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Réseau Inter-Agences pour L’Éducation en Situations d’Urrgence
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الشبكة املشتركة لوكاالت التعليم في حاالت الطوارئ

األداة املرجعية للحد األدنى للمعايير
من الشبكة املشتركة لوكاالت التعليم في
حاالت الطوارئ  -آيني
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قام بتطويرها فريق عمل اآليني اخملتص باحلد األدنى للمعايير

النطاق األول :املعايير األساسية
مشاركة اجملتمع
املعيار األول ملشاركة اجملتمع :املشاركة

وشفافي ة وبدون متييز في حتليل ،تخطيط ،تصميم ،تنفيذ ،ومراقبة وتقييم
يشارك أعضاء اجملتمع بنشاط
ّ
إستجابات التعليم.

اخلطوات الرئيسية:
•
•
•
•
•

•مشاركة أعضاء اجملتمع بفعالية في تخطيط األنشطة التعليمية وترتيب أولوياتها
•متثيل اجملموعات الضعيفة في جلان تعليمية مجتمعية
•شاركة األطفال والشباب بفعالية في كافة مراحل تخطيط األنشطة التعليمية وتنفيذها
احلد من مخاطر الكوارث والتخفيف من
•مشاركة فئة كبيرة من أعضاء اجملتمع في التحليل التعليمي وأنشطة ّ
حدة النزاعات
•إتاحة الفرص أمام بناء قدرات أفراد اجملتمع

مالحظات إرشادية حول:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

1مشاركة اجملتمع في كافة مراحل إستجابات التعليم
2حتديد حاجات كافة املتعلمني وحقوقهم ومعاجلتها من قبل اللجنة التعليمية اجملتمعية
3حتديد أدوار ومسؤوليات أعضاء اللجنة التعليمية اجملتمعية بشكل واضح
4وضع خطة عمل مجتمعية خاصة بالتعليم احمللي
5مشاركة األطفال والشباب في األنشطة التعليمية
6إجراء التدقيق اإلجتماعي لتقييم البرامج التعليمية
7بناء القدرات بهدف مساعدة املنظمات واألفراد على حتقيق األهداف

املعيار الثاني ملشاركة اجملتمع :املوارد

يتم حتديد موارد اجملتمع وحشدها وإستعمالها في تنفيذ فرص تع لّم مناسبة للفئات العمرية.

اخلطوات الرئيسية:

• •حتديد املوارد احمللية وحشدها بغية دعم احلصول على تعليم ذي جودة عالية
• •اإلستفادة القصوى من القدرات املوجودة عند تصميم البرامج التعليمية
احلد من مخاطر الكوارث والتخفيف من حدة األزمات
• •التثقيف حول مسألة ّ

مالحظات إرشادية حول:
.1
.2
.3
.4
.5

1إستخدام املوارد اجملتمعية لتصميم ووضع خطط إلستجابات التعليم
2تعزيز إمكانية احلصول على التعليم واألمن لألطفال والشباب الضعفاء
3إعداد التدريبات بشأن أدوار الهيئة التعليمية ومسؤولياتها على املدى البعيد
4اإلقرار مبساهمات اجملتمع
احلد من مخاطر الكوارث والتخفيف من حدة األزمات على القدرات احمللية وإستراتيجيات
5التثقيف املتعلق ّ
التك ُّيف

التنسيق

املعيار األول للتنسيق :التنسيق

يتم وضع آليات تنسيق للتعليم التي تدعم األطراف املعنية العاملة لضمان إمكانية احلصول على التعليم
وإستمرارية التعليم اجليد.

اخلطوات الرئيسية:
•
•
•
•
•
•

•تو ّلي سلطات التعليم موقع القيادة في إستجابات التعليم
•تنسيق التخطيط وإدارة املعلومات وتنمية القدرات والتعبئة والتأييد من قبل جلنة التنسيق املشتركة بني
الوكاالت
•النظر في مجموعة مستويات التعليم وأنواعه
•دعم األنشطة التعليمية من خالل هيكليات مالية منتظمة وشفافة وعادلة ومنسقة
•وضع آليات شفافة لتبادل املعلومات
•إجراء تقييم لتحديد القدرات والثغرات على مستوى إستجابات التعليم

• •إلتزام األطراف املعنية مببادئ املساواة والشفافية واملسؤولية واملساءلة بغية حتقيق النتائج

مالحظات إرشادية حول:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

1متثيل جلنة التنسيق املشتركة بني الوكاالت على نطاق واسع
2تعبئة املوارد بشفافية وشمولية
3إدارة املعلومات واملعارف
4إجراء عمليات تقييم مشتركة بغية حتديد القدرات والثغرات في إستجابات التعليم
5املساءلة بني األطراف املعنية على مستوى التنسيق وتبادل املعلومات
6إعتماد مقاربة مرتكزة على النتائج بني كافة األطراف املعنية

التحليل

املعيار األول للتحليل :التقييم

يتم إجراء تقييمات تعليم حلالة الطوارئ في أوقات محددة وبطريقة شمولية ،شفافة وتشاركية.

