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  ملخص

الت الطوارئ بأهنا مصدر انتهاكات خطـرية للحـق يف          ف املقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم حا       ُيعرِّ  
ويقصد املقرر اخلاص حبالة بالطوارئ، احلالة اليت تنشأ عـن          .  من األشخاص   كبرياً  عدداً التعليم، وهي متس حالياً   

  .نزاع مسلح أو كارثة طبيعية

 لنتائج حـاالت    يفتتح املقرر اخلاص املناقشة مبقدمة موجزة عن التعليم يف ظل حاالت الطوارئ وتقييم              
 لإلطار القانوين    عاماً مث يقدم استعراضاً  . الطوارئ وأثر آخر االجتاهات يف مكانة التعليم يف ظل حاالت الطوارئ          

 رد فعل اجملتمع الدويل إزاء حاالت الطوارئ وُيحاول توضيح مسؤوليات اجلهـات     والسياسي الذي ُيحدد جزئياً   
واجلهات املاحنة املعنية بطريقـة أو بـأخرى        " الفاعلة"تلويات الوكاال مث ميضي فيعرض بصورة إمجالية أو     . املعنية

؛ وتتناول  قدمني الرئيسيني خلدمات التعليم   ، وحياول أن ُيحّدد املُ     يف التعليم يف ظل حاالت الطوارئ      بإعمال احلق 
  .الفروع الالحقة السكان املتأثرين واملناهج الدراسية

ة على استبيان أُرسل إىل احلكومات ومنظمات اجملتمع املدين، وهي مث يلخص املقرر اخلاص األجوبة الوارد  
  .التقريراسُتخدمت يف إعداد هذا أجوبة 

، يقدم املقرر اخلاص عددا من التوصيات العامة والتوصيات املوجهـة إىل الـدول، واملـاحنني،                وأخرياً  
  .واملنظمات احلكومية الدولية، ومنظمات اجملتمع املدين



A/HRC/8/10 
Page 3 

  احملتويات
  الصفحة  راتــفقال  

  ٥  ١٦- ١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة

  ٧  ٣٥- ١٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التعليم يف ظل حاالت الطوارئ  - أوالً 
  ٧  ٣٠- ١٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السياق  - ألف   
  ٩  ٣٥- ٣١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أمهية التعليم يف حاالت الطوارئ  - باء   

  ١٠  ٦٧- ٣٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اإلطاران القانوين والسياسي الدوليان  - ثانياً 
  ١١  ٥٦- ٤١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اإلطار القانوين  - ألف   
  ١٤  ٦٧- ٥٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ية الدوليةاملسؤوليات السياس  - باء   

  ١٦  ٧٣- ٦٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عمل املاحنني وأولوياهتم  - ثالثاً 
  ١٦  ٦٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أولويات العمل  - ألف   
  ١٦  ٧٣- ٧٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املاحنون  - باء   

  ١٨  ٨٥- ٧٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اجلهات القائمة بالتعليم يف حاالت الطوارئ  - رابعاً 
  ١٩  ٨٥- ٨٢  جمموعة برامج التعليم التابعة للجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت  - ألف   

  ١٩  ١٠٩- ٨٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السكان املتضررون - خامساً 
  ٢٠  ٩١- ٨٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الالجئون والعائدون  - ألف   
  ٢٠  ٩٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . األشخاص املشردون داخلياً  - باء   
  ٢٠  ٩٤- ٩٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . النساء والفتيات  - جيم   
  ٢١  ٩٨- ٩٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . األطفال اجلنود واحملاربون  - دال   
  ٢٢  ٩٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املعوقون  - هاء   
  ٢٢  ١٠١- ١٠٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الشباب واملراهقون  - واو   
  ٢٢  ١٠٩- ١٠٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عمليات التشاور مع األطفال  -  زاي  

  ٢٣  ١١٨- ١١٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املناهج الدراسية والتعلّم املشترك - سادساً 
  ٢٤  ١٤٣- ١١٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االستبيان  - سابعاً 

  ٢٥  ١٢٦- ١٢٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تّيسر التعليم  - ألف   
  ٢٥  ١٢٩- ١٢٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إمكانية نيل التعليم  - باء   
  ٢٥  ١٣٣- ١٣٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مدى مقبولية التعليم  - جيم   
  ٢٦  ١٤٣- ١٣٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . يفقابلية التك  - دال   



A/HRC/8/10 
Page 4 

 

  )تابع (احملتويات
  الصفحة  راتــالفق  

  ٢٧  ١٤٨- ١٤٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التوصيات  - ثامناً 
  ٢٧  ١٤٥- ١٤٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . توصيات عامة  -  ألف  
  ٢٨  ١٤٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . توصيات للدول  - باء   
  ٢٩  ١٤٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . توصيات للماحنني  - جيم   
  التوصيات املقدمة للمنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غـري          - دال   

  ٢٩  ١٤٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . احلكومية



A/HRC/8/10 
Page 5 

  مةمقد

  .٥/١ لقرار جملس حقوق اإلنسان هذا التقرير وفقاًيقدِّم   - ١

منذ أن وضع التقرير القائم يف صيغته النهائية، قـام          إىل اجمللس و  منذ أن قدم املقرر اخلاص تقريره األخري          - ٢
رسـك  ، والبوسنة واهل)٢٠٠٧ فرباير/شباط(، وماليزيا )٢٠٠٦ نوفمرب/تشرين الثاين(املغرب ببعثات إىل كلّ من     

 اجتماعات عمل مع احلكومات واملنظمات غري احلكومية واجلامعات         أيضاًوعقد  ). ٢٠٠٧أكتوبر/تشرين األول (
جمموعـات مـن األطفـال       و ، ونقابات املعلمني، والطلبة   ةوكاالت األمم املتحد  الوكاالت متعددة األطراف و   و

  . ق العامل تقريباًمناطة حلقوق اإلنسان يف كل منطقة من املؤسسات الوطنيواملراهقني و

وحاول أن ُيحدد األسباب والظروف الـيت       الضعيفة  السكانية   للفئات    خاصاً أوىل املقرر اخلاص اهتماماً     - ٣
  .تكمن وراء عدم الوصول إىل التعليم والتحديات اليت جيب مواجهتها من أجل النهوض بإعمال احلق يف التعليم

   مضاعفة اجلهود من أجـل احلفـاظ علـى فـرص التعلـيم      ن هذا التقرير أن هناك حاجة ماسة إىل  يبّي  - ٤
من فرصة االلتحاق باملدارس بسبب حالة ُيحرمون الذين  -  ن والشبابواألطفال واملراهقمنهم خاصة  -  للسكان

  .جمتمعاهتممتّس الطوارئ اليت 

سـباب طبيعيـة    بأهنا كل حاالت األزمة النامجة عـن أ       " حاالت الطوارئ "وألغراض هذا التقرير، ُتَعرَّف       - ٥
مبـا يف ذلـك     (اليت قد تكون إما دولية      كالزالزل أو التسونامي أو الفيضانات أو األعاصري أو الرتاعات املسلحة،           

احلق الرتاعات اليت تنال من     أو داخلية، كما عرَّفها القانون اإلنساين الدويل، أو حاالت ما بعد            ) االحتالل العسكري 
 للخطر وُتهدد   اهذه األوضاع ُتعرض صحة الشعوب وحياهت     . تطوره أو تؤخر حتقيقه   يف التعليم أو تنتهكه، أو ُتعرقل       

  .دعم املسؤوليات االجتماعيةذلك قدرات وموارد تأمني احلقوق وعرقلة ب، ُمتدّمرهاالعامة واخلاصة أو املمتلكات 

يشون يف بلدان تشهد    يعإّنما   أن نصف األطفال الذين ال يتلقون التعليم         )١(وسبق للمقرر اخلاص أن بيَّن      - ٦
   ،بعض هـذه البلـدان    باملدارس يف   ، وأن نسبة االلتحاق الصافية       نزاعاً مسلحاً   أو شهدت مؤخراً    مسلحاً نزاعاً

  .)٢( مليون طفل٣٩ وقد بينت تقديرات أخرية أن عددهم يصل إىل .يف املائة ٥٠ال تتعدى 

ُمضاعف، إذ ينجم عنـها  الفقرية أثر املناطق باإلضافة إىل ذلك، قد يكون للكوارث الوطنية املتكررة يف            - ٧
  .تدمري البنية التحتية للمدارس وفرص التلقني والتعليم عامة لألطفال الذين يعيشون يف هذه املناطق

احلق "حول حلقوق اإلنسان حلقة دراسية ت مفوضية األمم املتحدة السامية   وملساعدة املقرر اخلاص، نظم     - ٨
، ملناقشة املفاهيم الرئيسية من أجل      ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاين  ١٥و ١٤يف يومي   " ئيف التعليم يف حاالت الطوار    

كما سعت احللقة الدراسية . فاعلنيرئ ومسؤوليات الدول وغري ذلك من الاحلق يف التعليم يف حاالت الطواحتليل 
  .إىل حتديد الفجوات يف ترتيبات اجملتمع الدويل التنظيمية وتلك املتعلقة بالرصد

                                                      

1  E/CN.4/2006/45. 

2  Alianza Internacional Save the Children, Rewrite the future One year on, 2007, pág. 4. 
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احلكومات واألفراد يف تزويد هذا     د من املنظمات و    به العدي  ملقرر اخلاص على احلماس الذي عمل     وأثىن ا   - ٩
، الشيء الذي يعكس االقتناع املتزايد بأنه من الضروري إدماج عنصر التعليم يف عمل االستجابة باملعلوماتالتقرير 

مفوضية األمـم املتحـدة      الذي قدمه كل من      لدعم الكبري لوهو ممنت بشكل خاص     . املساعدة اإلنسانية يف جمال   
حلقوق اإلنسان، والتحالف الدويل إلنقاذ الطفولة ومكتبه السويدي، واملعهد العايل للدراسات الدوليـة             السامية  

  . ومحلة أمريكا الالتينية من أجل احلق يف التعليم،يف جنيفودراسات التنمية 

لكن . وذلك يف مجيع أحناء العامل تقريباً )٣(تواتراًسلحة أكثر الطبيعية والرتاعات امللقد أصبحت الكوارث   - ١٠
تأثري ذلك على كل شخص جيد نفسه بشكل مباشر يف حالة طوارئ، ولئن ظل قاسياً دوماً إالّ أنه قد يكون فيه                     

لية  غري أنه ال جيب أن ُتخلف حاالت الطوارئ تعطيل االلتزامات الدولية واحمل            .تفاوت أيضاً من حيث ردة الفعل     
  .بتأمني حقوق اإلنسان للمتضرريناملتعلقة 

عند حـدوث   تتدّخل   واملنظمات اليت    ،يعتقد املقرر اخلاص أنه على مؤسسات الدولة، واجملتمع الدويل        و  - ١١
على ال مربر هلا أو تنطوي      بدل مواجهتها باالعتماد على افتراضات      ، حاالت الطوارئ أن تسترشد بتلك احلقوق     

عن االستجابة املبكرة حلاالت الطوارئ يف مجيـع        من اجلهات املسؤولة     للمؤسسات واألفراد    والبد. خماطر مالية 
  . نيابة عنهمأن يعملوا مع الضحايا وليس األحوال 

 ما يتعرض التعليم، الذي هو حق أساسي من حقوق اإلنسان، إىل انقطاع أو تعطيل أو منع خالل                  كثرياً  - ١٢
ط اليت يود املقرر اخلاص أن ينبه       اوهذه نقطة من بني النق    . بكرة حلاالت الطوارئ  واالستجابة امل البناء  عملية إعادة   

  .إليها يف هذا التقرير

، ألن أهداف التعليم للجميع واألهداف      بالفشلينذر  ما انفك   يف التعليم   اإلنسان  إن االلتزام بإعمال حق       - ١٣
  وضع يف مركز ثانوي بالنسبة ملنطق االقتـصاد الـذي          أو ت ُترجأ باستمرار   التعليمية يف األهداف اإلمنائية لأللفية      

