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 الموجز التنفیذي 
 البلدان  معظم أن ھو الراسخ االفتراض أفریقیا؟ شمال و األوسط الشرق منطقة في الصراع من المتأثرة الدول في التعلیم حالة ھي ما

ً  تتحول التعلیمي للدعم إنسانیة مساعدات إلى تحتاج التي  العدید فإن ذلك، ومع. النظام على تركز التي اإلنمائیة المساعدة إلى تدریجیا
 نحو تتحرك أن التعلیم تقطاعا لدعم اإلنساني العمل بدء لجھود  یمكن األزمات،  أمد  یطول حین. التعاقب ھذا تتبع ال البلدان من

 التعلیم  آفاق توقع أو قراءة من تجعل المتأرجحة الحركات ھذه لكن. أخرى مرة العاجلة االحتیاجات  لتلبیة المحوري النظام استعادة
ً  أمراً  المستقبلیة  . صعبا

 في  دول ثالث في المستقرة غیر التعلیم أوضاع لتحلیل) HDC( اإلنساني و التنموي العمل بین االتساق مفھوم الدراسة ھذه تستخدم
 تركیز الدراسة تقیّم . الیمن و سوریا و لبنان: األمد  طویلة و مستمرة بنزاعات تتمیز التي و إفریقیا وشمال األوسط الشرق منطقة
 المحددة،  الثالثة السیاقات عبر بینھما) التداخل( و التنفیذ  كیفیة و المستقبل على التنموي العمل تركیز و الحاضر على اإلنساني العمل

 . أفریقیا شمال و األوسط الشرق منطقة أنحاء جمیع في التعلیم قطاع في أثرھا في التفكیر ثم

 
 خاللھا  من أوكلت التي و ،)MEERS( األوسط الشرق في التعلیم عقطا في البحث و التدریب و الدعم مبادرة من جزء الدراسة ھذه

 الدراسة  حاالت من كل تنظیم و كتابة تّمت.  التحقیق بھذا للقیام إمباكت سوشال  شركة) USAID( الدولیة للتنمیة األمریكیة الوكالة 
ً  الثالثة، للبلدان  عزي أبي ،)لبنان( ھاول جین ھولي: لدراسةا على القائم الفریق من  مختلفین مؤلفین قبل من التوصیات، ضمنا

 أعمال  لثالثة مرافق منشور ھي الدراسة ھذه). الیمن( سومرز مارك و ،)سوریا شرق  شمال الرقة،( ھاول جین ھولي مع بالتشارك
ً  الدراسة على القائم الفریق قبل من تألیفھا تم التي و  : ھي و أیضا

  اإلنساني و التنموي العملین بین التساقا: المانحة بالجھات الخاصة األدوات مجموعة •
 ) العربیة باللغة متوفّرة( اإلنساني و التنموي العملین بین االتساق: المنفّذین و بالممارسین الخاصة األدوات مجموعة •
 باللغة  متوفّر( اإلنساني؟ و التنموي العملین بین االتساق ھو ما): HDC 101( اإلنساني و التنموي العملین بین االتساق •

 )العربیة

. األدوات بمجموعة المتعلقة للمنشورات الرئیسیة المؤلفة ھي ھاول السیدة حین في الدراسة، لھذه الرئیسي المؤلف ھو سومرز. د 
ً  العربیة باللغة الدراسة  ھذه عن نسخة تتوفر كما  الخاص  التنمویة الخبرات لمعلومات تبادل مركز في متوفرة لاألعما كافة. أیضا

 ).USAID( الدولیة للتنمیة األمریكیة بالوكالة

 أسئلة و مقاربة البحث 
 األربعة  الدراسة أسئلة  عن لإلجابة األدوات، لمجموعات إضافةً  الدراسة، بھذه المتعلقة التوصیات و  التحلیل و البحث من كل سعى
 : التالیة

ً  المتوفرة األخرى المصادر و األدوات و األدلة  ھي ما .1  لالتساق  المعلومات تقدیم أو مساعدة لھا یمكن التي و القرار لصنع حالیا
  أفریقیا؟ شمال و األوسط الشرق منطقة في التنمویة المساعدة و  اإلنسانیة اإلغاثة في الفاعلین بین

 في  التنمویة المساعدة و اإلنسانیة اإلغاثة في الفاعلین  بین االتساق لزیادة المستخدمة التمویل نماذج و التمویل مصادر  ھي ما .2
  الماضیة؟ األزمات من المستفادة الدروس و التحدیات ھي ما التعلیم؟ قطاع

) ب( بینھم؟ فیما االتساق لزیادة التنمویون و اإلنسانیون الفاعلون یستخدمھا التي المؤسساتیة السیاسات و الممارسات ھي ما) أ( .3
 الجماعیة الحمایة  و التعلیم نتائج تحقق التي و النشاطات و التدخالت تراكب و تسلسل و لتخطیط فعالیة األكثر الطریقة ھي ما

  أفریقیا؟ شمال و األوسط الشرق منطقة في األزمات من المتأثرین  لألطفال
 باستخدامھا  ینصح التي التمویل نماذج و المؤسساتیة السیاسات و اإلجراءات و المنقّحة أو الجدیدة القرار صناعة أدوات ھي ما .4

 لدعم ) USAID( الدولیة للتنمیة األمریكیة بالوكالة الخاص التعلیم و الشباب فئة و  الصراعات و  األزمات و البعثات طاقم قبل من
  أفریقیا؟ شمال و األوسط الشرق منطقة في التعلیم قطاع في التنمویة المساعدة و اإلنسانیة  اإلغاثة بین االتساق

 ما ھو االتساق بین العملین التنموي و اإلنساني؟ 
 یتألف ھذا االتساق من أربعة أجزاء: 

   نزاھة مساحات العمل التنموي و العمل اإلنساني.حمایة  .1
 التدخالت التنمویة و اإلنسانیة لتحقیق أقصى تأثیر ممكن. تراكب  .2
  الفاعلین في القطاعین اإلنساني و التنموي على العمل في نفس األماكن.تشجیع  .3
 تنموي موّحد.-النتائج المشتركة التي یمكن لھا تقدیم إطار عمل إنسانيتحدید  .4
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 الفریق أجرى الھدف، لھذا. األولى الثالثة األسئلة على الدراسة ھذه تركز الرابع، السؤال  عن األدوات مجموعتي تجیب حین في
 األوسط  الشرق  منطقة من 6 الیمن، من 14 سوریا، من 25 لبنان، من 11. (أخصائي 72 مع بعد  عن مقابلة 65 الدراسة على القائم

 و  الدولیین المنفذین و الممارسین من 21 الخبراء ضم) "EiE" الطوارئ  حاالت في للتعلیم العالمي السیاق  من 9 أفریقیا، شمال و
 مخاطر من مجموعة تحدید  تم.  أكادیمیین 9 و البلدان، داخل الحكومة نع ممثلین 4 تعلیمیین، منسقین 5 المحلیین، المنفذین من 11

ً ( المحتملة  البحث  وتحدیات بُعد  عن البحوث وإجراء العینة وتحیزات الضمنیة والتحیزات والتأكید  بالتذكر المتعلقة تلك ضمنا
 النتائج  مقاطعة البیانات  تحلیل عملیة تضمنت. ذلك بعد  تنفیذھا تم والتي المخاطر من الحد  استجابات مع  جنب إلى جنبًا ،)الترجمة

 . الدراسة ھذه في المستفادة والدروس والتوصیات المالحظات لتطویر الصلة ذات المصدریة األدبیات مع

 النتائج على مستوى البلد  
 لبنان 

 قبل . الحدث ھذه بعد و قبل التعلیم سةلدرا ذلك و تحّول كنقطة لبنان في  2019 األول تشرین 17 في المدنیة المظاھرات الدراسة استخدمت
 تسعى التي والسلوكیات الضعیفة الحكومیة  القرارات واتخاذ المستشري والفساد للرقابة الخاضع غیر االستبداد أودى ،2019أحداث عام  

 اإلحباط  من بحالة المحلیة و الدولیة الحكومیة غیر المنظمات  شعرت كما. سریع و علني بشكل مسیًسا اإلغاثة  سرد لجعل الذات تحقیق إلى
 نجح ). أزمة حال في اللبناني النظام بقاء حین في( السوریین  الالجئین على تركز التي المساعدة بشأن السائد الحوار تغییر أمام الضعف و

 القصور مواطن الضعف و   بأن االعتراف  على المانحین إجبار في األول تشرین في االحتجاجات قادوا ممن الشباب فئة من المتظاھرون
 األمم  وكاالت و المانحون  دعم الواقع، أرض على الموجودة الدینامیكیات تغییر بھدف. تمعالمج مستوى على ألزمة أدت قد الحكومة في

 مع  المنسق كونھا) یونیسف( للطفولة المتحدة األمم لمنظمة  الفوري االھتمام األمر ھذا تطلب و. سنوات لخمس جدیدة خطة تطویر المتحدة
ً " یمثل الیونیسف دور أن إلى تشیر المستطلعة اآلراء .التعلیمیین منفذینال  و الممارسین و المانحین عن بالنیابة التعلیم وزارة  في  تضاربا

 .  التعلیم لوزارة تفضیالً  أعطى و الحیادیة مبدأ مع تعارض مما "المصالح

 التعلیم  تخدما تطویر مشروع من البرامج مستوى على اإلنساني  و التنموي العملین بین االتساق تمكین عن الواعدة األمثلة أحد ظھر
 البحث  كشف لبنان، في التعلیم نظام مستوى على و ذلك،  من الرغم على . الدولیة للتنمیة األمریكیة الوكالة قبل من الممول "كتابي" األساسي

 المنفذون  الحظ لألمام،  جیدة خطوة تشكل سنوات الخمس  خطة كون رغم. التعلیم مجال في االتساق نحو االنتقال عن كبیرة قیود عن
 ھذه  في غائبة تزال ال اإلنسانیة، و التنمویة التدخالت بین التراكب فكرة سیما وال اإلنساني، و التنموي العملین بین االتساق أن لبنانیونال

ً . التعلیم لقطاع الموضوعة الخطة  تخفیض  أو تصعید توقیت و كیفیة حول  اإلرشاد یزال ال التكیفیة، البرامج لتصمیم یدعو السیاق  أن  علما
ً ) االتساق على الحفاظ مع( التنمویة و اإلنسانیة لتدخالتا  .غائبا

 سوریا (الرقة، شمال شرق سوریا) 
 الخدمات جمیع على سیطرت و الرقة في حكمھا) داعش( الشام و العراق في اإلسالمیة الدولة أسست ،2014 عام من الثاني كانون في

ً  العامة،  تراكب  طریق عن التعلیمي، و التنموي العملین بین االتساق عن متكامل  نموذج یقبتطب داعش تنظیم قام. الرسمي التعلیم ضمنا
 على التعلیمیة داعش  استراتیجیة تقتصر لم الوقت، نفس في. للتعلیم األمد طویلة مستقبلة رؤیة وجود مع  التنمویة، و اإلنسانیة التدخالت

ً  عامالً  یافعینال و األطفال اعتبرت بل محتملة، عسكریة كمواقع المدارس رؤیة . بداعش الخاص الفكر و الحربیة الجھود  على للحفاظ رئیسیا
 بتحریر  سوریا، شرق و لشمال الذاتیة لإلدارة العسكري الجناح ھي و الدیموقراطیة، سوریا  قوات قامت ،2017 عام من األول تشرین في

 :ھما و التعلیمیة االستجابة في االتساق تحقیق نیعیقا رئیسیان عامالن ھناك.  المنطقة على سیطرتھا بسط و داعش من الرقة

 بأن سوریا، حول مشارك 25 أصل من المقابلة، في الرئیسیین المعلومات مقدمي من 15 أشار .التنسیق ضعف .1
 كما .   سوریا شرق شمال في الفعالة االستجابة و اإلنساني  و التنموي العملین بین االتساق لعرقلة أدى التنسیق ضعف

 بناء و) المحلي الطابع إضفاء( قلمةاأل في االستثمار نقص أن إلى الرئیسیین المعلومات مقدمي من العدید  أشار
 مناھج  ثالثة وجود  ھو المخیّب و الضعیف التنسیق عن مثال أبرز لربما. السلبیة اآلثار نفس لھ كان المحلیة القدرات
 برنامج مواد و سوریا شمال و لشرق الذاتیة اإلدارة و  السوري النظام قبل من الرقة، منطقة في تدریسھا یتم تعلیمیة
 یستطیع  السوري النظام وحده الثالثة، المناھج ھذه من  ).2021 روزن،( المتحدة باألمم الخاص) SLP( الذاتي التعلیم
  ).بھا معترف( معتمدة شھادات تقدیم

 لقطاع التنموي أو اإلنساني الدعم من باستمرار منخفضة مستویات ھناك كانت   .التعلیمي النظام تمویل في  حاد  نقص .2
. الخدمات تقدیم من ضئیل قدر على الحفاظ لمجرد  الحاكمة الدیمقراطیة سوریا قوات وتكافح ش،داع  سقوط  منذ  التعلیم

 فعّال  سیاسي كیان وجود  عدم مع مستقر غیر سیاق في عالقة ھي اإلنساني و التنموي العملین في الفاعلة الجھات
 .  معھ التعامل یمكن
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 المسلح  بالھجوم متبوًعا الشمالیین، المتمردین قبل من  بالحكومة اإلطاحة ( 2015 امع أوائل في المھولة األحداث قبل الیمن، تمیّزت
 التعلیم جودة تدھورت. األساسیة الحوكمة في للكفاءة تفتقد  عنیفة بحكومة ،)الجدیدة  الحكومة على السعودیة العربیة للمملكة الثقیل

 . ذلك بعد  كبیر بشكل ،2015 عام لأوائ أحداث قبل حتى كافیة وغیر مجھدة كانت التي و الیمن، في

 كما) الیمن جنوب حكومة أي" (الیمن حكومة" إلى اإلشارة إلى المیل. منفصلین تعلیمیین بنظامین الیمن تمیّزت  ، 2015 عام منذ 
. الیمن يف  الحرب فترة طوال دقیقة غیر  صفات كانت  لطالما الیمنیین، معظم  تحكم أنھا إلى والتلمیح حكومي، منافس لھا یكن لم لو

ً  الشمال في التعلیم وزارة تدیر ً  نظاما  على  عالوة. المقابلة الجنوبیة المناطق في تعدادھم أضعاف أربعة یبلغ  السكان من لتعداد  تعلیمیا
 ء صنعا  من المركزي البنك انتقال ھي  الحرب أثناء الیمن في  للتعلیم بالنسبة عنھا اإلبالغ  تم والتي أھمیة  األكثر اللحظة كانت ذلك،

 نظامھا  و الیمن  شمال  لحكومة الفعلي اإلفالس إلى أدى مما. 2016 عام أیلول  في) الیمن جنوب في( عدن إلى) الیمن  شمال في(
ً ( المعلمین رواتب دفع أزمة ظھرت. التعلیمي  .التعلیم وجھ في كبیر كعائق) الشمال في خصوصا

 تقدیم  و التمویل حول الدولیة للمؤسسات الثابت التوجھ في اإلنساني و التنموي العملین بین االتساق أمام  الرئیسي التحدي یتمثل
 النظام استعادة حساب على األجل قصیرة للعالجات األولویة الراسخ بشكلھا اإلنسانیة االستجابة تعطي. حصراً  اإلنسانیة البرامج

 مقبول  لحد  فعال إنساني تنسیق ھناك الوقت، فسن في. كبیر بشكل اإلنساني و التنموي العملین بین االتساق آفاق لتقویض یؤدي مما
 الدولي  للبنك النطاق  واسع تجریبي مشروع یتضمن. اإلنساني العمل على یركز الذي التعلیم) كلستر( لتجّمع الخمسة المحاور بین

 . اإلنساني و التنموي العملین  بین االتساق نھج یشبھ نھًجا أیًضا الیمن وجنوب شمال في االبتدائي للتعلیم

 فإن  طفیفة، استثناءات مع. االبتدائیة المدارس و االبتدائیة الدراسة سن في األطفال على تقریبًا حصري بشكل الیمن في التعلیم نظام یركز
 للیمنیین  التعلیم توفیر على قادر غیر الیمن في التعلیم نظام جعل اإلنساني و التنموي العملین بین االتساق على یركز الذي  العمل غیاب
 . االبتدائیة المراحل خارج

 التحلیل اإلقلیمي
 مشروع : ھما و واسع نطاق  على األساسي التعلیم اإلنساني لتطویر و  التنموي العملین بین لالتساق مراعیان برنامجان الواعدة النتائج من

 یتضمن  و والجنوب الشمال في المنفّذ  الدولي للبنك التجریبي المرونة مشروع واآلخر لبنان، في) كتابي( األساسي التعلیم خدمات تطویر
 الجھود على المؤشرات كانت الحالتین، اتینھ باستثناء. الیمن في الدولیة الطفل إنقاذ ومنظمة والیونیسف العالمي الغذاء برنامج من مشاركة
 المتعلقة  منھا و الوجود، نادرة المؤسساتیة السیاسات و الممارسات خالل من اإلنساني و التنموي العملین بین االتساق لزیادة المبذولة
 والمتسق  المتوازن الدعم  تعزیز من ة الدولی  المانحة المؤسسات سیاسیًا تقید  التي "الحمراء الخطوط" سیاسات و الدولیة المانحة بالجھات
 سواء، حد على والمانحین المنفذین و الممارسین قبل من المطبقة والممارسات السیاسات باختصار، و اآلن، حتى. التعلیم لقطاعات  والمالئم

 الثالث  الحاالت من أي تكشف لم الواقع، في. تقویتھ من أكثر التعلیم  مجال في  اإلنساني و التنموي العملین بین االتساق إضعاف على تعمل
ً  كان الراھنة بحالتھ التعلیمي الوضع  أن الدراسة ھذه في المحددة ً  أو كافیا  . مرضیا

 العملین  بین االتساق تراعي التي و العملیاتیة  التمویل نماذج أو العملیاتي التمویل مصادر عن محدودة مؤشرات البحث حدد باإلضافة،
 األوسط الشرق منطقة في اإلنساني و التنموي العملین بین االتساق أمام المعوقات بأبرز ذلك من كبیر جزء رتبطا وقد. اإلنساني و ويمالتن

ً  التعلیمیة، السیاقات ھذه تزال ال لذلك، و. التعلیم قطاع في  للتنمیة الضئیل التمویل ھو و أال أفریقیا، وشمال  الخاصة  التمویل نماذج ضمنا
 في  التنسیق بأنظمة المتعلقة النتائج في اإلنساني العمل ھیمنة عن جداً  ھام مثال ظھر . الكبیرة اإلنسانیة الفاعلة اتبالجھ للغایة تتأثر بھا،

. اإلنساني العمل أولویات كبیر حد إلى  وتعكس بعضھا عن معزولة والعملیات ) التصمیم( البنیة أن الدراسة ھذه كشفت.  التعلیم قطاع
 .موثوق بشكل بعد یظھر لم للتطبیق القابل االتساق یتطلبھ الذي والتنموي اإلنساني العمل بین وري الضر التوازن فإن وباختصار،

 ً  : ناحیتین من التعلیم قطاع في التنمیة لدعم البارزة المشكلة برزت والیمن، وسوریا لبنان حاالت من انطالقا
المالئمة (غیر مرحّ  .1 بالشعبیة  التعلیم  التنمیة في قطاع  المقاربات    ب بھ).األولى: ال یحظى دعم  التمویالت و  طغت 

اإلنسانیة بشكل كامل. حیث لم تترك الصلة الشائعة بین المساعدة اإلنسانیة و دعم إنقاذ األرواح غیر مساحة صغیرة  
 لدعم التعلیم، ناھیك عن تعافي التعلیم.  

تدیر أنظمة التعلیم غیر مواتیة عندما تُعتبر السلطات التي    الثانیة: القوة الظاھرة للقیود السیاسیة على الدعم التنموي. .2
 بل و تمنعھا.   التنموي،سیاسیاً، یمكن للخطوط الحمراء للمانحین أن تحد من قدرتھم على تقدیم الدعم 

 التوصیات  
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 المنظمات  و) MEHE( العالي  التعلیم و التربیة وزارة مع التعامل عند باستمرار اإلنساني و التنموي العملین بین االتساق فرض .1
 .لبنان في اإلنساني و التنموي العملین بین االتساق نحو للسعي تناشد المنفذة و المانحة الجھات ). NGOs( الحكومیة غیر

 التي  التعلیم قطاع خطط تساعد قد .األزمات خالل و قبل  اإلنساني و التنموي العملین بین باالتساق الخاص المرن التمویل زیادة .2
 ھناك  كما . التأقلم على المانحة الجھات اإلنساني العمل أو التنمیة  تمویل تخفیض أو تصعید  فیةكی حول سیناریوھات على تحتوي
 .التكیفیة البرامج تصمیم من للمزید حاجة

 . اإلنسانیین للمنسقین تنمویون نظراء خلق الضروري من .اإلنساني و التنموي القطاعین من نظراء خلق .3
 للقیام حلوالً  نجد أن لنا كیف « یسألون ممن عملیین مستشارین إدخال طریق عن  اإلنساني و التنموي العملین بین االتساق تمكین .4

 . التكیفیة البرامج تصمیم یدعم أن اإلبداعي التفكیر و الشفافة للنقاشات یمكن »األمر؟ بھذا
 الشاملة  االحتیاجات تحدید المحاید و المستقل التنسیقي الكیان دعم یضمن .التعلیمي للقطاع محاید و مستقل تنسیقي  كیان دعم .5

 . التعلیمي للقطاع

 سوریا (الرقة، شمال شرق سوریا)

 االتساق  غیاب یؤدي أن یمكن .التعلیمي القطاع  دیمومة ضمان و لحمایة األزمات خالل اإلنساني و التنموي التمویل على الحفاظ .1
 السلطات قدرة في والتشكیك السلطة في فراغ خلق إلى) مویةالتن المساعدة غیاب وخاصةً ( اإلنساني و التنموي العملین بین

 . المجتمع الحتیاجات االستجابة على التعلیمیة
 في  األھمیة بالغة جمیعھا المشتركة النتائج و المشتركة المراقبة و المستمرة و التنمویة المشتركة و اإلنسانیة االحتیاجات تقییمات .2

 . مشتركة نتائج و أھداف و رؤیة تطویر یجب . المزمنة األزمات
 االستجابة  عن أكبر بشكل السیاسة فصل الضروري  من .األمد طویلة لالحتیاجات استجابةً  عملي بشكل التنمویة المساعدة تطبیق .3

 . االحتیاجات تعالج و "ضرراً  تشكل ال" االستجابة ھذه كون لضمان التعلیمیة
 األولویة  إعطاء یجب كما التنسیق، نظم صیاغة  إعادة یجب .لحالمصا تضارب و العزل حاالت من للتخلص التنسیق تعدیل .4

 .التنموي و اإلنساني الجانبین من الشأن  أصحاب التنسیق ھیكلیات تمثل ألن الرئیسیون المعلومات مقدمو دعا. لالستقاللیة
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 في ومعلمیھ وطالبھ التعلیم نظام غالبیة تقع  عندما للجنوب، المتناسبین غیر والدعم االھتمام منح إن .الشمال على  التركیز رفع .1
 . التعلیم لنظام المستمر العام التدھور إلى بالنظر سیما ال ومستمرة، فوریة تقییم إعادة إلى  یدعو الشمال،

 أن  المانحة الوكاالت قبل من اإلنسانیة االستجابة على الحالي قويال للتركیز یمكن ال )الشمال في خاصةً ( النظام دعم إلى االنتقال .2
 . الشمال في  خاصةً  للنظام، البطيء االنھیار قصد  غیر عن تعزز فھي. النظام تعافي و الستعادة الماسة الحاجة یلبي

 ویعمل یقیم حیث بسرعة، و الشمال في للمدرسین المستمر الدفع لتمكین و  ماسة حاجة ھناك .المعلمین لدعم األولویة إعطاء .3
 . عنھ التدریس ھیئة ألعضاء المستمر الرحیل و التعلیم نظام انكماش إلبطاء ذلك و المعلمین، معظم

. غیره دون أساسي بشكل االبتدائي بالتعلیم الیمن في المزدوجین التعلیم نظامي یعنى .االبتدائیة المدرسة تقلص - النظام إصالح .4
 و  المعّجل، أو/و الرسمي بالتعلیم سواء الیمن في  بالمدارس الملتحقین غیر والشباب المراھقین من كبیر عدد استھداف یجب

ً  بعد عن التعلم استخدام  . أیضا
 الرئیسیة  المكاتب و المیدان كال في التعلیم مجال في الفاعلة للجھات ملحة حاجة ھناك .للسیاق المستمر التحلیل في االستثمار .5

 . السیاق یالئم بشكل استجابتھم تخصیص ثم مالئم، بشكل وتقدیره الیمن سیاق على للتعرف

 منطقة الشرق األوسط و شمال أفریقیا

 لمعاییر  جوھریة إصالحات إلجراء حاجة ھناك أفریقیا، وشمال األوسط الشرق منطقة في  اإلنساني  و التنموي العملین بین االتساق لتحقیق
 تحقق  أن المقترحة العالجات لبعض الواضح من أنھ الرغم على. التعلیم قطاع في  المانحة والجھات الفاعلة الجھات وسیاسات وممارسات

) ً ً  نجاحا  اإلنساني و التنموي العملین بین االتساق تحقیق یتطلب العالمي، الصعید على. الغالبیة على ینطبق ال األمر ھذا أن إال ،)سریعا
 .  والتسویة التفاوضو والقیادة والمستمرة المرّكزة المشاركة من مزیًجا

 : الدولیة للتنمیة األمریكیة بالوكالة الخاصة التوصیات
 ذو  داخلي مناصر قائد  تحدید  یجب :التعلیم قطاع في اإلنساني و التنموي العملین بین االتساق بشأن دوریة اجتماعات عقد  .1

 مبادرات  أجل من اإلنساني و  التنموي العملین  بین باالتساق المرتبط التعاون حول منتظمة محادثات إلجراء رفیع منصب
 . األمریكیة الحكومة وكاالت تضم التي التعلیم

 .المتحدة الوالیات لحكومة لحمراءا الخطوط حدود  ضمن المستمرة للمشاكل عملیة حلول إلیجاد  داخلیة عمل ورشة إجراء .2

 : الدولیة المانحة الجھات بجمیع الخاصة التوصیات
 .أفضل  بشكل المحتملة القرارات وتأثیر السیاق لفھم الراھن الوضع ببقاء المرتبطة المخاطر تحدید  .1
 بین  االتساق تفعیل وتمنع المساعدة من تحد  والتي منھا مفر  ال التي الحمراء الخطوط لمعالجة الموجھة المناقشات استخدام .2

 .اإلنساني و التنموي العملین
 .األزمات سیاقات في اإلنساني و التنموي العملین بین لالتساق ومراعیة شاملة قطاعیة خطط تطویر عملیة قیادة .3
 العملین بین االتساق وفوائد  األرض على للوضع أفضل فھم لتحقیق كبیر بشكل المانحین لمسؤولي السیاقیة الخبرة توسیع .4

 . اإلنساني و التنموي

 : المنفذة الجھات و المانحین بجمیع الخاصة التوصیات
 اإلنساني  و التنموي العملین بین االتساق على  ترتكز التي المقاربات  ذات للبرامج اإلیجابیة الممارسات وتبادل توثیق .1

 ).لبنان في الدولیة للتنمیة األمریكیة للوكالة  التابع كتابي برنامج مثل(
 الحاجة حسب المطلوبة المرونة من البرنامج لتمكین البرنامج تصمیم مرحلة في لألزمات االستجابة على التعدیالت  إجراء .2

 .واالستقرار األزمات أوقات في اإلنساني و التنموي العملین بین االتساق تقدیم في واالستمرار
 بین االتساق بتفعیل التعلیم لقطاعات للسماح) اإلنساني العمل لمنسقي كنظراء( التنمویین المنسقین تعیین أو خلق فرض .3

.اإلنساني و التنموي العملین
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 المقدمة: االتساق التعلیمي في سیاقات الصراع
 تبقى ھل عدیدة، لسنوات  الحروب تمتد عندما أفریقیا؟ شمال و األوسط الشرق منطقة في الصراع من  المتأثرة الدول في لتعلیما حالة ھي  ما

  الحالتین؟ من مزیج ھناك  ھل أم بالتعافي؟ التعلیمیة النظم تبدأ أم اإلنسانیة األزمة بحالة التعلیمیة الحالة

 اإلنسانیة للمساعدة المحتاجة البلدان أغلب أن ھو الحرب تلي التي المرحلة و الحرب خالل الدولیة التدخالت جھود یقود الذي الراسخ  االفتراض
 الخاصة( األنواع جمیع من المانحة الجھات إنشاء تم. التدریجي النھج من كنوع النھایة، في التنمویة المساعدة إلى الوقت مرور مع تنتقل

 وفقًا المستھدفة المجتمعات  و السكان المنفذون  شركاؤھم ویخدم. التنمویة و اإلنسانیة المساعدات نم كل لدعم) األطراف والمتعددة  والثنائیة
 . لذلك

 و. التنمیة إلى اإلنساني العمل  من  المتوقع التعاقب  ھذا تتبع  ال) أخرى وأماكن أفریقیا  وشمال األوسط  الشرق منطقة  في ( البلدان من  العدید  لكن
 ً  بین  التأرجح إلى الحالة ھذه تؤدي التعلیمي، القطاع في. األمد طویلة و مزمنة لھا یتعرضون التي األزمات بحتص التعاقب، ھذا عن عوضا
 على  تركز التي األمد طویلة التنمیة مقاربات جھود بین  و التعلیمي الوجود من نوع لخلق تسعى التي األمد قصیرة و الناشئة اإلنسانیة الجھود
 . تفسیرھا یصعب و االستقرار عدم من حالة إلى النتائج تمیل لذلك، نتیجة). األحیان بعض في إصالحھ حتى و( تعلیميال النظام تعافي و استعادة

 تتمیز  سیاقات ثالثة في التعلیم جھود لتحلیل كعدسة اإلنساني التنموي االتساق  مفھوم  الدراسة ھذه ستوظف  الغامض،  التعلیمي الوضع  ھذا لتقییم
 منطقة  في  بلدان ثالثة في ) تداخلھما و ( المستقبل على التنموي العمل  تركیز و الحاضر على اإلنساني العمل تركیز  كیفیة في  ستبحث و. بالنزاع
 . الحروب و االستقرار عدم من  عقود،  حتى و سنوات،  البلدان ھذه شھدت حیث. الیمن و سوریا  و لبنان: أفریقیا  وشمال األوسط الشرق 

 
 التنمویة،  أم اإلنسانیة المقاربات طابع علیھا غلب إن  و المبذولة الجھود طبیعة من  تتحقق  و البلدان في التعلیمیة السیاقات  الدراسة ھذه ستستكشف 

 أوكلت  ،)MEERS( األوسط  الشرق في  التعلیم قطاع في  البحث و التدریب و الدعم  مبادرة بموجب.  اإلثنین من  متسق مزیج ھناك  كان  أم
 استعراض  سیتم). العمل نطاق  حول 2 الملحق انظر ( التحقیق  بھذا للقیام إمباكت  سوشال شركة ) USAID( الدولیة للتنمیة األمریكیة الوكالة
 أسالیب عرض سیتم ثم.  االتساق ھذا أھمیة ازدادت كیف و اإلنساني، و التنموي العملین بین  االتساق عن عامة نظرة تقدیم قبل الدراسة أھداف
 لكل  مجموعة التوصیات، من مجموعات بعأر بتقدیم الدراسة ھذه ستختم. الثالثة البلدان بحاالت المتعلق التحلیل و للنتائج االنتقال قبل البحث

 حاالت  من  كل تنظیم و  كتابة  تّمت.  أفریقیا شمال  و األوسط الشرق  منطقة في  التعلیم على تنطبق رابعة مجموعة و  الیمن  و  سوریا  و  لبنان  من
ً  الثالثة، للبلدان الدراسة  بالتشارك عزي أبي ، )لبنان( ھاول جین  ھولي: الدراسة على القائم الفریق من مختلفین  مؤلفین قبل من  التوصیات، ضمنا

 ).للمؤلفین  الشخصي الملف  حول  3 الملحق انظر ).(الیمن( سومرز  مارك و ، )سوریا شرق شمال الرقة، ( ھاول جین  ھولي مع

ً  الدراسة على القائم  الفریق قبل من  تألیفھا تم التي و  أعمال لثالثة مرافق منشور ھي الدراسة ھذه  : ھي  و  أیضا

  اإلنساني و التنموي العملین بین االتساق: المانحة بالجھات الخاصة األدوات مجموعة •
 ) العربیة باللغة متوفّرة( اإلنساني و التنموي العملین  بین  االتساق: المنفّذین و بالممارسین الخاصة األدوات مجموعة •
 )العربیة باللغة متوفّر( اإلنساني؟ و التنموي العملین بین االتساق ھو  ما): HDC 101( اإلنساني و  التنموي العملین بین االتساق •

 بمجموعة  المتعلقة للمنشورات الرئیسیة المؤلفة ھي ھاول السیدة حین في ،)العربیة باللغة المتوفر( التقریر لھذا يالرئیس المؤلف ھو سومرز. د
 ).USAID( الدولیة للتنمیة األمریكیة بالوكالة الخاص التنمویة الخبرات معلومات تبادل مركز في متوفرة األعمال كافة. األدوات

 الغایة 
 و  التنموي  العملین  بین  باالتساق  الخاصة األدوات مجموعات مع سویةً ( الدراسة ھذه من الغایة فإن ، 2 الملحق في موّضح  ھو  كما  :األھداف
  :أھداف  ثالثة تحقیق ھي) اإلنساني

 تقدیم المعلومات عن كیفیة القیام بتسلسل و تراكب و تنسیق اإلغاثة اإلنسانیة و المساعدة التنمویة لتحقیق أھداف قطاع التعلیم.  .1
التنموي و  .2 العمل  بین منظمات  أو عرقلة االتساق  التمویل بشكل أفضل في تخویل  نماذج  المؤسساتیة و  الممارسات  فھم دور 

 اإلنساني في قطاع التعلیم.   

 )؟  HDCین التنموي و اإلنساني ( ما ھو االتساق بین العمل

 یتألف ھذا االتساق من أربعة أجزاء: 

   نزاھة مساحات العمل التنموي و العمل اإلنساني.حمایة  .1
 التدخالت التنمویة و اإلنسانیة لتحقیق أقصى تأثیر ممكن. تراكب  .2

  الفاعلین في القطاعین اإلنساني و التنموي على العمل في نفس األماكن.تشجیع  .3
 تنموي موّحد.-النتائج المشتركة التي یمكن لھا تقدیم إطار عمل إنسانيتحدید  .4
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تحدید الفرص الممكنة لتحسین االتساق بین الفاعلین في العملین اإلنساني و التنموي في مجال التعلیم و باقي المجاالت، إضافةً  .3
 لتطویر و تحسین و اختبار سیاسات و إجراءات و أدوات معینة و ذلك لزیادة اتساقھا و فعالیتھا. 

 عن  لإلجابة األدوات، لمجموعات  إضافةً  الدراسة،  بھذه المتعلقة التوصیات و التحلیل و البحث  من  كل  سعى األھداف،  ھذه لمعالجة  :األسئلة
 : التالیة األربعة الدراسة أسئلة

ما ھي األدلة و األدوات و المصادر األخرى المتوفرة حالیاً لصنع القرار و التي یمكن لھا مساعدة أو تقدیم المعلومات لالتساق   .1
 بین الفاعلین في اإلغاثة اإلنسانیة و المساعدة التنمویة في منطقة الشرق األوسط و شمال أفریقیا؟ 

لزیادة االتساق بین الفاعلین في اإلغاثة اإلنسانیة و المساعدة التنمویة في   ما ھي مصادر التمویل و نماذج التمویل المستخدمة .2
 قطاع التعلیم؟  ما ھي التحدیات و الدروس المستفادة من األزمات الماضیة؟ 

؟ (ب) (أ) ما ھي الممارسات و السیاسات المؤسساتیة التي یستخدمھا الفاعلون اإلنسانیون و التنمویون لزیادة االتساق فیما بینھم  .3
ما ھي الطریقة األكثر فعالیة لتخطیط و تسلسل و تراكب التدخالت و النشاطات و التي تحقق نتائج التعلیم و الحمایة الجماعیة 

 لألطفال المتأثرین من األزمات في منطقة الشرق األوسط و شمال أفریقیا؟ 
ت المؤسساتیة و نماذج التمویل التي ینصح باستخدامھا ما ھي أدوات صناعة القرار الجدیدة أو المنقّحة و اإلجراءات و السیاسا .4

) لدعم USAIDمن قبل طاقم البعثات و األزمات و الصراعات و فئة الشباب و التعلیم الخاص بالوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة (
 و شمال أفریقیا؟  االتساق بین اإلغاثة اإلنسانیة و المساعدة التنمویة في قطاع التعلیم في منطقة الشرق األوسط 

 عن  البحث كشف. الثاني السؤال في  المحددة المستفادة الدروس  و التحدیات على الكبیر التركیز  مع  الثاني، و األول  السؤالین الدراسة  ھذه  تعالج
 .  تحدیداً  الرابع و الثالث السؤالین الدراسة لھذه المرافقة األدوات مجموعات تعالج. أ 3 السؤال إلثراء التجریبیة األدلة من القلیل

ً ) 5 الملحق أنظر( الدراسة ھذه في المستخدم جزئین من المكون االستبیان وضع تم  :المقاربة  أسئلة  و الثالثة األھداف لمتابعة  وفقا
 باالتساق  تتعلق بأسئلة) شخص 72 إجمالي مع مقابلة 65( المنظمة شبھ المقابالت من كل استھلت. الدراسة ھذه في األربعة البحث

 بین  االتساق كما التعلیمي السیاق على األسئلة من الثاني الجزء یرّكز بینما. العالمي التعلیم في اإلنساني و التنموي العملین بین
 التفاصیل( الثالثة البلدان من لكل األزمات في معینة "تحّول نقاط" تحدید  تم. الثالثة البلدان حاالت في اإلنساني و التنموي العملین

 ھذه  المقابلة ھیكلیة خولت. المحددة التحول  نقاط بعد  و قبل التعلیمیة الحالة حول للتحقق األسئلة صیاغة تمت ثم). التالي القسم في
ً  البیانات تحلیل و جمع من الدراسة فریق  تطبیقھ لكیفیة باإلضافة اإلنساني و  التنموي العملین بین لالتساق العالمي السیاق حول معا

 قسم أنظر. (أفریقیا شمال و األوسط الشرق منطقة في) سوریا( الثالث البلد  في مھمة  جغرافیة منقطة و) الیمن و لبنان( بلدین في
 ).أدناه البحث أسالیب

 ومنطقة  لبنان في التعلیم أزمة سیاقات مفّصل بشكل و أدناه الموضحة الثالث الحالة دراسات تبحث ھنا، الواردة البحث نتائج ووضع إلعداد
 المتأثرة  أفریقیا وشمال  األوسط الشرق بلدان في التعلیم حول السیاق عن  قصیر فرعي قسم  ھناك ذلك، إلى باإلضافة. والیمن سوریا في الرقة

 . أفریقیا وشمال األوسط الشرق بمنطقة ةالخاص التوصیات و الثالث الحاالت من حالة بكل الخاصة التوصیات المنشور  ھذا یختتم. باألزمة

 األوسط  الشرق منطقة في الدولیة للتنمیة األمریكیة الوكالة ومكاتب بعثات ھو الجھد لھذا األساسي الجمھور  أن  حین في :المستھدف الجمھور
 على  یعملون الذین أولئك إشراك لىإ تھدف اإلنساني و  التنموي العملین بین  االتساق أدوات ومجموعات  الدراسة ھذه فإن أفریقیا، وشمال
 بشدة الدراسة  ھذه قراء  جمیع  نشجع وبالتالي، . وخارجھا أفریقیا  وشمال األوسط  الشرق  منطقة  في بالنزاع المتأثرة البیئات في التعلیم تحدیات

 .اإلنساني و التنموي العملین بین االتساق أدوات مجموعة في الواردة اإلرشادات اعتبار و مراجعة على

 أسالیب البحث 
 :  التالیة التسعة األبعاد لھا  المرافقة األدوات مجموعة و  الدراسة لھذه المستخدمة البحث أسالیب تضمنت

السیاقات  .1 التنموي و اإلنساني و (ب)  العملین  بین  المحتملة لالتساق  بـ (أ) ظھور و األھمیة  المتعلق  التحلیل  البحث و  توثیق 
التعلیمیة في كل من لبنان و منطقة الرقة في سوریا و الیمن.  في كل من السیاقات الثالثة، تم فحص الحالة التعلیمیة و االتساق  

 اإلنساني قبل و بعد نقاط التحول األساسیة المحددة و ھي: بین العملین التنموي و 
 في لبنان.   2019المظاھرات المدنیة الواقعة في تشرین األول عام  ●
 في منطقة الرقة في سوریا.  2017سقوط حكم داعش الذي دام لثالث سنوات في تشرین األول عام  ●
الوطنیة ● الحكومة  للیمن ھي سقوط  المتوقعة  التحول  نقطة  الثاني عام    كانت  كانون  في  العاصمة صنعاء  في  الیمنیة 

، تالھا بدء القصف الجوي من قبل التحالف الذي تقوده السعودیة في آذار من العام نفسھ. ومع ذلك، كشفت  2015
المقابالت الخاصة بھذه الدراسة أن نقطة التحول األكثر أھمیة بالنسبة لقطاع التعلیم ھي تحول البنك المركزي في  

د من صنعاء التي یسیطر علیھا المتمردون الحوثیون في شمال الیمن إلى العاصمة الجدیدة لجنوب الیمن (عدن)  البال
 و تبلغ أھمیة ھذا األمر بأنھ أدى إلى نقص حاد في التمویل الحكومي في شمال الیمن.   .2016في أیلول 
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من قبل فریق الدراسة (مع الدعم من الزمالء في سوشال إمباكت و الوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة)   "عینة كرة الثلج" تم توظیف   .2
مقدم معلومات رئیسي و الذین تمت مقابلتھم إلثراء ھذه الدراسة و مجموعات أدوات االتساق بین العملین التنموي و   72لتحدید  

 في العبارة ھنا:  اإلنساني. یتم شرح االستعارة الضمنیة «كرة الثلج»

 یسمح  المنوال،  نفس  على. كبرھا یزداد الطریق طول على الثلج تلتقط  فسوف  ثلجي،  تل أسفل  ودحرجھا ثلجیة كرة المرء  صنع  إذا"
 أوالً  الثقة اكتساب خالل من] معین مجتمع أو[ محلیة منطقة في الناس من أكبر أعداد إلى بالوصول للباحثین الثلج كرة عینات أخذ

 ). 2019 سومرز،" (األشخاص من  قلیل عدد مع الراحة  من  معقول مستوى ینتأم و

 : ھنا المفھوم ھذا حول الشرح من  مزید

 الشبكات تستخدم ثم المرغوبة بالخصائص یتمتع) البذرة أو المصدر یسمى( فردًا  الثلج  كرة  عینات ألخذ  الوصول استراتیجیة تجد"
 ھؤالء یقوم  المصدر،  طریق عن أفراد  إشراك یتم أن  بعد. المراحل متعددة عملیة في لین مماث أفراد  إلشراك  الفرد لھذا االجتماعیة

 ).370: 2010آخرون،  و سالدر " (ھكذا و  األفراد من  المزید بإشراك  األفراد

 7ة. تضمنت  ، وفقاً لرغبة المشاركین في المقابلأجریت المقابالت مع مقدمي المعلومات الرئیسیین باللغتین العربیة و اإلنجلیزیة .3
) بشكل فردي مع مقدم المعلومات 58مقابلة شخصین اثنین في نفس الوقت. بینما تم القیام بباقي المقابالت (  65مقابالت من أصل  

 الرئیسي. 
 أجریت جمیع المقابالت عبر اتصاالت آمنة عبر اإلنترنت.  جمع البیانات عن بعد. .4
الترمیز االستنتاجي ھو شكل من أشكال تحلیل البحث الذي یطبق الرموز المحددة مسبقًا على البیانات.   تحلیل الترمیز االستنتاجي. .5

 یتم إثراؤه بفرضیات عما یتوقع الباحثون العثور علیھ قبل إجراء المقابالت. 
ھذا الشكل من تحلیل البحث شائع في البحوث النوعیة. یستخدم االستدالل    ستقرائي (أو تحلیل التوجھات الشائعة).التحلیل اال .6

 االستقرائي لتحدید التوجھات الشائعة والمواضیع التي تظھر من بیانات المقابلة.  
من التحلیل  اق بین العملین التنموي و اإلنساني  تم استخالص التحلیالت و التأثیرات و التوصیات المتعلقة بالبلد و اإلقلیم و االتس .7

االستنتاجي و التحلیل االستقرائي على وجھ الخصوص. طور فریق الدراسة الموضوعات والتوجھات الشائعة وقام بتقییم آثارھا  
 ثم وضع التوصیات المتعلقة بھذه الدراسة و بعناصر مجموعات األدوات (المرافقة لھذا المنشور).  

