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  مسودةمرشوع 

نسانياً   التعلمي ابعتباره احتياجًا ا 

 

ن جملس املندوبني،  ا 

 

ذ يالحظ  رمون من فرص التعلمي و/أأو ينقطعون ارتفاع عدد الأشخاص، مبن بقلق معيق ا  فهيم الأطفال واملراهقون والش باب، اذلين ُيح

الّ عىل قدر حمدود منه نتيجة للأوضاع اليت تعمل فهيا مكوانت احلركة ادلولية للصليب الأمحر والهالل الأ  ر محعن التعلمي و/أأو ال ُيصلون ا 

  ت الطوارئ الأخرى،)احلركة(، مبا فهيا الزناعات املسلحة، والكوارث، وحاال

 

التداعيات اال نسانية اليت ميكن أأن تنجم عن ذكل، مبا فهيا ارتباط الأطفال بقوات مسلحة أأو جامعات مسلحة، والزنوح، والتأأثري  وا ذ يدرك

 السليب الكبري عىل الآفاق الاقتصادية والاجامتعية،

 

نسانية، وتطوير قدرات الأفراد، وتعزيز التمنية الاقتصادية والامتسابدلور الهام اذلي يؤديه التعلمي يف صون الكرامة وا ذ يقّر  ك الاجامتعي، اال 

 وبناء القدرة عىل الصمود والسالم،

 

 بأأمهية احلصول عىل أأفضل تعلمي ممكن يف ظل هذه الظروف، وا ذ يسّل 

 

عاقة، واحلاةل  أأن وا ذ يدرك الصحية، والوضع القانوين، واحلرمان من احلرية، عوامل تشمل السن، ونوع اجلنس/النوع الاجامتعي، واال 

 والزنوح، ميكن أأن تزيد من خماطر الانقطاع عن التعلمي وأأاثره،

 

رضار ابملرافق التعلميية أأو تدمريها أأو الاستيالء علهيا قد يعوق احلصول عىل التعلمي و/أأو يتسبب يف الانقطاع عنه، وا ذ يقرّ   بأأن اال 

 

 ام بقواعد القانون ادلويل يف مجيع الأوقات، حسب الاقتضاء،عىل أأمهية الالت  وا ذ يشدد

 

ى وقوع أأفعال ختالف قواعد القانون اال نساين ادلويل الواجبة التطبيق واليت تتناول عىل وجه التحديد التعلمي أأو تسع وا ذ يالحظ بقلق ابلغ

ىل ضامن اس مترار احلصول عىل  ري العمليات العدائية،علقة حبامية املدنيني والأعيان املدنية أأثناء سالالتامات املت فهياأأو حاميته، مبا  التعلمي ا 

 

حذّكر ىل ضامن احلصول عىل التعلمي واس متراره، فضاًل عن سالمة الطالب والعاملني يف جمال التعلمي  وا ذ ي جبميع اجلهود واملبادرات الرامية ا 

 واملرافق التعلميية وحاميهتم،

 

 اليت قطعهتا مكوانت احلركة ابملسامهة يف هذه اجلهود واملبادرات،الالتامات  وا ذ يؤكد من جديد

 

حذّكر الصادر عن املؤمتر  2جبميع الأحداث والقرارات والتعهدات القانونية ذات الصةل اليت قطعهتا مكوانت احلركة، وال س امي القرار  وا ذ ي

نسادلويل احلادي والثالثني للصليب الأمحر والهالل الأمحر )املؤمتر ادلويل(  اين ادلويل"، "خطة معل متتد لأربع س نوات لتنفيذ القانون اال 

نقاذ الأرواح، وبناء القدرة عىل الصمود من خالل تعلمي للجميع  والتعهدين "تعزيز حامية التعلمي أأثناء الزناعات املسلحة" و"تغيري العقول، وا 

 ،املؤمتر ادلويل الثاين والثالثنيقامئ عىل القمي" املقطوعني يف 
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 لتعلمي،ود اليت تبذلها حاليًا يف معاجلة املسائل املتصةل ابمعل ادلول واحلركة ومجيع اجلهات الفاعةل الأخرى ذات الصةل واجله وا ذ يقّدر

 

حذّكر  جدت، وحامية احلياة والصحة، وضامن احرتام اال نسان، وا ذ ي ابملهمة الأساس ية للحركة يف منع وقوع املعاانة البرشية والتخفيف مهنا أأيامن وح

