األمــم املتحـدة

اجلمعية العامة

A/70/315
Distr.: General
12 August 2015
Arabic
Original: English

الدورة السبعون
البند ( 69أ) من جدول األعمال املؤقت*
تعزيز حقوق الطفل ومحايتها

حالة اتفاقية حقوق  -الطفل**
تقرير األمني العام
موجز
طلبــت اجلمعيــة العامـــة إىل األمــني العــام يف قرارهـــا  157/69أن يقــدم إليهـــا يف
دورهتا السبعني تقريرا يتضمن معلومات عـن حالـة االتفاقيـة واملسـالل الـ تناوهلـا القـرار مـ
التركيز علـ احلـ يف التعلـيم وينظـر هـاا التقريـر يف التقـدم احملـر ،إىل جانـ مـا تبقـ مـن
حتديات وثغرات يف تنفياها فيما يتعل بإعمال ح األطفال يف التعلـيم ويقـدم التقريـر عـددا
من املقترحات بشأن السبل الكفيلة بإعمال هاا احل األساسي من حقوق اإلنسان لألطفال

*
** تأخَّر تقدمي التقرير
A/70/150

)15-12577 (A

100915

**1512577

110915

A/70/315

أوال  -مقدمة
 - 1طلبـــت اجلمعيـــة العامـــة إىل األمـــني العـــام يف قرارهـــا  157/69أن يقـــدم إليهـــا يف
دورهتا السبعني تقريرا عن حالة اتفاقية حقوق الطفل واملسالل ال تناوهلـا القـرار مـ التركيـز
عل احل يف التعليم ويُقدَّم هاا التقرير استجابة لالك الطل

ثانيا  -حالة اتفاقية حقوق الطفل
()1

 - ٢يف  1متو/،يوليه  ٢٠15كانت  195دولة قد صدقت عل اتفاقية حقـوق الطفـل
أو انضــمت إليهــا وانضــم جنــو الســودان إىل االتفاقيــة يف  ٢3كــانون الثاين/ينــاير ٢٠15
وهناك دولتان مل تنضما إىل االتفاقية بعد ومها الصومال( )٢والواليات املتحدة األمريكية

 - 3ويف  1متو/،يوليــــه  ٢٠15كانــــت  159دولــــة قــــد صــــدقت علــ ـ الربوتوكــــول
االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك األطفال يف املنا،عات املسلحة( )3أو انضـمت
إليــه بينمــا صــدقت  169دولــة علـ الربوتوكــول االختيــاري امللحـ باتفاقيــة حقــوق الطفــل
بشأن بي األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية( )4أو انضمت إليه
 - 4وباإلضافة إىل ذلك وحىت  1متو/،يوليه  ٢٠15كانت  17دولـة قـد صـدقت علـ
()5
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعل بإجراء تقدمي البالغات

ثالثا  -تقدمي التقارير مبوج

اتفاقية حقوق الطفل

 - 5خــالل الفتــرة املشــمولة بــالتقرير عقــدت جلنــة حقــوق الطفــل دوراهتــا مــن الســابعة
والستني إىل التاسعة والستني
 - 6وحىت  1متو/،يوليه  ٢٠15كانـت اللجنـة قـد تلقـت تقـارير أوليـة مـن مجيـ الـدول
األطراف إال دولتني مها تونغا وناورو واستعرضت اللجنة مجي التقـارير األوليـة الـ قُـدمت
إليها وتلقت اللجنة ما جمموعه  643تقريراً عمال باملادة  44من االتفاقية

__________
(United Nations, Treaty Series, vol. 1577, No. 27531 )1

( )٢صــدق الصــومال عل ـ االتفاقيــة يف كــانون الثاين/ينــاير  ٢٠15وســتكتمل عمليــة التصــدي عل ـ االتفاقيــة
بإيداع صكوك التصدي لدى األمم املتحدة
(United Nations, Treaty Series, vol. 2173, No. 27531 )3
( )4املرج نفسه No. 27531 vol. 2171
( )5قرار اجلمعية العامة  138/66املرف
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 - 7وعالوة علـ ذلـك تلقـت اللجنـة  1٠3تقـارير وتقريـراً دوريـاً ثانيـاً واحـداً يف إطـار
الربوتوكول االختياري لالتفاقية بشأن اشـتراك األطفـال يف املنا،عـات املسـلحة و  91تقريـراً
وتقريــراً دوري ـاً ثاني ـاً واحــداً يف إطــار الربوتوكــول االختيــاري امللح ـ باالتفاقيــة بشــأن بي ـ
األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية
 - 8وستقدم رليسة اللجنة تقريرا شفويا عن أعمال اللجنـة إىل اجلمعيـة العامـة وسـتتحاور
م اجلمعية العامة يف دورهتا السبعني سعيا لتعزيز التواصل بني اجلمعية واللجنـة وذلـك وفقـا
للقرار 157/69

رابعا  -إعمال ح مجي األطفال يف التعليم

ألف  -ح األطفال يف التعليم كح من حقوق اإلنسان
 - 9تعــرب املادتــان  ٢8و  ٢9مــن االتفاقيــة عــن ح ـ الطفــل يف التعلــيم وتدعمــه حقــوق
اإلنسـان األخـرى املعتـرف هبـا دوليـا كتلــك الـواردة يف املـادة  13مـن العهـد الـدو اخلــا
باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واملادة  1٠من اتفاقيـة القضـاء علـ مجيـ أشـكال
التمييــز ضــد املــرأة واملــادة  ٢4مــن اتفاقيــة حقــوق األشــصا ذوي اإلعاقــة وتــدعو اتفاقيــة
حقوق الطفل الدول األطـراف إىل جعـل التعلـيم االبتـدالي إلزاميـا ومتاحـا جمانـا للجميـ علـ
أســا تكــافؤ الفــر (املــادة  )٢8وتــدعو االتفاقيــة تلــك الــدول أيضــا إىل تــوفر التعلــيم
الثــانوي ســواء العــام أو امله ـ وإتاحتــه جلمي ـ األطفــال وإىل جعــل التعلــيم العــا متاحــا
للجميـ وإىل اختــاذ تــدابر لتشــجي احلضــور املنــتظم يف املــدار والتقليــل مــن معــدالت تــرك
الدراسة وحتدد املادة  ٢9من االتفاقية األهداف الرليسية للتعليم الـ تشـمل تنميـة شصصـية
الطفل ومواهبه وقدراته؛ واحترام حقوق اإلنسان؛ واحترام ذوي الطفل وهويته الثقافيـة ولغتـه
وقيمه اخلاصـة؛ وإعـداد الطفـل حليـاة تستشـعر املسـؤولية يف جمتمـ حـر؛ وتنميـة احتـرام البيئـة
الطبيعية ويسترشد احل يف التعليم مببادئ عدم التمييز األساسية املنصـو عليهـا يف االتفاقيـة
(املـــادة )٢؛ ومصـــاح الطفـــل الفضـــل (املـــادة )3؛ وحـ ـ الطفـــل يف احليـــاة والبقـــاء والنمـــو
(املادة )6؛ وح الطفل يف التعبر عن آراله وإيالء تلك اآلراء االعتبار الواج (املادة )1٢
 - 1٠وســع عــدد مــن االلتزامــات السياســية العامليــة إىل دفـ خطـ التقــدم احملــر ،يف تــوفر
فــر احلصــول علـ التعلــيم للجميـ علـ أســا املســاواة ففــي إعــالن األلفيــة واألهــداف
اإلمنالية لأللفيـة (قـرار اجلمعيـة العامـة  )٢/55عقـدت الـدول األعضـاء العـزم علـ أن تكفـل
حبلول عام  ٢٠15أن يتمكن األطفـال يف كـل مكـان سـواء الـاكور أو اإلنـا منـهم مـن
إمتــام مرحلــة التعلــيم االبتــدالي وأن يــتمكن األوالد والبنــات مــن االلتحــاق جبميـ مســتويات
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التعليم عل قـدم املسـاواة (اهلـدف  )٢وأن تزيـل التفـاوت بـني اجلنسـني يف التعلـيم االبتـدالي
والثانوي ويُفضـل أن يكـون ذلـك حبلـول عـام  ٢٠٠5وبالنسـبة إىل مجيـ مراحـل التعلـيم يف
موعــد ال يتجــاو ،عــام ( ٢٠15اهلــدف  )6()3ويف إطــار عمــل داكــار (لعــام  )٢٠٠٠الــاي
تقود تنفياه منظمة األمم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة (اليونسـكو) حُـددت سـتة أهـداف
لكي حتققها مجي البلدان حبلول عام  ٢٠15وهي أهداف حشدت مزيدا من اجلهـود لتعزيـز
إعمال احل يف التعليم ومج بيانات جديدة ووضـ أطـر لرصـد التقـدم احملـر ،يف جمـال التعلـيم
عل الصعيد العاملي( )7وقد أدت هـاه اجلهـود جمتمعـة إىل إحـرا ،تقـدم جـدير بالـاكر لصـاح
األطفال وال سيما يف ،يادة فر حصوهلم عل التعليم والتقليل من الفوارق بني اجلنسني
 - 11واعتمــد إعــالن إنشــيون( )8يف أيار/مــايو  ٢٠15خــالل منتــدى التعلــيم العــاملي الــاي
نظمته اليونسكو بالتعـاون مـ منظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة (اليونيسـيف) والبنـك الـدو
وصــندوق األمــم املتحــدة للســكان وبرنــام األمــم املتحــدة اإلمنــالي وهيئــة األمــم املتحــدة
للمرأة ومفوضية األمـم املتحـدة لشـؤون الالجـئني وحيـدد اإلعـالن رؤيـة للتعلـيم علـ مـدى
السنوات اخلمس عشرة املقبلة يؤكد فيها جمددا عل تعهد البلدان واجملتم الدو بالعمـل مـن
أجل وض جدول أعمال واحد جديد يكون شـامال وطموحـا وواعـدا فـال يُتـرك أحـد بـدون
تعليم وذلك إدراكا من تلك البلدان للحاجة املاسة إىل ذلك وسُينفَّا إعالن إنشـيون بتطبيـ
إطار العمل اخلا بالتعليم حىت عام  ٢٠3٠وستعتمد من أجل تنفياه خريطـة طريـ لفالـدة
احلكومات حبلول هناية عام ٢٠15
 - 1٢وتتجسد هاه الرؤية اجلديدة يف اهلدف  4من أهداف التنمية املسـتدامة املتفـ عليهـا
وهــو ”ضــمان التعلــيم اجليــد املنصــف والشــامل للجمي ـ وتعزيــز فــر الــتعلم مــدى احليــاة
للجمي “ ويف الغايات احملـددة يف إطـاره وهـي رؤيـة نابعـة مـن إطـار إنسـاين للتعلـيم والتنميـة
يســتند إىل حقــوق اإلنســان ومبــادئ الكرامــة؛ والعدالــة االجتماعيــة؛ واإلدمــا ؛ واحلمايــة؛
والتنوع الثقايف واللغـوي واإلثـ ؛ واالشـتراك يف املسـؤولية واملسـاءلة ويؤكـد إعـالن إنشـيون
جمددا عل أن التعليم صاح عام وح أساسي من حقوق اإلنسان وأسا يُسـتند إليـه لضـمان
إنفاذ احلقوق األخرى ويرمي اإلعالن أيضا إىل الوفاء بااللتزامات الـ مل تُنفَّـا بالكامـل بعـد
يف جماالت مثل توفر التعليم االبتدالي اجليد للجمي والتعليم الثانوي جلمي البنني والبنات
__________
( )6انظر www.un.org/millenniumgoals/