 . البحث لعملیة الرئیسیة األبعاد حول  موسعة تفسیرات دیمتق اآلن تم
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 نة البحث عیّ 

 شاملة  قائمة تحدید  تم و . ومواطنین وأكادیمیین منفذین و مدنیین كموظفین وثیقة صلة ذات و عمیقة خبرة الدراسة فریق جمیع یتمتع
. إمباكت سوشال و الدولیة للتنمیة األمریكیة الوكالة في الزمالء من بمساھمة الدراسة فریق قبل من الرئیسیین المعلومات مقدمي من

 الممارسین  لتحدید  معارفھم وشبكات المھنیة شبكاتھم إلى الدراسة  فریق استند  ،)أعاله المفصلة( الثلج كرة عینات أخذ  مبادئ باتباع
 سیاقات في التعلیم في  الخبراء السیاسیة الفاعلة ھاتوالج الموضوع في والمتخصصین المانحة والجھات الرئیسیین المنفذین و

 الثالثة البلدان حاالت و أفریقیا وشمال  األوسط الشرق منطقة في المتخصصین و العالم، مستوى على الحرب بعد  وما الحرب
 المانحة الجھات نسبة كانت%. 67 المقابلة في للمشاركة الدراسة فریق قبل من المقدمة الدعوات مع التجاوب نسبة بلغت. المحددة

 ).1.57 -1( المنفذین و  الممارسین إلى

 

 : المتخصصین من التالیة الفئات مع) مقابلتھم تمت ممن شخص 72 إجمالي( مقابلة 65 عن الجماعیة العینات أخذ  جھود  أثمرت
 مقابلتھم  تمت الذین  الرئیسیین المعلومات مقدمي فئات: 1 الجدول

 و الممارسین 1مانح
 2الدولیین المنفذین

 و الممارسین
 داخل الحكومة ممثلي المنسقین المحلیین  المنفذین

 ذلك  غیر األكادیمیون  البلد 

28% 30% 15% 7% 6% 12% 3% 

20 
 2 9 4 5 11 21 شخص

 : ھنا المقابلة في المشاركین من لكل العالمیة و اإلقلیمیة و الدولیة التخصصات دّونت
 :مقابلتھم  تمت الذین الرئیسیین  المعلومات لمقدمي الجغرافي التخصص : 2 الجدول

 الیمن  سوریا لبنان  المشاركین  عدد المقابالت عدد
 الشرق  منطقة

 و األوسط
 أفریقیا شمال

 ً  عالمیا

65 72 11 25 14 6 9 

 
  

 
 ) كمانحین» GPEالشراكة العالمیة للتعلیم () و ECWمنظمات متعددة األطراف. «تم ضم التعلیم ال ینتظر (    1
 على الرغم من أن مسؤولي وكاالت األمم المتحدة مدرجون كمنفذین دولیین، فمن المھم أن نتذكر أنھم یلعبون أیًضا دور مانح.  2



 

 USAID.GOV  االتساق و الصراع

 االعتبارات األخالقیة 

 اإلجراءات  اتخاذ تم  لذلك، . حّساسة الدراسة  ھذه  في الواردة  السیاقات و  الموضوعات . البشر من  أفراد  مع نوعي بحث الدراسة ھذه تتضمن
 : التالیة

تم إعالم جمیع المشاركین عن نطاق ھذه الدراسة قبل مقابلتھم مع أعضاء فریق الدراسة. استلم كل من المشاركین وثیقة استمارة  ●
مستنیرة لمراجعتھا قبل القیام بالمقابلة. من األمور التي تستعرضھا ھذه االستمارة ھي أن المشاركة في المقابالت طوعیة بشكل كامل  

 ). 4الملحق (أنظر 
 لم یتم تسجیل أسماء المشاركین أو معلومات التواصل معھم في أدوات جمع البیانات.  ●
 لم تتم مشاركة أسماء المشاركین في الدراسة في التقریر. بل تم تحدید ھؤالء الذین تم االقتباس من كالمھم وفقاً لخیاراتھم المحددة في  ●

 . 4الملحق تمارة الموافقة المستنیرة في اس
 المعقولة  الحمایة على والحفاظ لتأمین معّجل مؤسساتي مراجعة مجلس بتوظیف إمباكت سوشال قامت  الدراسة، عن نیابة ●

 .المقابالت في للمشاركین

 مقابلة):  65المقابالت (

 أسئلة : رئیسیین قسمین إلى المقابالت تقسیم تم. 5 الملحق في المذكورة و المقابالت جمیع في نوعیًا سؤاًال  12 المقابلة فریق استخدم
 كانت . الدراسة ھذه  في الواردة المحددة الثالثة السیاقات أحد  حول وأسئلة عام بشكل اإلنساني و التنموي العملین بین االتساق حول
ً  الموافقة تقدیم تم  بحال. المقدمة اإلجابات حول دقیقة مالحظات تدویل تم. مفتوحة األسئلة جمیع  في المحددة الخیارات وفق( سلفا

 للتحلیل  واستخدامھا الفریق أعضاء مع مشاركتھا تمت المقابالت، كتابة بمجرد . المقابالت تسجیل تم ،)المستنیرة الموافقة استمارة
 . واالستقرائي االستنتاجي

 تحلیل البیانات 

 سؤال بكل تتصل التي والفرعیة الرئیسیة العقد الترمیز شجرة تضمنت. المقابلة الستبیان باإلضافة استنتاجي ترمیز شجرة الدراسة فریق طور
 إلى  لإلضافة  المقابالت، من ظھرت التي االستقرائیة النتائج لمقارنة المقابلة فترة خالل أسبوعین  كل الدراسة فریق  اجتمع. االستبیان في بحث
 العینة  وحجم الثلج كرة عینات أخذ بین  للجمع نظًرا. الناشئة الرئیسیة اتالموضوع على بناءً  االستقرائیة بالعقد  قائمة مع االستنتاجیة العقد

 على  المنفذ أو المانح( الدور حسب تصنیفھا تم ولكن الجنس،  أو  العمر مثل الفردیة المتغیرات حسب البیانات تصنیف یتم لم نسبیًا، الصغیر
 والتوصیات  المالحظات لتطویر الصلة ذات المصدریة األدبیات مع النتائج مقاطعة البیانات تحلیل عملیة تضمنت. الدولة وحسب) المثال سبیل

 .الدراسة ھذه في المستفادة والدروس 

 المخاطر و االستجابات للحد منھا 

 شخصیًا  المقابالت إجراء على القدرة وعدم المقابلة بیانات لجمع المحدود  الوقت ھي البحثي الجھد  ھذا أمام األساسیة القیود  كانت
) ً  للحصول 6 الملحق إلى الرجوع یرجى( بعد  عن مقابلة 65 بنجاح و الدراسة فریق أجرى القیود، ھذه من  الرغم على). لوجھ وجھا

  ).مفصل شرح على



 

USAID.GOV  االتساق و الصراع 

 االتساق بین العملین التنموي و اإلنساني في مجال التعلیم: الخلفیة 
 البدایة: العمل اإلنساني و المساعدة التنمویة  نقطة 

 اإلنساني  و التنموي العملین بین االتساق  حول للنقاش التنموي الطریق و اإلنساني العملین ظھور على التالیة الموجزة النظرة تمھد 
 إلى اإلنساني العمل اضطر. منفصلة توجیھیة ومبادئ تواریخ من مستمدین التنمویة والمساعدة اإلنساني  العمل. التالي القسم في

ً  مناقشتھ ستتم الذي األمر الوقت، مع الدولیة التنمیة أعمال مع لیتماشى شكلھ  تغییر  مساحات  على الحفاظ بین توتر ھناك. الحقا
ً  وصفھ سیتم الذي األمر ،)المستقبلیة الرؤیة ذو( التطلعي التنموي العمل وتعزیز اإلنساني للعمل منصفة و محایدة  . الحقا

 
 للصلیب  الدولیة اللجنة بعدھا أسس و دمویة معركةً  دونانت ھنري یدعى أعمال رجل شھد  عندما ،1859 لعام  اإلنساني العمل تاریخ یعود

 للعمل  مرشدة كمبادئ  التحیز وعدم واالستقالل والحیاد اإلنسانیة مفاھیم المتحدة األمم كّرست الزمان، من قرن من یقرب ما بعد. األحمر
 ترومان  الرئیس جھود عملت. األمریكیة المتحدة الوالیات من التنمویة المساعدة ظھرت". اإلنسانیة الضرورة" باسم والمعروفة اإلنساني،

. التطور  على المتخلفة الدول مساعدة ھو الضمني ھدفال كان. العالم بقیة إلى أوروبا من الثانیة العالمیة الحرب بعد لما مارشال خطة لتوسیع
ً  التنموي العمل كان وھكذا  اإلنسانیة الضرورة فإن لذلك، ونتیجة. تماًما ذلك عكس اإلنساني العمل كان بینما قاطع بشكل نشأتھ  منذ سیاسیا

 بعض  في .الحكومیة األنظمة تعزیز أو ومةالحك أھداف  مع بالضرورة تتوافق ال" الضرر إلحاق عدم" و" األرواح إنقاذ " في المتمثلة
 قطاعات  في والتنمویة اإلنسانیة الجھود بین كبیر انفصال إلى یؤدي مما اإلنسانیة، الجھود من  الموازیة التعلیم أنظمة تنتج أن  یمكن الحاالت،

   .التعلیم

 اإلرھابیة، 2001 أیلول 11 ھجمات بعد. األبد إلى لتنمويا و اإلنساني العملین  بین العالقة شكل من المؤسساتي والتجمع  واحدة األزمة غیرت
 القمة  أضافت ثم. والدبلوماسیة األمنیة األولویات خدمة في التنمویة المساعدات متزاید بشكل أخرى  غربیة ودول المتحدة الوالیات استخدمت

 ). 2020 ،لي( یةاإلنسان المسؤولیات إلى النزاعات نشوب منع 2016 عام في اإلنساني للعمل العالمیة

 فجوة باعتباره االثنین دمج أساسي بشكل یتصورون التنمیة مخططي أن  حین في. مختلف بشكل اندماجھا عن واإلنسانیة التنمویة التقالید تعبر
 النظر یتم أن أو( جنب إلى جنبًا العمل: أساسي  أحدھما. كبیرة مخاطر اإلنساني المجال في العاملین بعض یرى علیھا، التغلب یجب بیروقراطیة

 للمدنیین  المساعدة تقدیم على اإلنساني المجال في العاملین قدرة یتحدى وبالتالي التحیز، عن فعال بشكل یعبّر الحكومات مع) ھكذا العمل إلى
 في  االستثمارات قللت حیث صفر، محصلتھا لعبة أنھا  على عنھا التعبیر یتم التي األولویات ھو الثاني المقلق األمر. النزاع أطراف جمیع  من

 التكمیلي اإلنساني و  التنموي  العملین بین االتساق  نھج یِعد). 2019 جینوت،( فعال  بشكل العاجلة اإلنسانیة االحتیاجات  دعم األجل طویلة التنمیة
 . األقل على  التوترات ھذه بعض بمعالجة التنمویة اإلنسانیة للعالقات التراكبي و

 اإلنساني  العمل  إخضاع إلى الوقت مرور مع  و  بدورھا  أدت  التي و  القوة موازین  في  التحول إلى  البراغماتیة ؤسسیةالم الترتیبات من  موجة  أدّت
 لالتساق والتنمیة االقتصادي  التعاون منظمة مفھوم  عن الناشئة المخاوف  أحد . الحقوق على القائمة التنمیة نتائج  لخدمة االحتیاجات على  القائم
 األسواق  تضعف " أن  یمكن  كما . والسلع األجانب العمال على تعتمد ألنھا تكلفة أكثر  اإلنسانیة المساعدات أن ھو اإلنساني و  التنموي العملین  بین

 لألوضاع مناسبة غیر  اإلنسانیة المساعدات والتنمیة بأن االقتصادي التعاون منظمة  تقترح لذلك". االتكالیة تعزز" وكذلك" المحلیة والمؤسسات 
 المتحدة  لألمم السامیة المفوضیة أحدثتھ الذي الالجئین بشأن  العالمي  المیثاق یشارك). 2017 والتنمیة، االقتصادي التعاون ةمنظم( المزمنة
 واحد  تنموي نشاط إلى الالجئین تعلیم  أنشطة جمیع المیثاق یحّول. اإلنساني العمل قیود حول ھذه النظر وجھة) UNHCR( الالجئین  لشؤون

 سیاقات في اإلنسانیة األعمال تتخذ كیف األمثلة ھذه توضح). 2018 المتحدة، األمم( الالجئین لتضم المضیفة الدولة مدارس توسیع  ھو  و

 التعاریف

 العمل اإلنساني:  

تشیر إلى الدعم الفوري خالل األزمة. یمكن أن یأخذ ھذا في كثیر من األحیان شكل أنظمة تقدیم خدمات موازیة عندما تكون  •
 األنظمة الحكومیة والمحلیة عاجزة عن االستجابة الكافیة.  

 واإلنسانیة) (المفوضیة األوروبیة، دون تاریخ) تستند إلى المبادئ اإلنسانیة (عدم التحیز والحیاد واالستقاللیة •

  العمل التنموي:
 استجابات طویلة األمد لمعالجة المشاكل في األنظمة. قد تركز المقاربات على التنمیة االقتصادیة و االجتماعیة و السیاسیة.  •
عادةً ما تركز االستجابة التنمویة على إصالح األنظمة على المستوى المحلي أو الوطني وبناء القدرات المؤسسیة، وغالبًا في  •

 )2015القرار الحكومیة الوطنیة أو المحلیة. (ھندز، شراكة مباشرة مع ھیئة صنع 
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 و السیاسیة اإلجراءات مع  أكبر بسھولة بالتوافق تعد كما . الماضي في علیھ كانت  مما بكثیر أكثر  ومحدودًا جدیدًا شكالً  الیوم المزمنة األزمات
 . التنمیة نحو الموجھة و مةالحكو على المركزة

االتساق بین العملین التنموي و اإلنساني  ظھور
ً . الثمانینیات منذ العالمیة المناقشات في التنمویة والمساعدة اإلنسانیة اإلغاثة ربط بضرورة القائل االفتراض صدى تردد لقد  كـ إیاھا واصفا
 وف الظر ستنحسر حیث متسلسلة، بطریقة المساعدات تقدیم یجب أنھ لفكرة األوروبي االتحاد رّوج ")LRRD( التنمیة و التأھیل و  اإلغاثة ربط"

ً ) LRRD( التنمیة و التأھیل و  اإلغاثة لربط اإلشارة تمت. التنمویة للمساعدة الطریق وتمھد المطاف نھایة في اإلنسانیة  "الثغرة تمأل" بأنھا غالبا
 و  یبةالقر الحلول ربط" على شجع مما الدعم، من "متصلة سلسلة" أنھا  على  لھا اإلشارة ثم) 2019 میندینھل، - 2004 ماكریھ، و ھارمر (

). 2021 مینا،  و براون( "السیاق في األمد بعیدة و  المتوسطة

 عززت  صیاغة إعادة إلى ذلك أدى. الحاجة وسیاق  المساعدة  لتقدیم تصوره كیفیة في واقعي غیر بشكل خطیًا كان بأنھ االنتقادات النھج  ھذا واجھ
 و( التنمویة و اإلنسانیة المساعدات من األساسیین المحورین أن الجدید اإلطار ھذا یرى). 2012 األوروبي، البرلمان( المساعدة" استمرار "

ً  جاء الذي الثالث "السالم بناء" محور   .تأثیر أقصى لضمان معین موقع في واحد وقت في تطبیقھا یتم أن یجب) الحقا

الشكل 1: توضیح أطر السلسلة المتصلة )ا( و االستمراریة )ب( في التقدیم المتسق للمساعدات.

 و  اإلنسانیة البرامج مبادئ  تعریض عدم التراكب یعني حیث.  للغایة مھمة  ھي "االستمراریة" مفھوم  ضمن التراكب فكرة إن
ً  یشكل الذي و ،"التكامل" مبدأ عن یختلف و. الخطر إلى التنمویة  مساحات  تخصیص یتم الذین و اإلنسانیة، الفاعلة للجھات كبیراً  قلقا

نھج تمنع التي والتشغیلیة والمالیة الھیكلیة الحواجز تصبح ،"التراكب" بدون . اإلنسانیة بالمبادئ االلتزام كنتیجة لھم آمنة عمل
 .جوھریة و كبیرة "االستمراریة"

 نفس  في المشتركة النتائج  تقدیم و التنسیق على األساسیة الفاعلة جھاتال تشجیع و الحالي النظام أخذ  على  "التراكب" مفھوم یساعد 
 تتم  ،"التراكب" تنفیذ  عند . والضعف والھشاشة للصراع الجذریة لألسباب الجماعیة المعالجة احتماالت من النھج ھذا  یزید . المكان
 الفصل  على عام بشكل تحافظ التي والتنمویة یةاإلنسان للمساعدات التمویل تدفقات بین تفصل التي المعزولة الممارسات معالجة

 تعتبر  التي و) والتنمویة  اإلنسانیة الفاعلة للجھات منفصلة قیم على الحفاظ إلى باإلضافة( والتنمویة اإلنسانیة لألنشطة المؤسساتي
 .األساسیة التحدیات من

 العملین  بین االتساق": جدید  اسم تحت اإلنسانیة العالمیة القمة مؤتمر في متجددًا اھتماًما "االستمراریة" إطار اجتذب ،2016 عام في
ً  قخل مما للمزیج "السالم ببناء" المتعلقة التالیة اإلضافة جاءت ثم. ")HDC( اإلنساني و التنمویة ً  مفھوما  الرابطة ": ھو و ثانیا
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 السالم  خطة و المستدامة، للتنمیة المتحدة األمم خطة  و ،"الكبرى الصفقة" في المفھومین ھذین بین مزیج عرض تم. "الثالثیة
 .  المستدام

الجدیدة  الطریقة نحو االنتقال إلى التنمویة و اإلنسانیة الفاعلة الجھات من كل 2016عام    لإلنسانیة العالمیة القمة مؤتمر دعا كما
 :أھداف ثالثة لتحقیق تسعى للعمل الجدیدة الطریقة. 4فعالیة  أكثر بشكل المزمنة لألزمات االستجابة ھدفب) NWOW( 3للعمل

 - استبدالھا من بدالً  - 5الوطنیة و المحلیة النظم تقویة .1
لكل  بیةالنس المیزة على بناءً  جماعیة، نتائج تحقیق على العمل خالل من والتنموي اإلنساني العملین بین االنقسام تجاوز .2

 .السنوات متعددة زمنیة فترات مدى وعلى الجھات من
). 2019 الدولي، التعاون مركز( - وقوعھا انتظار من بدالً  - األزمات توقّع .3

 ظھرت النبیل، ھدفھا رغم. المتألقة "الثالثیة الرابطة" حول األفعال ردود ) 2019 ھیومانیتاریان، نیو  ذا( سجلت ذلك،  غضون في
 ملحوًظا ) NGO( الحكومیة غیر المنظمات مشاركة إلى االفتقار  كان. والمانحون المتحدة األمم قادتھا  التي النقاشات من صیاغتھا

 في تسببت" والتي" اإلدارة مجلس مستوى على التقلیدیة الحكمة" تمثل الثالثیة الرابطة بأن واسع نطاق على السائد  بالرأي وأوحى
 بشكل  شائع بشكل الثالثة الرابطة تصویر یتم. البلد  مستوى على المیدان  في المنفذین و الممارسین بین" امتعاض و  زھق حالة

 وبناء  والتنمیة اإلنساني( الثالثة العمل مجاالت بین" التماثل" أو للتكامل" جید  مكان" ھناك أن إلى المفھوم یشیر). Vennمخطط (
ً  دوًرا یلعب الذي "التراكب" عن كبیر بشكل المفھوم ھذا یختلف الطریقة، بھذه). السالم ً  و أساسیا  . "االستمراریة" مفھوم في مھما

3 "الطریقة الجدیدة للعمل ھي مبادرة تم إطالقھا في مؤتمر القمة اإلنسانیة عام  2016.  و یمكن وصفھا  بأنھا العمل على مدى عدة سنوات نحو النتائج  

https://www.oecd.org/  ".الجماعیة بناء على المیزات المختلفة لمجموعة واسعة من الجھات الفاعلة ضمنا تلك خارج نظام األمم المتحدة
 development/humanitarian-donors/docs/COHERENCE-OECD-Guideline.pdf

4 كانت األزمات المزمنة  في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا دوریة، وغالبا ما تكون نتیجة لعدم المساواة و سوء اإلدارة و خسارة المصادر 
األساسیة  و الدخل المنطبق الناتجة عن المناخ.  قد تتسم األزمات بـ "العنف المستعصي، ربما مع وجود مراحل وفترات استقرار تؤدي إلى نزوح 

  . وعودة السكان  بشكل دوري" (اللجنة الدولیة للصلیب األحمر،  2016)

5 "منذ البدایة، یجب أن تبحث الجھات الفاعلة الدولیة عن فرص لتحویل المھام والقیادة إلى الجھات الفاعلة المحلیة.  یجب أن تكون ھذه ھي العقلیة 
وجزءا  یمكن التنبؤ بھ في أي خطة استجابة دولیة منذ بدایة العملیة ".(الجمعیة العامة لألمم المتحدة، 2016).  
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 : تمثیالت مرئیة للرابطة الثالثیة 2الشكل 

 

 المدني  المجتمع وممثلي والتنمیة االقتصادي التعاون منظمة في عضو 100 من أكثر التنمویة المساعدة لجنة جمعت ،2018 عام  في
 اإلنساني و التنموي العملین بین االتساق انتقال لتسھیل التوصیات من سلسلة االجتماع أنتج". الثالثیة الرابطة تفعیل" دئمبا لتحدید 

 للمخاطر، مشتركة تقییمات إجراء إلى التوصیات دعت). 2022 التنمیة، و االقتصادي التعاون منظمة( أفعال إلى خطاب مجرد  من
 المانحة الجھات من  العدید  فإن ذلك، ومع. الجماعیة النتائج وتحدید  الجندریة، الفوارق تراعي اعللصر الجذریة لألسباب وتحلیالت

 تشجع  التي الحوافز من القلیل ھناك ،"التمویلي الحافز" غیاب ظل في. اإلجراءات ھذه تفرض ال األطراف المتعددة  والمنظمات
 إال  الثالثیة، الرابطة نھج في المتضمن التكامل المانحون یدعم بینما. بقرب و سویة العمل على ویةمالتن و اإلنسانیة الفاعلة الجھات

 . االتساق إلى تؤدي مؤسساتیة طریق خارطة صنع كیفیة من متأكدین غیر یظلون أنھم

 مستقرة غیر مرحلة أنھا أي: مؤقتة أنھا اإلنسانیة األعمال عن اإلنساني و التنموي العملین بین االتساق یتخیلھا التي الصفات إحدى
ً  المستقرة التنمیة مرحلة تسبق التي و التنمیة، تسبق طارئة و  المقیاس یسمح: بالمقیاس األبعاد  أحد  یتعلق. الطوارئ حالة عقب نسبیا
 الدولة  بناء على انًاأحی تركز" والتي ،"التنمویة المساعدة " مع باالتساق" والمجتمع األسرة  على تركز التي اإلنسانیة للمساعدات"

 ھو الجماعي اإلحساس فإن والنطاق، الزمني اإلطار حیث من). ذلك تفعل ال أخرى أحیان في لكن) (2017 فابر،" (والمؤسسات
 .التنمویة المساعدة ستفعلھا التي الكبیرة لألشیاء األساس یضع اإلنساني العمل أن

 العملین  بین االتساق أن إال اإلنساني، و التنموي العملین بین االتساق عدسة إنتاج في یساعدان الوجھین ھذین أن من الرغم على
 المثال، سبیل على  الكبرى، الصفقة. فیھا المساھمون إال یراھا ال و ) ذاتیة( الداخل نحو تنظر بیئة إنشاء إلى یمیل اإلنساني و التنموي

 الوسائل  من المزید  بتوفیر التزمت التي اإلنسانیة والمنظمات المانحة الجھات أكبر من بعض بین فرید  اتفاق" من ینشأ عالم عن تعبر
 غیر  المنظمات أصوات أن الواضح فمن ذلك، ومع). الوكاالت بین المشتركة الدائمة اللجنة" (المحتاجین األشخاص أیدي في

 . المناقشات ھذه عن كبیر حد  إلى غائبة كانت نالتقلیدیی غیر المانحین وتجارب الحكومیة

 إذا حتى. لھم صلة ذو اإلنساني و التنموي العملین بین االتساق یكون ال قد  الترتیبات، ھذه خارج یعملون الذین ألولئك بالنسبة أما
 أرض  على اإلنساني و نمويالت العملین بین االتساق تدخالت من مستفیدًا الحرب انتھاء بعد  مدرسة أو حرب  منطقة في طالب كان

 الحظت كما. التنمویة أو اإلنسانیة الخلفیة من المنفّذ  أو المانح كان إذا ما) یھتم أو ( الطالب یعرف أن فیھ المشكوك فمن الواقع،
 العمل و نمیةالت بین[ االنقسام بھذا یعترف وال النظر بغض التعلم یستمر المجتمع، مستوى على" الدولیة،  للتنمیة األمریكیة الوكالة

 تكون  أن دون التعلیم قطاع في عاملة فاعلة جھات ھناك تكون ما غالبًا ذلك، إلى باإلضافة). 2019 وآخرون، نیكوالي]" (اإلنساني
 ً ً  تقدم قد  ولكنھا المستمرة، اإلنساني و التنموي العملین بین االتساق حول المستمرة النقاشات في  طرفا  من  االتساق ھذا یشبھ نھجا

 كمانحین  المتطرفة الجماعات أو روسیا أو  إیران تعمل قد  الدراسة، ھذه في الواردة  بالبلدان الخاصة الحالة دراسات في. نفسھا ءتلقا
 . والتنمویة اإلنسانیة  تدخالتھم في "بالتراكب" یقومون وقد  تعلیمیة، خدمات كمقدمي أو التعلیم مجال في مھمین
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 صلة ذات تزال ال اإلنساني و التنموي العملین بین االتساق لتحقیق السعي حفزت التي فعالدوا فإن المخاوف، ھذه من الرغم على
 تزال  وال مدتھا، وطول األزمات عدد زیادة مع صارخ بشكل  المتزایدة اإلنسانیة االحتیاجات تتضح. الثمانینیات في كانت كما اآلن

 المعونة میزانیات على المزمنة لألزمات المالي والعبء المزمنة األزمات من عقود  بعد  حتى عالج دون للنزاعات الجذریة  األسباب
 یحتاجون الذین األشخاص عدد  بلغ اإلنسانیة، العالمیة القمة مؤتمر انعقاد  على سنوات ست  مضي بعد . المثقلة و المضغوطة الوطنیة

ً  إنسانیة مساعدات إلى ً  رقما  العدد ھذا یرتفع أن  المتحدة األمم تتوقع). 2021 المتحدة، األمم أخبار( شخص ملیون 235 ھو و قیاسیا
 ضعفاً، األكثر الفئات على متفاوت بشكل التأثیر في األزمات تستمر العالمي، الصعید  على. 2022 عام في شخص ملیون 274 إلى
 العمل  تكالیف تحمل  الشأن أصحاب بإمكان یعد  لم. المساعدة تكلفة زیادة وبالتالي المساعدة، أمد  إطالة إلى الحاجة في یتسبب مما

 .بعضھما عن بمعزل التنموي و اإلنساني
 للمانحین  الحجج تقدیم على كبیر حد  إلى اآلن حتى اإلنساني و التنموي العملین بین االتساق على المركزة المنشورات ركزت

 عام  بشكل الثالثة األساسیة المنشورات فإن ذلك، على وبناءً . األزمات ظروف في التعلیم لقطاعات مقاربتھم لتكییف والممارسین
 : المیداني المستوى على األدلة من المحدودة واألسس اإلقناع على التركیز مع متفائلة،

 اإلنسانیة  العالمیة القمة مؤتمر  أعقاب في والتنمیة االقتصادي التعاون منظمة من األولیة الرئیسیة المساھمة ظھرت .1
 بین االتساق  تأسیس ضرورة  إلى ویدعو مباشر، و  واضح المنشور). 2017 فابر، اإلنساني؛ و التنموي العملین  اتساق(

 المساعدات استخدام یتم" حیث األولى الصفحة في األھمیة بالغ قلقًا أثار كما. عاجل بشكل اإلنساني و ويمالتن العملین
 للعمل غرض أنھ على ھذا د تحد  وھي". الھّشة السیاقات" في والعمل التنمویة للمساعدة كبدیل" متزاید  بشكل اإلنسانیة
 المذكرة  رئیسي  بشكل الوثیقة ھذه تشكل). 2017 فابر، " (الغرض لھذا بالضرورة تصمیمھ  یتم  لم الذي" اإلنساني

 . اإلنساني و التنموي العملین بین االتساق لتنفیذ  اإلرشادیة

 بین االتساق  و التعلیم :البیضاء الورقة) قریرت( بنشرھا الثانیة الرئیسیة المساھمة الدولیة للتنمیة األمریكیة الوكالة حفزت .2
 منظمة جھود  من كبیر حد  إلى وتعقیدًا شموالً  أكثر الورقة ھذه ).2019 وآخرون، نیكوالي( اإلنساني و التنموي العملین
 مةحكو" أن في  حججھا إحدى وتتمثل. األمریكیة الحكومة دور على أساسي بشكل تركز كما. والتنمیة االقتصادي التعاون

 حالة  ھي و "؛التعلیم في لیس ولكن األخرى، القطاعات في السریع اإلنساني التدخل على القدرة توفّر المتحدة  الوالیات
ً  اإلشارة وتجدر". االتساق تقویض" شأنھا من  عمل  في التعلیم لوزارات الرئیسیة األدوار جداً  یؤید  التقریر أن إلى أیضا

 . التعلیم قطاع في نسانياإل و التنموي العملین بین االتساق

 :2021 لعام إصدارھا مع ،)INEE( الطوارئ حاالت في التعلیم لوكاالت المشتركة الشبكة من الثالثة المساھمة تأتي .3
 یؤكد المركزیة أھدافھا أحد  .األزمات سیاقات في سویةً  العمل: التعلیم قطاع في اإلنساني و التنموي العملین بین االتساق

ً  الوثیقة ھذه تسعى. المجال ھذا في اإلنساني و التنموي العملین بین لالتساق یثالحد  الظھور على  إزالة " إلى  جزئیا
 لوكاالت المشتركة الشبكة منشور یدعو سابقیھ، مثل". اإلنساني و التنموي العملین بین االتساق مفھوم عن الغموض

 ھذه لتأسیس األسباب من مجموعة ویقدم اإلنساني، و ويالتنم العملین بین االتساق تفعیل إلى  الطوارئ حاالت في التعلیم
 بین من. التنفیذ  لبدء وتوصیات) EiE( الطوارئ حاالت في التعلیم تدخالت تصمیم  في  التعلیم قطاعات في االتساق

 بین جمعلل ھیكلیة روابط بدون و معزول" والتنمویة اإلنسانیة الفاعلة  الجھات بین التنسیق أن  في أحدھا یتمثل التحدیات،
 غیر  التعلیم سلطات" وكذلك( التعلیم وزارات " ودعم مع العمل " أن  من یحذر كما". والتنمویة اإلنسانیة التنسیق كیانات

 ". النزاع في  طرفًا الحكومة" فیھا تكون التي المواقف في معقدًا یكون أن یمكن") "الحكومیة

 حاالت  في التعلیم مجال في اإلنساني و التنموي العملین بین تساقلال المبكر الظھور ترسیخ في الثالثة المنشورات ساعدت  وقد 
 خالل  من. الواقع أرض على والفرص والثغرات المستمرة التحدیات إلى فقط یشیرون نفسھ، الوقت في و لكن. واألزمات الطوارئ

 وشمال  لبنان( الملّحة و الحالیة الثالثة اتالسیاق في اإلنساني و التنموي العملین بین االتساق و التعلیم تحقیقات على الضوء تسلیط
 ھذه  تعد  أفریقیا، وشمال األوسط الشرق منطقة على الجماعیة لتداعیاتھا التركیبي التحلیل مع جنب إلى جنبًا ،)والیمن سوریا شرق

 المنشور مع سویةً ( كبیر بشكل اإلنساني و التنموي العملین بین لالتساق المحتملة الفائدة حول النقاش  تعزیز و بتطویر الدراسة
  ). اإلنساني و التنموي العملین بین االتساق أدوات مجموعات ھو و الدراسة لھذه المرافق
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 الحالة على مستوى البلددراسات 
 لبنان 

 دعم (شعار   حمایة  في الرغبة من لبنان في األزمة جذور تأتي". السوریة و اللبنانیة... مختلفتین قصتین من لبنان حالة تتكون"
ً  اللبنانیین و للسوریین باألذى األولویة ھذه تسببت. السوریین الالجئین بمجتمع 2011 عام تمثل الذي و) المحتاجین  غیر  بشكل معا

 عبر التدخل أن الدولي المجتمع ظنّ " الرئیسیین المعلومات مقدمي أحد  قال. اللبنانیین المواطنین احتیاجات للتجاھ نتیجةً  و مقصود 
 لسنوات ذلك عن التغاضي تم و ضعف بحالة كان لبنان لكن السوریین الالجئین ألزمة جیدة استجابة سیكون الكبیرة المشاریع

 في  لألزمة حقیقي تمثیل شكلت قد  2019 األول تشرین 17 في  المدنیة ھراتالتظا أن كیف ھذه الحالة  دراسة تستكشف". طویلة
 بإیجاز الدراسة ھذه ستشرح. االنھیار حافة وعلى تتداعى كانت العامة الخدمات بأن للعالم نداء المدنیة  التظاھرات كانت لبنان،

 على  القسم ھذا سیعتمد . اإلنساني و التنموي العملین ینب االتساق على تداعیاتھا و  المفصلیة اللحظة لھذه الالحقة و السابقة األحداث
 و الحكومیة غیر الدولیة و المحلیة المنظمات و المانحین من رئیسیین معلومات لمقدمي  مقابلة 11 من سلسلة و السابقة األبحاث

 .تقنیین مختصین و أكادیمیین
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 و 1990 عام األھلیة الحرب انتھاء  بعد  الدولیة االستثمارات على منفتح  مزدھر كبلد  نفسھ تقدیم بین واضح خط لرسم  لبنان عانى
 المنتدى  2017/2018 عام ترتیبات بین بوضوح الصورتین ھاتین تناقض برز. الدعم و للمساعدة ماسة بحاجة بلد أنھ بین

 في  الجودة عن عالمیا الرابعة المرتبة  لبنان احتل( العلوم و للریاضیات) 2018 الدولي، االقتصادي المنتدى( الدولي االقتصادي
 االقتصادي، التعاون منظمة قادتھ الذي) PISA( للطالب الدولي للتقییم 2018 لعام العالمي البرنامج و ) العلوم و الریاضیات مجالي
. 6"الدول لبقیة نقاط 489 توسطبالم مقارنة نقاط، 384 ھو 15 عمر في لطالب العلوم في األداء متوسط" لبنان أحرزت حیث

 بھا ذاتیا مصرح الدولي االقتصادي المنتدى نقاط أن ھو العالمات ھذه بین الفرق). 2018 التنمیة و االقتصادي التعاون  منظمة(
 یستطع  لم ینح في و.  مستقل بشكل مقیّمة امتحانات على مبنیة التنمیة و االقتصادي التعاون منظمة نقاط تكون بینما الدولة، قبل من

الحفاظ لبنان، في " أنھ الرئیسیین المعلومات مقدمي أحد أشار. جليّ  بینھا الفرق لكن  النتائج، ھذه صحة مدى تقریر الدراسة  فریق
ھ إنّ . للتعلیم ضعیفة میزانیة و للتعلیم التحتیة البنیة من القلیل ھناك كان لطالما. للحكومة بالنسبة جید  أمر ھو الناس تعلیم عدم على

 ". مھّمش قطاع

 بین  االتساق لتفعیل جداّ  واعد  لبنان في السیاق أن الحكومیة غیر الدولیة و المحلیة المنظمات بین لالتساق  الناظرة عدسة تظھر
 "بتقدمھا  تتمیز الثالثیة الرابطة حیث  الدولة" األوراق، بحسب لبنان، أن المتحدة األمم  تقاریر  أظھرت. اإلنساني و التنموي العملین

 مقدمو  یؤكد ).  2020 سادیكي، و نغویا( لالجئین الشاملة االستجابة إطار في اإلنساني و التنموي العملین بین التراكب إلى أشارت و
 تستھدف كانت استجابتنا " أحدھم أشار  حیث .2011 سوریا في  األزمة  بدایة في  إلیھ أشاروا حیث الفھم، ھذا األساسیین المعلومات

 ".  سویةً  التنموي و اإلنساني بالتدخل التفكیر المنطقي من كان سویة المضیف المجتمع و الالجئین

 حیث . عائق إلى بالتحول األمد  طویل  الخدمي و السیاسي و االجتماعي للتدھور تجاھلھا  تم التي الجذریة األسباب بدأت ذلك، مع
 مثل للدمار المؤسساتیة المؤشرات تحلیل ھو الثالثیة الرابط من المفقودة المفاھیم أحد " قائالً  الرئیسیین المعلومات مقدمي أحد  علّق

ً  ذلك یتجلى". السلطویة و الفساد   الرئیسیین المعلومات مقدمي من عشرة أصل من سبعة حیث أدناه الواردة األرقام في وضوحا
ً  لكونھا إضافة لبنان في المساعدات وصول معوقات أحد  ھي السیاسة أن إلى أشاروا  التنموي  العملین بین االتساق یلتفع أمام عائقا

 عبر( فرداً  35 أصل من المانحین، من فقط مستجیبین ستة حیث.  العامل ھذا المانحون یذكر أن المرجح غیر من كان .  اإلنساني و
ً  و الثالثة البلدان ً  و إقلیمیا  .معیق كعامل السیاسة ذكروا) دولیا
 المقدمة  المساعدات حول سائد  حوار  أي لتحدي العجز و باإلحباط الشعور تشاركت  الحكومیة غیر الدولیة  و المحلیة المنظمات كانت

 اللبناني  المجتمع بین السوریة لألزمة الموجھة المساعدات في  الكبیرة االستثمارات توزیع الحكومة طلبت. سوریا على المركزة و
ً  اللبنانیة الحكومة طلب تبروا اع حیث ،متشككین كانوا الكبار المانحین لكن السوریین الالجئین و المضیف  أدى  بالنتیجة، و. انتھازیا
.  االستقرار عدم و التوتر إلشعال مقصود  غیر بشكل) اللبنانیة المضیفة المجتمعات دون( السوریین لالجئین المخصص التمویل