اخلطوات الرئيسية:
•
•
•
•
•
•
•

•إجراء تقييم أولي سريع بشأن التعليم
•جمع البيانات حول احلاجات واألنشطة التعليمية بحسب آراء اجملتمع احمللي
•حتديد القدرات واملوارد واإلستراتيجيات احمللية
•القيام بتحليل السياق
•إشتراك السكان ذوي الصلة في تصميم عملية جمع البيانات
•إجراء تقييم شامل للحاجات واملوارد التعليمية
•التنسيق مع القطاعات واألطراف املعنية من قبل جلنة التنسيق املشتركة بني الوكاالت.

مالحظات إرشادية حول:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

1توقيت عمليات التقييم األولية للنظر في سالمة فريق التقييم والسكان ذوي الصلة وأمنهم
2عمليات التقييم التي جتمع البيانات املفصلة حول إستجابات التعليم وتقييم األخطار املستمرة
3حتليل السياق بهدف التأكد من أن إستجابات التعليم مالئمة وذات صلة وتراعي بدقة إحتمال وقوع الكوارث أو
النزاعات
4صحة البيانات ومنهجيات حتليلها
5تعددية املشاركني في التقييم مبن فيهم الفئات الضعيفة وسلطات التعليم
6التعاون ضمن قطاع التعليم والقطاعات األخرى
7ضرورة جمع البيانات بشأن احلاجات التعليمية من جهة والنفسية اإلجتماعية من جهة أخرى
8تو ّفر نتائج التقييم في أقرب وقت ممكن

املعيار الثاني للتحليل :إستراتيجيات اإلستجابة

تشمل إستراتيجيات إستجابة التعليم الشمولي وصف ا ً واضح ا ً للسياق ،وملعوقات احلق في التعليم
واإلستراتيجيات لتخطي تلك املعوقات.

اخلطوات الرئيسية:
•
•
•
•
•
•
•

•العمل على أن تعكس إستراتيجيات اإلستجابة نتائج التقييم
•تلبية ردود الفعل على التعليم إلحتياجات السكان ذوي الصلة
•العمل على أال تؤذي إستراتيجيات اإلستجابة اجملتمع
•حتديث معلومات التقييم األساسي والتحليل السياقي بإنتظام
•بناء القدرات بغية دعم أنشطة تطبيق نتائج حتليل التقييم واإلستجابة
تكمل إستجابات التعليم برامج التعليم الوطنية
• ّ
•جمع البيانات األساسية في بداية البرنامج

مالحظات إرشادية حول:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

1إرتكاز إستراتيجيات اإلستجابة على النتائج األساسية للتقييم
2بناء القدرات من أجل جمع املعلومات والتحليل
3بذل اجلهود بهدف تفادي األذى
4مراجعة إستراتيجيات اإلستجابة وحتديثها خالل حاالت الطوارئ
5مراجعة املانحني إلستجابات التعليم بانتظام لضمان جودة التعليم وإمكانية احلصول عليه
6تعزيز البرامج التعليمية الوطنية

 .7تعزيز أنشطة اجلهوزية واحلد من مخاطر الكوارث
 .8جتاوز عوائق القوانني التنظيمية الداخلية
 .9جمع املعلومات األساسية

املعيار الثالث للتحليل :املراقبة

جتري مراقبة دورية ألنشطة إستجابة التعليم وحاجات التع لّم املتنامية للجماعات املتأثرة.

