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 عررفاننووشكرر  
  االووررقهھ  منن  قبلل  سووززاانن  نيیكوواليي     تأليیفف  هھھھذذهه   ااألررقامم  ووسيیباستيیانن  هھھھايینن  ووتمم   ووررااء  االبحارر. جووززيیفف  وواالزز  االعامليینن/ااتت  في  معهھدد  ما

مايیكك  ااووززبيیررغغ  منن  لنكسبرريیددجج.  االمررااجعة  ووارريي  جيینن  بووحسابب  االتكاليیفف  تمتت  جززئيیا  منن  قبلل  كرريیسس  هھھھوويي  منن  معهھدد  ما  ووررااء  االبحارر  وو
   كيیفيینن  ووااتكيینززووماررتا  فوورريیستي  وواالددااخليیة  قامم/تت  بهھا  كرريیستيینا  بيینيیتت  

االتنميیة  ووتقدديیمهھا  حوولل  هھھھذذهه  االووررقهھ  منن  ممثليینن/ااتت  منن  االهھيیئهھ  االكندديیة  للعالقاتت  االددووليیة  للتجاررةة  وومالحظظاتت  كثيیررهه  تمم  ااعددااددهھھھا  ووتعدديیالتت  
االشررااكهھ  االعالميیة  للتعليیمم  وواالتنميیهھ  االفددررااليیهھ  ااأللمانيیة  ووعمالل  االعالمي  للتعليیمم  ووووززااررةة  االتعاوونن  ااالقتصادديي  تحالفف  ااألووااالتحادد  ااالووررووبي  وو
االووززااررهه  االنرروويیجيیة  للعالقاتت  االخاررجيیة  وواالهھيءهه  االعالميیة  لالنقاذذ  ووااأليیني)  (االشبكهھ  االعالميیة  لووكاالتت  االتعليیمم  في  حاالتت  االططووااررييء  وو
ااددااررهه  االتنميیهھ  االعالميیة  في  االمملكة  وومووسسهھ  إإنقاذذ  االططفلل  وومكتبب  االمبعووثث  االخاصص  للتعليیمم  االعالمي  وو  االلمجلسس  االنرروويیجي  لالجئيیننوونوورراادد  وو

   االعالمم  في  االمددررسهھ.ووااليیوونيیسفف  وومفووضيیة  ااالممم  االمتحددةة  الججءيینن  وواالمتحددةة  

تووصيیاتهھ.  ضمتت  ااالستشاررهھھھرراالعالميیهھ  وواالتي  سهھلتت  عمليیهھ  ااالستشاررااتت  االعالميیة  على  ااالنتررنتت  حوولل  االتقرريیرر  وواالشكرر  اايیضا  ااأليیني  
االتي  كانتت  جززءاا  منن  االقمهھ  ووشخصص  مووززعيینن  حوولل  االعالمم.  كانن  هھھھناكك  اايیضا  ااستشاررااتت  ووجهھا  بووجهھ  في  اانشيیوونن/  كوورريیا  االجنووبيیة    ١۱٥٠۰

   ووااشنططنن  االعاصمة.وونيیوويیوورركك  ووفي  جنيیفف  وواالعالميیة  للتعليیمم  

     االعالقاتت  االخاررجيیة   ووززااررهه   قبلل   منن   االووررقهھ   هھھھذذهه   ووددعمم   تموويیلل   تمم   اانن  مخررجاتت  لقدد   هھھھي  مسووووليیهھ  وواالنرروويیجيیة.   االووررقهھ نتاءجج  هھھھذذهه
   اايي  منن  االمشارركيینن  /ااتت  في  االووررقهھ.وواالمؤؤسسهھ  االددااعمة  ااوواالمؤؤلفيینن/ااتت  ووليیستت  اانعكاسا  لمووقفف  أأووسبالدد

    

mac
ويلز

mac

mac

mac

mac

mac

mac

mac

mac
الهيئه

mac
للاجئين

mac
الاستشاره

mac
نتائج

mac
remove

mac
add space 
او اي 



٢۲ 
 

  جددوولل  االمحتوويیاتت
  ١۱  ..............................................................................................................................  شكرر  ووعررفانن

  ٢۲  ..........................................................................................................................  جددوولل  االمحتوويیاتت
  ٣۳  ..............................................................................................................................  ااالختصاررااتت

  ٤  ..........................................................................................................................  االملخصص  االتنفيیذذيي
  ٧۷  ........................................................................................................................................  تقدديیمم
  ٧۷  ................................................................................................................................  االتحدديي  .١۱

      ٧۷  .............................................................................  ؟  ”  في  حاالتت  االططووااررئئ  ططوويیلهھ  ااالمدد  االتعليیمم  “  ما  هھھھوو    ١۱.١۱
  ٨۸  .............................................................................................  كمم  عدددد  ااألططفالل  االمتضرررريینن  ووأأيینن؟  ٢۲.١۱
  ١۱٠۰  ............................................................................................  ما  هھھھوو  تأثيیرر  ااألززماتت  على  االتعليیمم؟  ٣۳.١۱

  ١۱١۱  .........................................................................................................  االهھيیكليیهھ  للتعليیمم:ااالستجابة    ٢۲

  ١۱١۱  ................................................................................  منن  االذذيي  يیقوومم  باالستجابة  للتعليیمم  في  ااألززماتت؟  ١۱.٢۲

  ١۱٢۲  .............................................................................................  كيیفف  يیتمم  تنسيیقق  ااالستجابة  للتعليیمم؟  ٢۲.٢۲

  ١۱٣۳  .............................................................................  كيیفف  يیتمم  تقيیيیمم  ااالحتيیاجاتت  وواالتخططيیطط  لالستجابهھ؟  ٣۳.٢۲

  ١۱٤  ..................................................................................................................  االتكاليیفف  وواالتموويیلل  ٣۳

  ١۱٤  .....................................................................................  ما  هھھھي  االتكاليیفف  االعالميیة  وواالفجووةة  االماليیة؟  ١۱.٣۳

  ١۱٦  ..........................................................................ما  هھھھوو  مستووىى  االتموويیلل  االمتاحح  منن  االمصاددرر  االحاليیة؟  ٢۲.٣۳

  ١۱٧۷  .........................................................................................................................  ططررقق  االتقددمم  ٤

  ١۱٧۷  .........................................................................................  كيیفف  يیمكنن  للحرركة  االعالميیة  اانن  تتقددمم؟  ٤.١۱

  ١۱٨۸  .........................................................................................  هھھھلل  يیمكنن  تعززيیزز  اااللتززاامم  وواالمساءلة  ؟  ٤.٢۲

  ١۱٩۹  ......................................................................................  ما  االذذيي  يیجعلل  االبنيیة  أأكثرر  تنسيیقا  ووكفاءةة؟  ٤.٣۳

  ٢۲٠۰  ................................................................................  ما  االذذيي  يیمكنن  عملهھ  حيیالل  االنقصص  في  االتموويیلل؟  ٤.٤

      ٢۲٢۲  ............................................  مباددئئ  ااووسلل  وواالمووحددهه  للتعليیمم  في  حاالتت  االططووااررئئ  ووااالززماتت  ططوويیلهھ  ااالمدد    ):  ١۱  (  ملحقق  
  ٢۲٤  .................................................................................................................................  االمصاددرر

  
  ٩۹  ...........................................................  مليیوونن  منن  ااألططفالل  االمتضرررريینن٬،  حسبب  االددوولة  (بالماليیيینن)  ٦٥-١۱-١۱االشكلل  

Figure 1 2 – Children affected vs. those out of school in crisis-affected countries  .............  ١۱٠۰  
  )  بالمليیارر  ددووالرر  اامرريیكي  (  تقدديیررااتت  االمساهھھھمهھ  االمحليیهھ  وواالفجووهه  االمتبقيیهھ  لتكلفهھ  االتعليیمم  االسنوويیهھ  في  االددوولل  االمتاثررهه  باالززماتت    ١۱  -  ٣۳االشكلل  

  ...........................................................................................................................................  ١۱٥        
            ١۱٦  ...........................................    )  ٢۲٠۰١۱٤  -  ٢۲٠۰٠۰٠۰  (  نسبهھ  االمساعددااتت  ااالنسانيیهھ  االكليیهھ  االتي  تمم  تحدديیددهھھھا  للتعليیمم      -    ٢۲  -  ٣۳االشكلل  

  
  ٩۹  .....  (بالماليیيینن)  ١۱٥-٣۳االبلدداانن  االمتأثررةة  باألززماتت  االذذيینن  تتررااووحح  أأعماررهھھھمم  بيینن  ٣۳٥تقدديیرر  عدددد  ااألططفالل  االمتضرررريینن  في    –  ١۱االجددوولل  
      ١۱٤  ................  ١۱٥  -  ٣۳االتقدديیررااتت  االعليیا  وواالمتووسططهھ  وواالددنيیا  لفجووهه  االتموويیلل  لالططفالل  االمتضرررريینن  منن  ااالززماتت  لالعمارر      -  ٢۲االجددوولل  

  
  ١۱٠۰  ...............................  مقاررنة  تقدديیررااتت  مؤؤسسهھ  ااالططفالل  االمتسرربيینن  منن  االمددااررسس  حوولل  االمتضرررريینن  منن  ااألززماتت  -١۱مرربع  
  ١۱٠۰  ....................................................................  تأثيیرر  حاالتت  االططووااررئئ  ووااألززماتت  ططوويیلة  ااالمدد  ااألخيیررةة  -  ٢۲مرربع  

  ١۱٥  ...........................................................  االفجووةة  االتموويیليیة  منن  ااجلل  االتعليیمم  في  ااززمة  سوورريیا  وونيیبالل.  ٣۳االصنددووقق  ررقمم  
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  ااالختصاررااتت
  

CAR The Central African Republic 
CERF Central Emergency Response Fund 

CHF Common Humanitarian Fund 
ERF Emergency Response Fund 
CSO Civil Society Organisation 
DFID Department for International Development 

DPRK The Democratic People's Republic of Korea 
DRC The Democratic Republic of the Congo 

EFA GMR Education for All Global Monitoring Report 
EMIS Education Management Information System 

GADRRRES Global Alliance for Disaster Risk Reduction and Resilience in the Education 
Sector 

GAVI Global Alliance for Vaccines and Immunization 
GBC Global Business Coalition for Education 

GCPEA Global Coalition to Protect Education from Attack 
GPE Global Partnership for Education 
IASC Inter-Agency Standing Committee 

IM Information Management 
INEE Inter-Agency Network for Education in Emergencies 

(I)NGO (International) Non-Governmental Organisation 
IRC International Rescue Committee 

JENA Joint Education Needs Assessment 
LEG Local Education Group 

MDTF Multi-Donor Trust Fund 
MIC Middle Income Countries 

NRC Norwegian Refugee Council 
OCHA United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs 

ODI Overseas Development Institute 
OOSC Out-of-school children 
PCNA Post-Conflict Needs Assessment 
PDNA Post-Disaster Needs Assessment 

RRT Education Cluster Rapid Response Team 
SRP Strategic Response Plans 
UIS UNESCO Institute for Statistics 

UNESCO The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
UNGA United Nations General Assembly 

UNHCR The Office of the United Nations High Commissioner for Refugees 
UNICEF The United Nations Children's Fund 
UNISDR United Nations International Strategy for Disaster Reduction 
UNRWA The United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the 

Near East 
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  االتنفيیذذيي  االملخصص
االنززااعاتت  ططوويیلهھ  ااالمدد.  مع  ووجوودد  مآتت  االماليیيینن  منن  وومعظظمم  ااالنتهھاكاتت  االفاضحهھ  للحقق  في  االتعليیمم  تحصلل  في  سيیاقاتت  االططووااررئئ  

عددمم  ااالهھھھتمامم  بتعليیمم  هھھھووالء  ااالططفالل    ٬،منهھمم  ااكثرر  منن  االثلثث  منن  ااالططفالل  خاررجج  االمددااررسس  في  االددوولل  االمعررضهھ  للنززااعع  ٬،االمتاثرريینن/ااتت
اانما  يیهھدددد  مستقبلل  االمجتمعاتت  االتي  يیعيیشوونن  بهھا.  اانن  االتعليیمم  في  حاالتت  وواكك  حقهھمم  في  مستقبلل  اافضلل  االيیافعيینن/ااتت  ال  يیؤؤدديي  فقطط  النتهھوو

االتنموويیهھ  وومهھمم  لنجاحح  االتددخالتت  ااالنسانيیهھ  هھھھوو  االنززااعاتت  ططوويیلهھ  ااالمدد  يیساعدد  على  تووفيیرر  االمساحهھ  ااالمنهھ  خاللل  فتررااتت  االنززااعع  وووواالططووااررئئ  
ااالستقرراارر  في  كافهھ  االبلدداانن.  يیتمم  ااالعترراافف  عاددهه  بانن  وواالسالمم  ووااساسي  للتنميیهھ  ااالقتصادديیهھ  وواالصحهھ.  اانن  االتعليیمم  مهھمم  ووااالخررىى  مثلل  االميیاهه  

 منن  يیعيیشوونن  في  حاالتت  االططووااررئئ.  ووااوولوويیهھ  منن  قبلل  االمجتمعاتت  االمتاثررهه  بالنززااعع  هھھھوو  االتعليیمم  

االقاء  االضووء  وودديیدد  االتحدديیاتت  تهھددفف  االى  تح  ٢۲٠۰١۱٥يیووليیوو/تمووزز    ٧۷-٦لتنميیهھ  االتعليیمم  منن  وواالتي  تشكلل  مساهھھھمهھ  لقمهھ  ااووسللوواانن  هھھھذذهه  االووررقهھ  
 االمصاددرر  االمتاحهھ.  وواالعملل  بشكلل  ااكبرر  منن  خاللل  االسيیاساتت  ووعلى  اامكانيیهھ  االترركيیزز  

   االتحدديیاتت
حوولل    ااالززماتت  ططوويیلهھ  ااالمددوومتاثرريینن/ااتت  بشكلل  مباشرر  بحاالتت  االططووااررئئ    ١۱٥-٣۳ططفلهھ  بيینن  ااالعمارر  وومليیوونن  ططفلل    ٧۷٥هھھھناكك  ما  يیقددرر  بب  

في  حيینن  اانن  هھھھناكك  عدددد  كبيیرر  منن  ااالططفالل/االططفالتت  خاررجج  االمددررسهھ  وولكنن  حتى  لووالءكك  منن  هھھھمم    ددوولهھ  حوولل  االعالمم.  ٣۳٥ذذلكك  في  وواالعالمم  
مشاكلل  االحمايیهھ.  وواالمشاكلل  االنفسيیهھ  وواالنووعيیهھ  االمتددنيیهھ  للتعليیمم  وواالتسرربب  منن  االمددااررسس  ووبالمددررسهھ  فانهھمم  يیووااجهھوونن  خططرر  تقططع  االددررااسهھ  

ددووالرر  للططفلل/هه  ووهھھھذذاا  االررقمم  كافي    ٧۷٤  ووبليیوونن  ددووالرر  /  عامم  اا  ٤.٨۸  هھھھووبالررغمم  منن  اانن  االتكلفهھ  تختلفف  منن  مكانن  االى  ااخرر  ااال  اانن  االمعددلل  
 لتغططيیهھ  فجووهه  االتموويیلل.  

 :االتحليیلل  ااووجدد  االتالي

x   االثانوويیهھ  االدديیا  خاررجج  االمددااررسس  في  االبلدداانن  االمتاثررهه  وومليیوونن  ططفلل  /هه  منن  منهھمم  في  ااعمارر  االمررحلهھ  ااالساسيیهھ    ٣۳٧۷هھھھناكك  ما  يیعاددلل
 الططفالل  خاررجج  االمددااررسس  على  االمستووىى  االعالمي٪  منن  االررقمم  االكلي  ل٣۳٠۰هھھھذذاا  يیعاددلل  وو  بالططووااررئئ.

x   يیقارربب     بالنززااعع  اا  ١۱٥-٣۳مشرردد/هه  منن  ااالططفالل  ااعماررهھھھمم  بيینن  وومليیوونن  الجئ/هه    ١۱٤هھھھناكك  ما حاالتت  ووعامم  في  بلدداانن  متاثررهه
يیتلقى  االتعليیمم  االثانوويي    ٤منن  كلل    ١۱وويیتلقى  االتعليیمم  ااالساسي    ٢۲منن  كلل    ١۱االططووااررئئ  عدددد  قليیلل  منهھمم/نن  يیتلقى  االتعليیمم  ااالساسي  

 ااالددنى
x   ااكبرر  فجووهه  تعتمدد  على  االنووعع    ٥-٤تتاثرر  االفتيیاتت  بططرريیقهھ  ااكبرر  خاصهھ  في  حاالتت  االنززااعع  حيیثث  اانن  هھھھناكك   بلدداانن  يیووجدد  بهھا

 االحررووبب  ووهھھھذذهه  االبلدداانن  تعاني  منن  االصررااعاتت  االددااخليیهھ    ااالجتماعي  في  االتعليیمم
x ثالثهھ  منن  هھھھذذهه  االددوولل  بهھا  ووهھا  صررااعاتت  االددوولل  االخمسهھ  االتي  تعاني  منن  هھھھجماتت  على  االتعليیمم  في  االسنووااتت  االحاليیهھ  جميیعهھا  ددوولل  ب

 ااكثرر  منن  مليیوونن  ططفلل/هه  خاررجج  االمددررسهھ  
x   نحنن  نفتررضض  اانن  هھھھذذاا  االررقمم  يیززدداادد  في  حاالتت  وو٪  منن  ااالططفالل  ذذوويي  ااالعاقاتت  في  االددوولل  االناميیهھ  اليیذذهھھھبوونن  للمددررسهھ  ٩۹ااكثرر  منن

 ااالززماتت  

ما  يیقلل  قليیال  عنن  رربع    .االتهھدديیدد  االووحيیددهھھھوو  كنن  ليیسس  وول  ٬،مصددرر  قلقق  بالغ  للتعليیمم  حيیثث  اانهھ  االمسؤؤوولل  عنن  نصفف  هھھھذذهه  االسيیاقاتتهھھھوو  االصررااعع  
االبقيیة  هھھھي  ططووااررئئ  االصحة  عامهھ.  وو  ٬،هھھھي  حاالتت  معقددةة  ذذااتت  أأسبابب  متعددددةة٬،  ما  يیقرربب  منن  خمسس  هھھھي  كووااررثث  ططبيیعيیة  حاالتت  ططووااررئئ

ررااضهھا  عنن  منن  االبلدداانن  االتي  تمم  ااستع  ٢۲٠۰ووبيینما  تصنفف    ٬،تحددثث  ااألززماتت  عبرر  مجمووعة  منن  االسيیاقاتت  ااالجتماعيیة  ووااالقتصادديیة  ٬،أأيیضا
مع  ثاني    ٬،االمتبقيیة  هھھھي  ذذااتت  االددخلل  االمتووسطط.  حاليیا  ما  يیقرربب  منن  نصفف  االبلدداانن  االتي  تمرر  بأززماتت  تقع  في  أأفرريیقيیا  ١۱٥وواانخفاضض  االددخلل٬،  

 .أأكبرر  تجمع  في  منططقة  االشررقق  ااألووسطط  ووشمالل  أأفرريیقيیا

  ٬،االفرردد  منن  تددميیرر  للبنيیة  االتحتيیةوواالنظظامم  أأيینما  ووجددتت  حاالتت  االططووااررئئ  ططوويیلهھ  ااالمدد  تؤؤدديي  االى  مجمووعة  منن  ااآلثارر  االكاررثيیهھ  على  مستووىى  
إإلى  ااضططرراابب  االنظظمم٬،  إإلى  ززيیاددةة  االمخاووفف  في  مجالل  االحمايیة.  يیتأثرر  ااألططفالل  في  االفئاتت  االعمرريیة  االمختلفهھ  بشكلل  مختلفف٬،  ااألططفالل  

  سنن  االمددررسة  وواالمررااهھھھقيینن/ااتت  فهھمم/نن  معررضيینن/ااتت  لخططرر  االززووااجج  االمبكووتأخرر  في  االنمموواالصغارر  عررضة  للكووااررثث  صحيیة     ااما رر  ٬،
 .ااالستغاللل  في  االعمللوواالمسلحة٬،  أأ  االجماعاتتوواالتجنيیدد  في  االقووااتت  أأوووواالحملل  

يیحدددد  ررؤؤيیة  شاملهھ  ووعاددلهھ  للحصوولل  على    ٬،جنبا  إإلى  جنبب  مع  إإعالنن  إإنتشوونن  ٬،هھھھددفف  تووفيیرر  االتعليیمم  أأهھھھدداافف  االتنميیة  االمستدداامة  االمقتررحة
حصوولل  االجميیع  على  االتعليیمم  ااالبتدداائي  وو  ٬،لل  ااالبتدداائييیؤؤكدد  على  االتززااماتت  لحصوولل  االجميیع  على  االتعليیمم  ما  قبووجووددةة  االتعليیمم  للجميیع.  

  في  حاالتت  االططووااررئئ    .وواالثانوويي   للتعليیمم   ترركزز  بشكلل  ررئيیسي  على  االتعليیمم  ووفي  حيینن  اانن  ااالستجابهھ   ما   كثيیرراا   ااالمدد ااألززماتت  ططوويیلهھ
 .ي  وواالتعليیمم  االثانووييتحليیلنا  بالتالي  يیفتررضض  ااهھھھميیهھ  ااالستجابة  بالحدد  ااألددنى  لمررحلهھ  ما  قبلل  ااالبتدداائي  ووااالبتدداائ  ٬،ااالبتدداائي
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  للتعليیمم  ااالستجابهھ  هھھھيیكليیهھ
ووهھھھذذاا  يیشملل  سيیاقاتت    ١۱٩۹٥١۱،٬االمووقعة  على  ااتفاقيیة  االالجئيینن  لعامم    تلككووتقع  االمسؤؤووليیة  االكليیهھ  لتاميینن  االتعليیمم  على  االحكووماتت  االووططنيیة  

منن  قبلل  االهھيیئاتت  االددووليیة  وواالمجتمع  االقددررةة  على  تحقيیقق  هھھھذذهه  االمهھمهھ  متنووعة.  اانن  االمساءلة  وواالالجئيینن.  وومع  ذذلكك  فانن  وواالررغبة  ووااالستعدداادد  
بما  في  ذذلكك  االووكاالتت  االمتعددددةة  ااألططرراافف  مثلل  االيیوونيیسيیفف    ٬،االمددني  تجلبب  عدددداا  كبيیرراا  منن  االجهھاتت  االفاعلة  ااألخررىى  باالضافهھ  للحكماتت

منن  ووجوودد  عدددد    على  االررغمم  .ووشرركاء  االتنميیة  االثنائيیة  ووكذذلكك  االمنظظماتت  غيیرر  االحكووميیة  االددووليیة  وواالمنظظماتت  االمجتمعيیة  وومفووضيیة  االالجئيینن
 نقصص  مستمرر  في  االقددررةة  على  االتنفيیذذ  على  مستووىى  االددوولل.ووكبيیرر  منن  االجهھاتت  االفاعلة٬،  هھھھناكك  محددوودديیة  للووصوولل  لخددمتت  االتعليیمم  

تنووعع  االجهھاتت  االفاعلهھ  عملل  على  تعقيیدد  مهھمهھ  االتنسيیقق  حيیثث  بتمم  االتعاملل  مع  مووضووعع  االتعليیمم  في  حاالتت  االططووااررئئ  منن  وواانن  االعدددد  االكبيیرر  
االططووااررئئ  ططوويیلهھ  ااالمدد  منن  خاللل  مجمووعهھ  منن  وومووضووعع  االالجئيینن  منن  خاللل  مفووضيیهھ  االالجئيینن  ووآآيي  اايیهھ  ااسس  سي  خاللل  مجمووعهھ  تعليیمم  

االشبكة  وومنن  خاللهھا  تلعبب  مجمووعهھ  االشررااكهھ  االعالميیهھ  للتعليیمم  وواالى  جانبب  هھھھذذهه  االجهھاتت      .  االجهھاتت  االفاعلهھ  مثلل  مجمووعهھ  االتعليیمم  االمحليیهھ
   االمشترركة  لووكاالتت  االتعليیمم  في  حاالتت  االططووااررئئ

االططررقق  االفضلى  للعملل  في  وواالمشارركهھ  بددررووسس  مستفاددهه  ووتططوويیرر  ووتشبيیكك  االجهھاتت  االفاعلهھ  االمختلفهھ  ووددوورراا  مهھما  يیتجسدد  برربطط      )  اااليیني  (  
         االمجمووعاتتوواالتنموويي  ااددىى  االى  محددوودديیهھ  االتووااصلل  بيینن  هھھھذذهه  االجهھاتت  وووولكنن  االتفررقهھ  بيینن  االعملل  ااالنساني      .  حاالتت  االططووااررئئ

يیمكنن  تعززيیزز  بنيیة  ااستجابة  االتعليیمم  منن  خاللل  االبددء  في  معالجة  ثالثث  ثغررااتت  ررئيیسيیة  هھھھي:    ٬،رر  هھھھيیاكلل  االتنسيیققباإلضافة  إإلى  خلقق  رروواابطط  عب
  االكافيیة  لالستجابة   االتنفيیذذ  االفعلي  للتعليیمم  في    ٬،ووعددمم  االترراابطط  على  نططاقق  االتقيیيیمم  وواالتخططيیطط  ٬،االقددررةة ووسووء  جمع  االبيیاناتت  ووااستخدداامهھا.