  .دمة السوقأداة خلجمرد من أكثر التعليم يف يرى ال 

   يف تعزيز التعاون والتفاهم اإلنـساين        رئيسياً فالتعليم قد يؤدي دوراً   .  حتذير  على ويشتمل التقرير أيضاً    - ١٤
عدم املساواة بني اجلنسني، بعيد واالجتماعية المساواة الإال أن التعليم الذي ال يساهم يف بناء السالم بل يزيد من    

  .ات، بل من شأنه أن يؤجج الصراعكل البعد عن أن يكون نافعاً

 بشأن السبل اليت قد يساعد التعليم من        أيضاًن دور التعليم يف توليد الرتاع و      وال تزال املناقشة جارية بشأ      - ١٥
قد تساعد الرؤية التعليمية القائمة على احتـرام حقـوق          ألخرى  من الناحية ا  خالهلا على بناء سالم دائم، لكن       

  . املفاهيميةاإلنسان على توضيح املسائل

                                                      

3  De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el siglo XX ha sido, hasta ahora, el más violento 

período en la historia humana. Informe mundial sobre la violencia y la salud, OPS/OMS, Washington D.C., 2002. 
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اهلياكـل االجتماعيـة والثقافيـة      بـني   أثناء إعداد هذا التقرير، اكتشف املقرر اخلاص وجود انفصال            - ١٦
هذه الفجوة سّد هناك حاجة ماسة إىل و .الطبيعيةالرتاعات أو الكوارث األنشطة التعليمية يف أوقات وواالقتصادية 

انقطاع :  وهي ألنه بالرغم من اختالف تأثري كل حالة طوارئ عن تأثري األخرى هناك خاصية تطغى عليها مجيعاً               
  .)٤(التعليم والنظم التعليمية أو تدهورهم أو تدمريهم

   التعليم يف ظل حاالت الطوارئ-  أوالً
التعليم يف ظل حالة    وُيعدُّ  ". حالة الطوارئ " ملصطلح    التعاريف املقترحة  املقرر اخلاص على علم بتعدد    إنّ    - ١٧

خاصة عندما يكون مثة فرق بني التعليم يف مصادر االختالفات املفاهيمية،  من ضمن الطوارئ ودوره وحمتواه أيضاً
  .ظل حاالت الطوارئ والتعليم يف غري حاالت الطوارئ

مام على الفترة املمتدة من االستجابة املبكرة حلالـة طـوارئ إىل            وألغراض هذا التقرير، سينصب االهت      - ١٨
. أسوأ االنتهاكات للحـق يف التعلـيم   ، ألنّ تلك هي الفترة اليت قد حتدث فيها          )٥(البناءاملراحل األوىل من إعادة     

لـذي توليـه    االهتمام غري الكايف ا   أن  بوضوح أكرب   ويتجلى  هذه الفترة ُتدمَّر النظم والفرص التعليمية،       فخالل  
  . أو مؤشرات أو طرق متويل واضحة يف اجملال الربناجميالوكاالت املعنية والغياب النسيب ملبادئ 

   السياق- ألف 

الكوارث الطبيعية على التعليم خاصة ملحوظة بـشكل        اسات الرتاعات املسلحة القاسية و    أصبحت انعك   - ١٩
حتدث سواء يف الدول القادرة على التصدي وهي . ق إنذار بدون سابقد ُيصيب أحدمها أية منطقة، وأحياناً. متزايد

  .لسكان املدنيون هم أهم الضحاياويف كلتا احلالتني، يكون ا.  أو يف الدول غري القادرة على ذلكهلا مادياً

تدمريها تفاقمت حبّدة من حيـث      لبات واملعلمات وتفجري املدارس و    وتشري األدلة إىل أن أعمال قتل الطا        - ٢٠
تستهدف تلك اهلجمات مدارس "، ويف بلداٍن كأفغانستان مثالً.  خالل السنوات األربع األخرية)٦(لقساوةالعدد وا
  .)٧("دون وصوهلن إىل التعليميف حماولة لتخويف الفتيات واحليلولة الفتيات 

                                                      

4  Sinclair, M., Planning Education in and after Emergencies, Instituto Internacional de Planeamiento de la 

Educación, UNESCO, París, 2002. 

5  INEE, Normas Mínimas para la educación en situaciones de emergencia, crisis crónicas y reconstrucción 

temprana, 2004, pág. 8. Disponible en www.ineesite.org. 

6  O’Malley, B., Education Under Attack: A global study on targeted political and military violence against 

education staff, students, teachers, union and government officials, and institutions (estudio encargado por la 

UNESCO), 2007: www.unesco.org/education/attack/educationunderattack.pdf. 

7  Declaración de la Representante Especial del Secretario General, Radhika Coomaraswamy, ante el Consejo de 

Seguridad en febrero de 2008: www.un.org/children/conflict/english/12-feb-2008-statement-at-the-security-council-

open-deb.html. 
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فسية والوجدانية   عن رأيه أن األمن داخل املدارس ال يعين السالمة البدنية والن           وعبَّر املقرر اخلاص ُمجّدداً     - ٢١
 من احلق    جزءاً فحسب ولكن التعليم غري املنقطع يف ظروف ُتفضي إىل اكتساب املعرفة وتطوير الذات ُيعدُّ أيضاً              

  .مرتكيب هذه األفعال وعن إجياد وسائل محاية فعالةمعاقبة وهذا يعين أن الدول مسؤولة عن . )٨(يف التعليم

ن أغلبها قائم على    إ مبهمة بشكل مقلق، إذ      اتملتصلة بالرتاع تظل اإلحصاءات بشأن حاالت الطوارئ ا       - ٢٢
 ١٢١إىل تضرر ) اليونيسيف( أشار صندوق األمم املتحدة للطفولة ٢٠٠٣عام ففي . تقديرات تتغري بشكل مهول

 يف) اليونسكو(بينما أشارت منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة         ،  )٩(جراء الرتاعات املسلحة  مليون طفل   
 عدد األطفال واملراهقني املتضررين من )١١(٢٠٠٤عام وقدَّر استعراض شامل يف . )١٠( ماليني١٠٤ إىل ٢٠٠٠عام 
على األقـل، أغلبـهم   شخص  مليون ٢٧هلم إمكانية الوصول إىل التعليم بواقع     والذين ليست    ة املسلح اتالرتاع

  ). يف املائة٩٠ (مشردون داخلياً

األمم املتحدة  مفوضية  خميمات  فال املشردين الذين ال يتلقون أي تعليم خارج         ويظل عدد الالجئني واألط     - ٢٣
السامية لشؤون الالجئني غري معروف، وكذلك الشأن بالنسبة إىل الشباب األميني، واملراهقني والبالغني احملرومني              

  .من أية فرص تعليمية

تـأثري  أن حجـم  ومن الواضح أيضاً ن ومن الواضح أنه ليست هناك بيانات دقيقة عن السكان املتضرري    - ٢٤
  .)١٢(هائلالطوارئ عليهم حاالت 

ماشيل يف تقريرها   غراسا  وقد أشارت السيدة    . تؤثر حاالت الطوارئ بشدة وبشكل خاص على املعاقني         - ٢٥
إعاقـات  بثالثة أطفال بإصابات بليغـة أو   وُيصاب  ، إىل أنه ُيقتل طفل      "أثر الرتاع املسلح على األطفال    "املعنون  
يف اإلصـابة والعجـز     السياسي مها السببان الرئيـسيان      أن الرتاع املسلح والعنف      وترى السيدة ماشيل   .دائمة

 من إعاقـات     ماليني طفل ُيعانون حالياً    ٤اجلسماين، كما أهنما مسؤوالن بصفة رئيسية عن أحوال ما يزيد على            
  .)١٣(اخلدمات األساسية أو احلد األدىن من الدعميف ومن نقص 

                                                      

8  E/CN.4/2005/50, párr. 119. 

9  UNICEF, Estado Mundial de la Infancia: Las niñas, la educación y el desarrollo, Nueva York, 2004. 

10  UNESCO, Informe de seguimiento de la EPT en el mundo 2003/2004, París. 

11  Women’s Commission for Refugee Women and Children, Global Survey on Education in Emergencies, 2004, 

Nueva York. 

12  Sommers, M., Youth: Care & Protection of Children in Emergencies: A Field Guide. Washington, D.C. Unidad 

de niños en crisis de Alianza Internacional Save the Children (Estados Unidos de América). 

13  Informe de la experta del Secretario General, Graça Machel, sobre las repercusiones de los conflictos armados 

sobre los niños (A/51/306). 
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  .  ُترافق حـاالت الطـوارئ     واملشاكل الصحية اليت  وُيضاف إىل هذا النقص يف الدعم تدهور االقتصاد           - ٢٦
لكـن ُيمكـن   . وال توجد بيانات إحصائية موثوقة ُتمكِّن من مقارنة أثر الكوارث الطبيعية مع أثر الرتاع املسلح  

 الطبيعية يعيـشون يف دول إمكانياهتـا    يف املائة من املتضررين من الكوارث٩٠حتديد عامل واحد وهو أن قرابة   
  . )١٤(ذلك األثرحمدودة ملواجهة 

 املئات من املدارس يف أمريكا الوسطى بفعل إعصار ميتش وحتوَّل العديـد منـها إىل              ُدّمرت   ١٩٩٨يف    - ٢٧
 يف املائة   ٥٠، وُدمر   ٢٠٠٤عام  التسونامي   معلم ومعلمة عقب     ١ ٠٠٠ اختفى   ،إندونيسيا،  ويف آتشيه . مالجئ

 تلميذ يف املرحلة األوىل من التعليم الثانوي ٢٠ ٠٠٠ تلميذ يف املرحلة االبتدائية و١٤٠ ٠٠٠مما ترك ن املدارس، م
  .)١٥( مدرسة يف سري النكا١١٢ر التسونامي كما َدمَّ. مكان للدراسةدون ب

حة، إذ تسبب   من الرتاعات املسل  " أقل إماتة حسب اإلحصاءات   "بالرغم من أن الكوارث الطبيعية ُتعد       و  - ٢٨
. )١٦(ثلث عدد القتلى، فقد أحلقت الكوارث الطبيعية يف التسعينات الضرر بسبعة أضعاف عدد قتلى الرتاعـات               

وجتدر اإلشارة إىل أن الكوارث الطبيعية يف تزايد مستمر، إذ تزايد حدوثها بثالثة أضعاف يف التسعينات باملقارنة                 
  . مع اخلمسينات

بالنظم التعليمية عندما حتدث حالة والدمار اللذين يلحقان  يف إظهار التَّدهور ال جتدي اإلحصاءات دوماو  - ٢٩
  .طوارئ، خاصة يف حالة الرتاع املسلح

وقد تتحول املدارس يف أوقات الرتاع إىل مراكز لتوظيف األطفال، بإجبارهم على التجنيد، وهذا ُيعترب يف   - ٣٠
أما اآلباء فُيبقون أبناءهم . للعنف املعلمون، والطلبة واآلباء هدفاًوأصبح . حياهتممساساً بتعليم األطفال وحد ذاته 

يقعـوا ضـحية   لكي ال   يف البيت لتجنيبهم املخاطر اليت حتفل هبا طريق الذهاب إىل املدرسة والعودة منها وأيضاً             
ال تدّون  ،   أيضاً تزايديف  أن مستوى عنف املعلمني ُتجاه التالميذ       بوبالرغم من التقارير اليت تفيد      . لأللغام األرضية 

  . العنف يف املدارس نفسها يف أوقات الرتاعوقع إحصاءات قليلة إالّ 

  الطوارئحاالت  أمهية التعليم يف - باء 

التقليدية الثالثـة،   اجملاالت  املساعدة اإلنسانية على    يشكك املقرر اخلاص بشدة يف الكيفية اليت تركز هبا            - ٣١
أنه من الواضح أن املساعدة اإلنسانية يف يومنا هذا جيب أن تكون موجهة حنو              واملأوى، يف حني    الغذاء والصحة   

                                                      

14  Burde, D., Education in crisis situations: Mapping the field, Washington D.C., diciembre de 2005, pág. 8. Basic 

Education Policy Support activity (BEPS), Creative Associates, y CARE International. Texto disponible en 

www.beps.net/crisis_situations/crisis_situations.htm. 