 المساكن  أجور رفع إلى سوریینلل اإلغاثة مشاریع أدت إذ  المسكن أجور دفع على قادرین غیر اللبنانیون أصبح المثال، سبیل على
 المجتمعات خارج حتى الجوع انتشار رغم  الطعام قسائم  في أولویة للسوریین أصبح كما المأوى، و السكن مشاریع خالل الرخیصة
 مت السوریین، الالجئین ألزمة استجابةً  ضخمة مساعدات بمشاریع التدخل  مع" أنھ األساسیین المعلومات مقدمي أحد  أشار. السوریة

PISA 6  ھو امتحان دولي مصمم لقیاس إمكانیات الطالب في عمر   15عاما في القراءة و الریاضیات و 
العلوم.
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 اإلنساني،  و التنموي العملین بین االتساق في التفكیر خالل". عدیدة لسنوات األمر ھذا تجاھل وتم.  ضعف  موقع في  نفسھ  لبنان وضع
ً  علیھا المتفق الجماعیة النتائج من قلیل و اآلراء، في التوافق عدم و األجندات، كثرة حول المقابالت في  المشاركین كل أجمع . عالمیا

 المقابلة  في المشاركین أحد  یشرح. لبنان في االتساق عن اإلیجابیة األمثلة بعض ھناك كانت المعقد، السیاق ھذا  عن النظر بصرف
 التقدم  على السوریین لمساعدة الطرق بعض وجدنا.  التنمویة و اإلنسانیة  االحتیاجات كال عكست التي التدخالت" بعض ھنالك أن
 كان للبنانیین، بالنسبة أما). التعلیم من التسرب و  للتعلیم بالوصول  متعلقة كانت المخاوف أكبر أن  اعتباراً ( التعلیمي النظام في

 االحتیاجات  تقییم عمل یتم كان ذلك، على عالوة  7."المختلفة الھویات یعكس و بالتوظیف مرتبط تقدمي نظام تطویر على التركیز
 بشكل  میدانیة بزیارات یقومون ممن مختلفة منظمات من المشاریع موظفي بین مشترك بشكل التنمویة و اإلنسانیة الفاعلة للجھات
 مثالً، .  االعتبار بعین االتساق أخذ  مع التنسیقیة الكیانات تأسیس تم). 2018األوربیة،   المفوضیة( 9 8.التقییمات إلجراء جماعي

 التنموي العملین بین باالتساق )LHDF 2022( الجدید  یةالتنمو و اإلنسانیة الحكومیة غیر للمنظمات لبنان منتدى عمل نطاق یتسم
أعضاء المنتدى خالل فترة المھمة    قید السؤال (لم یتمكن الباحثون من التواصل مع  نشاطھم، لكن ال یزال موضوع  اإلنساني و

 العملین  بین االتساق افإضع إلى النھایة في اإلنسانیة االحتیاجات و الحكومیة األولویات بین النزاع أدى ذلك، رغم لكن ھذه)
  .لبنان في اإلنساني و التنموي

 بین) RACE II( و  2016-2014 بین) RACE I( بالتعلیم األطفال لجمیع الوصول كمبادرة االستراتیجیة المبادرات بعض قامت
 القطري  المستوى على الطلب اختناقات  و النوعیة الخدمة إیصال و النظم و السیاسات"لـ   حلول إیجاد  حاولت التي و  2017-2021

ً  بھا الترحیب تم والتي) 2021 لالجئین، النرویجي المجلس" (المجتمعات مستوى و المحلي و  تعلیم في مفصلیة كلحظات دولیا
 من  كل شعر اللبناني، السیاق ضمن  لكن). 2019 الدولي، التعاون مركز( اإلنساني و التنموي العملین بین االتساق و الالجئین
 احتیاجات  كانت بینما. فقط الالجئین على فیھ مبالغ بشكل تركزان) II RACE و RACE I( المبادرتین بأن األكادیمیین و  الفاعلین
ً  ملیون 1.5 لبنان یستضیف. متجاھلة و  وعاجلة مرصودة  غیر اللبنانیین احتیاجات كانت فقد  كبیرة، الالجئین % 42 سوریاً، الجئا

ً  18-3 بین أعمارھم تتراوح منھم ً % 60 نسبة منھم و. عاما  نسبة بینما) 2021 واتش، رایتس ھیومان( بالتعلیم ملتحقین غیر تقریبا
 لقد " المشاركین أحد  أشار).  2022 المونیتور، - 2021 فیجن، وورلد( المدارس في لیسوا اللبنانیین األطفال من بالمئة 15 و 12.5
 لم  الواقع، في".  یتھاوى النظام من الباقي الجزء كان بینما) السوریین بالالجئین متعلقال( النظام من واحد  جانب على الجمیع رّكز
 النظام في السوریین الطالب من الكبیر العدد  مع التعامل و اللبنانیین الحتیاجات لالستجابة مؤھالً  لبنان في التعلیمي النظام یكن

ً  أظھرت لكنھا د جی بشكل منسقة االستجابة كانت. الوقت ذات في التعلیمي ً  اتساقا  .منصفة غیر لكونھا ضعیفا

 كان.  منحدراً  السوریین الالجئین و المضیفة اللبنانیة للمجتمعات المقدم التعلیم وضع كان ،2018 عام بدایة و 2017 عام  نھایة في
ً  الوضع  ال  الدراسة عمر في األطفال من بالمئة 55 حوالي" كان حیث خاص، نحو على الشباب عمر  في للسوریین بالنسبة مرھقا

 الدعم  و الحكومي و القصور  الضعف أدى). 2021 لالجئین، النرویجي المجلس" (الرسمي التعلیم أشكال من شكل أي یرتادون
 تنفیذ  إلى السیاق في المدى قصیرة التغیرات لتواكب مرنة  تكن لم التي األمد  طویل التعلیم استراتیجیات و المانحین من المتناقص

ً  البرامج على سلبي بشكل انعكس مما سیئ بشكل التعلیم قطاع استراتیجیات  . أیضا

 تحول  لنقطة اللبناني المجتمع دفع ما ھذا و. سلطتھا تعزیز حاولت وبشكل متزاید   صفوفھا اللبنانیة الحكومة وّحدت ،2019قبل عام  
 أطلق  والتي ،2019 عام المظاھرات تأكدّ . للتظاھر الشوارع نحو الوطني الشباب توّجھ ،2019 عام األول تشرین في.  تاریخیة

 نسب  و التوظیف في الحكومة محاباة عن الرضى عدم على ،)2019 اللبنانیة، الدراسات مركز" (الطالبیة الثورة" اسم یھاعل
 كان ).  2019 اللبنانیة، الدراسات مركز( العالي التعلیم لتسلیع باإلضافة العمل سوق في الماھرة الوظائف نقص و المرتفعة البطالة
ً  ضئیلة فرص لھم كان الذین و المحرومین السوریین الالجئین موحدة ثابت، كلبش الحكومة ھو المظاھرات ھدف  العمل  في( قانونیا

 .المتردي االقتصادي الوضع و الھائلة البطالة نسب مع یصارعون كانوا الذین اللبنانیین و) التعلیم و السكن و

 .

 .

7   التركیز على التوظیف للبنانیین و الوصول للتعلیم للسوریین كان في جزء منھ انعكاساً لفرص العمل المحدودة المتوفرة للسوریین حاملي صفة  اللجوء  
في لبنان. كان یسمح للسوریین بالعمل في الزراعة و البناء و التنظیف فقط )صحیفة فاینانشل تایمز، 2016) و لذلك أصبح التعلیم أقل أھمیة و أدى إلى  

ارتفاع نسب التغیب و التسرب المدرسي و نسب متدنیة في االلتحاق بالتعلیم.  أصبح تركیز الكثیر من المنظمات المحلیة منصباً على إیجاد حل لھذه 
المخاوف  المتعلقة بالوصول للتعلیم في ظل عدم القدرة على تحدي قانون العمل اللبناني 

8 على سبیل المثال، قامت منظمات یونیسف و برنامج الغذاء العالمي والمفوضیة السامیة لألمم المتحدة لشؤون الالجئین بإجراء تقییم االحتیاجات بشكل  
مشترك 

).  2020% (البنك الدولي،80عاماً تفوق  17- 5، كانت نسب االلتحاق لألعمار بین   2010رغم غیاب تفصیل البیانات األولیة لعام 9
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أن إدراك على المانحین أجبروا الشباب المتظاھرین لكن جذري، تغییر إلى تؤد  لم 2019 لعام األول  تشرین مظاھرات أن رغم
 ).2021 مرھج،( المجتمع مستوى على كبیرة أزمة إلى أدت قد  الحكومة مواطن الضعف و القصور

 التعلیم إلى التحول و  المدارس  إلغالق) 19-كوفید ( كورونا فیروس جائحة تفشي أدّى المظاھرات، على  أشھر ستة انقضاء بعد  و 
 تي ال و اللبنانیة الحكومة في مشاكل األساسیةال عن 10بیروت  مرفأ انفجار كشف أخرى، أشھر خمسة بعد  و.  اإلنترنت طریق عن
 مقدمي أحد  أشار). 2020 شقیر،( الحاكمة الطبقة جیوب إلى) كالتعلیم( األساسیة الخدمات عن بعیداً  العام اإلنفاق لحوّ ت تكان

 الفساد عن 2020 عام في التعلیم وزیر تحدث حیث" للحكومة غیاب ھناك كان ،2019 مظاھرات اندالع منذ " الرئیسیین المعلومات
). 2021 عكار، و شنري( الوطني التلفاز على قسمھ في المتوطن

 المزید تولید  و التكتل من لمزید ا إلى المسؤولین دفع و الدولي االنتباه من المزید  السيء الحكومة موقف جذب ،2019 عام بحلول
 الفعل رد  إلى رئیسیین معلومات مقدمي عشرة أصل من سبعة أشار( الحكومیة غیر المنظمات تجاه صحي غیر بشكل الشكوك من
  و ھیكل التنسیق اإلنساني.عتبر جزءاً من تصمیم  الذي ی)  LHIFضمناً منتدى المنظمات غیر الحكومیة اإلنسانیة اللبنانیة (،  )ھذا
 أن  مجتمعة تستطع لم بیروت، لمیناء المفجع االنفجار و  الجائحة تفشي و الجماعیة الشبابیة المظاھرات قوة  أن للنظر الالفت من

 .علیھ ما ھو على للبنان) الراھن الوضع ( فاستمر.  للحكومة المشروع غیر الكسب تقوض
 لبنان  في التعلیمي القطاع في العاملة الكبرى المتحدة األمم التوكا و المانحون بدأ األرض، على الدینامیكیات لتغییر محاولة في

 معاییر  على الخطة ركزت الماضي، من المستفادة الدروس على بناء. سنوات لخمس جدیدة تنمیة خطة  بدعم خجولة تشجیع بعملیة
ً  اجتذب تغییرال ھذا أن األساسیین المعلومات مقدمو أفاد .  المعلم أو الطالب جنسیة من بدالً  االستضعاف ً  دعما  الفاعلین  من جماعیا

 لقطاع سنوات الخمس  خطة في) الجنسیة من بدالً ( االستضعاف على الجدید  التركیز أن المسؤولین أحد  أشار.  التعلیم قطاع في
ً  الحكومة" من بقیادة جاء  قد  مفاجئ، بشكل و التعلیم،  كان بینما  )الجمیع دعم( عن الوزراء كرر لطالما األحوال، بكل...  طبعا

 غیر بیانات تقدیم على قادر محاید  كیان وجود  ھو  جدیدة خطة أي  لتنفیذ  األساسي العامل". كبیر بشكل المترددین ھم المانحون
 المتحدة  األمم مسؤولي أن لألسف الرئیسیین المعلومات مقدمو أشار اللبناني، السیاق في.  المشورة و التوجیھ إلى إضافة متحیزة

 ً ً  ھرواأظ ما غالبا  : المقابالت في مختلفین  مشاركین من تعلیقات التالیة األربعة النقاط تمثل.  المصالح في تضاربا

 نفتقر  ما ھذا ... التنسیق إلى االفتقار ھي الحقیقة المشكلة لكن منطقیة، الجماعیة المخرجات و منطقیة، التراكب مقاربة إن" ●
 للخطر، التنسیق یعرض) المؤثر دورھم( و إشكالي الیونیسف دور إن .المصالح  تضارب یشوبھ ال الذي التنسیق. اآلن لھ
 العمل  یتم أن على نحرص كي محایدین آخر جسم  أي أو یونیسف تكون أن نحتاج .  النتائج و التقدم إلى االفتقار یعني ھذا و
." مشكلة المتحدة األمم تشكل.  المصالح تضارب من خال بشكل التواصل و

 ". التعلیم وزارة بإرضاء مھووسون وھم سیاسیة، بةبلع الیونیسف تقوم" ●
 " بینھم للمساءلة شدید  افتقار ھناك و ضعیفة المتحدة األمم وكاالت" ●
 یرفعوا  لم حیث المناسبات من الكثیر ھناك ! للمصالح تضارب ھذا . التنسیق یقود  من المتحدة األمم تكون أن یصح ال" ●

ً  یكون أن یجب كان حینما بینما  صوتھم  رفعوا  حال في أنھ كما الحكومة مع عالقتھم یفسدوا أن یریدون ال  ألنھم ،مرتفعا
 وكاالت أن كما المشاكل، عن یتحدثون ال إنھم ). منھا یستفیدون التي و( القیمة عالیة البرامج بعض  ستتوقف أصواتھم،

 ."التحدث على المنظمات) لتشجع( كثیراً  تتأخر المتحدة األمم

ً  یكن لم" مصالح تضارب ھو یسفالیون دور" البحث رمز إن  و  متكرر بشكل برز اإلشكالي دورھم لكن. البحث بدایة في  متوقعا
ً  عشرین أصل من ثمانیة أشار. المقابالت بیانات في بارز كنمط واضح  من ( المانحین من الدراسة ھذه في  مقابلتھم تمت شخصا
 التنسیقي ضمن  دورھا في المتخاذل موقفھا و الیونیسف لدى الحالمص تضارب حالة إلى) دولي و إقلیمي منظور من و الثالث الدول
 الدولیة المنظمات مسؤولي من خمسة بینھم ،11مصالح تضارب موقع في یونیسف أن بعفویة أجابوا فرداً  14 بین من . التعلیم قطاع
 . الحكومیة غیر

مؤسسة تعلیمیة في بیروت و جبل لبنان.  10 تأثر بانفجار مرفأ بیروت 241

11 توفرت للیونیسف مساحات للعمل (التراخیص و إیجار مكاتب العمل  وغیرھا) بحسن نیة من الحكومة. تقود یونیسف في الیمن و سوریا تجّمع (كلستر)

التعلیم من ناحیة التنسیق و یطلب منھا أن تكون في موقع محاید بشكل یعكس الضرورة اإلنسانیة. كمنظمة، تتمتع الیونیسف بقیم   "الرعایة و االحترام و  
النزاھة و الثقة و المساءلة" والتي تكون منفصلة عن المساحات اإلنسانیة أو التنمویة. عادةً ما تلعب الیونیسف دور المستشار الموثوق للحكومة، و تقود  

، كما تستقبل المنح من التمویل اإلنساني و التنموي و دعم االستقرار، كما أنھا مفوضة لجمع التمویل و المناداة و اإلشارة  نظام التّجمع (الكلستر)
النتھاكات  حقوق اإلنسان (كالھجمات على قطاع التعلیم.) 
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 وكاالتھا یطلب  و المتحدة األمم بأن المشاركین من مالحظة ھي بل . یونیسف أو  المتحدة لألمم انتقاداً  بالضرورة لیست النتیجة ھذه
 یلزمھا  لحكومة متضاربة رسائل تقدم و بعضھا مع تتضارب معقدة أزمات خالل متضاربة بأدوار القیام متكرر نحو على منھم

. المصالح  تضارب یشوبھ ال تنسیق لھ، نفتقر ما ھذا. حقیقي تنسیق إلى نفتقر أننا المشكلة" شاركینالم  أحد  علق حیث. واضح توجیھ
 على تحرص أن و محایدة تكون أن  نریدھا.  النتائج إلى االفتقار یعني فھذا للخطر  التنسیق یتعرض عندما  و إشكالي، الیونیسف دور
 ." مشكلة المتحدة األمم تشكل. الحالمص تضارب عن بعیداً  السلیم التواصل و العمل سیر

 الطابع  إضفاء إن"الثاني:   كان ،"المصالح في تضارب حالة  المتحدة األمم لدى" حول التحلیلیة الدراسة رموز ألحد  متقارب بشكل و
 أنھ  على محليال  الطابع إضفاء تصور بأن التحلیالت تشیر . "اإلنساني و التنموي العملین بین االتساق لتحقیق المفتاح ھو المحلي

 الدولیة  المنظمات من الفاعلین عن الحكومیة غیر الدولیة و المحلیة المنظمات بین عام رضى لعدم نتیجة یكون قد  السحري الحل
 .القوة مواقع في المتحدة األمم وكاالت و  الحكومیة غیر

 عوامل أساسیة لتمكین أو تحجیم االتساق  

 خدمات تطویر مشروع من البرامج مستوى على اإلنساني  و التنموي العملین بین  اقاالتس تمكین عن الواعدة األمثلة أحد  ظھر
 باألثر الرئیسیین المعلومات مقدمي من خمسة أشاد . الدولیة للتنمیة األمریكیة الوكالة  قبل من الممول  "كتابي " األساسي التعلیم

ً .  للبرنامج العام لمدیرل التقدمیة و البراغماتیة العقلیة إلى و) كتابي( للبرنامج اإلیجابي  عناصر ثالثة ھناك المقابالت، لھذه وفقا
 :وھي) كتابي( مشروع في اإلنساني و التنموي العملین بین االتساق مّكنت

 اختیار ) WORLD LEARNING( المشروع في  القائدة  المنظمة تعمدت التصمیم، مرحلة خالل :االئتالف تكوین .1
 للفاعلین  المتنوع التمثیل على حرصت كما  االئتالف، في كشریك) IRC( الدولیة اإلنقاذ  لجنة وعیّنت بعنایة  الشركاء

 .التنمویین و اإلنسانیین
 الدولیة  للتنمیة األمیركیة الوكالة التزام كان :الدولیة للتنمیة  األمریكیة الوكالة من األمد  طویل و الضخم االستثمار .2

ً  بالمشروع ً  بأن الرئیسیین المعلومات مقدمي أحد  أفاد . 12سنوات ثمان على لیستمر مخططا ) كتابي( مثل ضخما برنامجا
 نطاق  على التنفیذ  نتیجة تأتي  التي المالیة، المرونة تساعد .  "أكبر التأثیر یكون المال من المزید  مع و أكثر بالمرونة یتمتع"

 .البرنامج على العناصر ضبع إضافة أو إزالة األمر احتاج إن حتى مسؤول بشكل لالستجابة البرنامج واسع،
 و التقنیون  المرشدون و للبرنامج العام المدیر( الرئیسیة المناصب في  البراغماتیون القادة حاول :البراغماتیة القیادة .3

ً  فعال بشكل المشاكل حل) الدولیة للتنمیة األمریكیة الوكالة  مستشارو  التي لالحتیاجات البرنامج استجابة على منھم حرصا
) كتابي( برنامج بأن آخر رئیسي معلومات مقدم أفاد .  للھرمیة تخضع وال معقول بشكل شفافة  العالقات ھذه. سیاقال یملیھا

 للبرامج  جداً  المھم من.  بالبیانات مدعومة كانت عندما جداً  ناجحة الصغرى التحوالت كانت العالیة، بالمرونة یتمتع كان"
 بالكونغرس الخاصة التحدیدات تعاریف عن  تخرج لم أنھا طالما البرنامج أھداف ضمن التحول من تتمكن أن) كتابي مثل(

 األمریكیة  للوكالة السیاسیة الرغبة و الكونغرس  مصطلحات و علیھا الموافقة تمت التي البرامج  حدود فھم إن." األمریكي
 األمریكیة  الوكالة دعم لمتطلبات تمتثل التي باالستجابة التفكیر من) كتابي( برنامج فریق تمكنّ  عوامل كلّھا الدولیة للتنمیة
ً  لالحتیاجات تستجیب و الدولیة  للتنمیة  االتساق  تعكس لالحتیاجات لالستجابة) كتابي( برنامج فریق مقاربة كانت. أیضا

 .13الجاریة التنمویة األنشطة عمل أماكن في نسانیةاإل األنشطة من المزید  تنفیذ  مع اإلنساني، و التنموي العملین بین
 أخذ عند  للغایة أساسي أمر ھو اإلنساني و التنموي العمل بین االتساق من استفادت التي اإلیجابیة الممارسات استنساخ كیفیة فھم إن

 .لميالعا المستوى على العملیاتي إلى النظري الحیز من اإلنساني و التنموي العملین بین االتساق

ً  عجزاً  تعكس بحیث.  التعلیمي االتساق تجاه الحركة في  جسیمة معوقات البحث أظھر التعلیمي، لبنان نظام مستوى على  لجھود عاما
 سنوات  الخمس خطة كون رغم.  الوطني المستوى على الواقع أرض على التمثل عن اإلنساني و التنموي العملین بین االتساق

12  انطلق المشروع عام 2014 

المنتمین إلى حزب هللا أو  و مشاركة الوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة مع الحكومة المركزیة محدودة. إن وجود وزراء وكبار المسؤولین    بقاءمن المرجح   13
على المستوى الوطني. تم تعزیز ھذه التجربة من خالل التقییم األخیر لالقتصاد    ات المعینةمشاركبعض ال د  المعینین في بعض كیانات الحكومة اللبنانیة یعقّ 

ال   باقتصار) والذي یوصي  PEAالسیاسي ( الحكومة  الدولیة مع وزارات  للتنمیة  الوكالة األمریكیة  فیھا فرص    على  لبنانیة مشاركة  التي تظھر  الحاالت 
حیث تم إجراء تحسینات كبیرة بسبب    للبنانیةفقط مع كیانات قطاع التعلیم والمیاه في الحكومة ا واضحة للتعاون. في ھذه المرحلة، تخطط البعثة للعمل  

مع الحكومة اللبنانیة  استثمارات الوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة طویلة األجل في القطاعات. باإلضافة إلى ذلك، فإن عدم القدرة على التعاون بشكل مباشر  
داخل المؤسسات الحكومیة اللبنانیة یزید من الحاجة إلى    األمریكیة  سبب وجود جھات فاعلة غیر مواتیة لحكومة الوالیات المتحدةفي القطاعات الرئیسیة ب 

 بدائل لدفع االستدامة االقتصادیة واإلصالحات والنمو. 
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 بین  التراكب فكرة سیما وال اإلنساني، و التنموي العملین  بین االتساق أن اللبنانیون المنفذون حظ ال لألمام، جیدة خطوة تشكل
ً . التعلیم لقطاع الموضوعة الخطة ھذه في غائبة  تزال ال اإلنسانیة،  و التنمویة التدخالت  البرامج  لتصمیم یدعو السیاق أن علما
ً ) االتساق على الحفاظ مع( التنمویة و اإلنسانیة التدخالت تخفیض أو عید تص توقیت و كیفیة حول اإلرشاد  یزال ال التكیفیة، .  غائبا

 الحكومة  تسمح و تماماً، بعضھما عن منفصلتان التنمویة و اإلنسانیة االستجابتین أن الحكومة ترى لألسف،" األكادیمیین أحد  علّق
 قطاع  على یھیمن اإلنساني العمل أن  آخر رئیسي معلومات دممق علق."  اإلنساني و التنموي العملین بین لالتساق ضئیلة بمساحة
 العمل استمرار على نحافظ وأن اإلنساني و التنموي العملین بین االتساق استمرار على نحافظ أن المھم من" أنّھ على أصرّ  و. التعلیم

 كتدریب  أیضاً، جوھریة بأمور التمسك علینا. یةالتنم عن التخلي یمكننا ال و.  بالكامل التنموي العمل نوقف أن یمكننا ال .  التنموي
 من  أكثر اإلنساني و التنموي العملین بین االتساق إلى نحتاج األزمات أوقات في بأنھ المنفذین و الممارسین بعض أقرّ ".  المعلمین

ً  التنموي" الصنبور" على اإلبقاء  یعني المرونة بناء. آخر وقت أي  مدرك  وعي على الحفاظ مع ضئیالً  كان ولو مستمر بشكل مفتوحا
 الطعام لتأمین معاناتھم و لبنان في  المعلمین إضرابات وتیرة تصاعد  مع مثالً،.  اإلنساني  لالستثمار تكون أن یجب األولویة بأن

ً  التنمیة مبادرات في االستثمار یبقى التضخم، نسبة مع تتناسب لم التي الرواتب قلة بسبب عائالتھم و ألنفسھم  .مھما

 و  المانح بین الثقة عدم" إشكالیة بتجاوز المانحین إقناع محاولة مع لبنان في المرونة لتمویل آلیة الیونیسف طّورت راً،مؤخ
 بین  المواجھة أن أفاد  كما المنطقة، في أخرى دول في المقاربة ھذه بإمكانیة الرئیسیین المعلومات مقدمي أحد  أشار ". الحكومة
 أن  یجب فیما و" التنمویة المساعدة" حول اإلبداعي التفكیر على شجعت قد  التمویل في المتوقعة ضات التخفی و البراغماتیة الحلول

 االستثمارات تكون الثنائیة، االستثمارات انخفاض مع أنھ إلى باإلضافة.  الحكومة مع الشراكات أو الدولة  ببناء وثیق بشكل ربطھا یتم
 التعلیم " لبرنامج الصحفي التصریح في  بشدة اإلنساني و التنموي العملین بین اقاالتس سردیات برزت.  جوھریة الجوانب متعددة

ً ) ECW" (ینتظر ال َ  العمل علینا" لبنان في أنھ معلنا  وإلحداث  جماعیة نتائج على للحصول مشترك بشكل  البرامج تصمیم و معا
 تعیین و أفضل بشكل االحتیاجات لتحدید  الموقف في والً تح العمل في الطریقة ھذه تتطلب.  المحتاجة البلدان و السكان لصالح تأثیر

 للعلن  المتاحة المصادر بعض ھناك). 2022 ینتظر ال التعلیم" (جماعي  بشكل المزمنة األزمات و  الطوارئ حاالت في األھداف
 التساق  تراعي مقاربة لىإ  تؤدي قد  التي الواعدة الممارسات بعض ھناك لكن ھذا تحقیق) ینتظر ال التعلیم( یعتزم كیف توثق  التي
 الضعیفة  السیاقات في الفعال للدعم التشغیلي اإلطار) "GPE( للتعلیم العالمیة الشراكة في العمل اإلنساني و التنموي العملین بین

 ).  2022a للتعلیم، العالمیة الشراكة( "بالصراع والمتأثرة
ً  تقدم و األزمة بدایة في التنمیة جھود  تكیف أن للبرامج یمكن كیف إطار العمل ھذا  لخصی ً  توجیھا ً  تیسیریا  لتصمیم  اقتراحات و عملیا

القسم( االستجابة یشجع ظھور بعد  GPE للتعلیم العالمیة الشراكة انخراط تكییف ،5 انظر   للشراكة  التشغیلي اإلطار األزمات) 
ً  ذلك یقود  أن  یمكن كیف یوضح ال  لكنھ األزمات أوقات خالل التنمویة المساعدة ىعل المحافظة على) GPE( للتعلیم العالمیة  نظریا

 و التنموي العملین بین االتساق إلى  المصدر ھذا یشیر ال بذلك و. اإلنسانیة المساعدة مع متسق بشكل تراكبھ یتم عندما أفضل لتأثیر
ً  یشیر وال الثالثیة الرابطة أو اإلنساني  االتساق  أو التنسیق و التكامل تحقیق  المانحین و للممارسین بھا یمكن التي ةالكیفی إلى أیضا

 العملین  بین باالتساق الخاصة الرؤیة أو االستراتیجیة الوثیقة غیاب نالحظ ھكذا، و.  التنمویة و  اإلنسانیة التدخالت بین التقني
 ینتظر ال التعلیم على بغریب لیس التحدي ھذا).   GPE( للتعلیم ةالعالمی الشراكة و "ینتظر  ال التعلیم" عن اإلنساني ھناك و التنموي

 خطة ھناك توجد  بینما محدثة، و  علیھا متفق الستراتیجیة غیاب ھناك لبنان، في التعلیم قطاع ضمن. للتعلیم العالمیة الشراكة و
 السیاقات من كالعدید  لبنان،). عام كل دیثھا تح یتم و 2014 عام في  األولى المسودة بتنفیذ  الحكومة قامت ( لبنان ألزمة  االستجابة

 شنري ). (19-كوفید ( بجائحة تأثر الذي التعلیمي المشھد  تغیر مع متزامن بشكل االستراتیجیة تحدیث على قادراً  یكن لم العالم، حول
 لألھداف  الملكیة و ساءلةالم نظم أن كما 1997 عام منذ  لبنان في الدراسیة المناھج تحدیث  یتم لم لذلك، إضافةً ). 2021 عكار، و

 و  التنموي العملین بین اتساق على الحصول یبقى  بالنتیجة، و).  السابق  المصدر من( واضحة غیر تبقى المختلفة االستراتیجیة
.الدراسة من لمزید  بحاجة لبنان في التعلیم قطاع في اإلنساني
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 سوریا (الرقة، شمال شرق سوریا) 
 و  رجعي بشكل االستعراض خالل من سوریا، في اإلنساني و التنموي  العملین بین االتساق مفھوم ھذه الحالة دراسة تستكشف

 المعلومات  مقدمي مع مقابلة 25 إلى إضافة سابقة أبحاث على الحالة دراسة اعتمدت. الرقة سقوط بعد  و قبل التعلیم قطاع حالة مقارنة
 السلطات  و التقنیین األخصائیین و المحاورین و األكادیمیین و الدولیة و حلیةالم الحكومیة غیر المنظمات و المانحین من الرئیسیین

 .المحلیة
 )2013: خریطة محافظة و مدینة الرقة (معھد دراسة الحرب، 3الشكل 

 

 سیطرة داعش تحت: الرقة 1السیاق 

 العامة الخدمات كل و الرقة على سیطرتھا) داعش( الشام و العراق في  اإلسالمیة الدولة أحكمت ،2014 عام الثاني كانون بحلول
ً  فیھا ً  داعش أظھرت. الرسمي التعلیم ضمنا ً  الحقا ً  فھما  مسؤول  أوضح.  المجتمعي الدعم تحقیق على قدرتھ التعلیم و نظام لتأثیر عمیقا
 التعلیم أن یعلمون كانوا  و . اقتصادیة فرص إلى یقود  التعلیم أن  داعش أدركت" قائالً  سوریا شرق شمال  في تعمل إنسانیة منظمة في

 ." ضعفاء الناس إلبقاء مضى فیما عمداً  استخدم

) 2019 سوریا، شرق شمال منظمات منتدى( معروفین سیاسیین أسماء تحمل التي المدارس داعش ، أغلقت2014 عام بدایة في
 أغلقت كما للذخیرة، مخازن و حربیة كثكنات) 2018 حمام،( الحربیة  جھودھم تخدم ألغراض منھا الكثیر استخدام أعادت كما

 من  الصور كون رغم). 2020 غادیر، و أرفیسیھ( داعش تعالیم على  تدریبھم یتم ثم  "للتوبة" الوقت المعلمین إلعطاء كي المدارس
 اإلنساني،  و التنموي العملین بین االتساق من متكامالً  شكالً  نفذت قد  داعش أن إال نساني،اإل السیاق واقع تعكس سوریا شرق شمال

 حمالت على داعش عملت فمثالً،. التعلیمي للقطاع األمد  طویلة رؤیة  تحدید  مع اإلنسانیة، و التنمویة التدخالت بین التراكب ھو و أال
ً  تدخالً  یعتبر الذي( الدراسي االلتحاق نسبة لتحسن المدرسة إلى العودة  و  للمعلمین رواتب بتوفیر الوقت بنفس قامت كما) إنسانیا

ً  تدخالً  یعتبر الذي( المدرسیة الكتب وفرت و تدریبھم  غیر  ھیئة تملكھا استراتیجیة  في ھذه  األمد  طویلة الرؤیة توثیق تم).  تنمویا
 تقم لم لكنھا االتساق، داعش  امتلكت" بدقّة و رئیسیینال المعلومات مقدمي أحد  وصف كما.  التعلیم وزارة  تعادل بھا معترف
 حافظت .  سوریا في التعلیمي النظام  سائر عن نفسھا داعش عزلت داعش، سیطرة خالل للعمل  المدارس  عادت عندما". بالتنسیق

 نظام  طریق عن البیانات مشاركة أوقفت  كما داعش، خارج جھة أي مع التنسیق مستمر بشكل رفضت و أنشطتھا سریة على داعش
 تركز  و محدودة اإلنساني و التنموي العملین بین لالتساق داعش مقاربة كانت بالتالي،. الوطني) EMIS( التعلیم إدارة معلومات

 تحدید و عملھم لتنسیق التنموي و اإلنساني العمل في الفاعلة الجھات األخرى كتشجیع األبعاد  تتجاھل و فقط التدخالت تراكب على
 .منّسقة بطریقة لمشتركة ا النتائج

 مھم  كعامل المراھقین و األطفال إلى نظرت بل فحسب، محتملة عسكریة كنقاط المدارس إلى تنظر داعش  استراتیجیة تكن لم
 و  المدارس  داعش أنشأت الشباب، و األطفال عقول و قلوب كسب في ھدفھا لدعم. داعش و إیدیولوجیة الحربیة الجھود  الستمرار
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ً  وفّرت كما" الخالفة أشبال" لـ التدریب معسكرات  قادت ّ  تدریبا ً  للمعلمین مكثفا  المناھج  تطویر دعمت و داعش، بتعالیم خاصا
ً  400 من أكثر توظیف طریق عن ) 2017 ھیومانیتاریان، نیو ذا ( بھا الخاصة  المدرسیة  الكتب و المناھج تطویر لجنة ضمن معلما
ً  تقدم سیاسة وضعت كما بداعش،  الخاصة ً  كتابا  .طفل لكل تعلیمیا

  

ً  محاوالتھم أكثر إحدى السوري النظام لمناھج داعش مراجعة كانت  األھداف  تحقیق في المناھج أھمیة داعش أدركت.  طموحا
 و  كالفن الدراسیة المواد  من العدید  داعش في المسؤولون أزال لكن، و). 2015 تشارالند، و أرفیسیھ( المدى بعیدة اإلیدیولوجیة

).  2014 خلیل،( "با� اإلیمان إضعاف  و التشكیك" لـ أكبر محاولة من داعش جزءاً  اعتبرتھم حیث الكیمیاء، و موسیقىال و الشعر
 تشجیع) ب( و داعش إلیدیولوجیة الترویج  و  السیطرة على الحفاظ) أكالتالي: ( داعش حكم خالل للتعلیم األساسیان الھدفان كان

 . داعش من بھا المعترف اتلالمتحان للتقدم العمل على األطفال

 حتى.  كسلطة رؤیتھم  لتتم یلزم كان ما قدمت و السلطة كأنھا داعش تصّرفت " أن جماعي بشكل المانحة الجھات من مسؤوالن أشار
 المتوقع غیر من كان" المسؤوالن أضاف ثم".  یلزم ما كل داعش قدمت لقد.  الرقة في المدرسیة الكتب لطباعة داراً  امتلكت أنّھا
ً  داعش بھ قامت ما  ھذا تتملكھ، لكن و الدراسي المنھاج ھذا تعتمد  أن داعش من  األمور كسلطة، لكن بھم االعتراف یطلبوا لم.  تماما

ً  أقامت داعش بأن یعني ال ھذا.  "كسلطة بھم  االعتراف لتحقیق  كفیلة كانت بھا قاموا التي ً  نظاما  كما  ذلك، تفعل لم  فھي .  فعاالً  تعلیمیا
 الواضح  من ذلك، رغم.  داعش أدارتھا التي المدارس عدد  توضح التي البیانات إلى لالفتقار نظراً  واضح غیر تأثیرھا دىم یبقى
 الجبالوي، ( متطرفة إیدیولوجیة فرضت و اإلنسان لحقوق جسیمة بانتھاكات قامت داعش أن األولیة الشھادات و الثانویة البیانات من

 التعلیمیة  األولویة كانت: كمثال. المتطرف منھاجھم محدودیة و لضیق نظراً  الفعال التعلّم من بالشبا و  األطفال منعت  و) 2016
 الدراسي  المنھاج في األساسیة التعلیمیة المواد  بأن یعني ھذا و. ألیدیولوجیتھا الترویج و السیطرة على  الحفاظ  ھي لداعش  األساسیة

 نتیجةً .  الریاضیات و  الشعر و الكیمیاء و الموسیقى و بالفن المتعلقة المواد  غیاب ظل في لإلسالم، متطرفة تفسیرات على احتوت
ً  التعلم كان و  للتفاعل محدودة مساحة األطفال لدى كان لذلك،  على  األطفال بتشجیع  داعش اھتمام كان ذلك، على  عالوة.  تكراریا
ً ) و2016 الجبالوي،( "الجھاد  في المشاركة" لـ  السالح استخدام و  القتال  تعلیم  عن  صنعوھا التي الدعایة فیدیوھات في اضحا

 ). 2016 الجبالوي،( نفوذھم مناطق في األطفال

 من الرقة تحریر تم التحالف، قوات و الدیمقراطیة سوریا قوات من  عنیف جوي قصف بعد  و ،2017 عام األول تشرین بحلول
 عن  التعلیمیة البیانات مشاركة تتم لم سنوات، أربع لمدة . األفق ي ف تكن لم المتوقعة السریعة الدولیة االستجابة لكن. داعش سیطرة

 األساسیة  المعلومات غیاب أعاق ).  WOS-EMIS( سوریا بجمیع الخاص التعلیم إدارة  معلومات نظام طریق  عن الرقة في المدارس 
 من).  2016 سوریا، جمیع( قةالر  في داعش سقوط بعد  مناسب بشكل التعلیمي القطاع دعم على الخارجیین الشأن أصحاب قدرة
 السوریة  لألزمة االستجابة في مھمة مناصب شغلوا منھم خمسة داعش، عن المعلومات بنقص أفادوا الذین  من أفراد  تسعة أصل

 العمل  في الفاعلون یقم لم الرقةـ سقوط أثناء" إنسانیة منظمة في مسؤول أشار.  الدولیة الحكومیة غیر المنظمات في كمسؤولین
 الفاعلین  مع التعاون من الكثیر ھناك یكن لم سوریا، شرق شمال في المنظمات منتدى ضمن.  بینھم فیما  بالتنسیق التنموي و نسانياإل
 تمویل  لكن ،14التنموي و اإلنساني القطاع في الفاعلین بین رسمي تنسیق ھناك یكن لم الرقة، سقوط بعد ". التنموي العمل في

 أدى و داعش، مع المتعاطفین ید  على اإلغاثي القطاع في العاملین قتل و استھداف استمر كما  موجوداً، كان المسیس االستقرار
 15.التنموي و اإلنساني القطاعین في الفاعلین بین الشك من حالة إلى التنسیق قیادة في الضعف

 مسح  إجراء تأكید  تستطع لم الدولیة الحكومیة غیر المنظمات كبرى حتى سوریا، غرب شمال على االھتمام معظم انصباب رغم
 ممن  الدولیة الحكومیة غیر المنظمات مسؤولي من  خمسة ھذا تضّمن.  الرقة في داعش  سقوط من وجیزة فترة بعد  أو للخدمات قبل

ً  معرفتھم بعدم أفادوا ممن) السوري السیاق  في أساسیین مصلحة أصحاب اعتبارھم على( مقابلتھم تمت  الل خ التعلیم حول إطالقا
 القلیل  مع جداً، ضیقة اإلنساني و  التنموي العملین بین االتساق  من المستوحاة  التعلیم جھود  أفق كانت الفترة، ھذه خالل .داعش حكم

 
عض العالقات الشخصیة بین الفاعلین، عوضاً عن  لغایة الیوم، ال یوجد تنسیق رسمي بین القطاعین اإلنساني و التنموي. حیث یقتصر وجوده على ب 14

 وجوده كعالقة مھنیة و رسمیة. 
نظراً لوجود المعلمین و الباحثین و مقدمي  كان یمكن تعزیز التنسیق من خالل تقییم سریع لالحتیاجات التعلیمیة و الثغرات المنطبقة خالل حكم داعش.   15

لتفاصیل عن طبیعة التعلیم و التعلم تحت حكم داعش، وكان یمكن االستفادة من ھذه المعلومات لتحسین  المعلومات األساسیین آنذاك ممن بإمكانھم تقدیم ا
 االستجابة. 
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ً  العمل أو اإلنساني و التنموي القطاعین في  الفاعلین  بین الجھود  تراكب أو التنسیق أو المعلومات مشاركة حول المؤشرات من  معا
 16.مشتركة لنتائجا  إلى للوصول

 : بعد سقوط داعش في الرقة2السیاق 

 األلغام إزالة على  تتركز للمانحین الفوریة االستجابة كانت ،17علیھا سیطرت و الرقة الدیموقراطیة سوریا قوات حررت أن بعد 
ً  األمریكیة، المتحدة الوالیات تركیز یعكس ذلك وكان.  العسكریة  االستقرار،  لدعم تمویالً  كان" ولح المانحین مسؤولي أحد  لقول وفقا

ً  تمویالً  یكن لم  داعش  صدّ  على الدیموقراطیة سوریا قوات استطاعة لضمان العسكري  التمركز حول كان بل تنمویاً، أو إنسانیا
 لم.  التنمویة أو اإلنسانیة االحتیاجات مع األلغام إزالة جھود  تتوافق لم: "قائالً  المانحین من آخر مسؤول علّق". األقل على لسنتین

 جمع  الذي و  لداعش) الجدلي ( االستبدادي الحكم من".  التدخالت عمل في تراكب ھناك یكن  لم بالتأكید  و  فعلي تخطیط ھناك یكن
 قوات حكم  تحت الجودة عالي التعلیم دعم في  فراغ  إلى األمد، طویلة و الفوریة االحتیاجات على مرتكزة للتعلیم استجابة  بین ما

 . واضح بشكل السیاقین بین الكبیر التناقض برز موقراطیة،الدی سوریا

 :یلي كما الرقة في التعلیم حاجات) 2019( بالتعلیم الخاص العمل مجموعة لّخصت
 .مدمرة المدارس من% 75 ●
 %.12 تبلغ حضور بنسبة و الثانوي التعلیم تقدم فقط مدارس ستة ھناك ●
 .بالمدارس ملتحقون األساسي التعلیم عمر في األطفال من فقط% 41 ●

" الرسمي التعلیمي النظام استیعاب إمكانیة تحسین" أھمیة عن باإلخبار التعلیم عمل مجموعة أجرتھ الذي االحتیاجات تقییم یستمر
 الرسمي علیمالت نوعیة لتحسین التعلیمیة و التدریسیة المواد  تقدیم" و" المدرسي الكادر و للمعلمین الوظیفي التطور في  االستثمار" و
ً  بوضوح األھداف ھذه تعكس".  سواء حد على الرسمي غیر و ً  لكن .  اإلنساني و التنموي العملین بین باالتساق التزاما  سیتم  لما وفقا

 التعلیم  عمل مجموعة جھود  استحقاق رغم. مؤكد  غیر أمراً  نحوھا الوصول في التقدم أو األھداف ھذه تحقیق یبقى تالیاً، استكشافھ
غیاب بالصعوبة، یتسم سیاق في التمویل  محدودة لمجموعة بالنسبة للتقدیر اإلنساني لطابعا  ذات  بین  لالتساق استراتیجیة لكن 

 الخطاب  لتعریض یؤدي القطاعین بین المشتركة النتائج كما التنمویون للنظراء الواضح الغیاب و اإلنساني و التنموي  العملین
 سقوط من سنوات خمس بعد و أنّھ جداً  الواضح من" أنّھ الرئیسیین المعلومات مقدمي من 14 اد أف. فقط الطموح حیّز لبقائھ الحالي
 غیر  المنظمات برامج  إن یقولون الذین للمستفیدین، ینصتون ال المانحون مازال.  األزمة إدارة طور في نعمل زلنا ما الرقة،

 . "احتیاجاتھم  مع تتالءم ال راطیةالدیموق سوریا قوات مصالح أن و احتیاجاتھم تلبي ال الحكومیة

 بما  مؤقتة كحلول المدیریات من تأجیرھا  تم أو تأھیلھا إعادة تم  التي( رسمیة مدرسة 44 افتتاح أعید  الرقة، في داعش سقوط عقب
 لـ ) SLP( الذاتي لمالتع برامج الیونیسف وقدمت األساسیة التأھیل أعمال ببعض القیام تم كما ،)بشدة تدمیرھا تم قد  التحتیة البنیة أن

 استجابة التدخل ھذا حقق ،)الشنّان علي( التعلیمي المجلس رئیس تقدیرات بحسب و ذلك، ) رغم2018 حمام،( طالب ألف 121
 تقییم  تخویل التنموي العملین بین االتساق مقاربة لتبني یمكن كان). 2018 حمام،( األرض على االحتیاجات من فقط% 10 لحوالي

 : من االحتیاجات
  األدنى إلى األعلى من المدارس احتیاجات  ترتیب ●
  أوالً  األكبر االحتیاج ذات المتاحة للمدارس التمویل تخصیص على الحرص ●
   متّسقة استراتیجیة إعداد  من الشأن أصحاب تخویل ●
  المشتركة النتائج تحدید  ●
 انقسام عن  الناتجة الفجوات سد  على ادرةق المعینة جغرافیة المناطق في التدخالت تكون بحیث التعاونیة الجھود تیسیر ●

 . التنموي و اإلنساني العملین
  

 
المعلومات بین    "ضم"ھذا على بقیة القطاعات أیضاً، رغم وجود إشارات غیر معتادة حول التنسیق في القطاع الصحي، لكن بشكل عام، لم یتم  ینطبق   16

ل البحث  نظراً لكون التعلیم غیر مصنف ضمن التدخالت المعنیة بـ "إنقاذ األرواح"، أشار فاعلون في القطاع التعلیمي خال القطاعین اإلنساني و التنموي.
 األولي أنھ لم یكن لدیھم المبرر الكافي لتحسین التعلیم كونھ لم یكن ضمن األولویات.

