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املبادئ التوجيهية
من أجل مامرسات تشاركية واعدة يف التعليم يف حاالت الطوارئ
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للمزيد حول البحث املرتبط بهذا امللخص:
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االقتباس املقرتح:
مينايش ،ف .وزخريا ،ز .) 2022 (.املبادئ التوجيهية من أجل مامرسات تشاركية واعدة
يف التعليم يف حاالت الطوارئ ،ديب العطاء.

ملاذا الحاجة إىل املبادئ التوجيهية بالرشاكات يف
التعليم يف حاالت الطوارئ؟
كل مبفردها ،معزولة عن بعضها البعض .لكن يف
عملت املنظامت اإلنسانية تاريخياً ٌّ
السنوات األخرية ،تبنى العمل اإلنساين مفاهيم التعاون بني هذه املنظامت .ويف ظل
هذه البيئة التعاونية ،يسعى الفاعلون يف العمل اإلنساين إىل تحفيز املزيد من التعاون
تفادياً لالزدواجية والتنافس بني هذه املنظامت.
وباإلضافة إىل الجهات التقليدية مثل وكاالت األمم املتحدة،
وبنوك التنمية املتعددة األطراف ،واملانحني الثنائيني،
واملنظامت غري الحكومية ،فإن القطاع الخاص ،ومن
ضمنه الرشكات واملؤسسات ،بدأ ينخرط بشكل متزايد يف
االستجابة اإلنسانية.

يبدو العمل اإلنساين بشكل
متزايد كنظام يشتمل عىل
شبكة واسعة من الجهات
الفاعلة واملنظامت العاملية
والوطنية واملحلية تعمل
بالرشاكة يف ما بينها.

ويعطي العمل اإلنساين اآلن األولوية لـ»األجندة املحلية»،
حيث املطلوب من الجهات واملجتمعات املترضرة
باألزمات ،أو «املنتفعة» ،أن تنخرط يف االستجابة لألزمات واإلبالغ عنها يف كل خطوة من
العملية .فالعمل اإلنساين ،ومن ضمنه صناعة السياسات والتمويل والتشغيل ،نادرا ً ما
بات يعتمد اآلن عىل منظمة أو اثنتني فقط ،بل إنه باملقابل يبدو بشكل متزايد كنظام
يشتمل عىل شبكة واسعة من الجهات الفاعلة واملنظامت العاملية والوطنية واملحلية
تعمل بالرشاكة يف ما بينها.
يعكس حقل التعليم يف حاالت الطوارئ هذا التحول األوسع صوب شبكة عمل إنساين.
وتلحظ الشبكة املشرتكة لوكاالت التعليم يف حاالت الطوارئ( ،اآليني) ،يف معايريها
الدنيا ،وجوب أن تعطي املنظامت األولوية للتشاركية يف سبيل تحقيق األهداف الرتبوية
للتالمذة املتأثرين باألزمات.
وبالرغم من طفرة يف الرشاكات التعليمية ،فام زال ينبغي من مجتمع التعليم يف حاالت
الطوارئ أن يطور مبادئ توجيهية حول كيف ميكن للمنظامت مقاربة هذه الرشاكات
يف سبيل الوصول إىل مامرسات فعالة وأخالقية تؤدي إىل تحسن وضع التالمذة يف
أماكن األزمات .ويهدف هذا املوجز للسياسات إىل ردم الهوة عرب اقرتاح خمسة مبادئ
توجيهية متقاطعة من أجل مامرسات تشاركية واعدة يف التعليم يف حاالت الطوارئ.

