقات وإمكانيات أساسية والحفاظ عليها وهي
التي ميكن أن تشكل حجر األساس يف الشفاء الفردي والجامعي،
والقدرة عىل التأقلم ،والتامسك االجتامعي.
تركز البحوث التي تم إجراؤها لهذه الورقة عىل الرغبة يف
عمل هذين القطاعني م ًعا بصورة أوثق ،وتقدم أدلة عىل فوائد
العمل عرب القطاعات ،وتحدد بعض املجاالت الواضحة للتعاون
يف وضع الربامج واإلدماج.

التكيز عىل سالمة الطفل ،يف إطار حقوق الطفل ،منظور
إ ّن ّ
بالغ األهمية ميكن من خالله التوصل إىل التعاون الهادف بني
القطاعات .وهو يشجع الجهات للرتكيز عىل تأثري تدخالتهم
عىل رفاهية األطفال عمو ًما والتطلع للعمل عىل نحو شمويل
بدل من التقيد بقطاعات محددة منعزلة .خلصت منظمة
ً
اليونيسف يف مراجعتها الستجابتها إلعصار ماريا ،3إىل أن “األخذ
بنهج متكامل لحقوق األطفال ميكّن وضع برامج أكرث فعالية
من حيث التكلفة تدعم تعزيز شمويل لحقوق األطفال ومتنع
رس ع التعايف يف أوقات الطوارئ( ”.اليونيسف،
اإلزدواج ّية وت ُ َ
)2018
يف حني أن األدلة من غري السياقات اإلنسانية تقرتح وجود قيمة
مضافة ملموسة لوضع الربامج املتكاملة ،إال أن أحد التحديات
الرئيسية لوضع توصيات حاسمة تتعلق بسياقات األزمات هو
العدد املحدود لألبحاث واألدلة املتوفرة .ويف الواقع ،االستثامر
يف البحوث وإنتاج األدلة بحد ذاته أحد التوصيات الرئيسية.
هناك بعض النتائج التي تدعم اإلدماج ،عىل سبيل املثال ،ورد
يف تحليل برنامج لجنة اإلنقاذ الدولية “تعلم القراءة يف فصل
درايس شايف ”Learning to Read in a Healing Classroom
 )(LRHCيف جمهورية الكونغو الدميقراطية( ،آبر وآخرون
 )2017أن “تحسني دعم بيئات املدارس ورعايتها قد يكون
وقابل للتطبيق بالنسبة للجهود املدرسية لتحسني
ً
هدفًا واع ًدا
التعلم يف األوضاع املتأثرة بالنزاعات” .باإلضافة لذلك ،يثبت أو
يقرتح عدد من األوراق التي تم تحليلها يف االستعراض املكتبي
للتعليم يف حاالت الطوارئ وحامية األطفال يف العمل اإلنساين
أدلة تدعم االستنتاجات التالية:
yميكن للربامج الدامجة تحسني رفاه األطفال.
yميكن أن يساعد دمج عنارص حامية األطفال ،مثل الدعم
النفيس واالجتامعي أو التعلم العاطفي واالجتامعي
بوضع برامج التعليم يف تحسني نتائج التعلم.

yيدعم وضع الربامج الدامجة نهج يركز عىل األطفال يف
االستجابة اإلنسانية ويعززه ،وهو ما ميكن أن يحمي من
إغفال األطفال والشباب عند تقديم الخدمات ويزيد تأثري
تدخالت القطاعات املختلفة.
yميكن لوضع برامج التعليم أن يكون “وقائ ًيا” ويساعد يف
التخفيف من بعض مخاطر حامية األطفال
yميكن أن تدعم برامج حامية الطفل األطفال والشباب
للوصول إىل التعليم وميكن أن تقلل من الترسب.
yميكن أن يكون للرتكيز عىل تحسني الحياة يف البيئات
العائلية واالجتامعية أثر إيجايب عىل نتائج التعلم.
yميكن لوضع الربامج الدامجة أن يكون فعالً من حيث
التكلفة ومينع التكرار.
yيتفق اإلدماج مع الجهود الحالية لتحويل تحركات إيصال
املساعدات اإلنسانية ،مبا يف ذلك أساليب العمل الجديدة،
لرتابط التنمية واإلغاثة اإلنسانية وأجندة التوطني.
أشارت العديد من املصادر التي متّت مراجعتها ،وكذلك بعض
املستجيبني للمقابالت ،عىل بعض األمور التحذيرية فيام يخص
الدعوة اىل الدمج بني القطاعني .حيث يخىش بعض املامرسني أن
يؤدي اإلدماج بني القطاعات إىل خسارة التخصص التقني ،ويلزم
أن يكون هناك تأكيد عىل بقاء التخصص يف كل قطاع عىل أنّه
رضوري لتعزيز وضع الربامج الدامجة أو املشرتكة .كام لوحظ
أيضً ا أنه غال ًبا ما يكون هناك اعتقاد سائد بأن املدارس بيئات
واقية باألساس ،لكن قد ال يكون هذا هو الحال دامئًا ،ويف الواقع
قد تكون املدارس مصد ًرا للمخاطر التي تهدد حامية األطفال.
وأخ ًريا ،فإ ّن الربامج الدامجة متا ًما ليست مناسبة يف جميع
الظروف ،وتعتمد عىل السياق ،السيام القدرات واالسرتاتيجيات
املحلية والوطنية ،وخطط االستجابة/الخطط الوطنية ،وقدرات
الوكاالت املستجيبة .يف هذه الحاالت ،ميكن اعتامد وضع الربامج
املشرتكة أو حتى مشاركة موقع الربامج.

 3كان إعصار ماريا إعصا ًرا من الفئة الخامسة دمر دومينيكا وسانت كروز وبورتوريكو يف أيلول/سبتمرب 2017
9

 .7النتائج :التحديات والفرص
تظهر نتائج االستعراض املكتبي واملقابالت التي عقدت مع مقدمي املعلومات ال ّرئيسني بعض التحديات الرئيسية التي ال تزال تعرقل التعاون بني
القطاعات ،كام تطرح طرقًا ملواجهة هذه التحديات.
الفرص

التحديات

االنعزال :أفادت غالبية املستجيبني بأن
التحدي ال ّرئيس الذي يواجه عملية إدماج
التعليم يف حاالت الطوارئ وحامية األطفال
يف العمل اإلنساين هو االنعزال املتأصل يف
الهيكلية الحالية للعمل اإلنساين ،بداي ًة
من تقسيم االستجابات إىل قطاعات ،مبا
يف ذلك نظام املجموعات من خالل هياكل
املنظامت غري الحكومية واألمم املتحدة،
وصولً إىل مصادر متويل املانحني ووزارات
الحكومة الوطنية.
املانحون :يُنظَر إىل املانحني عىل أن لهم
حاسم يف دعم وضع الربامج الدامجة
دو ًرا
ً
وتشجيعها وينبغي عليهم دفع اإلدماج
وإنتاج األدلة ،رمبا من خالل مخططات
تجريبية يف البداية.
التمويل :أكد املستجيبون عىل وجود
فجوة يف التمويل يف كال القطاعني ،وهذا
يعني عدم وجود املال الكايف لتحقيق
وضع الربامج الفعالة عىل نطاق واسع،
ناهيك عن وضع الربامج الدامجة والشاملة.
هناك أيضً ا تحديات تواجه العمل املشرتك
بني القطاعني تتعلق باختالف التكاليف
لكل طفل .تستهدف حامية األطفال
الفرد عمو ًما يف حني أن التعليم يف حاالت
الطوارئ خدمة شمولية أكرث.
األدلة :نحتاج إىل مزيد من األدلة إلثبات
القيمة املضافة لوضع الربامج املتكاملة أو
فعاليتها يف سياق األزمة لدعم االستيعاب.
بناء القدرات :مبادرات بناء القدرات
املشرتكة بني القطاعات محدودة ويجب
إعطاء األولوية لها كجزء من أي اسرتاتيجية
تهدف إىل التقريب بني القطاعات.
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اإلرشاد عىل املستوى امليداين :هناك حاجة واضحة لإلرشاد عىل املستوى
امليداين يف التعاون بني القطاعات :مصدر عميل وسهل االستخدام ميكن
للمامرسني الوصول إليه ،وتصفحه ،واستخدامه بسهولة.
املؤرشات – إطار النتائج املشرتكة :يعترب وضع إطار عمل للنتائج املشرتكة
أساس نجاح التعاون بني القطاعات .ستمكّن النتائج التي يتم مشاركتها مع
التّخطيط املشرتك للمرشوع ،مام يدعم اإلدماج بداي ًة من املستوى امليداين حتى
وضع االسرتاتيجية .يجب أن يرتكز ذلك عىل حقوق الطفل وأن يستند إىل
املعايري الدنيا لحامية الطفل يف العمل اإلنساين والحد األدىن ملعايري التعليم
للشبكة املشرتكة لوكاالت التعليم يف حاالت الطوارئ وأطر املؤرشات املصاحبة.
تعاون التحالف وشبكة اآليني :ذكر العديد من املستجيبني أنه يجب عىل
شبكة اآليني والتحالف العمل م ًعا عىل نحو أوثق بوجه عام وأنه يجب عىل
مساحات الشبكات التي تعمل يف مرشوعات متشابهة االجتامع بانتظام لضامن
اإلسناد الرتافقي بني عملها ،باإلضافة إىل توفري التعلم املشرتك بني القطاعات
ودعم األقران.
إرشاد املانحني :إرشاد املانحني حول ماهية الربامج الدامجة وعالية الجودة
التي يجب تطويرها .كام ذكر املستجيبون أن املانحني يف وضع مثايل ليكونوا
القوة الدافعة وراء تعزيز اإلدماج وتعميمه.

تنقيح الحد األدىن ملعايري ( )MSالشبكة املشرتكة لوكاالت التعليم يف
حاالت الطوارئ :يجب اإلشارة لحامية األطفال وإدراجها بصورة أوثق بكثري
يف الحد األدىن ملعايري الشبكة املشرتكة لوكاالت التعليم يف حاالت الطوارئ؛ إذ
سيكون لذلك أثر كبري عىل إدماج حامية األطفال يف التعليم يف حاالت الطوارئ
بني املامرسني .شبكة اآليني واملعايري الدنيا لحامية الطفل يف العمل اإلنساين
كالهام عضو يف رشاكات املعايري اإلنسانية وينبغي عليهام االستمرار يف التعاون
من خالل هذا املحفل وما بعده أثناء عملية تنقيح الحد األدىن ملعايري الشبكة
املشرتكة لوكاالت التعليم يف حاالت الطوارئ.

تعزيز النظام :ينبغي أن يكون العمل املشرتك بني القطاعات بشأن تعزيز
النظام الرتكيز الرئييس للتعاون؛ نظ ًرا للدور املركزي املتزايد الذي ستضطلع به
الحكومات الوطنية يف االستجابات اإلنسانية .التنسيق الوثيق عرب “الرابطة” مع
الجهات املعنية بالتنمية أمر رضوري لضامن االستدامة والتأثري طويل األجل.
الرتكيز عىل الطفل/الرفاهية :مركزية العمل من منظور الرفاهية ،مع الرتكيز
عىل التنمية الصحية ،هي مفتاح املامرسة الدامجة ويعتربه الفريق االستشاري
لحامية األطفال يف العمل اإلنساين وكذلك شبكة اآليني والتحالف أم ًرا رضوريًا.

فرص التعاون

يتكفل كل من التحالف واآليني املسؤولية عن تيسري العمليات؛ وذلك لالتفاق عىل معايري تشغيلية معرتف بها عامل ًيا يف
مجال كل منهام ،باإلضافة إىل إقامة شبكات عاملية من الجهات :املعايري الدنيا لحامية الطفل يف العمل اإلنساين ()CPMS
والحد األدىن ملعايري التعليم للشبكة املشرتكة لوكاالت التعليم يف حاالت الطوارئ :الجهوزية واالستجابة والتعايف (.)INEE MS
توفر هذه املعايري مجتمعة األساس لالستجابة اإلنسانية القامئة عىل الحقوق ،والتي تركز عىل األطفال ،ويستخدمها املامرسون
عىل نطاق واسع حول العامل ،مبا يف ذلك املانحني ،والوزارات الحكومية ،وغري ذلك من السلطات ،ووكاالت األمم املتحدة،
واملنظامت غري الحكومية املحلية والدولية .كلتا الشبكينت ،اآليني والتحالف ،عضو رئييس يف رشاكة املعايري اإلنسانية ()HSP
ملرشوع اسفري .والهدف من الرشاكة هو تحسني جودة العمل اإلنساين ،واملساءلة عنه يف جميع القطاعات وتعزيز نهج منسق
لدعم املستخدمني يف تطبيق املعايري.
تشرتك مجموعتا املعايري يف األسس املشرتكة يف النهج القائم عىل الحقوق وامليثاق اإلنساين ،كام تتداخل أيضً ا يف األطر
املفاهيمية الخاصة بكل منهام ،ال سيام يف مبدأ االستدامة والتطور يف املعايري الدنيا لحامية الطفل يف العمل اإلنساين ونطاق
الوصول والبيئة التعليمية من الحد األدىن ملعايري التعليم للشبكة املشرتكة لوكاالت التعليم يف حاالت الطوارئ ،ومع هذا
تنقسم هذه املعايري إىل معايري أكرث تحدي ًدا تشجع العمل عرب القطاعات وتالحظ الرتابط بني هذين القطاعني .يتضح ذلك
بوضوح يف املعيار  23من أحدث إصدار من املعايري الدنيا لحامية الطفل يف العمل اإلنساين:
هناك العديد من الروابط الطبيعية بني حامية األطفال والتعليم .واالفتقار إىل الوصول إىل التعليم له آثار سلبية
مبارشة عىل رفاهية األطفال ومنوهم .ميكن أن يواجه األطفال خارج املدرسة مخاطر أكرب تهدد حاميتهم .ميكن أن متنع
املخاوف املتعلقة بالحامية األطفال من الوصول إىل التعليم أو قد تقلل من النتائج التعليمية.
(التحالف)2019 ،
يشمل الحد األدىن ملعايري التعليم للشبكة املشرتكة لوكاالت التعليم يف حاالت الطوارئ املعيار الثاين :الحامية والرفاهية
يف نطاق الوصول للبيئة التعليمية والذي يهدف إىل ضامن أ ّن بيئات التّعلّم يجب أن تكون آمنة وسليمة وتشجع الحامية
والرفاهية النفسية االجتامعية للمتعلمني واملعلمني وغريهم من الهيئة التعليمية”( .شبكة اآليني)2010 ،
بال ّنظر إىل املحتوى الوارد يف املعايري ذات الصلة من الحد األدىن للمعايري ميكن تحديد توافق لآلراء يف األنشطة املتداخلة
وتركيز العمل عرب القطاعات .تتألف األنشطة الواردة يف الرسم التخطيطي من مجموعتي املعايري لتوضيح هذه الطرق
املشرتكة بصورة أفضل:
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البيئة التعليمية اآلمنة وطرق الوصول

ح

ال

البيئات التعليمية خالية من أي احتالل وهجوم عسكريني
أنشطة إدارة مخاطر الكوارث والحد منها
آليات اإلبالغ ورد الفعل تجاه مواضيع الحامية
تطوير مناهج تدريب املعلمني تدعم البيئات التعليمية الواقية
والشاملة واملراعية العتبارات الجنسني
مسارات اإلحالة متعددة القطاعات
الوصول والدمج وعدم التمييز – مع إشارة محددة إىل األطفال
ذوي اإلعاقة

يف

رفاهية املعلمني

ت
ال

ط
وا

دعم اآلباء ومقدمي الرعاية

ئ
ر

املشاركة املجتمعية

حاال

مشاركة األطفال
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الرفاهية النفسية واالجتامعية – اإلسعافات األولية النفسية
والدعم النفيس االجتامعي والتعلم العاطفي واالجتامعي
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البيئة التعليمية الداعمة واالنضباط اإليجايب

أساسا واض ًحا لوضع إطار يدعم وضع الربامج
يوفر هذا التقارب
ً
الدامجة واملنهجية التي ميكن أن تقوم عىل استخدام املامرسات الجيدة
من امليدان.

الديناميكيتني (حامية الطفل يف العمل اإلنساين التعليم يف حاالت
الطوارئ والتعليم يف حاالت الطوارئ حامية الطفل يف العمل اإلنساين)
من خالل دراسة النتائج والنهوج املختلفة من امليدان وتكييفها.

