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قطاع التربية في اليونسكو

جدول األعمال العالمي للتعليم حتى عام 2030

تعتبر اليونسكو التربية والتعليم األولوية الكبرى للمنظمة،
إذ يندرج التعليم في ِعداد حقوق اإلنسان األساسية ويرسي
القواعد الالزمة لبناء السالم وتحقيق التنمية المستدامة.
واليونسكو هي وكالة األمم المتحدة المتخصصة المعنية
بالتربية والتعليم .ويتولى قطاع التربية في اليونسكو ريادة
المساعي العالمية واإلقليمية في مجال التعليم ،وتعزيز
ال ُنظم التعليمية الوطنية ،والتصدي للتحديات العالمية
المعاصرة عن طريق التعليم ،مع التركيز على المساواة
بين الجنسين وعلى أفريقيا.

لقد ُعهد إلى اليونسكو ،بصفتها وكالة األمم المتحدة
المتخصصة المعنية بالتربية والتعليم ،بريادة وتنسيق
جدول أعمال التعليم حتى عام  .2030ويندرج جدول
أعمال التعليم حتى عام  2030في إطار المساعي العالمية
الرامية إلى القضاء على الفقر عن طريق تحقيق  17هدف ًا
للتنمية المستدامة بحلول عام  .2030وال يمكن تحقيق
أي هدف من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر بدون
التعليم .وتشتمل هذه األهداف على هدف خاص بالتعليم،
وهو الهدف  4الذي يرمي إلى «ضمان التعليم الجيد
المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلّم مدى
الحياة للجميع» .ويقدم إطار العمل الخاص بالتعليم حتى
عام  2030اإلرشادات الالزمة لتحقيق هذا الهدف النبيل
وااللتزام بالتعهدات الطموحة التي ينطوي عليها.

ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ

صدر في عام  2018عن مكتب اليونسكو اإلقليمي للتربية في الدول العربية
الطبعة الثانية ،نشرت الطبعة األولى في عام 2017
© اليونسكو 2018

هذا المنشور متاح مجا ًنا بموجب ترخيص نسبة المصنف إلى مؤلفه  -التقاسم بالمثل ( (CC-BY-SA 3.0 IGO) 3.0 IGOرابط اإلجراء القانوني)
 http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/igo/يقبل المستفيدون ،عند استخدام محتوى هذا المنشور ،بااللتزام بشروط االستخدام
الواردة في مستودع االنتفاع الحر لليونسكو( .رابط) http://www.unesco.org/open-access/terms-use-ccbysa-ar
العنوان األصليUNESCO Strategic Framework for Education in Emergencies in the Arab Region (2018 - 2021( :
إنّ التسميات المستخدمة في هذا المنشور وطريقة عرض المواد فيه ال تع ّبر عن أي رأي لليونسكو بشأن الوضع القانوني ألي بلد ،أو إقليم ،أو مدينة ،أو
منطقة ،وال بشأن سلطات هذه األماكن أو رسم حدودها أو تخومها.
تع ّبر األفكار واآلراء الواردة في هذا المنشور عن رأي المؤ ّلفين وال تعب ّر بالضرورة عن رأي المنظمة وال تلزم المنظمة.
صورة الغالف :جان حاتم
ص ِّمم ُ
وطبع من جانب اليونسكو
ُ
ُطب َع في لبنان
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متهيد
بقلم المديرة العامة لليونسكو
ما زالت النزاعات واألزمات تعصف بأجزاء مختلفة من المنطقة العربية وتطال مك ّونات المجتمع كاف ًة ،مخلّف ًة وراءها
حاجات إنسانية حا ّدة في أوساط أكثر من  47مليون شخص .وال ّ
شك في أن األطفال والشباب هم أكثر من عانى من
تدهور الظروف التي يعيش في ظلّها األشخاص النازحون في المنطقة ،فتأ ّثروا بالوقع المد ّمر للنزاعات على توفير
الخدمات العامة األساسية ،مثل التعليم.
من بين الفئات األكثر هشاش ًة في المجتمع ،يواجه األطفال والشباب غير الملتحقين بالمدارس والذين يصل عددهم
الى  13مليون أو أكثر خطراً كبيراً يتم ّثل بتخلّفهم عن الركب وبغوصهم في د ّوامة ال تُحمد عقباها قوامها الزواج المبكر
واالستغالل والتط ّرف العنيف ،ناهيك عن الهجمات المتع ّمدة التي لم تو ّفر المدارس والتالميذ والتي ازداد عددها
فسجلت المنطقة العربية بعضاً من الهجمات األكثر عنفاً وتدميراً.
خالل السنوات الخمس األخيرة من حول العالم،
ّ
فبين  2013و ،2017تض ّررت أكثر من  1500مدرسة وجامعة أو ُد ّمرت أو استُخدمت ألغراض عسكرية في اليمن
مؤسسات مدرسية أو هدفت الى استخدامها
وحدها .أما في سوريا ،فقد أُحصي أكثر من  650اعتداء ُشنّت على ّ
ألغراض عسكرية.
على ضوء هذه البيانات المقلقة ،ال ب ّد لنا أن نج ّدد التزامنا بضمان حقّ التعليم للجميع .صحيح أن الجهود التي بذلتها
الحكومات الوطنية ،وحكومات البلدان المستضيفة ،والمجتمع الدولي قد أفضت الى تأمين إغاثة طارئة لألشخاص
النازحين ونفاذ أفضل الى التعليم ،غير أنه يتع ّين على السياسات التعليمية أن تعزّز القدرة على الصمود في أوقات
األزمات وأن يبقى تمويل التعليم أولوية على جدول أعمالنا.
يرتكز هذا اإلطار اإلستراتيجي الى الهدف الرابع للتنمية المستدامة  -برنامج التعليم  ،2030والى الميزات التنافسية
التي تتمتّع بها اليونسكو من أجل مساعدة الدول األعضاء على تلبية حاجاتها التعليمية في أوقات األزمات.
لم تتوا َن اليونسكو يوماً عن إدراج هذه األوليات في البرامج التي تنفّذها في المنطقة العربية ،من خالل توسيع النفاذ
النوعي لألطفال والشباب وتزويدهم بالمهارات والمعارف والقيم الضرورية للعمل والحياة .واليونسكو
الى فرص التعلّم
ّ
تدعم أيضاً المعلّمين وتعمل على تعزيز قدرة أنظمة التعليم على الصمود.
يهدف برنامج التعليم  2030الى تأمين تعليم ج ّيد ومنصف وشامل وتعلّم مدى الحياة للجميع .ومه ّمة التعلّم هذه
تستهدف أيضاً األشخاص األكثر هشاش ًة ،ال س ّيما ك ّل األشخاص النازحين أو المتأ ّثرين بالنزاعات .فحماية كرامتهم
وحقّهم بالتعليم تتيح أيضاً تلبية حاجات إنسانية واالستجابة لرهانات التنمية المستدامة .وتعمل ّ
منظمتنا أيضاً على
تأمين الرابط ما بين العمل اإلنساني والتنمية في حاالت األزمات والتص ّدي ألسبابها الجذرية .وتندرج هذه الجهود في
إطار نتائج القمة اإلنسانية العالمية لعام  2016وق ّمة األمم المتحدة لالجئين والمهاجرين .وفي حين نستع ّد إلطالق
االتفاق العالمي األول حول الالجئين في العام  ،2018نعتبر أن إيالء األولوية للتعليم في االستجابة اإلنسانية لضرورة
حتم ّية.
بعد أكثر من  70عاماً على إنشاء ّ
منظمة اليونسكو ،لم تكن مه ّمتها التي تتم ّثل ببناء حصون السالم في عقول الرجال
والنساء باألهمية التي هي عليها اليوم .فالتعليم في وجه األزمات يبقي على األمل ويضمن االستقرار والحماية واألمن.
واليونسكو ملتزمة اليوم أكثر من أي وقت مضى مع كل الجهات المعنية بتحقيق هذا الهدف.