إعالم مستند إىل أدلة املبادئ التوجيهية
املبادئ التوجيهية الخمسة من أجل
مامرسات تشاركية واعدة ،مستمدة
من دراسة سعت إىل توليد األدلة حول
طبيعة الرشاكات يف التعليم يف الطوارئ
وتأثريها ،واستخدمت كدراسة حالة
االستجابة التعليمية العاملية ألزمة
اللجوء السورية يف لبنان.
هدفت الدراسة إىل فهم :تفاعل الجهات
الضالعة وعالقاتها وازدياد عددها مع
مرور الوقت ،خصائص الرشاكة يف ما
بينها ،تأثري هذه الرشاكة عىل التنسيق
وآليات املشاركة املجتمعية التي تعزز
اندماج الجهات املحلية ،وتأثري مامرسات
الرشاكة عىل استبقاء الطالب وتقدمهم
واندماجهم باملجتمعات املحلية عرب
التعليم.
للوصول إىل هذا الهدف ،أعددنا دراسة
عمودية لثالث سنوات ( ) 2021-2018
تضمنت تحليالً ألكرث من  100مقابلة
و  250وثيقة وتحليل شبكات 440
منظمة مختلفة ،وأكرث من  30زيارة
ميدانية ورصد نشاطات تشاركية.
وعالوة عىل ذلك ،فإن هذه البيانات
ُجمعت خالل فرتة زمنية شهدت أزمات

التفاعل ،العالقات ،وازدياد عدد
الجهات الفاعلة مبرور الوقت
خصائص الرشاكات
تأثري تعزيز انخراط الجهات
املحلية
التأثري املحتمل الستبقاء الطالب
وتقدمهم واندماجهم

اقتصادية وسياسية يف لبنان والعامل،
منها جائحة كوفيد ، 19 -واالنفجار
الكاريث يف مرفأ بريوت .وتزامن إجراء
الدراسة مع تصاعد االهتامم العاملي
بالعنرصية ع ّززه تكثيف تظاهرات
حركة «حياة السود مهمة» .ومن خالل
تحليل طويل لهذه البيانات يف سياق
هذه األحداث ،توصلنا إىل خمسة
مبادئ توجيهية ملامرسات تشاركية
واعدة.

املبادئ التوجيهية
ال تقدم املبادئ الخمسة التوجيه فحسب ،بل تطلب تحوالً يف التوجهات بعيدا ً عن طرق التفكري
والترصف التقليدية أو الشائعة يف التعليم خالل الطوارئ .نحن نصف هذه املبادئ بأنها «واعدة»
ألنها تنبثق من مامرسات لرشاكات ناجحة صمدت إزاء أزمات متفاقمة متعددة .لكن كل رشاكة تنمو
وتعمل يف سياق ومخرجات مختلفة ،ومن ضمنها كيف ت ُخترب ،تعتمد عىل مجموعة من العنارص.

الرعاية

رشاكة فعالة

تعليم
مشرتك

الثقة
واالحرتام

التواصل

االنعكاس الذايت

تحسن النتائج عىل صعيد التعليم خالل الطوارئ ،فنحن نعتقد
ومع أن مبادئ ومامرسات أخرى قد ّ
أن هذه املبادئ الخمسة رضورية جدا ً للرشاكات لتعمل بشكل فعال وأخالقي ،مبا أن كل واحد من
هذه املبادئ يتعلق بكيفية تفاعل الناس وتعاونهم مع بعضهم البعض.
هذه املبادئ الخمسة تتقاطع وتتساوى يف األهمية ،ومع أنها وضعت بناء عىل رشاكات التعليم يف
الطوارئ املتمركزة حول التعليم يف اللجوء السوري ،فنحن نرى أنها قابلة للتطبيق يف سياق أزمات
أخرى ،كأساس ملقاربة الرشاكات يف بيئات مختلفة واستجابة ألزمات متنوعة .ونفرتض أنه ميكن
ألي فرد أو منظمة أن يكون رشيكاً جيدا ً .والرشاكات اإليجابية تعتمد عىل كيفية مقاربة األفراد
واملنظامت لعملهم ورشكائهم ،وكيفية إدارة أعاملهم ،وتحفيزهم للتغيري .وأي جهة ميكنها تبني هذه
املبادئ الخمسة وتحسني رشاكاتها.

