مقدمة لمراعاة ظروف النزاع
النشاط الثاني :قصاصات حول استرايجية التعليم المراعي لظروف النزاع.
ص كل استراتيجية بحيث تكون على قصاصة خاصة بها .تأكد من من أن كل
قم بالطباعة على جهة واحدة و ُق َّ
مجموعة\طاولة تتوفر على المجموعة الكاملة من قصاصات االسترايجيات.
س ِّهل :استراتيجيات التعليم المراعي للنزاع الخاصة بتكافؤ الفرص في الحصول على التعليم (التضع هذه
توجيهات لل ُم َ
التوجيهات في الظرف)
قوموا بعملية تحليلية لمعرفة :من اليستفيد من التعليم؟ أين؟ لماذا؟ كيف يمكن أن يكون لهذا عالقة بالنزاع؟
خذوا في حسابكم وأزيحوا موانع الحصول على التعليم كالموانع اإلدارية والمالية على سبيل المثال رسوم المدرسة ،انعدام
الوثائق أو عدم االعتراف بالشواهد أو االمتحانات المحصّل عليها في بلدان أخرى.
خذوا باالعتبار استرايجيات التربية التي تهدف إلى الحد من موانع الحصول على التعليم المرتبطة بثقافة عنف سائدة مثل
العنف على أساس النوع أو العنف الجنسي ضد الفتيات سواء في طريقهن من وإلى المدرسة أو داخل المدرسة.
قوموا بتتبُّع ومراقبة أنشطة توفير فرص الحصول على التعليم وذلك في تفاعلها مع العناصر المحرِّ كة والمتحرّكة في النزاع،
خصوصا في ما يتعلق بتوفير التعليم للمجموعات التي كانت مقصية سابقا.
تواصلوا بشكل مستمر (مع المستفيدين وغير المستفيدين) وتقاسموا المعلومات حول أنشطة الحصول على التعليم وذلك في
تفاعلها مع العناصر المحرِّ كة والمتحرّكة في النزاع ،خصوصا في ما يتعلق بتوفير التعليم للمجموعات التي كانت مقصية
سابقا.
توفير برامج ت َعلُّمِية ّ
مكثفة لفئة الشباب المحارب وباقي الفئات من الشباب في المنطقة المتضرِّ رة.
قوموا بدراسة سوق العمل المحلي والعناصر المحرِّ كة للنزاع لتحديد مواضيع مناسبة لبرامج المهارات الحياتية للشباب.
س ِّهل :استراتيجيات التعليم المراعي للنزاع الخاصة بالحماية والرفاه (التضع هذه التوجيهات في الظرف)
توجيهات لل ُم َ
أطلبوا من أفراد متنوعين من المجتمع المحلِّي بأن يدلوا بآرائهم حول كيفية تطبيق أنشطة تعليمية بطريقة توفر الحماية
للمعلمين والمتعلمين والبيئة المدرسية.
قدموا الدعم للمجتمع المدرسي في تطوير قواعد للسلوك تكون بمثابة قواعد اجتماعية لحماية المدارس والطرق المؤدية إليها
من العنف.
قوموا بالربط بين مكان التعليم ومواقع لخدمات اجتماعية أخرى (مثل الصحة ،الدعم النفسي واالجتماعي والقانوني) عن
طريق آليات لإلحالة( .آلية اإلحالة هي مجموعة قواعد م َُو َّثقة للتواصل يستعملها المُعلّمون إلحالة األطفال عند الحاجة على
خدمات مهنيين مناسبين أو خدمات اجتماعية أخرى)
ضعوا نظاما للشكايات يستعمله أفراد المجتمع المدرسي للتبليغ عن تهديدات ألمنهم وللحصول على الدعم المناسب.
وتحرِّ م جعل المدارس
شجعوا التواصل بين المجتمع المحلي وأطراف النزاع للوصول التفاقات تجعل "المدارس مناطق سالم" َ
ثكنات أو قواعد عسكرية.
ق ِّدموا الدعم النفسي واالجتماعي للمعلّمين المتضررين بالنزاع من خالل آليات كمجموعات المساندة بالقرين وشبكات للمهنيين.
درِّ بوا المعلمين على ال َت َعلُّم االجتماعي والعاطفي وعلى كيفية دعم االطفال المتضررين بالعنف.

وي و ُتوسِّع و ُتكث َِر من هذه المَواطِ ن.
اعملوا على تحديد مَواطِ ن القوة والتعافي و ِجدوا طريقة يمكن للتربية والتعليم أن ُت َق َ
قوموا بعملية تحليلية لمن يستفيد من الدعم النفسي واالجتماعي ومن ال يستفيد وانظروا في أثر االستفادة من عدمها على
النزاع.
س ِّهل :استراتيجيات التعليم المراعي للنزاع الخاصة بالمرافق والخدمات (التضع هذه التوجيهات في الظرف)
توجيهات لل ُم َ
قوموا بإشراك أفراد متنوعين من المجتمع المحلي واستعملوا نتائج تحليل النزاع في توجيه القرارات المتعلقة بمكان ال َتعلُّم
والبناء أو الترميم الذي من شأنه أن يضمن حصوال آمنا على التعليم للجميع.
قوموا بتحليل االشكاليات المرتبطة بالحقوق المحلية في األرض وكذلك الخرائط العرقية لفهم الجغرافية واختيار موقع
المدرسة.
عند انتقاء منطقة َج ْذب للمدرسة الجديدة ،تفقدوا خريطة النزاع وتأكدوا أن المنطقة المختارة تقع بمعزل عن التقسيمات الحالية
الناتجة عن النزاع.
في حالة ما إذا كان الغرض هو توفير بناية مدرسية تخدم التالميذ من طرفي النزاع ،ساعدوا على تنظيم اجتماعات
للمجموعات المتنازعة يتفقون فيه على العمل سويا من أجل تقاسم المكان وحماية حق األطفال في التعليم.
تفقدوا بشكل مستمر آراء الناس فيما يخص صنع القرار وتخطيط وإنجاز أشغال بناء المدرسة لتفادي كل ما من شأنه أن يؤدي
إلى العنف والنزاع .تأكدوا من أن أعمال الترميم والبناء ال ي َ
ُنظرُ إليها بأنها ُت َف ِّ
ض ُل فئة على أخرى.
اجعلوا مكان التعلم بيئة محمية من خالل استراتيجيات كقواعد السلوك داخل المدرسة واتفاقات مع المجموعة المسلحة
وحواجز واقية وصيانة بشكل اعتيادي.
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