أودري أزوالي
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ّ
الملخص التنفيذي
ال يمكن تحقيق الهدف الرابع من جدول أعمال التنمية المستدامة ،الذي يقضي بضمان التعليم الج ّيد ال ُمنصف والشامل للجميع ،وتعزيز فرص
التعلّم مدى الحياة للجميع بحلول  ،2030من دون تلبية حاجات الس ّكان األكثر ضعفاً في أوقات األزمات .وفي الوقت نفسه ،أصبحت مسألة
تعزيز الوقاية من األزمات والح ّد من المخاطر والهشاشة ،أولوي ًة قصوى ُمدرجة على جدول األعمال العالمي .ويتيح االنتقال باتجاه تعزيز
الرابط بين االستجابة االنسانية والتنمية ،فرص ًة هامة لقطاع التعليم من أجل بناء القدرة على الصمود عبر تحسين نوعية فرص التعلّم وصلتها
بالموضوع وتعزيز أنظمة التعليم الوطنية.
أ ّدى حجم األزمة في المنطقة العربية إلى خفض المكتسبات التنموية أو إلى عكسها بصورة كبيرة ،وأ ّثر بشكل واسع على التعليم .ومع وجود
أكثر من  13مليون طفل وشاب في المنطقة العربية خارج المدرسة بسبب النزاع ،ما زالت تحديات كبيرة قائمة لضمان حصول كل األطفال
والشباب على تعليم ج ّيد.
يهدف إطار عمل اليونسكو االستراتيجي للتعليم في حاالت الطوارئ في المنطقة العربية إلى دعم الدول األعضاء لتل ّبي حاجاتها التعليمية في
ص ّمم إطار العمل االستراتيجي
أوقات األزمات ،وتحقيق االلتزامات المنصوص عليها في الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة .وقد ُ
استناداً إلى الميزة التفاضلية التي تتمتّع اليونسكو بها واالتجاهات االستراتيجية التي تتيح االستجابة لمسألة التعليم في أوقات األزمات.
ويستند إطار العمل هذا إلى الركيزة الرابعة الستراتيجية دعم التعليم اإلقليمية العربية لليونسكو للفترة من  2016إلى  2021التي ترسم رؤية
اليونسكو االستراتيجية اإلقليمية وأهدافها وأولوياتها ذات الصلة بالبرامج.
وتستند اليونسكو إلى اإلنجازات التي حقّقها عملها في مجال التعليم في أوقات األزمات ،وتهدف إلى الح ّد من اآلثار السلبية لألزمات على
ّ
التعلم القطاعي الشامل
التعليم في البلدان العربية المتأ ّثرة ،من خالل منح األولوية للمجاالت التي تتمتّع فيها بميزة التفاضلية ،مثل تعزيز
مدى الحياة ،وتعزيز األنظمة ،وتحسين جودة التعليم ،وضمان عدم التغاضي عن التعليم ما بعد األساسي للشباب.
تؤ ّمن هذه الوثيقة اتجاهاً استراتيجياً وإطار عمل برنامجياً لعمل اليونسكو في حاالت الطوارئ في المنطقة العربية للفترة من  2018إلى ،2021
تماشياً مع الخطة اإلقليمية لالجئين ،وتعزيز القدرة على مواجهة األزمات ( )3RPواالستجابة اإلنسانية وخطط االستجابة الوطنية .واستناداً
إلى إطار العمل االستراتيجي هذا ،يتع ّين على المكاتب الميدانية لليونسكو تطوير خطط ُقطرية مح ّددة التكاليف من أجل توجيه برامجها
للسنتَين المقبلتَين ( .)2019 -2018وسيتم قياس التق ّدم ال ُمحرز على المستويَين الوطني واإلقليمي من خالل تعزيز إجراءات الرصد والتقييم.
يتأ ّلف إطار العمل االستراتيجي من أربعة أهداف استراتيجية ترتكز على الدعائم الثالث للتعليم (النفاذ والجودة وتعزيز األنظمة).
وتش ّدد على أهمية التعليم الشامل للجميع وذي الصلة لمواجهة التحديات التي تعترض سبيل المتعلّمين والمر ّبين وأنظمة التعليم في سياق
األزمة وما بعد األزمة على ح ّد سواء .وتتم ّثل األهداف االستراتيجية بما يأتي:

المتأثرين باألزمات إلى فرص ّ
ّ
وجيدة للجميع
الهدف االستراتيجي األول :نفاذ األطفال والشباب
تعلم شاملة ّ
ّ
ّ
المتأثرين باألزمات بواسطة القيم والمعرفة والمهارات للحياة والعمل
المتعلمين
الهدف االستراتيجي الثاني :تمكين
محصالت ّ
تعلم أفضل
جيد لتحقيق
ّ
الهدف االستراتيجي الثالث :قيام الفاعلين في التعليم بتأمين تعليم ّ
الهدف االستراتيجي الرابع :استجابة أنظمة التعليم لألزمات وصمودها أمامها
مع استمرار األزمات في أرجاء متع ّددة من المنطقة العربية ،ومع تضاؤل الموارد المتو ّفرة لمواجهة هذه التحديات وخضوعها للضغوط ،تبرز
الحاجة إلى شراكات استراتيجية أفضل ،تؤ ّمن التكامل واالستدامة في استجابة اليونسكو .وستعزز اليونسكو أيضاً الشراكات القائمة ،مثل
الشراكة مع منظمة األونروا ،فض ً
ال عن ربط جهودها بآليات التنسيق القائمة .هذه المقاربة ستتيح لليونسكو تنفيذ برامجها بفعالية ونجاعة
أكبر من أجل تحقيق أهدافها االستراتيجية.
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الرسائل األساسية
 13مليون

طفل وشاب هم خارج المدرسة
بسبب النزاع في المنطقة العربية

ال ب ّد أن يكون التعليم
في أوقات األزمات

ال ب ّد من تلبية حاجات الس ّكان األكثر
ضعفاً في أوقات األزمات
من أجل تحقيق الهدف الرابع

ال يمكن المساومة على النفاذ إلى
التعليم وجودة التعليم وتعزيز
األنظمة في أوقات األزمات

تُعتبر فرص

يجب أن تتحلّى أنظمة التعليم
في المنطقة العربية بـالقدرة على

من أهداف التنمية المستدامة

ّ
التعلم ما بعد األساسي

منصفا وشامال للجميع وشموليا

ضرورية بالنسبة إلى الشباب

الصمود أمام األزمات

تُع ّد الشراكات والتنسيق

تعزّز التربية على السالم في أوساط
المتعلّمين والمجتمعات للتماسك
االجتماعي في أوقات األزمات

يجب تمكين المربّ ين ليقوموا بنقل
المعرفة والمهارات المنقذة للحياة
لألشخاص المتأ ّثرين باألزمات

تساعد مسارات التعليم البديلة

ّ
ّ
والمتعدد
المتوقع
يتيح التمويل
السنوات التص ّدي للحاجات اإلنسانية

تضمن جودة التعليم أثناء األزمات
االستبقاء في التعليم واالنتقال إلى
مستويات تعليم أعلى

في تلبية حاجات التعلّم المتن ّوعة
في أوساط المه ّمشين

والغايات التنموية األطول أمداً

© Shutterstock.com /Anton_Ivanov

حيوي ًة لالستجابة بفعال ّية ونجاعة أكبر
لألزمات
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تتخبط في األزمات
منطقة
ّ
اجتاحت األزمات أجزاء متع ّددة من المنطقة العربية 1خالل العقد الماضي ،وه ّددت المكتسبات التنموية والتق ّدم نظراً إلى انتشار
رقعة النزاع والعنف وانتهاكات حقوق اإلنسان .وقد استحدث هذا الوضع حاجات إنسانية كبيرة في صفوف  47مليون شخص في
المنطقة ،2,3وتس ّبب بنزوح كبير في الداخل وعبر الحدود طال أكثر من  17مليون شخص يم ّثلون ربع النازحين قسراً في العالم .4وقد
ألقى حجم النزوح عبئاً كبيراً على كاهل البلدان والمجتمعات ال ُمضيفة ،ومارس ضغوطاً على موارد اقتصادية واجتماعية هي أص ً
ال
محدودة ،وزاد من ح ّدة التوتّر االجتماعي.

الوقع على التعليم
كان لألزمة وقع سلبي واسع النطاق على التعليم .وعلى الرغم من أن التعليم هو حقّ من حقوق اإلنسان ،هناك أكثر من  13مليون طفل وشاب
في المنطقة العربية ال يرتادون المدرسة بسبب النزاع.5

z

zكلفة التعليم (المباشرة وغير المباشرة)

z

zالظروف االقتصادية واالجتماعية المتدنّية للعائالت

z

zغياب تصاريح اإلقامة

z

zغياب الوثائق وعدم االعتراف بالتعلّم السابق

z

zاالختالف في لغة التعليم والمناهج

z

zمخاوف لها صلة بالسالمة والحماية

©UNESCO

وبالتالي ،يف ّوت األطفال والشباب فرص التعلّم ،وتتأ ّثر جودة التعليم بصورة كبيرة .من بين العراقيل المشتركة أمام التعليم ،يمكن أن نذكر:

9

المتدنية للتعليم ،التي تشمل العدد الكبير للمعل ّمين
تقف الجودة
ّ
غير المد ّربين ،واكتظاظ قاعات التدريس التي ألقت أنظمة التعليم
الضعيفة إجماالً بظاللها عليها ،كعوامل رادعة لاللتحاق بالتعليم
والبقاء فيه في أوقات األزمات .وتبرز حاجة كبيرة أيضاً إلى تأمين
الدعم النفسي ـــ االجتماعي للمتعلّمين خالل األزمات لمساعدتهم
في التأقلم وضمان التعلّم في أوقات الضغط الشديد والصدمات،
والحؤول دون التس ّرب من المدرسة ،ودون تسجيل مستويات حضور
متدنية .وفي بعض الظروف ،يبرز غياب نظم تعليم وظيفية أثناء
األزمة ،ما يؤدي إلى التخطيط السيئ وغياب الوضوح في األنظمة
بشأن المعادالت واالعتراف بالتعلّم أو المصادقة عليه.

