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شكر وعرفان

مت تطوير هذه الوثيقة بإسم فريق عمل اجلندر من اآليني من قبل سيوبهان فوران، 
غورشاران فيردي و فيكتوريا رميس من مشروع GenCap في اللجنة الدائمة املشتركة بني 

الوكاالت )IASC( وماريان هودغكن )سكرتاريا الشبكة املشتركة لوكاالت التعليم في 
حاالت الطوارئ )INEE(( ومت حتريره من قبل إنغرد لويس )EENET(. يعمل فريق عمل اجلندر 

من اآليني على دعم تعميم اجلندر والوعي حول املساواة بني اجلنسني في ومن خالل 
عملية اجلهوزية واإلستجابة والتعافي التعليمية. ملزيد من املعلومات حول اآليني وفريق 

.www.ineesite.org عمل اجلندر من اآليني الرجاء زيارة

باإلضافة إلى ما سبق، تود اآليني أن تعترف بفضل أعضاء اآليني التالية أسماءهم والذين 
قدموا مساهمات قّيمة، وإرشاد ودعم لعملية كتابة هذا الدليل: مايك وسلس )جامعة 
كولومبيا(: زوكي كاربنسكا )مجموعة البحث حول النزاع والتعليم(؛ جني بنبو )مشروع 

تقومي التعليم(؛ سوزان نيكوالي وتيريزا بانكارتوف )وحدة مجموعة التعليم العاملية(؛ 
نينا بابادوبولوس )مستقلة(، أليسون أندرسون، بروك بريزيل، لوري هننغر، جينيفر لورن، 

أنا سيغر، ليز سويت، وكيرسنت تيب )سكرتاريا اآليني(؛ هيلني ستانارد )هيئة اإلغاثة 
الدولية(؛ فرد ماغومبا وسلجي سيوفاغ سكي )اجمللس النروجي لالجئني(؛ هانيا داكاك، 
جينيفر كيم وسيسيل مازاكوراتي )صندوق األمم املتحدة للسكان(؛ ساندرا كروز، إرين 

باتريك وميهوكو تاناب )جلنة رعاية الالجئني النساء(.

إن دليل اجليب هو إهداء إلى ذكرى جاكي كيرك التي عملت مع جلنة اإلغاثة الدولية 
والتي قتلت في أفغانستان في الثالث عشر من آب عام 2008. لقد قامت جاكي 

بتأسيس وقيادة فريق عمل اجلندر في اآليني وقد إرتكزت العديد من اإلرشادات في هذا 
الدليل على أدوات ومعايير ساعدت في تأسيسها. إن خبرتها في مجال اجلندر والتعليم 

في حاالت الطوارئ مفتقدة جّداً.

كذلك تود اآليني أن تشكر اليونيسيف ومشروع الـ IASC GenCap من اللجنة الدائمة 
املشتركة بني الوكاالت ملساهماتهم املالية في تطوير هذا الدليل. باإلضافة إلى ذلك، 
فإن اآليني ممتنة ألكثر من 25 من الوكاالت واجلمعيات واملؤسسات والهيئات لدعمهم 

للشبكة منذ تأسيسها. للحصول على الئحة كاملة من الداعمني، الرجاء زيارة موقع 
.www.ineesite.org/acknowledgements :اآليني



5

مقدمة

يختبر الفتيان والرجال والفتيات والنساء حاالت الطوارئ مثل النزاعات العنيفة 
والكوارث الطبيعية بشكل عميق ومتباين. إنهم يواجهون أخطار مختلفة ويستجيبون 
بشكل مختلف إلى املواقف املوّترة ولديهم قدرات مختلفة على التعامل مع آثار األزمات.

ميكن أن ينجم عن حاالت الطوارئ فقدان لسبل العيش وتغيير لألدوار االجتماعية. غالباً 
ما تتغير ديناميات القوة ضمن العائالت واجلماعات واجملتمعات في مثل هذه احلاالت، 

وميكنها أن تغّير وضع النساء والرجال. في مثل هذه السياقات تتغير احلاجات التعليمية 
وغالباً ما تظهر املعوقات اخملتلفة للفتيان والفتيات، وعادة ما تلحق بالفتيات اخلسارة 

األكبر. إن الوعي حول ديناميات اجلندر وفهم القيود اإلجتماعية يساعدان في ضمان أن 
عدم املساواة بني اجلنسني لن تتفاقم في أوقات األزمات.

إن التعليم اجليد للجميع هو حق إنساني أساسي، وآلية حماية ومحّفز للنمو 
الشخصي واالجتماعي. في سياقات األزمات، يَُعد وجود نظام تعليم متجاوب مع اجلندر 

أمراً أساسياً لضمان حصول كل املتعلمني الذكور واإلناث من كل األعمار على الفرص 
التعليمية اجليدة، املناسبة واحلمائية.

إن ضمان تعليم متساوي ومتجاوب مع اجلندر قد يبدو أمراً شديد الصعوبة في أنشطة 
اجلهوزية، واإلستجابة والتعافي في حاالت الطوارئ، إاّل أن حاالت الطوارئ قد تؤمن غالباً 
فرص غير متوقعة للتغيير إذا سعينا إليجادها. إن النظر إلى أنظمة التعليم أو البرامج 

عبر منظار اجلندر – آخذين بعني اإلعتبار مشاركة وحاجات وواقع الفتيات والنساء 
والفتيان والرجال – وإيجاد طرق إلحداث تغييرات صغيرة لتأمني احلقوق التعليمية 

للجميع بشكل أفضل هو أمر ممكن مهما كان السياق أو مهما كانت حالة الطوارئ.
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يرتكز دليل اجليب هذا على وثيقتني دوليتني رئيسيتني:

كتيب اجلندر في األعمال اإلنسانية من اللجنة الدائمة 
املشتركة بني الوكاالت 

يضع كتيب اجلندر في األعمال اإلنسانية من اللجنة الدائمة 
املشتركة بني الوكاالت معايير لدمج قضايا اجلندر في مجموعة 
من القطاعات األخرى في حالة الطوارئ. يحتوي كتيب اجلندر في 

األعمال اإلنسانية من اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت على 
قسم خاص بالتعليم.

احلد األدنى ملعايير التعليم من الشبكة املشتركة لوكاالت 
التعليم في حاالت الطوارئ

يؤمن كتيب احلد األدنى ملعايير التعليم من اآليني إطار عمل شامل 
للتعليم اجليد في اجلهوزية واالستجابة والتعافي في حالة الطوارئ. 

إن اجلندر هو قضية موضوعية أساسية في احلد األدنى ملعايير 
التعليم من اآليني.

إن ُكاّلً من كتيب اجلندر في األعمال اإلنسانية من اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت 
وكتيب احلد األدنى ملعايير التعليم من اآليني يدعونا إلى األخذ بعني االعتبار الفروقات 

بني اجلنسني، وعدم املساواة والقدرات من أجل حتسني فعالية عملنا في قطات التعليم. 
يعني هذا وجوب دمج حاجات وتطلعات كل املتعلمني؛ واملعلمني وأعضاء اجملتمع – 

النساء، الفتيات، الفتيان والرجال – في إعداد البرامج ووضع السياسات. يبني دليل 
اجليب للجندر من اآليني على املبادئ األساسية واملعايير املدونة في هذين الكتيبني من 

أجل تأمني إرشاد عملي وإستراتيجيات لوضعها قيد التنفيذ.

كيف مت تنظيم الدليل؟
يقدم هذا الدليل في البداية موجزاً عن املبادئ املفيدة من أجل إعداد مقاربة متجاوبة 

مع اجلندر إلرشاد كل عمليات إعداد برامج التعليم، ويؤمن استجابات لبعض 
املفاهيم اخلاطئة واجلداالت األكثر شيوعاً حول التعليم املتجاوب مع اجلندر. ثم يقدم 

استراتيجيات واقعية وخطوات من أجل وضع املساواة بني اجلنسني قيد التنفيذ في 
النطاقات الكبرى في التعليم في الطوارئ. أخيراً، يتم تعداد مصطلحات اجلندر 

الرئيسية ومجموعة من املوارد في خامتة الدليل.
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َن هذا الدليل ؟ ملمِ
هذا الدليل هو لكل شخص يعمل لتأمني، إدارة، أو دعم خدمات التعليم كجزء من 
اجلهوزية واالستجابة والتعافي في حالة الطوارئ – سواء كان يعمل مع احلكومات، 

املدارس اخلاصة، املنظمات غير اإلنسانية، أو الوكاالت العاملية. متت كتابة هذا 
الدليل مع األخذ بعني اإلعتبار املمارسني في التعليم، مبن فيهم هؤالء املنخرطني 
في مجموعات التعليم ومجموعات العمل في التنسيق أو القطاعات األخرى، إاّل 

أن مبادئه ونصائحه ميكنها أن تفيد أشخاصاً آخرين أيضاً.

من املسؤول عن التطرق لقضايا اجلندر؟
كلنا مسؤولون. كممارسني للتعليم وصانعي السياسات، إن وظيفتنا هي 
ضمان أن التعليم الذي نقدمه يناسب حاجات الفتيات والفتيان، والشابات 

والشباب بالتساوي، وأن حقوقهم محمية،وأن األشخاص األكثر تأثراً 
باألزمات يتلقون الدعم واحلماية التي يحتاجونها.

بإمكاننا جميعاً أن نقوم بشيء بإستخدام اإلرشادات في هذا 
الدليل. كلنا مسؤولون.
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املبادئ الرئيسية إلعداد برامج 
املساواة بني اجلنسني

إن نقطة اإلنطالق األساسية نحو التفكير بإعداد برامج تعليم متجاوبة مع اجلندر هي 
حقيقة أن التعليم هو حق إنساني أساسي للجميع.

لكل الفتيات والفتيان، والرجال والنساء احلق في احلصول على التعليم اجليد، مع 
إمكانية اإلستفادة منه بشكل متساوي ومن دون أي متييز. إن املساواة بني اجلنسني في 

التعليم تتناول احلاجات اخملتلفة للفتيات والفتيان لضمان التحاقهم، مشاركتهم، 
وإجنازهم في البيئة التعلمّية. إنها تتضمن إعادة هيكلة الثقافة، السياسات، 

واملمارسات في مداخالت التعليم لتلبي احلاجات اخملتلفة لكل املتعلمني الذكور واإلناث.

لكل الفتيات والفتيان، والرجال والنساء احلق في احلصول على التعليم اجليد، 
مع إمكانية اإلستفادة منه بشكل متساٍو ومن دون أي متييز. إن املساواة 

بني اجلنسني في التعليم تتناول احلاجات اخملتلفة للفتيات والفتيان لضمان 
إلتحاقهم، مشاركتهم، وإجنازهم في البيئة التعلمّية. إنها تتضمن إعادة 

هيكلة الثقافة، السياسات، واملمارسات في مداخالت التعليم لتلبي احلاجات 
اخملتلفة لكل املتعلمني الذكور واإلناث.

التعليم املتجاوب مع اجلندر:

يتناول املعوقات املرتكزة على اجلندر لكي يتمكن الفتيان والفتيات، والنساء  • 
والرجال من التعّلم

يحترم الفروقات املرتكزة على اجلندر ويعترف بأن اجلندر باإلضافة إلى  • 
املكونات األخرى كالعمر والعرق واللغة واإلعاقة والدين هي جزء من هوية 

املتعّلم

ميّكن مباني التعليم، واألنظمة واملنهجيات من أن تكون مراعية لكل  • 
الفتيات والفتيان، والنساء والرجال

يضمن املساواة بني اجلنسني في التعليم كجزء من إستراتيجية كبرى  • 
للمساواة بني اجلنسني في اجملتمع

يتطور بإستمرار لسد الثغرات اجلندرية وإزالة التمييز املرتكز على اجلندر. • 
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اجلندر ال يتعلق بالفتيات فقط.

بعض املعتقدات الشائعة التي يجب علينا حتديها

»برنامجنا يستهدف الفتيات فقط، لذلك ليس علينا التفكير بقضايا اجلندر.« • 

»اجلندر هو أمٌر تتكلم عنه حركات مناصرة النسوية فقط، ال أهتم ملثل تلك  • 
السياسات.«

»يتحدث خبراء اجلندر عن النساء والفتيات فقط – ماذا عن الرجال والفتيان؟ أنهم  • 
معرضني بنفس النسبة.«

تأثير ديناميات اجلندر على التعليم.

ميكن أن تؤثر ديناميات اجلندر على قدرة املتعلمني على احلصول على التعليم اجليد 
واملشاركة فيه بشكل كامل. غالباً ما تختلف معوقات التعليم بني املتعلمني الذكور 
واإلناث، الذين يواجهون أخطار مختلفة ولديهم حاجات مختلفة. قد تكون ديناميات 

اجلندر واضحة في بعض احلاالت، لكنها قد تكون أقل وضوحاً أو حّتى مخفية في حاالت 
أخرى. إن إستخدام منظار اجلندر لتحليل اإلستفادة واملشاركة الفعلية في التعليم هو 

أمٌر أساسي.

إن حتليل اجلندر هو أمٌر هام خاصة في سياقات األزمات. غالباً ما تتغير أدوار اجلندر بشكل 
كبير في أوقات الطوارئ. تستجيب النساء والفتيات والفتيان والرجال بشكل مختلف 
ملقاومة العنف، وللبقاء على قيد احلياة ودعم عائالتهم. أن حتليل اجلندر يساعدنا على 
فهم كيف تغيرت أدوار اجلندر أو كيف تتغير كي نتمكن من التطرق للحاجات واخملاوف 

احملددة للمتعلمني اإلناث والذكور، واملعلمني، وسائر العاملني في التعليم عبر تأمني 
تعليم جيد، حمائي ومناسب.

بعض املعتقدات الشائعة التي يجب علينا حتديها

»ليس هناك حاجة ألن نفكر في اجلندر، إن الفروقات بني الفتيان والفتيات واضحة.« • 

»من الصعب جداً األخذ بعني اإلعتبار حاجات جميع املتعلمني في حالة الطوارئ.« • 

»إننا نقّدم نفس اخلدمات جلميع تالميذ املدرسة، هذا أمٌر عادل.« • 
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غالباً ما يعتقد أن اجلندر يتعلق بالفتيات والنساء فقط؛ الواقع أنه يتعلق بالنساء 
والفتيات والفتيان والرجال – وبحاجاتهم اخلاصة ومخاوفهم وقدراتهم والعالقات بينهم 

فيما يتعلق باحلصول على املوارد.

في حني أن النساء والفتيات محرومات من إمكانية اإلستفادة املتساوية من فرص 
التعليم في حاالت أكثر من الرجال والفتيان، إال أنه يجب علينا مواصلة البحث عن 
أشكال عدم املساواة ومعوقات التعليم التي قد يواجهها كذلك الفتيان والشباب.

إذا قمنا بالتركيز على النساء والفتيات فقط، سوف نحصل على نظرة غير مكتملة 
للجندر. كذلك قد تفوتنا مالحظة التمييز الذي يعيشه الفتيان والرجال واملساهمات 

اإليجابية التي بإمكانهم القيام بها لتحسني املساواة بني اجلنسني. كذلك قد ال نتمكن 
من األخذ بعني اإلعتبار قضية الذكورية - وكيف يفهمها اجملتمع وما هو أثر نظرة اجملتمع 

للذكورية على العالقات بني اجلنسني.

 إن التعليم املتجاوب مع اجلندر هو حمائي.

ترّكز إستجابات الطوارئ على إنقاذ األرواح، وإيصال املؤن وتأمني األمن. غالباً ما يتم وضع 
موضوع املساواة بني اجلنسني جانباً حلني إستقرار الوضع. قد يشعر ممارسو التعليم في 
الطوارئ أنهم غير مجهزين وغير موكلني مبهام أو غير محّفزين لدمج قضايا اجلندر مع 

عملهم الفوري. إاّل أن جتاهل الفروقات في احلاجات وقدرات النساء والفتيات والفتيان 
والرجال أمٌر يؤثر على بقائهم وحمايتهم، وكذلك األمر على قدرتهم على إعادة بناء 

حياتهم على املدى الطويل.

تختلف إحتياجات احلماية للمتعلمني ويجب حتليلها بدقة مع األخذ بعني االعتبار اخملاطر 
اخملتلفة التي يواجهها املتعلمون الذكور واإلناث، مبا في ذلك اخملاطر احملتملة ضمن نظام 

التعليم. إن الترويج للجندر ليس »أمراً إختيارياً إضافياً« يهدر الوقت. إنه يجعل إعداد 
البرامج أكثر فعالية، ويساعد في توجيه املساعدات وأعمال احلماية بشكل أفضل، 

ويؤمن األساس للتعافي املستدام.

بعض املعتقدات الشائعة التي يجب علينا حتديها

»هذه حالة طوارئ، نحن نرّكز على إنقاذ األرواح، التعليم املتجاوب مع اجلندر هو من  • 
الكماليات التي ميكن القيام بها الحقاُ.«

»املدارس حتمي املتعلمني دائماً، العنف املرتكز على اجلندر ليس مشكلة على قطاع  • 
التعليم أن يحلها.«
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البيانات املصنفة أمٌر ال يجب التفاوض عليه.

إن البيانات املصنفة هي معلومات إحصائية مقّسمة إلى مكونات. مثالً، ميكن حتليل 
بيانات احلضور املدرسي من حيث اجلنس، الفئة العمرية، أو املنطقة اجلغرافية.

إن تصنيف البيانات، خاصة من حيث اجلنس، العمر، والفئات األخرى التي تؤثر على 
الشمولية، مثل اإلعاقة، أمٌر ذو أهمية خاصة ويجب أن يكون مكوناً ال يجب التفاوض 

عليه في أي تقييم أو مراقبة يتم القيام بها كجزء من اجلهوزية واإلستجابة والتعافي 
في حالة الطوارئ.

إن املعلومات الناقصة املتعلقة باجلنس والعمر قد تعيق وتعرقل عمليات صنع القرار 
خالل اإلستجابة اإلنسانية وقد جتعل البرامج غير فّعالة أو حّتى مؤذية للجماعات 

املتأثرة التي نحاول مساعدتها.

من دون هذه املعلومات الكمّية، من الصعب تكوين صورة دقيقة عن قضايا اجلندر في 
سياق محدد. إن حتليل ديناميات اجلندر تتضمن أكثر من إحصاءات سّكانية أساسية 
دون شك؛ يجب إستخدام هذه املعلومات لدعم تفسيرات معّمقة وحتليالت لقضايا 

اجتماعية أكثر عمقاً.

بعض املعتقدات الشائعة التي يجب علينا حتديها

»ليس لدينا إحصاءات كاملة، إن تقسيمها حسب اجلنس أمٌر معّقد جّداً.« • 

»حّتى لو كّنا نعرف أن عدداً قليالً من الفتيات والفتيان يرتادون املدرسة، لن نتمكن  • 
من القيام بأي شيء في هذا اخلصوص، فلماذا نتعب أنفسنا في ذلك؟«

 قم بإشارك املتعلمني الذكور واإلناث في العمل نحو املساواة بني اجلنسني.

بعض املعتقدات الشائعة التي يجب علينا حتديها

»ليس لدينا الوقت لنسأل كل التالميذ عن ما يريدونه، إنه أمر غير عملي.« • 

»اجلندر هو مفهوم معّقد جّداً ليفهمه التالميذ.« • 

»يعرف املعلمون كل شيء عن تالميذهم، ميكننا أن نكتفي بطرح األسئلة  • 
عليهم.«
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إن املشاركة الفّعالة من قبل األطفال الذكور واإلناث والشباب هي ضرورية لضمان 
التطرق لقضايا اجلندر في قطاع التعليم. غالباً ما يعرف الشباب أكثر من الكبار عن 

أبعاد اجلندر التي تستثني أترابهم من التعليم، وعن اخملاطر اخملتلفة التي يواجهونها في 
املدرسة وخارجها، وعن التبعات السلبية لألزمات على أترابهم ومجتمعاتهم. يستطيع 

األطفال والشباب أن يلعبوا دوراً فّعاالً في الترويج للمساواة بني اجلنسني في املدارس 
واجملتمع. لقد مت وضع منوذج لنشاط في املرفق رقم 2 – »بطاقة الغياب املدرسي« وميكن 

استعمالها مع املتعلمني لتحديد الفتيان والفتيات الغير قادرين على ارتياد املدرسة 
وملعرفة أسباب ذلك.

