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الب تقع الهجمات على التعليم في العديد من الدول التي تعاني من نزاعات مسلحة، ما يعني حرمان المدارس والجامعات من وضعها كمالذ آمن للط

السعي لتحقيق مستقبل أفضل. يستمر تحّول مراكز التعليم هذه إلى جزء من ساحة المعركة، رغم وجود العديد من القوانين والمعلمين في إطار 

 الدولية التي تطالب أطراف النزاعات المسلحة بتجنيب المدنيين واألعيان المدنية قدر اإلمكان مخاطر الحرب.

 

من أجل حماية المدارس والجامعات من االستعمال العسكري أثناء النزاعات المسلحة ("األدلة تستند مجموعة األدوات هذه إلى األدلة اإلرشادية 

، وهي في المرفق 
ً
 تعليمية  ،ن األدوات العمليةمن مجموعة األدوات) وتتكون من عدد م Iاإلرشادية" من اآلن فصاعدا

ً
والقصد منها أن تؤدي أدوارا

لوزارات الدفاع الوطنية والمدربين العسكريين والضباط والجنود ومن يعادلونهم في الجماعات المسلحة  وأن تكون بمثابة مذكرة ُمساعدة ،وتوجيهية

 غير التابعة لدول، ممن يشاركون في تخطيط العمليات العسكرية وفي تنفيذها. مجموعة األدوات ليست مكملة بأي شكل من األشكال للمبادئ أو

القصد منها هو المساعدة في تطوير هذه المبادئ وما يتصل بها من تدريبات في نظم التدريب الوطنية.  التوجيهات الوطنية في هذا الشأن، إنما

تم صياغتها فيما يخص المدارس والجامعات يبالمثل، فإن مجموعة األدوات واألدلة اإلرشادية القصد منها أن تنطبق في حاالت النزاع المسلح، ولم 

 ضطرابات مدنية/داخلية.المستخدمة أو المتضررة في سياق ا

 

 فيما يخص قرارات استخدام واستهداف 
ً
تهدف مجموعة األدوات إلى مساعدة من يشاركون في تخطيط وتنفيذ العمليات العسكرية، وتحديدا

أي بالتركيز على المؤسسات المكرسة للتعليم. يجب أال ُتستخدم فحسب في إرشاد عملية التدريب السابق النتشار القوات أو في تخطيط العمليات، 

 التدريب على 
ً
 كجزء من التدريب االعتيادي في مسرح األحداث المتوقعة، والذي يشمل أيضا

ً
التعاون العمليات العسكرية، إنما يجب استخدامها أيضا

 االعتبارات والتواصل العسكري المدني. مع أخذ هذا الهدف في االعتبار، وهدف دعم تنفيذ األدلة اإلرشادية، فإن مجموعة األدوات 
ً
تراعي أيضا

 1األساسية المذكورة في المذكرة الشارحة لألدلة اإلرشادية:

تحترم القانون الدولي على وضعه القائم. مجموعة األدوات تهدف إلى مساعدة  –كما هو الحال بالنسبة لإلرشادات  –األدوات المختلفة !•

إعداد واعتماد ممارسات جديدة أفضل، بما يتوافق مع الظروف الخاصة في الدول واألطراف غير التابعة لدول في النزاعات المسلحة على 

كل سياق. القصد أن يؤدي هذا بدوره إلى تغير في السلوك، مع حماية أفضل للمدارس والجامعات في أوقات النزاع المسلح، وأن يؤدي 

 إلى تقليص استخدامها من قبل القوات التابعة ألطراف النزاع المسلح. 
ً
 تحديدا

 مآزق صعبة تتطلب حلواًل عملية. عملهتستند مجموعة األدوات إلى ما يمكن !•
ً
 ، مع اإلقرار بأن أطراف النزاع المسلح تواجه بال شك دائما

تعكس مجموعة األدوات الممارسات األفضل على مسار حماية المدارس والجامعات أثناء العمليات العسكرية، والقصد أن تستخدمها !•

ات المسلحة. القصد من األدلة اإلرشادية ومجموعة األدوات إذن هو أن يتم تعميمهما على نطاق واسع وأن تنفذهما جميع أطراف النزاع

الدول واألطراف غير التابعة للدول في سياق النزاعات المسلحة. تهدف األدلة اإلرشادية ومجموعة األدوات هذه إلى اإلسهام في توجيه 

 التعليمية.أفضل حماية ممكنة لهذه المؤسسات 

 

وعمليات دعم السالم التي تشتمل على تدخالت  –ن ون وشرطيون عسكريبوباألساس مراقفيها التي يشارك  –مع اإلقرار بأن عمليات حفظ السالم 

، عسكرية مباشرة، هي بالضرورة مختلفة عن بعضها البعض، فإننا نشجع مستخدمي مجموعة األدوات هذه على تطبيق روح األدلة اإلرشادية

، بغض النظر عن سياق العمليات الخاصة بكل طرف.
ً
 والهدف الخاص بحماية المدارس والجامعات، وحماية التعليم عموما

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"!!"#$%&!

Global Coalition to Protect Education from Attack, Commentary on the Guidelines for Protecting Schools and Universities from Military Use during 
Armed Conflict (Online: http://www.protectingeducation.org/sites/default/files/documents/commentary_on_the_guidelines.pdf. Accessed 22 
November 2016)!

 

 

 

 

 

  

 

 

      

في حاالت الطوارئ والنزاعات. المنظمات  من قبل منظمات معنية بالتعليم 2010التحالف العالمي لحماية التعليم من الهجمات هو تحالف تأسس عام 

ني، وهي التي يتألف منها التحالف تشمل منظمات تركز على التعليم العالي وعلى الحماية والقانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنسا

 معنية بالهجمات القائمة على المؤسسات التعليمية وعلى طالبها والعاملين بها، في بل
ً
 دان تعاني من نزاعات مسلحة وانعدام األمان.جميعا

 

هادفة للربح، وتدير التحالف لجنة توجيهية  غيرمؤسسة أمريكية  والتحالف العالمي لحماية التعليم من الهجمات هو مشروع تابع لمركز تايدز، وه

 قوامها المنظمات الدولية اآلتية:

 (IIE)معهد التعليم الدولي/صندوق إنقاذ الدارسين !•

 ) CARAس مساعدة األكاديميين المعرضين للخطر (مجل!•

 هيئة إنقاذ الطفولة!•

 هيومن رايتس ووتش !•

 منظمة األمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)!•

 األولوية للتعليم/حماية التعليم في حاالت انعدام األمان والنزاعات !•

 منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) !•

 ) UNHCRمتحدة السامية لشؤون الالجئين (مفوضية األمم ال!•

 

 مركزة حول آثار الهجمات على التعليم واالستخدام العسكري للمدارس أثناء النزاعاتأجرى 
ً
 التحالف العالمي لحماية التعليم من الهجمات بحوثا

محركة على مسار دعم إعالن المدارس اآلمنة المسلحة، وأعد مجموعة ممارسات جيدة لتجنب هذه المشكالت والتصدي لها. كما يعد التحالف قوة 

 حول العالم وعلى مسار تنفيذ األدلة اإلرشادية. 

