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عندما تعصُف رياُح األزمات وحاالت الطوارئ، يواجُه القادة وصانعو القرارات كاًّمًّ 

هائالً من االحتياجات املتداخلة واملتنافسة التي غالبًا ما تحجُب طبيعة التعليم املنقذة 

ص امليزانيّات بشكٍل عام لالحتياجات التي تعترُب عادًة  ه االهتاًّمُم وتُخصَّ للحياة، فيُوجَّ

منقذة للحياة عىل غرار الغذاء والصحة واألمن من دون إدراك مدى أهميّة الدور 

املتداخل الذي يلعبُه كلٌّ من التعليم واملعلّمني واملدارس واألهل والطلبة أنفسهم يف 

تلبية هذه االحتياجات ويف إعادة إرساء االستقرار. أِضف إىل ذلك أّن االنهيار الطويل 

األمد والبطيء والهادئ الناجم عن إنكار الحّق يف التعليم أبعد ما يكون إىل زواٍل مريئ 

وظاهر للعيان إالّ أنّه قد يُعّد أكرث تدمرياً لألفراد والجاًّمعات واألوطان. 

يف غضون ذلك، يستمّر قطاع التعليم يف معاناته بسبب انعدام التنسيق والرتابط ما 

بني التخطيط والتطبيق يف مجال العمل اإلنساين والتنمية. ويف حني تواصُل حاالُت 

الطوارئ واألزمات إخضاع الدول إىل طيف واسع من الحاالت املرتاوحة ما بني الهشاشة 

واالستقرار، يصبُح التاًّمسك والتواصل ما بني التدخالت اإلنسانية والتنموية مهاًّمًّ أكرث 

من أّي وقت مىض من أجل ضاًّمن مسرية تقّدم ناجح باتجاه تحقيق التعايف والسالم.

يكمُن العامُل الرئيس لتلبية احتياجات األطفال يف أوقات األزمات والنزاعات ويف حاالت 

الفقر ولتأمني ربط سلسلة العمل اإلنساين-التنمية – السالم يف ضاًّمن تعزيز خطط 

االستجابة للطوارئ وخطط القطاع التعليمي عىل نحو متبادل وتنسيق الجهود يف ما 

بينها. بناًء عليه، يتوّجب عىل الحكومات والرشكاء القيام مبا ييل:  

وضع حامية الحّق يف التعليم يف سلّم األولويات وتضمني هذه األولويّة يف 

كافة الخطط واالستجابات املتعلقة بحاالت الطوارئ واألعامل اإلنسانية 

من خالل إدراك أهّمية الدور الذي يؤّديه التعليم يف إنقاذ الحياة ويف 

الحامية، وذلك عىل مستوى القدرة عىل التكّيف والصمود وتسوية النزاعات 

واالستجابة لحاالت الطوارئ والصحة والرفاه واالستقرار االقتصادي والتعايف 

والسالم واألمن. 

تضمني خطط القطاع التعليمي بكافة مجاالته التدابري املتعلقة بالحّد من 

مخاطر الكوارث واإلجراءات االستباقّية وإجراءات التأّهب لحاالت الطوارئ 

لألزمات البطيئة الحدوث والرسيعة الحدوث عىل حّد سواء.

إعداد مقاربة متناسقة بني قطاَعي الخدمات اإلنسانية والتنمية يف سبيل 

متكني القدرة عىل الصمود الطويل األمد يف وجه األزمات، مبا يف ذلك بلورة 

Educa�  إطار عمل اسرتاتيجي ما بني صندوق “التعليم ال ميكن أن ينتظر ”
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nership for Education يف سبيل دعم تنسيق الخطط والربامج التعليمية 

والتمويل عىل املستوى الوطني. 

هل تريدون أن تنعموا بالسالم والحّرية واألمن واالستقرار 

االقتصادي؟ هل تريدون أن تدعَم حقوق اإلنسان العاملَ 

أجمع بكافة فئاته وأطيافه؟ هل ترغبون يف بلوغ االزدهار 

عىل املستوى الفردي والجاًّمعي والوطني؟ ال ميكن لهذه 

األهداف أن تتحقق إالّ من خالل توفري التعليم الشامل 

واآلمن واملتميّز بالجودة.  

