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المقدمة

التعليــم حــق إنســاني أساســي لجميــع النــاس، وهــو يمثــل أهميــة بالغــة لــكل شــخص فــي الحيــاة، وغالًبــا مــا يتعطــل 

بصــورة ملحوظــة فــي حــاالت الطــوارىء، ليحــرم المتعلميــن تأثيــرات التحــوالت الناتجــة عــن التعليــم النوعــي.

ــة  ــاحات آمن ــر مس ــر توفي ــاة عب ــى الحي ــظ عل ــة ويحاف ــون الكرام ــوارىء يص ــاالت الط ــي ح ــم ف ــإن التعلي ــذا ف ــع ه وم

ــم، فيهــا يمكــن التعــرف علــى األطفــال والشــباب الذيــن يحتاجــون الــى مســاعدة وتقديمهــا لهــم، فهــو ينقــذ  للتعّل

ــط  ــي محي ــم ف ــون المتعّل ــن يك ــة، حي ــة األزم ــي بيئ ــتغالل ف ــار واالس ــن األخط ــدية م ــة الجس ــر الحماي ــر توفي األرواح عب

تعّلمــي آمــن، يصيــر أو تصيــر أقــل عرضــة لإلســتغالل الجنســي أو اإلقتصــادي أو تعرًضــا ألي أخطــار أخــرى مثــل الــزواج 

ــة. ــة المنظم ــات الجريم ــلحة ومجموع ــات المس ــة أو المجموع ــوات المقاتل ــي الق ــد ف ــري، التجني ــر أوالقس المبك

بمــا فــي ذلــك أثنــاء االنتقــال مــن المعونــة اإلنســانية الــى المســاعدة التنمويــة. يوفــر الكتيــب اإلرشــاد حــول كيفيــة 

التحضيــر واإلســتجابة لحــاالت الطــوارىء القصــوى بطــرق تقلــل الخطــر وتحســن الجهوزيــة المســتقبلية وتضــع أساســًا 

متينــًا للتعليــم النوعــي، هــذا مــا يســاهم فــي اعــادة بنــاء أنظمــة تعليميــة أقــوى فــي مرحلتــي التعافــي والتنميــة.

ــزاع، سنســتند فيــه  ــة للن ــاء الكــوارث والحــروب، ومراعي ــاء اســتراتتيجة للتعليــم أثن ــة بن يرشــدنا هــذا الدليــل إلــى كيفي

ــار  ــي غم ــوض ف ــن أن نخ ــي«، محاولي ــروب » آين ــاء الح ــم أثن ــا للتعلي ــر الدني ــا المعايي ــة أبرزه ــة دولي ــر وأدل ــى معايي عل

االحــداث التــي مــرت باليمــن ومــا هــي االســتراتيجيات التــي تــم اتباعهــا، واالليــات التــي تــم الســير وفقهــا، باالضافــة إلــى 

التركيــز علــى بعــض المبــادرات المجتمعيــة التــي عملــت تنشــيط هــذا الجانــب أثنــاء حــرب اليمــن 2015-2016م.
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مفاهيم ومصطلحات سترافقنا في هذا الدليل

التعليم في حاالت الطوارىء: 

الجهوزية:

استجابة التعليم: 

حالة الطوارىء: 

هــو فــرص التعّلــم النوعــي لــكل األعمــار فــي ظــروف األزمــات، بمــا فــي ذلــك تنميــة الطفولــة المبكــرة، والتعليــم اإلبتدائــي 
والثانــوي وغيــر النظامــي والتقنــي والمهنــي والعالــي وتعليــم الكبــار يوفــر التعليــم فــي حــاالت الطــوارىء الحمايــة 

الجســدية والنفســية اإلجتماعيــة والمعرفيــة التــي يمكــن أن تحافــظ علــى األرواح وتنقذهــا.

هــي المعرفــة والقــدرات التــي تطورهــا الحكومــات، واالســتجابة المحترفــة ومنظمــات التعافــي، والمجتمعــات المحليــة 
واألفــراد كــي يتوقعــوا ويتجاوبــوا ويتعافــوا بفاعليــة مــن آثــار األخطــار والظــروف المرجحــة أو الداهمــة أو الحاليــة.

هي توفير خدمات التعليم لتلبية حاجات وحقوق الناس بالتعليم خالل حالة الطوارىء وصواًل إالى التعافي.

هي حالة يتعطل فيها المجتمع المحلي من تعطيل وعليه العودة الى اإلستقرار.
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التعافي: 

القدرة على التأقلم:

التعليم النظامي:

التعليم الجامع:

هــي إعــادة وتحســين المرافــق، ومــوارد الــرزق، ظروف المعيشــة، أو الرفاهية النفســية اإلجتماعيــة للمجتمعات المحلية 
المتأثــرة، بمــا فــي ذلــك الجهــود المبذولــة للحــد مــن العوامــل المســببة ألخطــار الكوارث.

هــي قــدرة نظــام، مجتمــع محلــي، أو فــرد معــرض ألخطــار، علــى التأقلــم يعنــي هــذا التأقلــم مقاومــة أو تغييــر مــن أجــل 
ــم تعتمــد علــى آليــات التغلــب  الوصــول الــى والحفــاظ علــى مســتوى مقبــول مــن األداء والهيكليــة القــدرة علــى التأقل
والمهــارات الحياتيــة مثــل حــل المشــاكل، القــدرة علــى الســعي الــى الدعــم، الدافــع، التفــاؤل، اإليمــان، والمثابــرة وِســعة 
الحيلــة القــدرة علــى التأقلــم تحصــل عندمــا تكــون العوامــل الحمائيــة التــي تدعــم الرفاهيــة أقــوى مــن عوامــل الخطــر 

التــي تســبب األذى.

هــو فــرص التعّلــم التــي تتوافــر فــي نظــام مــن المــدارس والمعاهــد والجامعــات والمؤسســات التعليميــة األخــرى تتضمــن 
عــادة تعليًمــا بــدوام كامــل لألطفــال والشــباب، بــدءًا مــن عمــر خمــس وســبع ســنوات، ووصــوالً الــى عمــر ٢٠ أو ٢٥ ســنة، 
يطــور طبيعًيــا مــن وزارات التربيــة الوطنيــة، لكــن فــي حــاالت الطــوارىء، يمكــن دعمــه مــن أطــراف معنيــة أخــرى 

بالتعليــم.

يضمــن الحضــور والمشــاركة واإلنجــاز لجميــع األفــراد فــي فــرص التعلــم، ينطــوي علــى ضمــان أن سياســات وممارســات 
ومرافــق التعليــم تســتجيب لتنــّوع جميــع األفــراد فــي الســياق.
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التدريس وعمليات التعليم:

التعليم غير النظامي:

التعليم ذات الصلة:

التعليم النوعي:

هــي التفاعــالت بيــن المتعلميــن والمعلميــن يخطــط التدريــس وفًقــا للمناهــج، اســتناًدا إلــى حاجــات حددت عبــر التقويم، 
وصــارت ممكنــة عبــر تدريــب المعلميــن إن العمليــات المرتكــزة علــى المتعّلــم، والتدريــس المشــترك الجامــع، والتعّلــم 

تضــم المجتمــع المحلــي الموســع فــي توفيــر ودعــم التعليــم.

هــو نشــاطات تعليميــة ال تنطبــق مــع تعريــف التعليــم النظامــي، يحصــل التعليــم غيــر النظامــي داخل وخارج المؤسســات 
التعليميــة ويلبــي أنــاس مــن كل األعمــار، ال يــؤدي دائًمــا إلــى إفــادات، وتتصــف برامــج التعليــم غيــر النظامــي بأنهــا 

منوعــة، مرنــة، وقــادرة علــى اإلســتجابة بســرعة للحاجــات التعليميــة الجديــدة لألطفــال أو البالغيــن.

هــو فــرص التعليــم المناســبة للمتعلميــن يأخــذ التعليــم ذات الصلــة فــي الحســبان التقاليــد المحليــة والمؤسســات، 
الممارســات الثقافيــة الجيــدة، النظــم العقائديــة وحاجــات المجتمــع المحلــي يعــد األطفــال لمســتقبل إيجابــي فــي 
مجتمــع فــي الســياق الوطنــي والدولــي التعليــم ذات الصلــة عنصــر مــن النوعيــة التعليميــة ويشــير الــى مــا يجــري، تعّلمــه، 

وكيــف يجــري تعلمــه، وماهيــة فاعليــة التعلــم.

التعليم النوعي سعره محتمل، يمكن الوصول اليه، متحسس النوع االجتماعي ويستجيب للتنّوع إنه يشمل:
١-بيئة آمنة وجامعة وصديقة للمتعّلم.

٢-معلمين أكفاء وجيدي التدريب ومطلعين على الموضوع وعلم التربية،
٣-منهج محدد السياق ومناسب بالمعنى الشامل وذات صلة للمتعلمين لغوًيا وثقافُيا واجتماعًيا.
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م المشترك:
ّ
التعل

المتعلمون:

م:
ّ
مساحات التعل

٤-مواد مالئمة وذات صلة للتعليم والتعّلم.
٥-قواعد مشتركة في عمليات التدريس والتعّلم تحترم كرامة المتعّلم.

٦-أحجام مالئمة للصفوف ومعدل مناسب من التالميذ لكل معّلم.
٧-تركيــز علــى الترفيــه، اللعــب، الرياضــة والنشــاطات الخّلقــة باإلضافــة الــى مجــاالت مثــل محــو أميــة القــراءة والكتابــة 

والحســاب والمهــارات الحياتية.

هــو مقاربــة للتعليــم والتعّلــم ترّكــز علــى المتعلــم، تشــجع علــى التعّلــم عبــر القيــام بأشــياء، كاســتخدام مجموعــات صغيرة 
ومــواد ملموســة وأســئلة مفتوحــة وتعليــم بيــن األقــران مثــالً، يســتخدم المتعلمــون نشــاطات عمليــة الســتيعاب مفاهيــم 

الرياضيــات أو يعملــون ســوية لحــل المشــكالت وطــرح األســئلة واإلجابــة عليهــا.

