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نبذة عن املنشور
أُِعّد هذا التقرير بتوجيٍه من أمانة صندوق »التعليم ال ينتظر« )ECW(، ومبساهامٍت من اللجنة التنفيذية للصندوق، 
والجهات املستفيدة من املَِنح، وأعضاء الفريق التوجيهي الرفيع املستوى التابع للصندوق. ويغطي التقرير الفرتة من 1 

كانون الثاين/يناير إىل 31 كانون األول/ديسمرب 2020.

إّن اآلراء الواردة يف هذا املنشور هي آراء املؤلف )املؤلفني( وال متثل بالرضورة آراء األمم املتحدة، مبا يف ذلك الوكاالت 
املانحة أو الدول األعضاء يف األمم املتحدة. وال تنطوي الحدود واألسامء املبيَّنة والتسميات املستخدمة يف الخرائط 

الواردة يف هذا املنشور عىل أي إقرار أو قبول رسمي بها من جانب األمم املتحدة أو صندوق »التعليم ال ينتظر« أو 
البلدان الرشيكة. وتُعرض جميع األرقام الواردة يف التقرير بالدوالر األمرييك.

صندوق »التعليم ال ينتظر«، متوز/يوليو 2021

نبذة عن صندوق »التعليم ال ينتظر«
إّن صندوق »التعليم ال ينتظر« هو صندوق األمم املتحدة املَعني بالنهوض بالتعليم يف حاالت الطوارئ واألزمات التي 

طال أمدها. ويدعم الصندوق تحقيق نواتج التعليم الجيد لالجئني والنازحني داخلياً وغريهم من الفتيات والفتيان 
املترضرين من األزمات، حتى ال يتخلّف أحد عن الرّكب. ويعمل الصندوق من خالل النظام املتعدد األطراف بُْغيَة 

زيادة رسعة االستجابات يف األزمات والربط بني اإلغاثة الفورية والتدخالت الطويلة األجل من خالل الربمجة املتعددة 
السنوات. وُيارس الصندوق أنشطته يف إطار رشاكٍة وثيقٍة مع الحكومات والجهات املانحة من القطاعنْي العام والخاص 

ووكاالت األمم املتحدة ومنظامت املجتمع املدين وغريها من الجهات الفاعلة يف مجال املساعدة اإلنسانية واإلمنائية 
من أجل زيادة أوجه الكفاءة ووضع حدِّ لالستجابات املتقوقعة. ونوّجه نداًء عاجالً إىل الجهات املانحة من القطاَعني 

العام والخاص من أجل حشد مليار دوالر أمرييك يك تصل استجابتنا إىل مزيٍد من الفتيات والفتيان املترضرين 
من األزمة. ويُدار صندوق »التعليم ال ينتظر« يف إطار القواعد واألنظمة املالية والبرشية واإلدارية لليونيسف؛ أما 

العمليات فتجري تبعاً لهيكل اإلدارة املستقل الخاص بالصندوق.

يُرجى متابعة @صندوق_التعليم_ال_ينتظر )EduCannotWait@( عىل تويرت
يُرجى أيضاً متابعة صندوق »التعليم ال ينتظر« عىل فيسبوك، ولينكد إن، وإنستغرام

www.educationcannotwait.org تتوفر معلومات إضافية عرب املوقع الشبيك للصندوق
info@un-ecw.org :وبالتواصل معنا عرب الربيد اإللكرتوين

صورة الغالف: © حقوق الطبع والنرش محفوظة لليونيسف/ديجونغ
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يف عام 2020، عمل صندوق 
»التعليم ال ينتظر« ورشكاؤه 

عىل مواصلة تعليم املاليني من 
األطفال واملراهقني املترضرين 

من جائحة »كوفيد-19« 
والنزاعات واألزمات.
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أّدت جائحة »كوفيد-19« إىل إلحاق رضٍر بالغ بالنُّظم التعليمية يف جميع أنحاء العامل يف عام 2020، 

األمر الذي جعل العام املذكور ميثل تحدياً استثنائياً بالنسبة إىل األطفال واملراهقني مّمن ُهم أصالً 

أكرث تخلفاً عن الّركب نتيجًة للنزاعات املسلحة أو الكوارث الناجمة عن املناخ أو النزوح الَقْسي. وقد 

دفعت هذه الجائحة إىل مفاقمة املخاطر، فهي مل تفرض تحديات جديدة فحسب، بل زادت أيضاً من 

حدة املخاطر القامئة بالنسبة إىل أشّد الفئات ضعفاً، وال سيام الفتيات واألطفال واملراهقني ذوي اإلعاقة. 

رت اليونسكو أن 1.5 مليار طالب، من مرحلة ما قبل التعليم األسايس إىل املرحلة العليا من التعليم  وقدَّ

الثانوي، قد تعرّضوا لبعض صور انقطاع التعلّم نتيجة إغالق املدارس يف أوائل عام 2020، عىل الصعيد 

العاملي.1  ولن تفيض خسارة التعلّم هذه إالّ إىل تفاقم معدل االفتقار إىل التعلّم ملرحلة ما قبل الجائحة، 

األمر الذي يؤثر عىل 53 يف املائة من األطفال يف البلدان املنخفضة الدخل والبلدان املتوسطة الدخل مّمن 
كانوا غري قادرين عىل قراءة نص بسيط أو فهمه يف سن العارشة.2

بعد وقٍت قصري من إعالن منظمة الصحة العاملية عن تفيش جائحة عاملية، 

استجاب صندوق »التعليم ال ينتظر« )ECW( يف 11 آذار/مارس 2020 لألزمة 

عىل نحو رسيع وحاسم، ورشع يف إنفاذ مجموعة موضوعية من املنح التي 

تستهدف جميع البلدان التي لديها استثامرات جارية يضطلع بها صندوق 

»التعليم ال ينتظر« )ECW(. وقد ُحشد مبلٌغ قدره 23.0 مليون دوالر أمرييك 

من احتياطي االستجابة األولية يف حالة الطوارئ )FER( يف غضون 21 يوماً، 

واعتُمد مبلٌغ إضايف قدره 22.4 مليون دوالر أمرييك يف متوز/يوليو 2020 - أي 

ما مجموعه 45.4 مليون دوالر أمرييك. وُصِف هذا التمويل عرب 85 منحة يف 

32 بلداً وسياقاً مختلفاً بُْغيَة التقليل إىل أدىن حدٍّ ممكن من األثر املرتتب عىل 

التعليم يف املناطق املترضرة من األزمات وضامن أن يكون األطفال واملراهقون 

قادرين عىل مواصلة التعلّم. 

أُرِسلت أمواٌل مام يزيد عن 75 يف املائة ِمن ِمنح االستجابة األولية يف حالة 

الطوارئ )FER( املخصصة لجائحة »كوفيد-19« إىل الرشكاء يف غضون مثانية 

أسابيع، األمر الذي جعل هذا التمويل املقدم من صندوق »التعليم ال ينتظر« 

ذ حتى اآلن. ونتيجة لذلك، تسّنى  )ECW( أرسع عملية صف لألموال تُنفَّ

الوصول إىل ما يزيد عن 29 مليون طفل ومراهق مترضرين من األزمات )51 

يف املائة منهم ِمن الفتيات( مع دعمهم بفرص التعلّم عن بُْعد، وأنشطة نرش 

التوعية بجائحة »كوفيد-19«، ومنتجات الصحة والنظافة الصحية يف عام 2020. 

وباإلضافة إىل ذلك، تلّقى ما يزيد عن 300,000 معلّم )55 يف املائة منهم ِمن 

منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة، “التعليم: من التعطل إىل التعايف”، >https://en.unesco.org/covid19/educationresponse<، تاريخ االطالع 6 متوز/يوليو 2021.  1
البنك الدويل، “يكن أن تؤدي جائحة »كوفيد-19« إىل خسارة دامئة يف التعلّم وتفويت مكاسب تقّدر برتيليونات الدوالرات”، نرشة صحفية، البنك الدويل، واشنطن العاصمة، 18 حزيران/يونيو  2 

www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/06/18/covid-19-could-lead-to-permanent-loss-in-learning-and-trillions-of-dollars-in-lost-earnings< ،2020<، تاريخ االطالع 6 متوز/يوليو 2021.

اإلناث( تدريباً يف كيفية تيسري التعلّم عن بُْعد، وااللتزام بربوتوكوالت جائحة 

»كوفيد-19« وتنفيذها، وتعزيز معايري الصحة والنظافة الصحية. 

تشهد هذه النجاحات املتحققة يف ِخضّم هذه الجائحة العاملية عىل والية 

صندوق »التعليم ال ينتظر« )ECW( وقدرة الصندوق ورشكائه واملجتمعات 

املحلية واألطفال واملراهقني الذين يخدمونهم عىل الصمود. وستظل النُّظم 

وهياكل الدعم التي نشأت يف أعقاب جائحة »كوفيد-19« أداة بالغة األهمية 

يف متكني األطفال والنساء من مواصلة دراساتهم يف األوقات التي تتعرض فيها 

املدارس للهجوم أو التدمري أو عندما يصعب الوصول إليها يف ظل النزاعات 

أو األزمات أو الكوارث أو الجوائح يف املستقبل. وتسرتشد الجهود التي يبذلها 

الرشكاء والجهات املستفيدة من املنح بالهدف 4 من أهداف التنمية املستدامة، 

وتتامىش مع تركيز صندوق »التعليم ال ينتظر« )ECW( املنصّب عىل ضامن أن 

يتمكن األطفال واملراهقني األشّد تخلفاً عن الركب من االستفادة من حقهم يف 

تلّقي تعليٍم جيّد وآِمن والتمتع به.

)ECW( »عىل الرغم من هذه الجائحة، واصل صندوق »التعليم ال ينتظر 

تركيزه عىل تلبية االحتياجات التعليمية لألطفال واملراهقني يف األزمات التي طال 

أمدها، واعتمد، مبا يتامىش مع خطته االسرتاتيجية للفرتة 2022-2018، مثانية 

 )MYRP( برامج إضافية من برامج القدرة عىل الصمود املتعددة السنوات

الجديدة، ليصل مجموع هذه الربامج إىل 18 برنامجاً يف نهاية عام 2020. 
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أفغانستان وتشاد ودولة فلسطني وأوغندا.  3
تُعرَّف “األموال القامئة عىل القروض” بأنها متويل برامجي قائم وجديد عىل الصعيد الُقطري استجابًة الحتياجات الفئات السكانية املستهدفة املستفيدة من برامج القدرة عىل الصمود املتعددة السنوات )MYRP(، تتامىش مع نواتج برامج القدرة   4

ق بالتعاون مع رشكاء هذه الربامج من خالل آليات التنسيق ذات الصلة. عىل الصمود املتعددة السنوات )MYRP( وتُنسَّ

وباإلضافة إىل ذلك، أعادت أربعة من برامج القدرة عىل الصمود املتعددة 

السنوات )MYRP( القامئة برمجة أموالها بُْغيَة االستجابة برسعة للتحديات 

الناشئة عن جائحة »كوفيد-19« التي يواجهها قطاع التعليم.3   

يف عام 2020، وزَّع صندوق »التعليم ال ينتظر« )ECW( مبلغاً قدره 138 مليون 

دوالر أمرييك عىل 29 من الجهات املستفيدة من املنح يف 32 بلداً )69 مليون 

 )FER( دوالر أمرييك من خالل منح االستجابة األولية يف حالة الطوارئ

]مبا يف ذلك منح االستجابة األولية يف حالة الطوارئ )FER( املخصصة لجائحة 

»كوفيد-19«[ و62 مليون دوالر أمرييك من خالل برامج القدرة عىل الصمود 

املتعددة السنوات )MYRP( و6.5 مليون دوالر أمرييك من خالل مرفق 

الترسيع( بهدف توسيع نطاق االبتكارات وبناء القدرات املؤسسية لغرض 

التنسيق داخل قطاع التعليم يف حالة الطوارئ واألزمات التي طال أمدها.