 اجلندر هو قضية مشتركة بني القطاعات..

ال ميكن التطرق لتحديات التمييز بني اجلنسني عبر القطاعات التي تعمل منفردة. 
يستطيع كل قطاع في حالة الطوارئ أن يلعب دوراً في دعم التعليم املتجاوب مع اجلندر. 

قطاع احلماية وقطاع التعليم )مبا في ذلك الصحة اجلنسية واإلجنابية(، قطاع املياه، 
 Water, Sanitation, and Hygiene –( قطاع الصرف الصحي، قطاع النظافة الشخصية
WASH(، قطاع الغذاء، قطاع املآوي، وقطاع التعافي املبكر، كلها بإمكانها تقدمي خدمات 

أساسية تساهم بشكل مباشر وغير مباشر في بيئة تعلمّية شمولية. إن التعاون 
والتنسيق بني أدوار كل القطاعات في استجابة التعليم في حالة الطوارئ تضمن 

التطرق للجندر كقضية مشتركة بني القطاعات.

بعض املعتقدات الشائعة التي يجب علينا حتديها

»يجب التطرق إلى قضايا اجلندر من قبل قطاعي احلماية والصحة.« • 

»نحن أخصائيي تعليم، ال ميكننا القيام بشيء يتعلق مبرافق الصرف الصحي، لدينا  • 
ما يكفينا من األمور لنقلق بشأنها.«
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وضع اجلندر قيد التنفيذ في جمهورية الكونغو الدميقراطية 1 .

إظهار أهمية التنسيق بني القطاعات

أظهر برنامج لليونيسيف في جمهورية الكونغو الدميقراطية أن الفتيات النازحات 
كن يتركن املدرسة بسبب بُعد مصادر املياه عن املأوى حيث يعشن. لم يكن لديهن 

الوقت جلمع املياه لعائالتهن وإلرتياد املدرسة. باإلضافة إلى ذلك، لم يكن هناك 
إمدادات كافية من الفوط الصحية لذلك لم تكن املراهقات قادرات ومستعدات 
إلرتياد املدرسة خالل فترة احليض. بالعمل مع زمالء في مجموعات املياه والصرف 
الصحي والنظافة الشخصية، واملواد غير الغذائية، واملآوي، والصحة واحلماية، مت 

التأكد من أن مثل تلك املعوقات للتعليم سيتم التطرق إليها بطريقة مشتركة 
ومنّسقة بني القطاعات.

 ميكن ألي شخص أن يتقن العمل من أجل املساواة بني اجلنسني في التعليم.

نستطيع كلنا القيام بشيء ما، مهما كان صغيراً من أجل الترويج للمساواة بني 
اجلنسني في التعليم ومن خالله. لدينا جميعاً خبرة شخصية إيجابية وسلبية عن أثر 

اجلندر على حياتنا، لذلك ميكننا التحدث بثقة وإستناداً إلى خبرة لتحدي التمييز املرتكز 
على اجلندر. ميكننا أن جنعل البيئة املدرسية أكثر ترحاباً وأماناً لكل الفتيات والفتيان 

ومناصرة حق التعليم للجميع.

إن إعداد برامج للمساواة بني اجلنسني ال تتطلب بالضرورة الكثير من اخلبرات واملوارد 
اإلضافية. إن تدابير صغيرة، مثل كيف يتم تشجيع املتعلمني على التفاعل أو كيف 

يتعامل املعلمون مع التالميذ الذكور واإلناث، قد تكون خطوات هامة نحو املساواة بني 
اجلنسني. من املهم أيضاً عدم العمل على إنفراد على قضايا اجلندر؛ بل يجب التحدث 

مع زمالء ومتعلمني وعاملني في قطاعات أخرى ملشاركة خبراتهم، ونصائحهم 
ومعلوماتهم.

بعض املعتقدات الشائعة التي يجب علينا حتديها

»إن التطرق لقضايا املساواة بني اجلندر أمٌر يتطلب خبراء في اجلندر.« • 

»إن قضايا اجلندر شديدة احلساسية هنا، ال ميكنني تغيير الثقافة.« • 
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غالباً ما يكون هناك إعتقاد بأن قضايا اجندر معّقدة كثيراً وحّساسة ثقافياً ويصعب 
التطرق إليها عبر غير األخصائيني أو عبر من هم من خارج املنطقة. ميكن أن تؤدي 

املقاومة داخل اجملتمعات وداخل الهيكليات اإلجتماعية والسياسية إلى تقوية الشعور 
بأن اجلندر هو قضية صعبة ومسّيسة. قد يتردد ممارسو التعليم بالتطرق للمساواة 

بني اجلنسني والعنف املرتكز على اجلندر )مبا في ذلك قضايا مثل العنف واجلنس املنزلي 
والزواج املبكر/القسري( ألنهم ال يريدون أن ينظر إليهم كمتدخلني أو غير حّساسني 

ثقافياً أو بأنهم يفرضون قيم غربية.

إن التردد في اإلنخراط في إعداد برامج املساواة بني اجلنسني في التعليم ميكن أن يعزى 
أيضاً إلى مخاوف أمنية. إن التطرق إلى حقوق اإلنسان وخاصة حقوق املرأة قد يكون 

أمراً شديد احلساسية، ومن احملتمل أن يؤدي إلى إمتعاض أو حتى عدائية ضمن اجلماعة 
احمللية. إن تغيير الطباعات، التصرفات، والقوانني املتعلقة بقضايا املساواة بني اجلنسني 

أمٌر يتطلب مراعاة كبيرة ملثل تلك املواضيع احلساسة.

إن التعليم املتجاوب مع اجلندر هو مداخلة حساسة حمائية ويجب أخذها بعني اإلعتبار 
من دون أي تأجيل، لكن من املهم أيضاً مراعاة السياق الثقافي. يجب على ممارسي 

التعليم أن ينتبهوا إلى املعتقدات احمللية واألعراف وأن يروجوا للحوار ومشاركة اجملتمع، 
األهل، واملراهقني في التخطيط، التنفيذ، املراقبة، والتقييم في أية برامج. لن يقوم هذا 

بتحسني نوعية البرامج وحسب، بل أيضاً سيضمن أن القضايا احلساسة سيتم التطرق 
إليها بطرق مقبولة ثقافياً في السياق احمللي.

تذّكر – كلنا مسؤولون عن التطرق لقضايا اجلندر. بإمكاننا جميعاً 
القيام بشيء ما. كلنا مسؤولون.



15

ماذا ميكنك أن تفعل؟
وضع مبادئ اجلندر قيد التنفيذ 

إن إذا كنا ملتزمني بتأمني التعليم للجميع، يجب علينا أن ال ننظر إلى اجلندر كجزء 
إضافي أو منفصل عن عملية إعداد برامج التعليم. يجب علينا إستخدام »منظار 

اجلندر« أثناء التخطيط، والتنفيذ، ومراقبة وتقييم كل عملنا. إن منظار اجلندر هو أشبه 
بوضع نّظارة. من إحدى زجاجات النظارة نرى مشاركة، حاجات، وواقع الفتيات والنساء. 

ومن الزجاجة األخرى نرى مشاركة، حاجات، وواقع الفتيان والرجال. من أجل أن نرى 
الصورة الكاملة، يجب علينا النظر عبر كلتا الزجاجتني.

إن كتيب اجلندر في األعمال اإلنسانية من اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت يؤمن 
إطار عمل فّعال لـ »منظار اجلندر« ميكنه أن يساعدنا في دمج قضايا اجلندر في عملية 

إعداد البرامج.

ميكن إستخدام إطار عمل “ADAPT and ACT” ملراجعة املشاريع أو البرامج عبر »منظار 
اجلندر«. قد تختلف تراتبية اخلطوات في هذا اإلطار من حالة إلى أخرى، إاّل أنه يجب أخذ 

اخلطوات التسعة كلها بعني االعتبار.

قم بإتباع إطار عمل “ADAPT and ACT” ثم إتخذ اإلجراءات بشكل 
جماعي لضمان حتقيق املساواة بني اجلنسني

A حتليل الفروقات املرتبطة باجلندر
D تصميم اخلدمات بحيث تلبي حاجات اجلميع

A حصول النساء، والفتيات، والفتيان، والرجال على هذه اخلدمات بشكٍل متساٍو
P املشاركة املتكافئة لضمان املساواة بني اجلنسني

T تدريب النساء والرجال بشكٍل متساٍو
و

A التطرق للعنف القائم على أساس اجلندر في التعليم وفي أعمال الطوارئ 
اإلنسانية 

C جمع وحتليل البيانات املصنفة حسب اجلنس والعمر والتبليغ عنها
T توجيه اإلجراءات وفقاً لنتائج حتليل اجلندر

C تنسيق اإلجراءات مع جميع الشركاء بشكٍل جماعي
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نستخدم إطار عمل “ADAPT and ACT” فيما يلي لتصنيف بعض األمثلة عن أنشطة 
التعليم التي حتتوي على مكون اجلندر. يتم كذلك إقتراح منوذج ملؤشرات لشرح كيف 

ميكن قياس عملية تعميم اجلندر في قطاع التعليم.

A حتليل الفروقات املرتبطة باجلندر

منوذج ملؤشرمنوذج لنشاط

يتم إعداد تقرير حتليل اجلندر لدعم 
عملية إعداد برامج التعليم.

يتم إعداد تقرير حتليل التعليم واجلندر 
ملقاطعة إيتوري بحلول أيار 2011.

تقوم عملية تقييم حاجات التعليم 
بإستشارة عددٍ متساٍو من النساء 

والرجال.

50% من األشخاص الذين تناولتهم 
عملية تقييم احلاجات من مجموعة 

التعليم هم من النساء.

D تصميم اخلدمات بحيث تلبي حاجات اجلميع

منوذج ملؤشرمنوذج لنشاط

يتم تأمني خدمات الصرف الصحي 
للفتيات والفتيان وللمعلمني الذكور 

واإلناث.

100% من املدارس التي مت بناؤها أو إعادة 
تأهيلها في بورت أو برنس عام 2010 

متلك مرافق صرف صحي منفصلة 
للذكور واإلناث.

A حصول النساء، والفتيات، والفتيان، والرجال على هذه اخلدمات بشكٍل متساٍو

منوذج ملؤشرمنوذج لنشاط

يتم إعداد تقرير حول حضور الفتيات 
والفتيان واجملموعات األخرى احملددة مع 

حلول نيسان عام 2010.

يتم حتليل أرقام احلضور املدرسي من 
أجل اجلندر والتوجهات الشمولية 

األخرى.
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P املشاركة املتكافئة لضمان املساواة بني اجلنسني

منوذج ملؤشرمنوذج لنشاط

تتألف جلنة تعليم اجملتمع من عددٍ 
متساٍو من النساء والرجال.

50% من أعضاء جلنة تعليم اجملتمع هم 
من النساء.

T تدريب النساء والرجال بشكٍل متساٍو

منوذج ملؤشرمنوذج لنشاط

يتم تدريب عددٍ متساٍو من النساء 
والرجال لتيسير عمل املساحات 

الصديقة للطفل.

50% من األشخاص العاملني في 
املساحات الصديقة للطفل هم من 

النساء.

A التطرق للعنف القائم على أساس اجلندر في التعليم وفي أعمال الطوارئ 
اإلنسانية

منوذج ملؤشرمنوذج لنشاط

يتم تطوير قواعد سلوك لكل املعلمني 
وسائر العاملني في التعليم بالتشاور 

مع املتعلمني وجلان تعليم اجملتمع.

100% من املعلمني في مخيم كاملا 
قد وّقعوا على قواعد السلوك ومت 

توجيههم حول هذا املوضوع.

 
C جمع وحتليل البيانات املصنفة حسب اجلنس والعمر والتبليغ عنها

منوذج ملؤشرمنوذج لنشاط

يتم جمع البيانات املصنفة حسب 
اجلنس والعمر املتعلقة بإمكانية 

احلصول على فرص التعليم بشكل 
دوري.

100% من تقارير مجموعة التعليم أو 
مجموعة العمل القطاعية عام 2010 

ترتكز على بيانات مصنفة حسب 
اجلنس والعمر.
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T توجيه اإلجراءات وفقاً لنتائج حتليل اجلندر

منوذج ملؤشرمنوذج لنشاط

تأمني املالبس املالئمة واللوازم الصحية 
للفتيات لتتمكن من اإللتحاق باملدرسة 

ومن املشاركة الكاملة في الصف.

يتم توزيع اللوازم الصحية لنسبة 
100% من الفتيات اللواتي تتراوح 

أعمارهن بني 6 و 18 سنة مع حلول آذار 
عام 2011.

C تنسيق اإلجراءات مع جميع الشركاء بشكٍل جماعي 

منوذج ملؤشرمنوذج لنشاط

ممثلو قطاع / مجموعة التعليم 
يشاركون بشكل دوري في اجتماعات 

الشبكة املشتركة لوكاالت اجلندر.

يقوم قطاع / مجموعة التعليم بشكل 
دوري مبراقبة العمل الذي يقوم به 

ممثلو التعليم وفقاً للمؤشرات اخلاصة 
باجلندر، مثل تلك الواردة هنا.

يتم حضور 100% من اجتماعات شبكة 
اجلندر عام 2010 من قبل ممثٍل واحٍد من 

قطاع التعليم على األقل.

يقوم 100% من ممثلي التعليم في 
باكستان بتقدمي تقارير حول تطور 

مؤشرات اجلندر في تقاريرهم السنوية

تظهر هذه األمثلة كيف أنه ميكن إستخدام »منظار اجلندر« لتحليل عملية إعداد برامج 
 ADAPT“ التعليم وتقويتها. ثم نقوم بالبناء فوق مبادئ اجلندر الرئيسية وإطار عمل

and ACT” لتأمني بعض اإلستراتيجيات العملية واخلطوات للعمل نحو برنامج تعليم 
متجاوب مع اجلندر.

استناداً إلى هيكلية احلد األدنى ملعايير 
التعليم من اآليني، يغطي اإلرشاد في 

األسفل كل اجملاالت األساسية لعملية 
إعداد برامج التعليم:

مشاركة اجملتمع، التحليل، والتنسيق • 

إمكانية احلصول على التعليم والبيئة  • 
التعلمّية

التدريس والتعّلم • 

املعلمون وسائر العاملني في التعليم • 

سياسة التعليم • 

على الغالف اخللفي لدليل اجليب جتد خريطة كاملة للحد األدنى ملعايير التعليم من 
اآليني والتي ميكنك الرجوع إليها أثناء قراءتك هذه اإلرشادات.

لن تكون كل إستراتيجية مذكورة في هذا 
الدليل مناسبة أو ممكنة في كل احلاالت. يهدف 
هذا القسم إلى دفعنا إلى التفكير في كيفية 

إستخدام »منظار اجلندر« في أٍي من مجاالت 
التعليم ويقدم آراء ملساعدة ممارسي التعليم 

على البدء.

حّتى لو مت تنفيذ فكرة واحدة في البدء، إال أن 
برامج اجلندر سوف تستمر بالتطور وستؤدي 

إلى ممارسات تعليم أكثر جتاوباً مع اجلندر.

مناصرة حق التعليم
هارغيزيا، صوماليا، تقدمة سيلجي سيوفاغ سكيي / اجمللس 

النروجي لالجئني.

ل    -
حلي

جملتمع     -     الت

ة ا
ك

ار
ش

 م
   

- 
    

التنسيق

إمكانية احلصول 
على التعليم 

والبيئة التعلمّية

املعلمون وسائر 
العاملني في 

التعليم

سياسة 
التعليم

التدريس 
والتعّلم
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استناداً إلى هيكلية احلد األدنى ملعايير 
التعليم من اآليني، يغطي اإلرشاد في 

األسفل كل اجملاالت األساسية لعملية 
إعداد برامج التعليم:

مشاركة اجملتمع، التحليل، والتنسيق • 

إمكانية احلصول على التعليم والبيئة  • 
التعلمّية

التدريس والتعّلم • 

املعلمون وسائر العاملني في التعليم • 

سياسة التعليم • 

على الغالف اخللفي لدليل اجليب جتد خريطة كاملة للحد األدنى ملعايير التعليم من 
اآليني والتي ميكنك الرجوع إليها أثناء قراءتك هذه اإلرشادات.

لن تكون كل إستراتيجية مذكورة في هذا 
الدليل مناسبة أو ممكنة في كل احلاالت. يهدف 
هذا القسم إلى دفعنا إلى التفكير في كيفية 

إستخدام »منظار اجلندر« في أٍي من مجاالت 
التعليم ويقدم آراء ملساعدة ممارسي التعليم 

على البدء.

حّتى لو مت تنفيذ فكرة واحدة في البدء، إال أن 
برامج اجلندر سوف تستمر بالتطور وستؤدي 

إلى ممارسات تعليم أكثر جتاوباً مع اجلندر.

مناصرة حق التعليم
هارغيزيا، صوماليا، تقدمة سيلجي سيوفاغ سكيي / اجمللس 

النروجي لالجئني.

ل    -
حلي

جملتمع     -     الت

ة ا
ك

ار
ش

 م
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التنسيق

إمكانية احلصول 
على التعليم 

والبيئة التعلمّية

املعلمون وسائر 
العاملني في 

التعليم

سياسة 
التعليم

التدريس 
والتعّلم
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1.  إستراتيجيات إلعداد عمليات املشاركة 
والتنسيق والتحليل املتجاوبة مع اجلندر

1. 1. املشاركة

ملاذا املشاركة مهمة؟
إن مشاركة هؤالء املتأثرين باألزمة في تصميم، تنفيذ، مراقبة وتقييم إعداد برامج 

التعليم هو عنصر هام في العمل اإلنساني. من خالل احلوار املباشر مع النساء، الفتيات، 
الفتيان، والرجال، سوف تتناول البرامج حاجات وحقوق اجملتمعات بطريقة أكثر فعالية 

وإستدامة.

عندما يتم إيالء اهتمام خاص باملشاركني، وكيفية املشاركة، وأهداف املشاركة، تصبح 
أداة فّعالة لـ:

احلد من خطر إستثناء مجموعات معينة خالل تصميم وتنفيذ عملية إعداد برامج  • 
التعليم

حتديد ديناميات القوة في مجموعات اجلندرية، السياسية، االجتماعية، االقتصادية، أو  • 
غيرها من اجملموعات

فسح اجملال لفهم أكثر شموالً للسياق ولتأثير األزمة، وإلستجابة أكثر فعالية • 

تعزيز دقة البيانات أثناء تقييم احلاجات • 

مساعدة األفراد واجملتمعات في حتديد اخلطوات التي سيقومون بها بأنفسهم، ما ميهد  • 
الطريق الكتفاء ذاتي أكثر وإستدامة أطول. 
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وضع اجلندر قيد التنفيذ في غينيا وسييراليون 2 .

توظيف وتدريبب مساعدات للصفوف

قام برنامج هيئة اإلغاثة الدولية لالجئني الليبيريني في غينيا وسييراليون 
بتحديد حاالت كثيرة اإلنتشار من العالقات اجلنسية املفروضة على الفتيات 

حيث ميارسنها مع معلميهن مقابل العالمات اجليدة أو خدمات أخرى. ملعاجلة 
هذه املشكلة ولضمان أن املزيد من النساء سوف ينخرطن في تأمني التعليم 

للفتيات والشابات، قامت هيئة اإلغاثة الدولية بتحديد نساء في اجملتمع احمللي 
وثم مت تدريبهن كمساعدات صفوف مسؤوالت عن دعم أنشطة التربية الصحية 

ومتابعة عالمات الصف. نتج عن هذا مجتمعاُ أكثر إيجابية للمتعلمني، وأّمن 
وظائف وفرص تعليم إضافية ألعضاء اجملتمع. وقد أصبحت بعض املساعدات في 

الصفوف معلمات في وقت الحق.