لجزیرة  اإلدارة الذاتیة لشمال و شرق سوریا (روجافا) ھي منطقة حكم ذاتي في شمال شرق سوریا. تتكون من مناطق فرعیة ذاتیة الحكم في عفرین و ا 17
 و دیر الزور. و الفرات و الرقة و الطبقة و منبج 
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 العوامل األساسیة التي تحد من االتساق 

: التعلیم قطاع في المتّسقة االستجابة من الحد  على یعمالن أساسیان عامالن ھناك

 ثالثة أفاد .  سوریا شرق شمال في اإلنساني و التنموي العملین بین االتساق استجابة فعالیة عدم إلى التنسیق ضعف یؤدي: أوالً 
 غیر " ھو و "بالكامل معطلة ھإنّ  قیادة، ھناك لیس" و "یعمل بالكاد  سوریا شرق شمال) منتدى(" بأن إنسانیة منظمات من مسؤولین

ب  حالة و  المتحدة األمم عن سوریا في الرئیسیین المعلومات مقدمي من ستة تحدّث التنسیق، لضعف إلضافةبا. "اإلطالق على مرّحِ
 بشكل التعلیمي للقطاع "معیقة " أنھا على المنفذین و الممارسین قبل من  المصالح تضارب  حالة وصف تم. لدیھا المصالح تضارب

ً  یخلقوا أن  أو  الكیانات ھذه عمل طریقة تغییر المانحین على" أنّھ  المسؤولین  أحد أفاد . كبیر  شدد ".  الثالثیة بالرابطة  یعنى جدیداً  كیانا
 موضوعیین،  لیسوا أنھم أعتقد  ولكني ،محایدة تكون أن" اإلنساني السیاق في المتحدة األمم وكاالت على أنھ المانحین من  مسؤول
". الھیكلیات بھذه التفكیر إعادة  علینا" أنّھ المسؤول أوصى األمر، ھذا عالجةمل".  التمویل  أجل من یتنافسون ھم بل محایدین، ولیسوا

 العملین  بین المتسقة االستجابة إعاقة في دوراً  لعب التنسیق ضعف أن الرئیسیین المعلومات مقدمي من 25 أصل  من 15 أفاد  بینما
 إضفاء ( األقلمة في االستثمار ضعف إلى یینالرئیس المعلومات مقدمي  من العدید  أشار سوریا، شرق شمال في اإلنساني و التنموي
ً  یشكل بدوره الذي و المحلیة القدرات بناء و) المحلي الطابع ً . آخر عائقا  المحلیة  الحكومیة غیر المنظمات فإن للمقابالت، وفقا

 و التنموي العملین بین االتساق یكون بأن منھم البعض طالب كما.  اإلنساني و التنموي العملین بین لالتساق شدیدة بحاجة السوریة
ً  اإلنساني ً  شرطا  الحالي  االنقسام  من محبطون السوریة الحكومیة غیر المنظمات مسؤولي أن كما. المانحة الجھات قبل  من مفروضا

 بین  التراكب دعم من بدالً  التنموي للعمل أو اإلنساني للعمل إما األموال  المانحون یخصص حیث التنموي و اإلنساني العملین بین
ً  للحاجات، الفعلیة االستجابة شأنھا من التي األنشطة  فعّالة  الحالیة  الجماعیة المقاربة تبدو. القطاعین بین االنقسامات خلق عن عوضا

 تراكبھا،  من بدالُ  التنمویة، و اإلنسانیة الجھود  تجزئة طریق عن اإلنساني و التنموي العملین بین لالتساق تطلعات أي تقویض في
 . التحقیق عن بعیدة اإلنساني و التنموي للعملین موّحد  إطار وضع أفق تبدو.  نفسھا العامة المواقع في تنفذ  يالت تلك حتى

: ھي  و الرقة  منطقة في تدریسھا یتم تعلیمیة مناھج  ثالثة وجود ھو  المخیّب و  الضعیف التنسیق عن مثال أبرز لربما
 المنھاج الدراسي للنظام السوري   .1
 ) AANESالمنھاج الدراسي لإلدارة الذاتیة لشمال شرق سوریا (  .2
).2021) الخاص باألمم المتحدة. (روزن، SLPمواد برنامج التعلم الذاتي ( .3

 التعلم  برنامج یعدّ  تماماً، النقیض على و). بھا معترف( معتمدة شھادات تقدیم یستطیع السوري النظام وحده الثالثة، المناھج ھذه من
ً ) SLP( الذاتي ً  منھاجا  شرق  لشمال الذاتیة اإلدارة منھاج یضخ حین في.  النظام منھاج لدراسة الطالب یجھز و رسمي غیر ردیفا
 العترافا و االعتماد  غیاب إن).  بھ معترف غیر( لدارسیھ االعتماد  بتقدیم  یعد  ال لكنھ  المنھاج ضمن الكردي التاریخ سوریا

 ضعف  نقطة یمثل) SLP( الذاتي التعلم برنامج مواد  و سوریا شرق  لشمال الذاتیة باإلدارة الخاص الدراسي للمنھاج المطلوبین
 خطراً  األمر ھذا یشكل .  المستقبل في  السیاسیة الجھات من المحتمل االستغالل لخطر القطاع یعرض و التعلیم قطاع في  محتملة
 ً  االستجابة  غیاب یشكلھ الذي الخطر حول الجیدة معرفتھم الرئیسیین المعلومات مقدمي من العدید أظھر كما ة،الدول أمن على حقیقیا

 طویلة  مجدیة حلول  غیاب في المتطرفة الجھات لعودة اآلن مھیأة الرقة إن" الرئیسیین المعلومات مقدمي أحد أفاد  حیث.  التنمویة
 ."د األم

 ً  األساسیة  األعمدة في االستثمار من بدالً ).  داعش حكم خالل الحالة عكس  على( كبیر بشكل لتمویلا ینقصھ التعلیمي النظام: ثانیا
 المعلومات  مقدمي أحد  لّخص.  الخدمة تقدیم من األدنى الحد  على الحفاظ لمجرد  الدیموقراطیة سوریا قوات تعاني التعلیم، لنظام

 الدیمقراطیة سوریا قوات تعلم ال. السلطة أنھا الدیموقراطیة سوریا واتق تدّعي أن اإلشكال من"بقولھ:   النقطة ھذه الرئیسیین
 الدیموقراطیة سوریا قوات أن أحدھم أشار حیث تحدیداً، أكثر اآلخرین الرئیسیین المعلومات مقدمي كان".  القیادة كیفیة الطریق
 االستجابة" أن رغم. اإلنساني و التنموي العملین بین الالفع االتساق و التنسیق بھا تمنع التي المستمرة الطریقة في" عدائیة" أصبحت

 ".أكثر بشكل التنمیة نحو متجھة تكون أن یجب أنھ إال بطبیعتھا، إنسانیة كانت

 قد .  بشدة و األمام نحو تطور أي یقید  الرقة في داعش سقوط منذ  التعلیمي للقطاع المقدم و الضئیل التنموي و اإلنساني الدعم إن
 حیث ( التنموي و اإلنساني القطاع في الفاعلة الجھات بین مشتركة استراتیجیة و المشتركة النتائج من الجوھري الموقع ھذا یستفید 
 السیاسات  عن الناتجة المنظماتیة القیود  و التنافسیة السردیات تمنع).  التشارك ھذا اإلنساني و التنموي العملین بین االتساق یعزز

 المتأخر  اإلدراك لكن.  المنطبقة اإلنساني العمل مبادئ  و اإلنسانیة المساعدة تقدیم حول  الصریح و الشفاف الحوار الدولیة و الوطنیة
ً  أكثر یصبح  شرق شمال في اإلنساني و التنموي العملین بین االتساق تنفیذ  عدم أن المانحین من مسؤول أشار.  الوقت مع وضوحا
 كان  األمر ھذا من جزء.  التنمویة قبل اإلنسانیة المساعدة تقدیم مقاربتنا كانت ،2017 عام بعد : "قال حیث واضح، خطأ ھو سوریا

ً  اإلثنین تنفیذ  علینا كان  لربما لكن. أولویة الحرب بقایا إزالة كانت المثال سبیل فعلى .  الوقائع  على بناءً   آخر  مسؤول علّق كما".  معا
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".   الوضع تفاقم في  تسببت داعش بعد  ما فترة في  للمعلمین التدریب تقدیم أو الدراسي المنھاج موضوع معالجة عدم إن" المانحین من
 . اإلنساني و التنموي العملین بین االتساق على تركز التي المقاربة من یعزز أن األمرین ھذین لدعم یمكن كان حیث

 أفاد  حیث . قیادتھ و التعلیمي داعش نظام  عن بدیل بتقدیم قامت  البرامج أن المشاركین من العدید  الحظ الرقة، في داعش سقوط بعد 
 لم " الوقت نفس في " لكنالدیمقراطیة سوریا قوات وال) السوري( النظام دعم في رغبة ھناك لیست" المقابلة في المشاركین أحد 
 غیر  سیاق في عالقون التنموي و اإلنساني المجالین في  الفاعلین أن یبدو بالنتیجة،".  مقراطیةالدی سوریا قوات عن بدیل تقدیم یتم

. معھ التعامل یمكن فعّال سیاسي كیان وجود  عدم مع مستقر
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 الیمن

 2015: قبل االنقالب على النظام مطلع عام 1السیاق 

 متبوعةً  الشمال متمردي  ید  على النظام إسقاط( 2015 بدایة في المھولة األحداث قبل حتى مستقر غیر و مدمراً  بلداً  الیمن كان
عبد   علي الرئیس حكومة  ضد  القدیمة  الحنق  و الغضب مشاعر انفجرت ثم).  الجدیدة الحكومة على المسلح العنیف السعودیة بھجوم

 المدني المجتمع مظالم تضمنت. 2011 عام المنطقة في " العربي الربیع" أحداث اشتعال عقب بشعبیة عتتمت تكن لم التي صالح هللا
 األمن  انعدام و الحكومة  أداء وسوء الفساد  إلى إضافة العمل فرص و االقتصادیة الفرص توفر عدم بسبب الیأس حالة" الشباب و

 األساسیة الحوكمة في ضعیفة و عنیفة الحكومة كانت". المنطقة بدول مقارنة المستویات بأقل كانت التي و التعلیم و الصحة و الغذائي
 تھدید  و "المتھاوي االقتصادي الوضع " مثل "األمد  طویلة الكبیرة التحدیات مع التعامل" حتى و "األساسیة الخدمات تقدیم" من

 ). 2014 غاستون،" (الوطنیة الحدود  عبر اإلرھابیة الجماعات"

ً  أمراً  2011 في االحتجاجات اشتعال كان بالنتیجة،  التنمیة  منظمات دعمت آنذاك،. الحقد  و الغضب من  بكثیر جاءت لكنھا حتمیا
 الحوار  مؤتمر قدّم).  2014 شمیتز،( "الرشیدة الحوكمة" بـ للمطالبة الشارع في الحراك ذلك) IMF( الدولي النقد  صندوق و الدولیة

ً  تسریعھا تم و المدى یرةقص انتقالیة فترة 2014 عام في الوطني  التي  الدولي النقد  صندوق قروض شروط  خالل من  للقول وفقا
 یقودھا  التي المعارضة انتھزت خاللھا و كبیرة احتجاجات ذلك تال). 2018 جربان،( للمحروقات الحكومي الدعم لقطع دعت

 .الیمن في كامل بشكل  السلمیة االنتقالیة العملیة معھ انتھت و. 2015 عام بدایة في السلطة على باالنقالب قامت و الفرصة الحوثیون 

. جّمة تحدیات یواجھ الیمن كان للحكومة، االنتقالیة العملیة و حوار من تالھا ما و المدني المجتمع و الشباب احتجاجات بدون حتى
 "واسعة مناطق في القانون سیادة و الحكومة لسیطرة" افتقر و" أفریقیا شمال و األوسط الشرق منطقة في البلدان أفقر" كان حیث

 التعلیم وزارة جھود  أثبتت). 2014 غاستون،" (كبیر بشكل منقسمة داخلیة سیاسات" و" منھارة بمؤسسات مثقالً " كان كما البلد، من
ً  التحسینات في  لھا الفضل لنسب ً  جید  الیمن أداء" أنّ  إعالنھا عند  حتى . كبیراً  تحدیا  حیث  ،"الرسمي التعلیم فرص  توسیع في نسبیا

ً  اعترفت  : اآلتیة الثالثة التحدیات منھا و "الكبیرة التحدیات استمرار"بـ  أیضا

 "مبكر عمر في المدارس من األطفال من الكثیر تسرب" .1
   حین في "أبداً  بالمدارس یلتحقون ال األطفال من الكثیر" .2
 ). 2013 الیمن، في التعلیم وزارة" (سریع بشكل الدراسة عمر في ھم ممن السكان عدد  زیادة یتوقع" .3

 بین .  الرسمي للتعلیم المزري الوضع على الضوء من  المزید ) یونسكو( الثقافة و العلم و  للتربیة المتحدة  األمم منظمة تقاریر ألقت
% 30 أكمل و المتوسط، تعلیمھم الطالب  من% 45 أكمل بینما األساسي، تعلیمھم الطالب  من% 63 أكمل ،2014 و 2009 عامي

% 87 أن االدعاء كشف الشباب، بین% 89 بلغت التي أمیة محو نسبة حول المفاجئ االدعاء رغم. الثانوي تعلیمھم الطالب من
 ). 2018 ویب،( "إناث" الفتیات من كانوا األمیین من

 "الوطنیة الجھود " لـ الفعال الدعم و التعلیمي اإلصالح عملیة في " بشدة منخرط" الدولي نالمانحی مجتمع أن إلى التقاریر أفادت
ً  أكثرھا لعل و مستمرة، األساسیة التحدیات تزال ال الدعم، ذلك من الرغم وعلى).  2007,كفایة(  یتذكر.  بالمعلمین یتعلق كان تحدیا

 على  اإلناث المعلمات بنقص المتعلقة المشاكل وجود  2011 عام أزمة لقب القطاع في عملوا الذین الیمن في التعلیم خبراء أحد 
. "المدرسة إلى یحضرون ال األحیان من كثیر في المعلمون" أن و عموماً، الریفیة المناطق في المعلمین ونقص الیمن، مستوى

 االشتراكي الیمن جنوب " خالل وصلت يالت و التسعینیات في ظھرت التي "الدینیة المدارس من موازي نظام" ھناك كان وبالمقابل،
 ). 2018 ترانسفلد،" (المجتمع  أسلمة" بغرض" السابق
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 2015: بعد االنقالب على النظام مطلع عام 2السیاق 

 وصل و ذلك بعد  كبیر بشكل انحدرت ، ثم2015 عام مطلع األحداث قبل حتى مالئمة غیر و منخفضة الیمن في التعلیم جودة كانت
 لمجرد التركیز إلى النوعیة و الوصول  على السابق التركیز تحّول.  بالعمل االستمرار لمجرد  كفاح لحالة المطاف ھایةن في التعلیم
 تحدیداً ( المعلمین رواتب دفع تحدي  برز).  األھلي الصراع من الجانبین على( التعلیمیین النظامین سالمة و المدارس على اإلبقاء

ً  سنوات ست مدار فعلى.  التعلیمي ظامالن  یواجھ تحد  كأھم) الشمال في  465 ھناك كان) 2021 شباط حتى 2015 آذار من( تقریبا
 ً ً  ھجوما  "طارئ  تعلیمي دعم بحاجة" كانوا یمني  طفل ملیون 8 من  أكثر.  التعلیمیة المرافق على عسكریة لقوات سیطرة و مشتركا

 من  واحداً  كان الحقاً، اتضح كما المدرسة، في التعلیم).  2014 ألولا كانون( الیمن أزمة قبل النسبة أضعاف ثمانیة یقارب ما ھو و
ً  نصفھم یعاني كما مدقع فقر في األطفال من% 85 یعیش.  الیمن في الشباب و األطفال تواجھ التي التحدیات من الكثیر  من  تقریبا
 ).2021 یونیسف،ال( النمو في إعاقة

 التعلیم  مراحل كل  إلى للوصول كثیرة صعوبات یواجھون أنھم حدیثة دراسة في عھماستطال تم الذین الیمني الشباب من عینة أفادت
 سبق  أجداده" أن ذكر أحدھم أن لدرجة الزمن علیھا عفا التي الدراسیة المناھج و المعلمین كفاءة و التعلیم لتدني باإلضافة الرسمي،

 ). 2021 مباكت،إ سوشال" (لمدرسیةا الصفوف في تستخدم تزال ال التي و ذاتھا المناھج تلك درسوا أن

. اإلصالح عدم و اإلھمال من كبیرة مستویات على الضوء سلّطوا قد  الیمن في للتعلیم الحالي الوضع حول مقابلتھم تّمت من كل
 خرىاأل الكبیرة التحدیات ضمن من".  مصیبة ھذه" آخر قال "، وكارثة كلمة ذھني إلى یتبادر" بقولھ الوضع الخبراء أحد  لّخص
 التي  المدارس بجانب   و "المدارس قلّة"و   المناطق، بعض في" منھا التدریس لیتم الكتب إلى االفتقار" و" عالیة تسرب نسبة" كانت

 و  الطریق خطورة" بسبب  "المدارس إلى الوصول یخص  فیما  الشابات و الشبان یواجھھا التي المخاطر" إلى إضافة تدمیرھا، تم
 تقییم  نظامي و الدراسیة المناھج من نوعین و تعلیم  وزارتي" انتجت و البلد  بتقسیم األھلیة الحرب قامت ". العسكري التواجد 
ً " مختلفین  باختصار اختتم ثم". تعلیم وزارتي وجود  بسبب التعلیم برامج من العدید  توقفت" أضاف الذي و الثالث الخبیر إلفادة وفقا

 خبیر أضاف". اإلطالق على أحد  ال  ...التعلیمي النظام أولویات من یستفید  أحد  ال "و" التعلیمي النظام في اتساق ھناك لیس" قائالً 
 الیمن في الحرب بدایة منذ ".  الیمن في التعافي عن حدیث أي عن أسمع اإلنساني، لم الجانب على آلي بشكل منصب التركیز" رابع

 اإلنساني  و التنموي العملین بین لالتساق األربعة األبعاد  ظھور من الحد  إلى أدى مما  االنقسام و االنحدار دوامة من یعاني التعلیم و
 نحو  العمل و المواقع نفس في التعاوني العمل تشجیع و ،التدخالت تراكب و التنموي، العمل و اإلنساني العمل جھود  نزاھة حمایة(

ً  التي و التعلیمي، السیاق  على الحیاة على البقاء محاولة ھیمنت ذلك،  من بدالً ). المشتركة  النتائج  االستجابات شكل تأخذ  ما غالبا
 . التعلیمیة لألزمات الیائسة اإلنسانیة

 نقطة التحّول في نظام التعلیم في الیمن

 ً ً  اللحظات أكثر فإن الیمن، في التعلیمي السیاق بخصوص نفذّت مقابلة  14 لـ وفقا  عندما  كانت الحرب خالل الیمن في للتعلیم  حرجا
 ھذا أدّى حیث. 2015 عام مطلع وقعت التي األحداث لیس  و ،2016 عام أیلول في عدن  إلى صنعاء من المركزي البنك انتقل

ً  منھ یتعافوا لم ما وھو صنعاء  في الحوثیون دھایقو التي  الحكومة إفالس إلى االنتقال  عندما " الخبراء أحد  أشار حیث. أبداً  اقتصادیا
ً  "السلطة في حقیقي  انتقال حصل عدن، نحو البنوك انتقلت  قالت  عدن، إلى المركزي البنك انتقال بعد " آخر خبیر أضاف و. أیضا

ً  "الرواتب دفع یمكنھا  ال أنھ الشمال في الحكومة  بعد  و أنھ آخر خبیر أفاد )".  للمعلمین( یدفعوا لم" أضاف و. المعلمین اتبرو ضمنا
 ". شيء أي لفعل مادي دخل أي الشمال لدى یعد  لم" صنعاء من المركزي البنك خروج

 
 دفع  على  قادرة غیر قلیلة، استثناءات مع صنعاء، في التعلیم وزارة أصبحت كونھ التعلیمي، للنظام بالنسبة مدمراً  األمر ذلك  كان

 قبل  من القنابل معظم إلقاء تم حیث المدمرة، المدرسیة التحتیة البنى من كبیرة نسبة على احتوت كما.  التعلیمیة كوادرھا  رواتب
 الضربات  آالف بتنفیذ  السعودي التحالف قام" اآلن، حتى.  الحوثیین صواریخ قبل  من لیس و الشمال،  ىعل السعودي التحالف
 ). 2022 نیوز، سي بي بي" (القتلى من اآلالف عشرات" خلّفت التي و" الجویة

 النظام التعلیمي المنكمش و غیر المتّسق 

 مقاربة أنھا على التعلیمیة الحالة وصف إن.  المتماسك و المتّسق ميالتعلی النظام تحقیق آفاق یعوق ضرراً  الیمن في الحرب أحدثت
 التنمیة  و اإلنساني العمل رابطة( المھیمن و الدولي االتساق نظیر من جزء أنھا أو اإلنساني و التنموي العملین بین باالتساق تتسم

ً  السالم، بناء و ً . عار من الصحة وصف ھو) الثالثیة بالرابطة المعروفة أیضا  و  الحرب على سنوات سبع بعد  و ذلك، عن عوضا
ً  الدولي التركیز یزال ال السیاسي، الیمن  استقرار زعزعت  التي 2011 عام احتجاجات نشوب على عقد  من أكثر  بشكل منصبا
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ً  حصري .  التعلیمي امالنظ في المزمن و العمیق معالجة االضطراب من اإلنسانیة بدالً  لألزمات األمد  قصیرة االستجابات  على تقریبا
 .باستمرار ینكمش و متدھورة و مزریة بحالة یمر بأنھ الیمن في التعلیم لوضع المعنیة التقاریر و المقابالت كل أشارت

ً  مختلفین تعلیم نظامي الیمن في ظھر ،2015 عام منذ   الرئیسیة، الحقیقیة ھذه  إنكار یبقى. مختلفة تعلیم وزارة  منھما لكل و تماما
ً  ،)مختلفة بحكومة مرتبط منھما كل( تعلیم يقطاع وجود حول  المنشورات  من) جمیع یكن لم إنالكثیر ( في مستمراً  و عنیداً  توجھا
ً  المعروفة و الیمن جنوب حكومة ھي التي و( "الیمن  حكومة"لـ   لإلشارة القوي التوجھ. المواضیع ھذه تخص التي  بجمھوریة رسمیا

 المصّرین  الدولیین المانحین معظم كون مع و سویةً . التعلیم قطاع في لالحتیاجات الدقیقة الصورة و السیاسي الواقع یحجب) الیمن
ً  لیس  و( إنساني دعم أنھ على للیمن دعمھم تعریف على ً  التعلیمیة النظم أو للتنمیة دعما  المتناحرتین  الیمن حكومتا تسیطر ،)عموما

  .للتعلیم االستجابة نبجوا معظم على) لھما التابعتین التعلیم وزارتي من كل و(

 بدایةً،. للیمن الحدیث التاریخ و) أدناه أنظر( الخریطة على سریعة نظرة بإلقاء ینصح جید، بشكل الیمن في المزمنة التعقیدات لتقدیر
 نالت ) نالیم شمال( تاریخیاً بـ تعرف التي المنطقة.  األقل على الزمن من لقرن یعود  الیمن في الجنوب  و الشمال بین الشرخ إن

 الشیعة  المسلمین األئمة ید  على تأسیسھا رغم و أنھ المفارقة و). العثمانیة اإلمبراطوریة سقوط عقب( 1918 عام في استقاللھا
 السعودیة( السنّة المسلمون  یحكمھا التي السعودیة المملكة ھو طویلة لعقود و ) الیمن  شمال ( لـ  األقرب الحلیف كان فقد  كمملكة،

 ً  ). الیمن شمال أعداء ألد  ھي حالیا

 حكومة  البریطانیون أنشأ حیث( 1967 عام حتى بریطانیة مستوطنة الیمن جنوب بقي الطویل،) الیمن شمال( استقالل بعكس
 األوسط  الشرق منطقة في الوحیدة الشیوعیة الدولة الیمن جنوب كان بالنھایة و). عدن میناء مقرھا 1839 عام مرة ألول الوصایة

.  1994 عام في مسلح صراع إلى الجنوب و الشمال بین التوترات تحول رغم ،1990 عام في الدولتان توحدت  ا.أفریقی شمال و
ً  القدیمة الحدود  نفس مع الیمن، جنوب و شمال إلى جدید  من الدولة انقسمت  ،2015 عام بحلول  طویلة لعقود  استمرت التي و تقریبا

 الخارجیة  وزارة الخارجیة، الخدمة معھد  التأریخ، مكتب - تاریخ ال المتحدة، األمم ة مؤسس). (قلیالً  أصغر الیوم المنطقة إن حیث(
 ). تاریخ ال األمریكیة،

 : التحلیل ھذا  من أساسیان موضوعان ینشأ
 جنوب فإن الوظیفیة، و السیاسیة الناحیة من متماسك الیمن شمال أن البحث ھذا في  المقابالت بیانات تشیر حین  في: أوالً  ●

ً  منقسم الیمن  إفادات  وفق االستثنائي، الفساد  بحالة اتسامھ إلى باإلضافة( المحلي المستوى على خفیف بشكل  مدار و سیاسیا
 عبد( الرئیس من النشأة حدیث الرئاسي المجلس الحكم استلم ،2022 عام ساننی في).  المقابلة في  المشاركین من بعض

 المجلس  یمثل).  أبداً  یعد لم و( 2015 عام آذار في السعودیة العربیة المملكة إلى الیمن غادر الذي و) ھادي منصور ربھ
 یسعى والذي) عدن ( یمنال جنوب عاصمة في المتمركز) الجنوبي االنتقالي المجلس( ضمنھا سیاسیة، فصائل سبعة

 ). 2022 كافیرو، و میلیكن( منفصل بلد  إلى التحول و لالنفصال
 

 للجھات إضافة الشمالیة، أمریكا و أوروبا و أفریقیا، شمال و  األوسط الشرق  منطقة في الكبیرة الفاعلة الجھات قامت
) 2022b للتعلیم، العالمیة الشراكة( للتعلیم یةالعالم الشراكة و المتحدة األمم و الدولي كالبنك األطراف متعددة الفاعلة
 .الیمن لكل الرسمیة الحكومة أنھا على عدن في القائمة الیمن جنوب حكومة باعتبار

  
●  ً  جنوب بینما. كعاصمة صنعاء فیھا بما البالد،  من الغربیة الشمالیة الزاویة الیمن شمال یحتل الجغرافیة، الناحیة من و :ثانیا

 . الیمنیة األراضي مساحة من الكبرى الغالبیة عبر تمتد  أنھا رغم لھ، مقراً  دنع  من یتخذ  الیمن
 

 كان الشمال  في السكان عدد " الخبراء أحد  أفاد  حیث. معكوسة السكانیة الكثافة  نسبة  فإن للغایة، واضح بشكل و ذلك رغم
ً  األكثر و األكبر النسبة). 2010 داي،" (الجنوب سكان عدد  من مرات خمس  أو بأربع أكبر یزال وال  قبل  من استخداما

 أحد أفاد  وكما.  الیمن في الكلي السكان تعداد  من% 80 یضم الذي الشمال في كانت الیمن في التعلیم نظام حول الخبراء
 ". یحصى ال الشمال في السكان عدد لكن ضخمة الجنوب في األرض" الخبراء

 
 السیطرة  من القلیل تمتلك إنھا حیث  ،%20 من أقل نسبتھ ما تشكل نالیم جنوب  علیھا یسیطر التي األرض مساحة أن یعتقد 

 في  القاعدة تنظیم" اإلرھابیة الجماعة تحافظ حیث( البلد  شرق و وسط في الشاسعة الصحراویة األراضي على عدمھا أو
 . د البل  شرق و وسط في یعیشون الیمنیین من% 10-5 أن الخبراء یقدر). قوي وجود  على "العربیة  الجزیرة
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ً  الیمن جنوب یترك ھذا .  الیمن سكان تعداد  من% 10 یقارب ما  تدیر التي بحكومتھ الدولي االعتراف رغم بشدة مقسما
 یحكمھ الذي الشمال في الساحقة األغلبیة( الخصوم قبل من المحكومة المناطق في المتبقین الیمنیین من% 90 یعیش بینما

 ). العربیة الجزیرة شبھ في القاعدة تنظیم سیطرة اطقمن  في بعضھم و إیران، تدعمھ و الحوثیون
 
 

 ).نیسان( ،2022 نیسان  في القتال توقف الھدنة: الیمن في السیطرة خریطة و تقریر  - 2022 اآلن، السیاسیة الجغرافیا: الخریطة مصدر: 4 الشكل

 
 و  اإلنسانیة باالستثمارات و المانحون قادھا التي باإلصالحات الیمن في  الضعیف التعلیمي النظام انھمك ،2015 عام أزمة قبل

ً  التعلیمي النظام ضعف ازداد  ،2015 عام أزمة بعد  و  التنمویة.  قابلیة  درست التي  التقییمات من التأكد من الحرب جعلت.  أیضا
ً  أمراً  التعلیم وزارتي لدى التكیف  في  التعلیم وزارة لكن.  البلد  في التعلیم) كلستر( تجّمع  في  أساسي العب أنھا المؤكد  من.  صعبا
 حكومیة غیر منظمات 8 و المحلیة الحكومیة غیر المنظمات من 25 من تتألف التي( الفاعلة الجھات من 37 من واحدة ھي الجنوب

 الیونیسف  قبل من الجھود  ھذه تنسیق یتم. اإلنسانیة التعلیم أنشطة على المركزة) المتحدة لألمم وكالتین و حكومیتین مؤسستین و دولیة
 )2022 الیمن، - العالمي لتعلیماكلستر" " تجّمع( الدولیة الطفل إنقاذ  منظمة و

 بالموظفین المتخم" العام القطاع ھیئات من فقط  جزء  ھم المعلمون.  المعلمین رواتب دفع  ھي المستمرة المؤسساتیة التحدیات إحدى
 مزقتھ  ذيال  الشمال في كبیر بشكل) المعلمین رواتب دفع( التحدي ھذا  یزداد . الحرب قبل ما فترة منذ  مستمر وضع وھو ،"الوھمیین

 سبع  منذ  رواتبھم الشمال في المعلمون یتقاض لم.  منتظم غیر بشكل و  للمعلمین  منخفضة رواتب دفع الجنوب في یتم بینما. الحرب
 و المشكلة، ھذه حل یتم لم.  الشمال في متقطع بشكل للمعلمین الحوافز بدفع الدولیة الوكاالت تستمر.  التقاریر تشیر كما سنوات
ً  ستظھر  . الیمن في المربكة و المعقدة اإلنساني و التنموي العملین بین االتساق و التعلیم مشاكل كإحدى الدراسة ھذه في  الحقا

 الفتیات مشاركة نسبة تدني و الفقر و الحرب من كل عّرض. المدارس في الفتیات بإبقاء  المتعلقة الصعوبات من آخر جسیم تحدٍ  یبرز
ً  العائلة یساعد  مھر مقابل الزواج لخطر" فقیراتال  الشابات و الفتیات المدارس  في  جداً  مقلقة القاصرات زواج كانت حیث.  "مادیا

ً  البلد  في الفتیات عدد  نصف( 2015 عام قبل حتى " القانوني السن دون الفتیات ثلثي من أكثر تزویج یتم" الوقت، ذلك منذ ).  تقریبا
 التحدي لھذا  التصدي الیمن في التعلیم قطاع في العاملة  الحكومیة غیر ال  و الحكومیة المنظمات تستطع لم). 2018 ترانسفلد،(

 . االستثنائي
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 أكثر  بشكل نظريّ  األماكن بعض في الشمال في التعلیمي النظام وجود  أن بقوة المستندات  تحلیل و المقابالت بیانات تشیر أخیراً،
 المتقطعة  الحوافز باستثناء( سنوات سبع لحوالي المعلمین اتبرو غیاب و المدارس لفقدان نظراً  الواقع، أرض على علیھ ھو مما

 االحتیاجات  من الشمال في التعلیم احتیاجات تتألف الحقاً، شرحھ سیتم كما). الحین ذلك منذ  الشمال في المعلمین لبعض المقدمة
 . التنمویة التعافي احتیاجات و اإلنسانیة الطارئة

 نسب  و  التعلیم نوعیة في الھائل االنحدار و التحتیة البنى دمار بخصوص المقابالت خالل عنھ التعبیر تمّ  و بالفعل شدید  قلق ھناك
 االستقرار  زعزعة إلى أدت التي االحتجاجات اندالع منذ  تراجعت قد  الیمن في التعلیم وزارتي في الوصول  قدرة أن یبدو.  االلتحاق

ً ( قلیل التعلیمي ظامالن في المنخرطین المعلمین و الطالب عدد . 2011 عام في  یحوي  یعد  لم النظام أن كما ،)الشمال في خصوصا
 إضافة  النوعي، للتعلیم الوصول انخفاض أدّى). قلیلة استثنائیة بحاالت  إال( األساسي التعلیم بعد  ما  مرحلة في الشباب و الیافعین
 إلى  منتظم بشكل یدخلون األطفال و الشباب أن ریر التقا تشیر حیث التعلیم، في الرغبة انخفاض إلى الواضحة، االقتصادیة لألزمة

 . الزواج ألجل المدرسة من یتسربن الفتیات من كبیرة نسبة أن كما العسكریة، المجموعات و العمل سوق

 عوامل أساسیة لتمكین أو تحجیم االتساق 

 البرامج  على سنوات 7 لمدة الراسخ التركیز ھو القطاعات كل في اإلنساني و التنموي العملین بین لالتساق المركزیة التحدیات إحدى
 أفق على و الیمن في التعلیم قطاع على النھج لھذا مباشرة تأثیرات خمسة ھناك.  الدولیة المؤسسات قبل من اإلنساني التمویل و

 : اإلنساني و التنموي العملین بین االتساق

 قد الیمن استجابة" أن الحدیثة األبحاث تشیر.  التمویل لجمع فعال و ذكي نھج أنھ اإلنساني العمل على التركیز أثبت: أوالً  ●
ً  النھج ھذا  اعتبار رغم.  اإلنسانیة للجھود  "وحده التمویل جمع على مفرط بشكل ركزت  یتوجب  أن إال عام، بشكل ناجحا

 إنسانیة أزمة رأكب" ھو الیمن أن لفكرة الترویج طریق عن" العالم انتباه جذب في تستمر أن" التمویل جمع سردیة على
 الدرامیة  السردیة على اإلبقاء" یجب فإنھ  التقاریر، في ورد  ما بحسب و". أجمع العالم في إنسانیة استجابة أكبر و العالم في

 أوسع  تحالیل أي" إنسانیین مسؤولین عدة وحسب.  تحدیھا یمكن ال و" االحتیاجات  في المبالغة  على مبنیة كانت لو حتى
ً  بھا مرحب غیر  ھي االستجابة ضمن اإلنسانیة المساعدة بمحدودیة رافلالعت تمیل حلول أو " إسكاتھا یتم قد  و إطالقا
 نحو  كالیمن المزمنة اإلنسانیة باألزمات المعني الدولي االھتمام تحّول ،2022 عام شباط منذ ).  2021b فویلستكھ،(

 . أوكرانیا في الحرب

ً  التعلیم) كلستر( تجّمع لدى الواقع، أرض على ً  توجھا ً  إنسانیا  في  ثغرات بیاناتھم تظھر و.  التعلیمي الوضع تجاه قاطعا
). التأھیل إعادة  و المدارس مقاعد  و المدرسي اإلطعام و التعلیمي النظام دعم مثل نواح في( التعلیمیة االستجابة دعم

 االتساق  دعم أفق قویع التعلیم) كلستر( لتجّمع التنموي النظیر غیاب إنّ ). 2020 الیمن، في التعلیم "كلستر" تجّمع(
 . اإلنساني و التنموي العملین بین الفعال

●  ً  االفتقار  إن. النظام استعادة حساب على األجل قصیرة للعالجات األولویة الراسخ بشكلھا اإلنسانیة  االستجابة تعطي :ثانیا
عنھ  یعبر) اإلنساني و  التنموي العملین بین لالتساق  األساسیة المبادئ أحد( التنمویة و اإلنسانیة التدخالت بین للتراكب

 من  بدالً ( للمعلمین حوافز تقدیم و) الثابتة السكنیة األبنیة من بدالً ( كصفوف الخیم استخدام مثل األساسیة باألولویات
ً  و الرواتب .  الصفوف  في الدراسیة الكتب من) المعدوم أو( القلیل العدد و) المعلمین معظم یعمل حیث الشمال في خصوصا

 الحرب  اندالع مرحلة منھا  بعض سبق التي و التعلیمي، النظام في  ةاألساسی التحدیات اإلجراءات ھذه من أي تعالج ال
 ). النوعیة و المعلمین حضور و كالفساد (

●  ً  لوزارة  الشرعیة یمنح و اإلنساني و التنموي العملین بین االتساق أفق یقوض اإلنساني العمل على القوي التركیز إن: ثالثا
 في الیمن  لجنوب التعلیم وزارة في األرفع األربعة المسؤولین من أي) إقامة( وجود  بعدم التقاریر تفید .  فقط واحدة تعلیم