إننا نأىب أن نتجاهَل الدروَس املستقاة من جائحة كورونا 

والكوارث املستحثّة مناخيًّا والنزاعات وأزمات أخرى شلّت 

مرفَق التعليم وعرّضت حقوق ماليني األشخاص وحياتهم 

للخطر. إننا نأىب أن نتقبَّل مستقبالً تُقفُل فيه مدارُسنا أبوابها 

أو تتعرّض للهجوم أو حتى للتدمري، وتندثُر فيه العالقات 

الراسخة مع معلّمينا وأصدقائنا، ويستمّر عدم التكافؤ يف 

حق الحصول عىل التعليم يف تأجيج الالمساواة االجتاًّمعيّة- 

وبخاّصٍة الالمساواة عىل مستوى النوع االجتاًّمعي واإلعاقة 

واإلثنيّة وعىل املستوى االجتاًّمعي- االقتصادي- ماًّّم يهّدُد 

وبشكٍل أخطر فرَص تحقيق السالم والحّرية واالستقرار.  

تقّدُم قّمة تحويل التعليم املرتقبة التي تعقدها األمم 

املتحدة فرصًة تاريخيّة من أجل معالجة أزمة التعلّم وإيجاد 

الحلول املالمئة لها. حاَن الوقت لحشد الجهود وترسيع وترية 

العمل يف سبيل توفري تعليم شامل وآمن ومتميّز بالجودة 

الدامئة وتجّنب تقديم جملة جديدة من الوعود الفارغة 

ألطفال وشباب العامل األكرث استضعافًا. 

ها نحُن، جهاٌت معنيّة بالتعليم العاملي ومنظاًّمٌت بقيادة 

شباب وطلبة والجئني ومعلّمني وأطراٌف أخرى منارصة يف 

الصفوف األماميّة لحاًّمية التعليم من األزمات، ندعو إىل 

توّصل قّمة تحويل التعليم لدى انعقادها إىل ثالث محّصالٍت 

مرتقبة ترمي إىل توفري الدعم الشامل لألطفال يف حاالت 

الطوارئ واألزمات. إننا نخىش من أن تخفَق القّمة، يف غياب 

اعتاًّمد هذه املحّصالت، يف تحقيق تحويل التعليم مبعناه 

الحقيقي ويف دعم اإلنصاف يف التعليم لألطفال والشباب 

األكرث فقراً وتهميًشا يف العامل. إننا نناشُد القادة وصانعي 

القرارات إدراك فداحة أزمة التعلّم والتحرّك فوراً من أجل 

تجّنب فقدان أجيال من املتعلّمني حّقهم يف الحصول عىل 

تعليم متميّز بالجودة ويف تحصيل علمي طويل األمد ويف 

التنّعم مبستقبل زاهر. 

إننا نؤيُّد التحرّكات املنّسقة وامللموسة الرامية إىل تحقيق 

التحّول الحقيقّي يف قطاع التعليم والقطاعات ذات الصلة:   

التحّول # 1: تنفيذ خطط تعليمّية قادرة عىل الصمود 

يف وجه األزمات وخطط استجابة إنسانّية شاملة للتعليم 

تربُط سلسلة العمل اإلنسايّن � النمّو� السالم.



تشمُل الخصائص األساسيّة لخطط االستجابة اإلنسانية الشاملة للتعليم وخطط تطوير 

التعليم القادرة عىل الصمود يف وجه األزمات ما ييل: 

- التعاون مع األطفال والشباب والالعبني املحليّني مبن فيهم األهل والطلبة   •
واملعلّمني والقادة الدينيّني وقادة املجتمعات اآلخرين واملنظاًّمت الذين يعتربون 

عادًة املستجيبني األوائل يف األوضاع الطارئة يف سبيل ضاًّمن تلبية التعليم 

الحتياجاتهم املختلفة وفًقا للسياقات.  

- تناغم وانسجام كافة تدّخالت االستجابة الطارئة يف قطاع التعليم مع الخطط   •
الوطنيّة القامئة واألهداف والسياسات الطويلة األمد. 

- االمتثال للبنود املتعلّقة بالتعليم املنصوص عليها يف القانون اإلنساين الدويل   •
والقانون الدويل لحقوق اإلنسان والوثائق السياسية مبا فيها إعالن املدارس اآلمنة 

وإطار العمل الشامل لألمن يف املدارس من أجل توفري بيئاٍت تعليميّة آمنة 

وداعمة.  