استفاد ما يزيد عن 2.6 مليون طفل ومراهق )48 يف املائة منهم ِمن الفتيات( 

مت يف عام 2020،  من املنح العادية غري املتعلقة بجائحة »كوفيد-19« التي قُدِّ

ليصل بذلك العدد اإلجاميل لألطفال واملراهقني املستفيدين من املنح منذ إنشاء 

 صندوق »التعليم ال ينتظر« )ECW( يف عام 2016 زهاء 4.6 ماليني طفل

 )ECW( »وعكف صندوق »التعليم ال ينتظر .)48 يف املائة منهم ِمن الفتيات(

عىل تعبئة 91.9 مليون دوالر أمرييك يف عام 2020 من املصادر العامة والخاصة 

عىل حٍد سواء، ليصل مجموع األموال التي ُحشدت عىل الصعيد العاملي منذ 

عام 2016 إىل 684.5 مليون دوالر أمرييك. وباإلضافة إىل ذلك، ساهم صندوق 

»التعليم ال ينتظر« )ECW( ورشكاؤه يف تعبئة مليار دوالر أمرييك قامئة عىل 

القروض يف 10 بلدان من البلدان املستفيدة من برامج القدرة عىل الصمود 

  .)MYRP( املتعددة السنوات

الجدول 1- النتائج الرئيسية الرتاكمية منذ إنشاء الصندوق، للفرتة 2020-2017  

النتائج لعام 2020 النتائج لعام 2019 النتائج لعام 2018 النتائج لعام 2017 املؤرشات  

4.6 مليون 3.5 مليون 1.4 مليون 0.7 مليون عدد األطفال املستفيدين 

من الدعم املقدم من 

صندوق »التعليم ال 

ينتظر«

1,717.0 مليون 
 دوالر

أمرييك
)684.5 مليون دوالر أمرييك 

ُحشدت لصالح الصندوق 

االستئامين التابع لصندوق 

»التعليم ال ينتظر« + 1,032.5 

مليون دوالر أمرييك جرت 

االستفادة منها يف 10 من برامج 

القدرة عىل الصمود املتعددة 

))MYRP( السنوات

712.6 
 مليون دوالر

أمرييك
)592.6 مليون دوالر أمرييك 

لصالح الصندوق االستئامين 

التابع لصندوق »التعليم ال 

ينتظر« +

120.0 مليون دوالر أمرييك 

جرت االستفادة منها يف ستة 

من برامج القدرة عىل الصمود 

املتعددة السنوات(

329.2 
مليون دوالر 

أمرييك
ُحشدت لصالح الصندوق 

االستئامين التابع لصندوق 

»التعليم ال ينتظر«

173.5 
مليون دوالر 

أمرييك
ُحشدت لصالح الصندوق 

االستئامين التابع لصندوق 

»التعليم ال ينتظر«

املوارد التي ُحشدت لصالح 

الصندوق االستئامين التابع 

لصندوق »التعليم ال 

ينتظر« )MYRP( والتي 

جرى االستفادة منها يف 

برامج القدرة عىل الصمود 

املتعددة السنوات

 167
)256 مبا يف ذلك املَِنح املخصصة 

لتدخالت التصدي لجائحة 

“كوفيد-19”(

139 70 42 عدد املَِنح

4
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ترتكز والية صندوق »التعليم ال ينتظر« 

)ECW( إىل خمسة وظائف أساسية:

1- إلهام االلتزام السيايس بحيث يُنظر إىل التعليم من 
ِقبل الحكومات واملمولني باعتباره أولوية رئيسية يف ِخضّم 

األزمات.

2- توفري متويل إضايف للمساعدة يف سد فجوة التمويل 
البالغة 8.5 مليار دوالر أمرييك والالزم للوصول إىل 75 

مليون طفل ومراهق.

3- التخطيط والتعاون، مع الرتكيز بوجه خاص عىل دعم 
الربامج التي مُتكِّن الجهات الفاعلة عىل الصعيَدين اإلنساين 

واإلمنايئ من مضافرة جهودها تجاه األهداف املشرتكة.

 4- تعزيز القدرة عىل االستجابة لألزمات عىل الصعيَدين 
الوطني والعاملي، مبا يف ذلك القدرة عىل تنسيق الدعم يف 

حالة الطوارئ.

5- تحسني املساءلة من خالل تطوير املعارف وتبادلها، مبا 
يف ذلك معرفة أوجه النجاح والقصور، وجمع بيانات أكرث 

قوة من أجل اتخاذ قرارات استثامرية أكرث استنارة.

يرد أدناه موجز بنتائج هذه الوظائف األساسية.

تدعم والية صندوق 
 )ECW( »التعليم ال ينتظر«
الهدف 4 من أهداف التنمية 

املستدامة، الذي يرمي 
إىل ضامن التعليم الجيد 

املنصف والشامل للجميع 
وتعزيز فرص التعلّم مدى 

الحياة للجميع.
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1- / 2- إلهاُم الدعم السيايس والتمويل

املبادرات الرائدة من خالل مرفق الترسيع الخاص به واستكشاف رشاكات 

جديدة وتكييف مجاالت الرتكيز، مثل قابلية االتصال الرقمي والعمل املناخي. 

ووّسع صندوق »التعليم ال ينتظر« أيضاً مشاركته يف القطاع الخاص بدعم جديد 

ومعزَّز من الرشكاء من الرشكات واملؤسسات الخريية، مبا يف ذلك مؤسسة ليغو، 

وبورتيكوس، وفرييزون. 

يف ظل عدم وجود نهاية تلوح يف األفق لهذه الجائحة يف خالل عام 2020، 

أضحت الحاجة إىل زيادة الدعم السيايس للتعليم يف حالة الطوارئ واألزمات 

التي طال أمدها أكرث وضوحاً من أي وقت مىض. وتبّوأ صندوق »التعليم ال 

ينتظر« )ECW( مكانًة راسخة باعتباره مرجعاً عاملياً للتعليم يف حالة الطوارئ 

واألزمات التي طال أمُدها وأرىس خربته يف تنفيذ الربامج التعليمية يف إبان 

األزمات. ويف السياق نفسه، أعاد صندوق »التعليم ال ينتظر« )ECW( ورشكاؤه 

تصنيف التعليم يف حالة الطوارئ واألزمات التي طال أمدها باعتباره أولوية 

ضمن منظومة األمم املتحدة األوسع نطاقاً. وجمع صندوق »التعليم ال ينتظر« 

)ECW( دعامً سياسيا إضافياً للتعليم يف حالة الطوارئ واألزمات التي طال 

أمدها من خالل تعاونه مع الجهات الفاعلة األخرى يف مجال التعليم، مبا يف ذلك 

لجنة التعليم، والرشاكة العاملية من أجل التعليم، ومرفق التمويل الدويل للتعليم، 

واليونسكو، واملفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، واليونيسف، 

وبرنامج األغذية العاملي، إىل جانب إدراٍج واسع النطاق ملنظامت املجتمع املدين 

الدولية، مبا يف ذلك رابطة املتطوعني للخدمة الدولية، ولجنة اإلنقاذ الدولية، 

والدائرة اليسوعية لخدمات الالجئني، ومجلس الالجئني الرنويجي، ومنظمة “بالن 

 ،)Theirworld( ”إنرتناشيونال”، ومنظمة إنقاذ الطفولة، ومنظمة “ذير وورلد

فضالً عن منظامت املجتمع املدين املحلية، واملبادرات العاملية مثل الحملة 

العاملية من أجل التعليم وأنقذوا مستقبلنا.

3- تحسني التخطيط املشرتك واالستجابة يف األوان املطلوب

بوركينا فاسو، وكولومبيا، وجمهورية الكونغو الديقراطية، ومايل، والنيجر، ونيجرييا، وبريو.  5  
يف عام 2019، أُنِفق 50 يف املائة من منح االستجابة األولية يف حالة الطوارئ )FER( املخصصة لألزمات املفاجئة و14 يف املائة من جميع منح االستجابة األولية يف حالة الطوارئ )FER( يف غضون مثانية أسابيع.  6  

مل ترُصف أي من برامج القدرة عىل الصمود املتعددة السنوات )MYRP( يف غضون مثانية أسابيع يف عام 2019.  7  

واملتصاعدة، وأنشأ صندوق »التعليم ال ينتظر« )ECW( يف عام 2020 آلية 

جديدة ملِنح االستجابة األولية يف حالة الطوارئ )FER( استجابة لجائحة 

»كوفيد-19«. ويف إطار التزامه املستمر باالستجابة الرسيعة، أفاد صندوق 

ل أفضل عمليات توزيع األموال من حيث  »التعليم ال ينتظر« )ECW( أنه سجَّ

تنفيذها يف األوان املطلوب حتى اآلن يف عام 2020، وجرى توزيع 76 يف املائة 

من منح االستجابة األولية يف حالة الطوارئ )FER( املخصصة لألزمات املفاجئة 

)مبا يف ذلك احتياطات االستجابة األولية يف حالة الطوارئ )FER( املخصصة 

لجائحة »كوفيد-19«( و58 يف املائة من جميع منح االستجابة األولية يف حالة 

الطوارئ )FER( التي ُصِفت يف غضون مثانية أسابيع. 6 وباملثل، زاد تحّسن 

توقيت برامج القدرة عىل الصمود املتعددة السنوات )MYRP( إىل 71 يف 

املائة يف عام 2020 يف ظل تنفيذ نهج أخف وأكرث اسرتاتيجية إزاء وضع الربامج 

واملوافقة عليها. 7 

تطوَّر صندوق »التعليم ال ينتظر« )ECW( عىل مّر السنني ليصبح صندوقاً 

عاملياً راسخاً يتمتع بقدرة ثابتة عىل تنفيذ الربامج يف سياقات النزاعات 

واألزمات. ويتيح صندوق »التعليم ال ينتظر« )ECW( للحكومات واملؤسسات 

املتعددة األطراف والقطاع الخاص فرصة لتمويل برامج التعليم الشامل لألطفال 

واملراهقني منذ بداية األزمة وعرب مراحل التعايف. وبوصفه منوذجاً برامجياً، فإّن 

صندوق »التعليم ال ينتظر« يتطلب اتباع نهج يراعي ظروف األزمات ومحدد 

السياق واستخدام هياكل التنسيق القامئة املصممة لتقديم املساعدة يف البلدان 

والسياقات املترضرة من النزاعات املسلحة والنزوح الَقرْسي والكوارث الناجمة 

عن تغري املناخ. ويتطلب كل هذا العمل دعامً سياسياً رفيع املستوى ومتويالً كبرياً 

لقطاع التعليم. 

ما تزال الدعوة لزيادة التمويل املخصص للتعليم تُشّكل أحد أهم العناص 

يف والية صندوق »التعليم ال ينتظر« )ECW(، وتتوخى ترسيع وترية التقدم 

املحرز نحو تحقيق الهدف 4 من أهداف التنمية املستدامة. وقد نقلت جائحة 

»كوفيد-19« أهمية التعليم إىل موقع الصدارة، بيْد أنها أثّرت سلباً أيضاً عىل 

املساعدة اإلمنائية الرسمية والتمويل اإلنساين للتعليم عىل حٍد سواء. وعىل الرغم 

 )ECW( »من االتجاهات العاملية املثرية للقلق، متكن صندوق »التعليم ال ينتظر

من الحفاظ عىل أدائه التموييل بفضل تعزيز مشاركة الرشكاء وتأثريهم، مبا يف 

ذلك من خالل لجنته التنفيذية وفريقه التوجيهي الرفيع املستوى. 

تظّل الرشاكات االسرتاتيجية تشّكل عنرصاً حاسامً للميض قدماً يف تحقيق جدول 

أعامل الهدف 4 من أهداف التنمية املستدامة. وقد بات صندوق »التعليم 

ال ينتظر« )ECW( منظمة خبرية يف مجايَل االبتكار واإلبداع، من خالل دعم 

أعّد صندوق »التعليم ال ينتظر« )ECW( مثانية من برامج القدرة عىل الصمود 

املتعددة السنوات )MYRP( الجديدة يف عام 2020، 5 وشملت جميعها تركيزاً 

اسرتاتيجياً بدرجة أكرب ونهجاً “شامالً للطفل” )انظر الهدف االسرتاتيجي 3، يف 

 )ECW( »كام عزَّز صندوق »التعليم ال ينتظر .)الجزء األول من التقرير الكامل

عمليات وضع برامج القدرة عىل الصمود املتعددة السنوات )MYRP( من 

خالل تعزيز مواءمتها مع السياسات واالسرتاتيجيات الوطنية القامئة، مع الرتكيز 

بقدر أكرب عىل استخدامها يف تعبئة املوارد وضامن أن تكون قامئة عىل النتائج 

وواعية باملخاطر. واستند نحو 75 يف املائة من برامج القدرة عىل الصمود 

املتعددة السنوات )MYRP( التي ُوِضعت يف خالل العام إىل عملية جيدة 

النوعية، وهو ما يعني أنها أحرزت أعىل من 4 نقاط عىل مقياٍس من 5 نقاط.

