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ال ّتبــن للطــاب وال للمجتمــع مــا ينبغــي لهــا أن ُتب ِّينــه .ويجــب
ـن للهيئــة
عــى كل مدرســة أن يكــون لهــا بروتوكــوالت ُمع َّرفــة ُتبـ ِّ
التعليميــة والطــاب كيــف ينبغــي لســلوكهم أن يكــون .وينبغــي
أيضــاً للمــدارس أن تســاعد عــى إعــام األطفــال والبالغــن
اتفاقيــة حقــوق الطفــل ومــا فيهــا مــن حاميــة وضامنــات يف مــا
لــه صلــة بالتعليــم وبالحاميــة مــن اإلســاءة.
َّ
“إن اإلســاءة إىل األطفــال يف املدرســة غــر مقبولــة البتَّ ــة ولــو
َ
ُ
ْ
كانــت إىل طفــل واحــد .ويجــب علينــا أن ن ْن ِشــأ ثقافــة الصــدق
واألمانــة وننرشهــا ”.جــن ( 17عامــاً) مشــركة يف برنامــج
فويســمور.
ُ
صويف براي-واتكينز sophieb@warchild.org.uk
مستشارة يف شؤون منارصة الشباب ومشاركتهم ،منظمة طفل
الحرب -اململكة املتحدةwww.warchild.org.uk ،
 .1قدمنا الدعم للشباب يف مرحلة تخطيطهم لبحوثهم وأعدادهم لها ،وتضمن دعمنا
توضيح طريقة التعامل مع األطفال اآلخرين وما ينبغي فعله إذا مل يشعر األطفال
باالرتياح وكيفية ضامن توفري الرسية يف التعامل معهم .ووضع األطفال منظومة مدوَّنة
لتسجيل املعلومات دون ذكر األسامء واتَّفقنا عىل الخطوات التي يجب اتِّخاذها يف حالة
ذكر املستجيب أ َّنه وقع عليه أثر شخيص أو يف حالة أفصح عن أمر ما.
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تعزيز الن ُُّظم التعليمية الستجابات قطاع التعليم بعيدة األمد

ثيا اليس ومارشيلو فيوال

ُبي تنفيذ الربامج يف ٍّ
ي ِّ
كل من جمهورية الكونغو الدميقراطية ونيجرييا إمكانية وضع لبنات البناء األساسية
التي ترتكز إليها التحسينات بعيدة األمد يف املراحل املبكرة من االستجابة لحاالت الطوارئ حتى يف أكرث
السياقات تحدياً.

بـــن عامـــي  2016و ،2017دعمـــت منظمـــة طفـــل الشـــارع
( )Street Childورشيكتهـــا إ ِبنـــ ِزر مينيســـري إنرتناشـــيونال
قطـــاع التعليـــم الثانـــوي يف مخيـــم لوســـيندا لالجئـــن يف
رشقـــي جمهوريـــة الكونغـــو
مقاطعـــة كيفـــو الجنوبيـــة
َّ
ـئ بورون ــدي 1.فق ــد
الدميقراطي ــة حي ــث يعي ــش  32أل ــف الج ـ ٍ
ت ـ َّ
ـج في ــه األطف ــال الالجئ ــون
ـرر النظ ــام امل ــدريس ال ــذي ُأد ِم ـ َ
2
مـــن ســـنوات نتيجـــة اإلهـــال وعـــدم كفايـــة االســـتثامر
وكانـــت املـــدارس ُمعـــدَّ ًة إعـــداداً ســـيئاً الســـتقبال ســـبعة
طالـــب
آالف طالـــب الجـــئ (ومنهـــم أكـــر مـــن ألـــف و200
ٍ
يف املرحل ــة الثانوي ــة) ب ــدؤوا يصل ــون يف ش ــهر يونيو/حزيــران
مـــدارس ثانويـــة
فســـو ِرعَ إىل إقامـــة عـــدة
َ
مـــن عـــام ُ .2015
جدي ــدة يف مب ــانٍ ُمس ــتأج َرة أو ُمش ــر َكة الس ــتيعاب الط ــاب،
وكان أفـــراد الهيئـــات التعليميـــة الذيـــن ُو ِّظفـــوا يف أكرثهـــم
غـــر مؤهلـــن.