ً ( الیمن في أخرى مدن في منھم اثنان یقیم حیث).  عدن( اإلداریة العاصمة  في  اآلخران االثنان یقیم و) الوزیر ضمنا
ً  یزال  ال الممنھج الفساد بأن تقاریر تفید  لذلك، باإلضافة.  مصر و  السعودیة  العربیة المملكة  الخبراء  أحد  أفاد  حیث. قائما
ً  الفساد  یعد  لم" التعلیم  المانحین  على أنھ المحللین أحد  یصر».  موجوداً  یزال ال لكنھ) الحرب قبل( قبل من كان كما قویا

 م ل  المانحین لكن).  2018 قاس،( الیمن جنوب حكومة مثل  التمویل و المنح متلقي على "المساءلة یدعموا و یفرضوا" أن
 مساءلة  أو إشراف بدون منحھ یتم" الدولیین المانحین " منالمؤسساتي الدعم معظم" أن حیث. ورد  ما بحسب بذلك یقوموا

 من  ةد مجر" ھي و" مفككة دولة األرض على الواقع یمثل" إنّ  حیث جوھریة مشكلة ھذه). 2021a فویلستكھ،" (مناسبین
 والتنمویة اإلنسانیة الدولیة الفاعلة الجھات یمنع لم الراھن الوضع  لكن ).  2021 شارب،" (شرعیة تعتبر مركزیة سلطة
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 فھذا  ورد،  ما بحسب.  الیمنیین جمیع من صغیرة أقلیة تمثل أنھا رغم الجنوب، في الحكومة على كبیر بشكل االعتماد  من
 ".األمر ھذا عن الحدیث یرید  أحد  ال" التعلیم في بارز مسؤول أفاد  كما. للغایة حساس األمر

●  ً ً  المنحازة غیر و الموثوقة البیانات و المعلومات تعد : رابعا  والتنمیة، اإلنسانیة المساعدات في جیدة باستثمارات للقیام مفتاحا
ً  لكنھا  االعتماد نتائج أحد . فحسب البیانات نقص  على یعتمد  ال األمر ھذا لكن السیاقات، ھذه مثل  في  شحیحة تكون غالبا

. الشمال فیھ  بما  بأكملھ، البلد  في التعلیم بیانات على الدائمة سیطرتھا كان الیمن جنوب  في التعلیم وزارة على الكبیر الدولي
 قبل من جمعھا یتم" الیمن في اإلنسانیة األزمة تقدیم و التمویل لجلب الدولیة الوكاالت علیھا تعتمد  التي" البیانات معظم"

 علیھا  یسیطر التي و  الیمن في مناطق من المعلومات جمع مسؤولیة نحوا مُ  أنھم كما. 18")الیمن جنوب حكومة( السلطات
 تقییم على تسیطر" الجنوب في التعلیم وزارة). الیمنیین غالبیة یقیم حیث( جیداً  المسلّحة الحوثیة المعارضة خصومھم،
 و اإلنسانیة المساعدات تأولویا یحدد  بدوره الذي و) 2021b فویلستكھ،( بأكملھ للبلد  "البیانات جمع و االحتیاجات

 ھذا  و الیمن، جنوب حكومة لصالح التحیز عن واقعیاً، یكن لم بحال تصوراً، األمر ھذا یخلق الوقت، نفس في.  التنمویة
 . الیمنیین لكل للتعلیم مشتركة رؤیة وجود  احتماالت فرص یقلل و الصراع تفاقم إلى یؤدي قد 

 بوضوح  المنشورة التحالیل و الرئیسیین المعلومات مقدمو أفاد  اإلنساني، الوضع بسبب التعلیمي النظام تھاوي رغم: أخیراً  ●
 و  المدارس بناء إعادة و تدریبھم و المعلمین رواتب دفع مثل تنمویة، و  ممنھجة تكون أن  یجب المطلوبة االستجابات أن

 و للتعلیم المھددة النوعیة إلى مقابلةبال مشارك 14 أصل من 8 أشار. غیرھا و الدراسیة بالمناھج المتعلقة الخالفات حل
 البنیة  في الدمار كمیة إلى  مشارك 14 من تسعة أشار بینما الیمن، في التعلیم تواجھ رئیسیة كمشاكل المدرسیة  الكتب

 التنمیة  مشاریع في االستثمار" و المسار لتصحیح الدولي المجتمع حث رغم و ذلك، من الرغم على. للتعلیم التحتیة
 إلى  بقوة المیدانیة التقاریر تفید  ،)2018 قاسم،" (اإلنسانیة باإلغاثة التمویل" حصر من بدالً " السیاسیة و یةاالقتصاد 

 عن  كبدیل المعلمین حوافز أو الدراسیة الصفوف عن كبدیل الخیم استخدام مثل للتعلیم، الكبیر و المحدد  اإلنساني الدعم
 في العاملین الزمالء یزال ال" أن حول أسفھ عن  دولي مسؤول عبر الیمن، في التعلیم على العمل من سنتین بعد . الراتب
 التنموي العملین بین اتساق وجود احتمالیة حتى التوجھ ھذا یقوض".   بأولویة لیس التعلیم بأن یعتقدون اإلنساني القطاع

 . التعلیم قطاع في اإلنساني و

 عوامل أربعة ھناك الیمن، في التعلیم مجال في  اإلنساني و التنموي العملین بین االتساق وجھ في الجسیمة التحدیات من الرغم على
 مسؤولین  مع المقابالت من النابعة القویة المؤشرات ھو األول العامل.  اإلنساني و التنموي العملین بین االتساق تمكین أو بدعم واعدة

ً  ھناك بأن الیمن  في یعملون ً  تنسیقا  متسع  یوجد  ذلك مع و.  التعلیم) كلستر( لتجّمع التابعة الخمسة المحاور نبی معقوالً  و فعاالً  إنسانیا
 . الیمن شمال في  فقط محوران فھناك: للتحسین

 أشار .  للدعم المفتقر و المتھاوي بالنظام  التعلیمي النظام الیمن في یعملون الذین التعلیم  خبراء وصف.  الضرورة ھو الثاني العامل
ً  نفعل نأ علینا" المسؤولین أحد   التعلیم" لذلك، إضافة".  منسيّ  بلد  الیمن" آخر أفاد  فیما.  "االنھیار  من التعلیمي النظام إلنقاذ  شیئا

 یغادره  حیث یتبخر، التعلیمي النظام: دقة أكثر االستعارة ھذه تكون قد ". تنموي نشاط إنھ یقولون ألنھم اإلنسانیة االستجابة من مھمل
ً  و المعلمین من المزید   ). أدناه  مفّصل الوضع( الشمال في خصوصا

 تقود التي یونیسف مع) TEP( االنتقالیة التعلیم خطة حول المتناحرتین التعلیم وزارتي مع  ناجحة مفاوضات وجود  ھو  الثالث العامل
 یمنال جنوب بحكومة تعترف للتعلیم االنتقالیة الخطة لكن ظاھري، بشكل لألمر ذكرھا عدم رغم. الوصف بحسب المفاوضات

 فقط واحدة  حكومة ھناك بأن االدعاء إن ). 2019 الیمن، جمھوریة( باستمرار الشمال حكومة ترفضھ ما ھو و الیمن، لكل كحكومة
 . صحیح العكس و  الیمن شمال على السلطة تملك ال الیمن جنوب حكومة أن حیث. للواقع شائع تشویھ ھو الیمن في

ً  یتضمن ھو و الدولي كللبن تجریبي مشروع وجود  ھو  الرابع العامل ً  توجھا  یوضح .  واإلنساني التنموي العملین بین لالتساق مشابھا
 تقوم كما للمعلمین، حوافز و المدارس تأھیل الیونیسف تقدم و المدرسي، اإلطعام یقدم الدولي البنك برنامج" أنّ  المسؤولین أحد 

 شارك  ثم.  "فقط األساسیات على" ھو العمل ھذا في التركیز". معلمینال تدریب و القدرات بناء  بتقدیم الدولیة الطفولة إنقاذ  منظمة
 في  كتب توجد  ھل" و" المدرسة؟ إلى المعلمون یحضر ھل"ذاتھ:   الفریق یطرحھا التي و األسئلة من مجموعة المسؤولین أحد 

 الوضع  األسئلة ھذه تؤكد ". مدرسیة؟ تحتیة بنى ھناك ھل" و" المدرسة؟ إلى الذھاب من فائدة أي األطفال یجد  ھل" و" المدارس؟
 . االبتدائیة دارسالم یتمحور حول  التجریبي المشروع لھذا الوحید  التركیز بأن الذكر یجدر.  الیمن في للتعلیم البائس
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 على  اإلنساني و التنموي العملین بین االتساق تقویض  شأنھا ممن تحدیات أربع التعلیم لوزارتي البارز و القوي الحضور یقدم
 : األرض

 في محصورة أنھا رغم".  مزدوج شيء كل تعلیم، وزارتي و حكومتان لدینا" التعلیم في خبیر  یقول :تعلیم وزارتي وجود  .1
 صعوبة  و البطء و باإلشكالیة یتصف التعلیم بوزارتي مرتبط قرار كل أن المستغرب من  لیس ممیتة، و مریرة حرب
ً  یمثل الشمال في التعلیم وزارة مع العمل مجرد. الحل  الشمال في التعلیم وزارة قامت التعلیم، خبراء أحد  یوضح كما.  تحدیا

 ألغراض  األطفال لتجنید  المدارس یستخدمون" أنھم  كما". ھم ب الخاصین بالمتطوعین استبدلتھم و المعلمین بعض  بطرد "
 تشیر المدارس ضمن العسكریة األعمال حول التقاریر  إلى نظراً  الوضع، عن  مكتملة غیر صورة ھذه تكون قد ". عسكریة
 و أ  كمعسكرات  تستخدم التي المدارس عدد  من التحقق یمكن ال الخبراء، أحد  رأي في. سواء حد  على الصراع  لطرفي

ً . مدرسة 2900 من أكثر كبیرة أرقام إلى تشیر التقدیرات أن رغم( بالكامل تدمیرھا تم التي أو  ذخیرة مستودعات  وفقا
 المتصدعة  البیئة إن).  مدرسة 10,500 حوالي ككل الیمن في للمدارس التقریبي العدد إن التعلیمي، القطاع من لمصادر

 . للغایة ملّحة التنموي و اإلنساني العمل تراكب إلى اجةالح  أن رغم أیضاً، تشتیت مصدر ھي الخطرة و

 واجھ  الشمال في النظام أن رغم الجنوب، على الدولي العمل تركیز ھو الشمال و الجنوب بین الدینامیكیة مكونات أحد 
 التعلیم رتيوزا بكال المتعلق التحدي ظھر. المعلمین و الطالب  أعداد  انحسار و المدارس دمار بسبب بكثیر أكبر خسائر
ُ  الشمال في التعلیم وزارة ھو: إدارة و الیمن في  التعلیم نظام في االتساق وجود  لعدم رئیسي كسبب تعلیمیا  لعدد نظاماً 
ً  ذلك یبقى و.  أضعاف بأربعة أكبر سكان  الكبیر المانحین لتركیز نظراً  التعلیمي، للقطاع المتسق الدعم أمام مستمراً  عائقا
ً " وطنیة میزانیة بدون" فعال بشكل العمل الشمال في الحكومة تدیر ذلك، غضون في.  نوبالج في الحكومة على  وفقا
 . التعلیم خبراء ألحد 

 التعلیم  حول المقابالت أظھرتالثالثیة:   الرابطة و اإلنساني و التنموي العملین  بین االتساق حول  الوضوح إلى االفتقار .2
 و  اإلنساني العمل بین الثالثیة الرابطة و اإلنساني و التنموي العملین بین تساقاال بین الفرق وضوح إلى افتقاراً  الیمن في

 الیمن، في جدید  اإلنساني و التنموي العملین بین االتساق مفھوم ألن نظراً  مفاجئ غیر األمر وھذا. السالم بناء و  التنموي
 االستجابة  خطة في دمجھا تم و 2019-2018 عامي في الدولیة الجھات بین نقاش محط الثالثیة الرابطة كانت بینما

 تمت  من  بعض بین الحیرة و الفضول المقابالت أثارت لھذا و). 2021a فویلستكھ،. (2021 عام في للیمن اإلنسانیة
 مختلف فھو.  اإلنساني و التنموي العملین بین االتساق عمل  كیفیة فھم أحاول مختلف، أنا إنھ" أحدھم علّق حیث. مقابلتھم

 اإلنساني و التنموي العملین  بین باالتساق اسمع  لم أنا" آخر  صّرح " والسالم وبناء التنموي و اإلنساني العمل  بطة را عن
 اإلنساني و التنموي العملین بین االتساق ھل" المانحین مسؤولي أحد  سأل".  نفسھا  الثالثیة الرابطة أنھ أفترض أنا. قبل من
 الجدید المفھوم أن آخرون وجد ".  الیمن في  كثیراً  االتساق مصطلح عن مصطلح سمعت لقد  الثالثیة؟ الرابطة نفسھ ھو

 ھذا في االتساق مصطلح یعجبني" الخبراء أحد  أشار كما. للفضول مثیراً  )اإلنساني و التنموي العملین بین االتساق(
 " ما لمكان تصل أن علیك  أنھ االتساق یشیر بینما نقطة، أو مكان مجرد  ھي الثالثیة الرابطة.  الفعل على یدل ألنھ المفھوم

ً  تركیزاً  المقابالت بیانات أظھرت :المعلمون .3  المصادر . الیمن في للتعلیم األساسیة التحدیات كأحد  المعلمین على مبالغا
 منتظم  بشكل المدرسة إلى الحضور بالضرورة علیھم یكن لم و الرواتب تلقي على المعلمون اعتاد : األمد  طویلة و عمیقة

ً  ھناك كان كما).  الریف في للمدارس قلق مصدر تكن لم الحالة ھذه  أن التقاریر تشیر الریفیة، المناطق في(  في  نقصا
ً  المعلمین تدریب كان.  القدم منذ  الریف مناطق في المعلمین  منذ .   الواردة المعلومات حسب الحرب، قبل حتى ضعیفا

 كان إذا  المعلوم غیر من الرواتب، لكن یتلقون ال الشمال في ونالمعلم  جذري. بشكل الحال تغیرت ،2016 عام أیلول
 متقطعة، المانحین استجابة أن ھو التأثیر. التعلیم نتائج و النوعیة على الترتیبات ھذه تؤثر الحوافز وكیف یتلقى بعضھم
 ال الوكالة أن الدولیة نمیة للت األمریكیة الوكالة في مسؤول أفاد . الشمال في للمعلمین األجل قصیرة لحوافز دعم كتقدیم

ً  الرواتب دفع تستطیع ال الشمال  في التعلیم وزارة و.  الیمن شمال في للمعلمین رواتب دفع تستطیع  من  جمیع  أفاد .  أیضا
ً  مقابلتھم  تمت ً  و ( الرواتب یتلقون ال  ألنھم كبیرة بأعداد  یغادرون المعلمین بأن تقریبا  لھذا  و).  اإلطالق على شيء ال غالبا

 .الشمال في التعلیم  نظام انھیار من تخوف ھناك وحده، السبب
 الذي  األكبر القلق أنھا على المعلمین مشكلة إلى أشاروا الیمن في السیاق بخصوص مقابلتھم تمت  ممن 14 أصل من 13

 الوضع  إلى مقابلتھم تمت من تعلیقات أشارت .  االھتمام من القدر ھذا على أخرى قضیة أي تحصل لم.  األولویة یستدعي
 أن  التعلیم خبراء أحد  قال). الشمال في تحدیداً ( بالعمل االستمرار على التعلیمي النظام قدرة و بالمعلمین المحیط المزري

 یتلقون  الذین( المعلمین من العدید " أن آخر أفاد و". فقط منھم% 40 یعمل حیث.  المعلمین ھي اآلن الكبرى المشكلة"
 المعلمین على التعلیق ھذا ینطبق".  جداً  ضئیلة الحكومة رواتب ألن عیشھم، كسب لیستطیعوا المھنة غادروا) الرواتب

 من% 70 یعمل و یعیش حیث( الشمال في للمعلمین وبالنسبة.  الرواتب یتلقون الذین الوحیدون كونھم فقط،  الجنوب في
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 یتلقون  ال فالمعلمون صنعاء،  في تكمن المشكلة   رواتب؟ بدون یعملوا  نأ  للمعلمین یمكن كیف" آخر تساءل ،)الیمن معلمي
 في الرواتب تقدیم تم حال في الالئحة على أسمائھم لتبقى فقط یحضرون" الشمال في البعض آخر، خبیر أشار". الرواتب
.  كأولویة  المعلمین دعم تضعان ال التعلیم وزارتي أن  ھو التعلیم مشكلة أبعاد  أحد ". العمل من  فصلھم یتم ال ولكي المستقبل

 ھناك  لیس و. التعلیم نتائج في تحسین ال و المعلمین تدریب ال و المعلمین أداء في تحسین ھناك لیس"آخر   خبیر أفاد  كما
 ". طرف أي قبل من األمور ھذه لعمل اھتمام

 من  صغیر عدد  استثناء مع. لیمالتع نظام لدى الوصول قدرة تقلص إلى اإلنسانیة األوضاع أدتالتعلیم:   نظام تقلص .4
ً  الیمن في  التعلیم نظام یركز الجامعي، التعلیم لمرحلة الدعم بعض و  المتوسطة، المدارس بعض و الثانویة  المدارس  كلیا

 الشباب  و الیافعین مشاركة انخفاض إلى الحدیثة األبحاث تشیر.  االبتدائي التعلیم عمر في األطفال و االبتدائي التعلیم على
 أظھرت. الشمولیة فرص و التعلیم نظامي لدى الوصول قدرة كبیر بشكل اإلنسانیة األزمة أضعفت.  التعلیمي النظام في

ً  األول شرح تم.  التعلیمي النظام لتقلص أبعاد  ثالثة المقابالت  النقص  و للمدارس الواسع الدمار: ھو و  القسم ھذا في سابقا
ً  التعلیم لنظام الطالب و المعلمین مغادرة: الثاني.  رسیةالمد  الكتب و الدراسیة الصفوف في الحاد  .  الشمال في وخصوصا
 إلى الطالب انتقال مع المستقبل في بالمشاكل سیتسبب ھذا.  الشمال في بشدة یعاني التعلیم" التعلیم خبراء أحد  أفاد  كما

ً ". العسكریة المنظمات في األطفال تجنید  و العمل سوق  400,000 من أكثر الحرب دفعت" یةالرسم  لإلحصاءات وفقا
ً  17-5 بین  مبكر سن في العمل و مدارسھم لترك طفل  بالنسبة التعلیم: الثالث).  2021 السالم، عبد  و الدالي" (عاما

ً  یعادل التعلیمیین للنظامین  المعلومات  بحسب الثانوي للتعلیم الدعم بعض وجود  رغم. المدارس في االبتدائي التعلیم جوھریا
 تجّمع یعطي" المسؤولین أحد  أشار كما.  جداً  نادر المتوسط التعلیم لمرحلة الدعم أن المقابالت في المشاركین أفاد  دة،الوار

ً  األولویة التعلیم) كلستر(  لیس  و المھارات، عن نتحدث الشباب، عن نتحدث عندما " بالمقابل".  األساسي للتعلیم دائما
 حیث التعلیم في دولي مسؤول بدقة الوضع وصف".  الحقوق و  التعلیم لیس و ألمن،با عالقتھم عن نتحدث. الثانوي التعلیم

 إلى  نظراً ".  السكان من الجزء ھذا تغطیة یمكننا ال  بالشباب، األمر یتعلق عندما. التعلیم من مستبعدون الشباب: "قال
 الجماعات مع الذكور الشباب خراطان ھو 2015 عام منذ  األكبر التحدي" أنّ  التعلیم في المسؤولین أحد أكد  الوضع،
 ظھر الذي و( اإلنساني و التنموي العملین بین االتساق على المرتكز العمل غیاب أدى الحرب،  استمرار ومع". المسلحة

 قادر غیر - قلیلة باستثناءات و - الیمن  في مشّوه تعلیمي نظام إلى ) التعلیم نظام في الضئیل التنموي االستثمار خالل من
ً إطالق  .للیمنیین غیره، أو المتوسط دون األساسي، التعلیم سوى تقدیم على ا
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 النتائج و أسئلة البحث األربعة: مراجعة 
 اختباره ) اآلن حتى( یتم لم و جدیًدا والطوارئ األزمات حاالت في التعلیم مجال في اإلنساني و التنموي العملین بین االتساق مفھوم  یعتبر

 مزمنة؛ /ممتدة طارئة؛/حادة التأھب؛/األزمة قبل ما مرحلة -: وھي االستجابة، من األربع المراحل مع تكییفھ یستدعي یزال ال و . كبیر حد إلى
 تم . واسع نطاق على تعمیمھ یتم  حتى الوقت من الكثیر اإلنساني  و التنموي العملین بین االتساق أمام یزال ال األزمة لذلك بعد ما ومرحلة
 التعلیم  قضایا من مختارة مجموعة والتحلیل  البحث عزل فقد ذلك، إلى  باإلضافة. الدراسة ھذه في  اإلیجابیة التطورات من  العدید تسجیل

 جنبًا المحددة، الدولة في والتحدیات الثغرات على أساسي بشكل الضوء الدراسة ھذه تسلط . عالجات إلى تحتاج التي) الواضحة و( زةالبار
 بشكل  كافٍ  غیر ھنا  المذكور  الراھن التعلیمي الوضع أن من الرغم على). االعتبار في  أخذھا حالة في( المتاحة العالجات مع جنب إلى

 بشكل  أیًضا، الدراسة ھذه أشارت التعلیم، لقطاعات الخدمات وتقدیم الدعم في) وعجز( ثغرات وجود على قویة شراتمؤ وجود  مع واضح،
ً . المبكرة المراحل  في قائمة تزال ال فعال بشكل اإلنساني و التنموي العملین بین االتساق وتنفیذ بدعم الجماعیة القناعة أن إلى عام،  أن علما
 . الراسخة و القائمة المنظماتیة و القطاعیة المعاییر و السیاسات و الممارسات تغییر الصعب من یزال ال لكن ضروري، األمر ھذا

. والطوارئ باألزمات تتمیز  سیاقات في وفعال  متسق تعلیم  تقدیم في  كبیر لتحسین طریق خارطة  اإلنساني و  التنموي  العملین بین االتساق  یوفر
 لھذه  والتحلیل البحث من ظھرت التي للدراسة األربعة البحثیة األسئلة إجابات بإیجاز  القسم ھذا یحدد یعًا،تشج  أكثر  مستقبل على التركیز  مع

 ). التالیة األقسام في ستتبع سیاق  بكل الخاصة التوصیات و التحلیل( الدراسة

ً  المتوفرة األخرى المصادر و األدوات و األدلة ھي ما .1  بین  لالتساق  المعلومات تقدیم أو مساعدة لھا یمكن التي و القرار  لصنع حالیا
  أفریقیا؟ شمال  و األوسط الشرق  منطقة في التنمویة المساعدة و اإلنسانیة اإلغاثة في الفاعلین

 ھذا  وضوح  یزداد و. عام بشكل مرضیة غیر ھنا بحثھا تم التي الثالثة السیاقات في الحالیة التعلیمیة األسس و  الوضع بأن جماعي إدراك  ھناك
 ). األحیان غالب في  فوراً  توقعھا  یمكن نھایة نقطة بدون( الزمني الخط امتداد مع األمر

 بین  االتساق: "ھي و اإلنساني و التنموي العملین بین باالتساق المتعلقة الثالثة لمركزیةا) المصادر أو( األدوات أثر عن أدلة أیة تظھر لم
 بین  االتساق  و  التعلیم : حول البیضاء الصفحة  ) تقریر("  و  ")2017 فابر، ( التنمیة و  االقتصادي التعاون  منظمة  - اإلنساني و  التنموي  العملین
 في  اإلنساني و  التنموي العملین  بین االتساق " و  ")2019 آخرون،  و  نیكوالي( الدولیة للتنمیة مریكیةاأل الوكالة - اإلنساني و  التنموي  العملین

ً  العمل:  التعلیم قطاع  تأثیر درجة أو حضور  تأسیس في ،")2021( الطوارئ  في التعلیم لوكاالت المشتركة الشبكة - األزمات  سیاقات في  معا
 منشور  باستثناء( اإلنجلیزیة غیر  اللغات  توفر  عدم  بسبب  المحتمل  تأثیرھم تعزیز یتم  لم. الواقع أرض  على التعلیم لقطاع القرار  صنع  في جیدة

 والمفاھیم  األفكار خالل من أكبر بشكل  تقویضھا تم لقد). لغات 5 مجموعھ ما في متاح فھو الطوارئ،  في التعلیم لوكاالت المشتركة  الشبكة
 و الجید بتأسیسھا الثالثیة الرابطة تتسم اإلثنین،  بین من. 19الثالثیة الرابطة ھو  و  للتعلیم،  الثاني  المحتمل التأسیس و باإلعداد المتعلقة المتنافسة
 لالتساق  الھامة النسبیة  المیزة تتمثل. اإلنساني و التنموي العملین بین االتساق  مفھوم مع بالمقارنة عام، بشكل المحلي المستوى على معرفتھا

. اآلن حتى الكبیر  تأثیرھا بإثبات المیزة ھذه تقم لم  لكن و. التعلیم قطاع على خاص بشكل تركیزھا في اإلنساني و التنموي العملین بین

 في  تنمویین كبیرین مشروعین على الكبیر أثره ھو اإلنساني و التنموي العملین بین باالتساق المتعلق القرار اتخاذ في األساسي االستثناء إن
 في المنفّذ الدولي للبنك التجریبي المرونة مشروع واآلخر لبنان، في) كتابي( األساسي التعلیم خدمات تطویر مشروع :ھما و التعلیم قطاع

 لكن  التقدم،  ھذا أھمیة رغم. الیمن في  الدولیة الطفل إنقاذ ومنظمة  والیونیسف العالمي الغذاء برنامج من مشاركة یتضمن و والجنوب الشمال
 من  یحد  نفسھا  مبادراتھم بإعداد الداخلي التحكم  تأسیس على  المنفذین  و  الممارسین و  المانحین من  بعض  قدرة إن  الُ، أو. مھمة مالحظات  توجد

. القطاع مستوى على اإلنساني و التنموي  العملین بین االتساق یحتاجھا التي و الفاعلة الجھات باقي مع) التسویات أو( الضروریة المفاوضات
 البرنامجین  كال ركز ثانیاً،. اإلنساني و التنموي العملین بین االتساق ظھور  سھل مما للتجریب، محكومة مساحات عن عبارة البرامج نسبیًا،
 في للتعلیم المحدود النطاق ذلك یعكس أن یمكن  السیاقات، ھذه في التعلیم لبرامج  الكاملة الصورة بدون. فقط االبتدائیة المدارس في التعلیم على

ً  و( السنوات  عبر األزمات ظروف تمتد عندما حتى الطوارئ،  حاالت  العملین  بین االتساق تأثیر تماشى الحالتین، في). العقود  عبر أحیانا
 . اإلنسانیة السیاقات في االبتدائیة للمدارس  القوي التوجھ  مع اإلنساني و التنموي

 التنمویة  المساعدة و اإلنسانیة اإلغاثة في علین الفا بین االتساق  لزیادة المستخدمة التمویل نماذج و التمویل مصادر ھي ما .2
 من  المستفادة الدروس و  التحدیات ھي ما الماضیة؟ األزمات من المستفادة الدروس و التحدیات ھي ما التعلیم؟ قطاع في

  الماضیة؟ األزمات
 وي مالتن العملین بین االتساق تراعي يالت و العملیاتیة التمویل نماذج أو العملیاتي التمویل مصادر عن محدودة مؤشرات البحث حدد 

 التعلیم) كلستر( تجّمعات  على كبیر  حد  إلى األزمات ظروف في  للتعلیم الواقع أرض على الراسخة المناھج تعتمد . اإلنساني و
 تجّمعات أن حین في: اإلنساني و التنموي العملین بین لالتساق أساًسا الثنائي ھذا یوفر أن یمكن المبدأ، حیث من. التعلیمیة والسلطات

و تشیر تحدیداً إلى   .«یستخدم مصطلح الرابطة الثالثیة بین اإلغاثة و التنمیة و بناء السالم للتعبیر عن الترابطات الداخلیة بین األعمال الثالثة المذكورة  19
لالستجابة بشكل أفضل الحتیاجات األشخاص و الحد من المخاطر و حالة الضعف، و االنتقال نحو السالم المستدام»  المحاوالت في المیدان للعمل سویة  

نغویا و سادیكي،  2020). (
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 عموًما  تتجھ) األخرى التعلیم سلطات بین من( التعلیم وزارات فإن والتوجیھ، الوظیفة في قاطع بشكل إنسانیة التعلیم) كلسترات(
 . واضًحا اإلنسانیة التنمیة في المھم" التوافق" یصبح أن یمكن ربما و. وتطویره النظام استعادة نحو

 تعلیمیة  سلطة من أكثر الثالث الحاالت من حالتان تضمنت  كبدایة،. مختلفًا واقعًا ترسم  ھنا دراستھا تمت التي الثالث الحاالت إن
السیاقیة (المناخ  فقد شكلت الصعوبات   للبنان، بالنسبة أما). الیمن في واثنتان سوریا، في  الرقة منطقة  في  سلطات ثالث( واحدة

تحٍد كبیر أمام تقدیم التعلیم عادي   ت األساسیة و الدعم طویل األمد لالجئین)للخدما  19-االقتصادي المتردي، تعطیل وباء كوفید 
لم تحقق التوازن أو حتى تعكس االتساق بین العملین الجودة و المنصف. مما أدى إلى خلق استراتیجیات قصیرة األمد و التي  

 اإلنساني،  والتركیز التمویل خالل من التعلیم) كلستر( تجّمعات دعم یتم ذلك، إلى باإلضافة التنموي و اإلنساني بشكل مستمر بعد.
 تجّمعات  عملیات عبر أحیانًا( إنسانیة مصادر من یأتي  ومعظمھا - للعمل الدولیین المانحین تمویل على التعلیم سلطات تعتمد  بینما

 العملین  في الفاعلین بین االتساق تعزیز احتمالیة فإن التنمیة، على تركز التي التمویل نماذج و  التمویل مصادر لقلة نظرأ ). التعلیم
 .كبیر بشكل مقّوضة التنموي و اإلنساني

 المبلغ برز ،)أفریقیا وشمال األوسط الشرق لمنطقة اإلقلیمي التحلیل: معًا الثالث الحاالت دراسة( الحق قسم في شرحھ سیتم كما
 التنموي  العملین بین االتساق أمام عائق أبرز یكون ربما أنھ على الثالثة األزمات سیاقات في مالتعلی لقطاعات التنمیة لتمویل الضئیل

 بین  االتساق لخلق تنمویین شركاء إلى اإلنساني المجال في العاملون یحتاج. أفریقیا وشمال األوسط الشرق منطقة في اإلنساني و
 والتمویل للموظفین المقارن الوجود  إلى یفتقرون الشركاء أن البحث لھذا رئیسیةال المعلومات مقدمو أفاد . واإلنساني التنموي العملین
ً  التعلیمیة، السیاقات ھذه تزال ال لذلك، و. اإلنساني المجال في نظرائھم بھ یحتفظ الذي والثقل  بھا، الخاصة التمویل نماذج ضمنا
 یتطلبھ  الذي والتنموي  اإلنساني العمل  بین الضروري التوازن فإن وباختصار،. الكبیرة اإلنسانیة الفاعلة بالجھات للغایة تتأثر

 . موثوق  بشكل بعد  یظھر لم للتطبیق القابل االتساق

  بینھم؟  فیما االتساق لزیادة التنمویون و اإلنسانیون الفاعلون یستخدمھا التي المؤسساتیة السیاسات و الممارسات ھي ما) أ( .3

. داعش : مفاجئ مصدر من اإلنساني و التنموي العملین  بین باالتساق المتعلقة جراءاتاإل و السیاسة مؤشرات من مجموعة برزت
 اإلنساني و التنموي العملین  بین االتساق مقاربة یشبھ تعلیمیًا قطاًعا سوریا شرق شمال  في المؤسسیة وممارساتھم سیاساتھم  شجعت

 . التعلیمیة تالتحدیا) لبعض( متكامل وتنموي إنساني نھج مع ،)النواحي بعض في(

 االتساق  لزیادة المبذولة  الجھود  كانت  القسم، ھذا في سابقًا المذكورین التعلیمیین والبرنامجین للقلق، المثیر المثال ھذا عن وبعیدًا
 لىإ الثالث الحاالت جمیع من األدلة تشیر ذلك، ومع. نادرة المؤسسیة والممارسات السیاسات عبر اإلنساني و التنموي العملین بین

 الشراكة تركز بینما التعلیم، قطاعات في المنسق اإلنساني العمل نحو ینتظر ال التعلیم توجیھ یتم أوالً،. االتساق عوامل تولید  إمكانیة
 حول  القانوني والبحث سوریا، في  المھام تفویض زیادة مع ذلك كان وإن( التنمیة نحو  الموجھة االستجابات دعم على للتعلیم العالمیة

 على. األطراف متعددو طبیعیون نظراء أنھم یبدو). األزمات أوضاع في للمشاركة سیاسة ووثیقة األزمات،  حاالت في العمل كیفیة
 إلى باإلضافة. للتعلیم العالمیة الشراكة أو ینتظر ال التعلیم یقوده ثابت تماسك وجود  على دلیل أي یظھر لم الوعد، ھذا من الرغم
 . الثالثة السیاقات في المنسقة التنمویة اإلنسانیة االستجابة وخطط علیھا المتفق  ستراتیجیاتلال عام غیاب ھناك كان ذلك،

 المؤسسات  بینھا فیما المتبارزة التعلیم وزارات تتحدى الیمن، في. االتساق إلى للوصول  األرض على التعلیم أجھزة تكافح ثانیًا،
 یعاني) بأكملھ النظام من ٪80-70 یقیم حیث( الیمن شمال یزال ال لذلك، یجةنت. االتساق زیادة یمكنھا إجراءات و سیاسات لتأمین

 العمل،  لمجرد  التعلیم نظام یكافح سوریا، شرق شمال في. اإلنسانیة االستجابة على تقریبًا  حصري بشكل ویركز التمویل نقص  من
 التعلیم وزارة أن التقاریر  أفادت ذلك، ضونغ في. النفوذ  على تتنافس منفصلة تعلیمیة ھیئات ثالث وجود  و التنسیق ضعف مع

 نظرائھم عن الدولیین المانحین یفصل الثقة انعدام أن حین في الوطنیة جھودھا في التنموي  العمل عن اإلنساني العمل تفصل اللبنانیة
 والممارسات السیاسات على نیتعی  یزال وال وظیفي، بخلل األرض على الموجودة الثالثة األنظمة جمیع تتمیز. اللبنانیة الحكومة في

 . مستداًما تأثیًرا تحدث أن اإلنساني و التنموي العملین بین االتساق من المستوحاة

 بین االتساق إظھار على قدرتھم من تحد التي الداخلیة القیود  بسبب الدولیین  المانحین وممارسات سیاسات إعاقة یتم ما غالبًا ثالثًا،
 الحكومة مع المشاركة عدم سیاسة مثل( الحمراء الخطوط سیاسات ذلك، إلى باإلضافة. السیاقات لنفس اإلنساني و التنموي العملین

 الرئیسیة المانحة المؤسسات على تؤثر التي) التعلیم وزارة مثل الحكومیة المؤسسات في االستثمار تحدیات یعني مما السوریة،
ً  تقیدھم قد ) أفریقیا وشمال األوسط  الشرق لمنطقة اإلقلیمي التحلیل :معًا الثالث الحاالت دراسة قسم في مراجعتھا تمت(  من سیاسیا

 والممارسات  السیاسات باختصار، و اآلن، حتى. التعلیم لقطاعات الكافي و المتسق و المتوازن الدعم) الدعم عن ناھیك( تحفیز
 في  اإلنساني و التنموي العملین بین االتساق إضعاف على تعمل سواء، حد على والمانحین ذینالمنف و  الممارسین قبل من المطبقة

 . تقویتھ من أكثر التعلیم مجال
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 الحمایة و التعلیم نتائج تحقق التي و النشاطات و التدخالت تراكب و  تسلسل و لتخطیط فعالیة األكثر الطریقة ھي ما) ب( .3
  أفریقیا؟ شمال و األوسط الشرق منطقة في ألزماتا  من المتأثرین لألطفال الجماعیة

 اإلنساني  و التنموي العملین بین االتساق  طریق في  تقف التي التحدیات فإن الدراسة، ھذه في الواردة الواعدة المؤشرات باستثناء
 المانحة  والجھات اعلة الف الجھات وسیاسات وممارسات لقواعد  جوھریة إصالحات تتطلب أفریقیا وشمال األوسط الشرق  منطقة في
 : التالیة الموارد  مجموعة خالل من شامل بشكل معالجتھا تتم وأھمیتھا، لمضمونھا  نظًرا. التعلیم مجال في

 . الدراسة ھذه في أفریقیا وشمال األوسط الشرق لمنطقة وكذلك دولة بكل الخاصة التوصیات في أوالً، ●

 الدراسة  ھذه  مؤلفو كتبھا والتي العالمي، التركیز ذات  اإلنساني و التنموي العملین بین االتساق أدوات مجموعات في ثانیًا، ●
 . أیًضا

 ینصح التي التمویل نماذج و المؤسساتیة السیاسات و اإلجراءات و المنقّحة أو الجدیدة القرار صناعة أدوات ھي ما .4
 للتنمیة  األمریكیة  بالوكالة الخاص التعلیم و الشباب فئة و الصراعات و  األزمات و البعثات طاقم  قبل من باستخدامھا

 و  األوسط الشرق منطقة في التعلیم قطاع في التنمویة المساعدة و اإلنسانیة اإلغاثة بین االتساق لدعم) USAID( الدولیة
  أفریقیا؟ شمال

 و  التنموي العملین بین اقاالتس أدوات  مجموعتي في المتوفرة األدوات مع جنب إلى جنبًا الدراسة، ھذه في التالیة التوصیات
 السیاسات  تعزیز على لمساعدتھم الدولیة للتنمیة األمریكیة الوكالة لموظفي مفصلة  إرشادات جماعي بشكل تقدم اإلنساني،

 . اإلنساني و ويمالتن العملین بین االتساق إلى تستند  التي التمویل ونماذج واإلجراءات

ً ( تحقق أن لمقترحةا  العالجات لبعض الواضح من أنھ الرغم على ً  نجاحا  یتطلب . الغالبیة على ینطبق ال األمر ھذا  أن إال ،)سریعا
 المشاركة من مزیًجا األخرى المؤسسات و الدولیة للتنمیة األمریكیة الوكالة داخل اإلنساني و التنموي العملین بین االتساق تحقیق

 الداخلیة  اإلنسانیة المكاتب على المفروضة و التعلیم لدعم المحددة ود القی تشكل. والتسویة  والتفاوض والقیادة والمستمرة المرّكزة
 في  العمل على السیاسیة  والقیود ،)الدولیة للتنمیة األمریكیة للوكالة التابع اإلنسانیة الشؤون مكتب مثل( المانحة المؤسسات داخل 

 فقط  أنواع  ثالثة) التعلیمیة السلطات وكذلك ( النظیرة ویةوالتنم اإلنسانیة الفاعلة  الجھات مع الكافي غیر والتنسیق  معینة، سیاقات
 فریق  قبل من المطروحة التوصیات و األدوات تقدم لذلك، استجابةً . البحثي الجھد  ھذا خالل من ظھرت التي العدیدة التحدیات من

ً ( الفعالیة عالیة و للتطبیق قابلة عمل طریقة الدراسة  . العدیدین  وشركائھا الدولیة للتنمیة مریكیةاأل للوكالة ذلك قدماً و للمضي) غالبا
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 توصیات لكل من لبنان وسوریا والیمن
 لبنان 
 ً  التنموي  العملین بین االتساق یخص فیما واعدة ناشئة بممارسات یتمتع بلد  أنھ على العالمیة المنشورات في بلبنان یُستَشھدُ  ما غالبا

ً  األكثر البلد " لبنان أن المتحدة األمم تقاریر ذكرت. واإلنساني  باإلطار  استشھدت و" الثالثیة الرابطة برامج تصمیم حیث  من تقدما
 التعاون  مركز( الوطنیة الخطط  في المنعكسة المشتركة النتائج تطویر وكذلك) 2020 سادیكي، نغویا ( الالجئین ستجابة ال الشامل
 وسلطات  والمانحین المنفذین و  الممارسین یساعد  أن یمكن رئیسي حدث أي على رجعي أثر ذات نظرة إلقاء إن).  2019 الدولي،
 .  مقصود  بشكل الماضیة اإلیجابیة الممارسات تكرار و اضي،الم أخطاء تجنب على سواء حد  على التعلیم

 :لبنان في الحالة دراسة عن المنبثقة التوصیات یلي وفیما

 و ) MEHE( العالي التعلیم  و  التربیة وزارة مع التعامل عند باستمرار اإلنساني و التنموي العملین بین االتساق  فرض .1
 اإلنساني و التنموي العملین بین االتساق نحو للسعي تناشد  المنفذة و انحةالم الجھات ):NGOs( الحكومیة غیر المنظمات

.

 . 

