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مرحلة ما بعد تسوية النزاعات:

تحتاج تلك املرحلة من اآلن إىل تخطيط وإعداد لعمليات إعادة تأهيل أو بناء النظم 

خطة  إطار  يف  املضيفة(،  املجاورة  والدول  النزاع  )دول  املترضرة  الدول  يف  التعليمية 

عربية شاملة، وتكون األولوية فيها إلعادة تأهيل أو بناء نظم التعليم العايل التي يعتمد 

عليها يف تخريج أطر وطنية مؤّهلة تتوىّل عمليات إعادة البناء واستدامة التطوير.
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مجال جمع املعلومات الالزمة لتشخيص وتحديد االحتياجات التعليمية والتدريبية 

اللجوء والنزوح واالحتالل يف الدول املشمولة  والتوعوية لألطفال العرب يف أوضاع 

باملبادرة.

تدبري جزء من متويل أنشطة املبادرة من خالل تعديل بعض األنشطة املربمجة يف 	•

من  كل  مع  التنسيق  وكذلك  )مرفق(،  أهدافها  مع  لتتامىش   2018-2017 موازنة 

فلسطني والصومال لتعديل بعض املرشوعات املدرجة يف املوازنات املخصصة لهام.

واألفراد 	• والهيئات  الدول  من  الطوعية  التربعات  لتلقي  خاص  بنيك  حساب  فتح 

لتمويل املبادرة وفقا للقواعد املعمول بها يف نظام العمل املوحد للمنظامت العربية 

املتخصصة، واإلعالن عنه بشكل واسع، وإخضاعه للرقابة املالية.

أدوار الجهات املنّفذة:

مهام اللجنة العليا إلدارة املبادرة:	•

التسويق للمبادرة وحشد التأييد لها والبحث عن مصادر للتمويل.ـ 

القيام بالزيارات امليدانية لتشخيص األوضاع.ـ 

الدول  لجامعة  العاّمة  األمانة  مع  )بالتنسيق  والعلوم  والثقافة  للرتبية  العربية  املنظمة 

العربّية(:

تنسيق عمل اللجنة العليا إلدارة املبادرة	•

فتح حساب بنيك لتلقي التربعات.	•

اإلرشاف الفني عىل إنتاج املواد التعليمية والتدريبية والتوعوية وفقا لالحتياجات	•

املجلس 	• عىل  للعرض  األهداف  تحقيق  يف  التقدم  مدى  عن  دورية  تقارير  إعداد 

التنفيذي واملجلس االقتصادي واالجتامعي.



 مقّدمـة
ليس  كبريًا  تحّديا  متثّل  العربية  املنطقة  بها  مترُّ  التي  الظّروف  أن  يف  شّك  مثة  ليس 

لأللكسو فحسب بل للّدول العربية والعامل أجمع. إذ انفلتت األمور من عقالها يف كثري 

من املناطق وعصفت األحداث والّصاعات مبا تّم إنجازه منذ فرتة االستقالل حتى الفرتة 

التي سّميت بالربيع العريب، ماّم جعل املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم أمام 

حالة استثنائيّة ليست يف حساباتها وأدبيّاتها وهي تتّجه نحو تحقيق غاياتها وأهدافها 

التي رسمت لها يف دستورها، ويأيت عىل رأسها تحقيق الوحدة الفكريّة بني أجزاء الوطن 

العريب عن طريق الرّتبية والثقافة.

ويف ظّل هذه التّحديات وهذه األوضاع االستثنائية، فإّن الَخيَارات أمامها محدودة 

وصعبة يف ظّل رصاعات مسلّحة ونزاعات دمويّة أثّرت عىل الوضع األمني وحّدت من 

إمكانيّة االستقرار التي تسمح لها بالتحرّك إلنقاذ ما ميكن إنقاذه يف مجال عملها، خاّصة 

وأن رّواد املدارس يف املناطق املستهدفة أصبحوا يف املخيّامت أو تحرّكوا ضمن هجرات 

داخليّة غري مستقرّة أو عىل قارعة الطريق. 