اخلطوات الرئيسية:
•
•
•
•
•

•وضع أنظمة فعالة ملراقبة أنشطة إستجابات التعليم
•تأمني سالمة وأمن املتعلمني من خالل املراقبة
•دمج الفئات الضعيفة في عملية املراقبة
املفصلة بشكل منتظم
•جمع بيانات التعليم
ّ
•حتليل البيانات وتبادلها مع األطراف املعنية بإنتظام

مالحظات إرشادية حول:
.1
.2
.3
.4

1تأثيرات املراقبة على البرامج التعليمية
2ضرورة جمع املعلومات مع مراعاة اإلعتبارات الثقافية
3جمع البيانات التعليمية وحتليلها من خالل نظام إدارة املعلومات التعليمية
4مراقبة املتعلمني خالل تلقيهم الدراسة وبعد إنهائهم الدورات

املعيار الرابع للتحليل :التقييم

حتس ن أنشطة إستجابة التعليم وتعزز املساءلة.
تقييمات غير منحازة ومنهجية ّ

اخلطوات الرئيسية:

• •إجراء عمليات تقييم من أجل توفير البيانات الالزمة لألنشطة املستقبلية
• •مشاركة األطراف املعنية في أنشطة التقييم
• •تقاسم الدروس واملمارسات اجليدة بشكل واسع

مالحظات إرشادية حول:
.1
.2
.3
.4

1التمييز بني املراقبة والتقييم
2تقييم أنشطة إستجابات التعليم
3بناء قدرات األطراف املعنية ذات الصلة من خالل عمليات التقييم
4التشارك في نتائج التقييم والدروس املستقاة

النطاق الثاني :إمكانية احلصول على التعليم والبيئة التعلّمية
املعيار األول إلمكانية احلصول على التعليم والبيئة التعلّمية :تكافؤ في فرص احلصول
على التعليم
ميكن لكل األفراد التمتع بفرص احلصول على التعليم اجليد واملالئم.

اخلطوات الرئيسية:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•عدم حرمان أي شخص من إمكانية احلصول على التعليم نتيجة التمييز
•توفير هيكليات ومواقع تعليمية وإتاحتها للجميع
•إزالة كافة العوائق التي حتول دون اإللتحاق بالتعليم
•تأمني مجموعة من األنشطة التعليمية الرسمية وغير الرسمية
•مشاركة اجملتمعات احمللية في ضمان حق اجلميع في التعليم املالئم واجليد
•توفير املوارد لضمان جودة األنشطة التعليمية
•إتاحة الفرصة أمام املتعلمني لإللتحاق ومعاودة اإللتحاق بالتعليم الرسمي
•اإلعتراف بالبرامج التعليمية لالجئني في الدولة املضيقة والدولة األم
•احلرص على عدم تأثير اخلدمات التعليمية بشكل سلبي على سكان الدولة املضيفة

مالحظات إرشادية حول:

1 .1تأمني احلصول على التعليم بدون متييز
2 .2إعتماد مرونة في متطلبات التوثيق بغية دعم عملية قبول التالميذ وإلتحاقهم بالتعليم واحلفاظ عليهم

.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

3توفير مجموعة من فرص التعليم العالي اجلودة
4ضمان مرونة فرص التعلم وتكيفها مع السياق
5تأمني فرص تعليم فورية على أساس التقييم األساسي
6توفير التعليم اجليد واملناسب
7إشراك اجملتمع بفاعلية في عملية التعليم
حتمل السلطات احمللية مسؤولية تأمني املوارد الضرورية بشكل أساسي
ّ 8
9احلد من إستعمال املرافق التعليمية كمالجئ مؤقتة

املعيار الثاني إلمكانية احلصول على التعليم والبيئة التعلّمية :احلماية واملعيشة
اجليدة

التعلمي ة آمنة وتر وّج للحماية وللرفاه النفس-إجتماعي للمتعلمني ،واملعلمني ،وسائر العاملني في
البيئات
ّ
التعليم

اخلطوات الرئيسية:
•
•
•
•
•
•
•

•احلرص على أن تكون بيئة التعلم بعيدة عن أي مصدر أذى
•تزويد املعلمني والهيئة التعليمية باملهارات الالزمة خللق جو داعم للتعليم
•تأمني مواقع تعليم قريبة من املستفيدين
•احلرص على أن تكون الطرقات املؤدية إلى املدرسة آمنة وسليمة وسالكة
•حتييد بيئة التعلم عن أي احتالل عسكري أو هجوم
•مساهمة اجملتمع في عملية صنع القرار
•احلفاظ على أمن بيئة التع ّلم

مالحظات إرشادية حول:

1 .1ضمان سالمة بيئة التعلم وأمنها
2 .2القيام بأنشطة لدعم السالمة النفسية واجلسدية واإلجتماعية
3 .3زيادة وعي املع لّمني واملتعلمني باألخطار وحمايتهم منها
4 .4الرد على العنف املرتكب على أساس اجلنس(جندر) وقمعه
5 .5حتديد املسافة بني مواقع التعليم واملتع لّمني بحسب املعايير احمللية والوطنية
6 .6معاجلة التهديدات احملتملة بهدف ضمان أمن وسالمة الطرقات املؤدية الى املواقع التعليمية
7 .7حتييد التعليم عن الهجمات
8 .8التدريب على السالمة والدعم النفسي واإلجتماعي
9 .9إدارة الصفوف بعي ًدا عن العنف
1010إشراك اجملتمع في خلق بيئة التعلم واحملافظة عليها وحمايتها
1111تدريب املعلمني والهيئة التعليمية على الوقاية من الكوارث

املعيار الثالث إلمكانية احلصول على التعليم والبيئة التعلّمية :املرافق واخلدمات

تر وّج مرافق التعليم لسالمة ورفاه املتعلمني ،واملعلمني ،وسائر العاملني في التعليم ،ويتم ربطها بخدمات
الصحة ،والتغذية ،واحلماية واخلدمات النفس -إجتماعية.

اخلطوات الرئيسية:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•ضمان أمن موقع التعليم وسهولة الوصول إليه
•تصميم مواقع التعلم وبنائها بحيث تكون قادرة على مواجهة الكوارث
•توفير حدود واقية وإشارات واضحة ملواقع التع ّلم
•إعتماد هيكليات مادية مالئمة ملواقع التع ّلم
•إعتماد هيكليات ومساحات خاصة بالصفوف من شأنها تعزيز منهجيات املشاركة
•مشاركة أعضاء اجملتمع ،مبن فيهم الشباب في بناء موقع التعلم وصيانته
•تأمني مرافق املياه اآلمنة والصرف الصحي بغية ضمان النظافة الشخصية
•تعزيز التعليم حول مسألة الصحة والنظافة
•توفير اخلدمات الصحية والغذائية في الوسط املدرسي
•تأمني مواقع تع ّلم مرتبطة بخدمات احلماية والصحة والغذاء واخلدمات اإلجتماعية والنفسية

مالحظات إرشادية حول:

1 .1تأمني مواقع مالئمة ملرافق التعليم بهدف تعزيز املساواة والسالمة اجلسدية
2 .2تصميم املواقع التعليمية وبناء هيكليتها بشكل آمن وبأسعار مقبولة

.3
.4
.5
.6
.7
.8

3أخذ إحتياجات ذوي اإلعاقة بعني اإلعتبار لدى تصميم املرافق التعليمية
4تصميم املواقع التعليمية وصيانتها مع أخذ حاجات املستخدمني بعني اإلعتبار
5توفير مرافق الصرف الصحي بالقرب من بيئة التعلم
6احلرص على ضمان النظافة وتأمني موارد مياه آمنة في بيئة التعلم
7توفير اخلدمات الصحية والغذائية في الوسط املدرسي مبا في ذلك التعليم والغذاء والصحة والصرف الصحي
8إمكانية احلصول على اخلدمات احمللية واإلحالة لتعزيز السالمة اجلسدية والنفسية واإلجتماعية

النطاق الثالث :التدريس والتعلّم
املعيار األول للتدريس والتعلّم :،املناهج

يتم إستخدام مناهج مناسبة ثقافي ا ً وإجتماعي ا ً ولغوي ا ً لتأمني التعليم الرسمي وغير الرسمي املالئم
للسياق اخلاص وحاجات املتعلمني.

اخلطوات الرئيسية:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•إشراك األطراف املعنية في تطوير املناهج من قبل السلطات التعليمية
•العمل على أن تكون املواد واملناهج مالئمة حلاجات املتعلمني
•اإلعتراف باملناهج واإلمتحانات اخلاصة بالالجئني والنازحني داخلي ا ً من قبل حكومة الدولة األم وحكومة
الدولة املضيفة
•تغطية املنهج ملسألة احل ّد من مخاطر الكوارث والتثقيف البيئي والوقاية من النزاعات
•تغطية املنهج للكفاءات األساسية التي ينبغي إكتسابها في مرحلة التعليم األساسي
•معاجلة املنهج ملسألة سالمة املتعلمني النفسية واإلجتماعية وحاجتهم إلى احلماية
•توفير املواد التعليمية والتدريب بلغة املتعلمني واملعلمني
•مراعاة اإلعتبارات اخلاصة بالتنوع واجلنس(اجلندر) في املناهج واملواد التعليمية
•تأمني مواد كافية على مستوى التدريس والتعلم