15  Ibíd., págs. 8 y 9. 

16  Ibíd., pág. 9. 
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حتقيق رفاه السكان عامة ألن املساعدة ال تتجاوز جمرد توفري حاجات البطن من السعرات احلرارية واملـاء لبـلّ                   
  .)١٧(من شأن الناس وجتعلهم جمرد أشياءالريق، تقلل 

احلياة يشمل كل ما من شأنه أن جوانب يف آن واحد؛ إنه جانب من ينطوي التعلم على ماضينا وحاضرنا   - ٣٢
ويعرضون ،  فهو العملية اليت يتواصل هبا الناس     . فالتعلم يعين التكيف، والتعاون، وحتويل بيئتنا     . جيعل التنمية ممكنة  

  .وجيعلوهنا تثمر؛ التعلم هو املبدأ املنظم لكل جمتمع هبا أفكارهم

، وتوفر  هلاُتحدد قادهتا املمثلني:  تنظم نفسها بسرعةرة من حاالت الطوارئ تقريباًمجيع اجملتمعات املتضر  - ٣٣
 الذي ُيطالب به دائماً    هذه االحتياجات التعليم  تشمل  و :)١٨( وُتحدد األولويات واالحتياجات   ،املساعدة للسكان 

  .ان املتضررون من حاالت الطوارئالسك

رتعة اليت جتعل من التعليم جمرد أداة، فإنه يعترف بأن التعليم،           بالرغم من اعتراض املقرر اخلاص على ال      و  - ٣٤
تكون اجلسمية والنفسية والفكرية اليت ميكن أن  احلماية  عن أنه حق ضروري من حقوق اإلنسان، يوفر أيضاًفضالً

توفري الدعم ديد وعلم كما مينح القدرة على حتللتمأموناً  مينح فضاًءالتعليم و. حافظة للحياة ومدمية هلا يف آن واحد
خبلـق شـعور لـدى    الكوارث ا ُيخفف التعليم من أثر الصراع و   كم. نواألطفال واملراهق منهم  لألفراد، خاصة   

واألمل خالل فترة األزمة، وُيوفر لبنات البناء األساسية إلعادة بناء          بطبيعة األمور واالستقرار والبنيوية     األشخاص  
  . لغداالستقرار االقتصادي لوحتقيق اجملتمع 

 وذلك حبمايتهم من االستغالل واألذى، مبـا يف ذلـك           ، أن ينقذ حياة األشخاص    وُيمكن للتعليم أيضاً    - ٣٥
. يف جمموعات مسلحة ويف أعمال العنف اجلنسي والعنف القائم على نـوع اجلـنس   وجتنيدهم  اختطاف األطفال   

نشر املعلومات املتعلقة بإنقاذ حياة ألزمة، من خالل يف حالة ا، يوفر التعليم املعرفة واملهارات الالزمة للبقاء وأخرياً
اإليدز، وآليات  /نقص املناعة البشرية  األفراد والسالمة من األلغام األرضية والقنابل العنقودية، والوقاية من فريوس           

  .)١٩( وبناء السالماتتسوية الصراع

   اإلطاران القانوين والسياسي الدوليان-  ثانياً
   للتعليم يف ظل حاالت الطوارئ مها نتيجـةٌ لعـدة تطـورات             نينوين والسياسي الدولي   القا ينإن اإلطار   - ٣٦
 واإلدراك -   املتغرية واحلرب ضد اإلرهـاب  ات التزايد املستمر يف عدد الكوارث الطبيعية، وطبيعة الرتاع        -  عاملية

  .التعليم الواجب توفريهاوأنواع الثابت ملا جيب أن يكون عليه التعليم، وجودة 

                                                      

17  Vaux, T., The Selfish Altruist:  Relief Work in Famine and War, Earthscan Publications Ltd., 2001. 

18  Martone, G., Educating Children in Emergency Settings: An Unexpected Lifeline, 2007. 

19  Normas Mínimas para la educación en situaciones de emergencia, crisis crónicas y reconstrucción temprana. En: 

www.ineesite.org. 
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 يف املعاهدات اخلاصة حبقوق اإلنسان، االلتزام مبراعاة احلق يف التعليم ومحايته       اًعلى الدول، بصفتها أطراف     - ٣٧
احلق يف التعليم حق مالزم لكل شخص إن باإلضافة إىل ذلك، ف و.  ال محالة طوارئ أ  كانت هناك   وإعماله، سواء   

  . مشرداً أو شخصاًارباً حم، أو طفالًبغض النظر عن وضعه القانوين، سواء كان الجئاً

إذ بالرغم من أن كل شخص له        :)٢٠(لكن هذا يثري اإلشكال الذي توقعه املقرر اخلاص يف تقريره السابق            - ٣٨
  .نفس احلق يف التعليم، إال أهنم قليلون هم األشخاص الذين هلم نفس االحتياجات التعليمية

حىت وإن يف املقام األول،  القانون على عاتق الدول وعالوة على ذلك، تقع مسؤولية تأمني التعليم يف نظر  - ٣٩
ُوضعت قـصد الوفـاء كليـاً       مبا أن تعهدات اجملتمع الدويل القانونية       ولذا،  . كانت الدول غري قادرة على ذلك     

 من ٢٨ من املادة ٣مبقتضى الفقرة فإن هذه التعهدات تشمل توفري التعاون يف جمال التعليم، السكان، باحتياجات 
  .ة حقوق الطفلاتفاقي

إال أن تلـك    تـوفري التعلـيم،     حقوق اإلنسان يف    منظور يراعي   بالرغم من أن الدول قد التزمت بتبين          - ٤٠
  . إىل ردود أفعال مجاعية إزاء حاالت الطوارئااللتزامات مل ُتَترجم بشكل كاٍف

   اإلطار القانوين- ألف 

وُتعرِّف . اإللزامي اجملاينبتدائي االتعليم الاحلق يف ى عل من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ٢٦املادة تنص   - ٤١
  دقـة،  مبزيد من ال  قوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية نطاق هذا احلق        احل من العهد الدويل اخلاص ب     ١٣املادة  

  . جلميع الذين مل يتلقوا أو مل ُيتموا تعليمهم االبتدائيإذ ينبغي للتعليم أن يكون متاحاً

، )٢١(اتفاقية حقوق الطفل الدول بتأمني الوصول إىل التعليم جلميع األطفال املقيمني على أرضـها             وُتلزم    - ٤٢
اجملاين، وحتثُّ الدول على اإللزامي  من االتفاقية التعليم االبتدائي ٢٨وُتعزِّز املادة . بدون أي نوع من أنواع التمييز

يم األخرى وتشجع التعاون على املستوى الدويل بشأن        توسيع إمكانية الوصول إىل التعليم الثانوي وأشكال التعل       
، واحلق يف احلياة والبقاء     )٣ املادة(مصاحل الطفل الفضلى    ولدعم كل ذلك، تشري االتفاقية إىل       . القضايا التعليمية 

  ).٦املادة (إىل أقصى حد ممكن والنمو 

جيب و.  خاّصني اًجهد عنايةً و  ايُنهمالطوارئ، ويستلزم تأ  حاالت  ويزداد تعرض هذه املبادئ للتهديد يف         - ٤٣
جتاوَز جمرد الوصول إىل متدرس نظـامي       بأهنا  جلنة حقوق الطفل    تفّسرها  إيالء أمهية خاصة ألهداف التعليم، اليت       

   الفـردي   مكِّن األطفال، سواء على املـستوى     من اخلربات احلياتية وعمليات التعلم اليت تُ      وتشمل جمموعة واسعة    
  . )٢٢(داخل اجملتمعُمرضية ومرحية ة شخصيتهم، ومواهبهم وقدراهتم، والعيش حياة أو اجلماعي، من تنمي

                                                      

20  A/HRC/4/29. 

21  Arts. 2 y 28. 

22  Observación general Nº1, sobre los propósitos de la educación (CRC/GC/2001/1). Véase también el artículo 29 

de la Convención sobre los Derechos del Niño. 
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الطفـل  تسهر على حصول     من االتفاقية، أن     ٢٢باإلضافة إىل ذلك، جيب على الدول، مبقتضى املادة         و  - ٤٤
وهـذا  . ة يف االتفاقيـة جبميع حقوقه الوارد  املناسبتني، ومتتعه   واملساعدة اإلنسانية   على احلماية   الجئ  الالذي يطلب وضع    

  . )٢٣(التعليم العادينظام االلتزام بتوفري الوصول إىل التعليم بأسرع وقت وبصفة كاملة، واالندماج السريع يف يشمل 

 )٢٤(القانون اإلنساين الدويلقواعد  من االتفاقية ذات أمهية خاصة، إذ ُتناشد الدول احترام ٣٨ وُتعد املادة  - ٤٥
املناسبة لتشجيع  ، أن تتخذ مجيع التدابري      ٣٩لدول، مبقتضى املادة    لافة إىل ذلك، ينبغي     وباإلض. وضمان احترامها 

  .والنفسي لضحايا الرتاع املسلح وإعادة إدماجهم يف اجملتمع، ضمن مجلة أمور أخرىالتأهيل البدين 

املسلحة إمكانية  إشراك األطفال يف الرتاعات     بشأن  وُيوفر الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل         - ٤٦
يف القوات املسلحة النظامية واجملموعات املسلحة غري النظاميـة، وإمكانيـة           جيّندون  تقليص عدد األطفال الذين     

وقد أعقبت الربوتوكول االختياري عدة قرارات من جملـس         . )٢٥(فرصهم التعليمية من آثار ذلك على     تخفيف  ال
  .آلية للرصد واإلبالغ معنية مبسألة األطفال والرتاع املسلحأنشأ الذي  ) ٢٠٠٥(١٦١٢القرار وال سيما األمن، 

. تقارير الدول األطـراف تنص على أكثر من ، إذ ال  ضعيفةتظل آليات املساءلة لدى جلنة حقوق الطفل    - ٤٧
 الطوارئ، ويتضح ذلك يف مبادئهـا       ت خاصني مبسألة التعليم يف ظل حاال       والتزاماً غري أن اللجنة أبدت اهتماماً    

أن ُتنظم اللجنة مناقشة ومن املقرر . جيهية اخلاصة بتقدمي التقارير، ويف أسئلتها الشفوية والكتابية ويف توصياهتاالتو
  . ٢٠٠٨سبتمرب /عامة بشأن احلق يف التعليم يف أيلول

وحسب االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني، ينبغي أن ُيعامل األطفال الالجئون معاملة الرعايا فيما خيـص                 - ٤٨
ومعاملة ال تقل عن معاملة األجانب فيما يتعلق بالتعليم غري االبتدائي           ) ٢٢ من املادة    ١الفقرة  (لتعليم االبتدائي   ا
 سياسة بـشأن    ١٩٩٣عام  لشؤون الالجئني يف    السامية  وتبنت مفوضية األمم املتحدة     ). ٢٢ من املادة    ٢الفقرة  (

 يف مجيع )٢٦(جيب أن تكون أوىل االعتباراتالطفل الفضلى مصاحل األطفال الالجئني تضم مبادئ توجيهية تفيد بأن 
غري أن آليات املساءلة ليست متطورة بشكل جيد لدى الدول األعضاء اليت            . األعمال اخلاصة باألطفال الالجئني   

  .متُول عمل املفوضية السامية لشؤون الالجئني املتصل أشد صلة بالالجئني

                                                      

23  Observación general Nº6, sobre el trato de los menores no acompañados y separados de su familia fuera de su 

país de origen (CRC/GC/2005/6), párrs. 41 y ss.; también documentos CRC/C/OPAC/KGZ/CO/1, párr. 16, inciso 

b); y CRC/C/15/Add.126, párr. 50. 

24  El párrafo 1 del artículo 38 dispone que los Estados Partes se comprometen a respetar y velar por que se respeten 

las normas del derecho internacional humanitario que les sean aplicables en los conflictos armados y que sean 

pertinentes para el niño. 

