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موجز تنفيذي
التعلمي خدمة عامة أأساس ية ،وهو أأقل اخلدمات قدرة عىل الصمود أأمام الصدمات اخلارجية .فهو يأأيت يف طليعة اخلدمات اليت تت أأثر
وتتعطل نتيجة ا ألوضاع اليت تعمل فهيا مكوانت احلركة ادلولية للصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر (احلركة) ،مبا يف ذكل الزناعات املسلحة
والكوارث وحالت الطوارئ ا ألخرى .ويرتتب عىل الانقطاع عن التعلمي عواقب اإنسانية ضارة ،ويؤثر عىل الكثري من الناس حول العامل،
ول س امي الش باب .و أأكرث من  264مليون طفل ومراهق وشاب غري ملتحقني مبدارس حاليا ،1يعيش واحد من لك أأربعة مهنم يف بدلان
مترضرة من هذه ا ألزمات.2
يقوض ،عىل حنو مزتايد ،قدرة اجملمتعات احمللية عىل مواصةل
ومن شأأن عدم كفاةل احلصول عىل أأفضل تعلمي ممكن بشلك أمن ومس متر أأن ّ
احلياة والاحتفاظ بس بل كسب عيشها ،وكذكل قدرهتا عىل حتديد احللول أأو عىل انتشال أأنفسها من املعاانة اجلامثة اليت تسبهبا أأوضاع مثل
الزناعات املسلحة أأو الكوارث أأو حالت الطوارئ ا ألخرى.
ويلعب التعلمي دورا ابلغ ا ألمهية يف توفري املعارف والقمي واملهارات الرضورية لتطوير أأفراد و أأرس وجممتعات ملية قادرة عىل الصمود .وابلتايل
فاإنه يصون الكرامة الإنسانية ويدمع التطور الاقتصادي والامتسك الاجامتعي ،ويسهم يف بناء السالم .وهو أأيضا ما يطلبه الناس مبجرد
تلبية احتياجاهتم ا ألساس ية الأكرث اإحلاحا.
وابلرمغ من حصول التعلمي عىل مزيد من الاهامتم وعىل نصيب مزتايد من المتويل يف اإطار العمل الإنساين ،يظل أأقل اخلدمات العامة
حصول عىل ادلمع يف الس ياقات الإنسانية ،ا ألمر اذلي خُيلّف جفوة خطرية أخذة يف الاتساع ،ل س امي دلى الفئات الأكرث اس تضعافا.
ونظرا ل ألعداد الكبرية واملزتايدة من ا ألطفال والش باب اذلين خحرموا من فرص التعلمي أأو انقطعوا عن التعلمي و /أأو اكنت فرص تعلميهم
مدودة بسبب حالت مثل الزناعات املسلحة أأو الكوارث أأو حالت الطوارئ ا ألخرى ،والتداعيات الإنسانية النامجة عن ذكل ،جيب أأن
تواصل احلركة معلها حسب الاقتضاء لضامن حصول املترضرين عىل التعلمي والسالمة فيه واس متراره ،وكذكل تعزيز قدرة قطاع التعلمي
عىل الصمود.
ومبا أأن مكوانت احلركة تنمتي إاىل أأكرب احلراكت الإنسانية و أأكرثها ترابطا ،فاإن لك مكون من مكوانت احلركة هل دور فريد يقوم به يف
التجهزي لالحتياجات الإنسانية املتصةل ابلتعلمي والاس تجابة لها ،وذكل وفقا للتفويض املمنوح للك مهنا.
ويشجع القرار املقدم اإىل جملس املندوبني لعام  2017مكوانت احلركة عىل الاس تفادة من خصوصياهتا ومواطن قوهتا لوضع أأطر معل
مالمئة ونخ خم ج متعددة التصصصات عىل املديني القريب والبعيد تستند اإىل ا ألدةل ومكّةل لعمل اجلهات الفاعةل (الإنسانية) ا ألخرى .ويستند

 1معهد اليونيسكو ل إالحصاء" ،احلد من الفقر العاملي من خالل تعممي التعلمي الابتدايئ والثانوي" ،التقرير العاملي لرصد التعلمي ،وثيقة س ياسات  /27حصيفة وقائع  ،37معهد
اليونيسكو ل إالحصاء ،مونرتايل ،حزيران/يونيو :2017
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/reducing -global-poverty-through-universal-primary-secondary ،education.pdfمجيع املواقع الإلكرتونية جرى الاطالع علهيا يف متوز/يوليو .2017

 2يوجد يف البدلان املترضرة من الزناعات  %20فقط من ا ألطفال يف سن املدارس الابتدائية عامليا ،ولكن فهيا  %50من ا ألطفال املترسبني من التعلمي عامليا .معهد اليونيسكو
الحصاء واليونيس يفFixing the Broken Promise of Education for All: Findings from the Global Initiative on Out-of- ،
ل إ
الحصاء ،مونرتايل ،2015 ،ص http://dx.doi.org/10.15220/978-92-9189-161-0-en :11
 ،School Childrenمعهد اليونيسكو ل إ
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هذا القرار اإىل املامرسات احلالية للمكوانت اخملتلفة يف التعامل مع الاحتياجات ذات الصةل ابلتعلمي .وابلرمغ من تركزيه عىل احتياجات
ا ألطفال واملراهقني والش باب يف نظام التعلمي الرمسي ،فاإنه ل يستبعد امجلاهري املس هتدفة ا ألخرى وا ألطر التعلميية.
ويقوم التقرير والقرار عىل الاعرتاف بقمية التعلمي للمجمتعات يف احلالت اليت تعمل فهيا مكوانت احلركة ،مبا يف ذكل الزناعات املسلحة
كرسان الزتام مكوانت احلركة ابلعمل معا وابلرشاكة مع املنظامت ا ألخرى لتقدمي مس تقبل
والكوارث وحالت الطوارئ ا ألخرى .وهام ي ّ
( أأفضل) للمجمتعات املترضرة ،ول س امي ا ألجيال ا ألصغر س نا.
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 -1مقدمة
يتعرض التعلمي – وهو خدمة عامة أأساس ية – بشلك مهنجي لالنقطاه يف حالت الزناع املسلح والكوارث وحالت الطوارئ ا ألخرى.
ويتجىل أأثر ذكل يف عرقةل وصول ا ألطفال واملراهقني والش باب 3اإىل املرافق التعلميية؛ وفقد املعلمني واملفكرين؛ وهروب العائالت (حبثا
عن فرص تعلمي ألطفاهلم يف بعض ا ألحيان)؛ وخطر تزايد العنف ،ول س امي اذلي يخامرس ضد ا ألطفال؛ وتعليق الاستامثر واملوارد يف هذا
القطاع.
ومن بني العدد املقدر بـ  462مليون شاب ترتاوح أأعامرمه بني  18 -3عاما يعيشون يف البدلان املترضرة من حالت الزناع املسلح
والكوارث وحالت الطوارئ ا ألخرى  -ل يتوافر لـ  75مليوان القدر الاكيف من التعلمي .يف حني أأن  37مليون طفل يف سن الالتحاق
ابملرحلتني الابتدائية واملتوسطة مترسبون من التعلمي يف هذه البدلان ،4فاإن الكثري ممن (ل يزالون مس مترون) يف املدارس مه عرضة
للحصول عىل تعلمي منصفض اجلودة ،وتعطل دراس هتم ،وارتفاع مس توايت الترسب من التعلمي .وهذه احلالت تزيد من ضعفهم واحامتلية
نزوهحم وانفصاهلم عن عائالهتم ،وارتباطهم ابلقوات املسلحة أأو امجلاعات املسلحة من غري ادلول ،وجتعلهم عرضة ألشاكل أأخرى من العنف.
ومن بني الالجئني اذلين يقدر عددمه بـ  14مليون لجئ ترتاوح أأعامرمه بني  15-3يف البدلان اليت تأأثرت حبالت مثل الزناع املسلح
والكوارث وحالت الطوارئ ا ألخرى ،تلتحق قةل قليةل مبدارس ما قبل التعلمي الابتدايئ ،ويلتحق واحد من لك اثنني ابملدارس الابتدائية،
يف حني يلتحق واحد من لك أأربعة مهنم ابملدارس املتوسطة .فضال عن ذكل ،فاإن  %90من الش باب اذلين يبلغ عددمه  27مليوان
املترضرين من الزناع املسلح ول يس تطيعون احلصول عىل تعلمي رمسي مه انزحون داخل بدلانم .5ويزيد انقطاع الفتيات عن ادلراسة
مبعدل مرتني ونصف عىل ا ألرحج عن الفتيان يف البدلان املترضرة من الزناع املسلح .6و أأكرث من  %90من ا ألطفال ذوي الإعاقات يف
البدلان النامية غري ملتحقني مبدارس ،ويزيد احامتل عدم التحاق أأفقر ا ألطفال يف العامل ابلتعلمي مبعدل أأربعة أأضعاف ،ويزيد احامتل عدم
اإناهئم املرحةل الابتدائية مبعدل مخسة أأضعاف مقارنة بأأغىن ا ألطفال يف العامل ،ول تزيد هذه النسب اإل يف حالت مثل الزناع املسلح

