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األردن :سياسة التَّعليم يف مرحلة انتقالية
جويل تشينريي

مع تح ُّول قطاع التعليم يف األردن من استجابة إنسانية إىل استجابة تنموية ،من شأن غياب التخطيط
لعملية االنتقال املناسب أن يُع ِّرض للخطر بعض مجموعات املتع ِّلمني.

حــن ينظــر الناظــر يف خــر ُطــ ِرقِ االنتقــال مــن مرحلــة
االســتجابة اإلنســانية إىل مرحلــة االســتجابة اإلمنائيــة فالغالــب
آخ ـ َر لهــا .فمــع َّأن قطــاع
أ َّنــه يــرى أ َّول األمــر أنهــا طريــق ال ِ
التَّعليــم قــد أصــدر مبــادئ توجيهيــة توجــز أســلوب وضــع
1
الخطــط االنتقال َّيــة وإعدادهــا يف “األحــوال املتأ ِّزمــة والصعبــة”،
ففــي كثــر مــن الحــاالت يبقــى أمــر تعــاون أصحــاب املصلحــة
املعنيــن يف القطــاع بعضهــم مــع بعــض (ومنهــم َمــن يف
الحكومــة واملانحــون واملتخصصــون املحل ُّيــون والدوليــون)
وقدرتهــم جميعــاً عــى تشــخيص الــرورات ُّ
والطــرق ا ُمل َ
ثــى
واملوافقــة عليهــا لشــ ِّقها إىل مــا هــو أحســن ،يبقــى كل ذلــك
تحديـاً ينتــج عنــه إغفــال بعــض العنــارص األساســية لهــذه املـ َّدة
االنتقاليــة.
ففــي األردن كانــت املقاربــة الرئيســية التــي ا َّتب َعهــا قطــاع
التَّعليــم يف أ َّول األمــر مبني ـاً عــى خطــة حســنة التدبــر إطــار
تغــر هــذا األســاس وصــارت
عملهــا إنســاين أ َّمــا اليــوم فقــد َّ
نص َّبـ ٍة عــى اإلمنــاء .ووضعــت وزارة
املقاربــة مبنيــة عــى خطــة ُم َ
الرتبيــة والتعليــم الخطــة األول َّيــة (أي الفصــل الــذي يتحــ َّدث
عــن الرتبيــة والتعليــم يف خطــة االســتجابة األردنيــة لألزمــة
الســورية )2بالتعــاون مــع رشكا َء وطنيــن ودوليــن يعملــون
لخــر اإلنســان .أ َّمــا الخطــة الجديــدة (أي الخطــة اإلس ـراتيجية
لــوزارة الرتبيــة والتعليــم  3)2022–2018فقــد أعدَّتهــا الــوزارة ومل
تشــاور يف أمرهــا الجهــات الفاعلــة األخــرى إال قليـ ًا .وإذ قد كان
االنتقــال مــن الخطــة األوىل إىل الخطــة الثانيــة ُفجائ َّي ـاً مقارنــة
بغــره ،فلــم َ
يــول مــا يحــدث يف الفــرة بــن ُ
الخ َّطتــن -التــي
ً
ً
نعيــش بهــا اليــو َم -اهتاممــا كافيــا .وكــذا أحــوال الــرورات
ــي ،ولكــنْ مل يجــئ يف
ــي ِه َ
التــي ُأبــر َزت يف الخطــة األوىل ف ِه َ
الخطــة الجديــدة ُســ ُبل اســتمرار معالجتهــا.
أضــف إىل ذلــك اختــاف وثيق َتــي َّ
الخطتــن يف تعريــف بعــض
ْ
االصطالحــات األساســية .مثــال ذلــك أن جــاء يف تعريــف
املجموعــة املســتهدفة يف الفصــل الــذي يتح ـ َّدث عــن التعليــم
يف خطــة االســتجابة األردنيــة لألزمــة الســورية َّأن املقصــود
بهــذه املجموعــة هــم ‘األطفــال واملراهقــون والشــباب’ يف
الغالــبَّ .
فلــا بــدأت املســاعدات اإلنســانية كان الســبب يف
ّ
ذلــك اســتعداد األطفــال كلهــم لدخــول نظــام التعليــم الحكومــي