25  Los protocolos I y II de los Convenios de Ginebra, la Carta Africana sobre los Derechos y el Bienestar del Niño, 

el Convenio Nº 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la prohibición de las peores formas de 

trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación, de 1999, y el Estatuto de Roma de la Corte Penal 

Internacional también prohíben el reclutamiento de niños. 

26  ACNUR, Directrices sobre protección y cuidado, Ginebra, 1994, pág. 73. 
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  ؤون الالجئني ُيركز على محاية املشردين رغم أن نظامها األساسـي           إن ُمعظم عمل املفوضية السامية لش       - ٤٩
اللجنة الدائمة املـشتركة بـني   جمموعة التعليم التابعة   وقررت  . )٢٧(بذلكحمددة للقيام   ال مينحها أية والية خاصة      

بة داخـل    أن ُتنشئ جمموعات لتطوير القدرة على التنبؤ واملساءلة يف عملية االستجا           ،٢٠٠٥ يف عام    ،الوكاالت
لكن رغم أن املفوضية السامية قبلت أن تضطلع بدور قيادي يف بعض العناصر إال أهنا ال تزال يف                  . األمم املتحدة 

  .)٢٨(حاجة إىل موارد كافية من أجل أداء هذا الدور

ية املتعلقة إىل التعجيل بتطوير املبادئ التوجيهوقلة احلماية القانونية احملددة عدد املشردين تزايد أدى كل من      - ٥٠
املبـادئ  وترّسـخ   . ، باالستناد إىل القانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنـسان          )٢٩(بالتشرد الداخلي 

  ).٢٣املبدأ (اجملاين، واملشاركة الكاملة واملتساوية للنساء والفتيات بشكل خاص اإللزامي التوجيهية احلق يف التعليم 

الدول والوكاالت يف صفوف  إال أهنا ُنشرت على نطاق واسع مة قانوناًلزِوجيهية غري ُموبالرغم من أن املبادئ الت    -٥١
  .إال أن التوجيه غري املسؤولية. ستراتيجيات احلماية واملساعدةا وهي ُتستعمل بشكل متزايد يف توجيه ،الدولية

وجاء يف  . أثناء الرتاعات املسلحة   حيمي احلق يف التعليم       تنظيمياً وقد وضع القانون اإلنساين الدويل إطاراً       - ٥٢
  املدنيني وقت احلرب أنه جيب اختاذ التدابري لضمان وصول األطفال امليـتَّمني            املتعلقة حبماية   اتفاقية جنيف الرابعة    

  .)٣٠(أو املنفصلني عن أسرهم نتيجة احلرب إىل التعليم

بالتايل فهو لى الرتاعات غري الدولية وعينطبق ، ١٩٧٧امللحق باتفاقيات جنيف، لسنة الثاين الربوتوكول و  - ٥٣
، ٤ من املـادة     )أ(٣وتنص الفقرة   ذو أمهية بالغة اليوم، إذ ُيعىن بأعمال اجملموعات املسلحة غري التابعة للحكومة             

  .)٣١(املساعدة الالزمة لألطفال، واحلق يف تلقي التعليمالرعاية ووجوب توفري على 

                                                      

27  La Asamblea General atribuyó progresivamente la competencia sobre los asuntos relacionados con los 

desplazados internos, basándose en el artículo 9 del Estatuto del ACNUR. 

28  En 2007 el ACNUR diseñó una estrategia con el fin de asumir su papel como líder de las áreas de protección, 

refugio de emergencia, coordinación de campos y administración, la cual incluye provisiones en materia de 

presupuesto y personal. Véase EC/58/SC/CRP.18. 

29  E/CN.4/1998/53/Add.2. 

30  Ver también el artículo 50 del Convenio, referente a las obligaciones de la potencia ocupante, y el artículo 78 del 

Protocolo adicional I, referente a la protección del derecho a la educación en evacuaciones. 

31  Además, las normas del derecho internacional humanitario consuetudinario, que se aplican a todo tipo de 

conflictos, incluso en el territorio de los Estados que no han ratificado los Protocolos adicionales, establecen que los 

niños y niñas afectados por conflictos armados son titulares de ciertas garantías, incluyendo el acceso a la 

educación. Véase Jean Marie Henckaerts y Louise Doswald-Beck, Customary International Humanitarian Law, vol. 

I, Rules, Comité Internacional de la Cruz Roja, 2005, pág. 481. 
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ساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ذات أمهية خاصة، إذ تبني أن مجيـع             من نظام روما األ    ٨وُتعترب املادة     - ٥٤
الختـصاص  من مث فإهنا ختـضع      خلاصة بالتعليم ُتعد جرائم حرب و     االعتداءات املتعمَّدة اليت تستهدف املنشآت ا     

  .)٣٢(احملكمة القضائي

املـستهِدفة  "ات  الذي ُيدين مجيـع االعتـداء      )١٩٩٩(١٢٦١  القرار ١٩٩٩عام  وتبىن جملس األمن يف       - ٥٥
  ، مبا يف ذلك املدارس، وناشد مجيع األطراف املعنيـة بوضـع حـد              "للممتلكات احملمية مبوجب القانون الدويل    

  .)٣٣(هلذه املمارسات

 سـتمنح ا  ومع تطوره . مراحلها األوىل للمحكمة اجلنائية الدولية يف     وال تزال جمموعة السوابق القضائية        - ٥٦
الذي العقاب اإلفالت من إنّ : حون ُيِخلُّون باحلق يف التعليمىل أولئك الذين ال يربإواضحة لتوجيه رسالة الفرصة  

  .)٣٤( جيب أن يتوقّفعدةما انفك التعليم يعاين منه لسنوات 

  املسؤوليات السياسية الدولية -  باء

 من اتفاقيـة    ٢٨ و ٤إن احلاجة إىل التعاون الدويل من أجل تنفيذ احلق يف التعليم املعترف هبا يف املادتني                  - ٥٧
  .  وبشكل واضح إىل مسؤوليات سياسية على مستوى اجملتمع الدويلحقوق الطفل مل ُتترَجم متاماً

يف جومتيان، تايلند، الذي انعقد هدف التعليم للجميع الذي وضعه املؤمتر العاملي لتوفري التعليم للجميع، و  - ٥٨
املعايري وضع  حقوق اإلنسان إىل مسؤولية مستقبلية بشأن       ل  يف جما ، حوَّل بالتأكيد لغة االلتزامات      ١٩٩٠يف عام   

مواضيع أخرى إال أن مسألة التعليم يف       أيضاً  وبالرغم من أن مؤمتر جومتيان مشل       . الدنيا يف جمال التعليم األساسي    
  . مل حتظَ باهتمام كبريحاالت الطوارئ 

  ى العاملي للتعلـيم، املعقـود يف داكـار يف          ومت تبين إطار عمل داكار من أجل التعليم للجميع يف املنتد            - ٥٩
، لنتائج التعليم يف ظل حاالت الطوارئ، ، وإن كان ال يزال غري كاٍف أكربوقد أوىل املنتدى اهتماماً. ٢٠٠٠عام 
 والكوارث الطبيعية وعدم االستقرار، وعلى توجيـه        ات على األطفال املتضررين من الرتاع      خاصاً  تركيزاً مركزاً

. الصراعح، واليت ُتساعد على منع العنف وليمية حنو السبل اليت تعزز التفاهم املتبادل والسالم والتسام        الربامج التع 
  .هذه االحتياجات تارخياً لتلبية ٢٠١٥ُحدد عام وقد 

                                                      

32  Art. 8, párr. 2, inciso e), iv). 

33  Véanse también resoluciones del Consejo de Seguridad 1314 (2000), 1379 (2001) y 1539 (2004). 

34  Existen precedentes del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia en los que se afirma que la 

destrucción de edificios destinados a la educación constituye un crimen de guerra. Ver Blaskic (Trial Chamber), 3 de 

marzo de 2000, párr. 185, y Naletilic and Martinovic (Trial Chamber), 31 de marzo de 2003, párrs. 603 a 605. 
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ثَبَط عزمية أية دولة ملتزمة التزاماً"وهناك بيان مهم يف إطار عمل داكار يفيد بأنه   - ٦٠ يم  مبسألة التعل جدياًلن ُت
 كل دولة تسعى إىل تأمني التعليم االبتدائي      : فااللتزام واضح ". بب نقص املوارد  للجميع يف حتقيقها هلذا اهلدف بس     

  .جيب أن تتلقى االعتمادات الالزمة لذلك الغرضذلك ال تقدر على لكنها 

ف التعليمية ضمن   األهداأدرجت  ال تتحدث األهداف اإلمنائية لأللفية عن حقوق الدول والتزاماهتا، إذ           و  - ٦١
وهذه النظرة الضيقة للوصول الكمي إىل تعليم ابتدائي جماين وإلزامي          . احلقوقليس ضمن منظور    التنمية و منظور  

حوَّلت كذلك  ) ٣اهلدف   (٢٠٠٥وتعزيز املساواة بني اجلنسني حبلول عام       ) ٢اهلدف   (٢٠١٥د حبلول عام    وجّي
  .ية بالغة يف حاالت الطوارئاالنتباه عن أهداف تعليمية أخرى، ُتعد ذات أمه

غرب أن االلتزام باألهداف اإلمنائية الطويلة األمد       .  تبعث على االرتياح    السياسية يف جمال التعليم    االلتزاماتو  - ٦٢
  . يف مساءلة الدولمن حقوق اإلنسان يف حاالت الطوارئ، أو يف توفري التعليم كأولوية بوصفه حقاً غري فعال 

وقد .  القدرة الالزمة لتحقيق ذلك    ملزمة بتأمني احلق يف التعليم فإهنا قد ال متلك دائماً         إذا كانت الدول      - ٦٣
 من احلكومة، كاملنظمات غرب احلكومية الدولية والوكاالت        حاولت جهات فاعلة خمتلفة أن تتوىل املسؤولية بدالً       

  .اخلاصةات املاحنة، كلٌّ وفق وجهة نظره الوطنية والدولية وبعض اجله

قد أدى كل من االعتراف بالتنسيق املتزايد بني اجلهات الفاعلة املعنية بالتعليم يف ظل حاالت الطوارئ،                ل  - ٦٤
واملسؤوليات املُحّددة وتبادل أمثلة املمارسات اجليدة، إىل خلق معايري ومؤشرات نوعية، توسع، من ضمن أشياء               

  .هما تلك اجلهات الفاعلةأخرى، اإلطارين القانوين والسياسي اللذين ُيتوقع أن تعمل في

املعايري الدنيا للتعليم يف ظل حاالت الطوارئ واألزمات املزمنة وإعادة البناء املبكر ُوضعت وبصفة أخص،   - ٦٥
وذلك نتيجـة   الشبكة املشتركة بني الوكاالت للتعليم يف ظل حاالت الطوارئ،          وقد وضعتها   ،  ٢٠٠٤ من   ابتداًء

منظومـة  دّونت  ، اليت   "معايري املشروع العاملي  "وحىت  . أمهلت جانب التعليم  ة  االستجابات اإلنسانية الدولي  لكون  
  .اإلنسانية، أشارت إىل حقوق اإلنسان وأغفلت التعليمللمساعدة مبادئ 

متناسـقاً   ُتقدم املعايري الدنيا للتعليم يف ظل حاالت الطوارئ واألزمات املزمنة وإعادة البناء املبكر إطاراً            - ٦٦
التعليم خالل حاالت الطوارئ، حىت ميكن أن تشارك يف توفري ات العمل جلميع اجلهات الفاعلة اليت بادئ ومسارمل

وحتتاج هـذه   . أهم من ذلك، لكي ُتعزز مسألة قبول املسؤولية       وما هو   تتمكن من تنسيق أنشطتها التعليمية، بل       
لدويل على مضاعفة جهوده يف السعي حنـو        اجملتمع ا حيث  املقرر اخلاص   ويف هذا الصدد،    تعزيز  املعايري الدنيا إىل    
  .حتقيق هذا اهلدف