املبدأ األول

الرعاية
من اإلنقاذية إىل الرعاية
تشري النتائج التي توصلنا إليها أن مبدأ
الرعاية يساهم يف رشاكات إيجابية
ومثمرة يف التعليم يف الطوارئ .ونقصد
بالرعاية طرقاً غري ملموسة يف تعامل
الرشكاء مع بعضهم البعض كناس عاديني
وليس فقط كعاملني يف الشأن اإلنساين
و/أو محرتفني يف قطاع التعليم .الرعاية
تشمل بديهيات السلوك البرشي مثل
اللطف والتفهم والتعاطف مع ظروف
اآلخرين .والرعاية تنبع أيضاً من درجة
من االنفتاح يتعرفون من خاللها عىل
كفاحات اآلخرين ونقاط قوتهم ،عىل
املستويني الشخيص واملهني .الرعاية
تسمح للرشكاء بأن يتمسكوا بالحاجة
املتبادلة إىل اآلخر ،وباملرونة والتفهم
الكافيني.
عندما يعتني الرشكاء ببعضهم بعضاً،
فإنهم يتواصلون عضوياً وبانتظام،
مام يؤدي يف املقابل إىل فهم أعمق
للتحديات ويحفز النشاط املنسق.
الرعاية تدفع إىل مامرسات تشاركية
يساهم الكل من خاللها يف أعامل
املرشوع ونتائجه ،ألن الرشكاء الذين
يتبادلون الرعاية يرغبون بأن يكون
الجميع مساهامً يف أعامل املرشوع.

الرعاية التي تعزز التعاطف تخفف
خطر التمييز بني الرشكاء وتحفز
االنعكاس الذايت لدى الجميع .وتشري
تحليالتنا ،أخريا ً ،إىل أن الرعاية تساعد
عىل صون الرشاكة خالل األزمات.
تنبع املقاربات األكرث تقليدية أو شيوعاً
للتعليم خالل الطوارئ من مفهوم
العمل الخريي أو حسن النية .ومع أن
هذا األمر يعترب إيجابياً ،إال أنه يتضمن
خطر الشعور باالنقاذية ،إذ أن الرشكاء
املقتنعني بأنهم يف موقع ذات امتيازات
يترصفون بناء عىل أن الرشيك اآلخر
يحتاج إىل إنقاذ .دوافع هؤالء ،من
مواقعهم ،تجعلهم يركزون عىل الجهات
التي تؤمن الدعم واملساعدة (من
مجتمعات تتمتع بامتيازات وشامل
العامل) ،يف خط أحادي االتجاه ،بدالً
من الرتكيز عىل الرشكاء املحليني كبرش
لديهم تحدياتهم ونزاعاتهم ولديهم أيضاً
الحكمة واملعرفة والذكاء والقدرات.
أما الرعاية فهي متعددة االتجاهات،
كل الرشكاء ينبغي أن يهتموا بأن يكون
الجميع بأتم الخري.

املبدأ الثاين

الثقة واالحرتام

التحول من ثقافة املراقبة واملردود إىل
ثقافة الثقة واالحرتام
معيارا الثقة واالحرتام مجتمعان يساهامن
يف نجاح الرشاكة يف التعليم يف الطوارئ ،ألن
املبدأين يتامشيان مع بعضهام البعض ويعتمد
كل منهام عىل اآلخر .فاالحرتام يقتيض
االعرتاف بأن كل الرشكاء ميلكون السلطة
والقدرات الالزمة للقيام بالعمل ،عىل رغم أن
هذه القدرات قد تختلف من رشيك إىل آخر،
إال أنه من الرضوري اعتبار أن كل واحد منهم
رضوري وذو قيمة.
الثقة بدورها تسمح للرشكاء باعتامد منهج
عدم التدخل يف عمل بعضهم البعض ،ما
يتيح لآلخرين الحصول عىل املرونة والقدرة
عىل التكيف التي قد يحتاجون اليها .االحرتام
هو اعرتاف بأن الرشكاء سيتخذون القرارات
السليمة بناء عىل خرباتهم ومهاراتهم
ومعرفتهم بالسياقات .كام أن االحرتام يقود
أيضاً إىل اعرتاف كل رشيك باآلخر بصفته
مبدعاً وقادرا ً ومرناً وقادرا ً عىل التأقلم مع
الضغوط .الثقة واالحرتام يتامشيان بشكل
وثيق مع املبدأ الرابع يف التوصل إىل تعليم
متبادل حقيقي.