ســوا ٌء يف املــدارس الحكوميــة ومعاهــد التدريــب املهنــي
وجامعــات التعليــم العــايل ومعاهــده وكل َّياتــه؛ وهكــذا تصــر
وزارة الرتبيــة والتعليــم قامئــة عــى أمــور األطفــال جميعـاً .ولكــن
مــع طــول مـ َّدة األزمــة وتغـ ُّـر أولو َّيــات التَّعليــم وسياســاتهام يف
ـح مــن الخطابــات َّأن نطــاق املجموعــة املســتهدفة
البــادَ ،و َضـ َ
قــد ضــاق فمــن األطفــال عمومـاً إىل تالميــذ املــدارس خصوصـا؛ً
أي ليــس فيهــا إال األطفــال املق َّيــدة أســاؤهم مــن ُ
قبــل يف
ويتضمــن هــذا النظــام التعليــم
نظــام وزارة الرتبيــة والتعليــم.
َّ
النظامــي والتعليــم غــر النظامــي والتعليــم العــايل ومســاراً مــن
مســارات التعليــم املهنــي ،أ َّمــا التعليــم غــر النظامــي ومســارات
التعليــم املهنــي األخــرى فتقــع خــارج هــذا النظــام.

الفئات املستضعفة

ـارج النظــام أال إ َّنهــم أكــر
ولذلــك فهــؤالء األطفــال الذيــن هــم خـ َ
األطفــال عرضــة لــأذى .بحيــث تقــع هــذه التدخــات يف فئتــن،
ـارج النظــام ألســباب مثــل
تضــم األوىل األطفــال الذيــن هــم خـ َ
فقــر أرسهــم (وهــذا قــد يــأيت بعاملــة األطفــال والــزواج املب ِّكــر).
َ
اهقــون وتشــتمل عــى األردنيــن
والغالــب يف هــذه الفئــة املر
املســتضعفني ،وكان أمــر رضورات هــذه الفئــة مــن األمــور التــي
أوالهــا قطــاع التَّعليــم اهتامم ـاً خاص ـاً إال أ َّنــه اليــو َم ال يوليهــا
مثــل ذلــك االهتــام .ويف الوقــت نفســه مل يتَّضــح شــأن تضمــن
الخطــة اإلســراتيجية لــوزارة الرتبيــة والتعليــم (أو أي قطــاع
آخــر أو وزارة تنفيذيــة أخــرى) مســؤولية هــذه الفئــة .فهــؤالء
املراهقــون هــم يف خطــر خــروج أمرهــم أجمعــن مــن الربنامــج
تتحمــل وزارة أخــرى مســؤوليتهم مــن
الوطنــي ال َّلهــم إال أن َّ
فورهــا .ولع َّلهــا تكــون وزارة التنميــة االجتامعيــة ولــو مل يكــن
أمــر قدرتهــا عــى معالجــة هــذه الــرورات اإلضافيــة معلوم ـاً.
وهــذا يــرك هــؤالء األطفــال بــن خطــر االبتعــاد عــن خيــارات
التعليــم ك ّلهــا والحاميــة الضعيفــة.
وأ َّمــا الفئــة الثانيــة ،فتضــم األطفــال امللتحقــن برامــج التعليــم
غــر النظامــي ا ُملص َّدقــة .فلهــؤالء اليــو َم خيــاران معتمــدان يف
البــاد :خيــار ملَــن بلــغ ســنَّ التاســعة إىل َمــن بلــغ ســنَّ الثانيــة
عــرة وخيــار لــأوالد ملَــن بلــغ منهــم ســنَّ الثالثــة عــرة إىل
َمــن بلــغ ســنَّ الثامنــة عــرة وللبنــات ملَــن بلغــت منهــنَّ ســنَّ
الثالثــة عــرة إىل مــن بلغــت ســنَّ العرشيــن .وقــد ُأ ِخـ َذ بهذيــن
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الخياريــن غــر النظاميــن علــ ًا يف خطــة االســتجابة األردنيــة أفضــل تنظي ـ ًا يضمــن أن يشــمل التمويــل جميــع الــرورات
لألزمــة الســورية ولكــنْ ملَّــا مل يكــن لــوزارة الرتبيــة والتعليــم ويعالجهــا يف مــدد زمنيــة تجــري يف وقــت واحــد.
القــدرة عــى إجــراء الربنامجــن أحدهــا أو كالهــاُ ،أســ ِن َد
ُ
ُ
ُ
َ
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م
ة
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ر
ط
أ
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ُ
