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مقدمة

لقد أدت جائحة كوفيد 19-العاملية إىل مستويات غري مسبوقة من انقطاع
التعليم ،مام أثر عىل أكرث من  ٪90من الطالب حول العامل 1.54 :مليار
طفل ،من ضمنهم 743مليون فتاة .وقد أدى إغالق املدارس باإلضافة إىل
اآلثار االجتامعية واالقتصادية الواسعة لجائحة كوفيد 19-عىل الجامعات
واملجتمع برمته إىل تعطيل أنظمة الدعم املتوفرةا لألطفال والشباب ،مام
يجعلهم أكرث عرضة لإلصابة باألمراض والتعرض إىل مخاطر حامية الطفل
مثل العقوبة الجسدية و اللفظية ،والعنف الجنيس أو القائم عىل النوع
االجتامعي ،وزواج وعاملة األطفال واالتجار بهم وتجنيدهم واستخدامهم
يف النزاعات املسلحة .وقد تأثرت بذلك عىل نحو خاص الفتيات والفئات
املهمشة األخرى ،وال سيام يف مناطق النزوح.
يف الوقت الذي تستعد فيه الحكومات إلعادة فتح املدارس واملراكز
التعليمية األخرى ،يجب عىل الوزارات واملجتمعات املدرسية تقليل
خطر انتقال كوفيد 19-ضمن مساحات التعلم .كام يجب عليها معالجة
أوجه عدم املساواة يف التعليم وقضايا الحامية التي تفاقمت بسبب
إغالق املدارس نتيجة تفيش فايروس كوفيد ،19-خاصة تلك التي تؤثر
عىل الفتيات والفئات املهمشة األخرى .ويجب أن يتم توظيف الدروس
املستفادة من إغالق املدارس بسبب كوفيد 19-يف االستعداد للكوارث
وحاالت الطوارئ يف حال تم تفيش كوفيد 19-يف املستقبل ،وذلك جنباً
إىل جنب مع االستعداد للمخاطر املحددة األخرى التي قد تهدد حقوق
األطفال يف الحصول عىل التعليم واألمان والبقاء عىل قيد الحياة .وتقدم
عملية إعادة فتح املدارس فرصة فريدة متعددة القطاعات للحكومات
واملجتمعات املدرسية إلعادة بناء هيكلية جديدة أفضل من سابقتها،
إذ تعالج عدم املساواة بني الجنسني وتقوم بتعزيز املرونة يف النظام
التعليمي .وميكن للعملية التشاركية الشاملة أن تساعد يف اعادة جميع
األطفال والشباب إىل املدرسة دون استثناء.

املعايري واملصادر
ال تضع هذه الوثيقة أي معايري جديدة و لكنها ت ُشري إىل
املعايري الدنيا للشبكة املشرتكة لوكاالت التعليم يف حاالت
الطوارئ  ،و املعايري الدنيا لحامية الطفل  ،و كتاب اسفري
و اعتبارات مقاييس الصحة العامة املتعلقة باملدرسة يف
سياق كوفيد( 19-منظمة الصحة العاملية) ،و الدليل للوقاية
والسيطرة عىل كوفيد 19-يف املدارس (IFRC, UNICEF,
.)WHO
وينبني هذا الدليل عىل اطار األمم املتحدة إلعادة افتتاح
املدارس ،مقدماً إجراءات ملموسة ميكن اتخاذها عىل مستوى
املجتمع املحيل واملدرسة لتفعيل توصيات هذه السياسة
العاملية.
لكل من الشبكة املشرتكة
وتجدون يف املواقع االلكرتونية ّ
لوكاالت التعليم يف حاالت الطوارئ و مجموعة التعليم
العاملية ثرو ًة من املوارد واألدوات اإلضافية املتعلقة بـجائحة
كوفيد19-
رشح املفردات يف هذا الدليل
املدرسة :كل األماكن التعليمية الرسمية والغري الرسمية لكل
الفئات العمرية ،وتتضمن املدارس االبتدائية واإلعدادية ،واملراكز
التعليمية املؤقتة ،ومراكز العناية بالطفولة املبكرة ،مراكز
الشباب والتطوير ،واملساحات الصديقة للطفل والفعاليات
األخرى التي تجري فيها أنشطة تعليمية ولكن ال تقترص عليها.
املجتمع املدريس الكامل :األطفال ،والذين يقومون برعايتهم،
وادارة املدرسة ،وقادة املجتمع واللجان والحكومة.
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ملاذا تم وضع دليل «العودة اآلمنة إىل املدرسة»؟
يساعد هذا الدليل فرق الربامج عىل التخطيط لعملية تشاركية متكاملة
إلعادة فتح املدارس بأمان.
من ميكنه أن يستخدم هذا الدليل؟
ميكن لفرق الربامج استخدام هذا الدليل لتخطيط وتنفيذ األنشطة لدعم
عودة متكاملة وتشاركية وآمنة للمدرسة يف املجتمعات التي يدعمونها.
ويهدف الدليل إىل أن يكون أداة سهلة االستخدام و تركز حول املستخدم
ليقوم بتحديد الخطوات الرئيسية الالزمة التباع نه ٍج منسق وشامل يتناول
جميع مخاطر إعادة فتح املدرسة مع روابط ملزيد من التوجيه عندما يلزم
األمر.
ونشجع فرق التنسيق (مثل جهة اختصاص حامية الطفل العاملية،
ومجموعة تنسيق التعليم العاملية ،ومنسقي أو منسقات مجموعة عمل
التعليم يف حاالت الطوارئ ،ومجموعات تعليم الالجئني ،ومجموعات
التعليم املحلية) عىل مشاركة هذا امللف واإلشارة إىل هذا الدليل عىل
أنه مجموعة من االسرتاتيجيات املطورة وامل ُشغَّلة واملنسقة من أجل
إعادة فتح املدارس .ويساهم تنفيذ األنشطة املرشوحة يف هذا الدليل يف
تحقيق أهم املخرجات والنتائج املشار إليها يف إطار االستجابة والتعايف من
كوفيد 19-ملجموعة تنسيق التعليم العاملية (اإلطار متوفر حالياً باللغة
اإلنجليزية هنا و الفرنسية هنا) .وتؤكد النقاط األساسية يف كل مرحلة
عىل الحاجة إىل الربط بني مجموعات تنسيق املياه والرصف الصحي
والنظافة العامة ( ،)WASHوالتغذية ،وحامية الطفل ،وخدمات الصحة
النفسية والدعم النفيس واالجتامعي.
وعىل الرغم من أنه ميكن أن يُستخدم هذا الدليل لدعم الحكومات و
توجيهها ،إال أن الغاية منه ليست تقديم النصح للحكومات حول سياسات
ومعايري إعادة افتتاح املدارس .بل ميكن أن يكون دليل إطار األمم املتحدة
إلعادة افتتاح املدارس أداة مفيدة إلرشاك الوزارات املعنية يف الحكومات.
هذا الدليل قابل للتطبيق يف جميع أنواع السياقات من اإلنسانية وحتى
التنمية .ويجب أن توضع جميع األنشطة املرشوحة يف هذا الدليل يف
سياقات مبنية عىل االجراءات املحلية ،كام يجب أن تكون مالمئة للمعايري
الحكومية.

ماذا يحتوي هذا الدليل؟
هذا الدليل مقسوم إىل قسمني:
1.قوائم املراجعة:
oقامئة املراجعة املتكاملة للعودة اآلمنة إىل املدارس والخاصة
مبوظفي الربامج :ترس ُد هذه القامئة يف صفحاتها الستة
إجراءات أساسية يتعني عىل قطاعات الصحة والتغذية واملياه
والرصف الصحي واملراقبة والتقييم والتعليم وحامية الطفل
القيام بها قبل وبعد إعادة فتح املدارس لضامن التكامل ما
بني القطاعات املختلفة خالل عملية إعادة فتح املدرسة.
وتعترب قامئة املراجعة هذه مفيدة بشكل خاص لتصميم
املرشوع والتخطيط املنسق بني القطاعات (أي التكييف مع
خطة االستجابة اإلنسانية) وللمراقبة واإلرشاف.
oقامئة املراجعة للعودة اآلمنة للمدرسة – نسخة املدرسة:
تقدم هذه الالئحة املكونة من صفحتني أهم اإلجراءات
الرئيسية التي يجب أن يتبعها مدير املدرسة أو لجنة
املدرسة.
2.امللحقات التقنية :يحتوي هذا الدليل عىل  7ملحقات تقنية
تقدم إرشادات ومصادر تفصيلية لبعض األنشطة املذكورة يف
قامئة املراجعة .فعندما يكون إلجراء ما يف قامئة املراجعة ملحقاً
تقنياً ،فستتم اإلشارة إىل ذلك عرب رمز العدسة املكربة.
امللحق  :1الحمالت التشاركيةوالشاملة من أجل العودة إىل املدرسة
امللحق  :2أنظمة إدارة تغ ّيب الطالبامللحق  :3متكني املعلمني عند العودةإىل املدرسة
امللحق  :4الصحة النفسية والدعمالنفيس االجتامعي ()MHPSS
لألطفال مع اعادة افتتاح املدارس
امللحق  :5التخطيط التشاريك ملتابعةالتعليم والحامية
امللحق  :6التكييفات الالزمة لبيئةاملخيامت
امللحق  :7اعتبارات إضافية لربامجالتعلم املبكر
-امللحق  :8رسائل الدعوة واملنارصة
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املبادئ األساسية للعودة اآلمنة إىل املدرسة
نهج متكامل :لكوفيد 19-تأثري متعدد األوجه عىل
حقوق الطفل ،وهو يؤثر عىل التعليم ،والحامية  ،و
الدعم النفيس االجتامعي والصحة النفسية ،والصحة،
والتغذية ،وأكرث من ذلك .وبينام تستعد املدارس إلعادة
افتتاحها  ،ويعد اتباع نهج منسق ومتكامل أمرا ً بالغ
األهمية لتلبية احتياجات األطفال الشاملة.

مشاركة األطفال والشباب :لألطفال الحق يف أن يكون
صوتهم مسموعاً يف العمليات التي تؤثر عليهم ويجب
اعتبارهم فاعلني بشكل كامل يف عملية صنع القرار.
ويجب أن تكون مشاركة الطفل شاملة ومتاحة لجميع
األطفال .وميكن للشباب أن يلعبوا دورا ً رئيسياً يف تحفيز
املجتمع ونرش املعلومات الدقيقة.

النوع والشمول وإمكانية الوصول :قد يواجه األطفال
حواجزا أو ميكن أن تكون لديهم احتياجات مختلفة
من أجل العودة إىل املدرسة بسبب العمر أو الجنس أو
اإلعاقة أو العرق أو حاالت النزوح أو اللجوء أو الوضع
االقتصادي االجتامعي أو عوامل أخرى .لذا يجب أن
تكون جميع الجهود أثناء إعادة افتتاح املدرسة شاملة
ومتاحة لجميع األطفال .فهذه فرصة فريدة إلحضار
جميع األطفال إىل املدرسة  ،سواء الطالب العائدين
واألطفال الذين كانوا خارج املدرسة سابقًا.

املجتمع املدريس بأكمله :إرشاك املجتمع املدريس الكامل
 مبا يف ذلك األطفال ومقدمي الرعاية واملدرسني وإدارةاملدرسة واملجتمع والحكومة املحلية  -بطريقة شاملة
وميكن الوصول إليها يف جميع مراحل عملية إعادة
افتتاح املدرسة.

البناء عىل األنظمة املوجودة مسبقاً :يجب أن تستفيد
مجتمعات املدارس من قدراتها العديدة املوجودة يف
األساس أثناء عملية إعادة افتتاح املدرسة .قد تكون
هذه القدرات أندية األطفال املوجودة  ،أو املجالس
الطالبية  ،أو جمعيات اآلباء و املدرسني ،أو املجموعات
التي يقودها الشباب  ،أو لجان حامية الطفل و شبكات
األرسة.

إعادة بناء أنظمة مرنة :توفر عملية إعادة افتتاح
املدرسة فرصة لتعزيز أنظمة التعليم والصحة والحامية
والتأهب للكوارث الحالية  ،وجعلها أكرث سهولة وشمولية
وتشاركية ووقائية .فمن خالل تطبيق الدروس املستفادة
من كوفيد ، 19-ميكن للحكومات واملجتمعات املدرسية
الكاملة أن تعد نفسها بشكل أفضل وأن تقلل من
مخاطر األزمات املستقبلية املتعلقة بالصحة  ،واملخاطر
الطبيعية  ،واملخاطر اليومية  ،والعنف والرصاع.
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قامئة مراجعة العودة اآلمنة إىل املدرسة
قبل إعادة افتتاح املدارس

املراقبة ،التقييم ،املساءلة ،التعلم
إرشاك املجتمع املدريس الكامل ،مبا يف ذلك األطفال والشباب ،يف
التخطيط لحمالت العودة إىل املدرسة والحمالت باستخدام األساليب
التشاركية
تقييم جاهزية املدارس إلعادة فتحها .وقم بتقييم مدى توافر
املعلمني ،وموظفي التنظيف ،ومرافق ومستلزمات املياه والرصف
الصحي والنظافة العامة ( ،)WASHومعدات الحامية الشخصية
( )PPEواملساحة (البديلة) لضامن التباعد الجسدي ،وفقاً للمبادئ
التوجيهية الوطنية إذا كانت متوفرة.
املناقشة مع األطفال والشباب عن مشاعرهم ازاء إعادة فتح
املدرسة ،سواء الجوانب اإليجابية أو السلبية منها .قم بتغذية راجعة
عن الطريقة التي أُخذت فيها آرائهم وتوصياتهم بعني االعتبار (انظر
امللحق التقني رقم .)4

إجراء مشاورات مع املعلمني وغريهم من العاملني يف مجال التعليم
ومقدمي الرعاية حول مخاوفهم وأفكارهم بشأن إعادة فتح املدرسة
بأمان .ثم قم بتغذية راجعة عن الطريقة التي أُخذت فيها آرائهم
وتوصياتهم بعني االعتبار.
استخدام قامئة املراجعة هذه لتطوير أداة مراقبة مشرتكة للعودة
اآلمنة إىل املدرسة ملراقبة التقدم امل ُحرز يف املجتمع املدريس الكامل.
وميكن استخدامها أيضاً لتقييم التقدم امل ُحرز يف إعادة الفتح عىل
مستوى املنطقة أو عىل املستوى الوطني.
استخدام إطار استجابة واسرتداد كوفيد 19-ملجموعة التعليم العاملية
(باللغتني اإلنجليزية والفرنسية) و ملحقاته كمرجع.