تهدف منح االستجابة األولية يف حالة الطوارئ )FER( املقدمة من صندوق 

»التعليم ال ينتظر« )ECW( إىل االستجابة الرسيعة لألزمات اإلنسانية الجديدة 
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4- تعزيز القدرة عىل االستجابة

وزادت قدرة صندوق »التعليم ال ينتظر« )ECW( عىل االستيعاب املايل إىل 95 

يف املائة عرب حافظة استثامراته. واشتمل نحو 55 يف املائة من برامج القدرة عىل 

الصمود املتعددة السنوات )MYRP( من الجيلنَي الثاين والثالث عىل مكّونات 

التحويالت النقدية لألرس املعيشية أو مقدمي الرعاية أو املدارس بوصفها طريقًة 

ص ما نسبته  الحرتام خيارات الفئات السكانية املترضرة وصون كرامتها. وُخصِّ

23 يف املائة من التمويل املقدم من صندوق »التعليم ال ينتظر« )ECW( إىل 

الجهات املنفذة عىل الصعيَدين املحيل والوطني من أجل املساهمة يف بناء 

القدرة عىل االستجابة عىل الصعيد الُقطري.   

5- تحسني األدلة واملساءلة

يدعم صندوق »التعليم ال ينتظر« )ECW(، يف جميع نوافذه االستثامرية، 

الرشكاء يف استخدام أدلة جيدة النوعية لالسرتشاد بها يف الربامج طوال دورة 

 )ECW( »د صندوق »التعليم ال ينتظر الربمجة. ويف مرحلة وضع الربامج، يُشدِّ

عىل استخدام بيانات وأدلة جيدة النوعية بهدف تحديد األطفال واملراهقني 

األشّد عوزاً، والوقوف عىل احتياجاتهم املحددة وتقييم سياق األزمة. وأظهر 

استعراٌض وتحليٌل خارجيّان بشأن مثانية من برامج القدرة عىل الصمود املتعددة 

السنوات )MYRP( التي ُوضعت يف عام 2020 أن 63 يف املائة منها )مقابل 

املستهدف البالغ 60 يف املائة( استخدمت بيانات وأدلة اتسمت بأنها جيدة 

النوعية وحسنة التوقيت وشاملة لعدة قطاعات ومصنفة ومراعية لظروف النزاع 

ومراعية لالعتبارات الجنسانية/املساواة بني الجنسني. 

بُْغيَة توليد أدلة جيدة النوعية لغرض التخطيط، عمل صندوق »التعليم ال 

ينتظر« )ECW( عىل نحو وثيق مع مجموعة التعليم العاملية من أجل توفري 

الدعم للجهات املستفيدة من املنح يف إجراء تقييامت لالحتياجات بهدف وضع 

برامج القدرة عىل الصمود املتعددة السنوات )MYRP( يف كولومبيا والعراق 

والصومال يف عام 2020. ودعمت مجموعة التعليم العاملية أيضاً استعراضات 

البيانات الثانوية يف مثانية بلدان/سياقات َمعنية بربامج القدرة عىل الصمود 

املتعددة السنوات )MYRP(: أفغانستان، وبوركينا فاسو، وجمهورية الكونغو 

الديقراطية، وإثيوبيا، ودولة فلسطني، والسودان، وفنزويال، واليمن. ودعمت 

أفرقة االستجابة الرسيعة األفرقة الُقطرية يف منطقة الساحل، والفريق العامل 

املعني بالتعليم عىل الصعيد اإلقليمي ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، 

ومجموعة التعليم يف العراق.

يف مرحلة تنفيذ الربامج، يدعم صندوق »التعليم ال ينتظر« )ECW( استخدام 

البيانات واألدلة بهدف تقدير وتقييم التقدم املُحرز نحو تحقيق األهداف، 

ويعمل مع الرشكاء عىل تعزيز قياس النتائج عىل مستوى النواتج وتتبعها. 

وأطلق صندوق »التعليم ال ينتظر« )ECW( مبادرة متعددة السنوات تهدف إىل 

قياس نواتج التعلّم الشامل، مع الرتكيز بوجه خاص عىل إدماج وتحليل التعلّم 

االجتامعي واملعنوي. وسيسعى برنامج تجريبي يف خمسة بلدان يف الفرتة املمتدة 

بني عاَمي 2020 و2022 إىل وضع الحلول املناسبة واختبارها وتوثيقها الالزمة 

لقياس نتائج التعلّم الشامل لألطفال يف البلدان املترضرة من األزمات، ويثل ذلك 

 .)MYRP( مطلباً جديداً لجميع برامج القدرة عىل الصمود املتعددة السنوات

 )FER( خلص تقييم لطريقة االستثامر يف االستجابة األولية يف حالة الطوارئ

استُكمل يف عام 2020 إىل أن االستجابات األولية يف حالة الطوارئ كانت ذات 

صلة باحتياجات التعليم يف حالة الطوارئ، وال سيّام عندما استُخدمت يف حاالت 

الطوارئ املفاجئة واملتصاعدة، وأكّد إثبات مفهوم منوذج االستجابة األولية يف 

حالة الطوارئ )FER( وجدوى نظريته املتعلقة بالتغيري.

ُيثِّل تعزيز آليات تنسيق التعليم يف حالة الطوارئ واألزمات التي طال أمدها من 

أجل تحقيق الكفاءة والشفافية واملساءلة أحد األهداف االسرتاتيجية األساسية 

لصندوق »التعليم ال ينتظر« )ECW(. وواصل صندوق »التعليم ال ينتظر« 

)ECW( تعاونه ودعمه بهدف تحسني قدرة مجموعة التعليم العاملية والشبكة 

املشرتكة بني الوكاالت للتعليم يف حالة الطوارئ ومفوضية األمم املتحدة السامية 

لشؤون الالجئني عىل االستجابة والتنسيق. واستجابة لجائحة »كوفيد-19«، عزَّزت 

مجموعة التعليم العاملية تقديم الدعم عن بُْعد بُْغيَة تنسيق وتطوير واستشارة 

أعضاء مجموعات التعليم من خالل مكتب املساعدة التابع لها، والدعم عن بُْعد، 

وأفرقة االستجابة الرسيعة، ودورات التدريب عىل التنسيق عرب شبكة اإلنرتنت. 
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نواتج التعليم
الجامعية  

عىل صعيد املستفيدين، يتمحور العمل الذي يضطلع به 
صندوق »التعليم ال ينتظر« )ECW( ورشكاؤه املتعددون 
حول خمس مجاالت من النواتج التعليمية الجامعية هي:

زيادة السبل املُتاحة  •
اإلنصاف واملساواة بني الجنسني  •

استمرارية أوسع  •
تحسني التعلّم واملهارات  •
التعلّم املأمون والوقايئ  •
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 ،)ECW( »املئوية املسجلة يف عام 2019. ومنذ إنشاء صندوق »التعليم ال ينتظر

م الدعم إىل ما مجموعه 2.2 مليون فتاة من خالل برامجه العادية. واستفادت  قُدِّ

14.8 مليون فتاة )يشّكلن 51 يف املائة من األطفال/املراهقني الذين تسّنى 

 )FER( من استثامرات االستجابة األولية يف حالة الطوارئ )الوصول إليهم

املخصصة لجائحة »كوفيد-19« والبالغة قيمتها 45.4 مليون دوالر أمرييك 

وبرامج القدرة عىل الصمود املتعددة السنوات )MYRP( التي أعيد برمجتها 

استجابًة للجائحة، وشمل ذلك تدخالت التعلّم عن بُْعد والرسائل واملنتجات 

املتعلقة بالصحة والنظافة الصحية. 

يف عام 2020، أفادت 13 جهة من الجهات املستفيدة من املنح )18 يف املائة( 

بوجود أدلة قوية )من خالل قياسني( عىل تحسني إتاحة ُسبل التعليم للفتيات 

يف ستة بلدان. وأشري إىل أدلة جزئية )من خالل قياس واحد( يف ما يتعلق بعدد 

إضايف من الجهات املستفيدة من املنح وعددها 55 جهة )76 يف املائة( تعمل 

يف 20 بلداً. وأبلغت ثالث ِمَنح لربامج القدرة عىل الصمود املتعددة السنوات 

)MYRP(، عرب أفغانستان وبنغالديش وأوغندا، عن استفادة أقل من الفتيات 

من فرص التعليم باملقارنة مع عام 2019، ويرجع ذلك إىل حد كبري إىل جائحة 

»كوفيد-19« التي دفعت املدارس إىل إغالق أبوابها، مام أفىض إىل صعوبات يف 

االلتحاق بها من جديد. 

عىل صعيد التعلّم، أفادت عدة برامج عن بيانات تشري إىل تحقيق إنجازات 

إيجابية للفتيات باملقارنة مع الفتيان. ويف الصومال وأوغندا، كان أداء الفتيات 

بصفة عامة مامثالً ألداء الفتيان أو أفضل منه. ويف الصومال، كانت الفتيات أقل 

بنسبة 1.5 يف املائة من الفتيان يف تحقيق الدرجات العليا يف مجال القراءة؛ 

وكانت الفتيات أقل احتامالً بنسبة 6.5 يف املائة من الفتيان يف تحقيق الدرجات 

الدنيا يف القراءة، وأقل احتامالً بنسبة 10.3 يف املائة لتحقيق الدرجات الدنيا 

يف الحساب، وهو ما يشري إىل أن الفتيات يف املتوسط، يف املدارس أو غريها من 

أماكن التعليم املأمونة، يتعلّمن أكرث من الفتيان.

يف عام 2020، كثّف صندوق »التعليم ال ينتظر« )ECW( جهوده الرامية إىل 

تعزيز التعليم الشامل بشكل منهجي من خالل استثامراته. ومنذ إنشائه، قّدم 

صندوق »التعليم ال ينتظر« )ECW( الدعم لـ 51,501 طفل )46 يف املائة منهم 

ِمن الفتيات(، وهو ما يثل أكرث من 1.1 يف املائة من مجموع عدد املستفيدين 

من الدعم الذي يقدمه الصندوق. ويثّل هذا الرقم أقل مام نسبته 10 يف املائة 

من املستهدف، غري أنه ُيثِّل تحسناً ملموساً مقارنًة بالنسبة البالغة 0.2 يف املائة 

من مجموع عدد املستفيدين من صندوق »التعليم ال ينتظر« )ECW( يف نهاية 

عام 2019. 

تُشكِّل استمرارية التعليم يف حاالت النزاعات واألزمات مسألة حرجة. ويتطلب 

بدء ارتياد األطفال واملراهقني املدارس والبقاء فيها واالنتقال من مستوى إىل 

آخر االستقرار واالستمرار يف الدعم من خالل التمويل الذي يكن التنبؤ به، مثل 

يف عام 2020، أثّر إغالق املدارس الواسع النطاق الناشئ عن جائحة »كوفيد-19« 

بل املتاحة إىل التعليم. واستجاب رشكاء صندوق »التعليم ال ينتظر«  عىل السُّ

)ECW( من خالل وضع برامج للتعلّم يف املنزل والتعلّم عن بُْعد أتاحت الفرصة 

لـ 10.2 ماليني طفل ومراهق )48 يف املائة منهم ِمن الفتيات( ملواصلة تعليمهم 

مت أيضاً مواد تعليمية لتعزيز التعلّم يف  عىل الرغم من إغالق املدارس. وقُدِّ

املنزل، مصممة إما للتعلّم الذايت أو يكن استخدامها من قبل مقدمي الرعاية 

واملعلّمني الزائرين. واعتمدت برامج التعلّم عن بُْعد اسرتاتيجيات لالستفادة من 

التكنولوجيا يف التعلّم عن بُْعد من خالل اإلذاعة والتلفزيون وشبكة اإلنرتنت. ويف 

بنغالديش، عىل سبيل املثال، دعَم صندوق »التعليم ال ينتظر« )ECW( إحداث 

تحول يف الرتكيز الربامجي عىل التعليم يف املنزل بقيادة مقدمي الرعاية، وقّدم 

مو الرعاية مبواد  الدعم إىل 61,307 متعلامً يف نهاية املطاف. وُزوِّد اآلباء وُمقدِّ

تعليمية تغطي أساسيات الحساب والقراءة واملهارات الحياتية، يدعمها معلّمون 

متطوعون من الروهينجا من أجل إرشاك األطفال يف أنشطة التعليم ملدة ساعتني 

ل بعض املراهقني يف دورات دراسية عرب شبكة اإلنرتنت  عىل األقل يف اليوم. وُسجِّ

عىل منصتَّي التعلّم كورسريا وإيدكس. 