من يجب أن يشارك؟
يجب متثيل النطاق البشري الذي سوف يتأثر بشكل مباشر أو غير مباشر بعملية 
التعليم عبر التخطيط التشاركي أو أنشطة التنفيذ – النساء، الفتيات، الفتيان، 

والرجال. يجب التأكد من شمل النساء في هذه اخلطوة. للنساء حاجات معّينة 
ومساهمات خاصة لكن غالباً ما يكون لديهن وصول أقل من الرجال إلى صّناع القرار. 
إن قضايا مثل اللغة ومهارات القراءة والكتابة، والتمثيل القليل في القيادة الرسمية 

للمجتمع، والقدرة على التنقل والوقت املتاح بسبب رعاية األطفال والواجبات املنزلية، 
كلها عوامل ميكنها أن حتد من إمكانية مشاركة النساء والفتيات في عمليات صنع 

القرار للبرامج والسياسات. إن الترويج ملشاركة عنصر الشباب– الذكور واإلناث على حد 
سواء – في األنشطة املنظمة هو أمٌر هاٌم أيضاً.

ميكن ملمارسي التعليم أخذ مجموعة من املشاركني بعني االعتبار: 

األفراد: • ميكن للنساء والفتيات، والفتيان والرجال أن يشاركوا في مجموعات النقاش 
املرّكز، اإلحصاءات العشوائية، اللقاءات املدرسية أو اإلختبارات.

اجملتمع األكبر: • عبر مجموعات »متثيل« مثل األهل، املعلمني، والسلطات الوطنية.

مثل املنظمات غير احلكومية احمللية، شبكات  الشبكات املشتركة أو املنظمات:  •
النساء أو الشباب غير الرسمية، التي ميكنها أن تساعد في تصميم وتنفيذ انشطة 

التعليم أو في التعبئة لتنمية وعي اجملتمع أو املراقبة.
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إن جمع بيانات مصّنفة حول اجلنس والعمر عن هؤالء الذين قاموا باملشاركة ألمٌر هام 
لضمان إمكانية مراقبة للمشاركة املتساوية للنساء والرجال من كل األعمار.

ما هي أولى خطوات املشاركة ؟
إن عملية إعداد برامج التعليم قبل وخالل وبعد األزمة لها عدة مكونات وخطوات 

ومراحل والعديد من الفرص ملشاركة مفيدة. بعض األمثلة عن أولى خطوات املشاركة 
هي:

: إن املشاركة واإلستهداف املوّسع كجزء من التقييمات األولية هي  إجراء تقييمات •
أمر هام لكي تتمكن الفرق من البناء على ما هو معروف، آخذين بعني اإلعتبار احلاجات 

واألخطار. إن ضمان املساواة بني اجلنسني وأخذ اللغة بعني اإلعتبار أمر حيوي لضمان 
مشاركة الناس الذين غالباً ما ال يكون لهم وصول إلى صانعي القرار، خاصة النساء. 

إن إستعمال الصور أو النماذج لشرح نقاط النقاش أو للقيام بأنشطة مسح قد 
تكون مفيدة.

: إن العمل مع اجملتمعات املتأثرة من أجل خلق  مقاربات مرتكزة على اجملتمع •
أنشطة تعليم غير رسمية ميكن أن تكون طريقة ناجحة لتحفيز النساء، الفتيات، 
الفتيان، والرجال على املشاركة في عملية تؤمن حاجاتهم الطارئة مع األخذ بعني 

اإلعتبار التمكني وامللكية واإلستدامة. كذلك ميكن أخذ حمالت التعليم بعني اإلعتبار، 
باملشاركة مع القطاعات األخرى.

: في بعض األحيان يضيع املمارسون العاملون  حتديد اجملموعات والشبكات احمللية •
في التعليم فرصاً لبناء قدرات اجملموعات املوجودة في اجملتمع والتي بإمكانها املشاركة 

في عملية تنفيذ املشروع، املراقبة، أو املناصرة اجملتمعية. غالباً ما يكون من املمكن 
حشد جلان تعليم اجملتمع، أو جتمعات األهل واملعلمني، أو مجموعات الشباب من أجل 

حتديد حتديات املساواة بني اجلنسني في التعليم وإليجاد حلول مستدامة. ميكننا تامني 
تدريب لتقوية مهارات اجملموعات اجملتمعية املتعلقة بالتعليم ورفع مستوى املعرفة 

حول املساواة بني اجلنسني. إذا لم تكن هذه اجملموعات موجودة، ميكن ملمارسي التعليم 
النظر في كيفية تأسيسها.

: إن أخذ الثقافة بعني اإلعتبار واحلساسية جتاه قضايا اجلندر هو أمر  اإلجتماعات •
هام أثناء التخطيط وعقد اإلجتماعات. يجب على موظفي التعليم أن يأخذوا بعني 

اإلعتبار التوقيت واملكان، لضمان أنهما مالئمان وآمنان للرجال، النساء، الفتيات، 
والفتيان، والقيام بإجتماعات أحادية اجلنس عند احلاجة. إن تأمني العناية لألطفال 
وتكاليف النقل غالباً ما تكون فّعالة. إن إستخدام تقنيات لتفادي سيطرة بعض 

األشخاص على النقاش قد يشمل تبادل دور الرئيس وحتديد أدوار ووظائف معّينة
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بشكٍل متساٍو، والعمل في مجموعات صغيرة واإلتفاق على القيام بقوانني لإلجتماع 
من أجل اإلصغاء املتبادل واملشاركة املتساوية.

كيف ميكننا أن نضمن مشاركة أخالقية فّعالة؟
عند األخذ بعني اإلعتبار عملية إعداد برنامج تعليم باملشاركة، يجب على املمارسني 

التخطيط بحيث تظهر طلبات املشاركة بشكل واضح ما هو املطلوب وملاذا يتم التركيز 
على مجموعات معّينة )مثل األمهات الشابات، أو املقاتلني السابقني(.

إن األخذ بعني اإلعتبار كيف ميكن متكني النساء والرجال والفتيان والفتيات وجعلهم 
قادرين على قيادة عملية تشاركية هو أمٌر هام. ما هي املعلومات التي حتتاجها هذه 

اجملموعات اخملتلفة وكيف ميكن دعمها بالشكل األكثر فعالية جلعل العملية التشاركية 
فّعالة للجماعة املتأثرة وممثلي التعليم على حد سواء؟ من املهم أيضاً تأمني معلومات 

إلى املشاركني واجملتمع األكبر مع تفسيرات عن كيف يجب إستخدام هذه املعلومات مع 
أي خطوات متابعة اخرى.

يجب التطرق إلى القضايا األخالقية إذا وجب حماية حقوق املشاركني. يجب على 
املشاركني أن يفهموا أنهم غير ملزمني على املشاركة في األنشطة وأنه بإمكانهم أن 

يقدموا معلومات بسرية وأن يكونوا متيقظني لألخطار وملشاعر عدم الراحة التي تترافق 
مع املشاركة. يجب إتاحة اجملال للمشاركني في التعبير عن أنفسهم بحرية وأن ال يتم 
حتديهم بطريقة سلبية. مثالً، إذا قال األهل أنهم غير قادرين على حتمل تكاليف إرسال 
أوالدهم الذكور إلى املدرسة، ال يجب أن يقال لهم انهم مهملني وأن يتم سؤالهم ملاذا 

لم يذهبوا أبداً للتحدث مع رئيس األساتذة.

وضع اجلندر قيد التنفيذ في ليبيريا، زامبيا، وماالوي 3 .

األمهات تناصرن تعليم الفتيات 

في السنوات اخلمسة عشر املاضية، عمل منتدى النساء األفريقيات املتعلمات بجد 
ملد جسر فوق الشرخ بني مناصرة حقوق املرأة والترويج ودعم تعليم الفتيات عبر 

أنشطة مرتكزة على املدرسة.

إن الشبكة اإلقليمية ألندية األمهات في زامبيا وليبيريا و ماالوي هي أحد أجنح 
برامج النساء لديهم. تؤمن األندية صفوف محو األمية للكبار وأنشطة منتجة 
للدخل للنساء. إن املدخول الذي تدره األنشطة املنتجة للدخل تساعد الفتيات 

اللواتي تركن املدرسة على العودة إلى التعليم ومتّكن النساء من أن يصبحن 
مستقالت مادياً. لقد أصبحت العديد من األمهات قائدات فّعاالت في اجملتمع وقمن 

بتسهيل عودة الفتيات-األمهات إلى املدرسة.
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1. 2. التنسيق

ملاذا التنسيق مهم؟
إن التطرق ألبعاد اجلندر في التعليم في الطوارئ يتطلب تخطيط مشترك، تبادل 

معلومات، وتعاون حول التصميم، اإلستجابة، وإيصال اخلدمة مع شركاء متعددين.

إن التنسيق بني ممثلي التعليم حول قضايا مرتبطة باملساواة بني اجلنسني سوف يقوي 
اإلستجابة بشكل إجمالي، ويساعد على تفادي التكرار، وضمان عدم وجود ثغرات 

في عملية إعداد برامج التعليم جملموعات محددة. كما هو مذكور في مبادئ اجلندر 
الرئيسية، إن التنسيق بني القطاعات هو هاٌم أيضاً. ال يستطيع أي قطاع مبفرده أن 

يتطرق إلى احلاجات اخملتلفة للنساء والفتيات والرجال والفتيان.

ما هي آليات التنسيق املوجودة ؟
إن سلطات التعليم هي مسؤولة عن تأمني احلق في التعليم ويجب أن تتسلم دور 

القيادة في إستجابة التعليم، مبا في ذلك الدعوة إلى واملشاركة في آليات التنسيق 
مع األطراف املعنية األخرى في التعليم. عندما تفتقد سلطات التعليم إلى القدرة 

أو الشرعية، ميكن تسليم القيادة عبر اإلتفاق إلى مجموعة تنسيق تعليم حالية أو، 
إذا كان نظام مجموعة اللجنة املشتركة الدائمة بني الوكاالت مفّعالً، يجب تأسيس 

مجموعة تعليم.

حيث تعمل، تشّكل مجموعة التعليم آلية تنسيق أساسية لدعم املناطق في حتديد 
احلاجات التعليمية في حاالت الطوارئ واإلستجابة لها بشكل مشترك وبأسلوب 

منّسق.

على الصعيد الدولي، تقوم منظمة اليونيسيف ومنظمة غوث األطفال بقيادة نظام 
اجملموعة بالتشارك. على الصعيد الوطني، غالباً ما تخدم هذه املنظمات كذلك كقيادة 
تشاركية، مع العلم أن القيادة ميكن أن تختلف وغالباً ما تشمل مشاركة وزارة التربية 
الوطنية. إن أعضاء اجملموعة هم وكاالت ذات خبرة وأسس في اإلستجابة اإلنسانية في 

قطاع التعليم. إن احلد األدنى ملعايير التعليم من اآليني هو األداة األساسية املستخدمة 
من قبل مجموعة التعليم الدولية واجملموعات املرتكزة على البلد لتأمني إطار عمل 

لضمان إستجابة تعليم جيدة وغالباً ما تستخدم كإستكمال ملعايير التعليم الوطنية
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حيث وحني تتوافر. إن مقاربة اجملموعة هي جزء من عملية إصالح واسعة تهدف إلى 
حتسني فعالية اإلستجابة اإلنسانية عبر ضمان القدرة على التنبؤ واملساءلة األكبر، فيما 

تهدف في الوقت نفسه إلى متتني الشراكات بني األطراف املماثلة. املبدأ أن اإلستجابة 
ضمن قطاع محدد يتم تنسيقها من خالل واحد أو أكثر من الوكاالت املعّينة كقادة 

للمجموعة. لقد مت شمل التعليم في مقاربة اجملموعة عام 2006. إن سياقات اللجوء 
غير مدرجة في مقاربة اجملموعة حيث تخدم مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني 

كالوكالة الرئيسية القائدة.

اجلندر هو قضية متقاطعة هامة في مقاربة اجملموعة، وعلى الصعيدين الدولي والوطني، 
هناك تشديد قوي على الترويج للجندر عبر كل اجملموعات، مبا في ذلك التعليم. ملزيد من 

املعلومات عن عمل مجموعة التعليم الرجاء مراجعة: 
http://education.oneresponse.info

كيف يبدو التنسيق املتجاوب مع اجلندر ؟
التنسيق ضمن قطاع التعليم حول قضايا اجلندر قد يشمل:

ضمن مجموعة/قطاع  حتديد أو تأسيس نقطة إتصال للجندر أو مجموعة عمل  •
التعليم لدعم حتليل اجلندر ولضمان أن قضايا اجلندر سيتم التطرق إليها في كل 

أنشطة اجملموعة.

تقييم مشترك حلاجات التعليم • بجمع املعلومات املصّنفة حسب اجلنس والعمر 
ويطرح اسئلة حّساسة حول اجلندر حتددها ديناميات اجلندر من السياق نفسه.

الترويج لقضايا اجلندر أو إستهدافها في خطط اجملموعة / القطاع: • يتم 
شمل حتليل حاجات اجلندر في التخطيط اإلستراتيجي والبرامجي للقطاع. يتم وضع 

األنشطة التي تستجيب حلاالت اجلندر سواًء عبر تعميم قضايا اجلندر في أنشطة 
التعليم العامة )مثل برنامج العودة إلى املدرسة الذي يستهدف الفتيان والفتيات( أو 
عبر األنشطة املوّجهة حيث يتم التطرق ألهداف معّينة للمساواة بني اجلنسني )مثل 

دفع األقساط املدرسية لتلميذات املدارس الثانوية(.

شمل إقتراحات التمويل موضوع اجلندر بشكل واضح: • يتم ذكر حاجات 
اجلندر، وعناصر األنشطة املعممة واملوجّهة للجندر، والنتائج املرجوة للجندر في 

إقتراحات التمويل. بشكل متزايد، تقوم األمم املتحدة وآليات التمويل واملانحني اآلخرين 
بتتبع مدى شمل اجلندر في نداءات القطاعات. يجب على العاملني في التعليم أن 

يأخذوا بعني االعتبار أيضاً التمويل للتنسيق حول قضايا اجلندر في نداءاتهم للتمويل.
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املشاركة في مجموعات العمل أو األنشطة اجلندرية املشتركة بني  • 
القطاعات في سياق حالة أزمة حيث يتم تأسيس مجموعة عمل أو شبكة جندرية 

مشتركة بني القطاعات، على العاملني في التعليم أن يأخذوا بعني اإلعتبار التطرق 
ملوضوع اجلندر في اإلجتماعات املشتركة األخرى بني القطاعات ومناصرة أعمال 

التنسيق بني القطاعات حول موضوع اجلندر. تذكروا مبدأ اجلندر الرئيسي: بإستطاعة 
أي شخص أن يكون بطل في اجلندر! تأكدوا من البحث عن منتديات موجودة سابقاً 

والتي ميكنها أن تستضيف أعمال خاصة بالطوارئ، مثل وحدة اجلندر احلكومية 
الوطنية أو وزارة ما أو شبكات اجملتمع املدني.

إن التنسيق بني القطاعات املشتركة حول قضايا اجلندر يساعد في ضمان جودة 
وحمائية برامج التعليم:

قطاع / مجموعة قطاع املياه، قطاع الصرف الصحي، قطاع  التنسيق مع  •
النظافة الشخصية )Water, Sanitation, and Hygiene – WASH(، حول التقييم 

املشترك )مع اجملتمعات وموظفي التعليم واملتعلمني( فيما يتعلق بتصميم مرافق 
WASH في املساحات التعلمّية وضمان أن كال الذكور واإلناث لديهم املهارات لصيانة 

وإصالح املرافق.

التنسيق مع قطاع / مجموعة الصحة • من أجل الكشوفات الصحية املراعية 
للجندر، واللقاحات واملعلومات املنقذة للحياة حول العناية الصحية واجلنسية 

واإلجنابية ضمن بيئة التعليم. ضمان أن الفتيان والفتيات الذين ال يتلقون تعليماً 
مبرمجاً يتلقون نفس أنشطة الصحة واحلماية.

التنسيق مع قطاع / مجموعة احلماية • حول األنشطة املراعية للجندر لألطفال 
من دون مرافقة راشدة، أو األطفال الضائعني أو املنفصلني عن أهلهم واأليتام.

التنسيق مع قطاع / مجموعة الغذاء • حول برامج الغذاء املدرسي التي تأخذ بعني 
اإلعتبار احلاجات اخملتلفة للمتعلمني الذكور واإلناث.

أو نقطة اإلتصال لضمان  التنسيق مع مجموعة الدعم النفس-إجتماعي  •
أن األنشطة النفس-إجتماعية للمتعلمني تأخذ بعني اإلعتبار احلاجات اخملتلفة 

وإستراتيجيات التكّيف للفتيان والفتيات والرجال والنساء. في حالة األزمات األكبر، 
غالباً ما يكون هناك نقطة اإلتصال للدعم النفس-إجتماعي يعمل بني اجملموعات. 

عندما ال يكون هناك نقطة اإلتصال للدعم النفس-إجتماعي، يجب العمل مع الزمالء 
في قطاعي الصحة واحلماية لضمان التنسيق حول هذه القضية.
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التنسيق مع • قطاع / مجموعة التعافي املبكر، ومجموعة موارد الرزق 
ومجموعة الزراعة لدعم العائالت الهّشة )مثل العائالت التي تترأسها أنثى 

والعائالت التي يترأسها شباب( من أجل تأمني بدائل آمنة ملوارد الرزق وللترويج لألمن 
الغذائي وإمكانية اإلستفادة اآلمنة من الوقود املالئم للطبخ من أجل دعم حصولهم 

على التعليم. إن العمل مع هؤالء الفاعلني على تقييمات السوق التي تأخذ بعني 
اإلعتبار ديناميات اجلندر في فرص موارد الرزق سوف تساعد في ضمان أن التدريب 

املهني سيكون مناسباً ومستداماً.

مراحيض في حضانة في هراري، زميبابوي. الصورة تقدمة منظمة غوث األطفال



28

1. 3. التقييم، املراقبة والتقييم

التقييم
من أجل التخطيط لتدخل تعليمي، يجب القيام بتقييم حلاجات التعليم. إن الشكل 

األمثل لهذا التقييم هو عبر جهد منّسق تقوم بتيسره مجموعة التعليم أو مجموعة 
عمل القطاع لتفادي التكرار. يجب على التقييمات أن حتدد القدرات التعليمية، املوارد، 

نقاط الضعف، الثغرات، والتحديات لتأمني احلق في التعليم لكل اجملموعات املتأثرة.

يجب على تقييم التعليم أن يجمع بيانات مناسبة لتحليل اجلندر:

تصنيف البيانات • وفق اجلنس، العمر، الفقر, اإلعاقة، العرق، اللغة، وغيرها من 
العوامل اإلجتماعية الثقافية، لتقييم كيف يؤثر الوضع على مجموعات املتعلمني 

اخملتلفة وملاذا يتمكنون من احلصول على التعليم أو ال يتمكنون من ذلك. ميكن 
إستهدافهم بعد ذلك بطريقة أكثر فعالية.

ما هي احلاجات التعليمية اخملتلفة • للنساء، الفتيات، الفتيان والرجال؟ كيف 
تغيرت األمور نتيجًة حلالة الطوارئ؟ مثالُ، جرى تقليداً أن ال ترتاد الفتيات املدرسة 

لذلك لم يكن هناك حاجة لتعليم أساسي للفتيات املراهقات. قد يكون الفتيان قد 
فوتوا بضعة أشهر من املدرسة وقد يكون هناك حاجة لصفوف اإللتحاق.

ما هي األخطار اخملتلفة • التي تواجه النساء والفتيات مقارنة بالفتيان والرجال ؟ 
مثالً، يتم إستهداف الفتيان من أجل جتنيدهم في اجملموعات املسلحة أثناء تنقلهم 
من وإلى املدرسة، أو أن هناك قضية واسعة اإلنتشار من الفتيات املراهقات اللواتي 

يجبرن على مقايضة اجلنس بالعالمات اجليدة.

ما هي األدوار واملهارات وإستراتيجيات التكّيف اخملتلفة • للرجال والنساء 
والفتيان والفتيات ؟ مثالً، غالباً ما تبني النساء مالجئ لعائالتهن، وميكن دعمهن في 

إنشاء مساحة تعلمّية مؤقتة. أو مثالً عندما يبقي اآلباء فتياتهم في البيوت بدالً من 
إرسالهن إلى املدرسة من أجل التكّيف مع الوضع غير املستقر.