ضض  ااألحيیانن  بسببب  قددررااتت  االشرركاء  ووتررتيیباتت  االتموويیلل  على  االمددىى  االقصيیرر.  اانن  االترراابطط  على  سيیاقاتت  ااألززمة  يیمكنن  اانن  يیكوونن  مقيیدداا٬،  في  بع
إإددااررةة  االمعلووماتت  تعيیقق  االجهھوودد  ووكذذلكك  ووجوودد  ثغررااتت  في  نظظمم  جمع  االبيیاناتت    عمليیاتت  االتخططيیطط  غالبا  ما  يیكوونن  مشكلة.وونططاقق  االتقيیيیماتت  

 .تتبع  االتقددمم  االمحررززوولتحليیلل  ااالحتيیاجاتت  االمتططووررةة  

  االتموويیللوو  االتكلفهھ
مليیارر  ددووالرر  اامرريیكي    ٨۸٠۰ممنن  يیتأثرروونن  باألززمة  يیقددرر  بب    ١۱٥-٣۳مليیوونن  ططفلل  تتررااووحح  أأعماررهھھھمم  بيینن  ٦٥تكلفة  ووفيیرر  االددعمم  االتعليیمي  إإلى  

مليیارر  ددووالرر  اامرريیكي  للمررحلهھ    ٤وومليیارر  ددووالرر  اامرريیكي  لمستووىى  ما  قبلل  ااالبتدداائي    ٢۲تشملل  وومعددلل  ثالثة  تقدديیررااتت  تكلفة  هھھھوو  هھھھذذاا    .سنوويیا
بتحليیلل  االحكووماتت  االمحليیة  للمساهھھھماتت  االمحتملة    أأخذذ  هھھھذذاا  االررقمم  مقاررنهھ  .مليیارر  ددووالرر  اامرريیكي  لمررحلة  االتعليیمم  االثانوويي  ٢۲كذذلكك  ووااالبتدداائيیهھ  

   .ددووالرراامرريیكي  لكلل  ططفلل  ٧۷٤االذذيي  يیبلغ  متووسطط  االى    ٬،مليیارر  ددووالرر  اامرريیكي  ٨۸  .  ٤االتي  تشيیرر  إإلى  ووجوودد  فجووةة  تموويیلل  عالميیة  تصلل  االى  وو

ووعمووما٬،  فإنن  االمررشح  ااألقووىى  للحصوولل  على    .ليیا  منن  االمررجح  أأنن  تكوونن  غيیرر  كافيیة  إلغالقق  هھھھذذهه  االفجووةةمصاددرر  االتموويیلل  االمتووفررهه  حا
مليیارر    ٦  .  ١۱٢۲االموواارردد  للمساعددةة  ااإلنمائيیة  االررسميیة  في  االتعليیمم  االذذيي  ووصلل  عالميیا  االى  ووقططاعع  االتنميیة  منن  حيیثث  االحجمم  هھھھوو  تموويیلل  إإضافي  
  ١۱وويیلل  االتنميیة  في  االتعليیمم  في  سيیاقاتت  ااألززمة  فقطط  كانن  تم  .  ووفي  االعامم  نفسهھ٢۲٠۰١۱٢۲في  عامم    ددووالرر  اامرريیكي ،٬١۱   على    ٬،مليیارر  ددووالرر  اامرريیكي 

مليیوونن  ددووالرر  اامرريیكي  خاللل  نفسس  فتررةة  االتموويیلل  ااإلنساني  للتعليیمم.  منن  االممكنن  اانن  تساهھھھمم  مصاددرر  ااخررىى  للتموويیلل    ١۱٠۰٥  أأنن  تستكملل  بمبلغ
وولكنن  ليیسس  منن    ٬،االتي  قدد  تعزززز  االتموويیلل  لألززماتتووتت  االتحوويیالووفضال  عنن  مساهھھھماتت  ااألسرر    ٬،مثلل  االززيیاددةة  في  االميیززاانيیاتت  االووططنيیة

     االمررجح  أأنن  تكوونن  كبيیررةة  في  سيیاقاتت  تكوونن  فيیهھا  االموواارردد  ضئيیلهھ.

يیمثلل  أأقلل  بقليیلل  منن  وومليیارر  ددووالرر  ووهھھھذذاا  مبلغ  ضخمم.    ٨۸  .  ٤وواالفجووةة  االماليیة  للتعليیمم  في  حاالتت  االططووااررئئ  ووااألززماتت  ططوويیلهھ  ااالمدد  تقددرر  بنح
.  اانن  هھھھذذاا  االمبلغ  ضرروورريي  ٢۲٠۰٣۳٠۰-٢۲٠۰١۱٥مليیارر  ددووالرر  اامرريیكي  خاللل  االفتررهه    ٢۲٢۲ة  منن  االتي  قددررتت  بب  ٪  منن  االفجووةة  االتموويیليیة  االسنوويی٢۲٢۲

ممنن  هھھھمم  في  مررحلهھ  ما  قبلل  ااالبتدداائي  وواالتعليیمم  ااالبتدداائي  وواالتعليیمم  االثانوويي  ذذاا  نووعيیة  جيیددةة  في  االبلدداانن  ذذااتت  االددخلل    لتووفيیرر  االتعليیمم  للجميیع
ذذلكك  سيیحتاجج  االى  االمساعددةة  ااإلنمائيیة  ووي  هھھھذذهه  االفجووةة  على  االصعيیدد  االعالمي  االمتووسطط.  منن  االممكنن  أأنن  بدداا  إإحددااثث  تأثيیرر  فوواالمنخفضض  

في  االسنووااتت  االمقبلة٬،  ووأأنهھ  منن  وو٪  فقطط٬،  وومنن  االمتووقع  أأيیضا  اانن  تززدداادد  ميیززاانيیاتت  االتعليیمم  االمحليیة  في  االنمم٣۳٨۸االررسميیة  للتعليیمم  أأنن  تررتفع  بنسبة  
سيیاقق  حقيیقي  تلقتت  االشررااكهھ  وواانن  يیكوونن  مشترركك  منن  قبلل  االجهھاتت  االفاعلة.  لووضع  هھھھذذاا  في  ااططارر  مفهھوومم  وواالمهھمم  أأنن  يیتووززعع  عببء  االتموويیلل  

  للتعليیمم     االعالميیهھ   عامم     ٢۲٠۰١۱٤في   لمساعددااتت  مجمووعهھا   معنيیيینن   شرركاء   ااالعوواامم    ٢۲٨۸،٬٥تعهھددااتت  منن   لتغططيیهھ   اامرريیكي   ددووالرر مليیارر
مليیارر  ددووالرر  اامرريیكي  للصنددووقق    ١۱٢۲هھھھذذاا  بتعهھددااتت  تصلل  االى    مليیارر  ددووالرر  اامرريیكي.  وويیقاررنن  ٢۲،٬١۱  ٬،  ووتعهھدد  االمانحيینن  بتووفيیرر٢۲٠۰١۱٨۸-٢۲٠۰١۱٥

االتززمم    مليیارر  ددووالرر  اامرريیكي  ٢۲مليیارر  ددووالرر  اامرريیكي  ززيیاددهه  على    ٬٧۷،٬٥،  ٢۲٠۰١۱٦-٢۲٠۰١۱٤االعالمي  لمكافحة  ااإليیددزز  وواالسلل  وواالمالرريیا  لالعوواامم  
   .٢۲٠۰٢۲٠۰-٢۲٠۰١۱٦بهھا  وواالتحالفف  االعالمي  للقاحح  لالعوواامم  
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٦ 
 

  االتقددمم  كيیفيیهھ
  االضغطط  على  عددهه  مستوويیاتتوونسبهھ  االتززاامم  عاليیة  االمستووىى  ووذذهه  االحاالتت  يیتططلبب  ااتخاذذ  مززيیدد  منن  ااإلجررااءااتت  اانن  ااجررااء  تغيیيیرر  كبيیرر  في  هھھھ

جمع  االموواارردد  االالززمة  يیتووجبب  على  مجمووعة  منن  ووفضال  عنن  تووفيیرر  االتموويیلل  االالززمم.  لتعززيیزز  اااللتززاامم  االعالمي  ووووضع  خططة  مفصلة  
وواالعملل  معا  في  االبدداايیة  لمددةة  ال  تقلل    ٬،وواا  بمثابة  رروواادد  للتعليیمم  في  ااألززماتتقاددةة  االمؤؤسساتت  اانن  يیكوونوواالفعاليیاتت  االسيیاسيیة  على  مستووىى  عالل  

 ددعووهه  ررؤؤساء  االددوولل  ووررؤؤساء  االمؤؤسساتت  االقائمة  وواالجهھاتت  االمانحة  االمحتملة.ووعنن  سنة  لقيیاددةة  هھھھذذهه  االعمليیة  

يیلهھ  ااالمدد  اليیززاالل  هھھھناكك  تنفيیذذ  ااألززماتت  ططووووفي  حيینن  اانن  هھھھناكك  عدددداا  منن  اااللتززااماتت  االعالميیة  لضمانن  االتعليیمم  لألططفالل  في  حاالتت  االططووااررئئ  
مووحددةة  منن  االمباددئئ  النهھاء  االتعقيیددااتت  االمررتبططهھ  وواااللتززااماتت.  وولمعالجة  ذذلكك٬،  هھھھناكك  حاجة  لمجمووعة  مبسططة  وومحددوودد  لهھذذهه  ااالتفاقاتت  

ااألززماتت  وولططووااررئئ  تنفيیذذ  االمباددئئ  االمتفقق  عليیهھا  عالميیا  للتعليیمم  في  حاالتت  ااوووولذذلكك  ددعا  االددوولل  إإلى  إإعاددةة  تأكيیدد    .بتووفيیرر  االتعليیمم  في  ااألززماتت
 ).١۱اانظظرر/يي  االملحقق  (  ااألززماتت  ططوويیلهھ  ااالمددووللتعليیمم  في  حاالتت  االططووااررئئ  وو  مباددئئ  أأووسللعززززتت  هھھھنا  باسمم  ووططوويیلهھ  ااالمدد  

  ططوويیلهھ  ووااألززماتت  االططووااررئئ  حاالتت  في  للتعليیمم  مشترركك  نامجبررباإلضافة  إإلى  ذذلكك٬،  هھھھناكك  ددعووةة  لتحدديیدد  االنططاقق  االفني  ووالحقا  إإططالقق  
هھھھذذهه  االمنصة  يیمكنن  أأنن  تتشكلل  في  عدددد  منن  االططررقق٬،  بما  في  ذذلكك  مجمووعة  منن  االخيیاررااتت  االمقددمة  في  هھھھذذهه  االووررقة.  على  االططررفف  االذذيي    .ااالمدد

تحتوويي  على  ووقدد  تنططوويي  على  إإنشاء  مؤؤسسة  جدديیددةة  سووااء  منن  خاللل  تووفيیرر  االمساعددةة  االتقنيیة  في  االقضايیا  االهھيیكليیهھ    يیتططلبب  مجهھوودد  كبيیرر
  .بما  في  ذذلكك  جززء  منن  صنددووقق  قائمم  ٬،ددال  منن  ذذلكك٬،  ووهھھھذذاا  يیمكنن  أأنن  يیكوونن  جززءاا  منن  االمباددررةة  االحاليیةب  .صنددووقق  عالمي  للموواارردد  االماليیهھ

ااإلنسانيیة  ووااإلنمائيیة  معا  منن  أأجلل  االتنسيیقق  على  االمستووىى  ووووثمة  خيیارر  أأقلل  تططلبا  قدد  يیكوونن  مباددررةة  ررسميیة  تعملل  عليیهھا  االجهھاتت  االحكووميیة  
 .االتنافسس  على  االتموويیللوواالتعاملل  مع  مووضووعع  االتززااحمم  وويیلة  ااألجلل  على  خططة  ططوو  ووتططوويیرر  ووسيیلة  لتحقيیقق  االووططني/مستووىى  االددوولل

 هھھھناكك  اارربعهھ  تووصيیاتت  :  لنتقددمم  بهھذذهه  االمقتررحاتت

    ١۱  االتووصيیة   االرروواادد  مجمووعة“  تشكيیلل:   وواالددوولل  االمانحة  االددوولل  ممثلي  ذذلكك  في  بما  ٬،عالل  مستووىى  على  االفاعلة  االجهھاتت  منن”
 ااالمدد  ططوويیلهھ  ووااألززماتت  االططووااررئئ  حاالتت  في  االتعليیمم  بشأنن  االعالمي  االعملل  لتعززيیزز  االمجمووعهھ  هھھھذذهه  تشكيیلل  وويیتمم  ٬،ااألززمة  منن  االمتضررررةة

 .ووتنفيیذذهھھھا  عليیهھا  االمتفقق  اااللتززااماتت  تأكيیدد  ووإإعاددةة  ٬،ااالمدد  ططوويیلهھ  ااألززماتتوو  االططووااررئئ  حاالتت  في  االتعليیمم  مباددئئ  تجميیع:    ٢۲  االتووصيیة

  االقضايیا  لمعالجة  تنشا  االررقابهھ  على  تعملل  ااالمدد  ططوويیلهھ  ووااألززماتت  االططووااررئئ  حاالتت  في  للتعليیمم  مشترركة  منصة  عملل:    ٣۳  االتووصيیة
 .ووبعددهھھھا  ااألززماتت  خاللل  للددعمم  سلسس  اانتقالل  ضماننوو  االتنموويیة  وواالقضايیا  ااإلنسانيیة  االهھيیكليیهھ

  إإنشاء  يیليیهھا  االخيیاررااتت  تقيیيیمم  منن  بددءاا  ٬،ااألززماتت  في  للتعليیمم  االتموويیلل  فجووةة  معالجة  ااهھھھميیهھ  إإلى  االعاجلل  ااالنتباهه  ااعططاء    :  ٤  االتووصيیة
     جدديیددةة  ططرراائققووأأ  مخصصص  صنددووقق
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٧۷ 
 

  تقدديیمم
وواالتي  ترركزز  على  تططوويیرر  االتعليیمم  ووهھھھذذهه  االووررقة  حوولل  االتعليیمم  في  حاالتت  االططووااررئئ  ووااألززماتت  ططوويیلهھ  ااالمدد  هھھھي  ووررقة  خلفيیة  لقمة  أأووسلل

مع  االترركيیزز  على    ٬،متجدددد  للتعليیمم  االعالميوو.  ووتهھددفف  االقمة  االى  حشدد  االتززاامم  سيیاسي  قوويي  ٢۲٠۰١۱٥يیووليیوو/تمووزز    ٧۷-٦االتي  عقددتت  ما  بيینن  وو
 وونووعيیة  االتعلمم.  ٬،ة  مجاالتت  هھھھي:  ااالستثمارر  في  االتعليیمم  ووتعليیمم  االفتيیاتت  وواالتعليیمم  في  حاالتت  االططووااررئئأأرربع

جززء  ال  يیتجززأأ  منن  ااررااددهه  وواانهھاء  مظظاهھھھرر  عددمم  االمساووااةة  وواالططرريیقة  ااألكثرر  فعاليیة  للحدد  منن  االفقرر  هھھھوو  حقق  أأساسي  لجميیع  االناسس.  ووهھھھوو  االتعليیمم  
عاما  منن  ااعتمادد  ااإلعالنن  االعالمي    ٢۲٥بعدد    ٬،وومع  ذذلكك  .)٢۲٠۰١۱٣۳  ٬،يیقق  االررفيیع  االمستووىىاالفرر(قددررتهھا  على  تحقيیقق  أأهھھھدداافف  حيیاتهھمم  وواالشعووبب  

  ٦٣۳ااكثرر  منن  وومليیوونن  ططفلل  خاررجج  االمددااررسس  ااالبتدداائيیة    ٥٨۸يیظظلل  أأكثرر  منن    ٬،عاما  في  أأعقابب  إإططارر  عملل  ددااكارر  ١۱٥ووحوولل  االترربيیة  للجميیع  
هھھھناكك  عدددد  يیبعثث  على  االقلقق  منن  ااألططفالل    ٬،ووعالووةة  على  ذذلكك  ).٢۲٠۰١۱٥  ٬،لإلحصاءوومعهھدد  االيیوونسكك(مليیوونن  ططفلل  خاررجج  االمررحلة  ااإلعدداادديیة  

 .)٢۲٠۰١۱٤  في  االمددااررسس  في  جميیع  أأنحاء  االعالمم  االنامي  االذذيینن  ال  يیتلقوونن  تعليیمم  ذذاا  جووددهه  (اا  تقرريیرر  االررصدد  االعالمي  لتعليیمم  للجميیع

كما  أأكدد  االمقرررر    ااالمدد.بعضض  منن  أأفظظع  ااالنتهھاكاتت  االتي  تررتبطط  في  االحقق  في  االتعليیمم  تحددثث  في  سيیاقاتت  االططووااررئئ  ووااألززماتت  ططوويیلهھ  
يیتمم  ررفضهھ  حتى  أأثناء  عمليیة  إإعاددةة  االبناء  وويیتأخرر  أأووكثيیرراا  ما  يیووقفف  ااوو  ٬،حقق  أأساسي  منن  حقووقق  ااإلنساننهھھھوو  االخاصص  للتعليیمم  "  االتعليیمم  

 ).٢۲٠۰٠۰٨۸موونيیووزز٬،  (ووااالستجابة  االمبكررةة  لحاالتت  االططووااررئئ  "  

ااألززماتت  ططوويیلهھ  ااالمدد  ووتعملل  على  ااستكشافف  ثالثة  أأسئلة  وو  تووضح  هھھھذذهه  االووررقة  ططبيیعهھ  االتحدديیاتت  االتي  تووااجهھ  االتعليیمم  في  حاالتت  االططووااررئئ
تأثيیرر  ااألززماتت  على  االتعليیمم.  ثمم  تقوومم  االووررقهھ  باستكشافف  هھھھوو  ووما    ٬،ووكمم  منن  ااالشخاصص  يیتاثرروونن  ووأأيینن  ٬،ررئيیسيیة:  كيیفف  يیتمم  تعرريیفف  االمشكلهھ

االتنسي  ووكيیفف  يیتمم  تقيیيیمم  تلكك  االخددمهھ  كيیفف  يیتمم  وو  هھھھيیكليیهھ  االمووااجهھهھ.  كمانن  اانن  هھھھذذهه  االووررقهھ  تططررحح  مووضووعاتت  متعلقهھ  بمقددمي  خددماتت  االتعليیمم
  ووأأخيیرراا   وواالتموويیلل.   االصلة   ذذااتت   وواالتكاليیفف   لهھا٬،     ٬،وواالتخططيیطط   االررئيیسيیة   االثغررااتت   االووررقة   لمعالجة  ووتحدددد   بهھا   االمووصى ااإلجررااءااتت

 .ااالشكاليیاتت  االمتعلقهھ  بالتعليیمم  في  حاالتت  االططووااررئئ

  االتحدديي .١۱
       ؟  ”  ااالمدد  ططوويیلهھ  االططووااررئئ  حاالتت  في  االتعليیمم  “  هھھھوو    ما ١۱.١۱
  ااالستجابة  في  االتعليیمم  مثلل  تعبيیررااتت  تستخددمم  أأنن  يیمكنن  وولكنن  ١۱،٬"  االططووااررئئ  حاالتت  في  االتعليیمم"  لمفهھوومم  نسبيیا  ووااسع  ووفهھمم  نططاقق  هھھھناكك

  مصططلح  ااستخدداامم  هھھھنا  نحننآآ).    ٢۲٠۰١۱٥  ٬،(االشررااكهھ  االعالميیهھ  للتعليیمم  االهھشة  االحاالتتووأأ  ٬،)٢۲٠۰١۱٥  ٬،DFID(  ااالمدد  ططوويیلهھ  ووااألززماتت  ااإلنسانيیة
  على  وواالتأكيیدد  ٬،"ااألززماتت  في  االتعليیمم"  إإلى  ااألحيیانن  بعضض  في  ااختصاررهه  تمم  ٬،”ااالمدد  ططوويیلهھ  ووااألززماتت  االططووااررئئ  حاالتت  في  االتعليیمم"

 .وواالمستمرر  االفوورريي  االتحدديي

  ااألززماتت  منن  االمتضرررريینن  لجميیع  االتعليیمم  في  االحقق  على  يیؤؤكدد  االططووااررئئ  حاالتت  في  االتعليیمم  في  االحقق  على  ٢۲٠۰١۱٠۰  االعامة  االجمعيیة  ووقرراارر
  االمانحيینن  نحثث  كما).  االتفاصيیلل  منن  لمززيیدد  ١۱  االملحقق  يي/اانظظرر(  ووااالتفاقيیاتت  ااإلعالناتت  منن  االعدديیدد  في  وورردد  كما  االحقق  مذذكرراا  ااإلنسانيیة

  ووفقق  للتعليیمم  مررفقق  كددليیلل  ررسميیا  تسجيیلهھا  يیتمم  وواالتي)  ٢۲٠۰١۱٠۰(  لاليیني  للتعليیمم  االددنيیا  االمعايیيیرر  ووتنفيیذذ  ااألززماتت  في  االتعليیمم  تموويیلل  ززيیاددةة  على
 ).٢۲٠۰١۱١۱(  ااسفيیرر  معايیيیرر

  فانن  ااألززمة  خاللل  آآمنة  أأماكنن  تووفيیرر  خاللل  فمنن.  ااألسبابب  منن  مختلفة  لمجمووعة  مهھمم  االممتددةة  ووااألززماتت  االططووااررئئ  حاالتت  في  االتعليیمم
  على  وواالمجتمعاتت  وواالشبابب  لألططفالل  االتنميیة  مفتاححهھھھوو    االذذيي  االحيیوويي٬،  ووااالجتماعي  االنفسي  االددعمم  يیووفررهھھھوو  وو  للحيیاةة  االمنقذذهھھھوو    االتعليیمم
  االسالمم  أأجلل  منن  حيیوويي  أأمررهھھھوو    االتعليیمم.  وواالصحة  االميیاهه  مثلل  أأخررىى  قططاعاتت  في  بالتددخلل  االنجاحح  االضرروورريي  منن  اانهھ  كما  االططوويیلل  االمددىى

  نفسهھا  االمتضررررةة  االمحليیة  االمجتمعاتت  قبلل  منن  عاليیة  أأوولوويیة  لهھ  كقططاعع  تحدديیددهه  تمم  ما  ووغالبا  ٬،)٢۲٠۰١۱٠۰  ٬،(اااليیني  االبلدداانن  في  ووااالستقرراارر
 ).٢۲٠۰١۱٤  ٬،لالجئيینن  االنرروويیجي  االمجلسس  االططفلل  اانقاذذ  مؤؤسسهھ(