الى جانب ذلك ،أعطت غالبية التدخّ الت في أوقات األزمات األولوية
للتعليم األساسي النظامي ،ما ترك ثغرة كبيرة في التعليم في

مرحلة الطفولة المبكرة ،والتعليم ما بعد األساسي (الثانوي ،والتعليم
والتدريب المهني والتقني ،والتعليم العالي) والتعليم غير النظامي.
يتم التغاضي عن جودة التعليم في
باإلضافة إلى ذلك ،غالباً ما ّ
يصب أوالً على ضمان التحاق
أوقات األزمات نظراً إلى أن التركيز
ّ
األطفال والشباب بالتعليم.
على الرغم من هذه التحديات ،أظهرت ك ّل من البلدان والمجتمعات
التي تستضيف أشخاصاً نازحين ،سخا ًء مم ّيزاً ترافق وتدخّ الت
ثان في المدارس ،وإلغاء متطلّبات اإلقامة،
مبتكرة مثل استحداث دوام ٍ
واالعتراف ببرامج التعلّم عن بُعد وتعليم الذات ،وتنظيم التعليم غير
النظامي للمساعدة في العودة من جديد إلى التعليم النظامي .وقد
أفضت هذه التدابير إلى زيادة في مع ّدالت االلتحاق .ولكن على الرغم
من الجهود الج ّبارة التي تُبذل لضمان استدامة التعليم في أوقات
األزمات ،تبقى تحديات متع ّددة ماثلة ،ما يتطلّب استجابات برنامجية
لالبتعاد عن نماذج التدخّ ل التقليدية ،مع أخذ السياق العالمي
واإلقليمي المتغ ّير باالعتبار.

المدمر للنزاع على التعليم
الوقع
ّ
في البلدان العربية الخمسة األكثر ّ
تأث ًرا

العراق
• 3,3ماليين طفل وشاب بحاجة إلى مساعدة تعليمية

6

سن االلتحاق
•في الموصل 74,000 ،من أصل  141,000طفل في ّ
7
بالمدرسة ال ينفذون إلى أي نوع من التعليم

اليمن

8

• 2,3مليون طفل خارج المدرسة

• 1,600مدرسة متض ّررة أو مد ّمرة أو تؤوي نازحين أو تُستخدم
ألغراض عسكرية

الجمهورية العربية السورية
• 1,73مليون خارج المدرسة

9

• 150,000أو أكثر من ثلث ّ
موظفي التعليم غير متو ّفرين ،بمن فيهم
المعلّمون.10
• 1من أصل  3مدارس متض ّررة أو مد ّمرة أو تؤوي نازحين أو تُستخدم
11
ألغراض عسكرية

البلدان المضيفة للسوريين

(مصر ،العراق ،األردن ،لبنان ،تركيا)

بسن االلتحاق بالمدرسة ( )17-5ما زالوا
• 731,000طفل الجئ
ّ
12
خارج المدرسة
• 74%من الشباب المستهدفين ال ينفذون إلى فرص التعليم (التعليم
13
والتدريب المهني والتقني والتعليم العالي)

ليبيا

14

• 300,000طفل وشاب بحاجة إلى مساعدة تعليمية

• 558مدرسة متض ّررة أو مد ّمرة أو تؤوي نازحين أو تُستخدم
ألغراض عسكرية

األراضي الفلسطينية المحت ّلة
© UNESCO
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• 500,000طفل وشاب بحاجة إلى مساعدة تعليمية
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اليونسكو في حاالت األزمات
خالل حالة طوارئ أو أزمة إنسانية يمكن أن يتس ّبب بها نزاع أو حالة عنف أو نزوح قسري أو وباء أو مجاعة أو كارثة طبيعية ،تر ّكز اليونسكو
على بناء القدرة على الصمود والترويج للتعافي السريع واالنتقال .وبما أن البلدان في المنطقة العربية تواجه بصورة متزايدة أزمات
مزمنة وأزمات يطول أمدها ،تس ّببت بها النزاعات بشكل رئيس ،فال ب ّد من التركيز بصورة خاصة على االستعداد وإيجاد حلول مستدامة.
وفي أوقات األزمات ،عند العمل باتجاه التعافي ،يؤ ّمن التعليم الج ّيد حماية مادية ونفسية ـــ اجتماعية وإدراكية يمكن أن تؤ ّمن االستدامة
للحياة وتنقذها .ويبقى التعليم أحد الحقوق األساسية لإلنسان ،ويجب أن تتو ّفر فرص التعلّم الج ّيد لك ّل األعمار ،انطالقاً من التنمية في
مرحلة الطفولة المبكرة وصوالً إلى التعليم العالي وتعليم الكبار.
املصدر :املعايير الدُ نيا للتعليم الصادرة عن الشبكة املشتركة لوكاالت التعليم فـي حاالت الطوارئ :االستعداد واالستجابة والتعافـي.

© UNESCO
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المناظير والفرص االستراتيجية العالمية:

تعزيز الرابط بني االستجابة اإلنسانية والتنمية

جرى تعميم موضوع األزمات في جدول أعمال التنمية العالمي ،مع
اعتماد الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة/جدول
أعمال التعليم  2030الذي يهدف إلى «ضمان التعليم الج ّيد ال ُمنصف
والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع بحلول العام
 .16»2030ويو ّفر إطار عمل التعليم  2030مرجعاً واضحاً بالنسبة
إلى الفاعلين اإلنسانيين والتنمويين والحكوميين عند تطوير خطط
تعليم وطنية .ويت ّم التط ّرق إلى التعليم في أوقات األزمات من خالل
دعوة البلدان إلى ضمان تو ّفر «نظم تعليمية تشمل الجميع وتتّسم
باالستجابة والقدرة على الصمود من أجل تلبية احتياجات األطفال
والشباب والكبار في ّ
ظل أوضاع الطوارئ ،بمن فيهم النازحون
داخلياً والالجئون».17
ويشير إطار عمل التعليم  2030بصورة مح ّددة إلى ضرورة أن تستبق
الخطط والسياسات الخاصة بقطاع التعليم المخاطر «وأن تشتمل
على تدابير لالستجابة للحاجات التعليمية لألطفال والكبار في
أوضاع األزمات» .ويدعو كل الجهات المعنية إلى الحرص على حماية
المؤسسات التعليمية أثناء األزمات ،بما في ذلك عبر تدابير خاصة
ّ
لحماية النساء والفتيات.18
وقد ز ّود الدور الريادي الذي تضطلع به اليونسكو في سياق الهدف
ّ
المنظمة بمسؤولية هامة
الرابع من أهداف التنمية المستدامة هذه
تتم ّثل باالستجابة للتحديات التي يواجهها التعليم في األزمات
والحرص على تلبية حاجات الس ّكان األكثر ضعفاً .ومن خالل الدفع
بالفاعلين اإلنسانيين والتنمويين إلى العمل معاً ،تحرص اليونسكو
على قيام الدول األعضاء بإعادة التفكير بأنظمتها التعليمية لتستجيب
لألزمة وتل ّبي حاجات األشخاص األكثر ضعفاً ،مع العمل باتجاه تحقيق
أهداف تنموية أطول أمداً.

مقاربات إنسانية دولية

الى جانب جدول أعمال التعليم ُ ،2030سجل تح ّول ملحوظ على
المستوى الدولي في المقاربة التقليدية تجاه التعليم في األزمات
والخطاب المتمحور حوله .فمن جهة ،ش ّكلت القمة اإلنسانية
العالمية نقطة تح ّول إضافية في الخطاب التقليدي بشأن التدخّ الت
اإلنسانية .واعتُبرت مسألة تعزيز الرابط بين االستجابة اإلنسانية
والتنمية أولوية قصوى .وقد عكفت الصفقة الكبرى 19على إشراك
الفاعلين اإلنسانيين والتنمويين بشكل إضافي من خالل تغيير أسلوب
تمويل األنشطة اإلنسانية ليكون أكثر شمولي ًة وفعالي ًة.
سيوجه
ويُعتبر إعالن نيويورك لالجئين والمهاجرين 20الذي
ّ
تطوير اتفاق عالمي لالجئين والمهاجرين خطو ًة مه ّمة أخرى للتعليم
في سياق األزمات ،بفضل االلتزامات بدعم تأمين التعليم الج ّيد
لألطفال والشباب النازحين ،انطالقاً من التعليم في مرحلة الطفولة
المبكرة وصوالً إلى التعليم العالي.
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تسليط الضوء :األزمة السورية
تر ّكز ورقة استراتيجية التعليم في األزمة السورية (مؤتمر لندن
 ،)2016وتقرير التعليم الصادر عن مؤتمر بروكسيل (نيسان/
أبريل  ،)2017إلى جانب الخطة اإلقليمية لالجئين وتعزيز القدرة
على مواجهة األزمات  2017ـــ  2018تركيزاً كبيراً على مقاربات
شمولية تجاه التعليم عبر القطاع بر ّمته وعلى بناء القدرة على
الصمود.
التوصل إلى
وتهدف التح ّوالت االستراتيجية في التعليم إلى
ّ
استجابة تعليمية أكثر فعالي ًة داخل سوريا وفي البلدان المضيفة
الخمسة ،وتر ّكز على االلتزامات الطويلة األمد في التعليم ،تماشياً
مع الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة ،مع التشديد
والمتوسطة األمد استناداً إلى السياق.
على األولويات القصيرة
ّ
«في حين يت ّم اإلبقاء على البُعد اإلنساني لالستجابة التعليمية ،ال
ب ّد أيضاً أن تحدث تح ّوالت استراتيجية باتجاه اعتماد مقاربات
أطول أمداً .ويتطلّب هذا األمر تعزيز األنظمة التعليمية الوطنية
والترويج ألطر عمل وطنية للسياسات ،إلى جانب زيادة النفاذ
إلى التعليم والتركيز بق ّوة على جودة التعليم )...( .وينبغي اللجوء
إلى تدابير ناجعة حرصاً على ضمان اعتماد مقاربة مستدامة
ومتع ّددة السنوات في مجال التعليم».
تقرير لندن2016 ،