( )7انظر
( )8انظر https://en.unesco.org/world-education-forum-2015/incheon-declaration

www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-all/efa-goals/
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باء  -احل يف التمت بإمكانية احلصول عل التعليم
التعليم االبتدالي والثانوي
 - 13جتسيدا ملا جاء يف املادة  ٢8من اتفاقية حقوق الطفل ينص إطار عمل داكـار الـاي
اعتمده منتدى التعليم العاملي يف عام  ٢٠٠٠عل أن يكون التعلـيم االبتـدالي إلزاميـا ومتاحـا
وجمانيــا للجميـ ويكــون التعلــيم الثــانوي مبــا يف ذلــك التعلــيم الفـ واملهـ متاحــا للجميـ
وبكل الوسالل املناسبة وال سيما من خالل األخا تدرجييا مبجانية التعليم( )9وتشـمل األبعـاد
الرليســية املتداخلــة ملفهــوم إتاحــة التعلــيم انطالقــا مــن كونــه مفهوم ـا يتصــل بــالتعليم جبمي ـ
أشــكاله وال ســيما االبتــدالي والثــانوي عــدم التمييــز حبكــم القــانون وحبكــم الواقـ وخباصــة
عــــدم التمييــــز حبــ ـ الفئــــات احملرومــــة؛ وإمكانيــــة الوصــــول املــــادي؛ وإمكانيــــة الوصــــول
االقتصادي( )1٠ويرمي إعـالن إنشـيون إىل تعزيـز إمكانيـة االنتفـاع بفـر التعلـيم مـن خـالل
االلتزام بتوفر  1٢عاما من التعليم االبتدالي والثانوي اجليد املنصف اجملاين املمول من األمـوال
()11
العامة من أجل حتقي نتال التعلم املاللمة
 - 14ونتيجة للجهود العامليـة الراميـة إىل إحلـاق مجيـ األطفـال بـالتعليم االبتـدالي ارتفعـت
النســبة املئويــة لألطفــال امللــتحقني باملــدار االبتداليــة يف املنــاط الناميــة مــن  83يف املالــة إىل
 9٠يف املالـــة بـــني عـــامي  ٢٠٠٠و  )1٢(٢٠1٢ويُتوقَّــ أن تصـــل إىل  93يف املالـــة يف عـــام
 )13(٢٠15وقد حتققت أكرب املكاس يف أفريقيا جنو الصـحراء الكـربى (حيـ ارتفعـت
تلــك النســبة مــن  59يف املالــة إىل  79يف املالــة بــني عــامي  1999و  )٢٠1٢ويف جنــو
وغــر آســيا (مــن  78يف املالــة إىل  94يف املالــة خــالل الفتــرة نفســها) ويعـ هــاا أن عــدد
األطفال غر امللتحقني باملدار قـد اخنفـ ،رغـم أن هنـاك مـا يقـدر بنحـو  58مليـون طفـل
غر ملتح مبدرسة وقـد ارتفعـت أيضـا نسـبة االلتحـاق بـاملرحلتني الـدنيا والعليـا مـن التعلـيم
()14
الثانوي منا عام 1999
__________
( )9انظــر جلنــة احلقــوق االقتصــادية واالجتماعيــة والثقافيــة التعليــ العــام رقــم  13بشــأن احلـــ يف التعلـــيم
(املادة  13من االتفاقية) الفقرتان  14و 44

( )1٠املرج نفسه الفقرة ) ( 6
( )11انظر https://en.unesco.org/world-education-forum-2015/incheon-declaration
( )1٢تقرير األهداف اإلمنالية لأللفية ( ٢٠14األمم املتحدة نيويورك)
( )13انظـــر اليونســـكو التقريرررر اليرررصد لرعرر التيعرررام لع ارر ليرررص  :2015-2000اإلجنرررص اا تالتارر يصا
(باريس )٢٠15
( )14املرج نفسه

15-12577

5/26

A/70/315

 - 15ومن أهم العوامل ال أدت إىل ،يادة الطل عل التعليم الثانوي ارتفاع معدل إمتـام
التعليم االبتدالي يف العديد من البلدان فعل الصعيد العاملي ارتف معـدل إمتـام املرحلـة الـدنيا
من التعلـيم الثـانوي بنسـبة  66يف املالـة يف البلـدان ذات الـدخل املـنصف ،واملتوسـ ،وأُحـر،
أكرب تقدم يف منطقة شرق آسيا واحملي ،اهلادئ ويتسم تعلـيم البنـات أيضـا بأمهيتـه احملوريـة يف
اسـتدامة التغـير االجتمــاعي والثقـايف واالقتصــادي والسياسـي( )15وتـزداد حــدة التفـاوت بــني
اجلنسني بصـورة خاصـة يف املرحلـة الـدنيا مـن التعلـيم الثـانوي فمـن املتوقـ أال حيقـ إال حنـو
 56يف املالة من البلدان املساواة بني اجلنسني يف املرحلة الدنيا من التعلـيم الثـانوي حبلـول عـام
 ٢٠15ويصع عل الفتيات بوجه خا االنتقال من املرحلة االبتدالية إىل املرحلتني الـدنيا
والعليا من التعليم الثانوي فالتمييز القالم عل نوع اجلنس واألعـراف االجتماعيـة متغلغلـة يف
اجملتمعات وتسهم يف من الفتيات من احلصول عل التعليم الثانوي اجليد ومن أبـر ،اآلليـات
العاملية املرتبطة بتحقي املساواة بني اجلنسني الشراكة املقامة بـني أصـحا املصـلحة املتعـددين
واملعروفــة باســم مبــادرة األمــم املتحــدة لتعلــيم البنــات الـ ســاهم برناجمهــا الــدعوي يف جمــال
السياسات العامة يف التوعيـة ألمهيـة تعلـيم البنـات والـ كـان هلـا دور بالتعـاون مـ الشـراكة
العامليــة مــن أجــل التعلــيم يف إدرا املســاواة بــني اجلنســني يف اخلطــ ،والسياســات املنفــاة يف
قطاع التعليم
 - 16وال تزال الرباهني تشر إىل أن التهميش يزيد أوجه عدم املسـاواة ويشـكل عالقـا أمـام
احلصول عل التعلـيم ويف الوقـت الـراهن يزيـد احتمـال عـدم ذهـا أفقـر أطفـال العـامل إىل
املدرسة بأربعة أضعاف عن أغىن أطفال العامل ويزيد احتمال عدم إمتـامهم الدراسـة االبتداليـة
خبمسة أضعاف( )16ففي بعـ ،البلـدان األفريقيـة علـ سـبيل املثـال ميـول اآلبـاء واألمهـات
الاين يعيشون يف أفقر اجملتمعات احملليـة الريفيـة تعلـيم أطفـاهلم بأنفسـهم يف كـثر مـن األحيـان
(حي يدفعون حصة كبرة من مرتبات املعلمني) يف حني يسـتفيد أولئـك الـاين يعيشـون يف
املناط احلضرية األفضـل حـاال مـن املعلمـني املمـولني حكوميـا( )17ومشلـت العوامـل الرليسـية
ال سامهت يف ،يادة احلصول عل التعلـيم االبتـدالي إلغـاء الرسـوم املدرسـية و،يـادة الطلـ
مــن خــالل التحــويالت النقديــة وتنفيــا بــرام التغايــة املدرســية و،يــادة م ـا هــو متــا مــن
مدار وفصول دراسية واالستثمار يف الصحة واهلياكل األساسية
__________
( )15انظر www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16087&LangID=E

( )16اليونيسيف ( The investment case for education and equityنيويورك )٢٠15
Six steps to abolishing primary school fees: operational guide, school fee abolition initiative
( )17البنك الدو
(Washington, D.C., 2009), p. 41

6/26

15-12577

A/70/315

 - 17وأُحــر ،كــالك تقــدم يف اجلهــود الراميــة إىل القضــاء عل ـ أوجــه التفــاوت يف فــر
حصول الفتيات علـ التعلـيم وقاربـت مجيـ املنـاط حتقيـ املسـاواة بـني اجلنسـني يف التعلـيم
االبتدالي حبلول عام  )18(٢٠1٢وعل سبيل املثـال تغلبـت أفغانسـتان بوصـفها البلـد الـاي
احتــل املرتبــة األدىن يف التحــاق الفتيــات باملــدار عل ـ العقبــات الرليســية أمــام ،يــادة نســبة
االلتحـــــاق باملـــــدار مـــــن أقـــــل مـــــن  4يف املالـــــة يف عـــــام  1999إىل  87يف املالـــــة يف
عــام  )19(٢٠1٢ويف هــاه احلالــة تــبني أن إلغــاء الــرحالت الطويلــة إىل املــدار عــن طري ـ
إنشاء مدار عل مستوى القرى يف املنـاط الريفيـة مـن بـني العوامـل الرليسـية الـ أدت إىل
،يادة فر حصول الفتيات عل التعلـيم( )٢٠غـر أن اسـتبقاء الطـال ال يـزال يشـكل عالقـا
كبرا أمام املساواة بني اجلنسني وهـو يتجلـ يف أوجـه تفـاوت أوسـ نطاقـا وأكثـر تنوعـا يف
التعلــيم الثــانوي( )٢1حي ـ كــثرا مــا تصــب حــواد العنــف واالعتــداء اجلنســي و،وا
()٢٢
األطفال وعمل األطفال واملعاير االجتماعية القالمة عل نوع اجلنس أكثر برو،ا
 - 18والشمولية هي مبدأ أساسـي مـن مبـادئ التعلـيم اجليـد وميكـن أيضـا أن تكـون عـامال
حمددا رليسيا لقدرة الطفل علـ الوصـول إىل املرافـ التعليميـة ويعتـرف التعلـيم الـاي يسـهل
احلصول عليه باالحتياجات املصتلفة لألطفال ويلبيها مبا يف ذلك احتياجـات األطفـال األكثـر
هتميشا فاألطفال ذوو اإلعاقة علـ سـبيل املثـال ميكـن أن يواجهـوا عـددا مـن العوالـ الـ
حتـول دون حصـوهلم علـ التعلـيم مثـل العوالـ املاديـة والتشـريعات التمييزيـة والقصــور يف
فهـــم إعاقتـــهم والوصـــم االجتمـــاعي( )٢3ووفقـــا لـــبع ،التقـــديرات فـــإن مـــا يقـــر مـــن
()٢4
 9٠يف املالة من األطفال ذوي اإلعاقة يف أفريقيا غر ملتحقني مبـدار يف الوقـت الـراهن

__________
( )18انظر تقرير األهداف اإلمنالية لأللفية لعام  ٢٠14الصفحات ٢3-٢٠

( )19انظـــــــــــــــر اليونســـــــــــــــكو
(انظر احلاشية )13
( )٢٠انظرDana Burde and Leigh Linden, “Bringing education to Afghan girls: a randomized controlled trial of :
Education for All Global Monitoring Report, Education for All 2000-2015

)village-based schools,” in American Economic Journal: Applied Economics, vol. 5, No. 3 (July 2013