 3تس تخدم هذه املصطلحات دون الإخالل ابللزتامات القانونية القامئة .وتوجد تعريفات وتفهامت خمتلفة ملصطلحات مثل "ا ألطفال" و"الش باب" .ووفقا للامدة  1من اتفاقية حقوق
الطفل" ،يعىن الطفل لك اإنسان مل يتجاوز الثامنة عرشة ،ما مل يبلغ سن الرشد قبل ذكل مبوجب القانون املنطبق عليه.".
وتس تخدم اتفاقيات جنيف وبروتوكولهتا الإضافية حدودا معرية خمتلفة يف ما ُيص التدابري الوقائية اخملتلفة للأطفال.
أ
ابلنس بة ألحاكم القانون ادلويل الإنساين اليت تشري اإىل التعلمي عىل وجه التحديد ،تشري املادة  24من اتفاقية جنيف الرابعة اإىل الطفال من سن  15عاما ،وتشري املادة  94من
اتفاقية جنيف الرابعة اإىل ا ألطفال والش باب.
راجع أأيضا املادة  38من اتفاقية حقوق الطفل واملواد  4-1من الربوتوكول الاختياري لتفاقية حقوق الطفل بشأأن اشرتاك ا ألطفال يف املنازعات املسلحة.
 4ميثل هذا الرمق نس بة  %30من الطالب املترسبني من التعلمي عامليا عرب اكفة الفئات العمرية .راجع س .نيكولي وأخرون،
 ،Proposing a Fund for Education in Emergenciesمعهد التمنية اخلارجية ،لندن:2016 ،

Education Cannot Wait:

https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource -documents/10497.pdf

5

اإي .فرييس و ر.وينرثوب،

Education and Displacement: Assessing Conditions for Refugees and Internally Displaced

 ،Persons Affected by Conflictمنظمة اليونيسكو ،2010 ،حبث أعد للتقرير العاملي لرصد التعلمي للجميع ،2011
.Conflict and Education

The Hidden Crisis: Armed

 6س .نيكولي وأخرون ،Education Cannot Wait: Proposing a Fund for Education in Emergencies ،معهد التمنية اخلارجية ،لندن،
https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/10497.pdf :2016
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والكوارث وحالت الطوارئ ا ألخرى 7.ومن بني ما يزيد عن  1,2مليار طالب ملتحقني ابملدارس الابتدائية والثانوية يف مجيع أأحناء العامل،
يعيش  857مليون طالب تقريبا يف مناطق يرتفع فهيا خطر وقوع زلزل ،ويواجه مئات املاليني بشلك منتظم فيضاانت ،وعواصف،
وانيالت أأرضية ،وجفاف ،وخماطر احلريق ،واخملاطر املتعلقة ابلصحة واخملاطر الاجامتعية.8
اإضافة اإىل ذكل ،قد ينقطع الطالب عن التعلمي لفرتات زمنية مطوةل من جراء تدمري املرافق التعلميية أأو ا إلضار هبا أأو اس تخدااها أأو
الاس تحواذ علهيا من قبل القوات املسلحة التابعة لدلول واجملموعات املسلحة من غري ادلول يف الزناع املسلح ،أأو بسبب الاس تضافة
املؤقتة ألانس مترضرين من حاةل طوارئ (وهو ما قد حيدث عند وجود نقص يف بدائل الإيواء املس تدامة).
فعىل سبيل املثال ،دمر الزلزال والهزات الالحقة الشديدة اليت ضبت نيبال يف عام  2015أأكرث من  36,000جحرة دراس ية و أأحلقت
الرضر بـ  17,000أخرين ،ما أأدى اإىل تعطل تعلمي أأكرث من مليون طفل .9ونتم ج عن تفيش مرض الإيبول يف الفرتة ،2015-2014
أأن املدارس ظلت مغلقة لأكرث من س بعة أأشهر يف غينيا ،وسريايليون وليرباي ،وترضر من ذكل  11مليون طفل وشاب حتت سن الـ
.1020
فضال عن ذكل ،أأشارت التقارير اإىل أأنه يف  70بدلا مترضرا من الزناعات أأجريت علهيا دراسات اس تقصائية يف الفرتة ما بني 2005
و ،2013تع ّمدت القوات املسلحة التابعة لدلول وامجلاعات املسلحة غري التابعة لدلول اس هتداف املرافق التعلميية والطالب واملعلمني بمنط
خطري من الهجامت خرصد يف  30بدلا مهنا 11.هذا فضال عن أأن التلوث اب ألسلحة – أأي وجود ذخائر غري منفجرة – يف املرافق التعلميية
وعىل طول طرق الوصول اإلهيا ميثل شاغال اإضافيا .فعىل سبيل املثال ،أضريت  1,188مدرسة عىل ا ألقل من جراء الزناع املسلح
املتواصل يف جنوب السودان ،و 95مدرسة مهنا يشغلها محةل سالح أأو انزحون ،ومنذ اكنون ا ألول/ديسمرب  ،2013يخزمع أأن أأكرث من
 9000طفل اكنوا عىل ارتباط ابلقوات املسلحة أأو مبجموعات مسلحة من غري ادلول.12

7

التقرير العاملي لرصد التعلمي للجميع  ،2015اليونيسكو

 8منظمة اإنقاذ الطفوةل،Education Disrupted: Disaster Impacts on Education in the Asia Pacific Region in 2015 ،
منظمة اإنقاذ الطفوةل ،س نغافورة:2016 ،
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/education_disrupted_save_the_children_full_report. pdf
 9منظمة اليونيس يف( 2015 ،مس تصرج من ورقة املعلومات ا ألساس ية اليت وضعها معهد التمنية اخلارجية ملؤمتر ةمة أأوسلو بشأأن التعلمي من أأجل التمنيةEducation in ،

)Emergencies and Protracted Crises: Toward a Strengthened Response
 10الش بكة املشرتكة لواكلت التعلمي يف حالت الطوارئ( 2015 ،EiE Crisis Spotlight: Ebola – West Africa ،مس تصرج من ورقة املعلومات ا ألساس ية اليت
وضعها معهد التمنية اخلارجية ملؤمتر ةمة أأوسلو بشأأن التعلمي من أأجل التمنيةEducation in Emergencies and Protracted Crises: Toward a ،
)Strengthened Response
 11وفقا للتحالف العاملي محلاية التعلمي من الهجامت.
 12الش بكة املشرتكة لواكلت التعلمي يف حالت الطوارئ( 2015 ،EiE Crisis Spotlight: South Sudan ،مس تصرج من ورقة املعلومات ا ألساس ية اليت وضعها
معهد التمنية اخلارجية ملؤمتر ةمة أأوسلو بشأأن التعلمي من أأجل التمنيةEducation in Emergencies and Protracted Crises: Toward a ،
)Strengthened Response
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مما ل شك فيه أأن التعلمي احتياج اإنساين .ويذكر ا ألشخاص املترضرون من حالت مثل الزناع املسلح والكوارث وحالت الطوارئ ا ألخرى
أأن التعلمي من الشواغل ذات ا ألولوية .ويضعه ا ألطفال واملراهقون والش باب بصور مهنجية عىل ر أأس أأولوايهتم عند سؤاهلم .13وهيدف
تناول مسأأةل التعلمي اإىل احملافظة عىل حياة الشعوب وحاميهتا ،ل س امي الش باب .14والنتيجة الطبيعية ل إالخفاق يف ضامن احلصول عىل تعلمي
بأأفضل جودة ممكنة عىل حنو أمن ومس متر يه ضعف قدرة اجملمتعات احمللية عىل احلفاظ عىل حياة البرش وس بل كسب عيشهم عىل حنو
تعرف احللول أأو عىل انتشال أأنفسها من املعاانة اجلامثة اليت تسبهبا حالت مثل الزناعات املسلحة أأو الكوارث أأو
مزتايد ،وقدرهتا عىل ّ
حالت الطوارئ ا ألخرى.
ويف عامل اليوم ،يلعب التعلمي دورا حيواي يف توفري املعارف والقمي واملهارات الالزمة لإعداد أأفراد و أأرس وجممتعات ملية قادرة عىل الصمود،
وابلتايل انتشال اجملمتعات احمللية من دائرة الفقر 15وتشكيل جممتعات أأكرث سلام وازدهارا .ول ُيفض لك عام من التعلمي من خماطر الزناع
املسلح بنس بة  16%20تقريبا حفسب ،بل يزيد لك عام اإضايف من ادلراسة من أأرابح الفرد بنس بة تصل اإىل  ،17%10ويزيد من متوسط
اإجاميل الناجت احمليل الس نوي بنس بة .18%0.37
مع الوضع يف الاعتبار فوائد التعلمي املسمل هبا ،ينص الهدف الرابع من أأهداف التمنية املس تدامة عىل "ضامن التعلمي اجليد املنصف
والشامل للجميع وتعزيز فرص ّ
التعمل مدى احلياة للجميع" ،وهو هدف مسمل به عىل نطاق واسع بوصفه أأمرا أأساس يا لتحقيق العديد من
أأهداف التمنية املس تدامة ا ألخرى .ومت الاعرتاف بأأمهية التعلمي كذكل عىل سبيل املثال يف قرار امجلعية العامة ل ألمم املتحدة رمق
" ،290/64احلق يف التعلمي يف حالت الطوارئ"(.)2010
وابلرمغ من هذه اجلهود ،تخظهر بعض البياانت التحليلية 19جحم التحدايت اليت تواهجها املنظامت الإنسانية يف تلبية احتياجات التعلمي يف
حالت الطوارئ .ففي حني أأن مبادرة "التعلمي أأول" العاملية اليت أأطلقهتا ا ألمم املتحدة قد حددت هدفا متواضعا متفقا عليه بتعيني نس بة
 %4من مجيع املساعدات الإنسانية لمتويل التعلمي ،اكنت النس بة الفعلية اليت تسعى خطط ا ألمم املتحدة لالس تجابة ا إلنسانية اإىل حتقيقها
متواضعة للغاية ويه  .20%2.9ويف الفرتة ما بني  2000و ،2014قدم  15نداء من قرابة  350نداء لربانمم ج الاس تجابة الإنسانية