تركز األنشطة املوضحة هنا عىل دمج حامية األطفال أثناء تصميم
ووضع برامج التعليم .تسلط آراء املامرسني الضوء عىل أن هذا النهج
قد حاز عىل اهتامم العديد من املنظامت غري الحكومية ووكاالت األمم
املتحدة واملانحني عىل الرغم من االختالفات يف طرق التنفيذ .وهو
عتب اآلن جز ًءا من برامج التعليم الجيد التي تشمل التدريب عىل
يُ َ
حامية املعلمني ،ومكونات الدعم النفيس االجتامعي/التعلم العاطفي
واالجتامعي للمتعلمني ،وضامن أن تكون املباين آمنة وسهلة الوصول
لها .والواقع أن العديد من مامريس التعليم يفكرون بالفعل يف املخاطر
والنتائج املرتتبة عىل حامية األطفال ويخططون لها ،لكن الفجوات
الكبرية تظل قامئة .يجب أن تدعم أبعاد التعزيز املتبادل هذه النتائج
وأن تدعم مامريس حامية األطفال للتفكري والتخطيط بصورة أكرث
منهجية حول الوصول والنتائج املتعلقة بالتعلم .ميكن تزيني ودعم كلتا

وأشار االستعراض املكتبي إىل توافق واضح يف اآلراء بني عدد من املوارد
فيام يتعلق مبا ينبغي إدراجه يف العنارص األساسية لوضع الربامج
الدامجة .تختلف النهوج اعتام ًدا عىل ما إذا كان التعليم أو حامية
األطفال يشكل الرتكيز األسايس لوضع الربامج.

إدماج حماية األطفال يف التعليم

“ينبغي أن تكون حامية األطفال جز ًءا ال يتجزأ من جميع أنشطة التعليم يف حاالت الطوارئ ،وينبغي
أن تكون معيا ًرا أساس ًيا يف موافقة العاملني باملنظامت غري الحكومية والحكومات املضيفة واملانحني
عىل برنامج ما”
 (نيقوالي وتريبلهورن)2003 ،وترد أدناه تفاصيل مكونات الربامج الدامجة املوىص بها .الحظ أن
إيصال بعض املكونات قد يندرج تحت املجال التقني لـلتعليم يف
حاالت الطوارئ أو حامية األطفال ويتطلب متخصصني مدربني للتنفيذ.
ومع ذلك ،ينبغي أن يكون التنفيذ عمو ًما مس ًعى تعاون ًيا ،يعتمد عىل
تخصصات كل قطاع لضامن اإليصال العايل الجودة والفعال:
yالرفاهية النفسية واالجتامعية
•تدخالت الصحة العقلية والدعم النفيس االجتامعي(  (�MH
 )PSSاملنظمة وغري املنظمة لألطفال واملراهقني و/أو
مقدمي الرعاية – مبا يف ذلك الربامج املستدامة أو القامئة
عىل املناهج الدراسية أو األنشطة الرتفيهية الخاضعة
لإلرشاف.
•توفري التعلم العاطفي واالجتامعي ()SEL
•اإلسعافات األولية النفسية ()PFA
•(الحظ أن الصحة العقلية والدعم النفيس االجتامعي
واإلسعافات األولية النفسية تتطلب فريق عمل متخصص يف
حامية األطفال ومدربني تدري ًبا جي ًدا).
yمسار اإلحالة متعددة القطاعات :إحالة األطفال املعرضني للخطر
أو الناجني من شواغل حامية األطفال إىل خدمات متخصصة
أخرى (مثل ،إدارة الحاالت وتقديم املشورة) .وميكن تقديم
ذلك يف املوقع أو من خالل موقع آخر/جهة أخرى .إذا كانت
إدارة الحاالت يف املوقع ،فيجب تعيني مرشدين أو أخصائيني
اجتامعيني لكل مركز ،كام يجب أن تتضمن مساحات عمل رسية
وتخزين ملفات الحاالت.
yتوعية املجتمع املحيل ،مثل دعم نهج حامية األطفال عىل
مستوى املجتمع املحيل وزيادة الوعي بحامية األطفال والتوعية
باألخطار واملخاطر.
yبرامج دعم مقدمي الرعاية ،مبا يف ذلك برامج الرتبية اإليجابية
القامئة عىل املناهج الدراسية ،والصحة العقلية والدعم النفيس
االجتامعي ،وحامية األطفال ،والتدريب عىل الحامية وتأمني
السالمة.
4

13

آلية الرصد واإلبالغ عن االنتهاكات الجسيمة ضد األطفال يف حاالت النزاع املسلح

yرسائل حامية األطفال داخل الفصول الدراسية ،مبا يف ذلك
فهم حامية األطفال وكيفية تصعيد املخاوف ،ومنع االستغالل،
االنفصال واالتجار ،والحامية من االستغالل واالعتداء الجنيس
( ،)PSEAوالحد من خطر الكوارث ( ،)DRRمثل التوعية
مبخاطر األلغام.
yالتعليم املراعي لظروف النزاع والتعليم من أجل السالم :العمل
مع الجهات املعنية بحامية األطفال للنظر يف كيفية حد برامج
التعليم من التوترات وزيادة التامسك املجتمعي.
yمناهج تدريب املعلمني التي تدعم بيئات تعلم أكرث حامية،
مثل تدريب املعلمني عىل الحامية وتأمني السالمة لألطفال وعدم
التمييز ،والنهج والطرق املراعية العتبارات الجنسني ،وخلق
بيئات تعلم إيجابية وانضباط إيجايب.
yآليات اإلبالغ ورد الفعل تجاه قضايا تتعلق بحامية سالمة
األطفال.
yالبيئة اآلمنة للتعلم وطرق الوصول :أن تكون املدارس خالية
من املخاطر وتشجع عىل التعلم .أن يشعر الطالب باألمان عند
ذهابهم للمدرسة وأثناء العودة .تربز مخاطر حامية األطفال يف
الجهوزية للكوارث والتخطيط للطوارئ.
yاالعرتاف برفاهية املعلمني وتشجيعها ودعمها من خالل
مامرسات التوظيف ،وشبكات الدعم ،والتدريب عىل الرعاية
الذاتية (مبا يف ذلك الدعم النفيس االجتامعي).
yالبيئات التعلمية خالية من أي احتالل وهجوم عسكريني .ميكن
دعم ذلك من خالل املفاوضات املجتمعية ويتم اإلبالغ عنه من
خالل آلية الرصد واإلبالغ( 4أو آليات أخرى ذات صلة حسب
السياق) .حامية األطفال من التجنيد يف الجامعات املسلحة.
yشمول إمكانية الوصول وعدم التمييز ،وضامن املباين املدرسية،
وااللتحاق باملدارس والوصول لجميع األطفال بغض النظر عن
قدرتهم ،أو عرقهم أو نوعهم االجتامعي ،أو هويتهم الجنسية،
أو أي سامت أخرى.

إدماج التعليم يف حماية األطفال

ميكن للوكاالت تحسني الوصول إىل التعليم من خالل معالجة العوامل
الخارجية ومخاطر الحامية يف حياة األطفال .ميكن ملامريس حامية األطفال
ضامن ذلك من خالل الربامج املستهدفة وآليات اإلحالة (يف التعليم
والخدمات األخرى) والعمل بصورة وثيقة مع مقدمي التعليم .يتضمن
تركيز هذه التدخالت التصدي لآليت:
yعاملة األطفال – دعم األطفال وأرسهم حتى يتمكنوا من مغادرة
مكان العمل وااللتحاق بالتعليم.
yاملامرسات التقليدية الضارة – إن منع زواج األطفال ،وتشويه
األعضاء التناسلية األنثوية ،والعنف القائم عىل النوع االجتامعي،
والتمييز وعدم املساواة الجندرية بني األطفال ،ال سيام الفتيات،
ميكن أن يسمح بحضور التعليم الذي يتم توفريه.
yمشكالت الدمج يف املدارس واإلقصاء – الحواجز اللغوية ،والفوارق
الثقافية ،والتمييز ،والتحديات التي تواجه الوصول إىل املدارس.
yاألطفال املعرضون لخطر الترسب من املدرسة – التحديد بني
القطاعات ،والدعم ،واإلحاالت إىل خدمات الدعم اإلضافية.
yاألطفال خارج املدرسة ملدة طويلة – دعم الوصول إىل التعليم
البديل وغري النظامي/الرسمي وتوفريه ،مبا يف ذلك وضع الربامج
املتسارعة وبرامج اللحاق بالربامج األساسية.

yالرعاية النفسية واالجتامعية – ضامن توفري برامج مناسبة للدعم
النفيس االجتامعي ،مبا يف ذلك الرتكيز عىل املستوى الثالث :الدعم
امل ُركّز وغري املتخصص.
yالصحة واإلعاقة – اتباع نهج متعدد القطاعات لدعم األطفال
ذوي اإلعاقة أو ممن لديهم ظروف صحية أساسية للوصول إىل
الخدمات التعليمية املناسبة.
yنقص التوثيق – املنارصة املشرتكة بني التعليم يف حاالت الطوارئ
وحامية األطفال يف العمل اإلنساين ،والسلطات املحلية ،ومقدمي
التعليم إلتاحة املرونة يف التوثيق الالزم للوصول إىل التعليم عىل
املستوى املناسب ،ال سيام لألطفال املهجرين أو املهاجرين أو
فضل عن التصديق املعرتف به لفرص التعلم البديلة.
الالجئنيً ،
yالحامية االجتامعية – التصدي للفقر بوصفه حاج ًزا أمام الوصول
والحضور من خالل التحويالت النقدية املستهدفة أو املرشوطة
ومنارصة الوصول إىل شبكات األمان االجتامعي لألطفال واألرس
املتأثرة باألزمات.
yاملجتمعات املحلية وطرق الوصول اآلمنة – العمل مع املجتمعات
املحلية لجعل طرق الذهاب إىل املدرسة والعودة منها آمنة
لألطفال والشباب.

العمل التعاوني

ميكن لكال القطاعني تنفيذ بعض األنشطة لدعم التضمني املنهجي لإلدماج
والتعاون:
yالتنسيق :التعاون من خالل املجموعات وآليات التنسيق األخرى،
مبا يف ذلك يف سياقات الالجئني
yتعبئة املوارد
yوضع نتائج مشرتكة يف خطط االستجابة اإلنسانية
yالتقييم والرصد واإلبالغ املشرتك
yأنشطة التوعية واإلعالم
yاملنارصة
yبناء القدرات ومشاركة القدرات
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تم اإلقرار بالعديد من هذه النقاط حول العمل التعاوين وتوضيحها يف
إطار التعاون يف تنسيق التعليم يف حاالت الطوارئ وحامية األطفال الذي
تم إطالقه مؤخ ًرا ،وهو مبادرة مشرتكة بني مجموعة التعليم العاملية
( )GECوجهة االختصاص املتعلقة بحامية الطفل ( .)CPAoRيدعم
اإلطار التعاون املتامسك واملتوقع من خالل دورة الربنامج اإلنساين
( )HPCلتحقيق استجابات إنسانية فعالة ومؤثرة وخاضعة للمساءلة
يف أوضاع املجموعات .وهو يستند إىل املامرسات الواعدة التي يقوم بها
أعضاء املجموعات من أكرث من  20سياق .وحزمة وإطار عمل تعاون
التعليم يف حاالت الطوارئ وحامية األطفال يف التنسيق موجهان يف املقام
األول ملنسقي املجموعات وموظفي إدارة املعلومات .تعمل شبكة اآليني
وتحالف حامية األطفال عىل نحو وثيق مع مجموعة التعليم العاملية
ومجال مسؤولية حامية األطفال لضامن أن يكون هناك مرجع ألي
منتجات وقراءتها عرب هذا اإلطار والعكس.

 .8االستنتاج

هناك فوائد واضحة وقيمة مضافة للتعاون يف مجايل حامية األطفال
والتعليم يف حاالت الطوارئ وامليض قد ًما نحو وضع برامج دامجة عند
الحاجة .مل تكن الفوائد لألطفال املتأثرين والشباب الذين سيشعرون
بتحسن يف مستوى الرفاهية وفرص التعلم فحسب ،بل أيضً ا ملقدمي
الخدمات الذين سيشعرون بتحسن يف تقديم الخدمات وتوفري التكاليف
وزيادة التأثري .يجب عىل املانحني ،والوكاالت متعددة األطراف ،واملنظامت
غري الحكومية ،والحكومات الوطنية تصميم برامج مشرتكة ودامجة
ودعمها ومتويلها يف سياقات األزمات والتعاون بني القطاعات املختلفة
لزيادة التأثري عىل األطفال والشباب.
يظهر البحث حسن النية لدى كال القطاعني والرغبة يف امليض قد ًما بتعاون
أكرب ميكن االستفادة منه .ومع ذلك يوجد عدد محدود من األوراق التي
تظهر فعالية برامج التعاون (املشرتكة أو الدامجة) ال سيام يف حالة
األزمات .يُ َحث املانحون عىل االستثامر يف بحوث هادفة وطويلة األمد
تبحث التأثري عىل رفاهية الطفل ونتائج التعليم ،وكذلك التأثري التنظيمي
والكفاءة التنظيمية.
غال ًبا ما يكون هناك افرتاض بأن التعليم يوفر الحامية بطبيعته يف حني أن
املدارس واملؤسسات األخرى قد تكون األماكن التي يحدث فيها االعتداء
وتزيد فيها مخاطر حامية األطفال .ميكن أن يساعد التعاون عرب القطاعات
املختلفة يف التصدي لذلك ،بد ًءا من وضع السياسات الوطنية وتنفيذها
وصولً إىل وضع الربامج عىل مستوى املدارس.
تنص الركيزة  4من ركائز املعايري الدنيا لحامية الطفل يف العمل اإلنساين
– املعيار  23بوضوح عىل مبادئ إدماج حامية األطفال يف التعليم،
وتويص هذه الورقة بتأسيس تصميم أي تدخالت عىل توليفة هذه
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املبادئ التوجيهية عىل النحو املفصل أعاله .وهناك حاجة ألن تتضمن أي
مجموعة من املبادئ التوجيهية املنظمة دعم مامريس حامية األطفال يف
العمل اإلنساين للربط بني وضع الربامج املتخصصة وتحسني الوصول إىل
التعليم واالستمرار فيه .أوضح البحث الحاجة املاسة إلطار تنفيذي أو
مجموعة أدوات عىل املستوى امليداين للمامرسني لتشجيع العمل التعاوين
وتأطريه ودعمه.
وميكن أن توفر شبكة اآليني والتحالف قيمة مضافة وتأثري بوضع إطار
تعاوين أو مجموعة أدوات .ويجب أن يستند هذا املصدر بشدة إىل
حقوق األطفال وحصولهم عىل الرفاهية والرتكيز عىل التنمية الصحية.
وهناك حاجة إليجاد توافق يف اآلراء حول املكونات ،عىل النحو املوضح يف
هذه الورقة ،وسيستفيد أي منتج من مجموعة من التعريفات ذات الصلة
املتفق عليها ،ونظرية التغيري وإطار املؤرشات.
ويجب عىل شبكة اآليني والتحالف التأكد من أن املصادر التي ينتجانها
أثناء امليض قد ًما ،مبا يف ذلك أي تنقيح للحد األدىن من املعايري ذات
الصلة ،تتضمن إشارات إىل القطاعات األخرى حسب الحاجة ،وبذلك تعزز
مفهوم العمل التعاوين ومامرسته.
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املرفق  :1مقابالت مقدمي املعلومات الرئيسيين

مقابالت مقدمي املعلومات الرئيسيين
التعاون عبر حماية األطفال والتعليم يف حاالت الطوارئ
املقدمة

تلخص هذه الورقة مقابالت مقدمي املعلومات ال ّرئيسني التي أُجريت كبحث أساس ملرشوع التعليم يف حاالت الطوارئ وحامية األطفال
يف العمل اإلنساين ،وهو تعاون بني الشبكة املشرتكة لوكاالت التعليم يف حاالت الطوارئ (اآليني) وتحالف حامية الطفل يف العمل اإلنساين
(التحالف) .تم االسرتشاد بهذا البحث يف تحديد اتجاه املرشوع وتطوير املوارد املرتبطة به .ولهذا يتم الرجوع إىل النتائج ال ّرئيسة وتوسيعها يف
ورقة موقف مرشوع التعليم يف حاالت الطوارئ وحامية األطفال يف العمل اإلنساين.
املعلومات األساسية