وإضافة إىل التدريب واملوارد التي و َّفرتها منظمة طفل الشارع
وإ ِبن ِزر مينيسرتي إنرتناشيونال َّ
الشيكتان لتلبية حاجات التعليم
ُ
وحدة
الطارئة وا ُملستعج َلة ،ومنها توزيع األزيــاء املدرسية امل َّ
ومواد التعليم والقرطاسية واملــوارد الرتفيهية ،وتحسني البنية
التحتية ،وتدريب املع ِّلمني عىل موضوعات لها صلة وثيقة بالحال
مثل البيداغوجيا املراعية للفروق يف الجندر وعلم نفس الطفل
والتخطيط للطوارئ .وإضافة إىل ذلكَ ،ض َّم الدعم الذي تقدِّماه
َناص ُمستعا َر ًة من منوذج من مناذج تعزيز ُن ُظم التعليم بعيد
ع ِ َ
األمد يقوده املجتمع املحيل .ويهدف ذلك النموذج بعيد األمد
الذي وضعته الرشيكتان واستغرق تطويره أكرث من عقد من الزمن
يف بيئة ليس فيها الجئون يف مقاطعة كيفو الجنوبية يهدف إىل
تحسني االكتفاء الذايت ببناء املنشآت والقدرات واملهارات لتمكني
حسنوا يف كل
املع ِّلمني واملديرين وأولياء األمور من ْأن َّ
يتحسنوا و ُي ِّ
مدرسة عىل حدة من غري املساعدة الحكومية.
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عنارص بناء القدرات بعيد األمد

صب االنتباه
أ َّول عنرص ا ُّت ِخ َذ يف املقاربة بعيد األمد هذه هو ُّ
عىل بناء الكفاءات الرتبوية الجوهرية ،ومنها إدارة الصفوف
املدرسية وتقييم الطالب والتع ُّلم الدائر حول الطفل واالنضباط
الحسن ،لتعويض نقص املؤهالت والخربات يف الهيئات التعليمية
الحالية والجديدة جميعاً ورفع معيار التدريس ك ِّله رفعاً
جامعي
يب
مستداماً .ويشتمل هذا العنرص عىل ِ
ٍّ
أنش َط َة َتد ِر ٍ
ِّ
ويليها َسن َُة إرشــا ٍد يف املدرسة يرشف عليها مد ِّربو معلمني
متخصصون من إ ِبن ِزر مينيسرتي إنرتناشيونال .وأظهر هذا
الدعم املستمر يف الصفوف املدرسية ،يف حاالت التنمية بعيدة
األمد يف كيفو الجنوبية وغريها ،نتائج ممتازة يف تحسني معارف
املع ِّلمني ومهاراتهم ويف إزالة املامرسات السيئة املتواصل فعلها
مثل غياب تخطيط الدروس ،وأساليب تدريس غري تشاركية،
واستخدام ُم َمنهَج للعقوبة البدنية.

مستديم عىل قدرات إدارة
أ َّما العنرص الثاين فهو انصباب انتبا ٍه
ٌ
املدارس من حيث التمويل واإلدارة وأصول التعليم ،بالعمل مع
املديرين ولجان أولياء األمور إلنشاء ُن ُظم إدار ٍة للمدارس متينة
وقوية .وتجمع هذه املقاربة أيضاً جلسات التدريب الجامعي
مع رصد األداء يف املدرسة لتعزيز التع ُّلم واملامرسات الجيدة.
ولهذه املقاربة ٌ
خاص ٌة يف مخيم لوسيندا وهي فرصة إنشاء
قوة َّ
لجان أولياء األمور (التي ما كانت من قبل يف أيٍّ من املدارس)
تضم ممثالت اإلناث وأفراداً من الالجئني هناك.
التي ُّ

كلها .وقد ُألِّ َف ْت لجان أولياء األمور يف كل املدارس ،ويداوم أكرث
أعضائها عىل االجتامع معاً ويسهمون إسهاماً مجدياً يف صنع
قرارات إدارة املدرسة .وحقق ثلثا مرشوعات املدارس ربحاً
استُث ِمر يش ٌء منه يف تحسني البنية التحتية ويف املواد التعليمية.
وذكرت ُّ
تغياً حسناً من حيث إدماج الالجئني
كل املــدارس ُّ
وتعاونهم ،وهذان عىل مستوى الطالب ولجان أولياء األمور.