مالحظات إرشادية حول:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

.7
.8
.9

1تعريف املنهج
2العمل على أن تكون املناهج مالئمة للسياق والعمر ومستويات النمو
3مراجعة املنهج وتطويره
4حتديد الكفاءات األساسية قبل تطوير احملتوى التعليمي وتدريب املعلمني
مالئم ا للمتعلمني
5العمل على أن يكون محتوى تعليم املهارات احلياتية واملفاهيم األساسية
ً
6معاجلة املنهج للحاجات النفسية واإلجتماعية لدى املتعلمني واملعلمني إضافة إلى حقوقهم وسبل
تطويرهم
7حتديد لغة التدريس بإجماع من األطراف املعنية
8أخذ التنوع بعني اإلعتبار أثناء تطوير وتطبيق األنشطة التعليمية
محلي ا
9إعتماد مواد التعليم املتوافرة
ً

املعيار الثاني للتدريس والتعلّم :التدريب ،التطور املهني والدعم

واملنظ م وفق ا ً حلاجاتهم
يتلقى املعلمون وسائر العاملني في التعليم التدريب املناسب الدوري
ّ
وظروفهم.
اخلطوات الرئيسية:
• •إخضاع املعلمني لتدريب بحسب اإلحتياجات
• •العمل على أن يكون التدريب متوافقً ا مع السياق
• •إعتراف السلطات بالتدريب وموافقتها عليه
• •إجراء دورات التدريب من قبل مدرّسني مؤهلني
ميس رين فعالني
• •العمل على أن يجعل التدريب من املعلمني
ّ
• •تغطية التدريب ملسألة املعرفة واملهارات للمناهج الرسمية وغير الرسمية

مالحظات إرشادية حول:

1 .1تعريف «املعلم»
2 .2تطوير محتوى التدريب ومناهجه الرسمية من قبل السلطات التربوية
3 .3دعم التدريب والتنسيق مع السلطات التربوية
4 .4إعتراف السلطات التربوية بالتدريب والتصديق عليه

5 .5تدريب األساتذة على حتديد احلاجة إلى وسائل تعليمية محددة
6 .6تدريب األساتذة على كيفية مساعدة املتعلمني واجملتمع في تفادي كوارث مستقبلية والتخفيف من وطأتها

املعيار الثالث للتدريس والتعلم :التدريس وعمليات التعلّم

تكون عمليات التدريس والتع لّم مرتكزة على املتع لّم ،تشاركية وشمولية.

اخلطوات الرئيسية:
•
•
•
•

•مالءمة أساليب التدريس مع حاجات املتعلمني
•إظهار املعلمني إمتالكهم ملهارات التعليم وفهمهم حملتوى الدرس
•تلبية عملية التدريس والتعليم حاجات كل املتعلمني
•تقبل أولياء األمور وقادة اجملتمع حملتوى التعليم ومنهجياته

مالحظات إرشادية حول:

1 .1العمل على ضمان إمكانية املشاركة الفعالة للمتعلمني كاف ًة أثناء التعليم
2 .2تدريب املعلمني مناقشة أهمية التعليم في حاالت الطوارئ مع أصحاب املصالح واألهل وأعضاء اجملتمع
3 .3إستخدام منهجيات تعليمية مالئمة للسياق وحلاجات املتعلمني

املعيار الرابع للتدريس والتعلم :تقييم نتائج التعلّم

يتم إستخدام األساليب املالئمة لتقييم نتائج التع لّم والتحقق من صحتها.

اخلطوات الرئيسية:
•
•
•
•
•

تقدم املتعلمني بغية تعزيز منهجيات التعليم
•تقييم ّ
•تقدير اإلجنازات العلمية وتوفير مستندات تثبت إستكمال التحصيل العلمي
•تقييم خريجي البرامج التقنية واملهنية
•اعتماد أساليب تقييم عادلة وموثوقة
•إجراء عمليات تقييم تتالءم مع حاجات املتعلمني املستقبلية

مالحظات إرشادية حول:
.1
.2
.3
.4

1إعتماد أساليب وتدابير فعالة للتقييم
2إعتراف السلطات التربوية بنتائج التقييم
3تطوير عمليات التقييم وفقا ً ملدونة قواعد السلوك
4مالءمة عمليات التقييم ومحتواها