الصحة ،والتغذية ،واملياه والرصف الصحي والنظافة العامة ()WASH
تنظيف وتطهري مرافق املدرسة مع الرتكيز عىل األسطح التي
يلمسها الكثري من األشخاص
تنظيف وتعقيم جميع مرافق املدارس .كام يجب أن تتلقى
املدارس التي تم استخدامها كمراكز عالج أو عزل أو كأي نوع
أخر من املرافق املؤقتة عملية تعقيم أكرث شموالً بتوجيه و
ارشاد من مسؤويل الصحة املحليني.
الحصول عىل مصادر كافية من أجل املياه والرصف الصحي
والنظافة الصحية من هذه القامئة (باللغة اإلنجليزية أو
الفرنسية) واتبع تعليامت التعقيم و التنظيف املدرسية املتعلقة
بفايروس كوفيد( 19-باللغة اإلنجليزية أو الفرنسية).
القيام بتخصيص متويل لتجديد املواد املستهلكة مثل الصابون
واملطهرات.
رشاء معدات الوقاية الشخصية ( )PPEبكميات كافية لاللتزام
باملعايري الوطنية ،وقم بتدريب أي شخص سيتوجب عليه
ارتداؤها عىل الطريقة الصحيحة الستخدامها والتخلص منها.
واحرص عىل تنظيف وتطهري األماكن واألدوات امل ُسا ِعدة
املخصصة لألشخاص ذوي االعاقة  ،مبا يف ذلك الدرابزين/
املنزلقات ،ومقابض األبواب ،وما إىل ذلك.
إرشاك املجتمع املدريس كامالً يف التنظيف والصيانة إلعادة فتح
املدرسة.
باالشرتاك مع موظفي املدرسة واللجان املدرسية واملجتمعية
املوجودة (أي لجان إدارة املدرسة ،ولجان املياه والرصف الصحي
والنظافة العامة ( ،)WASHواملجموعات التي يقودها الشباب)،
قم بوضع خطة تشمل امليزانية واألدوار واملسؤوليات لتعزيز

وضامن النظافة والتعقيم بشكل منتظم .ويجب أن تحشد
الخطة موارد املجتمع .فكر يف املساعدة النقدية أو القسائم
لدعم مصادر املواد .ثم ضع يف اعتبارك تضمني هذه الخطة يف
أي خطة تحسني مدرسية موضوعة مسبقاً.
تدريب موظفي املدرسة ومقدمي الرعاية والشباب وغريهم
من أفراد املجتمع من الذكور واإلناث الذين سيشاركون يف
التنظيف والتطهري والصيانة عىل اإلجراءات اآلمنة لهذه األنشطة؛
و مراجعة تعليامت التنظيف خالل كوفيد 19-والخاصة
بالنظافة املدرسية (باللغة اإلنجليزية أو الفرنسية) .إذا مل يتم
وضع إرشادات حكومية ،القيام بإجراء تدريب بلغات يفهمها
املشاركون و باستخدام مصطلحات مفهومة.
إعداد جداول تنظيف يومية وأسبوعية وشهرية و مراقبة
تنفيذها ،و تحديد األشخاص املسؤولني عن ذلك مع تقسيم مهام
التنظيف بشكل عادل بني الرجل والنساء.
توفري معدات الحامية الشخصية ( )PPEمبا يتامىش مع

استخدم قامئة املراجعة هذه لتحقيق املساواة بني الجنسني
.تشاور مع الفتيات والفتيان والنساء والرجال ملعالجة حاالت عدم
املساواة بني الجنسني خالل إعادة فتح املدارس.
.تأكد من أن الخدمات ومسارات اإلحالة تأخذ بعني االعتبار املخاطر
املحددة التي تواجهها الفتيات والفئات األخرى املعرضة للخطر وغريها.
 .استخدم وسائل االتصال املناسبة للوصول إىل الفتيات والنساء والفئات
األخرى املعرضة للخطر والتي غالباً ما تكون امكانية وصولها إىل قنوات
املعلومات أقل.
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التوصيات الوطنية ،مع إعطاء األولوية للعاملني يف التنظيف
والصيانة واملتطوعني .ونظرا ً ألن طاقم التنظيف غالباً ما يكون
من النساء ،فهذا اعتبار مهم لناحية النوع االجتامعي.
ضامن توافر املياه الصحية واملراحيض ومحطات غسل اليدين
املناسبة القيام بزيادة مرافق غسل اليدين لاللتزام باملعايري
الوطنية للمتعلمني املتعلقة بنسبة محطات غسل اليدين إىل
عدد املتعلمني .استخدم تصميامت مناسبة للعمر ومنخفضة
التكلفة وذات تكلفة صيانة منخفضة وصديقة للبيئة ،وميكن
لألطفال ذوي االعاقة الوصول إليها (مثل؛ التصميم الشامل).
وقم بإجراء اإلصالحات حسب الحاجة ،مع اتخاذ احتياطات
حامية الطفل.
القيام بتأمني الحقائب املتعلقة باملياه والرصف الصحي والنظافة
العامة ((WASHاملتناسبة مع السياق ومبا يتامىش مع املعايري
الحكومية .وإذا كانت املعايري الوطنية غري متوفرة ،فاطلع عىل
قامئة التعقيم القياسية هذه (باإلنجليزية أو الفرنسية) وقامئة
كوفيد 19-امللحقة بها (باللغتني اإلنجليزية والفرنسية).
تذكر أن مواد نظافة الدورة الشهرية هي من املكونات األساسية
للحقيبة املتعلقة باملياه والرصف الصحي والنظافة الصحية.
وتأكد من إمكانية الحصول عىل املواد ،وإن من األمور الرضورية
لضامن العودة اآلمنة إىل املدرسة للفتيات واملوظفات إمكانية
التخلص اآلمن من مواد نظافة الدورة الشهرية ،وتوافر املراحيض
النظيفة (والتي ُيكن اقفالها من الداخل) واملفصولة حسب
الجنس ،ومحطات غسل اليدين املتاحة للفتيات والفتيان
واألطفال ذوي االحتياجات الخاصة ،وتوافر املعلومات .انظر
الصفحات  30-21للتعرف عىل إجراءات إدارة النظافة الصحية
أثناء الدورة الشهرية الرئيسية .ويجب أن تشمل املرافق امكانية
التخلص من منتجات النظافة العامة/نظافةالدورة الشهرية أو
غسلها .يجب وجود مرحاض واحد لكل  30فتاة ،ومرحاض واحد
لكل  60فتى (وفقاً لـمعايري اسفري  ،ص  113و.)146
تدريب املدرسني والطاقم التعليمي وطاقم التنظيف عىل
إجراءات تنظيف وتعقيم املدرسة.
اعداد رسائل مناسبة للفئات العمرية املختلفة وشاملة للتواصل
بشأن املخاطر واملشاركة املجتمعية ()RCCE
القيام برتجمة رسائل غسل اليدين ،وإجراءات النظافة الشخصية
الجيدة ،والسالمة املدرسية إىل اللغات املحلية ،والقيام باعداد
نسخاً منها تكون سهلة الوصول ومناسبة للفئات العمرية
املختلفة والقيام بطباعتها (مبا يف ذلك املطبوعات الكبرية
وال ُنسخ املوضحة برسوم) ،حتى تكون جاهزة للتوزيع عند
إعادة فتح املدارس .التأكد من أن املواد املواد املطبوعه تسلط
الضوء عىل محاربة الشائعات و املخاوف و وصمة العار التي
ميكن أن تؤثر سلباً عىل مجموعات محددة من األطفال أو أفراد
املجتمعات .القيام بتوزيع هذه املواد عرب كل قنوات التواصل
املتاحة وبلغات تشمل مجتمعات األقليات.
التجهيز إلعداد الطعام اآلمن والخدمات اآلمنة
التخطيط إلعادة تشغيل األماكن التي كانت ت ُقدم الوجبات
الرئيسية والخفيفة قبل اغالق املدرسة بأرسع وقت ممكن.

وبسبب كوفيد 19-تحتاج الكثري من العائالت لوصول منتظم
إىل الوجبات الصحية بشكل اضطراري .وعندما يكون التوزيع
يف املكان غري ممكن ،ضع يف اعتبارك تقديم أو زيادة الحصص
الغذائية التي ُيكن أخذها للمنزل.
إن كان الوضع الغذايئ لألطفال والشباب قد انخفض بشكل
ملحوظ ،ميكن القيام برشاء مستلزمات التغذية املدرسية
املدعمة بالعنارص املغذية .
وضع خطة إلعادة افتتاح املقاصف املدرسية عىل نحو يضمن
بقاء األطفال والشباب واملوظفني يف مأمن :مثل؛ تقليل الطاقة
االستيعابية ،تنفيذ إجراءات سالمة للعاملني (انظر دليل WFP/
 ،FAO/UNICEFالصفحات  ،)8-7جدولة ساعات تناول
الطعام ،وغسل اليدين قبل وبعد تناول الطعام.
اجراء تدريب لطاقم املقصف أو أي بائعي طعام آخرين
يعملون حول املدرسة عىل إجراءات سالمة الطعام والتعقيم, .
و الحرص عىل أن تحظى مقاصف املدرسة مبصادر آمنة ملياه
الرشب والتنظيف ،ومراكز لرشب املياه ،ومرافق/مراكز قريبة
لغسل اليدين بالصابون ،وإجراءات جيدة للتخلص من القاممة
(مثل؛ سالل القاممة ،وترصيف جيد للمياه).
التحضري للخدمات الصحية املدرسية األساسية ولربوتكوالت
االحالة
التأكد من أن املدرسة مجهزة بشكل صحيح ومتوافقة مع معايري
الحكومية للمرافق الخاصة بالصحة املدرسية.
تز ّويد املدارس بحقائب اإلسعافات األولية ،مبا فيها معدات
الحامية الشخصية ( ،)PPEوموازين الحرارة والكحول لتنظيف
موازين الحرارة
تقديم التوجيه ملوظفي املدرسة عىل بروتوكوالت منع العدوى
بفايروس كوفيد 19-والسيطرة عليه ،ويجب تدريبهم عىل
تطبيقها بأمان ورسية .واحرص عىل أن يكون املعلمني وإدارة
املدرسة واألطفال والشباب عىل دراية بالخدمات الصحية
املتوافرة وبروتوكوالت اإلحالة .واحرص أيضاً عىل أن تكون جميع
مواد التوعية مناسبة للفئات العمرية ومتوافرة باللغات التي
يستخدمها األطفال والشباب يف املنزل.
انشاء طريقة مناسبة لتسجيل اإلصابات بفايروس كوفيد19-
واالبالغ عنها ،وإدارة املعلومات الصحية األخرى ،كام هو موىص
من قبل الحكومة.
التنسيق ما بني املدرسة واملرافق الصحية املحلية من أجل
احاالت رسيعة وسهلة الوصول.
تحديد مناطق عزل مؤقتة لألطفال وطاقم املدرسة الذين هناك
احتاملية ألن يكونوا مصابني ،يك ينتظروا فيها بأمان إىل حني تلقي
الرعاية.

7

العودة اآلمنة إىل املدرسة :دليل املستخدم

التعليم
جهز املدرسة للتباعد الجسدي ،خالل التواجد فيها وأثناء القدوم
إليها والعودة منها
التفكري بإنشاء جداول متتابعة لليوم املدريس ،مثل أوقات
مختلفة للبدء واالنتهاء ،والفسحات ،واسرتاحات الغداء ،الخ
تكون خاصة مبختلف املجموعات من األطفال والشباب ،ووجه
باستعامل مداخل متعددة لتجنب االزدحام عىل الطريق إىل
املدرسة ،وعند الدخول إىل املدرسة ،وداخل املدرسة.
القيام بتطبيق أعداد مقللة أو ُمعدلة يف الفصول الدراسية
بقدر اإلمكان ،لتسمح بالتباعد االجتامعي والجسدي وفقاً
للمعايري الوطنية ،أو التباعد مبقدار  3أقدام أو  1مرت إن مل
تكن هناك معايري وطنية محددة .فكر يف تقسيم الفصول
الدراسية إىل مناوبات أو أدوار ،وبتعديل ترتيبات جلوس
األطفال والشباب ،وبإنشاء مساحات مؤقتة للتعليم ،أو التعاون
مع قادة املجتمع لتحددوا معاً األماكن البديلة التي ُيكن
استخدامها كمساحات للتعليم يف املجتمع .وإن جرى تخفيض
للفصول أو أوقات التواصل تبعاً لهذه اإلجراءات ،فقم بالتجهيز
إلمكانيات اجراء تعليم مختلط يجمع بني الحضور للصفوف
ونشاطات التعليم عن بعد .ومن أجل التكييف يف املخيامت،
انظر امللحق التقني .6
القيام بتأمني مستلزمات مدرسية إضافية كاألقالم والدفاتر ،يك
ال يحتاج الطالب إىل التشارك باملعدات.
يجب استبدال األنشطة التي تتطلب تقارب جسدي ،مثل
الرياضات الجامعيّة والرياضات التي بها اتصال ،بأنشطة تسمح
بالحفاظ عىل التباعد الجسدي اآلمن (مثل؛ الركض ،التامرين
الرياضية يف الهواء الطلق)
القيام بالرتويج للتباعد االجتامعي /الجسدي عرب رسائل شاملة
ومناسبة لكل فئة عمرية ،يف املدرسة ويف رحالت الطالب من
املدرسة وإليها .وقم بتضمني الرسائل ملقدمي الرعاية الذين
يوصلون األطفال ويأخذونهم من املدرسة.
اتخاذ إجراءات لضامن عودة جميع األطفال والشباب إىل
املدرسة ،مع إعطاء األولوية للفئات األكرث ضعفاً

إن كان الطالب سوف يعودون تدريجياً إىل املدرسة ،قم بإعطاء
األولوية للطالب الذين هم ( )1ضعفاء ( )2إمكانية وصولهم
محدودة إىل طرق التعلم عن بعد و  /أو ( )3يف صفوف
االمتحانات.
دعم مبادرات العودة إىل املدرسة التي تقودها وزارة التعليم
بحمالت تشاركية للعودة إىل املدرسة ،والتي تُرشك األطفال
والشباب ومقدمي الرعاية والعاملني يف مجال التعليم .ويجب
أن تستهدف الرسائل الفئات األشد ضعفاً ،مبا يف ذلك الفتيات
واألطفال ذوي االحتياجات الخاصة ،وأن تتصدى للوصم ،وأن
تكون متاحة وشاملة (انظر امللحق التقني .)1
إعداد نظام إدارة الغياب ملراقبة حضور الطالب واملعلمني
(انظر امللحق التقني )2
إنشاء  /تعزيز الرتابط بني املدارس وأنظمة الحامية االجتامعية
واملجتمعية لإلحالة الرسيعة للطالب األكرث ضعفاً وأرسهم.
بتحديد الفئات األكرث ضعفاً واحتياجاتهم من أجل توفري دعم
إضايف لجميع األطفال والشباب للعودة بأمان إىل املدرسة.
مع الوضع بعني االعتبار املساعدة النقدية أو القسائم لألرس
الضعيفة لدعم عودة األطفال والشباب إىل املدرسة (انظر
الدليل املكون من ثالث صفحات باللغات اإلنجليزية والفرنسية
واإلسبانية).
توزيع حقائب العودة إىل املدرسة وفقاً للمعايري الوطنية .مع
الحرص أن تحوي نقاط التوزيع إمكانية وصول لألشخاص ذوي
االحتياجات الخاصة ،مع نرش معلومات عن التوزيع بأشكال
مختلفة (أي; الرسوم التوضيحية واإلعالنات متعددة اللغات).
إيصال حقائب العودة إىل املدرسة لألفراد الذين ال يستطيعون
الوصول إىل نقطة التوزيع.
دعم رفاهية العاملني باملدرسة وتدريب املعلمني عىل املواضيع
الرئيسية وعلم الرتبية لضامن العودة اآلمنة وذات الجودة إىل
املدرسة (انظر امللحق التقني )3
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حامية الطفل والدعم النفيس االجتامعي والصحة النفسية
تحديد قنوات اتصال باللغة األم إلبالغ األرس التي لديها أفراد
يف مجموعات عالية الخطورة (أي كبار السن واألشخاص
املصابني بأمراض مزمنة) إن كانت هناك احتاملية لتأثرهم بحالة

إعداد املعلمني والعاملني يف مجال التعليم لتلبية االحتياجات
النفسية واالجتامعية والحامية لألطفال والشباب وعىل التعامل
مع صحتهم ورفاههم (انظر امللحق التقني )3
 تحديث  /إنشاء آليات إحالة فعالة
تحديث آليات التقارير واإلحاالت يف املدرسة من أجل
الحامية واملخاوف الصحية ،والتأكد من أنها تراعي الفوارق
بني الجنسني وأنها شاملة ومناسبة للفئات العمرية ومتوافقة
مع إجراءات كوفيد 19-إذا لزم األمر .أيضاً قم باختبار قنوات
االتصال.

عدوى يف املدرسة .احرص عىل حامية خصوصية األشخاص املشتبه يف
إصابتهم واستخدام لغة منبية عىل الحقائق لتجنب الوصم.

التنسيق مع العاملني يف مجال حامية الطفل و  /أو العاملني
االجتامعيني لدعم إعادة فتح املدرسة
التنسيق بني موظفي و موظفات التعليم وحامية الطفل
إلجراء زيارات منزلية حيثام أمكن

وضع إجراءات التباعها يف حال وجود حالة عدوى مشكوك
بها ،مبا يف ذلك إرشادات ملوظفي املدرسة للتعامل برسية مع
األطفال والشباب  /املعلمني الذين تظهر عليهم أعراض دون
إحداث رضر للفرد.

تهيئة العاملني يف مجال حامية الطفل والعاملني االجتامعيني
لتلقي تقارير متزايدة عند إعادة فتح املدارس .وإن أمكن قم
برتتيب حضور العاملني يف مجال حامية الطفل  /األخصائيني
االجتامعيني يف املدارس أثناء إعادة االفتتاح.