؟ خذ بعني اإلعتبار العوامل اإلجتماعية واإلقتصادية  كيف تغيرت أدوار اجلندر •
والثقافية مثل العمر والوضع اإلجتماعي والعرق. هل يحصل الفتيان على إمكانية 
أكبر من الفتيات للحصول على التعليم ؟ هل تواجه املعلمات اإلناث قيوداً أكثر أو 

أقل من املعلمني الذكور ؟ هل هناك فرص لتحسني املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة 
في التعليم ؟
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ما هي التغييرات التي حصلت لديناميات القوة اجلندرية • في العائلة أو اجملتمع والتي 
تؤثر على إمكانية حصول املتعلمني على التعليم ؟ مثالً، هل تقوم النساء والفتيات 

بترأس املنازل بينما يسعى الرجال والفتيان إلى العمل في مكان آخر ؟ هل يتصرف 
الفتيان كمحامني عن عائالتهم وداعمني لها عوضاً عن احلصول على التعليم ؟

آراء ومواقف وقضايا مختلفة فيما يتعلق  للفتيان والفتيات والنساء والرجال  •
بإستجابات التعليم في حاالت الطوارئ. هل قمنا بإستشارتهم جميعاً بشكٍل 
متساٍو؟ هل كانت أساليب اإلستشارة متجاوبة مع اجلندر )مثالً إستخدام مجموعات 

من جنس واحد يقودها ميّسر من نفس اجلنس(؟

قد تكون كثرة البيانات مرهقة وقد تستغرق عملية تصميم التقييمات الكثير من 
الوقت. أنظر إلى البيانات املتاحة قبل حالة الطوارئ – من مكتب اإلحصاءات املركزية 

وسلطات التعليم في املقاطعات واملدارس الفردية. أكتشف ما هي البيانات املفقودة وما 
إذا كان هناك تقييمات مالئمة جاهزة لإلستخدام. لدى مجموعة التعليم حقيبة أدوات 

مشتركة لتقييم حاجات التعليم، والتي تتضمن مناذج جلمع البيانات وإقتراحات ألسئلة 
http://education.oneresponse.info :مراعية للجندر

إن تشكيلة فريق التقييم هي أمر هام. يجب أن يتم شمل النساء في فريق تقييم حالة 
الطوارئ لضمان أننا نقوم بإشراك النساء والفتيات في اجلماعة املتأثرة.

املراقبة
ميكن لألوضاع أن تتغير بسرعة، وخاصة في سياقات الطوارئ، لذلك يجب علينا 

اإلستمرار في جمع البيانات وتعميق فهمنا لديناميات اجلندر وكيف ميكن أن تتغير. 
يجب تأسيس قاعدة أساسية للجندر والتعليم في أولى مراحل اإلستجابة بإستخدام 

البيانات التي مت جمعها خالل مرحلة التقييم األولي. بإمكاننا أن نستخدم بيانات 
القاعدة األساسية لتقييم األثر على مختلف اجملموعات ولقياس التقدم مع الوقت. 

إن بناء قدرة أعضاء اجملتمع املتأثر جلمع وحتليل املعلومات هو أمر هام لكي يتمكنوا من 
مراقبة مدى جناح عملية دمج اجلندر في إستجابة التعليم.

على العاملني في التعليم أن يقوموا بإجتماعات دورية مع مجموعات اجملتمع، أو ممثلي 
اجملتمع مثل جلان إدارة املدرسة، ملشاركة نتائج التقييمات ومداخالت التعليم وللحصول 

على التجاوب والتعليقات. قد تتضمن القضايا أو التحديثات التي يجب مناقشتها 
إمكانية احلصول على التعليم واملشاركة، والبيئة التعلمّية أو دعم املعلمني.
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هناك العديد من الوسائل التي ميكن أن يتبعها اجملتمع ملراقبة فعالية املداخالت املتعلقة 
باجلندر وتشمل:

ميكن للممثلني الذكور واإلناث من األطفال والشباب أن يراقبوا ويقدموا التعليقات  • 
واإلقتراحات للجان تعليم اجملتمع أو جمعيات األهل واملعلمني حول عدد من قضايا 

اجلندر في اجملتمع والبيئة التعلمّية )مثالً قضايا األمن، حرية التنقل للفتيات والفتيان، 
حالة املراحيض، جودة التعّلم، إلخ(.

ميكن للمشاهدة التشاركية والتفتيشات الفجائية من قبل ممارسي التعليم وفرق  • 
اجملتمع أن تقدم فرصاً ملناقشة املشاكل واحللول مع األفراد واجملموعات املتأثرة. سوف 

تتيح لك الزيارات في أوقات مختلفة من مشاهدة أنشطة روتينية مختلفة )مثالً 
برامج الغذاء املدرسي، حالة وإستخدام املراحيض، إلخ(.

يجب تسجيل معلومات املراقبة من أجل خلق الصورة الكبرى مع الوقت وللمساعدة في 
املناصرة والسعي للموارد اإلضافية. يجب إضافة معلومات من األطراف املعنية واألخرين 
املشاركني في عملية اإلغاثة اإلنسانية في تقرير مراقبتك. تذكر انه يجب التعاطي مع 

البيانات بحساسية وضمان عدم تعّرض أي من مقدمي املعلومات حول سوء املعاملة 
أو العنف إلى خطر املالحقة. إعمل مع اجملتمعات على حتليل معلومات املراقبة وتطوير 

خطة عمل للتغييرات، التحسينات، واخلطوات القادمة.

التقييم
متنّت التقييمات املساءلة وتساعدنا على فهم األثر الطويل األمد لبرنامج التعليم وكيف 

يدمج قضايا اجلندر ويؤثر على دينامياته ويتأثر بها. ممكن أن حتصل التقييمات بشكل 
دوري، عند إنقضاء نصف دورة البرنامج أو عند نهايته، ويجب أن تشمل ممثلي اجملتمع 

الذكور واإلناث وفاعلني أخرين. باإلضافة إلى إلقاء الضوء على التطور ونقاط الضعف، 
ميكن لفريق التقييم أن يؤمن املنظور اجلديد ويقترح إستراتيجيات مختلفة عملت في 

سياقات طوارئ أخرى. 

في سياق املساواة بني اجلنسني في التعليم في حاالت الطوارئ، ميكن للتقييمات أن 
تظهر لنا مثالً:

أثر حملة رفع الوعي حول زيادة مشاركة الفتيات وحصولهن على التعليم على  • 
املستويات احمللية والوطنية؛ باإلضافة إلى كيف مت إيصال الرسائل )دراما، ملصقات، 

إستعراض(. قد يظهر التقييم ما إذا متكنت حملة ما من املساعدة في تغيير الطباع، 
بالرغم من أن حتقيق تغيير دقيق في الطباع ليس باألمر السهل.
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التقدم الذي تقوم به السياسات، احملفزات، ومبادرات تدريب املعلمني من أجل توظيف  • 
واحملافظة على املزيد من املعلمات اإلناث.

فعالية قاعدة سلوك املعلم في التعاطي مع التحرش اجلنسي والشكاوى األخرى  • 
املتعلقة باجلندر؛ سواء كانت إجراءات التحقيق مؤمنة وسرية ومالئمة وعادلة.

التقدم احلاصل لدعم مجموعات محددة من األطفال الذين مت إستثناءهم  • 
وتهميشهم على أساس جنسهم، ولدمجهم في بيئة التعّلم.

التقدم احلاصل لتفادي أو تخفيف عوامل اخلطر املرتكزة على اجلندر واملتعلقة بحالة  • 
الطوارئ.

مشاركة اجملتمع في التقييم، واملراقبة والتقييم
متتلك اجملموعات اخملتلفة في اجملتمعات أنظمة تفكير واهتمامات وطباع خاصة بها. 
سوف يكون لديها آراء مختلفة عن كيفية التطرق ألبعاد اجلندر في التعليم. ميكن 

ألعضاء اجملتمع أن يقدموا معلومات قّيمة عن تطور أدوار اجلندر، واملسؤوليات والديناميات 
في مجتمعهم.

علينا إيجاد طرق للحصول على تلك املعرفة عبر إستشارة مختلف اجملموعات والتأكد 
من املعلومات من مختلف املصادر. قد يخفي أو يتغاضى أعضاء اجملتمع عن معلومات 

محددة حلماية األفراد، خاصة في حالة العنف اجلنسي. ال يتيح لنا وقت التقييم 
وإعتباراتنا األخالقية دائماً اجملال ملالحقة مثل تلك القضايا فوراً، لكن يجب أن نعي 

بوجودها وأن نحاول اإلستفادة من كل معلومة نحصل عليها. إذا لفت انتباهنا أحد 
تلك التقارير، ينصح بإستشارة مجموعة عمل العنف املرتكز على اجلنس، إو إذا لم 
يكن متوفراً، مجموعة العمل حول اجلندر أو قطاع / مجموعة احلماية حول كيفية 

اإلستجابة.

ميكن لنشاط مسح لقضية جندر محددة )مثالً أسباب التسرب املدرسي املبكر عند 
الفتيات أو أثر مسؤوليات رعي املواشي على معدالت إلتحاق الفتيان بالتعليم( أن 

يساعدنا في العمل مع اجملتمع في حتديد من هو في موقع الدعم أو العنف أو املقاومة 
أو احلياد وأين ميكن إيجاد حلفاء. ميكننا بعد ذلك تطوير إستراتيجيات إلشراك والعمل 

مع هؤالء األفراد واجملموعات للترويج إلمكانية إستفادة املتعلمني املستثنني حالياً بسبب 
جنسهم. ميكن لنشاط املسح أن يساعدنا في حتديد املوارد احلالية واحملتملة وحتديد 

العاملني ضمن الدوائر احلكومية ومجموعات اجملتمع األهلي واجملتمعات، والعمل على 
تأمني التدريب ودعم املتطلبات.
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غالباً ما تعتمد فرق الطوارئ على قادة اجملتمع الذكور عند جمع املعلومات، بسبب 
معوقات الوقت وقضايا األمن والقيود الثقافية على حركة النساء، إلخ. لكن يجب 

أن يتم إستشارة الفتيات والفتيان والنساء كذلك. ميكن جملموعات اجملتمع احمللي )مثل 
منظمات النساء، كبار السن من الذكور، النساء احملترمات في اجملتمع، مجموعات 
الشباب، ومنظمات اإلعاقة( أن تساعد في الوصول إلى أعضاء اجملتمع املهمشني.

إن إشراك األطفال والشباب، سواء كانوا يرتادون أو ال يرتادون املدرسة، هو أمر حيوي. 
ناقش معهم األسباب املرتبطة باجلندر التي متكنهم من احلصول على التعليم أو ال 

متكنهم من ذلك. إعرف ما هو الدعم املطلوب بنظرهم ملساعدة هؤالء من يرتادون 
التعليم الرسمي وغير الرسمي ومن ال يرتادونه بعد. مثال عن ذلك النشاط املوجود في 
املرفق رقم 2 – بطاقة الغياب املدرسي والتي ميكن إستعمالها مع املتعلمني لتحديد أي 

من الفتيان والفتيات ال يتمكنون من إرتياد املدرسة وملاذا.

تالميذ نازحني يشاركون في نشاطات رسم في مدرسة مؤقتة في سيريالنكا. الصورة تقدمة منظمة غوث األطفال
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2.  إستراتيجيات لإلستفادة املتساوية 
والبيئات التعلمّية املتجاوبة مع اجلندر

2. 1. تكافؤ في فرص اإلستفادة

في حاالت األزمات، يكون احلق في التعليم املراعي للجندر أمراً ضرورياً وأساسياً ويجب 
تأمينه من دون متييز من أي نوع كان. تقع املسؤولية على السلطات الوطنية واجملتمعات 

واملنظمات اإلنسانية في ضمان حصول جميع الناس على األنشطة التعليمية. يعني 
هذا التقييم والتطرق حلاجات وأولويات اجملموعات املستثناة واألشخاص ذوي احلاجات 

التعلمّية اخملتلفة في السياق احملدد. يجب كذلك حتديد السياسات املميزة واملمارسات 
التي حتد من احلصول على فرص التعّلم ويجب اتخاذ اخلطوات الالزمة ملعاجلتها.

في سياقات األزمات، ميكن أن تكون املعوقات التي متنع الفتيات والفتيان والشابات 
والشباب من احلصول على التعليم كبيرة ومعّقدة. يجب أن تهدف تقييمات احلاجات 

وحتليل اجلندر إلى حتديد هذه املعوقات وتأمني معلومات لوضع إستراتيجيات إستجابة 
محتملة. ميكن لعملية حتديد احلاجات واملعوقات أن تكون صعبة بحد ذاتها:

يكون التمييز متأصالً بشكل قوي لدرجة ال يالحظه أحد أو يتحداه. • 

قد تختبر بعض اجملموعات معوقات متعددة لفرص اإلستفادة، مبا في ذلك اجلندر،  • 
اإلعاقة، اللغة، إلخ.

من املرجح أن ال يكون قد مت شمل األطفال والشباب الذين كانوا خارج املدرسة قبل  • 
حالة الطوارئ في إحصاءات احلكومة الوطنية.

قد يكون الوصول إلى مجموعات ذات أكثرية أمراً ذا أولوية في احلاالت حيث يكون  • 
هناك موارد محددة ووقت ضيق.

إال أنه يجب على تقييم احلاجات التشاركي والشمولي الذي يشمل عملية حتليل 
اجلندر أن يتمكن من التطرق لتلك القضايا، وغالباً ما يحصل ذلك بوجود عدد قليل 

من املعطيات أو التكاليف اجلديدة نسبّياً. نقدم هنا بعض األمثلة عن جانبي العرض 
والطلب في التعليم. إن هذه اللوائح ليست شاملة، وإن تفّحص الطبيعة احلقيقية 

للمعوقات في كل من الظروف هو أمر أساسي:
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جانب العرض 

اإلستراتيجيات احملتملة املعوقات

املدارس بعيدة والفتيات والفتيان ال 
يستطيعون الوصول إليها بأمان.

يتم تأسيس مساحات تعلمّية مؤقتة 
قريبة من اجملتمعات.

يرافق الراشدون مجموعات املتعلمني من 
وإلى املدرسة.

حتتوي مساحات التعّلم على معلمني 
ذكور فقط، األمر الذي يجعل الفتيات أو 

عائالتهن مترددات أو غير راغبات باإللتحاق 
بالتعليم.

حتتوي مساحات التعّلم على معلمني إناث 
فقط، األمر الذي يؤدي إلى عدم وجود قدوة 

وعدم حتفيز الفتيان للذهاب إلى املدرسة.

قم بتوظيف معلمني أو مساعدي صفوف 
ذكور أو إناث. عندما ال يكون هناك فريق 
عمل مدّرب، يجب التفكير في الطلب 
من متطوعني املشاركة في األنشطة 

التعليمية.

يؤدي عدم وجود مرافق صرف صحي أو 
وجود احلد األدنى منها إلى نسبة حضور 

مدرسي منخفضة وإلى إرتفاع معدل 
التسرب املدرسي للفتيات املراهقات 

اللواتي حتصل لديهن العادة الشهرية.

العمل مع الزمالء في قطاع املياه والصرف 
الصحي واجملتمع احمللي لبناء مراحيض 

خاصة للفتيات والفتيان ومرافق لغسل 
األيدي.

تتعرض املتعلمات اإلناث خلطر العنف 
اجلنسي أو لإلستغالل من قبل فريق 
املعلمني وتتوقفن عن إرتياد املدرسة.

خلق بيئات تعّلم حمائية عبر تطوير 
قواعد سلوك للمعلمني وسائر العاملني 

في التعليم.

ال تتمكن األمهات الشابات أو الفتيات و/
أو الفتيان الذين كانوا مرتبطني بالقوات 

املسلحة في السابق من العودة إلى 
املدرسة ألنهم أصبحوا أكبر من املستوى 

العمري للصف.

العمل على ضمان وجود فرص تعليمية 
مرنة تتمثل بإطالة العمر احملدد إلرتياد 

املدرسة أو عبر تأمني تدريب غير رسمي. 
عليك تفادي خلط كبار السن مع صغار 

السن من الفتيان والفتيات.
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وضع اجلندر قيد التنفيذ في صوماليا 4 .

صفوف في فترة ما بعد الظهر للفتيان والفتيات الذين ال يرتادون املدرسة

أظهر تقييم أجراه اجمللس النروجي لالجئني لألطفال الذين يعيشون في مستوطنات 
للنازحني داخلياً في هارغيزا، صوماليا، وجود عدد كبير من الفتيان خارج املدرسة. لم 

يتمكن هؤالء الفتيان من إرتياد املدرسة والسبب الرئيسي هو عملهم في أنشطة 
مدرة للدخل )جمع احلجارة( خالل أوقات املدرسة. قام اجمللس النروجي لالجئني، 

بالتعاون مع وزارة التربية في صوماليا، بالبدء بصفوف في فترة ما بعد الظهر في 
املدارس الرسمية. أتاحت هذه اخلطوة للفتيان والفتيات الذين ال يرتادون املدرسة 

خالل الساعات املعتادة، أن يشاركوا في التعليم بإستخدام برنامج مرن. مت تركيب 
ألواح الطاقة الشمسية في املدارس لتأمني الكهرباء ومت إشراك املعلمني من املدارس 

الرسمية ليدّرسوا في هذه الصفوف.

جانب العرض 

اإلستراتيجيات احملتملة املعوقات

تضع العائالت الفقيرة األولوية لتعليم 
الفتيان ولذلك ال تقوم بإرسال الفتيات 

إلى املدرسة.

ُقم بتأمني محفزات أو دعم موّجه 
للمتعلمات اإلناث، مثل الزي املدرسي، 
األقساط املدرسية، أو الطعام لتقليل 
التكاليف املباشرة امللقاة على كاهل 

العائالت.

هناك إيديلوجيات في اجملتمعات تتعارض 
وتعليم الفتيات، كذلك هناك ممارسات 
ثقافية حتد من إمكانية إرتياد الفتيات 

للمدارس، مثل الزواج املبكر واحلمل.

إعمل مع اجلتمعات واملنظمات احمللية 
للترويج ألهمية التعليم املقبول ثقافياً 

للفتيات.

أطلِق حملة إعالمية أو ُقم بالتفاوض 
للحصول على الدعم من قبل القادة 

الدينيني.

الفتيات والفتيان منهمكون في األعمال 
املنزلية والواجبات املدرة للدخل وليس 

لديهم الوقت إلرتياد املدرسة.

األخذ بعني اإلعتبار القيام بصفوف 
بالتناوب لتحسني مرونة الوقت املدرسي.

عندما يشكل االهتمام باألخوة الصغار 
مصدر قلق، ُخذ بعني اإلعتبار خلق 

مساحات للطفولة املبكرة لإلعتناء 
باألطفال الصغار في الوقت الذي يرتاد 

أخوتهم املدرسة.
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كما ذكر في القسم السابق، فإن التقييم املستمر واملراقبة ملن ال يحصل على التعليم 
وألمناط احلضور، ولنسب املتابعة وإستكمال احلضور في املناطق املتأثرة بحاالت الطوارئ 
وحتليل ذلك ألمٌر أساسي. الحظ ما إذا كان هناك نزاعات أو فروقات بني املتعلمني الذكور 

واإلناث من األعمار اخملتلفة. حاول أن تفهم األسباب وُقم بسؤال املتعلمني وأهلهم 
وأولياء أمرهم ومعلميهم عما يجب القيام به لضمان حصول الفتيان والفتيات 

والشباب والشابات على فرص تعليمية.

إن ضمان أن كل من تتحدث معه يعي أنه لكل طفل احلق بالتعليم، باإلضافة إلى حقوق 
أخرى أمر هام ومؤثر. مجرد التشديد على هذه اإلستحقاقات قد يحدث فرقاً في بعض 

األحيان.