- مقاربة دورة الحياة والتعليم الشامل للطفل بدءاً من الرعاية والتعليم يف   •
مرحلة الطفولة املبكرة التي تتضّمن سنة واحدة عىل األقل )أو سنتني( من التعليم 

ما قبل اإلبتدايئ وإثنتي عرشة سنة من التعليم االبتدايئ والثانوي بحيث تكون 

مقاربة تعليمية مجانيّة وآمنة وشاملة وُمفضية إىل التحّول يف املنظور الجنساين 

ومتميّزة بالجودة العالية عىل املستويات كافة.   

- تطوير كيّل لنطاق شامل من املعارف واملهارات واملواقف والسلوكيّات املتعلقة   •
بالتعليم الطويل األمد مبوازاة تأمني تعليم أساسيّات القراءة والكتابة وتعليم 

األعداد. 

- االحتفاظ باملعلّمني واألساتذة املؤّهلني ودفع رواتبهم بشكٍل متواصل وتأمني   •
ظروف عمل آمنة وصحيّة لهم، مبن فيهم أساتذة الالجئني كاًّم توفري فرص 

لتحقيق التطّور املهني املتواصل.  

- التنازل عن استيفاء الرسوم املدرسيّة ملراحل التعليم ما قبل االبتدايئ واالبتدايئ   •
والثانوي أو تقديم إعانات ماليّة أو تحويالت نقديّة خالل فرتات األزمات يف 

املناطق التي مل يتحقق فيها بعد التعليم املّجاين. 

- دعم محّدد األهداف موّجه لألطفال واملراهقني والشباب املستضعفني   •
واملجموعات املهّمشة مبن فيهم الالجئني، واألطفال واملراهقني والشباب املرشّدين 

داخليًّا والفتيات والقارصين واألطفال واملراهقني والشباب من ذوي اإلعاقات، مبا 

يف ذلك دعم التعليم املالئم ثقافيًا وتعليم اللغة األم.  

- إنعدام التمييز الذي يشمل الساًّمح لالجئني واألطفال واملراهقني والشباب   •
املرشّدين داخلياً بالدخول إىل املدارس والنفاذ إىل نُظم تعليم البلد املضيف كاًّم 

الساًّمح للفتيات الحامالت واألمهات املراهقات مبواصلة تحصيلهّن العلمي.  

- حلول تعلّمية عن بُعد عالية القنية ومتدنيّة التقنية وغري تقنيّة من أجل ضاًّمن   •
التعلّم غري املتقطّع يف أّي سياٍق من السياقات، مبا يف ذلك الحصول عىل خدمة 

انرتنت معقولة الكلفة وموثوقة وعىل أجهزة إلكرتونيّة مالمئة  وغريها من تقنيّات 

املعلومات واالتصاالت باإلضافة إىل الكتب املدرسيّة واملواد املطبوعة األخرى.   

- برامج غري رسميّة قامئة عىل املجتمع يف األماكن التي مل تتمّكن نُظم التعليم   •
الرسميّة من الوصول إليها أو يتعّذر فيها موقتًا تطبيق هذه الُنظم. 

- برامج التعلّم الرسيع والربامج اإلصالحيّة وصفوف التعويض غري التمييزيّة   •
املخّصصة لألطفال واملراهقني والشباب الذين قد يكونون خرسوا حقهم بشكٍل 

موقت يف التحصيل العلمي أو تخلّفوا عن التعلّم.  

- برامج الوجبات الغذائيّة املدرسية غري املنقطعة وتوسيع نطاق خدمات الحاًّمية   •
االجتاًّمعيّة العاملية املركّزة عىل الطفل يف أوقات األزمات.  

- آليات هاّمة خاّصة برفع التقارير واإلحاالت يف مجال حاًّمية الطفل يف سبيل   •
الحّد من العنف الجنيس والقائم عىل النوع االجتاًّمعي وللوقاية من الحمل 

املبكر ومن زواج األطفال بشكٍل خاّص.  

- برامج متاحة ومعقولة الكلفة للدعم النفيس-االجتاًّمعي ودعم الصحة العقلية   •
الحّساسة ثقافيًا وللتعلّم االجتاًّمعي والعاطفي.   