ِ
ذلــك إىل رشكاء القطــاع خارجــه .ومــع َّأن رضورات هــذه الفئــة
َّ
ُ
ً
ً
قــد ُذ ِكــ َرت يف خطــة االســتجابة الجديــدة فــإن عجــز الخطــة تــدوم أزمــات التَّهجــر زمن ـا طوي ـا -كــا هــي الحــال يف األردن
اإلســراتيجية لــوزارة الرتبيــة والتعليــم يف هــذا الشــأن يعنــي َّأن وهــو بلــد متوســط الدَّخــل مــن الرشيحــة الدنيــا حكومتــه قويــة
طريــق وعــ ٍر
هــذه الــرورات ليســت يف ضمــن أولو َّياتهــا .ثــم َّإن التالميــذ يف مقتــدرة -واالســتجابة لهــذه األزمــات هــي يف
ٍ
هذيــن الربنامجــن ممنوعــون مــن حضــور الصفــوف الدراســية سياســياً ويــرد إليهــا متويــل دويل أكــر .وإذ يــزداد االعــراف
التــي هــي أعــى مــن صفوفهــم والتــي ال بــ َّد منهــا إلكــال الــدويل بأهميــة االنتقــال مــن مرحلــة االســتجابة اإلنســانية إىل
التعليــم العــايل ونيــل شــهاداته ا ُملص َّدقــة .فكفــاءة هذيــن مرحلــة االســتجابة اإلمنائيــة ،فتبقــى املبــادئ التوجيهيــة وأطــر
الربنامجــن وموافقتهــا لــرورات األطفــال يف حالنــا اليــو َم إمنــا العمــل الدوليــة يف هــذا الشــأن يجــول حولهــا التأويــل والنظــر
هــي محــل نقــاش ،وكــذا قدرتهــا عــى إضــاءة مســلك يوصــل يف أمرهــا عــى حســب قرائــن األحــوال ،ذلــك ويعتمــد ا ِّتباعهــا
إىل التعليــم النظامــي .وإذ مل يكــن يف الخطــة اإلســراتيجية عــى اســتمرار متويــل مجموعــة مــن الجهــات الفاعلــة التــي هــي
لــوزارة الرتبيــة والتعليــم تصويــب االنتبــاه إىل إعــادة النظــر يف خــر مــن تعالــج الــرورات املختلفــة .ويف حــال األردن اليــو َم
أطــر عمــل سياســة تدريــب الالجئــن املهنــي ،فــا مســالك أمــام تجاهــد الهيئــات التــي متــس حيــاة املواطــن اليوميــة يف الدفــاع
املراهقــن غــر املق َّيديــن يف املــدارس إال القليــل .ولــو كانــت عــن معالجــة رضورات التعليــم إىل أن يتحقــق إصــاح شــامل.
الفــرة بــن َّ
الخطتــن محــددة وأحســن تدبــراً لســمح ذلــك
وبعــدُ
 ،فتحقيــق التغيــر الشــامل أمــر بطــيء أمــده طويــل.
بالوصــول يف وزارة الرتبيــة والتعليــم إىل قــدرة تكفيهــا معالجــة
واملســتضعفون مــن األطفــال هــم يف حاجــة اليــو َم إىل املســاعدة
الــرورات التعليميــة لهــذه الفئــة.
وإال فلــن يفــادوا مطلق ـاً مــن الدخــول يف نظــام التعليــم .فــا
ُ
الرئيــي للخدمــات التــي تــأيت بهــا خطــة االســتجابة داعــي ألن تكــون االســتجابة اإلنســانية واالســتجابة اإلمنائيــة
اآلخــذ
ُّ
األردنيــة لألزمــة الســورية هــم األطفــال أنفســهم ،أ َّمــا مــا يــأيت اســتجابتني اثنتــن؛ فبالتخطيــط الجامعــي املنظــم ميكــن توقــع
نتائــج ُيتَّفــق عــى أ َّنهــا ســتعالج الــرورات اإلنســانية ،ويف
مــن الخطــة اإلســراتيجية لــوزارة الرتبيــة والتعليــم ف ِلــوزارة
َ
الرتبيــة والتعليــم نفســها ،ســوا ٌء الخدمــات ال ِت ْقن َّيــة واملال َّيــة .الوقــت نفســه ،ســتقلل مــن خطــر اســتضعاف النــاس واألنظمــة.
وشــارك مانحــو قطــاع التَّعليــم الرئيســ ُّيون بعضهــم بعضــاً وينبغــي لتلــك القطاعــات التــي تحقــق االنتقــال اإلنســاين
باتفاقيــة متويــل مشــرك لجمــع جملــة مــن املــال يدعمــون بهــا اإلمنــايئ النظــر فيــا يــي تأم ـ ًا واعتبــاراً:
ميزانيــة وزارة الرتبيــة والتعليــم دعـ ًا مبــارشاً ح َّتــى ُتن ِّفــذ َّ
خطتها
ففــي هــذا هيــكل يــؤدي وظيفتــه بــا غمــوض مــع مــرور
اإلســراتيجية .فقــد جــاء يف خطــة االســتجابة األردنيــة لألزمــة
الوقــت فيعالــج بشــمولٍ املســائل املع َّقــدة املحو َّيــة يف حــال
حصــة مــن األمــوال الــواردة
الســورية َّأن الــوزارة مل تتس ـ َّلم إال َّ
يتضمــن أهداف ـاً
طــال أمدهــا .وينبغــي ألي إطــار عمــل أن َّ
إىل البــاد اســتجاب ًة ألزمــة الالجئــن ،هــذا مــن جهــة ،ومــن جهــة
وطنيــة منهــا متوســطة األجــل ومنهــا طويلــة األجــل ميكــن
أخــرى ُتســتث َمر أمــوال اتفاقيــة التمويــل املشــرك مبــارش ًة يف
متويلهــا بالوســائل نفســها.
شــؤون الحكومــة والخدمــات .وهــذا لِــوزارة الرتبيــة والتعليــم
متويـ ٌـل يســهل التعامــل معــه وميكــن معرفــة خطواتــه مق َّدم ـاً
ينبغــي ألطــر العمــل أن توضــع بالتشــاور مــع طائفــة
ناســب الــوزارة إال أ َّنــه قــد ال يناســب رضورات
وهــو -ال ريـ َ
ـبُ -ي ِ
ـر التشــاور
واســعة مــن أصحــاب املصلحــة املعنيــن وال ُيقتـ َ
األطفــال .وأتــت مقاربــة اتفاقيــة التمويــل املشــرك -التــي أملــت
عــى الــوزارات واملانحــن ،فعــى ســبيل املثــال :مشــاورة َمــن
برامــج فعاليــة املعونــة عليــه أكــر مــا فيــه -مناســبة متامــاً
وردت عليــه املســاعدات والعاملــون يف التَّعليــم ،ومنهــم َمــن
لبعــض أج ـزاء االســتجابة طويلــة األمــد يف األردن ،مثــال ذلــك:
يعمــل يف املنظــات غــر الحكوميــة الوطنــي منهــا والــدويل.
التخطيــط للتعليــم القطاعــي الشــامل وتدريــب املعلمــن وإدارة
ينبغــي التفاقيــات أدوار الجهــات الفاعلــة ومســؤولياتها
البيانــات .ولكــن با ِّتبــاع تلــك املقاربــة ،يبتعــد التمويــل والرتكيــز
ُ
ُ
ً
ً
ً
أن تكــون واضح ـا ب ِّينــة ،وأن تتضمــن خطط ـا وأط ـرا زمنيــة
عــن الــرورات الواقعــة خــارج النظــام املــدريس الرســمي .ثــم
لنقــل االســتجابات إىل قطاعــات أخــرى أو وزارات أخــرى،
َّإن تراكــب الخطــة اإلســراتيجية لــوزارة الرتبيــة والتعليــم وخطــة
االســتجابة األردنيــة لألزمــة الســورية ُيظ ِهــر الحاجــة إىل مقاربــة
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وهــذا يف الــرورات التــي ليــس لخطــة القطــاع اإلمنائيــة جويل تشينريي julie.danielle.chinnery@nrc.no
متخصصة يف مجال التعليم ،املجلس الرنويجي لالجئني ،مكتب
أن تعالجهــا.
األردنwww.nrc.no .
خصــص مــا يكفــي الــوزارات
ينبغــي للخطــط اإلنســانية أن ُت ِّ
التنفيذيــة مــن الوقــت واملــوارد لتعــزز قدرتهــا عــى معالجــة
اآلراء الواردة يف هذا املقال آراء الكاتبة وال تعكس بالرضورة آراء
كل الرضوريــات املحــددة يف الخطــة اإلمنائيــة.
املجلس الرنويجي لالجئني.
نمــى قــدرات رشكاء الحكومــة تنميــة تكفيهــم
ينبغــي أن ُت َّ
 .1منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة ( )2016أدلة إعداد الخطة االنتقالية
االنتقاليــة
املقاربــة
يف
وذلــك
األمــد،
الطويلــة
يف األزمــات
للتعليم
ومقاربــة التعــايف ،واملقاربــات اإلمنائيــة أيضــاً.
bit.ly/UNESCO-transitional-education-ar