© UNESCO

جدول أعمال التنمية المستدامة  2030ـــ الهدف
الرابع من أهداف التنمية المستدامة في التعليم

تماماً كما هي الحال مع إطار عمل التعليم الذي يولي أهمي ًة متساوية
للنفاذ إلى تعليم ج ّيد وشامل للجميع ولتعزيز األنظمة ،فقد تبع
قطاع التعليم في السياقات اإلنسانية المسار عينه .وبُذلت في هذا
الصدد جهود حثيثة من أجل زيادة قيمة التعليم والطلب عليه من
خالل مبادرات تواصل وتوعية استراتيجية تستهدف األشخاص األكثر
ضعفاً وتهميشاً .إلى جانب ذلك ،باتت عناصر مثل تأمين مسارات
بديلة للتعليم ،واالستثمار في التعليم الجيد والتنمية المهنية للمعلّمين،
واستهداف الشباب في مستوى التعليم ما بعد األساسي ،وتلبية
الحاجات النفسية ـــ االجتماعية للمتعلّمين ،وبناء أنظمة تعليم قادرة
على الصمود مشمولة أكثر في برمجة التعليم في أوقات األزمات.

استجابة اليونسكو

إطار عمل استراتيجي للتعليم
فـي حاالت الطوارئ فـي املنطقة العربية
األساس المنطقي
تستجيب اليونسكو لألزمة السورية على المستوى القُطري منذ
اندالعها .وقد جاءت استجابتها أكثر تماسكاً بفضل استراتيجيتها
لالستجابة التعليم ّية اإلقليم ّية «س ّد الثغرات التعلّمية لدى الشباب».
وش ّكلت هذه االستراتيجية التي تر ّكز تركيزاً كبيراً على الشباب
ّ
المنظمة الستخدام
والتعليم ما بعد األساسي فرص ًة بالنسبة إلى
خبرتها التقنية بغية حشد موارد بشرية ومالية من أجل مواجهة
التحديات الكبيرة في مجال التعليم في سوريا والبلدان المجاورة
ال ُمضيفة التي تأ ّثرت كلّها باألزمة.
وفي هذا الصدد ،حقّقت اليونسكو إنجازات استراتيجية 21هامة داخل
سوريا وفي البلدان ال ُمضيفة ،ومن بينها:
z zزيادة النفاذ إلى التعليم ما بعد األساسي،
ّ
متوفراً ،مالئم ًا ومستدام ًا،
z zجعل التعليم غير النظامي خيار ًا
z zتحسين النفاذ إلى بيانات في الوقت المناسب واستخدامها من
أجل التخطيط ألنظمة التعليم الوطنية وإدارتها استناد ًا إلى أدلّة.
ولكن على ضوء النزاعات المتصاعدة والتي يطول أمدها في المنطقة
توجب على اليونسكو توسيع نطاق استراتيجيتها التعليمية
العربيةّ ،
ّ
ً
في حاالت األزمات ،لتكون أكثر شمولية فتغطي كل بلدان المنطقة
المتأ ّثرة باألزمات.
سجلتها اليونسكو
وبنا ًء عليه ،واستناداً إلى اإلنجازات والتجارب التي ّ
في االستجابة لألزمة السورية وإلى الدروس األساسية المستقاة،
تسعى المنظمة إلى الح ّد من اآلثار السلبية لألزمة على التعليم من
خالل إعطاء األولوية للمجاالت التي تتمتّع فيها بميزة تفاضلية ،مثل
تعزيز األنظمة وتحسين جودة التعليم من منظور التعلّم مدى الحياة،
مع تركيز خاص على الشباب.
وتتمحور أولويات اليونسكو أيضاً حول الربط بين التدخّ الت اإلنسانية
وجدول أعمال التنمية وغاياته األطول أمداً ،مثل جدول األعمال
 ،2030وأهداف التنمية المستدامة ،بغية ضمان استدامة التدخّ الت.
ّ
المنظمة إلى إقامة المزيد من الروابط بين القطاعات،22
وستعمد
فتحظى بفرصة فريدة من نوعها لالستجابة لتحديات األزمة بصورة
مبتكرة وشمولية.

المقاربة

يتم ّثل الهدف الشامل إلطار العمل االستراتيجي بدعم حاجات التعلّم
في أوساط الفئات األكثر ضعفاً وتهميشاً في أوقات األزمات ،مع
السعي إلى تحقيق الغايات وااللتزامات المنصوص عليها في الهدف
الرابع من أهداف التنمية المستدامة .وسوف يو ّفر إطار العمل
االستراتيجي هذا توجيهاً وإطاراً برنامجياً للمنطقة للفترة من 2018
إلى  .2021كما سيُعتبر إطار العمل االستراتيجي أداة توجيه إقليمية
لعمل اليونسكو في األزمات في المنطقة العربية .وستقوم اليونسكو
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من خالله بوضع الخطط الوطنية لتوجيه برامجها للسنتَين المقبلتَين
( 2018ـــ .23)2019
ويُع ّد إطار العمل االستراتيجي هذا بمثابة امتداد للركيزة الرابعة
الستراتيجية دعم التعليم اإلقليمية العربية لليونسكو للفترة من 2016
إلى  2012التي تح ّدد الرؤية االستراتيجية اإلقليمية لليونسكو ،إلى
جانب أهدافها البرنامجية وأولوياتها .وترتكز هذه االستراتيجية
أيضاً على االستراتيجية العالمية لليونسكو  2014ـ  242021التي
تمتثل لمشروع البرنامج والميزانية الخاص باليونسكو 39/C5
( 2018ـ ـ  )2019الذي تض ّمن للمرة األولى في تاريخ المنظمة نتيج ًة
متو ّقع ًة ُمخصصة لألشخاص المه ّمشين ،بمن في ذلك الذين نزحوا
بسبب النزاع وتأ ّثروا به.
جدول األعمال 2030
الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة

استراتيجية اليونسكو
العالمية وبرنامجها

استراتيجية دعم التعليم
اإلقليمية العربية لليونسكو ()2021 - 2016

إطار العمل االستراتيجي
للتعليم في حاالت الطوارئ
()2021-2018

المستفيدون المستهدفون

ستستهدف اليونسكو بشكل أساسي المجموعات األكثر ضعفاً
وتهميشاً ،بما في ذلك األشخاص النازحون بسبب األزمات ،والذين
يعيشون في المجتمعات ال ُمضيفة ،واألطفال والشباب ،والنساء
والفتيات ،واألشخاص ذوو اإلعاقة ،واألشخاص خارج المدرسة
وفي خطر التس ّرب منها .ومن أجل تحقيق األهداف االستراتيجية،
ستستهدف اليونسكو أيضاً األشخاص الذين يؤ ّدون دوراً مساعداً في
هذا الصدد ،مثل المعلّمين والمر ّبين والفاعلين في حقل التعليم ونظم
التعليم بر ّمتها.

وسيت ّم االضطالع بهذا األمر من خالل عمليات تقييم مستهدفة
للحاجات ،وجمع البيانات المصنّفة وتحليلها ،والحرص على دمج كل
المجموعات المستهدفة في أنشطة اليونسكو وبرامجها.