( )٢1انظر اليونسكو ( Education for All Global Monitoring Report, Education for All 2000-2015انظر احلاشية
 )13الصفحات 163-16٠
( )٢٢انظر A/HRC/26/22
( )٢3اليونيسيف )Children and young people with disabilities fact sheet (New York, May 2013
( )٢4انظر اليونيسيف ( The investment case for education and equityنيويورك )٢٠15
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وملعاجلة هاه املسألة شرعت بع ،البلدان يف تنظيم تدري للمعلمـني مـن أجـل دعـم إدمـا
()٢5
األطفال ذوي اإلعاقة يف الفصول الدراسية العادية
 - 19ودأبت جلنة حقوق الطفل عل التشديد عل ضـرورة أن تتصـا الـدول تـدابر إجيابيـة
ترمي إىل معاجلة أوجه التفاوت يف احلصول عل التعليم للفئات املهمشة والضعيفة وهـاا أمـر
بــال األمهيــة ألن األدلــة تشــر إىل أنــه إذا اســتمرت االجتاهــات الســالدة مــؤخرا فلــن يتحقـ
تعمــيم إكمــال املرحلــة االبتداليــة يف أفريقيــا جنــو الصــحراء الكــربى عل ـ ســبيل املثــال
إال يف عام  ٢٠69ألفقر الفتيان وعام  ٢٠86ألفقر الفتيات( )٢6وسـل ،املقـرر اخلـا املعـ
باحل يف التعليم أيضا الضـوء علـ احلاجـة إىل أن يكـون احلـ يف التعلـيم قـابال لإلنفـاذ قانونـا
عل الصعيد الوط جلعل إعماله أكثر فعالية
األطفال غر امللتحقني باملدار ومناذ التعليم البديلة
 - ٢٠تشــر التقــديرات إىل أن  58مليــون طفــل يف ســن الدراســة االبتداليــة غــر ملــتحقني
باملدار ويعيش ما يقر من  5٠يف املالة منهم يف مناط متضررة من الـااع مـ أن هـاه
املنــاط ال يقطنــها ســوى  ٢٢يف املالــة مــن األطفــال الــاين هــم يف ســن الدراســة االبتداليــة يف
العــامل( )٢7ويكتســي احلفــا علـ إتاحــة التعلــيم لألطفــال يف البيئــات املتضــررة مــن الااعــات
أمهية بالغة خاصة وأن العواق وخيمة للغاية ففـي اجلمهوريـة العربيـة السـورية علـ سـبيل
املثال أدى فقدان أكثر من  3ماليني طفل إمكانية احلصول علـ التعلـيم وعـدم قـدرة آالف
()٢8
آخرين عل االلتحـاق باملـدار إىل صـدور حتـايرات مـن إمكانيـة ضـياع جيـل بأكملـه
بــل قــد يكــون عــدم حصــول األطفــال يف املنــاط املتضــررة مــن الــااع علـ التعلــيم عــامال يف
()٢9
تفاقم العنف
 - ٢1وقد اعتُمدت يف املنتـدى العـاملي للتربيـة الـاي عقـد يف داكـار يف عـام  ٢٠٠٠سـتة
أهــداف ترمــي إىل ضــمان حصــول مجيـ األطفــال والشــبا والكبــار علـ تعلــيم جيــد وقــد
جرى تناول هاا األمر مبزيد مـن التفصـيل يف إطـار عمـل داكـار ومنـا عـام  ٢٠٠٠اعتُـرف

__________
( )٢5انظر www.savethechildren.org.uk/sites/default/files/docs/making-schools-inclusive_1.pdf

()٢6
( )٢7انظر تقرير األهداف اإلمنالية لأللفية لعام ( ٢٠14منشورات األمم املتحدة نيويورك) الصفحات 19-16
( )٢8اليونيســــــــــــــــــــيف ”“No lost generation: protecting the futures of children affected by the crisis in Syria
www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ED/GMR/images/2014/day_of_african_child.pdf

)(New York, January 2014

( )٢9انظر مكت األمم املتحدة لدعم بناء السالم

Peace dividends and beyond: contributions of administrative

)and social services to peacebuilding (New York, 2012
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بــالتعليم يف حــاالت األ،مــات والطــوارئ كميــدان جديــد يف أهــداف تــوفر التعلــيم للجمي ـ
واعترفت به أيضا اجلمعية العامة( )3٠وأنشأت األمم املتحدة واملنظمات غر احلكومية الدوليـة
ال حضرت املنتدى الشبكة املشتركة لوكـاالت التعلـيم يف حـاالت الطـوارئ الـ أصـبحت
شبكة واسعة من املنظمات واألفراد العاملني يف أكثر مـن  17٠بلـدا وشـكلت املعـاير الـدنيا
للتعليم يف حاالت الطوارئ ال وضعتها الشبكة تقدما رليسيا واستمرت عملية وضـعها ملـدة
سنة يف عام  ٢٠٠3وساهم فيها حنو  ٢ ٢5٠فردا وأكثر مـن  5٠بلـدا( )31وكـان مـن أهـم
التطـورات املتصــلة بـالتعليم يف حــاالت الطــوارئ هنـ اجملموعــات الــاي اتبعتـه اللجنــة الدالمــة
املشتركة بني الوكاالت والاي يعز ،تنسي استجابة قوية يف جمال التعليم( )3٢وعلـ الصـعيد
العاملي تركز وحدة جمموعة التعليم والفريـ العامـل جملموعـة التعلـيم علـ تعزيـز القـدرة علـ
التأه حلاالت الطوارئ واالستجابة هلا والتعايف منها أما عل الصعيد القطـري فقـد فُعلـت
جمموعات التعليم يف أكثر من  4٠بلدا
 - ٢٢وتشر البحو إىل أنـه يف السـياقات املتضـررة مـن الااعـات ميكـن أن يسـاعد تـوفر
التعليم عل نزع فتيل التوترات وبناء الثقة لدى عامة النا م توفر جمال لألطفـال الكتسـا
()33
مهارات ملموسة عل التصفيف من حدة الااع والـتعلم والنمـو يف بيئـة تـنعم باالسـتقرار
ومنــا عــام  ٢٠1٢قامــت اليونيســيف إىل جانـ شــركاء وطنــيني ودولــيني بإعــداد واختبــار
بــرام لبنــاء الســالم والتعلــيم تركــز عل ـ الوصــول إىل األطفــال والشــبا امللــتحقني باملــدار
وغر امللتحقني هبا بتوفر التعليم املراعي لظـروف الـااع مـن خـالل التعلـيم النظـامي واألنشـطة
عل املستوى الفـردي وتُسـتصدم يف الوقـت الـراهن جمموعـة أدوات جديـدة للمـراهقني للتعـبر
()34
واالبتكار يف أربعة بلدان من أجل دعم تنمية املراهقني وكفاءاهتم كبناة سالم
 - ٢3وتشــكل األ،مــات اإلنســانية هتديــدا كــبرا للحصــول عل ـ التعلــيم كمــا حــد م ـ
تفشــي مــر فــرو إيبــوال يف آذار/مــار  ٢٠14الــاي أودى حبيــاة أكثــر مــن 9 ٠٠٠
شــصص وبســب حالــة الطــوارئ أُغلقــت مجيـ املــدار يف ســراليون وغينيــا وليربيــا لعــدة
__________
( )3٠انظر قرار اجلمعية العامة ٢9٠/64

( )31انظـــــــــــــــر اليونســـــــــــــــكو
(انظر احلاشية  )13الصفحة 1٠5
( )3٢املرج نفسه
( )33انظــــر مكتــــ األمــــم املتحــــدة لــــدعم بنــــاء الســـــالم

Education for All Global Monitoring Report, Education for All 2000-2015
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أشهر مما أثر عل  5ماليني طفل يف مجيـ املراحـل مـن مرحلـة مـا قبـل الدراسـة إىل املرحلـة
الثانوية وعملت اليونيسيف بشكل وثي م و،ارات التعلـيم والصـحة والشـركاء الرليسـيني
مثل مراكز الواليات املتحدة ملراقبة األمرا والوقاية منها ومنظمة الصـحة العامليـة ومنظمـة
إنقاذ الطفولـة علـ وضـ بروتوكـوالت وطنيـة يف البلـدان الثالثـة لـدعم إعـادة فـت املـدار
بأمــان وللمســاعدة عل ـ احلــد مــن انتشــار الفــرو عــن طري ـ تنظــيم تــدري للمعلمــني
واستصدام برام اإلذاعة وتوفر فر التعلم عن بعد
 - ٢4وال يــزال ارتفــاع معــدالت االنقطــاع عــن الدراســة يشــكل أيضــا عالقــا رليســيا أمــام
حتقي تعميم التعليم االبتدالي جلمي األطفال وتزيد مبعدل مخس مرات احتمـاالت أن يكـون
األطفــال الفقــراء مــن بــني مــا يقــدر بنحــو  1٠٠مليــون طفــل ينقطعــون عــن الدراســة مقارنــة
بغرهم( )35وتشمل العوامـل املسـامهة يف ذلـك أن يكـون األطفـال أكـرب سـنا بالنسـبة لصـفهم
بسب التأخر يف االلتحاق باملدرسة؛ والتكاليف املباشرة لاللتحاق باملـدار ؛ وقطـ مسـافات
طويلــة مــن البيــت إىل املدرســة؛ واملشــقة يف اجلمــ بــني العمــل والدراســة؛ وعــدم تســجيل
املواليد( )36وهناك أيضا ”تكلفة الفرصة البديلة“ حيـ ميكـن أن يكـون عـدم تـوفر التعلـيم
اجليد مبثابة عامل ”دف “ يؤدي إىل انقطاع األطفال عـن الدراسـة ودخـوهلم إىل سـوق العمـل
قبل بلوغ احلد األدىن القانوين لسن العمل وللتصـدي هلـاه التحـديات جنـ الربنـام الـدو
للقضــاء عل ـ تشــغيل األطفــال عل ـ ســبيل املثــال يف العمــل م ـ احلكومــات عل ـ تطــوير
التــدري امله ـ مبــا يف ذلــك للفتيــات بوصــفه طريقــة ملســاعدة األطفــال عل ـ االنتقــال إىل
التعليم الرمسي( )37ويف تايلند تدعم اليونسـكو مشـروعا حملـو األميـة بواسـطة اهلـاتف احملمـول
لألطفــال غــر امللــتحقني باملــدار لفالــدة  4 ٠٠٠مــن أطفــال املهــاجرين وعــدميي اجلنســية
واألقليــات العرقيــة يف  6٠مركــز تعلــيم مــن أجــل تعزيــز اإلملــام بــالقراءة والكتابــة باللغــة األم
وتعلـيم احلســا مـن خــالل األجهــزة احملمولـة وألعــا الــتعلم اإللكتـروين( )38وســلطت جلنــة
حقــوق الطفــل الضــوء أيضــا علـ اجلانـ املتعلـ بالقــدرة علـ التكيــف ودعــت الــدول إىل
__________
( )35اليونســـــــــكو
احلاشية )13

( Education for All Global Monitoring Report 2015, Education for All 2000-2015انظـــــــــر

