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ABSTRACT: 
Children in emergency situations, especially those who have been affected by 
conflict, have a wide range of educational needs depending on their context. 
They may have missed part or all of their education or at the very least their 
education has been disrupted. Many children affected by conflict have 
witnessed or experienced horrific events and so require psychosocial support. 
In addition, all children in emergencies require specific skills and knowledge 
to help them to deal with the world that they now live in. Not all those who 
have been affected by conflict have the same educational needs and so there 
is a need for a variety of educational responses – some can and will re-join 
formal schooling if it is available. Others, especially older children, may 
want to access education but may not be able or willing to attend primary 
school with younger children. They may, however, be prepared to attend an 
alternative education programme with the goal of completing at least the 
primary cycle or of achieving basic literacy and numeracy skills, and perhaps 
learning some type of trade or skill that will help them obtain employment. 
In this context, the current study reviews Accelerated Education Programmes 
(AEPs) as one of the types of alternative education programmes that are 
offered in emergency and post-conflict situations, and their contribution to 
achieving the goals of Sustainable Development and the Education 2030: 
Framework for Action via shedding light on how to plan for developing these 
programs in emergencies, as the the study ended up with a proposed set of 
essential components of effective Accelerated Education Programmes 
(AEPs) system and some suggested key actions to guide AEPs in setting 
different  strategic priorities. In this respect, the study relied on the 
descriptive method of research, the best practices approach, and strategic 
planning. 
Keywords: Emergencies, Education in Emergencies, Accelerated Education 
Programs. 
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الفئة العمریة   الفئة المستهدفة من البرنامج  الدولة  البرنامج
  للمتعلمین

األطفال غیر القادرین على االلتحاق بالمدارس خاصة في   أفغانستان  .أطفال في أزمة
  .المناطق المتضررة في كابول

  
__________  

 أفغانستان للتعلیم مجنابر
المتعلمون ممن تجاوز عمرهم سن االلتحاق بالتعلیم   أفغانستان .(APEP)األساسي 

  .النظامي وخاصة من الفتیات
 سنوات 9من 

  فأكثر

  أثیوبیا  . التعلیميTEACHبرنامج 
األطفال المحرومون الذین لم یسبق لهم االلتحاق بالتعلیم 

ناطق نائیة  مفيخاصة الفتیات الرعاة ممن یعیشون 
  .یصعب الوصول إلیها

 14 إلى 7من 
  عام

  __________  التعلیم من أبناء األسر الفقیرة المتسربون من  أثیوبیا  .برنامج المدارس السریعة
َّبرنامج التعلیم المسرع  َ ُIBIS المتسربون من التعلیم وخاصة من الفتیات  لیبریا.  __________  

 لتعلیم CESLYبرنامج 
المتعلمون الكبار، والمتسربون من التعلیم األساسي،   لیبریا  .ساسیةأل االمهارات

  ً عاما فأكثر13  .النساء والفتیات، والفئات المهمشة والمحرومة

برنامج دعم التعلیم األساسي 
َّالمسرع  َ ُAPES. الفقراء من المناطق الریفیة، الفتیات، النازحین الداخلیین،   الصومال

  __________  .ت الخاصةجایااألطفال من ذوي االحت

برنامج إذاعة جنوب السودان 
  __________  .المتسربون من التعلیم من الشباب والكبار  السودان SSIRIالتعلیمیة التفاعلیة 
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Source: US Agency for International Development (USAID) (2016), 
Accelerated Education Programs in Crisis and Conflict: Building 
Evidence and Learning, US Agency for International Development 
(USAID), pp.25-27
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TEACHوCOPE





 

 


برنامج الفرص التكمیلیة للتعلیم 
األطفال الذین لم یسبق لهم االلتحاق بالتعلیم النظامي   أوغندا  COPEاألساسي 

  ً عاما14-8  توخاصة من الفتیا

برنامج لجنة بنجالدیش 
للنهوض بالمناطق الریفیة 

BRAC.  
   سنوات10-8  .الشباب في المناطق الریفیة  بنجالدیش

  ً عاما15-8  .المتسربون من التعلیم من الشباب خاصة من الفتیات  غانا  .المدرسة من أجل الحیاة

م یسبق لهم  لیناألطفال المتسربون أو المحرومون الذ  زامبیا .SPARKبرنامج 
  ً عاما16-9  .االلتحاق بالتعلیم النظامي
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 Right-Based Learning
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) USAID, 2016, pp.59, 60( 

Accessااللتحاق
enrollmentretention
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Child Post-Traumatic Stress Disorder Symptom 
Scale (CPSSChild Protection 

Rapid Assessment CPRAChildhood War 
Trauma Questionnaire CWTQ. 