 

 www.protectingeducation.org  لمزيد من المعلومات حول التحالف العالمي لحماية التعليم من الهجمات يمكن زيارة:
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(AEPCG) تامجهلا نم ميلعتلا ةيامحل يملاعلا فلاحتلا نم ةلاسر

تامجهلا نم ميلعتلا ةيامحل يملاعلا فلاحتلا
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 على تجنيد واستخدام األطفال كجنود في شتى أنحاء العالم
ً
. تدمج مبادرة روميو دالير للجنود األطفال هي شراكة عالمية ُتعنى بالقضاء تدريجيا

ن أجل تغيير السياسات، وتركز على التدريب مبادرة دالير البحوث المركزة على الحلول العملية بأعمال المناصرة على الصعيدين الُقطري والدولي م

 المتكامل والوقائي للفاعلين بالقطاع األمني.

 

 –قطاع األمني تعد مقاربة المبادرة الفريدة من نوعها والهادفة إلى العمل والتعاون مع القوات العسكرية وقوات إنفاذ القانون والفاعلين اآلخرين بال

 لل
ً
تعد مقاربة غير مسبوقة وهامة للغاية لكسر دائرة تجنيد األطفال واستخدامهم  –تعامل بالنسبة للجنود األطفال وهي نقطة االتصال األكثر شيوعا

التعاون مع الحكومات المعنية والمنظمات الدولية والفاعلين على  –في كافة أوجه برامجها المختلفة  –من قبل الجماعات المسلحة. تقوم مبادرة دالير

 كاديميين والعاملين بالمساعدات اإلنسانية والمجتمعات المحلية.بالقطاع األمني واأل

 

بتعيين مبادرة دالير بصفة خبير المعهد المعني بالجنود األطفال. كما أن مبادرة دالير  2012قام معهد األمم المتحدة للتدريب والبحث (اليونيتار) في 

لنزاعات المسلحة، وهي عضو مشارك في "ووتش ليست" وكيان داعم لسلسلة المائة عضو المجموعة التوجيهية لمبادئ باريس المعنية باألطفال وا

فريقي وحلف الناتو وتتمتع بمستوى شراكة رفيع مع اليونيسف. من المتعاونين الرئيسيين مع المبادرة االتحاد األ (RUF)قاعدة حول استخدام القوة 

 ومكتب ادعاء المحكمة الجنائية الدولية. 

 

 www.childsoldiers.orgت إضافية حول مبادرة دالير على: تتوفر معلوما
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 "المدارس والجامعات""المدارس والجامعات"المدارس والجامعات"لمدارس والجامعات"مدارس والجامعات"دارس والجامعات"رس والجامعات"ارس والجامعات"س والجامعات" والجامعات"والجامعات"الجامعات"لجامعات"جامعات"امعات"معات"عات"ات"ت""

المحلي. قد يشمل هذا المستخدمة باألساس للتعليم، بغض النظر عن مسماها في السياق إلى األماكن  –بمعناه الواسع  –يشير هذا المصطلح 

، ومراكز التعليم على سبيل المثال، المدارس التمهيدية، ما قبل االبتدائية، أو مراكز التعليم المبكر، والمدارس االبتدائية والثانوية، ومراكز التعليم

 على أي أرض مالصقة لمؤسسات تعليمية أو ملحقة بها. كما انطبق التكميلية مثل الجامعات والكليات والمع
ً
اهد الفنية. وقد انطبق المصطلح أيضا

ها بسبب تهديدات أمنية أثناء النزاع المسلح. غير أنه لم يشمل المعاهد المخصصة لتدريب ؤالمصطلح على مباني المدارس والجامعات التي تم إخال

أعضاء في القوات المتقاتلة ضمن أطراف النزاع المسلح (مثال: الكليات العسكرية وغيرها من  –ف يصبحون أو سو –وتعليم األفراد الذين هم 

 المنشآت التدريبية ذات الصلة).

 

 "النزاع المسلح" "النزاع المسلح" لنزاع المسلح" النزاع المسلح" نزاع المسلح" زاع المسلح" اع المسلح" ع المسلح"  المسلح" لمسلح" المسلح" مسلح" لح" سلح" ح" " 

النزاع المسلح غير هذا المصطلح بصفته يغطي مفاهيم "النزاع المسلح الدولي" (يشير بشكل عام إلى استخدام القوة المسلحة بين الدول) و" ُيفهم

 الدولي" (حالة من النزاع المسلح المطّول بين سلطات حكومية وجماعة مسلحة غير حكومية، أو بين جماعات مسلحة غير حكومية). ولكي ُيعتبر

، فالبد أن يصل العنف إلى مستوى معين من الشّدة، وأن تحوز جماعة واحدة على األقل من 
ً
الجماعات غير الحكومية النزاع المسلح غير الدولي قائما

 على قوات مسلحة منظمة، بمعنى أن تتبع القوات هيكل قيادة معين، وأن تكون لديها السعة الكافية لشّن عمليات عسكرية.

 

 "القوات المقاتلة التابعة ألطراف النزاع المسلح" "القوات المقاتلة التابعة ألطراف النزاع المسلح" لقوات المقاتلة التابعة ألطراف النزاع المسلح" القوات المقاتلة التابعة ألطراف النزاع المسلح" قوات المقاتلة التابعة ألطراف النزاع المسلح" ات المقاتلة التابعة ألطراف النزاع المسلح" وات المقاتلة التابعة ألطراف النزاع المسلح" ت المقاتلة التابعة ألطراف النزاع المسلح"  المقاتلة التابعة ألطراف النزاع المسلح" لمقاتلة التابعة ألطراف النزاع المسلح" المقاتلة التابعة ألطراف النزاع المسلح" مقاتلة التابعة ألطراف النزاع المسلح" اتلة التابعة ألطراف النزاع المسلح" قاتلة التابعة ألطراف النزاع المسلح" لة التابعة ألطراف النزاع المسلح" تلة التابعة ألطراف النزاع المسلح" ة التابعة ألطراف النزاع المسلح"  التابعة ألطراف النزاع المسلح" لتابعة ألطراف النزاع المسلح" التابعة ألطراف النزاع المسلح" ابعة ألطراف النزاع المسلح" تابعة ألطراف النزاع المسلح" بعة ألطراف النزاع المسلح" عة ألطراف النزاع المسلح" ة ألطراف النزاع المسلح"  ألطراف النزاع المسلح" ألطراف النزاع المسلح" طراف النزاع المسلح" راف النزاع المسلح" اف النزاع المسلح" ف النزاع المسلح"  النزاع المسلح" لنزاع المسلح" النزاع المسلح" نزاع المسلح" زاع المسلح" اع المسلح" ع المسلح"  المسلح" لمسلح" المسلح" مسلح" لح" سلح" ح" " 