هــم النــاس، وبينهــم األطفــال والشــباب والبالغــون، الذيــن يشــاركون فــي برامــج التعليــم، وهــذا يضــم التالميــذ فــي 
التعليــم غيــر  فــي  التقنــي والمهنــي، والمشــاركون  التدريــب والتعليــم  برامــج  فــي  المتدربــون  النظاميــة،  المــدراس 
النظامــي، مثــل صفــوف محــو األميــة والحســاب، ومقــررات المهــارات الحياتيــة فــي المجتمــع المحلــي والتعّلــم مــع 

األقــران.

هــي األماكــن التــي يحصــل فيهــا التعليــم والتعّلم.تتضمــن المنــازل الخاصــة، مراكــز رعايــة الطفل، الحضانــات، والمباني 
والمــدارس الموقتة.
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تنمية الطفولة المبكرة:

سلطات التعليم:

اللجنة المشتركة الدائمة بين الوكاالت:

كتلة التعليم اليمن:

هــي العمليــات التــي مــن خاللهــا ينّمــي األطفــال بيــن عمــر صفــر و ٨ ســنوات، صحتهــم الجســدية، والفطنــة العقليــة، 
والثقــة العاطفيــة، والكفــاءة االجتماعيــة والجهوزيــة للتعّلــم ُتدعــم هــذه العمليــات بسياســات اجتماعيــة وماديــة 
وبرمجــة شــاملة تدمــج خدمــات الصحــة، الغــذاء، الميــاه، الصــرف الصحــي، النظافــة الشــخصية، التعليــم، وحمايــة 

الطفــل.

هــي الحكومــات ومــا معهــا مــن وزارات ودوائــر ومؤسســات ووكاالت مســؤولة عــن ضمــان الحــق بالتعليــم، تمــارس 
الســلطة لتوفيــر التعليــم علــى المســتويات الوطنيــة والمناطقيــة والمحليــة فــي الســياقات حيــث تتعــرض ســلطة 
الحكومــة للمســاومة، يمكــن لالعبيــن غيــر حكومييــن، مثــل المنظمــات غيــر الحكوميــة ووكاالت األمــم المتحــدة، أن 

تتولــى هــذه المســؤولية.

هــي منتــدى مشــترك بيــن الــوكاالت للتنســيق وتطويــر السياســات واتخــاذ القــرار ضمــن المســاعدة اإلنســانية، وتأسســت 
فــي حزيــران ١٩٩٢ فــي اســتجابة لقــرار الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة فــي شــأن تعزيــز المســاعدة اإلنســانية، وتضــم 

شــركاء انســانيين رئيســيين مــن األمــم المتحــدة وغيرهــا.

تضــم عــدد مــن المنظمــات ووزارة التربيــة والتعليــم، تقودهــا منظمــة اليونيســف بالشــراكة مــع منظمــة رعايــة الطفولــة، 
تســعى لضمــان الحصــول علــى فــرص تعليــم آمنــة وعادلــة وبنوعيــة، ولتعزيــز قــدرة النظــام والهيئــات التعليميــة لتقديــم 

اســتجابة مواتيــة زمنًيــا وقائمــة علىالبراهيــن والتــي تــم اســتحداثها حديثــًا فــي وزارة التربيــة والتعليــم.
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الوصول:

المساحات والمدارس الصديقة للطفل:

الكارثة:

الحد من أخطار الكوارث:

التمييز:

فرصة اإللتحاق في والحضور واتمام برنامج تعليم نظامي وغير نظامي.

هي المساحات والمدارس اآلمنة حيث توجد المجتمعات المحلية بيئات حاضنة.

هــي تعطيــل خطيــر لعمــل المجتمــع المحلــي أو المجتمــع بمــا فــي ذلــك الخســائر واآلثــار البشــرية والماديــة واالقتصاديــة 
والبيئيــة الواســعة، التــي تتخطــى قــدرة المجتمــع المحلــي أو المجتمــع المتأثــر علــى التغلــب باســتخدام مــوارده الخاصة.

هــو مفهــوم وممارســة للحــد مــن األخطــار عبــر جهــود منهجيــة لتحليــل وإدارة العوامــل المســببة للكــوارث، بمــا فــي ذلــك 
ــكات، واإلدارة الرشــيدة  ــد النــاس وفــي الممتل ــر تقليــص نســبة التعــرض لألخطــار، والحــد مــن مكامــن الضعــف عن عب

لــألرض والبيئــة، والجهوزيــة المحّســنة لألحــداث الســلبية.

 إن معاملــة النــاس بطريقــة مختلفــة تــؤدي الــى منــع الوصــول الــى المرافــق، الخدمــات، الفــرص، الحقــوق، أو المشــاركة 
علــى أســاس الجنــدر، الديــن، الميــل الجنســي، العمــر، العــرق، أو عوامــل أخــرى.
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النوع االجتماعي:

الخطر:

حقوق اإلنسان:

الشخص النازح داخلًيا:

هو األدوار والمسؤوليات والهويات للنساء والرجال وكيفية اعطائها قيمة في المجتمع.

هــو حــادث لــه ضــرر مــادي محتمــل، ظاهــرة أو نشــاط إنســاني يمكــن أن يتســبب بخســائر فــي األرواح أو إصابــات، 
أضــرار فــي الممتلــكات، تعّطــل اجتماعــي واقتصــادي أو تدهــور بيئي.يمكــن أن يكــون لألخطــار منشــأ طبيعــي أو مــن 

صنــع اإلنســان أو مزيــج مــن اإلثنيــن.

هــي وســيلة للعيــش بكرامــة. إن حقــوق اإلنســان عالميــة وغيــر قابلــة للتصــرف، وال يمكــن أن ُتعطــى أو تؤخــذ. فــي 
ســياق الطــوارىء.

هــو الشــخص الــذي أجبــر علــى مغــادرة منطقــة ســكنه إليجــاد مــكان آمــن داخــل بــالده، عــوض اجتيــاز الحــدود الدوليــة 
ــزاع المســلح، الكــوارث، العنــف المعمــم، أو انتهــاكات  ــة كالالجئيــن، مثــل الن عــادة مــا يهــرب النازحــون ألســباب مماثل
النازحيــن يبقــون قانونــًا بحمايــة حكومتهــم، حّتــى ولــو كانــت حكومتهــم ســبب رحيلهــم،  لحقــوق اإلنســان إال أن 
كمواطنيــن، يحتفظــون بحقوقهــم، بمــا فــي ذلــك الحمايــة، وفقــًا لــكل مــن قانــون حقــوق اإلنســان والقانــون اإلنســاني 

الدولــي.
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المهارات الحياتية:

المشاركة: 

الدعم النفسي – االجتماعي:

تقويم الخطر: 

الوقاية:

الحماية:

مهــارات وقــدرات الســلوك اإليجابــي التــي تمّكــن األفــراد مــن التأقلــم والتعامــل بفعاليــة مــع مطالــب وتحديــات الحيــاة 
اليوميــة تســاعد النــاس فــي التفكيــر، الشــعور، التصــرف، والتفاعــل كأفــراد وكأعضــاء مشــاركين فــي المجتمــع.

هــي اإلنخــراط فــي واآلراء والنشــاطات المؤثــرة المشــاركة هــي حــق للجميــع وهــي أســاس العمــل مــع المجتمعــات 
المحليــة وبرامــج التنميــة العمليــات.

هــو العمليــات واألعمــال التــي تشــجع الرفاهيــة الكليــة للنــاس فــي عالمهــم االجتماعــي، إنــه يشــمل كذلــك الدعــم المقــّدم 
فــي حالــة  التعليــم  المشــتتين وإلعــادة تنظيــم  المبذولــة لجمــع شــمل األطفــال  العائلــة واألصدقــاء، كالجهــود  مــن 

الطــوارىء.

هــو منهجيــة لتحديــد طبيعــة ومــدى الخطــورة عبــر تحليــل األخطــار المحتملــة وتقويــم ظــروف الهشاشــة القائمــة والتــي 
قــد تشــكل تهديــدًا محتمــالً للنــاس، والممتلــكات، ومــوارد الــرزق، وللبيئــة التــي يعتمــدون عليهــا.

هي الخطوات التي تؤخذ لتفادي اآلثار السلبية لألخطار والكوارث ذات الصلة.

حالة عدم التعرض ألي من أشكال اإلعتداء، االستغالل، العنف والتجاهل.
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السالمة:

األمن:

الطرف المعني:

الهشاشة:

الرفاهية:

هي حال عدم التعرض ألذى جسدي أو نفسي اجتماعي.

الحماية من التهديد، الخطر، اإلصابة أو الخسارة.

هو الشخص، المجموعة، أو المؤسسة ذات اإلهتمام بمشروع أو برنامج.

عــن  أمثلــة  المحنــة  أو  األذى،  للهجمــات،  عرضــة  تجعلهــم  التــي  المجموعــات  أو  األفــراد  وظــروف  خصائــص  هــي 
المجموعــات الهشــة قــد تشــمل األطفــال مــن دون مرافقــة، اإلشــخاص ذوي الحاجــات الخاصــة، العائــالت التــي يترأســها 

شــخص واحــد، واألطفــال الذيــن كانــوا منخرطيــن فــي قــوات مســلحة وجماعــات مســلحة.