 13منظمة اإنقاذ الطفوةل ،What do Children Want in Times of Crisis ،منظمة اإنقاذ الطفوةل ،لندن ،2015 ،ص  1و:16
 ،http://www.savethechildren.org.uk/sites/default/files/images/What_Do_Children_Want1.pdfوكشف هذا التقرير أأن  %99من
ا ألطفال اذلين أأجريت علهيم دراسات اس تقصائية متعددة أأدرجوا التعلمي مضن أأولوايهتم امخلس ا ألوىل.
 14تنص املعايري ادلنيا للتعلمي اليت وضعهتا الش بكة املشرتكة لواكلت التعلمي يف حالت الطوارئ ،ويه وثيقة معيارية ،رائدة عىل أأنه "يف حالت الطوارئ وحىت التعايف ،يوفر التعلمي
العايل اجلودة حامية بدنية ونفس ية اجامتعية ومعرفية ميكن أأن خحتافظ عىل حياة البرش وحتافظ علهيا".
 15ميكن انتشال  171مليون خشص من الفقر اإذا خترج مجيع الطالب يف البدلان املنصفضة ادلخل يف املدارس مبهارات أأساس ية يف القراءة .وهذا يعادل تقليص معدل الفقر العاملي
بنس بة  .%12التقرير العاملي لرصد التعلمي للجميع ،التعلمي هيم :حنو حتقيق ا ألهداف الإمنائية للألفية ،اليونيسكو ،2011 ،ص :8
http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001902/190214e.pdf
 16ب .كوليري ،Doing Well out of War ،البنك ادلويل ،1999 ،ص :5
http://siteresources.worldbank.org/INTKNOWLEDGEFORCHANGE/Resources/4915191199818447826/28137.pdf
 17التقرير العاملي لرصد التعلمي للجميع ،Education Counts: Towards the Millenium Development Goals ،اليونيسكو ،2011 ،الصفحتان  7و.8

 18املرجع نفسه ،صفحة .6
19هذه البياانت مس متدة يف ا ألساس من التقرير العاملي لرصد التعلمي للجميع لعام  ،2015اليونيسكو.
 20حصل التعلمي أأيضا عىل أأقل معدل اس تجابة من اجلهات املاحنة ،حيث تلقى  %36فقط من المتويل املطلوب ،مقارنة بنس بة  %60مت احلصول علهيا مجليع القطاعات ا ألخرى يف
املتوسط (املرجع نفسه).
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حنو  %50من المتويل التعلميي ب أأرسه .21وجرى رصف أأغلب هذا المتويل لعدد مدود من الكوارث الطبيعية املفاجئة وبرامم ج التغذية
املدرس ية يف السودان ،بيامن يعيش  %50من ا ألطفال اذلين مه يف سن ادلراسة الابتدائية املترسبني من التعلمي يف العامل يف بدلان مترضرة
من الزناعات.22
وعىل الرمغ من تزايد اهامتم اجلهات املاحنة ابلتعلمي يف حالت الطوارئ ،يظل ادلمع املقدم خلدمات التعلمي عرضيا وغري متسق عرب القطاع
الإنساين .وتس هتدف الاس تجابة الإنسانية القامئة اب ألساس اجملمتعات احمللية وا ألرس اليت اإما أأن تكون مس تقرة أأي موجودة يف خماميت ،أأو
يف بيئات أأكرث أأماان خاضعة لس يطرة احلكومة ،وبذكل تخرتك احتياجات التعلمي جملموعات بأأرسها دون تلبيهتا .وختاما ،فاإن الاحتياجات
ذات الصةل ابلتعلمي مهنا ما هو قصري ا ألجل ومهنا ما هو طويل ا ألجل ،وتتطلب اس تجابة اإنسانية وصوًت خم ّنسقني ،ومن ّث فاإن املوقع
الفريد للحركة ادلولية للصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر (احلركة) بوصفها أأكرب الش باكت الإنسانية و أأكرثها ترابطا يؤهلها لتويل هذه املهمة.
ومع أأنه من املسمل به أأن الكثري من املنظامت ادلولية وا إلقلميية واحمللية متكل خربة مددة يف هذا اجملال ،و أأن ملكية ومسؤولية التعلمي تقع
يف املقام ا ألول عىل عاتق ادلول ،توجد حاجة واحضة ألن تدمع مكوانت احلركة اجلهود املبذوةل لضامن احلصول عىل التعلمي واس متراريته.
وادلور الفريد اذلي جيب أأن تلعهبا هذه املكوانت يف هذا الصدد يرتكز يف مواطن قوة لك مهنا ،اليت تشمل قرهبا من الساكن املترضرين،
وقدرهتا عىل التواصل مع السلطات احلكومية وامجلاعات املسلحة من غري ادلول ،والقدرة عىل بناء جممتع من املعنيني ابلشواغل الإنسانية.
 -2معلومات أأساس ية
يستند هذا التقرير والقرار عىل القرار رمق  2للمؤمتر ادلويل احلادي والثالثني للصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر (املؤمتر ادلويل) ،املعنون:
"خطة معل متتد ألربع س نوات لتنفيذ القانون ادلويل الإنساين" ،والتعهدين املقطوعني عام " :2011التعلمي القامئ عىل املهارات والقمي"
و"درء العنف واحلد منه ومواهجته" ،وحلقة العمل بعنوان "منصة التعلمي الإنساين" اليت عقدت خالل دورة جملس املندوبني لعام 2013؛
والفعالية اجلانبية بعنوان "اختاذ اإجراءات بشأأن املبادئ ا ألساس ية والقمي الإنسانية :تعزيز املبادئ وتوحيدها" ،تصور من قبل التعلمي
الإنساين" يف املؤمتر ادلويل الثاين والثالثني ،وتعهدات عام " 2015تغيري العقول ،وإانقاذ ا ألرواح ،وبناء القدرة عىل الصمود من خالل
تعلمي للجميع قامئ عىل القمي" ،و"تعزيز حامية التعلمي أأثناء الزناعات املسلحة" ،و"نرش ثقافة الاس تعداد للكوارث" و"التطبيق العميل

 21من مبلغ الـ  4.3مليار دولر أأمرييك املقدمة من خالل أليات الصندوق املركزي ملواهجة الطوارئ ،والصندوق املشرتك للأنشطة الإنسانية ،وصندوق مواهجة الطوارئ بني
 2010و 2014خصصت نس بة  %3فقط للتعلمي ،مقارنة بنس بة  %25لقطاع الصحة (املرجع نفسه).
http://en.unesco.org/news/unesco-half-all-out-school-children-live-conflict-affected-countries 22
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للمبادئ الإنسانية -الابتاكرات يف التعلمي الإنساين" .ومن اجلدير ابذلكر أأن هذه الالزتامات ذات الصةل ابلتعلمي وقعت علهيا  90مجعية
وطنية للصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر ،23و 21حكومة ،24و 7منظامت خارجية.25
ويعمتد التقرير والقرار أأيضا عىل ا ألدةل العملية املوسعة اليت مجعهتا خمتلف مكوانت احلركة اليت تتعامل اب ألخص مع بناء قدرة اجملمتعات
احمللية عىل الصمود وتعمل مع قطاع التعلمي.
 -3التحليل والتقدم احملرز
امجلعيات الوطنية للصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر
استنادا اإىل ادلور املساعد اذلي تضطلع به امجلعيات الوطنية للصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر (امجلعيات الوطنية) فاإنا تضطلع ابلفعل
بنطاق من ا ألنشطة اليت تسامه يف :متكني احلصول عىل التعلمي والتصطيط لس متراريته يف مواهجة مجيع اخملاطر والهتديدات املتوقعة؛ وحامية
املتعلمني والعاملني يف جمال التعلمي من املوت والإصابة وا ألذى يف املدارس؛ وتأأمني الاستامثرات يف قطاع التعلمي .وتشمل ا ألمثةل عىل هذه
ا ألنشطة تدابري اإدارة الكوارث يف املدارس (مثل التدريبات ونظم الإنذار املبكرة ،وإاجراءات العمل املو ّحدة والتصطيط للطوارئ)؛ وإانشاء
مساحات صديقة للطفل ،وإانشاء مرافق تعلميية أأو جتديدها ،وتوفري املواد التعلميية ،وبرامم ج التغذية املدرس ية ،وسداد الرسوم ادلراس ية
من خالل التحويل النقدي ،ومبادرات السالمة عىل الطرق ملرافقة ا ألطفال يف طريقهم اإىل املدرسة.
وتشجع امجلعيات الوطنية وتدمع هجود السلطات العامة يف اإدراج املشاركة اجملمتعية ،واحلد من اخملاطر ،وامحلاية ،والسالمة ،والنوع
الاجامتعي ،والتنوع ،والإدماج ،واملسائل املتعلقة ابلقدرة عىل الصمود يف س ياسات الاس تعداد للكوارث والطوارئ والاس تجابة لها
والتعايف مهنا وممارساهتا يف قطاع التعلمي عىل ا ألصعدة احمللية والوطنية وا إلقلميية وادلولية.
ويه أأيضا مشاركة بفعالية يف وضع املناجه ادلراس ية واملوارد التعلميية اإضافة اإىل توفري تعلمي (اإنساين) قامئ عىل املهارات والقمي يف ا ألطر
التعلميية النظامية وغري النظامية وغري الرمسية ،مبا يف ذكل التعلمي من خالل الهنُ خم ج القامئة عىل التواصل بني النظراء ،حول موضوعات تتنوع
بني الصحة ،واملياه ،والرصف الصحي ،والنظافة الشصصية ،والتغذية ،واملأأوى واملس توطنات ،والسالمة عىل الطرق ،واحلد من اخملاطر
وصول اإىل الهجرة والقانون ادلويل الإنساين ومبادئه ،والنوع الاجامتعي ،واحرتام التنوع ،واحلوار بني الثقافات ،والاندماج الاجامتعي،