النطاق الرابع :املعلمون وسائر العاملني في التعليم
املعيار األول للمعلمني وسائر العاملني في التعليم :التوظيف واإلختيار

كاف من املعلمني وسائر العاملني في التعليم املؤهلني من خالل عملية تشاركية شفافة،
يتم توظيف عدد ِ
التنوع واملساواة.
مرتكزة على معايير اإلختيار التي تعكس
ّ

اخلطوات الرئيسية:

• •وضع وصف وظيفي وإرشادات واضحة قبل التوظيف
• •إختيار املعلمني وأفراد الهيئة التعليمية من قبل جلنة اإلختيار التمثيلية
كاف من املعلمني وتوزيعهم
• •توظيف عدد ٍ

مالحظات إرشادية حول:
.1
.2
.3
.4
.5

1حتديد العناصر الرئيسية للوصف الوظيفي
2حتديد خبرة أو مؤهالت املعلمني في حالة الطوارئ
3حتديد معايير إختيار املعلمني
4التحقق من املراجع عند اإلمكان
5حتديد معايير محلية وواقعية حلجم الصف

املعيار الثاني للمعلمني وسائر العاملني في التعليم :ظروف العمل

يتعرّف املعلمون وسائر العاملني في التعليم على ظروف العمل ويتم حتديد التعويض املناسب لهم.

اخلطوات الرئيسية:
•
•
•
•

•تنسيق التعويض وظروف العمل بني األطراف املعنية
•حتديد التعويض وظرف العمل في عقود العمل
•السماح للمعلمني وأفراد الهيئة التعليمية بتنظيم شروط العمل وأحكامه ومناقشتها
•وضع مدونة السلوك واإللتزام بها

مالحظات إرشادية حول:

1 .1إشتمال عقود العمل على ظروف العمل
2 .2حتديد مبلغ التعويض املناسب واملالئم واإللتزام بدفعه
3 .3تضمني العناصر الرئيسية ملدونة السلوك في عقد العمل

املعيار الثالث للمعلمني وسائر العاملني في التعليم :الدعم واإلشراف

تعمل آليات الدعم واإلشراف للمعلمني وسائر العاملني في التعليم بفعالية.

اخلطوات الرئيسية:
•
•
•
•
•
•

•توفير املواد واملساحة التعليمية املناسبة
•مساهمة التطوير املهني في حتفيز املعلمني ودعمهم
•إعتماد نظام مراقبة من شأنه تقييم املعلمني وتوفير الدعم لهم بشكل منتظم
•إجراء عمليات تقييم لألداء وتوثيقها ومناقشتها بانتظام
•تقدمي املالحظات من قبل التالميذ حول أداء األساتذة
•توفير الدعم النفسي واإلجتماعي للمعلمني

مالحظات إرشادية حول:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

فعال
1توفير مواد ومساحة اخلاصة بالتدريس والتعليم تتيح إمكانية احلصول على تعليم ّ
2احملافظة على إندفاع املعلم وجودة عمله من خالل آليات الدعم واملراقبة
3التشاور مع املعلمني بشأن بناء القدرات والتدريب والتطوير املهني
4تقييم أداء املوظفني ومعاجلته
5دفع املتعلمني للمشاركة في عملية التقييم
6توفير الدعم النفسي واإلجتماعي للمعلمني باإلضافة إلى احلفاظ على سالمتهم

النطاق اخلامس :سياسة التعليم
املعيار األول لسياسة التعليم :القانون وتشكيل السياسة

تقوم سلطات التعليم بتحديد األولوية إلستمرارية وتعافي التعليم اجليد ،مبا في ذلك إمكانية اإلستفادة
اجملانية من التعليم وشموليته.

اخلطوات الرئيسية:
•

•
•
•
•
•
•

تتمي ز بها املرافق التعليمية ويتمتع بها املوظفون
•دعم القوانني والتشريعات والسياسات للحماية التي
ّ
واملتعلمون.
•إحترام القوانني والتشريعات والسياسات للحق في التع لّم وحمايته وتطبيقه
•حرص القوانني والتشريعات والسياسات على سالمة مرافق التعليم
•إرتكاز القوانني والتشريعات والسياسات على حتليل إطار العمل القائم على املشاركة
•توفير سياسات التربية الوطنية إلستجابة سريعة في حاالت الطوارئ
•إستخدام مدارس الالجئني للمناهج التعليمية واللغة األم اخلاصة بالدولة
•السماح لألطراف غير احلكومية بتأسيس مرافق تعليم في برامج الطوارئ