    

                                                
تنميیة  في  مررحلة  االططفوولة  االمبكررةة  وويینصص  اااليیني  أأنن  االتعليیمم  في  حاالتت  االططووااررئئ  يیشملل  "فررصص  االتعلمم  االجيیدد  لجميیع  ااألعمارر  في  حاالتت  ااألززماتت٬،  بما  في  ذذلكك  اال  ١۱

ي  يیمكنن  أأنن  تحافظظ  ووإإنقاذذ  وواالتعليیمم  ااالبتدداائي  وواالثانوويي٬،  غيیرر  االررسمي٬،  االتقني  وواالمهھني  وواالعالي  ووتعليیمم  االكبارر...  وويیووفرر  االحمايیة  االجسدديیة  وواالنفسيیة  وواالمعررفيیة  االت
  ).٢۲٠۰١۱٠۰اااليیني٬،  “(ااألررووااحح  
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  ووضع  بددقة  االمناسبب  منن  ليیسس  اانهھ  حيینن  في.  أأخررىى  عووااملل  بيینن  منن  وومررحلتهھا  ووحجمهھا٬،  ااألززمة٬،  نووعع  حسبب  االتعليیمم  ااستجابة  تتأثرر
  االززالززلل  مثلل(  االططبيیعيیة  وواالكووااررثث  ٬،)االتمرردد  االحرربب٬،  مثلل(  االصررااعع:  ااألززماتت  منن  ووااسعة  أأنماطط  ثالثة  فهھناكك  مسبقا٬،  محدددد  تصنيیفف

  االططووااررئئ  حاالتت  مجمووعة  مع  ٬،)االبشرريیة  االمناعة  نقصص  ووفيیررووسس  ااإليیبووال٬،  مثلل(  ووااألووبئة)  االجفافف  ووحاالتت  وواالفيیضاناتت  وواالتسوونامي
  عامال  ااألحيیانن  منن  كثيیرر  في  االهھشاشة  فانن  ذذلكك٬،  على  ووعالووةة).  ٢۲٠۰١۱٥  االددوولي٬،  ااالتحادد(  االمحكيیة  ااألحددااثث  منن  مززيیج  تتضمنن  االتي

 ).٢۲٠۰١۱٥  ووبوولسوونن٬،  شيیلددزز(  ااالمدد  ططوويیلة  االمعقددةة  ااألززماتت  في  سيیما  ووال  االضعيیفة٬،  االتعليیميیة  االنظظمم  في  أأساسيیا

هھھھوو    االقسرريي  االتهھجيیرر  مستووىى  فانن  االمنصررمم٬،  االعامم  هھھھذذاا  في.  للتعليیمم  معقددةة  قضيیة  هھھھي  االحددوودد  ووعبرر  ددااخلل  االنززووحح  فانن  ذذلكك٬،  إإلى  باإلضافة
  –  قيیاسي  ررقممهھھھوو  وو  -  ٢۲٠۰١۱٤  عامم  نهھايیة  في  مناززلهھمم  عنن  االمنفى  في  شخصص  مليیوونن  ٦٠۰  قرربب  هھھھناكك  كانن  حيیثث.  مضى  ووقتت  أأيي  منن  أأعلى

  سوورريیا  في  سنووااتت  أأرربع  منذذ  االمستمررةة  االحرربب).  ٢۲٠۰١۱٥  ٬،(مفووضيیهھ  ااالممم  االمتحددهه  لالجئيینن  عاما  ٢۲٠۰  منن  ألكثرر  اامتددتت  االحاالتت  معظظمموو
  ووااألررددنن  وولبنانن  ترركيیا  منن  االمجاووررةة  االددوولل  ووفي  سوورريیا  في  االمددررسة  خاررجج  ططفلل  مليیوونن  ٦  .  ٢۲  ووهھھھناكك  االنززووحح٬،  لحرركة  ااالكبرر  االسببب  هھھھي

   ).٢۲٠۰١۱٥  ٬،جلبووطط  ؛٢۲٠۰١۱٥  ٬،(مفووضيیهھ  ااالممم  االمتحددهه  لالجئيینن  وومصرر  وواالعررااقق

  االتعليیمم  جووددةةوو  ووعددلل  لشمووليیة  ررؤؤيیة  يیحدددداانن  إإنتشوونن٬،  إإعالنن  مع  جنبب  إإلى  جنبا  ٬،االمستدداامهھ  االتنميیهھ  ااهھھھدداافف  حسبب  االمقتررحح  االتعليیمم  هھھھددفف
  للتعليیمم  ااالستجابة  اانن  حيینن  في.  وواالثانوويي  ااالبتدداائي  االتعليیمموو  ااالبتدداائي٬،  قبلل  ما  مررحلة  في  االتعليیمم  على  للحصوولل  االتززااماتت  وويیجعلل.  للجميیع

  يینبغي  اانهھ  يیفتررضض  تحليیلنا  فانن  ااالبتدداائي٬،  االتعليیمم  على  ررئيیسي  بشكلل  ترركزز  ما  غالبا  ااالمدد  ططوويیلة  ووااألززماتت  االططووااررئئ  حاالتت  في
 .٢۲االثانوويي  وواالتعليیمم  ووااالبتدداائي  ااالبتدداائي  قبلل  ما  االتعليیمم  لتغططيیة  ااألددنى  االحدد  على  ااالستجابة

  في  هھھھامة  االتعليیميیة  ااالحتيیاجاتت  فانن.  ٣۳ااألمامم  إإلى  االقططاعع  تحرريیكك  منن  يیتجززأأ  ال  جززءهھھھوو    االتحدديي  لهھذذاا  االمعقددوو  االووااسع  االنططاقق  بانن  إإددررااكا
  ااالحتيیاجاتت  لتلبيیة  يیكفي  بما  مررنة  مووااررددهه  تكوونن  أأنن  يیجبب  االنظظامم  أأنن  يیعني  ووهھھھذذاا  -  لألززمة  االززمني  ووااإلططارر  نططاقق  على  -  مختلفة  أأبعادد

 .ااالمدد  ططوويیلة  ووااألززماتت  االططووااررئئ  حاالتت  مختلفف  عبرر  االمتغيیررةة

 ووأأيینن؟  االمتضرررريینن  ااألططفالل  عدددد  كمم ٢۲.١۱
  في  االمددررجة  االبلدداانن  تحليیلل  على  باالعتمادد  ااالمدد٬،  االططوويیلة  ووااألززماتت  بالططووااررئئ  حاليیا  تتاثرر  االددوولي  االمجتمع  ااهھھھتمامم  تاخذذ  ددوولة  ٣۳٥  هھھھناكك

  سنوويي٬،  أأساسس  على  يیتغيیرر  االمتضرررريینن  عدددد  فانن  دديیناميیكيیة٬،  هھھھي  ااألززماتت  أأنن  حيینن  ووفي.  ٢۲٠۰١۱٥٤  لعامم  ااألططفالل  لنددااءااتتوو  االيیوونيیسيیفف
 :أأنن  تظظهھرر  االبيیاناتت  أأحددثث  ووتحليیلل

x ااالمدد  ططوويیلة  ووااألززماتت  االططووااررئئ  حاالتت  منن  مباشرر  بشكلل  يیتأثرروونن  ١۱٥-٣۳  بيینن  أأعماررهھھھمم  تتررااووحح  ططفلل  مليیوونن  ٦٥ووبنح  يیقددرر  ما  
  االتعليیمم  نووعيیهھ  سووءوو  االتعليیمم٬،  عنن  ووااالنقططاعع  وواالتشرريیدد٬،  وواالتعليیمم٬،  لالضططرراابب  عررضة  يیكوونوواا  ووبالتالي  االعالمم٬،  أأنحاء  جميیع  في
 .٥٦االحمايیة  أأشكالل  منن  ووغيیررهھھھا  ووااالجتماعيیة  االنفسيیة  االمخاووفف  جانبب  االى

x االررغمم  على  ٧۷،٬باألززمة  االمتأثررةة  االبلدداانن  في  االمددررسة  خاررجج  وواالثانوويیة  ااالبتدداائيیة  االددررااسة  سنن  في  ططفلل  مليیوونن  ٣۳٧۷  منن  يیقارربب  ما  
 ).٢۲-٢۲  االشكلل  اانظظرر(  ااألووسع  االنظظامم  هھھھشاشة  مقابلل  باألززمة  مباشرر  بشكلل  االعدددد  هھھھذذاا  تأثرر  مددىى  االووااضح  غيیرر  منن  أأنهھ  منن

    

                                                
يیاغة  االمفاهھھھيیمم  بهھذذهه  االططرريیقهھ  يیكوونن  ضيیقق  نسبيیا  ووااقلل  منن  ااالستجابة  االمططلووبة٬،  وونحنن  لمم  تستكشفف  أأررقامم  في  حيینن  نذذهھھھبب  أأبعدد  منن  االتعليیمم  ااالبتدداائي٬،  وولكنن  حتى  ص    ٢۲

االلحاقق  بالرركبب  أأوواالتعلمم  أأووتكاليیفف  ألعدداادد  ووتكاليیفف  االمررحلة  االثانوويیة  وواالتقنيیة  أأوواالمهھنيیة٬،  وواالتعليیمم  االعالي  أأوواالتعليیمم  غيیرر  االنظظامي٬،  أأووتحدديیدداا  لبرراامج  خاصة  مثلل  
  االسرريیع.

قضايیا  على  ذذلكك  فانن  تحيیدددد  هھھھذذهه  االمسألة  يیتعتمدد  جززئيیا  على  ووجهھة  نظظرر  ووأأوولوويیاتت  مختلفف  االجهھاتت  االفاعلة.  وواالحقيیقة  هھھھي  أأنن  هھھھناكك  مصفووفة  معقددةة  منن  االووعالووةة    ٣۳
  ملهھ.تبحثث  عبرر  مررااحلل  ووعناصرر  أأخررىى٬،  وونططاقق  ضمنهھ  تعملل  االمنظظماتت  االفرردديیة  هھھھوو  دداائما  تقرريیبا  أأضيیقق  منن  نططاقق  ااالحتيیاجاتت  في  جميیع  أأنحاء  االقططاعع  بأك

٬،  أأجرريي  نظظررةة  فاحصة  ٢۲٠۰١۱٥ UNICEF HACتمم  ااستعررااضض  عدددد  منن  االقوواائمم  بالتفصيیلل  حاالتت  االططووااررئئ  ووااألززماتت  ططوويیلة  ااالمدد.  باإلضافة  إإلى  االيیوونيیسيیفف    ٤
ااإلنسانيیة.  كلل  منن  هھھھذذهه  لهھا  للمتضرررريینن  منن  االنززااعع٬،  ووأأحددثث  قائمة  للنددااءااتت  مكتبب  تنسيیقق  االشؤؤوونن    ٢۲٠۰١۱٥على  قائمة  منن  تقرريیرر  االررصدد  االعالمي  حوولل  االتعليیمم  للجميیع  

باإلضافة  إإلى  نيیبالل  بسببب  االززلززاالل  وواالمناشددهه  االمررتبططهھ  بهھ  الحقا  أأعططتت    ٣۳٤بلدداا  (  ٣۳٥منططقهھا  االخاصص  ووخصاءصهھا  االخاصة  بهھمم.  تقرريیرر  االيیوونيیسيیفف  حوولل  االل  
إلضافة  إإلى  االبعضض  ااآلخرر٬،  ووهھھھناكك  بيیاناتت  تووضح  أأفضلل  تحليیلل  كما  يیشملل  أأنووااعع  مختلفة  منن  ااألززماتت٬،  ووتضمم  جميیع  االبلدداانن  مع  نددااءااتت  االمشترركة  بيینن  االووكاالتت  با

لهھ  بهھذذهه  االقائمهھ  نسبة  االسكانن  االمتضرررريینن.  إإنن  بعضض  االبلدداانن  يیجبب  ااخذذهھھھا  بعيینن  ااالعتبارر"في  ااألززماتت  "  (مثلل  بنغالددشش  ووليیبيیا  وواالباكستانن)  ووهھھھي  بلدداانن  غيیرر  مشموو
  وواالتي  منن  شانهھا  اانن  تجعلل  ااالررقامم  االعالميیهھ  ااقلل  منن  االووااقع.

  عاما  في  هھھھذذهه  االبلدداانن  االمتضررررةة.  ١۱٨۸-١۱٦مليیوونن  منن  االشبابب  وواالشاباتت  االذذيینن  تتررااووحح  أأعماررهھھھمم  بيینن  ١۱٥هھھھناكك  ما  يیقرربب    ٥
  مليیوونن.  ٤٠۰٣۳وويیعيیشوونن  في  هھھھذذهه  االبلدداانن  هھھھوو    ١۱٥-٣۳االعدددد  ااإلجمالي  لألططفالل  االذذيینن  ااعماررهھھھمم  بيینن  ٦
خاررجج  االمددررسة.  لحسابب  هھھھذذاا٬،  في  جميیع  أأنحاء  االبالدد  فانن  أأعدداادد    ممنن  هھھھمم  في  ااالعدداادديیة  وواالذذيینن  هھھھمم  ١۱٥مليیوونن  منن  ااالططفالل  في  االمررحلة  ااالبتدداائيیة  وو  ٢۲٢۲ووهھھھذذاا  يیشملل    ٧۷

جمهھوورريیة  االكوونغوواالدديیمقررااططيیة  ووإإثيیووبيیا    -ااالططفالل  خاررجج  االمددااررسس  وواارردد  منن  بنكك  االمعلووماتت  االعالمي  (االمصددرر  معهھدد  االيیوونسكوولإلحصاء).  ووذذلكك  لثالثة  بلدداانن  
عنددما  كانتت  بيیاناتت  عنن  عدددد  ااألططفالل  غيیرر  االملتحقيینن  بالمددااررسس  غيیرر  متووفررةة٬،  وويیقددرر  هھھھذذاا    أأددررجتت  االمناططقق  االمتضررررةة  منن  ااألززمة  فقطط  بددال  منن  االكلل.  -وونيیجيیرريیا  

  االررقمم  منن  خاللل  تططبيیقق  متووسطط  االنسبة  االمئوويیة  منن  ااألططفالل  غيیرر  االملتحقيینن  بالمددااررسس  في  أأززمة  االددوولل  االمتضررررةة  إإلى  االسكانن  في  سنن  االمددررسة.
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x االبلدداانن  هھھھذذهه  في  ١۱٥-٣۳  بيینن  أأعماررهھھھمم  تتررااووحح  االذذيینن  ددااخليیا  وواالمشرردديینن  االالجئيینن  ااألططفالل  ااألقلل  على  مليیوونن  ١۱٤  هھھھناكك  
  االمررحلة  في  االمعنيیيینن؛  االسكانن  مجمووعع  منن  فانن  ووااألوونرروواا  االالجئيینن  لشؤؤوونن  االمتحددهه  ااالممم  ااستنادداالمفووضيیهھ  االمتضررررةة٬،
 .٨۸)بب٢۲٠۰١۱٥  االيیوونسكوو٬،(  االثانوويي  االتعليیمم  مستووىى  في  ٤  منن  ١۱  ووفقطط  االمددررسة٬،  إإلى  يیذذهھھھبوونن  ٢۲  منن  ١۱  فقطط  ااالبتدداائيیة

  
 )بالماليیيینن(  ١۱٥-٣۳بيینن  أأعماررهھھھمم  تتررااووحح  االذذيینن  باألززماتت  االمتأثررةة  االبلدداانن  ٣۳٥  في  االمتضرررريینن  ااألططفالل  عدددد  تقدديیرر  –  ١۱  االجددوولل

 ااالددنى  االثانوويي ااالبتدداائي ااالبتدداائي  قبلل  ما 

 ١۱١۱٠۰ ٢۲٩۹٣۳ ٧۷٣۳ لالططفالل  االكلي  االعدددد

 ١۱٥  ٤٠۰ ١۱٠۰ باالززماتت  االمتآثرريینن  ااالططفالل

 ١۱٥ ٢۲٢۲ - االمددررسهھ  خاررجج  ااالططفالل

 ٣۳ ٨۸ ٢۲ االمشرردديیننوو  االلالجئيینن
         )  ٢۲٠۰١۱٥  ٬،ليینكسبرريیددجج  (      :  االمصددرر

  حاالتت  تشكلل  حيیثث.  االووحيیدد  االتهھدديیدد  ليیسس  وولكنن  االسيیاقق٬،  هھھھذذهه  منن  كاملل  نصفف  يیشكلل  كما  االتعليیمم  على  للمساوومة  خططيیرر  شاننهھھھوو    االصررااعع
.  ٩۹االعامهھ  االصحة  ططووااررئئ  منن  هھھھمم  وواالبقيیة  ٬،االخمسس  تشكلل  االططبيیعيیة  االكووااررثث  اانن  حيینن  في  االرربع٬،  فقطط  متعددددةة  أأسبابب  ذذااتت  االمعقددةة  االططووااررئئ

  االددخلل  ذذااتت  االددوولل  تحتت  عنن  تصنفف  ددوولة  ٢۲٠۰  هھھھناكك  حيیثث  ووااالقتصادديیة٬،  ااالجتماعيیة  االسيیاقاتت  منن  مجمووعة  عبرر  ااألززماتت  تحددثث  أأيیضا٬،
  أأكبرر  ثاني  مع  أأفرريیقيیا٬،  في  هھھھي  ااألززماتت  بهھذذهه  تمرر  االتي  االبلدداانن  نصفف  تقرريیبا  حاليیا.  االمتووسطط  االددخلل  ذذااتت  هھھھي  االمتبقيیة  ١۱٥وو  االمنخفضض٬،

  لدديیهھا  -  ووسوورريیا  االدديیمقررااططيیة  ووكوورريیا  ووااليیمنن  ووغيینيیا  نيیجيیرريیا  -  ددوولل  خمسس.  ١۱٠۰آآسيیا  تليیهھا  أأفرريیقيیا  ووشمالل  ااألووسطط  االشررقق  منططقة  في  تجمع
 ).أأددناهه  ١۱-١۱  االشكلل(  متضرررريینن  االمددررسة  سنن  في  ططفلل  ماليیيینن  ٤  منن  أأكثرر

 )بالماليیيینن(  االددوولة  حسبب  االمتضرررريینن٬،  ااألططفالل  منن  مليیوونن  ٦٥-١۱-١۱  االشكلل

 

          )  ٢۲٠۰١۱٥  ٬،ليینكسبرريیددجج  (      :  االمصددرر

    

                                                
ماليیيینن  االذذيینن  تتررااووحح    ٨۸وو  ١۱١۱-٥مليیوونن  ططفلل  تتررااووحح  أأعماررهھھھمم  بيینن    ١۱٢۲ا  في  هھھھذذهه  االووررقة٬،  كانن  هھھھناكك  بلدد  االمتضررررةة  تمم  تحليیلهھ  ٣۳٥على  االصعيیدد  االعالمي٬،فانن  االل    ٨۸

  ).٢۲٠۰١۱٥(مفووضيیهھ  ااالممم  االمتحددهه  لشؤؤوونن  االالجئيینن٬،    ٢۲٠۰١۱٤في  نهھايیة  عامم    ١۱٧۷-١۱٢۲أأعماررهھھھمم  بيینن
٪  أأخررىى  ٢۲٣۳حاالتت  االططووااررئئ  االصحيیة  االعامة٬،  وو٪  منن  ٩۹٪  هھھھي  كاررثة  ططبيیعيیة٬،  وو١۱٧۷٪  منن  هھھھذذهه  ااألززماتت  تعوودد  االى  ااسبابب  صررااعاتت  إإنسانيیة٬،  وو٥٠۰هھھھناكك  فقطط    ٩۹

  تشهھدد  حاالتت  االططووااررئئ  االمعقددةة  ذذااتت  أأسبابب  متعددددةة.
٪  في  آآسيیا٬،  ١۱٢۲٪  في  االشررقق  ااألووسطط  ووشمالل  أأفرريیقيیا٬،  وو١۱٩۹٪  منن  عدددد  االسكانن  ممنن  هھھھمم  متضرررريینن  في  سنن  االمددررسة  في  أأفرريیقيیا٬،  وو٦٥أأيیضا٬،  أأيي  ما  مجمووعهھ    ١۱٠۰
  ٪  ووسطط  ووشررقق  أأووررووبا.١۱يیبي٬،  وو٪  في  أأمرريیكا  االالتيینيیة  وومنططقة  االبحرر  االكارر٣۳وو
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Figure 1 2 – Children affected vs. those 

out of school in crisis-affected countries  

  

  االمددااررسس  أأعمارر  في  هھھھمم  ممنن  ااالططفالل  منن  مليیوونن  ٥٥  أأنن  إإلى  االتقدديیررااتت  تشيیرر  حيینن  في
  ٬،)ااالبتدداائي  قبلل  ما  سنن  في  مليیوونن  ١۱٠۰  منن  أأقلل(  باألززماتت  متأثرريینن  ووااإلعدداادديیة  ااالبتدداائيیة

(ااالططفالل    االمددااررسس  أأططفالل  منن  هھھھمم  هھھھؤؤالء  منن  كمم  ووااضح  غيیرر  فأنهھ  االبيیاناتت  ضعفف  بسببب
  جميیع  في  االمددررسة  خاررجج  منن  هھھھؤؤالء  منن  مليیوونن  ٣۳٧۷  ووهھھھناككاالمتسرربيینن  منن  االمددااررسس).  