المعيشــة الجيــدة هــي حالــة مــن الصحــة الشــمولية الجيــدة وعمليــة تحقيــق تلــك الحالــة إنهــا تشــير الــى الصحــة 
والمعرفيــة. االجتماعيــة،  العاطفيــة،  الجســدية، 
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مــرت حالــة التعليــم فــي اليمــن أثنــاء الحــرب بالعديــد مــن التحديــات والعراقيــل، التــي نتــج عنهــا معــدالت أدنــى فــي 
االلتحــاق بالمــدارس ومعــدالت أدنــى لألنتقــال إلــى صفــوف دراســية أعلــى، وتزايــد معــدالت تغيــب المعلميــن، تعــرض 
دراســات الطــالب فــي المــدارس العاملــة لإلضطــراب، بســبب الحالــة النفســية التــي ولدتهــا الحــرب وإنتقــال طــالب 
نازحــون إلــى مــدارس أخــرى، وهــو مــا يــؤدي عــادة إلــى االزدحــام الزائــد فــي المــدارس، وبالتالــي إلــى انخفــاض نســبة 

ــا عــن انقطــاع وتســرب اآلالف مــن الطــالب والطالبــات. التحصيــل العلمــي، خالًف
ومحاولــة لوضــع اســتراتجيات مناســبة إليجــاد حلــول ناجعــة مــن االســتجابة لعمليــة التعليــم، فإنــه تــم تشــكيل كتلــة 
خاصــة بالتعليــم بقيــادة منظمــة اليونيســف بمشــاركة وزارة التربيــة والتعليــم وعــدد مــن المنظمــات الدوليــة والمحليــة 
التــي تعنــي بشــأن التعليــم، وعملــت الكلتــة علــى وضــع اســتراتيجية خاصــة بالتعليــم اثنــاء الحــرب للعــام الدراســي 2016 
- 2017م، وفــق معاييــر الحــد األدنــي للتعليــم أثنــاء الطــوارئ التابعــة للشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم أثنــاء الطــوارئ 
ــاك  ــى أرض الواقــع، وهن ــاًرا، معــزًزا بعــض االســتراتجيات المحليــة وأنشــطة تــم تنفيذهــا عل التــي تتكــون مــن 19 معي

خمســة مجــاالت لتلــك المعاييــر التــي تأتــي فــي إطــار الجهوزيــة، االســتجابة، التعافــي وهــي:

1- النطاق األساسي أو التأسيسي

م
ُّ
عل

َ
2- نطاق االلتحاق بالمدرسة وبيئة الت

م
ُّ
3- نطاق التدريس والتعل

فــي  العامليــن  وبقيــة  مــون 
ِّ
المعل نطــاق   -4

لتعليــم ا

5- نطاق السياسة التعليمية
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أوال: النطاق األساسي أو التأسيسي: ويشمل ثالثة مجاالت:

المجال األول: المشاركة المحلية: ولها معيارين :

المعيار األول للمشاركة المحلية: المشاركة: -

 وهــو أن يشــارك أعضــاء المجتمــع المحلــي بنشــاط وشــفافّية ومــن دون تمييــز فــي تحليــل االســتجابات 
وتقييمهــا. ومراقبتهــا  وتنفيذهــا  وتصميمهــا  وتخطيطهــا  التربويــة 

فيجب على السلطات والمنظمات المعنية أن تنخرط مع المجتمع المحلي في تحديد:
- حاجات التعليم لكل المتعلمين.

- الموارد البشرية والمادية والمالية المتوافرة محلًيا.
- العالقات الموجودة والمتغّيرة بين الصبيان والبنات وبين الشباب والكبار.

- ديناميــات الســلطة ضمــن المجتمــع المحلــي، بمــا فــي ذلــك العالقــات بيــن مجموعــات الناطقيــن بلغــة واحــدة 
وأي مجموعــات يمكــن أن تســتثنى.

- المواضيع والمخاوف والتهديدات األمنية.
- طرق حماية مراكز التعليم، والموظفين والمتعلمين من أي هجوم محتمل.

- األخطــار المحليــة، المواقــع اآلمنــة والتــي يمكــن الوصــول إليهــا للمــدارس والمســاحات التعلمّيــة األخــرى، 
والمقاربــات المحليــة لخفــض أخطــار الكــوارث.

- طــرق دمــج الرســائل التعليميــة المناســبة التــي تنقــذ الحيــاة وتأخــذ فــي االعتبــار ظــروف النــزاع فــي كل 
مظاهــر االســتجابة التعليميــة، بمــا فــي ذلــك الرســائل التــي تتعامــل مــع التهديــدات الصحيــة الرئيســية للمجتمــع 

المحلــي.
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إن هيــاكل دعــم الصــالت األقــوى بيــن العائلــة والمجتمــع المحلــي والمــدارس والمســاحات التعلميــة األخــرى 
ينبغــي أن تطــور بطريقــة مشــتركة وجامعــة واستشــارية، وهنــا تكمــن أهميــة المشــاركة، وعبــر عــدة طــرق 

لعــل أبرزهــا تشــكيل لجنــة التعليــم المجتمعــي والتــي تضــم:

- اداريو المدرسة، المعلمون والموظفون
- األهل أو مقدمو الرعاية

- األطفال والشباب
- موظفون من منظمات المجتمع المدني
- ممثلون من المنظمات غير الحكومية 

- قادة مجتمعيون ووجهاء
- عاملون صحيون

ــة التعليــم المجتمعــي أن تقيــم اجتمــاع دوري لتتعامــل مــع المواضيــع المهمــة، وحشــد المســاهمات  ــى لجن وينبغــي عل
الماديــة والعينيــة مــن المجتمــع المحلــي، وتحديــد المقاربــات المالئمــة التــي تراعــي العمــر والثقافــة لضمــان أن البرامــج 

التعليميــة تحتــرم حاجــات المتعلميــن وحقوقهــم.
 تشــمل األمثلــة الرزنامــات المدرســية المرنــة والمناهــج المناســبة للعمــر التــي تعكــس ســياق المجتمــع المحلــي، باالضافــة 
إلــى التواصــل مــع المجتمــع المحلــي وســلطات التعليــم المحليــة والوطنيــة لتشــجيع العالقــات الجيــدة بيــن أعضــاء 
المجتمــع المحلــي وصانعــي القــرار خــارج المجتمــع المحلــي، ضمــان أن األشــخاص المســؤولين عــن تأميــن ايصــال 
ــم، جمــع  التعليــم وجودتــه خاضعــون للمســاءلة، ومراقبــة توفيــر التعليــم للمســاعدة فــي ضمــان جــودة التعليــم والتعّل
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المعيار الثاني للمشاركة المحلية: الموارد : -

يجــري تحديــد مــوارد المجتمــع وحشــدها واســتعمالها لتنفيــذ فــرص تعليميــة مناســبة للفئــات العمريــة، وهــي 
تشــمل المــوارد البشــرية، الفكريــة، اللغويــة، الماليــة والماديــة الموجــودة فــي المجتمــع المحلــي.

عنــد تصميــم اســتجابات التعليــم وتخطيطهــا، ينبغــي تحديــد المــوارد المتوافــرة محلًيــا وتحليلهــا لمعرفــة كيــف 
يمكنهــا أن تســاهم فــي التعليــم.

التعليــم ســيتم كذلــك  فــي توفيــر  المصلحــة  المعنيــة واصحــاب  أهــم األطــراف  باعتبارهــا  المجتمعــات  إن 
دعوتهــا لتقديــم رســائل وتنظيــم المــوارد المطلوبــة لعــودة الطــالب إلــى ســلك التعليــم وابقائهــم فيــه، ومــن 

أبــرز األســاليب المتبعــة هــو تجميــع القــدرات المحليــة لمســاعدة بنــاء المرافــق وصيانتهــا.
ينبغــي للعامليــن فــي التعليــم والمجتمعــات المحليــة أن يشــاركوا فــي تدريبــات حــول األدوار والمســؤوليات 
ــة المرافــق، نشــر  ــات حــول حشــد المــوارد وادارتهــا، صيان ــى المــدى الطويــل، هــذه يمكــن أن تشــمل تدريب عل
الوعــي حــول ذوي الحاجــات الخاصــة واألجــراءات الخاصــة لضمــان مشــاركة األطفــال والشــباب، وهــذا مــا 
يؤســس للعمــل علــى المــدى البعيــد، كمــا يجــب اإلعتــراف بمســاهمات المجتمــع وتفعيــل المســاءلة والرقابــة 

المجتمعيــة لتعزيزقيــم ومبــادئ الحكــم الرشــيد.

ومراقبــة معلومــات مصنفــة حــول مــن يشــارك ومــن ال يشــارك فــي فــرص التعّلــم، وتشــجيع األمــن مــن الهجمــات 
وتعزيــز أمــن الموظفيــن والتالميــذ الذيــن يتنقلــون مــن المدرســة واليهــا؛ وضمــان أن خفــض خطــر الكــوارث 

مشــمول فــي توفيــر التعليــم، ضمــان وجــود دعــم نفســي اجتماعــي مناســب.
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بــرزت مبــادرات مجتمعيــة ريفيــة فــي اليمــن اثنــاء الحــرب، لمواجهــة مشــكلة عــدم توفــر المرتبــات بعــدد 
مــن المناطــق لحــل المشــكلة لتتكفــل بتأميــن رواتــب المدرســين، لضمــان اســتمرار العمليــة التعليميــة 
منــذ بدايــة النصــف الثانــي مــن العــام الدراســي الحالــي 2016 -  2017م ففــي محافظــة تعــز، نســق أهالــي 
ــادرة مجتمعيــة تهــدف  إحــدى قــرى مديريــة شــرعب الســالم بمحافظــة تعــز، وســط اليمــن، لتنفيــذ مب
إلــى توفيــر مرتبــات 146 مدرًســا فــي القريــة موزعيــن علــى اربــع مــدارس إبتدائيــة، عــن طريــق تنســيقهم 
مــع مغتربيــن فــي الخليــج مــن ابنــاء القريــة  ليتبنــوا جمــع تبرعــات تهــدف إلــى التخفيــف مــن معانــاة 