مالحظات إرشادية حول:

1 .1إحترام السلطة احمللية للحق في التعلم وحمايته وتطبيقه

.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

بشكل مستمر
2ضمان سياسات التعليم الوطنية إمكانية حصول اجلميع على التعليم
ٍ
3حماية املدارس اجلديدة واملرممة من اخملاطر والتهديدات
4أخذ القوانني والسياسات حتليل إطار العمل بعني اإلعتبار
تبادل للمعلومات في ما بني واضعي السياسات وأنظمة معلومات موثوقة
5توفير عملية
ٍ
6إعتبار التعليم جز ًءا من اإلطار التحضيري في حال حدوث كارثة وطنية
بشكل منصف
7حصول الفئات كاف ًة على التعليم
ٍ
8السماح للمنظمات غير احلكومية وللفاعلني في األمم املتحدة بإدخال اإلضافات على برنامج التعليم
الوطني

املعيار الثاني لسياسة التعليم :التخطيط والتنفيذ

تأخذ أنشطة التعليم بعني اإلعتبار السياسات التعليمية الدولية والوطنية ،والقوانني ،واملعايير ،واخلطط،
التعلمي ة للجماعات املتأثرة
واحلاجات
ّ

اخلطوات الرئيسية:
•
•
•
•
•

•احلرص على أن تعكس البرامج التربوية أطر العمل والسياسات احمللية والدولية
•دمج األنشطة التربوية مع القطاعات األخرى للتصدي للطوارئ
•ربط التعليم في حاالت الطوارئ مبخطط التعليم الوطني الطويل األمد
•حتضير اخملططات التعليمية حلاالت الطوارئ احلالية واملستقبلية
•توفير موارد كافية لتطوير سياسة شفافة وفعالة وتطبيقها

مالحظات إرشادية حول:
.1
.2
.3
.4
.5

1توافق البرامج التعليمية مع حقوق التعليم وأهدافه
2إرتباط اإلستجابات التعليمية بقطاعات أخرى
3حتديد اخلطوات التي يجب إتخاذها في املستقبل من خالل اخملططات التعليمية الوطنية واحمللية
4تخصيص املوارد وتنسيقها برعاية البالد
5إعتماد مقاربات شفافة ومنسقة للتمويل

يع ّب ر احلد األدنى ملعايير التعليم :اجلهوزية واإلستجابة
والتعافي عن اإللتزام باملبدأ القائل أن جميع األفراد ،من بينهم األطفال

والشباب والبالغني ،يتم ّت عون باحلق في التعليم .وتتمحور هذه املعايير حول
أدنى مستوى من جودة التعليم وإمكانية احلصول عليه في حاالت الطوارئ
حتى التعافي منها .وقد مت تطويرها خالل عملية إستشارية كبرى عامي
 2004-2003ومت حتديثها عامي  .2010-2009وقد وُضعت بنا ًء على اتفاقية حقوق
الطفل وأهداف التعليم للجميع عام  2000في داكار وامليثاق اإلنساني ملشروع
«اسفير».
ترفق األداة املرجعية للحد األدنى للمعايير من الشبكة املشتركة لوكاالت
وتكم له.
التعليم في حاالت الطوارئ بكتيب احلد األدنى للمعايير من اآليني
ّ
إنها أداة تدريب مفيدة من شأنها تأمني مراجع سهلة حول هذه املعايير
لألشخاص الذين يعملون على تطبيقها وتنفيذها وتعديلها حسب السياق.
ملزيد من املعلومات ،زوروا موقعنا على .www.ineesite.org/standards
ولتبادل املعلومات بشأن جتربة احلد األدنى ملعايير التعليم من اآليني لدعم البرامج والسياسات التعليمية،
مبنس ق احلد األدنى للمعايير من اآليني .minimumstandards@ineesite.org:إننا نتطلع
يرجى اإلتصال ّ
ملعرفة رأيك.
للحصول على نسخة مطبوعة من كتيب احلد األدنى ملعايير التعليم من اآليني  ،واألداة املرجعية للحد األدنى
للمعايير ومجموعة أدوات الشبكة املشتركة لوكاالت التعليم في حاالت الطوارئ ،يرجى زيارة موقعنا على