التحّول # 2: إنشاء منّصات تخطيط واستجابة مشرتكة بني القطاعات عىل املستويَني الوطني 

والعاملي بهدف تحقيق الدعم الشامل لألطفال

ال تعدُّ الحواجُز التي يواجُهها األطفال والشباب يف أيّامنا هذه والتي تعيقهم 

عن تحصيل العلم حواجَز تعليميّة وحسب ال بل هي أيًضا حواجز مرتبطة 

بالصحة والغذاء والسالمة والحاًّمية وحواجز اقتصاديّة. تنتُج الحواجز يف غالب 

األحيان عن الالمساواة والفقر والتمييز وتساهُم هذه الحواجز بحّد ذاتها يف 

ترسيخها. وفًقا ملا شهدناُه خالل جائحة كورونا، فإّن حاالت الطوارئ وتفاقم 

انعدام األمن قد وضعت الفتيات واملتعلاًّّمت ذوات اإلعاقة ومجموعات 

مستضعفة أخرى أمام مخاطر كبرية عىل مستوى العنف الجنيس والقائم عىل 

النوع االجتاًّمعي، والحمل املبكر وزواج األطفال. هذا وقد تؤّدي النزاعاُت 

واألزمات إىل تفاقم املشاكل النفسيّة واالجتاًّمعيّة وحاالت الضياع واألىس لدى 

الطلبة واملعلّمني عىل حّد سواء ماًّّم يستدعي طلب الدعم النفيس-االجتاًّمعي 

والدعم عىل مستوى الصحة العقليّة.         

تهّدُد أزمة املجاعة الكربى قطاَع التعليم يف ظّل انسحاب الطلبة واملعلّمني 

من املدارس أو يف ظّل إقفال املدارس أبوابها بسبب الجفاف كاًّم هو الحال 

يف معظم مناطق رشق أفريقيا. إّن انعدام األمن الغذايئ يؤّدي إىل اتباع 

اسرتاتيجيّات تكيّف سلبيّة خاّصة باألرسة ومتمثّلة بزواج األطفال وعاًّملة 

األطفال مبا تشمله من استغالل عمل األطفال واألعاًّمل الخطرية وصوالً إىل 

تجنيدهم يف جاًّمعاٍت مسلّحة. إذا متّكن الطلبة من البقاء يف املدرسة فإّن 

الجوَع سيؤثُر حتاًًّم عىل قدرتهم عىل الرتكيز والتعلّم. بالنسبة إىل األطفال 

الصغار يف أيامهم األلف األوىل حيث يُعّد الغذاء عامالً رئيًسا لنمّوهم، فإّن 

الجوَع يهدُد منّوهم األسايّس الذي يُعترُب رضوريًا ليك ميّكنهم من تحصيل العلم 

عىل األمد الطويل وامليّض قدًما يف تحقيق النجاح يف مرحلة املراهقة.  

إّن معالجة قضيّة الالعدالة يف حياة الطفل الشاملة تتطلُّب إيجاد حلوٍل 

هة لعمل  شاملة لحياته يف حني ال تزاُل البنى الحكوميّة التقليديّة املوجِّ

الوزارات واإلدارات تعتمُد عقليّة التقوقع عىل املستويني الوطني والعاملي. 

وبالتايل، تربُز رضورٌة ملّحة لبلورة طرق عمل جديدة يف حال أردنا تحقيق 

الدعم الشامل لألطفال ومنارصة حّق التعلّم لجميع األطفال. وعليه، يتوّجب 

عىل الحكومات والرشكاء الدوليّني القيام مبا ييل: 

إنشاء فَرق عمل ومكاتب ولجان وطنية مشرتكة بني الوزارات أو 

منّصات أخرى تجمُع الوزارات املعنّية بالشؤون املالية والتعليم 

والصحة واألطفال والعمل والحامية االجتامعية والنوع االجتامعي 

واملياه والبيئة و/أو ما يوازيها من أجل التنسيق والتخطيط املشرتك 

يف مجال التنمية يف مرحلة الطفولة املبكرة والتعليم يف حاالت 

الطوارئ. 

توسيع نطاق عملّيات التخطيط للتعليم واالستجابة للطوارئ يك 

تشمل مشاركة وزارات تنفيذيّة أخرى معنّية.  

إقامة رشاكات محلّية وعاملية ودعمها بحيث تجمع املبادرات 

والوكاالت املعنّية بقطاعات التعليم والصحة والحامية االجتامعية 

واملياه والرصف الصحي والنظافة الصحية.  



التحّول 3#:االلتزام بحلول متويلّية حقيقّية تهدف إىل تحقيق التعليم املجاين لكافة األطفال 

أكرث من سبعني سنة مرّت عىل التزام اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان بالتعليم 

املّجاين واملتميّز بالجودة للجميع، إالّ أنّه ال يزاُل بعيَد املنال بالنسبة إىل 

األطفال األكرث فقراً وتهميًشا يف العامل. إّن التخلّف املتواصَل عن توفري هذا 

الحق اإلنساين األسايّس يف ظّل مواصلة ارتفاع الرثوة العامليّة بنسب ضخمة 

ال تصّدق، بحدود 10 تريليون د.أ منذ التعّهد بأهداف التنمية املستدامة يف 

العام 2015، يشّكُل اتهاماً خطرياً لقيادتنا السياسية واألخالقيّة الجاًّمعيّة. 