المعلميــن وأســرهم فــي 4 مــدارس ابتدائيــة بالمديريــة.
ومــن هــذه المبــادرات تجلــت أنشــطة تســاند العمليــة التعليميــة، وكحلــول ســريعة وانيــة واكبــت أي 
أختــالل أو مشــاكل تواجــه التعليــم أثنــاء الحــرب، خالًفــا علــى العديــد مــن المبــادرات المجتمعيــة فــي 
مناطــق مختلفــة فــي عمــوم البــالد عملــت علــى دعــم العلميــة التعليميــة بترميــم المــدارس المتضــررة، 

ــاء الطــوارئ. وتغطيــة االحتياجــات التعليميــة التــي تتطلبهــا المــدارس أثن
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المجال الثاني: التنسيق:

وله معيار واحد وهو التنسيق: -

توضع آليات تنسيق للتعليم وتعمل األطراف المعنية الداعمة لضمان الوصول الى التعليم النوعي واستمراريته.
إن لجنــة التنســيق المشــتركة بيــن الــوكاالت والمنظمــات، التــي تنســق اســتجابة التعليــم، ينبغــي أن يكــون لهــا تمثيــل 
واســع، وينبغــي لســلطة التعليــم الوطنيــة أن توفــر القيــادة، وحيــث تفتقــر ســلطات التعليــم للقــدرة أو المشــروعية، 

يمكــن التوافــق علــى توكيــل القيــادة لــوكاالت أو منظمــات مختلفــة.
لكي يتم التنسيق والتنفيذ بصورة ناجحة البد من توفر إدارة معلومات تتعلق باألتي:

ينبغــي أخــذ كل مســتويات التعليــم وأنواعــه فــي اإلعتبــار فــي نشــاطات التنســيق، بمــا فــي ذلــك تنميــة الطفولــة 
المبكــرة، والتعليــم اإلبتدائــي والثانــوي، وغيــر النظامــي، والتقنــي، والمهنــي، والتعليــم العالــي، وتعليــم الكبــار.

يجــب التركيــز علــى أن التنســيق يتطلــب تكثيــف دوره فــي عمليــة حشــد المــوارد والمســاءلة وفــي عمليــات التقويــم؛ 
لتحديــد القــدرات والفجــوات فــي اإلســتجابة التعليميــة، وتحديــد احتياجــات التعليــم أثنــاء الطــوارئ، كمــا مــن 
الضــروري إلتــزام األطــراف المعنيــة بــأن تعمــل لضمــان أن اســتجابة التعليــم منّســقة جيــًدا وتــؤدي الــى النتائــج 
المتوخــاة، ثــم إن المراقبــة والتقييــم المتواصليــن لتنســيق اســتجابات التعليــم تســمح بتحديــد ومعالجــة ســريعين 

للفجــوات.

- تقويم الحاجات والقدرات والتغطية.
- جمع المعلومات وتخزينها وتحليلها وتقاسمها.

- المراقبة والتقييم.
- الدروس المستقاة للتجربة المستقبلية المدروسة.
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المجال الثالث: التحليل وله أربعة معايير :

المعيار األول: للتحليل: التقويم: -

التقويــم هــو تحقيــق يجــري قبــل التخطيــط للنشــاطات التعليميــة والتدخــل فــي حالــة الطــوارىء لمعرفــة الحاجــات 
والثغــرات فــي االســتجابة والمــوارد المتوافــرة، وهــو اختبــار لتقــّدم المتعلميــن وانجازاتهــم.

إن تقويــم نتائــج التعلــم يحــدده برنامــج التعليــم، وينبغــي أقلمــة أدوات التقويــم دائًما كي ُتظِهــر المعلومات المطلوبة 
فــي ســياق أو بيئــة محددين.

يجــب أن تجــرى تقويمــات تعليــم فــي أوانهــا لحــال الطــوارىء وبطريقــة شــمولية وشــفافة ومشــتركة، وينبغــي أن 
تجمــع بيانــات مصنفــة لــدرس اســتجابة التعليــم وتقويــم الخطــر المســتمر مــن جــراء النــزاع أو الكارثــة، فالبيانــات 
تحــدد القــدرات والمــوارد ومكامــن الضعــف والفجــوات والتحديــات التعليميــة للمحافظــة علــى حــق التعليــم لــكل 

الجماعــات المتأثــرة.
ــارات الميدانيــة مــن مقدمــي التعليــم واإلســتجابة األخــرى لحــال الطــوارىء ينبغــي أن ُتنســق  إن التقويمــات والزي

ــر الكفــوء للمــوارد والتقويــم المفــرط لبعــض المجموعــات الســكانية والمواضيــع المعينــة. لتفــادي االســتخدام غي
تحليــل الســياق، ومنــه تحليــل خطــر الكارثــة والنــزاع، يســاعد علــى ضمــان أن اســتجابات التعليــم مالئمــة، وذات 

صلــة، وتأخــذ فــي االعتبــار ظــروف النزاعــات والكــوارث المحتملــة.
إن تحليــل الخطــر يأخــذ فــي االعتبــار كل مظاهــر الســياق التــي تؤثــر علــى صحــة المتعلميــن وأمنهــم وســالمتهم، وهــذا 
يســاعد علــى ضمــان أن التعليــم اجــراء حمائــي بــدالً مــن أن يكــون عامــل خطــر. إن تحليــل الخطــر يقــوم األخطــار 
علــى التعليــم، وتحليــل النــزاع يقــوم وجــود نــزاع عنيــف أو خطــر؛ هــذا لمحاولــة ضمــان أن تدخــالت التعليــم لــن تفاقــم 

حــاالت عــدم المســاواة أو النزاعــات الكامنــة.
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المعيار الثاني للتحليل: استراتيجيات االستجابة: -

المعيار الثالث للتحليل: الرقابة: -

بالتعليــم  الحــق  ولمعوقــات  للســياق  واضًحــا  وصًفــا  الجامعــة  التعليميــة  االســتجابة  اســتراتيجيات  تشــمل 
المعوقــات. تلــك  لتخطــي  واالســتراتيجيات 

أن  لضمــان  التقويــم  لبيانــات  تحليــل وتفســير معّمقيــن  فــي  تســتثمر  أن  بالتعليــم  المعنيــة  األطــراف  علــى  يجــب 
التقويــم. كشــفها  أساســية  وأولويــات  رئيســية  نتائــج  علــى  ترتكــز  لالســتجابة  اســتراتيجياتهم 

إن اســتراتيجيات االســتجابة ينبغــي أن ُتظِهــر الــدور القيــادي لســلطات التعليــم والتعــاون مــع األطــراف المعنيــة 
األخــرى، مثــالً، إن مســتويات نفقــات التعليــم لمكونــات مثــل أجــر المعلــم والتجهيــزات، ينبغــي أن تتــواءم عبــر 

المنظمــات، مــع األخــذ فــي االعتبــار اإلســتدامة الطويلــة األمــد لمســتويات اإلنفــاق.

اجــراء المراقبــة الدوريــة لنشــاطات اســتجابة التعليــم وتطــور الحاجــات التعلمّيــة للســكان المتأثريــن، فالمراقبــة 
تقيــس مــا إذا كانــت البرامــج تلبــي الحاجــات التعليميــة المتغّيــرة للســّكان وكيــف يســتجيبون للســياق المتنامــي فهــي:

ــات مــا قبــل  نتائــج التقويــم ينبغــي أن تتــاح فــي أســرع مــا يمكــن لتخطيــط نشــاطات التعليــم، ويجــب تقاســم بيان
األزمــة وتقويمــات مــا بعــد األزمــة التــي تحــدد المــوارد وحاجــات التعليــم واإلنتهــاكات أو الوفــاء بحقــوق التعليــم مــن 

ســلطات التعليــم والمنظمــات غيــر الحكوميــة والــوكاالت اإلنســانية والمجتمــع المحلــي.

- تضمن أن التدخالت مناسبة ومتجاوبة.
- تحدد إمكانات التحسين.
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ن صالحية بيانات المراقبة
ّ

 أن تحس
ً
يمكن لزيارات المراقبة غير المعلنة مسبقا

- تساهم في التخفيف من النزاع وخفض خطر الكوارث.
- تشجع المساءلة.

- التنمية الجسدية اإلجمالية والناعمة، والتنمية اإلدراكية واالجتماعية العاطفية عند األطفال الصغار.
- إستدامة مهارات القراءة والكتابة والحساب.

- معرفة مهارات حياتية رئيسية وتطبيقها.
- الوصول الى مواد القراءة لما بعد محو األمية.

إن مراقبــة المتعلميــن ينبغــي أن تحصــل أثنــاء تعلمهــم وبعــد أن يكملــوا أو يغــادروا المقــرر، يمكــن للمراقبــة عبــر 
التقويمــات الكميــة والنوعيــة أن تغطــي، علــى ســبيل المثــال:

إن آثــار برامــج التعليــم المخططــة وغيــر المخططــة ينبغــي مراقبتهــا لضمــان أنهــا ال تزيــد مــن التهميــش أو التمييــز أو 
النــزاع أو األخطــار الطبيعيــة عــن غيــر قصــد.

إن تصميــم المراقبــة ســيقرر كيــف تجمــع عــادة األنــواع المختلفــة مــن البيانــات، وفًقــا للحاجــة، والمــوارد المطلوبــة 
لجمــع البيانــات ومعالجتهــاـ ويمكــن جمــع أنــواع عــدة مــن البيانــات مــن المــدارس وبرامــج التعليــم األخرى على أســاس 

العينــة، ممــا يعطــي مؤشــرات ســريعة للحاجــات والمشــكالت، وهــذه المعلومــات يمكــن أن تشــمل:
- بيانات مصنفة حول االلتحاق بالمدرسة والتسرب منها.

- ما إذا كان التالميذ يأكلون قبل الحضور الى المدرسة.
- توافر الكتب المدرسية ومواد التعليم والتعّلم.
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المعيار الرابع للتحليل: التقييم: -

إن التقييمــات المنهجيــة والنزيهــة تحســن نشــاطات االســتجابة التعليميــة وتعــزز المســاءلة، كمــا أن التقييمــات 
الدوريــة لنشــاطات اســتجابة التعليــم تنتــج بيانــات موثوقــة وشــّفافة وتبلــغ عــن نشــاطات تعليــم مســتقبلية.