حامية الطفل
w
يجب أن يبقى االلتزام بحامية األطفال والشباب والبالغني من أي
شكل من أشكال اإلساءة واالستغالل من قبل املوظفني أو املتطوعني
أو الرشكاء أمراً بالغ األهمية مع إعادة فتح املدارس واستئناف
املشاريع الداعمة .مع ضامن أن تشري سياسات حامية الطفل
إىل النوع االجتامعي وتعكسه ،وأن يكون األشخاص املسؤولني
عن حامية الطفل متاحني يف املدارس للفتيات والفئات املهمشة
األخرى .وتعد جلسات التذكري بأهمية الحامية (وأي تغيريات يف
خدمات اإلحالة املحلية) رضورية يف هذا الوقت.
يجب أن يتضمن التحويل النقدي وتسليم البضائع
.1
لدعم السكان املهمشني توجيهات واضحة وتقييم للمخاطر لتجنب
االستغالل وديناميات السلطة غري السليمة يف تحديد األشخاص األكرث
ضعفاً وتوصيل أي شكل من أشكال مساعدات اإلغاثة.
استمر يف تضمني عمليات حامية الطفل والرسائل
.2
الرئيسية يف جميع األنشطة التي يوجد فيها اتصال مبارش باألطفال
والشباب ،وادعمهم للحفاظ عىل أنفسهم يف مأمن من اإلساءة

والتأكد من أنهم يعرفون مكان اإلبالغ عن أي مخاوف قد تكون
لديهم.
.3

قم بدعم املدارس من أجل:

تحديث آليات حامية األطفال الخاصة بهم وتحديث
•
الرسائل الرئيسية املدرجة يف سياسات حامية الطفل يف املدرسة
ومشاركتها مع أعضاء هيئة التدريس والطاقم من غري املدرسني،
ومع الطالب ،ولجان إدارة املدرسة أو (رابطة املعلمني واآلباء )PTA
للتأكيد عىل السلوكيات املتوقعة منهم وآليات اإلبالغ واالستجابة
املدرسية ،وال سيام عند إعادة فتح املدارس وبدء املوظفني والطالب
وأولياء األمور بالعودة إىل املدرسة.
•
املدرسة.

تحديث و  /أو تعيني مسؤويل اتصال لحامية الطفل يف

عرض مدونة قواعد السلوك املدرسية الخاصة بهم (مبا يف
•
ذلك نسخة مالمئة لألطفال) داخل املباين املدرسية وخارجها حتى
تبقى مرئية عند إغالق املدارس.
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بعد إعادة افتتاح املدارس

املراقبة والتقييم واملساءلة والتعلم

إدارة االحتياجات وتقييم النوع االجتامعي باستخدام األساليب
التشاركية
إجراء تقييم رسيع لالحتياجات الخاصة بالتعليم واحتياجات حامية
الطفل والدعم النفيس االجتامعي والصحة النفسية (،)MHPSS
واملياه والرصف الصحي والنظافة العامة ( )WASHوالصحة والتغذية
 ،بعد إعادة فتح املدارس .قم بتقييم إىل أي مدى استمر األطفال
والشباب يف التعلم أثناء إغالق املدرسة وما هو الدعم املطلوب
إلعادتهم إىل املدرسة.
إجراء تحليل لتحديد االحتياجات واالهتاممات والقدرات ونقاط
الضعف لدى األطفال والشباب عرب مختلف الفئات ،مثل الجنس
والعمر والعرق والدين والطائفة واللغة واإلعاقة والوضع االجتامعي
واالقتصادي والوضع القانوين ،وأمور أخرى .استخدم الطرق التشاركية
لألطفال.

 تحديث أو إنشاء آليات للمساءلة والتغذية الراجعة عىل أن تكون
متاحة ومالمئة للجنس والفئات العمرية املختلفة
قم بجمع التغذية الراجعة من األطفال والشباب ومقدمي الرعاية
واملعلمني حول تجاربهم يف إغالق املدارس والدعم الذي تلقوه
من أجل التعلم والرفاهية .استخدم املعلومات التي يتم جمعها يف
التخطيط لالضطرابات املستقبلية يف التعليم.
توفري آليات املساءلة والتغذية الراجعة للمجتمع املدريس بأكمله.
يجب أن تكون الخيارات متاحة لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة،
وذوو القدرة املحدودة عىل القراءة والكتابة ،واملتحدثني بلغات
األقليات .عىل سبيل املثال إنشاء أو إعادة انشاء لجان اآلباء واملعلمني،
ومجلس طالب املدارس ،وأندية املدرسة وأندية الشباب التي تركز
عىل سالمة املدرسة ،ووضع صناديق لتقديم التغذية الراجعة من دون
الكشف عن الهوية مع الشفافية يف فتحها والعمل وفقاً لها.

الصحة والتغذية واملياه والرصف الصحي والنظافة العامة ()WASH
الحرص عىل أن تدابري التنظيف والتطهري فعالة ومنتظمة
وضع خطة لتنظيف وتطهري مرافق املدرسة واملناطق املحيطة
بها بشكل روتيني ،وخاصة األسطح التي يتم ملسها بشكل متكرر
مثل الطاوالت واألبواب ،ومقابض األبواب ،وما إىل ذلك .انظر
تعليامت النظافة املدرسية خالل كوفيد( 19-باللغة اإلنجليزية أو
الفرنسية).
إجراء الصيانة الروتينية ملرافق املياه والرصف الصحي والنظافة
العامة ( ،)WASHيجب أن تكون جميع املراحيض القابلة
لالستعامل متاحة لذلك ويجب صيانتها باستمرار.
ضامن توفر املاء والصابون اآلمنني يف مراكز غسل اليدين التي
يسهل الوصول إليها مع مراعاة الفئة العمرية واعتبارات النوع
االجتامعي.
تنظيف وتطهري خزانات املياه بانتظام.
تشجيع التقسيم املتساوي ملصادر املياه ومهام التنظيف بني
النساء والرجال.
تثقيف األطفال والشباب حول التعقيم والصحة والتغذية ونظافة
الدورة الشهرية
التأكيد عىل القيام مبامرسات النظافة الصحية ،مبا يف ذلك التباعد
االجتامعي والجسدي وبدائل مشاركة املواد مع اآلخرين ،وقم
بإدماجها يف األنشطة الصفية.
مشاركة رسائل شاملة يسهل الوصول إليها ومناسبة للعمر حول
غسل اليدين والعطس والسعال اآلمنني يف مرفق اليد يف املدارس
بانتظام وبأشكال مختلفة (مثل امللصقات واإلعالنات اليومية).
دعم نشاطات التعليم والتعلم والتواصل حول املخاطر التي
ت ُجرى بشكل آمن ويقودها األطفال أو الشباب ويقدمونها
ألقرانهم.

البناء عىل مبادرات التثقيف القامئة بشأن حقوق الصحة
الجنسية واإلنجابية ملعالجة زيادة العنف القائم عىل النوع
االجتامعي والجنيس خالل كوفيد19-
زيادة تدفق الهواء والتهوية
الحرص عىل فتح النوافذ أو استخدام مكيف الهواء عند اإلمكان.
النظر يف امكانية إجراء التعليم يف الهواء الطلق حيثام أمكن
ذلك.
ضامن سالمة املقاصف املدرسية
ضامن التنظيف والتطهري املنتظمني ملرافق ااملقاصف واألواين.
النظر يف إمكانية تقديم وجبات الغداء بشكل تدريجي من أجل
ضامن التباعد الجسدي.
الحرص عىل جلب أوعية وأواين إضافية ملنع املشاركة أو أطلب
من األطفال والشباب إحضار أدواتهم الخاصة من املنزل .كام
ينبغي تذكري األطفال بانتظام بعدم تشارك األكواب واألواين عند
تناول الطعام أو الرشب.
الحرص عىل أن يغسل بائعي املواد الغذائية وموظفي املقصف
يديهم بالصابون واملياه النظيفة قبل دخول املدرسة ،وقبل إعداد
الطعام ،وعند املغادرة ،باإلضافة إىل مامرسات غسيل اليدين
االعتيادية (مثالً بعد استخدام املرحاض) .قم بتشجيع مشاركة
الذكور يف مسؤولية التغذية املدرسية حتى ال تتحمل النساء عبئاً
غري عادل.
يجب عىل موظفي املقصف استخدام القفازات والتخلص منها يف
حاوية نفايات مغلقة عند تعرضهم للملوثات املحتملة (أي املواد
الخام ،وملس الوجه أو أجزاء من الجسم ،أو جمع النقود ،أو ملس
األسطح املشرتكة).
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إنشاء آليات لإلحالة بني املدارس واملراكز الصحية يف حالة ظهور
حاالت سوء تغذية محتملة.
وضع خطط طوارئ لتوزيع الوجبات أو السالل الغذائية
استعدادا ً ألي إغالق رسيع محتمل للمدارس (انظر توجيهات
برنامج األغذية العاملي  /منظمة األغذية والزراعة  /اليونيسيف ،
الصفحات .)6-2
مراقبة الغياب واتخاذ تدابري إلدارة أو منع املخاطر الصحية
التأكد من أن جميع الطالب ومقدمي الرعاية واملوظفني يفهمون
أنه يجب عليهم «البقاء يف املنزل إن مل يكونوا عىل ما يرام» وأن
يتطلب ذلك تقريرا ً من الطبيب.
استخدام بيانات الحضور اليومي يف املدرسة (حضور الطالب
واملعلم) للمقارنة مع معدالت الحضور قبل إغالق املدرسة.
وحدد الثغرات عىل مستوى املدرسة بأكملها ،وعىل مستوى
الصفوف ،مع تصنيف النوع االجتامعي والتاميزات األخرى ،مثل
اإلعاقة ،املوقع (عىل سبيل املثال ،الريف  /املدينة) أو املجموعة
اللغوية والعرقية.
استخدام آلية اإلحالة الحالية و  /أو أنظمة الحامية االجتامعية
واملبنية عىل املجتمع لالستجابة الحتياجات الطالب ومجموعات

الطالب املعرضني لخطر التغيب املزمن واالنقطاع عن الدراسة.
تأكد من أنه يتم رصد ودعم املعلمني يف الفئات عالية الخطورة
وحامية حقوقهم واستحقاقاتهم.
استخدام مراقبة الغياب اليومية (مع أدوات مثل)Waliku
لتحديد املخاطر الصحية وتنفيذ الوقاية عىل مستوى املدرسة ،أو
أنشطة االستجابة الفردية (انظر امللحق التقني .)2
 يف حال مالحظة غياب أعىل من املعتاد بني الطالب واملعلمني،
قم بإبالغ السلطات الصحية عىل الفور.
االستعداد إلغالق مستقبيل للمدارس يف حال حصل تفيش أكرب
للفريوس:
تعقيم املدرسة قبل إغالقها.
تحديد األطفال والشباب األكرث ضعفاً من غري املدرجني يف برنامج
التغذية املدرسية.
التجهيز املسبق ملعدات املياه والرصف الصحي والنظافة العامة
( )WASHمن أجل األرس.

التعليم
إعطاء األولوية للدعم النفيس واالجتامعي وأنشطة التعلم
االجتامعي والعاطفي يف فرتة إعادة االفتتاح
حيثام أمكن ،ضع يف اعتبارك فرتة انتقالية ملدة يومني أو أكرث
تركز فيها عىل إعادة الروتني ومشاركة الخربات قبل بدء املهام
األكادميية.
تضمني أنشطة الدعم النفيس االجتامعي أو التعلم االجتامعي
العاطفي األساسية يف الروتني اليومي للفصل الدرايس (انظر
امللحق التقني .)5
تشجيع مقدمي الرعاية واألطفال والشباب عىل دعم الرفاهية
من خالل متارين بسيطة (انظر امللحق التقني .)4
تحديد احتياجات التعلم اإلضافية (انظر امللحق التقني )3
دعم املعلمني إلجراء تقييامت تكوينية حول تعلم األطفال من
أجل توجيه النشاطات التدريسية والحاجة إىل دعم إضايف.
دعم الطالب الذين فاتهم التعلم عن بعد أو تخلفوا أثناء
إغالق املدرسة (مثالً عرب الفصول التعويضية و  /أو فصول
الدراسة بعد املدرسة و  /أو التعليم خالل العطالت الصيفية
 /الشتوية) وفقاً الحتياجات الطالب واالسرتاتيجيات الوطنية.
وميكن أن تتفق لجان املعلمني عىل اسرتاتيجيات الدعم.

االستعداد إلغالق متكرر أو إغالق مستقبيل للمدارس
القيام بإجراء مراجعة شاملة وتشاركية لتحديث أو تطوير
خطة استمرارية التعليم يف املدرسة بنا ًء عىل الدروس
املستفادة من كوفيد .19-مع الوضع بعني االعتبار احتاملية
إعادة اإلغالق وإعادة الفتح مرة أخرى بسبب موجة ثانية من
كوفيد 19-أو مخاطر أخرى موجودة بسبب ظروفك الخاصة
(انظر امللحق التقني .)5
تبادل الدروس املستفادة وأفضل املامرسات الستمرارية التعليم
مع وزارة الرتبية والتعليم ،وقم باملنارصة لتطوير خطط قطاع
التعليم الحساسة لألزمات وخطط التأهب للمخاطر املتعددة.
املنارصة لزيادة االستثامر يف التعلم عن بعد للتحضري
إلغالق محتمل للمدارس يف املستقبل ،مبا يف ذلك الخيارات
التكنولوجية املنخفضة.
تحضري املعدات الداعمة للتعلم من املنزل بشكل مسبق.
تنشيط أو إعادة تنشيط شبكات دعم املعلمني .وضع بعني
االعتبار خيارات استخدام النقود لدعم املعلمني أثناء عمليات
اإلغالق املستقبلية املحتملة ،خاصة عندما يؤدي التعليم من
املنزل إىل نفقات إضافية للمعلمني.
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حامية الطفل والدعم النفيس االجتامعي والصحة النفسية ()MHPSS
 الحرص عىل تقديم الدعم النفيس واالجتامعي لألطفال
والشباب ،وإعطاء األولوية للفتيات والفئات الضعيفة األخرى
(انظر املرفق التقني )4
توصيل رسائل مناسبة للعمر ومراعية العتبارات النوع
االجتامعي وشاملة وميكن الوصول إليها بشأن الرفاهية
النفسية االجتامعية والوقاية من التوتر.
ارشاك األطفال والشباب يف البحث عن حلول وتطوير أنشطة
دعم األقران والتوعية.
العمل مع املدارس لضامن أنه يتم إيصال رسائل الصحة
والحامية إىل األطفال والشباب ومقدمي الرعاية بطريقة
تبعث عىل الطأمنينة ال الضيق.
تحديد لجان حامية الطفل املجتمعية املحلية التي تعمل عىل
معالجة قضايا حامية الطفل وإجراء اإلحاالت الالزمة.
تحديد األطفال والشباب الذين يعانون من ضائقة شديدة
و  /أو الذين يعانون من مشاكل يف الصحة النفسية وقم
بإحالتهم إىل الخدمات املتخصصة .وقم بتنسيق أنشطة الدعم
النفيس االجتامعي والصحة النفسية ( )MHPSSواالحاالت
عرب القطاعات ،مبا يف ذلك التعليم وحامية الطفل والصحة،
من قبل مجموعات عمل الدعم النفيس االجتامعي والصحة
النفسية ( )MHPSSالتقنية (حيثام وجدت) عىل املستوى
البلد.
إنشاء  /تنشيط لجنة حامية الطفل يف املدرسة واملكلفة
بالتنسيق مع إدارة املدرسة لتحديد وإحالة األطفال والشباب
الذين يحتاجون إىل خدمات دعم نفيس اجتامعي وصحة
نفسية ليحصلوا عىل دعم مبارش أو ليك تتم احالتهم.

