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 معمتد قرار

 التعلمي والاحتياجات الإنسانية ذات الصةل

 

ن جملس املندوبني،  اإ

 

ذ يقّر  عالء املبادئ الإنسانية والتطلع ملس  اذلي يؤديه التعلمي يف صون الكرامة واحلياة الإنسانية،  البالغ الأمهيةابدلور اإ تقبل أأفضل، واإ

 وتطوير قدرات الأفراد، وتعزيز التمنية الاقتصادية والامتسك الاجامتعي، وبناء القدرة عىل الصمود والسالم،

 

يع اخلدمات من بني ج  للتعطلتعرًضا  هاوأأكث  ،ًبا ما تكون أأقل اخلدمات حصوًل عىل ادلمعوغال  ،التعلمي خدمة عامة رضورية واإذ يُعد

 الزناعات املسلحة والكوارث وحالت الطوارئ الأخرى،الرضورية، ل س امي يف العامة 

 

لمي و/أأو ينقطعون ُُيرمون من التعارتفاع عدد الأشخاص، مبن فهيم وابلأخص الأطفال واملراهقون والش باب، اذلين بقلق معيق اإذ يالحظ و 

لّ عىل قدر حمدود منه نتيجة لهذه الأوضاع،  عن التعلمي و/أأو ل ُيصلون اإ

 

ذ و  ،ة الفوريةمبجرد تلبية احتياجاهتم الأساس ي خدمات التعلميدمع أأن املترضرين من هذه الأوضاع يطلبون، عىل حنو مزتايد،  يُدركواإذ  اإ

تقع  واملسؤولية عنه ري التعلميأأن كفاةل توف واإذ يضع يف اعتباره ،لتوفري هذه اخلدمات التعلميية اليت يقودها املتطوعون بقمية املبادرات يقرّ 

 يف املقام الأوىل عىل عاتق ادلول،

 

لتأأثري السليب ا س اميل حمدوديته، و/أأو  الانقطاع عنهالتداعيات الإنسانية اليت ميكن أأن تنجم عن احلرمان من التعلمي و/أأو  واإذ يدرك

ل بقوات مسلحة أأو اارتباط الأطف اذلي يتخذ أأشاكًل مهنا ،الكبري عىل الآفاق الاقتصادية والاجامتعية، والزنوح، وارتفاع خطر العنف

 ،من غري ادلول جامعات مسلحة

 

 ،اليت تقدم ذكرهابأأمهية احلصول عىل أأفضل تعلمي ممكن يف ظل الظروف  واإذ يسّل 

 

عاقة، واحلاةل الصحية، والوضع القانوين، واحلرمان من  أأن واإذ يدرك عوامل متنوعة تشمل السن، ونوع اجلنس/النوع الاجامتعي، والإ

آ  احلرية، والزنوح، ميكن أأن تزيد  اثره،من خماطر الانقطاع عن التعلمي وأ

 

آخر غري التعلمي قد يعوق احلصول عىل  واإذ يقرّ  رضار ابملرافق التعلميية أأو تدمريها أأو الاستيالء علهيا أأو اس تخداهما لأي غرض أ بأأن الإ

 التعلمي و/أأو يتسبب يف الانقطاع عنه،

 

عىل أأمهية الالزتام بقواعد القانون ادلويل ذات الصةل يف جيع الأوقات، ل س امي القانون ادلويل حلقوق الإنسان، والقانون ادلويل  واإذ يشدد

 ، حسب الاقتضاء،الإنساين لالجئني، والقانون ادلويل
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اليت تتناول عىل وجه الإنساين الواجبة التطبيق و ادلويل ختالف قواعد القانون يف أأثناء الزناعات املسلحة وقوع أأفعال  واإذ يالحظ بقلق ابلغ

دنية أأثناء ضامن اس مترار احلصول عىل التعلمي أأو حاميته، مبا فهيا الالزتامات املتعلقة حبامية املدنيني والأعيان امل يف مهاتسالتحديد التعلمي أأو 

 قبل القوات املسلحة أأو امجلاعات املسلحة من غري ادلول، وحامية الأطفال من التجنيد أأو الاس تغالل من سري العمليات العدائية،

 

ىل ضامن احلصول عىل التعلمي واس متراره،  واإذ يُذّكر  جمال التعلمي عن سالمة الطالب والعاملني يف فضاًل جبميع اجلهود واملبادرات الرامية اإ