عىل رغم أن األهداف املشرتكة والقيم
التي يتم غالباً ذكرها من جانب الرشكاء
بصفتها مهمة ،إال أن هذه العوامل ال تبدو
أثناء املامرسة العملية عوامل أساسية يف
الرشكات الناجحة .يف الواقع ،االفرتاض أن
عىل الرشكاء أن يتشاركوا القيم واألهداف
قد يكون موضوعاً إشكالياً .عىل سبيل املثال،
يف الرشاكات التي متتاز بانعدام تاريخي
يف املساواة يف توزيع املوارد ،فإن الفاعلني
املسيطرين مييلون إىل إمالء القيم واألهداف
املهمة .بدال من ذلك ،فإن االستنتاجات التي
توصلنا إليها تشري إىل رضورة أن يحرتم الرشكاء
قيم بعضهم البعض وأهدافهم حتى يف حال
وجود اختالف.
عندما يحرتم الرشكاء ويثقون ببعضهم البعض،
فإنهم يتواصلون بشكل جيد ،ويدعمون
املشاركة الكاملة والفاعلة لبعضهم البعض
ويعرتفون باالختالفات (انعدام العدالة)
ويعملون عىل معالجتها .الرشاكات املامثلة
تتجنب النهج الذي يشدد عىل الكفاءة
واملشاريع املفروضة من أعىل والتي تركز
عىل النتائج عرب اإلدارة التفصيلية االختزالية
واملراقبة املستمرة للبيانات.

املبدأ الثالث

التواصل املستمر والعضوي
من التنسيق إىل التواصل
التنسيق -واحد من املعايري التأسيسية يف املعايري الدنيا لـ»اآليني» وأحد العوامل
املتفق عليها بشكل كبري يف الربمجة الفعالة للتعليم خالل الطوارىء .كام أنه يعترب
وسيلة لتحقيق الكفاءة يف الرشاكات ،مام يؤدي إىل تقليل االزدواجية ،وزيادة التكامل
واملخرجات الناجحة .مع ذلك ،اكتشفنا من خالل تحليلنا كيف يعتمد الرشكاء
املختلفون التنسيق ويفرسونه بطرق مختلفة استنادا ً إىل السياق.
لدى سؤال الفاعلني يف لبنان عن التنسيق ،تحدثوا عن عمليات التواصل بني الرشكاء
وكيف أدى التواصل العضوي واملستمر بينهم إىل رشاكات أقوى .من خالل التواصل
الصادق والتلقايئ يف معظم األحيان عرب وسائل مختلفة ،سواء االفرتاضية ،الهاتفية ،عرب
تطبيقات املراسلة ،الربيد اإللكرتوين أو بشكل شخيص ،يتعرف الرشكاء عىل بعضهم
البعض بشكل أفضل ،ويتفهمون أهداف بعضهم وطرق عملهم ويثقون ببعضهم
البعض .يعتمد التنسيق يف الواقع عىل التواصل الذي بدوره يؤدي إىل املزيد من النتائج
اإليجابية ،مثل التبادل املعريف والشفافية والرعاية والثقة واالحرتام .من خالل التواصل
املستمر والعضوي ،تظهر بشكل طبيعي مامرسات قيمة أخرى .بهذه الطريقة ،ميكن
للتواصل أن يعزز املزيد من العالقات املفيدة بينام يخفف من الجو التنافيس.
الرشاكات تتطور وتتسم بالديناميكية ،وغالبا ما يكون عليها أن تصمد يف وجه العقبات
غري املتوقعة .ومع التواصل القوي املوجود أصال ،من املرجح أن تستمر الرشاكات
لفرتات أطول .االستمرارية يف التواصل تلعب دورا ً رئيسياً يف مساعدة الرشكات عىل
مواجهة األزمات.
مفهوم «التنسيق» يتوافق مبدئياً مع خطاب شامل العامل .ففي حني يعد التنسيق
مهامً لتقديم املساعدات والخدمات األخرى بشكل فعال للمترضرين من األزمات ،فإن
التواصل املستمر والعضوي يعد مفتاحاً أساسياً بالنظر إىل طريقة عمل الرشاكات.