( )36انظر تقرير األهداف اإلمنالية لأللفيـة لعـام ( ٢٠14منشـورات األمـم املتحـدة نيويـورك)؛ ومعهـد اليونسـكو
لإلحصــاء واليونيســيف جت ير اتلتررزا ولر التيعررام لع ار  :ملتررصة مررمل اداررصلقة اليصدار ادتيعقر ص ررص
خصقج اد قس (مونتريال )٢٠15
( )37انظر منظمة العمل الدولية International Programme on the Elimination of Child Labour, “Combating child
labour through education”, January 2008

( )38معلومات قدمتها اليونسكو لإلسهام يف هاا التقرير
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تكييف نظام التعليم لكي ياللـم أوضـاع األطفـال واألسـر الـاين تعتمـد أسـبا عيشـهم علـ
الرعــي وصــيد األمســاك والتعــدين والزراعــة علـ ســبيل املثــال( )39ودعــت اللجنــة الــدول إىل
معاجلة احلواجز ال تعوق احلصول عل التعليم مبـا يف ذلـك معاجلـة البعـد اجلنسـاين السـتبقاء
الطــال وبالنســبة إىل الفتيــات قــد يتطل ـ هــاا تعزيــز القــيم واملواقــف اإلجيابيــة إ،اء تعلــيم
البنات وتـوفر احلـوافز مـن أجـل التعـوي ،عـن تكـاليف املـدار والفـر البديلـة ومعاجلـة
مسألة ،وا األطفـال واملسـالل املتعلقـة حبـاالت احلمـل يف أوسـا املراهقـات وقـام صـندوق
األمم املتحدة للسكان بتنشـي ،اجلهـود القطريـة واإلقليميـة الراميـة إىل تـوفر التثقيـف اجلنسـي
الشــامل يف بيئــة تعليميــة آمنــة ومتكــني املــراهقني مــن اختــاذ قــرارات مســتنرة ومســتقلة بشــأن
صحتهم اجلنسية واإلجنابية مبا يف ذلك فيما يتعل بالوقاية مـن فـرو نقـص املناعـة البشـرية
يف بلدان مثل أذربيجان واألرجنتني وكولومبيا ونيبال( )4٠والتثقيف اجلنسي باعتباره عنصـرا
مهمــا مــن عناصــر حـ الطفــل يف احلصــول علـ املعلومــات هــو أيضــا جــزء مــن اســتراتيجية
اليونسكو بشأن الوقاية من فرو نقص املناعة البشـرية واإليـد ،الـ جيـري تنفيـاها يف أكثـر
من  ٢٠بلدا يف شرق أفريقيـا واجلنـو األفريقـي وتـبني التـراب ،بـني الصـحة وحتقيـ النتـال
()41
التعليمية
 - ٢5ويف إطار التصدي للتحديات ال تواجه فر احلصول علـ التعلـيم تعهـدت بعـ،
البلــدان بتلبيـــة االحتياجات التعليميـــة لألطفال غيــــر امللتحقيـــن باملــــدار والشـبا الـاين
مل يُكملوا تعليمهم النظامي عن طري برام بديلة وبرام ”الفرصة الثانيـة“ وبـرام التعلـيم
غــر النظــامي( )4٢ففــي بــنغالديش تســاعد بــرام املنظمــة غــر احلكوميــة جلنــة بــنغالديش
للنــهو بــالريف يف إحلــاق األطفــال غــر امللــتحقني باملــدار يف منظومــة التعلــيم االبتــدالي
وإعدادهم لالنتقال للمستوى الثانوي مما أسفر عن التحاق أكثر من  97يف املالة من خرجيـي
املدار االبتدالية التابعة للجنة بنغالديش للنهو بالريف مبدار ثانوية نظامية( )43ويُشـكل
توفر الدعم املا لألطفال من األسر الفقرة استراتيجية رليسية هلاا النه
__________
( )39انظر  CRC/C/TZA/CO/3-5الفقرة 6٠

( )4٠صندوق األمم املتحدة للسكان
( )41انظـــــــــر www.unesco.org/new/en/hiv-and-aids/our-priorities-in-hiv/sexuality-education/east-and-southern-
)Operational guidance for comprehensive sexuality education (New York, 2014

africa-commitment/

( )4٢اليونســــــــــــــــــــــــــــــكو
(انظر احلاشية )13
(R. Banerji, “Second chance programmes in South Asia”, background paper for Education for All Global )43
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التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة
 - ٢6يشكل توفر الرعاية والتعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة عامال أساسيا تبين أنه يُحـد
،يادة يف نسبة التسجيل باملدار يف املـرحلتني االبتداليـة والثانويـة ويعـد ذلـك مـن األهـداف
الستة إلطار عمل داكار ففي الفترة من عام  1999إىل عـام  ٢٠1٢حـدثت ،يـادة تقـار
الثلثني أو أكثـر مـن  184مليـون طفـل يف التسـجيل يف مرحلـة مـا قبـل التعلـيم االبتـدالي يف
مجي ـ أحنــاء العــامل( )44والعديــد مــن الــدول بصــدد اســتحدا هن ـ متعــدد القطاعــات لتقــدمي
خــدمات الطفولــة املبكــرة يشــمل املبــادرات املشــتركة يف جمــاالت الصــحة والتغايــة ومحايــة
األطفال والتعليم م تقدمي الدعم لألسر ومقدمي الرعاية يف الوقت نفسه
 - ٢7ويف حني ال يوجد مسار أو منوذ واحـد للتعلـيم يف مرحلـة الطفولـة املبكـرة ففوالـد
اتباع هن متكامـل موثقـة توثيقـا جيـدا فقـد قـدمت مبـادرة يف جامايكـا علـ سـبيل املثـال
الــدعم النفســي واالجتمــاعي مــن خــالل القيــام بزيــارات ملنــا،ل آبــاء األطفــال الــاين تتــراو
أعمــارهم مــن  9أشــهر إىل  ٢4شــهرا والــاين يعــانون مــن الفقــر أو توقــف النمــو وكشــفت
الدراسة بعد مرور  ٢5سنة أن إيرادات مـن تلقـوا تلـك اخلـدمات وهـم أطفـال تزيـد بنسـبة
 ٢5يف املالة وأن احتمال ارتكاهبم جلرالم يقل مقارنة مبـن هـم يف جمموعـة املقارنـة املؤلفـة مـن
أقـران ال يعـانون مـن توقـف منـوهم( )45ويُكفـل لألطفـال يف كولومبيـا احلصـول علـ التغايــة
الكافية والتعليم يف مرحلة ما قبـل التعلـيم االبتـدالي والرعايـة الصـحية الشـاملة ممـا أسـفر عـن
إحرا ،تقدم يف توفر اخلدمات لألطفـال دون اخلامسـة مـن ذوي الـدخل املـنصف )46(،إال أن
التنفيا ال يزال متفاوتا وخيض ملا يبديه احملـافظون ورؤسـاء البلـديات مـن إرادة سياسـية علـ
الصعيد احمللـي يف كفالـة تقـدمي اخلـدمات ولـالك ينبغـي أن يكـون تطـوير التعلـيم يف مرحلـة
الطفولـــة املبكرة وتوسيعـــه مـــن أولويــــات االسـتثمارات العامليــــة فـــي جمـال التعلـيم لكـون
ذلك يعــود بفوالد كربى عل مستوى النتال التعليمية ومعاجلـة األسـبا الكامنـة وراء الفقـر
وعدم املساواة

__________
( )44اليونســـــــــــــــــــــــــــــكو
(انظر احلاشية )13
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توفر تعليم جيد جام ومناس

للجمي

 - ٢8يُفهم عموما أن عبارة التعليم اجليد تشر يف معناها املفـاهيمي األوسـ إىل ”أركـان
التعليم األربعة“ (التعلم لكي نعرف والـتعلم لكـي نعمـل والـتعلم لكـي نعـيش معـاً والـتعلم
لكي نكون)( )47فحسبما هـو مـبني يف املـادة  ٢9مـن االتفاقيـة جيـ أن يُمكـن التعلـيم كـل
طفل من استيعا املنها الدراسي األساسي واملهارات الضرورية للحياة
 - ٢9وإكسا األطفال القـدرة علـ الـتعلم واملطالبـة حبقـوقهم بوصـفهم أصـحا حقـوق
هو جزء ال يتجزأ من املنها الدراسي اجليد ومن املسلم به يف إعالن األمـم املتحـدة للتثقيـف
والتــدري يف ميــدان حقــوق اإلنســان الــاي أقرتــه اجلمعيــة العامــة يف كــانون األول/ديســمرب
 ٢٠11ويف خطــة العمــل للمرحلــة األوىل مــن الربنــام العــاملي للتثقيــف يف جمــال حقــوق
اإلنســان أن التثقيــف يف جمــال حقــوق اإلنســان أمــر أساســي إلعمــال حقــوق اإلنســان وأنــه
يشكل أيضا عنصـرا أساسـيا مـن عناصـر التعلـيم اجليـد وشـدد املقـرر اخلـا املعـ بـاحل يف
التعلــيم علـ أن اكتســا املعــارف واملهــارات يف الرياضــيات والعلــوم واللغــات لــيس املرج ـ
الوحيد لتحديد نوعية التعليم وأنه ينبغي لقيم حقوق اإلنسان ومبـادئ الدميقراطيـة كإشـراك
اجلميـ واملشــاركة أن تتصــدر كــل االهتمامــات املتعلقــة بــالتعليم اجليــد( )48ويــو صــندوق
األمم املتحدة للسكان اهتمامـا خاصـا الحتياجـات املراهقـات املستضـعفات عـن طريـ تنفيـا
مبادرته للعمل من أجل املراهقات وبراجمه املتعلقة بـزوا األطفـال يف العديـد مـن البلـدان الـ
تعمل فيها الوكالة عل توسي نطاق مبادراهتا لتعليم الفتيات يف األطر غر النظامية
 - 3٠وتتوىل اليونسكو تنسـي أعمـال توسـي نطـاق عقـد األمـم املتحـدة للتعلـيم مـن أجـل
التنمية املستدامة الاي حق العديد من التجار الناجحة يف ظل أن أمهيـة التعلـيم أصـبحت
أمرا معترفا به عل النحو الواج يف العديد من االتفاقـات احلكوميـة الدوليـة املتعلقـة بالتنميـة
املستدامة( )49ويف أيار/مايو  ٢٠1٢اعتمدت وكالة األمم املتحدة إلغاثـة وتشـغيل الالجـئني
الفلسطينيني يف الشرق األدىن (األونـروا) سياسـة يف جمـال التربيـة علـ حقـوق اإلنسـان وحـل
الااعــات والتســام مبــا يتماش ـ م ـ االتفاقيــة والربنــام العــاملي للتثقيــف يف جمــال حقــوق
__________
( )47اليونسكو ”التعلم :ذلك الكا املكنـون“ تقريـر اللجنـة الدوليـة املعنيـة بـالتعليم يف القـرن احلـادي والعشـرين
مقتطفات (باريس )1996