 23امجلعيات الوطنية للك من :أأفغانس تان ،واجلزائر ،أأنتيغوا وبربودا ،وا ألرجنتني ،و أأسرتاليا ،والمنسا ،و أأذربيجان ،وجزر الهباما ،والبحرين ،وبنغالديش ،وبيالروس ،وبلجياك،
وبلزي ،وبلغاراي ،والربازيل ،وكبوداي ،والاكمريون ،وكندا ،وتش ييل ،وكولومبيا ،وجزر القمر ،وكوس تارياك ،وكوت ديفوار ،وادلامنرك ،ودومينياك ،وغامبيا ،واليوانن ،وغواتاميل ،وغياان،
ومرص ،وإاثيوبيا ،وفرنسا ،وإاندونيس يا ،مجهورية اإيران الإسالمية ،والعراق ،وإايرلندا ،وإايطاليا ،وجاماياك ،والياابن ،وا ألردن ،وكينيا ،وكرييباس ،ولتفيا ،وليسوتو ،وليرباي ،وليبيا،
ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة ،ومدغشقر ،ومالوي ،وجزر املدليف ،ومايل ،وموريش يوس ،وميكرونزياي ،ومنغوليا ،واملغرب ،وانميبيا ،ونيبال ،ونيوزيلندا ،ونياكراغوا،
والرنوجي ،وابكس تان ،وابلو ،وفلسطني ،وبامن ،واببوا غينيا اجلديدة ،وابراغواي ،وبريو ،والفلبني ،وقطر ،ورومانيا ،والاحتاد الرويس ،ورواندا ،ومجهورية سان مارينو ،ورصبيا،
وسيش يل ،وسرياليون ،وس نغافورة ،وسلوفاكيا ،وسلوفينيا ،وإاس بانيا ،وجنوب السودان ،وسورينام ،وسويرسا ،وترينيداد وتوابغو ،وتونس ،و أأوغندا ،واململكة املتحدة ،والولايت
املتحدة ا ألمريكية ،والمين ،وزامبيا.
 24حكومات أأفغانس تان ،وا ألرجنتني ،و أأسرتاليا ،والمنسا ،وبلجياك ،وكندا ،وادلامنرك ،وإاكوادور ،واليوانن ،ومجهورية اإيران الإسالمية ،ولكسمربغ  ،ومدغشقر ،وهولندا،
ونيوزيلندا ،والرنوجي ،ورومانيا ،ورواندا ،وإاس بانيا ،وسويرسا ،و أأوروغواي ،وزامبيا.
 25اللجنة ا ألوملبية ادلولية ،واجمللس الربيطاين ،وامحلةل العاملية للتعلمي من أأجل السالم ،ومنظمة هيومن رايتس ووتش ،واملنظمة ادلولية لإنقاذ الطفوةل ،ومبادرة ثقافة السالم،
واملمثل اخلاص للأمم املتحدة املعين اب ألطفال والزناع املسلح.
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والوقاية من العنف .وهذه ا ألنشطة الوقائية اليت يقودها يف أأغلب ا ألحيان متطوعون من الش باب هتدف اإىل تطوير معارف ا ألفراد وقميهم
واهاراهتم وابلتايل قدرهتم عىل اختاذ حترك اإنساين والإسهام يف بناء جممتعات مساملة تؤمن ابلندماج وقادرة عىل الصمود.
وحىت الن ،أأبلغت  73مجعية وطنية من أأصل  190مجعية وطنية عن معلها ابلرشاكة مع مؤسسات تعلميية يف أأطر تعلميية نظامية وغري
نظامية – و أأبلغت  31مهنا أأنا وقّعت عىل اتفاق رمسي مع وزارة التعلمي يف البدلان اليت تعمل هبا.26
الاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر
ويدمع الاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر(الاحتاد ادلويل) تعزيز قدرات امجلعيات الوطنية والسلطات العامة عىل تلبية
الاحتياجات ذات الصةل ابلتعلمي يف حالت الطوارئ وغري الطوارئ عىل حد سواء ،مع الرتكزي بشلك خاص عىل الفئات الأكرث اس تضعافا
(مثل ا أليتام والقارصين غري املصحوبني بذوهيم ،وا ألطفال املنفصلني عن ذوهيم ،والنازحني ،وذوي الإعاقة ،وا ألرس املعيش ية اليت يعولها
أأحد ا ألبوين مبفرده ،والش باب غري امللتحقني مبدارس واملترسبني من التعلمي) .فعىل سبيل املثال ،يتعاون الاحتاد ادلويل مع اجلهات الفاعةل
يف جمال التعلمي عىل تصممي مساحات أمنة وتشغيلها ،ويوفد مندوبني مددين اإىل امليدان ،وينسق وضع العديد من ا ألطر والاسرتاتيجيات27
وا ألدوات العاملية ،ومهنا املواد واملبادرات التعلميية .28وحىت الن وقّع الاحتاد ادلويل  22اتفاق رشاكة دولية مع منظامت حكومية دولية،
وواكلت يف ا ألمم املتحدة ،ومنظامت غري حكومية (دولية) ،و أأوساط أأاكدميية ،وقطاع خاص ،وتشمل هذه التفاقات جوانب تعلميية عرب
مجيع جمالت الرتكزي املواضيعية لالحتاد ادلويل.
ويشجع الاحتاد ادلويل ويدمع اإدماج الهنم ج الشامةل اليت تراعي النوع الاجامتعي والتنوع يف قطاع التعلمي ،اإضافة اإىل اإدراج التعلمي (ا إلنساين)
القامئ عىل املهارات والقمي يف الس ياسات والاسرتاتيجيات واخلطط التشغيلية الوطنية ذات الصةل ،وإادراجه يف املناجه ادلراس ية النظامية
وغري النظامية وغري الرمسية منذ املراحل ا ألوىل من العمر .كام يؤيد الاحتاد ادلويل ويدمع هجود التأأهب والاس تجابة املتعددة التصصصات
الفعاةل واملنسقة عامليا يف املسائل املتعلقة ابلتعلمي – واب ألخص يف ما يتعلق ابحلصول عىل التعلمي واس متراريته واحلد من اخملاطر وامحلاية
والسالمة – يف احملافل ادلولية وا إلقلميية ذات الصةل ،مثل مؤمتر القمة العاملي للعمل الإنساين ،واملنتدى العاملي للتعلمي ،ومؤمتر ا ألمم املتحدة
العاملي املعين ابحلد من خماطر الكوارث.
فضال عن ذكل ،يشارك الاحتاد ادلويل بفعالية يف عدد من التحالفات والش باكت العاملية اليت تتناول القضااي املتعلقة ابلتعلمي ،مثل التحالف
من أأجل حامية الطفل يف اإطار ا ألعامل الإنسانية ،والتحالف العاملي للحد من خماطر الكوارث وبناء القدرة عىل مواهجهتا يف قطاع التعلمي.
وحيث أأن الاحتاد ادلويل عضو نشط يف هذا ا ألخري ،فاإنه يسهم يف تفعيل اإطار ا ألمان املدريس الشامل ،29وتنفيذ املبادرة العاملية