من بني املنح البالغ عددها 98 منحة التي أبلغت عن تحقيق نتائج تتعلق بُسبل 

بَل املُتاحة إىل  إتاحة التعليم يف عام 2020، زادت 96 يف املائة من الربامج السُّ

التعليم لصالح األطفال واملراهقني املترضرين من األزمات. وبُْغيَة تعزيز سبل 

 )ECW( »الوصول، سعت التدخالت املدعومة من صندوق »التعليم ال ينتظر

إىل زيادة عدد أماكن التعلّم املتاحة لألطفال من خالل إصالح الصفوف الدراسية 

القامئة، وبناء أماكن جديدة مؤقتة أو دامئة، وتجهيز املساحات باألثاث ومواد 

التدريس والتعلّم ومرافق توفري املياه وخدمات الرصف الصحي والنظافة 

الصحية. ويف عام 2020، سمح التمويل الذي قدمه صندوق »التعليم ال ينتظر« 

)ECW( ببناء و/أو إصالح 1,743 صّفاً دراسياً. ويعرتف صندوق »التعليم ال 

ينتظر« )ECW( بالدور الحيوي الذي يؤديه املعلّمون يف نظام التعليم وعمل يف 

عام 2020 عىل توظيف 12,182 معلاّمً )39 يف املائة منهم ِمن اإلناث( ودعمهم 

مالياً. ونُظمت حمالت للتعبئة والتوعية بهدف زيادة االلتحاق باملدارس. 

د عىل أهمية متكني التعليم الشامل  ال تزال االلتزامات العاملية بالتعليم تُشدِّ

والعادل واملتكافئ لجميع الفتيان والفتيات واملراهقني، بغّض النظر عن الحواجز 

التي تعرتض سبيلهم يف الوصول إىل التعليم. 

وتأيت مسألة املساواة بني الجنسني وتعليم الفتيات يف حالة الطوارئ واألزمات 

التي طال أمدها يف صدارة والية صندوق »التعليم ال ينتظر« )ECW(. وبُْغيَة 

د صندوق »التعليم ال ينتظر«  الوفاء بالتزاماته املتعلقة بالنوع االجتامعي، حدَّ

)ECW( هدفاً طموحاً يف عام 2020 يتمثل يف الوصول إىل 60 يف املائة من 

الفتيات يف جميع استثامراته. 8 وبالنسبة إىل جميع املنح النشطة يف عام 2020، 

قّدم صندوق »التعليم ال ينتظر« )ECW( الدعم لـ 1.27 مليون فتاة )48 يف 

املائة منهّن طفالت/مراهقات(، وهو ما يعادل تقريباً نفس العدد والنسبة 

يتمثل الهدف يف مراعاة أي فجوات قامئة مسبقاً بني الجنسني تُشكِّل الرتكيبة السكانية للمتعلّمني واملعلّمني/موظفي التعليم يف عّدة بُلدان ومناطق مترضرة من األزمات. ويف بعض السياقات عىل نحو استثنايئ، قد ال يكون هناك أي مربر الستهداف   8  
60 يف املائة من الفتيات عند مراعاة املعلومات األساسية املتعلقة باألطفال يف سن الدراسة يف مجاالت التدخل.
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 )MYRP( توفري التمويل من خالل برامج القدرة عىل الصمود املتعددة السنوات

التي يدعمها صندوق »التعليم ال ينتظر« )ECW(. ويف عام 2020، نّوع صندوق 

»التعليم ال ينتظر« )ECW( الفئات الُعمرية ومستويات التعليم التي يدعمها. 

ومن بني جميع األطفال واملراهقني الذين استفادوا من الدعم الذي يقدمه 

الصندوق منذ إنشائه، ارتفعت نسبة األطفال مّمن استفادوا من التعليم الثانوي 

من 9 يف املائة بحلول نهاية عام 2019 إىل 13 يف املائة )329,397؛ 48 يف املائة 

منهم ِمن الفتيات( بحلول نهاية عام 2020. ووصل صندوق »التعليم ال ينتظر« 

)ECW( إىل 275,049 طفالً )51 يف املائة منهم ِمن الفتيات( من خالل تدخالت 

التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة أو تدخالت ما قبل التعليم األسايس بحلول 

نهاية عام 2020 - أكرث من ضعف عدد األطفال البالغ 108,330 طفالً )52 يف 

املائة( الذين استفادوا من صندوق »التعليم ال ينتظر« )ECW( يف نهاية عام 

2019. وزاد صندوق »التعليم ال ينتظر« )ECW( استثامره يف مجال التعليم 

يف مرحلة الطفولة املبكرة من 8.7 يف املائة من مجموع االستثامرات الرتاكمية 

بحلول نهاية عام 2019 )19.6 مليون دوالر أمرييك( إىل 11.5 يف املائة بحلول 

نهاية عام 2020 )59.5 مليون دوالر أمرييك(. 

يف الوقت نفسه، يتلقى األطفال يف املدارس التعليم التعوييض وبرامج املتابعة 

التي تحول دون انقطاعهم عن الدراسة. واستُكِملت هذه الجهود بحمالت نرش 

التوعية التي سلطت الضوء عىل أهمية استكامل التعليم املدريس وزادت من 

معرفة األرس بربامج التغذية املدرسية، والتي تشّكل حافزاً إضافياً إلرسال أطفالهم 

م الدعم لـ 163,938 طفل ومراهق )46 يف املائة  إىل املدارس. ويف عام 2020، قُدِّ

منهم ِمن الفتيات( من خالل برامج التغذية املدرسية يف 19 من التدخالت التي 

 .)ECW( »يدعمها صندوق »التعليم ال ينتظر

دعَم صندوق »التعليم ال ينتظر« )ECW( نحو 10,243,871 من األطفال 

واملراهقني الذين يصعب الوصول إليهم أكرث من غريهم )48 يف املائة منهم ِمن 

الفتيات( من أجل مواصلة تعليمهم من خالل التعلّم عن بُْعد استجابًة للتصدي 

لجائحة »كوفيد-19« يف جميع أنحاء العامل. ولتيسري ذلك، جرى تدريب املعلّمني 

)55 يف املائة منهم من اإلناث( يف استخدام تطبيقات التعلّم عن بُْعد، وطُوِّرت 

قدرتهم عىل إرشاد املتعلّمني عىل استخدام هذه التطبيقات من خالل اإلذاعة 

والتلفزيون واالتصاالت ووسائل التواصل االجتامعي ومنصات الرتاسل، مبا يف 

ذلك “واتساب”. وباإلضافة إىل ذلك، تلّقى 292,171 من املعلّمني وغريهم من 

موظفي التعليم )55 يف املائة منهم ِمن اإلناث( تدريباً يف مراعاة بروتوكوالت 

»كوفيد-19« عند إجراء زيارات منزلية وعند عودة املتعلّمني إىل املدرسة بعد 

حاالت إغالق املدارس.  

نّفذ صندوق »التعليم ال ينتظر« )ECW( مجموعة من التدخالت التعليمية غري 

النظامية بُْغيَة ضامن استمرار األطفال غري امللتحقني باملدارس يف الحصول عىل 

التعليم. وتُوفِّر برامج التعليم املعّجل للمتعلّمني مستوى مكافئاً من التحصيل 

التعليمي، ويجري تدريسهم باستخدام مناهج وأساليب مضغوطة تتناسب مع 

مستوى املعرفة واملهارات والكفاءات عند األطفال. وعادة ما تكون برامج التعليم 

املعجل معتمدة. ويجري تنفيذها يف إطار زمني أقرص من التعليم النظامي، 

ومتنح األطفال غري امللتحقني باملدارس والذين تجاوزوا العمر املحدد لصفهم 

الدرايس فرصة للحاق بنظرائهم وإعادة إدماجهم يف نظام التعليم النظامي، يف 

مستوى مناسب لعمرهم أو نقلهم إىل املرحلة التالية والتي عادًة ما تكون مرحلة 

التعليم الثانوي. ويف الصومال، عىل سبيل املثال، كان عدد كبري من األطفال 

النازحني داخلياً مّمن التحقوا باملدارس قد تجاوزوا العمر املحدد لصفهم الدرايس 

لة للتعليم األسايس البديل  و/أو مل يلتحقوا قط باملدارس؛ وتلقوا املناهج املُعجَّ

من أجل اللحاق باملدارس النظامية والتكيف معها.  وبالنسبة إىل املنح النشطة 

يف عام 2020، انتقل ما متوسطه 60 يف املائة من األطفال إىل التعليم النظامي 

أو أعيد إدماجهم فيه بعد أن حرضوا التعليم األسايس البديل أو الصفوف 

التعويضية أو برامج اللحاق باألقران. ومعظم هذه الربامج غري نظامية، وبلغ 

متوسط معدل اإلنجاز فيها 86 يف املائة.

يف إطار النُّظم التعليمية، يشكل املعلّمون املؤهلون واألكْفاء ذوو القدرات 

الكافية عناص أساسية لتوفري تعليم جيد النوعية يف سياقات التعليم يف حالة 

 )ECW( »الطوارئ واألزمات التي طال أمدها. وقّدم صندوق »التعليم ال ينتظر

التدريب لـ 68,933 معلاّمً )48 يف املائة منهم ِمن اإلناث( منذ إنشائه و42,381 

معلاّمً )48 يف املائة منهم ِمن اإلناث( يف عام 2020. وزادت نسبة املعلّمني 

بني يف مواضيع خاصة بالتعليم يف حالة الطوارئ واألزمات التي طال أمدها،  املتدرِّ

مثل الصحة العقلية والدعم النفيس-االجتامعي والنوع االجتامعي واإلدماج، 

بنسبة ترتاوح بنحو 2 إىل 4 نقاط مئوية؛ ويتبني أن هذه املواضيع تُدمج عىل نحو 

متزايد يف حافظة االستثامر. وفرضت جائحة »كوفيد-19« تحديات عىل املعلّمني 

من حيث قدرتهم وإمكانيتهم عىل التكيف مع األزمات املحلية. ويف عام 2020، 

اضطُر املعلّمون يف كثري من األحيان إىل تنويع أساليبهم يف التدريس، وطُلب 

منهم وضع تقنيات جديدة للتعلّم عن بُْعد للوصول إىل األطفال واملراهقني يف 

ِخضّم إغالق املدارس مع الحفاظ يف الوقت نفسه عىل تلبية املتطلبات التعليمية. 

وإجامالً، جرى تدريب 310,568 شخصاً )55 يف املائة منهم من اإلناث( عىل 

املواضيع ذات الصلة بجائحة »كوفيد-19«، مثل حامية الصحة والنظافة الصحية، 

وعىل بروتوكوالت جائحة »كوفيد-19«، وتوفري الدعم االجتامعي واملعنوي، 

وتيسري مناذج التعلّم عن بُْعد من خالل اإلذاعة أو الرسائل أو الدردشة الجامعية 

عرب اإلنرتنت.  

كثرياً ما تعتمد قدرة املعلّمني عىل توفري التعليم الجيد عىل نوعية املوارد 

التعليمية املتاحة لديهم. ويف عام 2020، قّدم صندوق »التعليم ال ينتظر« 

)ECW( ما مقداره 1,463,577 ماّدة إىل األطفال واملراهقني )45 يف املائة منهم 

ِمن الفتيات(، وبذلك بلغ العدد اإلجاميل للمواد املقدمة منذ عام 2017 نحو 

2,486,670 ماّدة )47 يف املائة منها تلّقتها الفتيات(. وباإلضافة إىل ذلك، تلّقى 

9,218 صّفاً دراسياً يف عام 2020، و24,060 صّفاً دراسياً حتى اآلن، الدعم من 

خالل تزويد الصفوف الدراسية مبواد لرفع مستوى مواردها.   