  باألززماتت  االمتأثررةة  االبلدداانن  في  يیعيیشوونن  االعالمم  أأنحاء   تتددااخلل  كمم  االووااضح  غيیرر  وومنن.
  منن  االمتضرررريینن  بيینن  منن  ووهھھھمم  عامم١۱٥-٥  بيینن  أأعماررهھھھمم  تتررااووحح  االذذيینن  مليیوونن  ٥٥  ووهھھھناكك

  اافتررااضض  للشخصص  وويیمكنن  نفسهھا٬،  االبلدداانن  هھھھذذهه  في  االمددررسة  خاررجج  مليیوونن  ٣۳٧۷وو  ااألززماتت
 ).١۱-٢۲  االشكلل  اانظظرر(  ذذلكك
  

 
 ااألززماتت  منن  االمتضرررريینن  حووللمؤؤسسهھ  ااالططفالل  االمتسرربيینن  منن  االمددااررسس    تقدديیررااتت  مقاررنة  -١۱  مرربع

  هھھھذذهه.  االمددااررسس  ااررقامم  خاللل  منن  تمم  االتعليیمم  على  ااالمدد  ططوويیلة  ووااألززماتت  االططووااررئئ  حاالتت  ألثرر  االعالمي  االصعيیدد  على  االتقدديیرر  ططرريیقة
  تحليیلل  في  ووجدد  ووقدد.  االمددررسة  في  االمووجووددةة  تلكك  منن  أأهھھھميیة  أأكثرروو  كافي  أأثرر  لهھا  يیكوونن  قدد  وواالذذيي  لألززماتت٬،  االكاملل  ااألثرر  تظظهھرر  ال  ااألررقامم

  االمررحلة  ااعمارر  منن  منن  مليیوونن  ١۱٥وو  االذذيینن  ااألساسي  االتعليیمم  مررحلة  فيططفلل    مليیوونن  ٢۲٢۲  هھھھناكك  باألززمة  االمتأثررةة  االبلدداانن  في  أأنهھ  االمقالة  هھھھذذهه
  هھھھذذهه  عبرر  االمددااررسس  خاررجج  هھھھمم  ممنن  ااالططفالل  نسبة  منن٪  ٣۳٠۰  مجمووعهھ  ما  أأيي  ٬،االمددااررسس  منن  االمتسرربيینن  ااالططفالل  مؤؤسسهھ  حسبب  ااالعدداادديیة

  بما  ااألخررىى٬،  االصررااعاتت  على  ترركزز  االتي  االتقدديیررااتت  مع  بالمقاررنة  هھھھذذاا).  ااعدداادديي٪  ٢۲٣۳  بنسبة  أأقلل  أأيي  اابتدداائي٬،٪  ٣۳٨۸(  االعمرريیة  االفئاتت
  االبلدداانن  في  ااالبتدداائيیة  االمررحلة  بيینن  أأعماررهھھھمم  تتررااووحح  االذذيینن  مليیوونن  ٢۲١۱  منن  اانهھ  ووضح  للجميیع  للتعليیمم  االعالمي  االررصدد  تقرريیرر  تقدديیرر  ذذلكك  في

  ااالططفالل  االمتسرربيینن  منن  االمددااررسس  حسبب  ٢۲٠۰١۱٢۲  عامم  في  بالصررااعاتت  االمتأثررةة   االكلي  االمجمووعع  منن٪  ٣۳٦  يیمثلل  ماهھھھوو  وو  ٬،مؤؤسسهھ
  تتررااووحح  ممننحسبب  مؤؤسسهھ  ااالططفالل  االمتسرربيینن  منن  االمددااررسس    مليیوونن  ١۱٤  أأنن  وونايیلوورر  جوونزز  قبلل  منن  أأضيیقق  ووتقدديیرر)  ٢۲٠۰١۱٥  االيیوونسكوو٬،(

  ).٢۲٠۰١۱٤  وونايیلوورر٬،  جوونزز(  ٢۲٠۰١۱٢۲  عامم  في  االنززااعاتت  منن  االمتضررررةة  االمناططقق  في  يیعيیشوونن  ١۱٤-٧۷  بيینن  أأعماررهھھھمم
  

  اانهھا  االمحتملل  منن  ااررقامنا٬،  ذذلكك  في  بما  ااألررقامم٬،  هھھھذذهه  كلل.  ووتووقيیتهھا  االبيیاناتت  ووتووثيیقق  االمتضرررريینن  أأعدداادد  تجميیع  في  ررئيیسي  تحدديي  هھھھناكك
  إإددااررةة  معلووماتت  نظظمم.  االتعليیمم  جووددةة  عنن  االنظظرر  بغضض  ووذذلكك  ااإلنجازز٬،ووأأ  االحضوورر  منن  بددال  االتسجيیلل  بيیاناتت  على  تعتمدد  ألنهھا  تقدديیررااتت
  إإددااررةة  نظظمم  حيینن  في  ووااسع٬،  نططاقق  على  االططووااررئئ  حاالتت  في  االمساوومة  وويیمكنهھمم  ااإلنسانيیة  للحاالتت  ااالستجابة  بططيیئة  هھھھي)  EMIS(  االتعليیمم

 .ااكتمالهھا  ووعددمم  االموواارردد  نقصص  منن  تعاني  أأنن  إإلى  تميیلل  ااإلنسانيیة  االمعلووماتت

 االتعليیمم؟  على  ااألززماتت  تأثيیررهھھھوو    ما ٣۳.١۱
  االبنيیة  تددميیرر  منن  ٬،ااألززماتت  تقوومم  اانن  يیمكنن  حيیثث  االمنظظوومة  نططاقق  تظظهھررعلى  االمجتمعهھوواا  االفرردديیهھ  ااالثارر  منن  كاررثيیة  مجمووعة  هھھھناكك

 .االحمايیة  مخاووفف  ززيیاددةة  إإلى  االنظظمم٬،  ااضططرراابب  إإلى  االتحتيیة٬،

 ااألخيیررةة  ااالمدد  ططوويیلة  ووااألززماتت  االططووااررئئ  حاالتت  تأثيیرر  -  ٢۲  مرربع

x وونتيیجة.  شدديیددةة  ااررتدداادديیة  هھھھززةة  تلتهھا  رريیخترر  مقيیاسس  حسبب  ددررجة  ٨۸  .  ٧۷  شددتهھ  ززلززاالل  ضرربب  ٢۲٠۰١۱٥  نيیسانن/أأبرريیلل  ٢۲٥  بتارريیخ  نيیبالل  في  
  أأكثرر  على  االتعليیمم  تعططيیلل  االى  ااددىى  ووهھھھذذاا  ددررااسي٬،  صفف  ١۱٧۷،٬٠۰٠۰٠۰  ووتلفف  االددررااسيیة  االصفووفف  منن  ٣۳٦،٬٠۰٠۰٠۰  منن  أأكثرر  ددمارر  تمم  لذذلكك
   ).٢۲٠۰١۱٥  االيیوونيیسيیفف٬،(  ططفلل  مليیوونن  ١۱  منن

x ااألططفالل  منن  ٨۸٥،٬٠۰٠۰٠۰٠۰  أأثررعلى  ووهھھھذذهه.  ووليیبيیرريیا  ووسيیررااليیوونن  غيینيیا  في  االتعليیمم  أأنظظمة  على  فسادداا  إإيیبووال  عاثتت  ٢۲٠۰١۱٤/١۱٥  في  
.  أأشهھرر  ٧۷  منن  ألكثرر  مغلقة  بقيیتت  االثالثث  االددوولل  في  االمددااررسس.  ٥  سنن  تحتت  ااالططفالل  منن  مليیوونن  ٥  .  ٢۲  ووعلى  ٢۲٠۰،٬  سنن  تحتت  وواالشبابب

  -  ووليیبيیرريیا  ٬،٪٧۷٤  -  ووسيیررااليیوونن  ٬،٪٥٨۸  -  غيینيیا(  ااألززمة  قبلل  هھھھذذهه  حددووثث  منن  منخفضة  ااالبتدداائيیة  بالمددااررسس  اااللتحاقق  نسبة  ووكانن
   ).آآ٢۲٠۰١۱٥  اااايیني٬،٪)  (٣۳٤

x فقطط  يیشكلل  مسبقا  فيیهھ  االحضوورر  نسبة  كانن  االذذيي  االتعليیمم  لنظظامم  هھھھائلل  ااضططرراابب  في  تسببب  قدد  االدداائرر  االصررااعع  فانن  االسوودداانن  جنووبب  ووفي  
  ااالحتاللل  منن  ٩۹٥  االى  تعوودد  باسبابب  متضررررةة  االمنططقة  في  االمددااررسس  منن  ١۱١۱٨۸٨۸  عنن  يیقلل  ال  ما  ووهھھھناكك.  وواالمررااهھھھقيینن  لألططفالل٪  ٤٣۳
  االقووااتت  في  تجنيیددهھھھمم  تمم  قدد  ططفلل  ٩۹،٬٠۰٠۰٠۰  منن  أأكثرر  هھھھناكك  ٢۲٠۰١۱٣۳  ااوولل  كانوونن/دديیسمبرر  منذذ.  االناززحيیننووأأ  االعسكرريیة  االقووااتت  قبلل  منن

  ).بب٢۲٠۰١۱٥  اااليیني٬،(  االمسلحة
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  سنن  ووفي  االنموو٬،  ووتأخرر  االصحيیة  للمشاكلل  عررضة  االصغارر  فاألططفالل  ٬،االعمرريیة  االفئاتت  حسبب  مختلفهھ  باشكالل  باالززماتت  ااألططفالل  يیتأثرر
  في  ااالستغالللووأأ  االمسلحة٬،  االجماعاتتوواا  االقووااتت  في  للتجنيیدد  وواايیضا  وواالحملل٬،  االمبكرر  االززووااجج  لخططرر  معررضيینن  وواالمررااهھھھقيینن  االمددررسة
  قبلل  لما  ااالهھھھتمامم  منن  االقليیلل  مع  ااالبتدداائي٬،  االتعليیمم  على  ررئيیسي  بشكلل  ترركزز  ااإلنسانيیة  االحاالتت  في  للتعليیمم  ااالستجابة  ووالتززاالل.  االعملل

 .االجامعيووأأ  ااالعدداادديي  االتعليیمم  في  تلككووأأ  ااالبتدداائي

  وونايیلوورر٬،  جوونزز(  االفتيیاتت  وواانن.  االططووااررئئ  حاالتت  في  أأكبرر  بشكلل  االتعليیمم  مشكلة  منن  يیعانوونن  ما  غالبا  تقرريیبا  االمهھمشةووأأ  االضعيیفة  االفئاتت
  االخمسة  االمقاططعاتت  منن  أأرربع  ووفي.  االخصووصص  ووجهھ  على  االمتضرررروونن  هھھھمم)  ٢۲٠۰١۱٠۰  لإلحصاء٬،ووااليیوونسكك  معهھدد(  وواالفقررااء)  ٢۲٠۰١۱٤
  جمهھوورريیة  -  ااألززمة  منن  االمتضررررةة  ددوولة  ٣۳٥  متضمنة  قائمة  في  ووذذلكك  االتعليیمم  مجالل  في  االجنسيینن  بيینن  كبيیررةة  لفجووااتت  ووجوودد  هھھھناكك  االمحددددةة
  ذذوويي  ااألططفالل  منن  ٪٩۹٠۰  منن  أأكثرر  فإنن  ذذلكك٬،  على  ووعالووةة).  ٢۲٠۰١۱٥  وويینثررووبب٬،وو  كيینغ(  االسوودداانن  ووجنووبب  االيیمنن٬،  تشادد٬،  االووسططى٬،  أأفرريیقيیا
 ).٢۲٠۰٠۰٧۷  االيیوونسكوو٬،(  ااألززماتت  في  يیتفاقمم  هھھھذذاا  يیفتررضض  أأنن  للمررء  وويیمكنن  االمددررسة٬،  إإلى  يیذذهھھھبوونن  ال  االناميیة  االبلدداانن  في  ااالعاقهھ

.  االصررااعع  منن  االمتضررررةة  االمناططقق  في  قلقق  مصددرر  أأيیضا  هھھھي  للتعليیمم  ااالأأووسع  االحمايیة  نططاقق  ووعلى  االتعليیمم  قضايیا  على  االمباشررةة  االهھجماتت
  ٢۲٠۰١۱٢۲وو  ٢۲٠۰٠۰٩۹  بيینن  ما  أأنن  على  االضووء  يیسلطط  هھھھجوومم  منن  االتعليیمم  لحمايیة  االعالمي  ااالئتالفف  قبلل  منن  ٢۲٠۰١۱٤  هھھھجوومم  تحتت  االتعليیمم  تقرريیرر
  ٬،سوورريیا  االصوومالل٬،  االسوودداانن٬،  كوولوومبيیا٬،  -  خمسة  تأثرراا  ااألكثرر  منن  وواالخررووجج  بلدداا٬،  ٧۷٠۰  منن  أأكثرر  في  االتعليیمم  على  هھھھجماتت  هھھھناكك  كانتت

 ).٢۲٠۰١۱٤  ٬،(ااالتالفف  االعالمي  لحمايیهھ  االتعليیمم  االمددررسة  خاررجج  ططفلل  مليیوونن  منن  أأكثرر  لدديیهھمم  ٣۳  عنن  يیقلل  ال  أأفغانستانن

 :للتعليیمم  االهھيیكليیهھ  ااالستجابة ٢۲
 ااألززماتت؟  في  للتعليیمم  باالستجابة  يیقوومم  االذذيي  منن ١۱.٢۲

  حاالتت  في  االتعليیمم  في  االحقق"  حوولل  االمتحددةة  لألممم  االعامة  االجمعيیة  قبلل  منن  أأكددتت  كما  االووططنيیة٬،  للحكووماتت  تكوونن  للتعليیمم  االعامة  االمسؤؤووليیة
  االمحتملة٬،  ااألززماتت  مع  االتكيیفف  على  قاددررةة  تعليیمم  نظظمم  إإعدداادد  ضمانن  في  االررئيیسيیة  االفاعلة  االجهھاتت  هھھھي  االددوولل).  ٢۲٠۰١۱٠۰"  (االططووااررئئ
  االمساءلة  مع  ووااسع٬،  نططاقق  على  يیختلفف  االمماررسة  في  االمهھامم  هھھھذذهه  أأددااء  على  االحكووماتت  قددررهه  مددىى  فإنن  ذذلكك٬،  وومع.  ااالستجابة  ووتنسيیقق
  على  لالستجابة  االكافيیة  االقددررهه  لدديیهھمم  شرركاء  ووجوودد  عددمم  اانن  ااالحتيیاجاتت  تلبيیة  ااجلل  منن  االمددني  وواالمجتمع  االددووليیة  االهھيیئاتت  قبلل  منن  االمتباددلة
  ااألززماتت  سيیاقق  في  تحدديیا  يیشكلل  يیززاالل  ال  االمستوويیاتت  جميیع

 االووططنيیة  االحكووماتت
  ططبيیعيیة  كووااررثث  اايیة  ووال  صررااعع  اليیووجدد  االخطططط  هھھھذذهه  لدديیهھا  االتي  االددوولل  منن  ٪٦٧۷  في  أأنن  ووجدد  حاليیة  ووططنيیة  تعليیمة  خططة  ٧۷٥  على  تحليیلل  في
  االبلدداانن  بعضض  ااحررززتت  ووقدد).  ٣۳٨۸-٣۳٧۷:  ٢۲٠۰١۱٣۳  ووماتسوويي٬،  يینثررووبب(  لهھا  ووااالستجابة  ااإلعدداادد  ااجلل  منن  تفصيیليیة  لخطططط  يیفتقرر  منهھا  االكثيیرروو

  ٬،GADRRRESوو  UNISDR(  االسالمة  لمددررسة  االشاملل  ااإلططارر  على  ددوولة  ٢۲٦  ووووقعتت  إإثيیووبيیا٬،  مثلل  االتخططيیطط  حيیثث  منن  كبيیرراا  تقددما
  إإددااررةة  ووكاالتت  في  سووااء  االتعليیمم٬،  مشكلة  معالجة  ااجلل  منن  االططووااررئئ  ووحددااتت  أأيیضا  ووباكستانن  االفلبيینن  مثلل  ددوولل  ووضعتت  ووقدد).  ٢۲٠۰١۱٤

 .لألززماتت  وواالددووليیة  االووططنيیة  لالستجابة  أأفضلل  تنسيیقق  أأجلل  منن  بهھمم٬،  االخاصة  وواالتعليیمم  االترربيیة  ووززااررةةووأأ  االكووااررثث

  ووررعايیة  حمايیة  مسؤؤووليیة  عليیهھا  تقع  االمووقعة  االووططنيیة  االحكووماتت  فانن  االالجئيینن٬،  بووضع  االمتعلقة  ١۱٩۹٥١۱  لعامم  االمتحددةة  ااألممم  ااتفاقيیة  بمووجبب
  االعليیا  االمفووضيیة  مع  االتعاوونن  ووووااجبب  االتعليیمم٬،  في  االحقق  أأيیضا  يیتضمنن  وواالذذيي  أأررااضيیهھا٬،  على  االمتووااجدديینن  االجنسيیة  ووعدديیمي  االالجئيینن
  ررسميیا  تسمح  االمفووضيیة  لددىى  ااألوولوويیة  ذذااتت  ددوولة  ٢۲٥  منن)  ٪٦٤(  ١۱٦  فقطط  مع  وولكنن٬،  ٬،للتعليیمم  االررسوومم  هھھھذذهه  ااستيیفاء  مددىى  وويیختلفف  لالجئيینن
  على  قيیوودد  ووضع  ااآلخرر  وواالبعضض  ووااالعدداادديي٬،  ااالبتدداائي  االمستووىى  على  االووططنيیة  االتعليیمم  نظظمم  إإلى  االكاملل  االووصوولل  االمتعلميینن  لالجئيینن
 .االووصوولل  اامكانيیة

 االمددني  وواالمجتمع  االددووليیة  االهھيیئاتت
  االخبررةة  منن  إإضافيیة  موواارردد  تووفيیرر  خاللل  منن  ووذذلكك  ااألززماتت  في  االتعليیمم  ددعمم  ااجلل  منن  ااألططرراافف  االمتعددددةة  االووكاالتت  منن  مجمووعة  هھھھناكك

هھھھوو  وو  خاصص٬،  بشكلل  هھھھاما  ددوورراا  يیلعبب)  االيیوونيیسيیفف(  للططفوولة  االمتحددةة  ااألممم  صنددووقق.  االددوولة  تقووددهھھھا  االتي  االجهھوودد  ززيیاددةة  على  وواالقددررةة
  االددوولي٬،  وواالبنكك  ٬،)االيیوونسكوو(  وواالثقافة  وواالعلوومم  للترربيیة  االمتحددةة  ااألممم  تقوومم.  عامم  كلل  في  ططووااررئئ  حالة  ٢۲٠۰٠۰  إإلى  يیصلل  ما  إإلى  يیستجيیبب
  لحمايیة  االددووليیة  االجهھوودد  تقوودد  االالجئيینن  بشؤؤوونن  االمعنيیة  االمتحددةة  لألممم  االعليیا  االمفووضيیة  .مهھمة  بمساهھھھماتت  تقوومم  أأيیضا  ااألووررووبي  ووااالتحادد
  لتشغيیلل  االمتحددةة  ااألممم  ووكالة.  االالجئيینن  قبلل  منن  اافضلل  ااستجابة  وويیحققق  االتعليیمم٬،  في  االحقق  ذذلكك  في  بما  للالجئيینن٬،  اافضلل  حيیاةةوو  حقووقق

  ووكلل.  ووأأحفاددهھھھمم  ١۱٩۹٤٨۸  ااإلسرراائيیلي  االعرربي  االصررااعع  شررددهھھھمم  االذذيینن  للفلسططيینيیيینن  مماثلة  ووصايیة  لهھا  ٬،)ااألوونرروواا(  االفلسططيینيیيینن  االالجئيینن
 .االمسألة  لهھذذهه  ووااالستيیعابب  االترركيیزز  قددررتهھا  تختلفف  االجهھاتت  هھھھذذهه
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١۱٢۲ 
 

  أأنن  ااألخيیرر  االتحليیلل  وويیظظهھرر.  ااألززماتت  خاللل  االتعليیمم  ووددعمم  االترركيیزز  حيیثث  منن  متفاووتة  مستوويیاتت  هھھھناكك  االثنائيیة٬،  ااإلنمائيیة  االووكاالتت  حيیثث  منن
    ااالمدد  ططوويیلة  ووااألززماتت  االططووااررئئ  حاالتت  في  االتعليیمم   االمساعددااتت  الستررااتيیجيیاتت  شاملة  منح  ٥  قبلل  منن  ووجيیززةة  لفتررةة  تغططيیة"هھھھوو

    ااإلنسانيیة  ااالستررااتيیجيیاتت  تشملل  منح  ٥  تحدديیدداا  أأكثرر  ما  حدد  إإلى  ٬،االخاررجيیة   تشملل  منح  ٦  في  تحدديیدداا  أأكثرر  ووبشكلل  االسيیاساتت٬،/
    االتعليیمم  قططاعع  ااستررااتيیجيیاتت   عملهھا  نهھج  تحدددد  عملل  ووررقةووأأ  بيیضاء  أأووررااقق  بووضعووقامم  االذذيینن  متبررعيینن  ٣۳  منن  مززيیدد  مع"  سيیاساتت/

 ).٢۲٠۰١۱٥  االططفوولة٬،  إإنقاذذ  مؤؤسسهھوو(االمجلسس  االنرروويیجي  لالجئيینن  

  ووال.  ااألززمة  في  االتعليیمم  ووددعمم  تووفيیرر  في  ررئيیسيیا  ددوورراا  تلعبب  أأيیضا)  االددووليیة  االحكووميیة  غيیرر  االمنظظماتت(  االحكووميیة  غيیرر  االددووليیة  االمنظظماتت
  .لالجئيینن  االنرروويیجي  وواالمجلسس  االددووليیة٬،  االخططة  االددووليیة٬،  ااإلنقاذذ  وولجنة  االططفوولة٬،  إإنقاذذ  مثلل  باررزز  ددوورر  لهھا  االتي  حكووميیة  غيیرر  منظظماتت  سيیما

  اااليیني  مثلل  معيینة٬،  أأززمة  في  االتعليیمم  ااستجابة  منن  مهھمم  جززء  هھھھي  االووططنيیة  ووغيیرر  االووططنيیة  االحكووميیة  غيیرر  االمنظظماتت  فانن  ذذلكك  على  ووعالووةة
 .محلي  مجتمع  وومنظظماتت  ووططنيیة  حكووميیة  غيیرر  منظظماتت  فيیهھا  بما  مميیززةة  االمنظظماتت  منن  ١۱٢۲٥  عنن  مااليیقلل  تتضمنن  االتي

 للتعليیمم؟  ااالستجابة  تنسيیقق  يیتمم  كيیفف ٢۲.٢۲
  منتدديیاتت  أأهھھھمم  على  االضووء  تسليیطط  ووتمم.  للتنسيیقق  ووااضحة  حاجة  خلقق  االمستوويیاتت  مختلفف  على  االفاعلة  االجهھاتت  منن  يیحصى  ال  عدددد  اايیجادد  اانن

   االووططني  االمستووىى  على  االتعليیمم  تنسيیقق  ااجلل  منن  االنقاشش

   االتعليیمم  تنسيیقق  آآليیاتت
  عددمموواا  تنشيیطط  يیتمم.  تنظظيیمي  ١۱١۱ضووع  ٢۲١۱  قبلل  منن  االططفوولة  إإنقاذذ  وومنظظمة  االيیوونيیسيیفف  منظظمة  قبلل  منن  االعالمي  االتعليیمم  مجمووعة  قيیاددةة  يیتمم

  االشؤؤوونن  منسقق  قبلل  منن  ررسميیة  ددعووةة  خاللل  منن  االططووااررئئ  وومررحلة  االحاجة  أأساسس  على  االووططني  االصعيیدد  على  االمجمووعاتت  تنشيیطط
  ١۱٣۳،٬االووططني  االمستووىى  تنسيیقق  على  بالمساعددةة  تقوومم  االتعليیمم  مجمووعاتت  ١۱٢۲.االمضيیفة  االددوولل  منن  ططلبب  على  ووبناء  االمتحددةة  لألممم  ااإلنسانيیة

 .االتموويیلل  بتووززيیع  ممووتقق  ال  وولكنهھا  ااالعتررااضاتت٬،  تشملل  وواالتي

  مننووأأ)  مدديینة/    مخيیمم(  االمووقع  عنن  االنظظرر  بغضض  عالميیة٬،  هھھھي)  االفلسططيینيیيینن  االالجئيینن  حالة  في  االغووثث  ووكالة(  لالجئيینن  االمفووضيیة  ووصايیة
  االساميیة  وواالمفووضيیة  االالجئيینن٬،  حاالتت  في.  وواالالجئيینن  االلجووء  ططالبي  تضمم  مختلططة  وواالحرركاتت  االططووااررئئ  غيیرروواا  االططووااررئئ٬،  حاالتت  حيیثث

  مفووضيیهھ  شؤؤوونن    مع  ووذذلكك  ٬،]"االالجئيینن  سيیاقاتت[  مع  للتعاملل  االتدداابيیرر  التخاذذ  االفعالل  االتنسيیقق"  ووصايیة  لدديیهھا  االالجئيینن  لشؤؤوونن تقوومم
(مفووضيیهھ    االمجمووعاتت  نهھج  معاررضض  عكسس  على  ووذذلكك  ااألززماتت  سيیاقق  في  االالجئيینن  تعليیمم  تنسيیقق  في  االمباددررةة  ززمامم  بمسككاالالجئيینن  

 ).٢۲٠۰١۱٣۳  ٬،شؤؤوونن  االالجئيینن

  االجهھاتت  منن  مجمووعهھ  ممثلي  مع  االووططنيیة  االتعليیميیة  االسلططاتت  منن  كال  باحضارر  االتنسيیقق  اااليیاتت  تقوومم  االمددىى٬،  ططوويیلة  االتنميیة  حاالتت  في
  وومنظظماتت  االحكووميیة  غيیرر  االددووليیة  وواالمنظظماتت  االمانحة  وواالجهھاتت  ااألخررىى  االحكووميیة  ااإلددااررااتت  ذذلكك  في  بما  للتعليیمم٬،  االووططنيیة  االفاعلة
  وووويیتمم  وواالتعليیمم  االترربيیة  ووززااررةة  ررئاستهھمم  في  يیشتررككووأأ  ررئاستهھمم  وويیتمم.  االخاصة  وواالجهھاتت  وواالجامعاتت  االمعلميینن  نقاباتت  االمددني٬،  االمجتمع
  مسبقق  شررططهھھھوو    االتعليیمم  قططاعع  ووخططططمدد  ااهھھھدداافف  تعليیميیهھ  ططوويیلهھ  ااال  إإنشاء.  االتعليیمم  لقططاعع  االمشترركة  وواالخطططط  ااألوولوويیاتت  على  االموواافقة
  ثغررااتت  على  يیعتمدد  سووفف  ووتموويیلهھ  وواالضعفف٬،  ااألززماتت  حاالتت  في  ذذلكك  في  بما  االتعليیمم٬،  أأجلل  منن  االعالميیة  االشررااكة  منن  االتموويیلل  لتلقي