 دلامئ فامي بني مجيع الشعوب،مع تشجيع التفامه املتبادل، والصداقة، والتعاون، وحتقيق السالم ا

 

 ،أأمهية املبادئ الأساس ية للحركة يف أأية مشاركة ملكوانت احلركة، وفقًا للتفويض املمنوح لها، يف جمال التعلمي وا ذ يؤكد

 

ىل التعلمي وحاميته؛ يؤكد -1  أأمهية قواعد القانون ادلويل، حسب الاقتضاء، يف ضامن الوصول ا 

حذّكر -2 نساين ، يف س ياقات الزناعات ي املسلحة ادلولية وغري ادلولية، جبميع الالتامات القامئة اليت ينص علهيا القانون ادلويل اال 

ىل ضامن اس مترار احلصول عىل التعلمي أأو حاميته؛ واليت تتناول التعلمي   عىل وجه التحديد أأو تسعى ا 

ىل احرتام التاماهتا مبوجب القانون ادل يدعو -3  ؛ويل اال نساين يف هذا الصددمجيع أأطراف الزناع املسلح ا 

حشجع  -4 ىل الاضطالع مبا ة، عمكوانت احلركة، مبا يتناسب مع أأوضاعها ووفقًا للتفويض املمنوح للك مهنا وأأولوايهتا املؤسس يي

 ييل:

التعلمي ضامن احلصول عىل وال س امي ل-تكثيف هجودها لتقيمي الاحتياجات اال نسانية ذات الصةل ابلتعلمي وحتليلها وتلبيهتا  -أأ 

دراهج –والسالمة فيه وحاميته واس متراره  اطر، بصورة منتظمة يف خططها وأأنشطهتا املتعلقة ابحلد من اخملا بس بل مهنا ا 

دارهتا والاس تجابة لها والتعايف مهنا  ؛والاس تعداد ملواهجة حاالت الطوارئ وا 

رشاك اجلهات املترضرة  -ب رش  –الأطفال واملراهقون والش باب وال س امي الأوساط التعلميية، مبا يف ذكل  –ا  ااً هادفًا يف ا 

ىل الأدةل، ومجع البياانت وحتليلها من أأجل توجيه  جراء البحوث املستندة ا  معليات صنع القرار ويف الأنشطة، والتوسع يف ا 

جها املتعددة التخصصات وفعالية معلها يف هذا الصدد  ؛وتعزيز ُنح

 هات املعنية الأخرى لضامن دمعها من أأجل الاس مترار يف توفري التعلمي أأو اس تئنافه،اختاذ ما يلزم من تدابري مع ادلول واجل  -ج

ىل ذكل ذا دعت الرضورة ا   ؛ا 

دمع ادلول واجلهات الفاعةل الأخرى ذات الصةل، حسب الاقتضاء، يف وضع تدابري مالمئة لالس تعداد والاس تجابة والتعايف  -د

جراءات والس ياسات وخطط الطوارئ مبا يف ذكل تقيمي-أأو تعزيزها  يف قطاع التعلمي حمللية ا واس تعراض الأطر القانونية واال 

من أأجل ضامن  –واملبادرات اجملمتعية الوطنية واحمللية  ذات الصةل، فضاًل عن الاستامثر يف بناء القدرات للمؤسسات

ماكنية حصول الطالب والعاملني يف جمال التعلمي عىل التعلمي ابس مترار دراك اخملاط ،ا   للترصفاملالمئ  ر، واتباع السلوكوا 

 ؛بشلك مناسب واحلفاظ عىل سالمهتم

حتديد فرص توفري التعلمي التقين أأو املهين ودمعها، عند الاقتضاء، ليس تفيد مهنا أأفراد اجملمتعات احمللية املترضرة يف زايدة  -ه

نسانية والاس تجابة لها؛   قدرهتم عىل التعامل مع الشواغل اال 

يواء الالتام بدمع اجل  -و جياد بدائل الس تخدام املدارس مكأوى يف حاالت الطوارئ، حيامن يكون هذا اال  ىل ا  هود الرامية ا 

الوقت اذلي تس تخدم فيه املدارس لهذا الغرض؛ واحلرص، قدر اال ماكن، عىل جتنب الامتس ادلمع من  ديدرضوراًي، أأو حت

