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أدلة للتعليم يف حاالت الطوارئ: من يقرر وملاذا يهمنا ذلك
نادين العلمي

الجهات  من  وهي  العطاء،  ديب  مؤسسة  إىل  املقدمة  التعليمية  البحوث  تويل  مقرتحات  تحليل  يشري 
يف  النهائيني  واملستخدمني  املحلية  الفاعلة  الجهات  ملدخالت  مقلق  غياب  إىل  للتعليم،  املمولة  العاملية 

جميع خطوات العملية. 

ـة العاملي  ـدت مؤسسـة ديب العطـاء اإلنسـانية1 يف مؤمتـر القمَّ تعهَّ
ة املالية  للعمـل اإلنسـاين يف إسـطنبول يف عـام 2016 بزيـادة الحصَّ
التـي تدعـم بهـا برامـج التعليـم يف حـاالت الطـوارئ )EiE( لتصل 
إىل 33 باملئـة مـن محفظتهـا املاليـة، وستسـتثمر نسـبة 10 باملئـة 
مـن هـذه الزيـادة يف توسـيع األدلـة التـي لها صلـة بتلـك الربامج. 
هـاً للبحـث اسـمه  صنـا يف السـنة نفسـها غالفـاً ماليـاً موجَّ ثـم خصَّ
وَينَصـبُّ   .)E-Cubed( الطـوارئ  حـاالت  يف  للتعليـم  الدليـل 
هـذا املـال امُلَمـوِّل للبحـث، وقيمتـه اإلجامليـة 10 ماليـني دوالر 
أمريـي ُتنَفـُق عـىل خمـس سـنوات، عىل جمـع األدلة لـي توضع 
إسـرتاتيجيات اسـتجابة واسـتعداد مجديـٌة يف برامـج التعليـم يف 

الطـوارئ.  حاالت 

ولقـد وجدنـا أنفسـنا، طيلة مدة إعـداد الدليـل للتعليم يف حاالت 
الطـوارئ واتِّصالنـا بزمالئنـا ممـويل البحـوث، أننـا مبـا نفعلـه نبنيِّ 
كيـف يكـون ُممـوِّل الدليـل للتعليم يف حـاالت الطـوارئ. إذن فام 
الـدور الـذي ينبغـي للامنحـني تأديتـه، وهـو يف إمكانهـم، يف حـني 
ـر املـال الـالزم ملعالجـة الثغـرات يف الدليـل للتعليـم يف  أننـا نوفِّ
التنـا األوليَّة بغية  حـاالت الطـوارئ؟ نريـد أْن نشـارك املانحـني تأمُّ
إدارة حديـث حـول مـا ميكننـا فعلـه معـاً لـي نجمـع األدلـة مـن 
أجـل أْن نفيـد تعليـم األطفـال والشـباب أعظـم إفـادة يف أوضـاع 

األزمات.  

للتعليـم يف  الدليـل  بتمويـل  العطـاء  التـزام مؤسسـة ديب  وجـاء 
يف  التعليـم  متويـل  نقـص  السـتمرار  اسـتجابًة  الطـوارئ  حـاالت 
الفاعلـة يف مجـال  والجهـات  الحكومـات  مـن  الطـوارئ  حـاالت 
ـواء. ومن أجل تحسـني حال االسـتثامر يف  العمل اإلنسـاين عىل السَّ
ـه املـوارد املحدودة  التعليـم يف حـاالت الطـوارئ وتحقيـق أْن توجَّ
أصـاًل إىل منـاذج قامئـة عىل فهـم محدد ملا يجدي عملـه يف التعليم 
يف حـاالت الطـوارئ، فال بـدَّ لنا من أْن نسـتثمر يف تنمية مجموعة 
مـن األدلـة تأخـذ ُنُجوَع تلـك النامذج ثـم ننرش هـذه األدلة. ومع 
ذلـك، فليـس متويـل الدليـل للتعليـم يف حـاالت الطـوارئ كافيـاً 
ـق لألدلـة التـي منوِّلهـا أْن تصـل إىل َيِد َمن  وحـده. وعلينـا أن نحقِّ
يسـتحقونها وأْن تسـتعملها الجهـات الفاعلـة يف التعليم يف حاالت 
ـاالً وُيتََّخـذ يف شـأنها القـرارات الصحيحـة.  الطـوارئ اسـتعامالً فعَّ
وهـذا يعنـي متويـل بحـوٍث يسـرٌي عـىل النـاس واملؤسسـات حيث 