إطار العمل االستراتيجي لليونسكو للتعليم فـي حاالت الطوارئ فـي املنطقة العربية ()2021 - 2018

ّ
املتوقعة
األهداف االستراتيجية والنتائج

© UNESCO

يتأ ّلف إطار العمل االستراتيجي من أربعة أهداف استراتيجية تستند إلى الركائز الثالث للتعليم (أي النفاذ إلى التعليم،
جودة التعليم ،وتعزيز النظام) وتر ّكز على أهمية التعليم الشامل للجميع وذي الصلة في مواجهة التحديات التي يواجهها
المتعلّمون والمر ّبون وأنظمة التعليم في سياق األزمات وما بعد األزمات على ٍ
حد سواء.
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الهدف االستراتيجي األول

ّ
المتوقعة
النتائج

نفاذ األطفال
ّ
المتأثرين
والشباب
باألزمات إلى فرص
وجيدة
تعلّم شاملة
ّ
للجميع

1 .1دعم إضافي للنفاذ إلى
فرص التعلّم ذات الصلة
والبقاء فيها

الهدف االستراتيجي الثاني

ّ
المتوقعة
النتائج

تمكين المتعلّمين
ّ
المتأثرين باألزمات
بواسطة القيم
والمعرفة والمهارات
للحياة والعمل

1 .1معرفة وقيم ومهارات معزّزة
يكتسبها المتعلّمون لمنع
التط ّرف العنيف ولتعزيز
االجتماعي
التماسك
والمواطنة العالمية

الهدف االستراتيجي الثالث

ّ
المتوقعة
النتائج

قيام الفاعلين في
التعليم بتأمين
جيد لتحقيق
تعليم ّ
محصالت تعلّم أفضل
ّ

1 .1قدرة معزّزة للمر ّبين على
الحتياجات
االستجــابة
المتعلّمين

الهدف االستراتيجي الرابع

ّ
المتوقعة
النتائج

استجابة أنظمة
التعليم لألزمات
وصمودها أمامها

1 .1قدرات وطنية معزّزة في
مجال التخطيط والرصد
والتقييم ألنظمة تعليم مرنة
مستندة إلى أدلة

محسن إلى مسارات
2.2نفاذ
ّ
تعلّم متن ّوعة ُمعترف بها
و ُمعتمدة
3.3تو ّفر إضافي لبيئات تعلّم
مؤاتية وآمنة

لدى
أقوى
2.2استعداد
المتعلّمين للنفاذ إلى فرص
معيشة أفضل

مؤسسية ومهارات
2.2إدارة
ّ
قيادية أمتن

2.2قدرات وطنية معزّزة لتطوير
سيــاســـات واستراتيجيـــــات
شاملة للقطاع وتفعيلها

األنشطة الرئيسية
•دعم كلفة فرص التعليم (النظامية وغير النظامية)

•زيادة الطلب على التعليم في كل المستويات من خالل جهود تواصل
وتوعية هادفة واستراتيجية
•دعم نسبة االنتقال واإلكمال لدى المتعلّمين من خالل أنشطة تدعم
االستبقاء في التعليم ومسارات تعلّم متن ّوعة
•تحسين منشآت التعلّم من خالل إعادة التأهيل وتأمين المع ّدات
والتجهيزات ،تماشياً مع معايير الجودة والسالمة واألمن الوطنية

األنشطة الرئيسية
منصة لتعزيز مشاركة الشباب بغية التخفيف من ح ّدة اإلقصاء
•تأمين ّ
االجتماعي
•تأمين اإلرشاد والتوجيه المهني

•تطوير القدرات لتزويد الشباب بالمهارات التي يحتاجون اليها ليكونوا
مواطنين عالميين ناشطين ،مثل الدروس في الوساطة وح ّل النزاعات

موجهة إلى سوق العمل ودورات تدريب على
•توفير دروس قصيرة األمد ّ
ريادة األعمال

األنشطة الرئيسية
مراع لألزمة
•إعداد المعل ّمين وتطويرهم المهني لتأمين تعليم ٍ
•تطوير القدرات في مجال إدارة التعليم في أوقات األزمات

•تطوير القدرات على استخدام مجموعة من أساليب التقييم الصفّي

•دعم تطوير موارد وأدوات مك ّيفة وفق الحاجات لتأمين التعليم الج ّيد
والنوعي في حاالت األزمات وتوفير هكذا موارد وأدوات

األنشطة الرئيسية
•تطوير أنظمة معلومات حول التعليم من أجل تحسين إدارة البيانات
لتوجيه التخطيط والسياسات

•إجراء عمليات تقييم سريعة للحاجات عند اندالع أزمة ما
•تطوير القدرات في مجال استعراض المنهاج

•عمليات استعراض ومراجعة شاملة ودامجة ومك ّيفة للمنهاج وأنظمة
التقييم
•تطوير سياسات ومعايير مهنية للمعلّمين لتعزيز التعلّم
•تطوير مواد تدريب تُستخدم في القطاع بر ّمته وتوزيعها

•استعراض األطر القانونية والسياسية على جميع المستويات

16

إطار العمل االستراتيجي لليونسكو للتعليم فـي حاالت الطوارئ فـي املنطقة العربية ()2021 - 2018

الهدف االستراتيجي األول

نفاذ األطفال والشباب املتأ ّثرين باألزمات إلى فرص تعلّم شاملة وج ّيدة للجميع
يصبح النفاذ إلى فرص التعلّم في المرحلة األساسية وما بعد األساسية ،في كال التعليم النظامي وغير النظامي ،خالل أزمة
ما ،تحدياً هاماً .والواقع أنه خالل أزمة ما ،تتطلّب الزيادة في الهشاشة االقتصادية واالجتماعية المزيد من الموارد ،ما يقلّص
بالتالي من درجة األولوية ال ُمعطاة للتعليم .وغالباً ما تكون المدارس متض ّررة ومواد التعلّم نادرة .وتتو ّفر عراقيل إضافية تعيق نفاذ
المتعلّمين إلى التعليم ،مثل المقتضيات القانونية المتعلّقة بااللتحاق بالمدرسة وصعوبة التك ّيف مع مناهج جديدة ،من بين أمور
أخرى .إلى ذلك ،يجد األطفال والشباب الذين يستفيدون من الدعم في مجال التعليم األساسي القليل من الفرص أو ال فرص
أبداً لمتابعة تعليمهم بعد مرحلة التعليم األساسي .ويعجز الشباب بالتالي عن النفاذ إلى فرص ّ
تعلم ذات صلة ومهارات من أجل
العمل .بالتالي ،تهدف تدخّ الت اليونسكو ،بموجب هذا الهدف االستراتيجي ،إلى دعم األطفال والشباب من أجل النفاذ إلى فرص
تعلّم ذات صلة.
قد يواجه األشخاص الذين ف ّوتوا عليهم فرص االلتحاق بالمدرسة أو الذين تو ّقفت دراستهم وغادروا نظام التعليم النظامي لفترة
ما ،صعوبة في النفاذ إلى التعليم ومتابعة دراستهم في التعليم النظامي ،ما يزيد من خطر تس ّربهم من النظام.

ّ
للتعلم غير النظامي تدعم االنتقال إلى التعليم النظامي
جيدة ومعتمدة
سوف تعالج اليونسكو الحاجة إلى النفاذ إلى فرص ّ
أو إلى سوق العمل .وستؤ ّمن اليونسكو أيضاً الدعم في مجال االستبقاء في التعليم حرصاً على حصول المتعلّمين الذين
يواجهون صعوبات بسبب اختالفات في لغة التدريس والمنهاج على الدعم الذي يحتاجون إليه من أجل البقاء في النظام والتعلّم.
الهدف االستراتيجي األول

ّ
المتوقعة
النتائج

نفاذ األطفال
ّ
المتأثرين
والشباب
باألزمات إلى فرص
وجيدة
تعلّم شاملة ّ
للجميع

1 .1دعم إضافي للنفاذ إلى
فرص التعلّم ذات الصلة
والبقاء فيها

•دعم كلفة فرص التعليم (النظامية وغير النظامية)

•زيادة الطلب على التعليم في كل المستويات من خالل جهود تواصل
وتوعية هادفة واستراتيجية
•دعم نسبة االنتقال واإلكمال لدى المتعلّمين من خالل أنشطة تدعم
االستبقاء في التعليم ومسارات تعلّم متن ّوعة
•تحسين منشآت التعلّم من خالل إعادة التأهيل وتأمين المع ّدات
والتجهيزات ،تماشياً مع معايير الجودة والسالمة واألمن الوطنية

© UNESCO / Jean Hatem

محسن إلى مسارات
2.2نفاذ
ّ
تعلّم متن ّوعة ُمعترف بها
و ُمعتمدة
3.3تو ّفر إضافي لبيئات تعلّم
مؤاتية وآمنة

األنشطة الرئيسية
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الهدف االستراتيجي الثاني

متكني املتعلّمني املتأ ّثرين باألزمات بواسطة القيم واملعرفة واملهارات للحياة والعمل
يساعد التعليم في التخفيف من خطر الممارسات الضا ّرة ،مثل الزواج المبكر وعمل األطفال والتط ّرف العنيف ،ويز ّود األطفال
والشباب بمهارات حيوية للحياة والعمل .غير أن الضغوط المتزايدة ال ُممارسة على أنظمة التعليم خالل األزمات ،تجعل من الصعوبة
بمكان تلبية حاجات المتعلّمين الذين يواجهون خطر األزمات ويحتاجون إلى المهارات المناسبة من أجل مواجهة التحديات وحلّها.
واألمر بدوره يزيد من خطر التس ّرب من التعليم إذا كان هذا األخير دون جدوى وإن لم تو ّفر برامجه تجارب تعلّم ذات صلة.
إلى جانب ذلك ،غالباً ما تزيد األزمات من خطر حدوث توتّر اجتماعي وإقصاء ،ما يجعل من الضروري أن يتعلّم كل أفراد المجتمع
مهارات وقيماً جديدة لها عالقة بحقوق اإلنسان واالحترام والتسامح والتن ّوع.