دعم املعلمني وموظفي التعليم اآلخرين من أجل رفاههم الخاصة
وإدارة التوتر (انظر املرفق التقني )3
إنشاء  /تعزيز طرق دعم املعلمني مثل مجموعات دعم
األقران وجلسات التدريب لدعم املعلمني وتقديرهم.
تعزيز األنشطة املنتظمة لدعم رفاهية املعلمني.
تقديم اإلحاالت إىل خدمات الدعم النفيس االجتامعي والصحة
النفسية ( )MHPSSأو الخدمات املتخصصة األخرى للمعلمني
حسب الحاجة.
 مشاركة معلومات واضحة وبشكل مستمر حول كوفيد 19-مع
املجتمع املدريس الكامل
تعزيز مشاركة األطفال والشباب يف تطوير ونرش الرسائل
الرئيسية للصحة والرفاه ،مبا يف ذلك تفنيد وصمة العار.
ارشاك جمعيات اآلباء واملعلمني والشباب ولجان إدارة املدرسة
يف توصيل هذه الرسائل إىل املجتمع املدريس الكامل.
االتفاق عىل استخدام املصطلحات السهلة الفهم والتي ال
تحمل وصامً بالعار يف جميع املعلومات املتعلقة بكوفيد.19-
قامئة املصطلحات املتعلقة بـ كوفيد 19-هذه واملتوفرة بعدة
لغات ميكن أن تكون مفيدة.
االستعداد إلغالق املدارس يف املستقبل بسبب ازدياد تفيش
الفريوس:
تحديد األطفال والشباب الضعفاء املعرضني لخطر االنقطاع
عن الدراسة أو الذين يحتاجون إىل دعم ومتابعة وثيقني من
جهات حامية الطفل أو الخدمات املتخصصة األخرى.
مشاركة املعلومات مع األطفال والشباب ومقدمي الرعاية
واملدرسني حول إجراءات اإلبالغ واإلحالة لحاالت الحامية أثناء
إغالق املدارس (أي الخطوط الساخنة وطرق االتصال مع لجنة
حامية الطفل املجتمعية)

رسائل التوعية العامة وتنسيقها
عدم توفر مبادئ توجيهية وطنية .و بالنسبة للرسائل املتعلقة بأخطار
لقد لعب تبادل الرسائل الرئيسية للصحة العامة والدعم النفيس
طبيعية أو جميع أنواع األخطار األخرى أو العنف أو النزاع ،راجع
االجتامعي والصحة النفسية دورا ً محورياً يف االستجابة العاملية
لكوفيد .19-ويف حال كانت هذه الرسائل منسقة ،هناك احتامل أكرب الفصول ذات الصلة يف هذا الدليل ملواجهة جميع املخاطر يف رسائل
بأن تستخدم جميع الجهات الحكومية واملجتمع املدين هذه الرسائل التوعية العامة (باللغات اإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية والعربية
وتتبعها .فإذا استخدم الجميع الرسائل ذاتها ،فسوف يسمع األطفال والروسية).
واملجتمعات نفس املعلومات من مصادر متعددة وسيفهمون عىل إنشاء خطوط اتصال مع السلطات التعليمية والصحية الوطنية أو
األرجح هذه الرسائل ويترصفون بنا ًء عليها.
دون الوطنية وذلك لتلقي أحدث املعلومات عن املبادئ التوجيهية
الوطنية ومن أجل الحصول عىل إذن إلعادة فتح املدارس إذا لزم األمر.
ميكن أن تلعب مجموعات العمل أو مجموعات التنسيق األخرى
دورا ً رئيسياً:
التشاور مع األطفال للتأكد من أن الرسائل مالمئة لهم .وقم بدعم

العمل مع الوزارات الرئيسية ومجموعات التنسيق اإلنسانية األخرى مشاركة األطفال يف تحديد الرسائل عندما يكون ذلك ممكناً.
لتحديد رسائل التوعية العامة الدقيقة أو املوافقة عليها ومشاركتها
عىل نطاق واسع عىل مستوى املدرسة .مع األخذ بعني االعتبار هذه
اإلرشادات املكونة من  8صفحات بشأن رسائل الجائحة يف حال
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قامئة املراجعة للعودة اآلمنة للمدرسة – نسخة املدرسة
أداة إلدارة املدرسة للتخطيط إلعادة فتح املدرسة بشكل آمن
خطوات يجب اتخاذها قبل إعادة فتح املدارس
تواصل مع السلطات املحلية أو دون الوطنية أو الوطنية لتلقي
التوجيه بشأن:
.بروتوكوالت إعادة فتح املدرسة والدعم املتاح (أي
مواد التعقيم ومعدات الوقاية الشخصية)
.الدعم املتوافر لجذب معلمني إضافيني يف حال عدم
عودة املعلمني أو الحاجة إىل املزيد من املعلمني
لتطبيق قواعد التباعد الجسدي
.التغيريات التي طرأت عىل التقييامت أو املناهج
نتيجة كوفيد19-
.خطط دعم الطالب الذين تأخروا عند إغالق
املدرسة (مثل ،الفصول التعويضية ،وفصول اللحاق
بالركب ،وفصول التعلم املتسارعة ،ونوادي القراءة،
والتعلم االجتامعي العاطفي)
.الحصول عىل املوافقة من وزارة الرتبية والتعليم
من اجل إعادة فتح املدرسة.
تنظيف  /بتعقيم املدرسة بأكملها .وقم بإجراء عناية إضافية إذا تم
استخدام املدرسة كمرفق للحجر الصحي أو مركز صحي أو ألي أغراض
أخرى أثناء إغالق املدرسة.
توفري البنية التحتية الالزمة للمياه والرصف الصحي (املراحيض /
محطات غسل اليدين املفصولة حسب الجنس).
توفري ما يكفي من لوازم النظافة ومعدات الحامية الشخصية)PPE( :
حقائب التعقيم ،ومواد التنظيف ،واملطهرات ،والصابون ،ومعقم
اليدين ،واملناشف الورقية ،واألقنعة ،والقفازات ،إلخ.
وضع جدول تنظيف يومي/أسبوعي ملباين املدرسة بأكملها.
تدريب العاملني عىل تنظيف مباين املدرسة وفقاً للجدول الزمني
املحدد.
تدريب املعلمني وإدارة املدرسة عىل مامرسات النظافة الجيدة والدعم
النفيس واالجتامعي وكوفيد.19-
إعادة ترتيب الفصول الدراسية واملقصف واملدرسة بشكل يسمح
بتطبيق قواعد التباعد الجسدي خالل جميع النشاطات.
مراجعة الجدول املدريس للسامح بالتباعد الجسدي .مع الوضع بعني
االعتبار استخدام مداخل مختلفة وجدولة أوقات البدء واالنتهاء،
واسرتاحات الغداء ،والفسحة.

الحرص عىل أن يكون النقل من وإىل املدرسة (إذا كان موجودا ً
مسبقاً) يفي مبتطلبات التباعد الجسدي.
مشاركة املعلومات املناسبة حول كوفيد 19-واجراءات النظافة
الجيدة بأشكال مختلفة يف الفصول الدراسية واملمرات واملقاهي
حتى يتمكن األطفال والشباب الذين لديهم اعاقات أو ليس لديهم
من فهمها (كامللصقات واألغاين).
إعداد الفتات مع رسوم توضيحية متناسبة مع الفئات العمرية
لتظهر لألطفال والشباب كيفية الدخول والخروج من املدرسة
والتنقل داخل املدرسة وفقاً لقواعد التباعد الجسدي.
االتفاق عىل برنامج التعلم عن بعد إذا كان الطالب سيحرضون
للمدرسة يف مناوبات أو أفواج فقط.
وضع بروتوكوالت إلعداد الطعام والخدمة بشكل آمن .وهذه تشمل
غسل اليدين ،وجدولة مناوبات تناول الطعام ،وتعقيم املقصف،
والتدريب عىل تقديم الطعام ،وتعقيم أدوات الطهي ،واألطباق،
واألواين ،واألكواب.
القيام بإنشاء بروتوكول للمعلمني وإدارة املدرسة عندما يحددون
طالب أو زميل تظهر عليه أعراض كوفيد( 19-أي; مواقع العزل
املؤقت يف املدرسة ،واإلحالة إىل الخدمات الصحية (.
إنشاء نظام ملراقبة التغيب والترسب ،واحرص عىل أن تكون البيانات
مصنفة حسب الجنس والعمر ومعايري الضعف لإلبالغ عن الزيادة
يف كل من أرقام التغيب والترسب وتحليلها.
التحقق من وجود إجراءات لإلحالة إىل حامية الطفل لإلبالغ عن
املخاوف وإحالة األطفال إىل الخدمات املتخصصة.
إعداد أنشطة الدعم النفيس لألطفال والشباب ومقدمي الرعاية
واملدرسني حسب الحاجة.
إعداد وتوزيع مواد التعلم عن بعد لجميع الفئات العمرية واألطفال
ذوي االحتياجات الخاصة ،تحسباً إلغالق محتمل يف املستقبل.
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مجتمع املدرسة الكامل  -األطفال والشباب ،ومقدمو الرعاية،
واملعلمون ،واملجتمع
التواصل مع رابطة اآلباء واملعلمني ،أو لجنة إدارة املدرسة ،أو أي لجنة
مدرسية أخرى وقم بتنسيق حملة العودة إىل املدرسة .قم بدعوة األطفال
والشباب وساعدهم يك تكون آرائهم مسموعة.
ابالغ جميع مقدمي الرعاية واألطفال والشباب بتاريخ افتتاح املدرسة
ووقته وإجراءاته ،مبا يف ذلك الحضور إىل املدرسة ومغادرتها.
مشاركة الحقائق حول كوفيد 19-مع األطفال والشباب ومقدمي الرعاية
واملدرسني واملجتمع ملكافحة الوصم بالعار.
التحضري إلعادة فتح املدرسة ،اطرح األسئلة التالية عىل جميع مقدمي
الرعاية واألطفال والشباب:
.هل ستعود عند إعادة فتح املدرسة؟
.هل تواجه أي تحديات متنعك من العودة إىل املدرسة؟
.هل ميكنك مواصلة التعلم عن بعد من املنزل؟ وإىل
متى؟
.ما هو الدعم اإلضايف الذي ستحتاجه للعودة إىل
املدرسة؟
للتحضري إلغالق محتمل للمدارس يف املستقبل ،اطرح األسئلة التالية عىل
املعلمني واآلباء واألطفال والشباب:
.ما الذي نجح يف التعلم عن بعد؟
.ما الذي ميكننا القيام به بشكل أفضل؟
إرشاك املجتمع يف إعداد املدرسة إلعادة فتحها ،مثل:
 .تنظيف مباين املدرسة وإعادة ترتيب الفصول
الدراسية.
 .إعداد مساحات بديلة  /خارجية كالفصول الدراسية
التباع قواعد التباعد الجسدي.

املعلمون
االتصال بجميع املعلمني لتحدد ما إذا كان بإمكانهم العودة إىل
التدريس يف املدرسة.
تنظيم لقاء مع جميع املدرسني وإدارة املدرسة وموظفي املدرسة
اآلخرين للتدريب عىل بروتوكوالت إعادة فتح الربوتوكوالت.
إنشاء نظام ملراقبة رفاهية املعلمني عند إعادة فتح املدرسة ،مبا يف
ذلك استخدام دعم األقران وحلقات املعلمني.
إنشاء نظام ملراقبة صحة املعلمني ودعم وصولهم إىل الخدمات
الصحية إذا لزم األمر.


متابعة التطوير املهني للمعلم يف موضوعات مثل:
.توفري التعليم التعوييض ،والدروس االستدراكية،
رسع.
والتعلم امل ُ ّ
.التعليم عن بعد.
.الدعم النفيس واالجتامعي والتعلم العاطفي
االجتامعي
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امللحق التقني  - 1الحمالت التشاركية الشاملة من أجل
العودة إىل املدرسة

النقود ،وخدمات الدعم ،والتغذية املدرسية،
ملاذا نحتاج لحملة تشاركية شاملة للعودة إىل املدرسة؟
والتدريب اإلضايف الذي تلقاه املعلمون) .سلط
التحق  ٩أطفال من كل  ٠١أطفال باملدرسة وبنسبة تاريخية عىل مستوى
الضوء عىل أي تغيريات تم إجراؤها عىل البيئة
العامل قبل ظهور أزمة جائحة كوفيد  ،٩١ومع إعادة فتح املدارس بعد
املدرسية لجعلها أكرث ترحيباً ودعامً لألطفال
كوفيد ،19-هناك حاجة إىل حمالت قوية من أجل العودة إىل املدرسة
والشباب املهمشني.
بقيادة وطنية لضامن عدم فقدان هذا التقدم امل ُحرز يف الوصول الشامل
.تقديم معلومات حول كيفية إحالة مخاوف حامية
إىل التعليم .هدفنا هو عدم ترك أي طفل أو شاب خلفنا وعودة جميع
الطفل.
األطفال والشباب إىل املدرسة ،وإعطاء األولوية للفتيات واألطفال والشباب من ينبغي أن يشارك؟
الالجئني واملرشدين ،واألطفال والشباب الذين يعيشون يف رصاعات،
الحملة الناجحة ت ُقاد من قبل الجهات الوطنية وغريالوطنية ،واملجتمعات
واألطفال والشباب ذوي االحتياجات الخاصة وغريهم من فئات األطفال
املترضرة ،مبا يف ذلك األطفال والشباب والجهات املسؤولة املحلية ألن ذلك
والشباب املهمشة وامل ُعرضة لخطر الترسب.
يعزز امللكية املحلية لجدول أعامل العودة إىل املدرسة .ويعرف الفاعلون
يف املجتمع سياقاتهم بشكل أفضل وميكنهم تصميم الرسائل لتكون مناسبة
ينبغي إيالء اهتامم خاص لضامن عدم ترسب األطفال والشباب بسبب
ثقافياً؛ وميكنهم تحديد نقاط املعلومات األكرث شيوعاً (مثل األسواق
ضيق املساحة وتحديات تطبيق التباعد الجسدي.
واملراكز الدينية) واللغات وقنوات الوسائط األكرث سهولة يف الوصول (مثل
ما هي الرسائل الرئيسية؟
الراديو والصحف و )WhatsAppلنرش رسائل العودة إىل املدرسة عربها؛
يجب أن تكون الرسائل الرئيسية يف حملة العودة إىل املدرسة مناسبة
كام ميكنهم تحديد األطفال والشباب يف مجتمعهم األكرث عرضة لخطر عدم
لألطفال ومتالمئة مع الفئات العمرية ومتاحة لألشخاص ذوي االحتياجات العودة إىل املدرسة وإيجاد حلول مجتمعية لدعم عودتهم .استخدم نهجاً
الخاصة وشاملة لهم ومتوافرة باللغات املحلية ذات الصلة .وتذكر مشاركة مدرسياً كام ًال من خالل دعوة مشاركني عرب النموذج البيئي االجتامعي
الرسائل عرب طرق مختلفة للمساعدة يف الوصول إىل جميع الجامهري (مثل (أي األطفال والشباب ومقدمي الرعاية واملدرسني وإدارة املدرسة وقادة
مكرب الصوت  /الراديو  /التليفزيون للذين يعانون من صعوبات يف السمع ،املجتمع واملسؤولني املحليني) .شجع الدمج من خالل دعوة اللجان املحلية
وامللصقات التي تحتوي عىل صور ونص بسيط ملن هم أقل معرفة بالقراءة أو منظامت املجتمع املدين املتخصصة يف حقوق ذوي االحتياجات الخاصة
والكتابة) .إذا كانت هناك حملة وطنية للعودة إىل املدرسة ،فاستخدم
وتعليم الفتيات ،إلخ.
الرسائل التالية واربطها بخطط الحملة الوطنية حيثام أمكن.
كيف ميكن لألطفال والشباب املشاركة بطريقة آمنة وذات مغزى؟
.حقائق حول إعادة فتح املدرسة :تاريخ االفتتاح؛ أي خطوات يجب أن يتخذها ميكن لألطفال والشباب لعب دور مهم يف حملتهم املحلية للعودة إىل
مقدمو الرعاية أو األطفال والشباب لالستعداد إلعادة الفتح.
املدرسة .فهم يفهمون القضايا األكرث تأثريا ً عليهم ،والتي ميكن أن تساعد
.الخطوات التي تتخذها املدرسة حتى تصبح مكاناً آمناً :التطهري؛ قواعد التباعد يف توجيه الرسائل والنامذج (مثل وسائل التواصل االجتامعي ،مرسح
مجتمعي ،أغنية ،دعوة األقران ملامرسة الرياضة ومواعيد اللعب) .وميكن
االجتامعي؛ إجراءات الفحص الصحي؛ إلخ
لألطفال والشباب أيضً ا املساعدة يف التعرف عىل زمالئهم أو غريهم ممن
.حقائق حول كوفيد :19-كيف ينترش كوفيد19-؛ كيف تحمي نفسك
مل يعودوا إىل املدرسة .تذكر االلتزام باملبادئ التسعة ملشاركة األطفال
من كوفيد19-
(باللغتني اإلنجليزية واإلسبانية).
.وصمة العار :معالجة األفكار النمطية أو الخرافات حول األشخاص
الذين أصيبوا بفريوس كوفيد 19-والذين يُفرتض أنهم أصيبوا (أي
األطفال كعوامل فارقة يف «العودة إىل املدرسة»
العاملني الصحيني وأفراد أرس املصابني ،وأعراق محددة).
.يجب أن يتمكن جميع األطفال والشباب ،مبن فيهم األكرث تهميشاً،
يف إندونيسيا وبعد زلزال سوالويزي املركزي ،قامت منظمة أنقاذ
من العودة:
األطفال بتنظيم عروض لألطفال (مثل؛ االحتفاليات والعروض
املرسحية) لتؤكد أن الوضع أصبح آمناً لعودة األطفال إىل املدارس.
.توجيه رسائل لتشجيع الفتيات واألطفال الالجئني
واملرشدين والشباب واألطفال والشباب ذوي
سلطت هذه العروض الضوء عىل الخطوات التي ات ُخذت إلعادة
األخرى
االحتياجات الخاصة واملجموعات املهمشة
تأهيل املدارس وعىل إجراءات الدعم النفيس االجتامعي الصحة
عىل الحضور.
النفسية التي ستكون متاحة .كام سلطت عروض األطفال الضوء
.توجيه الرسائل بحيث ميكن الوصول إليها بلغات
عىل املشاكل الرئيسية التي تؤثر عىل حضور األطفال وعىل
وأشكال مختلفة (راديو  /مكرب صوت ،نرشات،
صحتهم .وساهم هذا يف إطالق دعوات املنارصة التي تستهدف
رسوم توضيحية ،إلخ).
الجهات املسؤولة لالستثامر يف برامج املدارس اآلمنة
.جعل الرسائل تتضمن مصادر املعلومات املتاحة
لدعم عودة األطفال والشباب إىل املدرسة (أي
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امللحق التقني  - 2أنظمة إدارة تغ ّيب الطالب
تخلق األوبئة التي تؤدي إىل إغالق املدارس حواجز جديدة أمام الوصول
إىل التعليم مام يجعل عودة األطفال إىل املدرسة أكرث صعوبة .وينطبق
هذا بشكل خاص عىل األطفال والشباب املهمشني مثل األطفال والشباب
ذوي االحتياجات الخاصة ،والفتيات واألطفال والشباب الذين يعيشون
وسط الرصاعات أو األزمات .ومع إعادة فتح املدارس أو بدء عام درايس
جديد ،من الرضوري أن متتلك املدارس األدوات الالزمة ملراقبة عودة
الطالب .وإن تتبع حضور الطالب وغيابهم من أجل تحديد القرارات
الربنامجية بشكل أفضل ،ال سيام حول حامية الطفل وصحته ،وسيساعد
ذلك عىل التخفيف من األثر السلبي إلغالق املدارس بسبب كوفيد.19-