حلاجة إىل تقدمي التعليم أثناء حاالت الطوارئ وبالرغم من التقدم احملرز يف            بااملتزايد  الوعي  وبالرغم من     - ٦٧
ـ                 ه هذا الصدد، ال تزال هناك فجوة كبرية بني مسؤوليات اجملتمع الدويل القانونية والسياسية وبني أولويات عمل

   .وسُينظر يف أسباب ونتائج هذه الفجوة يف الفرع الالحق. ومتويله
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   عمل املاحنني وأولوياهتم- ثالثاً 
الحظ املقرر اخلاص، مع وجود استثناءات ملحوظة، أن اجملتمع الدويل متسامح حيال انتهاكات احلق يف                 - ٦٨

هو ما نعترض عليه هنا، أن التعليم جانب        ويتضح من أولويات العمل ومن الرؤية، و      . التعليم يف حاالت الطوارئ   
وعلى هذا األساس قّصرت البلدان . من جوانب التنمية وليس نشاطاً إنسانياً، وبدرجة أقل حقاً من حقوق اإلنسان

  .يف النهوض مبسؤولياهتا املكرسة يف الصكوك الدولية اليت حتدد طبيعة احلق يف التعليم ومضمونه

  أولويات العمل -  ألف

باحلق يف التعليم، ومها وكالتا األمم املتحدة اللتان تضطلعان بدور           زمت اليونيسيف واليونيسكو رمسياً   الت  - ٦٩
 االستراتيجيات التعليمية لقطاعات كبرية     تقابله دوماً  البيد أن ذلك    . قيادي يف جمال التعليم يف حاالت الطوارئ      

 واملنظمات غري احلكومية واملصارف اإلمنائية ووكاالت من اجملتمع الدويل، من بينها وكاالت األمم املتحدة األخرى
وعلى الرغم مما أُحرز من تقدم، وال سيما مع إنشاء جمموعة بـرامج التعلـيم         . )٣٥(القطاع اخلاص واجملتمع املدين   

ملنال إىل التابعة للجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت، فإن التعليم كأولوية يف جمال املساعدة اإلنسانية سيظل بعيد ا
  .أن يعترف اجلميع هبذه األولوية، ويف املقام األول، احلكومات

   املاحنون-  باء

وبناء علـى   . )٣٦(ال حتظى املساعدة اإلنسانية بالتمويل الكايف، وبالكاد حتصل على ثلثي املبلغ املطلوب             - ٧٠
، مل  ٢٠٠٤ويف عام   . ه القائمة ذلك، عندما ُتحدد قائمة األولويات فإن التعليم يف حاالت الطوارئ ال يتصدر هذ            

. )٣٧( يف املائة من جمموع االلتزامات املرتبطـة باملـساعدة اإلنـسانية           ١,٥ُيخصص للربامج التعليمية سوى حنو      
 ٤٢ أن املسامهات املالية الفعلية املخصصة للتعليم متثل         ٢٠٠٥ إىل   ٢٠٠١وكذلك، ُتظهر التقديرات لألعوام من      

   يف املائـة يف مجيـع قطاعـات املـساعدة     ٦٦تياجات احلقيقية باملقارنـة بنـسبة    يف املائة يف املتوسط من االح     
  .)٣٨(اإلنسانية األخرى

ويود . وهناك زيادة مطردة يف الدراسات اليت تغطي التحديات املرتبطة بتمويل التعليم يف حاالت الطوارئ  - ٧١
صد والتقيـيم واحلـوار ونـشر أفـضل     املقرر اخلاص أن يربز جمموعة خمتارة من تلك التحديات اليت تتطلب الر 

                                                      

35 UNESCO, informe del Director General sobre el Plan de Acción para alcanzar los objetivos de la educación 

para todos (doc. 174 EX/9), marzo de 2006, párr. 8. 
36 CIDA-INEE, Policy Roundtable in Emergencies, Fragile States and Reconstruction: Addressing Challenges 

and Exploring Alternatives, CIDA-INEE Policy Roundtable Report, 2006, pág. 36. 
37  Winthrop, R. y Mendenhall, M., Education in Emergencies: a critical factor in achieving the Millennium 

Development Goals, The Commonwealth Ministers Reference Book, 2006. 
38  Op. cit. (nota 37 supra), pág. 13. 
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وإضافة إىل ذلك، يكّرر املقرر اخلاص دعوته للمجتمع الدويل ألن يكون توفري التمويل             . املمارسات واالبتكارات 
  .للتعليم يف أوقات الطوارئ حصيلة التزام حبق من حقوق اإلنسان وليس عملية لتفادي املخاطر

  : فيما يتعلق بالتعليم يف حاالت الطوارئ ما يليوتشمل التحديات اليت غالباً ما تناقش  - ٧٢

االفتقار إىل التمويل الكايف واملناسب للتعليم بوجه عام، وعدم الوفاء بالوعود على الرغم مـن                 )أ(
  السياسات املعتمدة يف الدعم املقدَّم من كثري من املاحنني الذي يشجعون التعليم للجميع واألهداف اإلمنائية لأللفية؛

د منوذج سائد للمساعدة يقوم على طرح واسع االنتشار مفاده أن املساعدة تكون أكثـر               وجو  )ب(
وعلى الرغم من أن املاحنني على املستوى الثنائي . )٣٩(فعالية يف الدول اليت لديها سياسات وضوابط مؤسسية متينة 

 البلدان، ويطلق عليها أيضاً اسم يركزون على أمهية مساعدة البلدان اليت لديها أشد االحتياجات إحلاحاً، فإن هذه
 يف املائة تقريباً عما حتتاجه بالقيـاس إىل حجـم           ٤٣الدول اهلشة املتأثرة حباالت الطوارئ، تتلقى ما يقل بنسبة          

وكذلك بلغت درجة تقلب تدفقات املعونة اليت       . سكاهنا ودرجة فقرها ومستوى التنمية السياسية واملؤسسية فيها       
  ؛)٤٠( البلدان املنخفضة الدخلحصلت عليها ضعفيها يف

امتناع املاحنني عن اعتبار التعليم كجزء من املعونة واالستجابة اإلنسانية على الـرغم مـن أن                  )ج(
  حاالت الطوارئ ميكن أن تستمر لسنوات عديدة وهذا ما حيدث أحياناً؛

 التركيز عوضاً عن ذلك حتّول أولويات املاحنني من متويل االحتياجات اإلمنائية الطويلة األجل إىل       )د(
وهذا ما حيملهم يف كثري من األحيان على التركيز على األنـشطة يف      . على اإلغاثة اإلنسانية يف حاالت الكوارث     

  ؛)٤١(اجملاالت التقليدية املرتبطة بالغذاء والصحة واملأوى

كثرياً مـا   ( البناء   قلة االستمرارية يف التمويل يف الفترة الفاصلة بني بداية حالة الطوارئ وإعادة             )ه(
  ؛")ومراحل التنمية" املراحل اإلنسانية" فئتني مهاتنقسم إىل

  قلة األدلة اليت تثبـت مـدى فعاليـة اجلهـات القائمـة بـالتعليم يف حـاالت الطـوارئ                      )و(
  .وإحساسها باملسؤولية

                                                      

39  McGillivray, M., Aid Allocation and Fragile States, Instituto Mundial de Investigaciones de Economía del 

Desarrollo, Finlandia. Documento de información para el Foro de alto nivel para el desarrollo de la eficacia 

en Estados Frágiles, 13 a 14 de junio de 2005, Lancaster House, Londres. 

40  Ibid. 

41  Declaración para su adopción por el Secretario General de las Naciones Unidas, Simposio sobre la 

nutrición en situaciones de conflicto y crisis, 12 y 13 de marzo de 2002, 24 SCN News, Comité Permanent 

de Nutrición, julio de 2002. 
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اقة إقامة الـشراكات    وأدت مشاركة املاحنني احملدودة يف إعمال احلق يف التعليم، إىل عرقلة التنسيق وإع              - ٧٣
وجيري يف الوقت الراهن اختاذ تدابري قّيمة ملعاجلة . ودراسة النماذج التمويلية البديلة وبناء القدرات إلدارة املخاطر

  .هذه املسائل، لكن تدعو احلاجة إىل تشجيع هذه التدابري عن طريق زيادة التزام اجملتمع الدويل ككل

   يف حاالت الطوارئاجلهات القائمة بالتعليم -  رابعاً
. ال توجد وكالة بعينها ميكن أن تتوجه إليها الدول اليت حتتاج إىل مساعدة تعليمية يف حاالت الطوارئ                  - ٧٤

  .كما ال توجد آلية متويل وحيدة لتوجيه املوارد املالية

 وخطتهاوعلى العكس من ذلك، يوجد يف الساحة عدد هائل من اجلهات الفاعلة اليت لكل منها خربهتا                   - ٧٥
. اخلاصة، أما أولوياهتا ووالياهتا وقدراهتا وجماالت تأثريها ووجودها امليداين وقواعدها املالية فإهنا ختتلف فيما بينها

وتشمل هذه اجلهات الفاعلة الوكاالت واهليئات األخرى ملنظومة األمم املتحدة على حد سواء، واملاحنني علـى                
وحتتـل  .  واملنظمات غري احلكومية الدولية واحمللية واجملتمعات احمللية املتضررة        املستويني الثنائي واملتعدد األطراف،   

 مكـان   الشبكة املشتركة بني الوكاالت للتعليم يف حاالت الطوارئ       كثري من املنظمات غري احلكومية، وبالتأكيد       
  اسبة؟والسؤال املطروح هو هل هذا مؤشر كاف على وجود استجابة مجاعية فعلية ومن. بارز بينها

وتعمل اليونيـسكو   . وحيظى التعليم يف حاالت الطوارئ مبستوى عال من الوعي يف إطار األمم املتحدة              - ٧٦
ومفوضية األمم املتحدة لـشؤون الالجـئني       . بالتعاون مع مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني واليونيسيف       

واليونيسيف هي  . ئدة حلماية املشردين داخلياً   مسؤولة عن محاية الالجئني يف حاالت الطوارئ، وهي الوكالة الرا         
  . اهليئة املسؤولة عن األطفال واملراهقني

وتتمثل والية اليونيسكو يف املسامهة يف صون السالم واألمن والتنمية، عن طريـق التعلـيم والتعـاون                   - ٧٧
لضمان احلق يف تعليم األشخاص املتأثرين بالرتاعات املسلحة من         وقد بذلت منذ تأسيسها جهوداً كبرية       . الفكري

وعلى الرغم من أن اليونيسكو تضطلع بوالية واسعة النطـاق،          . خالل الترويج لفهم مصلحة السالم فهماً شامالً      
  .فإهنا تفتقر بكل أسف إىل األموال وإىل غريها من املوارد

 من األحيان بناء على طلب احلكومات، اهتمامـاً خاصـاً           وإضافة إىل ذلك، تويل اليونيسيف، يف كثري        - ٧٨
للسكان املشردين داخلياً وللعائدين ولعملية إدماجهم بالنظر إىل أهنا الوكالة الرائدة للمساعدة يف توفري التعلـيم                

  .األساسي يف حاالت ما بعد الطوارئ

كيزها على التعليم األساسي، ومبا     وبوجه عام، تتمّيز عمليات تدخل وكاالت منظومة األمم املتحدة بتر           - ٧٩
ومن البديهي أن التنسيق بني الوكـاالت       . يالزم ذلك من قلة اهتمام بالتعليم اجلامعي، وال سيما يف الدول اهلشة           

  آخذ يف التحسن لكن ال يوجد تقسيم واضح للعمل، ممـا يعـين أنـه ال تـزال هنـاك فجـوات وحـاالت                        
  .التباس وازدواجية
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االت األمم املتحدة أن تؤدي مهامها على الوجه األكمل، فإهنا ستحتاج إىل متويـل              وإذا كان على وك     - ٨٠
وكذلك، ستحتاج إىل تنشيط جهودها يف جمال التنسيق وإبراز املكانة اليت حيتلها التعليم . كاف من الدول األعضاء