رسع
تعزيز النظام التعليمي بالتع ُّلم ا ُمل َّ

برنامج
منذ يناير/كانون الثاين  ،2018تنفذ منظمة طفل الشارع
َ
رس ٍع مت ِّوله منظمة األمم املتحدة لألمومة والطفولة
تع ُّل ٍم ُم َّ
رشقي شاميلِّ
(اليونيسف) من أجل خمسة آالف و 700طفلٍ يف
ِّ
نيجرييا أكرثهم نازحون .وقد ج َّر ال ِّنزاع يف الواليات الشاملية
الرشقية التَّهجري وانعدام األمــان ،وكان األثر الذي تركاه يف
التعليم األسايس ُمد ِّمراً 3وكام هو الحال يف جمهورية الكونغو
الدميقراطية ،كان النظام املدريس مترضراً قبل اندالع العنف
بسبب عقو ٍد من اإلهامل وضعف االستثامر ،وانعكس ذلك
عىل جاهزيته التي أضحت ضعيفة غري قادرة عىل التعامل مع
ونحو من ثالثة
التحدي الذي يفرضه التَّهجري واسع النطاق.
ٌ
ماليني من األطفال النَّازحني ومن أطفال املجتمع املضيف هم
خارج النظام املدريس ،و 57باملئة من مدارس والية بورنو مغلقة
و 42باملئة من الصفوف املدرسية ُيج َلس فيها  80طف ًال عىل
األقل.
املرسع
وإذ قد كان برنامج التع ُّلم
َّ
هذا مينح األولوية لتلبية حاجات
التعليم الطارئة عىل غريها بتوفري
مــســاعــدات التعليم يف حــاالت
الطوارئ (ومنها توزيع مواد التعليم
والتع ُّلم ،وإصالح الصفوف املدرسية،
وتدريب املع ِّلمني) ،فهو أيضاً قد
ُو ِض َع ليعزز الن ُُظم التعليمية يف األمد
الطويل.