منع ملعاانة الإنسانية و اوتوفري املعارف واملهارات الرضورية لتخفيف  ،تعزيز املبادئ والقمي الإنسانية وتشمل واملرافق التعلميية وحاميهتم،

تعزيز القدرة عىل الصمود ليعيش امجليع بكرامة، وميدون يد العون واملساعدة ضامن احرتام البرش، و و حدوهثا، وحامية احلياة والصحة، 

 لبعضهم البعض،

 

يًضار واإذ يذكّ  ذه اجلهود ه ادلولية للصليب الأمحر والهالل الأمحر )احلركة( جتاهوالالزتامات اليت قطعهتا مكوانت احلركة  ابملساهامت أأ

 واملبادرات،

 

الصادر عن  2جبميع الأحداث والقرارات والتعهدات القانونية ذات الصةل اليت قطعهتا مكوانت احلركة، ول س امي القرار  كذكل واإذ يُذّكر

ُ  ادي والثالثني للصليب الأمحر والهالل الأمحر )املؤمتر ادلويل(املؤمتر ادلويل احل  تنفيذ القانون"خطة معل متتد لأربع س نوات ل  ن:عنو  امل

زناعات "تعزيز حامية التعلمي أأثناء ال :ينوالتعهد   ،(تعزيز حامية الأطفال يف الزناعات املسلحة(: 1-2) "، )وخاصة الهدفادلويل الإنساين

نقاذ الأرواح، وبناء القدرة عىل الصمود من خالل تعلمي للجميع قامئ عىل القمي" املُوقّع ني يف  ملؤمتر ادلويل الثاين ااملسلحة" و"تغيري العقول، واإ

 ،والثالثني

 

ذ  دراج التعلمي  يالحظ ابمتنانواإ ماكنية اإ  خططه يفأأن الاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب الأمحر والهالل الأمحر )الاحتاد ادلويل( يبحث يف اإ

ضايف املس تقبلية   ،من جمالت تركزي معهلمكجال اإ

 

واإذ  ةل ابلتعلمي،يف معاجلة املسائل املتص حالًيامعل ادلول واحلركة وجيع اجلهات الفاعةل الأخرى ذات الصةل واجلهود اليت تبذلها  واإذ يقّدر

 لأنشطة احلركة مع أأنشطة الآخرين، التاكميلعىل الطابع  يؤكد

 

لتفويض املمنوح لها، ا مبوجبوفقًا للمبادئ الأساس ية للحركة، مبا يف ذكل دلى مشاركهتا، ابلعمل حلركة ا مكوانتالزتام بأأمهية واإذ يُذّكر 

 ،يف جمال التعلمي

 

ىل تقيمي اخملاطر احملمتةل املرتبطة بأأي مشاركة من هذا النوع والتخفيف من تكل اخملاطر، واإذ يؤكد  احلاجة اإ

 

قانون ادلويل وال والقانون ادلويل لالجئني، ،مبا يف ذكل القانون ادلويل حلقوق الإنسان أأمهية قواعد القانون ادلويل، يؤكد -1

 التعلمي وحاميته؛ىل ع صولاحلحسب الاقتضاء، يف ضامن  الإنساين،

لقانون ادلويل جبميع الالزتامات القامئة اليت ينص علهيا ا بشلك خاص، يف س ياقات الزناعات املسلحة ادلولية وغري ادلولية، يُذّكر -2

جيع أأطراف  يدعوو ضامن اس مترار احلصول عىل التعلمي أأو حاميته؛ يف تسامهعىل وجه التحديد أأو  الإنساين واليت تتناول التعلمي

ىل احرتام الزتاماهتا مبوجب القانون ادلويل الإنساين يف هذا الصدد  ؛يف جيع الظروف الزناع املسلح اإ

مبا يتناسب مع  ،تومنظور الس ياسا التشغييل لك مهنا من املنظور اليت تقدهمابناًء عىل القمية املضافة  مكوانت احلركة،يُشجع  -3

 ا ييل:ة وقدراهتا، عىل الاضطالع مبللتفويض املمنوح للك مهنا وأأولوايهتا املؤسس ي ووفقًاالس ياقات اليت تعمل فهيا، 
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امي لضامن احلصول عىل التعلمي ول س -تكثيف هجودها لتقيمي الاحتياجات الإنسانية ذات الصةل ابلتعلمي وحتليلها وتلبيهتا  -أأ 