 اتلة التابعة ألطراف من غير الدول في نزاعات مسلحة.تم استخدام هذا المصطلح بحيث يشير إلى كل من القوات المسلحة للدول والقوات المق

 "االستعمال في دعم المجهود العسكري""االستعمال في دعم المجهود العسكري"االستعمال في دعم المجهود العسكري"الستعمال في دعم المجهود العسكري"ستعمال في دعم المجهود العسكري"تعمال في دعم المجهود العسكري"عمال في دعم المجهود العسكري"مال في دعم المجهود العسكري"ال في دعم المجهود العسكري"ل في دعم المجهود العسكري" في دعم المجهود العسكري"في دعم المجهود العسكري"ي دعم المجهود العسكري" دعم المجهود العسكري"دعم المجهود العسكري"عم المجهود العسكري"م المجهود العسكري" المجهود العسكري"المجهود العسكري"لمجهود العسكري"مجهود العسكري"جهود العسكري"هود العسكري"ود العسكري"د العسكري" العسكري"العسكري"لعسكري"عسكري"سكري"كري"ري"ي""

ه المدرسة يشير هذا المصطلح إلى جملة من األنشطة التي قد تقوم بها القوات المقاتلة التابعة ألطراف النزاع المسلح، على صلة بالفضاء الذي تشغل

سواء بشكل مؤقت أو على المدى الطويل. يشتمل المصطلح، على سبيل المثال ال الحصر، على أو الجامعة، في دعم للمجهود العسكري، 

دريب العسكري االستعماالت اآلتي ذكرها: ثكنات أو قواعد، التمركز الهجومي أو الدفاعي، تخزين األسلحة أو الذخائر، استجواب أو احتجاز األفراد، الت

يد لألطفال كـ "جنود أطفال" بما يناقض القانون الدولي، نقاط مراقبة، نقاط ارتكاز إلطالق النار، لُحسن توجيه أو تنظيم عمليات تدريبية للجنود، التجن

من أجل األسلحة صوب أهدافها (السيطرة على النيران). ال يشتمل المصطلح على الحاالت التي تتواجد فيها القوات إلى جوار المدارس أو الجامعات 

 ة أو الجامعة، أو كإجراء أمني في حال استعمال المدارس كمراكز اقتراع أو في أغراض غير عسكرية أخرى.كفالة الحماية للمدرس

 

 "مسؤول/استشاري/منسق حماية األطفال" "مسؤول/استشاري/منسق حماية األطفال" مسؤول/استشاري/منسق حماية األطفال" سؤول/استشاري/منسق حماية األطفال" ؤول/استشاري/منسق حماية األطفال" ول/استشاري/منسق حماية األطفال" ل/استشاري/منسق حماية األطفال" /استشاري/منسق حماية األطفال" استشاري/منسق حماية األطفال" ستشاري/منسق حماية األطفال" تشاري/منسق حماية األطفال" اري/منسق حماية األطفال" شاري/منسق حماية األطفال" ري/منسق حماية األطفال" ي/منسق حماية األطفال" /منسق حماية األطفال" منسق حماية األطفال" نسق حماية األطفال" سق حماية األطفال" ق حماية األطفال"  حماية األطفال" حماية األطفال" اية األطفال" ماية األطفال" ية األطفال" ة األطفال"  األطفال" األطفال" ألطفال" طفال" ال" فال" ل" " 

هذه المصطلحات تشير إلى من يشغلون مناصب تركز على ما يتصل بحماية األطفال. مسؤول حماية األطفال هو منصب بالتعيين في األمم 

ة، ويكون شاغله مسؤواًل عن رفع التقارير بصفة مباشرة إلى رئيس وحدة حماية األطفال باألمم المتحدة المسؤول عن الدولة. استشاري المتحد

 ومنسق حماية األطفال هي مناصب بالتعيين ال تتبع األمم المتحدة، وعادة ما تكون في منظمات غير حكومية أو في صفوف قوات عمليات السالم

دولة تسهم بقوات لحفظ السالم. بصفة شاغل هذا المنصب هو المسؤول الرئيسي عن اإلبالغ بشأن حماية األطفال على مستوى الدولة، التابعة ل

عن  فإن المنصب يركز على التنفيذ وااللتزام والرصد الجاري لسياسات وتوجيهات حماية األطفال، ويكون صاحب المنصب مسؤواًل عن ضمان اإلبالغ

 عن تقديم التدريب على سياسات حماية و. والتعامل معها أو اكتشافات و/أو مالحظات حول انتهاكات بحق األطفالأية مزاعم 
ً
يكون مسؤواًل أيضا

 المنظمات الشريكة.
ً
 األطفال، ومدونة السلوك والتوعية العامة بشأن قضايا حماية األطفال ألعضاء البعثة والعاملين بها وربما أيضا

 

طر فعالطر فعالر فعال فعالفعالعالالل
ُ

طر فعالُقطر فعال
ُ
طر فعال ق
ُ
طر فعالف ق
ُ
طر فعالصف ق
ُ
طر فعالنصف ق
ُ
طر فعال"نصف ق
ُ
 ية السالح" ية السالح" ة السالح"  السالح" لسالح" السالح" سالح" الح" ح" " "نصف ق

 من نقطة المركز الخاصة باألثر القاتل لمنظومة السال
ً
سواء بسبب دمار انفجاري  – حهناك مصطلحات عديدة تشير إلى نصف قطر الدائرة، انطالقا

ات جراء شظايا تتطاير (إصاب أقذافشظايا (إصابات جراء الشظايا المنبعثة من قذيفة أو التغليف المحيط بالشحنة االنفجارية) أو  م(من رأس حربي) أ

ف قطر من األرض أو مواد أخرى يصيبها االنفجار فتتكسر وتتطاير بتأثير من الشحنة االنفجارية). تشمل هذه المصطلحات "نصف القطر القاتل" و"نص

 للتفاوت الكبير بي
ً
 لتنوع المصطلحات المستخدمة ونظرا

ً
ن منظومات األسلحة من حيث االنفجار" و"نصف قطر القتل" من بين جملة مصطلحات. نظرا

 لإلشارة إلى المسافة
ً
 حجم الشحنة االنفجارية وتكوينها وطريقة استخدامها، فإن مصطلح "نصف قطر فعالية السالح" هو المستخدم هنا عموما

أن العسكري والقيادات العسكرية بالقياس من نقطة ارتطام السالح، التي ُيرجح أن تكف عندها اآلثار المميتة للسالح. يتعين على المشتغلين بالسلك 

 يتحروا الحيطة عند تحديد نصف القطر في أي موقف.