تم إجراء ثالثة وأربعني مقابلة مع مقدمي املعلومات ال ّرئيسني يف الفرتة من آذار/مارس إىل حزيران/يونيو  2020مع مستجيبني من املنظامت
غري الحكومية الدولية والوطنية ،ووكاالت األمم املتحدة ،واملانحني ،والجهات األكادميية.
تتلخص املعلومات األساسية عن املستجيبني ومواقعهم يف الرسوم البيانية أدناه ،وقد متت االستعانة بالغالبية من الشبكات وكانوا موجودين
كل من شبكة اآليني والتحالف واملناقشات املتعمقة مع املنسقني وامليرسين
يف الشامل/املقر ال ّرئيس ،مام يعكس طبيعة املرشوع الذي يضم ً
يف مساحات شبكية متعددة .كان متثيل املنظامت غري الحكومية والجهات املانحة واالستشاريني أفضل من املراكز عىل املستوى اإلقليمي أو
امليداين .
املعلومات األساسية

%14

املوقع

%19

املنظامت غري الحكومية

املقر الرئييس

%14

اإلقليمي

الشبكات
األمم املتحدة

%23

املانحون
%37
%7

املجال

%21
%65

املستشارون/الباحثون

تم تصميم املقابالت لدعم خطوط التقيص يف هذه الورقة ،وكذلك لتشكيل اتجاه مرشوع التعليم يف حاالت الطوارئ وحامية األطفال يف العمل اإلنساين.
طُلِب من املستجيبني تحديد ما ييل:
1.العمل التنظيمي الحايل املتعلق باإلدماج
2.التحديات الرئيسية التي تواجه اإلدماج
3.الفجوات
4.ما الذي يجب أن يركز عليه املرشوع؟ (الفرص والحلول)
5.الدعم التنظيمي
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النتائج الرئيسية
التحديات

الفرص

االنعزال :أفادت غالبية املستجيبني بأن التحدي
الرئيس الذي يواجه عملية إدماج التعليم يف
حاالت الطوارئ وحامية األطفال يف العمل
اإلنساين هو االنعزال املتأصل يف الهيكلية الحالية
للعمل اإلنساين ،بداي ًة من تقسيم االستجابات إىل
قطاعات ،مبا يف ذلك نظام املجموعات من خالل
هياكل املنظامت غري الحكومية واألمم املتحدة،
وصولً إىل مصادر متويل املانحني ووزارات
الحكومة الوطنية.

اإلرشاد عىل املستوى امليداين :كان هناك توافق واضح يف
اآلراء بني املستجيبني عىل أن تركيز مرشوع التعليم يف حاالت
الطوارئ وحامية األطفال يف العمل اإلنساين يجب أن يكون
اإلرشاد عىل املستوى امليداين .مصدر عميل وسهل االستخدام
ميكن للمامرسني الوصول إليه ،وتصفحه ،واستخدامه بسهولة.

املانحون :للامنحني دور حاسم يف دعم وضع
الربامج ودامجة وتشجيعها وينبغي عليهم دفع
اإلدماج وإنتاج األدلة ،رمبا من خالل مخططات
تجريبية يف البداية.
التمويل :أكد املستجيبون عىل وجود فجوة يف
التمويل يف كال القطاعني ،وهذا يعني عدم وجود
املال الكايف لتحقيق وضع الربامج الفعالة عىل
نطاق واسع ،ناهيك عن وضع الربامج ال ّدامجة
والشاملة.
األدلة :هناك فجوات يف األدلة عىل القيمة
املضافة أو فعالية وضع برامج اإلدماج مام يؤثر
عىل االستيعاب
بناء القدرات :يجب إعطاء األولوية لتطوير
املزيد من مبادرات بناء القدرات عرب القطاعات
كجزء من أي اسرتاتيجية تهدف إىل التقريب بني
القطاعات.

املؤرشات – إطار النتائج املشرتكة :وضع إطار عمل للنتائج
املشرتكة أساس نجاح املرشوع .ستمكّن النتائج التي يتم
مشاركتها التخطيط املشرتك للمرشوع ،مام يدعم اإلدماج بداي ًة
من املستوى امليداين حتى وضع االسرتاتيجية.
إدماج التحالف-شبكة اآليني :ذكر العديد من املستجيبني أنه
يجب عىل شبكة اآليني والتحالف العمل م ًعا عىل نحو أوثق
بوجه عام وأنه يجب عىل مساحات الشبكات التي تعمل يف
مرشوعات متشابهة االجتامع بانتظام لضامن اإلسناد الرتافقي
بني عملها ،باإلضافة إىل توفري التعلم املشرتك بني القطاعات
ودعم األقران والنظراء.
إرشاد املانحني :سيكون من املفيد إرشادات املانحني حول
ماهية الربامج الدامجة ذات الجودة العالية التي يجب
تطويرها .رأى مستجيبون آخرون أن املانحني يجب أن يكونوا
القوة الدافعة وراء تعزيز الدمج بني القطاعني.

مراجعة الحد األدىن ملعايري الشبكة املشرتكة لوكاالت
التعليم يف حاالت الطوارئ :يجب اإلشارة لحامية األطفال

وإدماجها بصورة أوثق بكثري يف الحد األدىن ملعايري الشبكة
املشرتكة لوكاالت التعليم يف حاالت الطوارئ؛ إذ سيكون لهذا أثر
كبري عىل إدماج حامية األطفال يف التعليم يف حاالت الطوارئ
بني املامرسني.
رئيسا من
تعزيز النظام :ينبغي أن يكون تعزيز النظام مكونًا ً
مكونات املرشوع؛ نظ ًرا للدور املركزي املتزايد الذي ستضطلع به
الحكومات الوطنية يف االستجابات اإلنسانية.
ُعتب مركزية العمل من منظور
الرتكيز عىل الطفل/الرفاهية :ت َ
الرفاهية مفتاح املامرسة الدامجة ويعتربها الفريق االستشاري
وكذلك شبكة اآليني والتحالف أم ًرا رضوريًا.

النتائج التفصيلية
تتضح النتائج ال ّرئيسة هنا من حيث التحديات والفجوات (مجمعة م ًعا) وتركيز املرشوع .تحدث املستجيبون بحرية ومل يتم توجيههم من حيث
أولوياتهم ،وتم تجميع الردود يف فئات موجزة ،وتم تسجيل النقاط الرئيسية للمالحظات.
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التحديات والفجوات
التنسيق
مدارس أكرث أمانًا
بناء القدرات
األدلة
التمويل
املانحون
الحاجة إىل امليض قد ًما فيام يخص األماكن
الصديقة لألطفال ()CFS
االنعزال (هيكلية العمل اإلنساين)
% 0.0

% 10.0

% 20.0

% 30.0

% 40.0
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% 70.0

يلخص الرسم البياين ،بالنسبة املئوية ،ما رأى املستجيبون أنه ميثل التحديات أو العوائق ال ّرئيسة التي تعيق اندماج التعليم يف حاالت الطوارئ وحامية
األطفال يف العمل اإلنساين.
االنعزال

أفادت غالبية املستجيبني بأن التحدي ال ّرئيس الذي يواجه عملية إدماج التعليم يف حاالت الطوارئ وحامية األطفال يف العمل اإلنساين هو
االنعزال املتأصل يف الهيكلية الحالية للعمل اإلنساين ،بداي ًة من تقسيم االستجابات إىل قطاعات ،مبا يف ذلك نظام املجموعات ،من خالل هياكل
املنظامت غري الحكومية واألمم املتحدة وصولً إىل مصادر متويل املانحني ووزارات الحكومة الوطنية.
yتعزز عملية خطة االستجابة اإلنسانية ( ،)HRPيف العديد من السياقات ،التقسيم بني القطاعات وال تشجع التعاون (هناك استثناءات
ملحوظة لهذا :تم إحراز تقدم من جانب مجال مسؤولية حامية األطفال يف اكتساب مؤرشات وضع الربامج الدامجة يف خطة االستجابة
اإلنسانية).
yيجب أن يكون هناك تعاون داخل األنظمة الوطنية من أجل استدامة أي تدخالت دامجة وشاملة للجميع .تركز وزارة التعليم ،يف كثري
من الحاالت ،بدرجة كبرية عىل تقديم املناهج وليس عىل حامية األطفال .هناك حاجة إىل دعم الدمج عرب الدوائر الحكومية.
yيستمر االنعزال حتى املستوى امليداين ،مع تبني موقف “ال يعنيني ذلك” ،والحواجز التاريخية/الثقافية القامئة بني القطاعات – عىل
سبيل املثال ،دور املعلمني ووظائفهم ووضعهم يف بعض املجتمعات.
قدما فيما يخص األماكن الصديقة لألطفال ()CFS
الحاجة إلى املضي ً

أبرز املستجيبون أن هناك التزا ًما يف العديد من االستجابات اإلنسانية بإنشاء أماكن صديقة لألطفال والحفاظ عليها .وعىل الرغم من أنها جزء
أساس من استجابة املرحلة األوىل يف بعض السياقات وتوفر الحامية الجسدية والنفسية االجتامعية لألطفال التي هم يف أمس الحاجة إليها،
إال إنها ال تدعم دامئًا التطور التعليمي لألطفال والشباب ،ويف بعض الحاالت يكون للمساحات الصديقة لألطفال ذاتها تأثري ضعيف عىل نتائج
الحامية لفئات عمرية معينة .يتمثل القلق الرئييس يف أن إنشاء املساحات الصديقة لألطفال يصبح يف كثري من الحاالت هدفًا يف حد ذاته.
yينتقص متويل األماكن الصديقة لألطفال من إدارة الحالة ووضع برامج حامية الطفل األخرى – غالبًا ضد أولويات املجموعة.

yيجب أن تتضمن األماكن الصديقة لألطفال نتائج أكرث وضو ًحا ،مبا يف ذلك نتائج التعلم العاطفي واالجتامعي ،وكذلك نتائج التعليم أثناء
تنظيم.
استجابة املرحلة األوىل ،وأيضً ا طرقاً وسبالً أكرث
ً
yهناك ٍ
تحد عندما تتنافس األماكن الصديقة لألطفال مع توفري التعليم ،فعىل سبيل املثال ،يكون تقديم أنشطة ترفيهية أكرث جاذبية
لألطفال من تعلم الرياضيات.
yكانت هناك رغبة يف رؤية األماكن الصديقة لألطفال التي يتم إنشاؤها يف املراحل األوىل من االستجابة تتحرك برسعة لدمج املحتوى
االجتامعي النفيس أو التعليمي املنظم ،سواء كان نظام ًيا أم غري نظامي.
19

املانحون

حاسم يف دعم وضع الربامج آللية وتشجيعها وينبغي عليهم دفع عجلة الدمج واملساهمة يف تحقيق
كان يُنظَر إىل املانحني عىل أن لهم دو ًرا
ً
املخرجات املرتكزة عىل األدلة ،رمبا من خالل مخططات تجريبية يف البداية.
yكان هناك شعور بأن العديد من املانحني معزولون يف الوقت الحايل ،مام أدى إىل تعزيز االنقسام بني القطاعات.
yإذا حدد املانحون مطلبًا لعملية وضع الربامج الدامجة بشكل كامل ،مبا يف ذلك أطر النتائج املشرتكة واملؤرشات مبا يتفق مع املعيار 23
من املعايري الدنيا لحامية الطفل يف العمل اإلنساين ،فيجب عىل الوكاالت املنفذة اتباع ذلك.
yيجب عىل املانحني التعرف عىل التحديات املتعلقة باالختالفات يف التكلفة لكل مستفيد لكل قطاع ودعم تحليل التكلفة والعائد
لتدخالت حامية األطفال “مرتفعة التكلفة”.
yيجب أن يخطط املانحون داخل ًيا ،ومع املانحني اآلخرين ،للتعاون عرب القطاعات.
التمويل

أكد املستجيبون عىل وجود فجوة يف التمويل يف كال القطاعني ،وهذا يعني عدم وجود املال الكايف لتحقيق وضع الربامج الفعالة عىل نطاق
واسع ،ناهيك عن وضع الربامج الدامجة والشاملة.
yيجب أن يكون الخرباء الفنيني – مثل املستشارين الفنيني الوطنيني أو اإلقليميني – من كال القطاعني جز ًءا من املقرتحات ويف املنح لضامن
وجود القدرة عىل الدمج الفعال.
yمطلوب املنارصة املستمرة للامنحني و مقدمي املنح لالستثامر يف التعليم يف حاالت الطوارئ وحامية األطفال يف العمل اإلنساين مع
الرتكيز عىل وضع الربامج الدامجة.
األدلة

هناك فجوات يف أدلة القيمة املضافة أو فعالية الربامج الدامجة وهي تؤثر عىل استيعابها.
yتعتمد األدلة املوجودة بدرجة كبرية عىل املرشوع ،وهناك حاجة إلنشاء املزيد من األدلة الجوهرية مع الرتكيز عىل النتائج ورفاهية
األطفال.
yهناك حاجة ،منذ بداية أي أزمة ،إىل تحليل شامل للوضع دون الرتكيز عىل قطاع محدد والنظر يف األسباب الجوهرية ملشكالت رفاهية
األطفال .أعد النظر يف تحليل وضع حقوق األطفال ( )CRSAكأساس لذلك.
yينبغي تحليل االفرتضات والتعريفات – هل يتم تنسيقهم عرب القطاعني كليهام؟
yميكن أن تكون النتائج املشرتكة عرب القطاعني إشكالية لإلبالغ :كيف نحدد الخدمات بني القطاعات؟ غالبًا ما تستهدف خدمات حامية
قسم فرعيًا من األطفال ،أو أطفالً مبفردهم ،يف حني أن التعليم شامل للجميع.
األطفال ً
بناء القدرات

هناك عدد محدود من مبادرات بناء القدرات عرب القطاعات .يجب إعطاء األولوية لذلك عىل املستوى املشرتك بني الوكاالت كجزء من أي
اسرتاتيجية تهدف إىل التقريب بني القطاعات.
yقد يكون املوظفون يف كل قطاع عىل درجة عالية من التخصص لكن فهمهم للقطاع اآلخر محدود.
yيعني ضغط العمل الكبري أنه من الصعب تخصيص وقت لبناء القدرات حتى يتمكن املوظفون من فهم القطاع اآلخر .غال ًبا ما تكون
قدرة املوظفني محدودة يف النظر إىل األمور من منظور أكرب بسبب تركيزهم عىل التعامل مع األمور الطارئة.
yتختلف املصطلحات الفنية عرب القطاعات ،حتى بالنسبة للتدخالت املشابهة ،مثل الصحة العقلية والدعم النفيس االجتامعي .التدريب
املشرتك فرصة للتصدي لهذا األمر .ميكن أن يعتمد هذا عىل املعيار رقم  23من املعايري الدنيا لحامية الطفل يف العمل اإلنساين.
yمجموعة املهارات للموظفني – من الصعب العثور عىل أشخاص لديهم املعرفة واملهارات الالزمة لتصميم الربامج وقيادتها مع الرتكيز
عىل الجودة يف القطاعني.

20

مدارس أكثر أما ًنا

التحدي يف امتالك حق منع املدارس من مبادرات الهجامت ،ومن يقودها ،وكيفية تنسيق هذا داخل البلد خاص ًة يف سياقات معينة.
yلدى بعض فرق التعليم فهم محدود آللية الرصد واإلبالغ وما الذي ينبغي فعله إذا تعرضت املدارس للهجوم.

التنسيق

yيُنظَر إليها عىل أنها فرصة محددة للقطاعات للعمل م ًعا ،مع التأكيد عىل الحاجة إىل حامية الحق يف التعليم والطبيعة الوقائية
للتعليم.

يكون نظام املجموعة منعزلً بطبيعته وغالبًا ما يعزز الفصل بني الربامج.
yتعاونت مجموعة التعليم العاملية مكتب الدعم لجهة اإلختصاص املتعلّقة بحامية الطفل ،يف اآلونة األخرية ،بصورة استباقية لتشجيع
الربامج الدامجة وتقييمها.