( )48انظر:
( )49انظــر :اليونســكو خصق ر اليريررن لت اررم رملررصم الي ررش اليررصد مررأج التيعررام مررمل جررش الت ا ر اددررت ام
(باريس )٢٠14؛ متا عل الرابhttp://unesdoc.unesco.org/images/0023/002305/230514a.pdf :،
A/HRC/20/21
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اإلنســان كــي يتســىن متكــني األطفــال مــن معرفــة حقــوقهم وممارســتها وجيــري أيضــا إشــراك
()5٠
األطفال يف املدار التابعة لألونروا من خالل برملانات املدار املنتصبة ال متثل التالميا
 - 31وميثل التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان مسألة أساسية يف تقدمي تعليم جيد ألنـه يـرتب،
بالتجار ال يعيشها األطفال يوميا فعندما تكون املناه الدراسية مصممة للمسـاعدة علـ
اكتسا املهارات الضرورية للحيـاة الـ تسـهم يف إجيـاد عمـل يف املسـتقبل ومتكـني الفتيـات
يسـتطي األطفـال أن ينكبـوا أكثـر علـ الـتعلم وسـيكونون علـ اسـتعداد أفضـل للقيـام بـدور
فاعل يف جمتمعاهتم احمللية وجمتمعاهتم األوس ( )51وقامـت اليونسـكو بـدور قيـادي يف النـهو
بــالتثقيف يف جمــال املواطنــة العامليــة الــاي يهــدف إىل متكــني املــتعلمني مــن مجي ـ األعمــار مــن
()5٢
املشاركة واالضطالع بأدوار فاعلة يف مواجهة التحديات العاملية وإجياد حلول هلا
هتيئة بيئة آمنة وصحية تاللم الطفل
 - 3٢اعتمد عدد متزايد من البلـدان مبـا فيهـا أوغنـدا وتايلنـد ونيكـاراغوا منـوذ املدرسـة
املاللمة للطفل ال توفر بيئـة تعليميـة آمنـة وصـحية تقـدم احلمايـة وتقـوم علـ إشـراك اجلميـ
ومراعاة االعتبارات اجلنسانية وعل التسام والكرامـة وتسـتدعي مشـاركة التالميـا واألسـر
واجملتمعات احمللية( )53وتشر تقديرات برنام األغاية العاملي إىل أنه يف حـني أن نسـبة أطفـال
املدار الاين يتلقون وجبات جمانية يف البلدان املتوسـطة الـدخل تبلـ مـا قـدره  49يف املالـة
فإهنا تبل  18يف املالة يف البلدان املنصفضة الدخل وذكرت دراسـة للتغايـة املدرسـية أجنزهـا
برنام األغاية العاملي بشراكة م البنك الدو والشراكة من أجـل منـاء الطفـل أن  38بلـدا
،ادت مــن التغايــة املدرســية يف إطــار مواجهتــها لأل،مــة من ـا عــام  ٢٠٠8مؤكــدة أمهيتــها
()54
كشبكة أمان اجتماعي
 - 33وفيما يتعل حباالت الطـوارئ تعـاا الشـبكة املشـتركة لوكـاالت التعلـيم يف حـاالت
الطوارئ مسألة جودة التعليم مبا حددته من معـاير دنيـا تـدعو إىل أمـور منـها إقامـ ُة مـراحي،
__________
( )5٠معلومات قدمتها األونروا لإلسهام يف هاا التقرير

( )51انظر
( )5٢انظــر اليونســكو ”“Global citizenship education: preparing learners for the challenges of the 21st century؛
و ”“Global citizenship education: topics and learning objectives؛ و UNESCO Clearinghouse on global
 citizenship educationاملتاحة عل الرابwww.unesco.org/new/en/global-citizenship-education ،
( )53اليونسكو ( Education for All Global Monitoring Report, Education for All 2000-2015انظر احلاشية )13
( )54انظر www.wfp.org/content/state-school-feeding-worldwide-2013
http://learningforpeace.unicef.org/about/learning-for-peace
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مستقلة للبنني والبنات توصد من الـداخل؛ والتوعيـة مبصـاطر األلغـام واملتفجـرات مـن لفـات
()55
احلر ؛ ووض نُظم واضحة لإلحالة يف حاالت التعر لإليااء أو العنف
تقدمي التدري

املناس

للمدرسني ودعمهم

 - 34يشكل تقدمي التدري املناس للمدرسني ودعمهـم أمـرا أساسـيا حيـ يترتـ عـن
دعـم املدرسـني وجــودهتم آثـار مباشــرة علـ الـتعلم ومــن شـأن اخنفــا نسـ املدرســني إىل
التالميا يف الفصول الدراسية أن يعـود بفوالـد علـ كـل مـن املدرسـني والتالميـا ويتبـين مـن
تتب اهلدف  6مـن أهـداف تـوفر التعلـيم للجميـ املتعلـ جبـودة التعلـيم أن اخنفاضـا يف نسـ
التالميــا إىل املدرســني قــد طــرأ عل ـ الصــعيد العــاملي بــني عــامي  ٢٠٠٠و  ٢٠15حبــدو
اخنفــا يف  83يف املالــة مـــن البلــدان املتـــا بيانــات عـــن التعلــيم االبتـــدالي فيهــا وعـــددها
 146بلــدا( )56غــر أن إحــرا ،تقــدم يف التســجيل باملــدار االبتداليــة صــاحبه علـ األخــص
مواجهــ ُة بعـــ ،البلـــدان صـــعوبة يف احلفـــا علــ قواهـــا العاملـــة يف التـــدريس وبنـــاء علــ
التقديرات احلالية لن يُمكن حتقي تعميم التعليم االبتدالي دون توظيف املزيـد مـن املدرسـني
واملنطقة األشد حاجة هي البلدان األفريقية الواقعة جنو الصحراء الكربى
 -35وباإلضــافة إىل ذلــك تــبني األدلــة ضــرورة توظيــف مدرســني أكفــاء مب ـن يف ذلــك
املدرسات واملدرسون من فئات مهمشة أخرى؛ وتأمني من أجور منصفة والعمل يف ظـروف
كرمية؛ واالستثمار يف تدري املدرسني؛ ووض وتنفيا مدونات لقواعد السلوك تتنـاول مجيـ
أشــكال العنــف ضــد األطفــال( )57وقــد حاولــت احلكومــات التصــدي للتحــديات الـ تواجــه
تو،ي ـ املعلمــني مبصتلــف الطــرق مبــا يف ذلــك التو،ي ـ املوجــه مركزيــا؛ وتقــدمي حــوافز مثــل
اإلسكان واالستحقاقات املالية وتعجيـل الترقـي وتعـيني مدرسـني حملـيني( )58ففـي سـنغافورة

__________
( )55انظر www.ineesite.org/en/minimum-standards

( )56انظــــــــــــــــر اليونســــــــــــــــكو
(انظر احلاشية )13
( )57مكت املمثل اخلا لألمني العام بشـأن العنـف ضـد األطفـال ”التصـدي للعنـف يف املـدار  :منظـور عـاملي:
سد الفجوة بني املعاير واملمارسات“ (نيويورك آذار/مار )٢٠1٢
(A. Chudgar and T. Luschei, “Evolution of policies on teacher deployment to disadvantaged areas”, )58
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عل سبيل املثال حيصل تالميا املدار الثانوية املتفوقون عل من شهرية وهـم ال يزالـون يف
()59
املدرسة مقابل االلتزام بالتدريس ملدة ثال سنوات بعد خترجهم
 - 36وتبين أيضا أن تقدمي الدعم احملدد األهداف يف املدار يرف من كفاءة املعلمـني علـ
حنو أكثر اتساقا وذلك من خالل برام كاحلملـة العامليـة املعنونـة ”إعـادة كتابـة املسـتقبل“
و ال تشرف عليها منظمـة إنقـاذ الطفولـة لتـدري ودعـم املدرسـني يف البلـدان املتضـررة مـن
الااعــات( )6٠وميكــن أن يــؤدي االســتصدام املبتكــر للتكنولوجيــات يف تقــدمي التــدري أثنــاء
اخلدمــة ويف إطــار فــر مواصــلة التطــوير املهـ ودعــم التــدريس يف الفصــول الدراســية إىل
،يادة حفز املدرسني وإبقالهم مزاولني للمهنة كما يتبني من اجلهود الـ تبـاهلا اليونسـكو يف
البلدان األفريقية الواقعة جنو الصحراء الكربى
التقييم القالم عل احلقوق وقيا

النتال

 - 37يتسم تقييم نتال التعلم بالتعقيد ويتطل إيالءه مزيدا مـن االهتمـام علـ الصـعيدين
الوط والعاملي وقـد ا،داد عـدد البلـدان الـ جتـري تقييمـات وطنيـة ،يـادة كـبرة بـني عـامي
 199٠و  )61(٢٠13غــر أن العديــد مــن البلــدان يفتقــر إىل وجــود تقييمــات وطنيــة شــاملة
منتظمة سليمة وحىت التقييمات املتكاملة تواجـه حتـديات مثـل إرهـاق املدرسـني واملغـاالة يف
أمهيــة مهــارات األطفــال يف القــراءة والكتابــة والرياضــيات علــ حســا املهــارات احلياتيــة
األخرى وتُعـد كفالـة خلـو التقييمـات مـن أي حتيـز ضـم أو ثقـايف مسـألة أخـرى تواجههـا
بع ،البلدان حيـ تبـين أن االختبـارات حتـا ضـمنا أطفـال الفئـات املهيمنـة علـ حسـا
()6٢
األطفال املهمشني
 - 38ويف اآلونــة األخــرة شــهدت التقييمــات اجملــراة بقيــادة مــواطنني واهلادفــة إىل تعزيــز
السياسات واملمارسات التعليمية انتشارا حـدا مبتطـوعني إىل إجـراء مسـو لألسـر املعيشـية يف
__________
( )59انظـــــــر OECD, “Building a high-quality teaching profession: lessons from around the world”, background
.report for the International Summit on the Teaching Profession (Paris, 2011).

( )6٠انظـــــر:

Save the Children, F. Hardman, Institute for Effective Education, University of York, “A review of

Save the Children’s global teacher support and development interventions”.