املبدأ الرابع

التعلّم املتبادل واملشاركة
املتعددة االتجاهات للمعرفة
من بناء القدرات إىل التعلّم املتبادل
سلطت دراستنا الضوء عىل نشاطات
رشاكة عديدة ،عىل املستويني العاملي
واملحيل ،وأظهرت كيف يتبادل الرشكاء
املعرفة بفعالية ويتعلمون من بعضهم
البعض .إن عملية املشاركة والتعلم هذه
متعددة االتجاهات ،وبخاصة بني األشكال
املختلفة من املنظامت التي تلعب أدوارا ً
مختلفة ،برصف النظر عن املوارد والحجم
واملوقع .فعىل سبيل املثال ،إن الرشاكات
التي تتبنى التعلّم املتبادل تتحقق عندما
يضع املنتمون إىل شامل العامل أنفسهم
يف موقع املتعلم ،يف مقابل هؤالء الذين
«يبنون القدرات» من جنوب العامل.

تشاركية أكرب .وكذلك ،فإن الرشاكات
تستفيد من التعلم التنظيمي الداخيل،
بحيث يكون لكل مؤسسة الوقت الكايف
ملشاركة املعرفة مع زميالتها والتعلم منها.
إن التعلم املتبادل ومشاركة املعرفة
يدرجان وينظامن أحياناً ،لكنهام غالباً ما
يبدوان عضويني يتعززان عرب التواصل
عىل قاعدة تبادل الثقة واحرتام ذكاء
اآلخرين وخربتهم وقدراتهم .هذا النوع
من التعليم العضوي املتعدد االتجاهات
قد ال يتالءم مع الثقافة الشائعة التي
تحفز الرتكيز عىل املردود والفعالية يف
العمل اإلنساين.

عندما يتحقق التعلّم املتبادل ،فإن
املعرفة املحلية تعترب مهمة  -إن مل
تعبري «بناء القدرات» ساد قطاعي التنمية
يكن أكرث وذلك بسبب الفهم العميق
والعمل اإلنساين ،لكن استنتاجاتنا تشري
إىل أن مفهوم االتجاه األحادي (واألبوي)
للسياق  -مثلها مثل املعرفة املنتجة يف
شامل العامل .ال يعود مثة فرد ميكن إطالق ال يستطيع إدراك كيفية عمل الرشاكة
الفعالة.
صفة «خبري» عليه ،ومساحات الرشاكة
ينبغي أن تعزز أساليب جديدة يف التفكري
والتشغيل ،سامحة بذلك ملامرسات