دراج –والسالمة فيه وحاميته واس متراره  ا املتعلقة بصورة منتظمة يف خططها وأأنشطهت هذه الاحتياجات بس بل مهنا اإ

 ابحلد من اخملاطر، والاس تعداد ملواهجة حالت الطوارئ والاس تجابة لها والتعايف مهنا؛

ىل تشجيعزايدة هجودها  -ب يف ضامن  اليت تتناول التعلمي أأو تسامه متثال لأحاكم القانون ادلويل الإنساينالا الرامية اإ

 حسب الاقتضاء؛ ،وتنفيذ هذه الأحاكم ونرشها وتعزيزها، عىل وجه التحديد أأو حاميته اس مترار احلصول عىل التعلمي

ذا دعت  -ج اختاذ ما يلزم من تدابري مع السلطات واجلهات املعنية الأخرى لضامن اس مترار توفري التعلمي أأو اس تئنافه، اإ

ىل ذكل  ؛الرضورة اإ

جراء  التوسع يف -د ملتعددة توجيه وتعزيز ُُنُجها ا من أأجلىل الأدةل، وجع املعلومات وحتليلها اإ  املستندةث و البحاإ

 ؛فعالية معلها يف جمال التعلميو التخصصات 

جياد بدائل لس تخدام املرافق التعلميية مكأوى يف حالت الطوارئ، حيامن يكون هذا  -ه ىل اإ الالزتام بدمع اجلهود الرامية اإ

اذلي تس تخدم فيه املرافق التعلميية لهذا الغرض؛ واحلرص، قدر الإماكن، عىل ، أأو حتديد الوقت رضورايً الإيواء 

ىل تقدمي حلول  جتنب الامتس ادلمع من العاملني يف جمال التعلمي مكس تجيبني أأوائل يف قطاعات غري التعلمي؛ والسعي اإ

ىل ، بديةل لإاتحة تنفيذ الأنشطة التعلميية  ؛ذه التدابريأأي تدبري من هحيامن ل يكون من املمكن جتنب اللجوء اإ

رشاك اجلهات املترضرة  -و رشاكً  –ول س امي الأوساط التعلميية، مبا يف ذكل الأطفال واملراهقون والش باب  –اإ  هادفًا اإ

ىل تلبية احتياجاهتم الإنسانية يف بوجه خاص عن  ؛ابلتعلمي ذات الصةل معليات صنع القرار ويف الأنشطة الرامية اإ

آمنة هلم متكهنم   للتغيري؛ وسطاءالعمل بوصفهم  منطريق دمع بناء قدراهتم وهتيئة بيئة أ

لس ياقات امن املنظور التشغييل ومنظور الس ياسات، مبا يتناسب مع  يف جمال التعلمي، احلركة كوانتمل املشاركة املتنوعةيدمع  -4

 :مهنا بطرقة وقدراهتا، ووفقًا للتفويض املمنوح للك مهنا وأأولوايهتا املؤسس ي اليت تعمل فهيا،

دمع السلطات املعنية واجلهات الفاعةل الأخرى ذات الصةل، حسب الاقتضاء، يف وضع تدابري مالمئة لالس تعداد  -أأ 

نية والإجراءات والس ياسات انو مبا يف ذكل تقيمي واس تعراض الأطر الق-أأو تعزيزها  والاس تجابة والتعايف يف قطاع التعلمي

عية الوطنية واملبادرات اجملمت  عن الاستامثر يف بناء القدرات للمؤسسات فضاًل احمللية ذات الصةل،  وخطط الطوارئ

ماكنية حصول الطالب والعاملني يف جمال التعلمي عىل التعلمي ابس مترار –واحمللية  دراك اخملاطر،  ،من أأجل ضامن اإ واإ

 ؛المئ للتفرف بشلك مناسب واحلفا  عىل سالمهتمواتباع السلوك امل

ممارسة نفوذها يف احملافل املتعددة الأطراف والثنائية لإذكء الوعي ابلعواقب الإنسانية املرتتبة عىل الانقطاع عن  -ب

آمن بشلك تعلمي ال ضامن احلصول عىل  وأأمهية التعلمي، اء، لأي تدابري وتقدمي دمعها، حسب الاقتض، ومس متر ومتاكئفأ

ىل تعزيز قدرة قطاع التعلمي عىل الصمود، ول س امي فامي يتعلق ابحلصول عىل التعلمي، والسالمة، وامحلاية، ت ريم اإ