 26نتاجئ من معلية أأساس ية رائدة لرمس معامل التعلمي الإنساين أأجريت يف .2014-2013
 27مثل س ياسة الش باب ،واسرتاتيجية إارشاك الش باب؛ واسرتاتيجية الاحتاد ادلويل دلرء العنف واحلد منه ومواهجته؛ وس ياسة حامية ا ألطفال ،وخطة العمل .2020-2015
 28مثل مجموع ا ألدوات لتشجيع أأمناط احلياة الصحية ،أأو نم ج الاحتاد ادلويل للرعاية الصحية والإسعافات ا ألولية اجملمتعية ()CBHFA؛ دليل التوعية العامة والتثقيف للحد من
خماطر الكوارث ()PAPE؛ دليل ومجموعة أأدوات الهنم ج التشاريك للتوعية حول سالمة املأأوى ) (PASSAومواءمته للش باب )(PASSAYouth؛ مبادرة ومجموعة أأدوات
الش باب كوسطاء لتغيري السلوك ) :(YABCومبادرة حتالف املليار من أأجل القدرة عىل الصمود ). (1BC
 29راجع امللحق .2
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للمدارس المنة .كام يدمع احلكومات يف وضع اسرتاتيجيات وطنية ملرافق تعلمي أمنة ،و اإدارة كوارث املدارس ،والتوعية حول احلد من
اخملاطر والقدرة عىل الصمود يف اإطار اخلطط الوطنية القامئة للحد من خماطر الكوارث أأو تكل اخلاصة ابلتعلمي.
فضال عن ذكل ينسق الاحتاد ادلويل تنفيذ مبادرة عاملية للتعلمي الإنساين تدمعها ش بكة من امجلعيات الوطنية امللزتمة اليت وضعت يف
نيسان/اإبريل  2016خطة معل مدهتا ثالث س نوات يف س ياق التحضري للمؤمتر ادلويل الثالث والثالثني ايل س خيعقد يف عام .2019
وتسعى خطة العمل اإىل توثيق وتأأطري وتوصيف اإسهام الصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر يف قطاع التعلمي والقمية املضافة إاليه ،وتدعمي
الرشااكت مع مجيع اجلهات الفاعةل التعلميية الإنسانية أأو التمنوية ذات الصةل ،وتعزيز تشارك املعارف واخلربات وا ألدوات املتعلقة ابلتعلمي.
وس تصب اخملرجات يف ناية املطاف يف معلية وضع اإطار اسرتاتيجي بشأأن التعلمي ابلتعاون الوثيق مع امجلعيات الوطنية ،مبا يف ذكل حتديد
أأبرز اخلطوات التالية لتعزيز اإدماج املسائل املتعلقة ابلتعلمي يف أأدوات الاس تجابة حلالت الطوارئ و أأنشطهتا.
اللجنة ادلولية للصليب ا ألمحر
ل ينص القانون ادلويل الإنساين رصاحة عىل احلق يف التعلمي .اإل أأنه يتضمن قواعد هتدف اإىل ضامن اس مترار التعلمي يف حالت الزناع
املسلح .ويف هذا الس ياق ،حتدد بعض هذه القواعد عىل وجه التحديد دورا تضطلع به اللجنة ادلولية للصليب ا ألمحر (اللجنة ادلولية).30
ويكفل القانون ادلويل الإنساين امحلاية للطالب واجلهات املق ّدمة للتعلمي واملدارس ،بوصفهم مدنيني و أأعياان مدنية .وتتضمن ا ألطر القانونية
ادلولية ا ألخرى أأيضا – مىت اكنت تنطبق  -أأحاكما بشأأن التعلمي 31أأو متعلقة به.
ويف ما يتعلق ابملشاركة امليدانية للجنة ادلولية ،يرتكز دورها يف التعلمي حاليا عىل أأربعة جمالت أأساس ية .أأول :اإقامة حوار بشأأن امحلاية
مع أأطراف الزناع املسلح جيرى من خالل احلوار مع السلطات ،وحاميل السالح ،واجلهات الفاعةل املؤثرة الرئيس ية ا ألخرى ملنع انهتااكت
القانون ادلويل الإنساين ،ويشمل ذكل احلوار حول القواعد اليت تتناول التعلمي أأو تسامه بطريقة أأخرى يف ضامن اس مترار احلصول عىل
التعلمي أأو حاميته .واثنيا :ا ألنشطة اليت هتدف اإىل تعزيز حامية املدارس يف املناطق املعرضّ ة بشلك خاص للمخاطر (قريبة من خطوط
املواهجة مثال) .واثلثا :ادلمع الاقتصادي أأو املادي للمرشفني وا ألطفال اذلين مه يف سن الالتحاق ابملدارس ،بطرق مهنا توزيع املواد
ادلراس ية ،وبرامم ج اإدرار ادلخل اليت تساعد ا ألرس يف سداد رسوم املدارس ،أأو اإعادة بناء املدارس املترضرة .ورابعا :ا ألنشطة اليت
تس هتدف فئات مس تضعفة مددة (مبا يف ذكل احملتجزون ،وا ألطفال املرتبطون ابلقوات املسلحة أأو ابجملموعات املسلحة من غري ادلول،
وا ألطفال غري املصحوبني بذوهيم ،و أأطفال ا ألشخاص املفقودين) للسامح هلم ابحلصول عىل التعلمي .وقد شهدت ا ألعوام ا ألخرية اب ألخص
تطبيق برامم ج متقدمة جدا يف جممتعات ملية يف أأمرياك الالتينية ،وينفذ الكثري مهنا ابلتعاون الوثيق مع امجلعيات الوطنية ،واكن تأأثريها اإجيابيا
للغاية عىل ا ألطفال والش باب وا ألرس واملعلمني.32
وحددت اسرتاتيجية اللجنة ادلولية حول ا ألطفال  2014 - 2011احلصول عىل التعلمي ابعتباره اإحدى ا ألولوايت ا ألربع املس مترة للمنظمة.
ونتم ج عن ذكل تقدمي دمع وقيادة مطلوبني بشدة للمبادرات امليدانية فضال عن اجلهود ادلبلوماس ية الإنسانية املبذوةل.