ً

في لبنان. أشار أحد  المانحین "نحن ال نفكر باألثر طویل األمد في لبنان حاال ً. اآلن ھو لیس الوقت المناسب لوقف 
االتساق  

نحن بحاجة إلى التأكد  من أننا نحافظ على الحد  األدنى للتنمیة. كل ھذه األسئلة السیاسیة ال ینبغي  أن تؤثر على مستقبل األطفال 
على المدى الطویل". إن  موضوع المنافسة بین المنظمات غیر الحكومیة المحلیة والمنظمات غیر الحكومیة  الدولیة الذي یطغى 

االحتیاجات یدعو للقلق، ومن شأن فرض االتساق بین العملین التنموي و اإلنساني المساعدة في التغلب  
التحدي على ھذا 

2. زیادة التمویل المرن الخاص باالتساق  بین العملین التنموي و اإلنساني قبل و خالل األزمات: كانت الجھود  المبذولة  لدعم 
االتساق ما بین العملین التنموي واإلنساني أكثر وضوح اً قبل احتجاجات 2019 واالنكماش االقتصادي الذي تاله.20 أشارت 

دراسة الحالة في لبنان )المدعومة بالنتائج  المتعلقة بسوریا والیمن( أنھ عندما یتم سحب المساعدة التنمویة في 
أوقات األزمات )على سبیل المثال، 90 ٪ من تخفیضات المساعدات من مكتب الشؤون الخارجیة  والكومنولث والتنمیة  

في 21/2020(، تظھر فجوات كبیرة مثل رواتب المعلمین. وتضعف المسارات بین التعلیم غیر الرسمي والتعلیم غیر  الرسمي، 
كما ینشأ نقص في بناء  القدرات على جمیع مستویات النظام. إن الحفاظ على ھذه  األسس  التي یقوم علیھا نظام  التعلیم، وال سیما 

في أوقات األزمات أمر ینبغي تحقیقھ.  قد  تفید  خطة قطاع التعلیم التي تتضمن سیناریوھات لكیفیة رفع 
أو خفض التمویل اإلنساني أو التنموي في مساعدة المانحین على التكیف، تماما ً كما تفید  خطة القطاع التي تنقل رؤیة  
طویلة األجل )أكثر من خمس أو عشر سنوات( في توفیر  أساس مفید  لتطویر النتائج المشتركة.  ھناك حاجة لمزید  من 

تصمیم البرامج التكیفیة في لبنان. 

3. خلق  نظراء من القطاعین التنموي و اإلنساني : تعاني الحكومة في لبنان من حالة ارتیاب عام من المنظمات غیر  الحكومیة؛ 
ولدیھا عدسة تركز على التنمیة فیما یخص استجابتھا التعلیمیة. في  الوقت نفسھ، یتسم التنسیق في لبنان  بجودتھ، 

ال سیما بین الجھات الفاعلة اإلنسانیة. واستجابة لذلك، یلزم إنشاء نظراء تنمویین لمنسقي الشؤون اإلنسانیة.  من شأن ذلك  
أن یحقق فائدتین:  1( تنسیق واتساق أوثق بین الجھات الفاعلة اإلنسانیة والتنمویة التي یمكن أن تستجیب لالحتیاجات معا  

بدال ً من االستجابة بشكل منفصل؛ و2( من المرجح أن تصبح الحكومة أكثر تقبال ً للضغط من المنظمات غیر الحكومیة  المحلیة 
و الدولیة  في حال توافر المنظورین، اإلنساني والتنموي.  تم ذكر العقدة الفرعیة "نحن بحاجة إلى نظراء التنمیة 

في مجال التنسیق اإلنساني" من قبل ثالثة من مقدمي المعلومات الرئیسیین العشرة حول لبنان 

4. تمكین االتساق  بین العملین  التنموي و اإلنساني عن طریق  إدخال مستشارین عملیین ممن یسألون ) كیف لنا أن نجد  حلوال ً 
للقیام بھذا  األمر؟(: یمكن أن تساعد  المحادثات الشفافة مع الممارسین و المنفذین في تصمیم البرمجة التكیفیة. في  لبنان، كان 

التفكیر العملي ھو المفتاح لمساعدة مشروع تطویر خدمات التعلیم األساسي )كتابي( على المرونة والتكیف 
أثناء األزمات و تراكب التدخالت اإلنسانیة والتنمویة. تمكنت  المناقشة الشفافة  حول قیود  وفرص تمویل الكونجرس األمریكي 

من مساعدة أعضاء الفریق على فھم  أنھم بحاجة إلى أن یكونوا قادرین على ربط المساعدة اإلنسانیة بنتائج  
التعلم وإثبات العالقة بین التغذیة المدرسیة وسلل الرعایة المنزلیة ونتائج التعلم.  ساعد  ھذا التفكیر اإلبداعي )ضمن حدود 

20   من شأن التفكیر في نظریة التعقید أن یشجعنا على تصور لبنان على أنھ سیاق من المجاھیل المعروفة، والمعروف باسم "النظام المركب" )على  

عكس النظام المعقد أو الفوضوي أو الواضح أو المختل(.  تشجعنا نظریة "النظام المركب" على تطبیق التفكیر في النظم، وبالتالي ستكون داعمة لـ 
"تعزیز  اإلصرار" على مقاربة االتساق بین العملین التنموي و اإلنساني.   غیر أن ھذا لیس ما حدث أثناء التنفیذ.   سیتم استكشاف التفكیر   في نظریة 

التعقید وأدوات  تقییم النظم في مجموعة األدوات )سنودن، 2022).  
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 متطلبات  وفق بالمرونة التحلي و اإلنساني و التنموي العملین  بین االتساق مقاربة تنفیذ  على  الفریق) الكونجرس تمویل
 .السیاق

 وشمال األوسط الشرق منطقة في  السیاقات من العدید  مثل( لبنان :یميالتعل للقطاع محاید و مستقل تنسیقي كیان دعم .5
ً  إفریقیا   متناقضة تكون قد  والتي األوجھ بتعدد  المتحدة األمم تلعبھ الذي الدور یتسم  قد .  محاید  طرف  إلى یفتقر) وعالمیا

 ذو  وضع في یضعھا وھذا .للحكومة والمستشار والمنسق والباحث والمنفذ  الممول بدور تقوم فھي األحیان؛ بعض في
 للتنسیق  محایدة ھیئة وجود عدم فإن المكانة، ھذه إدارة جودة مدى عن النظر وبغض.  بعنایة  معھ التعامل یجب امتیازات

 ھیئة  دعم إن 21.لالحتیاجات تستجیب التي و اإلنسانیة المبادئ على القائمة المساعدات في الثقة ویقوض العالقات یوتِّر
 فیھ  تنتشر الذي للسیاق األھمیة بالغ أمر وھو شامل، بشكل التعلیم قطاع احتیاجات بعكس یعد  ومحایدة مستقلة تنسیق
 .  والحكومة الحكومیة غیر المنظمات بین الریبة

 

 سوریا (الرقة، شمال شرق سوریا) 
 المطلوب  التوازن سیحدد الذي ھو السیاق تقییم إن حیث ع،الواق بحكم" األصح" أو" األفضل" التدخل ھو بالضرورة االتساق  لیس
 اإلنسانیة التدخالت لمراكبة مقاربة ھو اإلنساني و التنموي العملین بین فاالتساق ذلك، عن بدالً .  والتنموي اإلنساني االستثمار بین

 .  االحتیاجات مع أوثق بشكل تتوافق مستویات على والتنمویة

 :ھي سوریا في الحالة دراسة نع انبثقت التي التوصیات
 غیاب  یؤدي أن یمكن :التعلیمي القطاع دیمومة ضمان و لحمایة األزمات خالل  اإلنساني و التنموي التمویل على الحفاظ .1

 قدرة في والتشكیك السلطة في فراغ خلق إلى) التنمویة المساعدة غیاب وخاصةً ( اإلنساني و التنموي العملین بین االتساق
 كما  التنمویة، المساعدة سحب یتم ما عادة األزمات، حال ففي. المجتمع الحتیاجات  االستجابة على التعلیمیة السلطات

 فیھ  تكون قد الذي الوقت في ،)التالیة عشرة اإلحدى للسنوات كبیر حد  إلى واستمرت( سوریا في األزمة بدایة  في حصل
ً  أكثر إلیھا، الحاجة عند  التنمویة المساعدة  الرئیسیین المعلومات مقدمي أحد  أشار.  اإلنسانیة المساعدات من بكثیر إلحاحا

 . السابقة األخطاء تجنب أجل من الماضي من التعلم المھم من أنھ إلى
 بالغة  جمیعھا المشتركة النتائج و المشتركة المراقبة و المستمرة  و التنمویة المشتركة و  اإلنسانیة االحتیاجات تقییمات .2

 سوریا وقوات  داعش  من كل  ظل في الحاجة  على الضوء ھذه الحالة دراسة سلطت :المزمنة األزمات في  األھمیة
 تعكس ال الحاضر، الوقت وفي.  أساسي بشكل إنسانیة الدیموقراطیة سوریا اتقو ظل في االستجابة كانت.  الدیموقراطیة

 تطلب  التحدي، ھذا على للتغلب.  كبیرة تنمویة ثغرات وتوجد  بل واإلنساني، التنموي العملین بین اتساق أي االستجابة
. المنح و  المناقصات عن ناتاإلعال في اإلنساني  و التنموي العملین بین االتساق اعتبار اشتراط سوریا في  المنظمات

 . مشتركة نتائج و أھداف و رؤیة تطویر یجب
 و التنموي العملین  بین االتساق لتفعیل :األمد طویلة لالحتیاجات استجابةً  عملي  بشكل التنمویة  المساعدة تطبیق  .3

 وھذا . العملي براغماتيال التفكیر من أكبر قدراً  سواء، حد على والمانحون المنفذون یظھر أن الضروري من اإلنساني،
 السیاقات  من القلیل  ھناك تكون أن یجب" المانحین ثالثة من أشار فكما. االتساق لتفعیل محاولتھا في السیاسة تعنیھ ما

 وبناء  التعلم نتائج وتحسین التعلیم نظام وتعزیز) سیاسیة دوافع( ومعاقبتھ وھدمھ النظام شل إلى الوقت نفس في تھدف
 عن  أكبر بشكل  السیاسة فصل الضروري من  الضار، التناقض ھذا ولتجنب)".  تنمویة دوافع( األطفال لجمیع یعمل نظام

 في الجیدة االنطالق نقطة وتتمثل. االحتیاجات تعالج و "ضرراً  تشكل ال" االستجابة ھذه كون لضمان التعلیمیة االستجابة
 .اإشراكھ أو الدولة وتعزیز التنمویة المساعدة بین الصلة إزالة

 الشؤون  تنسیق فنظام. سوریا في للتنسیق غیاب ھناك :المصالح تضارب و العزل حاالت من للتخلص التنسیق  تعدیل .4
 غیر  المنظمات إحدى وصفتھ  كما ،“ُمرّحب  غیر” أنھ عن ناھیك الكافي، بالقدر مستثمر غیر وھو مترنح، اإلنسانیة
 والمنفذ،  والممول المنسق بدور تقوم فھي. سوریا جمیع في وظائفال متعدد  دوراً  المتحدة األمم تحتل. المحلیة الحكومیة

 تضطلع  ھیئة توجد  ال ذلك، على عالوة. أخرى فاعلة جھة  أي من األقرب ھي السوري النظام مع عالقتھا تكون وربما
 

بحسن نیة من الحكومة. تقود یونیسف في الیمن و سوریا تجّمع (كلستر)    وغیرھا)توفرت للیونیسف مساحات للعمل (التراخیص و إیجار مكاتب العمل   21
حاید بشكل یعكس الضرورة اإلنسانیة. كمنظمة، تتمتع الیونیسف بقیم" الرعایة و االحترام و  التعلیم من ناحیة التنسیق و یطلب منھا أن تكون في موقع م 

للحكومة، و تقود  النزاھة و الثقة و المساءلة" والتي تكون منفصلة عن المساحات اإلنسانیة أو التنمویة. عادةً ما تلعب الیونیسف دور المستشار الموثوق  
قبل المنح من التمویل اإلنساني و التنموي و دعم االستقرار، كما أنھا مفوضة لجمع التمویل و المناداة و اإلشارة النتھاكات  نظام التّجمع (الكلستر)، كما تست

 حقوق اإلنسان (كالھجمات على قطاع التعلیم). 
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 تقصي فھي تفید، ال نسیقالت  آلیات" سوریا في اإلنساني العمل قادة  أحد  علَّق فكما.  التعلیم لقطاع التنمویة المدخالت بتنسیق
 التعلیم  قطاع ودعم لالستقاللیة األولویة إیالء ویجب.  التنسیق نظم مفاھیم صیاغة إعادة  یجب ". األخرى الفاعلة الجھات

 اإلنساني المجالین في الشأن أصحاب من كل لتمثیل تنسیقیة بھیاكل الرئیسیون المعلومات مقدمو طالب.  وجھ أفضل على
 .  والتنموي

 

 لیمنا
 الیمنیة  الجمھوریة في التعلیم سلطات على الحالي الشدید  االعتماد  في للتشكیك ملحة حاجة ثمة :الشمال على التركیز رفع .1

ً  تفصیلھا تم التي( أدائھا وجودة بموثوقیتھا المتعلقة الشكوك إلى فباإلضافة).  الیمن جنوب أي(  ، )الیمن قسم في سابقا
 .  باالستراتیجیة تتسم تكان إذا ما حول أكبر سؤال ھناك

 عن نتحدث عندما ذلك، ومع. الناحیة ھذه من للدعم قویة حجة السیاسي والتكامل التفاضل حساب یوفر أن  المرجح ومن
ً  أقل الحجة تصبح للیمنیین، التعلیم توفیر  عن  ربما مسؤولة الجنوب في التربیة وزارة  أن ھو بسیط لسبب  بكثیر، إقناعا
 حقیقة ھو الدولیة  الفاعلة الجھات بین الجنوب على یركز الذي الحالي االتجاه توضح التي األمثلة من و.  الیمن سكان ُعشر

التعلیم( تجّمع محاور غالبیة أن  ربما  أن حقیقة تعكس ال النسب ھذه.  الشمال في ولیس الجنوب، في موجودة كلستر) 
 .  الیمن شمال في متواجدین الیمنیین والطالب المعلمین من عشرة كل من ثمانیة

 وتحت ( الشمال في ومدرسیھ، وطالبھ التعلیم نظام معظم یتمركز عندما أي ،للجنوب متناسبین غیر ودعم اھتمام منح إن
 التدھور  إلى بالنظر خاصة ومستمرة، فوریة تقییم إعادة إلى یدعو ذلك فإن،  )الیمن لشمال والتعلیم التربیة وزارة سیطرة

ً  أكثر مقاربة تطویر إن.  عام كلبش التعلیم لنظام المستمر  تحدیات  مواجھة نحو اإلنساني و التنموي العملین بین اتساقا
 .التحول ھذا إلى  الحاجة یؤكد  الیمن في التعلیم

 الوكاالت قبل من اإلنسانیة االستجابة على الحالي القوي للتركیز یمكن ال :)الشمال في خاصةً ( النظام دعم إلى االنتقال .2
 في  خاصةً  للنظام، البطيء االنھیار قصد  غیر عن تعزز فھي. النظام تعافي و الستعادة الماسة الحاجة یلبي أن المانحة
 . الشمال

 الغالبیة  ألن وذلك.  الیمن شمال في  للیمنیین التعلیم دعم ھي التعلیم لقطاع القصوى األولویة أن والتحلیل البحث یوضح 
 یسھل للشمال عادة  المخصص اإلنساني للتمویل األجل وقصیر المحدود  الدعم أن كما.  ھناك یعیشون الیمنیین من العظمى

 .  النظام تدھور قصد  غیر عن

 النظام  حقائق تبقى المتمردون، علیھا یسیطر أراٍض  استثمار  في  المتمثل الكبیر التحدي بھ یحظى الذي التقدیر كل ومع
 كالھما  یستمر أن المرجح من للطالب، صالحة ومدارس للمعلمین منتظمة رواتب دون فمن األبرز، ھي التالیة التعلیمي

 مراكبة  طریق عن االضمحالل  ھذا مسار عكس ملّحة بصورة الضروري ومن. التعلیمي النظام من التسرب في
 .  اإلنساني التمویل مزیج جانب إلى بیرك بشكل مرتفعة تنمویة استثمارات

 من حتى أو وسقوف، جدران دون من) ما درجة إلى( یستمر أن الرسمي التعلیم بمقدور :المعلمین لدعم األولویة  إعطاء .3
ً  تتوقف التعلیم عجلة أن  إال.  كتب غیر  امللنظ منھا  مناص  ال التي و الفوریة الملّحة  المخاوف من وھذا.  معلمین بدون فعلیا

 ویعمل یقیم حیث( الشمال في المدرسین رواتب دفع استمراریة تمكین إلى  طارئة حاجة وتوجد  كما.  الیمن في التعلیمي
 .  التدریس لھیئة المستمر واالنسحاب التعلیمي النظام انكماش إلبطاء )المدرسین  معظم

 الحین بین إنسانیة حوافز توفیر أثبت فلقد .  إلنسانيا و التنموي العملین بین لالتساق فوریة أولویة المعلمین رواتب دفع یعد 
 ویعملون  یعیشون  الذین المدرسین إن یشاع.  كفایتھ عدم عن الیمن شمال في المعلمین  ولبعض محدودة لفترات واآلخر

 على  تركز مقاربة اتباع الالزم من ذلك، على  وبناء. األقل على سنوات سبع منذ الرواتب إلى یفتقرون زالوا ما الشمال في
 للنظام المغادرین للمعلمین موجة بوقف) الحوافز أو الرواتب تسمى( والمتسقة المنتظمة المعلمین  مدفوعات تَِعد.  التنمیة

 التنموي الدعم إلى المؤقت اإلنساني الدعم من الیمن في التعلیم لقطاع متسق تحّول نحو أساس بتعزیز تَِعد  كما. التعلیمي
 .  النظم نحو الموجھ
 

 كما .  كبیر بشكل وزعزعتھ قسمین إلى التعلیمي النظام الیمن حرب قسمت :االبتدائیة المدرسة تقلّص - النظام إصالح .4
 غیر  والقلیل األساسي، التعلیم خدمة الحرب، أغرقتھ الذي الیمن، في التعلیم نظام یقدم. كبیر حد إلى اتساعھ من قلصت

ً  یشكل ال فإنھ  ھلیة،ألا للحرب المتطرفة الطبیعة إلى بالنظر مفھوم أمر ھذا أن حین وفي.  ذلك ً  نظاما ً  تعلیمیا  .وكامالً  حیویا
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 غیر  والشباب  المراھقین من الھائل العدد  استھداف یجب.  الیمن في التعلیم فرص تقلص لمعالجة تدابیر اتخاذ  وینبغي
 الشمولیة مبدأ تظھر والتي فعالة، تكون أن یمكن الذي المقاربة . المعجل أو /و الرسمي للتعلیم الیمن في بالمدارس الملتحقین

 المعجل التعلیم إلى الوصول في كبیر بشكل والتوسع األساسي التعلیم إلكمال بعد  عن التعلم مقاربة ھي السالم، بناء في
 .  الثانوي أو/و

ً  الذي الوقت في  أن بعد  عن التعلم شأن نفم باھظة، المدرسیة المجمعات في الثانوي التعلیم وحدة كلفة فیھ تكون ما غالبا
 العمل بین التوفیق علیھم الذین والشباب للمراھقین مرنة ساعات یمنح أن یمكن كما.  عالیة اقتصادیة وجدوى كفاءة یثبت

 تلك  أو الكافي الوصول ذات المناطق في بعد  عن التعلم ویعد  كما.  الوقت نفس في والثانوي األساسي تعلیمھم ومواصلة
 :  مھمة طرق بثالث الحمایة بتوفیر األمن عدامان من تعاني التي

ً  تكون ما عادة التي بالمدارس االلتحاق من الشباب یحمي أوالً، •  .  واالحتالل العسكریة للھجمات ھدفا

ً  بدیالً  یوفر ثانیاً، •  .  العسكري والتجنید  األطفال عمالة في انخراطھم من بدالً  إلیھ الوصول یسھل تعلیمیا

 التعلیم  فیھا أصبح التي األماكن ارتیاد  من بدالً  دراستھن لمواصلة والشابات للفتیات بدیالً  خیاراً  یخلق ثالثاً، •
 .  لھن بالنسبة ومتدھوراً  خطیراً  خیاراً 

 تقدیم  یمكنھم الذین ، )الخصوصیین المدرسین أو( المعلمین مع منتظمة اجتماعات بعقد  التعلم دورات محتس أن یجب
 .  طویلة لفترات المدرسة عن المنقطعین للشباب بالنسبة خاصة  أھمیة األمر ھذا ویكتسب.  شخصي بشكل والدعم التوجیھ

 خالل  من اإلنساني و التنموي العملین بین االتساق تطلعات) العالي التعلیم ماورب( والثانوي األساسي للتعلیم بعد عن التعلم یجسد أخیراً،
 تدعم بطرق وتنفیذه بناؤه تم إذا.  شامل تعلیمي نظام تطویر تعزز بطریقة اإلنسانیة لالحتیاجات ومتسقة للتطبیق قابلة استجابة توظیف

 الثانوي التعلیم من الشباب من بكثیر أكبر عدد أمام تعلیمیة فرص تحبف یعد  بعد عن التعلم خیار فإن الشباب، الطالب لمخاوف وتستجیب
 للوحدات  یمكن بمدرسة االلتحاق خطر  دون التعلیم إلى بالوصول للشباب السماح علىالقدرة   بعد عن للتعلم المثال، سبیل على  . الرسمي

 العمل  بمسؤولیات الوقت بذات االحتفاظ مع والتعلم الدراسة من الشباب وتمكین مرنة درسیة ساعات تیسیر عن ناھیك مھاجمتھا، العسكریة
  . واألمومة واألبوة واألسرة

 العالجیة البدائل تشمل أن یمكن وال.  الحضور على قادرین غیر ببساطة المحتملون الطالب یكون عندما شاملة التعلیم نظم تكون أن یمكن ال
 عن التعلم یعد).  محتملة  مخاطر على أیضا ینطوي فالحضور ( أصالً، الشباب من العدید معین، موقع في الثانوي التعلیم مثل  الثمن، باھظة

 المدارس  عكس  على یصبح، أن یمكن ما وبطریقة واحد،  وقت في الجدولة وأساسیات األساسیة یةبالحما تتعلق  التي المخاوف بمعالجة بعد
ً  أكثر الرسمیة، الثانویة  یضطرون  الذین الشباب من المزید تضمین على قدرة وأكثر بل الشباب، ألولویات استجابة وأكثر كبیر بشكل أمانا

 جدوى بشأن مخاوف ھناك أن حین في الحظ، لحسن.  التكلفة حیث من  فعالیة أكثر كونھ عن ناھیك – المسؤولیات من العدید موازنة إلى
 الشراكة  المثال، سبیل على انظر،( واسع نطاق على منتشر بعد عن التعلم نطاق لتوسیع الدعم فإن الیمن، أنحاء جمیع في  بعد عن التعلم

 ).2022 الدولیة للتنمیة یكیةاألمر الوكالة ،2021 الیونیسف ،2021 ناجي ،2022 للتعلیم العالمیة

 یفھمون ال  األجانب بأن الشعور ھي والمتسقة المھمة البحثیة النتائج إحدى كانت :للسیاق  المستمر التحلیل في االستثمار .5
 المقر مكاتب في أو  المیدان في سواء( التعلیم مجال في الفاعلة للجھات حاجة ھناك وبالتالي،.  الیمن سیاق الكفایة فیھ بما
 الفاعلة  للجھات  یمكن كما. السیاق ھذا مع  یتناسب بشكل استجابتھم تخصیص ثم  الیمن، سیاق وتقدیر لتعلم) رئیسيال

 المعلومات مقدمو وأشار. توجیھھم في  للمساعدة المحلیین الموظفین من المزید  توظیف التعلیم مجال في الرئیسیة
 لمعالجة اإلنساني التمویل تطبیق إلى والمیل التعلیم، وزارتي مثل( بالیمن الخاصة  البارزة المخاوف  أن إلى الرئیسیون
 .كاف بشكل معالجتھا أو فھمھا یتم لم )الشمال في المعلمین تعویضات في المتمثل المستمر والتحدي المنھجیة التحدیات

 القضایا ولح متحیز وغیر موضوعي بحث  إجراء ینبغي  متسقة،  تنمویة - إنسانیة استجابة ولتیسیر لذلك، واستجابة
 السیاق على والتركیز روتیني، وبشكل بانتظام التقاریر تحدیث یجب. الیمن في التعلیم على فرید  بشكل تؤثر التي المركزیة

 والمراھقون األطفال یترك  عندما یحدث الذي وما والدینیة، والثقافیة واإلقلیمیة السیاسیة األبعاد ( الیمني للتعلیم األوسع
 والتنفیذ  التخطیط إلرشاد  واستخدامھا) األساسیة التعلیم مخاوف إلى إضافة إلیھ، الوصول یمكنھم ال أو التعلیم والشباب

ً  المانحة الجھات لمسؤولي یمكن.  والتشغیلي والتكتیكي  االستراتیجي  خالل من السیاقیة  خبراتھم وتعزیز تنشیط أیضا
 على  واالعتماد  الواقع أرض على التعلیم دینامیكیات حول المحلیین النظراء إلى آمنة، بیئات وفي بانتظام، التحدث

 .  استراتیجیتھم لتوجیھ المحلیین الموظفین
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 اإلقلیمي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا  معاً: التحلیل دراسة الحاالت الثالث  
 األسئلة  وتعبر.  ُمرض أو كاف الراھن التعلیمي الوضع  أن إلى )والیمن وسوریا لبنان( ھنا بحثھا تم التي الحاالت من أي تُشر لم

.  الرسمي التعلیم خدمات نطاق واتساع والتنمویة اإلنسانیة المساعدة بین الصالت حیث  من  نفسھا عن باالتساق المتعلقة والتحدیات
 :یلي ما الدراسة، وشملت لھذه ثیةالبح والمقابلة الوثیقة إعداد  مراحل خالل أساسیة قضایا باستمرار ظھرت لذلك، ونتیجة

  المزمنة؛ النزاع حاالت في  األجل قصیر اإلنساني التمویل ھیمنة استمرار ●

   والتنمویة؛ اإلنسانیة الفاعلة الجھات بین التنسیق ضعف ●

 ساسیةاأل  اإلنسانیة الخدمات وتوفیر الصراع؛ في متورطة الحكومة تكون عندما التنمویة بالمساعدات المرتبطة التحدیات ●
 .األجل طویلة أو الفوریة التعلیم متطلبات تستوعب أن یمكن ال التي

 التي والجذب الدفع وتحدیات فوائد  جمیعھا تعالج وھي.  البحث تحلیل عن نجمت التي اإلقلیمیة النتائج من مجموعات ثالث یلي فیما
 . األزمات أو بالصراعات المتأثرة البلدان في االتساق توفیر علیھا ینطوي

 الحاجة إلى الدعم التنموي 
ً  التنموي الدعم مقدار انخفاض كان  بشكل الرئیسیون المعلومات مقدمو وأشار.  الثالثة البلدان في الحالة دراسات میعج  في ملحوظا

 المثال،  سبیل على. القطریة السیاقات من  سیاق كل في حادة أزمات تنشأ عندما تنخفض التعلیم أجل من التنمویة  المساعدة  أن جماعي
 ذلك،  قبل. 2017 عام حتى البریطاني والتنمیة والكومنولث جیةالخار لمكتب تابع" تنموي" تعلیمي برنامج أول یُطلق لم سوریا، في
 العدید  اقترح.  القطاعات متعددة اإلنسانیة االستجابات وضمن" خفیفة  لمسات" شكل على) وجد  إن( متقطع بشكل التعلیم تضمین تم

 باألولویة یحظى ال اإلنساني و التنموي لینالعم بین  االتساق أن یبدو" أحدھم أشار وكما.  السیاسة: ھو  ذلك سبب أن التعلیم  خبراء من
 ذلك  یذكروا لم الرئیسیین المعلومات مقدمي أن حین وفي” جداً  سیاسي أنھ على التنموي الجانب إلى یُنظر حیث األزمات، وقوع بعد 

 لحجب  ونتیجة. اإلنسانیة تبالتدخال مقارنتھا عند  ،22للحیاة منقذ  عامل أنھا على إلیھا یُنظر ال قد  التنمویة المساعدة فإن صراحة،
 رواتب  مثل األساسیة، التعلیمیة المخاوف على الضوء وُسلط.  التعلیم توفیر في ثغرات نشأت كفایتھ،  عدم أو/و  التنموي الدعم

 مقدم وأكد . التعلیمي النظام مستویات جمیع على القدرات وبناء الرسمي والتعلیم الرسمي غیر التعلیم بین والمسارات المعلمین
 التنمیة،  استمراریة على نحافظ أن المھم من" أنھ على وحث ذلك، یسببھ أن یمكن الذي المنھجي الضعف على ثانٍ  رئیسي  معلومات

 أساسیة  بأشیاء التشبث إلى بحاجة زلنا ما" السیاق عن النظر بغض. "التنمیة عن نتخلى أن یمكننا ال  فنحن تماماً،  إیقافھا  یمكننا  وال
ً  اإلنساني و التنموي العملین بین االتساق قدم للبعض، بالنسبة". نالمعلمی تدریب مثل  خبیر  أشار كما.  مستقبالً  للتطبیق قابالً  طریقا

 خالل من دعمھا یمكن التي االحتیاجات أكبر عن اإلبالغ إلى وشركاؤھا التعلیم وزارة تحتاج" أنھ السیاقات أحد  بشأن ثالث تعلیمي
ً  أكثر سیاسات  األدنى  الحد على نحافظ كیف.  األزمات أوقات في اإلنساني و التنموي العملین بن االتساق مدع لكیفیة وضوحا
 "للتنمیة؟

 و ) التنمویة المساعدة سیما ال( اإلنساني و التنموي العملین بین االتساق غیاب بین ما عالقة عن اإلقلیمیة السیاقات ثالثي أسفر كما
ً م 60 من 21 أشار.  السلطة في فراغ وقوع  تساؤالت  على الضوء تسلیط مع القلق، ھذا إلى) ٪ 35( الثالثة السیاقات  عبر ستجیبا
 باحتماالت  للتأثر قابلیة تخلق النتیجة ھذه فإن یبدو، ما وعلى.  والنظم المجتمع الحتیاجات لالستجابة التعلیمیة السلطات شرعیة حول

 .  المتطرفة الجماعات بھا تقوم التي التجاوزات

 أثناء  التعلیم قطاعات تنسیق نظم أن لوحظ حیث. التنسیق نظم طبیعة من واإلنساني التنموي العملین بین االتساق بوجھ تحدٍ  نشأ
 منعزل بشكل تعمل والعملیات التصمیم أن البحث وكشف.  والتنمویة اإلنسانیة المتطلبات بین التوازن تحقق ال الطوارئ حاالت

 
عفا علیھا الزمن إلى حد ما بالنسبة لقطاع التعلیم.  إن فكرة أن المساعدة اإلنسانیة ھي منقذة لألرواح وأن المساعدة التنمویة ھي استمرار للحیاة، ھي فكرة   22

تستجیب رعایة الصحة    قد توفر نظم الحمایة داخل التعلیم مساحة آمنة لألطفال، وقد یوفر روتین التعلیم/المدرسة إحساساً باألمان وبالحیاة الطبیعیة، كما قد
الفوریة التي یتعرض إلیھا األطفال إلى جانب الضغوط الیومیة المستمرة؛ ومع ذلك،  العقلیة والدعم النفسي االجتماعي المقدم في بیئة مدرسیة للصدمات  

على ھذا النحو،    فإن التعلیم لیس "منقذاً لألرواح" بنفس الطریقة التي قد تكون بھا الصحة والتغذیة والمیاه والصرف الصحي والنظافة أو تدخالت المأوى.
في حین أن راتب المعلم قد یكون نشاطاً    ذة لألرواح" ھي لیست بھذا الوضوح عند تطبیقھا على قطاع التعلیم.فإن الحجة القائلة بأن التنمیة لیست "منق

ھل ھذا یجعل رواتب المعلمین منقذة للحیاة؟ وبالمثل، إذا كان الحضور یقوم على فكرة أن التعلیم سیؤدي    —تنمویاً، فبدون المعلم ال یوجد نظام تعلیمي  
ة  رصة في المستقبل، والتي غالباً ما تتحقق من خالل أنشطة من نوع التنمیة مثل االمتحانات المعتمدة، فھل تصبح ھذه األنشطة منقذة للحیاإلى الرخاء أو الف

تعزز بعضھا  ما    بسبب عالقتھا بالحضور. ھذا التمییز بین "إنقاذ األرواح" و "الحفاظ على الحیاة" لھ أھمیة أقل لقطاع التعلیم ألن أنشطة التعلیم عادة
 البعض عبر الطیف اإلنساني/التنموي. 
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ً  تعیر قطاعیة خطط وجود  عدم وتبین.  نیةاإلنسا األولویات كبیر حد  إلى وتعكس  في  اإلنسانیة، األولویات جانب إلى للتنمیة وزنا
 . األمد  طویل المدى وعلى األزمة مراحل خالل كافٍ  تكیف دون كالھما  بقي حین

 شمال  في.  ماتاألز أوقات في التعلیم لقطاعات التنموي الدعم في  العام االنخفاض مواجھة في للتھكم یدعو استثناء أیضا وظھر
ً  داعش وضعت سوریا، ً  نظاما ً  تعلیمیا  واألھداف  اإلنسانیة األھداف بین یوازن مم اإلنساني و التنموي العملین  بین باالتساق شبیھا
 إدماج ألن حصري، بشكل األساسي التعلیم على األخرى ھي تركز  لم ھنا، دراستھا تمت التي األخرى للنظم وخالفا.  التنمویة
 خالل  داعش استخدمتھا التي والوحشیة المتطرفة األسالیب من جزءاً  الجھود  ھذه كانت . جھودھا عناصر من عنصراً  كان الشباب
 . التعلیم قطاع في والتنموي اإلنساني العمل تراكب إمكانیة یوضح للدھشة المثیر مثالھم فإن ذلك، ومع.  حكمھا

 االستشھاد جرى حیث األزمات، أوقات في التنمیة على للحفاظ اإلیجابیة الممارسات بعض البحث خالل ظھرت الحظ، لحسن
 والمثال .  مرات عدة لبنان في الدولیة للتنمیة األمریكیة الوكالة من الممول) كتابي( األساسي التعلیم خدمات تطویر مشروع  ببرنامج

 جنوب في الدولي البنك یمولھ الذي اإلنساني و التنموي العملین بین االتساق بمقاربة الشبیھ التجریبي المشروع ھو  الواعد  الثاني
 ومزج  حلول، إیجاد  إلى یسعى عملي نھج اتباع نتیجة والتنمویة اإلنسانیة لالحتیاجات االستجابة من كالھما وتمكن. الیمن وشمال

 .  التعلیمي التقدم إزاء طموح  بنھج ذلك

 عدم شعبیة الدعم التنموي 
 المنقذة  المساعدة تعادل أنھا على اإلنسانیة المساعدة إلى یُنظر المدیدة، الصراعات روفظ في یعمل تعلیمي  أخصائي كل یعلم وكما
ً  عنصراً  التعلیم یعتبر ما  ونادرا. للحیاة  في النتائج إحدى وتتمثل. االستقرار عدم من عدیدة سنوات بعد  حتى العمل، ھذا في  مركزیا

 األجل  طویل الدعم إلى الحاجة من  یقلل وھذا. األجل قصیر اإلنساني یلالتمو حلقات و عادات و عمل  نطاق عادة یتبع التمویل أن
 .  التعلیمي النظام إنعاش یتطلبھ الذي

 تضع " التعلیم، خبراء أحد  نظر وجھة من والتي، التنافس شدیدة منفذین بیئة خالل من ومقارباتھ اإلنساني التمویل ھیمنة دعم یتم
 تقدیم من  النفور أن والواقع]". المنظماتي[ بالتمویل لالحتفاظ المركز وفي المقدمة في یةاإلنسان المساعدات في اإلنساني العنصر

 تقوم " الرئیسیین، المعلومات مقدمي أحد  أفاد  فكما. إخفاؤه یجب أنھ  درجة إلى كبیر بالصراع المتأثرة البیئات في التنموي الدعم
 ".  السیاسة تملیھ ما ذلك ألن.  إنسانیة أنھا على دمھاوتق التنمیة بأعمال اإلنسانیة الفاعلة الجھات من الكثیر

 والمانحین  المنفذین الممارسین بعض یستخدم اإلنسانیة، السیاقات في األساسیة التعلیم تطویر أولویات لمعالجة منھم  محاولة في
 نفس  مواجھة لخطر رضةمع المصطلحات ھذه فإن ذلك، ومع". المبكر التعافي" و" الصمود  على القدرة بناء" مثل مصطلحات

 من( التعلیم لقطاعات التنمویة األنشطة لدعم تحدیات تنشأ أن یمكن كما. بشعبیة یحظى ال الذي التنمیة لقب على المنطبقة التحدیات
 بیل س على الدولیة، التنمیة األمریكیة الوكالة داخل ففي.  داخلیة منظماتیة مصادر من) األجل طویلة لالحتیاجات االستجابة خالل

 الموضوع، ھذا حول المقابالت على  فباالعتماد .  صریح بشكل تعلیمي دعم منح تجاه مقید  اإلنسانیة الشؤون مكتب إن یقال المثال،
ً  مقید  اإلنسانیة الشؤون مكتب  أن تبین  اإلنساني و التنموي العملین بین االتساق یتطلبھ الذي التراكبات نوع دعم حیث من بیروقراطیا
 .  لیمالتع قطاع في
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 القیود السیاسیة المفروضة على دعم التنمیة
 للجدل  مثیرة الحكومیة السلطات كانت  ھنا، دراستھا تمت التي أفریقیا وشمال  األوسط الشرق دول في الثالث الحاالت جمیع في

ً  وأثارت  التعلیمي  التطویر دعم إلى الحاجة إلى بقوة الدراسة بھذه الخاصة األبحاث  أشارت.  والشرعیة المصداقیة حول شكوكا
 .  الحكومیة والشراكة الدولة بناء في المتمثلة الحكومیة المھام عن البعد  بعض خلقت بطرق

 ترك  قد  الحكومیة التعلیم نظم تعزیز مع الدولة سلطة من الحد  سیاسات بین التنافس إن حیث.  بذلك القیام الصعب من أنھ ثبت وقد 
 أو  العمل إعادة ھو اختیارك" أحدھم، أوضح كما.  وسخط حیرة في الدراسة لھذه مقابلتھم متت الذین المانحین مسؤولي من العدید 

 إلى  تحتاج التي األمور أساسیات إلى نعود  أن یجب" أنھ إلى المسؤول أشار ذلك، على ورداً ". األجندات من الكثیر فھنالك. المتابعة
 لآلمال  المخیب من" أنھ آخر صّرح و". ُمسیّس غیر أحد  یوجد  فال.  الحالیة بصیغتھا اآللیات ھذه دعم جدا الصعب ومن. تعزیز
 مسؤولو  یواجھھا التي الحالیة المعضلة  ثالث مسؤول أوضح بینما".  اإلنساني للعمل  العالمي القمة مؤتمر مبادئ عن بعدنا مدى

ً  ،"الراھن الوضع على الحفاظ یمكننا ال"معلقاً:   األحیان، من كثیر في المانحة الجھات  ارتیاحنا  عدم مدى عن النظر بغض" مضیفا
 االتساق  أن المسؤول وادّعى". األطفال  صالح  فیھ بما بالمحادثة نستمر أن علینا" المطاف، نھایة ففي]".  التعلیم[ وزارة  إلشراك

 .  هاالتجا ھذا في التحرك بدعم وعد  قد  اإلنساني و التنموي العملین بین

 بتفعیل  إضرارھا عن ناھیك( باالستجابة تضر السیاسة أن إلى) ٪  58( الدراسة لھذه مقابلتھم تمت معلومات مقدم 60 من 35 أشار
 تعمل  حمراء خطوط ھیئة على روتیني بشكل السیاسیة القیود تَظھر.  المدیدة األزمات في )اإلنساني و التنموي العملین بین االتساق

 المعلمین  أجور دفع مثل( التعلیمیة النظم سالمة على تحافظ التي الملحة المخاوف في االستثمار تمنع أن ویمكن تالمساعدا دعم على
 األساسیات ھذه تمویل یمرر أن یجب عندما التحدي ینشأ ما وعادة).  الدراسیة الفصول  بناء إعادة أو المدرسیة الكتب وطباعة
 غیر أنھا على المانحون یخلقھا التي  الحمراء الخطوط ھذه إلى یُنظر  فعندما.  التعلیمي النظام تدیر التي السلطات على التعلیمیة

 تخاطر السیاسة فإن وبذلك،. التنموي الدعم تقدیم على قدرتھم )منع  حتى أو( من بالحد  تعد  فإنھا السیاسیة، الناحیة من مستساغة
 .للخطر التعلیم في الطفل  حق یتعرض قد  لذلك، ونتیجة.  االحتیاجات على القائمة االستجابات بتقویض

 السیاسیة القیود بشأن  الخالق  بالعمل یتعلق فیما المانحین بین عملي تفكیر وجود  عدم على الضوء رئیسیین معلومات مقدمي 9 سلّط
 بشأن  عام بشكل الفنیة الخبرة مستوى انخفاض ھو المانحین بین القصور أوجھ أحد  أن آخر وحدد . التعلیمیة لالحتیاجات لالستجابة

ً  باعتبارھا الثالثة القطریة الحاالت جمیع في المسألة ھذه نشأت وقد .  معینة سیاقات .  الفعال االستراتیجي االستثمار أمام  كبیراً  عائقا
 علیم، الت في نستثمر بینما" و  المدیدة الصراعات تنتجھا التي السیاسیة التعقیدات من الرغم فعلى المانحین، مسؤولي أحد  روى كما
ً  الدراسة ھذه وأظھرت".  السیاق عن الكثیر نخبرك أن یمكننا ال ً  واحداً  مصدراً  أیضا  یمكن  التي السیاقیة للخبرة بسھولة متاحا

 یجب  التي المحلیة، التعلیمیة الفاعلة الجھات: وھي إلیھا، الوصول ) األرض على الموجودین أولئك سیما ال( المانحین للمسؤولین
 مورداً  المحلیة) العالقات( بالدینامیكیات الجھات ھذه معرفة  تشكل حیث. الواقع أرض  على بنجاح العمل أجل من السیاق تفھم  أن