الطّفل  بحقوق  الخاّصة  والعربيّة  الّدوليّة  املرجعية  مبضامني  املنظمة  من  والتزاما 

العريب وعىل رأسها إعالن جنيف لحقوق الطفل 1924، واتفاقية حقوق الطفل 1989 

وميثاق حقوق الطفل العربية 1984 وامليثاق العريب لإلعالم وحقوق الطفل العربية 

2004، وعديد الربوتوكوالت والتّوصيات الصادرة عن املؤمترات الخاّصة بحقوق الطفل 

عاّمة والطّفل العريب بشكل خاّص، تتقدم بهذه املبادرة من أجل تحقيق الرؤية التالية:

 الرؤيـة
السلبيّة  اآلثار  من  للتوقي  العاجل  التدّخل  عىل  املطروحة  املبادرة  فلسفة  تقوم 

املرتتبة عىل حرمان ماليني األطفال والشبيبة العرب من حقهم يف التعلم النمّو دون 
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ثالثا: آليات تنفيذ قرار املجلس االقتصادي واالجتامعي )رقم ق 2131 –  ♦

د. ع. 99 – 2017/2/16(:

مبوجب ذلك تتقدم اإلدارة العامة بهذه املذكرة إىل املجلس املوقّر باالقرتاحات التالية:

إعادة صياغة املبادرة يف ضوء املالحظات الواردة من الدول واملناقشات التي دارت يف 	•

املجلس االقتصادي واالجتامعي، ويف حدود الدور املتوقع من املنظمة بوصفها معنية 

فقط بإنتاج املواد التعليمية والتدريبية والتوعوية وليس بتنفيذها ميدانيا.

املترضرة 	• )الدول  املعنية  الدول  تضم  املبادرة  إلدارة  عليا  لجنة  تشكيل  إىل  الدعوة 

والدول املضيفة(، واملنظامت العربية واإلقليمية والدولية املهتمة والعاملة يف املجال 

عىل النحو التايل: الدول املترضرة : العراق، اليمن، ليبيا، العراق، فلسطني، الصومال 

من خالل مندوبيها لدى املجلس التنفيذي للمنظمة أو من خالل املسؤولني الذين 

ترشحهم حكومات تلك الدول لعضوية اللجنة.

الدول املضيفة للالجئني والدول املانحة: مص، األردن، لبنان، دول أخرى ترغب ـ 

يف االنضامم.

اتحاد ـ  األحمر،  والصليب  األحمر  للهالل  العربية  املنظمة  العربية:  املنظامت 

إذاعات الدول العربية .املنظامت اإلقليمية والدولية: املنظمة اإلسالمية للرتبية 

والعلم والثقافة )اإليسيسكو(، اليونسكو )مكتب بريوت(، اليونيسيف، املفوضية 

العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئني.

عىل أن تتوىل اللجنة مهام السعي إىل إيجاد مصادر للتمويل، وعقد الرشاكات، وإجراء 

الزيارات امليدانية وكل ما يلزم لتحقيق أهداف املبادرة.

العربية 	• املنظمة   : مقدمتها  ويف  املعنية  املنظامت  مع  الرشاكات  عقد  إىل  السعي 

للهالل األحمر والصليب األحمر، واملفوضية العليا لشؤون الالجئني، والتعاون معها يف 



متييز، واملتمثلة أساسا يف االرتداد إىل األميّة وإمكانيّة استقطابهم من قبل الجامعات 

املتطرّفة وعصابات الجرمية مثل تجارة املخدرات واالستغالل الجنيس...

 الحدود الموضوعية
وتدريبية  تعليميّة  مواد  وإنتاج  املتخصصة،  الفنية  املساعدة  تقديم  عىل  االقتصار 

املنظمة،  عمل  طبيعة  بحكم  االستثنائية  ظروفهم  يف  للمترضرين  مالمئة  وتوعوية 

والتنسيق مع الجهات الفاعلة يف امليدان من الدول واملنظامت.

أوال: الواقع الراهن وأهداف املبادرة: ♦

موجز عن الواقع الحايل:

يصعب يف ظّل التعقيدات العسكريّة والسياسيّة عىل األرض التوّصل إىل صورة دقيقة 

للواقع الراهن لظاهرة الحرمان التعليمي لألطفال العرب يف مناطق النزاع، كام يصعب 

التوّصل إىل منوذج قابل للتكرار من التدّخل التعليمي العاجل يصلح لكل الحاالت.