  

تاحلطصملا درسم
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AO Area of Operations - منطقة العمليات 

CO Commanding Officer- القائد 

CPA/CPO Child Protection Advisor/Child Protection Officer- /ماية األطفالمسؤول ح استشاري حماية األطفال 

CP Focal Point Child Protection Focal Point- منسق حماية األطفال 

DPKO Department of Peacekeeping Operations- إدارة عمليات حفظ السالم 

IAW In Accordance With- بما يتفق مع 

IMPP Integrated Mission Planning Process–  تخطيط البعثات المتكاملةعملية  

IO Information Operations–  عمليات المعلومات 

JTFC Joint Task Force Commander–  قائد قوة العمل المشتركة 

KLE Key Leader Engagement– إشراك القادة الرئيسيين 

MRM Monitoring and Reporting Mechanism on Grave Violationsagainst Children in Situations of 

Armed Conflict– 

 آلية الرصد واإلبالغ بشأن االنتهاكات الجسيمة ضد األطفال في حاالت النزاع المسلح

NGO Non-Governmental Organization– منظمة غير حكومية 

OPLAN Operational Plan– خطة عملياتية 

PME Professional Military Education– تعليم عسكري احترافي 

PIR Priority Information/Intelligence Requirement– أولوية ومطلب معلوماتي ذ 

ROE Rules of Engagement قواعد االشتباك 

SEA Sexual Exploitation and Abuse–  االستغالل واألذى الجنسي 

SOP Standard Operating Procedure– إجراءات العمل الموحدة 

SRSG Special Representative of the Secretary-General– ممثل خاص لألمين العام 

TTPs Tactics, Techniques and Procedures–  التكتيكات والتقنيات واإلجراءات 

UN United Nations–  األمم المتحدة 

UNICEF United Nations Children’s Fund– (اليونيسف) منظمة األمم المتحدة للطفولة 

UNITAR United Nations Institute for Training and Research– (اليونيتار) معهد األمم المتحدة للتدريب والبحث 

UNSC United Nations Security Council–  مجلس األمن التابع لألمم المتحدة 

UXO Unexploded Ordinance–  مخلفات غير منفجرة 

 

  

   

ر   

 

من أجل توجيه فهم وتنفيذ األدلة اإلرشادية من أجل حماية المدارس والجامعات من  ،األدوات هذهتسنى لنا إجراء بحوث وإنتاج ونشر مجموعة 

 االستعمال العسكري أثناء النزاعات المسلحة بسبب الدعم السخي الُمقدم من الحكومة النرويجية.

 

ألفراد أدناه، الذين أضافوا الكثير لنا: ستيفينهاينز، فيليبا مات عن امتنانه وشكره للمنظمات واجكما يعرب التحالف العالمي لحماية التعليم من اله

(مجلس األكاديميين المعرضين للخطر، األولوية للتعليم/حماية التعليم في حاالت انعدام األمان والنزاعات، نداء جنيف،  CARAغوينوت، -شميت

لجنة الدولية للصليب األحمر، هيئة إنقاذ الطفولة، اليونسكو، مفوضية )، الIIEهيومن رايتس ووتش، معهد التعليم الدولي/ صندوق إنقاذ الدارسين (

 شؤون الالجئين، اليونيسف. 

 

نتاج بحوث خارجية مستقلة بتكليف من التحالف العالمي لحماية التعليم من الهجمات. التقرير مستقل عن المنظمات األعضاء باللجنة هذا التقرير هو 

 لضرورة آراء المنظمات أعضاء اللجنة التوجيهية. التوجيهية للتحالف، وال يعكس با

 

، يعرب التحالف العالمي لحماية التعليم من الهجمات عن شكره للنصح والكتابات والدعم من مبادرة روميو دالير للجنود األطفال، 
ً
ويتقدم وأخيرا

ذية والكولونيل (المتقاعد) جاك بيل والميجور موسى غبو، بالشكر إلى دارين ريفز مديرة التدريب، بمساعدة من د. شيلي ويتمان المديرة التنفي

 .AMISOMواستشاري حماية األطفال في بعثة االتحاد األفريقي في الصومال 

 

  

ريدقتو ركشتارصتخملا
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 تمهيدتمهيدمهيدهيدديد

قوات المسلحة يعرض هذه المنشآت للخطر، كما إن ممارسات استعمال المدارس والجامعات في أغراض عسكرية من قبل الجماعات المسلحة وال

يعرض الطالب والمعلمين للخطر. سواء استخدمت هذه المنشآت كثكنات أو كمنشآت تدريبية أو في التخزين أو كمراكز للحفظ (للمعدات 

 أو المواد العسكرية أو المحتجزين)، أو كمواقع قتالية أو في أغراض عسكرية أخرى، فإن
ً
االستعمال العسكري ألعيان مدنية  المستخدمة عسكريا

 خاضعة للحماية بطبيعتها قد يحّولها إلى أهداف عسكرية بموجب القانون الدولي اإلنساني.

 

للخطر. إن كما أن مجرد تواحد الجماعات او القوات المسلحة داخل المدارس أو بالقرب منها قد يعّرض جهود استمرارية التعليم أثناء النزاع المسلح 

 بموجب القانون الدولي اإلنساني  –ف األفراد من قوات الطرف الخصم استهدا
ً
يعرض الطالب والمعلمين والبنية التحتية  –حتى لو كان مشروعا

العمل التعليمية لخطر الضرر العارض، في حين أن مجرد تواجد األطراف المسلحة أو قربها من المنشآت قد يعرض بيئة التعليم الضرورية الستمرار 

جار االعتراف به  –أو وجودها قرب المنشآت التعليمية  –. األثر الضار لهذا االستعمال من قبل الجماعات أو القوات المسلحة للخطر المؤسسات بهذه

تعليمية لبصفة متزايدة على مستوى العالم، ومع أخذ هذا في االعتبار، فإن مجموعة األدوات تهدف إلى إرساء مزيد من االحترام والحماية للمنشآت ا

 في سياق التدريبات والخطط والمبادئ العسكرية.