ٌة مـن أجلهـم وتشـمل أفكارهـم  األزمـات الحصـول عليهـا ومعـدَّ
جميعـاً. وهـو مـا يعنـي أْن نسـتدلَّ بحاجاتهـم وأسـئلتهم عـىل 
بلـدان  يف  التعليميـة  الربامـج  توضـع  أْن  ال  التعليميـة  برامجنـا 

الشـامل فنسـتوردها مـن هنـاك. 

ينقص  ما  ُيدرِك  َمن  إىل  العطاء  ديب  تصل مؤسسة  أن  أجل  ومن 
حاالت  يف  التعليم  لهيئات  املشرتكة  الشبكة  مع  اشرتكت  الدليل، 
املشرتكة  والشبكة  وإدارته.  التمويل  تدبري  يف   )INEE( الطوارئ 
فيها  الطوارئ هي شبكة دولية يعمل  التعليم يف حاالت  لهيئات 
15 ألف فرد من هيئات األمم املتحدة واملنظامت غري الحكومية 
كان املترضرين،  واملانحني والحكومات والجامعات واملدارس والسُّ
هم يف التعليم الجيد  يعملون معاً بغية أن يصل كل الناس إىل حقِّ
يف حاالت الطوارئ ويف مرحلة التعايف بعد انتهاء األزمات، ويجعل 
كل هذا من الشبكة املشرتكة لهيئات التعليم يف حاالت الطوارئ 

 .)E-Cubed( املكان الطبيعي املناسب للدليل

غياب إدماج الجهات الفاعلة املحليَّة
العامة  املنافع  لتوفري  الطوارئ  حاالت  يف  للتعليم  الدليل  ُوِضَع 
العاملية2 من أجل قطاع التعليم يف حاالت الطوارئ عموماً. وإذ قد 
كان األمر كذلك، فلم ُتعنيِّ مؤسسة ديب العطاء وال الشبكة املشرتكة 
هاً إىل موضوع ما أو بقعة  لهيئات التعليم يف حاالت الطوارئ توجُّ
جغرافية ما يف كل دعوة إىل تقديم املرشوعات، ويف ذلك اعرتاف 
الواقع هم  الدليل يف  ُيعنيِّ ثغرات إجراء  أْن  أفضل َمن ميكنه  أنَّ 
املوجودون حيث ينبغي للدليل أن ُيجَرى. ولكْن أظهر استعراض 
عروض متويل الدليل للتعليم يف حاالت الطوارئ أنَّه ما زالت أغلب 
ة من حلول  األجوبة التي تبدأ أسئلتها ‘مباذا’ ‘وكيف’ غري ُمستمدَّ
محلية. ومثال ذلك أنَّه حني كنَّا نستعرض العروض التي وردت إلينا 
يف ثاين دعوات تقديم املرشوعات لتمويل الدليل للتعليم يف حاالت 
التعلُّم  يف  كانت  البحوث  مرشوعات  أكرث  أنَّ  الحظنا  الطوارئ، 
االجتامعي واالنفعايل )SEL( يف حاالت الطوارئ.3 وحني حلَّلنا هذه 
التعلُّم  مقاربات  تنفيذ  يخترب  كان  أكرثها  أن  الحظنا  املرشوعات 
االجتامعي واالنفعايل املوسومة -أي متلكها هيئات- التي وضعتها 
جهات فاعلة يف بلدان مرتفعة الدخل وليس فيها حاالت طوارئ 
لجهات فاعلة تعمل يف حاالت الطوارئ. وكثرياً ما كانت إسهامات 
املستخدمني النهائيني املقصودين مفقودًة يف كل مرحلة من مراحل 
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اختباره،  املراد  النموذج  اختيار  ذلك  ومثال  البحوث،  مرشوعات 
نتائج  ونرش  عليها،  املبنيُّ  واالفرتاضات  البحث  مسائل  وصياغة 
البحث. وهذا الذي الحظناه خطري، وال سيَّام بالنَّظر إىل االهتامم 
ه البحث يف التعلُّم االجتامعي واالنفعايل للتعليم  الشديد الذي شدَّ
السنوات  يف  والباحثني  املمولِّني  من   )SEL( الطوارئ  حاالت  يف 

األخرية. 