 30املادة  125من اتفاقية جنيف الثالثة؛ املادة  142من اتفاقية جنيف الرابعة.
 31ملزيد من التفاصيل ،راجع امللحق .1
 32وهذه تشمل برانمم ج "خلق فضاءات اإنسانية" ،ومبادرات مشاهبة يف ريو دي جانريو (الربازيل) ،وس يوداد خواريز (املكس يك) ،وميديلني (كولوميبا) وس ياقات حرضية أأخرى
يف أأمرياك الالتينية.
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ويف ما يتعلق ابجلهود ادلبلوماس ية الإنسانية ،تعمل اللجنة ادلولية بنشاط يف نطاق واسع من الفعاليات واملبادرات املتعلقة ابلس ياسات
ذات الصةل حبامية التعلمي .فقد ًتبعت اللجنة ادلولية عىل سبيل املثال املناقشات حول قرارات جملس ا ألمن املتعلقة ابلتعلمي والعملية اليت
أأجريت يف اإطار التحالف العاملي محلاية التعلمي من الهجامت واملتعلقة بصياغة املبادئ التوجهيية محلاية املدارس واجلامعات من الاس تخدام
العسكري أأثناء الزناع املسلح.
حتتفظ اللجنة ادلولية بدور قيادي يف نرش القانون ادلويل الإنساين وحتظى بدمع امجلعيات الوطنية يف الاضطالع بذكل .وقد انعكس ذكل
يف الفرتة  2015 – 2001من خالل برانمم ج تعلميي عاملي هيلكي (اس تكشاف القانون الإنساين) ،حيث نرشت اللجنة ادلولية وامجلعيات
الوطنية قمي العمل الإنساين ومبادئه بني الش باب يف املدارس .ويف ا ألعوام ا ألخرية ،أأصبح هذا الربانمم ج جزءا من برامم ج التعلمي الإنساين
ا ألوسع نطاقا اليت وضعها الصليب ا ألمحر أأو الهالل ا ألمحر يف العديد من البدلان.
تسلميا بتنايم مس توى الاحتياجات الإنسانية اليت يودلها الانقطاع عن التعلمي ،وتزايد طلبات الضحااي املترضرين من احلالت اليت تعمل
فهيا اللجنة ادلولية ،أأجرت املنظمة مشاورات ومناقشات داخلية اس تغرقت س نة اكمةل ،بغية حتديد ادلور املعزز اذلي ميكن أأن تؤديه يف
اإطار الاس تجابة لهذه الاحتياجات .ويف ضوء التفويض املمنوح للجنة ادلولية ،دمعت ادلول وغريها من اجلهات املعنية ا ألخرى تعزيز
مشاركهتا يف هذا اجملال .و أأسفرت هذه العملية عن وضع اإطار لعملها يف جمال التعلمي واعامتده ،اإىل جانب اسرتاتيجية مدهتا ثالثة أأعوام
للفرتة  .2020-2018وترتكز أأولوية هذه الاسرتاتيجية يف ضامن احلصول عىل التعلمي عىل مجيع املس توايت اإىل أأقىص حد ممكن .وميكن
حتقيق هذا الهدف بطرق مهنا عىل سبيل املثال اإدراج احلصول عىل التعلمي يف تقياميت اللجنة ادلولية للخدمات العامة املترضرة من جراء
الزناعات املسلحة ،وتنفيذ برامم ج متعددة التصصصات ،ومشاركة هجات أأخرى يف العمل.
 -4الاس تنتاجات والتوصيات
عىل الرمغ من تنايم ادلمع املو ّجه لالس تجاابت الإنسانية ذات الصةل ابلتعلمي ،فاإن نس بة المتويل الإنساين اذلي يس هتدف التعلمي أأقل من
 .33%2وميكن القول أأن التعلمي هو أأقل اخلدمات العامة ا ألساس ية حصول عىل ادلمع و أأكرثها تعرضا لالنقطاع ،ومع ذكل تضعها املنظامت
الإنسانية يف الرتتيب ا ألخري بعد الغذاء واملاء واملأأوى .وابلنظر اإىل ا ألعداد الكبرية واملزتايدة من ا ألطفال والش باب اذلين حيتاجون اإىل دمع
يف جمال التعلمي ،فاإن الفجوة اليت تشهدها هذه اخلدمة حرجة وأخذة يف الاتساع .وقد حان الوقت ألن تفكر حركتنا يف أأفضل طريقة
لالس تجابة لهذه احلاةل الطارئة املزتايدة وتوس يع نطاق هجودها .والفرصة ساحنة ألن نتحد لبناء نم ج فعال ومتعدد التصصصات ،متناسق
ومس تدام .وهذا سيسمح للك منّا عىل حدة ،أأو ابلتعاون يف ما بيننا ،و /أأو مع اجلهات املعنية ذات الصةل –حسب الاقتضاء -ابلس تجابة،
من قبيل رد الفعل أأو وقائيا ،لالحتياجات ذات الصةل ابلتعلمي للمترضرين من الزناعات املسلحة والكوارث وحالت الطوارئ ا ألخرى،
ول س امي ا ألطفال واملراهقني والش باب.
وي خ ّقر القرار املقدم اإىل جملس املندوبني لعام  2017ابلإسهام املهم اذلي تقوم به مجيع مكوانت احلركة يف ما يتصل بقطاع التعلمي .فهو
يرحب ابملبادرات اليت تس متر يف تلبية الاحتياجات الإنسانية ذات الصةل ابلتعلمي ،بطرق مهنا وضع أأطر مالمئة تأأخذ يف الاعتبار وهجات
النظر واخلربات الفريدة اليت يمتتع هبا لك مكون من مكوانت احلركة ،وتكّل هجود اجلهات الفاعةل (الإنسانية) ا ألخرى .وهبذا فاإن القرار
يشجع مكوانت احلركة ،مبا يتناسب مع الس ياقات اليت تعمل فهيا ،ووفقا للتفويض املمنوح للك مهنا و أأولوايهتا املؤسس ية ،عىل الاس مترار
 33أأوصت ا ألمم املتحدة أأن تو ّجه  %4من مزيانيات املساعدات الإنسانية اإىل هذه اخلدمة العامة احليوية .وحىت اإذا وصلنا اإىل هذا الرمق ،سيس متر تزايد العجز يف حصول ماليني
ا ألطفال والش باب عىل التعلمي.
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يف العمل لضامن حصول املترضرين عىل التعلمي والسالمة فيه واس متراره ،وتعزيز قدرة قطاع التعلمي عىل الصمود .ومثة تركزي خاص أأيضا
عىل وضع تدابري مالمئة لالس تعداد والاس تجابة والتعايف ،وعىل بناء القدرات للحد من اخملاطر والتصفيف مهنا عىل حنو شامل.
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امللحق  :1الإطار القانوين ذو الصةل
امحلاية القانونية للتعلمي يف ظل الزناع املسلح
ل ينص القانون ادلويل الإنساين رصاحة عىل احلق يف التعلمي .اإل أأن العديد من قواعده تتناول التعلمي عىل وجه التحديد ،أأو تسامه عىل
حنو أخر يف ضامن حامية التعلمي ،مبا يف ذكل الزتامات حبامية املدنيني وا ألعيان املدنية يف سري ا ألعامل العدائية.
قواعد معينة يف القانون ادلويل الإنساين تس هتدف ضامن التعلمي أأثناء الزناع املسلح

الزناع املسلح ادلويل
تتناول اتفاقيات جنيف لعام  1949والربتوكول الإضايف ا ألول لعام  1977عىل وجه التحديد التعلمي يف ما ُيص احلالت التالية يف الزناع
املسلح ادلويل :مجيع ا ألطفال دون اخلامسة عرشة من العمر اذلين تيمتوا أأو افرتقوا عن عائالهتم بسبب احلرب؛ واملعتقلون املدنيون
(ل س امي ا ألطفال والش باب)؛ والاحتالل؛ والظروف اليت تنطوي عىل اإجالء ا ألطفال؛ و أأرسى احلرب.
مجيع ا ألطفال دون اخلامسة عرشة من العمر اذلين تيمتوا أأو افرتقوا عن عائالهتم بسبب احلرب:
عىل أأطراف الزناع املسلح أأن تتخذ التدابري الرضورية لضامن عدم اإهامل ا ألطفال دون اخلامسة عرشة من العمر اذلين تيمتوا أأو
افرتقوا عن عائالهتم بسبب الزناع ،وتيسري تعلميهم يف مجيع ا ألحوال .ويعهد بأأمر تعلميهم اإذا أأمكن اإىل أأشخاص ينمتون اإىل التقاليد
الثقافية ذاهتا (املادة  ،24اتفاقية جنيف الرابعة) .وهذا الالزتام يشمل مجموع ساكن البدلان املشرتكة يف الزناع ،دون أأي متيزي جمحف
يرجع بشلك خاص اإىل العنرص ،أأو اجلنس ية أأو ادلين ،أأو الراء الس ياس ية (املادة  13من اتفاقية جنيف الرابعة).
املعتقلون املدنيون :أأثناء الاعتقال ،جيب عىل ادلوةل احلاجزة ،عىل سبيل املثال ،أأن تشجع ا ألنشطة اذلهنية والتعلميية والرتفهيية
للمعتقلني ،مع ترك احلرية هلم يف الاشرتاك أأو عدم الاشرتاك فهيا .وجيب علهيا اختاذ مجيع التدابري املمكنة اليت تكفل ممارس هتا ،و أأن
توفَّر هلم عىل ا ألخص ا ألماكن املناس بة ذلكل .وجيب منح املعتقلني مجيع التسهيالت املمكنة ملواصةل دراس هتم أأو معل دراسة جديدة،
وجتب كفاةل تعلمي ا ألطفال والش باب؛ والسامح هلم ابلنتظام يف املدارس ،سواء داخل أأماكن الاعتقال أأو خارهجا( .املادة  94من
اتفاقية جنيف الرابعة).
جيب أأن ي خسمح للمعتقلني أأن يتلقوا ابلربيد أأو بأأي وس يةل أأخرى ،الطرود الفردية أأو الرسالت امجلاعية اليت حتتوي ،عىل سبيل
املثال ،عىل الكتب وا ألدوات الالزمة لتلبية احتياجاهتم ادلراس ية .ول ختيل مثل هذه الرسالت ادلوةل احلاجزة من الالزتامات اليت
تقع علهيا مبوجب التفاقية( .املادة  108من اتفاقية جنيف الرابعة).
وجيب قراءة هذه الالزتامات مقرونة ابلزتام ادلول احلاجزة بأأن توفر مجلعيات الإغاثة أأو أأي هيئة معنية أأخرى ،واب ألخص اللجنة ادلولية
للصليب ا ألمحر ،مجيع التسهيالت الالزمة لها لزايرة ا ألشخاص احملميني ،ولتوزيع مواد الإغاثة والإمدادات الواردة من أأي مصدر
ألغراض تعلميية( .املادة  142من اتفاقية جنيف الرابعة).
الاحتالل :جيب أأن تكفل دوةل الاحتالل ،ابلس تعانة ابلسلطات الوطنية واحمللية ،حسن تشغيل املنشأت اخملصصة لرعاية ا ألطفال
وتعلميهم .وإاذا اكنت املؤسسات احمللية عاجزة ،فاإن دوةل الاحتالل ملزمة ابختاذ اإجراءات لتأأمني اإعاةل وتعلمي ا ألطفال اذلين تيمتوا
أأو افرتقوا عن وادلهيم بسبب احلرب يف حاةل عدم وجود قريب أأو صديق يس تطيع رعايهتم ،عىل أأن يكون ذكل لكام أأمكن بواسطة
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أأشخاص من جنسيهتم ولغهتم وديهنم (املادة  50من اتفاقية جنيف الرابعة) .وهذا يخظهر أأن دوةل الاحتالل ملزمة ليس فقط بتجنب
الإتيان بعمل من شأأنه التعارض مع أأنشطة املنشأت اخملصصة ل ألطفال ،بل أأيضا بدمعها عىل حنو فعال.
اإجالء ا ألطفال :جيب أأل يقوم أأي طرف من أأطراف الزناع املسلح "بتدبري اإجالء ا ألطفال– خبالف رعاايه –اإىل بدل أأجنيب اإل
اإجالء مؤقتا اإذا اقتضت ذكل أأس باب قهرية تتعلق بصحة الطفل أأو عالجه الطيب أأو اإذا تطلبت ذكل سالمته يف اإقلمي متل".
ويتعني ،يف حاةل حدوث الإجالء متابعة تزويد ا ألطفال أأثناء وجودمه خارج البالد هجد الإماكن ابلتعلمي مبا يف ذكل تعلميهم ادليين
وا ألخاليق وفق رغبة وادلد هيم (املادة  78من الربوتوكول الإضايف ا ألول).
أأرسى احلرب :مع مراعاة ا ألفضليات الشصصية للك أأسري ،فاإن ادلوةل احلاجزة خملزمة بتشجيع ا ألرسى عىل ممارسة ا ألنشطة اذلهنية،
والتعلميية ،والرتفهيية؛ وتختخذ التدابري الكفيةل بضامن ممارس هتا ،بتوفري ا ألماكن املالمئة وا ألدوات الالزمة هلم (املادة  38من اتفاقية جنيف
الثالثة) .جيب أأن ي خسمح ألرسى احلرب بأأن يتلقوا طرودا أأو رسالت جامعية حتتوي ،عىل سبيل املثال ،عىل لوازم لتلبية احتياجاهتم
ادلراس ية ،مبا يف ذكل الكتب ،واملواد العلمية ،و أأوراق الامتحاانت ،واملواد اليت تتيح ل ألرسى مواصةل ادلراسة .ول ختيل هذه
الطرود ادلوةل احلاجزة من الالزتامات اليت تقع علهيا مبوجب التفاقية (املادة  72من اتفاقية جنيف الثالثة) .وكام هو احلال ابلنس بة
اإىل اعتقال املدنيني يف الزناع املسلح ادلويل ،جيب قراءة هذه الالزتامات مقرونة ابلزتام ادلول احلاجزة بأأن توفر مجلعيات الإغاثة أأو أأي
هيئة معنية أأخرى ،واب ألخص اللجنة ادلولية للصليب ا ألمحر ،مجيع التسهيالت الالزمة لها للقيام بزايرة ا ألرسى ،وتوزيع اإمدادات
الإغاثة واملواد الواردة من أأي مصدر ألغراض ثقافية( .املادة  125من اتفاقية جنيف الثالثة) .وجتدر الإشارة اإىل أأن حظر جتنيد
ا ألطفال واس تخدااهم يف ا ألعامل العدائية ينبغي يف كثري من احلالت أأن حيول دون وقوع ا ألطفال أأرسى حرب؛ ومع ذكل اإذا أأصبح
ا ألطفال يف الواقع العميل أأرسى حرب ،ي خمنح هلم كحد أأدىن مجيع أأوجه امحلاية املمنوحة ألرسى احلرب البالغني ،مبا يف ذكل ما ُيص التعلمي.