لهذا الغرض ،سوف تؤ ّمن اليونسكو فرصاً للمتعلّمين لالنخراط في مواضيع ناشئة ومتقاطعة ،مثل التنمية المستدامة ،والتربية
والتعلم على العيش ً
ّ
معا .وفي الوقت نفسه ،ستحرص على المحافظة على
التطرف العنيف،
على المواطنة العالمية ،ومنع
ّ
الكفاءات الرئيسة التي تم ّكن األشخاص المتأ ّثرين باألزمات من البحث عن فرص المعيشة وتطويرها.
الهدف االستراتيجي الثاني

ّ
المتوقعة
النتائج

تمكين المتعلّمين
ّ
المتأثرين باألزمات
بواسطة القيم
والمعرفة والمهارات
للحياة والعمل

1 .1معرفة وقيم ومهارات معزّزة
يكتسبها المتعلّمون لمنع
التط ّرف العنيف ولتعزيز
االجتماعي
التماسك
والمواطنة العالمية

منصة لتعزيز مشاركة الشباب بغية التخفيف من ح ّدة اإلقصاء
•تأمين ّ
االجتماعي
•تأمين اإلرشاد والتوجيه المهني

•تطوير القدرات لتزويد الشباب بالمهارات التي يحتاجون اليها ليكونوا
مواطنين عالميين ناشطين ،مثل الدروس في الوساطة وح ّل النزاعات

موجهة إلى سوق العمل ودورات تدريب على
•توفير دروس قصيرة األمد ّ
ريادة األعمال
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لدى
أقوى
2.2استعداد
المتعلّمين للنفاذ إلى فرص
معيشة أفضل

األنشطة الرئيسية

18

إطار العمل االستراتيجي لليونسكو للتعليم فـي حاالت الطوارئ فـي املنطقة العربية ()2021 - 2018

الهدف االستراتيجي الثالث

محصالت تعلّم أفضل
قيام الفاعلين في التعليم بتأمين تعليم ج ّيد لتحقيق
ّ
أساسي ،ألنه يز ّودهم بالمهارات التي تخ ّولهم االستمرار في التدريس أثناء األزمات ،على
إن االستثمار في التطوير المهني للمعلّمين
ّ
الرغم من العوامل الرادعة المتع ّددة ،ويضمن وجود عدد ٍ
المؤهلين والكفوئين لتأمين االستمرارية في التعليم.
كاف من المعلّمين
ّ
من أجل تحسين جودة التعليم أثناء األزمات وضمان االنتقال إلى مستويات أعلى من التعليم ،ستعمل اليونسكو على تعزيز المهارات
ّ
ّ
ّ
متعددة ،إلى
للمتعلمين الذين هم من أعمار ومستويات
لموظفي التعليم من خالل تطوير قدراتهم على االستجابة
التربوية
جانب الحاجات التعليمية المختلفة .وستعمل اليونسكو أيضاً على تحسين إدارة المدرسة وقيادتها ،حرصاً على تمكين المعلّمين
ّ
محصالت تعلّم أفضل ،حتّى في أوقات األزمات.
وموظفي التعليم لتسهيل تحقيق
ّ
الى جانب ذلك ،يجب أن تكون المدارس أماكن آمنة تؤ ّمن الحماية لألطفال والشباب ليشعروا بنوع من الحياة الطبيعية خالل أزمة
ما .وستساعد اليونسكو بالتالي في ضمان تمتّع المر ّبين بالقدرة والمعرفة من أجل العمل في سياقات األزمات وقيامهم بتوفير
المعرفة والمهارات المنقذة للحياة والدعم النفسي ـ ـ االجتماعي لألشخاص المتأ ّثرين باألزمات.
الهدف االستراتيجي الثالث

ّ
المتوقعة
النتائج

قيام الفاعلين في
التعليم بتأمين
جيد لتحقيق
تعليم ّ
محصالت تعلّم أفضل
ّ

1 .1قدرة معزّزة للمر ّبين على
الحتياجات
االستجابة
المتعلّمين

مراع لألزمة
•إعداد المعل ّمين وتطويرهم المهني لتأمين تعليم ٍ
•تطوير القدرات في مجال إدارة التعليم في أوقات األزمات

•تطوير القدرات على استخدام مجموعة من أساليب التقييم الصفّي

•دعم تطوير موارد وأدوات مك ّيفة وفق الحاجات لتأمين التعليم الج ّيد
والنوعي في حاالت األزمات وتوفير هكذا موارد وأدوات
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مؤسسية ومهارات
2.2إدارة
ّ
قيادية أمتن

األنشطة الرئيسية
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الهدف االستراتيجي الرابع

استجابة أنظمة التعليم لألزمات وصمودها أمامها
ال ب ّد من تعزيز األنظمة التعليمية واالستثمار في قدرة الحكومات في المنطقة العربية على تح ّمل الصدمات وبناء قدرتها على
الصمود .لطالما جاءت أنظمة التعليم بر ّدات فعل على األزمات ،مع اعتماد القليل من التدابير الوقائية لضمان االستمرار في تأمين
فرص التعليم بسرعة خالل أزمة ما .إلى جانب ذلك ،يجعل غياب البيانات المتسقة والمصنّفة والمؤ ّمنة في الوقت المناسب من
البرمجة وتحديد األولويات مه ّمة صعبة ويش ّكل تحدياً أمام التخطيط ووضع الميزانية والرصد والتقييم المناسبة.
تسعى اليونسكو إلى تعزيز قدرة أنظمة التعليم على الصمود من أجل ضمان استعداد واستجابة ف ّعالَين وناجعين خالل األزمات،
وتأمين إعادة البناء ما بعد األزمة .وستجعل هذه الفرصة من التعليم والتدريب عامل تغيير تحويلياً وإيجابياً على الرغم من األزمات.
وسيت ّم أيضاً تطوير القدرات لوضع سياسات وتخطيط ّ
تطلعية شاملة للقطاع.

ويشمل األمر دمج مقاربات في مجال التخطيط للتعليم الوطني وتحديد الكلفة بصورة مراعية لألزمة ،وتعزيز الحوكمة
والمساءلة في التعليم الوطني ،واستعراض المنهاج.
وستُعطى األولوية أيضاً في هذا السياق الستحداث األدلة ،من خالل البحث النوعي وجمع البيانات وإدارتها.
الى جانب ذلك ،وفي سياق جدول أعمال التنمية المستدامة  ،2030ستدعم اليونسكو الحكومات في رصدها لغايات الهدف الرابع
من أهداف التنمية المستدامة وتقييمها من خالل ّ
مؤشرات مراعية لألزمة.
الهدف االستراتيجي الرابع

ّ
المتوقعة
النتائج

استجابة أنظمة
التعليم لألزمات
وصمودها أمامها

1 .1قدرات وطنية معزّزة في
مجال التخطيط والرصد
والتقييم ألنظمة تعليم مرنة
مستندة إلى أدلة

2.2قدرات وطنية معزّزة لتطوير
واستراتيجيات
سياسات
شاملة للقطاع وتفعيلها

األنشطة الرئيسية
•تطوير أنظمة معلومات حول التعليم من أجل تحسين إدارة البيانات
لتوجيه التخطيط والسياسات

•إجراء عمليات تقييم سريعة للحاجات عند اندالع أزمة ما
•تطوير القدرات في مجال استعراض المنهاج

•عمليات استعراض ومراجعة شاملة ودامجة ومك ّيفة للمنهاج وأنظمة
التقييم.
•تطوير سياسات ومعايير مهنية للمعلّمين لتعزيز التعلّم
•تطوير مواد تدريب تُستخدم في القطاع بر ّمته وتوزيعها

© UNESCO

•استعراض األطر القانونية والسياسية على جميع المستويات
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آليات التنفيذ
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آليات التنفيذ
الرصد والتقييم
ستعمد اليونسكو إلى قياس التق ّدم ال ُمحرز لجهة تنفيذ األهداف
االستراتيجية ونتائجها المتو ّقعة على المستويَين الوطني واإلقليمي
من خالل إطار عمل منطقي ،والتقارير السنوية وفي منتصف الم ّدة،
وخطط رصد البرامج والمشاريع ،وإجراءات الرصد والتقييم المعزّزة.
ومن أجل زيادة المساءلة ،سيت ّم التركيز بشكل خاص على ال ُمخرجات
والوقع.
الى ذلك ،سيدعم التقييم الداخلي والخارجي المنتظم والدقيق لكل
المشاريع والبرامج تحقيق األهداف االستراتيجية من خالل استحداث
توجه عملية اتخاذ
البيانات واالستنتاجات والتوصيات البرنامجية التي ّ
القرارات على المستويات كاف ًة .وستمتثل عمليات التقييم لسياسة
التقييم العالمية لليونسكو ( 2014ـــ  .25)2021وستعزّز عملية جمع
البيانات المنتظمة آليات ضمان الجودة المتو ّفرة.