  





)Pamela Baxter and Lynne Bethke, 
2009, pp.129-140( 
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1Sierra Leone 

(Kayla Boisvert, 2017,pp. 3-23) 
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 نقاط الضعف نقاط القوة  البرنامج
  
  

برنــامج التعلــیم 
َّالمـسرع التــابع  َ ُ
ـــاذ  لمنظمـــة إنق
الطفولـــــة فـــــي 

 ــــــــا ــــــــع األعــــــــداد والفئ ــــــــد جمی ت قی
  .المستهدفة من البرنامج

 الغین فـي وضـع مشاركة الشباب والبـ
الجـــداول الدراســـیة بمـــا یكفـــل مرونتهـــا 

 .ومالءمتها لطبیعة ظروفهم
  ،اعتمـــاد جمیـــع المعلمـــین بالبرنـــامج

ومحاولتهم تحقیق التكامـل بـین أسـالیب 

 كن البعیــدة عــدم قــدرة المتعلمــین فــي األمــا
  .على االلتحاق بالبرنامج

 ة الوقــــت المخـــــصص إلعـــــداد عــــدم كفایـــــ
المنـــاهج الدراســـیة واألنـــشطة المـــصاحبة لهـــا 

 .مثل تدریب المعلمین
  عدم كفایة المواد التعلیمیة بـسبب محدودیـة
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 نقاط الضعف نقاط القوة  البرنامج
ومداخل التعلیم التقلیدیة، وتلك الخاصـة  )سیرالیون(

َّبالتعلیم المسرع َ ُ. 
 ــة لإلبــال غ عــن االنتهاكــات وضــع آلی

 .الخاصة بحمایة الطفل
 ــــات عــــدم تح مــــل المتعلمــــین أي نفق

مباشـــرة لاللتحـــاق بالبرنـــامج، أو غیـــر 
مباشــرة كنفقــات الــزي المدرســي والمــواد 

 .التعلیمیة
  ـــاملین بالبرنـــامج ـــع الع مـــشاركة جمی

من مدیرین ومعلمین في برنـامج تـدریب 
تعریفـــي حـــول البرنـــامج وآلیـــات العمـــل 

 .المرتبطة به
  ًدعم المعلمین بعضهم الـبعض مهنیـا

 .دل الخبرات فیما بینهممن خالل تبا
  ــــة فــــي ــــة الفعال المــــشاركة المجتمعی

 .جمیع مراحل المشروع
  ـــــــة ـــــــات متكامل عمـــــــل قاعـــــــدة بیان

 .للمتعلمین والمعلمین
  المتابعــة والتقیــیم المــستمر للمــشروع

ََّفي ضوء مبادئ التعلیم المسرع ُ. 

 .الموارد المادیة
  محدودیـــة الوقـــت والمـــوارد الالزمـــة لـــدمج

مهــــارات كــــسب العــــیش، أو الــــتعلم العــــاطفي 
جتماعي، أو الدعم النفسي المنهج الدراسـي اال

 .لبرامج التدریبیة للمعلمینأو ا
  افتقــار القــائمین علــى البرنــامج مــن منظمــة

إنقاذ الطفولة إلى المعارف والمهارات المرتبطة 
َّبالتعلیم المسرع لتدریب المعلمین علیها َ ُ. 

  ــامج بــسبب عــدم ــدء الدراســة بالبرن تــأخیر ب
ترتـــب علیـــه مـــن اســـتكمال التجهیـــزات، ومـــا 

 .للمعلمینتأجیل تنفیذ البرنامج التدریبي 
  ارتفاع نسبة الطالب إلى المعلمـین والسـیما

 .في المستوى األول للبرنامج
  ضــعف أجــور ومكافــآت المعلمــین العــاملین

 بالبرنامج مقارنة بمعلمي التعلیم الرسمي
  عجـــز المیزانیـــة المخصـــصة للبرنـــامج عـــن

ـــــــات  ـــــــوفیر نفقـــــــات أداء االمتحان ـــــــال ت وانتق
 .يالمتعلمین إلى التعلیم النظامي الرسم