ودلَّت مجموعة قوية من األدلة جاءت من بلدان مرتفعة الدخل 
االجتامعي  التعلُّم  برامج  أنَّ  عىل  طوارئ  حاالت  فيها  وليس 
واالجتامعية  األكادميية  األطفال  حصائل  ن  ُتحسِّ واالنفعايل 
واالنفعالية والسلوكية. ثم ُتبنيِّ الدراسات الناشئة أنَّه ميكن ملهارات 
التعلُّم االجتامعي واالنفعايل أْن تكون أدوات رضورية لبناء قدرة 
األطفال والشباب املتأثرين باألزمات عىل التحمل. إذن فقد يكون 
بالتعليم  واالنفعايل  االجتامعي  التعلُّم  دمج  مقاربات  دراسة  يف 
النهايئ  امُلسَتخِدم  كان  إن  ولكْن  عظيٌم.  خرٌي  الطوارئ  حاالت  يف 
املقصود غري موجود يف أي مرحلة من مراحل إعداد البحث فَمن 
هم املَْوفيُّون حاجاتهم إذاً؟ وملن هي األسئلة التي سُيَجاُب عنها 

يف نهاية األمر؟ 

ر إرشاداً ُيرَجى منه  وللبحث يف التعليم يف حاالت الطوارئ أْن يوفِّ
خري عظيم للجهات الفاعلة يف األماكن التي فيها حاالت الطوارئ، 
النامذج  استعامل ومن وضع  املوارد خري  استعامل  نها من  مُيكِّ إذ 
ن حال األطفال والشباب املتأثرين باألزمات. ولكْن إن مل  التي ُتحسِّ
نستمع إىل املزاولني املحليني ونضع ما يقولونه يف قلب البحث بكل 
مراحله فلن يحدث املتقدم ذكره إذ يفقد البحث الذي منوِّله َغرََضُه 
من غري مساهامت الجهات الفاعلة املحلية. ونجد أننا بدالً من أن 
نستقيص ما يجدي عمله يف الواقع يف التعليم يف حاالت الطوارئ، 
يف  التعليم  يف  عمله  مجدياً  نحن  نراه  فيام  فرضاً  أفكارنا  نفرض 
حاالت الطوارئ. فال بدَّ لنا من أْن نتَّخذ إجراءات من أجل دعم 
توسيع مجموعة الدالئل التي غايتها فهم األفكار ال فرضها، ومن 
أجل تحقيق دعمنا مقاربات البحوث التي فيها متكني وبناء بيِّنان 

لقدرة الجهات الفاعلة املحلية عىل إقامة برامج تعليمية.

ولية  وقـد اختـارت مؤسسـة ديب العطـاء أْن تتَّخذ من الشـبكة الدَّ
الدليـل  تدبـري  أجـل  مـن  الطـوارئ رشيـكاً  حـاالت  يف  للتعليـم 
دت  للتعليـم يف حـاالت الطـوارئ وإدارتـه، وال سـيَّام بعـد أْن تعهَّ
الشـبكة بتنويـع أعضائهـا واسـتعامل مقاربـات تعاونيـة معهـم 
لتسـتمع إىل كل مـا يـدور يف أذهانهـم مـن آراء. ولقـد أصبحـت 
سـت  وليـة للتعليـم يف حـاالت الطـوارئ منـذ أْن ُأسِّ الشـبكة الدَّ
أدواٍت  عـن  الباحثـني  للمزاولـني  أساسـياً  مـورداً   2000 عـام  يف 
الطـوارئ  حـاالت  للتعليـم يف  برامـج  مـن  يضعونـه  مـا  لتنفيـذ 
وليـة للتعليـم  وعـن اإلرشـاد فيهـا. وإذ نعـرتف بـأنَّ الشـبكة الدَّ
يف حـاالت الطـوارئ معهـود إليهـا يف الدعـوة إىل االجتامعات ويف 
أن تكـون منـرباً محايـداً لقطـاع التعليـم يف حاالت الطـوارئ، نرى 
أنَّ لهـا القـدرة عـىل أن تكـون جوهـَر كل الجهـود املبذولـة يف 
جمـع أدلـة قطاع التعليم يف حـاالت الطوارئ وترتيبهـا وأن تكون 
ـاعني يف  صلـة الوصـل بـني أصحـاب املصلحـة املعنيـني جميعاً السَّ