الطالب وحضورهم – من أجل التعرف عىل أولئك الذين مل يُعاد تسجيلهم
وأولئك الذين يظهر غيابهم يف سجالت الحضور ،يومياً أو أسبوعياً يك
تضمن أن جميع األطفال والشباب ،وخاصة األكرث تهميشاً ،يتلقون الدعم
الالزم للعودة إىل املدرسة والبقاء فيها .إن الحصول عىل هذه املعلومات
عىل املستوى املحيل ميكن أن يدعم ويزيد من سهولة صنع القرار يف
الربنامج ،والتنسيق بني الوكاالت ومشاركة املجتمع .يوضح هذا املخطط
خيارين برمجيني:

ستتوفر معلومات حول من األشخاص الذين عادوا للمدرسة من خالل
نظام معلومات إدارة التعليم الوطنية ( ،)EMISإال أن تحديث هذا النظام
الوطني قد يستغرق بعض الوقت .وقد تحتاج آليات التنسيق املحلية و /
أو الهيئات الحكومية املحلية إىل الدعم يف إدارة وتحليل بيانات تسجيل
ةجمربلا رايخ تابلطتم
ردصملا
لاصتالاو
Waliku

هواتف ذكية
للمعلمني
إمكانية الوصول إىل
البيانات  /البث

هاتف مع خاصية
الرسائل النصية،
 UNICEF Edu-Tracو الذي فقط للمدير أو لكل
املعلمني أو لجمعيات
يستخدم تقنية
الرسائل النصية عرب التعليم املجتمعية.
Rapid Pro
أو TextIt

رتاوت
عمج
تانايبلا
يومي

أسبوعي

شهري

فصو
.يسجل املعلمون الحضور يوم ًيا ويتابعون مع األطفال الذين يتغيبون ألكرث من 3
أيام متتالية من خالل قامئة مهام كل يوم  /أسبوع.
.التصنيف حسب الجنس واإلعاقة و  /أو معايري أخرى كام هو محدد محلياً.
.ميكن تعقب الطالب بشكل فردي
.يسجل النظام أسباب الغياب ،والتي ميكن ربطها مع فرق مراقبة الصحة والحامية
واالستجابة
.يجتمع مديرو املدارس مع املعلمني أسبوعياً أو شهرياً ملراجعة التغيب عرب اللوحة
الرئيسية واالستجابة من خالل توجيه رسائل ونشاطات وسياسات ورسائل التعليم
والصحة والحامية عىل مستوى املدرسة وفقاً لذلك.
.يتم إرسال سلسلة من الرسائل القصرية إىل املدرسني أو لجان التعليم املجتمعية
لطلب:
.إجاميل الحضور األسبوعي للبنني والبنات (مصنف وفقاً لذلك)
.إجاميل الحضور األسبوعي لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة (أو تصنيفات
أخرى عىل النحو املحدد)
.إجاميل الحضور األسبوعي للمدرسني واملدرسات (مصنف وفقاً لذلك)
.الحضور الرتاكمي األسبوعي للمعلمني
.سيتلقى مدير املدرسة أو لجان التعليم املجتمعية رسالة نصية قصرية من النظام يف
الوقت الفعيل ،مع مشاركة تحليل موجز للمعلومات التي متت مشاركتها
.ال ميكن تتبع الطالب بشكل فردي ،هذا النظام يوفر اطار عام للحضور و الغياب
يف املدرسة بشكل شامل ،من اجل توجيه رسائل ونشاطات وسياسات التعليم
والصحة والحامية عىل مستوى املدرسة.
.يتم إرسال سلسلة من الرسائل القصرية إىل املدير يُطلب فيها منه عدد مرافق
املياه والرصف الصحي والنظافة العامة () WASHلتجميع احتياجات املياه
والرصف الصحي والنظافة العامة ((WASHيف منطقة محددة (أو تصنيف آخر كام
هو محدد).
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امللحق التقني  - 3متكني املعلمني عند تحول العودة إىل املدرسة
عند التخطيط للعودة إىل املدرسة ،يجب إيالء اهتامم خاص للمعلمني
ما الذي يحتاج املعلمون إىل معرفته؟
الذين يلعبون دورا ً رئيسياً يف دعم رفاه املتعلمني وتطويرهم .ويجب أن
من أجل دعم عملية العودة إىل املدرسة وضامن سالمتها وفعاليتها ،ينبغي
يكون املعلمون عىل استعداد لدعم التعلم االجتامعي والعاطفي لطالبهم ،تعزيز قدرات املعلمني ومعارفهم حول:
وتزويدهم باإلسعافات النفسية األولية الالزمة وتنفيذ التدابري الالزمة
.كوفيد 19-وآثاره عىل األطفال والشباب واملعلمني :يوفر دليل
للعودة اآلمنة إىل املدرسة (عىل سبيل املثال ،التباعد الجسدي ،وإجراءات
التطوير املهني للمعلمني هذا أنشطة قل-افعل ملجموعات صغرية
التعقيم) .عالوة عىل ذلك ،ال ميكن تجاهل رفاهية املعلمني .فقد أث ّر
من املعلمني (بحد أقىص  01أشخاص) تتعلق بكوفيد19-و ميكن أن
كوفيد 19-عىل املعلمني وعائالتهم ومجتمعاتهم بطرق متعددة ،والعديد
يرافق هذا الكتيب الخاص بالدراسة الذاتية دليل التطوير املهني،
منهم عاىن من زيادة الضغوط نتيجة إغالق املدارس وإعادة فتحها .ولذا
أو ميكن استخدامه كأداة قامئة بحد ذاتها .ومن املهم أن يكون
يجب أن يتم العمل من أجل إعادة فتح املدارس بالرشاكة مع املعلمني
املعلمون عىل دراية بـ كوفيد 19-حتى يتمكنوا من فهم الشائعات
ونقابات املعلمني ،وأن يتم البناء عىل الثقة باملامرسات الرتبوية للمعلمني
واملعلومات املضللة والوصمة املوجودة يف املجتمع وكيف ميكن
واحرتافيتهم هم وغريهم من العاملني يف مجال التعليم .راجع دعوة فريق
أن يكون لذلك تأثري سلبي عىل مجموعات معينة من األطفال
عمل املعلمني إىل اتخاذ إجراء هنا.
والشباب.
ما الذي ميكن فعله لدعم املعلمني؟
.الوقاية من كوفيد 19-عرب اإلجراءات املحددة للتعقيم وغسل
اليدين والتباعد الجسدي :يلعب املعلمون دورا ً رئيسياً يف نرش
يحتاج املعلمون إىل الدعم والحصول عىل معلومات كافية حول كيفية
واحرتام هذه االجراءات .ويجب عليهم اتقانها ومتثيلها ملساعدة
املساهمة يف العودة اآلمنة إىل املدرسة من أجل أنفسهم وجميع املتعلمني.
األطفال والشباب عىل البقاء بأمان.
وسيؤدي االستثامر يف رفاهية املعلمني خالل مرحلة إعادة االفتتاح إىل
فوائد عىل املدى الطويل ،حيث ميكن للمعلمني أن يكونوا مبثابة «قادة
.اإلقصاء االجتامعي املرتبط بوصمة كوفيد ،19-مبا يف ذلك كيفية
الفكر» يف املجتمع ،مام يضمن السالمة والصحة واستمرارية التعليم.
منع الوصم بالعار واالستجابة له.
أفكار لدعم رفاهية املعلم ،تشمل ما ييل:
.التعلم االجتامعي والعاطفي و الدعم النفيس االجتامعي و الصحة
النفسية :ميكن تكييف أنشطة األطفال هذه مع كوفيد.19-و إذا
.شبكات األقران للمعلمني التي تسمح للمعلمني مبشاركة تجاربهم،
كان من املمكن دمج التعلم االجتامعي والعاطفي يف املناهج
وتطوير الحلول بشكل جامعي ،وتعزز من تحفيزهم ورفاههم.
الدراسية  ،راجع مناهج التعلم االجتامعي و العاطفي الخاصة
.الدعم من قادة املدارس ومسؤويل التعليم الذين يلعبون دورا ً
بالبنك الدويل و املناسبة للفئات العمرية .انظر امللحق التقني 4
حاسامً يف ضامن أن املعلمني يف حالة تواصل وأنهم يتلقون الدعم.
للتعرف عىل أنشطة الدعم النفيس االجتامعي والصحة النفسية
ميكن لهؤالء املسؤولني إحالة املعلمني إىل األماكن الالزمة وتقديم
املحددة لألطفال.
الدعم النفيس واالجتامعي األسايس من خالل االستامع إىل مخاوفهم
.تحديد مخاوف الحامية واإلبالغ عنها :مع إعادة فتح املدارس ،يجب
وتشجيعهم والثناء عليهم.
أن يكون املعلمون مجهزون لتحديد مخاطر حامية الطفل ومسارات
.آليات اتصال مألوفة (مثل الرسائل القصرية وواتس اب وغريها)
اإلحالة ،مبا يف ذلك العنف القائم عىل النوع االجتامعي والجنيس
لضامن حصول املعلمني عىل معلومات واضحة ومستمرة حول حالة
وبالنظر إىل االحتياجات الخاصة للفتيات بعد كوفيد .19-دليل
كوفيد 19-وخطط العمل املدرسية والوطنية لالستجابة للفريوس
التطوير املهني للمعلمني هذا ومجموعة رشائح العرض هذه عن
.الدعم النفيس االجتامعي والصحة النفسية ( )MHPSSللمعلمني
املبادئ الثالثة لإلسعافات األولية النفسية املصممة للمعلمني:
مثل تدريب عىل رفاه وإدارة التوتر.
.انظر :حدد األطفال والشباب الذين تبدو عليه
.االمتثال للمبادئ التوجيهية الحكومية بشأن صحة ورفاهية
عالمات الضيق.
العاملني األساسيني ،مبا يف ذلك املعلمني وغريهم من العاملني يف
.استمع :تواصل بحساسية مع طفل أو شاب مير يف
مجال التعليم .عندما يكون املعلمون يف خطر خاص أو يصابون
ضائقة.
بعدوى كوفيد ،19-يجب دعمهم للبقاء يف املنزل حتى الشفاء التام
.اربط :قم بإحالة الطفل أو الشاب إىل خدمات
والقدرة عىل العودة إىل املدرسة بأمان.
الدعم التي من املمكن أن يحتاجوها.
.قد تكون هناك حاجة إىل دعم خاص للمعلامت مثل رعاية األطفال
أو وسائل نقل مخصصة.
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ما الطريقة التي ينبغي أن تتغري فيها الرتبية والتعليم؟
قد تبدو العودة إىل التدريس يف الفصل الدرايس صعبة مع كوفيد19-
وأسابيع من التعليم املتقطع .وهناك أيضاً فرصة لتحسني مامرسات
التدريس والتعلم:

خطّط:
االبدء بوضع خطة لألنشطة والدروس التي تركز عىل الرفاهية
ومامرسة الروتني والقواعد الجديدة للمدرسة.
حتى إذا كان هناك ضغط لتعويض الوقت الضائع من املدرسة،
خصص وقتاً لالسرتخاء اآلمن واللعب والفنون واملوسيقى والرقص
واأللعاب .فهذه كلها تساعد التعلم األكادميي.
التخطيط لدروس تتيح للطالب القيام بعملهم بشكل مستقل
بسبب قواعد التباعد الجسدي.

ق ّيم:
توقع أن يكون كل األطفال والشباب قد نسوا املهارات واملعارف أثناء
إغالق املدارس .طأمن األطفال والشباب بأن هذا هو الحال بالنسبة
للجميع وأنكم ستعملون معاً لتعويض ذلك.
تقييم ما يتذكره الطالب واجعل املحتوى التعليمي متكيف مع ذلك.
وحدد املجاالت الرئيسية للمعرفة التي يحتاج الطالب ملامرستها وزودهم
بتعليقات ب ّناءة.

تكييف:

سيكون لدى كل طفل وشاب تجارب مختلفة للغاية عن إغالق
املدارس ،لذلك سيكون من الرضوري جعل تكييف التدريس
لتلبية احتياجاتهم الفردية.
قد تكون هناك أعداد كبرية من الطالب الغائبني ،خاصة يف
األسابيع األوىل من إعادة االفتتاح ،لذا قم بتكييف خطط
الدروس وال تتوقع أن تكون قادرا ً عىل البناء عىل التعلم من
درس إىل آخر يف البداية.
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امللحق التقني - 4الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي
( )MHPSSلألطفال مع اعادة افتتاح املدارس
إن الدعم النفيس االجتامعي والصحة النفسية ( )MHPSSهام أمران
أساسيان عند إعادة فتح املدارس لضامن نقلة آمنة وإيجابية .إذ أنه من
املمكن أن يشعر األطفال والشباب بالتوتر وأن يرفضوا نتيجة لذلك العودة
إىل املدرسة ،وباألخص إن كانوا قد أمضوا أشهرا ً يف املنزل .وميكن للبعض أن
يشعروا بالقلق ألنهم مل يكونوا قادرين عىل التعلم يف املنزل ولهذا السبب
يدركون أنهم لرمبا تأخروا عن أقرانهم .وقد يعانون من التوتر والقلق
إن كانوا يخشون من خسارة أحد أحبائهم أو أحد أفراد عائلتهم أو أحد
أقرانهم .ويلعب مقدمو الرعاية دورا ً هاماً يف دعم الصحة النفسية لألطفال
والشباب خالل الفرتة االنتقالية هذه ،وميكن أيضاً لألطفال والشباب أن
يدعموا رفاههم ورفاه أقرانهم بشكل ف ّعال.
ما الذي ميكن للوالدين ومقدمي الرعاية القيام به؟
كام دعم اآلباء ومقدمو الرعاية األطفال والشباب يف التحول إىل البقاء
يف املنزل خالل كوفيد ،19-ميكنهم أيضاً مساعدة األطفال والشباب عىل
أن يشعروا أنهم يف مأمن وأنهم مستعدين للعودة إىل املدرسة .وميكنهم
االستمرار بنشاطات الدعم النفيس االجتامعي والصحة النفسية( (�MH
 )PSSالتي مارسوها يف املنزل خالل اغالق املدرسة ،لدعم انتقا ٍل سلس.
.أنشطة الدعم النفيس االجتامعي والصحة النفسية أثناء إغالق
املدارس (انظر الصفحات  6-4باللغات اإلنجليزية والفرنسية
واإلسبانية والعربية والسواحيلية)
.أنشطة تخفيف التوتر املالمئة لألطفال (باللغتني اإلنجليزية
واإلسبانية)
.أنشطة األبوة الخالية من العنف (انظر النص األخرض هنا)

يف تسمية مشاعرهم.