مالحظات عامة إضافية

yغال ًبا ما يكون هناك قدر هائل من اإلرشادات واملعايري والربوتوكوالت التي يتعني عىل املوظفني اتباعها بالفعل.

yعلينا إظهار القيمة االيجابية والرضورية بأن األطفال ،بشكل كامل ،يجب حاميته وأن يتم تقديم الدعم له ضمن التعليم يف حاالت
الطوارئ.
yغال ًبا ما يُشار إىل االختالفات يف التكلفة والرتكيز عىل الربامج عىل أنها ٍ
تحد لعملية اإلدماج مع ارتفاع تكاليف الخدمات املتخصصة
والفردية (حامية األطفال) والتكاليف املنخفضة للخدمات الشاملة (التعليم).
yالخوف من فقدان التخصص وخسارة قطاع ما – ال يعني التقارب خسارة قطاع ما فقد يكون هناك تداخل.
yيجب االنتباه إىل أن املدارس ال تكون دامئًا بيئات واقية بقدر ما تكون مكانًا لإلساءة بالفعل.
yيوجد يف بداية أي استجابة عدم وضوح بني أنشطة التعليم يف حاالت الطوارئ وحامية األطفال ،عىل سبيل املثال املساحات الصديقة
لألطفال – بشأن اإلدماج وعدم وضوح الحدود ،أين تتحول وجهتها إىل التعليم يف حاالت الطوارئ والعكس؟ الرسعة التي تتكشف
بها االستجابات ،فقد يتحرك أحد القطاعني بصورة أرسع من اآلخر.
yغال ًبا ما يركز إدماج حامية األطفال والتعليم يف حاالت الطوارئ عىل األطفال امللتحقني بالفعل بأنظمة التعليم النظامية وغري النظامية
(مثل :الدعم النفيس االجتامعي ،والتعلم العاطفي واالجتامعي ،والتعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة ( ،)ECEإىل آخره) .قد يكون دمج
القطاعني تحديًا كب ًريا عندما يتعلق األمر بضامن الوصول إىل التعليم والتخفيف من مخاطر الترسب.
yينبغي إِرشاك املجتمعات املحلية واآلباء/مقدمي الرعاية واملعلمني والعاملني يف مجال التعليم والسلطات يف وضع الربامج الدامجة
من خالل نهج استشاري وتشاريك.
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الفرص – تركيز املشروع
ُس ِئل مقدمو املعلومات الرئيسيني أثناء املقابالت التي أُجريت معهم عن آرائهم حول ما يجب أن يركز عليه مرشوع إدماج التعليم يف حاالت
الطوارئ وحامية األطفال يف العمل اإلنساين .كانت اإلجابات متنوعة وب ّناءة ،حيث تم تجميع النتائج يف فئات لتسهيل الرجوع إليها كام هو
موضح يف الرسم البياين:
تركيز املشروع
إرشاد الدعم النفيس االجتامعي والتعلم العاطفي واالجتامعي
بناء القدرات
الرتابط
الرتكيز عىل األطفال/الرفاهية
تعزيز النظام
تنقيح الحد األدىن ملعايري الشبكة املشرتكة لوكاالت التعليم يف
حاالت الطوارئ
إرشاد املانحني
املنارصة
دمج التحالف-الشبكة العاملية للتعليم يف حاالت الطوارئ
املؤرشات – النتائج املشرتكة
إرشادات عىل املستوى امليداين
% 0.0

% 20.0

% 40.0

% 60.0

% 80.0

% 100.0

إرشادات ىلع املستوى امليداني

كان هناك توافق واضح يف اآلراء بني املستجيبني عىل أن تركيز مرشوع التعليم يف حاالت الطوارئ وحامية األطفال يف العمل اإلنساين يجب
أن يكون اإلرشاد عىل املستوى امليداين وقد اتفق الفريق االستشاري وشبكة اآليني والتحالف مع ذلك .تضمنت الردود األفعال الرئيسية التي
يجب أخذها بعني االعتبار ما ييل:
yكيف ميكننا مساعدة املامرسني عىل أداء وظائفهم بصورة أفضل (املالحظات اإلرشادية ،وإطار العمل ،والقامئة املرجعية ،والتدريب)؟
النظر للمامرسات الجيدة وكيف ميكننا التعلم منها.
yاجعل إطار العمل قص ًريا وعمل ًيا – احرص عىل أال تحمل الرشكاء فوق طاقتهم.

yيريد املامرسون مصدرا ً عمل ًيا وسهل االستخدام.

yأدرج دراسات الحالة والطرق التي عملت عليها بشكل جيد (أو حتى مل تعملها جي ًدا) إلعطاء أمثلة عملية.
yميكن إلطار العمل أن يشري إىل مزيد من املعلومات/املعايري/األمثلة عن املامرسات الجيدة من خالل الروابط وامللحقات.
yيجب أن تكون محددة للغاية من حيث دعم املنفذين عىل املستوى امليداين ،أما البقية (املنارصة ،والسياسة ،إىل آخره) فهي أمور
ثانوية.
yف ّرق بني “ما هو أسايس” و “ما هو ثانوي” خالل عملية الدمج – توضيح مراحل عملية الدمج بني قطاع حامية الطفولة والتعليم..

yتركيز املامرس –”كيف نفعل شيئًا ما ومتى نفعله وما هو التداخل” ،خذ بعني االعتبار ما هي السيناريوهات التي قد تكون موجودة
عندما يتوىل أحد القطاعات القيادة.
يجب أن يأخذ إطار العمل شكل “دليل إرشادي” أو “مجموعة أدوات” ميكن للمامرسني الوصول إليها وتصفحها واستخدامها بسهولة.
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املؤشرات – إطار عمل النتائج املشتركة

يُنظَر إىل إطار عمل النتائج املشرتكة عىل أنه أمر أسايس لدعم تحديث أي إطار عمل وتنفيذه .ستمكّن النتائج التي يتم مشاركتها
التخطيط املشرتك للمرشوع ،مام يدعم اإلدماج بداي ًة من املستوى امليداين حتى وضع االسرتاتيجية.
yدعم مامريس حامية األطفال لفهم نتائج التعليم وأهدافه (والعكس) يف إطار عمل للنتائج التي يتم مشاركتها – مع األنشطة
التي ترتبط ببعضها.
yوضع تصور لنهج إدماجي دون تداخل تام – تبقى بعض التخصصات ومجموعات املهارات يف كل قطاع.
yيجب عىل النتائج أن تركز عىل األطفال وليس عىل االختالفات بني قطاعات التعليم وحامية الطفولة..
yتوضيح كيفية إجراء تقييم مشرتك لالحتياجات ووضع مؤرشات مشرتكة شاملة تتطلب من القطاعات العمل م ًعا.
تعاون التحالف مع شبكة اآليني

ذكر العديد من املستجيبني أنه يجب عىل شبكة اآليني والتحالف العمل م ًعا عىل نحو وثيق عموماً وأنه يجب عىل مساحات
الشبكات التي تعمل يف مرشوعات متشابهة االجتامع بانتظام لضامن اإلسناد الرتافقي بني عملها ،باإلضافة إىل توفري التعلم املشرتك
بني القطاعات ودعم األقران.
yتقديم إرشادات حول كيفية ترابط معايري التحالف وشبكة اآليني
yيعمل التحالف وشبكة اآليني م ًعا بصورة ملموسة ،وعلينا البناء عىل هذا األمر وزيادة التعاون .عىل سبيل املثال :االنضامم
م ًعا إىل فرق العمل عرب الشبكات.
yجعل حامية األطفال يف العمل اإلنساين جزء من عمل أمانة شبكة اآليني.
yتبادل قوائم جهات االتصال ومجاالت املسؤولية بني التحالف وشبكة اآليني.
تم إنشاء وظيفة جهة التنسيق التقني – حامية األطفال والتعليم يف حاالت الطوارئ لدفع هذا املرشوع إىل األمام .سيكون الدور
مسؤول أيضً ا عن ربط الشبكتني م ًعا إىل جانب تطوير املنتجات واملوارد ذات الصلة .تض ّمن العمل الحايل عىل هذا جهو ًدا ملواءمة
ً
أطر عمل الكفاءات عرب الشبكتني ،واالتفاق عىل تطوير مواد بناء القدرات املشرتكة .وستستمر هذه الجهود إىل جانب الفرص األخرى.
املناصرة

كان املستجيبون حريصني عىل رؤية الدعم املتزايد لوضع الربامج الدامجة جز ًءا من هذا املرشوع .وكان هناك شعور بأن أعامل
املنارصة املو ّجهة ميكن أن تأيت بعد وضع إطار العمل ،مع وضع ورقة منارصة محددة كجزء من خطة النرش تدعم االستيعاب واالعتامد.
yنطاق ملسار املنارصة املشرتكة – خلق قبول قُطري للعمل ونرش إطار العمل.
yهناك حاجة إىل املنارصة املشرتكة لزيادة متويل حامية األطفال يف العمل اإلنساين والتعليم يف حاالت الطوارئ بوجه عام،
واإلدماج عىل وجه الخصوص.
yالتأثري عىل التخطيط االسرتاتيجي – من خالل خطة االستجابة اإلنسانية ،وصندوق “التعليم ال يتنظر” ( ،)ECWوالرشاكة
العاملية للتعليم ( – )GPEأدرج ذلك يف بداية دورة الربامج.
yمنارصة األمم املتحدة واملانحني لتحسني النتائج املشرتكة.
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إرشاد املانحين

رأى معظم املانحني الذين تم التواصل معهم أن اإلرشاد حول ما يشمل وضع الربامج الدامجة عالية الجودة سيكون مفي ًدا .رأى
مستجيبون آخرون أن املانحني يجب أن يكونوا القوة الدافعة وراء اإلدماج .شملت الطلبات املحددة ما ييل:
yقامئة مرجعية توضح بالتفصيل عنارص وضع الربامج الدامجة.
yينبغي تشجيع املانحني عىل االلتزام بأعامل محددة.
yيحتاج املانحون إىل حوافز – يحتاجون إىل تحديد كيفية تحقيق الربامج الدامجة لنتائج أفضل.
yيجب أن يطلب املانحون مرشوعات إدماجية لحامية األطفال يف العمل اإلنساين والتعليم يف حاالت الطوارئ واملوظفني الالزمني
لتنفيذها ،باإلضافة إىل تحديد الحد األدىن ملتطلبات جميع مرشوعات حامية األطفال يف العمل اإلنساين والتعليم يف حاالت
الطوارئ.
واتفق الفريق االستشاري مع أن توجيهات املانحني ينبغي أن تكون منت ًجا ثانويًا يتم تطويره بعد وضع إطار العمل ولكن مع اإلشارة
إليها عن كثب.
تنقيح الحد األدنى ملعايير الشبكة املشتركة لوكاالت التعليم يف حاالت الطوارئ

سلط مقدمو املعلومات الرئيسيني الضوء عىل الفرصة التي يتيحها التنقيح املحتمل للحد األدىن ملعايري الشبكة املشرتكة لوكاالت
التعليم يف حاالت الطوارئ ،وإذا أمكن اإلشارة لحامية األطفال ودمجها بصورة أوثق بكثري يف الحد األدىن ملعايري الشبكة املشرتكة
لوكاالت التعليم يف حاالت الطوارئ ،سيكون لهذا أثر كبري عىل دمج حامية األطفال يف التعليم يف حاالت الطوارئ بني املامرسني.
yإدراج تنقيح الحد األدىن ملعايري الشبكة املشرتكة لوكاالت التعليم يف حاالت الطوارئ – مرجع تحت كل معيار
ستعمل جهة التنسيق التقني مع منسق فريق عمل املعايري واملامرسات لدى شبكة اآليني لضامن إدراج التأكيد عىل حامية األطفال
ووضع الربامج الدامجة يف املعايري املنقحة .متت مراجعة املذكرة املبدئية وتحديثها لتعكس ذلك.
تعزيز النظام

متثل الحكومات الوطنية جمهو ًرا رئيسيًا إلطار العمل نظ ًرا للدور املركزي املتزايد الذي ستلعبه يف االستجابات اإلنسانية ،ويجب أن
يكون تعزيز النظام مكونًا أساس ًيا.
yدعم السياسات للحكومات لتحسني سن/إضفاء الطابع املؤسيس عىل العمل عرب القطاعات
yبالنظر إىل النتائج عرب القطاعني حيث يكون عمل الحكومة الوطنية أم ًرا أساس ًيا – التوثيق االجتامعي االقتصادي والتصدي
للتوترات يف املجتمعات املضيفة
yالنظر إىل عملية الدمج بني قطاع حامية الطفولة والتعليم يف األنظمة الوطنية.
yسيكون دور الرشكاء الخارجيني اآلن يف بناء القدرات؛ إذ ميكن أن يعمل هذا عىل نحو جيد كجزء مشرتك عرب شبكة اآليني
والتحالف.
yاملبدأ اإلرشادي هو أن نحاول استئناف التعليم خالل ثالثة أشهر من حالة الطوارئ – لضامن ذلك نحتاج إىل العمل م ًعا عرب
القطاعات عىل تعزيز النظام قبل حصول حالة طوارئ.
yيجب األخذ بعني االعتبار أيضً ا املبادئ التوجيهية للحكومات املحلية – عىل سبيل املثال من خالل شبكة العمدة.
هناك إمكانية لوضع مبادئ توجيهية منفصلة للوزارات الحكومية ،باإلضافة إىل سلسلة من الوثائق السياسية املتسقة مع إطار العمل
بعد صدوره.
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التركيز ىلع األطفال/الرفاهية

يُنظَر اىل مركزية العمل من منظور الرفاهية عىل أنها مفتاح املامرسة املدمجة عىل الرغم من أنها ليست أولوية رصيحة للمقابالت
مع املبلِّغني الرئيسيني واعتربها الفريق االستشاري وشبكة اآليني والتحالف أم ًرا أساس ًّيا.
yيجب أن تركز أطر العمل عىل الرفاهية – تحاول تسجيل القوى املؤثرة لبعض التدخالت ( عىل سبيل املثال جمع شمل األرسة،
إلخ).
yالرتكيز عىل رفاهية الطفل كهدف عام – تغيري إيجايب ميكن أن يساعد عىل كرس االنعزال.
yالرتكيز عىل األطفال – يجب أن تكون رفاهية الطفل مركز االستجابات .كيف تعمل جميع القطاعات م ًعا؟ ضع يف اعتبارك
التنمية املتكاملة لألطفال والنتائج الشمولية.
yحافظ عىل إطار عمل يركز عىل األطفال – ما الذي يحتاجه األطفال ،وما هي الخدمات ،ومن ميكنه تقدميها؟
سيكشف العمل املتعلق باإلطار كيفية انعكاس ذلك ،سواء يف طرق العمل الرئيسية أو يف املؤرشات والنتائج.
الترابط

يُنظَر إىل الدفع الحايل عىل نطاق القطاعات لتحسني املواءمة والتعاون عرب طيف التنمية اإلنسانية عىل أنه فرصة رئيسية لهذا
املرشوع .تم استكشاف هذا يف القسم األول وسيشكل جز ًءا من األساس املنطقي إلطار العمل ،باإلضافة إىل خطة النرش وأي أوراق
منارصة مصاحبة.
yيلعب كل من الرشكاء يف حقل املساعدات اإلنسانية والتنموية أدوا ًرا رئيسية وعلينا العمل مع الرشاكة العاملية للتعليم ورشكاء
التنمية اآلخرين.