2Refugee Education Trust 
(RET)Kenya 

)Kayla Boisvert, 2017, pp.3-27( 
) RET (

DadaabDagahaleyمس
IfoHagadera
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Refugee Education 
Trust (RET) 

 نقاط الضعف نقاط القوة  البرنامج
  
  

ــــــــا ــــــــیم برن مج التعل
َّالثــــــانوي المــــــسرع  َ ُ
ــــــــابع لمنظمــــــــة  الت

RET الدولیـــة فـــي 
) داداب(مخــــــــــــــــیم 

 .للالجئین في كینیا

  قیـد األعــداد والفئــة العمریـة المــستهدفة مــن
 .البرنامج

 توفیر قدر مناسب من المرونة بالبرنامج. 
  تدریب المعلمین علـى كیفیـة ضـغط وتكثیـف

المنــــاهج الدراســــیة بمــــا یتماشــــى مــــع مبــــادئ 
َّلیم المسرعالتع َ ُ. 
 عمــار الفئــة تــوفیر مــواد تعلیمیــة مالئمــة أل

 .العمریة المستهدفة من البرنامج
  وجود لجـان لـدعم الطـالب مـن اإلنـاث وحـل

 .مشكالتهن
  وجود آلیة لإلبالغ عـن االنتهاكـات التـي قـد

 .یتعرض إلیها المتعلمون
  مالءمــــة أســــالیب التعلــــیم والــــتعلم ألعمــــار

 .المتعلمین
 تحدید احتیاجات المعلمین قبل إجراء دراسة ل

 .لتدریبیةتصمیم البرامج ا
  ـــــــة المـــــــستمرة االهتمـــــــام بالتنمیـــــــة المهنی

للمعلمین سواء من خالل البرامج التدریبیة قبـل 
 .وأثناء الخدمة أو المنح الدراسیة

  الـــدعم الكامـــل الـــذي تقدمـــه منظمـــةRET 
َّوممثلیها إلدارة برنامج التعلیم المسرع َ ُ. 

 حدیـــد االحتیاجـــات بــــصفة إجـــراء دراســـات ت
 .دوریة
 یم والمتابعـــة یعتمـــد علـــى وجــود إطـــار للتقیـــ

 .مؤشرات واضحة
  ــوطني مــع تكییفــه ــى المــنهج ال االعتمــاد عل

َّلمبادئ التعلیم المسرع َ ُ. 
 

  عدم قـدرة القـائمین علـى البرنـامج علـى قیـد
 .النسبة المستهدفة من المتعلمین اإلناث

 التـي سوء فهم واستغالل المتعلمین للمرونة 
 .اتسم بها البرنامج

 ـــدعم فیمـــا حاجـــة المتعلمـــین لمز ـــد مـــن ال ی
یتعلــق بالحــصول علــى فــرص عمــل أفــضل أو 

 .استمرار التعلیم في المرحلة الجامعیة
  مقاومـة المعلمـین لتوظیــف مـداخل وأســالیب

َّومبادئ التعلیم المسرع َ ُ. 
  العجز في توفیر الكتب الدراسیة وعدم تـوافر

لفصول مما أعـاق فـرص خدمة اإلنترنت داخل ا
 .التعلم الذاتي

 ـــــز ع ـــــدریس المـــــنهج الـــــوطني التركی ـــــى ت ل
المكثــــف، وعــــدم إتاحــــة الفرصــــة لتــــدریس أي 
محتوى یتعلق بالـصحة، أو المهـارات الحیاتیـة، 

 .أو التعلم العاطفي االجتماعي
  ارتفاع نسبة المعلمین إلى الطالب واختالفها

 .بین مستویات البرنامج المختلفة
 مــین بأســالیب وطــرق التــدریس تمــسك المعل

 .التقلیدیة
  معـدالت االحتفــاظ بـالمعلمین علــى انخفـاض

 .قوة العمل
  انخفـاض الحـوافز التـي یتقاضـاها المعلمــون

 .بالبرنامج
  ــیم ــرامج التعل ــات الخاصــة بب عــدم ربــط البیان

َّالمـــــسرع بنظـــــام معلومـــــات إدارة التعلـــــیم فـــــي  َ ُ
 ).داداب(
  ــــدالت نجــــاح المتعلمــــین فــــي ــــاض مع انخف
 .ختبارات الشهادة الثانویةا