يجب على ممارسي التعليم أن يتأكدوا من أن صانعي السياسات، واملمولني، وسلطات 
التعليم اخملتصة، يدركون تكاليف التعليم على العائالت ويجربون طرقاً جديدة لتخفيف 

هذا العبء. إن كالً من التكاليف املباشرة )مثل األقساط املدرسية والزي املدرسي(، 
والتكاليف غير املباشرة )مثل الدخل املأخوذ من عمالة األطفال( لها أبعاد جندرية. يقدم 

املرفق رقم 2 مناذج لنشاط ملثل هذا النوع من حتليل املشاركة.

وضع اجلندر قيد التنفيذ في أفغانستان 5 .

برامج التعليم املسّرع

لقد أدت ثالثون سنة من النزاعات إلى تضرر وإضعاف التعليم واخلدمات األساسية 
األخرى في أفغانستان. لقد مت حظر تعليم الفتيات ألكثر من الصف الثالث من 

قبل نظام طالبان. لقد متكنت مبادرة حتالف غوث األطفال العاملية »تعليم أفضل، 
مستقبل أفضل« من الوصول إلى 30،000 طفل خارج املدرسة في سن التعليم 
األساسي مبا في ذلك نسبة كبيرة من الفتيات عبر برنامج التعليم املسّرع. في 

أفغانستان، ميكن لقريب ذكر مثل الوالد، األخ األكبر، العم أو اجلد أن يقرر السماح 
للفتاة بإرتياد املدرسة. بالتالي أصبحت مراكز التعليم في اجملتمعات، وغالباً ما 
تكون في منزل أحدهم. يتم دعم هذه املراكز من قبل العائالت ألنهن يعرفن أن 

أوالدهن )وخاصة الفتيات( ميكنهن أن يتعلمن بأماٍن هناك.
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2. 2. احلماية واملعيشة اجليدة

إن ضمان حصول األطفال والشباب على أنشطة التعليم الداعم في أسرع وقت ممكن 
بعد حالة الطوارئ يؤمن لهم بيئة مستقرة، حمائية وروتينية. ميكن للتعليم أن يؤمن 

احلماية اجلسدية، املعرفية، والنفس-إجتماعية للمتعلمني. تختلف متطلبات احلماية بني 
املتعلمني ويجب حتليلها بشكل دقيق مع مراعاة األخطار اخملتلفة التي تواجهها النساء، 

الفتيات، الفتيان، والرجال. 

إن الروتني الذي تؤمنه أنشطة التعليم اليومية هو عامل إستقرار أساسي لنمو الفتيات 
والفتيان. إن مرتادي املدارس غالبا ما يتأخر عندهم سن ممارسة اجلنس للمرة األولى وهم 

أقل عرضة لإلنضمام إلى اجملموعات العسكرية واملسلحة، خاصة إذا مت دعمهم في 
املدرسة وتلقينهم مهارات إلتخاذ قرارات حكيمة بنفسهم. على برامجنا التعليمية 

أن تكون متجاوبة مع واقع اجلندر لكي يتمكن اجلميع، من النساء والفتيات والفتيان 
والرجال من الشعور باألمان والتقدير.

بالرغم من أن التعليم يستطيع تأمني احلماية ويجب عليه ذلك، من الضروري أيضاً 
معرفة أن التعليم ليس حمائياً من حيث املعنى. تتعرض الفتيات والنساء بشكل غير 

متساٍو إلى العنف املبني على اجلنس، وخاصة إلى العنف اجلنسي واإلستغالل ضمن 
أنظمة التعليم. بالنسبة لكل املتعلمني، ميكن للبيئة العدائية واخلوف واإلضطهاد 
تضليل التركيز وإعاقة عملية التعّلم، األمر الذي يؤدي إلى التسرب املدرسي أو إلى 
نسبة حضور قليلة. يجب العمل لضمان أن أنشطة التعليم ال تشكل خطراً على 

احلماية للمتعلمني الذكور واإلناث وللمعلمني. إن متتني مداخالت الوقاية واحلماية أمر 
أساسي خللق بيئة آمنة وممِكنة لكي تتمكن الشابات والفتيات، والفتيان والشباب من 

احلصول على التعليم وإستكماله.

تفادي العنف املبني على اجلنس واإلستجابة له
إن العنف املبني على اجلنس هو مصطلح يشمل أي عمل مؤذي يرتكب ضد إرادة 

الشخص ويكون مبنياً على الفروقات اجلنسية املتولدة من اجملتمع. إن مصطلح »العنف 
املبني على اجلنس« يلقي الضوء على أبعاد هذه األعمال وعلى الصلة بني املرتبة املتدنية 
لإلناث في اجملتمع وهشاشتهم املتزايدة. قد يكون الرجال والفتيان كذلك ضحايا للعنف 

املبني على اجلنس، خاصة العنف اجلنسي. إن طبيعة وحّدة أنواع معينة من العنف 
املبني على اجلنس تختلف بني الثقافات، البلدان، واملناطق. بعض األمثلة تشمل:
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العنف اجلنسي: االستغالل/اإلنتهاك اجلنسي، الدعارة القسرية، الزواج القسري  • 
لألطفال

العنف املنزلي/العائلي: اجلسدي، العاطفي/النفس-إجتماعي، واجلنسي • 

املمارسات الثقافية/التقليدية املؤذية: ختان البنات، جرائم الشرف، ميراث األرملة،  • 
إلخ.

في حاالت الطوارئ، تواجه النساء واألطفال، خاصة الفتيات، مخاطر العنف اجلنسي، 
مبا في ذلك اإلغتصاب، اإلنتهاك اجلنسي أو اإلستغالل، الدعارة، املتاجرة بالبشر واحلمل 

القسري. بعض من العوامل التي تشكل مستويات أكبر من الهشاشة تشمل:

سياقات تنطوي على العنف والعدائية الذكورية • 

وجود قوات مسلحة وقوات حفظ السالم في اجملتمعات وحولها • 

الفقر املدقع وعدم وجود أنشطة مدرة للدخل • 

إنهيار آليات احلماية وشبكات األمان اإلجتماعي • 

إن متكني الفتيات والشابات والفتيان والشباب من إرتياد بيئة تعليم حمائية قد يساعد 
في حمايتهم من مثل تلك اإلعمال. كذلك ميكن لتعليم مهارات احلياة أن يشجع على 

تفادي العنف اجلنسي.

إاّل أن احلقيقة احملزنة حول أنظمة املدارس في مختلف أنحاء العالم هي أنه في معظم 
األحيان، األماكن التي يفترض بها أن تكون بيئة حمائية لألطفال والشباب، والتي يؤمتن 

بالبالغني فيها للمساعدة في خلق بيئات تساعد الفتيات والفتيان على النمو – هي 
غالباً نفس األماكن التي يعيش فيها املتعلمني في خوف من العنف. في سياقات 

األزمات، قد تشمل العوامل التي تزيد من خطر العنف املبني على اجلنس:

معلمون غير مدربون وغير مختصون • 

معلمون غير محفزون ويعملون من دون مقابل أو مقابل أجر قليل • 

عدم وجود آليات إشراف • 

بيئات يسيطر عليها الذكور • 

بعض اإلستراتيجيات لتفادي العنف املبني على اجلنس في التعليم ومن خالله قد 
تشمل:
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في مجتمع املدرسة

ُقم بإشراك إدارة املدرسة، جلان تعليم اجملتمع، جمعيات األهل واملعلمني، واملعلمني  • 
والتالميذ في تأسيس أنظمة وقاية ومراقبة لتحديد األخطار في املدارس ولتفادي 

فرص االستغالل اجلنسي للمتعلمني من قبل فريق العمل.

ُقم بخلق سياسة »مدرسة آمنة«، مع خطوات محددة للتطرق لألخطار املوجودة  • 
في سياقات مدرسية محددة. يشمل هذا توضيح فكرة أن مشاهدة أو معرفة وجود 

عنف مبني على اجلنس، مثالً عنف جنسي، إستغالل، أو تعدي، وعدم إتخاذ أي خطوات 
بشأنه هو أمر غير مقبول.

في الصف

ُقم بشمل نقاش حول العنف املبني على اجلنس في تدريب مهارات احلياة للمعلمني  • 
والفتيات والفتيان، والشابات والشبان في كل سياقات التعليم.

ُقم بتأمني الدعم النفس-إجتماعي للمعلمني )وليس فقط للمتعلمني(. من املمكن  • 
أن يؤدي هذا إلى تقليل التصرفات السلبية والهّدامة التي تزيد من إمكانية حصول 

عنف مبني على اجلنس.

حاول أن تضمن أن هناك معلمات أو مساعدات للصفوف في املساحة التعلمّية. من  • 
الضروري اإلنتباه إلى أن املعلمات أو املساعدات قد يصبحن أنفسهن عرضًة للخطر. 

إن التطرق لديناميات اجلندر في املدرسة التي قد جتعل العنف املبني على اجلنس 
مقبوالً يجب أن يكون جزءاً من إستراتيجية التفادي.

قم بتطوير قواعد سلوك للمعلمني وسائر العاملني في التعليم )أنظر املقطع في  • 
األسفل، صفحة 58(.

في البيئة التعلمّية املادية

ُقم • بإشراك إدارة املدرسة، وجلان تعليم اجملتمع، وجمعيات األهل واملعلمني، 
واملعلمني والتالميذ في نشاط مسح لضمان أن كل األماكن في منطقة 

التعّلم آمنة لكل التالميذ وأنه ليس هناك أماكن ال ميكن الذهاب إليها حيث 
قد يشعر املتعلمون أنهم مهددون أو خائفون.
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ُقم • بإشراك التالميذ واألهل أو أعضاء آخرين من اجملتمع في إزالة األجمة أو 
الشجيرات التي قد جتعل بعض الطرقات حول املدرسة غير آمنة. قم بضمان 
أن مرافق الصرف الصحي موضوعة بشكل إستراتيجي ومضاءة بشكل جيد 
وفيها أبواب تقفل من الداخل لكي يتمكن التالميذ من إستخدامها من دون 

التعرض خلطر االعتداء.

ُقم • بالتعاون مع اآلخرين، مثالً أصحاب املتاجر احمللية أو عّمال النقل للمساعدة 
في ضمان سالمة املتعلمني في رحلتهم من وإلى املدرسة. عند احلاجة، ُقم 

بالعمل مع املسؤولني احملليني لضمان أن نقاط التفتيش العسكرية أو مواقع 
اجليش بعيدة عن املدرسة.

وضع اجلندر قيد التنفيذ في ليبيريا 6 .

اإلستجابة للعنف املبني على اجلنس عبر برنامج تعليم

يقوم اجمللس النروجي لالجئني في ليبيريا، وعبر حزمة تعليم الشباب، باإلستجابة 
حلاجات التعليم والتدريب للمراهقني والشباب الذين لم يحصلوا على التعليم 
األساسي أو التدريب، والذين حصلوا على القليل منه. في مراكز حزمة تعليم 

الشباب، يقوم اجمللس النروجي لالجئني بضمان بيئة تعّلم حمائية مع تركيز خاص 
على العنف املبني على اجلنس والتحرش اجلنسي. يتم إشراك عدد متساوي من 

الفتيات والفتيان املتعلمني ويتم مراعاة التساوي بني املعلمني الذكور واإلناث ويقوم 
جميعهم بالتوقيع على قواعد السلوك ويتم تدريبهم على تفادي اإلستغالل 

واإلنتهاك اجلنسي. كذلك يتم تدريب الشباب اخملتارين لكي يصبحوا نقاط إتصال 
للعنف املبني على اجلنس.

يستخدم تدريب اجلندر مقاربة تشاركية ويؤدي إلى تطوير خطة عمل لتفادي 
ولإلستجابة للعنف املبني على اجلنس في املراكز واجملتمع. لدى املراكز نظام إحالة 
وتقرير عن حاالت العنف املبني على اجلنس. يُنَظر إلى الشباب واملعلمني واملدربني 

كعوامل للتغيير في اجملتمع. إنهم يرتدون سواراً مطاطياً كتب عليه »أوقفوا 
اإلنتهاك واإلستغالل اجلنسي« إلظهار أنهم نقاط إتصال.



41

يجب علينا أن نستجيب بشكل مالئم لإلدعاءات حول العنف املبني على اجلنس، مبا في 
ذلك اإلنتهاك واإلستغالل اجلنسي، سواء حصلت تلك احلاالت في بيئة التعّلم أو في 

اجملتمع. يجب على قواعد السلوك )أنظر صفحة 58( أن حتدد اخلطوات التي يجب إتباعها 
عندما حتصل شكاوى على املعلمني أو سائر العاملني في التعليم. يجب على ممارسي 
التعليم أن يجدوا طرقاً جديدة لتنسيق اإلحاالت وضمان أن املتعلمني سوف يحصلون 

على إستجابة مراعية للجنسني. ال يعني هذا أنه يجب علينا العمل على حاالت فردية 
بل أنه علينا ضمان حصول املناجني على الدعم املالئم.

من الضروري تدريب املعلمني وسائر العاملني في التعليم على كيفية اإلستجابة 
للمتضررين األطفال والشباب من جراء العنف املبني على اجلنس. بعض اإلستراتيجيات 

الهادفة لإلستجابة للعنف املبني على اجلنس في التعليم ومن خالله تشمل:

التصرف بطريق هادئة، متعاطفة، ومن دون إطالق أحكام. في بعض السياقات يكون  • 
من الشائع اإلنتقام للمتضررين من العنف املبني على اجلنس. قم بطمأنة املتعلم بأن 

البوح باملشكلة هو الشيء الواجب فعله وأنك تصدق ما حصل له

إجلس على مستوى النظر، حافظ على اتصال بالنظر وقم بطمأنة الطفل أو الشاب  • 
بأنه/بأنها ليس/ليست متورط/ة في أية مشكلة

إذا استدعى األمر، ُقم بتأمني مساعدة طبية مالئمة وحّساسة في أسرع وقت ممكن • 

ناقش مختلف اخليارات املوجودة لإلحالة – واملساعدة الطبية، القانونية، والنفس  • 
إجتماعية املمكن تقدميها أيضاً.

ساعد في القيام بإحاالت وعّرف املتعلم على اخلدمات اخملتلفة املوجودة • 

أنظر الصفحة 45 في األسفل ملزيد من اإلرشاد حول إدارة اإلحاالت للعنف املبني على 
اجلنس وخدمات الدعم األخرى. إال أنه في بعض السياقات، قد ال يكون هناك هيكل أو 

نظام للتقرير عن حاالت العنف املبني على اجلنس. إال أن العاملني في التعليم املتفهمني 
واملتعاطفني واجلاهزين لإلستماع من دون إطالق أحكام قد يحدثوا تغييراً كبيراً. إن وجود 
راشد موثوق يتيح للمتعلم أن يلجأ إليه لطلب نصيحة ودعم، أمر يساهم في سالمة 

مشاعره ويقلل خطر حصول إستغالل إضافي.
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الترويج للحالة النفس-إجتماعية اجليدة
إن التعليم هو مداخلة نفس-إجتماعية أساسية تؤمن أنشطة آمنة ومستقرة 

للمتعلمني، وتؤمن كذلك حّساً بالروتني، والكرامة، واألمل للمستقبل. يشكل إنقطاع 
التعليم للعديد من األطفال والشباب واألهل سبباً رئيسياً للضغط النفسي.

ميكن للتعليم أن يؤمن الدعم النفس-إجتماعي بطريقتني مختلفتني: عبر تأمني فرص 
التعّلم اجليدة املرتكزة على املتعلم يومياً، وعبر مداخالت وأنشطة نفس-إجتماعية 

محددة. ال يعني هذا – وال يجب أن يعني – أنه على املعلمني أن يصبحوا مستشارين أو 
علماء نفس، بل أن هناك بعض املهارات احملددة واخلطوات التي بإمكانها أن تساعد املربني 
في مساعدة املتعلمني في التأقلم مع السياق احملدد لألزمة. إن إحدى أبرز اإلعتبارات التي 

يجب على املمارسني مراعاتها هي أنه بإمكان كل مداخلة أن تؤثر على احلالة النفس-
إجتماعية اجليدة للجماعة املتأثرة بطريقة إيجابية أو سلبية.

يجب على ديناميات اجلندر في السياق احملدد أن تساعد في حتقيق الدعم النفس-
إجتماعي املقدم عبر التعليم. يجب معرفة كيف ميكن للنساء والفتيات والفتيان 

والرجال أن يتأقلموا مع األزمة وحتديد نوع الدعم املناسب حلاجاتهم اخملتلفة. باإلستناد 
إلى املمارسات الثقافية واإلجتماعية، قد تشمل بعض اإلستراتيجيات:

بة • هو أمر هام في الدعم  ضمان أن بيئة التعّلم آمنة وممكن التنبؤ بها ومرحِّ
النفس-إجتماعي الذي يقدمه التعليم. كما مت مناقشته في هذا الدليل، فإن حتديد 
ب وما تعنيه هذه السمات خملتلف املتعلمني هو أمر  ما هو آمن وممكن التنبؤ به ومرحِّ

هام.

إن السماح للمتعلمني بإظهار مشاعرهم • في بيئة آمنة والبدء بفهم ما حصل أو 
إعطاءه قيمة ميكن أن يكون أمراً مفيداً من الناحية النفس-إجتماعية. إستناداً إلى 
الطباع احمللية، قد يشعر الفتيان والفتيات بأنهم غير قادرين أو غير راغبني مبناقشة 
مشاعرهم في سياق مختلط. إن وضع معلمني ذكور أو إناث للعمل مع مجموعات 

من نفس اجلنس قد يكون أمراً مالئماً.

ميكن لألنشطة الترفيهية • مثل املسرحيات، الرياضة، األلعاب، الغناء، والرقص أن 
تساعد في احلد من عوارض الضغط النفسي. يجب على هذه األنشطة أن تكون 

مراعية للجندر، ما يتيح للمتعلمني الذكور واإلناث، سواًء كانوا سوياً أو منفصلني، 
أن يقوموا بأنشطة مألوفة، مطمئنة ومرحة. للمعلمني وسائر العاملني في التعليم، 

مثل رؤساء املدرسني أو املدراء حاجات للدعم النفس-إجتماعي. إن وضع أنظمة 
متجاوبة مع اجلندر قيد التنفيذ هو أمر ضروري لهم أيضاً. إن خلق وقت ومكان
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جملموعات نقاش املعلمني أمر يساعد في تقوية احلالة النفس-إجتماعية للمعلمني 
ويؤمن كذلك فرصاً للنقاش حول األنشطة النفس-إجتماعية التعليمية والقضايا 

املتعلقة بحالة الطوارئ التي تُطرح في الصفوف. كما هو احلال مع املتعلمني، يجب على 
هذه األنظمة وهذا الدعم أن يكونوا مراعني للجنسني ومالئمني للسياق احمللي.

2. 3. املرافق واخلدمات
يجب تصميم مرافق التعليم مع املراعاة اجليدة ملن يستخدم مساحة التعليم وكيف 

يقوم بذلك. يجب على املساحات أن تكون مالئمة لإلعتبارات اجلنسية، العمرية، 
اجلسدية، والثقافية لكل املستخدمني.

في سياقات األزمات، قد يتم تدمير املدارس واملرافق التعليمية األخرى, وقد يحصل 
التعّلم في مساحات مؤقتة. ميكن لهذا أن يؤثر بشكل مختلف على املتعلمني الذكور 

واإلناث ويجب بذل اجلهود لضمان عدم وجود أي شخص مهمش أو غير قادر على احلصول 
على التعليم بسبب نقص في املرافق املالئمة.

في حالة الطوارئ، ميكن ملساحات التعليم أن تدعم إمكانية احلصول على خدمات 
أساسية وتشكل صلة بالقطاعات األخرى. يجب على ممارسي التعليم أن يعملوا مع 

زمالء في مختلف القطاعات لضمان توافر املؤن الالزمة وخدمات اإلحالة.

بالرغم من أن سياقات األزمات قد تلحق ضرراً بإمكانية الوصول إلى املرافق اجليدة 
وإمكانية احلصول على اخلدمات اجليدة من قبل املتعلمني، إال أن هذه الظروف بإمكانها أن 
تؤمن فرصاً إلعادة البناء بشكل أفضل بحيث تصبح مساحات التعّلم واخلدمات املرافقة 

أكثر جتاوباً مع اجلندر وأحسن لكل املتعلمني.