بناء القدرات

متت التوصية بأن يكون بناء القدرات جز ًءا ال يتجزأ من املرشوع .تم االتفاق من الناحية الهيكلية عىل أنه لن يكون أحد عنارص إطار
العمل ،لكنه سيكون جز ًءا من أي طرح بالرضورة.
بدأ العمل بالفعل عىل مبادرة مشرتكة لبناء القدرات عرب شبكة اآليني والتحالف ،بقيادة جهة التنسيق التقنية ،بد ًءا من مواءمة أطر
الكفاءات من قبل كلٍ من شبكة اآليني والتحالف ،وإنتاج مواد مشرتكة للتعلم اإللكرتوين يف الربع الرابع من عام .2020
الدعم النفسي واالجتماعي والتعلم العاطفي واالجتماعي

رأى العديد من املستجيبني أن الدعم النفيس واالجتامعي والتعلم العاطفي واالجتامعي يشكالن نقاط التداخل ال ّرئيسة بني القطاعني،
مع قيام العديد من الوكاالت بالفعل بإدماج الدعم النفيس واالجتامعي و/أو التعلم العاطفي واالجتامعي يف برامجهم التعليمية .عىل
الرغم من أنه سيتم تسليط الضوء عىل الدعم النفيس واالجتامعي والتعلم العاطفي واالجتامعي يف إطار العمل ،إال أن هناك الكثري
من العمل املوازي الذي يحدث بشأن املامرسات الجيدة واملعايري واملؤرشات التي ميكن الرجوع إليها وإدماجها.
yقد تكون الصحة النفسية والدعم النفيس واالجتامعي والتعلم العاطفي واالجتامعي مكانًا جي ًدا للتداخل – لكن البحث عن
نتائج تعلم قابلة للقياس (املؤرشات واألثار)
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املرفق  :2االستعراض املكتبي

االستعراض املكتبي
التعاون عبر حماية األطفال والتعليم
يف حاالت الطوارئ
املقدمة

تلخص هذه الورقة االستعراض املكتبي الذي تم إجراؤه بشكل أسايس ملرشوع التعليم يف حاالت الطوارئ وحامية األطفال يف العمل
اإلنساين ،وهو تعاون بني الشبكة املشرتكة لوكاالت التعليم يف حاالت الطوارئ (اآليني) وتحالف حامية الطفل يف العمل اإلنساين
(التحالف) .تم االسرتشاد بهذا البحث يف تحديد اتجاه املرشوع وتطوير املوارد املرتبطة به .ولهذا يتم الرجوع إىل النتائج الرئيسية
وتوسيعها يف ورقة موقف مرشوع التعليم يف حاالت الطوارئ وحامية األطفال يف العمل اإلنساين.
املعلومات األساسية

أُجري استعراض مستندي شامل لـ  42مصد ًرا بداية من نيسان/أبريل حتى حزيران/يونيو  2020استنا ًدا إىل بروتوكول االستعراض
املكتبي املتفق عليه مع الفريق االستشاري ملرشوع التعليم يف حاالت الطوارئ وحامية األطفال يف العمل اإلنساين .تم تصميم هذا
االستعراض املكتبي للمساهمة يف إعداد ورقة نقاش ملرشوع التعليم يف حاالت الطوارئ وحامية األطفال يف العمل اإلنساين ،باإلضافة
إىل االسرتشاد به يف إطار العمل التعاوين واملخرجات األخرى التي تم تطويرها أثناء نطاق التعليم يف حاالت الطوارئ وحامية األطفال
يف العمل اإلنساين .تم إجراؤه بهدف فهم ما تم إنجازه حتى اآلن بشأن التعاون بني التعليم يف حاالت الطوارئ وحامية األطفال يف
العمل اإلنساين من خالل تحديد املوارد القامئة من امليادين األكادميية واإلنسانية والتنموية ،مبا يف ذلك املؤلفات األكادميية وغري
املعلنة ،باإلضافة إىل املبادئ التوجيهية وأطر العمل التنظيمية ،مبا يف ذلك أمثلة عىل املامرسات الجيدة .كان تركيز االستعــراض
املكتبي عىل اإلجراءات واملبادئ التوجيهية العملية ،مبا يف ذلك قابلية التوسع واالستدامة ،بدلً من البحث األكادميي املتعمق؛ نظ ًرا
ألن منتجات املرشوع تستهدف املامرسني.
النتائج الرئيسية

“توفر تدخالت الحامية والتعليم الدامج الفرص ملنع اآلثار السلبية لألزمة عىل الرفاه النفيس االجتامعي لألطفال واالستجابة
لها .وقد يتيح هذا ،بدوره ،لألطفال االستمرار ببناء املهارات الالزمة إلقامة عالقات وإمكانيات أساسية والحفاظ عليها وهي
التي ميكن أن تشكل حجر األساس يف الشفاء الفردي والجامعي ،والقدرة عىل التأقلم ،والتامسك االجتامعي” (.)ECHO, 2019
يسلط االستعراض املكتبي الضوء عىل الرغبة يف عمل هذين القطاعني م ًعا بصورة أوثق ،وتقدم أدلة عىل فوائد العمل عرب القطاعات،
وتحدد بعض املجاالت الواضحة للتعاون يف وضع الربامج واإلدماج.
األدلة األساسية

يتيح النهج الدامج لحقوق األطفال وضع برامج فعالة من حيث التكلفة تدعم التعزيز الشامل لحقوق الطفل ،ومتنع التكرار
وترسع التعايف يف حاالت الطوارئ.
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يتمثل أحد التحديات الرئيسية التي تواجه وضع توصيات قاطعة بشأن القيمة املضافة للربامج الدامجة يف ندرة األبحاث واألدلة من
سياقات األزمات .ويف الواقع ،االستثامر يف البحث وتوليد األدلة ،يف حد ذاته ،توصية رئيسية .ومع ذلك ،يثبت عدد من األوراق أدلة
أو يقرتحها أو يستنبطها تدعم االستنتاجات التالية:
yميكن للربامج الدامجة تحسني رفاه األطفال.
yميكن أن يساعد دمج عنارص حامية األطفال ،مثل الدعم النفيس واالجتامعي أو التعلم العاطفي واالجتامعي بوضع برامج
التعليم يف تحسني نتائج التعلم.
yيدعم وضع الربامج الدامجة نهج يركز عىل األطفال يف االستجابة اإلنسانية ويعززه ،وهو ما ميكن أن يحمي من إغفال األطفال
والشباب عند تقديم الخدمات ويزيد تأثري تدخالت القطاعات املختلفة.
yميكن لوضع برامج التعليم أن يكون “وقائ ًيا” ويساعد يف التخفيف من بعض مخاطر حامية األطفال

yميكن أن تدعم برامج حامية الطفل األطفال والشباب للوصول إىل التعليم وميكن أن تقلل من حاالت الترسب يف املدرسة.
yميكن أن يكون للرتكيز عىل تحسني الحياة يف البيئات العائلية واالجتامعية أثر إيجايب عىل نتائج التعلم.
yميكن لوضع الربامج الدامجة أن يكون فعالً من حيث التكلفة ومينع التكرار.
yيتفق اإلدماج مع الجهود الحالية لتحويل تحركات إيصال املساعدات اإلنسانية ،مبا يف ذلك أساليب العمل الجديدة ،لرتابط
التنمية واإلغاثة اإلنسانية وأجندة التوطني.
تشمل النقاط التحذيرية حول اإلدماج ما ييل:
yالربامج الدامجة متا ًما ليست مناسبة يف جميع الظروف،

yهناك تخصصات داخل كل قطاع تحتاج إىل الحفاظ عليها وغالبًا ما تكون هي التدخل األنسب،

yقد ال تكون املدارس واقية دامئًا ،ويف الواقع قد تكون مصد ًرا ملخاطر حامية األطفال ،لذا يجب عىل املامرسني أن يكونوا مدركني
لهذا الواقع.
التنفيذ

كان هناك توافق واضح يف اآلراء عرب العديد من املوارد حول ما يجب إدراجه يف العنارص األساسية للربامج الدامجة مع وجود اختالفات
يف النهوج اعتام ًدا عىل ما إذا كان الرتكيز األسايس لربامج التعليم أو حامية األطفال.
إدماج حماية األطفال يف التعليم

ينبغي أن تكون حامية األطفال جز ًءا ال يتجزأ من جميع أنشطة التعليم يف حاالت الطوارئ ،وينبغي أن تكون معيا ًرا أساس ًيا يف موافقة
العاملني باملنظامت غري الحكومية والحكومات املضيفة واملانحني
()Nicolai & Triplehorn, The role of education in protecting children in conflict, 2003
تشمل عنارص الربامج الدامجة املوىص بها:
yالرفاهية النفسية واالجتامعية
—تدخالت الدعم النفيس واالجتامعي املهيكلة ( )PSSلألطفال واملراهقني و/أو مقدمي الرعاية – مثل :الربامج املنظمة
واملستدامة أو القامئة عىل املناهج الدراسية ،وهي أنشطة ترفيهية خاضعة لإلرشاف.
—توفري التعلم العاطفي واالجتامعي ()SEL
—اإلسعافات األولية النفسية ()PFA
yمسار اإلحالة متعددة القطاعات :إحالة الفتيات والفتيان املعرضني للخطر أو الناجني من شواغل حامية األطفال إىل خدمات
متخصصة أخرى (مثل ،إدارة الحاالت وتقديم املشورة) .وميكن تقديم ذلك يف املوقع أو من خالل موقع آخر/جهة أخرى.
إذا كانت إدارة الحاالت يف املوقع ،فيجب تعيني مرشدين أو أخصائيني اجتامعيني لكل مركز ،كام يجب أن تتضمن املساحة
مساحات عمل رسية وتخزين ملفات الحاالت.
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yتوعية املجتمع املحيل وزيادة وعيه ،مثل إنشاء آليات حامية األطفال عىل مستوى املجتمع املحيل وزيادة الوعي بحامية
األطفال والتوعية باألخطار واملخاطر.
yبرامج دعم مقدمي الرعاية ،مبا يف ذلك برامج الرعاية اإليجابية القامئة عىل املناهج الدراسية ،والصحة العقلية والدعم النفيس
االجتامعي ،وحامية األطفال ،والتدريب عىل حامية سالمة االطفال.
yرسائل حامية األطفال داخل الفصول الدراسية ،مبا يف ذلك فهم منع االستغالل ،واالنفصال واالتجار ،والحامية من االستغالل،
والحد من خطر الكوارث ( ،)DRRمثل التوعية مبخاطر األلغام.
yالتعليم املراعي لظروف النزاع والتعليم من أجل السالم :العمل مع الجهات املعنية بحامية األطفال للنظر يف كيفية حد برامج
التعليم من التوترات وزيادة التامسك املجتمعي.
yمناهج تدريب املعلمني التي تدعم بيئات تعلم أكرث حامية ،مثل تدريب املعلمني عىل حامية سالمة األطفال وحامية األطفال،
وعدم التمييز ،وخلق بيئات تعلم إيجابية وانضباط إيجايب.
yآليات اإلبالغ ورد الفعل تجاه قضايا تتعلق بحامية سالمة األطفال.
yالبيئة اآلمنة للتعلم وطرق الوصول :أن تكون املدارس خالية من املخاطر وتشجع عىل التعلم .أن يشعر الطالب باألمان عند
ذهابهم للمدرسة وأثناء العودة.
yاالعرتاف برفاهية املعلمني وتشجيعها ودعمها من خالل مامرسات التوظيف ،وشبكات الدعم ،والتدريب عىل الرعاية الذاتية
(مبا يف ذلك الدعم النفيس االجتامعي).
yالبيئات التعليم ّية خالية من أي احتالل وهجوم عسكريني .وميكن دعم ذلك من خالل املفاوضات املجتمعية.

yشمول إمكانية الوصول وعدم التمييز ،وضامن املباين املدرسية ،وااللتحاق باملدارس والوصول لجميع األطفال.
إدماج التعليم يف حماية األطفال

“يجب وضع املبادرات لتحديد األطفال الذين تعطل تعليمهم بسبب النزاع أو التمييز أو االضطهاد ،ودعمهم ملواصلة تعليمهم
وإمتامه” (.)Nicolai & Triplehorn, The role of education in protecting children in conflict, 2003
ميكن للوكاالت تحسني الوصول إىل التعليم من خالل معالجة العوامل الخارجية ومخاطر الحامية يف حياة األطفال .ميكن ملامريس
حامية األطفال ضامن ذلك من خالل الربامج املستهدفة وآليات اإلحالة (يف التعليم) والعمل بصورة وثيقة مع مقدمي التعليم .يتضمن
تركيز هذه التدخالت التصدي لآليت:
yعاملة األطفال – دعم األطفال وأرسهم حتى يتمكنوا من مغادرة مكان العمل وااللتحاق بالتعليم.
yاملامرسات التقليدية الضارة – زواج األطفال ،وتشويه األعضاء التناسلية األنثوية ،والعنف القائم عىل النوع االجتامعي.
yمشكالت اإلدماج يف املدارس – الحواجز اللغوية ،والفوارق الثقافية ،والتمييز ،والتحديات التي تواجه الوصول.
yاألطفال املعرضون لخطر الترسب – التحديد بني القطاعات ،والدعم ،واإلحاالت إىل خدمات الدعم اإلضافية.
yاألطفال خارج املدرسة ملدة طويلة – دعم الوصول إىل التعليم البديل وغري النظامي/الرسمي وتوفريه ،مبا يف ذلك وضع الربامج
املتسارعة وبرامج اللحاق بالربامج األساسية.
yالرفاهية النفسية واالجتامعية – ضامن توفري برامج الدعم النفيس واالجتامعي.
yالصحة واإلعاقة – اتباع نهج متعدد القطاعات لدعم األطفال ذوي اإلعاقة أو ممن لديهم ظروف صحية أساسية للوصول إىل
الخدمات التعليمية املناسبة.
yنقص التوثيق – العمل مع السلطات املحلية ومقدمي التعليم إلتاحة الوصول إىل التعليم عىل املستوى املناسب دون اإلدخال
املطلوب تقليديًا أو أوراق الهوية.
yالحامية االجتامعية – التصدي للفقر بوصفه حاج ًزا أمام الوصول والحضور من خالل التحويالت النقدية املستهدفة أو
املرشوطة.
yاملجتمعات املحلية وطرق الوصول اآلمنة – العمل مع املجتمعات املحلية لجعل طرق الذهاب إىل املدرسة والعودة منها آمنة
لألطفال والشباب.
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العمل التعاوني

ميكن لكال القطاعني تنفيذ بعض األنشطة لدعم التضمني املنهجي لإلدماج والتعاون:
yالتنسيق :التعاون بني املجموعات أو آليات التنسيق ،مبا يف ذلك فرق تنسيق الالجئني
yوضع نتائج مشرتكة يف خطط االستجابة اإلنسانية
yالتقييم والرصد واإلبالغ املشرتك
yأنشطة التوعية واإلعالم
yاملنارصة
yبناء القدرات
تم اإلقرار بالعديد من هذه النقاط أعاله حول العمل التعاوين وتوضيحها يف إطار التعاون يف تنسيق التعليم يف حاالت الطوارئ
وحامية األطفال الذي تم إطالقه مؤخ ًرا ،وهو مبادرة مشرتكة بني مجموعة التعليم العاملية ومجال مسؤولية حامية األطفال .يدعم
هذا اإلطار التعاون املتامسك واملتوقع من خالل دورة الربنامج اإلنساين لتحقيق استجابات إنسانية فعالة ومؤثرة وخاضعة للمساءلة
يف أوضاع املجموعات .وهو يستند إىل املامرسات الواعدة التي يقوم بها أعضاء املجموعات من أكرث من  20سياق وحزمة وإطار عمل
تعاون التعليم يف حاالت الطوارئ وحامية األطفال يف التنسيق موجهان يف املقام األول ملنسقي املجموعات وموظفي إدارة املعلومات.
يعمل مرشوع التعليم يف حاالت الطوارئ وحامية األطفال يف العمل اإلنساين مع مجموعة التعليم العاملية لضامن أن يكون هناك
مرجع ألي منتجات وقراءتها عرب هذا اإلطار والعكس.