  .بوصفه حقاً من احلقوق يف حاالت الطوارئ

ويل قدم مسامهات هامة يف جمال التعليم يف حاالت الطوارئ، فإنه ال وأخرياً، على الرغم من أن البنك الد  - ٨١
يزال يعمل خارج إطار حقوق اإلنسان، وهو موقف يتجلى يف استراتيجيته املتعلقة بالتعليم املتمثلة يف التركيز على 

عة التعليم بوصفه وكذلك، يتبّنى البنك مفهوم منف. دعم التعليم يف مراحل إعادة البناء يف أعقاب حاالت الطوارئ
وإىل جانـب   . أداة للتنمية االقتصادية، كونه ال ينظر إليه إال كعامل رئيسي يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفيـة               

  .التركيز الضيق األفق على التعليم األساسي، فإن ذلك يظهر نوعاً من االستخفاف خبطة التعليم للجميع

   الدائمة املشتركة بني الوكاالتجمموعة برامج التعليم التابعة للجنة -  ألف

يالحظ املقرر اخلاص مع االرتياح إنشاء جمموعة برامج التعليم التابعة للجنة الدائمـة املـشتركة بـني                   - ٨٢
، ألن ذلك يشكل خطوة أوىل إىل األمام حنو إدراج التعليم بوصفه عنصراً ذا أولويـة مـن                  )٤٢(الوكاالت مؤخراً 

  .عناصر االستجابة اإلنسانية

ويشدد املقرر اخلاص بشكل خاص على القيادة املشتركة بني وكاالت األمم املتحدة وال سيما اليونيسيف   - ٨٣
  .وهناك آمال كبرية معلقة على هذا التعاون. واملنظمات غري احلكومية الدولية

ويل ويتعني على جمموعة برامج التعليم أن تعمل على تلبية احلاجة إىل ضمان أن يتحمـل اجملتمـع الـد                    - ٨٤
. مسؤولية أكرب، مبا يف ذلك األمم املتحدة والوكاالت املاحنة والبلدان واملنظمات غري احلكومية احمللية والدوليـة               

وينبغي أن تصبح جمموعة برامج التعليم اآللية املناسبة لتحديد االحتياجـات التعليميـة يف حـاالت الطـوارئ                  
ذلك أن تستخدم وتطّور األدوات اليت أعدهتا الشبكة املشتركة واالستجابة هلا على حنو منسق، وينبغي هلا يف سبيل 

  .بني الوكاالت للتعليم يف حاالت الطوارئ

وينبغي أن تضمن جمموعة برامج التعليم أيضاً أن يكون املاحنون على استعداد لتقدمي األمـوال الالزمـة                   - ٨٥
  .من عناصر االستجابة املبكرةلالستجابة ألي حالة طوارئ بإتاحة املوارد الالزمة للتعليم كعنصر 

   السكان املتضررون- خامساً 
إن عمليات االستجابة احملددة حلاالت الطوارئ املتصلة بالتعليم، تعكس بازدياد التحديات اليت يواجهها،            - ٨٦

  .بصفة خاصة، السكان املتضررون واليت كثرياً ما تكون غري متجانسة وختتلف باختالف احلالة أو الوضع

                                                      

42  El Grupo Integrado de Educación fue aprobado por el Grupo de Trabajo del Comité Permanente entre 

Organismos en su reunión de 15 de noviembre de 2006. 
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يتعلق التعليم عنصر إضايف    ن أو متايز املساعدة يف جمال التعليم يستتبع احتمال أن ُيدرج يف             واحتمال تباي  - ٨٧
 . كثرياً ما تعاين منه الشرحية املهمشة من السكانالتمييز الذيب

ويف أوقات الطوارئ . وكثرياً ما تكون الفرص املتاحة للتعليم، حىت يف أوقات السلم، غري متكافئة ومتييزية - ٨٨
رسات الالمساواة والتمييز إزاء الفئات املهشمة كفئات النساء والفتيات واملعوقني واملصابني بفريوس نقص تزداد مما

ويعاين أولئك األشخاص . اإليدز واألقليات اإلثنية وجمتمعات الشعوب األصلية وجمتمعات املهاجرين/املناعة البشرية
 .مبا من التمييز بأشكاله املتعددةوتعاين هذه اجملتمعات احمللية من التمييز املضاعف أو ر

  الالجئون والعائدون -  ألف

تتوقف اخليارات التعليمية هلذه الشرحية من السكان بدرجة كبرية على جهود اإلعادة إىل الوطن اليت تبذهلا   - ٨٩
  . مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني

وطاهنم وإعادة إدماجهم من مدرسني وطالب      وقاد اهلدف املتمثل يف إجناح عملية إعادة األشخاص إىل أ           - ٩٠
وهذا النهج ليس   . على حد سواء، إىل التأكيد يف اخلطط الدراسية على مجيع تلك اجلوانب اليت تذّكر ببلد املنشأ               
وميكن أن تكـون    . ممكناً دوماً ألن مواد التدريس ذات الصلة هي يف حاالت كثرية إما غري متاحة أو غري مناسبة                

 سبيل املثال نسخة من املناهج الدراسية بالصيغة اليت كانت متوافرة فيها قبل الرتاع، وميكـن أن                 هذه املواد على  
تكون قد أسهمت حىت يف الرتاع نفسه، أو رمبا تكون مزجياً من النموذج احمللي للخطـة الدراسـية إضـافة إىل                     

  .التعديالت املبتكرة اليت أدخلتها عليها إحدى املنظمات غري احلكومية

وميكن أن يؤدي االستخدام السّيئ ملواد التدريس إىل مشاكل تتصل باعتماد التدريس املتلقى، وحيول دون   - ٩١
  أو العائدين ال يف نظام التعليم الوطين للبلد املضيف وال لبلد املنـشأ، ممـا يـشكل مـصدر                   /قبول الالجئني و  
  .توتر اجتماعي

   األشخاص املشردون داخلياً-  باء

من احلق يف التعليم بشكل غري متناسب مع سائر الفئـات            رية من األشخاص يف هذه الفئة     حترم نسبة كب    - ٩٢
.  يف املائة٩٠وقد أُشري إىل أن عدد املشردين داخلياً الذين ال يتمتعون باحلق يف التعليم يبلغ عموماً نسبة . األخرى

 دولية مكلّفة على وجه التحديد بتلبية وميكن أن يعزى ذلك إىل استمرار االفتقار إىل األمن، أو عدم وجود وكالة  
احتياجات املشردين يف الداخل، أو عدم الوصول الفعلي إىل اجلهات القائمة على التعليم، أو االفتقار إىل اإلرادة                 
السياسية لدى احلكومات للسماح هلذه اجلهات بإتاحة فرص حقيقية ألولئك الناس، أو جمرد رغبة احلكومات عن    

  .لتعليمالتزام مبنحهم ا

   النساء والفتيات-  جيم

ويف . متثل املساواة بني اجلنسني يف التعليم حمور تركيز استراتيجية تربوية شاملة من الواضح أهنا غري مالئمة  - ٩٣
أي :  املـساواة  حتديات غري حتدي  سياق حاالت الطوارئ، هناك نزعة يف ما كُتب عن املوضوع إىل التركيز على              
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ن شدة تأثر النساء والفتيات، مبا يف ذلك، ما يواجههن من مشاكل تتعلق باألمن والنظافة على التحديات الناشئة ع
واالفتقار إىل املرافق الصحية املناسبة داخل املؤسسات التعليمية إضافة إىل نقص املدرسات وكون الفتيات ُيطالَنب               

  .أيضاً بالقيام باألعمال املرتلية

ات أشد، ألهنن من الناحية التارخيية ضحايا لالستغالل واالعتداء النفسي وتأثري حاالت الطوارئ على الفتي  - ٩٤
وهلذا الغرض، من األمهية األساسية، يف مرحلة االستجابة املبكـرة          . واجلسدي، وبوجه خاص، االعتداء اجلنسي    

ىل مواصلة وتدعو احلاجة إ. حلاالت الطوارئ، وضع مناهج دراسية مناسبة ميكن تكييفها مع احتياجاهتن وحقوقهن
توفر محاية شاملة للشابات واملراهقات وضمان سالمتهن وهن يف طريقهن إىل املدرسة ويف طريق عودهتن منـها،       
وكفالة أن تتاح هلن بيئة يكن فيها يف مأمن من االعتداء عن طريق وضع استراتيجيات تشجعهن على عدم تـرك               

  .رساتولتحقيق هذا اهلدف، من األساسي العمل مع املد. املدرسة

  األطفال اجلنود واحملاربون -  الد

 طفل، وهم   ٢٥٠ ٠٠٠يقّدر عدد األطفال، من أوالد وبنات، الذين مت جتنيدهم يف مجيع أحناء العامل حنو                 - ٩٥
  مل جيندوا للخدمة كجنود فحسب وإمنا أيضاً للكشف عن األلغـام أو كجواسـيس أو كرسـل أو كـأفراد يف       

  .)٤٣(مهام انتحارية

سط كبري من االهتمام الدويل على تسرحيهم وإعادة إدماجهم مبا يتماشى مع املبادئ الدوليـة               ويتركز ق   - ٩٦
وإذا ما أريد هلذه الربامج . لرتع السالح ومعايري إعادة اإلدماج والتسريح املنصوص عليها يف اتفاقية حقوق الطفل  

 اليت يوليها املاحنون للتسريح مقارنة مع أن تكون فعالة، فمن الضروري معاجلة اختالل التوازن يف درجات االهتمام
  . إعادة اإلدماج

ويلزم اتباع هنج قائم على احلقوق لضمان أن تعاجل مجيع الربامج التعليمية التمييز بأشكاله املتعددة الذي                  - ٩٧
  .يتعرض له كل من املراهقني واألقليات واملعاقني وغريهم

 السابقني التعليم النظامي وغري النظامي والتدريب املهين وبناء         وحدد كثري من األطفال اجلنود أو احملاربني        - ٩٨
 على املدى الطويل، وينبغي أن يكون إيالء األولوية    )٤٤(القدرات االجتماعية بوجه عام، كعناصر أساسية لرفاههم      

   يف  هلذه العناصر مبدأ ُيسترشد به يف املساعدة املقدمة ألولئك األشخاص، وينبغي ضـمان مـشاركتهم التامـة                
  . العملياتهذه

                                                      

43  Mireille Affa’a Mindzie, Children associated with armed forces. Ciudad del Cabo (Sudáfrica), 2008, 

Centre for Conflict Resolution. 