إن المراقبــة والتقييــم أساســيان لتحقيــق أهــداف وغايــات برامــج التعليــم، فالمراقبــة عمليــة متواصلــة تقيــس دورًيــا 
التقــدم نحــو أهــداف وغايــات برامــج التعليــم، وتتيــح لموظفــي برنامــج التعليــم اجــراء تغييــرات خــالل البرنامــج أو 

دورة المشــروع لضمــان بقائهــم علــى الســكة الصحيحــة لتحقيــق أهدافهــم وغاياتهــم.
ــه أطــراف  أمــا التقييــم أقــل وتيــرة، يجــري عــادة فــي منتصــف أو فــي نهايــة البرنامــج أو دورة المشــروع وتقــوم ب
خارجيــة أو مســتقلة، يقيــس النتائــج ويقيــم مــا إذا كانــت النتائــج المتوخــاة قــد أحــرزت، كمــا أن التقييمــات يمكــن 
أن تتعامــل مــع مــا إذا كانــت النشــاطات ذات صلــة باألولويــات المقــررة، والسياســات والصكــوك القانونيــة، ومــا إذا 

كانــت البرامــج نفــذت بطريقــة فعالــة.
ــة موثوقــة وفــي وقتهــا عــن  تقييمــات نشــاطات اســتجابة التعليــم ينبغــي أن تســتخدم مقاربــات وقواعــد تنتــج أدل

نتائــج البرنامــج وآثــاره التــي يمكــن أن تعلــم عــن العمــل المســتقبلي.
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النطاق الثاني: الوصول إلى التعليم وبيئة التعلم
ويشمل ثالثة معايير: 

المعيار األول للوصول إلى التعليم وبيئة التعلم: الوصول المتكافىء الى التعليم

لــدى جميــع األفــراد وصــول الــى فــرص تعليــم نوعــي وذات صلــة، وعلــى الســلطات الوطنيــة والمجتمعــات 
المحليــة والمنظمــات اإلنســانية، مســؤولية أن تكفــل وصــول جميــع النــاس الــى النشــاطات التعليميــة.

ينبغــي تحديــد السياســات التمييزيــة والممارســات التــي تحــد مــن الوصــول الــى فــرص التعّلــم ومعالجتهــا، إن 
اإلفتقــار الــى الوصــول الــى التعليــم لمجموعــات عرقيــة، لغويــة، جغرافيــة، أو عمريــة محــددة يمكــن أن يولــد 

أو يديــم توتــرات يمكــن أن تســاهم فــي النــزاع.
يمكــن أن يكــون لبعــض األفــراد أو المجموعــات صعوبــة فــي الوصــول الــى التعليــم فــي حالــة الطــوارىء، يمكــن 

أن يصبــح البعــض أكثــر هشاشــة كنتيجــة لحــاالت الطــوارىء والنــزوح.
وتشمل هذه المجموعات:

- األشخاص من ذوي الحاجات الخاصة جسدًيا وعقلًيا
- أولئك الذين يعانون وضًعا حاًدا من الصحة العقلية وصعوبات نفسية، إجتماعية.

- الفتيات.
- الشباب.

- األطفال المرتبطون بقوى وجماعات مسلحة.
- المراهقون أرباب المنزل؛ األمهات المراهقات.

- األشخاص من مجموعات عرقية أو اجتماعية محددة.
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فيمــا يتعلــق بالقبــول وااللتحــاق والبقــاء. ينبغــي لمتطلبــات التوثيــق أن تكــون مرنــة، فــإن إفــادات المواطنــة، 
ــوالدة أو العمــر، أوراق الهويــة أو التقاريــر المدرســية ينبغــي أال تكــون مطلوبــة للدخــول، ألن المجموعــات  ال
الســكانية المتأثــرة بحــاالت الطــوارىء قــد ال تكــون لديهــا تلــك الوثائــق، كمــا ينبغــي أال تطبــق الحــدود العمريــة 

بحــزم، شــريطة احتــرام شــواغل الحمايــة واألعــراف الثقافيــة.

كمــا يجــب الســماح بفرصــة االلتحــاق بالمدرســة للمــرة الثانيــة للمتســربين، هنــاك حاجــة لجهــود خاصــة لتحديــد 
األفــراد األكثــر هشاشــة وكيفيــة ضمهــم، وحيــث توجــد مخــاوف أمنيــة، ينبغــي حفــظ التوثيــق ومعلومــات 

االلتحــاق.

مجموعــة فــرص للتعليــم النوعــي ضروريــة، فاألهــداف تضمــن تلبيــة الحاجــات التعليميــة لــكل المتعلميــن 
وتســاهم فــي النمــو االقتصــادي، االجتماعــي والسياســي للبــالد، ينبغــي لهــذه الفــرص أن تكــون ذات صلــة 

بالمتعلميــن وبالســياق وقــد تشــمل:

- تنمية الطفولة المبكرة.
- التعليم اإلبتدائي، الثانوي والعالي.

- صفوف محو األمية.
- تعليم المهارات الحياتية.

- برامج تعليم الشباب والكبار، مثل التعليم التقني والمهني.



22

فــي األزمــات الحــادة، غالًبــا مــا تكــون المســاحات الصديقــة أو المســاحات اآلمنــة للطفــل هــي االســتجابة 
األولــى بينمــا يجــري تأســيس أو إعــادة تفعيــل التعليــم النظامــي، وتهــدف تلــك المســاحات إلى حماية وتشــجيع 

رفاهيــة األطفــال والشــباب.
يمكــن للمســاحات الصديقــة للطفــل أن تســمح ألعضــاء المجتمــع المحلــي وللعامليــن الحكومييــن واإلنســانيين 
بتقويــم حاجــات وقــدرات التعليــم النظامــي وغيــر النظامــي، بمــا فــي ذلــك كيفيــة دمــج ودعــم المبــادرات 

المحليــة.

كما تحتاج فرص التعّلم إلى أن تكون مرنة ومتأقلمة مع السياق، ويمكن أن تشمل:

أولويات التعليم الفورية ينبغي أن ترتكز على تقويم أولي ومن المهم النظر في:

- تغييــرات فــي برامــج الصــف، الســاعات، الــدوام، والجــداول الزمنيــة الســنوية لتلبيــة حاجــات مجموعــات 
معينــة مــن المتعلميــن.

ــم المســّرع أو  ــم عــن ُبعــد، وبرامــج التعّل ــة إليصــال التعليــم، مثــل التدريــس الذاتــي، التعل - وســائط بديل
“اإلســتلحاق”.

- توفير خدمات العناية بالطفل لألهل والشباب.

• البيانات المصنفة بحسب الجنس والعمر.
• هموم الهشاشة والحماية.

• حاجات المحتوى المحددة مثل المعلومات المنقذة لألرواح.
• الصالت بعملية إعادة تأسيس نظام التعليم.
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يمكــن لألولويــات أيًضــا أن تأخــذ فــي االعتبــار التمويــل، والمعوقــات اللوجســتية واألمنيــة، لكــن ينبغــي أال 
تــؤدي إلــى اســتثناء مجموعــات هّشــة.

فقــط  تســتخدم  أن  التعليميــة  للمرافــق  ينبغــي  موقتــة  كمالجــىء  التعليميــة  المرافــق  اســتخدام  تقليــص 
كمالجــىء للنازحيــن عندمــا ال تكــون هنــاك امكانــات أخــرى  خــالل التخطيــط للجهوزيــة، ينبغــي تحديــد أماكــن 

بديلــة للجــوء فــي حالــة الطــوارىء أو الكارثــة.

الحمايــة  الســلبية وأخطــار  تقليــص اآلثــار  التعليميــة كمالجــىء موقتــة، يجــب  المرافــق  عندمــا تســتخدم 
المحتملــة بالتعــاون مــع قطاعــي الســكن والحمايــة، ينبغــي لألطــراف المعنيــة أن توافــق علــى تاريــخ إلعــادة 
المرفــق التعليمــي الــى وظيفتــه األساســية هــذا يقلــص عطــل التعلــم ويجنــب بقــاء العائــالت فــي المرفــق 

التعليمــي طويــالً بعــد حصــول حالــة الطــوارىء.

إذا اســتخدمت المرافــق التعليميــة كمالجــىء موقتــة، مــن المهــم حمايــة ممتلــكات المدرســة، بمــا فــي ذلــك 
الكتــب والمكتبــات واألثــاث والســجالت المدرســية ومعــدات الترفيــه ينبغــي اعــادة المرافــق التعليميــة الــى 

حالــة قابلــة لالســتخدام كتجديــد مرافــق الصــرف الصحــي وتدعيــم أساســات المبنــى.
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ة: الحماية والرفاهية
ّ
المعيار الثاني للوصول الى التعليم والبيئة التعلمي

البيئــات التعلمّيــة آمنــة وســليمة وتشــجع الحمايــة والرفاهيــة النفســية - االجتماعيــة للمتعلميــن والمعلميــن 
ــة التعليميــة. وغيرهــم مــن الهيئ

الرفاهية اإلجتماعية والجسدية والعاطفية تعتمد على:

• األمن، السالمة والحماية.
• الصحة.

• السعادة والدفء في العالقات بين مقدمي التعليم والمتعلمين، وبين المتعلمين أنفسهم. 
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التدريــب علــى الدعــم النفســي االجتماعــي والرفاهيــة ينبغــي للمعلميــن وغيرهــم مــن الهيئة التعليميــة أن يتلقوا 
تدريبــًا حــول تأميــن الدعــم النفســي اإلجتماعــي للمتعلميــن مــن خالل:

• تعلم منظم.
• استخدام قواعد صديقة للطفل.