.طأمنة األطفال والشباب حول إجراءات السالمة املعمول بها
للحفاظ عىل صحة الطالب واملعلمني.
.تشجيع األطفال والشباب عىل أن يكونوا عوامالً للتغيري .ميكنهم
أيضاً املساعدة يف منع انتشار الجراثيم عن طريق غسل أيديهم
بالصابون والسعال والعطاس يف مرفقهم.
.تجهيز األطفال والشباب الحتاملية أن تضطر املدارس إىل االغالق
مرة أخرى إذا مرض املزيد من الناس .طمئنهم أنه إن أُغلقت
املدارس مرة أخرى ،فسيبقى مجتمعنا آمناً وصحياً .استمر بتذكريهم
أن التعلم ميكن أن يتم بأي مكان  -يف املدرسة واملنزل.
.اخبار األطفال أنك ستستمر يف دعم تعلمهم حتى بعد عودتهم إىل
املدرسة.

ما الذي ميكن لألطفال والشباب فعله؟
.إنشاء معلومات مالمئة لألطفال عن الدعم النفيس االجتامعي
والصحة النفسية ( ،)MHPSSمتضمنة موادا ً شاملة وسهلة الوصول
(مثل؛ الرسوم التوضيحية والرسائل الصوتية ورسائل الفيديو
واللغات املختلفة).
.تحديد قنوات االتصال املالمئة لألطفال ومشاركة رسائل الدعم
النفيس االجتامعي والصحة النفسية ( )MHPSSالخاصة بهم عربها.
مع تأكد من أن القنوات امل ُختارة شاملة (أي؛ ال تستبعد األطفال
الذين ليس لديهم إمكانية وصول إىل اإلنرتنت أو لغتهم مختلفة)
وسهلة الوصول (أي أشكال مختلفة مطبوعة ومسموعة ومرئية).
عندما يتم تأكيد إعادة االفتتاح الرسمي للمدارس ،ميكن ملقدمي الرعاية
 .دعم الحوار بني األقران حول العودة إىل املدرسة .إنشاء مساحة
مشاركة رسائل مفتاحية للمساعدة يف الحفاظ عىل األطفال والشباب يف
آمنة لألطفال ملناقشة املخاوف واملشكالت والتحديات املتعلقة
صحة ومأمن:
بالعودة إىل املدرسة واملساعدة يف إيجاد الحلول.
.مشاركة املعلومات مع األطفال والشباب حول موعد وطريقة إعادة
.اكتشاف كيف ميكن أن يكون األطفال والشباب عوامل فارقة يف
فتح املدرسة .استخدم أساليباً مختلفة للتواصل (مثل الرسومات
عملية إعادة الفتح .حدد القضايا التي يضعها األطفال كأولوية وأي
واألغاين) لتضمن أن الرسائل الرئيسية قد فُهمت.
ما الحمالت أو النشاطات التوعوية التي ميكن أن يقودها األطفال.
.تذكري األطفال والشباب بأسباب إيجابية للعودة إىل املدرسة.
حيث ميكن لألطفال أن يلعبوا دورا ً قيادياً يف حملة العودة اآلمنة إىل
فهم سيكونون قادرين عىل اللعب مع أصدقائهم ورؤية معلميهم
املدرسة (انظر امللحق التقني  .)1املشاركة يف عمليات صنع القرار
ومتابعة تعلم أشياء جديدة .وذكّرهم باألشخاص الرئيسيني يف
أثناء إعادة الفتح ،مع دعم مناسب من البالغني حسب الحاجة.
املدرسة الذين ميكنهم التواصل معهم للحصول عىل الدعم.
تنسيق الدعم النفيس االجتامعي والصحة النفسية ( :)MHPSSقم
.سؤال األطفال والشباب عن شعورهم حيال العودة إىل املدرسة.
بارشاك مجموعات العمل التقنية للدعم النفيس االجتامعي والصحة
وطأمن األطفال بأن جميع مشاعرهم طبيعية.
النفسية عىل املستوى الوطني ،حيثام وجدت ،لتسهيل تنسيق أنشطة
الدعم النفيس االجتامعي والصحة النفسية ( )MHPSSعرب القطاعات ،مبا
.أخذ الوقت الكايف لتهدئة طفلك واالستجابة الحتياجاته .فمهام
بدت مخاوفهم غري واقعية ،تذكر أن مشاعرهم حقيقية وأنها مخيفة فيها التعليم وحامية الطفل والصحة.
لطفلك.
.مساعدة األطفال عىل فهم مشاعرهم .قُل أشياء مثل «تبدو حزيناً
جدا ً اليوم» أو «أستطيع أن أرى أنك محبط» لتساعدهم عىل البدء
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امللحق التقني  – 5التخطيط التشاريك ملتابعة التعليم والحامية
عندما أجرب كوفيد 19-املدارس يف جميع أنحاء العامل عىل اإلغالق ،شعرت
العديد من املجتمعات بالصدمة وعدم االستعداد ألن خطط التعليم
واستمرارية الحامية مل تكن موضوعة .ان إعادة افتتاح املدارس تقدم
فرصة فريدة للعمل مع مجتمعات املدرسة الكاملة (األطفال ومقدمو
الرعاية واملعلمون والقيادة املدرسية وقادة املجتمع والحكومة املحلية)
لتقييم وتحسني استعدادهم للكوارث .يويص هذا الدليل بثالثة أنشطة
للبدء .وملزيد من األنشطة حول إدارة املدار يشكل آمن ،راجع هذا الدليل
باللغة اإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية.
1.انشاء خريطة املخاطر والقدرات
الهدف :مساعدة املجتمعات املدرسية ككل عىل تحديد و معرفة األماكن
و املامرسات اآلمنة و غري اآلمنه ،باالضافه اىل تحديد كافة األشخاص
سواء أكانو داخل املدرسة ام خارجها و يف البيئة املحيطة و البدء بتحديد
الخطوات لتقليل االماكن  ،االجراءات و االشخاص غري اآلمنني.
املشاركون 52-51 :طفالً وبالغاً ميثلون مجتمعاً مدرسياً شامالً ،ويشمل
صبية وفتيات من ذو اإلعاقة ومن الذين ليست لديهم اعاقة؛ ومقدمو
رعاية؛ ومعلمون؛ والقيادة املدرسية؛ وأعضاء املجتمع الرئيسيني .الشكل
املثايل لألمر ،أن يعتمد اختيار املشاركني عىل الهياكل القامئة مثل لجان
اآلباء واملدرسني ونوادي األطفال.
املدة 3-2 :ساعات.
املواد :لوحات ورقية وأقالم خطاطة (لونني عىل األقل) والتقييامت أو
البيانات املوجودة حالياً ،عن مخاطر السالمة والحامية يف املدرسة وحولها،
من الحكومة أو الرشكاء أو موظفي الربامج.
الخطوات:
1.ع ّرف املنظور :اعرض عىل املشاركني الصورة التي عىل اليسار،
واسألهم ما الذي يرونه فيها؟ ،يجب أن تنقسم اإلجابات بني طائر/بطة
وأرنب .ثم ارشح للمشاركني أننا كلنا ننظر إىل الصورة ذاتها ،ولكن اجاباتنا
كانت مختلفة .وليس أي من اجاباتنا خاطئ .وارشح لهم أنه كام أننا رأينا
حيوانات مختلفة بالصورة ذاتها ،ميكن أن نرى مخاطر وقدرات مختلفة يف
املدرسة وحولها.

الحامية ومشاركة األطفال
قبل أن تنظم النشاطات التالية:
.تذكر أن تلتزم باملبادئ التسعة ملشاركة الطفل (راجعها
باللغة اإلنجليزية أو االسبانية)
.احرص عىل أن تكون االحاالت وخدمات الدعم النفيس
االجتامعي والصحة النفسية متاحة خالل األنشطة ،ألنه
من املمكن أن يُناقش بعض املشاركني تجارباً حساسة أو
صادمة
.اجعل النشاطات مالمئة لتعليامت التباعد الجسدي الوطنية
2.ع ّرف املخاطر والقدرات :قم بقسم املشاركني إىل مجموعات أصغر
واطلب منهم تعريف «املخاطر» و «الضعف» و «القدرة» و «الخطر»
وثم اطلب من كل مجموعة مشاركة تعريفها .وبعدها شارك معهم املعاين
التالية وجدول أنوع الخطر املختلفة
 3.إدخال املخاطر والقدرات :قسم املشاركني إىل مجموعات أصغر
واطلب منهم تحديد «الخطر» و «الضعف» و «القدرة» و «الخطر».
اطلب من كل مجموعة مشاركة تعريفاتها .ثم شارك التعاريف وجدول
األنواع املختلفة للمخاطر أدناه.
.املخاطر هي أخطار طبيعية أو من صنع اإلنسان ميكن أن تؤدي
إىل الوفاة أو اإلصابة النفسية أو الجسدية أو تلف املمتلكات
.الضعف هو نقاط الضعف التي تأيت من الخصائص الفريدة
للبيئة أو املباين أو الناس .عىل سبيل املثال ،يكون األطفال بشكل
عام أكرث عرضة للخطر من البالغني ويحتاجون إىل أحكام خاصة
لضامن احرتام حقوق اإلنسان الخاصة بهم ودعمها.
.القدرات هي املعارف واملهارات واملوارد املتاحة داخل املجتمع
والتي ميكن أن متنع أو تقلل من املخاطر.
.الخطر هو ما نحصل عليه عندما تتجاوز املخاطر ونقاط الضعف
القدرة عىل الحد منها والتعامل معها .ويوجد الخطر فقط عندما
يكون هناك أشخاص ضعفاء و مخاطر .ويكون الخطر أصغر إذا
كانت لدينا قدرات عىل حامية أنفسنا.

4.ارسم خريطة املدرسة :اسأل املشاركني عام إذا كانوا قد رأوا أية
قسم
خرائط من قبل وعن املعلومات التي ميكن أن تعرضها الخرائطّ .
املشاركني إىل مجموعات أصغر ،وافصل الفتيان عن الفتيات واألطفال عن
البالغني ملنح كل من الجنسني والفئات العمرية فرصة ملناقشة املخاطر
والقدرات الخاصة بهم .واطلب من كل مجموعة رسم خريطة ملدرستها
والطرق من وإىل املدرسة ،مبا يف ذلك املعامل الجغرافية (مثل الساحل،
الجبال ،األنهار ،البحريات ،الغابات ،الحقول) وال ُبنى التحتية الرئيسية (مثل
املدرسة ،امللعب ،املراحيض ،مرافق املياه ،مراكز الحجر الصحي املحلية
وحدود املدارس والطرق ونقاط التفتيش).
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5.ارسم جميع املخاطر والقدرات يف منطقة الخريطة :اسأل املشاركني
عام إذا كانوا يتذكرون تعريف الخطر والقدرة .اطلب منهم االتفاق عىل
لون القلم الخطاط الذي سيُستخدم لرسم املخاطر ولون القلم الذي
سيُستخدم لرسم القدرات .أثناء عمل املجموعات ،تج ّول يف أرجاء الغرفة
وساعدهم عىل الرتكيز عىل املهمة.
.اطرح أسئلة لتشجيع املشاركني عىل تحديد األخطار يف كل فئة،
مبا يف ذلك األخطار غري املرئية (عىل سبيل املثال ،كيف تشعر
حيال استخدام املراحيض يف املدرسة؟ هل تشعر بالراحة حيال
املعلمني؟ هل تحدث بعض األخطار يف مواسم معينة فقط أو يف
أوقات معينة من اليوم؟).
.ساعد أولئك الذين قد يكونون خجولني أو غري معتادين عىل
التحدث برصاحة عىل مشاركة آرائهم.
.أكّد عىل أنه بالرغم من أن بعض املناطق من املفرتض أن تكون
آمنة ،إال أننا ميكن أن نشعر بعدم األمان فيها وال بأس يف ذلك.
وأن هذا النشاط سيساعدنا عىل تحديد هذه األماكن غري اآلمنة،
حتى نتمكن من جعلها أكرث أماناً.
.تذكر أن بعض املخاطر (مثل العنف الجنيس) قد تكون حساسة
ولن يتم التعرف عليها بسهولة .كن حذرا ً للمشاعر املختلفة التي
قد يثريها هذا ولتكن لديك خطة للمتابعة.
.ذكّر املشاركني بالنشاط االفتتاحي مع األرنب/الطائر .اطلب من
املجموعات مراعاة االختالفات بني الفتيان والفتيات واألطفال
ذوي االحتياجات الخاصة واألطفال املتأثرين بعوامل متنوعة
أخرى.
.شجع كل مجموعة عىل تضمني قدراتها أيضاً! يف بعض األحيان
يكون من السهل الرتكيز فقط عىل املخاطر التي نواجهها ،ولكن
من املهم أن يركز نشاط رسم الخرائط هذا عىل نهج قائم عىل
نقاط القوة.

6.أقم نقاشاً للمجموعة :اطلب من املجموعات أن تجتمع .واطلب
من كل مجموعة أن تشارك خريطتها وترشح املخاطر والقدرات التي تم
تحديدها .ناقش أي اختالفات يف الخرائط .هل حدد األطفال والبالغون
مخاطرا ً وقدرات مختلفة؟ هل فكرت كل مجموعة يف املخاطر املختلفة
للبنني والبنات ،واألطفال ذوي االحتياجات الخاصة أو األطفال من الفئات
املهمشة األخرى؟
7.أنشئ خريطة واحدة تلخص جميع األخطار والقدرات ومشاركتها
عىل نطاق واسع :إما أنا تختار خريطة احدى املجموعات وتحدثها
باملخاطر والقدرات األخرى التي حددتها جميع املجموعات أو أن تقوم
برسم خريطة جديدة من الصفر .ومن ثم اتفقوا عىل خطة ملشاركة
خريطتكم مع مجتمع املدرسة األوسع .ميكن تكرار هذا النشاط مع فصول
متعددة أو نوادي لألطفال لزيادة مشاركة الطفل .عند مشاركة الخريطة،
تأكد من أنك ال تعرض األطفال ألي مخاطر اضافية.
8.املتابعة :تأكد من أن جميع املشاركني يرون كيف ساعدت مالحظاتهم
يف اتخاذ القرارات املدرسية.

2.وضع خطة من أجل استمرارية التعليم والحامية
الغاية :إنشاء خطة مدرسية الستمرارية التعليم والحامية يف حاالت
الطوارئ ،بنا ًء عىل الدروس املستفادة من تجربة كوفيد.19-
املشاركون :كام كان الحال يف النشاط رقم  .1ضع يف اعتبارك دعوة
الحكومة املحلية والجهات الفاعلة يف املجتمع املدين من ذوي الخربة ذات
الصلة باستمرارية التعليم والحامية (أي؛ مسؤويل إدارة الكوارث املحليني،
وأعضاء لجنة حامية الطفل ،وما إىل ذلك)
املدة 3-2 :ساعات.
املواد :ورق ،أقالم تخطيط و ُملصق إلعداد النسخة النهائية للنرش يف
املدرسة .الخطة الحالية الستمرارية التعليم املوجودة يف املدرسة ،إن
وجدت ،مع نسخة مالمئة لألطفال.
الخطوات:
1.ع ّرف استمرارية التعليم والحامية :أخرب املشاركني أنهم سيساعدون
اليوم يف تحديث أو تصميم خطة لكيفية مواصلة التعليم والحفاظ عىل
سالمة األطفال وحاميتهم يف حالة الطوارئ .اسأل املشاركني عن الطريقة
التي ُيكن أن يع ّرفوا فيها «استمرارية التعليم» و «استمرارية الحامية»،
وملاذا يعتقدون أن هذه املفاهيم مهمة .وبعد أن يشارك بعض املشرتكني
إجاباتهم ،ق ّدم املفاهيم التالية:
.استمرارية التعليم :تهتم استمرارية التعليم بالحفاظ عىل تعليم
األطفال بعد أن تتأثر مدرستهم مبخاطر مثل الزلزال أو الطوارئ
الصحية أو الرصاعات.
.استمرارية الحامية :تعني ضامن الوعي ملخاوف حامية الطفل
والتعرف عليها واالستجابة لها عند وقوع خطر (طبيعي أو من
صنع اإلنسان) ميكن أن يزيد من تعرض األطفال للعنف واإلهامل
واالستغالل واإلساءة والخطر الجسدي.