( )61انظــــــــــــــــر اليونســــــــــــــــكو
(انظر احلاشية )13
( )6٢انظــر عل ـ ســبيل املثــال تق ـارير اليونســكو العاملي ـة لرصــد التعلــيم للجمي ـ املتاح ـة عل ـ الــراب ،لتــا :
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بع ،البلدان النامية( )63ففي اهلند تُقيَّم املهارات األساسـية يف القـراءة والكتابـة والرياضـيات
لدى البنات والبنني من أجل التقرير السنوي حلالـة التعلـيم الـاي أطلقتـه يف البدايـة منظمـات
أهليـة يف عــام  )64(٢٠٠5وميكـن أن ينشــأ عـن اتبــاع نُهـ تشــاركية يف التقيـيم مبــا يف ذلــك
النُّه ال تُشرك مواطنني وجهات معنيـة أخـرى إشـراكا مباشـرا ،يـادة املشـاركة يف العمليـة
التعليمية غر أن املشاركة وحدها قد ال تؤدي إىل حتسني النتال التعليمية لألطفال

جيم  -احترام حقوق األطفال يف البيئة التعليمية
احترام اهلوية
 - 39أكدت جلنة حقوق الطفل أن األطفال ال يفقدون حقوقهم اإلنسـانية مبجـرد عبـورهم
أبوا املدار ( )65ففي املادتني  ٢9و  3٠من االتفاقية عل سـبيل املثـال هنـاك إقـرا بر حبـ
األطفال يف أن يكون هلم هويتهم الثقافية ولغتهم وقـيمهم اخلاصـة هبـم وظـل هـاا األمـر ميثـل
حتديا مستمرا للعديـد مـن الفئـات املهمشـة مـن األطفـال مبـن فـيهم أطفـال الشـعو األصـلية
واألطفال املنتمني إىل فئات أقليات عرقية فالعديد من أطفال هـاه الفئـات املهمشـة ال يتسـن
هلم احلصول عل بيئة تعليمية تكون شاملة ويتيسر هلم فيها التعلم بلغتهم ويف بيئتـهم الثقافيـة
اخلاصة هبم ومبا أن التهميش غالبا ما يكون عل أسا اهلوية فـإن حـ الطفـل يف أن تكـون
هويته موض احترام يف أي بيئة تعليمية ميكن أن يتطل اختاذ تدابر حمددة ففي بعـ ،بلـدان
أمريكا الالتينية ومنطقة شرق آسيا واحملي ،اهلـادئ اعتُمـدت سياسـات متعلقـة باللغـة الوطنيـة
حتترم لغات الشعو األصلية وأُنشئت كليـات لتـدري مدرسـني ثنـاليي اللغـة وبُـدئ بتعلـيم
()66
ثنالي اللغة عل املستوى االبتدالي
ح الطفل يف املشاركة
 - 4٠يتضــمن احلـ يف التعلــيم أيضــا ضــرورة أن تكــون املــدار ماللمـة للطفــل يف أكمــل
معانيها مبا يف ذلك فيما يتعل باملادة  1٢من االتفاقية ال يُقَرُّ فيها بتطـور قـدرات األطفـال
__________
( )63اليونســـــــــــــــكو ( Education for All Global Monitoring Report, Education for All 2000-2015انظـــــــــــــــر
احلاشية  )13الصفحتني  191و 19٢

( )64انظــــــر www.prathamusa.org/programs/aser؛ وأيضــــــا اليونســــــكو،
( Report, Education for All 2000-2015انظر احلاشية  )13الصفحة 19٢
( )65انظر جلنة حقوق الطفل التعلي العام رقم  1املتعل بأهداف التعليم الفقرة 8
( )66انظـــــر علـــ ـ ســـــبيل املثـــــال اليونســـــكو , Improving the quality of mother tongue-based literacy and
Education for All Global Monitoring
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عل التعبر عن آرالهم وضرورة إيالء هاه اآلراء االعتبار الواج وفقا لسن الطفل ونضـجه
وينبغي أن تُشج املدار يف إطار عملية تعلم وجتربة إعمال احلقـوق علـ مشـاركة الطفـل
يف احلياة املدرسية؛ وإنشاء التجمعات املدرسية وجمالس الطال ؛ والتثقيف عن طريـ األقـران
والتوجيه املتبادل فيما بني األقران؛ ومشاركة األطفال يف اإلجراءات التأديبية املدرسية
احترام الااهة و األمان من العنف
 - 41وفقــا للمــادة  19مــن االتفاقيــة فلألطفــال احلــ يف أن يشــعروا باألمــان ويف عــدم
التعــر للعنــف يف مجيـ األمــاكن مبــا يف ذلــك يف املدرســة ويف الطريـ إىل املدرســة ومنــها
إال أن التقــديرات تشــر إىل أن  ٢46مليــون طفــل يتعرضــون للعنــف يف املدرســة كــل ســنة
وتشر أدلة مستقاة من اليونسكو ومن مبادرة األمـم املتحـدة املتعلقـة بتعلـيم البنـات أن العنـف
اجلنساين ظاهرة عاملية تؤثر عل الفتيان والفتيات عل السـواء( )67وال تـزال االعتـداءات الـ
()68
تتعر هلا الفتيات الساعيات إىل احلصول عل التعليم متثل مشكلة يف هاا الصدد
 - 4٢ويعكس العنف يف املدار القواعد االجتماعية األساسية فيمـا خيـص السـلطة واألدوار
املتوقعة لكل جنس من اجلنسني وهو يقو بشكل خطر اجلهود الرامية إىل هتيئـة بيئـة تعليميـة
تتصف بالسـالمة والشـمول واإلنصـاف( )69فقـد يعمـد املدرسـون إىل هتديـد طـال بإعطـالهم
تقديرات سلبية لنتالجهم املدرسية أو برف ،منحهم شهادة مدرسية وهي ممارسة معروفة باسم
”اجلنس مقابل الدرجات“( )7٠ويكون األطفال يف بيئات النـزاع وحاالت الطـوارئ واألطفـال
()71
املنتمون إىل فئات مهمشة معرضني بشدة خلطر العنف وعواقبه الطويلة األجل
__________
( )67انظر مبادرة األمم املتحدة لتعليم البنات

policy paper 17, “School-related gender-based violence is

preventing the achievement of quality education for all” (March 2015), pp. 2-3; and M. Dunne et al.,
Gendered School Experiences: The Impact on Retention and Achievement in Botswana and Ghana
)(United Kingdom Department for International Development, London, 2005

( )68انظــر مبــادرة األمــم املتحــدة لتعلــيم البنــات
 educationمتاحــــــــــة علــــــــ ـ الــــــــــراب ،التــــــــــا www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/ :
Background paper on attacks against girls seeking to access

Report_attacks_on_girls_Feb2015.pdf

()69

Plan International, A girl’s right to learn without fear: working to end gender-based violence at school
)(Woking, United Kingdom, 2013

( )7٠انظر

L. Antonowicz, “Too often in silence” a report on school-based violence in West and Central

Africa (UNICEF and others, March 2010), p. 5

( )71انظــــــــــــــــــــــر

S. Walker and others, “Child development: risk factors for adverse outcomes in developing

)countries” The Lancet, vol. 369, No. 9556 (2007
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 - 43وترف ،جلنة حقوق الطفل يف تعليقيها العامني رقم  8املتعل حبـ الطفـل يف احلمايـة
من العقوبة البدنية وغرها من ضرو العقوبة القاسية أو املهينة ورقم  13املتعلـ حبـ الطفـل
يف األمــان مــن مجي ـ أشــكال العنــف أي تربيــر للعنــف واإلذالل كأشــكال لعقــا األطفــال
مبا يف ذلك العقوبة البدنية وم ذلك فال يتجـاو ،عـدد البلـدان الـ حظـرت العقوبـة البدنيـة
يف املــدار  1٢4بلــدا حــىت تارخيــه ويف االحتــاد األورو فحــىت تارخيــه مل يســن ســوى
 19دولــة مــن دولــه األعضــاء البــال عــددها  ٢8دولــة تشــريعات حتظــر العقوبــة البدنيــة
صراحةً( )7٢فال بـد مـن وضـ هنـ ماللمـة لألطفـال يف االنضـبا املدرسـي وإدارة الصـفوف
تدعم بيئة تعلم توفر احلماية
 - 44كمــا يشــكل تســل ،األقــران ســواء أكــان تســلطا بــدنيا أو لفظيــا أو نابعــا مــن عالقـة
تسلطية مشكلة متزايدة خاصة باحلماية تؤثر يف بع ،األحيـان علـ فئـات ضـعيفة حمـددة
مبــا فيهــا األطفــال ذوو اإلعاقــة؛ واألطفــال املتــأثرون ب ـاهلجرة؛ وطــالبو اللجــوء أو الالجئــون؛
وأطفــال الشــعو األصــلية أو األقليــات اإلثنيــة أو العرقيــة أو اللغويــة أو الثقافيــة أو الدينيــة؛
واملثليــات واملثليــون ومزدوجــو امليــل اجلنســي ومغــايرو اهلويــة اجلنســانية وحــاملو صــفات
اجلنسني من األطفال والشبا وتؤكد اللجنة أن املدرسة ال تسم باالضطهاد أو غره مـن
ممارسات العنف أو النبا ليست مدرسة تسـتويف شـرو املـادة  )73()1( ٢9ويـدعم صـندوق
األمم املتحدة للسكان العمل م الشبا والفتيان فيما خيص حقوق املرأة والفتاة ومـن خـالل
()74
الدعوة وتنفيا التثقيف اجلنسي الشامل
 - 45وقــد اضــطُل بعــدد مــن األنشــطة الربناجميــة املبتكــرة الــ هتــدف إىل منــ العنــف
والتصـــدي لـــه يف بيئـــات حمليـــة فعلـ ـ ســـبيل املثـــال تعمـــل منظمـــة ”رفـ ـ األصـــوات“
( )Raising Voicesوهي منظمة ال تسـتهدف الـرب مقرهـا يف كمبـاال مـن أجـل منـ العنـف
ضد النساء واألطفال وقد وضعت جمموعة أدوات مدرسية جيدة هتدف إىل احلـد مـن العنـف
البدين الاي ميارسه موظفو املدار ضـد الطـال يف املـدار االبتداليـة مـن خـالل مسـاعدة
()75
املدرســـني علـ ـ إشـــاعة ثقافـــة مدرســـية وأســـالي تأديبيـــة إجيابيـــة وخاليـــة مـــن العنـــف
__________
( )7٢انظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر www.endcorporalpunishment.org/assets/pdfs/briefings-regional/EU%20briefing%
20May%202015%20FINAL.pdf

( )73انظر جلنة حقوق الطفل التعلي العام رقم  1املتعل بأهداف التعليم الفقرة 8
( )74معلومات قدمها صندوق األمم املتحدة للسكان لإلسهام يف هاا التقرير
( )75انظر http://raisingvoices.org/good-school/
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ويف هندورا وضعت و،ارة التعليم أنظمة مدرسية للحد من مجي أشـكال العنـف ومنعهـا يف
مراكز التعليم من أجل معاجلة مسألة العنف العام ضد األطفال مبا يف ذلك يف املدار وحوهلا
محاية املدار من اهلجمات
 - 46يف السياقات املتضررة من النـزاعات املسلحة تشكل اهلجمات عل املـدار انتـهاكا
جســيما حب ـ األطفــال مبوج ـ قــراري جملــس األمــن  )٢٠٠5( 161٢و )٢٠11( 1998
وهــي تقتضــي الرصــد واإلبــالغ اإلجبــاريني إىل جملــس األمــن عنــد وقوعهــا وكمــا لــوح يف
تقرير عام  ٢٠14السنوي ملكت املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية باألطفال والااع املسـل
فــإن احل ـ يف التعلــيم غالبــا مــا يتــأثر تــأثرا شــديدا باهلجمــات عل ـ املــدار وباالســتصدام
العســكري الواس ـ النطــاق هلــا وباالعتــداءات والتهديــدات باالعتــداء عل ـ املعلمــني (انظــر
 )A/HRC/28/54وأصدر كل من مكت املمثلة اخلاصـة واليونسـكو واليونيسـيف ومنظمـة
الصحة العاملية ماكرة توجيهية بشأن اهلجمات عل املدار واملستشفيات بغية تعزيـز رصـد
تلك االنتهاكات واإلبالغ عنها والتصدي هلا( )76ودعا كل مـن املمثلـة اخلاصـة لألمـني العـام
املعنيــة باألطفــال والــااع املســل واملبعــو اخلــا لألمــم املتحــدة للتعلــيم العــاملي واملقــرر
اخلا املعـ بـاحل يف التعلـيم وجلنـة حقـوق الطفـل واليونيسـيف واليونسـكو والتحـالف
العاملي حلماية التعليم من اهلجمات مجيعًا إىل تعزيز تـدابر املسـاءلة الراميـة إىل محايـة املـدار
مـن اهلجمـات مبـا يف ذلـك إيضـا احلظـر يف القـانون الـوط وتـدري الضـبا العسـكريني
علـ التزامــاهتم بعــدم اســتصدام املــدار وحماكمــة األفــراد الــاين هلــم عالقــة باهلجمــات علـ
املدار أو املسؤولني عنها ويف حـاالت الطـوارئ تقتضـي املعـاير الـدنيا للشـبكة املشـتركة
بني الوكاالت للتعليم يف حاالت الطوارئ التقليلَ إىل أدىن حد مـن اسـتصدام املرافـ التعليميـة
كمالجئ مؤقتة حي تنص عل عـدم اسـتصدامها إال كمـالذ أخـر وباالتفـاق علـ تـاري
إعادة املؤسسة التعليمية إىل مهمتها األصلية
 - 47وبُالت جهود كبرة حلمايـة حـ األطفـال يف التعلـيم علـ الصـعيد القُطـري يف جمـال
التصــدي للــهجمات علــ املــدار فصــالل الــااع يف نيبــال علــ ســبيل املثــال أطلقــت
جمتمعــات حمليــة بــدعم مــن اليونيســيف مبــادرة بعنــوان ”املــدار بوصــفها منــاط ســالم“
ضمت جهات سياسية فاعلة ومجاعات مسلحة بصورة أكثر مباشرة من خالل إبـرام اتفاقـات
بشـأن احتــرام مدونــة قواعــد الســلوك الـ وُضــعت علـ مســتوى املـدار والقــرى واملنــاط
__________
( )76انظـــر )S/RES/1998 (2011؛ ومكتـــ املمثـــل اخلـــا