من أهداف التنمية المستدامة ،27سوف تستفيد اليونسكو من عملها
ضمن الفريق لجمع مجموعة واسعة من الفاعلين الذين يتجاوز نطاق
عملهم الح ّيز اإلنساني لتلبية الحاجات الوطنية واإلقليمية الناشئة
ج ّراء األزمة ،مع االستمرار في دعم البلدان التي تسعى إلى تحقيق
الهدف الرابع.
وال ب ّد من اإلشارة هنا إلى أن اليونسكو مم ّثلة في اللجنة التوجيهية
العالمية للشبكة المشتركة لوكاالت التعليم في حاالت الطوارئ
( .)INEEوبنا ًء عليه ،سوف تستخدم بشكل إضافي الموارد التي
جرى تطويرها من خالل الشبكة في مبادراتها اآليلة إلى بناء القدرات،
ً
تماشيا مع
وستحرص على تنفيذ إطار العمل االستراتيجي هذا
المعايير العالمية بشأن التعليم في حاالت األزمات ،مثل المعايير
ال ُدنيا للتعليم الصادرة عن الشبكة المشتركة لوكاالت التعليم في
حاالت الطوارئ :االستعداد واالستجابة والتعافي.

الشراكات والتنسيق
لقد جرى التركيز بشكل كبير على تعزيز آليات التنسيق في مجال
تأمين الخدمات وتمويلها بين فاعلين مختلفين أثناء األزمات .من
أجل تنفيذ األنشطة الواردة في إطار العمل االستراتيجي هذا بفعالية
وضمان استدامتها ،ستستم ّر اليونسكو في إقامة شراكات عمل قوية
مع الوزارات األساسية المعنية
ومؤسساتها على المستويَين الوطني
ّ
والمحلي في كل من البلدان التي تعمل فيها .وستستم ّر اليونسكو
أيضاً في العمل عن كثب مع اللجان الوطنية لليونسكو ،وستستند إلى
خبرة معاهدها من الفئة األولى ،مثل المعهد الدولي للتخطيط

استحداث املعرفة ونشرها
حرصاً على تأمين االستدامة وتعزيز التعاون اإلقليمي ،ستحشد
ّ
المنظمة كك ّل من أجل استحداث
اليونسكو مواردها المتو ّفرة في
معرفة هامة ونشرها ،فال تستفيد بالتالي المنطقة فقط ،بل
البلدان األخرى أيضاً التي قد تواجه أزمات مماثلة .وسيتم
االستثمار بشكل كبير في إنتاج المعرفة ونشرها باللغة العربية.

التربوي ( ،)IIEPومكتب التعليم الدولي ( ،)IBEومعهد
اليونسكو لإلحصاء ( )UISومراكزها من الفئة الثانية .26

وستعمل اليونسكو على تنويع شراكاتها ،مع االستمرار في ربط
ّ
المنظمة في
جهودها بآليات التنسيق القائمة ،ما يضمن استمرار عمل
المجال الذي تحظى فيه بميزة تنافسية ،وتماشي برامجها وأنشطتها
مع أولويات القطاع وتفادي ازدواجية الجهود .فعلى سبيل المثال،
المنسقة لفريق الدعم اإلقليمي العربي للهدف الرابع
وبصفتها الجهة
ّ
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نظراً إلى أن تحقيق األهداف االستراتيجية في سياق األزمات يطرح
تحديات ج ّمة ،سيُولى اهتمام شديد بتعزيز الشراكات بين جهات فاعلة
متع ّددة من أجل تحقيق االلتزامات المشتركة مع الفاعلين الميدانيين،
ّ
مثل وكاالت األمم ّ
والمنظمات غير الحكومية الدولية
المتحدة
ّ
ومنظمات المجتمع المدني والوسط األكاديمي .ومن خالل
االعتماد على التكامل ،سوف تتعزّز قدرة اليونسكو على الوصول
إلى المستفيدين المستهدفين وتنفيذ برامجها بفعالية ونجاعة أكبر
وتحقيق أهدافها االستراتيجية.
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تسليط الضوء :اليونسكو واألونروا
خالل العقود الستّة الماضية ،أ ّدت الشراكة بين اليونسكو واألونروا في حقل التعليم دوراً أساسياً في تأمين فرص تعلّم ج ّيدة ومنصفة لماليين
الالجئين الفلسطينيين في الشرق األوسط ،على الرغم من األزمات المتع ّددة التي شهدتها هذه المنطقة من العالم.
بدعم
وتقوم األونروا حالياً،
المجاني ألكثر من  515,000الجئ فلسطيني طفل وشاب في 702
تقني من اليونسكو ،بتوفير التعليم األساسي ّ
ٍ
ّ
مدرسة و 8مراكز للتدريب المهني وكليتَين للعلوم التربوية في غزّة والضفة الغربية ولبنان وسوريا واألردن.
جيد وشامل ومنصف للجميع .وتحت قيادة المدير الذي تو ّفر اليونسكو
وتحرص األونروا في برنامجها التعليمي على االلتزام بتأمين تعليم ّ
منصبه ،باشرت األونروا في العام  2011بإجراء إصالح جذري للتعليم سمح بتعزيز نظام التعليم الذي تعتمده األونروا.
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وعند اندالع األزمة السورية ،واجهت األونروا تحدياً جديداً تم ّثل في تأمين التعليم في خالل النزاع .فكان عليها أن تستم ّر بتأمين التعليم لالجئين
الفسلطينيين األطفال داخل سوريا ،مع توسيع خدماتها لتشمل الذين اضطروا للجوء إلى البلدان المجاورة .واستجابت األونروا لهذا الوضع من
خالل العمل على تعزيز أنظمتها ،مع إكمالها بمقاربات مبتكرة لتأمين التعليم لألطفال غير القادرين على الوصول إلى المدرسة وتلبية الحاجات
مخصصة للتعلّم الذاتي تستند إلى الكمبيوتر ،وجرت
النفسية ـــ االجتماعية لألشخاص الذين يعانون الصدمات ج ّراء الحرب .وقد ت ّم تطوير مواد
ّ
مراجعة المناهج المتو ّفرة للتركيز على مفاهيم ومهارات رئيسة .واعتُبرت قناة التلفزيون المم ّيزة لألونروا مصدر تعلّم هاماً بالنسبة إلى التالميذ
الموزّعين في المنطقة .وجرى تمكين المعلّمين والمدارس من خالل التدريب ونشر الوعي على مسائل األمن والسالمة .وجرى أيضاً توفير المواد
ّ
ومنظمات أخرى ،ال س ّيما اليونسكو ،لتعود بالفائدة على كل األطفال المتأ ّثرين باألزمات.
الخاصة باألونروا في الدول المضيفة
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وقد تعاونت اليونسكو مع األونروا في مجاالت تقنية رئيسة أخرى ،مثل برنامج التربية على حقوق اإلنسان الخاص باألونروا والذي ُدمج في
إطار برنامج اليونسكو الخاص بالمواطنة العالمية ،وإطار عمل منهاج األونروا الذي جرى تطويره بفضل الدعم التقني لليونسكو .وتستضيف
األونروا أيضاً مكتب مشروع اليونسكو في مكتبها الميداني في سوريا.
ّ
المنظمتَين أعادت
وكان للشراكة بين اليونسكو واألونروا وقع كبير خالل العام  .2014ففي آذار/مارس ُ ،2014و ّقعت مذكرة تفاهم جديدة بين
ّ
المنظمتان في
التأكيد على التزام اليونسكو من خالل االستمرار في توفير منصب مدير برنامج التعليم في األونروا ونائب المدير لكي تستم ّر
العمل معاً بصورة استراتيجية .وللشراكة بين اليونسكو واألونروا دور أساسي في ضمان تأمين نفاذ مستمر إلى تعليم ج ّيد وشامل للجميع
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و ُمنصف لالجئين الفلسطينيين األطفال في المنطقة وفي تقاسم الدروس المستقاة والممارسات والمبادرات الناجحة بشكل أوسع من خالل
الشبكة اإلقليمية والعالمية لليونسكو.
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تعبئة املوارد
وضعت اليونسكو خططاً ُقطرِ ية ،استناداً إلى إطار العمل االستراتيجي هذا ،من أجل توجيه
عملية تنفيذ هذه الخطة على المستوى الوطني .والخطط القُطرية مح ّددة الكلفة ولها إطار
زمني يمت ّد على سنتَين .ومن ال ُمفترض مراجعتها كل سنة للحرص على تلبيتها الحاجات التي
تستج ّد بسبب األوضاع السريعة التغ ّير في المنطقة.
إلى جانب إطار العمل االستراتيجي هذا ،تعمل اليونسكو حالياً على تطوير استراتيجية لتعبئة
الموارد تشمل المنطقة بر ّمتها وتُستخدم كأداة توجيهية من أجل جمع الموارد الالزمة لتنفيذ
التزاماتها بفعالية ونجاعة.
وال ب ّد من اإلشارة في هذا السياق إلى أن الموارد المتو ّفرة للتعليم في أوقات األزمات في
المنطقة العربية غير كافية مقارن ًة بحجم األزمة والهشاشة االقتصادية المتزايدة لألشخاص
النازحين والحاجات المترتّبة على ذلك .وفي حين ت ّم تحقيق تق ّدم كبير في زيادة االلتزام
السياسي واستحداث أموال إضافية ،مثل صندوق «التعليم ال يمكن أن ينتظر» ،28ومؤتم َرات
المانحين لسوريا واليمن ،29إلى جانب النداءات اإلقليمية والوطنية ،تبقى الثغرة في تمويل
التعليم ّ
مقدرة بـ  3,8مليارات دوالر .30وتض ّم اليونسكو صوتها إلى األسرة الدولية ،مطالب ًة
بتمويل مرن ومستدام ومتو ّقع ومتع ّدد السنوات في الوقت المناسب.