منهجية االستعراض املكتبي
تم إجراء بحث عن املامرسات الجيدة القامئة والكتابات املنشورة يف املجالت الخاضعة الستعراض األقران واملؤلفات غري املعلنة
باستخدام املوارد املتاحة عرب اإلنرتنت:
yتم تحديد املامرسات الجيدة القامئة من خالل املكتبات اإللكرتونية للمنظامت غري الحكومية والجهات املانحة ووكاالت األمم
املتحدة الرئيسية ،وكذلك عرب مقابالت مقدمي املعلومات الرئيسيني.
yتم تحديد املؤلفات املنشورة يف املجالت الخاضعة الستعراض النظراء من خالل أعضاء التحالف وشبكة اآليني األكادمييني.
yتم تحديد املؤلفات غري املعلنة من خالل:
—املعايري الدنيا لحامية األطفال يف العمل اإلنساين ،والحد األدىن ملعايري الشبكة املشرتكة لوكاالت التعليم يف حاالت الطوارئ،
وموارد التحالف بشأن حامية الطفل يف العمل اإلنساين ( ،)The Alliance Resources, 2020وموارد شبكة اآليني(INEE
 ،)5 Resources, 2020ومراكز موارد منظمة إنقاذ الطفولة (،)Save The Children’s Resource Centre, 2020
واملنظامت غري الحكومية الرئيسية األخرى واملانحني ،ووكاالت األمم املتحدة ،إلخ.
—املوارد التي يشاركها الفريق االستشاري للتعليم يف حاالت الطوارئ وحامية األطفال يف العمل اإلنساين وأعضاء مجموعة
عمل التحالف وشبكة اآليني.
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تصنيف املوارد
تم تدوين املوارد مقابل تسلسل التعاون (أدناه) ،وكذلك دورة إدارة الربنامج اإلنساين ومراحل االستجابة اإلنسانية .تم تقسيمها أيضً ا
إىل السياق الذي ميكن تطبيقها فيه واألجزاء املكونة ألي منوذج أو برنامج.
سلسلة التعاون

ينصب تركيز املرشوع عىل التعاون بني شبكة اآليني للتعليم يف حاالت الطوارئ وتحالف حامية األطفال ،مع التأكيد عىل الربامج
املشرتكة والدامجة .ميكن رسم مستويات اإلدماج عرب سلسلة تقدمية – مع وضع الربامج “الدامجة” للنموذج الطموح.

االستمرارية

الشبكات

إجراء أنشطة دون مدخالت تبادل املعلومات لتحقيق
املنفعة املتبادلة
لتبادلها مع املؤسسات
األخرى

التنسيق

التعاون

باإلضافة إىل تغيري األنشطة
لتحقيق هدف مشرتك

باإلضافة إىل مشاركة املوارد باإلضافة إىل التعلم من
بعضنا البعض لتعزيز قدرة
(مثل املوظفني ،واملالية،
بعضنا البعض
واملساحة ،واألجهزة)

التعاون

اإلدماج

إدماج العمليات والهياكل
اإلدارية وامليزانيات
بالكامل .مل تعد األجزاء
املكونة قابلة للتمييز
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التعاون

التعاون

اإلدماج

)(Himmelman, 2002

كام يتضح من الرسم البياين ،فإن غالبية املوارد تتعلق بالنامذج التي كانت تعمل عىل مستوى “التعاون” ،مع وجود  34%فحسب من
العنارص التي ميكن اعتبارها “مدمجة” ،ورمبا يكون من األفضل وصفها بأنها “مدمجة جزئ ًيا” .يعكس عدم وجود النامذج التي ميكن
تصنيفها عىل أنها “حارضة” أو “متشابكة” تحيز االختيار يف اختيار املوارد.
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دورة البرنامج اإلنساني

تقييم االحتياجات وتحليلها
التخطيط االسرتاتيجي
تعبئة املوارد
التنفيذ والرصد
التقييم ومراجعة األقران التنفيذية
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متت مراجعة املوارد ،فيام يتعلق بدورة الربنامج اإلنساين ،ملعرفة أي مرحلة يف الدورة مشار إليها مع وجود العديد من املوارد املنطبقة
عىل أكرث من مرحلة واحدة .كانت معظم املوارد تتعلق بالتخطيط االسرتاتيجي ،يليها التنفيذ والرصد.

مرحلة االستجابة اإلنسانية
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الجهوزية

االستجابة

التعايف

التخفيف

تم تقييم املوارد مرة إضافية مقابل مراحل االستجابة اإلنسانية ،مع إمكانية تطبيق الغالبية العظمى منها عىل مرحلتي االستجابة
والتعايف ،مبا يتفق مع تركيز املرشوع.
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السياق
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املرحلة األوىل

الكوارث الطبيعية

النزاع

األزمات طويلة األمد

الالجئون

املهجرون داخليًا ()IDP

تم استخدام العديد من التقارير أو النامذج التي متت مراجعتها يف مجموعة متنوعة من السياقات أو مالءمتها معها ،مع تخصيص
عدد قليل منها لنوع واحد من االستجابة اإلنسانية.
املكونات

التوعية املجتمعية
الدعم العائيل
تعزيز النظام
النقد
جمع شمل األرسة
املدارس اآلمنة/الحامية من الهجوم
آليات اإلحالة
تدريب املعلمني
التعلم عن بعد
الدعم النفيس االجتامعي/التعلم العاطفي
واالجتامعي
تنمية الطفولة املبكرة ()ECD
التعليم غري النظامي ()NFE
التعليم النظامي ()FE
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حددت العديد من التدخالت املكونات الرئيسية إلعداد الربامج التعاونية أو الدامجة الناجحة ،كام هو الحال مع تحليل املعايري
الدنيا أدناه .أشارت العديد من املوارد إىل منوذج محدد للتنفيذ ،سواء كان ذلك يف شكل مالحظات إرشادية ،أو مراجعة برنامج ،أو
تقرير مرشوع ،أو دراسة ،أو موارد أخرى تضمنت إرشادات عامة أو مواقف سياسية .تضمنت غالبية النامذج املحددة الدعم النفيس
االجتامعي/التعلم العاطفي واالجتامعي وتدريب املعلمني أو أشارت إليهم وتم تقدميها باستخدام نوع من التعليم غري النظامي ،لكن
قابل للتطبيق عىل كل من التعليم النظامي وغري النظامي اعتام ًدا عىل السياق.
معظمها كان ً
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املعايير الدنيا املشتركة
يتحمل التحالف وشبكة اآليني املسؤولية عن تيسري العمليات لالتفاق عىل معايري تشغيلية معرتف بها عامل ًيا يف مجال كل منهام،
باإلضافة إىل إقامة شبكات عاملية من الجهات :املعايري الدنيا لحامية الطفل يف العمل اإلنساين ( )CPMSو الحد األدىن ملعايري التعليم
للشبكة املشرتكة لوكاالت التعليم يف حاالت الطوارئ :الجهوزية واالستجابة والتعايف ( .)INEEMSتنص هذه املعايري عىل أسس
االستجابة اإلنسانية القامئة عىل الحقوق والتي تركز عىل األطفال ،ويستخدمها املامرسون عىل نطاق واسع حول العامل ،مبا يف ذلك
املانحني ،والوزارات الحكومية ،وغري ذلك من السلطات ،ووكاالت األمم املتحدة ،واملنظامت غري الحكومية املحلية والدولية.
عند التفكري يف اإلدماج بني التعليم يف حاالت الطوارئ وحامية األطفال يف العمل اإلنساين ،من الرضوري مراعاة اإلدماج بني مجموعتي
املعايري .هناك العديد من التدخالت يف األطر املفاهيمية لكل معيار ،ال سيام يف مبدأ البقاء والتنمية من املعايري الدنيا لحامية الطفل
يف العمل اإلنساين ،ونطاق الوصول والبيئة التعلمية من الحد األدىن ملعايري التعليم للشبكة املشرتكة لوكاالت التعليم يف حاالت
الطوارئ .ومع ذلك ،فإنها مقسمة إىل معايري أكرث تحدي ًدا تشجع العمل عرب القطاعات وتالحظ الرتابط بني القطاعني .رمبا يتضح ذلك
بصورة أوضح يف املعيار  23من أحدث إصدار من املعايري الدنيا لحامية الطفل يف العمل اإلنساين:
هناك العديد من الروابط الطبيعية بني حامية األطفال والتعليم .واالفتقار إىل الوصول إىل التعليم له آثار سلبية مبارشة عىل
رفاهية األطفال ومنوهم .ميكن أن يواجه األطفال خارج املدرسة مخاطر أكرب تهدد حاميتهم .ميكن أن متنع املخاوف املتعلقة
بالحامية األطفال من الوصول إىل التعليم أو قد تقلل من النتائج التعليمية.
تع ّرف شبكة اآليني التعليم الجيد عىل أنه “التعليم املتاح وامليرس واملقبول والقابل للتكيف” واملستجيب للتنوع.
ميكن للتعاون املعزز بني حامية األطفال والجهات املعنية بالتعليم أن:
—يزيد قدرة األطفال عىل التأقلم،
—يدعم النمو النفيس واالجتامعي ،واملعريف ،والجسدي،
—يخفف مخاطر الحامية،
—يدعم العالقات اإليجابية بني األقران والتامسك االجتامعي،
—يعزز املهارات الحياتية األساسية التي تدعم قدرات األطفال وثقتهم (.)The Alliance for CPHA, 2019
يشمل الحد األدىن ملعايري التعليم للشبكة املشرتكة لوكاالت التعليم يف حاالت الطوارئ بدوره حامية األطفال يف نطاق الوصول والبيئة
التعليمية ،املعيار الثاين :الحامية والرفاهية الذي يهدف إىل ضامن ما ييل:
أن تكون بيئات التعلم آمنة وسليمة وتشجع الحامية والرفاهية النفسية االجتامعية للمتعلمني واملعلمني وغريهم
من الهيئة التعليمية.
ميكن بالنظر إىل املحتوى الوارد يف املعايري ذات الصلة من الحد األدىن للمعايري تحديد توافق لآلراء يف األنشطة املتداخلة وتركيز العمل
عرب القطاعات:
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البيئة التعليمية اآلمنة وطرق الوصول
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الرفاهية النفسية واالجتامعية – اإلسعافات األولية النفسية
والدعم النفيس االجتامعي والتعلم العاطفي واالجتامعي
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البيئات التعليمية خالية من أي احتالل وهجوم عسكريني
أنشطة إدارة مخاطر الكوارث والحد منها
آليات اإلبالغ ورد الفعل تجاه مواضيع الحامي
تطوير مناهج تدريب املعلمني تدعم البيئات التعليمية الواقية
والشاملة واملراعية العتبارات الجنسني
مسارات اإلحالة متعددة القطاعات
الوصول والدمج وعدم التمييز – مع إشارة محددة إىل األطفال
ذوي اإلعاقة
رفاهية املعلمني
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مينحنا هذا التداخل تركي ًزا واض ًحا لوضع إطار عمل تعاوين يدعم وضع الربامج الدامجة واملنهجية التي ميكننا البناء عليها باستخدام أدلة إضافية
من االستعراض املكتبي.
نتائج االستعراض املكتبي
األدلة األساسية

من املصادر التي متت مراجعتها ،اقتبس أو استخدم  42%منها فحسب أدلة لتوثيق نتائجها أو تأكيداتها .تم استخالص هذا بصورة
رئيسية من دراسات محددة للمرشوع .هناك فجوة ملحوظة يف األدلة األوسع نطاقًا والتي تولدت من سياقات الطوارئ أو األزمات
تسلط الضوء عىل القيمة املضافة لإلدماج بني القطاعات ،ال سيام فيام يتعلق بالنتائج بالنسبة لألطفال .يقدم عدد من الدراسات ،مع
هذا ،بعض األدلة التي توضح فوائد وضع الربامج الدامجة عىل مستوى أسايس.
يف تحليلٍ لربنامج يطلق عليه اسم “تعلم القراءة يف فصل درايس قائم عىل منهج التعايف” (Learning to Read in a Healing
 )Classroomالتابع للجنة اإلنقاذ الدولية يف جمهورية الكونغو الدميقراطية ،يذكر آبر وآخرون أن التحليل التجميعي األخري ألكرث
من  200برنامج للتعلم العاطفي واالجتامعي ( )SELيف املدارس يف الواليات املتحدة والبلدان األخرى ذات الدخل املرتفع يظهر أن
هذه الربامج نهج قابل للتطبيق وفعال لتحسني النتائج األكادميية والعاطفية واالجتامعية (دورالك ،وويسربغ ،ودمينييك ،وتايلور،
وشيلنغر .)2011
وقابل للتطبيق
دليل أولً وقبل كل يشء عىل أن تحسني دعم بيئات املدارس ورعايتها قد يكون هدفًا واع ًدا ً
“تقدم نتائج الدراسة ً
بالنسبة للجهود املدرسية لتحسني التعلم يف األوضاع املتأثرة بالنزاعات” .باإلضافة إىل ذلك ...“ ،تشري هذه النتائج إىل أنه يبدو أن
فهم كيفية تحسني نتائج إملام األطفال بالقراءة والكتابة يتطلب االنتباه إىل العمليات املتعلقة باألرسة والصف الدرايس/املدرسة
التي تتجاوز دعم البيئة املدرسية وإمكانية التنبؤ بها” (.)Aber, et al., 2016
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يف رسم خريطة  2018قام به فريق عمل املنارصة يف شبكة اآليني،
يبحث تحليلهم الفوائد املتصورة ويحذر من املخاطر املرتبطة بالتعاون
عرب القطاعات:
“يدعي مجايل التعليم يف حاالت الطوارئ وحامية األطفال أن
التعليم وقايئ لالسباب التالية ( )1يوفر الحامية الجسدية،
والنفسية واالجتامعية ،املعرفية ،و( )2مينح األطفال شعو ًرا باألمل
واالستقرار ،و( )3يتيح لألطفال الوصول إىل الخدمات الرضورية
األخرى الحافظة للحياة ،و( )4يعزز التامسك االجتامعي ويدعم
جهود بناء السالم وحل النزاعات ،و( )5يدعم املساواة الجندرية
ويزود النساء والفتيات ،الاليت يتعرضن للتهميش يف كثري من
األحيان ،باملهارات التي يحتجنها لتمكني أنفسهن ،و( )6يعزز
رفاهية األطفال عىل املدى الطويل .عىل الرغم من اآلثار اإليجابية
للتعليم يف حاالت الطوارئ ،فإن معظم املؤلفات تشري إىل أن
التعليم ال يوفر الحامية وأنه ميكن أن يشكل مخاطر محتملة.
إذ ميكن استخدام التعليم ،عىل سبيل املثال ،إلذكاء التعصب
والتحيز ومفاقمة الظلم والتمييز القامئني .ميكن أيضً ا استخدام
البنية األساسية التعليمية لألغراض العسكرية ،مام يجعل املدارس
عرضة للهجوم (تيبي 2015 ،واليونيسكو  .)2011باإلضافة إىل
ذلك ،ميكن أن يحدث االستغالل الجنيس لألطفال واستغاللهم يف
العمل يف املدارس ،كام أن الذهاب إىل املدرسة والعودة منها
ميكن أن يعرض األطفال للعنف واإلصابة .لذلك ،من الرضوري
اتخاذ تدابري صارمة للوقاية والحامية لتهيئة بيئة تعليمية آمنة
لجميع الطالب ميكنهم فيها مواصلة التعليم الجيد يف أوقات
الطوارئ” (.)INEE, 2018
تتمثل إحدى أفضل الطرق لتصور الفوائد العامة لوضع الربامج الدامجة
يف منظور رفاهية األطفال .يركز سبعة وأربعون باملائة من املوارد عىل
رفاهية األطفال ،سواء عىل نحو رصيح أم ضمني ،ومتكنت من االستشهاد
بالتحسينات يف رفاهية األطفال من خالل شكل من أشكال اإلدماج أو
التعاون .حلل بوردي وآخرون ،يف مراجعة أدبية دقيقة للتعليم ،فوائد
الرتكيز عىل الرفاهية يف برامج التعليم يف السياقات املتأثرة باألزمات:
“تحاول العديد من التدخالت يف البلدان واملناطق املتأثرة
باألزمات دعم األطفال والشباب وأرسهم من خالل املساعدة يف
تخفيف املخاطر وتعزيز الرفاهية النفسية واالجتامعية والقدرة
عىل التأقلم .عىل الرغم من أن األدلة القوية من األبحاث التي
أُجريت يف الواليات املتحدة تظهر آثار مجموعة واسعة من
التدخالت عىل رفاهية األطفال ،فإن األبحاث التي أُجريت يف
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البلدان املتأثرة باألزمات تقترص يف املقام األول عىل الدراسات
القامئة عىل املالحظة .نخلص إىل النتائج التالية من هذا العمل.
.أيف البلدان أو املناطق املتأثرة بالنزاع الحاد ،هناك أدلة واعدة
عىل دعم املفاوضات املجتمعية لحامية املدارس والطالب
واملعلمني من الهجوم.
.بهناك أدلة قوية يف البلدان أو املناطق التي يعيش فيها
السكان يف سياقات طويلة األمد ،أو ما بعد النزاع ،أو الكوارث
عىل دعم الفنون اإلبداعية والعالج باللعب ،وتنمية الطفولة
املبكرة ،وتوفري خدمات إضافية للفئات األكرث ضعفًا (السيام
الفتيات واألطفال األصغر س ًنا) كطرق لتحسني الرفاهية.
تشري الدالئل الناشئة أيضً ا إىل أن األطفال والشباب املتأثرين
بالنزاع يستجيبون بدرجة أقل ،وأحيانًا عىل نحو سلبي،
للعالجات التي تركز عىل الصدمة بدلً من عوامل اإلجهاد
اليومية .تظهر األدلة الناشئة أن الروتني املدريس يحسن
الصحة العقلية والقدرة عىل التاقلم بالنسبة ملعظم األطفال
والشباب املتأثرين بالنزاعات أو الكوارث.
.جت ُظهر األدلة القوية من البلدان ذات الدخل املرتفع واملستقرة
أ ّن لبيئة الصفوف الدراسية اإليجابية والتعلم بني األقران آثا ًرا
إيجابية عىل الرفاهية”(  ( �Burde, Guven, Kelcey, Lah
.)mann, & Al-Abbadi, 2015
كام توضح املفوضية األوروبية للمساعدات اإلنسانية ( )ECHOكيف أن
فرصا ملنع اآلثار
“تدخالت التعليم والحامية الدامجة توفر ً
السلبية لألزمة عىل الرفاهية النفسية واالجتامعية لألطفال
واالستجابة لها .وقد يتيح هذا ،بدوره ،لألطفال االستمرار ببناء
املهارات الالزمة إلقامة عالقات وإمكانيات أساسية والحفاظ
عليها وهي التي ميكن أن تشكل حجر األساس يف الشفاء الفردي
والجامعي ،والقدرة عىل التأقلم ،والتامسك االجتامعي .يركز كل
من الدعم النفيس واالجتامعي والتعلم العاطفي واالجتامعي عىل
التنمية الشاملة لألطفال وهام متكامالن يف أهدافهام وتدخالتهام.
ميثل التعلم العاطفي واالجتامعي يف قطاع التعليم يف حالة
الطوارئ مكونًا ها ًما تحت مظلة املفهوم األشمل الدعم النفيس
واالجتامعي ،وتشري الدالئل إىل أن لكل منهام دوره املهم يف متكني
املشاركة النشطة يف عملية التعلم” (.)ECHO, 2019