قسم املشاركني إىل
2.التفكري يف الدروس املستفادة من كوفيدّ :19-
مجموعات أصغر (افصل البالغني عن األطفال ،والفتيان عن الفتيات)
واطلب منهم التفكري يف تجربتهم مع استمرارية التعليم والحامية خالل
كوفيد .19-وقم بوضع تدابريٍ خاصة بألطفال أو البالغني الذين قد يثريهم
النقاش .وفيام ييل بعض األسئلة التوجيهية (قم بتكييفها مع عمر األطفال
ووضعهم عند الرضورة):
 .ما الذي نجح خالل إغالق املدارس والذي مكّن األطفال من
االستمرار يف التعلم والبقاء يف مأمن؟
 .ما الذي كان ميكن أن يكون مختلفاً أثناء إغالق املدارس
الستمرار تعليم األطفال وبقاؤهم يف مأمن؟
 .هل كانت أي مجموعة محددة من األطفال أقل قدرة عىل
مواصلة التعلم؟ إذا كان األمر كذلك ،فام السبب؟ قد يكون لدى
االطفال شعور الوصمة
 .إذا كانت املدرسة متتلك خطة الستمرارية التعليم والحامية
قبل كوفيد :19-اطلب من املجموعات النظر يف خطة استمرارية
التعليم والحامية الحالية.
 .هل اتبعوا جميع الخطوات املوضحة يف خطتهم؟ وإن مل
يفعلوا ،ما سبب ذلك؟
 .هل كانت هناك تحديات يف التعليم أو الحامية مل
تتوقعها هذه الخطة؟ إذا كانت اإلجابة نعم ،فام هي
الحلول التي وجدها املجتمع أثناء استجابة كوفيد19-؟
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3.قم بتحديث أو انشاء خطة الستمرارية التعليم والحامية :اطلب من
املشاركني انشاء خطة من أجل استمرارية التعليم والحامية يف مدرستهم
من خالل ملء النموذج التايل:
تعويض األيام أو الساعات :إذا تعطلت املدرسة ملدة تصل إىل  Xمن األيام يف السنة الدراسية ،فيمكننا تعويض ساعات الدراسة عىل النحو
التايل (مبا يف ذلك املناوبات ،وما إىل ذلك):
موقع بديل املدرسة ومرافق التعلم املؤقت :يف حال حدوث تلف كبري يف املباين املدرسية ،قم برتتيب مواقع بديلة إىل جانب مرافق التعلم
املؤقتة.
طرق بديلة للتدريس وتقويم مرن :كيف ميكننا مواكبة العمل املدريس واالستمرار به ،وضبط التقويم املدريس والتوقيت ،وترسيع التعلم،
واستخدام تدريس األقران ،والواجبات املنزلية والدراسة املستقلة؟
القدرات اإلضافية :من ميكنه تقديم الدعم التعليمي واإلداري باإلضافة إىل خدمات حامية الطفل إذا كان طاقم املوظفون غري قادر عىل
العمل أو بحاجة إىل املساعدة؟
خطة تنظيف املدرسة (عىل سبيل املثال؛ يف حالة الفيضانات أو االنفجارات أو استخدام املدرسة كمرفق صحي مؤقت أو مأوى)
خطة االستخدام املحدود للمدرسة كأموى مؤقت :يجب عدم استخدام املدارس قدر اإلمكان كمالجئ مؤقتة أو مراكز صحية .وإذا تم
تحديد مدرستك كأموى أو مركز صحي مؤقت يف خطط الطوارئ ،ميكنك التخطيط لتقليل اآلثار عىل املدرسة وعىل وصول األطفال إىل
التعليم .راجع إرشادات الحد والتخطيط الستخدام املدارس كمراكز إجالء مؤقت يف حاالت الطوارئ  ،أو دليل نيجرييا بشأن االستخدام
املؤقت للمدارس كمراكز صحية أو أسواق خالل كوفيد.19-
حامية الطفل :كيف ميكننا حامية الفتيات والفتيان من املخاطر التي يواجهونها يف الظروف غري الطارئة ومن املخاطر املتزايدة أو الجديدة
التي تسببها حالة الطوارئ؟ كن عىل دراية باملخاطر وتعرف عىل كيفية الوقاية من مختلف أشكال العنف التي قد يتعرض لها األطفال أثناء
حاالت الطوارئ وكيفية االستجابة لها يف حالة إغالق املدارس.
الصحة والتغذية :كيف ستستمر الخدمات امل ُعتمدة عىل املدرسة مثل الفحوصات الصحية والتغذية املدرسية إذا ما حصل اغالق رسيع
ملدرستك بسبب انتشار جديد لكوفيد 19-أو حالة طوارئ أخرى؟
مشاركة الطالب :كيف سنضمن تقديم الدعم ملشاركة الطالب املوجودة حالياً ،وآلليات املساءلة والتغذية الراجعة خالل حاالت الطوارئ
أو الكوارث؟ كيف ستتم مشاركة املعلومات مع الطالب؟ كيف س ُيدعم الطالب ليشاركوا تغذيتهم الراجعة وليساعدوا يف تحديد شكل
اإلجراءات امل ُتخذة للميض قُدماً؟
4.شارك خطة استمرارية التعليم والحامية مع املجتمع املدريس:
عندما ينتهي املشاركون من وضع خطتهم ،اطلب منهم االتفاق عىل
وقت وطريقة ملشاركة املعلومات مع اآلخرين من مجتمع املدرسة لتلقي
املالحظات والتأكد من أن الخطة واقعية .وميكن القيام بذلك خالل اجتامع
مع أعضاء املجتمع وأولياء األمور ومقدمي الرعاية ،خالل تج ّمع لكامل
املدرسة أو عن طريق جمع املعطيات من نوادي األطفال .وذكر املشاركني
مبراجعة خطتهم وتحديثها عندما يقتيض األمر ،مرة يف السنة عىل األقل.
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امللحق التقني  – 6التكييفات الالزمة لبيئة املخيامت
من املحتمل أال يكون سكان املخيامت قد حصلوا عىل الوصول ذاته
الذي حصل عليه عامة السكان إىل التعليم والصحة والدعم واالجتامعي
واالقتصادي خالل االغالق .إعادة افتتاح املدارس ومساحات التعليم يف
املخيامت واملواقع املشابهة للمخيامت ميكن أن يتطلب اعتبارات خاصة
للحفاظ عىل سالمة املعلمني واألطفال ومجتمعاتهم.

واحدة من األماكن الوحيدة التي ميكن لألطفال الوصول فيها إىل
مساحات ومعدات للعب .وللتأكد من أن جميع األطفال ميكنهم
مامرسة حقهم يف اللعب مع الحفاظ عىل التباعد الجسدي أيضاً،
فكر بإنشاء جدول زمني ملنطقة (مناطق) اللعب ،مع تخصيص
موظفي تعليم أو متطوعني من مقدمي الرعاية لإلرشاف عىل
التباعد بني األطفال.

التنسيق
.تطبيق أنظمة حركة تضمن تقليل االتصال يف الطريق من املدرسة مجتمع املدرسة الكامل
.األطفال :يف بيئة املخيم ،توجد العديد من الضغوط عىل األطفال
وإليها .فكر يف تطوير أو تكييف أنظمة الحركة الحالية (مثل أنظمة
ملنعهم من مواصلة تعليمهم ودفعهم لتبني اسرتاتيجيات تكيف
أحادية االتجاه) عىل الطرق املؤدية إىل املدرسة مع تنسيق شؤون
سلبية .لذا قم بتنظيم أنشطة توعوية إلعادة التواصل مع األطفال
املخيامت وإدارتها ( .)CCCMرمبا تم بالفعل وضع تدابري مامثلة
الذين توقفوا عن التعلم أثناء إغالق املدارس .حيثام كان ذلك ممكناً
ألنشطة مثل توزيع األغذية أو ارتياد السوق .األمر املثايل هو ارشاك
مع التباعد الجسدي ،فإن الزيارات من خيمة إىل خيمة ال تقدر
األطفال وهيئات الطالب واآلباء يف تكييف هذه الطرقات للمدارس
بثمن.
وجعلها مالمئة للطفل.
.مقدمو الرعاية :نظّم جلسات مع مقدمي الرعاية ملشاركة
.ضع خطة للتعقيم .يف بعض الحاالت ،يتم استخدام املدارس ألغراض
املعلومات حول عملية إعادة فتح املدرسة وطأمنتهم عىل سالمة
بديلة أثناء إغالقها (مثل الحجر الصحي أو كنقاط التوزيع أو
أطفالهم وتوجيههم بشأن قواعد التباعد الجسدي .انظر امللحق
لفعاليات األسواق) .عندما تخطط املدارس إلعادة الفتح ،يجب أن
التقني  4للحصول عىل نصائح للدعم النفيس االجتامعي والصحة
يجري تخطيط مسبق بني سلطات املدرسة أو الهيئات التعليمية
النفسية من أجل تقليل الضغط أثناء مرحلة إعادة الفتح.
والنظراء ذوي الصلة الذين كانوا يستخدمون املساح (الصحة/
وسبل العيش  )FSLوتنسيق شؤون املخيامت
األمن الغذايئ ُ
.املعلمون :تدريب املدرسني عىل قواعد التعقيم الرئيسية ورسائل
وإدارتها ( .)CCCMمن أجل تجهيز املساحة للعودة إىل وظيفتها
الدعم النفيس االجتامعي والصحة النفسية ( )MHPSSوقواعد
التعليمية ،ويشمل ذلك التطهري والصيانة واعادة أثاث املدرسة.
التباعد الجسدي الجديدة إلعادة فتح املدرسة .واجراء تدريب عىل
الدعم النفيس واالجتامعي وإدارة اإلجهاد والرفاهية للمعلمني .انظر
.نرش الرسائل الرئيسية الشاملة والسهلة الوصول :قد يكون وصول
امللحق التقني  5للحصول عىل املصادر.
العائالت يف املخيامت إىل املعلومات محدود .وقد ال يتلقون الرسائل
بلغة يفهمونها .يجب عىل املدارس تعزيز الرسائل الرئيسية  RCCEالحامية
بطريقة شاملة ومالمئة لألطفال وسهلة الوصول.
.قد يكون األطفال يف املخيامت قد تعرضوا لوصمة العار والحد من
.االستعداد إلغالق محتمل للمدارس يف املستقبل .جهز مواد التعقيم
حرية التحرك بشكل أكرب خالل هذه الفرتة .ولذلك ستكون خدمات
واملياه والرصف الصحي والنظافة العامة ( )WASHبشكل مسبق؛
الدعم النفيس االجتامعي والصحة النفسية ( )MHPSSهامة جدا ً
اطبع رسائل التعقيم وقم بعرضها يف املدارس؛ اشرتي املعدات
من أجل األطفال (انظر امللحق التقني .) 4
التعليمية الالزمة للتعليم عن بعد.
.ستؤدي عمليات اإلغالق إىل تفاقم األوضاع االقتصادية لألرس،
وزيادة الضغط يف األماكن املحصورة .ومن املتوقع أن يحصل
التباعد الجسدي
ازدياد يف سوء معاملة األطفال وإهاملهم ،ويف استخدام آليات
.قم بتنظيم مناوبات متعددة وأوقات بدء وانتهاء مجدولة لتجنب
التكيف السلبي .لذا يجب عىل املدارس وموظفي التعليم التنسيق
االكتظاظ يف الفصول الدراسية وعند مدخل املدرسة .ويف حالة
مع مقدمي خدمات حامية الطفل يف املخيم وأن يتجهزوا لتحديد
وجود نظام مناوبة قبل كوفيد 19-وخيار إضافة املزيد من املناوبات
املخاوف واإلبالغ عنها.
ليس عميل ،فاعمل مع السلطات الصحية عىل الطريقة التي ُيكن
لألطفال متابعة التعلم فيها بأمان.
.قم بإنشاء مناوبات عن طريق تقسيم الطالب إىل مجموعات من
املناطق املختلفة من املخيم لتقليل االتصال يف الطريق من وإىل
املدرسة وتجنب االزدحام يف املناطق العامة.
.املناوبات أو الجداول الزمنية ملساحات اللعب .تعد فرصة اللعب
أمر بالغ األهمية لرفاهية األطفال ،وقد تكون املدارس يف املخيامت
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امللحق التقني  – 7اعتبارات إضافية لربامج التعلم املبكر ()ELPs
قد تكون هناك حاجة إىل إجراءات إضافية عند إعادة فتح برامج التعلم ملعالجة فجوات التوظيف ،واستخدام مساحات مجتمعية بديلة
املبكر  -مثل رياض األطفال والرعاية اليومية  -لألطفال الصغار تحت سن آمنة ونهج يوم بديل .كام يجب إعطاء األولوية ملجموعات معينة
ست سنوات .يركز هذا امللحق عىل معالجة ثالثة تحديات رئيسية خاصة للعودة أوالً ،مثل األطفال الذين سيدخلون املدرسة االبتدائية يف
العام املقبل واألطفال من الفئات األكرث حرمانًا.
باألطفال الصغار:
1.منع انتقال فايروس كوفيد :91-قد يكون هذا أكرث صعوبة نظ ًرا
ألن األطفال الصغار أقل قدرة عىل :تغطية الفم عند العطس أو السعال،
وارتداء أغطية الوجه القامشية (ويجب عدم استخدام األغطية  /األقنعة
عىل اإلطالق إذا كان عمر الطفل أقل من عامني); ،كام يجب الحفاظ
عىل املسافة الجسدية بني األقران ،واالمتناع عن ملس األشياء ووضعها يف
أفواههم ،وقد يحتاج األطفال الصغار إىل الحمل عند االنزعاج أو املرض.
2.التعلم يف مجموعات صغرية :كيفية إنشاء مساحات تضم عد ًدا كاف ًيا
من املعلمني لتقديم أنشطة آمنة مرحة وجذابة  ،حيث اننا بحاجة إىل
املزيد من املعلمني بنفس الوقت الذي يتم فيه نقل املعلمني الحاليني إىل
الصفوف االبتدائية أو تركهم املكان واالنتقال اىل مكان اخر.
3.التعلم املنزيل :كيفية تعزيز قدرات مقدمي الرعاية  -النساء والرجال
عىل حد سواء  -بالنظر إىل أن بيئة التعلم املنزيل هي واحدة من أهم
املساهمني يف تحسني رفاهية األطفال ونتائج التعلم املبكر ،ومعالجة عدم
املساواة.
باإلضافة إىل اإلجراءات املوجودة يف الدليل الرئييس ،ميكن ملديري برامج
التعلم املبكر أو املسؤولني ما ييل :
تجهيز خطة إلعادة فتح الربامج مع مقدمي الرعاية
 ،ومناقشة مسؤولياتهم يف اتخاذ االجراءات ملنع انتقال فايروس
كوفيد 19-وكيف ميكنهم دعم التعلم املستمر والعودة الناجحة إىل
املدرسة ألطفالهم الصغار – الذكور واإلناث.-
 تثبيت اماكن غسل اليدين مع وضع لوحات برصية
يف املداخل وداخل املنصات بربنامج التعلم اإللكرتوين التي ميكن
لألطفال الصغار الوصول إليها ،مبا يف ذلك األطفال ذوي اإلعاقة
للتذكري بأهمية غسل اليدين.
إنشاء نظام لفحص األطفال الصغار يهتم بالكشف عن
أعراض اإلصابة بفايروس كوفيد 91-قبل دخولهم إىل برنامج تعلم
اللغة اإلنجليزية  ،حيث انهم ال يستطيعون إخبار مقدمي الرعاية
أنهم يشعرون بتوعك مثل االطفال االكرب سناً.
التأكد من عدم عودة املوظفني للعمل بسبب خطر
اإلصابة مبرض خطري إذا اصيبوا بفايروس كورونا وذلك لحاميتهم ،مع
التأكيد عىل املوظفني الراغبني يف العودة للعمل عىل الحصول عىل
الدعم االجتامعي للصحة النفسية.
تحديد نسبة الكبار إىل األطفال ألخذ التدابري الالزمة
لتعزيز التباعد الجسدي من خالل :تحديد وتدريب أفراد املجتمع