يف ِخضّم األزمات، يُشّكل التغرّي املتواتر يف األوضاع وتحركات السكان تحدياً 

يف قياس فاعلية التدخالت املتعلقة بنواتج التعلّم، ويف عام 2020 ضاعفت جائحة 

»كوفيد-19« هذه التحديات بسبب إغالق املدارس وإلغاء االمتحانات والشواغل 
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املتعلقة بالسالمة. ومع ذلك، تسّنى لـ 22 منحة من بني 119 منحة الحصول 

عىل قياسات بشأن نواتج التعلّم األسايس، 9 مام يشري إىل حدوث تغرّيات واعدة 

وكذلك إىل وجود فجوات كبرية يف مستويات التعلّم الحالية. ويف الصومال، جرى 

تقييم الكفاءات يف القراءة والرياضيات يف مرحلة مبكرة كجزء من خط األساس 

لربامج القدرة عىل الصمود املتعددة السنوات )MYRP(. وأظهرت النتائج أّن 62 

يف املائة من الطالب )58 يف املائة منهم من الفتيات( مل يتمكنوا من القراءة وأّن 

38 يف املائة منهم مل يتمكنوا من إجراء حسابات الرياضيات األساسية. كام أظهر 

منوذج مبتكر لقياس فاعلية أندية القراءة يف مجال محو األمية يف أوغندا انخفاض 

القدرات يف القراءة؛ ومل يتمكن سوى 5.8 يف املائة من الطالب )5.4 يف املائة من 

البنات و6.3 يف املائة من البنني( من قراءة كلمة واحدة أو أكرث يف الدقيقة يف 

مت. وقد حققت مدارس التدخل نتائج أعىل بدرجة كبرية أو  القطعة التي قُدِّ

مساوية ملدارس املقارنة يف مجموعة من مهارات القراءة األساسية مثل الوعي 

الصويت اللغوي، ومعرفة األبجدية، والطالقة، واملفردات، واالستيعاب. 

يف ما يتعلق بالتعلّم النفيس االجتامعي، قّدم برنامج القدرة عىل الصمود املتعدد 

السنوات يف دولة فلسطني الدعم النفيس-االجتامعي والتعليم التعوييض لألطفال 

الذين كانوا محتجزين سابقاً واألطفال رهن اإلقامة الجربية )ومعظمهم من 

الفتيان(. وحتى اآلن، أبلغ 97 يف املائة من األطفال الذين تلّقوا التعليم التعوييض 

عن رضاهم عن التعليم البديل الذي تلّقوه. وأفاد 82-84 يف املائة من مجموع 

األطفال الذين استُهدفوا للحصول عىل الدعم النفيس-االجتامعي من قبل منظمة 

إنقاذ الطفولة بتحسني قدرتهم عىل التعبري عن مشاعرهم، والتعامل مع الغضب، 

والتعامل مع اإلجهاد الناجم عن حالة الطوارئ، مقارنة بـ 43-46 يف املائة قبل 

التدخل.

تُشكِّل بيئات التعلّم املأمون بدنياً ونفسياً عنرصاً رئيسياً يف االستثامرات التي 

يضطلع بها صندوق »التعليم ال ينتظر« )ECW(. ومن شأن االفتقار إىل السالمة 

والحامية أن يدفع الطالب إىل االنقطاع عن الدراسة؛ ويكن أن يزيد تعرضهم 

للعنف واالستغالل واالنتهاك، وأن يحد من قدرتهم عىل الرتكيز عىل التعلّم. 

وعىل العكس من ذلك، يكن للمدارس أن تساعد الطالب يف التعايف من اإلجهاد 

والشدائد وأن تحميهم من املخاطر الخارجية مثل النزاعات، واملخاطر الطبيعية، 

والعنف. ويشجع صندوق »التعليم ال ينتظر« )ECW( عىل اتباع نهج “شامل 

للطالب” إزاء الحامية والتعليم يشمل الصحة وتوفري املياه وخدمات الرصف 

الصحي والنظافة الصحية والحد من مخاطر الكوارث، ودعم الصحة العقلية 

والدعم النفيس االجتامعي. 

تهدف اسرتاتيجية املساواة بني الجنسني لدى صندوق »التعليم ال ينتظر« 

)ECW( إىل معالجة عدم املساواة بني الجنسني يف التعليم يف حالة الطوارئ 

واألزمات التي طال أمدها وتضع متكني الفتيات، وال سيام املراهقات، يف الصدارة 

منها. وال يتسنى تحقيق متكني الفتيات إال من خالل االستجابة املراعية للمنظور 

الجنساين والتخفيف من حدة العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف أماكن 

التعلّم وحولها. ويف عام 2020، أفاد 63 يف املائة من الربامج املدعومة من 

صندوق »التعليم ال ينتظر« )ECW( بارتفاع مستويات السالمة والحامية. ومن 

بني الجهات املستفيدة من منح برامج القدرة عىل الصمود املتعددة السنوات 

)MYRP( التي نفَّذت تدخالت تتعلق بالسالمة والحامية من أجل تحقيق هذه 

النتيجة، قدم 89 يف املائة منها أدلة جزئية عىل حدوث تحسن، وأبلغ 11 يف املائة 

عن أدلة قوية، وهو ما يتطلب مقارنة بني نقطتني إحصائيتني. ومن بني الجهات 

املستفيدة من منح االستجابة األولية يف حالة الطوارئ )FER(، أبلغ 56 يف املائة 

منها عن أدلة جزئية أو قوية عىل حدوث تحسن. 

دعَم صندوق »التعليم ال ينتظر« )ECW( طائفة من اإلجراءات لحامية األطفال 

والحفاظ عىل سالمتهم، مبا يف ذلك التدخالت الرامية إىل ردع العنف واالستغالل، 

ومكافحة تجنيد األطفال يف الجامعات املسلحة، وزيادة أمن املدارس.  وبُْغيَة 

تحسني السالمة البدنية لألطفال داخل املدارس وحولها، دعَم صندوق »التعليم 

ال ينتظر« )ECW( االنتقال اآلمن إىل التجمعات املدرسية ومنها ورصد املناطق 

املحيطة باملدارس بهدف تحديد الشواغل املتعلقة بالسالمة والحامية. ويجري 

النظر يف هذه الجهود ال سيّام بالنسبة إىل الفتيات، حيث قد تزيد احتامالت 

انقطاعهن عن الدراسة ما مل تُضَمن سالمتهن يف املدرسة أو يف طريقهن إليها. 

وبُْغيَة حامية الفتيات والفتيان من الخطف واالختطاف واالتجار بالبرش وعمل 

األطفال وتجنيد األطفال، زّودت الجهات املستفيدة من منح برامج القدرة عىل 

الصمود املتعددة السنوات )MYRP( يف أفغانستان وسوريا 3,049 طالباً )788 

طالباً يف أفغانستان و2,261 طالباً يف سوريا؛ 46 يف املائة منهم من الفتيات( 

بوسائل انتقال آمنة إىل املرافق التعليمية. وعزَّزت الجهات املستفيدة من املنح 

يف سوريا االنتقاالت اآلمنة بحمالت عامة لتعزيز التعليم لجميع األطفال، مبن 

فيهم األطفال ذوي اإلعاقة. 

دعم صندوق »التعليم ال ينتظر« )ECW( قادة املدارس واملسؤولني الحكوميني 

بتصميم تقييامت الحتياجات السالمة ووضع خطط للسالمة املدرسية يشارك 

فيها أصحاب املصلحة يف املجتمعات املحلية. وقّدم رشكاء صندوق »التعليم 

ال ينتظر« )ECW( الدعم للمدارس يف إنشاء نظم لإلنذار املبكر وإرشاك 

املجتمعات املحلية يف املدارس بشأن أهمية الحامية الذاتية ومتارين السالمة يف 

حاالت الكوارث. ودرّب رشكاء صندوق »التعليم ال ينتظر« )ECW( املعلّمني عىل 

إدماج الحد من أخطار الكوارث يف املناهج التعليمية والدروس املستفادة. ويف 

عام 2020، جرى تدريب 17,469 معلاّمً )61 يف املائة منهم ِمن اإلناث( عرب 20 

برنامجاً عىل الحد من أخطار الكوارث والتأهب للطوارئ و/أو إدارة املخاطر.

من أجل إبقاء األطفال يف مأمن داخل بيئات التعلّم دعَم رشكاء صندوق »التعليم 

ال ينتظر« )ECW( التدخالت الرامية إىل ردع تسلّط األقران والعقاب البدين يف 

املدارس، وذلك من خالل تشجيع االنضباط اإليجايب ومهارات حل النزاعات بني 

املعلّمني واإلداريني. وباإلضافة إىل هذه التدريبات، ساعدت الجهات املستفيدة 

من منح صندوق »التعليم ال ينتظر« )ECW( يف وضع مدونات لقواعد السلوك 

يف املدارس لحامية األطفال.

من خالل 18 برنامجاً يف عام 2020، متّكن نحو 2,600 مكان من أماكن التعلّم 

واملدارس من إنفاذ مدونات قواعد السلوك وتدريب املعلّمني وأفراد املجتمع 

تُعّد مقاييس نتائج التعلّم غري متوقعة أو مطلوبة ملنٍح كثرية من بني 119 منحة، مبا يف ذلك املنح الـ 60 التي أُبلِغ عنها استجابًة لجائحة »كوفيد-19«. يُطلب قياس نواتج التعلّم من أجل ِمنح برامج القدرة عىل الصمود املتعددة السنوات   9
)MYRP(، وتحظى 12 منحة من بني 20 منحة لربامج القدرة عىل الصمود املتعددة السنوات )MYRP( )60 يف املائة( ببيانات جزئية أو متينة لقياس نواتج التعلّم.
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املحيل عىل تطبيقها. وجرى تدريب حوايل 2,404 من مديري املدارس واملعلّمني 

عىل مدونات قواعد سلوك مثل هذه وتنفيذها.

تؤدي النزاعات وعمليات النزوح إىل تعرض املجتمعات املحلية لضغوٍط 

ومصاعب كبرية. ويجب أن يكتسب املتعلّمون واملعلّمون املهارات الالزمة 

للتعامل مع اإلجهاد والشدائد التي يواجهونها واجتيازها؛ فبدون هذه املهارات 

لن يتمكن األطفال من التعلّم، ولن يتمكن املعلّمون من التدريس. ويعتقد 

صندوق »التعليم ال ينتظر« )ECW( أن دعم الصحة العقلية والدعم النفيس 

االجتامعي يُعّد جزءاً ال يتجزأ من التعليم الجيد. وتتضمن مذكرة توجيهية 

تقنية بشأن دعم الصحة العقلية والدعم النفيس االجتامعي يف التعليم يف حالة 

الطوارئ واألزمات التي طال أمدها، نرُشت يف عام 2020 الستخدامها يف وضع 

برامج القدرة عىل الصمود املتعددة السنوات )MYRP( واالستجابة األولية 

يف حالة الطوارئ )FER(، طائفًة من تدخالت دعم الصحة العقلية والدعم 

النفيس االجتامعي املجتمعية من أجل استخدامها يف سياقات مختلفة. واملذكرة 

التوجيهية مصحوبة مبكتبة مؤرشات تتعلق بالصحة العقلية والدعم النفيس 

االجتامعي يف قطاع التعليم يف حالة الطوارئ واألزمات التي طال أمدها، موجهة 

إىل الجهات املستفيدة من املنح من أجل قياس اكتساب املعارف وتغيري السلوك 

واإلبالغ عنهام استجابًة لتدخالت دعم الصحة العقلية والدعم النفيس االجتامعي 

.)ECW( »التي يدعمها صندوق »التعليم ال ينتظر

ال تشمل حامية األطفال يف املدارس سالمتَهم البدنية والنفسية فحسب، بل 

تشمل أيضاً رفاههم الفسيولوجي. ويشمل ذلك التأكد من أن الفتيات والفتيان 

املترضرين من األزمات عىل استعداد للتعلّم ومبقدورهم أن يركزوا عىل دراساتهم 

من خالل متكينهم من الحصول عىل وجبات مغذية ومرافق مياه صحية ونظيفة 

ومرافق خدمات الرصف الصحي والنظافة الصحية. وقد ال يتمكن الطالب، وال 

سيام الفتيات، مّمن ال تتاح لهم ُسبُل الوصول إىل مرافق املياه وخدمات الرصف 

الصحي والنظافة الصحية، من االلتحاق باملدارس بانتظام أو قد ينقطعون عن 

الدراسة؛ وقد يفّضلون استخدام مرافق املياه وخدمات الرصف الصحي والنظافة 

الصحية يف منازلهم، بخصوصية وكرامة، مام قد يعرضهم ملخاطر يف طريقهم 

من وإىل املدرسة. وملواجهة هذه الحالة، نّفذت نحو 52 يف املائة من املنح التي 

يدعمها صندوق »التعليم ال ينتظر« )ECW( إجراءات تتعلق باملسائل املعنية 

باملياه وخدمات الرصف الصحي والنظافة الصحية، وأبلغ 73 يف املائة منها عن 

زيادة ُسبل إتاحة مياه الرشب ومرافق الرصف الصحي األساسية املنفصلة للبنات 

والبنني، ومرافق غسل اليدين األساسية. وباملثل، تشجع برامج التغذية املدرسية 

التي يدعمها صندوق »التعليم ال ينتظر« )ECW( الطالب عىل االلتحاق 

باملدارس والبقاء يف املدرسة من خالل إتاحة فرص الحصول عىل وجبات مغذية.
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يربهن تقرير النتائج السنوية لعام 2020 الصادر عن صندوق »التعليم ال ينتظر« 

)ECW( عىل رسعة منو الصندوق واتساع نطاقه بالنسبة إىل األطفال واملراهقني 

عىل حٍد سواء مّمن استفادوا من التعليم الجيد واملوارد التي حشدها الصندوق. 