• اللعب والترفيه.
• تعليم مهارات حياتية.

• اإلحاالت.
• مــن المهــم التعامــل مــع رفاهيــة المعلميــن وغيرهــم مــن الهيئــة التعليميــة. ستســاهم هــذه فــي رفاهيــة 

المتعلميــن واإلتمــام الناجــح لبرامــج التعليــم النظامــي وغيــر النظامــي.

ة: المرافق والخدمات
ّ
المعيار الثالث للوصول الى التعليم والبيئة التعلمي

إن مرافــق التعليــم تشــجع ســالمة ورفاهيــة المتعلميــن والمعلميــن وغيرهــم مــن الهيئــة التعليميــة، وتتصــل 
بخدمــات الصحــة والتغذيــة والحمايــة والخدمــات النفســية - اإلجتماعيــة.

ينبغــي لمرافــق التعليــم أن تبنــى أو يعــاد بناؤهــا أو تغييــر مكانهــا الــى مواقــع تشــجع اإلنصــاف والســالمة 
الجســدية للمتعلميــن والمعلميــن وغيرهــم مــن الهيئــة التعليميــة.
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من المهم النظر في العناصر اآلتية عند تصميم وبناء مرافق تعليم موقتة ودائمة:

مرافق الصرف الصحي: ينبغي أن تتوافر ضمن أو قرب بيئة التعلم، وتتضمن: 

- اختيــار موقــع ســليم: الســالمة البنيويــة لمبانــي المدرســة المتضــررة تحتــاج الــى تقويــم مــن أخصائييــن 
مؤهليــن، واألولويــة تحــدد إلعــادة إشــغال األبنيــة، إصالحهــا، تحصينهــا أو اســتبدالها، اســتنادًا الــى الحاجــة 

والكلفــة.
- تصميــم وبنــاء جامــع ومقــاوم للكــوارث: ينبغــي تطبيــق معاييــر قانــون البنــاء والتخطيــط الدولــي للمــدارس 
) أو القوانيــن المحليــة عندمــا تكــون ذات معاييــر أعلــى( علــى أعمــال البنــاء الموقتــة والدائمــة، ينبغــي لمرافــق 
المدرســة أن تصمــم وتبنــى وتصــان لتكــون مقاومــة لألخطــار والتهديــدات المعروفــة مثــل النيــران والعواصــف 
والهــزات األرضيــة واالنزالقــات األرضيــة ينبغــي لجهــود إعــادة البنــاء أن تضمــن أن الذهــاب الــى المدرســة لــن 
يعــّرض المتعلميــن، المعلميــن أو غيرهــم مــن الهيئــة التعليميــة ألخطــار يمكــن تجنبهــا، ينبغــي للتصميــم والبنــاء 
أن يضمنــا اإلضــاءة المناســبة والتهوئــة والتدفئــة ) كمــا هــو مناســب ( لتشــجيع التعليــم النوعــي وبيئــة التعّلــم.

- مــا إذا كان يمكــن صــون المبنــى عبــر الســلطات المحليــة والمجتمــع المحلــي بتكلفــة محتملــة ينبغــي اســتخدام 
المــواد المشــتراة محلًيــا والعمالــة المحليــة لبنــاء الهيــكل إن هنــاك جــدوى واتخــاذ خطــوات لضمــان أن الهيــاكل 

فّعالــة مــن ناحيــة التكلفــة وأن الميــزات الماديــة كاألســطح واألرضيــات متينــة.
- الموازنــة الموجــودة، اإلســتخدامات الراهنــة أو الطويلــة األجــل الممكنــة، ومشــاركة المجتمعــات المحليــة 

ومخططــي ومديــري التعليــم.

• مرافق التخلص من النفايات الصلبة، مثل حاويات ومستوعبات النفايات.
• مرافق الصرف، مثل حفر التصريف وأقنية الصرف.

• المياه المناسبة للنظافة الشخصية والمراحيض النظيفة.
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تدعــو المبــادىء التوجيهيــة مــن )اســفير( الــى وجــود مرحــاض واحــد لــكل ٣٩ فتــاة ومرحــاض واحــد لــكل ٦٠ 
فتــى إذا لــم يكــن فــي اإلمــكان توفيــر مراحيــض منفصلــة مــن البدايــة، يمكــن اتخــاذ تدابيــر لتفــادي اســتخدام 
الفتيــات والفتيــان للمراحيــض فــي الوقــت نفســه إذا لــم تكــن المراحيــض موجــودة ضمــن موقــع التعّلــم، يمكــن 

تحديــد المرافــق المجــاورة ومراقبــة اســتخدام األطفــال لهــا.
ترى كتلة التعليم في اليمن األتي:

- ينبغــي أن يكــون لــدى بيئــات التعّلــم مصــدر للميــاه الســليمة وينبغــي توفيــر الصابــون إن ممارســات النظافــة، 
مثــل غســل اليديــن والوجــه، ينبغــي دمجهــا كنشــاطات يوميــة تدعــو المبــادىء التوجيهيــة مــن )اســفير( للحــد 
األدنــى لكميــات الميــاه فــي المــدارس الــى توفيــر ٣ لتــرات مــن الميــاه لــكل تلميــذ للشــرب وغســل اليديــن يومًيــا.

• يجــب أن يتــم إصــالح وترميــم الفصــول فــي فتــرة ال تزيــد عــن 14 يــوم مــن يــوم وقــوع حــادث الضــرر ) 
كلمــا أتــاح ذلــك الوضــع األمنــي والوصــول إلــى المنطقــة (

• 45 طالب لكل فصل دراسي
• مرافق المياه والصرف الصحي واإلصحاح:

o حمام واحد لكل 30 طالبة  

o حمام واحد لكل 60 طالب  

• لتر مياه لكل متعلم يومًيا للشرب وغسل اليدين
• سور المدرسة

• طفاية حريق / سطل تراب
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-خدمــات الصحــة والتغذيــة المرتكــزة علــى المدرســة إن برامــج الصحــة والتغذيــة المرتكــزة علــى المدرســة 

تربــط التعليــم بمــوارد أخــرى فــي قطاعــات الصحــة، التغذيــة، والصــرف الصحــي تتعامــل مــع معوقــات التعّلــم 
وتشــجع النمــو الصحــي، وشــمل.

ينبغــي للبرامــج أن تتبــع مبــادىء توجيهيــة معتــرف بهــا مثــل المبــادىء التوجيهيــة لبرنامــج الغــذاء 
العالمــي حــول التغذيــة المدرســية، كمــا مــن المهــم التنســيق مــع قطاعــات الصحــة والتغذيــة.

• برامج التغذية المدرسية للتعامل مع حاجات الجوع.
• التخلص من الديدان لمعالجة العدوى الطفيلية.

• برامج الوقاية من األمراض المعدية كالحصبة واإلسهال و....
• توفير مكمالت التغذية الدقيقة كفيتامين أ، الحديد واليود.
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النطاق الثالث: التعليم والتعلم
ويتضمن أربعة معايير:

المعيار األول للتعليم والتعلم: المناهج: -

تســتخدم مناهــج ذات صلــة ثقافًيــا واجتماعًيــا ولغوًيــا لتوفيــر تعليــم نظامــي وغيــر نظامــي، مناســب لســياق 
محــدد وحاجــات المتعلميــن.

المنهــج خطــة عمــل لمســاعدة المتعلميــن فــي تحســين معرفتهــم ومهاراتهــم، ينطبــق علــى برامــج التعليــم 
النظامــي وغيــر النظامــي ويحتــاج الــى أن يكــون ذات صلــة ومتأقلًمــا مــع جميــع المتعلميــن، يشــمل غايــات 

التعلــم، محتــوى التعلــم التقويمــات، أســاليب التعليــم والمــواد:

• غايــات التعّلــم: تحــدد المعرفــة، المواقــف والمهــارات التــي ســتطور عبــر نشــاطات التعليــم لتشــجيع النمــو 
المعرفــي واالجتماعــي والعاطفــي والجســدي للمتعلميــن.

• محتوى التعلم: يشير الى مجاالت مثل مهارات القراءة والكتابة والحساب والمهارات الحياتية.
• التقويــم: يعنــي قيــاس مــا جــرى تعّلمــه بشــكل معــارف ومواقــف ومهــارات للمحتــوى التعّلمــي الــذي جــرت 

تغطيته.
• أســاليب التعليــم: يشــير إلــى المقاربــة التــي اختيــرت واســتخدمت فــي تقديــم محتــوى التعّلــم لتشــجيع 

اكتســاب المعــارف والمهــارات فــي جميــع المتعلميــن.
أدلــة  التكميليــة،  الدراســة  مــواد  البيانيــة،  والرســوم  الخرائــط  الكتــب،  إلــى  تشــير  التدريــس:  مــواد    •

والتعّلــم. التعليــم  أدوات  مــن  وغيرهــا  األلعــاب،  المعــدات،  المعلميــن، 
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فــي حــاالت الطــوارىء وصــواًل إلــى التعافــي، ينبغــي إغنــاء مناهــج برامــج التعليــم النظامــي وغيــر النظامــي 
بالمعــارف والمهــارات المحــددة بســياق حالــة الطــوارىء، يمكــن أن تكــون هنــاك ضــرورة لمناهــج خاصــة 

لمجموعــات معّينــة، مثــل:

لغــة التدريــس يمكــن أن تكــون قضيــة خالفيــة فــي البلــدان والمجتمعــات المحليــة المتعــددة اللغــات للحــد مــن 
التهميــش، والقــرارات حــول لغــة )لغــات( التدريــس تتخــذ علــى أســاس اإلجمــاع، بمشــاركة المجتمــع المحلــي، 
ســلطات التعليــم واألطــراف المعنيــة ذات الصلــة األخــرى، وينبغــي أن يتمكــن المعلمــون مــن التعليــم فــي 
لغــة )لغــات( يفهمهــا المتعلمــون وللتواصــل مــع أهلهــم ومجتمــع المحلــي األوســع، وضــرورة تعليــم التالميــذ 
المكفوفيــن أو الصــم باســتخدام اللغــات واألســاليب األكثــر مالءمــة لضمــان الشــمول التــام، ويجــب أن تتوافــر 

ــم الطفولــة المبكــرة، فــي اللغــة )اللغــات( األم للمتعلميــن. الصفــوف والنشــاطات التكميليــة، وخاصــة تعّل

• األطفال والشباب الذين يكسبون الرزق.
• الذين كانوا سابقًا مرتبطين بقوات مسلحة وجماعات مسلحة.