 تدريب املعلمني وموظفي الدعم واملتطوعني عىل اإلدارة
اإليجابية للفصول الدراسية والتعلم القائم عىل اللعب وبناء قدرات
مقدمي الرعاية عىل الدعم العاطفي االجتامعي  ) ) PSSوالتعلم
العاطفي االجتامعي ( )SELوالحامية وتدابري الوقاية من العدوى ،
مبا يتامىش مع اللوائح الحكومية .انظر امللحق الفني .2
التأكد من أن املعلمني ال يشعرون بالضغط من التحاق
األطفال اىل فصول القراءة والكتابة والحساب وما إىل ذلك مبجرد
إعادة فتح برامج التعلم املبكر ،يف حال كانت التقييامت التكوينية
مطلوبة حيث يجب إجراؤها فقط من قبل املعلمني الذين تم
تدريبهم مسبقًا.
التأكد من قدرة املعلمني عىل فحص األطفال خصوصا من
ناحية سوء التغذية الحاد واإلهامل والعنف األرسي ،وإحالة األطفال
واألرس إىل الخدمات املتاحة والالزمة مبا يف ذلك املساعدة الغذائية.
إزالة مواد اللعب واألثاث التي ال ميكن غسلها وتطهريها
بانتظام (الدمى الطرية أو األلعاب ذات األجزاء املعقدة) باإلضافة
إىل فرايش األسنان وأدوات النظافة الشخصية األخرى التي قد تكون
مشرتكة وقد تكون عرضة لخطر االنتقال.
 زيادة وقت التعلم يف الهواء الطلق ألن خطر العدوى
أقل يف الخارج  ،مع ضامن تطبيق معايري السالمة القياسية.
 تعويض املوظفني إىل حد ما عن الساعات اإلضافية
التي سيتم قضاؤها يف العمل؛ عىل سبيل املثال :تنظيف األلعاب
واملساحات وإرشاك مقدمي الرعاية يف املساعدة.
تقليل عدد الزائرين إىل مكان التعلم املبكر ،مبا يف ذلك
منع مقدمي الرعاية من دخول املرافق إال إذا لزم األمر.
موظفي التعلم املبكر ميكنهم القيام بـ:
إستغالل املساحات يف مركز التعلم املبكر وذلك بتقسيم
الفصل إىل مجموعات صغرية  ،مع رعاية كل مجموعة من قبل
مدرس واحد .حيث يجب عىل املوظفني رعاية مجموعتني صغريتني
مع عمل جلسات لعب حر لكل منها والتدخل فقط إذا لزم األمر.
تنظيم مواد اللعب والتعلم اىل مجموعات ميكن
استخدامها من قبل مجموعات صغرية من األطفال .مع التأكد
من عدم نقل املواد إىل مجموعة أخرى ما مل يتم غسلها وتطهريها
مسبقًا ،كام يجب عىل موظف التعلم املبكر أخراج املواد التي سيتم
استخدامها يف ذلك اليوم فقط مع التأكيد عىل تنظيف وتطهري املواد
املستخدمة بني املناوبات ويف نهاية الجلسة.
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تعزيز رفاهية األطفال والتعلم االجتامعي-العاطفي ،
من خالل إنشاء روتني ميكن التنبؤ به بدمج أنشطة التعلم املرحة
والذهنية .حيث ميكن استخدام الفن والعرائس ورواية القصص
واللعب ملساعدة األطفال عىل فهم ما يحدث وفهم مشاعرهم
وسالمة أجسامهم الشخصية والتواصل مع األصدقاء واكتساب
الشعور بالسيطرة .نشاط اهال سمسم مصادر عريب .أفضل األساليب
التي ميكن لألساتذة من خاللها أن يتحدثوا لطالبهم عن فريوس
كورونا عريب COVIBOOK : .متوفر بعدة لغات مختلفة عرىب.
انشطة يقظة لألطفال من عمر  3اىل  5سنوات عرىب
عمل مواد لعب  /تعلم إضافية وكتب كبرية من املواد
املعاد تدويرها ،واألدوات املنزلية واألقمشة الخفيفة القابلة للغسل
 ،باإلضافة إىل املواد الطبيعية (مثل األوراق والعيص والحجارة وما
إىل ذلك).
 استخدام القصص واألغاين واألنشطة للتحفيز والتشجيع
عىل مامرسات جيدة لغسل اليدين ونظافة الجهاز التنفيس يف
اللحظات الرئيسية ( ذلك عند الوصول اىل املكان  ،بعد وقت اللعب
الخارجي) .مع االرشاف عىل غسل اليدين املتكررباملاء والصابون
كجزء من الروتني اليومي  ،ومساعدة األطفال الصغار واألطفال ذوي
اإلعاقة عند الحاجة( .قم باإلرشاف عىل األطفال يف حالة استخدام
الكحول للتأكد من عدم ابتالعهم له).
التعرف عىل األطفال الصغار الذين قد يعانون من ضائقة
نفسية واجتامعية من خالل التغيريات يف سلوكهم :عىل سبيل املثال

بكاء األوالد والبنات أكرث حيث ميكن أن يكون األطفال أكرث تشبثًا
باألهل واألشياء ،أكرث عدوانية تجاه اآلخرين ،ويجدون صعوبة يف
النوم  ،يتوقفون عن التحدث أو األكل ،والعودة إىل «سلوكيات
الطفل الرضيع» .لذلك يجب إحالة أولئك الذين هم يف محنة
شديدة للخدمات املتخصصة عند الحاجة .انظر امللحق الفني ، 4
نصائح لدعم رفاهية األطفال عرىب
منتظم لالتصال بالعائالت حول التعلم
جدول
ً
اتباع
ً
املنزيل ألطفالهم ،من خالل إعداد مجموعات بسيطة من الكتب
ومواد اللعب والتعلم إلرسالها إىل املنزل يف حالة حدوث املزيد
من عمليات اإلغالق  ،مع متابعة برامج الرعاية الوالدية عن بعد
(ملصقات األنشطة ومجموعات تطبيقات املراسلة والربامج اإلذاعية
وما إىل ذلك).
تحديد وتشبيك مقدمي الرعاية الذين مروا يف محنة
شديدة إىل الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي .MHPSS
الوالدين ومقدمي الرعاية ميكنهم عمل ما ييل:
التأكد من أن أطفالهم ال يجلبون أشياء ،مثل األلعاب،
من املنزل إىل برامج التعلم املبكر ،إال إذا كانت هذه رضورية للغاية
لرفاههم.
شخصا واح ًدا فقط يقوم بايصال و أخذ
التأكد من أن ً
االطفال كل يوم ،دون دخول مساحة التعلم.
متابعة األنشطة في المنزل لدعم تعلم األطفال الصغار و
للدعم رفاههم النفسي واالجتماعي والمشاركة في برامج الرعاية
الوالدية (شخصيًا  /أو عن بعد) أو تعزيزها لتعزيز الرفاهية
ومهارات الرعاية .أنظر :تلميحات ايجابية للرعاية الوالدية
عن كوفيد ،19ب  90لغة عربى  Ahlansimsimصفحة يوتيوب
وصفحة الموارد نصائح للوالدين بشأن مرض فيروس كورونا
كوفيد -19عربى يعرفه اآلباء واألمهاتمرض فيروس كورونا
(كوفيد :)-19ما الذي ينبغي أن عربى
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.امللحق التقني  - 8رسائل املنارصة
التخطيط من أجل العودة اآلمنة إىل املدرسة وإعادة افتتاح املدارس
.يجب عىل الحكومات ،بالتشاور مع وزارات التعليم خاصتها
والشؤون االجتامعية والصحية ،ونقابات املعلمني ،والجهات الفاعلة
الرئيسية األخرى ،أن تكون مسؤولة عن اتخاذ القرار والتخطيط
إلعادة فتح املدارس بشكل آمن ،مع إعطاء األولوية دامئاً لالهتامم
والحامية والحقوق والرفاهية والدمج لجميع األطفال ،وال سيام
الفتيات والفئات املهمشة األخرى ،ومبا يف ذلك أولئك الذين مل
يكونوا قد التحقوا باملدرسة قبل تفيش الوباء .ويجب أن تبدأ مرحلة
تأمني انتقال آمن إىل املدرسة
التخطيط هذه يف أقرب وقت ممكن .راجع أطر األمم املتحدة
.تحتاج الحكومات إىل تأمني انتقال سلس إىل الفصل الدرايس لجميع
إلعادة فتح املدارس.
األطفال ملنع املتعلمني األكرث ضعفاً من الترسب من املدرسة.
.يجب عىل الحكومات إرشاك املجتمع املدريس الكامل يف التخطيط
ويشمل هذا التغلب عىل الحواجز غري املبارشة أمام التعليم،
للعودة إىل املدرسة .ويجب االعرتاف بحقوق الطفل واعتبار األطفال
عىل سبيل املثال؛ األعامل املنزلية ،وتكاليف الرعاية والنقل .كام
عوامل فارقة ودعم مشاركتهم واحرتامها .يجب أن يشارك مجتمع
يجب إنشاء برامج تعليمية متسارعة ( ،)AEPsودروس عالجية أو
املدرسة الكامل ،مبا يف ذلك مدراء املدارس واملعلمني ومقدمي
تعويضية و/أو فصول ما بعد املدرسة ،باإلضافة إىل تطبيق اجراءات
الرعاية ،ويجب أن تكون هذه األساليب شاملة ومتاحة للجميع.
تعلم مرنة .راجع الشبكة املشرتكة لوكاالت التعليم يف حاالت
.يجب عىل الحكومات أن تخطط من أجل العودة اآلمنة إىل املدرسة،
الطوارئ ( )INEEملزيد من املعلومات حول التعليم املتسارع.
وأن تضع خطة الستمرارية التعليم بصورة ت ُجهز وتقلل من خطر
إعادة البناء بشكل أفضل وتعزيز مرونة النظام التعليمي
موجة ثانية .يجب أن تكون هذه الخطة مبنية عىل اإلجراءات
.ينبغي عىل الحكومات أن تخطط لهذه العودة إىل املدرسة وهي
املتّبعة يف قطاع املياه والرصف الصحي والنظافة العامة (،)WASH
تطمح لـ «إعادة البناء بشكل أفضل» ،عرب تعزيز مرونة النظام
والصحة والتعليم ،كام يجب أن تتضمن إرشادات محددة لتعقيم
التعليمي بهدف الوصول لجميع األطفال ومعالجة اختناقات
املدارس ،وتوفري مرافق غسيل شاملة وسهلة الوصول وتراعي
وعوائق تعليم الفتيات والفئات املهمشة اآلخر .وميكن فعل ذلك
النوع االجتامعي .يجب أيضاً أن توضع بالتنسيق مع الجمعيات
عن طريق معالجة أوجه عدم املساواة ،و التخطيط املراعي لألزمات
ومجموعات التنسيق واألطراف الفاعلة املعنية.
وللنوع االجتامعي ،ومبعالجة الثغرات مثل عدم كفاية مرافق املياه
ضامن سالمة وحامية األطفال واملعلمني حتى ال يُرتك أي طفل يف الخلف
والرصف الصحي والنظافة العامة وضامن الحفاظ عىل أنشطة
.يجب عىل الحكومات استخدام أدوات البيانات الخاصة بغياب
التعلم ذات املستوى العايل التي كانت تصل إىل األطفال خارج
الطالب واستخدام أسباب هذا الغياب إلبالغ عملية صنع القرار
املدرسة سابقاً.
املحلية والوطنية لتوجيه مبادرات العودة إىل املدرسة ،والتعليم عىل
.ينبغي إعطاء األولوية لعملية توثيق املامرسات الجيدة والدروس
مستوى املدرسة واملجتمع املحيل ،وتدخالت الصحة وحامية الطفل.
املستفادة والتحضري لألزمات القادمة .يف مرحلة املدرسة ،يجب
.ينبغي أن تستخدم الحكومات تحليل النوع االجتامعي لفهم أوجه
أن يأخذ هذا األمر شكل تحديث تشاريك وشامل أو تطوير لخطة
عدم املساواة املتزايدة الناتجة عن إغالق املدارس والحجز الذي أثر
املدرسة الستمرارية التعليم ،ويجب أن تتضمن آراء األطفال.
بشكل خاص عىل األطفال املهمشني مثل األطفال ذوي االحتياجات
.يجب عىل الحكومات مراجعة سياساتهم املتعلقة بالصحة والتغذية
الخاصة والفتيات من األرس الفقرية .وينبغي أن تنظر يف حلول مثبتة
املدرسية ( )SHNووزارات الصحة والتعليم يف بلدانهم والحشد
ملعالجتها ،مبا يف ذلك التحويالت النقدية ملعالجة زيادة الفقر ومن
لتخصيص ميزانية متزايدة لتمويل تنفيذ ومراقبة الصحة والتغذية
أجل زيادة االلتحاق باملدرسة واملحافظة عىل املجموعات األكرث
املدرسية ،مبا يف ذلك العنارص الهامة للمياه والرصف الصحي
تهميشاً.
والنظافة العامة وإدارة نظافة الحيض (.)MHM
.ينبغي عىل الحكومات أن تويل االهتامم باحتياجات األطفال من
الرفاهية واالحتياجات النفسية واالجتامعية واحتياجات الحامية ،وال
سيام للفتيات والفئات املهمشة األخرى ،والتي من املمكن أن تكون
قد تزايدت بشكل ملحوظ خالل فرتة الحجر .ويجب تقييم هذه
االحتياجات ،كام يجب توفري املوارد الالزمة لتلبية هذه االحتياجات.
ويجب أال تتسبب بروتوكوالت إعادة فتح املدارس يف ضائقة إضافية

لألطفال ،كام ويجب تعزيز قدرات املعلمني والطاقم التعليمي يف
الدعم النفيس االجتامعي والصحة النفسية ( )MHPSSوالتعلم
االجتامعي والعاطفي ،باإلضافة إىل تقوية معرفتهم بآليات اإلحالة.
.يجب عىل الحكومات دعم أنظمة تحديد األطفال الذين يواجهون
مخاطر حامية بسبب كوفيد( 19-أي؛ عامل األطفال ،تجنيد األطفال،
العنف القائم عىل النوع االجتامعي والجنيس وزواج األطفال) ودعم
الخدمات التي تلبي احتياجاتهم وتعيدهم إىل املدرسة.
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مايو/أيار 2020
مصدر الصورة :الرؤية العاملية يف زميبابوي تعمل عىل تعزيز وصول
األطفال إىل التعليم أثناء االقفال بسبب كوفيد .19-فمع الحفاظ عىل
التباعد الجسدي ،يؤدي أطفال نشاطات الرياضيات وتعلم القراءة
والكتابة ،والتي يتلقونها من آبائهم عرب مجموعات الـ  WhatsAppخالل
االقفال الكامل للبالد بسبب كوفيد.19-
تم تطوير هذا الدليل بفضل التعاون بني الهيئات ومن أعضاء املجموعة
االستشارية االسرتاتيجية ملجموعة التعليم العاملية ،مبا فيهم :منظمة
االعانة الكنيسية الفنلندية ( ، )Finn Church Aidالشبكة املشرتكة
لوكاالت التعليم يف حاالت الطوارئ ( ،)INEEمنظمة أمل النيل (Nile
 ،)Hopeاملجلس الرنويجي لالجئني (،)Norwegian Refugee Council
منظمة التخطيط الدويل ( ،)Plan Internationalمنظمة انقاذ الطفل
( ،)Save the Childrenاملفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني
( ،)UNHCRاملعهد الدويل للتخطيط الرتبوي يف اليونسكو (UNESCO
 ،)IIEPمنظمة أطفال الحرب يف اململكة املتحدة (،)War Child UK
منظمة الرؤية العاملية الدولية (،)World Vision International
و قامت جهة اختصاص حامية الطفل (Child Protection Area of
 )Responsibilityأيضاً مبراجعة هذا الدليل و املصادقة عليه.