 ).  ٢۲٠۰١۱٢۲  ٬،(االشررااكهھ  االعالميیهھ  منن  ااجلل  االتعليیمم  االتنميیة  االتعليیمم  ااستررااتيیجيیة  سيیاقق  في  االمحددددةة  االتموويیلل

    

                                                
ةة  االمعلووماتت  مكتبب  تنسيیقق  االشؤؤوونن  ااإلنسانيیة  يینفذذ  مجمووعة  ووااسعة  منن  ااألددوواارر  في  االمجالل  ااإلنساني٬،  بما  في  ذذلكك  االتنسيیقق٬،  وواالددعووةة٬،  ووووضع  االسيیاساتت  ووإإدداارر  ١۱١۱

  سانيیة٬،  ووتتبع  وونشرر  االنفقاتت  ااإلنسانيیةوواالتنسيیقق  االتموويیلل  ااإلنساني.  وويیشملل  هھھھذذاا  االددوورر  كال  منن  تعبئة  ووإإددااررةة  ااألموواالل  االمجمعة  لألززماتت  ااإلن
  تقوومم  ووحددةة  مجمووعة  االتعليیمم  وومقررهھھھا  في  جنيیفف  كك  بتووفيیرر  االتووجيیهھ  للمجمووعاتت  االتعليیمم  في  االددوولة  ووإإددااررةة  االنشرر  لفرريیقق  ااالستجابة  االسرريیعة  ١۱٢۲
بلدداا  آآخرر  خاللل    ٢۲٤املة  أأقلل  ررسميیة  تعملل  في  ٬،  ووعدددد  االفررقق  االع٢۲٠۰١۱٥-٢۲٠۰٠۰٦قدد  أأصبحتت  غيیرر  فاعلهھ  بيینن    ٦مجمووعهھ  نشططة  للتعليیمم٬،  إإلى  جانبب    ٢۲٣۳يیووجدد  حاليیا    ١۱٣۳

 نفسس  االفتررةة.
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١۱٣۳ 
 

 :االددووليیة  وواالشبكاتت  االشررااكاتت
  منن  عدددد  في  مووجووددةة  ووهھھھي  ااالنسانيیهھ  باالستجابهھ  محصوورراا  ليیسس  ووعملهھا.  ٢۲٠۰٠۰٢۲١۱٤  عامم  فياالشررااكهھ  االددووليیهھ  منن  ااجلل  االتعليیمم    أأنشئتت
  ووحكووماتت  االثنائيیة  االمانحة  االجهھاتت  منن  مصددررهھھھا  االشررااكهھ  هھھھذذهه  ااموواالل.  ااالمدد  ططوويیلة  ااألززماتت  منن  تعاني  االتي  االددوولل  فيوو  االهھشة  االددوولل
  االتعليیمم٬،  ووتحسيینن  ددعمم  أأجلل  منن  للبلدداانن  االمنح  ووتقدديیمم  االخاصص٬،  االقططاعع  في  االفاعلة  وواالجهھاتت  االمددني  االمجتمع  عنن  فضال  االناميیة٬،  االبلدداانن
  ااألوولل  االمقامم  في  تعمللاانن  االشررااكهھ    حيینن  ووفي.  ٢۲٠۰٠۰٢۲  عامم  منذذ  بلدداا  ٦٠۰  منن  أأكثرر  في  ووتعملل  اامرريیكي  ددووالرر  مليیارر  ٣۳  .  ٤قيیمتهھا  بلغتت  وواالتي
  ااألموواالل  ووتووززيیع  ااإلدداارريیة  االهھيیئاتت  باسمم  ااآلنن  تعملل  االحكووميیة  غيیرر  االددووليیة  االمنظظماتت  االشرركاء  منن  االعدديیدد  فانن  ٬،االووططنيیة  االحكووماتت  مع

  ااالمدد٬،  ططوويیلهھ  االتعليیميیهھ  ااالهھھھدداافف  على  ووثيیقق  بشكلل  االشررااكهھ  تعملل  االووططني  االمستووىى  ووعلى.  االضعيیفة  االقددررااتت  ذذااتت  االحكووماتت  على
   .االفاعلة  وواالجهھاتت  االقططاعيیة  االخطططط  تططوويیرر  في  بمساعددتهھمم  وويیقوومم

  حوولل  االمعلووماتت  ووتباددلل  ووتووجيیهھهھا؛  وولتططوويیرراالمعايیيیرر  االتعاوونن؛  لتسهھيیلل  عالميیة  شبكة  ووهھھھي  ٢۲٠۰٠۰٠۰،٬  عامم  فياااليیني    تشكيیلل  تمم  ووأأخيیرراا٬،
  إإططاررلما  ووووضعتت  ٬،)٢۲٠۰١۱٠۰  ٬،(اااليیني  وواالتعافي  ووااالستجابة  االتأهھھھبب:  للتعليیمم  االددنيیا  االمعايیيیرراااليیني    أأنتجتت  ٢۲٠۰٠۰٤  عامم  في.  االتعليیمم  قططاعع
 االططووااررئئ  حاالتت  في  االتعليیمم  ااجلل  منن  بمووجبهھ  االعملل  يیجبب

 لالستجابهھ؟  االتخططيیططوو  ااالحتيیاجاتت  تقيیيیمم  يیتمم  كيیفف ٣۳.٢۲
  على  وواالتي  ااالمدد٬،  ططوويیلة  ووااألززماتت  بالططووااررئئ  يیتعلقق  فيیما  تجرريي  لالستجابة  وواالتخططيیطط  ااالحتيیاجاتت  تقيیيیمم  عمليیاتت  منن  مجمووعة  هھھھناكك
  في  وومووضووعيیة  ااتساقق  بووجوودد  االضعفف  وواانن.  ووااززددووااجيیة  منفصلة  كانتت  االووقتت  نفسس  في  فانهھا  مشترركك  بشكلل  ااسستت  كوونهھا  منن  االررغمم
  للتموويیلل  أأيیضا  مماثلة  صعووباتت  ووتووجدد  كما.  االبرراامج  ووووضع  االتموويیلل  أأوولوويیاتت  بسلمم  تتعلقق  مشاكلل  بخلقق  يیقوومم  أأيیضا  ااالحتيیاجاتت  تقيیيیمم
 .االتخططيیطط  االيیاتت  وولنقلل  االمددىى  بعيیدد

  تططوويیرر  يیليیهھا  لالحتيیاجاتت٬،  وومووثقق  ددقيیقق  تقيیيیمم  إإجررااء  أأوولى٬،  كخططووةة  ااألززماتت٬،  سيیاقق  في  للسكانن  االتعليیميیة  ااالحتيیاجاتت  تووفيیرر  يیتططلبب
  ااالستجابة  خطططط   االمجمووعة  قبلل  منن  بتسهھيیلل  وويیتمم  ٬،ااساسي  بشكلل  تززوويیددهه  يیتمم  االبدداايیة  في  ااالوولوويیاتتوو  للحاجاتت  االتقيیيیمم  االى  االحاجة.

  االتعليیمم؛  نظظامم  قددررةة  تقيیيیمموو  بشددةة؛  االمتاثرريیيینن  وواالسكانن  االمووااقع  تحدديیدد.  أأززمة  تأثيیرر  فهھمم  إإلى  تهھددفف  وواالتي  بالتعليیمم٬،  االعامليینن  مجمووعةووأأ
تقيیيیمم    خاللل  منن  يیتمم  اانن  يیمكنن  لالحتيیاجاتت  االووااسع  االتقيیيیمم.  خاررجيیة  مساعددةة  منن  يیحتاجهھ  ووما  االتعليیمم  أأوولوويیاتت  تحدديیدد  يیتمم  ااالساسس  هھھھذذاا  ووعلى

  تووفيیررهھھھوو    ددووررهھھھا.  ااألططرراافف  االمتعددددةة  االمؤؤسساتت  ههتقوودد  االذذييوو  االصررااعع  بعدد  ما  ااحتيیاجاتت  تقيیيیمموو  االحكوومة  تقووددهھھھا  االتي  ما  بعدد  ااالززمهھ
  ووتكلفف  االووططنيیة  ووااألوولوويیاتت  ااالحتيیاجاتت  تقيیيیمم  ووتتضمنن  وواالتنميیة٬،  لالنتعاشش  مشترركة  ااستررااتيیجيیاتت  ووتموويیلل  للتفاووضض  ددخوولل  نقططة

  االتي  تلكك  ذذلكك  في  بما  ااألخررىى٬،  ااالحتيیاجاتت  تقيیيیمم  عمليیاتت  ووبيینن  بيینهھا  ااالتساقق  منن  االمززيیدد  ووضع  وويیمكنن.  االنتائج  نقلل  إإططارر  في  ااالحتيیاجاتت
 .االتعليیمم  قططاعع  خطططط  عنن  لإلبالغغ  تستخددمم

  لألززماتت  ااالستجاباتت  لتنسيیقق  تستخددمم  االمووحددةة٬،  االنددااءااتت  باسمم  سابقا  االمعررووفف  ااالستررااتيیجيیة  ااالستجابة  خطططط  فانن  االتخططيیطط٬،  حيیثث  منن
  االووكاالتت  بيینن  مشترركك  نددااء  هھھھناكك  يیكوونن  عنددما  ااإلنسانيیة   عامة  نظظررةة  أأساسس  على  للبلدد  ااالنسانيیة  االفررقق  قبلل  منن  مجهھززوونن  ووهھھھمم.

  وومدديیرريي  حكووميیة  غيیرر  وومنظظماتت  ووكاالتت  قبلل  منن  االموواارردد  لتعبئة  تستخددمم  ووهھھھي).  االالجئيینن  ااستجاباتت  باستثناء(  ااإلنسانيیة  لالحتيیاجاتت
  منن  ووتتألفف  ااالستررااتيیجيیهھ  ااالستجابهھ  خطططط  إإططارر  في  تعملل  االتعليیمم٬،  مجمووعة  ذذلكك  في  بما  االمجمووعاتت٬،  خطططط  وواانن.  االمجمووعاتت  وومنسقي
  مكتبب  وويیشيیرر.  االتكاليیفف  ووحساباتت  ووااألهھھھدداافف  االمخططططاتت  ذذلكك  في  بما  للتنفيیذذ٬،  االمصاحبة  وواالمشارريیع  ووااألنشططة  االتفصيیليیة  ااألهھھھدداافف
  ٢۲٠۰١۱٤(  ااإلنسانيیة  االشؤؤوونن  تنسيیقق     أأنن)   ااالستررااتيیجيیهھ   االووططنيیة  ااألططرر  مع  متسقة  تكوونن  بناؤؤهھھھابحيیثث  يیتمم  أأنن  يیجببخطططط  ااالستجابهھ

 .  عليیهھا  االمتفقق  ووااالنتقالل  ااإلصالحح  خطططط  عنن  فضال  ااألخررىى٬،

    

                                                
  في  االبدداايیة  لتووفيیرر  االتعليیمم  للجميیع  مباددررةة  االمسارر  االسرريیع  ١۱٤
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١۱٤ 
 

  مع  بالتعاملل  تقوومم  وواالتي  االمحليیة  االتعليیمم  وواالمجمووعاتت  االووططنيیة  االحكووماتت  قبلل  منن  ووذذلكك  االططوويیلل  االمددىى  على  للتعليیمم  خطططط  ووضع  تمم
  االمخططططاتت  مرروونة  حيیثث  منن  االمجمووعة  ضمنن  االمنسقق  خاصص  بشكللهھھھوو    االمشكلل  يیكوونن  ووقدد.  ااالمدد  االططوويیلة  ووااألززماتت  االططووااررئئ  حاالتت
  في  يیشتررككووأأ  ااألخيیرر  هھھھذذاا  وويیررأأسس.  محددوودد  يیكوونن  ما  غالبا  لألززماتت  االتخططيیطط  أأوولوويیاتت  اانن  االسابقة  ااألقسامم  في  لووحظظ  كما  ٬،ااالززماتت  ضمنن
  االجهھاتت  منن  ووااسعة  مجمووعة  عبرر  االتعليیمم  لقططاعع  االمشترركة  وواالخطططط  ااألوولوويیاتت  على  توواافقق  ووهھھھي  االووططنيیة  وواالتعليیمم  االترربيیة  ووززااررةة  ررئاستهھ
  االددووليیة  االفاعلة  للجهھاتت  االتموويیليیة  االفجووااتت  لتحدديیدد  ذذلكك  بعدد  تستخددمم  وواالتي  االفاعلة٬،   عنن  أأساسيیة  معلووماتت  االخطططط  هھھھذذهه  ووتووفرر.

  فضال  وواالتددخلل٬،  االخاررجي  االتموويیلل  على  للحصوولل  ددليیلل  بمثابة  يیكوونن  اانن  ذذلكك  بعدد  يیمكنن  وواالتي  للتعليیمم٬،  االووططنيیة  ووااألوولوويیاتت  ااالحتيیاجاتت
 ).٢۲٠۰١۱٢۲  ٬،(االشررااكهھ  االعالميیهھ  للتعليیمم  ااألززماتت  في  االتددخلل  لخطططط  ااألساسس  تشكلل  بيیاناتت  عنن

  االبيیاناتت٬،  غيیابب  مع  االمشاكلل  منن  االكثيیرر  هھھھناكك  فانن  االخطططط٬،  ووووضع  ااالحتيیاجاتت  لتقيیيیمم  ااألططرر  منن  مجمووعة  ووجوودد  منن  االررغمم  على
  مع  وواالتكيیفف  لتبسيیططاا  إإلى  االحاجة  على  االضووء  تسليیطط  تمم  ووقدد.  االفاعلة  االجهھاتت  بيینن  للعملل  ووااضح  ووتقسيیمم  وواالررصدد٬،  االتقنيیة  االقددررةة  ووضعفف
  \.ااالددووااتت  لهھذذهه  االجيیدد  ااالستخدداامم  لضمانن  كمفتاحح  االقددررااتت٬،  بناء  ووكذذلكك  االسيیاقق٬،

 

   االتموويیللوو  االتكاليیفف ٣۳
 االماليیة؟  وواالفجووةة  االعالميیة  االتكاليیفف  هھھھي  ما ١۱.٣۳

  أأعماررهھھھمم  تتررااووحح  باألززمة  منالمتأثرريینن  ططفلل  مليیوونن  ٦٥  إإلى  االتعليیمي  االددعمم  لتووفيیرر  االمحتاجج  االمبلغ  سنوويیا  ددووالرر  مليیاررااتت  ٨۸ووبنح  يیقددرر  ما
  قبلل  ما  مستووىى  في  اامرريیكي  ددووالرر  مليیارر  ٢۲  منن  ووتتألفف  االتقرريیرر  هھھھذذاا  ضمنن  تقدديیررااتت  لثالثة  االمحتاجة  االمبالغ  متووسطط  هھھھذذاا  .١۱٥-٣۳  بيینن

  االثانوويي  االتعليیمم  لمررحلة  اامرريیكي  ددووالرر  مليیارر  ٢۲  ذذلكك  على  ووعالووةة  ااالبتدداائيیة  االمررحلة  في  اامرريیكي  ددووالرر  مليیارر  ٤  ااالبتدداائي٬،   بلغ.
 ١۱٥١۱٦.ططفلل  لكلل  اامرريیكي  ددووالرر  ١۱٢۲٣۳  حوواالي  االتكلفة  حيیثث  منن  متووسططهھا

  ددووالرر  ٧۷٤ووأأ  اامرريیكي  ددووالرر  مليیارر  ٨۸  .  ٤  منن  االعالمي  االتموويیلل  في  فجووةة  هھھھناكك  بأنن  يیووحي  االمحليیة  للحكووماتت  االمحتملة  االمساهھھھمة  تحليیلل  في
  ددووالرر  مليیارر  ٢۲٢۲  ووهھھھي  االسنوويیة  االعالميیة  االتموويیلل  فجووةة  منن  ٪٢۲٢۲  منن  بقليیلل  أأقلل  يیمثلل  ووهھھھذذاا  ).٢۲  االجددوولل  يي/اانظظرر(  ططفلل  لل؛لل  اامرريیكي
   .االثانوويیة  االمررحلة  ووااإلعدداادديیة  ااالبتدداائيیة  ااالبتدداائي٬،  قبلل  ما  االتعليیمم  أأجلل  منن  اامرريیكي

       ١۱٥  -  ٣۳  لالعمارر  ااالززماتت  منن  االمتضرررريینن  لالططفالل  االتموويیلل  لفجووهه  االددنيیاوو  االمتووسططهھوو  االعليیا  االتقدديیررااتت    -  ٢۲  االجددوولل

  لددعمم  االتقدديیرريیهھ  االكلفهھ 
  االددوولل  في  االتعليیمم
    -    باالززماتت  االمتاثررهه
   اامرريیكي  ددووالرر  بالمليیارر

  االمساهھھھمهھ  تقدديیررااتت
  بالمليیارر    -    االمحليیهھ
   اامرريیكي  ددووالرر

  في  االفجووااتت  تقدديیررااتت
  بالمليیارر    -    االتموويیلل
   اامرريیكي  ددووالرر

  في  االفجووهه  تقدديیررااتت
    )  ٪  (    نسبيیا  االتعليیمم  تموويیلل

  االفجووهه  مع  بالمقاررنهھ
  ٢۲٢۲  (    للتموويیلل  االعالميیهھ

           )  مليیارر

   ١۱٠۰  .  ٨۸   ٢۲  .  ٤   ٦  .  ١۱ ٤ االددنيیا  االتقدديیررااتت

   ٢۲١۱  .  ٦   ٤  .  ٨۸   ٣۳  .  ٢۲ ٨۸ االمتووسططهھ  االتقدديیررااتت

   ٣۳٢۲  .  ٤   ٧۷  .  ٣۳   ٤  .  ٧۷ ١۱٢۲ االعليیا  االتقدديیررااتت
       ااتت  /  االمؤؤلفوونن  حساباتتوو  ٢۲٠۰١۱٥  ستيیرروو  ٢۲٠۰١۱٥  بيیرردد  ليینكسسوو  ٢۲٠۰١۱٥  للجميیع  االتعليیمم    :  االمصددرر

    

                                                
يیرر  االعاملة  في  هھھھذذاا  ووعالووةة  على  ذذلكك٬،  كما  هھھھوو  االحالل  مع  االعدديیدد  منن  ااألررقامم  االووااررددةة  في  هھھھذذاا  االتقرريیرر٬،  منن  االمحتملل  أأنن  تكوونن  ااقلل  منن  االووااقع٬،  حيیثث  اانن  االحكووماتت  غ  ١۱٥
ا  ووآآسيیا  ووأأمرريیكا  جالل  قدد  تووااجهھ  مشاكلل  منن  حيیثث  إإعططاء  ااألوولوويیة  للتعليیمم  ووتخصيیصص  ااألموواالل  بفعاليیة.  ووقددررتت  االتكاليیفف  بشكلل  منفصلل  في  االمناططقق  االتاليیة  (أأفرريیقيیاالم

  االالتيینيیة)  ووحسبتت  في  االمستوواايیيینن٬،  االعالل  وواالمنخفضض٬،  تمم  تسليیطط  االضووء  في  هھھھذذاا  االتقرريیرر  على  االتقدديیررااتت  االمتووسططة.
سنووااتت  سيیكوونوومنن  االددااخليینن  االجدددد  في  االتعليیمم  في  مررحلة  االططفوولة  االمبكررةة  (حيیثث  اانهھ  قليیلل  جدداا    ٤-٣۳ااتت  يیفتررضض  أأنن  كلل  االذذيینن  تتررااووحح  أأعماررهھھھمم  بيینن  هھھھذذهه  االتقدديیرر  ١۱٦

يیلتحقووبالمددررسة٬،  سنة  اانن    ١۱٥-٥منن  االبلدداانن  االمتأثررةة  باألززمة  يیكوونن  االتعليیمم  ما  قبلل  ااالبتدداائي  فيیهھا  ووااسع  االنططاقق).  ووهھھھذذاا  سووفف  يیجعلل  االذذيینن  تتررااووحح  أأعماررهھھھمم  بيینن  
خاررجج  االمددررسة  وورربما  يیحتاجوونن  االى  ددعمم  إإضافي  لتجنبب  أأوواالحدد  منن  ااالنقططاعع  عنن  االددررااسة  (كما  أأنهھ  منن  االصعبب  جدداا  قوولل  ما  هھھھي  نسبة  ااألططفالل  االمتأثرريینن  منن  هھھھمم  

  على  االمددىى  ااالططوولل).
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١۱٥ 
 

  معلووماتت  على  تشملل  مختلفة  آآووررااقق  منن  االبيیاناتت  باستخدداامم  تططوويیررهھھھا  تمم  مليیارر  ٣۳  .  ٧۷  االى  ٤  .  ٢۲  منن  االتموويیليیة  للفجووةة  االتقدديیررااتت  مجمووعع
  مع  بالمقاررنة  نسبيیا  صغيیررةة  لألززمة  االتموويیليیة  للفجووةة  االمططلقق  االحجمم  ١۱٧۷)٢۲٠۰١۱٥(  االعالمي  االررصدد  تقرريیرر  للجميیع  االتعليیمم  لتووفيیرر  أأساسيیة
      .االبلدداانن  لهھذذهه  االكبيیررةة  االنسبيیة  االفجووةة  تمثلل  أأنهھا  ١۱-٣۳  االشكلل  في  يیررىى  أأنن  يیمكنن  كما  وولكنن٬،  االتعليیمم٬،  على  ااإلنفاقق  في  االعالمي  االتططوورر

Moreover, as with many of the figures in this report, these are also likely to be underestimates, as 
they do not factor in the problems governments in these contexts may face in terms of prioritising 

education and allocating funds effectively.  

Although figures for adequately providing education in all crises contexts is high, the cost of not 
doing so is far higher. Education in crises at times can be life-saving, is certainly life sustaining, and 
is clearly important as a critical long-term investment as both a private and public good, including for 

a  nation’s  long  term  human  capital  and  economic  growth.  