دارهتا فضاًل والاس مترار،   ؛عن احلد من اخملاطر واإ

دارهتا الاس تعداد و من أأجل تعزيز  عاملًياتشجيع وضع ُُنج متناسقة  -ج يف قطاع د والقدرة عىل الصمو احلد من اخملاطر واإ

ىل الأدةل وموحدة ومنسجمة، وتتكيف مع الس ياق  التعلمي والإسهام يف ذكل ابس تخدام أأساليب وأأدوات مستندة اإ

 ؛الوطين
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نسانية  تحتديد فرص توفري التعلمي احلريف أأو املهين ودمعها، عند الاقتضاء، لزايدة القدرة عىل الاس تعداد للتحداي -د الإ

 والتعامل معها والاس تجابة لها؛

 املسامهة يف تعزيز فهم املبادئ الأساس ية وتطبيقها، ومن مث، ل ودمعه توفري التعلمي القامئ عىل املهارات والقمي تشجيع -ه

 بناء ثقافة قامئة عىل الاحرتام واحلوار والسالم؛

دماج وتوفري التثقيف يف اجملال  -و ذكء الوعي برضورة اإ نسانية، املبا)مبا يف ذكل  الأوسع مبعناه الإنسايناإ دئ والقمي الإ

دارة الكوارث، واحلد من اخملاطر، والقدرة عىل الصمود،و  -ادلمع النفسو  لنظافة الصحية،ا ونرشوالإسعافات الأولية،  اإ

ىل جانب  اجامتعي، وامحلاية من جيع أأشاكل العنف( يف نظم ومناجه التعلمي الرمسية وغري الرمسية، منذ سن مبكرة، اإ

 ؛تطوير املهارات التعلميية ذات الصةل يف جيع مراحل التعلمي، و/أأو تقدمي املساعدة يف هذا الشأأن

دماج ُُنج شامةل ومسؤوةل يف قطاع التعلمي -ز ذكء الوعي برضورة مواصةل اإ  و/أأو تقدمي ادلمع يف هذا الشأأن، مبا يف اإ

يالء اهامتم  طفال ذلوي الاحتياجات اخلاصة، ول س امي الأ  ومتاكئف مالمئذكل ما يتعلق ابلبنية التحتية، لضامن اإ

عاقة،   ؛يف الزناعات املسلحة والكوارث وحالت الطوارئ الأخرىخاصة واملراهقون والش باب ذوو الإ

آلية تعزيز التنس يق والتعاون داخل احلركة  –التنس يق والتعاون فامي بيهنا  -ح ومع هجات  -بس بل مهنا الآليات القامئة مثل أ

قلميية،  معنية أأخرى، مبا فهيا، حسب الاقتضاء، ادلول واجلهات الفاعةل احمللية، واملنظامت احلكومية ادلولية والإ

  ميدان التعلمي،شاركة يفامل لش باكت واجملموعات ذات الصةل، لتشجيع زايدة واملنظامت الإنسانية، وممثلو القطاعات وا

تبادل املامرسات والأدوات واخلربات اجليدة املتعلقة ابحلصول عىل التعلمي وضامن السالمة فيه وحاميته واس متراره و 

نسانًيا احتياًجاابعتباره   ، وضامن التاكمل والأمهية والفعالية يف جمال الاس تجابة؛اإ

ذكء الوعي برض امجلعيات الوطنية للصليب الأمحر والهالل الأمحر )امجلعيات الوطنية( والاحتاد ادلويل  يدعو -5 ىل اإ ورة وضع اإ

ة مع الأخذ يف الاعتبار الظروف اخلاصوقات الكوارث وحالت الطوارئ الأخرى، مناس بة لأ و  ُمكيّفة "خاصة"مناجه  تعلميية 

 ؛و/أأو تقدمي ادلمع يف هذا الشأأنُتقدم فهيا هذه املناجه، س  اليت 

يًضايدعو  -6 طار تعلميي لتحديد نطاق وطبيعة أأنشطهتا بشلك أأدق يف هذا  أأ ىل رمس ووضع اإ امجلعيات الوطنية والاحتاد ادلويل اإ

 ؛القطاع

ىل -7 ىل جملس املندوبني يف اجامتعه القادم بشأأن التقدم اذلي أأحرزته وادلروس املس تف تقريًرامكوانت احلركة أأن تقدم  يطلب اإ  .ادةاإ