وتشري املعلومات املتاحة عرب املواقع الرسمية للهيئات الدوليّة العاملة يف تلك املناطق 

تعليم  تلّقي  من  التمدرس  سّن  يف  األطفال  وحرمان  عام،  بشكل  الوضع  صعوبة  إىل 

نظامي )تقرير منظمة األمم املتّحدة للطفولة )اليونيسيف(، سبتمرب 2015(، ففي كلٍّ 

من سوريا والعراق واليمن وليبيا حرم حوايل 13.5 مليون طفل من تلّقي تعليم نظامي 

)حوايل %40 من مجموع األطفال يف هذه الدول(. 

كام أورد تقرير »ملحة عاّمة عن االحتياجات اإلنسانيّة – اليمن 2016«،  الصادر عن 

مكتب األمم املتّحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانيّة، UNOCHA، نوفمرب 2015 املؤرشات 

التالية حول حالة املدارس اليمنية:
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تدريب املعلّمني وميّرسي التعلّم املتطّوعني وتأهيلهم لتنفيذ برامج غري نظامية ـ 

للوقاية من االرتداد لألّمية.

أدلّة- حقائب ـ  تقييم –  إنتاج محتوى تعليمي وتدريبي )موارد تعلّم – أدوات 

تدريبية( يف إطار التعليم غري النظامي، مبا يف ذلك برامج للقرائية ومحو األّمية أو 

الوقاية من االرتداد إليها، أو التدريب املهني، أو التدريب التحوييل .. إلخ.

نفسيّا 	• لتحصينهم  األضعف  الفئات  وباقي  لألطفال  والنفسيّة  الرتبويّة/  الحامية 

تلفزيونية  ومضات  إنتاج  خالل  من  التحّمل  عىل  قدرتهم  ودعم  فكريّا  وحاميتهم 

مع  للتعامل  توعوية  إرشادية  طبيعة  ذات  وملصقات  قصرية  وأفالم  وإلكرتونية 

االضطرابات النفسية والسلوكية لألطفال الناشئة عن األوضاع والخربات املؤملة.

يف 	• املتحدة  األمم  الالجئني يف  لشؤون  السامية  واملفوضية  اليونيسيف  مع  التنسيق 

تقديم املعونات الالزمة لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة )املعوقني(. من خالل:

التنسيق مع السلطات والهيئات العاملة لحص وتصنيف األطفال داخل املخيامت ـ 

ومناطق النزوح.

االحتياجات ـ  ذوي  األطفال  مع  للتعامل  وتأهيلهم  واملتطّوعني  املعلّمني  تدريب 

الخاّصة.

توفري معينات تقنية تعليميّة مناسبة وفقا لتقييم الحالة لكّل طفل.ـ 

من ـ  حالة  كّل  يف  للظروف  تبعا  وحجمه  التدّخل  طبيعة  تختلف  عام،  وبشكل 

حاالت النزاع، ووفقا ملا يتوفّر من تقديرات كّمية ونوعية لالحتياجات، ما يجعل 

تلك املبادرة مفتوحة ومرنة.



العــدداملــــدارس

1400املدارس التي ترّضرت من الحرب

400املدارس التي تحّولت إىل مالجئ ومقرّات للّنازحني

75املدارس التي تحتلّها الجامعات املسلّحة يف بداية العام الّدرايس 2016-2015

عن  الصادر  التقرير  عىل  رّد  يف   )2015 )سبتمرب  الليبيّة  الرتبية  لوزارة  بيان  ويف     

اليونيسيف »تعليم تحت النار« بأّن إجاميل عدد التالميذ يف ليبيا بلغ 1.024.945 تلميذ 

وتلميذة، كام أكّدت أتّه رغم الظروف الصعبة واالستثنائية التي عاىن والزال يعاين منها 

قطاع التعليم يف ليبياـ إالّ أّن جميع مدارس مراحل التعليم األسايس والثانوي يف ليبيا 

فتحت أبوابها الستقبال التالميذ طيلة السنوات األربع األخرية. وأّن املدارس التي تعّذر 

عليها استقبال التالميذ بسبب ترّضرها أو وقوعها يف مناطق اشتباكات أو شغلها من 

قبل النازحني تّم إيجاد أماكن أخرى لتمكني التالميذ من الدراسة. أّما مشكلة التالميذ 

النازحني واملهّجرين بالخارج فقد تّم فتح مدارس ليبية مؤقّتة لها يف تونس ومص.   