• المتعلمون األكبر سنًا من مستوى صفهم أو العائدين من فترات طويلة خارج المدرسة.
• المتعلمون البالغون.
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م: التدريب، التطور المهني والدعم: -
ّ
المعيار الثاني للتعليم والتعل

يتلقــى المعلمــون وغيرهــم مــن الهيئــة التعليميــة التدريــب الــدوري والمنّظــم وذات الصلــة وفًقــا لحاجاتهــم 
وظروفهــم.

يمكن لمحتوى التدريب أن يتضمن:

• المعرفــة األساســية بالموضــوع، مثــل مهــارات القــراءة والكتابــة والحســاب والمهــارات الحياتيــة المالئمــة 
للســياق، بمــا فــي ذلــك تعليــم الصحــة.

• أســاليب التدريــس والتربيــة، بمــا فــي ذلــك االنضبــاط اإليجابــي وإدارة الصــف والمقاربــات المشــتركة 
والتعليــم الجامــع.

ــى  ــك التنديــد بالعنــف المبنــي عل ــة التعليميــة، بمــا فــي ذل ــات الســلوك للمعلميــن وغيرهــم مــن الهيئ • مدون
النــوع االجتماعــي ضــد المتعلميــن وآليــات التقريــر واإلحالــة المالئمــة.

• مبادىء الحد من أخطار الكوارث وتفادي النزاع.
• النمــو والدعــم النفســي -االجتماعــي، بمــا فــي ذلــك حاجــات المتعلميــن والمعلميــن وتوافــر الخدمــات 

المحليــة وأنظمــة اإلحالــة.
• مبــادىء ومنظــورات حقــوق اإلنســان والقانــون اإلنســاني، لفهــم معانيهــا وروحهــا وصالتهــا المباشــرة 
وغيــر المباشــرة بحاجــات المتعلميــن ومســؤوليات المتعلميــن والمعلميــن والمجتمعــات المحليــة وســلطات 

التعليــم.
• المحتويات األخرى المالئمة للسياق.
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م: -
ّ
م: التدريس وعمليات التعل

ّ
المعيار الثالث للتعليم والتعل

إن عمليــات التدريــس والتعّلــم مرتكــزة علــى المتعّلــم، ومشــتركة وجامعــة، والمشــاركة الفّعالــة للمتعلميــن 
ضروريــة عنــد كل مســتوى تنمــوي وعمــري.

ينبغــي للتعليــم أن يكــون تفاعلًيــا ومشــترًكا، يضمــن انخــراط جميــع المتعلميــن فــي الــدرس، وتفيــد مــن أســاليب 
التعليــم والتعّلــم المالئمــة للتنميــة، وهــذه يمكــن أن تشــمل العمــل الجماعــي، العمــل في مشــروع، تعليــم األقران، 
لعــب األدوار، ســرد القصــص، أو وصــف األحــداث، األلعــاب، أفــالم الفيديــو أو القصــص، وينبغــي دمــج هــذه 
األســاليب فــي تدريــب المعلــم، وفــي الكتــب المدرســية وبرامــج التدريــب، يمكــن أن تحتــاج المناهــج الموجــودة 

الــى أقلمــة الســتيعاب التعّلــم النشــط.

يتعلــم األطفــال الصغــار مــن خــالل اللعــب، فاللعــب الموّجــه يمكــن أن يبنــي المهــارات والعالقــات مــع األقــران 
والمعلميــن، ينبغــي دعــم أهالــي األطفــال الصغــار ومقدمــي الرعايــة األوليــة لهــم لكــي يفهمــوا ويطبقــوا:

• أهمية أن يكونوا مستجيبين ومتحسسين لحاجات األطفال.
• سبل العناية باإلطفال الصغار.

• أساليب اللعب التي ُتشاِرك األطفال بفعالية في عملية التعّلم وتشجع نموهم.
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م: -
ّ
م: تقويم نتائج التعل

ّ
المعيار الرابع للتعليم والتعل

الة ينبغي تقديمها وينبغي أن تأخذ في اإلعتبار ما يلي:
ّ

أساليب وتدابير تقويم وتقييم فع

تستخدم أساليب مالئمة لتقييم نتائج التعّلم والتحقق من صحتها.

مــن الضــروري للتعليــم فــي حــاالت الطــوارىء وصــواًل إلــى التعافــي أن يقــّدم للمعلميــن فــي ســياق تعليــم 
نظامــي فرصــة لتغييــر إيجابــي، يمكــن تغييــر أســاليب التعليــم لتتأقلــم وتقبــل بالنســبة إلــى الســياق وينبغــي 
ــه ينبغــي تقديــم  أن تتعامــل مــع الحقــوق والحاجــات والعمــر والحاجــات الخاصــة وقــدرات المتعلميــن. إال أن
أســاليب تعليــم أكثــر مشــتركة أو صديقــة للمتعّلــم بعنايــة وحساســية، فــإن تطبيــق أســاليب جديــدة، وخاصــة 
خــالل المراحــل األولــى مــن حالــة الطــوارىء، يمكــن أن يكــون ضاغًطــا حتــى للمعلميــن المتمرســين، وقــد يؤثــر 

ذلــك علــى المتعلميــن واألهــل وأعضــاء المجتمــع المحلــي.

• ذات صلة: االمتحانات واالختبارات مالئمة لسياق التعّلم وعمر المتعلمين.
• االتساق: أساليب التقييم معروفة ومطّبقة بطريقة مماثلة في كل المواقع ومن جميع المعلمين.

• الفرصة: المتعلمون الغائبون تقدم لهم فرصة تقويم أخرى.
• التوقيت: التقويم يحصل خالل أو بعد انتهاء التدريس.

• الوتيرة: هذه يمكن أن تتأثر بحالة الطوارىء.
• السياق المناسب واآلمن: التقويمات النظامية تجرى في مكان آمن وبواسطة عاملين في التعليم.

تــوزع وتناقــش مــع المتعلميــن، وفــي حــال األطفــال مــع أهلهــم، الممتحنــون  • الشــّفافّية: نتائــج التقويــم 
ويناســب. يمكــن  التقويــم حيــث  مــن  الرئيســية  للمراحــل  متوافــرون  الخارجيــون 

• اســتيعاب المتعلميــن مــن ذوي الحاجــات الخاصــة: يخصــص وقــت أطــول، وتقــدم مهــارات وفهــم عبــر 
المالئمــة. البديلــة  الوســائل 
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النطاق الرابع: المعلمون وغيرهم من الهيئة التعليمية 
ويتضمن 3 معايير:

المعيار األول للمعلمون وغيرهم من الهيئة التعليمية: التوظيف واالختيار: -

التوصيفات الوظيفية:

يوظــف عــدد كاِف مــن المعلميــن وغيرهــم مــن الهيئــة التعليميــة المؤهليــن بصــورة مناســبة مــن خــالل عمليــة 
مشــتركة شــّفافة، مرتكــزة علــى معاييــر االختيــار التــي تعكــس التنــّوع واإلنصــاف.

إن مصطلح "المعلمين وغيرهم من الهيئة التعليمية" يشمل:

ال تميــز علــى أســاس النــوع االجتماعــي، العــرق، الديــن، الحاجــات الخاصــة أو مجــاالت تنــّوع أخــرى تشــمل علــى 
األقل:

• معلمو الصفوف ومساعدو الصفوف.
• معلمو الطفولة المبكرة أو الحضانات.

• مدرسو األشخاص ذوي الحاجات الخاصة.
• اختصاصيون في نواح محددة ومدربون مهنيون.

• ميسرون في المساحات الصديقة للطفل.
• متطوعون من المجتمع المحلي، مدرسون دينيون ومعلمو المهارات الحياتية.

• رؤساء المدارس، المديرون، المشرفون على المدرسة ومسؤولو التعليم اآلخرون.

• أدوار ومسؤوليات
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مــن المهــم وضــع حــدود واقعيــة، متعــارف عليهــا محلًيــا، لحجــم الصــف، الــذي يســمح بشــمل جميــع األطفــال 
والشــباب، وبينهــم ذوو الحاجــات الخاصــة، كمــا ينبغــي توظيــف مــا يكفــي مــن المعلميــن لضمــان معــدل مالئــم 
مــن التلميــذ لــكل معلــم وعلــى األطــراف المعنيــة أن تأخــذ فــي االعتبــار المعاييــر الوطنيــة والمحليــة ذات الصلــة 
لمعــدل التالميــذ لــكل معلــم ومعاييــر التدريــس فــي بعــض الحــاالت، قــد يكــون للمنظمــات التنمويــة واإلنســانية 

معاييرهــا الخاصــة لمعــدل التالميــذ لــكل معلــم.
يوصــى بمعــدل ١ لـــ ٤٠ فــي بعــض الحــاالت، إال أنــه ينبغــي لألطــراف المعنيــة أن تتشــجع علــى مراجعــة وتقريــر 

مــا هــو المالئــم والواقعــي محلًيــا.

• قنوات واضحة لإلبالغ
• مدونة سلوك

المعيار الثاني المعلمين وغيرهم من الهيئة التعليمية: ظروف العمل: -

لدى المعلمين وغيرهم من الهيئة التعليمية شروط محددة بوضوح للعمل ويعوض بصورة مناسبة عليهم.