 

 الهدفالهدفلهدفهدففدف

 تنقسم مجموعة األدوات إلى ثالثة مجاالت رئيسية، كل منها يشير إلى الحاجة إلى التكامل االستراتيجي والتنسيق بين الفاعلين العسكريين

 والمدنيين: 

 

في إطار اآلليات  مسكري االحترافي لألفراد العسكريين، سواء ضمن اإلعداد المهني أالقصد من هذه المواد توجيه التعليم العأ. المواد التدريبية: أ. المواد التدريبية:  المواد التدريبية: . المواد التدريبية: المواد التدريبية: لمواد التدريبية: مواد التدريبية: واد التدريبية: اد التدريبية: د التدريبية:  التدريبية: التدريبية: لتدريبية: تدريبية: دريبية: ريبية: يبية: بية: ية: ة: : 

التدريبية المتصلة بمرحلة ما قبل نشر القوات. المادة المكونة من شقين هما "خريطة القرية" و"خريطة تفاعلية" تخص المدارس في مختلف 

في إطار التدريب الموجه، ولكي تحفز التفكير والتحليل والنقاش النقدي، من أجل  المالبسات في سياق النزاع المسلح، وهي مصممة بحيث ُتستخدم

دوات زيادة تقدير القوات والجماعات المسلحة للحاجة إلى حماية المدارس والجامعات، والتعليم في حد ذاته. جميع المواد األخرى في مجموعة األ

  تم تكييفها
ً
 في التدريب السابق على نشر القوات. مإطار التعليم العسكري االحترافي ألتناسب البيئة التدريبية، سواء في  أيضا

 

هذا القسم من مجموعة األدوات يهدف إلى تقديم مادة مفيدة لمن يشغلون رتبة إدارة العمليات ب. مواد توجيهية لتخطيط العمليات العسكرية: ب. مواد توجيهية لتخطيط العمليات العسكرية:  مواد توجيهية لتخطيط العمليات العسكرية: . مواد توجيهية لتخطيط العمليات العسكرية: مواد توجيهية لتخطيط العمليات العسكرية: واد توجيهية لتخطيط العمليات العسكرية: اد توجيهية لتخطيط العمليات العسكرية: د توجيهية لتخطيط العمليات العسكرية:  توجيهية لتخطيط العمليات العسكرية: توجيهية لتخطيط العمليات العسكرية: وجيهية لتخطيط العمليات العسكرية: جيهية لتخطيط العمليات العسكرية: يهية لتخطيط العمليات العسكرية: هية لتخطيط العمليات العسكرية: ية لتخطيط العمليات العسكرية: ة لتخطيط العمليات العسكرية:  لتخطيط العمليات العسكرية: لتخطيط العمليات العسكرية: تخطيط العمليات العسكرية: خطيط العمليات العسكرية: طيط العمليات العسكرية: يط العمليات العسكرية: ط العمليات العسكرية:  العمليات العسكرية: العمليات العسكرية: لعمليات العسكرية: عمليات العسكرية: مليات العسكرية: ليات العسكرية: يات العسكرية: ات العسكرية: ت العسكرية:  العسكرية: العسكرية: لعسكرية: عسكرية: سكرية: كرية: رية: ية: ة: : 

. هذه المادة منطقة العملياتبالكامل، أو جزء كبير من  منطقة العملياتنطاق  بالقوات والجماعات المسلحة، ويتصدى لتنسيق وإجراء العمليات على

، ما يعني (”OPP“)تقدم اعتبارات مهمة يتعين على قادة العمليات ومرؤوسيهم والعاملين المعنيين بالتخطيط ضمها إلى عملية تخطيط العمليات 

، والتعليم ذاته، كعامل أساسي عند التخطيط للعمليات واإلشراف على النشر التشجيع على التفكير االستباقي في حماية المدارس والجامعات

، وفي توجيه تطوير الدول واألطراف غير التابعة لدول للمبادئ الخاصة 
ً
بحماية التكتيكي للقوات. يمكن استخدام هذه المادة كمواد تدريبية أيضا

 التعليم في حاالت النزاع المسلح.

هذه المادة تضم جداول سبق تقديمها، وهي تخص توجيه تخطيط العمليات العسكرية، فضاًل عن العمليات العسكرية: العمليات العسكرية: لعمليات العسكرية: عمليات العسكرية: مليات العسكرية: ليات العسكرية: يات العسكرية: ات العسكرية: ت العسكرية:  العسكرية: العسكرية: لعسكرية: عسكرية: سكرية: كرية: رية: ية: ة: : ج. مواد توجيهية لتنفيذ ج. مواد توجيهية لتنفيذ  مواد توجيهية لتنفيذ . مواد توجيهية لتنفيذ مواد توجيهية لتنفيذ واد توجيهية لتنفيذ اد توجيهية لتنفيذ د توجيهية لتنفيذ  توجيهية لتنفيذ توجيهية لتنفيذ وجيهية لتنفيذ جيهية لتنفيذ يهية لتنفيذ هية لتنفيذ ية لتنفيذ ة لتنفيذ  لتنفيذ لتنفيذ تنفيذ نفيذ فيذ يذ ذ 

 بالمستوى التكتيكي لعمليات الجيش أو الشرطة. تمت صياغتها بقصد أن تكون مصممة كـ "مذكرة معاونة" بحجم 
ً
معلومات جديدة تتصل تحديدا

كون في حيازة األفراد على المستوى التكتيكي، بحيث تستخدم كأدلة توجيهية سريعة التخاذ القرارات المناسبة كتيب الجيب، وتصميمها يراعي أن ت

التقارير فيما يخص حماية المدارس والجامعات والتعليم ذاته، من الهجمات ومن اآلثار الضارة األخرى للنزاع المسلح. وكما راعينا في قالب تصميم 

ق، فهذه المادة تشمل اإلطار الموصى به بشأن االعتبارات واألفعال الزمة االتباع، وليس القصد منها أن تحل محل المقترح في القسم الساب

 توجيهات وتعليمات سلسلة القيادة بالدول أو في الجماعات غير التابعة لدول. 