املسـعى نفسـه. 

نحتـاج  الطـوارئ  حـاالت  يف  التعليـم  لبحـوث  لـون  مموِّ وألننـا 
إىل إدراك القـوة التـي بـني أيدينـا واألثـر الـذي ميكـن لربامجنـا 
يف  البحـث  مجـال  يف  ترتكـه  أْن  التمويليـة  وقراراتنـا  التعليميـة 
مقاربـات  د  نولِـّ أن  علينـا  ولـذا  الطـوارئ.  حـاالت  يف  التعليـم 
التمويـل يف مؤسسـتنا مـن رحـم املشـورة والدميوقراطيـة ففـي 
هـذا ضـمٌّ ألصـوات الجميـع واسـتجابٌة لـرضورات قطـاع التعليم 

عمومـاً.   الطـوارئ  حـاالت  يف 

 Nadeen.alalami@dubaicares.ae نادين العلمي 
www.dubaicares.ae/ar محللة للبحوث، ديب العطاء

1. منظمة خريية تعمل عىل تحسني وصول األطفال إىل التعليم ذي الجودة العالية يف 
البلدان النَّامية. 

Good Public Good .2 )الصالح العام العاملي( مصدر أو سلعة مفتوحة املصدر 
ومتاحة للجميع وال يقتيض استخدام الفرد لها الحد من إتاحتها للغري.  

3. ميكن تعريف التعلُّم االجتامعي واالنفعايل للتعليم )SEL( عىل أنَّه »عملية اكتساب 
الِقَيم االجتامعية والوجدانية والكفايات واملعارف واملهارات الرضورية للتعلم والعمل 

 bit.ly/INEE-PSS-SEL-2016  ».الفعال والرفاه والنجاح يف الحياة

توّفر الشبكة العاملية لوكاالت التعليم يف حاالت الطوارئ املصادر 
والدعم الالزمني لألعضاء إلنجاز عملهم يف التَّعليم يف حاالت 

الطوارئ. ويبني كَتيِّب الحد األدىن ملعايري التعليم الصادر عن 

الشبكة العاملية لوكاالت التعليم يف حاالت الطوارئ الحد األدىن 
ملستوى جودة التعليم وإمكانية الوصول إليه يف حاالت الطوارئ 

ب واالستجابة والتعايف علاًم أن الُكتّيب متاح بعدة  مبا يشمل التَّأهُّ
لغات. 

 www.ineesite.org/ar/minimum-standards-ar

كام يحتوي موقع الشبكة متعدد اللغات عىل مجموعة واسعة 
من األدوات واملوارد العملية والصديقة ملجال التعليم ومنها 

مجموعة أدوات التعليم يف حاالت الطوارئ ومرسَد التعليم يف 
حاالت الطوارئ وقاعدة بيانات قابلة للبحث ميكن لألعضاء 

تحميل املصادر إليها ومدونة وقامئة وظائف ومنتديات تفاعلية. 
www.ineesite.org/ar

http://www.fmreview.org/ar/education-displacement
mailto:Nadeen.alalami@dubaicares.ae
http://www.dubaicares.ae/ar
http://bit.ly/INEE-PSS-SEL-2016
ell3sf
FMR cc