وبالنسبة إىل األطفال العراقيني، فقد قّدر تقرير اليونيسيف 2015 أّن حوايل 2 مليون 

طفل غري منتظمني يف املدارس، و1.2 مليون طفل آخر مهّددين برتكها. أّما عىل مستوى 

البنية التحتيّة التعليميّة فإّن حوايل 5.300 مدرسة يف البالد مل يعّد باإلمكان استخدامها 

أي خمس مدارس العراق )20 %( إما دّمرت أو تحّولت إىل مالجئ للعائالت النازحة 

أو أصبحت تستخدم ألغراض عسكريّة من قبل أطراف النزاع. هذا الوضع ترتب عنه 

اكتظاظ كبري للمدارس العاملة، حيث يصل عدد الطالب يف الفصل الواحد إىل 60 طالبا، 

وتعمل مدارس بنظام الفرتتني أو الثالث فرتات يوميّا. كام أجرب حويل 1400 معلّم عىل 

الفرار من العنف الدائم.
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القيام بزيارات ميدانية للمخيّامت وأماكن النزوح املمكنة لتفّقد األوضاع وإعداد ـ 

تقارير وقوائم باملستهدفني واالحتياجات الرتبوية لهم، وكذا التنسيق مع الهيئات 

والسلطات العاملة عىل األرض.

الفصول ـ  إلدارة  الرتبويّة  واألطر  التعلّم  وميرسي  املعلّمني  لتدريب  مواد  إنتاج 

وخاّصة منها متعّددة املستويات.

تلبية الحتياجات األطفال يف سّن االلتحاق بالتعليم االبتدايئ من املهارات األساسية يف 	•

القراءة والكتابة والرياضيات والعلوم عند مستوى الصف الثالث االبتدايئ. من خالل:

إتاحة محتوى رقمي )عند توفّر البنية التحتية لالستقبال( يف مواّد اللغة العربية ـ 

شكل  يف  االبتدايئ،  التعليم  من  األوىل  الصفوف  ملستوى  والعلوم  والرياضيات 

تطبيقات تعليمية ميرسة.

تطوير محتوى عدد من التطبيقات التعليمية أو الرتفيهية )األلعاب( التي أبدعها ـ 

عدد من الشباب العريب يف مسابقة األلكسو لتطبيقات الجوال، وأخرى كرتونية 

بالتعاون مع املحطات التلفزيونية لتكون مبثابة مصادر تعلّم لألطفال.

التعاون مع املفوضية السامية لشؤون الالجئني باألمم املتحدة يف:	•

إتاحة املواد التعليمية والتدريبية التي سبق للمنظمة إنتاجها ضمن برنامج تحسني 

التعليم يف صورة إلكرتونية عىل موقع املنظّمة، ومن خالل منّصات إلكرتونية  جودة 

معتربة 

)عند توفّر البنية التحتية لالستقبال( وبّث دروس مهيكلة عالية االستقطاب مصحوبة 

بإرشادات لتوظيفها وفقا للفئات املستفيدة واحتياجاتها.

التعليم األسايس وال تسمح 	• نالوا قسطا من  الذين  الفتيات(  الشبيبة )خاصة  وقاية 

ظروفهم الراهنة مبواصلة الدراسة، من االرتداد إىل األّمية. من خالل: 



ومن حيث االحتياجات الرتبوية والتعليميّة ميكن تصنيف األطفال العرب يف مناطق 

النزاع، واملحرومني تعليميا  إىل الفئات التالية:

األطفال يف سّن االلتحاق بالتعليم االبتدايئ.	•

األطفال والشبيبة يف سنوات التعليم اإللزامي والثانوي.	•

ارتدادهم إىل األمية بسبب 	• التعليم االبتدايئ ويخىش  الشبيبة ممن تلقوا قدرا من 

عدم مواصلة التعليم.