كام يبنّي أن الرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية يكن أن ينجح عىل صعيد 

املامرسة العملية، وأن النواتج الجامعية يكن أن تفيض إىل نواتج عىل صعيد 

التعلّم، وأنه من املمكن وضع تعليم جيد النوعية باعتباره أولوية يف النظام 

املتعدد األطراف. وكل هذه اإلنجازات جامعية وشاهدة عىل ما هو ممكن 

تحقيقه عندما يضافر جميع الرشكاء جهودهم معاً. 

يبنّي التقرير أيضاً كيف أصبحت تحديات توفري التعليم يف حالة الطوارئ 

واألزمات التي طال أمدها أكرث تعقيداً، وكيف باتت الحاجة إىل موارد مالية 

إضافية كبرية أكرث إلحاحاً. وكانت جائحة »كوفيد-19« مبثابة كارثة لحقت 

بالصحة العامة تسببت يف إبعاد املاليني من األطفال واملراهقني عن التعلّم 

واألماكن املأمونة، وخيّبت آمالهم يف مستقبٍل أفضل. وفرضت الجائحة عليهم 

مخاطر جديدة وأثارت مسائل متصلة بالصحة العقلية واملسائل النفسية 

االجتامعية مام يتطلب اهتامماً ودعامً يشّكالن رشطاً للتعلّم. 

امليض قدماً

سيواصل صندوق »التعليم ال ينتظر« )ECW( االستثامر يف أشد األطفال ضعفاً 

مّمن ترضروا بفعل األزمات وحاالت الطوارئ الشديدة التي تقف عقبة أمام 

تعلّمهم وتؤثر عىل رفاههم. ومع ذلك فإّن إعادة البناء عىل نحو أفضل يف عرص 

ما بعد جائحة »كوفيد-19« ستتطلب استثامرات متعددة السنوات وتتطلع 

إىل ما هو أكرث من التمويل يف حالة الطوارئ والتمويل القصري األجل. ومل يعد 

صندوق »التعليم ال ينتظر« )ECW( مبثابة صندوق مبتدئ، بل إنه ُيثِّل منوذجاً 

راسخاً يوفر تغطية واسعة النطاق يف أكرث السياقات والبلدان ترضراً من األزمات 

م صندوق »التعليم ال ينتظر«  يف جميع أنحاء العامل. ومن هذا املنطلق، يُقدِّ

)ECW( مربراته الدافعة إىل االستثامر ووّسع فرتة خطته االسرتاتيجية ملدة عام 

واحد حتى نهاية عام 2022، حتى يتمكن من تعبئة املوارد املطلوبة والرتكيز عىل 

التنفيذ الفعيل عىل الصعيد الُقطري.

استجاب صندوق »التعليم ال ينتظر« )ECW( لهذه الجائحة بنجاح وبرسعة يف 
عام 2020، وأنفق ما يربو عىل 45 مليون دوالر أمرييك يف جولتني من التمويل 
املخصص لجائحة »كوفيد-19«، ومتكن أيضاً من الوصول إىل ما يزيد عن 29.2 

مليون فتاة وفتى مّمن يعانون بالفعل من آثار الترشد الَقرْسي والكوارث 
الطبيعية. وبذلك، أثبت صندوق »التعليم ال ينتظر« )ECW( أّن ِمنح االستجابة 

األولية يف حالة الطوارئ )FER( املقدمة من الصندوق مُتثِّل طريقة استثامر 
أساسية يف سياقات األزمات.
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أبرز النتائج لعام 2020:

يف إطار النتائج املؤسسية لصندوق »التعليم ال ينتظر« )ECW(، يبلغ العدد املستهدف لألطفال واملراهقني املقرر الوصول إليهم يف عام 2020 نحو 6 ماليني طفل. وال ينبغي إجراء مقارنة بني عدد األطفال واملراهقني املبلّغ عنه )2.6 مليون( والعدد   10
املستهدف )6 ماليني(. ويرجع ذلك إىل أن العدد املستهدف البالغ 6 ماليني يثل األطفال واملراهقني الذين يتسّنى الوصول إليهم من خالل الصناديق االستئامنية التابعة لصندوق »التعليم ال ينتظر« )ECW( والتمويل املتسق والقائم عىل القروض عىل 
حد سواء، يف حني أن األرقام املبلّغ عنها يف هذا التقرير والتقارير السنوية السابقة عن النتائج متثل األطفال واملراهقني الذين تسّنى الوصول إليهم فقط من خالل الصناديق االستئامنية التابعة لصندوق »التعليم ال ينتظر« )ECW(. ملزيٍد من التفاصيل، 

انظر املربّع النّص املعنَون “تفسري أرقام صندوق »التعليم ال ينتظر« )ECW( بشأن األطفال الذين تسّنى الوصول إليهم”. 
مقابل نسبة مستهدفة تبلغ %10 يف نهاية فرتة الخطة االسرتاتيجية.  11
مقابل نسبة مستهدفة تبلغ %20 يف نهاية فرتة الخطة االسرتاتيجية.  12

تستند البيانات املصنفة إىل ما مجموعه 2.307,832 طفال تسّنى الوصول إليهم. مل يكن 331,697 طفالً مصنفاً حسب الفئة املستفيدة عىل مستوى الجهات املستفيدة من املنح، واستبعدوا من هذه املرحلة من التحليل.  13

2,639,529
)48% منهم من الفتيات(10

األطفال واملراهقون 
الذين تسّنى الوصول 

إليهم:

األطفال واملراهقون الذين تسّنى الوصول إليهم، حسب 
مستوى التعليم

استعراض عام للمساعدات املقّدمة

برامج صندوق »التعليم ال ينتظر«
)مبا يف ذلك تدخالت التصدي لجائحة »كوفيد-19«(

 

عدد البلدان املتلقية للمساعدة  34

عدد الجهات النشطة املستفيدة من املَِنح 29

عدد املَِنح النشطة 142

التعليم قبل ا�سا�: 144,779

6%11 (50 � ا�ائة منهم من الفتيات)

:(FER) ا�ستجابة ا�ولية � حالة الطوارئ
العدد 1,112,457

%42

ا�ستث�رات ا�ولية (II): العدد 574,636
%22

الفئات السكانية
ا�ت�رة ا�خرى

%40.4 

�جئون
%38.0

(IDP) ًأشخاص نازحون داخليا
%16.4

غ® معروف
%5.2

برامج القدرة ع² الصمود ا�تعددة السنوات
(MYRP): العدد 952,436

%36

:(FER) ا�ستجابة ا�ولية � حالة الطوارئ
العدد 2,780,156

%61

ا�ستث�رات ا�ولية (II): العدد 838,760
%18

برامج القدرة ع² الصمود ا�تعددة السنوات
(MYRP): العدد 952,436

%21

التعليم ا�سا�: 2,050,085

81% (48% منهم من الفتيات)

التعليم الثانوي: 329,397

13% 12 (48% منهم من الفتيات)

التعليم قبل ا�سا�: 275,049

7% 14 (51% منهم من الفتيات)

التعليم ا�سا�: 3,249,049

79% (48% منهم من الفتيات)

التعليم الثانوي: 587,298

14% 15 (49% منهم من الفتيات)

29,219,170
)51% منهم من الفتيات(

األطفال واملراهقون الذين تسّنى الوصول إليهم من خالل 
تدخالت التصدي لجائحة »كوفيد-19«

األطفال الذين تسّنى الوصول إليهم، حسب طريقة املَِنح

التعليم قبل ا�سا�: 144,779

6%11 (50 � ا�ائة منهم من الفتيات)

:(FER) ا�ستجابة ا�ولية � حالة الطوارئ
العدد 1,112,457

%42

ا�ستث�رات ا�ولية (II): العدد 574,636
%22

الفئات السكانية
ا�ت�رة ا�خرى

%40.4 

�جئون
%38.0

(IDP) ًأشخاص نازحون داخليا
%16.4

غ® معروف
%5.2

برامج القدرة ع² الصمود ا�تعددة السنوات
(MYRP): العدد 952,436

%36

:(FER) ا�ستجابة ا�ولية � حالة الطوارئ
العدد 2,780,156

%61

ا�ستث�رات ا�ولية (II): العدد 838,760
%18

برامج القدرة ع² الصمود ا�تعددة السنوات
(MYRP): العدد 952,436

%21

التعليم ا�سا�: 2,050,085

81% (48% منهم من الفتيات)

التعليم الثانوي: 329,397

13% 12 (48% منهم من الفتيات)

التعليم قبل ا�سا�: 275,049

7% 14 (51% منهم من الفتيات)

التعليم ا�سا�: 3,249,049

79% (48% منهم من الفتيات)

التعليم الثانوي: 587,298

14% 15 (49% منهم من الفتيات)

التعليم قبل ا�سا�: 144,779

6%11 (50 � ا�ائة منهم من الفتيات)

:(FER) ا�ستجابة ا�ولية � حالة الطوارئ
العدد 1,112,457

%42

ا�ستث�رات ا�ولية (II): العدد 574,636
%22

الفئات السكانية
ا�ت�رة ا�خرى

%40.4 

�جئون
%38.0

(IDP) ًأشخاص نازحون داخليا
%16.4

غ® معروف
%5.2

برامج القدرة ع² الصمود ا�تعددة السنوات
(MYRP): العدد 952,436

%36

:(FER) ا�ستجابة ا�ولية � حالة الطوارئ
العدد 2,780,156

%61

ا�ستث�رات ا�ولية (II): العدد 838,760
%18

برامج القدرة ع² الصمود ا�تعددة السنوات
(MYRP): العدد 952,436

%21

التعليم ا�سا�: 2,050,085

81% (48% منهم من الفتيات)

التعليم الثانوي: 329,397

13% 12 (48% منهم من الفتيات)

التعليم قبل ا�سا�: 275,049

7% 14 (51% منهم من الفتيات)

التعليم ا�سا�: 3,249,049

79% (48% منهم من الفتيات)

التعليم الثانوي: 587,298

14% 15 (49% منهم من الفتيات)

 األطفال الذين تسّنى الوصول إليهم
حسب نوع املستفيد13
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منذ إنشاء صندوق »التعليم ال ينتظر« )للفرتة 2020-2017(:

استعراض عام للمساعدات املقّدمة
 

برامج صندوق »التعليم ال ينتظر«،
الربامج املتعلقة بجائحة »كوفيد-19« فقط

برامج صندوق »التعليم ال ينتظر«،
باستثناء الربامج املتعلقة بجائحة 

»كوفيد-19«

32  33 عدد البلدان املتلقية للمساعدة 

26 41 عدد الجهات املستفيدة من املَِنح

89 166 عدد املَِنح

 4,571,352
)48% منهم من الفتيات(

األطفال واملراهقون الذين 
 تسّنى الوصول إليهم

)باستثناء تدخالت التصدي 
لجائحة »كوفيد-19«(:

يف عام 2020، نّوع صندوق »التعليم ال ينتظر« )ECW( الفئات الُعمرية 

ومستويات التعليم التي يدعمها. منذ إنشاء الصندوق، زادت حصة األطفال 

واملراهقني مّمن أتيحت لهم فرصة الحصول عىل التعليم الثانوي من بني كل َمن 

تسّنى لهم تلّقي الدعم من صندوق »التعليم ال ينتظر« )ECW( من 9 يف املائة 

يف عام 2019 إىل 13 يف املائة حتى عام 2020. عالوة عىل ذلك، بحلول نهاية عام 

2020، وصل صندوق »التعليم ال ينتظر« )ECW( إىل 275,049 طفالً )51 يف 

املائة منهم من الفتيات( من خالل تدخالت التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة 

أو التعليم قبل األسايس - أي ما يزيد عن ضعف عدد األطفال البالغ 108,330 

ل يف نهاية عام 2019. وبلغت  طفالً )52 يف املائة منهم من الفتيات( الذي ُسجِّ

نسبة األطفال يف سن التعليم األسايس مّمن تلقوا الدعم 85 يف املائة يف عام 

2019 و79 يف املائة يف عام 2020.