ىل تقدمي حلول بديةل ال اتحالعاملني يف جمال التعلمي مكس تجيبني أأوائل يف قطاعات غري الت ة تنفيذ الأنشطة علمي؛ والسعي ا 

ىل أأي تدبري من هذه التدابري، التعلميية  ؛حيامن ال يكون من املمكن جتنب اللجوء ا 
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نسانية املرتتبة عىل الانقطاع عن التعلمي،  -ز ممارسة نفوذها يف احملافل املتعددة الأطراف والثنائية ال ذاء الوعي ابلعواقب اال 

ىل تعزيز قدرة قطاع التعلمي عىل الصمود، وال س امي فامي يتعلق ابحلصول  وتقدمي دمعها، حسب الاقتضاء، لأي تدابري يريم ا 

دارهتا  ؛عىل التعلمي، والسالمة، وامحلاية، والاس مترار، فضاًل عن احلد من اخملاطر وا 

ىل تشجيع الامتثال لأحاكم القانون ادلويل اال نساين -ح وتعزيزها،  املتعلقة ابلتعلمي ونرش هذه الأحاكم زايدة هجودها الرامية ا 

 ؛حسب الاقتضاء

دارهتا يف قطاع التعلمي واال سهام يف ذكل ابس تخدام  -ط ج متناسقة عامليًا من أأجل تعزيز احلد من اخملاطر وا  تشجيع وضع ُنح

ىل الأدةل وموحدة ومنسجمة، وتتكيف مع الس ياق الوطين  ؛أأساليب وأأدوات مستندة ا 

دارة الكوارث، واحلد من اخملاطر، والقدرة عىل  -ي دماج وتوفري التثقيف يف اجملال اال نساين )مبا يف ذكل ا  ذاء الوعي برضورة ا  ا 

تطوير  ىل جانبا  رمسية، منذ سن مبكرة، الرمسية وغري ال التعلميالصمود، وامحلاية من مجيع أأشاكل العنف( يف نظم ومناجه 

 ؛يف مجيع مراحل التعلمي، و/أأو تقدمي املساعدة يف هذا الشأأناملهارات التعلميية ذات الصةل 

ج شامةل ومسؤوةل يف قطاع التعلمي -ك دماج ُنح ذاء الوعي برضورة مواصةل ا  ا يف ذكل ما ، مبو/أأو تقدمي ادلمع يف هذا الشأأن ا 

يالء اهامتم اف ذلوي الاحتياجات اخلاصة، وال س امي الأطفال  ون والش باب ذوو واملراهقيتعلق ابلبنية التحتية، لضامن ا 

عاقة، يف الأوضاع اال نسانية اليت تعمل فهيا فحرادى مكوانت احلركة؛  اال 

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

قلميية، واملن معنية أأخرى، مبا فهيا، حسب الاقتضاء، ادلول واجلهات ظامت الفاعةل احمللية، واملنظامت احلكومية ادلولية واال 

نسانية يفل اال نسانية، وممثلو القطاعات والش باكت واجملموعات ذات الصةل،   ميدان تشجيع زايدة مشاركة اجلهات الفاعةل اال 

وحاميته واس متراره  مي وضامن السالمة فيهتبادل املامرسات والأدوات واخلربات اجليدة املتعلقة ابحلصول عىل التعلو  التعلمي،

نسانياً   ، وضامن التاكمل والأمهية والفعالية يف جمال الاس تجابة؛ابعتباره احتياجًا ا 

امجلعيات الوطنية للصليب الأمحر والهالل الأمحر )امجلعيات الوطنية( والاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب الأمحر والهالل  يدعو -5

ذاء الوعي برضورة وضع  ىل ا  مناجَه تعلميية خاصة لأوقات الكوارث وحاالت الطوارئ الأخرى، و/أأو تقدمي ادلمع يف هذا الأمحر ا 

 ؛الشأأن

يضاً  -6 طار تعلميي لتحديد امجلعيات ا يدعو أأ ىل رمس ووضع ا  لوطنية والاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب الأمحر والهالل الأمحر ا 

 ؛يف هذا القطاع بشلك أأدق نطاق وطبيعة أأنشطهتا

ىل -7 ىل جملس املندوبني يف اجامتعه القادم بشأأن التقدم اذلي أأحرزته، وأأن ت  يطلب ا   بادلت مكوانت احلركة أأن تقدم تقريرًا ا 

حجّمعة وادلروس املس تفادة البياانت  .امل

 