األهداف العاّمة للمبادرة:

الراهن وخطورته  الوضع  لصعوبة  وتقديرا  املنظمة ومرجعياتها،  التزام  انطالقا من 

عىل مستقبل الوجود العريب، تهدف املبادرة إىل:

تربية وتعليم 	• االحتالل يف مجال  والرزوح تحت  النزاعات   أثر  التخفيف من حّدة 

األطفال العرب.

سّد منابع األميّة املرتتبة عىل حرمان األطفال العرب يف مناطق النزاع من التعليم .	•

تلبية احتياجات األطفال العرب يف مناطق النزاع من الكفايات األساسيّة يف القراءة 	•

والكتابة والرياضيات.

املساهمة يف تلبية االحتياجات التدريبية للمعلمني وميرسي التعلم يف تلك املناطق.	•

ثانيا: مضمون املبادرة: ♦

انطالقا من األهداف العامة السابقة، تتعّدد أشكال التدّخل املقرتحة لتلبية االحتياجات 

الرتبوية لألطفال املحرومني تعليميا يف مناطق النزاع عىل النحو التايل:

الرتبويّة يف 	• تقديم مساعدات تربويّة وتعليميّة عاجلة لألطفال، وللمعلّمني ولألطر 

مناطق النزاع من خالل:

وتتعرّض املؤّسسات الرتبويّة والتعليميّة الفلسطينيّة يف األرايض املحتلّة ويف املخيّامت 

بدول الجوار إىل انتهاكات متكّررة من قبل العدوان اإلرسائييل، ورغم الجهود املبذولة من 

طرف وكالة الغوث الدوليّة، وكذلك من الدول العربيّة ومن األمانة العاّمة لجامعة الدول 

العربيّة واملنظمة العربيّة للرّتبية والثقافة والعلوم من باقي املنظامت اإلقليميّة والدوليّة 

التعليمّي بحاجة ماّسة إىل مساعدات عاجلة  القطاع  ومنظاّمت املجتمع املدين، مازال 

وهذا ما عرّب عنه البيان الصادر عن »أعامل االجتامع املشرتك الخامس والعرشين ملجلس 

الشؤون الرتبوية ألبناء فلسطني يف دورته )73( واملسؤولني عن شؤون الرتبية والتعليم 

)أونروا(،  األدىن  الرشق  يف  الفلسطينيني  الالجئني  وتشغيل  إلغاثة  املتّحدة  األمم  بوكالة 

األمانة العاّمة لجامعة الدول العربيّة، نوفمرب 2015، وطالب االجتامع يف توصياته الدول 

وكالة  موازنة  ومتويل  دعم  مبواصلة  العالقة  ذات  والدوليّة  العربيّة  واملنظاّمت  املانحة 

الغوث الدولية وتلبية نداءاتها الطارئة ملساعدة مجتمع الالجئني الفلسطينيني.

كام نّدد البيان برتّدي األوضاع التعليمية يف مدينة القدس الرشقية املحتلّة وما تتعرّض 

له من تدمري ممنهج من قبل سلطات االحتالل اإلرسائيلية، ومن عزل لألحياء العربية 

عن بعضها البعض ماّم يعيق حركة الطلبة واملعلّمني واملوظّفني. إضافة إىل تأثري الجدار 

العازل عن تقديم الخدمات التعليمية الالزمة للطلبة الالجئني الفلسطينيني.

تصنيف املستفيدين:

وفقا للحالة األمنيّة واملعيشية وأثرها عىل إمكانية التدّخل لتقديم خدمات تعليمية 

للفئات املستهدفة، تتفاوت تلك اإلمكانية بشكل كبري بني املناطق املختلفة ما بني:

األطفال يف مخياّمت اللجوء.	•

األطفال يف املدارس الحاضنة يف الدول املستضيفة ويف مناطق النزوح.	•

األطفال يف أماكن النزاع.	•
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