 ً  لتحقیق " - الرئیسیین المعلومات مقدمي أحد  أفاد  كما - أنھ) ٪ 47( الدراسة  ھذه في معلومات مقدم 60 من 28 أكد .  محتمالً  محوریا
 على  تساعد ] ألنھا[ المحلي المستوى من نابعة التعلیمیة التحسینات تكون  أن المھم من. محليال الطابع إضفاء إلى نحتاج االتساق،

 العملین  بین لالتساق المراعیة  المقاربة تَِعد ".  التنموي/اإلنساني االنقسام حیث من قضایاھم في المستفیدون  یفكر ال. الفجوة سد 
 قدرة تعزیز في یساعد  أن یمكن كما .  لالحتیاجات دقة أكثر تمثیل تمكین مع وانخراطھ المجتمع مشاركة بتعزیز اإلنساني و التنموي

 ".   الكبرى لصفقةا"لـ  رئیسیة أھداف وھي المحلیین، المنفذین و الممارسین
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 توصیات لتنفیذ االتساق في العملین التنموي واإلنساني في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا   
 التنموي  العملین بین االتساق استجابات وتوظیف الراھن الوضع إصالح إلى الحاجة إلى بقوة الدراسة ھذهل البحث نتائج  تحلیل یشیر

 إلى العودة أوالً،: مترابطتین تالیتین بخطوتین یوصى بذلك، للقیام.  التعلیم قطاعات في كبیر بشكل الفعالیة لتعزیز اإلنساني و
 اإلجراءات  لتحسین بھما واالسترشاد ) المصاحب المنشور( المزدوجتین اإلنساني و  التنموي العملین بین االتساق أدوات مجموعتي

 .  اإلنساني و التنموي العملین بین باالتساق المتعلقة

 : التالیة التوصیات فرض ثانیاً،

 : )USAID( التوصیات الخاصة بالوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة
 داخلي  مناصر قائد  تحدید  یجب :التعلیم قطاع في  اإلنساني و  التنموي العملین بین  االتساق  بشأن دوریة اجتماعات عقد .1

 أجل  من اإلنساني و التنموي العملین  بین  باالتساق المرتبط التعاون  حول  منتظمة محادثات إلجراء رفیع منصب ذو
 الخارجیة  وزارة و الدولیة للتنمیة یةاألمریك الوكالة مثل . (األمریكیة الحكومة وكاالت تضم التي التعلیم مبادرات

 الدولیة  للتنمیة األمریكیة  الوكالة في اإلنسانیة الشؤون مكتب مثل( الوكاالت ھذه داخل المكاتب إلى باإلضافة) األمریكیة
 ). األمریكیة الخارجیة وزارة في والھجرة والالجئین السكان ومكتب

 الوالیات لحكومة الحمراء الخطوط حدود  ضمن المستمرة اكلللمش عملیة حلول إلیجاد داخلیة عمل ورشة إجراء .2
 األجل  طویلة التعلیم الحتیاجات  تستجیب التي التنمیة حلول  بتحدید  الحلول على تركز التي العمل ورشة تعد  :المتحدة
 الحل من  بدالً " للتطبیق قابلیة  األكثر " الحل  على  التركیز العمل ورشة في المشاركین على  یجب.  المتضررین للسكان

 ".األفضل"

 

 التوصیات الخاصة بجمیع الجھات المانحة الدولیة: 
 المترتبة  اآلثار تقییم .أفضل بشكل المحتملة القرارات وتأثیر السیاق  لفھم الراھن الوضع ببقاء المرتبطة المخاطر تحدید .1

 .  الدولیة حةالمان الوكاالت وسمعة الدولة وأمن لألطفال بالنسبة الراھن الوضع على  الحفاظ على

 المقابالت  عبرت وقد . للتعلیم اإلنساني التمویل طبیعة معالجة في ھذه والتقییم  المسح لمراجعة المھمة األبعاد  أحد  یتمثل
 تجاه العنیدة اإلنسانیین المانحین مكاتب مقاومة من إحباطھم عن التعلیم مجال في  المھنیین من العدید  مع  أجریت التي

 بشكل  التوسع في یتمثل وملح عاجل شاغل وھناك.  اإلنسانیة األزمات أثناء  كاف بشكل ودعمھا یمالتعل بجھود  االعتراف
 .  األقل  على واحدة سنة إلى التعلیم لبرامج اإلنساني التمویل في كبیر

 تساقاال تفعیل وتمنع المساعدة من تحد والتي منھا مفر ال التي الحمراء الخطوط  لمعالجة الموجھة المناقشات استخدام .2
 :  لسببین ضروري أمر ھذا .اإلنساني  و التنموي العملین  بین

 .  الواقع أرض وعلى المانحة المنظمات داخل  الحمراء الخطوط تفسیر لكیفیة النطاق واسع فھم وجود  عدم ●

 و سیاسیة؛ اعتبارھا یمكن التي التعلیم قضایا إلى التطرق) أ: (في واسع نطاق على عنھ اإلبالغ تم الذي التردد  ●
 ).  سیاسي تحدٍ  إشعال من المخاوف لتجاوز( وعملي معقول إجراء خالل من الملحة المخاوف معالجة) ب(

 والمعلمین الطالب على كبیرة سلبیة آثار لھا السیاسیة الحمراء  الخطوط  مع التعامل عدم عن الناجمة التداعیات ألن نظراً 
   :التالیة الخطوات اتباع بشدة یوصى المدرسیة، والنظم

 قطاع على تنطبق التي الحمراء الخطوط  تحدد  داخلیة استراتیجیة وثیقة صیاغة مانحة منظمة كل على یجب ●
 .  الدعم تقدیم فیھا یمكن التي المجاالت لتوضیح التعلیم

 :للجنة ینبغيالرئیسیین؛  المانحین لجمیع الحمراء الخطوط لرسم لجنة إنشاء ●
o  السیاسیة؛ اآلثار ظھور قبل للتعلیم والتنموي اإلنساني الدعم دیمتق على مانحة وكالة كل قدرة مدى تحدید   

o  الدعم؛  في الثغرات تحدید 

o تحدید  ویتم بوضوح محدد  دور مانح لكل یكون حیث للتطبیق، القابلة التعلیم قطاع لخطة األسس وضع 
 .  ومعالجتھا الدعم في الفجوات
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 یجب .األزمات سیاقات في اإلنساني  و  التنموي العملین بین  لالتساق  ومراعیة  شاملة قطاعیة خطط تطویر عملیة قیادة .3
 على مطلعة قطاع خطط لضمان.  لھا االستجابة وطرق والتنمویة اإلنسانیة حتیاجاتاال لتحدد بمسح القطاع خطط تقوم أن

 للتخطیط  افتراضیة سیناریوھات تستخدم وأن جھودھا ضمن التأھب عامل التخطیط عملیة تدمج أن یجب االتساق، مبادئ
 .  الحاجة حسب التنمویة أو/و اإلنسانیة المساعدة طلب لكیفیة المسبق

 بعض  في  المناسب من یكون قد  المثال، سبیل فعلى .  السیاق على المھمة ھذه بقیادة المتعلقة التنظیمیة یةالمسؤول تتوقف
 تشكیل إعادة القیادة تستدعي أن یمكن أخرى، سیاقات في أنھ القیادة؛ إال دفة المانحة الوكاالت إحدى تتولى أن السیاقات
 المراجعات بقیادة) ینتظر ال التعلیم( قیام أو) GPE( للتعلیم العالمیة الشراكة تقودھا التي التعلیمي القطاع دعم مشاریع

 . السنوات متعددة المرونة برامج حول

  
 اإلنساني و التنموي العملین بین االتساق استراتیجیة أو ترابطیة استراتیجیة تطویر ھي المفیدة األولى الخطوة  تكون قد 

 في  الموضوعة المفیدة األسس على االعتماد  یتضمن قد  الذي و ینتظر، ال  التعلیم و للتعلیم العالمیة الشراكة بین لتشاركھا
 ). 2022a للتعلیم، العالمیة الشراكة( "بالصراع المتأثرة و الھشة السیاقات في الفعال للدعم التنفیذي العمل إطار"

 بین  االتساق  وفوائد األرض على للوضع أفضل  فھم لتحقیق  كبیر بشكل المانحین  لمسؤولي السیاقیة الخبرة توسیع .4
 المتكررة  التبادالت) ب (و والمنھجیة، المنتظمة النوعیة البحوث) أ( ذلك یشمل أن وینبغي .اإلنساني و التنموي  العملین

 المنفذین  مع التواصل وقت زیادة) ج(و النزاع، ودینامیات للتعلیم تحلیلھم لتأمین المحلیین فذینالمن و الممارسین مع
 .المحلیین

 

   التوصیات الخاصة بجمیع المانحین و الممارسین و المنفذین:
 اإلنساني و التنموي العملین بین االتساق  على ترتكز التي المقاربات ذات  للبرامج اإلیجابیة الممارسات وتبادل توثیق  .1

 الثماني الممارسات بھذه) كتابي( برنامج تمیز ).لبنان في  الدولیة للتنمیة األمریكیة للوكالة التابع كتابي برنامج مثل(
 :  اإلنساني و التنموي العملین بین االتساق لتعزیز

 البیانات؛  أساس على التنمویة و اإلنسانیة القرارات اتخاذ  ●

   والتنمویة؛ اإلنسانیة الفاعلة الجھات بین شائع بشكل المحددة المشتركة  النتائج ●

   والتنموي؛ اإلنساني المجالین في للشركاء مجموعة إنشاء ●

   المواقع؛ نفس في والتنمویة اإلنسانیة للتدخالت المتعمد  التراكب تفعیل ●

   والتنموي؛ سانياإلن المجالین في والعاملین الدولیة للتنمیة األمریكیة الوكالة بین المفتوح الحوار تشجیع ●

 انتقالیة بخطة مصحوبة) االقتضاء حسب( تقلیصھا أو والتنمویة اإلنسانیة األنشطة نطاق توسیع تمكین ●
   واضحة؛

 تعاونیة؛  بصورة المشاكل حل أجل من العمل خطة في وقت تخصیص ●

ً  التنمیة رمجةب مقابل اإلنساني و التنموي العملین بین االتساق برمجة استمرار بین المفاضلة في النظر ●  وفقا
 .المخاطر ودینامیكیات للصراع

 االتساق تفعیل على یحرصون الذین المنفذین و الممارسین و المانحین فرق قبل من الممارسات ھذه جمیع في النظر یجب
 .اإلنساني و التنموي العملین بین

 حسب المطلوبة المرونة من البرنامج لتمكین البرنامج تصمیم مرحلة في لألزمات  االستجابة  على التعدیالت إجراء .2
 الجھد ھذا یعد  .واالستقرار األزمات أوقات في اإلنساني و التنموي العملین بین االتساق  تقدیم في واالستمرار الحاجة

 قبل ما مرحلة -: وھي االستجابة، من  األربع المراحل في والمانحین المنفذین و الممارسین تكیف كیفیة بتوضیح
 اإلنساني و التنموي العملین  بین االتساق لحمایة — األزمة بعد  ما ومرحلة مزمنة؛/ممتدة طارئة؛/حادة التأھب؛/األزمة

 .المرنة العمل وخطط التكیفیة دارةإلا وتقنیات زمةألا معدِّالت استخدام التوقع ھذا یشمل وقد . التنموي النشاط على والحفاظ
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 االتساق  بتفعیل التعلیم لقطاعات للسماح) اإلنساني العمل لمنسقي كنظراء( التنمویین المنسقین تعیین أو خلق  فرض .3
ً  األزمات حاالت في التعلیم قطاعات تفتقر .اإلنساني  و التنموي العملین بین ) المنسقین أو( العمل مجموعات إلى عموما

 الجھات  تھیمن لذلك، ونتیجة.  اإلنساني الالمج في العاملین نظرائھم خالف على.  التعلیمي العمل من التنموي للجانب
 تقییم  ذلك في بما( التعلیم شؤون تنسیق على روتیني بشكل) التعلیمیة "الكلستر" التجّمعات مثل( اإلنسانیة الفاعلة

 و  اإلعداد  إن).  القطاعیة االستجابة وخطط المانحة الجھات من التأیید  وكسب  والمناصرة األولویات وتحدید  االحتیاجات
 .  اإلنساني و التنموي العملین بین الفعال االتساق احتماالت یعوق المتوازن غیر التأسیس

 والتنسیق  التوازن لضمان اإلنساني و  التنموي العملین بین  االتساق بشؤون تعنى ھیئة إلى حاجة ھناك لذلك،  واستجابة
 سبیل  على.  السیاق حسب ذاتھا الھیئة طبیعة تحدَّد  أن على  التعلیم، قطاعات في  والتنمویة اإلنسانیة الفاعلة الجھات بین

ً  للتنسیق جدیدة اتساق ھیئة  إنشاء یمكن المثال،  من جزءاً  تصبح أن أو التعلیمي،) الكلستر( التجّمع مع جنب  إلى جنبا
 االتساق تنسیق ھیئة على  یتعین أنھ غیر).  التنمیة قطاع من مشارك قائد  إدراج خالل من ربما( التعلیمي) الكلستر ( التجّمع

 :یلي بما تقوم أن إنشائھا، بمجرد  اإلنساني، و التنموي العملین بین

 والتنمویة؛ اإلنسانیة الشؤون منسقي بین التنسیق تعزیز ●

 لالحتیاجات تقییمات وإجراء لالحتیاجات المشترك  التحلیل من والتنمویة اإلنسانیة الشؤون  منسقي تمكین ●
 المحرز؛  التقدم ورصد 

 التنمویة؛ - اإلنسانیة االستجابة خطط وضع في التعاون ●

 والتنمویة؛ اإلنسانیة االحتیاجات تغطي مشتركة ونتائج مشتركة استراتیجیة تحدید  ●

 .  موحد  بصوت والحكومات المانحة الجھات على الضغط ●

 :  بتسھیل اإلنساني و التنموي العملین بین االتساق ھیئة تعد 

   للتدخالت؛ مشتركة رؤیة ●

   لألثر؛ الةفعّ  تقییمات ●

 اإلیجابي؛  األثر تعزیز لزیادة جدیدة مقاربات اتباع فرص ●

 .  اإلنسانیة و التنمویة التدخالت تراكب تمكین ●
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 العمل  نطاق: 2الملحق 
 الممارسة  و التمویل نماذج: أفریقیا شمال و األوسط الشرق منطقة في التنمویة المساعدة و اإلنسانیة اإلغاثة بین االتساق تحسین

  التعلیم قطاع في المؤسساتیة
 الخلفیة

» 23للعمل الجدیدة الطریقة« لـ قاللالنت التنموي و اإلنساني القطاع في الفاعلین من كل اإلنساني للعمل العالمیة القمة مؤتمر ادع
)NWOW (اإلنسانیة  االحتیاجات) 1: رئیسیة عوامل ثالثة التغییر ھذا حفزّ . األمد  طویلة لألزمات فاعلیة أكثر بشكل لالستجابة 

 عدم  أھمیة على یركز الذي و 2030 أعمال لجدول الحدیث االعتماد ) 2. األزمات أمد  و تكلفة و  عدد  ازدیاد  بسبب المتصاعدة
) 3. الضعف محفزات و للصراع الرئیسیة المسببات تخفیف طریق  عن المرونة بناء بل فقط، اإلنسانیة لالحتیاجات االستجابة

. والتمویل والمؤسسات بالمواقف المتعلقة األمد  طویلة للعقبات لالستجابة  والمنفذة المانحة المجتمعات بین علیھا المتوافق  الرغبة
 المحتاجین  عدد  تسجیل تم سنوات، خمس بعد  و لكن، و. اإلنساني و التنموي العملین بین لالتساق دعوة مرالمؤت ھذا مخرجات  تمثل

 عام  في إنسان ملیون 274 لیصبح العدد  ھذا ازدیاد  24المتحدة األمم تتوقع و ،)2021( إنسان ملیون 235 ھو و اإلنسانیة للمساعدة
 أمد إطالة إلى الحاجة في یتسبب مما ضعفاً،  األكثر الفئات على متفاوت بشكل ؤثرت األزمات  تزال ال العالمي، الصعید  على. 2022

 .بعضھما عن بمعزل التنموي و  اإلنساني العمل تكالیف تحمل الشأن أصحاب بإمكان یعد  لم. المساعدة تكلفة زیادة وبالتالي المساعدة،
 ذلك ویتجلى ،2016 عام منذ  المتحدة الوالیات حكومة عبر أولویة ذات كسیاسة اإلنساني و التنموي العملین بین االتساق اعتبار تم

 و التنموي العملین بین لالتساق التشخیصیة األدوات إنشاء في واالستثمار المتحدة، الوالیات حكومة عبر تنسیقًا أكثر عملیات في
 السیاقات  لبعض المبكر  للتعافي األخیرة یجیةاإلسترات والخطط ،»ینتظر  ال  التعلیم« إلى المقدم االستراتیجي والتوجیھ  25اإلنساني

 اإلنسانیة  النماذج بین العزل عوامل لكسر اإلنساني و التنموي العملین بین االتساق یسعى. أفریقیا وشمال األوسط الشرق منطقة في
 : المفاھیم ھذه لتعریف. التنمویة و

ً  تعني اإلنسانیة النماذج ●  النقد مقاربات  تتضمن قد  و( األزمة خالل الفوري الدعم المانحین فیھا یقدم التي الطرق عموما
 المقاربات  تستند . 26اإلنسانیة األزمات  خالل لألشخاص) العینیة المساعدات و القسائم و المشروط غیر أو المشروط
 إنقاذ " إلى اإلنسانیة الطرائق  وتسعى )،واإلنسانیة واالستقاللیة والحیاد  التحیز عدم( اإلنسانیة المبادئ إلى اإلنسانیة
 تعزیز  و وقوع  منع عن فضالً  وبعدھا، والكوارث األزمات أثناء اإلنسان كرامة على والحفاظ المعاناة وتخفیف األرواح
 خدمات  تقدیم أنظمة شكل األحیان من كثیر في ھذا یأخذ  أن یمكن". 27الظروف ھذه مثل وقوع بحال لالستجابة التأھب
 .الكافیة االستجابة عن عاجزة والمحلیة الحكومیة ةاألنظم تكون عندما موازیة

ً  التنمویة النماذج ●  و  االقتصادیة التنمیة على تركز  و األنظمة، في للمشاكل تستجیب و األمد، طویلة تكون  ما غالبا
 زانیةالمی دعم إلى المنفذین، الشركاء إلى البرنامج أو المشروع دعم من عموًما تتراوح وھي. السیاسیة و االجتماعیة
 إصالح  على التنمویة االستجابة تركز ما عادةً ). 28معینة  لقطاعات أو العامة المیزانیة في مساھمات إما غالبًا( للحكومات

 القرار  صنع ھیئة مع مباشرة شراكة في وغالبًا المؤسسیة، القدرات وبناء الوطني أو المحلي المستوى على األنظمة
. المحلیة أو الوطنیة الحكومیة

 النتائج  تحدید  و السیاقات تحلیل في للتشارك المختلفین الفاعلین  جھود  إلى یشیر اإلنساني و التنموي العملین بین تساق اال ●
 نطاق  توّجھ و مبادئھم و النسبیة میزاتھم على بناء أفضل بشكل  سویة العمل  من تخولھم التي الطرق  تعریف و  المشتركة

23  « الطریقة الجدیدة للعمل ھي مبادرة تم إطالقھا في مؤتمر القمة اإلنسانیة عام  2016. و یمكن وصفھا بأنھا العمل على مدى عدة سنوات نحو النتائج  
الجماعیة بناًء على المیزات المختلفة لمجموعة واسعة من الجھات الفاعلة ضمناً تلك خارج نظام األمم المتحدة.»

 https://www.oecd.org/development/humanitarian-donors/docs/COHERENCE-OECD-Guideline.pdf 

 https://news.un.org/en/story/2021/12/1106932  24

https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1866/USG_MDT_Final_2017.pdf  25

 https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1866/USG_MDT_Final_2017.pdf  26  
https://www.oecd.org/dac/peer-reviews/12lessons.pdf  27

 https://www.oecd.org/derec/sweden/modalities.pdf  28



USAID.GOV الصراع و االتساق 

 اإلنساني العمل نشاطات بین التراكب و التنسیق طریق عن فاعلیة أكثر بطریقة  ثةاإلغا و المساعدة تقدیم یعني و. 29عملھم
 المساعدة و جھة، من المجتمعات و لألسر اإلنساني الدعم بین تناسق و منطقیة صلة االتساق یقدم. «اإلمكان عند  التنموي و

 اإلنساني  و التنموي العملین  بین االتساق من القصد ». 30أخرى جھة من المؤسسات  و  الدولة بناء على تركز التي التنمویة
 المقاربة  ھذه ستنقص. والضعف للھشاشة الجذریة األسباب معالجة شأنھا من نتائج وتقدم مكّملة، المساعدة تكون أن  ھو

 االتساق  سردیات استخدام تم. سواء حد على األنظمة و األفراد  صعید  على المرونة ستبني و مستقبالً، للمساعدة  الحاجة
 خارج  شیوًعا  أقل كانت لكنھا و الكبار، الغربیین المانحین و المتحدة األمم قبل من مراراً  اإلنساني و التنموي العملین ینب

 .الدوائر ھذه
ً  اإلنسانیة للمساعدات  المحتاجة البلدان معظم ستنتقل الوقت مع  و أنھ الجھتین كال من السیاسات صانعوا افترض الماضي، في  حتمیا

 أكثر  نمًطا تخلق مزمنة بأزمات تمر بل الخطي، النمط ھذا تتبع ال البلدان من العدید  أن نعلم ذلك، ومع.  التنمویة عدة المسا نحو
 . البلد  نفس في الوقت نفس في موجودان النموذجان كال أن أو متأرجحاً، و تعقیدًا

 من) التنموي و اإلنساني( النوعین كال ومیینالحك غیر و األطراف متعددو و الثنائیون و الفردیون  المانحون یدعم الیوم،
 أن یجب لذلك، نتیجة. االتجاھین كال في المستھدفین السكان خدمة إلى والمحلیون العالمیون  المنفذون الشركاء ویسعى المساعدات،

 و  البرامج بین ما لتنسیقا  أو بعنایة» التراكب« طریق عن المشتركة النتائج لتحقیق الوحیدة كالطریقة االتساق إلى المانحون ینظر
 .الخطر إلى التنمویة أو اإلنسانیة البرامج من أي تعریض عدم یعني» التراكب«! للغایة مھم» التراكب« على التركیز. التمویل أدوات
 لدعم  یجةنت آمنة عملیاتیة مساحة تُمنح التي اإلنسانیة الفاعلة للجھات بالغ قلق مصدر ھو الذي» التكامل « عن المفھوم ھذا یختلف
 .اإلنسانیة المبادئ

 التأھیل  و اإلغاثة ربط من بدًءا ،1995 عام منذ ) HDC( اإلنساني و التنموي العملین بین االتساق لوصف المستخدمة اللغة تطورت
 بناء ومبادرات والتنمویة  اإلنسانیة المبادرات  بین  المتبادلة الروابط تصف التي) (الثالثیة الرابطة( إلى) LRRD( التنمیة و

 ھذه  تباعد  رغم و ذلك، ومع). السلسلة( أو )،االتساق( و) 33االستمراریة( و) 32اإلنسانیة التنمویة المتصلة  السلسلة( إلى )،31السالم
 و التنموي العملین بین للتنسیق كبیرة حاجة ھناك: باستمرار حاضرة التالیة  األساسیة الفرضیة كانت واسع، نطاق على المفاھیم

 الدراسة، ھذه من  غایةال لتحقیق. المساحات ھذه من  لكل الفریدة الطبیعة حمایة مع التدخالت تراكب و المشتركة النتائج و اإلنساني
 .2016 عام بعد  اإلنساني و التنموي العملین بین باالتساق المعنیة اللغة استخدام سیتم

  التعلیم قطاع في اإلنساني و التنموي العملین بین االتساق 
 ألن: تقدیم  باألزمات المتأثرة السیاقات في التعلیم قطاع في  للغایة مھم  اإلنسانیة و التنمویة النشاطات و الفاعلة الجھات بین االتساق

 السیاقات  من الكثیر في. مرونة أكثر مجتمعات یبني المستدامة األزمات خالل اإلنصاف و الجودة یضمن  الذي التعلیم على الحفاظ و
 الفعالیة  ةناحی من لخسارات اإلنسانیة و التنمویة الفاعلة الجھات بین التنسیق نقص أدى أفریقیا، شمال و األوسط الشرق منطقة في
 . التعلیم قطاع في الدولیة المساعدة دیمومة و الكفاءة و

 عقوبات  و تشریعات فرض و اإلنسان حقوق بانتھاكات أفریقیا شمال و األوسط الشرق منطقة في الصراعات من الكثیر تتسم
 بمخاوفھم  أفریقیا شمال و األوسط قالشر بمنطقة المنفذون الشركاء و المانحون اتسم. البشریة الضحایا من العدید  وقوع و صارمة

 :التالیة

 حیاة تعرض و للخطر، اإلنسانیة المبادئ تعرض قد  اإلنسانیة و التنمویة المقاربات تراكب أن اإلنسانیون الفاعلون یرى ●
 .الخطر إلى اإلنساني القطاع في العاملین

 eccnetwork.net/resources/humanitarian-development-coherence-white-paper  29

 https://www.oecd.org/development/humanitarian-donors/docs/COHERENCE-OECD-Guideline.pdf  30

 https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ICVA_Nexus_briefing_paper%20%28Low%20Res%29.pdf  31

32 إن »السلسلة المتصلة التنمویة اإلنسانیة« ھي مفھوم محل نقاش  )و غالباً ما یتم استبدالھ اآلن بكلمة »رابطة ثالثیة«( والذي یشیر إلى حركة خطیة  

وتقدمیة من العمل اإلنساني )مدفوعةً باحتیاجات الناس أثناء األزمات اإلنسانیة( نحو التنمیة )التي تلبي احتیاجات الناس وكذلك تقویة  مؤسسات الدولة(. 
 https://reliefweb.int/report/world/humanitarian-development-nexus-works

33    إن «استمراریة التنمویة اإلنسانیة» عبارة عن مجموعة من التدخالت التي تقع في  ثالث   قطاعات (عملیات اإلغاثة الطارئة، وإعادة التأھیل 

  /https://www.acted.org/en/while-debates-around-the-nexus-continue-acted-moves-ahead  .والتنمیة)  في وقت واحد
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 بالتراكب  عالقتھم بسبب باألزمة، منخرطة جھة أو  سیاسیة سلطة  من» مقربون« أنھم اإلنسانیون الفاعلون اعتبار تم بحال ●
التي للعقوبات  انتھاكات أو المانح، تمویل في مشروطة قانونیة انتھاكات نیرتكبو فقد  التنمویة، و اإلنسانیة المقاربات بین

 .المانحة الجھات ھذه تبنتھا

قد  ما وھو السیاسیة، الجھة  أو  الحكومة تلك مع للعالقات" تطبیع" أنھ على التراكبیة للتدخالت العام التصور تفسیر یمكن ●
 .المؤسسات بسمعة اإلضرار أخطار على ینطوي الدولة تمویل أن على ینص رسمي سیاسي موقف مع یتعارض

 القرارات صانعي یكون قد . الوطنیین و  المحلیین السیاسیة القرارات صانعي مع وثیقة عالقة التعلیمي القطاع یتطلب الحال، بطبیعة
 الدراسي  المنھاج عن  المسؤولین و  المالكین أو الدولة، تلك في للمعلمین القانوني الموظف أو المدرسي، للبناء مالكین ھذه میةالتعلی

 ألنھ  الفاعلة، الجھات ھذه  تجاوز العملي وغیر المستحیل من یكون ما غالبًا. التدریس طرق  و التعلّمیة و التدریسیة المصادر و
 الفاعلة  الجھات من العدید  دفع تأثیر الدینامیكیة لھذه كان. المعتمد  الرسمي التعلیم إلى والوصول  لیمالتع خدمات تقدیم سیعیق

 في  الوطنیة أو المحلیة السلطات موازیة، وتقویض تعلیمیة خدمات توفیر وإنشاء الرسمي، غیر القطاع  في العمل نحو" اإلنسانیة"
 دیمومة و الكفاءة و الفعالیة ناحیة من لخسارات اإلنسانیة و التنمویة الفاعلة الجھات بین التنسیق نقص أدى. األحیان من كثیر

 المتأثرة  البیئات في الجودة عالي تعلیم لتوفیر األمثل المستوى دون التنسیق  أن  واسع نطاق  على بھ المعترف ومن الدولیة، المساعدة
 و  التنموي العملین بین باالتساق المتعلقة التحدیات و الفرص لىع الضوء تسلیط إلى الدراسة ھذه مؤلفو یھدف. األزمات أو بالنزاع

 .اإلنسانیة و التنمویة التدخالت بین التسلسل و التراكب لدعم العملیة المصادر لتقدیم باإلضافة التعلیم، قطاع في اإلنساني
 المانحین  بین بالتنسیق یتعلق فیما سیما ال اني،اإلنس و التنموي العملین بین االتساق على تركز التي األدبیات من  جیدة مجموعة تتوفر

 التنمویون  و اإلنسانیون الفاعلون فیھا یتواجد  التي البیئات في التعلیم أنشطة توجھ  التي 34العملیاتیة  والنھج والقدرات والمعاییر
 والتحدیات  المیدان، في اإلنساني و يالتنمو العملین بین االتساق تفعیل  كیفیة حول الھام التوثیق  من أقل قدر ھناك ذلك،  ومع. سویة

 . الواقع أرض على والمانحون المنفذون واجھھا التي والفرص

 و  التنموي العملین بین االتساق حول القرار صنع و التعلیم سیاسات تساعد  قد  التي المتوفرة األدوات قلة بسبب و ذلك،  على عالوة
 أشار : كمثال. 35لالتساق معینة مقاربات  فعالیة في تبحث التي الناشئة جریبیةالت األدلة  إضافة إلى الدراسة  ھذه  تسعى . اإلنساني

 في  التعلیمي للقطاع االستجابة في كبیرة فجوة تمثل تزال ال الیمن في المدارس تأھیل إعادة أن الیمن في) كلستر( التعلیمي التجّمع
 إعادة لدعم تتراكب أن  یمكن التي واإلنمائیة اإلنسانیة التدخالت تحدید في تساعد  قد عملیة أدوات المھمة ھذه عن ینتج قد.  36الیمن
 ھذه  استكشاف یشیر قد . المقبولة المخاطر و المانحین سیاسة ضمن أیًضا البقاء مع األخرى، القطاع وأولویات المدارس تأھیل

 الشبكات أو القدرات أو األصول أن إلى ھذا یشیر قد . مرونة أكثر تعلیمیة  أنظمة تخلق التي التدخالت یقلتنس السبل أفضل إلى األسئلة
 . اإلنسانیة التدخالت تطویر من الدعم من تستفید  قد  المجتمع مستوى على الموارد  أو

 للمساعدة  صلبة أسًسا تضع أن الحالیة نسانیةاإل البرامج و للمساعدات بھا یمكن التي الطرق على الضوء بإلقاء أیًضا الدراسة ھذه تعد 
 قبل  من األنظمة إثراء تم وكمبودیا، أفغانستان مثل المزمن، االستقرار عدم من عانت التي البلدان في . المستقبلیة التنمویة البرامج أو

 والتنسیق  االتساق یجعل أن نیمك . التنمویة بالمساعدات مدعومة حكومیة أنظمة النھایة في وأصبحت اإلنسانیة، الفاعلة الجھات
 العملین بین» األمثل« االتساق بشكل  المتعلقة بالمفاھیم انقسام ھناك یزال ال ذلك، رغم. واستدامة فاعلیة أكثر التعلیم أنظمة المبكر

. 201937 معا في شھریًا المعلمین لبعض صغیر حافز دفع في الیمن في الیونیسف بدأت المثال، سبیل على.  اإلنساني و التنموي
 قضیة  واعتبارھا تجاھلھا یتم ما غالبًا أنھ إال التعلیم، قطاع أزمات خالل  كبیًرا تحدیًا تمثل المعلمین رواتب مسألة أن من الرغم على

 بین ليالتا النقاش إلى أدى مما بالراتب، المقدم الحافز مقارنة یمكن ال الیمن، في. الرئیسیة الدولیة الفاعلة الجھات قبل  من" تنمویة"
 :والتنمویة اإلنسانیة الفاعلة الجھات

أن ھذه الخطوة ھي قفزة كبیرة نحو االتساق بین العملین التنموي و اإلنساني. و لكن، بقي الجھات الفاعلة اإلنسانیة  شعرت   ●
. وقد أدى  تمویل حوافز المعلمین خارج شبكات الرسمیة القائمة على تمویل المدارس (أي لیس عن طریق السلطات التعلیمیة)

https://www.eccnetwork.net/resources/humanitarian-development-coherence-white-paper, 34

 https://inee.org/collections/humanitarian-development-coherence :(INEE) تقریر الشبكة المشتركة لوكاالت التعلیم في حاالت الطوارئ

35 یتضمن مشروع الشركاء العالمي الممول من قبل »التعلیم ال ینتظر« )https://www.educationcluster.net/GlobalPartnersProject (ھدفاً یتعلق 

بزیادة قاعدة األدلة حول ھذا الموضوع.  نتیجةً لذلك، نشر معھد التنمیة الخارجیة سلسلة من التقاریر و دراسات الحالة حول التنسیق في التعلیم  في 
  /https://odi.org/en/about/our-work/coordinating-education-in-crises ( .األزمات
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بھا.  المانحة  الجھات  اھتمام  لعدم  أدى  مما  الدولیة،  الحكومیة  غیر  للمنظمات  العملیاتیة  التكالیف  ارتفاع  إلى   ذلك 
 

أن الحوافز أدت إلى تقویض مھنة التعلیم من خالل تقدیم الحوافز بدالً من دفع الرواتب (األمر الجھات الفاعلة التنمویة أشارت  ●
الذي اعتبره الكثیرون مسیّساً للغایة). وقد أدى ذلك إلى التوتر وعدم المساواة بین القوى العاملة التعلیمیة خاصة بین المعلمین 

 ین من مصادر التمویل التنموي. المستفیدین من تدفقات التمویل اإلنساني والمستفید

 أیًضا  المھم من. اإلنساني و التنموي العملین بین باالتساق المتعلقة المحتملة الصعوبات و الفوائد  على الضوء المثال  ھذا یسلط
 والشراكة » ینتظر ال التعلیم« مثل التعلیم، لقطاع الكبار المانحون: اإلنساني و التنموي العملین بین االتساق  أمام إضافي تحدٍ  مالحظة
 في  التعلیم« ومجموعات المحلیة التعلیم ومجموعات) الكلستر( التجّمعات مثل التنسیق مجموعات إلى باإلضافة للتعلیم، العالمیة
 الحادة  الطوارئ لحاالت لالستجابة العاجل أو السریع التمویل من التمویل، أنواع من متنوعة مجموعة یقدمون ،»الطوارئ حاالت

 العملین بین االتساق المتحدة واألمم المانحون یراعي كیف لكن. السنوات متعددة البرامج تنفیذ  أو تطویر تمویل صنادیق إلى ئةالناش
 الخاصة  التمویالت في التراكب و  بالتسلسل القیام لھم یمكن وكیف السنوات، متعدد  المرونة برنامج تصمیم في اإلنساني و  التنموي
  التعلیم؟ طاعق صالح لضمان بالتعلیم
 الدراسة  أھداف

 في  التعلیمیة الفاعلة الجھات من عدد  تجربة عن تقریر  تقدیم  و الحالیة، المعرفیة الفجوات  من بعض لملئ محاولة ھي الدراسة ھذه
ً  الموجودة البیانات فحص و اإلنساني،  و التنموي المجالین  اتأدو تطویر بھدف المعلومات تقدیم و عملیة دروس لتطویر سابقا
 :المھمة لھذه المحتملة النتائج تتضمن قد . التعلیمي للقطاع المنفعة تقدیم لھا یمكن التي اإلنساني و التنموي العملین بین لالتساق

من    زیادة التأثیر االستراتیجي للوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة بعد القیادة الفكریة و التكلیف الوقتي لھذه المھمة، حیث یقوم العدید ●
 لجھات الفاعلة في المنطقة بإعادة تقییم مواقفھم السیاسیة والتحرك لتطویر استراتیجیات التعافي المبكر. ا

تقویة تصمیم البرامج المعنیة باالتساق بین العملین التنموي و اإلنساني و المرونة و التعافي المبكر الخاصة بالوكالة األمریكیة  ●
 ط و شمال أفریقیا. للتنمیة الدولیة في منطقة الشرق األوس

التنموي و اإلنساني  ● لتطبیق مجموعة األدوات العملیة حول االتساق بین العملین  إثراء السیاسات و عملیة اتخاذ القرار نتیجةً 
 الخاصة بالتعلیم.  