مايك تيني

أ َّما العنرص الثالث فهو تقديم املرشوعات املد َّرة للدخل القامئة
يف املدارس و ُي ِدي ُرها املع ِّلمون والطالب وأولياء األمور معاً.
وتحتفظ املدارس بالدخل ،وتويص منظمة طفل الشارع هذه
املدارس ْ
بأن ُتن ِفق من الربح  20باملئة عىل املوارد ،ومنها مواد
َ
التعليم أو ِمنَح الطالب الدراسية ،عىل حسب مقتىض أ ْول ِو َّياتها،
ْ
وأن ُت ِعي َد ما يبقى من الربح إىل االستثامر يف تطوير املرشوع
َّ
وتنميته ،وال سيم أ َّول أمره .وقد أثبتت هذه املقاربة ،يف األماكن
التي تجري فيها التنمية بعيدة األمدَّ ،أن فيها طريقة مجدية يف
جلب موارد إضافية للمدرسة ،ويف إرشاك عدد أكرب من أولياء
األمور يف أنشطتها ،ويف زيادة مهارات الطالب يف مجال تنظيم والعنرص األول الذي يسهم يف تحقيق
املرشوعات وتوسيع معرفتهم لألعامل التجارية وخربتهم فيها .هذا الهدف هو التصميم املبتكر
نشئَت يف
لستِّني مرك َز تع ُّل ٍم مؤقتاً ُأ ِ
ُّ
التدخل تظهر والية بورنو ويويب وآدمــاوة .ففي
عام من انتهاء
وبدأت هذه العنارص الثالثة بعد ٍ
ٌ
نتائج أ َّول َّية واعدة إذ َتدُ ُّل مشاهدات املع ِّلمني وتقييامتهم هذه املراكز أرضية خرسانية قوية،
َ
ٌ
وجدران منخفضة ميكن تعليتها حني
تحس ٍن بار ٍز يف الكفاءات األساسية واملامرسات
الذاتية عىل ُّ
وسطح دعاماته متينة،
يف الصفوف املدرسية وعىل من ِّو الثقة بالنفس .وأظهرت إدارة تتوفر املوارد،
ٌ
تحسناً مستداماًَّ ،
السجالت والحسابات وجداول والغاية من ذلك ْأن ُتح َّول هذه
املدارس ُّ
وأن ِّ
ُ
رس يف املستقبل إىل مبانٍ
التعليم الزمنية وسجالت الطالب تستخدَم اليوم يف املدارس املراكز ب ُي ٍ
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دامئة بكلفة قليلة .وقد ُب ِن َي ْت كثري من مراكز التع ُّلم املؤقتة
هذه عىل أرض مدارس موجودة وذلك سيجعل منها صفوفاً
نشئَت مراكز التع ُّلم
مدرسية دامئة .أ َّما يف األماكن القاصية ،فقد ُأ ِ
املؤقت فيها مجتمعات محلية ليس فيها بنية تحتية مدرسية،
وهذا يعني رضور َة تح ُّول مراكز التع ُّلم املؤقتة إىل مراكز تع ُّلم
دامئة يف األمد املتوسط لغياب برنامج شامل لبناء املدارس عىل
املستوى الوطني .وما َب ِر َح ْت لجان تعليم املجتمعات املحلية
ُّ
وتحض منظمة طفل الشارع
ُت َؤ َّل ُف إلدارة مراكز التع ُّلم املؤقتة،
وسلطات التعليم النيجريية حظاً مشرتكاً عىل جعل مراكز التعلمُّ
املؤقتة كلها عىل منوذج واحد .وسيشتمل ذلك عىل إنشاء آلية
لتح ُّول تلك املراكز إىل منشآت دامئة ،ولالعرتاف الرسمي بلجان
تعليم املجتمعات املحلية ،وجعل مراكز التع ُّلم املؤقتة أه ًال ثم َّ
َّ
الحض املستدام والتعاون الوثيق مع الدولة وسلطات
إن
لتل ِّقي الدعم الحكومي كام تتل َّقاه نظرياتها يف القطاع الرسمي .الحكومة الفدرالية هو جزء ال يتجزأ من مقاربة منظمة طفل
رشقي نيجرييا إذ تدعم منظمة طفل الشارع
الشارع يف شام ِّيل
ِّ
َ
الحكومة لوضع
أ َّما العنرص الثاين فهو توجيه االنتباه إىل إيجاد قدرات تدريسية  ،بعض ِّويتها يف اتحاد املنظامت غري الحكوميةُ ،
جديدة يف املجتمعات املحلية التي ال تحظى بخدمات كافية .مناهج رسمية وطنية للتعليم يف حاالت الطوارئُ ،مد َر ٌج فيها
وأصعب الصعاب التي يواجهها النظام التعليمي يف شام ِّيل مهارات الحياة األساسية مع مهارات الحساب والقراءة والكتابة،
مسارات واضحة إلعادة دمج األطفال الذين تلقوا
نيجرييا هي توظيف املع ِّلمني املؤهلني للمدارس الريفية .و ُمح ِّدد ٌَة
ٍ
وقد َّ
وظفت منظمة طفل الشارع بالتعاون مع لجان تعليم التعليم يف وضع الطوارئ إىل املسار العام للتعليم.
ً
ِّ
املجتمعات املحلية  120معلام من معلمي املجتمعات املحلية
املتط ِّوعني ،إذ ُت ِّكن هذه املقاربة املع ِّلمني الذين فيهم الحد دروس مستفادة من برامج التعليم يف وضع الطوارئ
األدىن من املؤهالت ،املندمجني عموماً يف املجتمعات املحلية ،ال شك يف َّأن جمهورية الكونغو الدميقراطية ومنطقة الشامل
من اكتساب املهارات والخربات من خالل الحصول عىل فرصة الرشقي من نيجرييا تواجهان تحديات وقيود خاصة بهام ،إ َّال َّأن
التدريس باللغة املناسبة يف مجتمعاتهم املحلية القاصية .وتزور
بانتظام مع ِّلمي املجتمعات املحلية
الهيئات التعليمية الحكومية
ٍ
املتط ِّوعني زيارات إرشادية لتحفيزهم ومساعدتهم ،وتعمل
منظمة طفل الشارع من قرب مع سلطات التعليم النيجريية
لوضع آلية بها ميكن ملع ِّلمي املجتمعات املحلية املتط ِّوعني ْأن
يقدموا طلبات إىل مجلس تسجيل املع ِّلمني النيجريي ليحصلوا
عىل تصديق رسمي يجيز لهم التعليم يف املرحلة االبتدائية.
ويتيح لهم ذلك التصديق الرسمي أن يكونوا موظفني دامئني يف
القطاع الرسمي ،فيمهد الطريق بذلك إىل زيادة عدد املعلمني
املؤهلني يف األماكن التي يصعب الوصول إليها.