الزناع املسلح غري ادلويل
يلزم الربوتوكول الإضايف الثاين أأطراف الزناع املسلح غري ادلويل مبنح ا ألطفال عددا من الضامانت ا ألساس ية .فيجب توفري الرعاية واملعونة
ل ألطفال بقدر ما حيتاجون اإليه ،وبصفة خاصة ،جيب أأن يتلقى هؤلء ا ألطفال التعلمي ،مبا يف ذكل الرتبية ادلينية واخلخلخقية حتقيقا
لرغبات أابهئم أأو أأولياء أأمورمه يف حاةل عدم وجود أابء هلم (املادة  ( 3-4أأ) من الربوتوكول الإضايف الثاين).

القانون ادلويل الإنساين العريف
يف لك من الزناع املسلح ادلويل والزناع املسلح غري ادلويل يمتتع ا ألطفال املتأأثرون ابلزناع املسلح ابحرتام خاص وحامية خاصة مبوجب
القانون ادلويل الإنساين العريف (القاعدة  135من قواعد القانون ادلويل الإنساين العريف).
حامية الطالب والعاملني يف جمال التعلمي واملرافق التعلميية أأثناء سري ا ألعامل العدائية
ُيضع سري ا ألعامل العدائية ملعاهدات القانون ادلويل الإنساين وما يعادهل اإىل حد كبري من قواعد القانون ادلويل الإنساين العريف ،املنطبقة
يف الزناعات املسلحة ادلولية وغري ادلولية عىل حد سواء .ومبوجب هذه املعاهدات ،يكون الطالب والعاملني يف جمال التعلمي من املدنيني
عادة .34ومثلهم مثل غريمه من املدنيني ،يمتتعون ابمحلاية من الهجوم ،ما مل يقوموا بدور مبارش يف ا ألعامل العدائية وطوال الوقت اذلي
 34املادة  ،50الربوتوكول الإضايف ا ألول.
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يقومون فيه هذا ادلور .35وعىل غرار ذكل ،عادة ما تكون املدارس وغريها من املرافق التعلميية أأعياان مدنية ،36وابلتايل تكون محمية من
الهجامت .37وكحال غريها من ا ألعيان املدنية ،قد تتوقف امحلاية عندما تتحول املؤسسات التعلميية اإىل أأهداف عسكرية .38وحىت يف مثل
هذه احلالت جيب اختاذ مجيع الاحتياطات املس تطاعة عند الهجوم عىل هذه ا ألهداف العسكرية لتجنب ،أأو عىل ا ألقل للحد من الرضر
العريض الواقع عىل الطالب املدنيني والعاملني واملرافق .وحتظر الهجامت عىل ا ألهداف العسكرية املتوقع أأن خحتدث ضرا مدنيا عرضيا
جس ميا.39
وابلرمغ من عدم وجود معاهدة بعيهنا أأو قاعدة عرفية يف القانون ادلويل الإنساين حتظر الاس تخدام العسكري للمدارس أأو غريها من
املرافق التعلميية ،فاإن اس تخدام املدارس أأو غريها من املرافق التعلميية ألغراض عسكرية ل حيدث يف فراغ قانوين؛ بل جيب قراءته يف
ضوء القانون ادلويل الإنساين يف مجمهل .فعىل سبيل املثال ،أأطراف الزناع املسلح ملزتمون ،قدر املس تطاع ،بنقل ما حتت س يطرهتا من
الساكن املدنيني وا ألفراد املدنيني وا ألعيان املدنية بعيدا عن املناطق اجملاورة ل ألهداف العسكرية ،وجتنب اإقامة أأهداف عسكرية داخل
املناطق املكتظة ابلساكن أأو ابلقرب مهنا .40وتنطبق هذه الالزتامات كذكل عىل املدارس وغريها من املرافق التعلميية ،وعىل الطالب
واملعلمني.
امحلاية اخلاصة للمدارس واملرافق التعلميية ا ألخرى مبوجب القانون ادلويل الإنساين
يف معظم املعاهدات ادلولية ،ل تدرج املؤسسات التعلميية بوصفها جزءا من املمتلاكت الثقافية .اإل أأن ممارسة ادلول تشري اإىل أأنه ميكن
اعتبار املباين التعلميي بوجه عام جزءا من املمتلاكت الثقافية .ويف هذه احلاةل ،جيب اإيالء اهامتم خاص يف العمليات العسكرية لتجنب
اخملصصة ألغراض تربوية ما مل تكن أأهدافا عسكرية (القاعدة رمق  ( 38أأ) من قواعد القانون ادلويل الإنساين العريف).
ا إلضار ابملباين ّ
وحيظر الاستيالء عىل املؤسسات اخملصصة ألغراض تربوية أأو تدمريها أأو ا إلضار هبا بصورة متع ّمدة (القاعدة  ( 40أأ) من قواعد القانون
ادلويل الإنساين العريف) .ويف حالت اس تثنائية ،تس تفيد من امحلاية املعززة املؤسسات التعلميية اليت تعترب ذات أأمهية عظمية للرتاث الثقايف
ألي شعب ،و /أأو اليت تشلك الرتاث الثقايف أأو الرويح للشعوب (اتفاقية لهاي لعام  1954وبروتوكولها الثاين لعام 1999؛ القواعد
(38ب) و 39و(40ب) من قواعد القانون ادلويل الإنساين العريف؛ واملادة  53من الربوتوكول الإضايف ا ألول؛ واملادة  16من الربوتوكول
الإضايف الثاين).