.materials@ineesite.org

تضم ممارسي مهنة
إن الشبكة املشتركة لوكاالت التعليم في حاالت الطوارئ هي شبكة عاملية مفتوحة
ّ
جي د وبيئة تعليم آمنة في حاالت الطوارئ
التعليم وصانعي القرار العاملني على تأمني ح ق ّ احلصول على تعليم ّ
وفي أوقات التعافي بعد األزماتwww.ineesite.org .
إنضم إلى الشبكة املشتركة لوكاالت التعليم في حاالت الطوارئ.www.ineesite.org/join :
فع الة في مجتمعنا!
ميكنك أن تصبح
عضوا فيها ،فتتلقّ ى مرة كل شهرين نشرات مح ّدثة وتق ّدم مساهمات ّ
ً

احلد األدنى ملعايير التعليم:
اجلهوزية ،اإلستجابة ،التعافي

اخلريطة

سياسة التعليم

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

املعايير األساسية

املعيار رقم  :1املناهج  -يتم
إستخدام مناهج مناسبة ثقافيا ً
واجتماعياً ولغوياً لتأمني التعليم
الرسمي وغير الرسمي املالئم
للسياق اخلاص وحاجات املتعلمني.

املعيار رقم  :1التوظيف

املهني والدعم  -يتعرّف املعلمون
وسائر العاملني في التعليم على
ظروف العمل ويتم حتديد التعويض
املناسب لهم.

املعيار رقم  :2التدريب ،التطور

يتلقى املعلمون وسائر العاملني في
التعليم التدريب املناسب الدوري
ّ
واملنظم وفقا ً حلاجاتهم وظروفهم.

املعيار رقم  :2ظروف العمل -

كاف
واإلختيار  -يتم توظيف عدد ِ
من املعلمني وسائر العاملني في
التعليم املؤهلني من خالل عملية
تشاركية ّ
شفافة ،مرتكزة على
معايير اإلختيار التي تعكس التن ّوع
واملساواة.

والتنفيذ  -تأخذ أنشطة التعليم
بعني اإلعتبار السياسات التعليمية
الدولية والوطنية ،والقوانني،
واملعايير واخلطط ،واحلاجات
التعلم ّية للجماعات املتأثرة.

املعيار رقم  :2التخطيط

السياسة  -تقوم سلطات التعليم
بتحديد األولوية الستمرارية وتعافي
التعليم اجليد ،مبا في ذلك إمكانية
اإلستفادة اجملانية من التعليم
وشموليته.

املعيار رقم  :1القانون وتشكيل

معايير مشاركة اجملتمع :املشاركة واملوارد  -معيار التنسيق :التنسيق  -معايير التحليل :التقييم ،إستراجتيات اإلستجابة  ،املراقبة والتقييم
املعلمون وسائر العاملني في
ّ
إمكانية احلصول على
م
والتعل
التدريس
التعليم
التعليم والبيئة التعلميّة

املعيار رقم  :1تكافؤ في فرص

احلصول على التعليم  -ميكن
لكل األفراد االتمتع بفرص احلصول
على التعليم اجليد واملالئم.

املعيار رقم  :2احلماية واملعيشة

اجليدة  -البيئات التعلم ّية آمنة
وتر ّوج للحماية وللرفاه النفس-
إجتماعي للمتعلمني ،واملعلمني،
وسائر العاملني في التعليم.

املعيار رقم  :3املرافق واخلدمات

 تر ّوج مرافق التعليم لسالمةورفاه املتعلمني ،واملعلمني ،وسائر
العاملني في التعليم ،ويتم ربطها
بخدمات الصحة ،والتغذية ،واحلماية
واخلدمات النفس-إجتماعية.

املعيار رقم  :3التدريس

وعمليات التعلّم  -تكون عمليات
التدريس والتع ّلم مرتكزة على
املتع ّلم ،وتشاركية وشمولية

املعيار رقم  :3الدعم واإلشراف
 تعمل آليات الدعم واإلشرافللمعلمني وسائر العاملني في
التعليم بفعالية.

املعيار رقم  :4تقييم نتائج

ّ
التعلم  -يتم إستخدام األساليب
املالئمة لتقييم نتائج التع ّلم
والتحقق من صحتها.

القضايا األساسية الرئيسية :التخفيف من النزاع ،احلد من مخاطر الكوارث ،تنمية الطفولة املبكرة ،اجلنس (اجلندر) ،فيروس نقص املناعة املكتسبة،
مرض نقص املناعة املكتسبة (اإليدز) ،حقوق اإلنسان ،التعليم الشمولي ،الروابط املشتركة بني القطاعات ،احلماية ،الدعم النفسي-اإلجتماعي والشباب