ويضطلع التحالف أيضً ا بالعمل عىل وضع تعريفات ومؤرشات لرفاهية
األطفال ،وستنعكس نتائج ذلك عىل املصادر التي تم تطويرها يف إطار
مرشوع التعليم يف حالة الطوارئ وحامية األطفال يف العمل اإلنساين.
وهذا الدليل األسايس هام لدعم وضع إطار عمل للتعاون ،وتوفري األساس
فضل عن الدعوة إىل اإلدماج بني القطاعات من منظور
املنطقي لإلدماجً ،
يركز عىل األطفال.

مكونات البرنامج
حددت العديد من التدخالت املكونات ال ّرئيسة إلعداد الربامج التعاونية
أو الدامجة الناجحة ،كام هو الحال مع تحليل املعايري الدنيا أعاله .أشارت
العديد من املوارد إىل منوذج محدد للتنفيذ ،سواء كان ذلك يف شكل
مالحظات إرشادية ،أو مراجعة برنامج ،أو تقرير مرشوع ،أو دراسة ،أو
موارد أخرى تضمنت إرشادات عامة أو مواقف سياسية .تضمنت غالبية
النامذج املحددة الدعم النفيس االجتامعي/التعلم العاطفي واالجتامعي
وتدريب املعلمني أو أشارت إليهم وتم تقدميها باستخدام نوع من التعليم
قابل للتطبيق عىل كل من التعليم
غري النظامي ،لكن معظمها كان ً
النظامي وغري النظامي اعتام ًدا عىل السياق.
وتتضمن بعض األمثلة العملية التي تنص عىل املكونات األساسية لوضع
الربامج الدامجة إرشادات من املجموعات الفرعية لحامية األطفال ،عىل
سبيل املثال ،لشامل غريب سوريا:
النهج اإلدماجي لحامية األطفال وخدمات التعليم :يجب عىل الجهات
املعنية بحامية األطفال وتعليمهم أن تسعى جاهدة إىل اتباع نهج
دامج لتقديم الخدمات .ويجب أن يهدف كل موقع (سواء مدرسة،
أو مركز مجتمعي ،أو أي نوع آخر من األماكن) إىل تقديم:
.أالتعليم (مثل :التعليم غري النظامي ،والتعلم الرسيع ،وصفوف
اللحاق بالربامج األساسية)
.ببرامج بناء املهارات (مثل :املهارات الحياتية والتدريب املهني)
.جالدعم النفيس واالجتامعي (مثل :الربامج املنظمة واملستدامة
أو القامئة عىل املناهج الدراسية واألنشطة الرتفيهية الخاضعة
لإلرشاف)
.دإحالة الفتيات والفتيان املعرضني للخطر أو الناجني من شواغل
حامية األطفال إىل خدمات متخصصة أخرى (مثل ،إدارة
الحاالت وتقديم املشورة) .وميكن تقديم ذلك يف املوقع أو من
خالل موقع آخر/جهة أخرى
.هتوعية املجتمع املحيل وزيادة وعيه املرتبط بالخدمات املقدمة
يف املوقع (مثل :زيادة الوعي بشأن املخاوف حول حامية
األطفال والتوعية مبخاطر املتفجرات)
.ودعم اآلباء (مثل برامج التنشئة اإليجابية القامئة عىل املناهج
الدراسية)
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.زالتقييم والرصد واإلبالغ املشرتك (نظرة عامة عىل االحتياجات
اإلنسانية ( ،)HNOوعدم اإلبالغ املزدوج عن األنشطة يف
األسئلة األربعة (من يفعل ماذا وأين ومتى) مع املؤرشات
املتفق عليها)
بالنسبة لكوكس بازار:

الحد األدىن من حزمة الخدمات“ .حيث يجب أن يقدم أي مركز
متعدد األغراض الخدمات التالية عىل األقل”
yتدخالت الدعم النفيس واالجتامعي املنظمة لألطفال،
واملراهقني ،و/أو مقدمي الرعاية
yإدارة الحاالت – تعيني  2أو  3أخصائيني أو مرشدين اجتامعيني
لكل مركز ويجب أن تتضمن املكان مساحة رسية/مساحة
تخزينية مللفات الحاالت ،والتي ميكن لألخصائيني االجتامعيني
إلدارة الحاالت العمل منها
yأنشطة منظمة للمراهقني ،مثل نوادي املراهقني ،واألنشطة
الرتفيهية التي يقودها املراهقون ،وجلسات املهارات الحياتية
yبرامج لآلباء أو غريهم من مقدمي الرعاية ،عىل سبيل املثال
جلسات التنشئة والرتبية األرسية اإليجابية
yأنشطة آلليات الحامية املجتمعية لألطفال
yتعميم التعليم األسايس واإلملام مبهارات القراءة والكتابة
(املهارات األساسية) من خالل أنشطة منظمة (Cox’s Bazar
)Child Protection Sub Cluster, 2019
كام وضعت وكاالت أخرى تفاصيل حول املكونات األساسية الفعالة
لوضع الربامج الدامجة مثل برنامج منظمة إنقاذ الطفل “تحسني البيئات
التعلمية م ًعا يف حاالت الطوارئ ( ،”)ILETوالنهج املشرتك للمدارس
اآلمنة ،وبرنامج لجنة اإلنقاذ الدولية “مساحات التعلم والتعايف اآلمن”،
وبرنامج املجلس الرنويجي لالجئني “التعلم األفضل وصندوق التعايف”:
وكلها تشتمل عىل الدعم النفيس االجتامعي و/أو التعلم العاطفي
واالجتامعي ،واعتبارات حامية األطفال ،والرتكيز عىل رفاهية األطفال .كام
توضح مناذج برامج التعليم يف حاالت الطوارئ ملعونة الكنيسة الفنلندية
( )FCAومنظمة بالن مكونات مامثلة.
ولدى منظمة ( Vivaاألطفال يف حاالت الطوارئ سابقًا) رشط مبسط
للمقومات األساسية للربامج الدامجة وهي كالتايل:
yمشاركة رسائل حامية األطفال كجزء من برامج التعليم ،عىل
سبيل املثال حول منع االنفصال واالتجار أو التوعية مبخاطر
األلغام
yإنشاء آليات إحالة مشرتكة مع الجهات املعنية بحامية األطفال
yالعمل مع الجهات املعنية بحامية األطفال لتيسري مساحات
صديقة لألطفال وتقديم تدخالت تعليم الطفولة املبكرة

yالعمل مع الجهات املعنية بحامية األطفال للنظر يف كيفية
حد برامج التعليم من التوترات وزيادة التامسك املجتمعي
()Education: Integrating Child Protection, 2020
ينصب الرتكيز الربنامجي للتدخالت والسياسات والدراسات ،بوجه عام،
عىل إدماج حامية األطفال يف برامج التعليم يف حاالت الطوارئ ،مع القليل
ج ًدا من الرتكيز يف االتجاه املعاكس .ومع هذا ،يحدد نيقوالي وتريبلهورن
أيضً ا كيف ميكن للوكاالت املساعدة يف تحسني فرص الحصول عىل التعليم
من خالل معالجة العوامل الخارجية األخرى يف حياة الطفل .وميكن
معالجة هذه العوامل من خالل وضع برامج حامية األطفال والحامية
االجتامعية.
“يجب تحديد العوائق التي تحول دون الوصول إىل التعليم
والتصدي لها .ويجب أن يكون هدف الربامج التعليمية أن تشمل
جميع األطفال .وهذا يعني ضم ًنا تصميم برامج تعمل عىل الحد
من العقبات التي تحول دون وصول جميع األطفال إىل التعليم،
مثل الفقر ،أو النوع االجتامعي ،أو اإلعاقة ،أو االنتامء ملجموعة
اجتامعية أو إثنية معينة .يجب وضع املبادرات لتحديد األطفال
الذين تعطل تعليمهم بسبب النزاع أو التمييز أو االضطهاد،
ودعمهم ملواصلة تعليمهم وإمتامه .ويجب جعل التعليم مجان ًيا،
أو مدعو ًما عىل األقل ،إذا كانت التكلفة تحول دون الحضور”
(Nicolai & Triplehorn, The role of education in protecting
.)children in conflict, 2003
يقرتح الهالل األحمر الرتيك ،عىل نحو أكرث تحدي ًدا ،يف تحليله للحالة
سلسلة من التدخالت املوىص بها والتي ميكن ملامريس حامية األطفال
الرتكيز عليها لدعم النتائج التعليمية لألطفال والشباب املعرضني للخطر:
يتألف جزء كبري من جهود حامية األطفال من أنشطة لألطفال غري
امللتحقني باملدارس أو األطفال املعرضني لخطر الترسب .وبالتحدث
إىل األطفال الذين ال يصلون إىل التعليم ،أو األطفال غري القادرين
عىل الذهاب إىل املدرسة بانتظام ،أو األطفال املعرضني لخطر فقد
الوصول إىل التعليم قريبًا عىل الرغم من حضورهم املنتظم إىل
املدرسة وكذلك التحدث إىل أرسهم ،تتم محاولة تحديد األسباب
الكامنة وراء هذه املشكالت واستبعادها.
التدخالت املقدمة من أجل جهود التعليم املدريس
yالدعم الفردي – إدارة الحالة واإلحالة واملساعدة العينية
yأنشطة التوعية واإلعالم
yاملنارصة
yبناء القدرات
الحلول والسياسات املوىص بها لألطفال املحرومني من التعليم .هناك
حاجة إىل التصدي لآليت:
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yعاملة األطفال
yمشكالت اإلدماج يف املدارس
yاملامرسات التقليدية الضارة
yإدارة املدرسة/الظروف املادية
yاالطفال املعرضون لخطر الترسب
yالغياب طويل األمد عن املدرسة
yالرفاهية النفسية واالجتامعية والصحة واإلعاقة
yنقص أو فقد الهوية/الوثائق
yاألطفال املحرومون من التعليم” ( Turkish Red Crescent
)2019
هذه التدخالت مكملة لألنشطة التي متثل املعايري الدنيا وهي تساعدنا
عىل رؤية املامرسة الدامجة من منظور حامية األطفال – أي كيفية إدماج
اعتبارات التّعليم يف حامية األطفال.
املبادئ التوجيهية

تنص بعض املذكرات التوجيهية التي تم تحليلها عىل مبادئ توجيهية
لوضع الربامج الدامجة التي ميكن نقلها بني السياقات وميكن أن تعزز
وضع إطار عمل للتعليم يف حاالت الطوارئ وحامية األطفال يف العمل
اإلنساين.
وكان يف مقدمة هذه الربامج املجموعة الفرعية لحامية الطفل يف غازي
عنتاب ومجموعة التعليم التي تخدم شاميل سوريا:
yمنارصة الجهات املانحة لألخذ بفرص التمويل املشرتك
مع التأكيد عىل النتائج اإليجابية لوضع الربامج املشرتكة
والدامجة.
yالوضع يف االعتبار ،كلام أمكن ذلك ،التقييامت املشرتكة
ومتعددة القطاعات والتي تغطي عىل نحو مناسب النوع
االجتامعي ،والتنوع ،واإلدماج.
yاستكشاف فرص التدريب املشرتك بني القطاعات وبني
الوكاالت حول مكونات محددة ،مثل اإلسعافات األولية
النفسية ،ومدونة قواعد السلوك وحامية األطفال ،وتخفيف
مخاطر العنف القائم عىل النوع االجتامعي ،إلخ.
yضامن التعاون بني الوكاالت التي تنشئ مساحات صديقة
لألطفال ومساحات تعلم مؤقتة مع ضامن أنها إدماجية
أطفال مختلفني
ً
وليست تنافسية (عىل سبيل املثال ،تخدم
بخدمات مختلفة).
yوضع اسرتاتيجيات مشرتكة ملعالجة قضايا حامية األطفال
التي تتطلب نه ًجا متعدد القطاعات (عىل سبيل املثال،
عاملة األطفال التي تتطلب حامية األطفال ،والتعليم ،وسبل
العيش ،إلخ).

yكام أنه من الهام ج ًدا أن يفهم جميع العاملني مع األطفال
حدود الخدمات التي ميكنهم تقدميها .فال ينبغي لهم أب ًدا
تقديم خدمات متخصصة يف مجال حامية األطفال (مثل
البحث عن األرس وجمع شملها ،أو تقديم املشورة الفردية
للناجني من العنف الجنيس ،أو التحدث إىل أصحاب العمل
إلعفاء األطفال من العاملة ...إلخ) أو أي خدمات متخصصة
أخرى ما مل يكونوا أخصائيني يف مجال حامية الطفل/أو
أخصائيني اجتامعيني .ويُرجى إحالة هذه الحاالت إىل الجهات
املتخصصة يف حامية األطفال.
كام أوضح املجلس الرنويجي لالجئني يف أفغانستان التعلم من برنامجهم
التعليمي من منظور حامية األطفال كام ييل:
yمنارصة استجابة أقوى ملخاطر حامية األطفال يف التعليم
من خالل فرق عمل حامية األطفال (،(child protection
والحامية ،والتعليم.
yإرشاك الجهات املسلحة ،مبا يف ذلك الجامعات املسلحة غري
التابعة للدولة ،ومنارصتها حول حامية التعليم من الهجامت.
yتقديم الدعم النفيس واالجتامعي واملهارات الحياتية والتوعية
باملخاطر لألطفال واآلباء.
yتعزيز الجهود املجتمعية إلرشاك املجتمع املحيل يف تحديد
املخاطر التي يتعرض لها األطفال ووضع اسرتاتيجيات لتخفيفها
(.)Norwegian Refugee Council, 2018
تؤكد مراجعة اليونيسيف لالستجابة إعصار ماريا بدرجة كبرية عىل القيمة
ففضل عن كونها مبادئ توجيهية ميكن
ً
املضافة لوضع الربامج الدامجة؛
استخدامها لتعزيز أعامل املنارصة كام ييل:
1.ميكّن النهج الدامج لحقوق األطفال من وضع برامج فعالة من
حيث التكلفة تدعم التعزيز الشمويل لحقوق الطفل ،ومتنع
التكرار وترسع التعايف يف أوقات الطوارئ .كام أن هناك حاجة
ماسة لوضع بروتوكوالت طوارئ دامجة ومحددة لحامية
األطفال وتعليمهم.
2.ميكن أن يؤدي التحول يف الوقت املناسب للحالة الذهنية
إىل أنشطة الجهوزية يف االستجابة لحاالت الطوارئ إىل
مستويات عالية من املشاركة وتأثري طويل األجل أثناء التعامل
مع احتياجات الطوارئ .وغال ًبا ما يكون املجتمع املحيل
واملسؤولون عىل جميع املستويات منفتحني إلحداث تغيري
منهجي عميق أثناء فرتات االستجابة للطوارئ .تتيح االستفادة
من أنشطة االستجابة يف حاالت الطوارئ تأث ًريا طول األجل.
3.تعمل املنهجيات التشاركية والقامئة عىل املجتمع املحيل عىل
تحسني النتائج وإحداث نقطة انطالق أقوى لالستعداد طويل
األجل واألحداث املستقبلية.
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ً
نطاقا
وضع اإلدماج يف السياق األوسع
تتعزز مسألة التكامل بني حامية األطفال والتعليم يف السياقات اإلنسانية
بفعل العديد من الجهود الحديثة الرامية إىل إصالح مجال العمل اإلنساين،
أو إعادة تركيزه ،أو إرشاده.
أساليب العمل الجديدة