لألمـــني العـــام املعـ ـ باألطفـــال والنــــزاع املســـل

)“Protect schools and hospitals: guidance note on Security Council resolution 1998” (May 2014

20/26

15-12577

A/70/315

وأمثــرت الــدعوة املســتمرة إىل إنفــاذ مدونــة قواعــد الســلوك اخنفاضــا يف عــدد عمليــات إغــالق
()77
املدار واخنفاضا يف عدد حاالت إساءة استصدام املدار من جان أطراف الااع

خامسا  -سبل املضي قُدما
 - 48ميكــن أن تُعــد التوصــيات التاليــة إطــارا مرجعي ـا عام ـا الســتمرار عمــل احلكومــات
بالتعاون م األطفال وم جمتمعاهتم احملليـة واجملتمـ املـدين والقطـاع اخلـا وآليـات األمـم
املتحــدة واآلليــات اإلقليميــة ذات الصــلة وغرهــا مــن آليــات حقــوق اإلنســان ذات الصــلة
وكــالك م ـ مفوضــية حقــوق اإلنســان واليونيســيف واليونســكو وســالر كيانــات األمــم
املتحدة عل مواصلة تعزيز إعمال احل يف التعليم:
تعزيز احل يف التعليم يف ا ألطر القانونية والسياساتية و التنظيمية الوطنية
 - 49ال يـزال احلـ يف التعلــيم للعديــد مــن األطفـال هشـًا يف أحســن األحــوال وال بــد مــن
ضــمانه وكفالــة قابليــة تنفيــاه يف األطــر القانونيــة الوطنيــة وهــاا يتطلـ وجــود أطــر قانونيــة
وسياســاتية وطنيــة قويــة تض ـ األســا الــال،م وحتــدد الشــرو الال،مــة لتــوفر التعلــيم اجليــد
واستدامته وعالوة عل ذلك فإن الصكوك القانونيـة الفعالـة جيـ أن تعـاا األبعـاد املتعـددة
لعـــدم املســـاواة وال ســـيما لألشـــصا الـــاين ختلفـ ـوا كـــثرا كمـــا جيـ ـ أن تضـــمن هـــاه
التشــريعات حـ الطفــل يف األمــان مــن مجيـ أشــكال العنــف وأن تتــي لألطفــال املســتحقني
مبوج ـ القــانون الــوط احلصــول عل ـ جــرب الضــرر النــاجم عــن انتــهاك حقــوقهم( )78ومــن
الضــروري أيضــا ضــمان تــوفر مــا يكفــي مــن املــوارد البشــرية ومــوارد امليزانيــة لكفالــة اإلنفــاذ
()79
الفعال ورصد التقدم احملر،
__________
( )77انظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر http://resourcecentre.savethechildren.se/sites/default/files/documents/4541.pdf
و _www.protectingeducation.org/sites/default/files/documents/schools_as_zones_of
peace_szop_education_for_stabilization_and_peace_building_in_post-conflict_nepal.pdf

( )78عل سبيل املثال يشر املقرر اخلا إىل القضية ذات األمهية التارخيية ال بتت فيهـا احملكمـة العليـا للواليـات
املتحــــدة وهــــي قضــــية ررررراتج لررر لعررر التيعررررام )) (Brown v. Board of Education (1954الـــ أهنــــت
رمسيــا الفصــل العنصــري يف املــدار وال ـ وفــرت فيمــا بعــد األســا القــانوين للطعــن يف عــدم املســاواة
العنصرية انظر A/HRC/23/35
لألمني العام املع بـالعنف ضـد األطفـال Tackling violence in schools: a global
( )79انظر مكت املمثل اخلا
perspective — bridging the gap between standards and practice (New York, March 2012), p. 47
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 - 5٠وذكر املقـرر اخلـا يف تقريـره لعـام  ٢٠11عـن تعزيـز تكـافؤ الفـر يف التعلـيم أن
وجـود إطـار تنظيمـي قـوي خبصـو نظـامي التعلــيم العـام واخلـا مرتكـز علـ مبـدأ تكــافؤ
الفــر يـــوفر الدعامـــة األساســية لوضــ جمموعـــة كاملـــة مــن الـــربام والسياســات الراميـــة
إىل ضــمان تكــافؤ الفــر (انظــر  A/HRC/17/29الفقــرة  )7٢وشــدد عل ـ أنــه جي ـ إيــالء
ما يشو احلصول عل التعليم من فوارق اعتبـاراً خاصـاً وجيـ أن تلـ التـدابر السياسـاتية
احلاجة إىل إتاحة التعلُّم للفئات األكثر هتميشاً واستضعافاً
تقويــة وإدمــا آليــات املســاءلة والرقابــة عل ـ كــل املســتويات لفئــات تشــمل مقــدمي
التعليم اخلا
 - 51آليات املساءلة والرقابة ضرورية لتتب نتال الـتعلُّم وعـدم املسـاواة يف سـبل احلصـول
عل التعلـيم ومعـدالت إمتـام التعلـيم والتصصـيص الفعـال للمـوارد وأداء املعلوـم واجلوانـ
األخرى للتعليم اجليد( )8٠ومثلما أوصت بـه اللجنـة املعنيـة بـاحلقوق االقتصـادية واالجتماعيـة
والثقافيــة فيج ـ عل ـ الــدول األطــراف أن تراق ـ التعلــيم عــن كث ـ  -مبــا يف ذلــك كــل
السياســات واملؤسســات والــربام وأمنــا اإلنفــاق واملمارســات األخــرى ذات الصــلة  -حــىت
تكشف أي متييز حبكم الواق وتتصـا التـدابر لتصـحيحه وينبغـي تفصـيل البيانـات التعليميـة
وف ـ أســس التمييــز احملظــورة( )81وينبغــي إدرا احلــ يف التعلــيم يف التشــريعات واللــوال
وينبغي حيثما وُجدت تشريعات ولوال من هاا القبيل إنشاء آليات مراعيـة للطفـل إلسـداء
املشورة وتقدمي الشـكاوى واإلبـالغ( )8٢ويشـمل ذلـك تقويـة آليـات املسـاءلة اجملتمعيـة مثـل
جمالس إدارة املدار ورابطات الوالـدين واملعلمـني ونقابـات املعلمـني جلعلـها أكثـر فعاليـة يف
اإلسهام يف التعليم اجليد وينبغي االضطالع أيضا بتدري القضـاة واحملـامني وبنـاء قـدراهتم يف
جمــال معاجلــة الشــكاوى وينبغــي ختويــل املؤسســات الوطنيــة حلقــوق اإلنســان وأمنــاء مظــامل
األطفال رصد ا لشكاوى والتحقي فيهـا ومتابعـة التقـدم احملـر ،بشـأهنا وجيـ أن حتظـ هـاه
املهام بالتمويل املناسـ متشـيا مـ املبـادئ املتعلقـة مبركـز املؤسسـات الوطنيـة لتعزيـز حقـوق
()83
اإلنسان ومحايتها (مبادئ باريس)

__________
( )8٠انظــــــــــر اليونســــــــــكو

Education for All Global Monitoring Report 2009, Overcoming Inequality: Why

)Governance Matters (Paris, 2008

( )81جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية التعلي العام رقم  13الفقرة 37
( )8٢انظر املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية بالعنف ضـد األطفـال واملقـررة اخلاصـة املعنيـة ببيـ األطفـال واسـتغالهلم
يف البغاء ويف املواد اإلباحيـة “Safe and child sensitive counselling, complaint and reporting mechanisms to
address violence against children” (September 2012), p. 22