           )  اامرريیكي  ددووالرر  بالمليیارر  (    باالززماتت  االمتاثررهه  االددوولل  في  االسنوويیهھ  االتعليیمم  لتكلفهھ  االمتبقيیهھ  االفجووههوو  االمحليیهھ  االمساهھھھمهھ  تقدديیررااتت  ١۱  -  ٣۳  االشكلل

  
Source:  (EFA  GMR,  2015),  (Linksbridge,  2015),  (Steer,  2015)  and  author’s  calculations 

 .نيیباللوو  سوورريیا  ااززمة  في  االتعليیمم  ااجلل  منن  االتموويیليیة  االفجووةة  ٣۳  ررقمم  االصنددووقق

  بعدد.  االشدديیددةة  ااألخيیررةة  االكبررىى  ااألززماتت  منن  عدددد  في  االووااضحة  وواالتحدديیاتت  ااإلخفاقاتت  منن  االعدديیدد  لهھ  ااألززماتت  في  للتعليیمم  االحالي  االتموويیلل
  االووكاالتت  ااستجابة.  االالجئيینن  منن  ضائع  جيیلل  ووجوودد  عددمم  ضماننوو  اااللتززاامم  في  االمانحيینن  فشلل  االسوورريیة  ااألززمة  بدداايیة  منن  سنووااتت  أأرربع

  يیصلل  لمى  االتعليیمم  فررصص  يیهھدددد  مما  ٢۲٠۰١۱٤،٬  عامم  في  ططلبتت  ددووالرراامرريیكي  مليیوونن  ٢۲٣۳٥  االتعليیمم  مجالل  في  االمتحددةة  لألممم  االتابعة  االمشترررركة
 .ططفلل  مليیوونن  رربع  إإلى

  االبدداايیة٬،  في.  نيیبالل  ضرربب  االذذيي  االززالززلل  بعدد  ووااضحة  كانتت  ااإلنساني  االمجالل  في  االعامليینن  قبلل  منن  للتعليیمم  االممنووحة  االمنخفضة  ااألوولوويیة
  االمستووىى  على  االططووااررئئ  صنددووقق  منن  تموويیلل  على  حاصلل  االتعليیمم  قططاعع  يیحصلل  لمم  ووبذذلكك  بالتعليیمم  معنيیة”  االططووااررئئ  مجمووعة“  تكنن  لمم

  .اامرريیكي  ددووالرر  مليیوونن  ٢۲٤.١۱  منن  ٪١۱.٣۳  نسبة  بب  االعاجلل  االنددااء  بعدد  االتعليیمم  تموويیلل  تمم  االززلززاالل٬،  منن  ووااحدد  شهھرر  بعدد.  االقططرريي

     ٢۲٠۰١۱٥  ددفددوو  ٢۲٠۰١۱٤  ززيیككوو  ووااتكيینززوو  ٢۲٠۰١۱٤  اااليیني    :  االمصددرر

    

                                                
ليیمم  االالززمم  لتحقيیقق  أأهھھھدداافف  االتعليیمم  االددووليیة٬،  ووكذذلكك  ززيیاددةة  االقددررةة  االمحليیة  قامتت  حملهھ  االتعليیمم  للجميیع  بسلسلة  منن  ااالفتررااضاتت  فيیما  يیتعلقق  بمساررااتت  تكلفة  تووفيیرر  االتع  ١۱٧۷

.  ااستخددمتت  هھھھذذهه  االتقدديیررااتت  االحصة  االناتجة  منن  االتكاليیفف  االسنوويیة  ٢۲٠۰١۱٣۳-٢۲٠۰١۱٥لززيیاددةة  ااإليیررااددااتت  ووااررتفاعع  نسبة  ااألموواالل  االمحليیة  االتي  تووجهھ  إإلى  االتعليیمم  خاللل  
مليیارر  ددووالرر  سنوويیا    ٢۲٦٪  تكاليیفف  إإضافيیة  ٤١۱االمحلي  على  االتعليیمم  في  االبلدداانن  ذذااتت  االددخلل  االمنخفضض.  (حوواالي    ااإلضافيیة  لتووفيیرر  االتعليیمم  وواالمغططاةة  منن  خاللل  ااإلنفاقق

ااتت  منن  مليیارر  ددووالرر  اامرريیكي  منن  ااإلنفاقق  االمحلي)  مع  بعضض  االتعدديیالتت  االتي  تعكسس  اافتررااضنا  أأنن  االددوولل  االهھشة  سيیكوونن  لدديیهھا  قددررةة  ااقلل  على  جمع  ااإليیرراادد  ١۱٥.٤مع  
٪  منن  ااالنفاقق  ٦١۱).  مما  يینتج  فجووةة  تمووليیة  بما  يیقارربب  ٢۲٠۰١۱٥منن  االناتج  االمحلي  حوواالي  ثلثث  أأقلل  في  االددوولل  االهھشة  (ستيیرر٬،    ٢۲٠۰١۱٠۰رراائبب  االددوولل  غيیرر  االهھشة٬،  مع  ض

 علي  االتعليیمم  في  ااالززماتت  تططبقق  ووفقا  للتصنيیفاتت  االسابقة  االذذكرر.
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١۱٦ 
 

 االحاليیة؟  االمصاددرر  منن  االمتاحح  االتموويیلل  مستووىىهھھھوو    ما ٢۲.٣۳
  ااإلنمائيیة؛  االمعوونة  ااإلنسانيیة؛  االمساعددااتت.  االمحلي  االعامم  ااإلنفاقق  -  ررئيیسيیة  مصاددرر  أأرربعة  منن  يیأتي  ااألززمة  سيیاقاتت  في  االتعليیمم  تموويیلل
 .أأعالهه  االماليیة  االفجووةة  سدد  أأجلل  منن  أأفضلل  بشكلل  ااستغاللهھا  يیجبب  االمصاددرر  منن  ووغيیررهھھھا  هھھھذذهه.  االخاصص  ااألسررةة  ووإإنفاقق

  ااززدداادد  االتعليیمم  على  ااإلنفاقق  .١۱٨۸االبيیاناتت  محددوودديیة  بسببب  ااألززمة  سيیاقاتت  في  تقدديیررهه  يیصعبب  االتعليیمم٬،  على  االعامم  ووااإلنفاقق  ااألوولل٬،  االمصددرر
  خاللل  بلدداا  ٣۳٨۸  في  االقوومي  االددخلل  منن  أأكثررووأأ  ٪١۱  بنسبة  ااررتفع  -  االناميیة  االبلدداانن  منن  االعدديیدد  في  االماضيیة  عشررةة  االخمسس  االسنووااتت  مددىى  على

  بيینن  االهھشة  االددوولل  في  فعال  يینددررجج  االذذيي  االحكوومي  ااإلنفاقق  منن  كنسبة  االتعليیمم  يیتلقى  ذذلكك٬،  معوو  .١۱٩۹)٢۲٠۰١۱٥  االيیوونسكوو٬،(  ٢۲٠۰١۱٢۲-١۱٩۹٩۹٩۹
  االددخلل  ذذااتت  االهھشة  االبلدداانن  في  ٪٢۲  .  ١۱٥  إإلى  ٪٢۲  .  ١۱٦  بنسبةوو  نموواا٬،  ووااالقلل  االهھشة  االبلدداانن  في  ٪٤  .  ١۱٣۳  إإلى  ٪٥  .  ١۱٤منن  ٬،٢۲٠۰١۱٣۳-٢۲٠۰٠۰٢۲

  ااإلجررااء  بهھذذاا  نمى  االتعليیمم  على  ااإلنفاقق  حيیثث  االهھشة٬،  غيیرر  االددوولل  في  لووحظظ  مما  بكثيیرر  أأقلل  ووهھھھذذاا).  االددخلل  االمتووسططة  االبلدداانن(  االمتووسطط
         ).٢۲٠۰١۱٥  ستيیرر٬،(  االفتررةة  نفسس  خاللل

  االتموويیلل  في  عجزز  ووهھھھناكك  محددووددةة  تززاالل  ال  االقططاعع  هھھھذذاا  في  االتعليیمم  أأوولوويیاتت  وولكنن  آآخرر٬،  ررئيیسي  مصددرر  هھھھي  ااإلنسانيیة  االمساعددااتت
  االمساهھھھمة  على  االقاددررةة  االووحيیددةة  هھھھي  تكوونن  عاددةة  االتي  االمانحة  االجهھاتت  مع  أأهھھھدداافهھا٬،  تحققق  لمم  مستمرر  ووبشكلل  االنددااءااتت.  عامم  بشكلل  ااإلنساني

(االمجلسس    ٪٣۳٨۸  حوواالي  االمتووسطط  بلغ  االتعليیمم٬،  ااجلل  منن  االمقددمة  االنددااءااتت  حالة  في).  ٢۲٠۰١۱٥  بيینيیتت٬،(  عامم  كلل  متططلباتت  منن  ٦٠۰٪-٥٠۰
  ٢۲٠۰١۱٣۳،٬  عامم  في  ااإلنسانيیة  االنددااءااتت  خاللل  ططلبهھا  تمم  اامرريیكي  ددووالرر  مليیارر  ١۱٢۲.٩۹).  ٢۲٠۰١۱١۱٥  االططفوولة٬،  إإنقاذذ  وومنظظمة  االنرروويیجي  لالجئيینن

  أأقلل  هھھھذذاا.  ٪٩۹٢۲  .  ١۱  عندد  ذذلكك  منن  أأقلل  يیحصلل  االذذيي  االفعلي  االتموويیلل  في  االتعليیمم  نصيیبب  ووكانن  االتعليیمم٬،  قططاعع  في  الستخدداامهھا  ٪٣۳  .  ١۱٩۹  فقطط
  عامم  في  ااألوولى  االتعليیمم  مباددررةة  في  االمتحددةة  لألممم  االعامم  ااألميینن  إإليیهھ  ددعا  االذذيي  للتعليیمم  االمخصصص  ااإلنساني  االتموويیلل  منن  ٪٤  منن  بكثيیرر

  بب  االتموويیليیة  فجووةة  هھھھناكك  فسيیكوونن  للتعليیمم  ااإلنسانيیة  االمساعددااتت  تموويیلل  ٬،٪٤على  االحصوولل  تمموولل  حتى  .٢۲٠۰)٢۲٠۰١۱٢۲  االمتحددةة٬،  ااألممم(  ٢۲٠۰١۱٢۲
  ٠۰.٤  بب  تحسنن  هھھھناكك  كانن  هھھھذذاا  أأنن  منن  االررغمم  على  فقطط٬،  اامرريیكي  ددووال  مليیارر  نصص  ووززيیاددهه  هھھھنا٬،  تحدديیددهھھھا  تمم  االتي  اامرريیكي  ددووالرر  مليیارر  ٤.٨۸

     .٢۲٠۰١۱٣۳  عامم  في  االططلبب  بعدد  عليیهھا  االحصوولل  تمم  بليیوونن  رربعوو  ططلبهھا٬،  تمم  اامرريیكي  ددووالرر  مليیارر

               )  ٢۲٠۰١۱٤  -  ٢۲٠۰٠۰٠۰  (    للتعليیمم  تحدديیددهھھھا  تمم  االتي  االكليیهھ  ااالنسانيیهھ  االمساعددااتت  نسبهھ    -    ٢۲  -  ٣۳  االشكلل

 

       }٢۲٠۰١۱٥اابرريیلل/نيیسانن    ٢۲٤{تمم  االحصوولل  عليیهھا  في    خددماتت  االتتبع  االماليیة  لمكتبب  ااالممم  االمتحددهه  لتنسيیقق  االشؤؤوونن  ااالنسانيیهھ      :  االمصددرر

    

                                                
مصددرر  منفرردد  لتموويیلل  االتعليیمم  في  جميیع  االبلدداانن٬،  لمم  يیتمم  االعثوورر    "على  االررغمم  منن  اانن  ااإلنفاقق  االمحلي  هھھھوو  أأكبرر)  ددوونوومالحظظة  أأنهھ  ٣۳٤:  ٢۲٠۰١۱٥نيیكوواليي  ووهھھھايیني  (  ١۱٨۸

االتعليیمم  في    على  أأبحاثث  تووضح  اايي  تحليیالتت  عنن  ذذلكك  منن  قبلل  ووأأثناء  ووبعدد  حاالتت  االططووااررئئ...  منن  االممكنن  أأنن  تكوونن  االحكووماتت  االحاليیة  قدد  خصصتت  ميیززاانيیاتت  لددعمم
  “حالة.  حاالتت  االططووااررئئ٬،  وولكنن  هھھھذذاا  لمم  يیتمم  تووثيیقهھا  أأووااستكشافهھا  بعمقق  في  أأيي

بقيیتت  ددوونن  تغيیيیرر  إإلى  حدد  على  االررغمم  منن  اانن  االموواارردد  االمحليیة  تززدداادد  أأهھھھميیة  في  االتموويیلل  ااإلجمالي٬،  فإنهھ  ليیسس  أأوولوويیة  عاليیة  في  االعدديیدد  منن  االميیززاانيیاتت  االووططنيیة  وواالتي    ١۱٩۹
    ٪  منن  ااإلنفاقق  االحكوومي٧۷،٬  .  ١۱٣۳حوواالي    ٢۲٠۰١۱٢۲-١۱٩۹٩۹٩۹كبيیرر  بيینن  

٪  االمستهھددفة  لإلنفاقق  على  االتعليیمم  منن  االتموويیلل  ااإلنساني.  ووذذلكك  بسببب  عددمم  ٤لهھذذهه  االووررقة  حاجة  إلعاددةة  االنظظرر  ففي  ووأأبررززتت  االعدديیدد  منن  االجهھاتت  االفاعلة  االمستشاررةة    ٢۲٠۰
ما  هھھھوو  مووضح  هھھھنا٬،  اانن  نقصص  االتوواافقق  بيینن  االعدددد  االفعلي  لألططفالل  غيیرر  االملتحقيینن  بالمددااررسس  في  بلدد  معيینن٬،  ووتلكك  االتي  تستهھددفهھا  نددااءااتت  لالممم  االمتحددهه٬،  وواالحقيیقة  اانهھ٬،  ك

  ٪  فلنن  تكوونن  كافيیة.٤لل  في  ااالستجابة  لألززمة  يیعني  أأنهھ  حتى  لووتمم  تحقيیقق  هھھھذذاا  االهھددفف  االتموويی
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١۱٧۷ 
 

  ااإلنساني  االتموويیلل  كانن  ٢۲٠۰١۱٢۲،٬  عامم  في.  االتنميیة  مساعددااتت  منن  يیأتي  االالجئيینن٬،  أأززماتت  باستثناء  ااألززمة٬،  في  للتعليیمم  االددوولي  االتموويیلل  معظظمم
  ددووالرر  مليیارر  ١۱.١۱  كانن  االسيیاقاتت  هھھھذذهه  في  االتنميیة  تموويیلل  أأنن  حيینن  في  اامرريیكي٬،  ددووالرر  مليیوونن  ١۱٠۰٥  بالصررااعاتت  االمتأثررةة  االبلدداانن  في  للتعليیمم

  االفتررةة  نفسس  خاللل  اامرريیكي   ااألموواالل  ؛  االقائمم  االمشررووعع\االبررنامج  نهھج  ذذلكك  في  بما  متنووعة٬،  لمجمووعة  االتنميیة  مساعددااتت  تسليیمم  يیتمم.
  ترركيیزز  هھھھناكك  وولكنن  هھھھشة٬،  سيیاقاتت  في  خططووررةة  بأقلل  االووضع  يیتفاقمم  أأنن  إإلى  االمشارريیع  على  االقائمم  االنهھج  يیميیلل.  االميیززاانيیة  ووددعمم.  االمجمعة
 .ااألمدد  االططوويیلل  وواالتخططيیطط  ااكبرر  لتنسيیقق  يیسمح  مما  االمانحيینن  االمتعددددةة  ااالستئمانيیة  وواالتموويیالتت  االتموويیلل  على  متززاايیدد

  ١۱٥  غططى  وواالذذيي  لألسرر  االبيیاني  االمسح  خاللل  مننووااليیوونسكك  تحليیلل  ووجدد.  محددووددةة  ااألززمة  سيیاقاتت  في  االتعليیمم  على  ااألسرر  إإنفاقق  على  ااألددلة
  االعيینة  ددااخلل  كبيیرر  تبايینن  مع  االتعليیمم٬،  على  ٪٢۲  .  ٤  االمنززليیة  االمصارريیفف  منن  أأنفقتت  االعائالتت  اانن  هھھھشة  ووغيیرر  هھھھشة  سيیاقاتت  في  أأفرريیقيیا  بلدداا
  سيیاقاتت  في  االماليیهھ  لاليیددااعاتت  يیمكنن  ).٢۲٠۰١۱٢۲  يیوونسكوو٬،(  االعاجج  ساحلل  في  ٪١۱  .  ٦  إإلى  ٪٠۰،٬٩۹منن  تشادد  في  االهھشة  االددوولل  منن  فررعيیة  عيینةوو

  منن  إإضافي  تموويیلل  مصددررهھھھوو  وو  -محددوودد  يیكوونن  اانن  االمررجح  منن  وولكنن  -  ااحتمالل  يیكوونن  قدد  ووذذلكك  ٬،االمالل  منن  كبيیررةة  تددفقاتت  توولدد  اانن  ااألززمهھ
  االخاصص  وواالقططاعع  االمؤؤسسة  مساهھھھماتت  عنن  فضال  ااألززماتت٬،  في  للتعليیمم  خاصة  لجنة  عنن  محددووددةة  معلووماتت  هھھھناكك  ووبالمثلل٬،.  االتعليیمم  أأجلل
     .االتططوويیرر  منن  لمززيیدد  مجالل  بووجوودد  ووخاصة  االسيیاقاتت٬،  هھھھذذهه  في  االتعليیمم  في

  االموواارردد.  ااألززمة  سيیاقاتت  في  للتعليیمم  تحدديیددهھھھا  تمم  االتي  االتموويیليیة  االفجووةة  الغالقق  كافيیة  غيیرر  االقائمة  االتموويیلل  مصاددرر  اانن  االمررجح  منن
  ٤.٨۸  االل.  االفجووةة  منن  كبيیررةة  نسبة  تغططيیة  على  قاددرر  يیكوونن  أأنن  االمررجح  غيیرر  منن  االتموويیلل٬،  مصاددرر  منن  مصددرر  ووهھھھي  قليیلهھ  حاليیا٬،  ااإلنسانيیة

  غيیرر  ااإلنفاقق  في  اااللتززاامم  منن  االمستووىى  ووهھھھذذاا  ٢۲٠۰١۱٣۳  عامم  في  ااإلنسانيیة  االموواارردد  مجمووعع  ثلثث  منن  أأكثرر  ووهھھھي  االمططلووبة  ددووالرراامرريیكي  مليیارر
  أأنن  االمررجح  منن  ليیسس  وولكنن  االتموويیلل٬،  تعزززز  أأنن  يیمكنن  االمساهھھھمة  االتحوويیالتتوو  ااألسررةة  االووططنيیة٬،  االميیززاانيیاتت  مثلل  أأخررىى  مصاددرر.  ووااقعي
  مننهھھھوو    إإضافي  تموويیلل  على  للحصوولل  ااألقووىى  االمررشح  فإنن  ووعمووما٬،.  ٢۲١۱ااألززماتت  بسببب  االمحددووددهه  االموواارراادد  سيیاقاتت  في  كبيیررةة  تكوونن
   حقيیقيیة  قضايیا  هھھھناكك  وولكنن  وواالموواارردد؛  االكلي  حجمهھا  حيیثث  منن  االتنميیة  قططاعع

 االتقددمم  ططررقق ٤
 تتقددمم؟  اانن  االعالميیة  للحرركة  يیمكنن  كيیفف ٤.١۱

  منن  االمتضررررةة  وواالددوولل  االمانحة  االددووللووممثلل  ذذلكك  في  بما  عالل٬،  مستووىى  على  االفاعلة  االجهھاتت  منن”  االقيیاددهه  مجمووعة:  ‘١۱  االتووصيیة
 .ااألمدد  ططوويیلة  ووااألززماتت  االططووااررئئ  حاالتت  في  االتعليیمم  بشأنن  االعالمي  االعملل  لتعززيیزز  تشكيیلهھا  وويیتمم  ااألززمة٬،

  ووتشملل.  ااالمدد  ططوويیلة  ووااألززماتت  االططووااررئئ  حاالتت  في  االتعليیمم  جووددةة  منن  تحدد  وواالتي  االووررقة  هھھھذذهه  منن  كجززء  حددددتت  ررئيیسيیة  قضايیا  ثالثث
  االتقيیيیمم  نططاقق  على  االتماسكك  ووعددمم  ااالستجابة٬،  على  االقددررةة  كفايیة  عددمم  مثلل  االهھيیكليیهھ  قضايیا  االقائمة؛  ااالتفاقاتت  منن  االمحددوودد  االتنفيیذذ

 .ااختالفهھاوو  ااألززماتت  عبرر  للتعليیمم  االهھامم  االتموويیلل  وونقصص  ووااالستخدداامم؛  االبيیاناتت  جمع  ووسووء  وواالتخططيیطط٬،

  هھھھذذههعوو  تدد  ااألززماتت٬،  منن  لمتضرررريینن  ططفلل  مليیوونن  ٦٥  تعليیمم  ااحتيیاجاتت  تلبيیة  إإلى  االررااميیة  االجهھوودد  ووتنشيیطط  االتحدديیاتت٬،  لهھذذهه  وواافيیة  لمعالجة
  تحدددد  االتي  ااألططرر  منن  عدددد  بيینن  وواالجمع  ٬،ااالمدد  ططوويیلة  ووااألززماتت  االططووااررئئ  حاالتت  في  للتعليیمم  االمووحددةةوو  ااووسلل  مباددئئ  إلنشاء  االووررقة

 .االقائمة  وواالنهھج  االووااجباتت

  ططوويیلة  ووااألززماتت  االططووااررئئ  حاالتت  في  للتعليیمم  االمشترركة  االقووااعدد  منن  عدددد  ووإإططالقق  االفني  االنططاقق  لتحدديیدد  ددعووةة  هھھھناكك  ذذلكك٬،  إإلى  باإلضافة
  في  االتنموويیة  االتموويیلل  ووآآليیة  االهھيیكليیهھ/االبنيیوويیة  االقضايیا  حوولل  االجماعي  االعملل  تددعمم  أأنن  شأنهھا  منن  االتي  االمووحددةة٬،  بالمباددئئ  تستررشدد  ااالمدد٬،
  ذذلكك  في  بما  االططررقق٬،  منن  عدددد  في  تتشكلل  أأنن  يیمكنن  االقووااعدد  هھھھذذهه  .االووططني  االمستووىى  ووعلى  ااالقليیمي  االمستووىى  علىوو  االعالمي  أأنحاء  جميیع

  كيیفيیةوو  االهھيیكليیهھ  االقضايیا  في  االتقنيیة  االمساعددةة  لتقدديیمم  جدديیددةة٬،  مؤؤسسة  إإنشاء  يیتمم  أأنن  وويیمكنن.  االووررقة  هھھھذذهه  في  االمقددمة  االخيیاررااتت  منن  مجمووعة
  خيیارر  ووثمة  .االقائمهھ  االهھيیكليیهھ  في  جدديیددهه  نافذذةة  ذذلكك  في  بما  االحاليیة٬،  االمباددررةة  منن  جززءاا  يیكوونن  أأنن  يیمكنن  ووهھھھذذاا  ٬،.عالمي  تموويیلل  على  االحصوولل

  تططوويیرر  االووططني٬،  االمستووىى  على  للتنسيیقق  معا  وواالتنموويیة  ووااإلنسانيیة  االفاعلة  االحكووميیة  االجهھاتت  تجلبب  ررسميیة٬،  مباددررةة  يیكوونن  قدد  تططلبا  أأقلل
 .االقائمم  للتموويیلل  منافسهھوو  ااألمدد  ططوويیلة  لخططة  عليیهھا  متفقق  ووسيیلة

    

                                                
  وومع  ذذلكك٬،  قدد  يیكوونن  هھھھناكك  مجالل  لمززيیدد  منن  االتموويیلل  االمحلي  في  االبلدداانن  االمتووسططة  االددخلل  وواالددوولل  غيیرر  االهھشة  االمتأثررةة  باألززماتت.  ٢۲١۱
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١۱٨۸ 
 

  االعالمي٬،  اااللتززاامم  لتعززيیزز  .االتموويیلل  عنن  فضال  وواالددعووةة٬،  االمستووىى  ررفيیع  االتززاامم  االمقتررحاتت  هھھھذذهه  ووااتخاذذ  تحدديیدد  يیتططلبب  ذذلكك  على  عالووةة
  ووقاددةة  االمستووىى  ررفيیعة  االسيیاسيیة  االفعاليیاتت  مجمووعة  تكوونن  أأنن  يینبغي  االالززمة٬،  االموواارردد  ررفع  على  وواالعملل  مفصلة٬،  خططة  ووووضع

  ووررؤؤساء  االددوولل  ررؤؤساء  ددعووههوو  االعمليیة  هھھھذذهه  لقيیاددةة  ااالقلل  على  ووااحددةة  لسنة  االبدداايیة  في  معا  وواالعملل  االمشكلهھ٬،  هھھھذذهه  لحلل  االرروواادد  االمؤؤسساتت
 .االمحتملة  االمانحة  وواالجهھاتت  االقائمة٬،  االمؤؤسساتت