النتائج الجامعية عنرص أسايس من عنارص أساليب العمل الجديدة
( .)NWOWوهذا الجهد الذي تقوده األمم املتحدة مدعوم من مجموعة
واسعة من الجهات العاملة يف املجال اإلنساين وال يهدف إىل تلبية
االحتياجات اإلنسانية فحسب ،بل إىل الحد من االحتياجات واملخاطر
والضعف .وتتضمن العنارص ذات الصلة بأساليب العمل الجديدة ما ييل:
yالسياق املشرتك وتحليالت املخاطر لخلق فهم مشرتك للسياق
عرب الجهات اإلنسانية واإلمنائية والسياسية واألمنية
yمجموعة متنوعة من الرشكاء الذين يعملون بصورة تعاونية
عىل أساس مصلحتهم النسبية
yأطر زمنية متعددة السنوات للتحليل ووضع االسرتاتيجيات
والتخطيط ومتويل العمليات
ظ ََّل رشكاء التعليم يف حالة الطوارئ وحامية األطفال يف العمل اإلنساين
ينارصون لسنوات عديدة اسرتاتيجيات متعددة السنوات ومسارات متويل
تسد الفجوة بني االستجابة الفورية والعمل طويل األجل .كام سيدعم
اإلدماج بني القطاعات إجراء تحليالت مشرتكة للسياق والحاجة واملخاطر
تساهم يف تحديد النتائج الجامعية.
ترابط التنمية واإلغاثة اإلنسانية

ليست برامج اإلغاثة اإلنسانية وبرامج التنمية عمليات تعاقبية بالرضورة:
مطلوب تنفيذها عىل نحو متزامن ويجب أن تتداخل لتلبية احتياجات
السكان املترضرين بصورة أفضل .وقد برز مفهوم “ترابط التنمية واإلغاثة
اإلنسانية” ليعكس هذا الفهم .فاملصطلح يركز عىل العمل الالزم للتصدي
عىل نحو متسق لضعف األشخاص قبل األزمات وأثنائها وبعدها ويتطلب
تحولً يف نظام املساعدات .فالنظام الحايل منهك للغاية ويفتقر إىل
التنسيق الدائم عرب التدخالت اإلمنائية واإلنسانية .وهذا يؤدي بالنظام إىل
عدم تلبية احتياجات األشخاص األكرث ضعفًا عىل نحو فعال عىل الدوام.

فالرابطة هي استمرار للجهود طويلة األمد يف املجاالت اإلنسانية
واإلمنائية ،مثل “الحد من مخاطر الكوارث” (“ ،)DRRوربط إعادة
تأهيل اإلغاثة والتنمية” ( ،)LRRDو”أجندة القدرة عىل التأقلم”،
وتضمني مراعاة ظروف النزاع عرب االستجابات ،وهي أساس أساليب
العمل الجديدة لألمم املتحدة أعاله.
ومرة أخرى ،املوضوع الرئييس هو فكرة الحصول عىل “نتائج جامعية”
أثناء العمل عرب املؤسسات والطرائق اإلنسانية واإلمنائية .ولهذا صدى
خاص يف قطاع التعليم نظ ًرا لوصوله إىل جوانب عدة من حياة الطفل،
ويربز التحليل الذي أجرته الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ()USAID
الطريقة التي ميكن أن يساعد بها اإلدماج مع قطاع حامية األطفال
الفرعي يف مد جسور هذا الرتابط من خالل تعزيز الرفاهية وبناء القدرة
عىل التأقلم:
ومفهوم النتائج الجامعية هو أمر أساس للتفكري الحايل حول
التناسق بني العمل اإلمنايئ والعمل اإلنساين .يستطيع قطاع التعليم
املساهمة يف النتائج الجامعية من خالل توفري الحامية (يف أوقات
املخاطر العالية وأوقات الضعف) ،وتعزيز الرفاهية ،وضامن تعلم
األطفال والشباب املهارات األساسية .وميكن االستفادة من برامج
التعليم للمساهمة ،يف األوضاع الهشة واملتأثرة بالنزاع ،يف تخفيف
حدة النزاع ،وبناء السالم ،واألمن .كام أن للتعليم دو ًرا بالغ األهمية
يف تعزيز قدرة الفرد واملجتمع املحيل عىل التأقلم .حيث تحتاج
املجتمعات املحلية القادرة عىل التأقلم بصورة خاصة إىل نوعني من
القدرات — القدرة عىل التكيف والقدرة عىل التصدي للمخاطر
والحد منها — وميكن للتعليم أن يساهم يف كليهام (الوكالة
األمريكية للتنمية الدولية .)2012 ،كام ميكن للمدارس يف كلٍ
من حاالت الطوارئ واألزمات طويلة األمد توفري منصة مجتمعية
متعددة القطاعات تعزز الجهوزية واالستجابة والتعايف املحليني
(.)Nicolai, Hodgkin, Mowjee, & Wales, 2019
تعمل شبكة اآليني ومجموعة التعليم العاملي والربنامج العاملي للتعليم
حاليًا عىل مرشوع مشرتك يبحث قدر أكرب من االتساق يف استجابات
التعليم عرب الرتابط .سرياعي مرشوع (التعليم يف حالة الطوارئ وحامية
األطفال يف العمل اإلنساين) استنتاجات هذا العمل ويضمن وجود أثر
لها يف أي من مخرجاته.
التوطين املحلي حسب السياق املحدد

كان وال يزال القطاع اإلنساين يهدف إىل الحصول عىل استجابة “محلية”
أكرث فيام يتعلق باألزمات اإلنسانية منذ عدة عقود .كان هناك ،مع
هذا ،القليل ج ًدا من التقدم املنتظم بخالف بعض األمثلة املنفردة.
أجرت منظمة مجموعة السياسات اإلنسانية ( ،)HPGبني عامي 2017
و ،2019بحثًا حول العمل اإلنساين املحيل من منظور الوضع عىل األرض
وذلك عرب أربعة موضوعات رئيسة هي :القدرة والتكامل ،والتمويل،
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والكرامة ،والحامية .تعلموا من هذا البحث:
yأن العمل اإلنساين دامئًا يكون أقوى إذا كان مصحوبًا بالعمل
املحيل.
yأن العمل اإلنساين الفعال واملحيل ليس لعبة تعادل تقل فيها
أدوار املنظامت
yاإلنسانية الدولية وتزيد أدوار الجهات املحلية.
yأن القوة هي أكرب مورد وأكرب عائق يف وجه العمل اإلنساين
املحيل الفعال :يجب مواجهة عالقات القوة املتضمنة يف
الهياكل اإلنسانية النظامية وتحويلها لتعكس احتامالت
جديدة (.)Fast & Bennett, 2020
ليس من املهم إدراك املزايا الربامجية فحسب عند العمل عىل تحقيق
إندماج أكرب بني التعليم يف حالة الطوارئ وحامية األطفال يف العمل
اإلنساين ،لكن الرضورة األخالقية لزيادة القدرات املحلية وتحسني
استدامة أي إجراء أيضً ا.
سيشارك مرشوع التعليم يف حالة الطوارئ وحامية األطفال يف العمل
اإلنساين مع فريق عمل التوطني املحيل لدى شبكة اآليني ،باإلضافة إىل
مبادرات بناء القدرات لكل من شبكة اآليني والتحالف للسعي لتعزيز
“توطني” أي مخرجات.
االتفاق العاملي بشأن الالجئين

يتضمن االتفاق العاملي بشأن الالجئني التزامات بشأن تقليل الوقت
الذي يقضيه األطفال النازحون خارج النظام التعليمي والعودة إىل
التعلم خالل ثالثة أشهر من بداية أي اضطراب .وهو ينص عىل
مجموعة من املبادئ النافعة للعمل مبوجبها وتتعلق بوضع الربامج
الدامجة .تتضمن املقتطفات املتعلقة بالتعليم ما ييل:
 .68متش ًيا مع قوانني التعليم وسياساته وتخطيطه عىل الصعيد
ودعم للبلدان املضيفة ،ستساهم الدول وأصحاب املصلحة
الوطني
ً
املعنيون باملوارد والخربة لتوسيع نطاق نُظم التعليم الوطنية
وتعزيز جودتها وشمولها ،تيس ًريا لحصول أبناء الالجئني واملجتمعات
املحلية املضيفة (بنني وبنات عىل ٍ
حد سواء) ،واملراهقني ،والشباب
عىل التعليم االبتدايئ ،والثانوي ،والجامعي .وس ُيحشد مزيد من
الدعم املايل املبارش وتستنفر جهود خاصة لتقصري الوقت الذي
يقضيه أبناء وبنات الالجئني خارج املدرسة إىل أقىص حد ،بحيث ال
يتجاوز ثالثة أشهر بعد وصولهم ،يف الحالة املثىل.
 .69وحسب السياق ،ميكن املساهمة بدعم إضايف لتوسيع املرافق
التعليمية (مبا يف ذلك النامء يف مرحلة الطفولة املبكرة ،والتدريب
الفني أو املهني) والقدرات التعليمية (يشمل ذلك تقديم الدعم،
حسب الحاجة ،لالجئني وأفراد املجتمعات املضيفة الذين يعملون،
أو بوسعهم أن يعملوا ،مدرسني ،مبا يتفق مع القوانني والسياسات

الوطنية) .وتشمل مجاالت الدعم اإلضافية الجهود املبذولة لتلبية
احتياجات الالجئني التعليمية الخاصة (وذلك من خالل “مدارس
آمنة” وطرائق مبتكرة ،مثل التعليم اإللكرتوين) ،وتذليل العقبات
التي تعرتض تسجيلهم ومواظبتهم عىل الدراسة ،بسبلٍ عديدة
فضل
من بينها برامج التعلم املرنة املعتمدة ،ال سيام للفتياتً ،
عن األشخاص ذوي اإلعاقة ومن يعانون صدمات نفسية .وسيُقدم
الدعم إلعداد وتنفيذ خطط وطنية لقطاع التعليم تشمل الالجئني.
وس ُيقدم الدعم أيضً ا عند الرضورة لتيسري االعرتاف مبعادلة املؤهالت
األكادميية والحرفية واملهنية.
الرتكيز عىل العمل داخل النظم الوطنية وتعزيزها أمر بالغ األهمية
لنجاح أي إجراء ،ال سيام مع الحكومات الوطنية التي تقود بإطراد
استجابات التعليم يف حاالت الطوارئ .يتغري املشهد اإلنساين
برسعة ،ولعل هذا يتجىل بقوة يف األزمات طويلة األمد .وهذا له
آثار عىل العمل اإلدماجي ،مام يتطلب منا النظر بجدية يف دور
فضل عن الحاجة
السلطات الوطنية ،ومخاطر إنشاء أنظمة موازيةً ،
إىل التعامل مع رشكاء التنمية من أجل االستجابات املستدمية التي
تفيد جميع األطفال والشباب ،سواء كانوا من النازحني أو من
املجتمعات املضيفة.
االتفاق العاملي من أجل الهجرة

االتفاق العاملي من أجل الهجرة هو أول اتفاق عاملي عىل اإلطالق لألمم
املتحدة حول نهج مشرتك للهجرة الدولية بجميع أبعادها .واالتفاق
العاملي غري ملزم قانونيًا .وهو يرتكز عىل قيم سيادة الدولة ،ومشاركة
املسؤولية ،وعدم التمييز ،وحقوق اإلنسان ،ويقر بالحاجة إىل نهج تعاوين
لتحسني الفوائد اإلجاملية للهجرة ،مع التصدي ملخاطرها وتحدياتها
بالنسبة لألفراد واملجتمعات يف بلدان األصل والعبور والوجهة.
ويشتمل االتفاق العاملي عىل  23هدفًا لتحسني إدارة الهجرة عىل
املستويات املحلية والوطنية واإلقليمية والعاملية .تشمل مواد االتفاق
األكرث صلة بهذا املرشوع ما ييل:
.23و .حامية األطفال غري املصحوبني بذويهم واملنفصلني عن ذويهم
يف جميع مراحل الهجرة من خالل وضع إجراءات متخصصة لتحديد
هويتهم وإحالتهم ورعايتهم ومل شملهم مع أرسهم ،وتوفري إمكانية
الوصول إىل خدمات الرعاية الصحية ،مبا يف ذلك الصحة العقلية
والتعليم واملساعدة القانونية والحق يف أن يتم االستامع إليهم يف
اإلجراءات اإلدارية والقضائية ،بسبل من بينها التعجيل بتعيني ويص
قانوين كفء ونزيه كوسائل أساسية ملعالجة نقاط ضعفهم وما
يتعرضون له من متييز ،وحاميتهم من جميع أشكال العنف ،وتوفري
سبل الوصول إىل حلول التنمية املستدامة التي هي يف مصلحتهم
الفضىل.
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.31و .توفري تعليم جيد عىل نحو يشمل جميع األطفال والشباب
فضل عن تيسري الوصول إىل فرص التعلم مدى
املهاجرين وينصفهمً ،
الحياة ،بسبل منها تعزيز قدرات النظم التعليمية ،وتيسري إمكانية
الوصول دون متييز إىل خدمات التنشئة يف مرحلة الطفولة املبكرة،
والتعليم النظامي ،وبرامج التعليم غري الرسمي لألطفال الذين
يتعذر عليهم الوصول إىل النظام التعليمي الرسمي ،والتدريب أثناء
العمل والتدريب املهني ،والتعليم التقني والتدريب اللغوي ،وكذلك
عن طريق تعزيز الرشاكات مع جميع الجهات صاحبة املصلحة التي
ميكنها دعم هذا املسعى.
أهداف التنمية املستدامة

أهداف التنمية املستدامة عبارة عن مجموعة من  17هدفًا عامليًا مصممة
لتكون “مخططًا لتحقيق مستقبل أفضل وأكرث استدامة للجميع” .ومن
األهداف ذات الصلة الهدف الرابع“ :الهدف  :4ضامن التعليم الجيد
املنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع”.
ويوجد ضمن الهدف عدد من املواد واملؤرشات التي تشري إىل الحامية
وأنشطة الحامية.
 ،4.2و ،4.2.1و ،4.5و ،4.7/4.7.1و.4وهي ذات صلة بكل من حامية
األطفال والتعليم يف حاالت الطوارئ – ال سيام فيام يتعلق بجوانب
املدارس اآلمنة والخالية من العنف ،والتنمية الصحية والرفاهية النفسية
واالجتامعية ،واملحتوى والسياسة التعليمية ،وتدريب املعلمني ،والنهوج
الرتبوية.
باإلضافة إىل ذلك ،تتضح أهداف حامية األطفال يف أهداف التنمية
املستدامة ( 5.2إنهاء العنف القائم عىل النوع االجتامعي) ،و( 5.3إنهاء
املامرسات الضارة القامئة عىل النوع االجتامعي والزواج املبكر) ،و8.7
(إنهاء عاملة األطفال بجميع أشكالها) ،و( 16.2إنهاء االعتداء واالستغالل
واالتجار وجميع أشكال العنف والتعذيب ضد األطفال) وهي ستدعم
أيضً ا تطوير أي مورد من موارد التعليم يف حاالت الطوارئ وحامية
األطفال يف العمل اإلنساين.
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