املرافق املتجاوبة مع اجلندر
يجب على املباني املادية املستخدمة ملواقع التعّلم، سواء كانت دائمة أو مؤقتة، أن تكون 

مالئمة للحالة وأن حتتوي على مساحات مناسبة للصفوف واإلدارة والترفيه ومرافق 
الصرف الصحي.

كما هو احلال مع كل املداخالت، من الضروري إستشارة املتعلمني، األهل، املعلمني، وسائر 
أعضاء اجملتمع. ميكن للفتيات والفتيان أن يعبروا عن حاجاتهم املتعلقة بالصرف الصحي 

ومن املمكن إشراكهم في التخطيط للمساحات التعلمّية. إن التنسيق مع زمالء في 
القطاعات/اجملموعات األخرى، مثل قطاع املآوي، املياه والصرف الصحي، وقطاع تنسيق 

اخمليمات وإدارة اخمليمات سيكون أمراً ضرورياً أيضاً.
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املوقع
يجب إختيار املوقع بدقة. إن إعادة بناء املباني املادية في مكانها السابق قد تضع 

املتعلمني وفريق التعليم في خطر الكوارث الطبيعية، وقد تقوم بالتالي بإستكمال 
التمييز نحو مجموعات محددة بسبب املسافة أو عوامل أخرى.

إن وضع مساحات التعليم بجانب منازل املتعلمني أمر مفيد للفتيان والفتيات. يجب 
على مساحات التعليم أن تكون بعيدة قدر املستطاع عن األخطار احملتملة مثل مراكز 

اجلنود واملناطق التي حتتوي على ألغام أو أجمة كثيفة.

مرافق الصرف الصحي
يجب على مرافق الصرف الصحي أن تقدم للمتعلمني ولفريق العمل اخلصوصية 

والكرامة واألمان. يجب على أبواب املراحيض أن تقفل من الداخل. من أجل تفادي أي 
حترش أو استغالل، يجب وجود مراحيض منفصلة للفتيان/الرجال، وللفتيات/النساء في 

أماكن آمنة، جيدة اإلضاءة، مناسبة، وسهلة الوصول.

تشير توجيهات مشروع إسفير حول مراحيض املدارس إلى أن النسبة املقبولة هي 
مرحاض واحد لكل 30 فتاة ومرحاض واحد لكل 60 فتى. إذا لم يكن باإلمكان تأمني 

مراحيض منفصلة من البداية، يجب إتخاذ تدابير لتفادي إستخدام الفتيات والفتيان 
للمراحيض في الوقت نفسه. إذا لم تكن املراحيض موجودة ضمن موقع التعّلم، ميكن 

حتديد مرافق مجاورة ومراقبة إستخدام األطفال لها.

يجب على بيئات التعّلم أن حتتوي على مصدر للمياه اآلمنة ويجب توفير الصابون. يجب 
إتباع ممارسات النظافة الشخصية، مثل غسل اليدين والوجه، كأنشطة يومية. تشير 

توجيهات مشروع إسفير إلى أن احلد األدنى من املياه في املدارس هي 3 ليترات لكل تلميذ 
يومياً للشرب وغسل اليدين.

املستلزمات الصحية
قد ال تتمكن الفتيات والنساء املتأثرات باألزمة من احلصول أو من حتمل تكاليف تأمني 

فوط صحية أو مستلزمات أخرى، أو أي أقمشة مالئمة أو صابون لكي يتمكنوا من 
املشاركة بفعالية في األنشطة التعلمّية خالل فترة احليض. غالباً ما يضطر املتعلمون 

واملعلمون من اإلنقطاع عن املدرسة كل شهر نتيجة لتلك احلالة.
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يجب تأمني املستلزمات الصحية للفتيات والنساء اللواتي قد ينقطعن عن املدرسة 
بسبب عدم توفرها. يجب بذل اجلهود لضمان إستدامة مثل تلك املستلزمات: مثالً، عبر 

تعليم الفتيات كيف يصنعون مستلزماتهم من املواد املتوفرة محليّا.

ميكن تشجيع مجموعات النساء، ونوادي األمهات، أو أي مجموعات أخرى في اجملتمع 
على تأمني فوط صحية مصنوعة في املنزل لتالمذة املدارس اللواتي بحاجة. في بعض 

السياقات قد تصبح هذه املشاريع مناذج ناجحة لألعمال املدرة للدخل.

وضع اجلندر قيد التنفيذ في أثيوبيا 7 .

تأمني احلاجات الصحية احلمائية

في مخيم لالجئني في واالنهبي، قامت منظمة اإلغاثة الدولية بالبدء ببرنامج 
تعليمي لالجئني. أظهر التقييم أن نسبة إرتياد الفتيات للمدرسة كانت منخفضة 

جداً وأن التسرب املدرسي شائع جداً. ألقت جلسات النقاش املركز مع التلميذات 
الضوء على نقص في املواد املستخدمة خالل فترة احليض كأحد أبرز األسباب.

عملت منظمة اإلغاثة الدولية مع مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني وشركاء 
آخرين خللق فرص ملوارد الرزق للنساء احملليات اللواتي بدأن خياطة فوط صحية ومت 
توزيعها على التلميذات املراهقات. قامت مجموعة صغيرة من النساء والفتيات 

بإختبار املنتج في البداية وقدمن املالحظات والتعليقات لتحسني التصميم. بعد 
ذلك، وبعد تدريب مهني حول إنتاج الصابون، متت إضافة ألواح الصابون إلى الفوط 

الصحية. لقد شّجع توزيع هذه املستلزمات على زيادة نسبة احلضور املدرسي 
وحافظ على الفتيات والشابات فيها.

إمكانية احلصول على اخلدمات وإدارة اإلحاالت
ميكن للمعلمني وسائر العاملني في التعليم أن يستخدموا اإلحاالت إلى اخلدمات احمللية 

للدعم وللترويج لصحة املتعلمني اجليدة اجلسدية، النفس-إجتماعية، والعاطفية. يجب 
تدريبهم ليتمكنوا من التعّرف على عالمات عدم اإلرتياح اجلسدي أو النفس-إجتماعي 

عند الفتيات والفتيان، باإلضافة إلى مخاوف احلماية األخرى، مثل األطفال الذين تفرقوا 
عن عائالتهم.
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لضمان أن أنظمة اإلحالة تعمل بفعالية، يجب تأسيس روابط رسمية مع اخلدمات 
اخلارجية. قد تشمل اخلدمات: اإلستشارة، اخلدمات القانونية والنفس-إجتماعية للناجني 

من العنف املبني على اجلنس، واخلدمات اإلجتماعية حلاالت اإلستغالل املشتبه بها أو 
حاالت اإلهمال. قد يحتاج الفتيان والفتيات الذين كانوا مرتبطني بقوات ومجموعات 

مسلحة إلى املساعدة في تتبع أثر عائلتهم وإعادة لم الشمل.

بعض اخلطوات التي ميكن ملمارسي التعليم إتباعها:

حتديد آليات اإلحالة املوجودة وأي برامج وطنية سابقة )مثل اخلدمات اإلجتماعية،  • 
الشرطة، الصحة( وقدرتها على إدارة اإلحاالت. فيما يتعلق بحاالت العنف املبني على 

اجلنس، كن على علم أنه في بعض السياقات، قد تؤدي اإلدعاءات باإلستغالل إلى 
اإلعتقال التعسفي للناجني، وإلى فحوصات إجبارية لغشاء البكارة وكشف طبي 

ألدلة حول النشاط اجلنسي.

قم بسؤال مجموعة/قطاعات احلماية والصحة أو السلطات املناسبة عن كيف  • 
سيتم إدارة اإلحاالت. قم بتحديد من سينسق اإلحاالت. قم مبسح لإلجراءات 

واإلرشادات واملساعدات والدعم للمتعلمني واخلدمات األخرى املتوفرة.

قم بتحديد خدمات العناية الصحية والدعم النفس-إجتماعي والدعم القانوني  • 
املتجاوبة مع اجلندر املوجودة محلياً عبر املنظمات غير احلكومية احمللية والدولية، 

واملراكز الصحية واملنظمات املرتكزة على اجملتمع، إلخ.

قم بضمان أن اجملتمعات وكل العاملني في التعليم يدركون اإلرشادات للتبليغ عن  • 
حاالت/أفراد حيث يكون هناك حاجة للدعم.

حاول حتديد فريق يشمل معلم ومعلمة ذوي خبرة مناسبة ليكونوا نقاط إتصال إلدارة  • 
اإلحاالت.
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3.  إستراتيجيات إلعداد عمليات التدريس 
والتعّلم املتجاوبة مع اجلندر

3. 1. املنهج
ببساطة، املنهج هو خطة عمل تساعد املتعلمني على حتسني معرفتهم ومهاراتهم. 

تؤدي األزمة إلى تغيير بيئة التعليم وبالتالي تغيير املعرفة واملهارات التي يحتاجها 
املتعلمون. إن تعليم مواضيع جديدة منقذة للحياة وأخرى محافظة عليها أصبح أمراً 
طارئاً وهناك حاجة لطرق جديدة للتعليم التي ترّوج للمساواة بني اجلنسني. يجب على 

محتوى التعليم اجلديد أو املنّقح، سواء كان في التعليم الرسمي أو غير الرسمي، أن 
يساعد املتعلمني في اإلستجابة للظروف املتغيرة والتكيف معها واملشاركة الفعالة 

في تعافي مجتمعاتهم.

إن تنقيح وتطوير منهج التعليم الرسمي هو من مسؤولية احلكومة الوطنية. يجب 
على وزارات التعليم أن تضع أهداف تعليم مع الوزارات األخرى واألطراف املعنية؛ يتم 

تطوير املنهج وأدوات التعّلم املرافقة من أجل حتقيق تلك األهداف. بالرغم من أن األزمة 
قد تكون قوضت وبشكل كبير قدرة احلكومة على اإلستجابة، إال أنه يجب علينا خلق 
اإلجماع وتقدمي الدعم ملراجعة وتطوير املنهج املتجاوب مع اجلندر مع سلطات التعليم 

املناسبة واجملتمع. بهذه الطريقة، ميكن أن تصبح سياقات األزمات فرصاً لتمتني محتوى 
التدريس والتعّلم التي ترّوج للمساواة بني اجلنسني على املدى الطويل. أحد التدابير 

املؤقتة قد يكون تنفيذ تغييرات عملية صغيرة في محتوى املنهج على املستوى احمللي 
كإستجابة فورية حلاجات األزمة، مع البدء بتطوير إصالح إستراتيجي للمنهج على املدى 

الطويل.

ميكن احلصول على إرشادات إضافية حول عناصر نطاق التدريس والتعّلم في »املالحظات 
اإلرشادية حول التدريس والتعّلم من اآليني« واملذكورة كمرجع في قسم املوارد صفحة 

.71

أخذ محتوى املنهج بعني اإلعتبار من خالل »منظار اجلندر«
مثل سائر القطاعات التي تُعنى بتأمني التعليم، فإن حتليل املنهج، قبل، خالل، وبعد 
األزمة يجب أن يأخذ بعني اإلعتبار ديناميات اجلندر. إن إشراك مجموعة من األطراف 

املعنية األساسية ذات تنّوع جندري في حتليل ومراجعة املنهج هو أمر هام.
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في سياقات األزمات، يجب حتديد محتوى املنهج استناداً إلى حاجات التالميذ الذكور 
واإلناث، لضمان أن التعّلم مالئم ومناسب. ميكن تقسيم كل محتوى املنهج وفقاً 

للجندر، لكننا نقدم هنا بعض األمثلة عن احملتوى الذي ميكن أن يكون له تأثير خاص على 
ديناميات اجلندر.

تعليم حقوق اإلنسان
يجب على محتوى املنهج أن يرّوج ملبادئ املساواة بني اجلنسني والالعنف مع التركيز 

على حقوق اإلنسان وبشكل خاص على حاجات الفتيان والفتيات احملددة واملتساوية، مع 
اإلشارة إلى إتفاقية حقوق الطفل، وإتفاقية إزالة التمييز ضد النساء.

تعليم السالم
ميكن ملناهج بناء السالم وحل النزاع أن تكون هامة خاصة في حاالت النزاعات وميكنها أن 
تقّدم وسائل لتحدي املعايير الثقافية حول أدوار اجلندر التي قد تظهر الذكورية كعدائية 

واألنوثة كسلبية.

تعليم مهارات احلياة والتربية الصحية واجلنسية واإلجنابية
إن التعليم الذي يشرك الشباب في نقاشات حول احلياة اجلنسية، اإلجناب، العالقات 

وقضايا اجلندر بإمكانه أن يرّوج إلى سلوك أسلم، ويولد حاجة إلى خدمات ويرّوج 
للمساواة بني اجلنسني. خالل حاالت الطوارئ يكون تعليم مهارات احلياة أساسياً مبا أن 
العائالت والشبكات اإلجتماعية تتفرق وتتقوض، مما يترك األطفال واملراهقني مع قليل 

من املعلومات حول الصحة اجلنسية واألجنابية أو دون أي معلومات على اإلطالق. إن 
مقاربة مهارات احلياة تشمل املهارات اإلجتماعية، التفكير النقدي، ومهارات التفاوض. 

أّما فيما يتعلق بالصحة اجلنسية واإلجنابية، فاملواضيع قد تشمل:

اجلهاز التناسلي • 

الغذاء • 

النظافة الشخصية • 

فوائد تأجيل الزواج واحلمل • 

وسائل منع احلمل • 

احلياة اجلنسية والسلوك اجلنسي السليم • 
تفادي وعالج فيروس نقص املناعة املكتسبة واألمراض األخرى املنقولة جنسياً • 

اإلعتناء باألشخاص املصابني بفيروس نقص املناعة املكتسبة واإليدز ودعمهم • 

التطرق إلى التحرش اجلنسي والعنف • 
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جتنب اإلصابة باألمراض والوفيات بني األمهات • 

 • تعاطي اخملدرات

يجب على التعليم املناسب للفئة العمرية واملراعي للجندر أن يساعد األطفال 
واملراهقني على فهم التغيرات اجلنسية كنواحي إيجابية وطبيعية لنموهم. إاّل أن هذا 
احملتوى قد يكون حّساساً ومن الضروري وجود وعي حول الثقافة احمللية واملعتقدات أثناء 

النظر إلى كيفية إدخال هذه املواضيع. إن العمل مع جلان تعليم اجملتمع واجملموعات 
األخرى املرتكزة على اجملتمع قد يكون أمراً جيداً. وكذك فإن تأمني الدعم من السلطات 

مثل وزارة الصحة قد يكون فّعاالً.

وضع اجلندر قيد التنفيذ في بنغالدش 8 .

التربية الصحية

تنمو الصفوف في بنغالدش في مساواة بني اجلنسني نتيجة ملقاربة طفل إلى طفل 
في التربية الصحية. يقوم مشروع العمل الصحي املدرسي مبناصرة املشاركة 

املباشرة للتالميذ في الترويج للصحة في عائالتهم ومجتمعاتهم وقد انتشر حتى 
اآلن إلى أكثر من 700 مدرسة. يتم هيكلة الدروس بإستخدام تسلسل معنّي يرّوج 

لفهم املوضوع، وإكتشاف املزيد، ومناقشة وجمع اإلكتشافات باإلجماع في الصف، 
وتقرير اخلطوات الواجب إتباعها، والذهاب إلى املدرسة واجملتمع، وفي نهاية املطاف 

تقييم عملهم لتحسني املمارسات. مُتنح املدرسة خيار حتديد أولويات الصحة.

رّحب األهالي بهذا املشروع وطلبوا إدخال التربية اجلنسية في املنهج ألنهم وجدوا 
أنه من الصعب مناقشة هذا املوضوع في املنزل. إال أنه كان هناك صعوبة في إقناع 

املعلمني باإلستجابة لهذا الطلب. مت القيام مبناصرة إضافية مع األهل واملعلمني 
حول أهمية إدخال التربية اجلنسية في املنهج.

التدريب املهني أو التدريب على املهارات
سواء كانت بسبب السياسات غير املالئمة، أو بسبب خيار شخصي، غالباً ما يكون 

هناك قرارات جندرية حول نوع املهارات التي يجب على املتعلمني الذكور أو اإلناث 
إختيارها عندما يشاركون في تدريب مهني أو تدريب على املهارات. مييل الشباب الذكور 

إلى إختيار برامج في النجارة، بناء اآلجر، أو ميكانيك السيارات، فيما تقوم الفتيات 
بإختيار مهارات مثل اخلياطة أو الطبخ.
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غالباً ما ينتج هذا عن الصور النمطية بني اجلنسني السائدة في اجملتمع ويؤدي إلى 
تدعيم املرتبات اإلجتماعية غير املتساوية والدخل بني اجلنسني. غالباً ما يتلقى الذكور 

تدريباً في مهن تدر دخالً عالياً. يجب على ممارسي التعليم أن يتأكدوا من وجود إرشاد 
مهني يتحدى اإلنحياز اجلنسي ويركز على قدرات كل فرد متدرب. يجب أن يرتكز ذلك 
اإلرشاد أيضاً على حتليل السوق وفهم الطلب للخدمات واملنتجات املناسبة للسياق.

مواد التدريس والتعّلم
باإلضافة إلى حتليل املنهج، يجب فحص محتوى الكتب املدرسية ومواد التدريس األخرى. 
غالباً ما ال نالحظ التمييز اجلنسي والثقافي الذي تخبأه نصوص وصور التدريس والتعّلم 

ألننا اعتدنا عليها. ميكن مراجعة مواد التدريس والتعّلم عبر طرح أسئلة مثل:

كم يبلغ عدد املرات التي تظهر فيها شخصيات ذكورية وأنثوية؟ مثالً، هل يحتوي  • 
كتاب الرياضيات على صور وأسماء لفتيان فقط؟

كيف يتم إظهار الشخصيات الذكورية واألنثوية؟ مثالً، هل تظهر الفتاة وهي تقوم  • 
بأعمال املنزل؟

كيف يتم إظهار العالقات بني الذكور واإلناث؟ مثالً، هل تظهر األم بأنها تخبر أطفالها  • 
دائماً مبا يجب فعله؟ هل يظهر األب بأنه يؤدب أطفاله؟

ما هي الصفات املستخدمة لوصف الشخصيات الذكورية واألنثوية؟ مثالً، هل يتم  • 
وصف اإلناث بأنهن قويات؟ هل يتم وصف الذكور بأنهم عاطفيون؟

يجب أن منضي قدماً بإستخدام مواد التعليم والنصوص التي تظهر الفتيان والفتيات، 
والنساء والرجال في مختلف األدوار التي ترّوج للمساواة )مثالً، فتيان يطبخون، نساء 

تقّدن السيارات، إلخ.( وتضمن أن اللغة والصور ال تدعم أمناط اجلندر.

حتى لو لم يكن باإلمكان تطوير مواد تعليم مراعية للجنسني، من املمكن القيام 
بتدريس متجاوب مع اجلندر. إذا مت تدريب املعلمني بطريقة جتعلهم ينتبهون ألمناط اجلندر 
في الكتب املدرسية مثالً، ميكن إستخدام مواد للتأثير اإليجابي، والتي تؤدي إلى األسئلة 

املفتوحة حول احملتوى وتشجع التفكير النقدي من ناحية قضايا اجلندر.
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3. 2. التدريب، التطور املهني، والدعم
يجب على اإلستجابة التعليمية في حالة الطوارئ أن تشمل وقتاً محدداً وموارداً لدعم 

وتدريب املعلمني وسائر العاملني في التعليم. كلما كان باإلمكان، على سلطات التعليم 
أن تتولى القيادة في تصميم وتنفيذ أنشطة تدريب رسمية وغير رسمية للمعلمني. 
عندما ال تتمكن سلطات التعليم من قيادة هذه العملية، ميكن لقطاع مشترك بني 

الوكاالت أو مجموعة عمل أن يقدموا اإلرشاد والتنسيق. يجب على خطط التدريب أن 
تشمل خدمات تدريب أثناء اخلدمة و، عند احلاجة، إعادة تنشيط معاهد تدريب املعلمني 
ومرافق التعليم اجلامعي. يجب على عملية تدريب املعلمني واحملتوى أن يكونا متجاوبني 

مع اجلندر. يجب على التدريب قبل وأثناء اخلدمة أن يشجع املعلمني الذكور واإلناث 
واملدراء على دعم التعليم املتجاوب مع اجلندر.