 35املادة  51من الربوتوكول الإضايف ا ألول؛ القاعدة  6من قواعد القانون ادلويل الإنساين العريف .راجع أأيضا نيلس ميلزر ،دليل تفسريي ملفهوم املشاركة املبارشة يف العمليات
العدائية مبوجب القانون ادلويل الإنساين ،اللجنة ادلولية للصليب ا ألمحر ،جنيف.2009 ،
 36املادة  52من الربوتوكول الإضايف ا ألول.
 37املادة  52من الربوتوكول الإضايف ا ألول؛ القاعدة  7من قواعد القانون ادلويل الإنساين العريف.
 38املادة  52من الربوتوكول الإضايف ا ألول؛ القاعدة  10من قواعد القانون ادلويل الإنساين العريف.
 39املادًتن  51و 57من الربوتوكول الإضايف ا ألول؛ القواعد  21-11من قواعد القانون ادلويل الإنساين العريف؛ وميكن القول بأأن القاعدة  21من قواعد القانون ادلويل الإنساين
العريف ميكن أأن تنطبق أأيضا يف حالت الزناع املسلح غري ادلويل؛ املادًتن ()2(8ب)( )9و()2(8هـ)( )4من نظام روما ا ألسايس للمحكة اجلنائية ادلولية (.)1998
 40املادة  58من الربوتوكول الإضايف ا ألول ،والقواعد من  24-22من قواعد القانون ادلويل الإنساين العريف .وتنطبق القاعدًتن  23و 24الأكرث تفصيال من قواعد القانون ادلويل
الإنساين العريف يف الزناع املسلح ادلويل وميكن القول ابنطباقهام أأيضا يف الزناع املسلح غري ادلويل.
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ا ألطر القانونية ا ألخرى ذات الصةل
يتضمن الكثري من معاهدات القانون ادلويل ا ألخرى أأحاكما عن التعلمي أأو تتعلق به ،مبا يف ذذكل اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989
(املواد  ،2و ،22و ،28و ،29و ،30و ،38و ،)39والعهد ادلويل اخلاص ابحلقوق الاقتصادية والاجامتعية والثقافية لعام 1966
(املواد  ،2و ،13و )14واتفاقية عام  1951اخلاصة بوضع الالجئني (املادًتن  3و.41)22
احلدود العمرية
وفقا لتفاقية حقوق الطفل" ،يعين الطفل لك اإنسان مل يتجاوز الثامنة عرشة ،ما مل يبلغ سن الرشد قبل ذكل 42مبوجب القانون املنطبق
عليه" .وتس تخدم اتفاقيات جنيف وبروتوكولهتا الإضافية حدودا معرية خمتلفة يف ما ُيص التدابري الوقائية ل ألطفال.43

 41راجع -من بني املعاهدات ا ألخرى ذات الطابع العاملي -عىل سبيل املثال اتفاقية ماكحفة المتيزي يف جمال التعلمي ( ،)1960املادة 1؛ التفاقية ادلولية للقضاء عىل المتيزي العنرصي
باكفة أأشاكهل ( ،)1965املادًتن ( 5هـ) و7؛ اتفاقية القضاء عىل مجيع أأشاكل المتيزي ضد املر أأة ( ،)1979املادة 10؛ اتفاقية حقوق ا ألشخاص ذوي الإعاقة ( ،)2006املادة 24؛
نظام روما ا ألسايس للمحكة اجلنائية ادلولية ( ،)1998املادًتن ()2(8ب)( )9و()2(8هـ)(.)4
 42املادة  1من اتفاقية حقوق الطفل لعام .1989
 43اذلين يبلغون من العمر  18عاما :الإرغام عىل العمل يف البدل احملتل (املادة  ،51اتفاقية جنيف الرابعة) ،اإصدار حمك ابلإعدام (املادة  ،68اتفاقية جنيف الرابعة) ،تنفيذ حمك
الإعدام (املادة  ،77الربوتوكول الإضايف ا ألول) ،اإصدار حمك ابلإعدام (املادة  ،6الربوتوكول الإضايف الثاين)؛ اذلين يبلغون من العمر  15عاما :اختاذ التدابري الرضورية لضامن عدم
اإهامل ا ألطفال اذلين تيمتوا أأو افرتقوا عن عائالهتم وتيسري تعلميهم (املادة  ،24اتفاقية جنيف الرابعة) ،يتلقى ا ألجانب نفس املعامةل التفضيلية اليت يخعامل هبا رعااي ادلوةل املعنية (املادة
 ،38اتفاقية جنيف الرابعة) ،تدابري تفضيلية يف ما يتعلق ابلتغذية والرعاية الطبية وامحلاية اليت ُاختذت قبل الاحتالل (املادة  ،50اتفاقية جنيف الرابعة) ،أأغذية اإضافية للمعتقلني
من ا ألطفال تتناسب مع احتياجاهتم أأجسااهم (املادة  ،89اتفاقية جنيف الرابعة) ،املشاركة يف ا ألعامل العدائية والتجنيد (املادة  ،77الربوتوكول الإضايف ا ألول واملادة  ،4الربوتوكول
الإضايف الثاين)؛ اذلين يبلغون من العمر  12عاما :اختاذ التدابري الالزمة لإماكن التحقق من هوية مجيع ا ألطفال عن طريق محل لوحة لتحقيق الهوية أأو بأأي وس يةل أأخرى (املادة
 ،24اتفاقية جنيف الرابعة) .ويف ما يتعلق بأأحاكم القانون ادلويل الإنساين اليت تشري اإىل التعلمي حتديدا ،تشري املادة  24من اتفاقية جنيف الرابعة اإىل ا ألطفال دون  15عاما،
وتشري املادة  94من اتفاقية جنيف الرابعة اإىل ا ألطفال والش باب .راجع أأيضا املادة  38من اتفاقية حقوق الطفل واملواد  4-1من الربوتوكول الاختياري لتفاقية حقوق الطفل بشأأن
اشرتاك ا ألطفال يف املنازعات املسلحة.
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امللحق  :2اإطار ا ألمان املدريس الشامل
اإطار ا ألمان املدريس الشامل 44هو اإطار شامل دلمع التحالف العاملي للحد من خماطر الكوارث وبناء القدرة عىل مواهجهتا يف قطاع
التعلمي واملبادرة العاملية للمدارس المنة.
أأهداف ا ألمان املدريس الشامل
 حامية املتعلمني والعاملني يف جمال التعلمي من املوت والإصاابت وا ألضار يف املدارس
 التصطيط لس مترار التعلمي يف وجه مجيع ا ألخطار والهتديدات املتوقعة
 ضامن استامثرات قطاع التعلمي
 تعزيز احلد من اخملاطر والقدرة عىل الصمود من خالل التعلمي
ثالث راكئز ل ألمان املدريس الشامل
ي ختناول ا ألمان املدريس الشامل من خالل الس ياسات التعلميية واملامرسات اليت تامتىش مع اإدارة الكوارث عىل املس توى الوطين وا إلقلميي
واحملافظات ومواقع املدارس احمللية .وبرتكز ا ألمان املدريس الشامل عىل ثالث راكئز:
 -1مرافق تعلمي أمنة
 -2اإدارة كوارث املدارس
 -3التوعية والتثقيف للحد من اخملاطر والقدرة عىل الصمود
يرتكز التصطيط ل ألمان املدريس الشامل عىل تقيمي اخملاطر املتعددة ا ألخطار .ومن الناحية املثىل ،ينبغي أأن يأأيت هذا التصطيط يف اإطار
نظم معلومات اإدارة التعلمي عىل ا ألصعدة الوطنية ودون الوطنية واحمللية .وهو يأأيت مضن اإطار حتليل أأوسع نطاقا لس ياسات وإادارة قطاع
التعلمي من أأجل توفري قاعدة أأدةل للتصطيط والعمل.
الركزية  :1مرافق تعلمي أمنة
اجلهات الفاعةل الرئيس ية :السلطات املعنية ابلتعلمي والتصطيط ،واملعامريون ،واملهندسون ،والبنّاؤون ،و أأفراد اجملمتع املدريس اذلين يتخذون
قرارات بشأأن اختيار املوقع المن ،وتصمميه وإانشائه ،وصيانته (مبا يف ذكل الوصول المن واملس متر اإىل املرفق).
الركزية  :2اإدارة كوارث املدارس
اجلهات الفاعةل الرئيس ية :املسؤولون عن قطاع التعلمي يف السلطات املعنية ابلتعلمي الوطنية ودون الوطنية ،وجممتعات املدارس احمللية اليت
تتعاون مع نظراهئا يف جمال اإدارة الكوارث يف لك منطقة .وعىل صعيد املدارس واملوظفني والطالب و أأولياء ا ألمور املشاركني مجيعا يف

املفصل:
 44ملزيد من املعلومات ولالطالع عىل الإطار ّ
http://gadrrres.net/resources/comprehensive-school-safety-framework
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احلفاظ عىل أأجواء تعمل أمنة .وميكهنم القيام بذكل من خالل تقيمي اخملاطر الهيلكية وغري الهيلكية ،وتكل اخلاصة ابلبنية التحتية ،واخملاطر
البيئية والاجامتعية ،ومن خالل تطوير القدرة عىل الاس تجابة والتصطيط لس مترار التعلمي.
الركزية  :3التوعية والتثقيف للحد من اخملاطر والقدرة عىل الصمود
اجلهات الفاعةل الرئيس ية :مطورو املناجه ادلراس ية واملواد التعلميية ،وهيئة التدريس يف املعاهد واللكيات الرتبوية ،ومدربو املعلمني،
واملعلمون ،واحلراكت الش بابية ،وقادة ا ألنشطة ،والطالب ،اذلين يعملون من أأجل تطوير وتعزيز ثقافة ا ألمان ،والقدرة عىل الصمود،
والامتسك الاجامتعي.