 

سكرية التابعة للدول، المنتشرة أو التي تجهز لالنتشار مجموعة األدوات هذه تستهدف باألساس القوات العسكرية التابعة للدول والقوات شبه الع

 عليه، وعلى المدارس والجامعات على وجه الدقة. كما أوضحنا  ،بمناطق النزاع المسلح
ً
 أو ُيرجح أن تؤثر سلبا

ً
 على التعليم عموما

ً
أو التي تؤثر سلبا

، فالمقصود بمجموعة األدوات التعليم العسكري االحترافي والتدريب
ً
السابق على نشر القوات، وهي مفيدة على المستويين التكتيكي  سلفا

 من مجموعة األدوات، إذ يزيد بشك
ً
ل مطرد والعملياتي، وكذلك على المستويات االستراتيجية. سوف تستفيد القوات المسلحة غير التابعة لدول أيضا

 تدقيق المجتمع الدولي في مسلك هذه القوات في النزاعات المسلحة.

 

 دعم عمليات حفظ السالم، من تلك التي تشمل نشر األفراد والمراقبين العسكريين غير المسلحين قليل القصد
ً
العدد، إلى  يمن مجموعة األدوات أيضا

 االستمرا
ً
ي ر فالعمليات التي تشمل أفراد ووحدات شرطية، وحتى الوحدات العسكرية بحجم السرايا والكتيبة. كأداة تعليمية، فمن المتوقع أيضا

تطوير مجموعة األدوات وتحسينها واإلضافة إليها مع تطور الخبرة على مستوى العمليات ومع تعلم دروس من تطبيقها. مع أخذ هذا األمر في 

 االعتبار، فإننا نشجع مستخدمي مجموعة األدوات على تقديم آرائهم وتوصياتهم حتى نطورها ونطّوعها.

 

األدلة اإلرشادية وتحليل اإلطار القانوني الدولي  IIو Iمع االعتبارات العملية، فقد أضفنا في المرفقين  لتيسير استعمال وتطويع مجموعة األدوات

 المتصل باالستعمال العسكري للمدارس أثناء النزاعات المسلحة.

 

 المبادئ الرئيسية التالية هي الموجهة لمجموعة األدوات، وهي المبادئ المأخوذة من األدلة اإلرشادية: 

جعلها آمنة لدورها التعليمي  –حيثما استخدمت المنشآت التعليمية في أغراض عسكرية  –اية الصفة المدنية للمنشآت التعليمية و حم!.أ

 )؛ 2و 1المقصود منها. (انظر مقدمة المبادئ اإلرشادية 

 )؛ 3دي ، وإلى حد ما، المبدأ اإلرشا4تقديم التحذيرات قبيل مهاجمة منشأة تعليمية (المبدأ اإلرشادي !.ب

 ).5حماية المنشآت التعليمية المعرضة لخطر الهجوم دون تعريض وضعها المدني للخطر (المبدأ اإلرشادي !.ج

 

  

ريدقتو ركشةيداشرإلا ةلدألا ذيفنت تاودأ ةعومجم
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عات خريطة القرية هذه القصد منها أن تكون نقطة االرتكاز لمناقشات موجهة حول المدارس في مناطق النزاع. يجب تقسيم المشاركين إلى مجمو 

لمناقشة موقف متخيل أو أكثر، واآلثار السلبية المرصودة لكل من المواقف. يجب أن تشمل نقاط المناقشة مختلف االستخدامات التي تقدمها 

آثار ة الخريطة، وآثارها على األطفال بشكل عام، ثم على الطالب والمعلمين والسكان المدنيين بشكل عام، واآلثار على المجتمع المحلي ككل، وأي

والجامعات من وتبعات أخرى. تلي المناقشة العامة مناقشة للوصول لالعتبارات العملياتية والتكتيكية واالعتبارات المناسبة لحماية التعليم والمدارس 

 في األقسام التالية.
ً
 الهجمات، وهي المناقشات التي تتناولها مجموعة األدوات تباعا

 

 
 

 

  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#!'()*+,-!.-/+0-!'12!.-34&!.(15*6!.61+7-!89!:.(#;5<!=+()-<!>)?*(!@A1-6!B2C*6&!D)<!B#;5E6&!F3E)6!G&#E*5&!8H!I1,6&!G&#E*5&!.()-<!

,6&!G&#E*5&!J-K(!'L!';-(1!:I#K+M-!FCN6&!@#?6&OP#NL!G&#E*5&!=+()-<!.(L!1L!.(1/6&!=&1,6&!J+-E*5&1!#+%6&!QR?S!I1!

      

     

 

 مدرسة تعمل (الربع األيسر العلوي)مدرسة تعمل (الربع األيسر العلوي)درسة تعمل (الربع األيسر العلوي)رسة تعمل (الربع األيسر العلوي)سة تعمل (الربع األيسر العلوي)ة تعمل (الربع األيسر العلوي) تعمل (الربع األيسر العلوي)تعمل (الربع األيسر العلوي)عمل (الربع األيسر العلوي)مل (الربع األيسر العلوي)ل (الربع األيسر العلوي)(الربع األيسر العلوي) (الربع األيسر العلوي)لربع األيسر العلوي)الربع األيسر العلوي)ربع األيسر العلوي)بع األيسر العلوي)ع األيسر العلوي) األيسر العلوي)األيسر العلوي)أليسر العلوي)يسر العلوي)سر العلوي)ر العلوي) العلوي)لعلوي)العلوي)لوي)علوي)وي)ي))

يجب أن ُيسمح للطالب والمعلمين بالوصول إلى المدرسة ومنها دون إعاقة، وكذلك بالحركة الحرة داخل المدرسة. يجب أال تتواجد ملحوظة: لحوظة: ملحوظة: حوظة: وظة: ظة: ة: : 

ل دوريات عسكرية/قواعد/نقاط أمنية على الطريق/حواجز إلغالق الطريق/مخان مرافق أو أنشطة عسكرية إلى جوار المدرسة. عند التخطيط لعم

يجب تدبر أمر المراقبة المستمرة  (أو أية أهداف عسكرية)، يجب أن يراعي المخططون أن تكون جميع المدارس خارج نصف قطر فعالية السالح.

تكون القوات قادرة على ذلك، لضمان سالمة الطالب والمعلمين، وكجزء للمدرسة وتحري مقاربات للتعامل عندما يتطلب الوضع األمني وعندما 

  من نظام إنذار مبكر بالتنسيق مع السلطات المدنية وقوات إنفاذ القانون.