محتوى تدريب املعلم
إن الدورات ملرة واحدة حول اجلندر في تدريب املعلمني أو إستجابات التعليم في حاالت 
الطوارئ هي غير مثالية ويجب تفاديها، لكنها أفضل من ال شيء. بدالً من ذلك، يجب 

تعميم قضايا اجلندر في مواد تدريب املعلم. فيما يلي بعض محتويات تدريب املعلم مع 
اإلشارة إلى أمثلة لقضايا اجلندر للتعميم في أقسام أخرى من هذا الدليل:

املعرفة األساسية، مثل القراءة والكتابة، ومهارات احلساب ومهارات احلياة املناسبة  • 
للسياق – أنظر الصفحة 48.

التربية وطرائق التعليم، مبا في ذلك اإلنضباط اإليجابي وإدارة الصف، مقاربات  • 
املشاركة وعمليات التعّلم املراعية للجندر – أنظر الصفحة 52.

قواعد سلوك للمعلمني وسائر العاملني في التعليم، مبا في ذلك إدانة العنف املبني  • 
على اجلنس ضد املتعلمني وآليات التقرير واإلحالة املناسبة – أنظر صفحة 58.

النمو والدعم النفس-إجتماعي، ويشمل ذلك حاجات املتعلمني واملعلمني وتوافر  • 
اخلدمات احمللية وأنظمة اإلحالة – أنظر الصفحات 42 و45.

مبادئ ووجهات نظر حقوق اإلنسان والقانون اإلنساني، لفهم معناها ونواياها وصلتها  • 
املباشرة وغير املباشرة بحاجات املتعلمني ومسؤوليات املتعلمني واملعلمني واجملتمعات 

وسلطات التعليم – أنظر الصفحات 48 و61.
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عمليات تدريب املعلمني
على ممارسي التعليم وسلطات التعليم الوطنية أن يقوموا سوياً بتقييم وعي املعلمني 
لقضايا اجلندر كجزء من تقييمات احلاجات األوسع التي تستهدف تدريب املعلمني. عند 

التخطيط لعمليات تدريب التعليم، يجب شمل القضايا التالية:

كما هو من الضروري وجود توازن بني املعلمني الذكور واإلناث، يجب أن يوجد توازن بني  • 
مدربي املعلمني.

يجب أن يحصل عدد متساٍو من املعلمني الذكور واإلناث على التدريب. إذا لم يحصل  • 
ذلك، قد يساعد نظام حصص في الترويج للمساواة بني اجلنسني.

ميكن أخذ بعني اإلعتبار معايير إختيار وإجراءات مفتوحة وشّفافة بإستخدام جلنة  • 
إختيار ذات توازن جنسي للحصول على فرص التعليم. ميكن سؤال املرشحني للتدريب 

عن كيف سيستخدمون معرفتهم اجلديد لتطوير تعليم مراعي للجندر و/أو لترويج 
املساواة بني اجلنسني.

تأكد من أن تدريب تطوير فريق العمل للمناصب العليا )مثالً برنامج التدريب السريع(  • 
سيساعد في التطرق إلى إنعدام املساواة في فريق العمل على املستوى العالي.

يجب علينا التأكد من أن الدعم والتطوير املوجه للنساء لن يتم فهمه بأنه »مشاكل 
نسائية« أو »إمتيازات للنساء«. ميكن ملقاربة تشمل الرجال كشركاء متساوين أن تبني 

اإلحترام والدعم خلبرات النساء وملوقعهن.

3. 3. عمليات التدريس والتعّلم
إن كيفية إيصال احملتوى هو أمر بنفس أهمية احملتوى إذا كنا نريد جتربة تعلمّية ناجحة 
وإذا أردنا إشراك التالميذ بشكل كامل في تعّلمهم. من الضروري أوالً التشديد على أن 

التعليم املراعي للجنسني هو في الوقت نفسه تعليم ذو نوعية جيدة. إن التغييرات 
التي نقوم بها في التعليم لتأمني حاجات الفتيات والفتيان والشابات والشباب بشكل 
أفضل غالباً ما تكون هي نفسها، أو شديدة الشبه، بالتغييرات التي يجب أن نقوم بها 

لضمان أن اجلميع يحصل على تعليم أكثر جودة. مهما تكن التغييرات التي ميكن أن 
يقوم بها املعلمون للترويج للمساواة بني اجلنسني في التعليم ومن خالله سوف تقوم، 

بطبيعة احلال، بتحسني نوعية التعليم باإلجمال.
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ميكن شرح بعض مقاربات التعليم األساسية للمعلمني التي ميكنها تعزيز التعّلم 
التشاركي والشمولي واملراعي للجندر:

ميكن أن يفهم املعلمون أي أمناط جندر في الكتب املدرسية وفي مواد التعّلم، وأن  • 
يستخدموا ذلك بشكل إيجابي في التعليم املراعي للجندر، وفي طرح األسئلة 
بشكل مفتوح حول املواد وتشجيع التفكير النقدي فيما يتعلق بقضايا اجلندر.

ميكن تعديل إستراتيجيات التعليم لتعطي الفتيات والفتيان مساحة متساوية  • 
للمشاركة في النقاشات واألنشطة. ميكن للمعلمني مالحظة ما إذا كانت الفتيات أو 
الفتيان يسيطرون في الصف وإتخاذ خطوات لتشجيع املساهمات املتساوية. عندما 

يكون األمر مناسباً ثقافياً، قد يكون من املفيد تغيير ترتيبات اجللوس كي ال يكون 
هناك مجموعات من الفتيات أو الفتيان يجلسون بجانب بعضهم ويسيطرن على 
باقي املتعلمني. قد يكون إختيار مساحات تعلمّية للجنس الواحد خياراً جيداً في 

بعض السياقات.

ميكن أن يستخدم املعلمني التجارب اخملتلفة للفتيات والفتيان كنقطة بداية  • 
لتصميم أنشطة وتعليم أشياء جديدة. مثالً، لبدء نقاشات حول كيف يتم جندرة 

خبرات احلياة وكيف ميكن للفتيات والفتيان أن يالحظوا عندما يصبح الفرق متييزاً.

تؤثر مقاربات التعليم والطرائق املستخدمة على ثقة التالميذ بأنفسهم وعلى  • 
تقديرهم لذاتهم. يجب أن يعي املعلمون أن املتعلمني اإلناث والذكور قد يتطلبوا املزيد 

من الطمأنة لكي يشعروا بالراحة.

يجب تشجيع املعلمني واملتعلمني على إستعمال لغة مراعية للجنسني وغير عنيفة  • 
وغير مسيئة، وتفادي النكات واملصطلحات التي تقلل من شأن أٍي من اجلنسني.

يجب تشجيع املعلمني ليدركوا عدد األسئلة املطروحة واجملاوب عليها من قبل  • 
املتعلمني الذكور أو اإلناث وكمية اإلهتمام التي يتم إيالءها إلى مختلف التالميذ في 

الصف.

يجب على املعلمني أن يتأكدوا من أن األدوار املنزلية، والتطوعية واجملتمعية )مثالً،  • 
تنظيف األماكن العامة، مساعدة األطفال الصغار وتيسير األعمال اليومية 

للمعلمني( يتم توزيعها بشكل متساٍو بني الفتيات والفتيان.
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3. 4. تقييم نتائج التعّلم
يشكل تقييم نتائج التعليم قياس تقدم املتعلم مقابل أهداف التعّلم احملددة. إنه يرّوج 

للمساءلة بني املعلمني، اجملتمعات، سلطات التعليم، املنظمات واملمولني ويعتبر أداة 
أساسية في تطوير التعليم اجليد.

هناك أنواع عديدة من التقييم. يشمل التقييم املتواصل قياس التقدم املستمر عبر 
حتديد نقاط قوة املتعلم ونقاط ضعفه. التقييم التلخيصي أو التقييم عبر الفحص 

أو اإلختبار هو تقييم رسمي لكفاءات املتعلم مقابل أهداف التعّلم احملددة الوطنية 
والعاملية مثل ما حتدد في املناهج أو في أطر عمل التعليم غير الرسمي.

ميكن لسياسات التقييم املفتوحة، والشفافة، واألخالقية والعادلة أن تقلل من خطر 
املمارسات الفاسدة واإلستغالل اجلنسي )مثالً، الرشاوى/اجلنس مقابل العالمات اجليدة(. 

يجب إعالم املتعلمني بشكل واضح أن التقييمات تعتمد على اإلستحقاقات وأن 
املمارسات غير األخالقية يجب اإلبالغ عنها. يجب إخبار املعلمني وسائر العاملني في 

التعليم أن املمارسات غير األخالقية ستؤدي إلى تدابير تأديبية.

إن تغيير املمارسات الفاسدة واالستغاللية قد يكون أمراً صعباً حيث تكون األجور قليلة، 
أو عندما يكون هناك ثقافة من الفساد واإلفالت من العقاب. ميكن للخطوات التالية أن 

تساعد املمارسني في العمل نحو تقييمات متجاوبة مع اجلندر:

إعمل مع املعلمني واجملتمعات لتطوير سياسات وممارسات حول طرائق التقييم  • 
العادلة.

قم برفع مستوى وعي اجملتمع حول األذى الذي تلحقه ممارسات التقييم غير األخالقية  • 
باملتعلمني، وبصيت نظام التعليم، وباجملتمع األوسع.

قم بوضع صناديق شكاوى حيث ميكن للمتعلمني أن يفصحوا عن مخاوفهم بطريقة  • 
سرية ومن دون معرفة أسماءهم.

إعمل مع السلطات الوطنية لضمان أن اإلمتحانات الوطنية ليست منحازة على  • 
أساس اجلندر.

قم بضمان أن التقييمات الوطنية وتلك داخل الصفوف تقيس معرفة املتعلمني  • 
ومهاراتهم املتعلقة بحقوق اإلنسان، واملساواة بني اجلنسني ومناهج مهارات احلياة، 

باإلضافة إلى مهارات القراءة والكتابة واحلساب.
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إعمل مع سلطات التعليم لضمان أن نتائج التقييم سيتم جمعها وحتليلها عبر  • 
منظار اجلندر – هل يتقدم الفتيان والفتيات في مختلف مراحل التعليم بشكل 

متساٍو؟

اتفاقية  من  مأخوذ  امللصق  على  التعليق   – للجميع  التعليم  في  احلق  يناقشون  متعلمون 

حقوق الطفل – الصورة تقدمة سليج سيوفاغ سكيي / اجمللس النروجي لالجئني
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4.  إستراتيجيات إلعداد السياسات 
املتجاوبة مع اجلندر للمعلمني وسائر 

العاملني في التعليم

4. 1. التوظيف واإلختيار
في بعض سياقات األزمات، مثل جنوب السودان، من السهل توظيف معلمني ذكور أكثر 

من معلمات إناث. في بعض احلاالت األخرى، مثل الفيليبني، العكس صحيح. إن حتقيق 
مساواة بني اجلنسني بني املعلمني وسائر العاملني في التعليم قد يشكل حتدياً، لكنه 
أمر ضروري لنظام تعليم متجاوب مع اجلندر. بالرغم من أن املعلمني الذكور قد يكونوا 

داعمني للمتعلمات اإلناث، والعكس صحيح، إاّل أنه من املهم وجود قدوات وراشدين 
داعمني من نفس جنس املتعلمني جاهزين ليقدموا النصح والتشجيع. في بعض 

الثقافات احملافظة، إذا لم تكن هناك معلمات إناث على اإلطالق، غالباً ما ال يرسل األهل 
فتياتهم إلى املدرسة.

قد يتطلب األمر تدابير خاصة لتحديد وتوظيف معلمني ذكور أو إناث، استناداً إلى 
السبب الرئيسي للنقص. يجب أن نطرح األسئلة حول طبيعة اجلندر واملعوقات الثقافية 
في التعليم واجملتمع التي متنع أو ال تشجع الرجال والنساء على اإللتحاق بنطاق التعليم. 

في بعض احلاالت، يكون نقص املعلمني من جنس واحد، عادة اإلناث، نتيجة لنقص من 
املرشحني املؤهلني واملثقفني من هذا اجلنس. عندما يكون هناك مرشحني مؤهلني، قد ال 

ينجذب املرشحون الذكور أو اإلناث إلى مهنة التعليم بسبب وجود فرص عمل أكثر ربحاً 
في مكان آخر، أو بسبب اإللتزامات والضغوطات، مثل توقعات العائلة.

يجب ربط التدابير القصيرة األمد لتأمني متطلبات التوظيف في املدارس الفردية 
بسياسات التنمية الطويلة األمد، واحملفزات أو أنظمة احلصص. بعض اإلستراتيجيات 

لضمان التوظيف املتساوي من حيث اجلنس تشمل:

اإلنخراط مع أزواج أو عائالت مرشحي التعليم احملتملني لضمان أنهم يعون أهمية  • 
هذا الدور

تطوير حمالت إعالنية تركز على أهمية إشراك النساء والرجال في التعليم • 

العمل مع فتيات وفتيان املرحلة الثانوية لزيادة إهتمامهم في أن يصبحوا معلمني  • 
– مثالً، ربطهم باملدارس األساسية حيث ميكنهم التطوع ومساعدة املعلمني في 

مختلف األنشطة
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تأمني املنح املدرسية وغيرها من احلوافز للنساء والرجال الذين يشاركون في التدريب  • 
قبل اخلدمة

العمل مع مجموعات اجملتمع للمساعدة في حتديد املعلمني الذكور واإلناث احملتملني،  • 
وفي تأمني الدعم لعائالتهم لتمكنهم من أن يصبحوا معلمني، من خالل، مثالً، 

مشاركة أعمال املزرعة أو املساعدة في رعاية األطفال.

توظيف مساعدي صفوف ذكور وإناث ذوي مستويات أقل من التعليم، وتأمني تدريب  • 
متواصل وفرص إلستكمال تعليمهم أثناء عملهم، ومن ثم دعمهم لكي يلعبوا دور 

التعليم بالكامل.

يجب على عمليات االختيار أن تكون مراعية للجندر، ويجب التأكد من أن جلان التوظيف 
مؤلفة من ممثلني ذكور وإناث. يجب تطوير معايير إختيار شّفافة ويجب إجراء تقييم 

للكفاءات. يجب على قرارات اإلختيار أن تأخذ بعني اإلعتبار اجلندر والتنّوع.

وضع اجلندر قيد التنفيذ في جنوب السودان 9 .

املشرفات اإلناث

في جنوب السودان عام 2004، كان هناك 6 باملئة فقط من املعلمني من اإلناث وتتدنى 
هذه النسبة لتصبح حوالي 2 باملئة في بعض املناطق. مت إستخدام العديد من 

اإلسترتيجيات الطويلة األمد لزيادة عدد املعلمني اإلناث في املدارس. كذلك مت إتباع 
تدابير قصيرة األمد من قبل املدارس الفردية.

عندما لم يكن باإلمكان توظيف معلمة، على األقل للمستقبل القريب، قامت 
املدارس بتوظيف ما أسموه بـ »املشرفات« ليأتوا إلى املدرسة بشكل دوري إلدارة 

أنشطة معّينة مع التلميذات اإلناث. قد ال تتحلى املشرفات بنفس صفات املعلمني 
الذكور الرسمية، إال أنه يجب إحترامهن كأعضاء هامني في مجتمع املدرسة ويجب 

حضورهن في كل األعمال املدرسية، اإلجتماعات )مبا في ذلك إجتماعات فريق العمل( 
واألنشطة، باإلضافة إلى أنشطة دورية مع الفتيات.
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4. 2.  ظروف العمل
الوصف الوظيفي، وصف ظروف العمل، وقواعد السلوك، كلها أمور يجب أن توضع ضمن 

عقد عمل. يساعد هذا في جعل أدوار املعلمني الذكور واإلناث أكثر إحترافاً في بيئة 
التعّلم واجملتمع. إنه يحدد اخلدمات املتوقعة من املعلمني مقابل التعويض من اجملتمعات، 

سلطات التعليم، أو أطراف معنية أخرى، ويؤمن إطار عمل لسلوك املعلم املناسب 
واملتوقع.

تعويض املعلم
إن احملفزات وغيرها من التعويضات )مثل املساعدة في تأمني السكن، تكاليف النقل، 
رعاية األطفال، إلخ.( تعتمد على السياقات احمللية واملوارد. من الضروري وجود مساواة 
بني اجلنسني في األجور، ويجب على احملفزات أن تتطرق خملتلف حاجات التطور والبقاء 

للمعلمني الذكور واإلناث.

ميكن احلصول على معلومات إضافية معّمقة عن هذه القضية في »املالحظات 
اإلرشادية لتعويض املعلم من اآليني« والذي مت إدراجه كمرجع في قسم املوارد صفحة 

.71

قواعد السلوك
حتدد قاعدة السلوك معايير واضحة لسلوك املعلمني وسائر العاملني في التعليم. 

تنطبق هذه املعايير في بيئة التعّلم وخالل أنشطة وأعمال التعليم. حتدد قاعدة 
السلوك اإلجراءات اإلجبارية ملن ال يلتزم بها. يفّضل مشاركة املعلمني، واألهل، وسلطات 

التعليم، وجلان تعليم اجملتمع، وجمعيات األهل واملعلمني، واملتعلمني في صياغة هذه 
الوثائق ونصها.

قد تشمل اإللتزامات املتجاوبة مع اجلندر في قاعدة السلوك ما يلي:

إلتزام املعلمني بإحترام، حماية، وتأمني حق التعليم للمتعلمني قدر إستطاعتهم • 

إلتزام املعلمني بإزالة معوقات التعليم لضمان بيئة غير مميِّزة حيث يتم قبول كل  • 
املتعلمني.

اإللتزام باحلفاظ على بيئة حمائية، صحية وشمولية، خالية من التحرش اجلنسي  • 
أو من أي نوع آخر، وخالية من استغالل املتعلمني للعمل أو خلدمات جنسية، ومن 

التهديد وسوء املعاملة والعنف والتمييز؛
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قرار واضح بعدم التساهل أبداً مع العالقات اجلنسية بني املعلمني واملتعلمني. • 

التزام بعدم تعليم أو تشجيع أي معرفة أو أعمال تتناقض مع حقوق اإلنسان ومبادئ  • 
عدم التمييز؛

ذكر واضح لإلجراءات التأديبية التي سيتم اتباعها، مبا في ذلك احملاكمة اجلرمية، في  • 
حال مت خرق هذه االلتزامات.

يجب على كل املعلمني وسائر العاملني في التعليم أن يفهموا ويوقعوا على قاعدة 
السلوك ويجب عرض نسخة بشكل دائم وواضح في بيئة التعّلم.

منوذج من قاعدة السلوك موجود في حقيبة أدوات اآليني:
 www.ineesite.org/toolkit

4. 3.  الدعم واإلشراف
يجب على فريق إستجابة التعليم، ومبساعدة املعلمني وجلان تعليم اجملتمع، أن يبحثوا 

عن طرق لتحديد، إدارة، وتفادي الضغط النفسي، والترويج للعناية الفردية والعناية 
باألتراب بني املعلمني، والتحديد واإلستجابة لآلليات املرتبطة باجلندر واملتكّيفة معه 

والتي قد تكون غير صحية.

قم بدعم ثقافة حيث يلتقي املعلمون بشكل دوري لتبادل املعلومات حول التقدم 
والتحديات، مبا في ذلك كيف يتم التطرق لقضايا اجلندر في التدريس والتعّلم. قم 
بالتأكد أن قضايا التعّلم هي على جدول األعمال وأن اإلجتماعات تتيح للمعلمني 

اإلناث والذكور املساهمة املتساوية. قد يكون من املالئم في سياقات أخرى وجود منتدى 
منفصل للمعلمات اإلناث وسائر العاملني في التعليم؛ ويجب أن تطرح نقاشاتهم في 

اإلجتماعات العامة.