يجب أن يوضَع إلغاُء الرسوم املدرسيّة والحواجز املاليّة املعيقة للتعليم يف 

قّمة األولويّات يف حاالت الطوارئ ويف مرحلة األزمات املديدة. فبالنسبة 

إىل الطلبة الذين يدفعون الرسوم املدرسيّة، تشرُي الضائقة املاليّة يف حاالت 

الطوارئ إىل عدم متكّنهم من متابعة تحصيلهم العلمي؛ حتى وإن تحّدثنا عن 

املدارس املّجانية، فإّن التكاليف اإلضافيّة التي تشمُل الزّي املدريس والوجبات 

الغذائيّة املدرسيّة والكتب املدرسيّة والنقل من شأنها أن تعيَق بسهولة حضور 

الطالب إىل املدرسة. وبعد انتشار جائحة كورونا، مل يستطُع العديد من الطلبة 

العودة إىل املدرسة بسبب الديون املتكبّدة جرّاء الرسوم املدرسيّة.   

ومع ذلك، ال يُعّد األطفال والشباب الفئة الوحيدة الرازحة تحت ثقل الديون، 

إذ أّن دوالً عديدة تنفُق اليوم عىل خدمة الدين أكرث ماًّم تنفق عىل التعليم- 

األموال التي كان ميكن أن تُخّصص بخالف ذلك لتوفري التعليم املّجاين والجيّد. 

مهاًّم كانت مسبّباُت الوضع الراهن املتمثلة مباًّمرسات اقرتاض غري قابلة 

لالستدامة أو بسوء اإلدارة الرشيدة أو باألزمة االقتصادية العاملية الراهنة، فإننا 

نرفُض متاًما أن يدفع أوالدنا الثمن اليوم. 

يُعترُب التعليم حًقا عامليًّا وال يُعّد امتيازاً، وينبغي بالتايل أن يتّم التعاطي معه 

عىل هذا النحو. ال يجوز أن مُينع أّي طفل من الدخول إىل املدرسة بسبب عدم 

القدرة عىل دفع تكاليف الدراسة. وعليه، يتوّجب عىل الحكومات والرشكاء 

االلتزام بحلول متويليّة مرنة وممتّدة عىل عّدة سنوات وميكن التنبؤ بها بحيث 

تعمُل فعليًّا عىل توفري التعليم املجاين املتميّز بالجودة، وهي تشمل:   

االلتزام بإتفاق عاملي جديد لتمويل التعليم يف قّمة تحويل التعليم 

بحيث يتضّمن اتخاذ اإلجراءات الالزمة املتعلّقة بالديون العائدة 

ألّي بلد ينفق عىل خدمة الدين أكرث مام ينفق عىل التعليم كام 

يشمل إصالحات دولّية رامية إىل مساعدة الدول عىل توسيع نطاق 

اإليرادات الرضيبّية يف سبيل متويل التعليم بشكٍل كامل.

تخصيص %6�4 من إجاميل الناتج املحيل و%20 من امليزانّيات 

القومّية لقطاع التعليم وحامية هذه املخّصصات من االقتطاع يف 

زمن األزمات، وتخصيص %0.7 عىل األقل من التزامات الجهات 

املانحة من إجاميل الدخل القومي لدعم التنمية، مبا يشمل 15% 

بالحّد األدىن للتعليم و%10 من أموال الخدمات اإلنسانّية لقطاع 

التعليم يف حاالت الطوارئ. 

ضامن توفري التمويل الكامل لربامج التمويل القامئة عىل أساس املَنح 

  Education Cannot Wait ” عىل غرار “التعليم ال ميكن أن ينتظر

 Global Partnership for والرشاكة العاملية من أجل التعليم

Education والرشاكة العاملية من أجل إنهاء العنف ضّد األطفال 

 ، Global Partnership to End Violence Against Children

مبا يف ذلك تخصيص 1.5 مليار د.أ بالحّد األدىن لصندوق “التعليم ال 

ميكن أن ينتظر ” يف مؤمتر التمويل الرفيع املستوى للتعليم يف حاالت 

الطوارئ يف شهر شباط/فرباير 2023. 
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