 



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2021 لسنة ایرین، )الثاني(، الجزء )189: (العدد

 

 

233 

3Children in Crisis
Afghanistan 

) Ritesh Shah, 2017, pp.3-26( 
2011




 

 


 

 
 

  

  

 
 













 

 
 

 

 



َّومة برامج التعلیم المسرع في سیاقات الطوارئ تطویر منظ َ واألزماتُ  
 مروة محمد سمیر الموجي/ د )رؤیة استراتیجیة مقترحة(

 

 

234 

4 

 

  العدد المستهدف في كل مركز  الفئة المستهدفة
َّوالمستهدفین من برامج التعلیم المسرع(األطفال خارج التعلیم  َ ُ.(  60  

ون لمخـاطر الرسـوب األطفال الملتحقین بالمدارس النظامیة والمعرضـ
  .والتسرب

250  

  170  . لفة من السیداتالفئات المخت
  500  . فئات المجتمع المختلفة المستهدفین من دورات التوعیة

  982  المجموع
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 نقاط الضعف نقاط القوة  البرنامج

  
  

ـــــامج التعلـــــیم  برن
ـــــابع  ـــــسرع الت َّالم َ ُ

ـــــــــــة   CICلمنظم
الدولیـــــــــة فـــــــــي 

  .أفغانستان

 تحدید الفئئات المستهدفة وقیدها بالبرنامج. 
 مناسب من المرونـة بالبرنـامج بمـا توفیر قدر 

 .روف المتعلمین ومتطلباتهمیتناسب مع ظ
  ـــــین بأهمیـــــة فهـــــم احتیاجـــــات وعـــــي المعلم

المتعلمین ومتطلباتهم ومحاولة تلبیتها من خالل 
َّمداخل وأسالیب التعلیم المسرع َ ُ. 

  ــة االهتمــام بقــضایا الــصحة والمهــارات الحیاتی
 .لدراسیةوحمایة الطفل وتضمینها في المناهج ا

  ــــرض مــــصروفات دراســــیة لاللتحــــاق عــــدم ف
 .لبرنامجبا
  ــــاءة ــــرة والكف ــــین معلمــــین مــــن ذوي الخب تعی

 .العالیة
  ــــاملین ــــب وأجــــور المعلمــــین الع ارتفــــاع روات

 .بالبرنامج
 وجود مدونة للسلوك یلتزم بها المعلمون. 

  ـــى المنـــاهج الدراســـة االعتمـــاد عل
ـــــوزار ة، والتـــــي المعـــــدة مـــــن قبـــــل ال

ـــــــة  ـــــــة العمری ـــــــع الفئ التتناســـــــب م
 .ة من البرنامجالمستهدف

  عــدم وجــود أمــاكن مناســبة للعــب
 .والترفیه

  ـــق ودورات میـــاه عـــدم وجـــود مراف
 .منفصلة لكل من الذكور واإلناث

  عــــــدم تــــــوافر مــــــصادر داعمــــــة
 .للمعلمین إلى جانب الكتب الدراسیة

  ضــعف تطبیــق المعلمــین ألســالیب
 .يومداخل التعلم التفاعل

  ضــــعف بــــرامج للتنمیــــة المهنیــــة
ین خاصة فیمـا یتعلـق المقدمة للمعلم

َّبمداخل وأسالیب التعلیم المسرع َ ُ. 
  ضــعف المــشاركة المجتمعیــة فیمــا
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 نقاط الضعف نقاط القوة  البرنامج
  ــة ــیم المــسرع تحــت مظل ــامج التعل َّتــضمین برن َ ُ

 .مركز التعلیم المجتمعي
  دقیقة لحفظ سجالت المتعلمینوجود نظم. 
  لمتابعـــة تقـــدم المتعلمـــین وجـــوج نظـــام فعـــال

 .وأدائهم
  إجــــراء تحلیــــل لالحتیاجــــات قبــــل البــــدء فــــي

 .أنشطة البرنامج
  إبــرام مــذكرة تفــاهم بــین وزارة التعلــیم ومنظمــة

CICتحدد مسؤولیات كال الطرفین بوضوح . 

ـــیم  یتعلـــق بـــإدارة أنـــشطة مراكـــز التعل
 .المجتمعي
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