44  Así lo comprobó personalmente el Relator Especial en su visita a Côte d’Ivoire, por invitación de la 

Alianza Internacional Save the Children. 
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  املعوقون -  هاء

يعاين املعوقون من كال اجلنسني ومن مجيع األعمار ويف معظم بقاع العامل من نكران واسع االنتشار غري                   - ٩٩
بيد أنه يف حاالت الطوارئ، وبوجه خاص خالل الرتاعات ويف فترات مـا بعـد               . )٤٥(متناسب حلقهم يف التعليم   

  .ت احمللية أو الدول دوماً حبق املعوقني يف تلقي نوع خاص من الدعم والرعايةالرتاعات، ال تعترف اجملتمعا

  الشباب واملراهقون - او و

درجت احلكومات واجملتمع الدويل تقليدياً على التغاضي عن تعليم الشباب واملراهقني، ألن األولوية تعطى   - ١٠٠
مربراته، لكن ينبغي أال تكون نتيجته التغاضي الكلي        وهلذا التركيز على التعليم األساسي      . دوماً للتعليم األساسي  

  .عن مستويات التعليم األخرى

بيد أنه يوجد عدد متزايد من التجارب يف جمال التعلّم السهل املنال والواقعي واملناسب واملـرن الـذي                    - ١٠١
وقـد  . ماً أساسياً بديالً  تشجع عليه، يف املقام األول، املنظمات غري احلكومية الدولية، والذي يتيح للشباب تعلي            

القت هذه املبادرات إىل حد كبري جتاهل احلكومات واملاحنني، رمبا يكون السبب يف ذلك هو أهنا تفتقر إىل التركيز 
  .على التوحيد القياسي

  عمليات التشاور مع األطفال - اي ز

ة اليت مر هبا الصبيان والفتيات الذين اهتم املقرر اخلاص اهتماماً كبرياً، يف إعداد تقريره، بالتجارب املباشر  - ١٠٢
  .عاصروا حاالت الرتاع

وللمساعدة يف ذلك، نظم التحالف الدويل إلنقاذ الطفولة، اجتماعني أحدمها يف كولومبيا واآلخـر يف                 - ١٠٣
يف كوت ديفوار، ُدعي املقرر اخلاص إىل االجتماع مع جمموعتني منفصلتني            و. ٢٠٠٧كوت ديفوار خالل عام     

 عاماً إضافة إىل جمموعة صغرية من الصبيان والبالغني الـشباب           ١٢ أعوام و  ٨فال تتراوح أعمارهم بني     من األط 
  .الذين كانوا يعيشون سابقاً يف املعسكرات

 ٦ومشلت االجتماعات اليت ُعقدت يف كولومبيا ثالث جمموعات من األشخاص تتراوح أعمارهم بـني                 - ١٠٤
  . عاما١٨ًأعوام و

 اليت أثارها الصبيان والفتيات يف البلدين متشاهبة جداً ورمبا تكون منوذجاً معـرباً عـن                وبعض الشواغل   - ١٠٥
  .املشاكل اليت تواجهها الدول اليت تعاين من نزاعات طويلة األمد

ومن البديهي أن تأثري الرتاعات شديد على التمتع باحلق يف نيل تعليم جماين وإلزامي ومناسب ومن نوعية                   - ١٠٦
  .يما فيما خيص األطفال الذين يعيشون يف املناطق املتأثرة بالرتاعجيدة، وال س

                                                      

45  Véase A/HRC/4/29. 
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وعلى حد ما ذكره األطفال، يتوقف نيل التعليم وبقاء األطفال يف املدرسة أو عدم بقائهم، إىل حد كبري،   - ١٠٧
هذا األمر عقبة ويشكل . على تكاليف التعليم، ومن بينها اللباس املدرسي الرمسي واللوازم املدرسية والغذاء والنقل

ألن كثرياً من األطفال فروا مع أسرهم من جمتمعاهتم احمللية األصلية، وجيدون أنفسهم يف الوقت احلاضر يف أوضاع 
  .تتسم بالفقر املدقع

وأعرب األطفال عن شواغلهم فيما يتعلق باحلالة املروعة للهياكل األساسية للمدارس، وذكر بعضهم أنه                - ١٠٨
  عوا مسافات طويلة سرياً على األقدام للوصول إىل املدرسـة وأهنـم خيـشون أن هتـامجهم                 يتعني عليهم أن يقط   

  .مجاعات مسلحة

وعندما سئل األطفال عن املواضيع املتعلقة باملناهج الدراسية، أعرب مجيعهم بدون استثناء عن أملهم يف                 - ١٠٩
  .أن تسهم اخلطط الدراسية يف تعزيز عمليات السالم

   الدراسية والتعلّم املشترك املناهج- سادساً 
تشري أهداف التعليم للجميع احملددة يف إطار عمل داكار بوضوح إىل أن نيل التعليم اجليد ميثل حقاً من                    - ١١٠

  .حقوق اإلنسان األساسية ويتمتع به ضحايا الرتاعات والكوارث الطبيعية

م وأمنهم ويشكل أيضاً جماالً تلتقي فيه وملا كان التعليم يؤدي دور درع يقي حياة الناس ويصون كرامته      - ١١١
  .مجيع حقوق اإلنسان وال سيما يف حاالت الطوارئ، فمن األساسي التركيز على التعلّم وعلى املتعلمني

ويتيح التحول من عملية التدخل يف حاالت الطوارئ إىل إعادة البناء على نطاق واسع، فرصة فريدة من                   - ١١٢
ويقتضي ذلك وضع بيانات ومعايري دنيا واقتراح إدخـال         . ولتحسني نوعية التعلّم  نوعها لوضع املناهج الدراسية     

  .)٤٦(نظم تقييم ابتكارية ومرنة ودينامية

وأحد أسباب املشاكل املطروحة يف إعمال احلق يف التعليم هو نكران هذا اجملال الذي تلتقي فيه حقـوق      - ١١٣
وال يؤدي ذلك . يت تعاين من التمييز االجتماعي واالقتصادياإلنسان، وبوجه خاص، عندما يتعلق األمر بالفئات ال

إىل نكران احلق اإلنساين يف التعليم فحسب، وإمنا أيضاً إىل اإلضرار مبحتواه احملدد ألن املعرفة اليت ال ُتبىن علـى                    
  .)٤٧(تنمية القدرات الشخصية اليت حتترم حقوق اإلنسان هي معرفة قاصرة

لى مسؤولية مجاعية تشمل احترام الطابع الفردي جلميع األشخاص، ممـا يعـين   وتنطوي جودة التعليم ع    - ١١٤
وهلذا الغرض، ميثل الـسعي     . احترام التنوع واالعتراف به ألن كل تعلّم يستلزم االعتراف باآلخر ككائن شرعي           

  . ثقافة السالمللتوصل إىل توافق يف اآلراء واالعتراف بالفروق مصدرين للتعليم هلما أمهيتهما احلامسة يف بناء

                                                      

46  Bernard, Jean, With peace in mind: Assessment as a tool for cultivating the quality of education in 

emergencies and long term reconstruction. División de Educación Básica, UNESCO, 2008. 

47  E/CN.4/2005/50. 



A/HRC/8/10 
Page 24 

 

ويستلزم وضع املناهج الدراسية، وما تشتمل عليه من طائفة واسعة من أنشطة التدريس مواقف قائمة على   - ١١٥
ويتعني أن تـشمل هـذه املواقـف        . أساس الدميقراطية واملشاركة من جانب املدّرسني والطالب على حد سواء         

  .موعات اليت كانت مهمشة يف املاضيبرعايتها مجيع قطاعات اجملتمع احمللي وعلى رأسها اجمل

ويف حاالت الرتاعات وحاالت ما بعد الرتاعات، يتعني أن يستند وضع املناهج الدراسية اجلديدة الالزمة                 - ١١٦
إىل حتليل مفصل وفهم لدور النظام التعليمي السابق، حبيث تصبح حالة الطوارئ نفسها فرصة ساحنة إلجراء تغيري 

 جيب أن يؤثر سياق كل حالة من حاالت الطوارئ على النهج التربوي جتاه التعليم بصفة وبعبارات أخرى،. نوعي
  . خاصة، وجتاه عمليات إعادة البناء االجتماعي بصفة عامة

فالتعليم . وإحدى املهام العاجلة اليت يتعني أن تضطلع هبا احلكومات هي التعليم من أجل التعايش السلمي  - ١١٧
ىل اهلدف نفسه الذي تتطلع إليه حقوق اإلنسان، وينبغي أن ينطوي على التعليم ككـل               من أجل السالم يتطلع إ    

وكذلك، يتعني أن يتيح التعليم لكل فرد إمكانية فهم أسباب . وليس فقط على أجزاء منفردة من املنهاج الدراسي
  .حاالت الطوارئ ونتائجها

  .قاطومل يوجه إىل اليوم سوى القليل من االهتمام هلذه الن  - ١١٨

   االستبيان- سابعاً 
قام املقرر اخلاص، هبدف مجع معلومات حمدثة، بإرسال استبيان إىل احلكومات ووكاالت األمم املتحدة                - ١١٩

  .واملنظمات غري احلكومية واخلرباء املستقلني

واعاً شىت وتواجه بعض هذه البلدان أن.  قد رّد على االستبيان)٤٨( بلدا١٦ًووقت كتابة هذا التقرير، كان   - ١٢٠
من حاالت الطوارئ وتشري إىل السكان املتضررين دون إشارة حمددة إىل التالميذ أو الطلبة يف ما عدا يف حـاليت                    

، بلغ عدد الذين شـّردهم      ٢٠٠٧ و ١٩٩٥وأفادت كولومبيا بأنه يف الفترة ما بني عامي         . كولومبيا والسلفادور 
  وذكـرت الـسلفادور أن   .  عامـاً ١٤ أعوام و٥م ما بني   صبياً وفتاة تتراوح أعماره    ٩٤٣ ٩٣٥الرتاع املسلح   

  . طالباً قد تأثروا بالفيضانات١٤٥ ٦٢٩

وفيما يتعلق بالتشريعات، ُتبني الردود أن أكثرية البلدان اليت ردت على االستبيان لديها آليات تنطـوي                  - ١٢١
ل، لدى كولومبيا فريق خاص أُنشئ وعلى سبيل املثا. على بعض اإلجراءات يف حالة تأثر التعليم حباالت الطوارئ

  .هلذا الغرض مبوجب القانون، واعتمدت شيلي قانوناً يتعلق بامليزانية يغطي التعليم يف حاالت الطوارئ

 على املستوى الدويلدولية للتعاون وفيما يتعلق بالبلدان املاحنة، أبرمت موناكو على سبيل املثال اتفاقات         - ١٢٢
 مؤمتراً لوزراء التربية األوروبيني، ألغراض ٢٠٠٥وعقدت فرنسا يف عام . والتكنولوجيةواجهة األخطار الطبيعية مل

  .٢٠٠٤ديسمرب /تقدمي املساعدة إىل البلدان اليت عصفت هبا كارثة التسونامي يف كانون األول
                                                      

48  Arabia Saudita, Argentina, Burkina Faso, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Georgia, Guatemala, Iraq (no 

se dispone de traducción), Líbano, Mauricio, Mónaco, Polonia, Rumania, Singapur y Turquía. 
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ويأسف املقرر اخلاص لقلة عدد الدول اليت ذكرت قدمت معلومات عن تنفيذ الشبكة املـشتركة بـني                   - ١٢٣
  .الوكاالت للتعليم يف حاالت الطوارئ

  :وفيما يتعلق مبكونات احلق يف التعليم فيما يلي املعلومات املقدمة  - ١٢٤

   تّيسر التعليم-  ألف

. ذكرت مجيع البلدان اليت قامت بالرد أن لديها نظماً لضمان استمرار تّيسر التعليم يف حاالت الطوارئ                 - ١٢٥
 بديلة ميكن تنشيطها يف بعض الظروف مثل التعلّم عن بعد أو التعليم الذي              وذكرت بعض البلدان أن لديها نظماً     

  .ُيّبث عرب السواتل

ويود املقرر اخلاص أن يوجه االهتمام إىل عدم كفاية اإلحصاءات، بل يف بعض احلاالت إىل انعدام وجود   - ١٢٦
 جيري فيها إعمال احلق يف التعليم يف هذه اإلحصاءات كلياً، األمر الذي حيول دون إجراء تقييم دقيق للطريقة اليت        

ومل ُتقدم أي أرقام دقيقة تشري إىل هذا املوضوع باستثناء ما قدمته            . حاالت الطوارئ على مجيع مستويات التعليم     
  .ثالثة بلدان مشرية إىل متوسط نسبة التالميذ إىل املدرسني

  إمكانية نيل التعليم -  باء

ويقدم بعضها املساعدة إىل . ت قليلة، آليات تشريعية لضمان نيل التعليمتوجد لدى الدول، باستثناء حاال  - ١٢٧
  .الطلبة املتضررين مثل اإلعفاء من الرسوم أو توفري املنح

. وفيما خيص الالجئني واملشردين داخلياً، تضمن الدول اليت ردت على االستبيان بوجه عام نيلهم التعليم                - ١٢٨
روطاً بالوضع القانوين، والبعض اآلخر ال ميتلك املوارد الكافية لضمان نيـل            بيد أن بعضها جيعل نيل التعليم مش      

  .األطفال التعليم

بيد أن بعض البلدان مل تنفذ بعد التوصـيات         . وتتوافر للمعوقني بوجه عام ضمانات قانونية لنيل التعليم         - ١٢٩
  .)٤٩(املتعلقة بالتعليم الشامل