مركز مؤقت للتعلم يف مخيم لوسيندا لالجئني ،جمهورية الكونغو الدميقراطيةُ ،بنِي بطريقة تُسهِّل تحويله إىل بناء دائم بتكلفة بسيطة.
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هناك دروساً ميكن تعلمها من خربة وضع برامج تعليم الطوارئ
يف هذين املوقعني.
فأول ،يربهن مثال جمهورية الكونغو الدميقراطية عىل َّأن
تدخل التعليم يف حاالت الطوارئ ميكن استخدامه لتعميق
الكفاءات واملهارات التعليمية الجوهرية وتوسيعها إىل درجة
تتجاوز املطلوب منها للوفاء بالحاجات التعليمية الطارئة،
رس وبتكلفة
ويربهن أيضاً عىل َّأن مقاربة كهذه ميكن دمجها ِب ُي ٍ
مقبولة وإن كان ذلك يف التدخالت قريبة األمد .أما يف األماكن
التي ُيعزَى فيها انخفاض قدرات املعلمني ومهاراتهم إىل وجود
ضعف عام يف املنظومة التَّعليمية ،فتشري دراسات الحالة تلك
أ َّنه حتى التدخالت يف املراحل املبكرة إمنا هي فرصة ُيعتَمد
عليها بالتصدي لكامل نطاق مهارات املعلمني األساسية املتعلقة
ببيداغوجيا التعليم ومهارات إدارة القاعة الصفية.
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األمد ،يف حال نيجرييا وغريها ،ولو أ َّنه ما زال هناك مزيد عملٍ
ينبغي فعله ليك تؤ ِّيد الحكومة الن َُّمو َذ َج و َت َض َع آليات تقودها
املجتمعات املحلية أو مت ِّولها الحكومة لدعم التح ُّول .و ُيحت َمل
للتعاون مع سلطات الدولة أن يبقى موجوداً يف أحوال أكرث من
احتامل بقائه يف أحوال أخرى ،ولكنْ ينبغي يف األحوال جميعاً
الرئييس
الستجابات التعليم يف حاالت الطوارئ ْأن ُتق ِّد َم الدور
َّ
للمجتمعات املحلية عىل غريه ،وكذلك رضورة العمل بتعاون
ُمح َك ٍم مع الجهات الفاعلة األخرى يف مجال العمل اإلنساين.
ص أَ َم ِد أكرث ما يرد إىل التعليم يف حاالت الطوارئ
لكنْ يبقى ِق َ ُ
من متويلٍ تحدِّياً رئيس َّياً ،وينبغي َّأل ينقطع ُّ
حض املانحني عىل
االنتقال إىل متويل متعدد السنوات يسري التح ِّول ليناسب الحال.
ومن األهداف الجوهرية لتدخالت كهذه معالجة عقبة انعدام
االستدامة ،ولو معالجة جزئية ،التي ج َّرها التمويل ذو األمد
القصري .وتعالج التدخالت هذا بجملة أمور من بينها تعزيز
االستفادة من املتط ِّوعني ،وبناء املهارات والقدرات يف قلب
وجهنا انتباهنا ،يف
املدارس وإيجاد حلول ُمد َّرة للدخل .وقد َّ
نيجرييا حيث ُّ
تدخل الحكومة إلنجاح التدخالت هو احتامل
ِّ
واقعي ،إىل أنشطة مثل توظيف املعلمني وإنشاء الصفوف
يح للسلطات املحلية ْأن ُتن ِّميها يف
املدرسية بأسلوب ُي ِت ُ
رج ُح أن
املستقبل .أ َّما يف جمهورية الكونغو الدميقراطية حيث َي ِ
نص ُّب
تبقى الحكومة ضعيفة يف األمدين القريب واملتوسط ،ف َي َ
انتباهنا أص ًال عىل تقوية املجتمعات املحلية يف املدارس وحولها
لزيادة مواردها وتحسني معايري اإلدارة والتدريس تحسيناً ال
يزول أثره.