 ينبغــي للتوصيفــات الوظيفيــة وتوصيفــات شــروط العمــل ومدونــات الســلوك أن تشــمل فــي العقــد، فهــذا يســاعد 
علــى إضفــاء طابــع مهنــي لــدور المعلميــن فــي بيئــة التعّلــم والمجتمــع المحلــي، تحــدد الخدمــات المتوقعــة مــن 
المعلميــن مقابــل تعويــض مــن المجتمعــات المحليــة، ســلطات التعليــم واألطــراف المعنيــة األخــرى، وتوفــر إطــار 

عمــل لســلوك المعلــم المالئــم والمتوقــع.
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المعيار الثالث للمعلمين وغيرهم من الهيئة التعليمية: الدعم واإلشراف: -

آليات الدعم واإلشراف للمعلمين وغيرهم من الهيئة التعليمية تعمل بفعالية.

إن اإلدارة الفاعلــة واإلشــراف والمســاءلة أمــور حيويــة لتاميــن الدعــم المهنــي والحفــاظ علــى دافــع المعلــم ونوعيــة 
التعليــم، ويجــب لألنظمــة أن تطــور قــدر اإلمــكان تحــت قيــادة ســلطات التعليــم ذات الصلــة وباإلشــتراك مــع نقابــات 
التعليــم وأعضــاء المجتمــع المحلــي اللجــان والجمعيــات ووكاالت األمــم المتحــدة والمنظمــات غيــر الحكوميــة، ويمكــن 
لإلرشــاد ودعــم األقــران أن يحــث المعلميــن وغيرهــم مــن الهيئــة التعليميــة عبــر مســاعدتهم على وضع أهــداف وتحديد 

خطــوات يجــب القيــام بهــا لتحســين أداءهــم.

العقد ينبغي أن يحدد:
• مهمات العمل والمسؤوليات.

• التعويض.
• متطلبات الحضور.

• ساعات وأيام العمل.
• مدة العقد.

• مدونة السلوك.
• آليات الدعم واإلشراف وحل النزاعات.
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النطاق الخامس: سياسة التعليم
ويتضمن معاريين:

المعيار األول لسياسة التعليم: القانون وصوغ السياسة: -

ــك التعليــم المدرســي  ــي األولويــة الســتمرارية وتعافــي التعليــم النوعــي، بمــا فــي ذل إن ســلطات التعليــم تول
المجانــي والجامــع، وواجــب الســلطة الوطنيــة هــو احتــرام وحمايــة وتلبيــة الحــق بالتعليــم طبقــًا لصكــوك 

حقــوق اإلنســان الدوليــة.

ــى األطفــال  إن صكــوك حقــوق اإلنســان هــذه تتضمــن قواعــد دوليــة حــول العنايــة بالســكان، مــع التركيــز عل
والشــباب، تشــمل المجــاالت التــي تغطيهــا، التغذيــة، الترفيــه، الثقافــة، منــع اإلعتــداء وتعليــم الطفولــة المبكــرة 
لمــن تقــل أعمارهــم عــن ســت ســنوات. إن معاهــدة حقــوق الطفــل مهمــة تحديــًدا ألنهــا تغطــي حــق األطفــال 

بالتعليــم وحقوقهــم ضمــن العمليــة التعليميــة.

للمتعلميــن والمعلميــن وغيرهــم مــن الهيئــة التعليميــة وضــع مدنــي، وكذلــك مبانــي التعليــم، إنهــم محميــون مــن 
الهجــوم المســلح بموجــب معاهــدات جنيــف، التــي تشــكل جــزءًا مــن القانــون الدولــي اإلنســاني المعتــرف بــه 
مــن كل بلــد، وعلــى الســلطات الوطنيــة واألطــراف المعنيــة الدوليــة أن تدعــم جهــود بنــاء هــذا الوضــع المحمــي 

بقانــون وطنــي وبالممارســة، وأن تمنــع اســتخدام مرافــق التعليــم لغايــات عســكرية.
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المعيار الثاني لسياسة التعليم: التخطيط والتنفيذ: -

حقيبة تنمية الطفولة المبكرة )اليونيسف(

مواصفات فنية:

إن نشــاطات التعليــم تأخــذ فــي الحســبان السياســات والقوانيــن والمعاييــر والخطــط التعليميــة الدوليــة 
المتأثريــن. للســكان  التعلمّيــة  والوطنيــة والحاجــات 

 ينبغــي لبرامــج التعليــم النظامــي وغيــر النظامــي أن توفــر نشــاطات تعليميــة جامعــة تفــي بحقــوق وأهــداف 
التعليــم، وأن تكــون متماشــية مــع أطــر العمــل القانونيــة الوطنيــة والدوليــة.

 إن اســتجابات التعليم، بما في ذلك تنمية الطفولة المبكرة ونشــاطات الشــباب، ينبغي أن توصل بالنشــاطات 
التــي تجــرى فــي قطاعــات أخــرى مثــل امــدادات الميــاه، الصــرف الصحــي، تشــجيع النظافــة، التغذيــة، األمــن 

الغذائــي ومعونــة الطعــام، الســكن، الخدمــات الصحيــة والتعافــي االقتصــادي.

هــذه الحقيبــة هــي حقيبــة تنميــة الطفولــة المبكــرة التــي تــم مراجعتهــا وتنقيحهــا وتتكــون مــن 40 بنــد تهــدف 
هــذه المحفظــة إلــى توفيــر مجموعــة أنشــطة تشــجع علــى تنميــة األطفــال وتفاعلهــم االجتماعــي )مــن خــالل 
االلعــاب وســرد القصــص والحســاب، الــخ( إلــى جانــب مــواد تــم إعدادهــا لمســئولي رعاية األطفــال. باإلضافة 

توفــر هــذه المحفظــة مــواد ميــاه وصــرف صحــي لتحســين صحــة األطفــال ومداركهــم.
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ألعاب:مواصفات فنية:

مواد مائية واصحاح:مواصفات فنية:

• ستة أقالم ملونة، شمع، جمبو، ألوان /علبة -8 
• ثمانيــة أقــالم ملونــة، شــمع، باكــت مــن 8 ألــوان / علبــة 

 8x10
• 2 اقالم رصاص، دفتر للعالمات، اسود /علبة -10

• 1 مبرآة اقالم رصاص، معدن / باكت -20
• 2 ممحاة، ناعمة ألقالم الرصاص /علبة  -20

• 1 مقص، السالمة، المدرسة، B/B ، 235 مم/علبة -10 
• S2657208 - ورق صافي, عرض 70 سم، 25 م / لفة
• 1 دفتر قالب ملون A4 خمسين ورقة / باكت –10 
• 1 شريط الصق شفاف 1.5 سم x 10 م /علبة -20 

• 1 قارورة صمغ لالستخدام في الفصل 170 مل
• علب صلصال للتشكيل بألوان منوعة / علبة – 8/6

• 10 تشكيلة اقالم تلوين رصاص في علبة
• دفتر رسم ابيض، A3، 48 ورقة / باكت -10

• 1 احجار بناء خشبية، ملونة /طقم-50
• 1 احجية الصور المقطوعة، 24 صورة

• 1 احجية اللوحة، 4-8 صور مع وبدون مثبت
• 1 دائرة العد، خشبية، حوالي 20 قطعة،

• 1 احجية السلسلة، خشبية، ملونة، 5 قطع
• 1 احجار االلغاز، 6 جوانب، طقم-12

• 1 مصنف أشكال، حوالي 9 قطع
• 1 لعبة افرز وكوم، طقم بالستيك، 19 قطعة

• 1 دمنة، بالستيك، بيضاء /طقم -28
• 1 علبة خرز، خشبية، ملونة، 6 أشكال /علبة-50

• 1 لعبة الذاكرة، بطاقة/علبة
• 1 دمية، يدوية، شخصيات مختلفة /طقم-6

• 1 دمية، تلعب باألصابع، شخصيات مختلفة /طقم-6
•1 كرة، مطاطية، قطر 10 سم /شبكة-5

5-قطع صابون، حوالي 110-جرام، مغلفعلبة واحدة – كتاب لألطفال، ورق مقوى
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مواد مائية واصحاح:

5-قطع صابون، حوالي 110-جرام، مغلف

ألعاب:

• 1 دفتر، للتمارين، A4 ، مسطر – 8 مم ، 96 صفحة /باكت-10 
• 1 قلم، طرف مكور، أسود، علبة-10 

• 1 قلم سبورة، ورق قالب فليب تشارت، ملون/باكت-4
• 1 شنطة، بالستيك، A4 ، قفل داخلي /باكت-20

• 1 دليل إلى نشاط تنمية الطفولة المبكرة، باللغة العربية
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المراجع

- دليــل الحــد األدنــي لمعاييــر التعليــم أثنــاء الطــوارئ التابــع للشــبكة المشــتركة لــوكاالت التعليــم فــي حــاالت الطــوارئ 
آينــي.

- إستراتيجية كتلة التعليم اليمن للعام الدراسي 2016 - 2017م.
- أســئلة وأجوبــة بشــأن األدلــة اإلرشــادية مــن اجــل حمايــة المــدارس والجامعــات مــن االســتعمال العســكري أثنــاء 

النزاعــات المســلحة التحالــف العالمــي لحمايــة التعليــم مــن الهجمــات.
- دروس فــي الحــرب، االســتخدام العســكري للمــدارس والمنشــأت التعليميــة األخــرى أثنــاء النزاعــات التحالــف العالمــي 

لحمايــة التعليــم مــن الهجمــات 2012م.
- تقارير وبيانات وقصص نجاح، صادرة عن منظمة اليونيسف، متوفرة عبر موقع المنظمة بالرابط التالي:

https://www.unicef.org/ar/ 

- EMERGENCY RESPONSE PREPAREDNESS- DRAFT FOR FILED TESTING- Inter-Agency Standing committee.

- The Joint Education Needs Assessment Toolkit- Global Education Cluster- 2010.