عندما يكون هناك عدم مساواة في فريق العمل، من املفيد التأكد من أن هناك معلمني 
إثنني على األقل من نفس اجلنس في املدرسة، إذا مت تشجيعهم للعمل سوياً ولدعم 

بعضهم البعض بشكل محترف. إذا أمكن، فإن إيجاد معلمني ذكور إو إناث ذوي مستوى 
عالي لإلشراف على الزمالء من نفس اجلنس في املدرسة )أو معهد تعليم آخر من 

منظمة محلية( قد يشكل آلية دعم فّعالة، باإلضافة إلى إحتمال إنتفاع التطور املهني.
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يجب تدعيم دور القدوة الذي يلعبه املعلمون الذكور واإلناث، ومن املهم عدم التعامل مع 
املعلمات اإلناث كأنهن مجرد تابعات للزمالء الذكور.

أبولونيا تعّلم املرحلة األولى من برنامج التعليم املسّرع في مدرسة نتروكو األساسية في أوغندا. 
الصورة تقدمة منظمة غوث األطفال.
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5.  إستراتيجيات إلعداد سياسة تعليم 
متجاوبة مع اجلندر

إن التقدم نحو املساواة بني اجلنسني قد يكون أمراً صعباً إذا لم تلتزم األطراف الرئيسية 
في سياسة التعليم على املستويات الوطنية ودون الوطنية بإدراج قضايا اجلندر في 
نظام التعليم. ميكن القيام باملناصرة لضمان أن فريق العمل واجملتمعات يعرفون عن 

املعاهدات واإللتزامات الدولية واإلقليمية التي وافقت عليها البالد، وما هي مبادئ عدم 
التمييز التي تنطوي عليها.

.
اجلندر والتعليم – اإللتزامات الدولية

أهداف التنمية األلفية
الهدف رقم 2: حتقيق التعليم األساسي العاملي

الغاية: ضمان أنه، مع حلول عام 2015، سوف يتمكن األطفال في كل مكان، 
الفتيان والفتيات، من إستكمال دورة كاملة من التعليم األساسي.

الهدف رقم 3: الترويج للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة
الغاية: إزالة عدم املساواة بني اجلنسني في التعليم األساسي والثانوي، يفّضل 
حصول ذلك مع حلول عام 2005، وفي كل مستويات التعليم مع حلول العام 

.2015

أهداف التعليم للجميع
الهدف رقم 2: ضمان أنه، مع حلول عام 2015، كل األطفال، خاصة الفتيات، 

واألطفال في الظروف الصعبة واألطفال املنتمني إلى أقليات عرقية، ميكنهم 
احلصول على التعليم الكامل واجملاني اإلجباري اجليد في املرحلة األساسية.

الهدف رقم 5: إزالة عدم املساواة بني اجلنسني في التعليم األساسي والثانوي 
مع حلول العام 2005، وحتقيق املساواة بني اجلنسني في التعليم مع حلول العام 

2015، مع التركيز على ضمان املشاركة الكاملة واملتساوية والتقدم للفتيات في 
املرحلة األساسية ذات التعليم اجليد
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إتفاقية إزالة التمييز ضد النساء
ينص البند رقم 10 من هذه اإلتفاقية أن األطراف سوف تقوم بالتدابير الالزمة 

إلزالة التمييز ضد املرأة من أجل ضمان حقوق متساوية لهم مع الرجال في 
مجال التعليم. بشكل خاص، يناقض هذا البند أهمية اإلرشاد املهني والوظيفي 

املتساوي، وإمكانية احلصول على نفس املناهج، واإلمتحانات ومرافق التعليم، 
والتعليم الرياضي واجلسدي. كذلك يذكر أهمية احلصول املتساوي على إمكانية 

متابعة التعليم، مبا في ذلك برامج محو األمية وبرامج الكبار.

مبادئ إرشادية حول النزوح الداخلي
املبدأ رقم 23: لكل إنسان احلق في التعليم. يجب بذل جهود خاصة لضمان 

املشاركة الكاملة واملتساوية للنساء والفتيات في البرامج التعليمية.

إلتزامات أخرى دولية تتضمن احلق في التعليم للجميع:
اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان )1948( )البنود2، 26(؛ إتفاقية جينيف الرابعة )1949( 

)البنود 3، 24، 50( والبروتوكول اإلضافي رقم 2 )1977( )البند 4.3)أ((؛ االتفاقية 
املتعلقة بوضع الالجئني )1951( )البنود 3، 22(؛ املعاهدة الدولية حول احلقوق 

املدنية والسياسية )1966( )البند 2(؛ املعاهدة الدولية حوف احلقوق االقتصادية، 
االجتماعية، والثقافية )1966( )البنود 2، 13، 14(؛ معاهدة حقوق الطفل )1989( 

)البنود 2، 22، 28، 29، 30، 38، 39(؛ املبادئ اإلرشادية حول النزوح الداخلي )غير 
ملزمة( )1998( )الفقرة 23(؛ معاهدة حقوق الناس ذوي اإلعاقات )2006( )البند 24(.
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إن املساعدة في ضمان فهم اجلميع لهذه اإللتزامات من شأنه إزالة عوائق معّينة تقف 
في درب التقدم. إستعمل أهداف التنمية األلفية وغايات أهداف التنمية األلفية للبالد 

بغية تذكير اجلميع بالعمل نحو املساواة بني اجلنسني في التعليم. قم بطرح تقدمي 
دعم لصانعي القرار واألطراف املعنية لتطوير وتنفيذ خطة عمل للعمل نحو األهداف 

السياقية.

ميكن أن تشكل حاالت الطوارئ »نافذة للفرص« لتمتني املساواة بني اجلنسني ضمن 
السياسة التعليمية. ميكن لسياقات األزمات أن حتّفز جهود املناصرة الوطنية وإصالحات 
السياسة، وبذلك حتّفز الفرص للترويج للمساواة بني اجلنسني في التعليم في الطوارئ. 

يجب على أعمال املناصرة والسياسة أن ترتكز على التحليل والدروس املستقاة من 
اإلستجابة الطارئة احلالية وغيرها.

إن الكشف على تقييمات ما بعد حالة الطوارئ للحصول على معلومات حول أبعاد 
اجلندر قد يوّلد اهتماماً ومحفزاً لإلستجابات املستقبلية. في البلدان حيث ال يوجد 

سياسات إستجابة للتعليم في الطوارئ أو الكوارث، يقوم وضع حالة الطوارئ بتأمني 
فرصة خللقها مع التطرق لقضايا اجلندر فيها. ميكن للسلطات الوطنية ان تبني فوق 

اإللتزامات الدولية واملعاهدات لتطوير السياسات.

إن السياسة املتجاوبة مع اجلندر شبيهة بإعداد البرامج املتجاوبة مع اجلندر بشكل أنها 
تستطيع أن تشمل البعدين املستهدفني سوياً )مثل سياسة التعليم الوطنية لفتيات 

ليبيريا(، باإلضافة إلى مقاربة معممة، حيث تقوم سياسات قطاعية بشمل مرجع 
إلى قضايا اجلندر وتأخذها بعني اإلعتبار. إن كال املقاربتني هامتني ويجب أن تهدفا إلى 

خلق روابط بشكل منهجي بني القطاعات الفرعية في التعليم والعمليات األكبر مثل 
التنمية االقتصادية واملواطنية.

كذلك، مثل عملية إعداد البرامج املتجاوبة مع اجلندر، يجب على عمل السياسة أن 
يشمل تطوير ملقاييس التطور التي ال تقوم فقط بتتبع النتائج الكمّية، بل النتائج 

النوعية لتنفيذ السياسة.
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املرفق رقم 1:
قاموس اجلندر

البيانات املصنفة: املعلومات اإلحصائية التي تقّسم إلى مكونات. مثالً، بيانات 
التقييم من جماعة ما أو عّينة ميكن حتليلها عبر اجلنس، الفئة العمرية، والتوزع 

اجلغرافي.

حتليل اجلندر: هو أداة إلختبار الفروقات بني األدوار التي يلعبها كل من الرجال والنساء؛ 
ومستويات القوة اخملتلفة التي ميتلكونها، وحاجاتهم اخملتلفة، والقيود والفرص؛ والتأثير 

الذي حتدثه تلك الفروقات على حياتهم. إن حتليل اجلندر املرتكز على أدلة مطلوب 
للقيام بإصالحات في السياسة، وتصميم برامج للمساواة بني اجلنسني، وإستراتيجيات 

وخطوات.

التساوي بني اجلنسني: يعني أن هناك نسبة متطابقة )50%-50%( من الذكور واإلناث 
الذين يحصلون على التعليم، ويعملون ويشغلون منصباً عاماً. إن حتليل التساوي بني 

اجلنسني في التعليم يعني مقارنة بني مستوى احلصول على التعليم بني املتعلمني 
اإلناث والذكور في كل مرحلة من التعليم، مبا في ذلك برامج تنمية الطفولة املبكرة 

وبرامج التعليم األساسية، الثانوية، والتعليم العالي، وغير الرسمية. كذلك يجب 
السعي إلى التساوي بني اجلنسني ضمن فريق التعليم وسائر العاملني في التعليم. 

تعميم اجلندر: يهدف إلى خلق مساواة بني اجلنسني، حيث يحصل النساء والرجال 
على قدرة متساوية، إمكانية إستفادة متساوية وقوة فيما يتعلق باملوارد وصنع القرار. 
يعّرف اجمللس اإلقتصادي واإلجتماعي في األمم املتحدة تعميم اجلندر بأنه عملية تقييم 

لتأثير النساء والرجال في أي عمل مخطط، مبا في ذلك التشريع، السياسات أو البرامج، 
في كل اجملاالت وعلى كل املستويات. إنها إستراتيجية جلعل مخاوف وخبرات النساء 

والرجال بُعداً ال يتجزأ من التصميم، التنفيذ، املراقبة والتقييم للسياسات والبرامج 
في كل اجملاالت السياسية واإلقتصادية واإلجتماعية حتى يتمكن الرجال والنساء من 

اإلستفادة بشكل متساٍو ولضمان أن عدم املساواة لن تستمر.
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التمييز املبني على اجلندر: يرتكز على معتقد أن أحد اجلنسني هو أسمى من اآلخر 
وأن اجلنس األسمى له عطايا وحقوق واستحقاقات ومرتبة أعلى من اجلنس األدنى. ينتج 

التمييز املبني على اجلندر من مجموعة معقدة من األسباب املتداخلة. يتم انتهاك 
حقوق املرأة بسبب بعض النصوص الدينية والتعاليم، واملمارسات الثقافية والتقليدية، 

وبسبب الفرق في التعليم )غالباً ما تكون النساء والفتيات أقل تعليماً من الرجال 
والفتيان(. وميكن أيضا للتمييز املبني على اجلندر ضد املرأة أن تكون له شرعية من خالل 
القوانني الوطنية مثل احلق في وراثة األرض، أو عبر ضرورة طلب اإلذن من األقارب الذكور 

من أجل السفر، الخ.

اجلندر: يشير إلى األدوار املنشأة إجتماعياً، واملسؤوليات والهويات للرجال والنساء وكيف 
يتم تقييمها في اجملتمع. حتدد هويات اجلندر كيف من املتوقع أن يفكر ويتصرف الرجال 

والنساء. هذه السلوكيات يتم تعلمها في العائلة، املدارس، التعليم الديني، واإلعالم. قد 
ننمو كفتيات وفتيان، لكننا نتعلم أن نكون نساء ورجال ذوي سلوك وقيم وطباع وأدوار 

مالئمة وأنشطة ترتبط بكل جنس. مبا أن أدوار اجلندر، واملسؤوليات والهويات يتم تعلمها 
إجتماعياً، ميكنهم أن يتغيروا. اجلندر هو الناحية األساسية من هوية اإلنسان الكبرى 

باإلضافة إلى العرق، العمر، احلياة اجلنسية، الدين، املرتبة اإلجتماعية، إلخ.

اجلنس: يشير إلى اخلصائص البيولوجية للنساء والرجال. إنها طبيعية، حتددها الوالدة، 
وبالتالي، فإنها ال تتغير بشكل عام وعاملية.

السياسات والتحليل احملايد مع اجلندر: السياسات والتحليل احملايد مع اجلندر 
)أو املعمي عن اجلندر( تتألف غالباً من الرجال والنساء الذين يتم معاملتهم بصفتهم 

ميتلكون نفس احلقوق أو بأنهم متساوين. إال انه بسبب عملهم انطالقاً من إفتراض 
أنه ما من فروقات بني اجلنسني، فإن املقاربات احملايدة مع اجلندر تتضمن إنحيازاً لصالح 

العالقات اجلندرية احلالية وبالتالي متيل إلى إستثناء النساء.

الصحة اجلنسية واإلجنابية: تتطرق إلى العمليات اإلجنابية والوظائف واألنظمة في 
كل مراحل احلياة وتهدف إلى متكني الرجال والنساء من التمتع بحياة جنسية مسؤولة، 

ُمرضية وآمنة، باإلضافة إلى احلرية والقدرة على التخطيط إذا رغبوا في إجناب األطفال 
ومتى يقومون بذلك وعدد املرات.
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العدالة بني اجلنسني: هي أن نكون عادلني بني النساء والرجال. تدعو العدالة بني 
اجلنسني، من هم في مواقع مستضعفة، أن يتمتعوا بحصة عادلة من فوائد التنمية 

باإلضافة إلى مسؤوليات حقيقية في اجملتمع. يعني هذا إعطاء من ميلكون القليل على 
أساس احلاجات، وتقدمي إجراءات خاصة وتدابير لتعويض الضعف التاريخي واإلجتماعي 

الذي مينع النساء والرجال من العمل على مستوى واحد. تؤدي العدالة إلى املساواة.

عدم املساواة بني اجلنسني: هو الفروقات بني النساء والرجال في اجملتمع من 
حيث إمكانية اإلستفادة والفرص في النواحي اإلجتماعية، اإلقتصادية، والسياسية 

ومشاركتهم لصنع القرار والقوة على كل املستويات اإلجتماعية.

العنف املبني على اجلنس: هو مصطلح يشمل أي عمل مؤذي يرتكب ضد إرادة 
الشخص ويكون مبنياً على متييز جنسي ذو مرجعية إجتماعية. إن مصطلح »العنف 

املبني على اجلنس« يلقي الضوء على أبعاد هذه األعمال وعلى الصلة بني املرتبة املتدنية 
لإلناث في اجملتمع وهشاشتهم املتزايدة. قد يكون الرجال والفتيان كذلك ضحايا للعنف 

املبني على اجلنس، خاصة العنف اجلنسي. إن طبيعة وحّدة أنواع معينة من العنف 
املبني على اجلنس تختلف بني الثقافات، البلدان، واملناطق. بعض األمثلة تشمل:

العنف اجلنسي: اإلستغالل/اإلنتهاك اجلنسي، الدعارة القسرية، الزواج القسري  • 
لألطفال 

العنف املنزلي/العائلي: اجلسدي، العاطفي/النفس-إجتماعي، واجلنسي • 

املمارسات الثقافية/التقليدية املؤذية: ختان البنات، جرائم الشرف، ميراث األرملة، إلخ. • 

الفروقات بني اجلنسني: يشير إلى األسباب أو العوامل املساهمة )مثل الفقر، 
املمارسات التقليدية والثقافية( الكامنة خلف هوة اجلندر في التعليم )وفي األماكن 

العامة األخرى( للفتيات مقارنة مع الفتيان. بشكٍل عام، يستمر عدم املساواة بني 
اجلنسني في نسب االرتياد املدرسي ونسب االستكمال املدرسي للفتيات في كل مراحل 

التعليم. في بعض البلدان، تكون نسب االرتياد واالستكمال املدرسي للفتيان أقل من 
تلك للفتيات في بعض مراحل التعليم.
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املساواة بني اجلنسني بني النساء والرجال، هي التمتع املتساوي من قبل النساء 
والفتيات والفتيان والرجال باحلقوق، الفرص، املوارد، واملكافآت. إن املساواة ال تعني أن 

النساء والرجال هم متساوين بل أن متتعهم باحلقوق والفرص وتغييرات احلياة غير 
محكومة أو مقيدة سواء ولدوا ذكوراً أو إناثاً. تشير املساواة بني اجلنسني إلى النساء 

والرجال الذين يتمتعون بنفس:

احلقوق: اإلجتماعية، اإلقتصادية، السياسية، والقانونية )مثالً، احلق في إمتالك أرض،  • 
التعليم، إدارة عقار، السفر، العمل، إلخ(

املوارد: التحكم باملوارد املنتجة مثل التعليم، األرض، املعلومات واملوارد املالية • 

التأثير والقدرة: القوة للتأثير على توزيع املوارد وقرارات اإلستثمار في املنزل، اجملتمع،  • 
وعلى الصعيد الوطني.

النفس-إجتماعي: يشير مصطلح »النفسي« إلى أفكارنا، عواطفنا، طباعنا 
وسلوكنا، و»اإلجتماعي« إلى عالقاتنا وتقاليدنا وروحيتنا وثقافتنا. بالتالي فإن مصطلح 

النفس-إجتماعي يشدد على التداخل الوثيق والديناميكي والعالقة بني هذين اجملالني 
وكيف يؤثران على بعضهما البعض. ميكن أن يكون الدعم النفس-إجتماعي مجموعة 

من الدعم احمللي أو اخلارجي التي ترّوج للحالة النفس-إجتماعية اجليدة وتتفادى أو تعالج 
اإلضطراب العقلي.
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ِصف صديقاً، قريباً، أو جاراً لك 
ال يذهب إلى املدرسة.

ملاذا ال يستطيعون الذهاب 
إلى املدرسة؟

كيف ميكنك أن تساعدهم في 
الذهاب إلى املدرسة؟

ماذا خسروا بعدم إلتحاقهم 
باملدرسة؟ كيف ستكون حياتهم 

مختلفة عن حياتك في املستقبل؟

يرتكز هذا املرفق على بطاقات من إنتاج منظمة غوث األطفال - السويد

Describe a friend, relative 
or neighbour who can’t go 
to school

Why can’t they come 
to school?

What can you do to help 
this child go to school?

What have they missed by 
not coming to school? How 
might their life be different 
from yours in the future?

املرفق رقم 2: بطاقات »الغياب 
املدرسي« املستخدمة في السودان

أ.  الفتيان
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ب.  الفتيات

ِصف صديقاً، قريباً، أو جاراً لك 
ال يذهب إلى املدرسة.

ملاذا ال يستطيعون الذهاب 
إلى املدرسة؟

كيف ميكنك أن تساعدهم في 
الذهاب إلى املدرسة؟

ماذا خسروا بعدم إلتحاقهم 
باملدرسة؟ كيف ستكون حياتهم 

مختلفة عن حياتك في املستقبل؟

Describe a friend, relative 
or neighbour who can’t go 
to school

Why can’t they come 
to school?

What can you do to help 
this child go to school?

What have they missed by 
not coming to school? How 
might their life be different 
from yours in the future?
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املساواة بني اجلنسني 
في التعليم ومن خالله

دليل اجليب للجندر من آيني
هذا الدليل هو لكل من يعمل لتأمني، إدارة ودعم خدمات التعليم كجزء من اجلهوزية 

واإلستجابة والتعافي في حاالت الطوارئ، ويكّمل احلد األدنى ملعايير التعليم من 
اآليني. إنه يقدم املبادئ ملقاربة متجاوبة مع اجلندر إلعداد برامج التعليم، ويوفر الردود 

على بعض املفاهيم اخلاطئة واجلداالت األكثر شيوعاً ضد املساواة بني اجلنسني. كذلك 
يقدم هذا الدليل سلسلة من اإلستراتيجيات واإلجراءات امللموسة لوضع املساواة بني 

اجلنسني قيد التنفيذ في جميع مجاالت إعداد برامج 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

الشبكة املشتركة لوكاالت التعليم في حاالت الطوارئ )آيني( هي شبكة 
عاملية مفتوحة تضم ممثلني من املنظمات غير احلكومية ووكاالت األمم 

املتحدة والوكاالت املانحة واحلكومات واملعاهد األكادميية يعملون سوياً 
لضمان حق احلصول على التعليم اجليد واآلمن لكل الناس املتأثرين باألزمات. 
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