وثانياً ،يربهن ِم َث ُال جمهورية الكونغو الدميقراطية و ِم َث ُال نيجرييا
عىل ْأن ال مكان لعبارة هذا سا ِب ٌق أوانه يف حاالت الطوارئ
عند إعادة تأهيل إدارة املدارس الضعيفة ومشارك ِة املجتمع
ني يقودها املجتمع املحيل
املحيل غري املجدية ،بإقامة مناذج متك ٍ
نص ُّب عىل االكتفاء الذايت .وقد يجلب مثل ذلك التح ُّول
و َت َ
للمدرسة فوائد مستدامة .وال يقل أهمية عن هذه الجهود
بناء الهياكل مثل جمعيات أوليات األمور ولجان إدارة املدرسة
لكنَّها تتطلب إىل التقوية والتعزيز ليس من خالل التدريب
والتوجيه املستمرين فحسب ،بل من خالل الوصول إىل التمويل
أيضاًن خاصة من خالل مرشوعات توليد الدخل املستدامة.
ويأيت تعاون أولياء األمور واملع ِّلمني املجدي مبز َّي ٍة إضافي ٍة وهي
تغذية التعاون وإزالة الحواجز التي بني املهجرين واملجتمعات ثيا اليس thea@street-child.co.uk
َّ
املضيفة ،و َرتْقُ َخرقٍ َحرج وهو غياب الدعم الحكومي القوي رئيسة الربامج يف منطقة البحريات الكربى ،منظمة طفل الشارع
ْ
ٍِ
()Street Child
وفرضها.
الحكومي
التعليم
جودة
معايري
وغياب إجراء
www.street-child.co.uk/democratic-republic-ofالس ُبل التي ُيعالِ ُج بها
وثالثاًُ ،تقدِّم حالة نيجرييا مثاالً ب ِّيناً يف ُّ
َّ
ِّ
التدخل يف حاالت الطوارئ تحدياً مزمناً هو قلة املعلمني يف
املناطق النائية التي يصعب الوصول إليهاْ .
وإن َو َض َع ْت
الحكومة النيجريية ،وهذا ما يذهب إليه َّ
ً
الظنُّ  ،آلية لترسيع
تح ُّول مع ِّلمي املجتمعات املحلية املتط ِّوعني إىل املدارس
ٌ
فائدة للنظام التعليمي ،وال س َّيام ملدارس
الرسمية ،ففي ذلك
ٌ
عظيم شأنه ألصحاب املصلحة
رشقي نيجرييا ،وفوز
شام ِّيل
ٌ
ِّ
ُّ
املعنيني اللذين حضوا عىل هذه اآللية.
وأخرياً ،للنموذج الذي ُت َح ُال فيه البنية التحتية من مؤقتة إىل
ٌ
مقاربة قد تدعو
دامئة الذي ُج ِّر َب أ َّول ما ُج ِّر َب يف نيجرييا
إىل اإلعجاب مستقب ًال يف معالجة ثغرات البنية التحتية بعيد
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