 ؟  وواالمساءلة  اااللتززاامم  تعززيیزز  يیمكنن  هھھھلل ٤.٢۲
  اانن  يیجبب  عليیهھا٬،  االمتفقق  اااللتززااماتت  تأكيیدد  إإعاددةة  ااالمدد٬،  ططوويیلة  ووااألززماتت  االططووااررئئ  حاالتت  في  للتعليیمم  االمووحددةة  االمباددئئ:  ٢۲  االتووصيیة

 .وونفذذتت  ووضعتت  قدد  تكوونن

  عنن  االددفاعع  في  تساعدد  أأنن  يیمكنن  االررسميیة  االموواافقاتت  أأنن  إإلى  تشيیرر  االقائمة  اااللتززااماتت  ااستعررااضضوو  كبيیرر  االددووليیة  ااألططرر  تنفيیذذ  في  االتحدديي
  لززيیاددةة  االالززمة  االططاقة  حيیثث  منن  مفاضلة  هھھھناكك  يیكوونن  ما  غالبا  االمؤؤثررةة٬،  االفاعلة  االجهھاتت  منن  االضغووطط  مووااجهھة  في  االمبددئيیة  االمووااقفف
  سكووتت٬،  ؛٢۲٠۰١۱١۱  ووكوونددررزز٬،  االملكك  عبدد  ؛٢۲٠۰٠۰٩۹  وورراايي٬،  هھھھاررمرر(  االجيیددةة  االمماررسةوونح  االعملل  على  االترركيیزز  على  ووااالتفاقق  االمووقعيینن
 .فررقا  تحددثث  ااألفضلل  ووااألططرر  اااللتززااماتت  اانن  يیعني  ووذذلكك  االمشاووررااتت٬،  خاللل  مننوواا  ااالددبيیاتت  في  سووااء  ووااضح٬،  شعوورر  هھھھناكك).  ٢۲٠۰١۱٤

  ااإلعالناتت  مختلفف  في  ووااضح  بشكلل  االممتددةة٬،  ووااألززماتت  االططووااررئئ  حاالتت  منن  للمتضرررريینن  ذذلكك  في  بما  االتعليیمم٬،  في  االحقق  أأنن  حيینن  في
  وواالمباددئئ  االقررااررااتت  منن  االعدديیدد  هھھھناكك.ااالمدد  ططوويیلة  ووااالززماتت  االططووااررئئ  حاالتت  في  مكفوولل  غيیرر  غالبا  ذذلكك  كلل  االمتحددةة٬،  ااألممم  ووااتفاقيیاتت
  ااالنسانيیيینن  وواالفاعليینن  االحكوومة  قبلل  منن  االتنفيیذذ  في  االنقصص  .االمماررسة  خاللل  منن  تتبع  ال  االووااسع٬،  اااللتززاامم  منن  االررغمم  علىوو  وواالمعايیيیرر
  سيیاقاتت  في  االجيیدد  االتعليیمم  تووفيیرر  أأجلل  منن  االجهھوودد  تضافرر  .وواالماليیة  االبشرريیة  االموواارردد  منن  كلل  ووتددفقاتت  االشاملة  ااالستجابة  يیحدددد  وواالتنموويیيینن

 .للمساءلة  االررئيیسيیة  االفاعلة  االعناصرر  أأفضلل  لعقدد  ووسائلل  عنن  فضال  اااللتززااماتت٬،  لهھذذهه  وواالفهھمم  االووعي  ززيیاددةة  يیتططلبب  ااألززمة

  تعززيیززهھھھا  يیتمم  ااالمدد٬،  ططوويیلهھ  ووااألززماتت  االططووااررئئ  حاالتت  في  للتعليیمم  عالميیا  عليیهھا  االمتفقق  االمباددئئ  ووتنفيیذذ  تأكيیدد  إإعاددةة  إإلى  االددوولل  ددعتت  وولذذلكك
  للعملل  مووحددةة  سيیاسي  إإططارر  لتووفيیرر  االتووجيیهھيیة٬،  وواالمباددئئ  وواالمعايیيیرر  االقائمة  ااألخررىى  وواالقررااررااتت  ااإلنسانيیة  ااالستجابهھ  لمباددئئ  تابعة  تكووننوو

  ووااألززماتت  االططووااررئئ  حاالتت  في  االتعليیمم  في  اااللتززااماتت  حثث.  ووااإلنمائيیة  ووااإلنسانيیة  االحكووميیة  االجهھاتت  في  مستخددمم  يیكووننوو  وواالمساءلة
  ووكذذلكك  االتعليیمم٬،  قططاعع  ووخطططط  االووططنيیة  االسيیاساتت  في  محتملل  فيیهھا  االددمج  أأنن  ٬،االمووحددةة  االمباددئئ  ذذهههھھھ  مع  تمشيیا  ووذذلكك  ااالمدد٬،  ططوويیلهھ

  .  ووااإلنمائيیة  ااإلنسانيیة  االسيیاساتت

  تلكك  مثلل  نططاقا  أأووسع  جهھوودد  مع  تتماشىووأأ  منن  كجززء  ووذذلكك  وواالتقيیيیمم٬،  االررصدد  إإططارر.  االمهھممهھھھوو    االمووحددةة  االمباددئئ  بهھذذهه  االمحيیططة  االمساءلة
  نووعع  أأيي  إإلى  إإشاررةة  ذذلكك  في  بما  االبدداايیة٬،  منذذ  االمحررزز  االتقددمم  عنن  تقرريیرر  ووتقددمم  تتبع  أأنن  يیجبب  االمستدداامهھ٬،  ااالنمائيیهھ  الالهھھھدداافف  ووضعتت  االتي
  تشارركك  أأنن  يینبغي  للررصدد  آآليیة  أأيي  .٢۲٠۰٣۳٠۰  عامم  في  االمستدداامة  االتنميیة  أأهھھھدداافف  اانجازز  تسبقق  وواالتي  االمقبلة  االسنووااتت  خاللل  االمتووقع  االتقددمم  منن

 .وواالباحثيینن  االمددني  االمجتمع  بنشاطط

 .١۱  االملحقق  في  االمووحددةة  االمباددئئ  حوولل  االمقتررحح  مشررووعع
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 ووكفاءةة؟  تنسيیقا  أأكثرر  االبنيیة  يیجعلل  االذذيي  ما ٤.٣۳
  ٣۳  االتووصيیة   وواالتنموويیة  ااإلنسانيیة  االقضايیا  لمعالجة  أأنشئتت  ااالمدد  ططوويیلة  ووااألززماتت  االططووااررئئ  حاالتت  في  للتعليیمم  مشترركة  منصة:
 .ووبعددهھھھا  ااألززماتت  خاللل  االددعمم  منن  سالسة  ااكثرر  اانتقالل  ووضمانن  االبنيیوويیة

  ااألززمة  سيیاقاتت  في  للتعليیمم  االفعلي  االتنفيیذذ.  ااألززماتت  في  االجيیدد  االتعليیمم  تووفيیرر  مجالل  في  االمكاسبب  تمنع  بنيیة  ذذااتت  االقضايیا  منن  عدددد  ووهھھھناكك
  تررتيیباتت  بسببب  االمشكلهھ  هھھھذذهه  ووتتفاقمم  االتسليیمم  على  قاددرريینن  شرركاء  ووجوودد  عددمم  على  تنططوويي  قدد  وواالتي  للقددررااتت٬،  مقيیدد  يیكوونن  اانن  يیمكنن

  منن  كثيیرر  في  ااإلنسانيیة  مقابلل  االتنموويیة  ااالنشططهھ  ووعبرر  ددااخلل  االتخططيیطط  ووعمليیاتت  االتقيیيیماتت  في  االتماسكك  عددمم.  االقصيیرر  االمددىى  على  االتموويیلل
  وواالميیززاانيیة  االتكاليیفف  تقدديیرر  في  االكفاءةة  عددمم  إإلى  يیؤؤدديي  مما  مصددقة٬،  وومنهھجيیاتت  لألددووااتت  االمحددوودد  ااالستخدداامم  قضيیة  ووكذذلكك  ٬،ااألحيیانن
  االمتططووررةة  ااالحتيیاجاتت  لتحليیلل  االجهھوودد  تعيیقق  أأيیضا  االمعلووماتت  إإددااررةة  وونظظمم  االبيیاناتت  جمع  في  االثغررااتت  ٬،ذذلكك  إإلى  ووباإلضافة.  االتعليیمم  لخطططط
 .ااألززمة  سيیاقاتت  في  االتعليیمم  تووفيیرر  في  االمحررزز  االتقددمم  ووتتبع

  حاالتت  في  االتعليیمم  على  وواالقددررةة  االملكيیة  لتعززيیزز  جهھوودد  بذذلل  االضرروورريي  منن  -  االقاددرريینن  االشرركاء  ووعدددد  االقددررهه  ١۱  االمووضووعع
 :تشملل  أأنن  يیمكنن  إإجررااءااتت  هھھھناكك  ذذلكك  وومضمانن.  ووااإلنمائيیة  ااإلنسانيیة  االفاعلة  االجهھاتت  بيینن  ووكذذلكك  االووططنيیة٬،  االحكووماتت  بيینن  االططووااررئئ

x وواالتحليیلل  وواالتخططيیطط  ااالستعدداادد  إإلى  االططووااررئئ  حاالتت  في  االتعليیمم  ووددمج  للططووااررئئ٬،  ووااالستررااتيیجيیاتت  االخطططط  على  معا  االعملل  
 .وواالميیززاانيیاتت  االقططاعي

x ليیكوونن  االططاوولة  االى  االمنفذذيینن  جلببوو  لألززماتت٬،  كاالستجابة  االبرراامج  ووضع  إلعاددةة  االبالدد  ددااخلل  وواالمووظظفيینن  االتعليیمم  نظظامم  ددعمم  
 االمعلووماتت؛  ووتباددلل  للرردد  جاهھھھززيینن

x االتموويیلل  خاللل  منن  االمحليیة  االمنظظماتت  ووتموويیلل  االووططنيیة  االقددررااتت  بناء  خاللل  منن  االططووااررئئ  حاالتت  في  للمستجيیبيینن  االتعليیمم  تنوويیع  
 .االسرريیعة  لالستجابة  االممكنن

x االمعلووماتت٬،  وومدديیرريي  االمنسقيینن(  االسرريیعة  ااالستجابة  فرريیقق  ووتووسيیع  االعالمي  االتعليیمم  لمجمووعة  االسنووااتت  متعدددد  تموويیلل  تجهھيیزز  
 ؛)االمووضووعع  جووهھھھرر  باعتباررهھھھا  االتقيیيیمم  في  االمتخصصيینن  ووااحتيیاجاتت

x على  االقددررااتت  ووبناء  االتعليیمم  مخررجاتت  لتعززيیزز  اافضلل  بشكلل  االمستمرر  االمهھني  وواالتططوويیرر  االمعلميینن  تددرريیبب  على  بالتموويیلل  االترركيیزز  
 .االبالدد  في  االططوويیلل  االمددىى

  
  االتعليیمم  تقيیيیمم  لمووااءمة  وواالنهھج  ووااألددووااتت  ااالليیاتت  حوولل  توواافقق  لووجوودد  حاجة  هھھھناكك  -  وواالتخططيیطط  االتقيیيیمم  بيینن  االتناغمم    ٢۲  االمووضووعع
  تشملل  أأنن  وويیمكنن    وواالمتووسطط  وواالقصيیرر  االططوويیلل  االمددىى  على  االضعفف  وونقاطط  ااالحتيیاجاتت  منن  كاملل  ططيیفف  عبرر  وواالميیززاانيیاتت  وواالخطططط

 :ااإلجررااءااتت

x االتعليیمم  لمجمووعة  االعالمي  االفرريیقق  ططرريیقق  عنن  إإما  ااالمدد٬،  ووططوويیلة  االططاررئة  ااألززماتت  عبرر  االعملل  لتقيیيیمم  لمحلليینن  يیحتاجج  ااالنتشارر  
 ااألخررىى؛  االجهھوودد  منن  جززءووأأ  االسرريیعة  ووااالستجابة

x االترربيیة  لووززااررااتت  بالنسبة  ووخاصة  ااستخدداامهھا٬،  أأجلل  منن  االقددررااتت  ووبناء  االقائمة٬،  ااالحتيیاجاتت  تقيیيیمم  أأددووااتت  حوولل  االووعي  تعززيیزز  
 .وواالتعليیمم

x عمليیاتت  لددمج  االالززمة  ااألموواالل  ذذلكك  في  بما  بددعمم  وواالتخططيیطط  مشترركة  تقيیيیماتت  إلجررااء  االررئيیسيیيینن  االمصلحة  أأصحابب  بيینن  ااتفاقق  
 وواالميیززاانيیاتت  االخطططط  ووررسمم  تقيیيیمم

x حسابب  ووكذذلكك  االصررااعاتت  حددةة  منن  االتخفيیفف  ووتدداابيیرر  االمخاططرر  منن  للحدد  للبناء  االكلفة  ووحسابب  ااالنتقالل  ووتخططيیطط  سرريیع  تعافي  
 االخاصة؛  ااالحتيیاجاتت  مثلل  االددمج٬،

x االمهھني  وواالتططوويیرر  االمعلميینن٬،  ررووااتبب  االتحتيیة٬،  االبنيیة(  االررئيیسيیة  االتكلفة  مررااكزز  حوولل  ااألساسيیة  االتكلفة  مقايیيیسس  جمع  في  ااالستثمارر  
 ).للمعلميینن

  أأووسع٬،  لررصدد  مهھمم  عنصرر  اانهھا  حيیثث  للبيیاناتت  اافضلل  تحليیلل  مع  مررتبطط  -  ااستخدداامهھاوو  وواالنظظمم  للبيیاناتت  كافي  جمع  ٣۳  االمووضووعع
 :ااإلجررااءااتت  تتضمنن  قدد    .ووااألززماتت  االتعليیمم  حوولل  االعبرر  ووااستخالصص  ااألددلة  ووبناء

x االمتحددةة  ااألممم  ووووكاالتت  االحكووميیة  غيیرر  وواالمنظظماتت  االمانحة  االجهھاتت  بيینن  االمعلووماتت  لتباددلل  االممنهھجة  االرروواابطط  إإنشاء  
 "ووااإلنمائيیة  ااإلنسانيیة  ااالنقساماتت"  ااألخررىى  االمعنيیة  ووااألططرراافف

x االترركيیزز  ززيیاددةة  مع  ااستجابة  لررصدد  االمعلووماتت  إإددااررةة  نظظمم  ذذلكك  في  بما  االبيیاناتت٬،  نظظمم  في  ااإلنساني  ااالستثمارر  نظظامم  على  بناء  
 االنتائج؛  على
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x للبالدد  وواالقددررااتت  االنظظمم  لتططوويیرر  االفني  االددعمم  تقدديیمم 
x االممتددةة؛  ااألززماتت  في  االتعليیمم  لجووددةة  االتعليیمم  تكاليیفف  لتقدديیرر  عليیهھا  متفقق  ططرريیقة  تططوويیرر 
x ووااألططفالل  ووااألمهھاتت  لآلباء  مع  االنتائج  لمشارركهھ  ااستخدداامهھا  يیمكنن  االتي  االبيیاناتت  أأفضلل  ضمانن. 

  
  في  للتعليیمم  مشترركة  أأررضيیة  ااألهھھھدداافف  منن  جززءاا  لتشكلل  االبنيیوويیة  االقضايیا  لهھذذهه  وواالفعاليیة  وواالتمسكك  ااالهھھھتمامم  منن  أأكبرر  قددرر  تحقيیقق  يیجبب

  االعالمي  االمستووىى  على  االمعنيیة  االجهھاتت  مختلفف  بيینن  االتعاوونن  خاللل  منن  ااألمامم  إإلى  تؤؤخذذ  ااالمدد  ططوويیلة  ووااألززماتت  االططووااررئئ  حاالتت
 االتقيیيیمم  منن  االمززيیدد  االمططلووبب  منن  ذذلكك  وولتحقيیقق.  االووططني  حتىووأأ  ااإلقليیميووأأ

 االتموويیلل؟  في  االنقصص  حيیالل  عملهھ  يیمكنن  االذذيي  ما ٤.٤
  مخصصص  تموويیلل  إإنشاء  يیليیهھا  االخيیاررااتت  تقيیيیمم  منن  بددءاا  ااألززماتت٬،  في  للتعليیمم  االتموويیلل  فجووةة  لتحدديیدد  ططاررئئ  اانتباهه  ااعططاء  -٤  االتووصيیة  
  :  جدديیددةة  ططرراائققووأأ

  االبددء  االممكنن  فمنن  ذذلكك٬،  وومع.  اامرريیكي  ددووالرر  مليیارر  ٨۸  .  ٤ووبنح  قددررتت  ااألمدد٬،  ططوويیلة  ووااألززماتت  االططووااررئئ  حاالتت  في  للتعليیمم  االماليیة  االفجووةة
  تلقتت  ٢۲٠۰١۱٤،٬وويیووني  في.  ططفلل  لكلل  اامرريیكي  ددووالرر  ٧۷٤  فقطط  تعاددلل  االتي  االفجووةة  إإلى  االمررء  يینظظرر  عنددما  خصووصا  تغيیيیرر  إإحددااثث  في

  االمانحيینن  بهھ  تبررعع  ما  مع  ٢۲٠۰١۱٨۸،٬-٢۲٠۰١۱٥  لالعوواامم  اامرريیكي  ددووالرر  مليیارر  ٢۲٨۸.٥  مجمووعهھا  شرركاء  منن  تبررعاتت  للتعليیمم  االعالميیهھ  االشررااكهھ
  وواالسلل  ااإليیددزز  لمكافحة  االعالمي  االصنددووقق  قامم  ٢۲٠۰١۱٣۳،٬  دديیسمبرر  في).  ٢۲٠۰١۱٥  للتعليیمم٬،  االعالميیهھ  االشررااكهھ(  اامرريیكي  ددووالرر  مليیارر  ٢۲.١۱  بب

االتحالفف    مؤؤتمرر  ووفي  ٬،)٢۲٠۰١۱٥  االعالمي٬،  االصنددووقق(  ٢۲٠۰١۱٦-٢۲٠۰١۱٤  تكاليیفف  لتغططيیة  اامرريیكي  ددووالرر  مليیارر  ١۱٢۲  بقيیمة  بالتبررعع  وواالمالرريیا
  في  ددووالرراامرريیكي  مليیارر  ٢۲  االى  ااضافهھ  ددووالرراامرريیكي  مليیارر  ٥  .  ٧۷  بمبلغ  ٢۲٠۰١۱٥  االثاني  كانوونن  في  تبررعع  هھھھناكك  كانناالعالمي  للقاحاتت  

  االمساعددةة  بلغتت  االعالمي٬،  االصعيیدد  على).  ٢۲٠۰١۱٥  ٬،االتحالفف  االعالمي  للقاحاتت  مؤؤتمرر(  ٢۲٠۰٢۲٠۰-٢۲٠۰١۱٦  لل  فعليیاً    االمخصصة  االموواارردد
  فقطط  ٪٣۳٨۸  بنسبة  تررتفع  النن  ووستحتاجج  ٬،)آآ  ٢۲٠۰١۱٥  للجميیع٬،  االتعليیمم(  ٢۲٠۰١۱٢۲  عامم  في  ددووالرر  مليیارر  ٦  .  ١۱٢۲  ككلل  االتعليیميیة  االررسميیة  ااإلنمائيیة

         االفجووةة  هھھھذذهه  لمللء  ططرريیقهھمم  في  كانوواا  ووحددهھھھهھمم  االددووليیة  االمانحة  االجهھاتت  إإذذاا

ااألززماتت  وواالمشترركهھ  للتعليیمم  في  حاالتت  االططووااررئئ  أأهھھھدداافف  االمنصهھ  وواانن  االتعاملل  مع  فجووهه  االتموويیلل  االعالميیة  يیجبب  اانن  يیكوونن  ااحدد  رركائزز  
  اانن  هھھھناكك  توواافقق  كبيیرر  ططوويیلهھ  ااالمدد ااألساسيیهھ  حوولل  كيیفيیهھ  االتعاملل  مع    ااالستشاررااتت  حوولل  عدددد  منن  االمعايیيیررووعامم  خاللل  االنقاشاتت  وو.

   ططرريیقهھ  جدديیددهه  يیجبب  اانن:وواالتموويیلل.  ووهھھھذذاا  يیعني  اانن  اايي  االيیهھ  اا

x االفررووقاتت       تجسيیرر   ااإلنسانيیهھ   ووبيینن  ااالستجابة   االمووااززيیهھ   االتنموويي  ووذذلكك  لتفادديي  ااالنظظمهھ   االعملل   االعملل  ووهھھھيیكليیة   تموويیلل ااززمهھ
   االممووليینن  االجددددوواالقططاعع  االخاصص  وو  مصاددرر  االتموويیلل  غيیرر  االتقليیدديیة  على  سبيیلل  االمثالل  منن  االمؤؤسساتتوواالتنموويي  

x تووززيیع  االتموويیلل  بددوونن  بيیررووقررااططيیة.  كما  اانن  يیكوونن  ووتقيیيیمم  االحاجاتت  بشكلل  سرريیع  ووفي  االووقتت  االمناسبب    االقددررهه  على  ااالستجابة
   االتموويیلل  متعدددد  االسنووااتت  لتحفيیزز  قددررهه  ااكبرر  على  تووقع  االتموويیلل

x ااالجتماعي  وواالددعمم  االنفسي  وويیتخططى  ددعمم  االبنيیهھ  االتحتيیهھ  للترركيیزز  على  قططاعاتت  مثلل  تددرريیبب  االمعلميینن    ددعمم  مخررجاتت  االتعليیمم
   حمايیتهھ  االمعلووماتتوو

x االتعليیمم  خددماتت  تقدديیمم  على  االقددررهه  لدديیهھا  ليیسس  حكووماتت  بهھا  االتي  االمناططققوو  االددوولل  في  االحاجهھ  على  االترركيیزز  يیكوونن  اانن   
x تعليیميیهھ  نتائج  يیننلتأم  االماليیةوو  االتنفيیذذيیهھوو  االفنيیة  االقددررااتت  ززيیاددهه. 

  
منن  ااشكاليیاتت.  ووااحددهه  منن  هھھھذذهه  ااإلشكاليیاتت  تأتي  بالررغمم  منن  االحاجهھ  االووااضحهھ  للتموويیلل  ااالضافي  وواالمعايیيیرر  االمططررووحة  ااالخررىى  ال  تخلل  

فتح  االمجالل  ألكثرر  هھھھوو  يیمكنن  ططررحح  إإمكانيیة  ااستخدداامم  االمصاددرر  االمووجووددةة  بشكلل  ااكثرر  فعاليیهھ.  اامرر  ااخرر  ووااال  اانن  ذذلكك  يیعتبرر  صعبب  االتحقيیقق  
ااخيیرراا٬ً،  منن  غيیرر  االووااضح  ااذذاا  كانن  منن  االمهھمم  وواالمحافظظة  عليیهھا  بترركيیزز  معيینن.  وواانووااعع  ااخررىى  منن  االططووااررئئ  ااوومنن  مجمووعهھ  منن  االددوولل  

   على  نططاقق  كبيیرر  منن  االمتعلميیننوواالترركيیزز  على  فئهھ  معيینهھ  لتموويیلهھا  مثال  فئهھ  عميیررهه  معيینهھ  اا
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٢۲١۱ 
 

عدددد  منن  ااإلمكانيیاتت  االمجتمعيیهھ  حوولل  عناصرر  ااخررىى.  لتووضيیح  كيیفيیهھ  االتقددمم  يیجبب  وويیلل  هھھھناكك  عدددد  منن  االخيیاررااتت  حوولل  كيیفيیهھ  ترركيیزز  االتموو  
   االخيیاررااتت  االمتعددددةةووعملل  تقيیيیمم  لهھذذهه  ااالحتماالتت  

هھھھذذاا  االنووعع  منن  االتموويیلل  االعالمي  قاددرر  على  االتعاملل  االفوورريي  مع  حاجاتت    -ااالستجابة  االسرريیعة    -  االتموويیلل  االسرريیع  للتعليیمم  االخيیارر  ااالوولل
االتعاملل  مع  نقاطط  االضعفف  االمخفيیة.  وومتووسططهھ  االمددىى  ووتغططيیهھ  حاجاتت  قصيیررهه  ووشهھرر  ااألوواائلل  االتي  تلحقق  ااالززمهھ  لددعمم    ١۱٢۲االتعلمم  خاللل  االل  

االقددررهه  على  االحصوولل  على  هھھھذذاا  االتموويیلل  يیعملل  على  جمع  االنددااءااتت  منن  مختلفف  االووكاالتت  مع  االترركيیزز  على  أأنشططهھ  االخططهھ  ااالستررااتيیجيیهھ  
سانيیهھ  خاللل  فتررهه  محاوولتهھ  االحصوولل  على  تموويیلل  خاصص  لتلكك  االبلدد.  االهھددفف  منن  هھھھذذاا  منن  شانن  ذذلكك  تددعيیمم  ااالستجابة  ااإلنوولالستجابة.  