ينبغــي لــكل االســتجابات ،ســوا ٌء اإلنســانية واالنتقاليــة
واإلمنائيــة ،أن ُتر َبــط مبقاربــة مشــركة ،أن ال رضر وال رضار.

Ministry of Planning and International Cooperation Jordan Response .2
Plan for the Syria Crisis 2018–2020 www.jrpsc.org
 .3وزارة الرتبية والتعليم األردنية ( )2018الخطة اإلسرتاتيجية لوزارة الرتبية والتعليم
(bit.ly/EducationStrategicPlan-Jordan-2018-22-AR )2022–2018

تطبيق نظرية التَّعلم يف رسم معامل ‘التَّع ُّلم الجيد’ يف أوضاع الطوارئ :خربة من
داداب ،كينيا
أليسون كروبار ومارينا ل.أنسيلمي

يظهر من تطبيق إحدى نظريات التّعلم بأثر رجعي عىل برنامج للتعليم غري النظامي للشباب َّأن نظريات
التّعلم ميكن استخدامها لتقييم التَّعليم يف بيئة متنوعة من برامج التعليم يف أوضاع الطوارئ َّ
وأن إدخال
تلك النظريات يف أثناء وضع الربامج قد يكون له دور يف ضامن الجودة وعالقة التعليم بحاجات املتعلمني.
ن ــادراً م ــا يتس ـنّى للهيئ ــات اإلنس ــانية واملانح ــن فرص ــة التّأم ــل
جديــاً بكيف ّي ــة وماه ّي ــة التع ّل ــم ال ــذي يحص ــل نتيج ــة لتقدي ــم
التعلي ــم يف ح ــاالت الط ــوارئ .غ ــر ّإن غي ــاب القاع ــدة النظري ــة
قـــد يق ّلـــل مـــن فعاليـــة الربنامـــج يف دعـــم قـــدرة املتعلمـــن
عـــى إحـــداث تغـــر اجتامعـــي إيجـــايب والســـعي لتحقيـــق
التطلع ــات الحرفي ــة واملهني ــة.
لذلـــك ،طبقنـــا نظريـــة تع ّلـــم بأثـــر رجعـــي عـــى إحـــدى
املرشوعــات التــي ســبق تنفيذهــا مســتهدفة الشــباب يف مخيــم
داداب لالجئ ــن يف كيني ــا .ك ــا أطل ــق صن ــدوق تعلي ــم الالجئ ــن
الـــدويل يف عـــام  2012مـــروع بنـــاء قـــدرات الشـــباب مـــن
هجري ــن األق ــل
أج ــل التغي ــر االجتامع ــي لتمك ــن الش ــباب ا ُمل َّ
حظـــاً يف الفئـــة العمريـــة  24–14عامـــاً وزيـــادة مشـــاركتهم
االجتامعيـــة مـــن خـــال املشـــاركة الفعالـــة يف املرشوعـــات
واملب ــادرات بقي ــادة املجتم ــع املح ــي والت ــي ر ّك ــزت يف البداي ــة
1
عـــى حقـــوق األطفـــال يف التعليـــم.

وحـــر املشـــاركون يف الربنامـــج خمســـة أيـــام مـــن التدريـــب
خ ــال الع ــام األول تبعته ــم ثالث ــة إىل خمس ــة أي ــام لتجمي ــع
مـــا تع َّلمـــوه يف األيـــام الســـابقة وذلـــك خـــال العـــام الثـــاين
مـــع إتاحـــة الفـــرص املســـتجدة للممثلـــن ا ُملختَاريـــن مـــن
الشـــباب لتطويـــر القيـــادة وأدوار املعلمـــن األقـــران ضمـــن
مجموعاتهـــم الخاصـــة ومجتمعاتهـــم املحليـــة .وتض ّمـــن
الربنام ــج املوضوع ــات التالي ــة :تنمي ــة املجتم ــع القامئ ــة ع ــى
األصـــول 2ومهـــارات فـــض النـــزاع والـــراكات بـــن الشـــباب
والبالغ ــن .وكج ــزء م ــن منه ــاج تنمي ــة املجتم ــع القامئ ــة ع ــى
األص ــول ،ح ــدد املتعلم ــون الحاج ــات واملش ــكالت الت ــي تؤث ــر
يف مجتمعاتهـــم املحليـــة باإلضافـــة إىل األصـــول املجتمعيـــة
املتاح ــة به ــدف تطوي ــر برام ــج املجتم ــع املح ــي لتك ــون ق ــادرة
ع ــى التصــدّي للمش ــاكل املح ــددة .وم ــن ث ـ َّـم ،ين ــر الش ــباب
منه ــاج التدري ــب ألقرانه ــم ُم َو ِّظ ِف ــنَ بذل ــك مقارب ــة املعلم ــن
األقــران م ــا ي ــؤدي يف النهاي ــة إىل تصمي ــم مرشوع ــات التغي ــر
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