املبدأ الخامس

االنعكاس الذايت وتفحص
ديناميات السلطة
من اختالالت موازين القوى إىل االنعكاس الذايت
من خالل الوعي والتفحص
اكتشفنا خالل التحليل العمودي الذي أجريناه ،عند كل مستوى وعرب كل مجموعة من
البيانات ،أن اختالل توازن القوى يتخلل الرشاكات يف التعليم خالل الطوارىء .بشكل خاص،
لدى الجهات الفاعلة من شامل العامل واملنظامت التي متتلك موارد تشغل مناصب يف السلطة.
تعكس ديناميات السلطة أشكاالً بنيوية وممنهجة ومبارشة من عدم املساواة ،اقتصادية حيناً،
وعنرصية واستعامرية أحياناً .عدم توازن القوى يظهر أيضاً بني املجموعات العرقية واإلثنية،
عىل سبيل املثال ،كالشعور برهاب األجانب حيال مجتمعات الالجئني.
املنظامت اإلنسانية تحدد غالبا هدف تحقيق «رشاكات عادلة» .نحن نعترب هذا الهدف قابالً
للتحقق عىل املدى البعيد .لكن التوصل إىل تحقيق عدالة حقيقية يتطلب تغيريات بنيوية
هائلة وتحوال غري استعامري واسع النطاق يف قطاعات التنمية الدولية والعمل اإلنساين.
يشري التحليل الذي أجريناه إىل أن الخطوة األوىل نحو إحراز تقدم يف معالجة اختالل موازين
القوى تتمثل باالعرتاف مبن يشغل مناصب السلطة وملاذا وكيف ترتبط هذه السلطة
باالستعامر والرأساملية والعنرصية.
ميكن تنظيم عملية تفحص ديناميات السلطة بشكل مسبق عرب ورش عمل وقراءات وغريها
من األنشطة املجدولة ،لكن األهم من ذلك ،فإن هذه العملية تتطلب أيضاً يف بعض األحيان
انعكاساً ذاتياً غري مريح من جانب األفراد أنفسهم .فقط حني يصبح بعض األفراد منفتحني
عىل التنازل عن مواقع السلطة ميكن حصول تغيري يف االختالالت .وكام كشفنا ،فيجب أن
تتواصل العملية الطويلة ملعالجة ديناميات السلطة ،وأن تكون جزءا ً ال يتجزأ من األنشطة
والتفاعالت اليومية ،ومن املرجح أن ال تنتهي هذه العملية حتى بعد إنجاز الرشاكة لعملها.
هذه الدراسة تشري إىل أن بعض الرشاكات قد ال تحقق عدالة حقيقية ،بخاصة عندما يتعلق
األمر باملوارد والتمويل ،فعندها قد يظل انعدام املساواة راسخاً .لكن الرشاكات الهادفة
التي تؤدي إىل نتائج إيجابية ،عىل أسس من الرعاية والثقة واالحرتام والتعلم املتبادل ميكن
تحقيقها عندما يسعى جميع املعنيني نحو إدراك عدم تناسق القوى البنيوي.

التحول يف مامرسات الرشاكة يف
التعليم يف حاالت الطوارئ

كل مبدأ من املبادئ التوجيهية الخمسة يتضمن تحوالً يقرتح
تغيريا ً شامالً يف الطرق التقليدية للمامرسات يف القطاع اإلنساين.
ومن أجل الوصول إىل تغيري هيكيل دائم يف العمل اإلنساين،
فإن القطاع -ومن ضمنه آليات املساعدة وتطوير السياسات
والدعم وبرامج التنمية
وتنفيذ املشاريع -يجب
اإلنقاذية
الرعاية
أن يتبنى تفويضاً واضحاً
تشاركياً وعكس كولونيايل.
ثقافة الثقة واالحرتام
ثقافة املراقبة واملردودات
التنسيق
بناء القدرات
اختالل موازين القوى

ومع أن التغيري الهيكيل
التواصل
يجب أن يتحقق إلنجاز
التعلم املتبادل
تحوالت كبرية ودامئة يف
العمل اإلنساين ،فإننا نرى
االنعكاس الذايت
أن األفراد واملنظامت
ميكنهم أن يبدأوا بنرش هذا
التحول من خالل تغيري معتقداتهم ومامرساتهم.
تعزيز املبادئ الخمسة  -الرعاية ،الثقة واالحرتام ،التعلّم
املتبادل والتبادل املعريف متعدد االتجاهات ،و االنعكاس
الذايت ومساءلة ديناميات السلطة  -سيثمر رشاكات إيجابية
وذات معنى .ويف املقابل سيدعم بطريقة أفضل التعليم خالل
الطوارئ.

يهدف برنامج متويل البحوث العلمية «أدلة للتعليم يف حاالت الطوارئ»
( )E-Cubedإىل تعزيز قاعدة األدلة يف التعليم يف حاالت الطوارئ (،)EiE
من خالل دعم البحوث ذات الصلة والقابلة لالستخدام ،واملساهمة يف نرش
ومشاركة املعرفة عاملياً .تشاركت ديب العطاء مع الشبكة املشرتكة لوكاالت
التعليم يف حاالت الطوارئ (اآليني) يف العام  2017لتصميم وإدارة هذا
التمويل.
للمزيد من املعلومات الرجاء زيارة:
http://inee.org/evidence/ecubed