اجلهات املانحة املاضية
واحلالية لليونسكو التي
ّ
املنظمة فـي
تدعم عمل
حقل التعليم فـي األزمات
•جمهورية بلغاريا
•الجمهورية الكندية
•مؤسسة التعليم فوق الجميع
•االتحاد األوروبي
•جمهورية فنلندا
•الجمهورية الفرنسية
•جمهورية ألمانيا االتحادية
•اليابان
مؤسسة الملك سلمان
• ّ
•المملكة العربية السعودية
•جمهورية كوريا
•مؤسسة الكويت للتق ّدم العلمي
•صندوق األوبك للتنمية الدولية
•شركة بركتر أند غامبل
•اللجنة السعودية إلغاثة الشعب
الفلسطيني
•صندوق التنمية السعودي
•دولة الكويت
•االتحاد السويسري
•مفوضية األمم المتحدة لشؤون
الالجئين
•مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون
اإلنسانية
•مؤسسة والتون فاميلي

منذ العام

,2010

أُنفق أق ّل من  2%من التمويل
اإلنساني على التعليم.
وتبرز الحاجة إلى مبلغ وقدره
 8,5مليارات دوالر سنوياً
لردم هذه اله ّوة.
© UNESCO
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املراجع
1 .1ألغراض إعداد هذه الوثيقة ،عند اإلشارة إلى «المنطقة العربية» أو «المنطقة» ،تقصد اليونسكو  19بلداً عربياً تحت والية مكتب اليونسكو اإلقليمي للتربية في
الدول العربية .وهذه البلدان هي :الجزائر ،والبحرين ،ومصر ،والعراق ،واألردن ،والكويت ،ولبنان ،وليبيا ،وموريتانيا ،والمغرب ،و ُعمان ،واألراضي الفلسطينية ،وقطر،
والسعودية ،والسودان ،وسوريا ،وتونس ،واإلمارات العربية المتّحدة ،واليمن.
2 .2مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ،أيار/مايو  .2017أرقام رئيسة ،الشرق األوسط وشمال إفريقيا http://www.unocha.org/romena/ .هذا يشمل حاجات
من سوريا واليمن والعراق وليبيا وفلسطين .ت ّم احتساب هذا الرقم استناداً إلى تثليث البيانات من البلدان المذكورة أعاله ،استناداً إلى استعراض الحاجات الذي
أجراه مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية لك ّل منها.
3 .3أُزيلت األرقام الخاصة بأفغانستان من مجموع عدد األشخاص المحتاجين ،نظراً إلى أن أفغانستان ال تندرج في مجال اهتمامات مكتب اليونسكو اإلقليمي للتربية
في الدول العربية.
4 .4مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين ،حزيران/يونيو  .2017لمحة عن األرقامhttp://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html .
5 .5اليونيسف .2015 .التعليم في ّ
خط النار.

6 .6مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية .2017 .تقييم الحاجات اإلنسانية في العراق.
7 .7مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية .2017 .العراق :تقرير عن وضع االستجابة اإلنسانية في الموصل رقم .37
8 .8مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية .2017 .استعراض الحاجات اإلنسانية في اليمن.
9 .9اليونيسف .أيلول/سبتمبر  .2017الجديد عن االستجابة التعليمية لألزمة في سوريا.
1010مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية .2017 .استعراض الحاجات اإلنسانية  -الجمهورية العربية السورية.
1111مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية .2017 .استعراض الحاجات اإلنسانية  -الجمهورية العربية السورية.
1212اليونيسف .أيلول/سبتمبر  .2017الجديد عن االستجابة التعليمية لألزمة في سوريا.
1313تقرير مؤتمر بروكسيل حول التعليم .نيسان/أبريل .2017
1414مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية .2017 .استعراض للحاجات اإلنسانية في ليبيا.

1515مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية .2017 .استعراض للحاجات اإلنسانية في األراضي الفلسطينية المحتلّة.
1616الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة.
1717التعليم  - 2030إطار العمل .المادة .26
1818التعليم  - 2030إطار العمل .المادتان  26و.27

1919الصفقة الكبرى هي اتفاق بين أكثر من  30جهة مانحة كبيرة وجهة مؤ ّمنة للمعونة من أجل إصالح التمويل اإلنساني بغية جعل المعونة أكثر فعالي ًة ونجاع ًة .وقد ت ّم
االتفاق عليها خالل القمة اإلنسانية العالمية التي انعقدت في اسطنبول في أيار/مايو .2016

2020جاء إعالن نيويورك لالجئين والمهاجرين كنتيجة لقمة األمم المتحدة المنعقدة في أيلول/سبتمبر  2016حيث اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة مجموع ًة من
التوصيات اآليلة إلى حماية الالجئين والمهاجرين .وكانت تلك نقطة انطالق مفاوضات ستفضي إلى عقد مؤتمر دولي واعتماد اتفاق عالمي من أجل هجرة آمنة
ّ
ومنظمة ومنتظمة في العام .2018
2121تقييم دور اليونسكو في التعليم في حاالت الطوارئ واألزمات التي طال أمدها.2016 ،
2222تعمل اليونسكو في  5قطاعات هي التعليم ،والثقافة ،والعلوم االجتماعية واإلنسانية ،واالتصال والمعلومات ،والعلوم الطبيعية.

2323ستكون الخطط القُطرية الوطنية لفترة سنتَين فقط إلتاحة المجال أمام مراجعتها بسبب الطبيعة الديناميكية وغير المتو ّقعة لألزمة.
http://www.unesco.org/new/en/bureau-of-strategic-planning/resources/medium-term-strategy-c4/2424
2525سياسة التقييم الخاصة باليونسكو ()2021 - 2014
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/IOS/images/UNESCO_Evaluation_Policy_EN.pdf
2626تتو ّلى المعاهد من الفئة األولى مه ّمة بناء القدرات العلمية في الدول األعضاء ،ال س ّيما البلدان النامية .أما المعاهد والمراكز من الفئة الثانية ،فتوضع تحت رعاية
اليونسكو ،غير أنها ال تش ّكل قانونياً جزءاً من المنظمة ،بل ترتبط بها من خالل ترتيبات رسمية يوافق عليها المؤتمر العام .وتساهم في تنفيذ برامج اليونسكو من
خالل بناء القدرات وتبادل المعلومات في اختصاص أو بحث نظري أو تجريبي او تدريب متق ّدم مع ّين.
ّ
2727يخدم فريق الدعم اإلقليمي  19دولة عضواً في المنطقة ،ويهدف إلى دعم دمج التعليم  2030في كل بلدان المنطقة وتنفيذه ،ويسعى إلى جمع وكاالت ومنظمات من
داخل األمم المتحدة وخارجها مع بعضها البعض (بما في ذلك ّ
منظمات المجتمع المدني ،وشبكات التعليم العالي ،ومجتمع األبحاث ،واتحادات المعلّمين أو الممثلين
عنهم ،الخ) تعمل على تطوير التعليم في المنطقة العربية لتنسيق االستراتيجيات والجهود ومواءمتها.
2828شهدت القمة اإلنسانية العالمية إطالق «صندوق التعليم ال يمكن أن ينتظر» الذي كان أول صندوق يعطي األولوية للتعليم في العمل اإلنساني.
ُ 2929عقدت خمسة مؤتمرات دولية رفيعة المستوى للمانحين لسوريا حتّى اآلن دعماً لألشخاص المتأ ّثرين باألزمة السورية (الكويت العاصمة ،2015 - 2013 ،لندن ،2016
يختص باليمن ،فقد نُ ّظم مؤتمر مانحين رفيع المستوى في جنيف في نيسان/أبريل .2017
بروكسيل  .)2017أما في ما
ّ

ّ
للخطة اإلقليمية لالجئين وتعزيز القدرة على مواجهة األزمات (بما في ذلك تركيا) ودائرة التت ّبع المالي
3030احتُسب هذا الرقم على أساس التمويل المؤ ّمن في العام 2017
التابعة لمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية لليمن وسوريا والعراق في حزيران/يونيو .2017
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ابقوا على تواصل معنا
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