األطفال واملراهقون الذين تسّنى الوصول إليهم، 
حسب مستوى التعليم

التعليم قبل ا�سا�: 144,779

6%11 (50 � ا�ائة منهم من الفتيات)

:(FER) ا�ستجابة ا�ولية � حالة الطوارئ
العدد 1,112,457

%42

ا�ستث�رات ا�ولية (II): العدد 574,636
%22

الفئات السكانية
ا�ت�رة ا�خرى

%40.4 

�جئون
%38.0

(IDP) ًأشخاص نازحون داخليا
%16.4

غ® معروف
%5.2

برامج القدرة ع² الصمود ا�تعددة السنوات
(MYRP): العدد 952,436

%36

:(FER) ا�ستجابة ا�ولية � حالة الطوارئ
العدد 2,780,156

%61

ا�ستث�رات ا�ولية (II): العدد 838,760
%18

برامج القدرة ع² الصمود ا�تعددة السنوات
(MYRP): العدد 952,436

%21

التعليم ا�سا�: 2,050,085

81% (48% منهم من الفتيات)

التعليم الثانوي: 329,397

13% 12 (48% منهم من الفتيات)

التعليم قبل ا�سا�: 275,049

7% 14 (51% منهم من الفتيات)

التعليم ا�سا�: 3,249,049

79% (48% منهم من الفتيات)

التعليم الثانوي: 587,298

14% 15 (49% منهم من الفتيات)

مقابل نسبة مستهدفة تبلغ 10% يف نهاية فرتة الخطة االسرتاتيجية.  14

مقابل نسبة مستهدفة تبلغ 20% يف نهاية فرتة الخطة االسرتاتيجية.  15

األطفال الذين تسّنى الوصول إليهم، 
حسب طريقة املَِنح

التعليم قبل ا�سا�: 144,779

6%11 (50 � ا�ائة منهم من الفتيات)

:(FER) ا�ستجابة ا�ولية � حالة الطوارئ
العدد 1,112,457

%42

ا�ستث�رات ا�ولية (II): العدد 574,636
%22

الفئات السكانية
ا�ت�رة ا�خرى

%40.4 

�جئون
%38.0

(IDP) ًأشخاص نازحون داخليا
%16.4

غ® معروف
%5.2

برامج القدرة ع² الصمود ا�تعددة السنوات
(MYRP): العدد 952,436

%36

:(FER) ا�ستجابة ا�ولية � حالة الطوارئ
العدد 2,780,156

%61

ا�ستث�رات ا�ولية (II): العدد 838,760
%18

برامج القدرة ع² الصمود ا�تعددة السنوات
(MYRP): العدد 952,436

%21

التعليم ا�سا�: 2,050,085

81% (48% منهم من الفتيات)

التعليم الثانوي: 329,397

13% 12 (48% منهم من الفتيات)

التعليم قبل ا�سا�: 275,049

7% 14 (51% منهم من الفتيات)

التعليم ا�سا�: 3,249,049

79% (48% منهم من الفتيات)

التعليم الثانوي: 587,298

14% 15 (49% منهم من الفتيات)
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اعتمد صندوق 
»التعليم ال ينتظر«

45.4 مليون
دوالر أمرييك 

لصالح 32 بلداً لالستجابة

لجائحة »كوفيد-19« ، من خالل 

رصف أموال منح االستجابة األولية 

يف حالة الطوارئ )FER( بسعة 

قياسية.

42,381
)48% منهم من اإلناث(

)68,933 معلامً تلقوا التدريب منذ إنشاء الصندوق(

املعلمون الذين 
تلقوا التدريب يف 

عام 2020

 1,580,703
)45% منهم من الفتيات(

األطفال الذين تلقوا 
مواد تعليمية يف 

عام 2020

  206,798
)53% منهم من الفتيات(

األطفال الذين تلقوا 
الدعم من خالل 
التغذية املدرسية

 51,501
)46% منهم من الفتيات(

األطفال ذوو اإلعاقة الذين 
استفادوا من الربامج املدعومة 

من صندوق »التعليم ال 
ينتظر«

عرب حافظة برامج صندوق 
»التعليم ال ينتظر«، ارتفعت 
النسبة املئوية لألطفال ذوي 
اإلعاقة مّمن وصلت إليهم 

املساعدات من 0.2 يف املائة منذ 
إنشاء الصندوق إىل 1.3 يف املائة 

يف عام 2020

)2.3 يف املائة تسّنى الوصول إليهم من خالل برامج 
القدرة عىل الصمود املتعددة السنوات )MYRP(؛ 
و1.2 يف املائة تسّنى الوصول إليهم من خالل منح 

)]FER[ االستجابة األولية يف حالة الطوارئ

»كوفيد-19« ئحة  لجا املخصصة  لربامج  ا  

 310,600
معلّم ومعلّمة تلقوا التدريب 

)55 يف املائة منهم من اإلناث( 

يف مواضيع ذات صلة بجائحة 

»كوفيد-19«، مثل التعلّم عن 

بُْعد، وبروتوكوالت »كوفيد-19«، 

وتعزيز الصحة والنظافة الصحية.

16  تُعّد مقاييس نتائج التعلّم غري متوقعة أو مطلوبة ملنحٍ كثرية من بني 119 منحة، مبا يف ذلك املنح الـ 60 التي أُبلِغ عنها استجابًة لجائحة »كوفيد-19«. 

 4,504,711
األطفال واآلباء واملوظفون 

العاملون يف مجال التعليم مّمن 

تسّنى الوصول إليهم عرب رسائل 

متصلة بجائحة »كوفيد-19« 

وتركّز عىل التعليم.

 10,243,871
)48% منهم من الفتيات(

من األطفال واملراهقني مّمن 

يصعب الوصول إليهم أكرث من 

غريهم يف العامل واصلوا تعليمهم 

من خالل التعلّم عن بُْعد.

أبرز نتائج الربامج املختارة يف عام 2020:

زادت فرص الحصول عىل 
التعليم يف 97 يف املائة من 

الربامج التي يدعمها صندوق 
»التعليم ال ينتظر«

توسيع نطاق قياس نواتج التعلم 
ليشمل 22 منحة من أصل 

119 منحة،16 مام يبنّي أوجه 
التحسن والفجوات يف مستويات 

تعلم األطفال يف املدارس

تحسني سالمة األطفال 
وحاميتهم يف 55 برنامجاً 
من الربامج التي يدعمها 

صندوق »التعليم ال 
ينتظر« )من أصل 119 

برنامجاً(
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 الهدفان االسرتاتيجيان 1 و2:
إلهاُم الدعم السيايس والتمويل

حشد صندوق »التعليم ال ينتظر«             91.9 مليون دوالر   

أمرييك يف عام 2020 من املصادر العامة والخاصة عىل حٍد سواء، 

ليصل بذلك مجموع املوارد التي ُحِشدت عىل الصعيد العاملي 

منذ عام 2016 إىل 684.5 مليون دوالر أمرييك.

أنفق صندوق »التعليم ال ينتظر«             138 مليون دوالر   

ص 45.4 مليون دوالر أمرييك منها  أمرييك يف عام 2020، ُخصِّ

استجابًة لالحتياجات التعليمية يف ِخضّم جائحة »كوفيد-19«، 

ليصل مجموع ما أنفقه الصندوق إىل 372.2 مليون دوالر أمرييك 

منذ إنشائه.

يف عام 2020، شمل ما نسبته 95 يف املائة من النداءات   

اإلنسانية مكّوناً تعليمياً؛ غري أن النداءات املتصلة بالتعليم يف 

حالة الطوارئ واألزمات التي طال أمدها ال تزال تعاين من نقص 

كبري يف التمويل. ومل ُيوَّل يف عام 2020 سوى 39 يف املائة من 

النداءات املتصلة بالتعليم يف حالة الطوارئ واألزمات التي طال 

أمدها، األمر الذي يدل عىل أن فجوة التمويل البالغة 1.4 مليار 

دوالر أمرييك آخذة يف االتساع.

أبرز نتائج األهداف االسرتاتيجية:

 الهدف االسرتاتيجي 3: 
تحسني التخطيط املشرتك واالستجابة 

يف األوان املطلوب

متاشياً مع أهداف عام 2020، وضع صندوق »التعليم ال   

ينتظر« )ECW( مثانية برامج جديدة للقدرة عىل الصمود 

متعددة السنوات يف عام 2020، تشمل جميعها تركيزاً 

اسرتاتيجياً أكرب، ونهجاً “شامالً للطفل”.

   )ECW( »يف عام 2020، شهد صندوق »التعليم ال ينتظر

أكرب زيادة له يف صف األموال يف األوان املطلوب حتى اآلن، 

مع صف 76 يف املائة من ِمنح االستجابة األولية يف حالة 

الطوارئ )FER( املخصصة لألزمات املفاجئة )مبا يف ذلك ِمنح 

االستجابة األولية يف حالة الطوارئ )FER( املتعلقة بجائحة 

كوفيد-19( و58 يف املائة من جميع ِمنح االستجابة األولية 

يف حالة الطوارئ )FER( يف غضون مثانية أسابيع. زاد تحّسن 

توقيت صف برامج القدرة عىل الصمود املتعددة السنوات 

)MYRP( إىل 71 يف املائة يف عام 2020.

 الهدف االسرتاتيجي 4:
تعزيز القدرة عىل االستجابة

زادت قدرة صندوق »التعليم ال ينتظر« )ECW( عىل االستيعاب   

املايل إىل 95 يف املائة عرب حافظة استثامراته.

اشتمل خمسة وخمسون يف املائة من برامج القدرة عىل الصمود   

املتعددة السنوات )MYRP( من الجيلنَي الثاين والثالث عىل 

مكونات التحويالت النقدية لألرس املعيشية ومقدمي الرعاية 

واملدارس، بوصفها طريقًة الحرتام خيارات الفئات السكانية 

املترضرة وصون كرامتها.

ص ما نسبته ثالثٌة وعرشون يف املائة من التمويل املخصص    ُخصِّ

من صندوق »التعليم ال ينتظر« )ECW( إىل الحكومات عىل 

الصعيديْن املحيل والوطني من أجل بناء القدرة عىل االستجابة 

عىل الصعيد الُقطري.

 الهدف االسرتاتيجي 5:
تحسني األدلة واملساءلة

استخدم ما نسبته 63 يف املائة )مقابل املستهدف البالغ   

60 يف املائة( من طلبات برامج القدرة عىل الصمود املتعددة 

السنوات )MYRP( لعام 2020 أدلة وبيانات اتسمت بأنها 

جيدة النوعية وحسنة التوقيت وشاملة لعدة قطاعات ومصّنفة 

دة لالعتبارات الجنسانية/املساواة  ومراعية لظروف النزاع ومحدَّ

بني الجنسني.