 الدولیة  للتنمیة األمریكیة الوكالة بعثات و لمكاتب یمكن التي األدوات و التحلیل و األدلة و البیانات جمع ھي الدراسة أھداف
 : التالیة الطرق في دامھااستخ

 قطاع  أھداف لتحقیق التنمویة  المساعدة و اإلنسانیة اإلغاثة تنسیق و تراكب و بتسلسل القیام كیفیة  عن المعلومات تقدیم .1
 . التعلیم

 .التعلیم قطاع في التنمویة المساعدة و اإلنسانیة اإلغاثة منظمات بین االتساق تعیق أو تخول التي للعوامل أفضل فھم .2
 و اإلنسانیة الفاعلة الجھات بین الفعالیة و االتساق لزیادة ذلك و معینة أدوات و إجراءات اختبار و تحسین و طویرت .3

 .التعلیم قطاع في التنمویة
 في الشأن  أصحاب تساعد التي العملیة  األدوات  و المعرفة تقدیم و  أعاله المذكورة األھداف لتحقیق التالیة الدراسة أسئلة  تھدف

 متعددة  الدولیة المساعدة ببرامج المتعلق التنسیق و التصمیم و التوقیت و التراكب حول القرار باتخاذ  المعنیین و التعلیمي القطاع
 :  المستدامة الصراعات و األزمات سیاقات في النماذج

ً  المتوفرة األخرى المصادر و األدوات و األدلة ھي ما .1  المعلومات تقدیم أو  مساعدة لھا یمكن التي و القرار لصنع حالیا
 أفریقیا؟ شمال و األوسط الشرق منطقة في التنمویة المساعدة و اإلنسانیة اإلغاثة في الفاعلین بین لالتساق

ً ( المخولة العوامل ھي ما .2  في  الفاعلین بین االتساق لزیادة) المؤسساتیة السیاسات و اإلجراءات و  التمویل نماذج ضمنا
 الماضیة؟ األزمات من المستفادة الدروس و التحدیات ھي ما  التعلیم؟ قطاع في التنمویة ةالمساعد  و اإلنسانیة اإلغاثة

 لألطفال  للتعلیم الجماعیة النتائج تحقق التي  التعلیمیة التدخالت تراكب و  تسلسل و لتخطیط فعالیة األكثر الطریقة ھي ما .3
    أفریقیا؟ شمال و األوسط الشرق منطقة  في األزمات من المتأثرین

 ینصح  التي التمویل نماذج و المؤسساتیة السیاسات و  اإلجراءات و المنقّحة أو الجدیدة القرار صناعة أدوات ھي ما .4
 للتنمیة األمریكیة بالوكالة الخاص التعلیم و الشباب فئة و  الصراعات و األزمات و البعثات طاقم قبل من باستخدامھا
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 و  األوسط الشرق منطقة في التعلیم قطاع في التنمویة المساعدة و اإلنسانیة اإلغاثة بین االتساق لدعم) USAID( الدولیة
 أفریقیا؟  شمال

 الدراسة منھجیة

 شھر غضون في ومفصل كامل دراسة تصمیم  تقریر إصدار سیتم. المستخدم للنھج العریضة الخطوط ھي أدناه الموصوفة المنھجیة
 :مراحل أربع على بالدراسة القیام سیتم. ھذه الدراسة نطاق على الموافقة بعد  واحد 

 حالة لتحدید  واألرشیف لألدبیات شاملة مراجعة إجراء و  األول البحث سؤال بمناقشة الفریق سیقوم: األولى المرحلة ●
 . أفریقیا وشمال األوسط الشرق منطقة وفي عام بشكل اإلنساني و التنموي العملین بین االتساق حول المعرفة

 الصلة ذوي التنموي و اإلنساني العمل مؤسسات موظفي  ومقابلة لتحدید  الدراسة فریق سیسعى: الثانیة المرحلة ●
 البیانات جمع وبالتالي المستفادة، والدروس السابقة األزمات في تجربتھم بشأن التعلیم قطاع في الحكومیین والمسؤولین 

 . الثاني البحث لسؤال

 الصلة  ذات الثالثة السیاقات من لكل" التحول نقطة" ألحداث مقصود  د بتحدی الدراسة فریق سیقوم: الثالثة لمرحلةا ●
 لبنان،( أفریقیا وشمال األوسط  الشرق منطقة  في الدولیة للتنمیة األمریكیة بالوكالة الخاص التعلیم بملف االستراتیجیة

 العملین بین االتساق تأثیر ھملف األزمات أحداث إعادة و بالتفكیر معنیة بمقابالت الدراسة فریق سیقوم). الیمن سوریا،
 للتحقق  مختارین  ومسؤولین موظفین مع عمل ورشة أیًضا الثالثة المرحلة ستشمل. التعلیم قطاع في اإلنساني و التنموي

 تعیق أو  تسھل التي والمبادئ األعمال وتوجھ المؤسساتیة والمعاییر) التنسیق  عدم أو( والتنسیق القرار صنع كیفیة من
ً  األساسیة المعوقات تحدید  سیتم. ھذه» التحول نقاط« خالل المؤسسات بین حدثت التي التدخالت اكبتر و  االتساق . أیضا

 . البحث من الثالث السؤال لمعالجة أیضاً، الثالثة المرحلة في عملیة أدوات مجموعة اختبار و تطویر سیتم

 السیاسات  لصانعي وتدریب تقریر  ذلك في  بما رالنش مواد من مجموعة بتطویر الدراسة فریق سیقوم: الرابعة المرحلة ●
 .الرابع البحث سؤال لنتائج وعرض

 ):األول البحثي السؤال( األرشیفیة و األدبیة المراجعة: األولى المرحلة

 التعلیم  شبكة و) INEE( الطوارئ حاالت في التعلیم لوكاالت المشتركة الشبكة من الموضوع ھذا حول األدبیات مراجعات ألن نظًرا
 لألدبیات  شاملة مراجعة الدراسة فریق سیجري األولى، المرحلة في مؤخًرا إجراؤھا تم ) قد ECCN( والصراعات األزمات في

 وجھ  على أفریقیا وشمال  األوسط  الشرق  منطقة في اإلنساني و التنموي العملین  بین االتساق  حول المعرفة حالة  لتحدید  واألرشیف
 السیاسات ذلك في بما اإلنساني، و التنموي العملین بین باالتساق المتعلقة اإلعاقة و التمكین واملع على والتركیز التحدید،

 والتقییمات التقاریر إلى باإلضافة للعامة المتاحة األدبیات على المكتبیة المراجعة ستركز. التمویل ونماذج  المؤسساتیة والممارسات
 أفریقیا  وشمال األوسط الشرق منطقة  في والسابقة الحالیة األزمات في عدة المشاركةوالمسا اإلغاثة مجال في الفاعلة الجھات من

 في ( مختلفة" تحول نقاط" ثالث تقدیم  أجل من المنطقة في األزمات من عددًا أیًضا المراجعة ستدرس أخیًرا،. التعافي وعملیات
 الدراسة  تصمیم و عمل خطة  إعداد  سیتم. الثانیة المرحلة في محیطة استرجاعیة حالة كدراسات الستخدامھا) وسوریا ولبنان الیمن

 الخاصة  العمل لورشة أعمال جدول وضع و تطویر إلى باإلضافة أدناه، الثانیة للمرحلة العینات وأخذ  البیانات جمع طرق لتفصیل
 .الثالثة المرحلة في الموضحة المصادقة و بالنشر

 الدراسة  تصمیم تقریر و عمل خطة :التسلیمات

 ):الثالث و الثاني البحث سؤالي( منّظمة شبھ مقابالت: الثانیة مرحلةال

 المنظمات  وموظفي األطراف متعددي و ثنائیي والمانحین المانحین تنسیق عمل طاقم مع المقابالت ستُجرى الثانیة، المرحلة في
 المرتبطین  اآلخرین المصلحة وأصحاب المجتمع وقادة المحلیین التعلیم ومسؤولي التعلیم وزارة و المنفذین والشركاء الحكومیة غیر

 القرار  صنع أدوات حول والبیانات المعلومات جمع  أجل من األولى المرحلة في المختارة و المحیطة الثالث الحالة  بدراسات
 من  المعلومات جمع أیًضا سیتم. التعلیم لقطاع والمساعدة باإلغاثة المتعلقة و المتوفرة المالیة والنماذج المؤسساتیة واإلجراءات

 ممثلو بھا أسس التي الطریقة دراسة) ب معینة، ألزمة واالستجابات األحداث بناء إعادة) أ أجل من  مقابلتھم  تمت الذین األشخاص
 حدیدلت األحداث في نقدي بشكل التفكیر ) ج األزمة، وبعد وأثناء قبل لالتساق وإدارتھم لالتساق  التنمویة المساعدة  و اإلنسانیة اإلغاثة

 . كفاءة أو فعالیة أكثر بشكل  باألشیاء القیام یمكن كان كیف واستكشاف األساسیة التحدیات

 لجمھور  النھائي للعرض السابق ( الثانیة و األولى المرحلة من األولیة االستنتاجات و  النتائج: لموجز تقدیمي عرض :التسلیمات
 ).الثالثة المرحلة في أوسع
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 )الرابع البحثي السؤال( النشر و المصادقة: الثالثة المرحلة

 الثانیة و األولى المرحلتین لنتائج تقدیمي عرض: جزأین من تتكون للمصادقة عمل بورشة الدراسة فریق سیقوم الثالثة، المرحلة في
 من ومصادقة بمراجعة  متبوًعا) الدولیة للتنمیة األمریكیة للوكالة التابع األوسط الشرق مكتب قبل من مرة ألول مراجعتھ تمت(

. االتساق من المزید تدعم التي التمویل ونماذج المؤسساتیة  والممارسات السیاسات و القرار صنع ألدوات بھا الموصى المراجعات
 الحكومیة  غیر والمنظمات األطراف والمتعددة الثنائیة المانحة الجھات من المدعوین الحالیین الموظفین العمل ورشة  ستشمل

 األوسط الشرق منطقة  من اآلخرین المصلحة وأصحاب المجتمع وقادة المحلیین التعلیم ومسؤولي التعلیم ووزارة المنفذین والشركاء
 . التعلیم قطاع في الطوارئ لحاالت االستجابة في المنخرطین أفریقیا وشمال

ً  الثالثة  المرحلة في األدوات مجموعة و التقریر إنتاج سیتم كما ً  التقریر سیقدم. أیضا  التوصیات و االستنتاجات و النتائج عن  ملخصا
ً  سیكون و  اإلقلیمیة المكاتب ھم األدوات لھذه  الرئیسي المستھدف الجمھور. القرار صنع حول العملیة األدوات من لمجموعة مرافقا
 قد . مزمنة أزمات من تعاني التي الدول  في للبعثات باإلضافة الدولیة للتنمیة األمریكیة بالوكالة الخاص  األوسط الشرق  مكتب و

 .المانحین من غیرھم و ینتظر ال التعلیم و للتعلیم العالمیة الشراكة الشأن أصحاب یتضمن

  :التسلیمات

 المصادقة  عمل ورشة و للنتائج تقدیمي عرض

 .اإلنساني و التنموي العملین بین االتساق أدوات مجموعة و نھائي تقریر

 النشر: الرابعة المرحلة

 واالستنتاجات  النتائج وتقدیم الدراسة، أسئلة  على لإلجابة نھائي وتقریر مسودة إنتاج إلى الدراسة  فریق سیسعى عة،الراب المرحلة في
 ذلك،  إلى باإلضافة. المصادقة عمل  وورشة المحیطة االسترجاعیة الحالة ودراسات والمقابالت المكتبیة المراجعة من والتوصیات

 للتنمیة  األمریكیة  بالوكالة الخاص األوسط الشرق مكتب طلب على بناءً  النشر ألنشطة فیةإضا مواد  بإعداد  الدراسة فریق سیقوم
 .تدریب أو ما لسیاسة أدوات مجموعة/موجز أو اإلنترنت عبر لندوة المواد ھذه تكون أن  یمكن. الدولیة

 النھائي التقریر و المسودة :التسلیمات

 طلبھا  یتم قد  للنشر أخرى مواد 

 سةالدرا فریق  ھیكل

 البرنامج مدیرة من یتألف إمباكت سوشال لشركة الرئیسي المقر من فریق قبل من أدناه المقترح  الدراسة فریق ھیكل دعم سیتم
)PM (من  المشروع مدیرة ستدعم التي المشروع مساعدة و العمل، بنطاق التزامھ من والتأكد  العام النشاط إدارة عن مسؤولة  ھي و 

 .وتسلیماتھا الدراسة وجودة العام التنفیذ  عن المسؤول  المشروع لمرشد  باإلضافة والدفع، والتقاریر د والعقو  اللوجستیة الناحیة

 تقییمات  و دراسات أو /و الدولیة للتنمیة األمریكیة الوكالة حول الباحثین من فریق إدارة  في خبرة الفریق قائدة ستمتلك :الفریق  قائدة
لألعمال تقییمات األزمات، و الصراعات في التعلیم  سیاقات في والنوعیة الكمیة البحث وأسالیب التنمویة، أو اإلنسانیة فعلیة 

 إدارة  عن  مسؤولة  الفریق قائدة ستكون. أفریقیا وشمال األوسط الشرق بلدان في الرائدة البحوث في خبرة و والنزاعات، األزمات
 لقائدة  یكون أن یجب. لھا المحددة المواعید  وفق و الجودة عالیة تسلیمات  إنتاج و الدراسة تنفیذ  و تصمیم  قیادة و  الدراسة فریق

 .العملیة و المفیدة لألدوات المنتج البحث في مثبتة خبرة الفریق
ً  و  اإلنساني و التنموي العملین بین االتساق في خبرة األول التقني األخصائي سیمتلك   األول التقني األخصائي     لھذا  جیداً  فھما

ً  األول التقني األخصائي سیقدم.   عالمي منظور من اإلطار  والمھام  الدراسة تصمیم و عمل خطة و األدبیات لمراجعة كبیراً  دعما
 . العمل  ورش قیادة في والمشاركة البیانات جمع على لإلشراف المخصصة یةالمتبق

 اتساق  في خبرة اإلنساني و التنموي العملین بین االتساق أخصائي سیمتلك :اإلنساني و التنموي العملین بین االتساق  أخصائي
 مع اإلنسانیة الطوارئ حاالت  تقییم أو إدارة يف وخبرة أفریقیا،  وشمال األوسط الشرق منطقة في خاصةّ  اإلنساني و  التنموي العمل

ً  و والتنمویة، اإلنسانیة الفاعلة  والجھات المانحة الجھات  سیكون. النزاع حاالت في والدولیة الحكومیة المؤسسات حول جیداً  فھما
 تحلیل و البیانات جمع واتأد و التصمیم تقریر التقنیة المشاركة عن مسؤوالً  اإلنساني و التنموي العملین بین االتساق أخصائي
 .النشر و التقاریر كتابة و التحلیل و البیانات جمع في للمشاركة باإلضافة التقاریر، و التحدیثات و البیانات
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 و  اإلنسانیة اإلغاثة و التعلیمي القطاع في الفاعلة الجھات مقابلة في خبرة األول البحث أخصائي سیمتلكاألول:   البحث أخصائي  
 المساھمات عن مسؤوالً  األخصائي ھذا سیكون). كتابة  و قراءة( العربیة باللغة التامة لمعرفتھ إضافة الحكومیة القطاعات و المانحین

 و  النصوص،  و للوثائق األولیة للترجمة إضافة المكتوبة، التسلیمات و المصادقة عمل ورشة و تحلیلھا و البیانات جمع في التقنیة
 .  النوعیة البیانات تحلیل و البیانات جمع في المشاركة

 التوضیحیة العمل خطة و التسلیمات

 األولى المرحلة
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 : الملفات الشخصیة لفریق الدراسة 3الملحق 
 مجال في تقنیة خصائیةأ و المحدودة  لالستشارات سوفوس شركة مؤسسة ھي ھاول جین ھولي :الفریق قائدة - ھاول جین ھولي
ً  عملت. التعلیم  الخاصة  المانحین عمل مجموعة كرئیسة و بسوریا، الخاص البریطانیة المتحدة المملكة مكتب في التعلیم كرئیسة سابقا

 العملین بین االتساق مراعاة مع تصمیمھ تم سوریا في إسترلیني جنیھ  ملیون 150 بقیمة تعلیمیًا ملفًا قادت كما سوریا، في بالتعلیم
 البریطاني التنمیة و والكومنولث الخارجیة مكتب مع العمل في الخبرة من عام 15 من أكثر جین ھولي تمتلك. اإلنساني و التنموي

 سجل  لھا و دولة 30 من أكثر في ھاول جین ھولي عملت. الدولیة الطفل إنقاذ  منظمة و غیتس مالیندا و بیل مؤسسة و باالدیوم و
 . التعلیم أنظمة لتحسین الحكومات مع والعمل الطالب، تعلم نتائج وتحسین فعالة، تعلیمیة حاثأب  تقدیم في حافل

 في  التعلیم في خبرتھ بین مارك یجمع بالحرب، متأثرة دولة  22 من أكثر في لعملھ نظراً  :األول التقني األخصائي  - سومرز مارك
 .البرامجیة و المؤسساتیة االستجابات حول جدیدة  رؤى عن للكشف الموثوقة المنھجیات و) EiE( الطوارئ حاالت

 ومكافحة  األمن السالم، بناء والصراع، الشباب ،)EiE( الطوارئ حاالت في التعلیم مجاالت في دولیًا بھ معترف أخصائيّ  مارك 
 في  سابق عضو مارك   .األمریكیة المتحدة بالوالیات الخاصة الخارجیة وزارة في أول  مسؤول و كمستشار عمل. العنیف التطرف
 و  ویلسون، مركز في زمیًال  وكان واألمن، والسالم الشباب حول التقدم لدراسة المتحدة لألمم التابعة االستشاریة الخبراء مجموعة

 للدراسات مشارك أبحاث كأستاذ  عدیدة  لسنوات بالتدریس قام. بیالجیو ومركز األمریكیة المتحدة بالوالیات الخاص السالم معھد 
 و ) EiE( الطوارئ حاالت في التعلیم مواضیع تناقش التسعة المؤلفة كتبھ من ثالثة). تافتس جامعة( فلیتشر مدرسة في نسانیةاإل

: الصغار المقاتلون نحن: بعنوان القادم كتابھ. كتبھ عن جوائز أربع على حصل. اإلنساني القطاع في التنسیق الرابع كتابھ یناقش
  ) 2023 جورجیا، جامعة مطبعة( سیرالیون في الحرب و باإلرھا و الشعبیة الثقافة

 سنین 7 من أكثر لدیھ و) بع المحلياإضفاء الط – لوكاالیزیشن( األقلمة في خبیر ھو عزي أبي :األول البحث أخصائي - عزي أبي
 من  غیرھا و بسوریا لخاصة ا االستجابة في العاملة الحكومیة غیر المنظمات و الدولیة التنمیة شركات مع العمل في الخبرة  من

 مختلف في الكبیرة البرامج من العدید  في شارك. البلقان دول و  أفریقیا شمال و  األوسط الشرق منطقة في لالجئین االستجابات
ً  اإلغاثة و التنمیة مجاالت  و  األسنان تقانة في شھادة یحمل. الشمولیة و الجندر و الحوكمة و الطفل صون و التعلیم جودة ضمنا

 في  األزمة اندالع قبل الصحي القطاع في سنوات 5 من ألكثر عمل  و  دمشق، بجامعة األسنان طب  كلیة من السنیة لتعویضاتا
  . سوریا

 

 



 

 USAID.GOV  االتساق و الصراع

 الموافقة المستنیرة للمقابلة  : استمارة4الملحق 
 ً ً  أنا و ________.  اسمي. مرحبا  بتكلیف ) USAID( الدولیة للتنمیة ةاألمریكی الوكالة قامت. إمباكت سوشال شركة مع مستشار حالیا
 تحدیداً  المعني القطاع. األوسط الشرق في التنموي و اإلنساني العمل بین االتساق موضوع حول ببحث للقیام إمباكت سوشال شركة

 لمعرفة  دول ثالثة في الرئیسیة األحداث مراجعة: التالي الموضوع حول شاملة نظرة على الدراسة ھذه ستركز. التعلیم قطاع ھو
 العمل  بین االتساق انطباق كیفیة و نظرة لمعرفة و األحداث، ھذه بعد  أم قبل موجوداً  التنموي و اإلنساني العمل بین االتساق كان إن

 لتحضیر سنجمعھا التي المعلومات استخدام سیتم. التعلیمیة الھیئات و المنفذین و الممارسین و المانحین أدوار في التنموي و اإلنساني
 األدوات مجموعة تحضیر على ستساعد  كما لبنان، و سوریا و الیمن في التنموي و اإلنساني العمل بین االتساق عن حالة اساتدر

 .للعامة متاحة ستكون التي و التنموي و اإلنساني العمل بین باالتساق الخاصة

ً  المقابلة، في الحساسة المواضیع بعض بمناقشة سنقوم  و الحوثیون المتمردون و داعش مثل( المحظورة الجھات و الحرب ضمنا
ً ( المؤسساتیة و السیاسیة االستجابات و السیاسات و) هللا حزب  لحظة،  أي في االرتیاح بعدم  شعرت بحال). منھا الحكومیة ضمنا
 . برفاھك نھتم فنحن.    التالي السؤال إلى تقالاالن طلب أو المقابلة وقف یمكنك

  الحساسة؟ المواضیع مناقشة على توافق ھل 

 ☐ الحساسة المواضیع لمناقشة قبولك بحال المربع ھذا  بتحدید  قم. 1
 بعنایة  المشاركین اختیار تم . زوم تطبیق أو تیمز  مایكروسوفت  تطبیق خالل من ستنعقد  التي و الدراسة في للمشاركة دعوتك أرید 

 الشرق  منطقة في  التنموي و اإلنساني العمل بین االتساق موضوع عن معینة نظرة لدیھم أو أساسیة بأدوار قاموا أشخاص كونھم
 أو  التقاریر تتضمن لن .  الدراسة ھذه في مشارك 60-50 یقارب ما ضمن ستكون للمشاركة، قبولك بحال. أفریقیا شمال  و األوسط
 قد لكن و الحالة، دراسة في األسماء طریق عن المشاركین تعریف یتم لن.  المشاركین عن شخصیة اتمعلوم أي الحالة دراسات

. مثالً » لبنان/سوریا/الیمن في العاملین من« إضافة و السیاق بحسب» المانحة الجھة عن ممثل« أو» منفذین« كـ عنھم التعریف یتم
 منصبك /وظیفتك باستخدام لتعریفك قبولك عدم بحال.  المجیب الشخص یةھو تصریح دون  السیاق تقدیم من البحث لفریق یسمح مما

 . الحالة دراسات في» المقابلة في المشارك الشخص« مصطلح  باستخدام سنقوم و إخبارنا، منك یرجى لحساسیتھا، نظراً 

 .شفھي بشكل اختیاراتك تحدید  منك یرجى

 )فقط واحد  مربع تحدید  المشاركین على یجب(

 ☐ منصبك/وظیفتك طریق عن لتعریفك قبولك بحال المربع ھذا  بتحدید  قم. 2

 ☐» المقابلة في المشارك الشخص« بمصطلح لتعریفك قبولك بحال المربع ھذا  بتحدید  قم. 3
 من المقابلة خالل المسجل الصوت حفظ سیتم . المعلومات دقة لضمان المقابلة تسجیل و المالحظات بأخذ  سنقوم  لألمر، موافقتك مع
 محمي ملف في حفظھ سیتم و). USAID أو إمباكت سوشال( العمیل مع مشاركتھ تتم لن و فقط، المرجعیة بھدف المقابلة سرمی قبل

ً  المعلومات جمیع حفظ سیتم . البرنامج انتھاء عند  حذفھ سیتم و سر، بكلمة  لحمایة  العامة الالئحة و األمریكیة االتحادیة لألنظمة وفقا
 ). المتحدة المملكة أو األوروبي االتحاد  دول في موجودان المقابلة في المشارك أو المیسر كان حالب( انطباقھا عند  البیانات

 :المقابلة لتسجیل موافقتك تأكید  یرجى

 ☐ المقابلة لتسجیل قبولك بحال المربع ھذا  بتحدید  قم. 4
 التوقف  أردت و بالمقابلة بدأت بحال. المشاركة علیك یفرض التزام أي یوجد  ال و كامل، بشكل طوعیة المقابلة ھذه في مشاركتك

 60 لمدة المقابلة تدوم أن یتوقع. فوراً  بذلك القیام یمكنك األسئلة، من أي عن اإلجابة ترید  ال بحال أو كان، سبب ألي و لحظة أي في
: اإلیمیل  طریق عن________  مع التواصل یمكنك المقابلة، في كمشارك حقوقك حول شكوك أو أسئلة أي لدیك كانت بحال.  دقیقة

 عن إمباكت سوشال في المؤسساتیة المراجعة مجلس مع التواصل یمكنك كما: ________________ .    الھاتف أو_____________ 
 . معك االستمارة ھذه عن نسخة ترك سیتم___. :___________الھاتف أو : ____________ اإلیمیل طریق

  الدراسة؟ ھذه في المشاركة على توافق ھل

 ☐ الدراسة ھذه في للمشاركة قبولك بحال المربع ھذا  بتحدید  قم. 5
 التاریخ: _________________                      : ________________      التوقیع
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 : استبیان المقابلة5الملحق 
 )بلد  تحدید  دون( امةع أسئلة

 .األولویة لھا باألحمر المعلمة ملحوظة: األسئلة

  :المقدمة

 قطاع و التنموي و اإلنساني العمل بین االتساق حول األسئلة بعض بطرح سأقوم. لمقابلتي الوقت تخصیص على لك شكراً  ●
 . التعلیم

 .  المعین البلد  في مويالتن  و اإلنساني العمل بین االتساق و التعلیم حول بالنقاش سنقوم ثم ●

 .  التعلیم لقطاع التنموي العمل مقاربات و للتعلیم اإلنساني العمل مقاربات عن مفھومك عن إخباري یرجى أوالً، !لنبدأ )1

   بینھما؟ فرق ھناك ھل ●

o الفرق توضیح یرجى  نعم، بحال  . 

o للتعلیم؟ مختلفان اسمان استخدام یتم لماذا فرق، وجود  عدم بحال ال، بحال   

 .  التنموي و اإلنساني العمل بین االتساق موضوع إلى سننظر الدراسة،  ھذه في )2

ً  نشارك أن قبل ●  مجال  في التنموي و اإلنساني العمل بین االتساق عن مفھومك ھو ما االتساق، لھذا تعریفا
 التعلیم؟ 

 : أجزاء ألربعة یقسم التنمیة و االقتصادي التعاون منظمة بحسب التنموي و اإلنساني العمل بین تساقاال تعریف )3

o نفس من منفصلین كجزئین - التعلیم قطاع في التنموي و اإلنساني العمل نزاھة حمایة: األول 
 .  التعلیمیة الجھود

o في  و التعلیم مجال في التنموي و اإلنساني بالعمل القیام الفكرة ھذه تتضمن - التراكب: الثاني 
 . واحد ) الكعكة( كیك قالب كطبقات - الوقت نفس

o نفس  في  التعلیم مجال في التنموي و اإلنساني بالعمل القیام الفكرة ھذه تتضمن - الموقع: الثالث 
 . الوقت نفس و المكان

o في  التنموي و إلنسانيا بالعمل القیام الفكرة ھذه تتضمن  -) الجماعیة( المشتركة النتائج: الرابع 
 .  العمل ھذه نتائج و مخرجات نفس سیتشاركان الوقت، نفس و المكان نفس في التعلیم مجال

 و  اإلنساني العمل بین االتساق على نحصل األربعة، األجزاء ھذه تجتمع عندما: كالتالي ھي ككل الفكرة ●
 .  التعلیم مجال في التنموي

o 3 األمر؟ بھذا رأیك ما. أ  

o 3 التنموي؟ و اإلنساني العمل بین االتساق عن مفھومك ھذا كان ھل. ب   

o 3 ضروري؟ أمر التنموي و اإلنساني العمل بین االتساق ھل برأیك،. ج   

o 3  بقاء  و التنموي و اإلنساني العمل بین االتساق غیاب بحال ستحدث التي التحدیات ھي ما. د 
   ھو؟ ماك  الراھن الوضع 

   التعلیم؟ قطاع في التنمویة و اإلنسانیة المنظمات عمل تراكب عن رأیك ھو ما )4

 ؟»التراكب« ھذا مثل حدوث أماكن عن أمثلة تقدیم یمكنك ھلالتحفیز:  ●
   فعلھ؟ المانحین على یجب ماذا معاً، یعمال أن اإلنساني العمل و التنموي العمل من أردت بحال )5

   فعلھ؟ المنفذین و الممارسین على یجب ماذا ●
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 مجموعات التمویل،: مثل أمثلة ذكر یمكنك السؤال، ھذا عن اإلجابة المشاركین على صعب بحال: تحفیز ●
 اإلنساني العمل مجموعات المنفذین، و  الممارسین المانحین، قیم المانحین، قرارات المانحین، توقعات التنسیق،

 .الخ...تاستراتیجیا التنمیة، و

   التعلیم؟ مجال في التنموي و اإلنساني العمل بین االتساق مقاربة نجاح أمام التحدیات أكبر ھي ما ●

 عبارة  األدوات تكون قد . أفضل بشكل لیعمل أدوات طریق عن التعلیم مجال في االتساق مساعدة یمكن أنھ  البعض یعتقد  )6
 .  أخرى حزم أو سیاسات أو تحقق قائمة أو دلیل عن

   أفضل؟ بشكل العمل على التعلیم مجال في االتساق مساعدة لألدوات یمكن أنھ توافق ھل ●

    مساعدة؟ األكثر األدوات ھي ما نعم، بحال ●

   تساعد؟ لن األدوات أن تعتقد  لماذا ال، بحال ●

 الحدث  قبل: المحدد  البلد  سیاق

  :المقدمة

 :  مختلفة دول ثالث في التعلیم مجال في التنموي و اإلنساني العمل بین االتساق إلى سننظر الدراسة،  ھذه في ●

o 2017 األول تشرین - حزیران( سوریا في الرقة معركة( 

o 2019 األول تشرین 17( لبنان مظاھرات ( 

o االئتالف  دخول و الحوثیین المتمردین قبل من 2015 عام مطلع في الرئاسي القصر على االستیالء 
 . الیمن في الحرب في السعودیة بقیادة

 .األحداث ھذه  بعد  ثم) البلد ( في األحداث ھذه قبل التعلیمي الوضع  عن األسئلة بعض علیك سأطرح ●

 ). الحدث( قبل) البلد ( في التعلیمي بالقطاع التفكیر منك سأطلب )7

  لك؟ تخطر التي و أھمیة األكثر األمور ھي ما لي؟ وصفھ یمكنك ھل ●
  تنمویة؟ أم إنسانیة بحالة یمر كان األحداث، قبل التعلیم،  قطاع تعتبر ھلالتحفیز:  ●

o االثنین؟ بین» اتساق« ھناك  كان ھل أو 

  التعلیم؟ لقطاع األساسیة األولویات كانت ماالتحفیز:  ●
o األولویات؟  ھذه دعم تم ھل 

  منھا؟ یستفیدوا لم الذین ھم  من و األولویات؟ ھذه من استفادوا الذین الشباب فئة و األطفال ھم منالتحفیز:  ●
   بینھا؟ فیما تنسق لم التي و التعلیمي القطاع في فاعلة جھات ھناك كانت ھل ،)الحدث( قبل )8

 :  التوضیح یرجى  نعم، بحال ●

o ،اآلخرین؟ مع بالتنسیق یقوموا لم لماذا برأیك   

   البعض؟ بعضھا مع عملت التعلیم قطاع في الفاعلة الجھات جمیع أن تعتقد  لماذا ال، بحال ●

 الحدث بعد : المحدد  البلد  سیاق

  :المقدمة

 ).  الحدث( بعد ) البلد ( في التعلیمیة الحالة عن اآلن سنتحدث ●

 ).الحدث( بعد ) البلد ( في التعلیمي بالقطاع التفكیر منك سأطلب )9

 لك؟ تخطر التي و أھمیة األكثر األمور ھي ما لي؟ وصفھ یمكنك ھل  ●
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  تنمویة؟ أم إنسانیة بحالة یمر كان األحداث، بعد  التعلیم،  قطاع تعتبر ھلالتحفیز:  ●
o االثنین؟ بین» اتساق« ھناك  كان ھل أو 

  التعلیم؟ لقطاع األساسیة األولویات كانت ماالتحفیز:  ●
o األولویات؟  ھذه دعم تم ھل 

  منھا؟ یستفیدوا لم الذین ھم  من و األولویات؟ ھذه من استفادوا الذین الشباب فئة و األطفال ھم منالتحفیز:  ●
   بینھا؟ فیما تنسق لم التي و التعلیمي القطاع في فاعلة جھات ھناك كانت ھل ،)الحدث( بعد  )10

 :  التوضیح یرجى  نعم، بحال ●

o ،اآلخرین؟ مع بالتنسیق یقوموا لم لماذا برأیك   

   البعض؟ بعضھا مع عملت التعلیم قطاع في الفاعلة الجھات جمیع أن تعتقد  لماذا ال، بحال ●

 القطاع  یؤذي أم یفید  أن لھ كان الحدث بعد التنموي و اإلنساني العمل بین االتساق أن تعتقد  ھل  الحالة، ھذه  مراجعة عند  )11
 التعلیمي؟

   التعلیمي؟ القطاع لتحسین یؤدي التنموي و اإلنساني العمل بین االتساق أن تعتقد  ھل الحالة، ھذه  راجعةم عند  ●

o التوضیح یرجى  . 

 التعلیم؟ قطاع في التنموي و اإلنساني العمل بین االتساق بموضوع المعني الدراسة لفریق نصائحك ھي ما )12

 

  



 

 USAID.GOV  االتساق و الصراع

 : المخاطر و االستجابات للحد منھا6الملحق 
 الدراسة  ھذه في منھا للحد االستجابات و المخاطر: 3 الجدول

  منھ للحد االستجابة  الخطر وصف  الخطر

. البشر من أفراد  مع  بحث الدراسة ھذه تتضمن  الحساسة المواد
 یكون قد الحساسة، الدراسة ھذه لطبیعة نظراً 
 من الحد إجراءات غیاب بحال خطر  ھناك

 استھداف یمكن مثالً،. المطلوبة الخطر 
 التي اآلراء بسبب الدراسة في المشاركین

ً ( عنھا یعبرون  الجماعات من  مواقفھم  ضمنا
 اجراءات غیاب/اجراءات أو المحظورة

  ).الحكومة

  تم إعالم جمیع المشاركین عن نطاق ھذه الدراسة. ●
لم یتم تسجیل أسماء المشاركین أو معلومات التواصل معھم  ●

في أدوات جمع البیانات. بل تم استخدام رموز رقمیة خاصة 
 لكل منھم. 

الدراسة (أو في  ● المشاركین في ھذه  تتم مشاركة أسماء  لن 
مجموعات أدوات االتساق بین العملین التنموي و اإلنساني). 

سجیل المقابالت حصل المشاركین على فرصة طلب عدم ت
  ).4الملحق (انظر 

لن یتم ربط أي من االقتباسات أو األمثلة في أي من المواد  ●
المنشورة و ضمناً ھذه الدراسة بأي من األفراد أو المنظمات  

 دون الحصول على موافقة مسبقة. 

  

  :الذاكرة تحیز من  نوعین مناقشة سیتم  :الذاكرة تحیز

تحیز ذاكرة المجیب، حیث یتم نقل   .1
المشاعر األحداث أو اإلجراءات أو 

الرئیسیة بطریقة غیر دقیقة نتیجة  
  للذكریات المشوھة.

تحیز التحلیل من جانب فریق   .2
الدراسة: في حالة عدم وجود 

تسجیل دقیق للمقابالت، قد تعكس  
تأمالت أو مالحظات المقابالت 

تشویًھا یتعارض مع ھدف  
  الموضوع.

تم بناء أسئلة البحث بطریقة تسأل المشاركین عن (من، ماذا،   ●
تجنب   بھدف  المحدد  الحدث  كیف) حول  متى،  لماذا،  أین، 
التحیز. اختار الفریق األسئلة التي تعزز الوضوح و الذاكرة 

  ).5الملحق لدى المشاركین (انظر 
حول نفس األحداث لتخویل تمت مقاطعة أجوبة المشاركین   ●

  فریق الدراسة من تحدید تحیز الذاكرة المحتمل.
عن  ● المقابلة  تسجیل  تم  المشاركین،  من  كل  موافقة  بشرط 

 طریق المیسر.  
تم إجراء المقابالت بشكل فردي (فرد لفرد) للحد من خطر   ●

كان  أن ذكریات المستجیب قد تؤدي إلى التفكیر الجماعي.
زمالء  االستثناء   من  ُطلب  حیث  مقابالت  سبع  ھو  الوحید 

 العمل إجراء مقابالت معھم سویة.
مما   واألسئلة،اتّبع المیسرون بروتوكول الموافقة المستنیرة   ●

 ).  4انظر الملحق دقیقة تقریبًا لكل مقابلة ( 60أتاح 

 تؤكد التي و أدلة عن البحث عادة ھو التأكید  التأكید تحیز
 إجراءات دون. الوجود مسبقة قیم أو اعتقاد

 من التحیز ھذا یظھر أن  یمكن المناسبة، الحد
ً  المقابلة میسر و المشارك  قبل   .معا

سعى فریق دراسة االتساق بین العملین التنموي و اإلنساني   ●
أصحاب  من  واسعة  مجموعة  من  مدخالت  على  للحصول 
الشأن المعنیین بحیث قدمت أسئلة االستطالع مساحة للتفكیر 

  النقدي.
تم تحلیل البیانات من قبل فریق مكون من ثالثة باحثین. تمثل   ●

التجارب   و  النظر  وجھات  من  متنوعة  مجموعة  البیانات 
النقدي  التفكیر  یكشف  المستجیبون.  عاشھا  التي  الواقعیة 

تحلیل   خالل  من  بدیلة  للبیانات  تفسیرات  عن  المجموعة 
  محتملة.
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  منھ للحد االستجابة  الخطر وصف  الخطر

 والمعتقدات المواقف ( الضمني التحیز  یكون قد  الضمني التحیز
 ھذه في موجودًا ) الالواعیة النمطیة والصور
 وغیر الغربیة المواقف حیث من  الدراسة
 بین والمواقف القیم في واالختالفات الغربیة،
 ءبنا و التنموي و اإلنساني القطاع في الفاعلین

  .السالم

خلفیات   منفذوتأكد   ● لفھم  الكافي  الوقت  أخذ  من  المقابالت 
ووجھات نظر المشاركین ودمج ھذه النیة ضمنیًا في المناقشة 

  واألسئلة التمھیدیة.
الذین یمثلون  ● الباحثین  قبل فریق من  البیانات من  تم تحلیل 

الواقعیة.  التجارب  و  النظر  وجھات  من  متنوعة  مجموعة 
خ من  للبیانات  النقدي  التفكیر  المجموعة  یكشف  تحلیل  الل 

  عن تفسیرات بدیلة محتملة.
خالل اجتماعات الفریق حول التقریر النھائي، ناقس فریق   ●

التصور   الدراسة التحیز الضمني و طرق الحد منھ، ضمناً 
  المضاد للنمطیة خالل جمع و تحلیل البیانات.

 و العینة تحیز
 المستجیب إرادة

  للمشاركة

 العمل في  عمیقة بخبرة الدراسة فریق  یتمتع
 كموظفین - بالبلد الخاصة الحالة دراسات  على

 في. ومواطنین وأكادیمیین منفذین و مدنیین
 ألخذ الفرصة للفریق  یتیح التقارب ھذا أن حین

 باألزمات صلة  األكثر األشخاص عن عینات
 خطر  على أیًضا ینطوي أنھ إال قصد، عن

 بناءً ( الفریق عمل  يف محتمل تحیز تضمین
 ). السابقة معرفتھم و الواقعیة تجاربھم على

  

 مقدمي من) الثلج كرة( عینات استخدام
ً  تعني الرئیسیة المعلومات  غیر العینة أن أیضا

 التحیز طبیعي بشكل الدراسة ستعكس. تمثیلیة
 للجمھور  متاحة وثائق لدیھا التي الردود تجاه

 استعداد لدیھم ن الذی الشأن أصحاب و) الموثّقة(
 . الدراسة في للمشاركة

الوكالة  ● موظفي  مع  مقابالت  الدراسة  تصمیم  یتضمن 
) الدولیة  للتنمیة  الشرق  USAIDاألمریكیة  منطقة  في   (

األوسط وشمال إفریقیا، والتي ستكمل شبكة فریق الدراسة 
واتصاالتھ من أجل توسیع قائمة أصحاب الشأن الذین تمت 

  مقابلتھم.
الكفایة"   ● فیھ  بما  "جید  منھجیة   للوضع،كتحلیل سریع  تقوم 

مقایضات  بعمل  اإلنساني  و  التنموي  العملین  بین  االتساق 
تسمح  لم  لسرعتھا،  نظًرا  والصرامة.  السرعة  بین  متعمدة 
المنھجیة بالنتائج القابلة للتعمیم والممثلة إحصائیًا. وبدالً من 

زة عن التفاعالت ذلك، یقدم النھج ألصحاب الشأن لمحة موج
بین قطاع التعلیم واللحظات الرئیسیة في األزمات واألدوات  

 المتاحة و االتساق بین العملین التنموي و اإلنساني. 

  

 المحدود التوثیق
 بین االتساق عن

 و  التنموي العملین
  اإلنساني

 االستجابات و  السیاسات حول الثانویة البیانات
 بین باالتساق المتعلقة البرامجیة و المؤسساتیة

 أن كما. محدودة اإلنساني و  التنموي العملین
 األساسیة اللحظات  توثق التي الثانویة البیانات

 محدودة التعلیم نظر  وجھة من الصراع في
 ً  اتالتوثیق أكانت سواء مجھوالً  یزال ال و. أیضا

 غیر أم رسمي طابع  ذات  ھي الموجودة
 . مشاركة

  

المقابالت  ● في  المشاركین  من  الطلب  تم  المقابالت،  خالل 
  مشاركة الوثائق بھدف تضمینھا في التحلیل.

العمالء  ● و  القراء  بتذكیر  روتیني  بشكل  الدراسة  فریق  قام 
المبكرة  التقاریر  بنتائج  المتعلقة  التقدیمیة  بالعروض 

التقا ونتیجة  ومسودات  محدود،  التوثیق  بأن  المكتوبة  ریر 
حول   لذلك، النظر  وجھات  من  محدوًدا  نطاقًا  یعكس  قد 

  موضوع االتساق بین العملین اإلنساني و التنموي.
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  منھ للحد االستجابة  الخطر وصف  الخطر

 في االختالفات
 بین  االتساق فھم

 و  التنموي العملین
  اإلنساني

 بین باالتساق المتعلقة السردیات تعریف
ً  یزال ال اإلنساني و  التنموي العملین . ضعیفا

 نطاق على بھا االستشھاد تم التي األوراق  حتى
 خاطئًا فھًما األحیان بعض في نقلت قد  واسع

 ھناك. اإلنساني و  التنموي العملین بین لالتساق
 سیجري الفریق أن من البحث ھذا في خطر 

 فھم  من مختلفة بمستویات أفراد مع  مقابالت
 أو اإلنساني و  التنموي العملین بین االتساق

 . لھ الخاطئ  الفھم حتى

استخدم الفریق نھًجا متسقًا لتحلیل البیانات التي تتوافق مع   ●
) والتنمیة  االقتصادي  التعاون  منظمة  ) OECDتعریفات 

 ، المثالعلى سبیل  اإلنساني (لالتساق بین العملین التنموي و  
الملحق  انظر التعریف الذي تمت مناقشتھ في االستبیان في  

5(.  
الخاطئ   ● الفھم  مدى  الفریق  فحص  التحلیل،  مرحلة  خالل 

الشأن  أصحاب  من  العینة  أعضاء  بعض  في  المتجذّر 
  المعنیین.

) 5الملحق  تتضمن األسئلة األولى من استبیان المقابلة (انظر   ●
للمصطلحات المشاركین  فھم  عن  المتعلقة   مراجعة  التقنیة 

تتضمن  كما  اإلنساني.  و  التنموي  العملین  بین  باالتساق 
التعاون   منظمة  (  االقتصاديتعریف  التنمیة  ) OECDو 

عملین التنموي و اإلنساني، لضمان مشاركة  لالتساق بین ال
العملین   بین  االتساق  حول  واضح  و  صحیح  لفھم  المقابلة 

  اإلنساني و التنموي.

  

 مع ) بعد عن ( افتراضیة بمقابالت القیام یشكل  بعد عن البحث
 للمجتمعات الموصول  أمام صعوبة المشاركین

 فھم على الباحثین  قدرة من یحد و  المھمشة
  .  المحدد السیاق

تقوم منھجیة االتساق بین العملین التنموي و اإلنساني بإجراء  ●
لوجھ)  (وجھاً  الشخصي  البحث  بین  متعمدة  مفاضالت 

(كوفید كورونا  فیروس  انتقال  إجراء 19-واستمرار  تم   .(
(كرة  عینات  منھج  استخدام  مع  بعد،  عن  البحث  مقابالت 

جموعات المرجعیة  الم  إنالثلج)، بأفضل طریقة ممكنة حیث  
  الرئیسیة لم یتم استثناؤھا من العینة.

ً  بالبحث القیام  19-كوفید  حیث المناطق في لوجھ وجھا
 قد مرتفعة 19-كوفید فیروس  عدوى  و حاالت
 . الباحثین و المشاركین على خطراً  یشكل

لتقلیل خطر انتقال فیروس   ● تم القیام بالبحث عن بعد جزئیاً 
  .19-كوفید

 باللغة أجرائھا  المقابالت بعض تتطلب قد  الترجمة
 إجراء مشاركینال بعض یفضل قد  أو العربیة،
 الحقیقة یقدمون أنھم لضمان  األم بلغتھم المقابلة
  .ممكنة طریقة أدق  و بأفضل

بناء على طلب بعض المشاركین، تم إجراء بعض المقابالت  ●
باللغة العربیة. تمت المقابالت باللغة العربیة عن طریق أحد  

 أعضاء فریق الدراسة. 
ممن   ● األفراد  طریق  عن  المقابالت  خالل  الترجمة  تمت 

  یتحدثون اللغتین العربیة و اإلنجلیزیة بطالقة.
المفاھیم   ● صیاغة  و  ترجمة  دعم تمت  بھدف  سلفاً  التقنیة 

  الترجمة الدقیقة.
اللغة  ● الختیار  المقابالت  في  للمشاركین  الخیار  تقدیم  تم 

العربیة أو اإلنجلیزیة، مع وجود متحدث للغة العربیة بطالقة 
 من أعضاء فریق الدراسة. 
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