  مدى مقبولية التعليم -  جيم

وباملقابل، . ول عموماً إن االهتمام يتعاظم بتوفري تدريب أساسي لألطفال يف جمال اتقاء الكوارثميكن الق  - ١٣٠
  .تندر الربامج التعليمية املتعلقة بالسالم وحبقوق اإلنسان

  .وفيما خيص رصد جودة التعليم، مل ُتقدم سوى معلومات ضئيلة للغاية بشأن املعايري املستخدمة  - ١٣١

                                                      

49  A/HRC/4/29. 
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وُتمنع العقوبة اجلسدية فيما عدا . األمن يف املدارس بوجه عام على عاتق اهليئات التعليمية    وتقع مسؤولية     - ١٣٢
  ومل ُتقدم أي دولة معلومات عن هجمات اسـتهدفت املـدارس أو عـن تعـيني املـدارس                  . يف حاالت نادرة  
  .كمناطق سلم

. يت أثارت أقل قدر من الـردود      وجتدر اإلشارة إىل أن هذا املكون للحق يف التعليم هو من املكونات ال              - ١٣٣
  .ويلزم إيالء اهتمام أكرب لضمان مقبولية التعليم يف مجيع البلدان تقريباً ومواصلة العمل على ذلك

  قابلية التكيف -  دال

  .مل يتلق املقرر اخلاص معلومات تذكر بشأن هذه النقطة أيضاً  - ١٣٤

ومع ذلك ميكن .  ساعة وشهرين٢٤نشطة التعليمية بني ووفقاً للردود املتلقاة، تتراوح فترات استئناف األ  - ١٣٥
مالحظة أن إعادة اإلدماج واستئناف التعليم ال يندرجان يف أولويات مجيع البلدان على الرغم من أهنما يشكالن                 

  .عنصرين أساسيني لتطوير التعليم واستمراريته يف حاالت الطوارئ

وتكتسي عودة األطفال إىل املـدارس     . ية ملساعدة اآلباء  وقُدمت معلومات عن توافر شىت األدوات النفس        - ١٣٦
  .أولوية خاصة بالنسبة لكولومبيا وكوستاريكا وسنغافورة

يف كولومبيـا، ووضـع     " مدارس للتسامح واملصاحلة  "ومشلت أفضل املمارسات اليت ورد وصفها إنشاء          - ١٣٧
يف كوستاريكا، وإعداد خطط حلماية املدارس " راخلطة الوطنية للتعليم املتعلقة باحلد من الكوارث وختفيف املخاط"

على املستوى الوطين وتنفيذها يف السلفادور، وتنظيم محلة ملكافحة اجلرمية يف جورجيا، ومشاركة األطفـال يف                
  .احلياة املدرسية واملدنية يف موناكو، وإدخال رقم الطوارئ األورويب يف رومانيا، وبناء مدارس متنقلة يف تركيا

ت كثري من البلدان اليت تلقت االستبيان بعبارات عامة للغاية، ومل تقدم سوى إجابات عامة جداً عن ورّد  - ١٣٨
ويعين ذلك أن مسامهة هذه الردود ألغراض إعداد هذا التقرير حمدودة، بيد أن ذلـك ال           . مواضيع جمدية بوضوح  

  .ة الراهنة للحق يف التعليمينتقص من القيمة الكبرية للمعلومات اليت قدمتها الردود لتقييم احلال

وجاءت ردودهـا متنوعـة للغايـة       .  على طلب املعلومات   )٥٠( وإضافة إىل ذلك، ردت تسع منظمات       - ١٣٩
ويف . ومتضمنة معلومات عن شىت األنشطة واليت ختتلف أمهيتها إىل حد كبري باختالف األماكن اليت ُتنفذ فيهـا                

يل من حاالت طوارئ، فإن األنشطة املنفذة فيها منظمة وفعالة بدرجة           املناطق أو البلدان اليت تعاين يف الوقت احلا       
وباملقابل، يف األماكن اليت ال توجد فيها حاالت طوارئ يوىل اهتمام أكرب لألنشطة الوقائيـة أو                . أكرب من غريها  

  .ألعمال اإلدماج، وهذا أمر منطقي متاماً
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، وقد اطلعـت     الوكاالت للتعليم يف حاالت الطوارئ     املشتركة بني وأكثرية املنظمات أعضاء يف الشبكة        - ١٤٠
بيد أن بعـض هـذه      . على املعايري الدنيا للتعليم يف حاالت الطوارئ ووضعتها موضع التنفيذ من الناحية العملية            

املنظمات أشارت إىل اجلوانب اليت جيب حتسينها فيها، مثل العدد املفرط للمؤشرات املقترحة والصلة الواهية بني                
  .اء من بلدان الشمال ونظرائهم من بلدان اجلنوب، واالفتقار إىل تنفيذ استراتيجيات عمليةاخلرب

ويكمن التحدي الرئيسي الذي تواجهه املنظمات اليت ردت على االستبيان، يف أن التعليم غـري مـدرج         - ١٤١
كمناطق "ارس اليت تستخدم ومن بني أفضل املمارسات، ميكن اإلشارة إىل املد. بشكل كامل يف املساعدة اإلنسانية

  .، وبرامج الوصول اآلمن إىل املدارس، اليت وضعتها املنظمة الدولية للرؤية العاملية)٥١(يف نيبال" سلم

واقُترحت أيضاً ضرورة زيادة التوعية بأمهية التعليم يف حاالت الطوارئ وبإمكانيات ضمانه على حـد                 - ١٤٢
ملعايري الدنيا للشبكة املشتركة بني الوكاالت للتعلـيم يف حـاالت     واقترحت املنظمات أيضاً أن تستخدم ا     . سواء

  .الطوارئ بفعالية، وأكدت أمهية دعم املقرر اخلاص

التحالف الدويل إلنقاذ الطفولة الذي يقضي بإنشاء آليتني لضمان ويؤيد املقرر اخلاص املقترح الذي قدمه   - ١٤٣
، وثانياً نظام رصد يف إطار والً جلنة دائمة تعىن حباالت الطوارئأ: إعمال احلق يف التعليم يف حاالت الطوارئ ومها

  .عملية االستعراض الدوري الشامل جمللس حقوق اإلنسان

   التوصيات- ثامناً 
   توصيات عامة-  ألف

حيث املقرر اخلاص اجملتمع الدويل على االلتزام بعزم أكرب بإعمال احلق يف التعليم يف حاالت الطوارئ،   - ١٤٤
خطوة أوىل بأن يعترف املاحنون وتعترف الدول والوكاالت املتعددة األطراف واملنظمات هبذا احلق             ويوصي ك 

  .كجزء ال يتجزأ من االستجابة اإلنسانية يف أوقات الرتاعات والكوارث الطبيعية

  :ويوصي أيضاً بالتدابري التالية لضمان اعتبار هذا احلق مسألة ذات أولوية عاجلة  - ١٤٥

تركيز بدرجة أكرب على ضمان احلق يف التعليم خالل حاالت الطـوارئ حيـث إن               ينبغي ال   )أ(
  االهتمام ُيوجه يف الوقت الراهن إىل حاالت ما بعد الرتاع؛

ينبغي اختاذ املزيد من التدابري لوضع حد لإلفالت من العقاب الذي ينعم به األشخاص وتنعم                )ب(
  جلـيش النظـامي الـذين يقومـون مبهامجـة املـدارس            به اجلماعات املسلحة، مبن يف ذلك أفراد قـوات ا         

  والطلبة واملدرسني؛
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تدعو احلاجة إىل إجراء املزيد من البحوث يف مدى فعالية بعض التدابري املتخذة بسبب زيادة                 )ج(
  العنف املوجه ضد املدارس واملدرسني والطلبة، مثل عمليات التصدي املسلح للدفاع عن اجملتمعات احملليـة               

  ملقاومة؛وتعزيز ا

يعترف املقرر اخلاص مع االرتياح بزيادة االهتمام بتخصيص املساعدة يف حاالت الطـوارئ               )د(
  بيد أنه يعتقد بضرورة إيالء اهتمام أكرب ملنح املزيد من املوارد، وحتديداً للدول اهلشة؛. وبفعاليتها

ى الفتيات واملراهقـات    ينبغي إيالء االهتمام العاجل لآلثار النامجة عن حاالت الطوارئ عل           )ه(
  واختاذ تدابري استراتيجية لتقدمي احلماية اجلسدية والنفسية لضمان التحاقهن باملدرسة؛

ينبغي إجراء حبوث مستفيضة بشأن برامج حمددة لصاحل الشباب واملراهقني مبا يف ذلك مراعاة   )و(
  احتياجات املعوقني؛

  التثقيف من أجل السالم وتطويرها؛ينبغي إيالء املزيد من االهتمام لفهم عملية   )ز(

ينبغي االبتعاد عن التركيز الذي جيري يف الوقت احلايل على األرقام القابلة للقياس كّماً اليت                 )ح(
كثرياً ما تكون غري دقيقة وعلى سبيل املثال معدالت االلتحاق باملدارس والتسرب منها، والتوجه حنو زيادة                

  .نية حتديد درجة الرعاية النفسية خالل حاالت الطوارئاستخدام منهجيات نوعية تتيح إمكا

  توصيات للدول -  باء

  :يوصي املقرر اخلاص الدول بالقيام مبا يلي  - ١٤٦

وضع خطة هتّيئ للتعليم يف حاالت الطوارئ، كجزء من براجمها التعليمية العامة، تتـضمن                )أ(
وينبغـي أن   .  وخالل مجيع مراحل الطـوارئ     تدابري حمددة من أجل استمرارية التعليم على مجيع املستويات        

  تتضمن هذه اخلطة تقدمي التدريب للمدرسني يف شىت جوانب حاالت الطوارئ؛

إعداد برنامج للدراسات قابل للتكييف وغري متييزي ويراعي قضايا اجلنسني ومـن نوعيـة                )ب(
  وارئ؛جيدة، على أن يليب هذا الربنامج احتياجات األطفال والشباب خالل حاالت الط

ضمان مشاركة األطفال واآلباء واجملتمع املدين يف ختطيط األنشطة املدرسية حبيث تتاح أماكن     )ج(
  آمنة للطلبة خالل حاالت الطوارئ؛

  وضع خطط حمددة وتنفيذ هذه اخلطط لتفادي استغالل الفتيـات والـشابات يف أعقـاب                 )د(
  .حاالت الطوارئ



A/HRC/8/10 
Page 29 

  توصيات للماحنني -  جيم

  :قرر اخلاص املاحنني بالقيام مبا يلييوصي امل  - ١٤٧

إدراج التعليم يف مجيع خططهم املتعلقة باملساعدة اإلنسانية وزيادة خمصصات التعليم بنسبة              )أ(
  ؛)٥٢( يف املائة على األقل من جمموع املساعدة اإلنسانية حسب االقتضاء٤,٢

  شتركة بني الوكاالت؛تقدمي الدعم جملموعة برامج التعليم التابعة للجنة الدائمة امل  )ب(

استخدام املعايري الدنيا للشبكة املشتركة بني الوكاالت للتعليم يف حاالت الطوارئ كأساس              )ج(
  .لألنشطة التعليمية اليت تشكل جزءاً من االستجابة اإلنسانية

  التوصيات املقدمة للمنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية -  دال

  :اخلاص املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية بالقيام مبا يلييوصي املقرر   - ١٤٨

ضمان أن تكون عمليات االستجابة يف جمال التعليم حلاالت الطوارئ متماشية مع املعـايري                )أ(
  الدنيا للشبكة املشتركة بني الوكاالت للتعليم يف حاالت الطوارئ؛

ملنظمات غري احلكومية بفعالية أكرب يف اللجنة الدائمة        التماس آليات لضمان زيادة مشاركة ا       )ب(
  املشتركة بني الوكاالت من أجل حتسني تنسيق االستجابة اإلنسانية يف جمال التعليم؛

تنظيم وتنسيق اجلهود الرامية إىل تنفيذ برامج جيدة للتعليم الشامل تنفيذاً فعـاالً خـالل                 )ج(
  .االستجابة حلاالت الطوارئ

_ _ _ _ _  
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