)ECW(

)ECW(
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يف الخطة االسرتاتيجية للفرتة 2018-2022، التزم صندوق »التعليم ال ينتظر« 

)ECW( بتحقيق هدٍف شامل يتمثل يف الوصول إىل 8.9 مليون طفل من خالل 

استثامراته، وجرى اإلبالغ عنه بشكل إجاميل وتفصييل عىل حٍد سواء حسب 

النافذة االستثامرية والنوع االجتامعي والُعمر واملجموعة السكانية. وعىل نطاق 

جميع نوافذ االستثامر، يعرّف “األطفال الذين تسّنى الوصول إليهم” بأنهم األطفال 

واملراهقون مّمن ترتاوح أعامرهم بني 3 و18 عاماً ويتلقون الدعم املبارش أو 

الفوري من املساعدة التي يقّدمها صندوق »التعليم ال ينتظر« )ECW(. ويستتبع 

الدعم املبارش أن يتلقى األطفال واملراهقون مبارشًة ُمنتجات من املنح املمولة 

من صندوق »التعليم ال ينتظر« )ECW(، مثل مجموعات اللوازم املدرسية، 

والتحويالت النقدية، والتغذية املدرسية، وتوفري الكتب املدرسية. ويستتبع الدعم 

الفوري أن يستفيد األطفال واملراهقون من التدخالت النهائية، مثل تدريب 

املعلّمني، وبناء املدارس/الصفوف الدراسية، وإعادة التأهيل، وتوفري املواد الصّفية. 

ر الدعم الفوري من خالل استخدام نسبة الطالب  ومن حيث املامرسة العملية، يُقدَّ

الحاليني أو املتوقعني إىل املدخالت )مثل نسبة التالميذ إىل املعلّمني أو نسبة 

التالميذ إىل طاقة الصف االستيعابية(. عىل سبيل املثال، يبلغ عدد املستفيدين 

املبارشين البالغ عددهم 100 معلّم مّمن يتلقون التدريب قبل الخدمة 100 

ضعف نسبة التالميذ إىل املعلّمني. وعندما تُدعم الصفوف الدراسية، تُستخدم 

نسبة التالميذ إىل طاقة الصف االستيعابية. 

يَستبِعد عدُد األطفال الذين تسّنى الوصول إليهم فئتني من املستفيدين: )1( 

املستفيدون عىل املدى الطويل، أي َمن قد يستفيدون من التدخل بعد أشهر/

سنوات من التدخل؛ و)2( املستفيدون غري املبارشين، أي َمن يستخدمون عىل 

نة بالتدخالت. وقد يشتمل املستفيدون  نطاق أوسع أي نظام أو بيئة ُمحسَّ

غري املبارشين عىل األطفال املستفيدين من التغيريات يف السياسات التعليمية، 

واألطفال يف املناطق التي يجري فيها تدريب مفتيش التعليم، واألطفال املستفيدين 

من تحسني تنسيق اإلجراءات اإلنسانية. ولتفادي االحتساب املزدوج، إذا استفاد 

الطفل من عدة تدخالت اضطلعت بها إحدى الجهات املستفيدة من املنح التابعة 

لصندوق »التعليم ال ينتظر« )ECW( عىل مدار سنوات، فإن الطفل ال يُحتسب 

إال مرة واحدة.

عىل الرغم من استخدام هذا التعريف املشرتك عرب نوافذ االستثامر التابعة 

لصندوق »التعليم ال ينتظر« )ECW(، هناك اختالفات هامة يف مجموعات 

التدخل التي تصل إىل األطفال واملراهقني يف ظل نوافذ االستثامر املختلفة. 

ويستفيد األطفال الذين يتسّنى الوصول إليهم من خالل برامج القدرة عىل 

الصمود املتعددة السنوات )MYRP( من مجموعات تدّخل شاملة جرى تكييفها 

حسب احتياجاتهم املحددة. وعادًة ما تدوم برامج القدرة عىل الصمود املتعددة 

السنوات )MYRP( لثالث سنوات، وتبلغ تكلفتها 220 دوالراً لكل طفل يف 

املتوسط. ويستفيد األطفال مّمن يتسّنى الوصول إليهم من خالل ِمنح االستجابة 

األولية يف حالة الطوارئ )FER( غري املتصلة بجائحة »كوفيد-19« من مجموعات 

تدخل أقل شموالً تسعى إىل استعادة ُسبل إتاحة التعليم لألطفال واملراهقني 

املترضرين من األزمات عىل نحٍو أعّم. وتستمر هذه املجموعات عادًة ما بني 

6 أشهر و12 شهراً، وتكلّف 25 دوالراً لكل طفل يف املتوسط. وتطلبت جائحة 

»كوفيد-19« متييزاً إضافياً يتعني تحقيقه عند اإلبالغ عن أرقام األطفال الذين تسّنى 

الوصول إليهم والنتائج التي تحققت. وعىل النقيض من نُُهج الربمجة هذه األكرث شموالً 

يف إطار االستثامرات األولية )II(، وبرامج القدرة عىل الصمود املتعددة السنوات، ومنح 

االستجابة األولية يف حالة الطوارئ )FER( غري املتصلة بجائحة »كوفيد-19«، تلقى 

األطفال واملراهقون الذين تسّنى الوصول إليهم من خالل تدخالت التصدي لجائحة 

»كوفيد-19« دعامً أقرص وأكرث استهدافاً يركز أساساً عىل توفري التعليم عن بُْعد من 

خالل اإلذاعة وغريها من القنوات والرسائل املتعلقة بربوتوكوالت جائحة »كوفيد-19«، 

مثل: النظافة الصحية والتباعد البدين؛ واستخدام املنتجات الواقية )األقنعة، والصابون، 

والسوائل املضادة للبكترييا(؛ وتعزيز مرافق املياه وخدمات الرصف الصحي والنظافة 

الصحية، مثل أحواض غسل اليدين. وتراوحت مدة منح االستجابة األولية يف حالة 

الطوارئ )FER( املخصصة لجائحة »كوفيد-19« بني ستة وتسعة أشهر وتُكلِّف 1 دوالر 

أمرييك لكل طفل يف املتوسط؛ ومتثلت أهدافها يف متكني األطفال واملراهقني من مواصلة 

تعليمهم يف ِخضّم إغالق املدارس وتوفري الحامية الصحية والنظافة الصحية لهم. ويف 

ضوء هذه االختالفات يف تركيز طرائق االستثامر وعمقها، أُبلِغ عن أعداد األطفال الذين 

تسّنى الوصول إليهم، فضالً عن النتائج الخاصة بالربامج املتعلقة باملعلّمني املدربني 

واملواد املوزعة، بشكل منفصل عرب هذا التقرير، وينبغي عدم تجميعها.

يف ما يتعلق باألهداف املحددة يف إطار النتائج املؤسسية لصندوق »التعليم ال ينتظر« 

)ECW(، ال ينبغي إجراء مقارنات بني أعداد األطفال واملراهقني املبلّغ عنها )2.6 مليون 

لعام 2020( واألعداد املستهدفة )6 ماليني لعام 2020(. ويرجع ذلك إىل أن العدد 

املستهدف البالغ 6 ماليني يثل األطفال واملراهقني الذين يتسّنى الوصول إليهم من 

خالل الصناديق االستئامنية التابعة لصندوق »التعليم ال ينتظر« )ECW( والتمويل 

املتسق والقائم عىل القروض، يف حني أن األرقام املبلّغ عنها يف هذا التقرير والتقارير 

السنوية السابقة عن النتائج متثل األطفال واملراهقني الذين يتسّنى الوصول إليهم فقط 

 .)ECW( »من خالل الصناديق االستئامنية التابعة لصندوق »التعليم ال ينتظر

يف النموذج األصيل، كان من املتصّور أن تشكل الصناديق األولية أو االستئامنية التابعة 

لصندوق »التعليم ال ينتظر« )ECW( بني 10 و20 يف املائة من مجموع التمويل الذي 

 ،)ECW( »جرى حشده )الصناديق االستئامنية التابعة لصندوق »التعليم ال ينتظر

والتمويل القائم عىل القروض واملتسق( يف كل سياق من حاالت األزمات. ويف حني 

أّن املطمح يصبو إىل تحقيق ذلك، فإنه مل يتسّن حتى اآلن وضع إطار مشرتك للرصد 

واملؤرشات يف ما يتعلق بربامج التمويل األويل وغريها من الربامج املتسقة والقامئة عىل 

القروض التابعة لصندوق »التعليم ال ينتظر« )ECW( يف البلدان التي تتلقى الدعم. 

عالوة عىل ذلك، استند العدد املستهدف األصيل لألطفال الذين تسّنى الوصول إليهم 

إىل متوسط تكلفة عاملي افرتايض لكل طفل يبلغ 113 دوالراً أمريكياً بدالً من التكاليف 

الفعلية لكل طفل يف مختلف البلدان، والتي بلغ متوسطها 220 دوالرا أمريكياً لكل 

طفل يف برامج القدرة عىل الصمود املتعددة السنوات )MYRP( و25 ودوالراً أمريكياً 

يف منح االستجابة األولية يف حالة الطوارئ )FER(. وعىل الرغم من أوجه القصور 

هذه، فقد جرى الحفاظ عىل العدد املستهدف البالغ 6 ماليني طفل يف عام 2020 و8.9 

مليون طفل يف عامي 2021 و2022 ليشكل بذلك أهدافاً طموحة عىل امتداد الخطة 

االسرتاتيجية للفرتة 2021-2018.

تفسري أرقام صندوق »التعليم ال ينتظر« )ECW( بشأن األطفال الذين تسّنى الوصول إليهم
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خريطة االستثامرات الفعلية لصندوق 
»التعليم ال ينتظر« يف عام 2020

*)MYRP( استثامرات برامج القدرة عىل الصمود املتعددة السنوات  
)FER( استثامرات االستجابة األولية يف حالة الطوارئ  

االستثامرات املتصلة بجائحة »كوفيد-19«  
)II( االستثامرات األولية  

)FER( قد يكون صندوق »التعليم ال ينتظر« قد استثمر أيضاً يف االستجابة األولية يف حالة الطوارئ *
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ال تنطوي الحدود واألسامء املبيَّنة والتسميات املستخدمة يف هذه الخريطة عىل أي إقرار أو قبول رسمي بها من جانب األمم املتحدة أو صندوق »التعليم ال ينتظر« أو البلدان الرشيكة.



20 20

©
 E

CW
/A

m
ad

ou
 C

is
sé

 B
el

lo





4 4

  تابعونا عرب:

 @صندوق_التعليم_ال_ينتظر

)@EduCannotWait( 

         

نبذة عن صندوق »التعليم ال ينتظر«

إّن صندوق »التعليم ال ينتظر« هو صندوق األمم املتحدة املَعني بالنهوض بالتعليم يف حاالت 

الطوارئ واألزمات التي طال أمدها. ويدعم الصندوق تحقيق نواتج التعليم الجيد لالجئني 

والنازحني داخلياً وغريهم من الفتيات والفتيان املترضرين من األزمات، حتى ال يتخلّف أحد 

عن الرّكب. ويعمل الصندوق من خالل النظام املتعدد األطراف بُْغيَة زيادة رسعة االستجابات 

يف األزمات والربط بني اإلغاثة الفورية والتدخالت الطويلة األجل من خالل الربمجة املتعددة 

السنوات. وُيارس الصندوق أنشطته يف إطار رشاكٍة وثيقٍة مع الحكومات والجهات املانحة من 

القطاعنْي العام والخاص ووكاالت األمم املتحدة ومنظامت املجتمع املدين وغريها من الجهات 

الفاعلة يف مجال املساعدة اإلنسانية واإلمنائية من أجل زيادة أوجه الكفاءة ووضع حدِّ لالستجابات 

املتقوقعة. ونوّجه نداًء عاجالً إىل الجهات املانحة من القطاَعني العام والخاص من أجل حشد 

مليار دوالر أمرييك يك تصل استجابتنا إىل مزيٍد من الفتيات والفتيان املترضرين من األزمة. ويُدار 

صندوق »التعليم ال ينتظر« يف إطار القواعد واألنظمة املالية والبرشية واإلدارية لليونيسف؛ أما 

العمليات فتجري تبعاً لهيكل اإلدارة املستقل الخاص بالصندوق.

www.educationcannotwait.org تتوفر معلومات إضافية عرب املوقع الشبيك للصندوق

info@un-ecw.org :وبالتواصل معنا عرب الربيد اإللكرتوين