( )83قرار اجلمعية العامة  134/48املرف
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حتسني اجلودة ورصدها
 - 5٢يقتضي إعمال احل يف التعليم أن تقـوم الـدول واجملتمـ الـدو ككـل بكفالـة أال يتـرك
أي طفل املدرسة بدون أن يكون مؤهال ملواجهـة حتـديات احليـاة ويقتضـي تـوفر التعلـيم اجليـد
جلمي األطفال أن يتعلموا القراءة والكتابة والعلوم والرياضيات والتكنولوجيا بيـد أنـه جيـ
أيضا تعليم األطفال مهارات احلياة الضرورية الختاذ قرارات متوا،نة؛ وتسـوية الااعـات بطريقـة
سلمية؛ وبناء أسلو حياة صحي وعالقـات اجتماعيـة جيـدة واملسـؤولية والـتفكر النقـدي
واملواه اإلبداعية وغر ذلك من القدرات ال ستتي هلم حتقي ما خيتارونه يف احلياة
 - 53ومن الضروري وجود إطـار مشـترك علـ املسـتويني الـوط والـدو يعـروف ويقـيس
ويرصد جودة التعليم وينبغي رصد نتال التعلُّم من خـالل تقييمـات وطنيـة وإقليميـة وجيـ
التعــرُّف علـ الفجــوات يف الــتعلُّم واإلجنــا ،ومعاجلتــها مــن خــالل تــدخالت حمــددة األهــداف
حبي يتمت مجي األطفال مبن فيهم أكثرهم هتميشا واستضعافا بتعليم جيد
حتسني احلصول عل التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة
 - 54لألطفــال احلـ يف تلقــي الــدعم الــاي حيتاجــه منــاؤهم وتبـيون األدلــة أن االســتثمار يف
التعلم والنماء يف مرحلة الطفولة املبكرة حيق عالدا هالال من حي النتال الصحية والتعليميـة
وغرها من النتال املتصلة برأ املال البشري يف مرحلة الحقة( )84وقـد ،اد معـدل االلتحـاق
بالتعليم قبل االبتدالي ولكن بصورة غر عادلة يعود نفعها بشـكل غـر تناسـ علـ األطفـال
يف املناط احلضرية األغـىن ومـن األمهيـة مبكـان توسـي نطـاق االسـتفادة مـن النمـاء والرعايـة
والتعليم قبل االبتدالي سواء كان نظاميا أو غر نظامي يف مرحلة الطفولة املبكرة مـن أجـل
تعزيز نتال التعلُّم املتصل بالنماء واحلد من أوجه الظلم
توسي نظم احلماية االجتماعية الشاملة واملتكاملة
 - 55ال تزال السياسـات واملمارسـات التمييزيـة إىل جانـ عالقـات القـوة غـر املتسـاوية
تــؤدي إىل إبعــاد الفتيــات والفتيــان األشــد هتميشــا عــن احلصــول عل ـ التعلــيم اجليــد وتؤكــد
خــربات األطفــال املهمشــني الضــرر الــاي ميكــن أن تلحقــه السياســات الســيئة يف الكــثر مــن
البلدان وقد داومت سلطات التعليم عل التمييز ضد أطفال اجملتمعات احمللية املهمشة حيـ
حترمهم من حقهم يف التعليم ومـن األمهيـة مبكـان التصـدي لألسـبا اجلاريـة للتمييـز والفقـر
__________
( )84انظـــــــــــــــر :اليونســــــــــــــــكو
(انظر احلاشية )13
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مــن أجــل إجيــاد أســا الســتفادة مجي ـ األطفــال عل ـ قــدم املســاواة مــن الــربام التعليميــة
وسياسات وبرام احلماية االجتماعيـ ة القويـة ضـرورية لتحقيـ العدالـة لألطفـال وهـي أيضـا
حجر األسا للتنمية البشرية واالقتصادية الوطنية وقد أدت التفاوتات الراسـصة إىل جانـ
االجتاهات األخرة إىل تسلي ،الضوء عل أمهية مشـول اجلميـ واتبـاع هنـ متكامـل والواقـ
أن نظــم احلمايــة االجتماعيــة املتكاملــة الـ تتب ـ هنجــا متعــدد القطاعــات وتســتثمر يف الــنظم
الوطنية املستدامة هي األقدر عل تعزيز قدرة األطفال علـ الصـمود أمـام املصـاطر الـ هتـدد
صـحتهم ورفـاههم وهـو مـا يسـهُل وقوعـه يف سـياق الفقـر وتغـر املنـاو واألوبئـة والااعـات
()85
والتحول احلضري
توافر التعليم اجملاين ا جليد وسهولة حصول مجي األطفال عليه
 - 56جي عل الدول كفالة أن تتـوافر للجميـ سـبل احلصـول علـ التعلـيم اجليـد اجملـاين
عل األقل يف املرحلة االبتدالية ويف حني أن الدول ليست ملزمة بتـوفر التعلـيم بنفسـها فـإن
مجي الدول تقريبا لـديها نظـم تعليميـة واسـعة ممولـة ومـدارة حكوميـا بـالرغم مـن أن التعلـيم
ال يزال يتلق حصـة غـر كافيـة مـن اإلنفـاق احلكـومي يف بلـدان كـثرة واملقيـا اإلرشـادي
مليزانية التعليم الاي حددته مبادرة املسار السري خلطـة تـوفر التعلـيم للجميـ (املعروفـة حاليـا
باسم الشراكة العاملية من أجل التعليم) هو  ٢٠يف املالة من جمموع امليزانية ومثـة قبـول واسـ
النطــاق هبــاا املقيــا كهــدف معقــول ال ســيما يف البلــدان ال ـ توجــد هبــا أعــداد كــبرة مــن
األطفال يف سن املدار ومعدالت التحاق منصفضة بيـد أن بعـ ،البلـدان ختصـص أقـل مـن
 1٠يف املالة مـن ميزانيتـها للتعلـيم( )86ويضـاف إىل ذلـك أن املـوارد املصصصـة للتعلـيم كـثرا
ما تعود بالنف بشكل غر متناس علـ أغـىن األطفـال ويتطلـ أيضـا متويـل التعلـيم كجـزء
مـن املسـاعدات اإلنسـانية اهتمامـا عـاجال فالبلـدان املتـأثرة بالااعـات هـي تلـك الـ حـادت
أكثر من غرها عن بلوغ النتال التعليمية األساسية غـر أن التعلـيم هـو أحـد أقـل القطاعـات
حظا من التمويل يف عملية إطالق النـداءات اإلنسـانية حيـ يتلقـ حاليـا حـوا  ٢يف املالـة
من إمجا املساعدات( )87ومثة حاجة إىل تقييم مدى إسهام تو،ي املـوارد التعليميـة يف حتقيـ

__________
( )85انظـــــــــــــــــــــر _www.unicef.org/socialprotection/framework/files/Social_Protection_Strategic_Framework
7Mar12_low_res.pdf

( )86من بني  ٢4بلـدا مـنصف ،الـدخل توجـد بيانـات عنـها خصصـت  5بلـدان فقـ ،أكثـر مـن  ٢٠يف املالـة مـن
امليزانية احلكومية للتعليم انظر UNICEF, The Iinvestment Case for Education and Equity (New York, 2015),
pp. 49-50

( )87انظر :اليونسكو ( Global Monitoring Report 2012: Financing Education for Allباريس  )٢٠1٢الصفحة
 151وانظر أيضا Global Education Cluster, “Education cannot wait: financing education in emergencies -
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نتال عادلة لألطفال وإىل أي حـد ميكـن تعـديل هـاا التو،يـ وفقـا لـالك حبيـ يـتم توجيـه
املوارد إىل اجملاالت ال هي يف أشدو احلاجـة إليهـا ومـن املمكـن حتقيـ ذلـك عـن طريـ تتبـ
سياســات اإلنفــاق وتقــدمي التقــارير بشــأهنا مــن أجــل تعزيــز الشــفافية واملســاءلة م ـ اإلقــرار
باحلاجة إىل اعتماد تدابر خاصة تستهدف التصـدي النعـدام العدالـة يف احلصـول علـ التعلـيم
ويف جودته
من العنف يف املدار وحوهلا والتصدي له
 - 57جيـ علـ الــدول تزويــد األطفــال بإمكانيــة الوصــول إىل خــدمات املشــورة املشــمولة
بالســرية وآليــات الــتظلم واإلبــالغ يف حالــة تعرضــهم للعنــف يف املدرســة وباملثــل جي ـ أن
يكون بوس موظفي املدار اكتشاف حـاالت العنـف ويـتعني أن يوجـد بروتوكـول واضـ
لالتصــال بالشــرطة والســلطات األخــرى يف حالــة وقــوع حــواد عنــف جســيمة( )88وجي ـ
وض خارطة طري من أجل مكافحـة أفضـل للعنـف اجلنسـاين املتعلـ باملـدار بالتعـاون مـ
وكــاالت األمــم املتحــدة وغرهــا مــن الشــركاء( )89ومــن الضــروري أيضــا تعزيــز البحــو
وتوحيد نظم البيانات بشأن مجي أشكال العنف ضد األطفال مبـا يف ذلـك العنـف والترهيـ
البـــدين والنفســـي واجلنســـي واجلنســـاين وحيثمـــا ال يكـــون العنـــف البـــدين حمظـــورا فعليـــا يف
التشريعات الوطنية فيج عل الدول سن وإنفاذ تشريعات بشأن محايـة األطفـال وتـدري
املعلمني ومسؤو املدار عل استعمال تدابر تأديبية إجيابية قالمة عل احلقوق
محاية املدار من العنف واهلجمات
 - 58حي ـ أن أكثــر مــن  5٠يف املالــة مــن األطفــال غــر امللــتحقني باملــدار يعيشــون يف
بلدان متأثرة بالااعات فمـن الضـروري اختـاذ تـدابر فوريـة حلمايـة احلـ يف التعلـيم لألطفـال
الــاين يعيشــون يف أوضــاع تكتنفهــا الااعــات والطــوارئ( )9٠وفيمــا يتعل ـ باهلجمــات عل ـ
املــدار يُهــا بالــدول اختــاذ إجــراءات حامســة فوريــة ضــد مــن يتمــادى يف ارتكــا هــاه
__________

 )challenges and opportunities” (6 June 2013متـــــــــــا علـــــــــ ـ الـــــــــــراب،

?http://educationcluster.net/

get=001687%7C2014/06/Education-Cannot-Wait-2013-Analysis.pdf

( )88مكت ـ املمثــل اخلــا

لألمــني العــام املعــ بــالعنف ضــد األطفــال

Tackling violence in schools: a global

.perspective - bridging the gap between standards and practice (New York, March 2012), pp. 40
( )89اليونسكو ( Education for All Global Monitoring Report, Education for All 2000-2015انظر احلاشية )13
الصفحات ( ٢17-189اهلدف  6جودة التعليم)
( )9٠انظر اليونسيف )The investment case for education and equity (New York, 2015
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االنتــهاكات بوســالل مــن بينــها اســتعمال آليــات العدالــة الوطنيــة والدوليــة واحملــاكم اجلناليــة
املصتلطة هبدف وضـ حـد لإلفـالت مـن العقـا ( )91وينبغـي أيضـا توعيـة مـوظفي املـدار
والطــال حبظــر احــتالل املــدار أو اســتعماهلا أو مهامجتــها مبــا يف ذلــك ســبل اإلبــالغ عــن
االنتــهاكات عــن طريــ آليــة الرصــد واإلبــالغ بشــأن االنتــهاكات اجلســيمة املرتكبــة ضــد
األطفال حيثما ينطب ذلك
تقوية الشراكات
 - 59تــوفر أهــداف التنميــة املســتدامة ملــا بعــد عــام  ٢٠15فرصــا وحتــديات جديــدة تتعل ـ
بإعمال احل يف التعليم ستقتضي تعاونا مبتكرا وقد حققـت الشـراكات احلاليـة مثـل مبـادرة
األمم املتحدة لتعليم الفتيات والشراكة العاملية من أجل التعليم والتالف األعمال العاملي مـن
أجــل التعلــيم ومبــادرة التعلــيم أو ًال العامليــة نتــال ذات ش ـأن يف حتســني حصــول الفتيــات
والفئات املهمشة األخرى عل التعليم وجي تقويتها
 - 6٠ومثة إمكانات هاللة لتسصر املوارد القالمة داخل املؤسسات التعليمية من أجل كفالـة
احلصول عل التعليم وتعزيز جودته وللشراكات م القطاع اخلا واجلامعات قـدرة واسـعة
عل إجراء األحبا النظرية وذات التوجه العملي ال ميكن أن تدعم إنشاء أطـر لرصـد جـودة
التعليم عل الصعيد احمللي وينبغـي أيضـا إقامـة شـراكات مـن أجـل تقويـة التعـاون عـن طريـ
اإلنترنت والتعلُّم عن بعد وغر ذلك من االبتكارات م االهتـداء بنـه قـالم علـ حقـوق
اإلنسان وأخرا ينبغي توجيه تقوية التعـاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـو والتعـاون بـني الشـمال
واجلنــو ألغــرا تنميــة القــدرات والبحــو والرصــد والتقيــيم حنــو معاجلــة العناصــر البالغــة
األمهية إلعمال احل يف التعليم مثل حتقي العدالة يف احلصول علـ التعلـيم وحتسـني اجلـودة
وتوثي املمارسات اجليدة
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