   .٪  منن  نددااء  ااالززمهھ  ككلل٨۸٠۰االتموويیلل  يیكوونن  لضمانن  ددعمم  االتعليیمم  االووصوولل  االى  نسبهھ  معيینهھ  منن  االنددااء  ااإلنساني  مثال  

يیمكنن  أأنن  يیشملل  هھھھذذاا  االنهھج  كلل  منن      -  االتموويیلل  الززماتت  معيینهھوواالتموويیلل  االعالمي  للتعليیمم  في  ااألززماتت  االططوويیلة  ااالمدد    االخيیارر  االثاني
وويیهھددفف  هھھھذذاا  االخيیارر  إإلى  تقدديیمم  االتموويیلل  أأكثرر  قابليیة  للتنبؤؤ  للتعليیمم    ٬،االووططنيووعلى  االمستووىى  ااإلقليیمي  أأ  االصنددووقق  االعالمي٬،  ووكذذلكك  صنددووقق

يیكوونن  عدددد  عنددما    .االبلدداانن  تكوونن  مؤؤهھھھلهھ  لهھذذاا  أأخيیارر  عنددما  يیصبح  ووااضحا  أأنن  ااألززمة  لنن  تحلل  بسررعة  !سنووااتت.٥-٣۳على  مددىى  فتررةة  
يیمكنن  أأنن  يیكوونن  ترركيیزز  االنشاطط  على  تططوويیرر  حلوولل  دداائمة  على  االمددىى  االططوويیلل  في  نظظمم  وو  ٬،االنززووحح  االددااخلي  قدد  يیكوونن  عامالوواالالجئيینن  كبيیرر  أأ

 .االتعليیمم  ااإلقليیميیة  في  متناوولل  هھھھؤؤالء  االسكانن

أأنن  هھھھذذاا  االصنددووقق  سيیرركزز  على  تقدديیمم  االمساعددةة  على    -  تلكك  االمتأثررةة  باألززماتتوواالتموويیلل  للتعليیمم  في  االددوولل  االهھشة    االخيیارر  االثالثث
وومنن  االمررجح  أأنن  تحتاجج  إإلى    ٬،على  ااألططفالل  االذذيینن  هھھھمم  خاررجج  االمددااررسس  في  االددوولل  االهھشة  االمتأثررةة  بالصررااعاتت  يیرركززوواالمددىى  االططوويیلل  إإلى  

يیكوونن  االترركيیزز  على  تقدديیمم  س  االتززااماتت  فعاليیة  االددعمم  االمقددمم  ااخذذيینن  بعيینن  ااالعتبارر.سنووااتت  في  كلل  سيیاقق  ٥تقدديیمم  االددعمم  لمددةة  ال  تقلل  عنن  
   قووييوولصالح  االتددخالتت  إليیجادد  تعليیمم  حساسس  وواالتموويیلل  بشكلل  مباشرر  للحكووماتت  

االفجووااتت  ااالخررىى  ووهھھھذذاا  االنهھج  يیرركزز  على  االقددررهه  للتعاملل  مع  االتنسيیقق    -  مباددررهه  لتددعيیمم  ااالستجابة  للتعليیمم  في  ااألززماتت  االخيیارر  االرراابع
يیقتصرر  على  بناء  االقددررااتت  لتددعيیمم  تعليیمم  ااكثرر  كفاءهه  ووضافة  للتموويیلل.  هھھھذذاا  االخيیارر  محددوودد  تقدديیمم  االددعمم  االفني  باالوومنن  خاللل  االيیاتت  متوواافررةة  

   خاللل  ااألززماتت  بما  في  ذذلكك  تقوويیهھ  االجهھووززيیهھ

   هھھھددفف  اايي  تموويیلل  هھھھناكك  عدددد  منن  ااالسئلهھ  االعمليیة  االتي  منن  االمهھمم  ططررحهھا  عندد  عمليیهھ  االتقيیيیمم٬،  منن  هھھھذذهه  ااالسئلهھووبغضض  االنظظرر  عنن  شكلل  اا

   لحووكمة؟)  منن  سيیكوونن  مسؤؤوولل  عنن  ااأأ
االمؤؤسساتت  متعددددةة  ووتسهھلل  عمليیهھ  ااتخاذذ  االقرراارر  االسرريیعهھ.  عالميیا  االحووكمة  تتضمنن  االحكووماتت  االمحليیة  وويیجبب  اانن  تكوونن  االحووكمة  خفيیفهھ  

االتنموويیة.  على  االمستووىى  وومؤؤسساتت  غيیرر  حكوومتهھ  عالميیهھ  مع  ووجوودد  تووااززنن  بيینن  االفضاءااتت  ااإلنسانيیهھ  وواالممووليینن  االثنائيیيینن  ووااألططرراافف  
مجمووعاتت  االتعليیمم  وومجمووعهھ  االتعليیمم  ووأأعضاء  فرريیقق  ااالممم  االمتحددةة  في  ذذااكك  االبلدد  وولحووكمة  تشملل  االووززااررااتت  االمحليیة  ااإلقليیمي  ااوواالمحلي  
   االمحليیهھ

   بب)  أأيینن  يیتمم  تووااجدد  االتموويیلل  ؟
يیكلل  االشررااكهھ  االعالميیة  منن  ااجلل  االتعليیمم  االخيیارر  ااألفضلل  لالستضافهھ.  ااما  منن  خاللل  نافذذةة  جدديیددهه  في  االهھووبسببب  االترركيیزز  على  االتشارركيیة  تبدد

بشكلل  خاصص  على  االمستووىى  االووططني  حيیثث  تكوونن  متووااجددةة  بشكلل  كبيیرر.  تمم  اايیضا  ووفي  سكررتارريیة  جدديیددهه.  االيیوونسيیفف  اايیضا  خيیارر  وواالمتوواافرر  اا
ذذكرر  مكتبب  ااالممم  االمتحددةة  لتنسيیقق  االشؤؤوونن  ااإلنسانيیهھ  وولكنن  منن  االممكنن  اانن  يیكوونن  هھھھناكك  صعووباتت  لالستضافهھ  صنددووقق  مختصص  بقططاعع  

   ووااحدد

   االططمووحح  ؟جج)  كيیفف  نحدددد  مقدداارر  
االقددررهه  ووحتى  ااالنن  هھھھناكك  مقدداارر  منن  االططمووحح  على  ااألقلل  على  مستووىى  االتموويیلل٬،  وولكنن  يیجبب  اانن  يیكوونن  هھھھناكك  تناززالتت  بيینن  فجووهه  االتموويیلل  

   يیحتاجج  االى  عملل  نمووذذجج  لحسابب  االتكلفةووعلى  االحصوولل  على  تموويیلل  إإضافي.  هھھھذذاا  منن  االممكنن  تحدديیددهه  كجززء  منن  االتقيیيیمم  االفني  

   االتعرريیفف  بهھا؟وودد)  كيیفف  يیمكنن  حسابب  االمخررجاتت  
شفافف  وومؤؤشررااتت.  منن  االمهھمم  ووجوودد  نظظامم  ووااضح  وواالتي  تررتبطط  بمخررجاتت  يیمكنن  حسابهھا  وواايي  تموويیلل  يیجبب  اانن  يیكوونن  لهھ  أأهھھھدداافف  محددددهه  

   منتظظمم  للمشارركة  بالمعلووماتتوو
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٢۲٢۲ 
 

       ددااالم  ططوويیلهھ  ااالززماتتوو  االططووااررئئ  حاالتت  في  للتعليیمم  االمووحددههوو  ااووسلل  مباددئئ    ):  ١۱  (    ملحقق
  

  تمهھيیدد
  ٬،تحدد  منن  فررصص  االتعليیمم  لماليیيینن  ااألططفالل  وواالشبابب/االشاباتت  في  جميیع  أأنحاء  االعالممووااألززماتت  ططوويیلهھ  ااالندد  تعططلل  وواانن  حاالتت  االططووااررئئ  

االكووااررثث  االططبيیعيیة  ووغيیررهھھھا  منن  ااألززماتت  لنن  تشكلل  خططرراا  على  ضمانن  وو  فإننا  نؤؤكدد  أأنن  االصررااعع  ٬،ووبناء  على  االجهھوودد  االجماعيیة  االحاليیة
منح  االشبابب  /االشاباتت  في  حاالتت  ااألززماتت  فررصص  االتعليیمم  بما  يیتماشى  مع  االررؤؤيیة  ووااألهھھھدداافف  االووااررددةة  في  إإعالنن  ووحصوولل  جميیع  ااألططفالل  

 االمتعلقهھ  بالتعليیمم.  ووكذذلكك  ااهھھھدداافف  االتنميیة  االمستدداامهھ  االجدديیددهه  )٢۲٠۰١۱٥،٬إإنشيیوونن  (

بما  في  ذذلكك  للمتضرررريینن/ااتت  منن  حاالتت  االططووااررئئ  ووااألززماتت  ططوويیلهھ  ااالمدد٬،  قدد  تمم  ضمانهھ    ٬،عتبارر  أأنن  االحقق  في  االتعليیممفي  ااال  ووااضعيینن
يیتططلبب  تووفيیرر    .فمنن  االمسلمم  بهھ  أأنن  ااألززماتت  كثيیرراا  ما  تشكلل  تحدديیا  لهھذذاا  االحقق  ٬،ااتفاقيیاتت  ااألممم  االمتحددةةووبووضووحح  في  مختلفف  ااإلعالناتت  

االمباددئئ  االمووحددةة  للتعليیمم  في  هھھھذذهه    .ااالتفاقيیاتتووتنفيیذذ  اللتززااماتت  االددوولل  االمبنيیهھ  على  هھھھذذهه  ااالعالناتت    االتعليیمم  االجيیدد  في  سيیاقاتت  ااألززمة  ززيیاددةة
 .تووحيیدد  االووعوودد  االقائمة  في  إإططارر  ووااحددووتؤؤكدد  االحاجة  االملحة  للعملل  االمشترركك    ااألززماتت  ططوويیلهھ  ااالمددووحاالتت  االططووااررئئ  

  االتعليیمم  في  االحقق
االعهھدد  ؛  ٢۲٦تعملل  االمباددئئ  االمووحددةة  بالتذذكيیرر  باإلعالنن  االعالمي  لحقووقق  ااإلنسانن  االماددةة  ااننا  نؤؤكدد  منن  جدديیدد  على  االحقق  في  االتعليیمم  حيیثث  
؛  ااتفاقيیة  االقضاء  ٢۲٢۲االمتعلقة  بالالجئيینن  االماددةة    ١۱٩۹٥١۱؛  ااتفاقيیة  عامم  ١۱٤وو  ١۱٣۳االماددتيینن    االددوولي  االخاصص  بالحقووقق  ااالقتصادديیة  ووااالجتماعيیة

؛  ااتفاقيیة  حقووقق  ٧۷وو  ٥ضاء  على  جميیع  أأشكالل  االتميیيیزز  االعنصرريي  االموواادد  ؛  ااتفاقيیة  االق١۱٠۰على  جميیع  أأشكالل  االتميیيیزز  ضدد  االمررأأةة  االماددةة  
 .٢۲٩۹وو  ٢۲٨۸االموواادد    ؛  ااتفاقيیة  ااألممم  االمتحددةة  لحقووقق  االططفلل  ٢۲٤ااألشخاصص  ذذوويي  ااإلعاقة  االماددةة  

 اااللتززااماتت  االقائمة
  ٤٦/١۱٨۸٢۲االمنصووصص  عليیهھ  في  قرراارراالجمعيیهھ  االعامهھ  لالممم  االمتحددهه  ووبناءاا  على  االمباددئئ  ااإلنسانيیة  وواالحيیادد  وواالنززااهھھھة  ووااالستقاللل  على  االنح

)١۱٩۹٩۹١۱     االعامة   على  قرراارر  االجمعيیة   أأيیضا   االمباددئئ  االمووحددةة   تستندد   وواالقررااررااتت  االالحقة٬،   في  حاالتت  االططووااررئئ)   ""االحقق  في  االتعليیمم
  قرراارر  مجلسس  ااألمنن  االددوولي  ٢۲٠۰١۱٠۰(   ووااإلبالغغ  على  االمددااررسس  وواالمستشفيیاتتووبشأنن  االهھجماتت    ١۱٩۹٩۹٨۸)؛   ٢۲٠۰١۱١۱(  االررصدد االمعيیارر  )؛

  OECD DACمباددئئ  وو)؛  ٢۲٠۰١۱٥إإططارر  سيیندداايي  للحدد  منن  مخاططرر  االكووااررثث  (وو)؛  ٢۲٠۰١۱٥ااألساسي  ااإلنساني  على  االجووددةة  وواالمساءلة  (
  للددوولل  االهھشة  (٢۲٠۰٠۰٧۷لحسنن  االمشارركة  االددووليیة  في  االددوولل  االهھشة  ( إإعالنن  بارريیسس  بشأنن  فعاليیة  االمعوونة  وو)؛٢۲٠۰١۱١۱)  وواالصفقة  االجدديیددةة

)  االتي  تعتمدد  بشكلل  خاصص  على  االمعايیيیرر  ٢۲٠۰٠۰٣۳)؛  وواالمباددئئ  وواالمماررسة  االسليیمة  للمنح  ااإلنسانيیة  (٢۲٠۰٠۰٨۸اا  ()  ووبررنامج  عملل  أأكرر٢۲٠۰٠۰٥(
)  وواالتي  يیتمم  تسجيیلهھا  ررسميیا  باسمم  ددليیلل  االتعليیمم  إإلى  االميیثاقق  ااإلنساني  في  مجالل  ٢۲٠۰١۱٠۰االددنيیا  لاليیني  للتعليیمم:  االتأهھھھبب  ووااالستجابة  وواالتعافي  (

 ).٢۲٠۰١۱٣۳(  )٬،  فضال  عنن  االمباددئئ  االتووجيیهھيیة  لاليیني  حوولل  حساسيیة  االصررااعع٢۲٠۰١۱١۱بة  ااإلنسانيیة  (االتعليیمم  وواالمعايیيیرر  االددنيیا  في  ااالستجا

  بعيینن  ااالعتبارر  اانهھ  عندد   اانن  ناخذذ     منن  االمهھمم   االمباددئئ  منن  االضرروورريي  فهھمم   االصررااعاتت    معررفهھووتفعيیلل  هھھھذذهه االسيیاقق  االمحدددد  لكلل  حالة.
كما  يیفعلل  ااالقتصادد  االسيیاسي  لقططاعع    ٬،تت  تختلفف  بشكلل  ملحووظظمع  ااحتيیاجاتت  ووقددرراا  ٬،وواالكووااررثث  االططبيیعيیة  ووغيیررهھھھا  منن  ااألززماتت  دديیناميیكيیة

 .االتعليیمم

  االمووحددهه  االمباددئئ
 تأكدد  على  :  هھھھذذهه  االمباددئئ  االمووحددةة  يیووجدد  في  جميیع  ااإلعالناتت  ووااالتفاقيیاتت  وواالقررااررااتت  وواالمباددئئ  وواالمعايیيیرر  مساحاتت  كبيیررةة  منن  ااآلررااء.

 ااالنمائيیهھوو  ااالنسانيیهھ  االسيیاقاتت  في  االتعليیمم  ااهھھھميیهھ .١۱
يیعتبرر  االتعليیمم  ووكما    ٬،االمنصووصص  عليیهھ  في  االميیثاقق  ااإلنسانيووعلى  االنح  أأمرر  أأساسي  لضمانن  االحقق  في  االحيیاةة  بكرراامة  جووددةة  االتعليیمم

جززءاا  أأساسيیا  منن  ضمانن  االتنميیة  االمستدداامة؛  هھھھذذاا  يیتططلبب  االووصوولل  إإلى  جميیع  ااألططفالل  وواالشبابب  في  كلل  مكانن  بما  في  ذذلكك  خاللل  
 بدداايیاتت  حاالتت  االططووااررئئ  ووااألززماتت  ططوويیلهھ  ااالمدد.
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٢۲٣۳ 
 

  االمشترركهھ  االمساءلهھوو  االووططنيیهھ  االمسؤؤووليیهھ .٢۲

  ووإإلززااميیا  تقع  على  عاتقق  االحكووماتت  االووططنيیة  ضمانن   ااالبتدداائي  مجانيیا   االتعليیمم   مررحلة   االفتيیاتت  وواالفتيیانن  في  حاالتت    إإتمامم لجميیع
جة  إإلى  تقع  على  عاتقهھا  أأتاحهھ  فررصص  االتعليیمم  االمتساوويیة  على  جميیع  االمستوويیاتت؛  هھھھناكك  حاووكما    ٬،ااألززماتت  ططوويیلهھ  ااالمددوواالططووااررئئ  

 .ووال  سيیما  لالجئيینن  لضمانن  االووفاء  بهھذذاا  االحقق  ٬،االمساعددااتت  االددووليیة  وواالتعاوونن  لددعمم  االددوولل

  االتعليیمم  ووتناسبب  جووددهه .٣۳
وويیتمم  االتددرريیسس  وواالتعلمم  ليیسس  فقطط    ٬،مجاني  ووإإلززاامي  وومتاحح  للمتضرررريینن/ااتت  منن  ااألززماتتوواانن  يیكوونن  االتعليیمم  ااالبتدداائي  ذذاا  نووعيیة  جيیددةة  

وولكنن  أأيیضا  على  االمهھاررااتت  االحيیاتيیة  وواالددعمم  االنفسي  ااالجتماعي.عالووةة  على  ذذلكك٬،    ٬،االرريیاضيیاتتعلى  االموواادد  ااألساسيیة  مثلل  االقررااءةة  وو
 ااألططفالل.وواالتعليیمم  في  االسنووااتت  ااألوولى  بتخفيیفف  ااآلثارر  ططوويیلة  االمددىى  لألززماتت  على  نمم  تساعدد  جووددةة

  االتعليیمم  تووفيیرر  في  ااالنصافف .٤
االذذيینن  يیتمم  تهھميیشهھمم  منن  جررااء  ااألززمة  :  وويیشملل  ذذلكك  وواانن  يیصلل  االتعليیمم  لجميیع  االفئاتت  ووخاصة  تلكك  االتي  يیصعبب  االووصوولل  إإليیهھمم  

االشبابب  وواالفتيیاتت  ووذذوويي  ااالحتيیاجاتت  االخاصة  ووااألططفالل  وواالشبابب  ووااالشخاصص  االمنتميینن  وواالالجئيینن  منن  ااألططفالل  وواالمشرردديینن  ددااخليیا  
 .ووأأوولئكك  االذذيینن  يیعيیشوونن  في  فقرر  مددقع  ااجتماعيیة  محرروومةوولجماعاتت  عررقيیة  أأ

  االتعليیمم  حمايیهھ .٥
ضمانن  بيیئاتت  تعليیميیة  ووااتخاذذ  جميیع  االتدداابيیرر  االمناسبة  لتقوومم  االحكووماتت  بالتززااماتهھا  بمووجبب  االقانوونن  االددوولي  لحمايیة  االتعليیمم  منن  االهھجوومم  

 إإلى  تفاقمم  االنززااعع.  يیجبب  أأنن  ال  يیؤؤدديي  االتعليیمم  .آآمنة

  االمرروونهھوو  للكووااررثث  االتهھيیئهھ .٦
ووااررئئ  في  خطططط  قططاعع  االتعليیمم  وواالمناهھھھج  االددررااسيیة٬،  ووكذذلكك  االططووتؤؤخذذ  في  ااالعتبارر  ااعتباررااتت  االحدد  منن  مخاططرر  االكووااررثث  وواالسالمة  

     وواالتصميیمم   االتخططيیطط   مررااحلل   ووجميیع   ووااالعمارر   على  وواالبناء   االبناء   "إإعاددةة   إإلى   االررااميیة   االجهھوودد   مع   تمشيیا   االتعليیميیة االمرراافقق
 .أأفضلل"وونح

  االمحلي  االمجتمع  مشارركهھوو  االتنسيیقق .٧۷
مع  االمجتمعاتت  االمحليیة    تحدديیدد  االميیززاانيیة  في  ااألززماتتووخططيیطط  وواايیجادد  اانن  تقوومم  مجمووعة  تنسيیقق  شاملهھ  هھھھيیاكلل  بالتقيیيیمم  االمشترركك  وواالت

 االمتأثررةة  إإلى  أأقصى  حدد  ممكنن  بحيیثث  يیتمم  تكيیيیفهھا  ااستجابة  للسيیاقق  االمحلي  وواالحاجة.

  اانظظمتهھاوو  االددوولهھ  خطططط  مع  االتماشي .٨۸
يیلززمم  تووفيیرر    كما٬،االووططنيیهھ  االقائمة  نظظمم  االتعليیمموواانن  تكوونن  االمساعددااتت  ااإلنسانيیة  ووااإلنمائيیة  ددعمم  االتعليیمم  في  ااألززماتت  متماشيیهھ  مع  خطططط  

 .االقددررةة  على  ااالستجابة  بقيیاددةة  ووططنيیة  ووتعززيیزز  ٬،االالجئيینن  ااألططفاللووحلوولل  دداائمة  للناززحيینن  

  االسنووااتت  متعددددوو  بهھ  االتنبؤؤ  يیمكنن  االذذييوو  االمناسبب  االووقتت  في  االتموويیلل  تووفيیرر .٩۹
     في  ااألززماتت  في  االووقتت  االمناسبب  لتفادديي  اانقططاعهھ   لضمانن  قددرر  أأكبرر  منن  ااالتساقق  وواانن  يیتووفرر  تموويیلل  االتعليیمم   بهھ   االتنبؤؤ اامكانيیهھ

ااستكمالل  ميیززاانيیاتت  االتعليیمم  االمحليیة  ووخلقق  حوواافزز  للشررااكاتت  منن  أأجلل  ااالستفاددةة  منن  وومتعدددد  االسنووااتت  لبناء  نظظامم  االصموودد  ووااالستجابة  
 ددعمم  ااالبتكارر.وواالمززيیدد  منن  االموواارردد  

  االبحثثوو  ااالحصائيیاتتوو  االمعلوومتت .١۱٠۰
ووبناء    ٬،تقيیيیمم  ااالستجاباتهھ  للتعليیمم  في  ااألززماتتوواالنووعع  ااالجتماعي  لتقيیيیمم  ااالحتيیاجاتت  ووررصدد  اانن  يیتمم  جمع  كافف  لبيیاناتت  مصنفة  حسبب  

تقدديیمم  تقارريیرر  منتظظمة  ؛  وواانن  تكوونن  نتائج  االتعلمم  قابلة  للقيیاسس  ووووتعززيیزز  االنظظمم  ااإلحصائيیة  االووططنيیة  بططرريیقة  تؤؤكدد  مقايیيیسس  أأساسيیة  
 وويیكملل  ذذلكك  االبحووثث  لتعززيیزز  االتحليیلل  وواالتعلمم.
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