 

 مدرسة مستخدمة من قبل قوات مسلحة (الربع العلوي األيمن)مدرسة مستخدمة من قبل قوات مسلحة (الربع العلوي األيمن)درسة مستخدمة من قبل قوات مسلحة (الربع العلوي األيمن)رسة مستخدمة من قبل قوات مسلحة (الربع العلوي األيمن)سة مستخدمة من قبل قوات مسلحة (الربع العلوي األيمن)ة مستخدمة من قبل قوات مسلحة (الربع العلوي األيمن) مستخدمة من قبل قوات مسلحة (الربع العلوي األيمن)مستخدمة من قبل قوات مسلحة (الربع العلوي األيمن)ستخدمة من قبل قوات مسلحة (الربع العلوي األيمن)تخدمة من قبل قوات مسلحة (الربع العلوي األيمن)خدمة من قبل قوات مسلحة (الربع العلوي األيمن)دمة من قبل قوات مسلحة (الربع العلوي األيمن)مة من قبل قوات مسلحة (الربع العلوي األيمن)ة من قبل قوات مسلحة (الربع العلوي األيمن) من قبل قوات مسلحة (الربع العلوي األيمن)من قبل قوات مسلحة (الربع العلوي األيمن)ن قبل قوات مسلحة (الربع العلوي األيمن) قبل قوات مسلحة (الربع العلوي األيمن)قبل قوات مسلحة (الربع العلوي األيمن)بل قوات مسلحة (الربع العلوي األيمن)ل قوات مسلحة (الربع العلوي األيمن) قوات مسلحة (الربع العلوي األيمن)قوات مسلحة (الربع العلوي األيمن)ات مسلحة (الربع العلوي األيمن)وات مسلحة (الربع العلوي األيمن)ت مسلحة (الربع العلوي األيمن) مسلحة (الربع العلوي األيمن)مسلحة (الربع العلوي األيمن)لحة (الربع العلوي األيمن)سلحة (الربع العلوي األيمن)حة (الربع العلوي األيمن)ة (الربع العلوي األيمن)(الربع العلوي األيمن) (الربع العلوي األيمن)لربع العلوي األيمن)الربع العلوي األيمن)ربع العلوي األيمن)بع العلوي األيمن)ع العلوي األيمن) العلوي األيمن)لعلوي األيمن)العلوي األيمن)لوي األيمن)علوي األيمن)وي األيمن)ي األيمن) األيمن)األيمن)أليمن)يمن)من)ن))

 اميتعلي اُيمنع الطالب والمعلمين من استعمال المدرسة، ما يخلق فراغملحوظة: لحوظة: ملحوظة: حوظة: وظة: ظة: ة: : 
ً
. حتى إذا كانت القوات المسلحة تستخدم المدرسة جزئيا

فحسب، فهذا يعرض الطالب والمعلمين للخطر بما أنهم يصبحون داخل نصف قطر فعالية األسلحة، إذا ما هوجمت القوات المسلحة من قبل 

بناء على الظروف القائمة  –للمدرسة قد يجعل المدرسة  القوات المقاتلة لها أو من قبل الجماعات المقاتلة لها. بالمثل، فحتى االستخدام الجزئي

 للخطر. إن تواجد القوات المسلحة في مدرسة  –وقت االستخدام 
ً
، ما يعني تعريض الطالب والمعلمين مجددا

ً
 عسكريا

ً
يعرض مفتوحة هدفا

إذا أمكن  –ارس تستخدمها قوات مسلحة يجب الطالب والمعلمين لخطر زائد بالتجنيد والمضايقات والعنف الجنسي. أية هجمات موجهة إلى مد

 2المدرسة. يمكن إجراء عملية استعراض للقوة.استخدام أن تسبقها تحذيرات بالكف عن  –

 

دمرة جراء النزاع المسلحدمرة جراء النزاع المسلحمرة جراء النزاع المسلحرة جراء النزاع المسلحة جراء النزاع المسلح جراء النزاع المسلحجراء النزاع المسلحراء النزاع المسلحاء النزاع المسلحء النزاع المسلح النزاع المسلحالنزاع المسلحلنزاع المسلحنزاع المسلحزاع المسلحاع المسلحع المسلح المسلحالمسلحلمسلحمسلحسلحلحح  مدرسة ُمدمرة جراء النزاع المسلحمدرسة ُمدمرة جراء النزاع المسلحدرسة ُمدمرة جراء النزاع المسلحرسة ُمدمرة جراء النزاع المسلحسة ُمدمرة جراء النزاع المسلحة ُمدمرة جراء النزاع المسلح ُمدمرة جراء النزاع المسلحُمدمرة جراء النزاع المسلحُ

 (الربع السفلي األيمن)(الربع السفلي األيمن)لربع السفلي األيمن)الربع السفلي األيمن)ربع السفلي األيمن)بع السفلي األيمن)ع السفلي األيمن) السفلي األيمن)لسفلي األيمن)السفلي األيمن)سفلي األيمن)لي األيمن)فلي األيمن)ي األيمن) األيمن)األيمن)أليمن)يمن)من)ن))

. سوف تنشملحوظة: لحوظة: ملحوظة: حوظة: وظة: ظة: ة: : 
ً
 تعليميا

ً
 ُيمنع الطالب والمعلمين من استخدام المدرسة، ما يخلق فراغا

ً
أ الحاجة إلى إصالحات موسعة قبل أن يصبح متاحا

تصبح هذه المدرسة آمنة من جديد الستخدامها في التعليم، فمن الضروري تطهيرها من المخلفات غير  نتقديم التعليم اآلمن مرة أخرى. قبل أ

 المنفجرة وتأكيد غياب األسلحة والمعدات العسكرية عنها.

 

 مدرسة تستخدمها جماعة مسلحةدرسة تستخدمها جماعة مسلحةمدرسة تستخدمها جماعة مسلحةرسة تستخدمها جماعة مسلحةة تستخدمها جماعة مسلحةسة تستخدمها جماعة مسلحة تستخدمها جماعة مسلحةتستخدمها جماعة مسلحةستخدمها جماعة مسلحةتخدمها جماعة مسلحةخدمها جماعة مسلحةمها جماعة مسلحةدمها جماعة مسلحةها جماعة مسلحةا جماعة مسلحة جماعة مسلحةجماعة مسلحةماعة مسلحةاعة مسلحةة مسلحةعة مسلحة مسلحةمسلحةسلحةلحةةحة

 ربع السفلي األيسر)ربع السفلي األيسر)بع السفلي األيسر)ع السفلي األيسر) السفلي األيسر)لسفلي األيسر)السفلي األيسر)سفلي األيسر)لي األيسر)فلي األيسر)ي األيسر) األيسر)األيسر)أليسر)يسر)سر)ر))(ال(اللال

. أية هجمات موجهة إلى مدارس تستخدمها جماعات مسلحة ملحوظة: لحوظة: ملحوظة: حوظة: وظة: ظة: ة: : 
ً
 تعليميا

ً
ُيمنع الطالب والمعلمين من استخدام المدرسة، ما يخلق فراغا

 أن يسبقها تحذير بالكف عن استخدام المدرسة. يمكن إجراء عملية استعراض للقوة. –كلما أمكن  –يجب 

 

  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!

! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !!

ةيبيردتلا ةداملا

– ةيرقلا ةطيرخ ىلع ةيميلعتلا طاقنلا
راسيلا/ىلعألا نم ةعاسلا براقع هاجتاب
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:RIPتايلمعلا ةقطنم يف سرادملا عقت

يتلا قرطلا ريدقتو ،ةسردملل يميلعتلا مادختسالا نم دكأتلا
 .اهيلإو ةسردملا نم نوملعملا/بالطلا اهيلع لقنتي

 .ينمألا عضولا ببسب ةسردملا رجه مت

 .ةيلاوم ةحلسم تاوق لبق نم ةسردملا مادختسا راج

 .ةيداعم ةحلسم تاوق لبق نم ةسردملا مادختسا راج

ةيعوبسألا تالطعلا يف تقؤملا اهقالغإ ءانثأ ولو ىتح ،مدختسُت الأ بجي
.ةيمسوملا تالطعلا وأ ةيمسرلا تازاجإلاو

 .نكمأ نإ يركسعلا مادختسالا نع فكلل ةيلاوملا تاوقلا عم ضوافتلا

اعافد ةتيمملا ةوقلا مادختسا متي ،ةيناودع ةين/لمع دصر مت اذإ
ً
نع 

ررضلا نم دحلل ةلوقعملا تاطايتحالا ذخأ عم ،ةرورضلا دنع سفنلا
اذإ ةوقلا ضارعتسال ءوجللا نكمي .حاورألا يف ةضراعلا رئاسخلاو ضراعلا
 .نكمأ

افادهأ سرادملا حبصت نأ نكمي ،ةيناودع ةين/لمع دصر مدع عم
ً

تحمس اذإ الإ فدهتسُت ال نكلو ،مادختسالا وأ عقوملا ببسب ةيركسع
يف ذخؤت نأ بجي ةيندملا (ةيميلعتلا) ةيلبقتسملا ةعيبطلا .اذهب فورظلا
 .ةبرضلا لئاسو ريرقت دنع رابتعالا

،رخآ لوبقم ليدب يأ بايغ عم تالاحلا قيضأ الإ مدختسُت الأ بجي
،نكمأ اذإ .ةدوشنملا ةيركسعلا ةزيملا ىلع لوصحلل ةنكمم ةدم رصقألو
الوأ ىلعألا ةدايقلا حيرصت ىلع لوصحلل يعسلا بجي

ً
. 

صخي اميف ،ةيتايلمعلا ططخلا ىلإ ميلعتلا ةيامح ططخ مض
 .ةطيحملا قرطلاو تآشنملا

 .عقوملا دض مدختست ةيلاوملا تاوقلا رئاخذ تناك اذإ امم دكأتلا
 .ةرجفنم ريغ تافلخم دوجو مدع نم دكأتلا

نيسحت ريسيتلو تآشنملل ةيتايلمعلا ططخلا ىلإ ميلعتلا ةيامح مض
.ةسردملا مادختسا ةدواعم معدي امب نمآلا عضولا

دق ةيركسعلا تافلخملاو تادادمإلاو تادعملا لك نأ نم دكأتلا
أ
ُ

 .تدعب

حبصت نإ ام ةدايقلاو نوناقلا ذافنإ تاوقو ةيندملا تائيهلا راطخإ
 .ميلعتلل ةنمآ ةسردملا

ايركسع ٍدجم اذه ناك اذإ
ً

ام ،كيشو موجه دوجوب ريذحت راذنإ نكمي ،
.مادختسالا نع فكلا متي مل

ضراعلا ررضلا نم دحي امب ،موجهلا يف ةصاخ تاطايتحا لذب
.نيملعملاو بالطلاو ةأشنملاب

نوناقلا ذافنإ تاوقو ةيلحملا ةدايقلاو ةيندملا تائيهلا فيرعت
.رطخ دوجوب نيملعملاو

تايلمعلا ةقطنم يف تاعماجلا وأ سرادملا
:يلعافت يحيضوت مسر

ريوطتلا راطإ يف ءاوس – يركسعلا بيردتلا نم ءزجك
رشن لبق ام بيردت ءانثأ مأ ةيركسعلا تادايقلل ينهملا
ءانب بيردت ءارجإ نم دبالف – اهنيعب ةمهم يف تاوقلا
يركسع أدبم ىلإ ةيداشرإلا ةلدألا ليوحتل .ويرانيس ىلع
اهجمدو تاهويرانيس دادعإ نم دبالف ،ةيركسع ةفاقثو
مض ىلع عجشتو حمست يتلا ةيبيردتلا تالعافتلاب
طيطختلا ىلإ ميلعتلاو سرادملاب ةصاخلا تارابتعالا
ىوتسم ىلع طيطختلاو تاءارجإلاو تاينقتلاو تاكيتكتلل
 .يجيتارتسالا هيجوتلاو تايلمعلا
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 المدرسة أو الجامعة العاملةالمدرسة أو الجامعة العاملةلمدرسة أو الجامعة العاملةدرسة أو الجامعة العاملةمدرسة أو الجامعة العاملةرسة أو الجامعة العاملةة أو الجامعة العاملةسة أو الجامعة العاملة أو الجامعة العاملةأو الجامعة العاملةو الجامعة العاملة الجامعة العاملةالجامعة العاملةلجامعة العاملةجامعة العاملةمعة العاملةعة العاملةة العاملةامعة العاملة العاملةالعاملةعاملةلعاملةملةاملةةلة ––االعتبارات األساسية االعتبارات األساسية العتبارات األساسية عتبارات األساسية تبارات األساسية ارات األساسية بارات األساسية رات األساسية ات األساسية ت األساسية  األساسية األساسية ألساسية اسية ساسية سية ية ة 

. يجب االمتناع عن استعمالها بأي شكل في دعم الجهود العسكريةالمدرسة/الجامعة العاملة من األعيان المدنية المحمية، أن باعتبار !•

 في غير ساعات انعقاد الدراسة، وأثناء العطالت األسبوعية والعطالت الرسمية هذا المبدأ يشمل المدارس والجامعات المغلقة مؤق
ً
تا

 واإلجازات الموسمية.

على أطراف النزاع عدم استخدام القوة أو عرض الحوافز على اإلدارات التعليمية إلخالء المدارس والجامعات حتى تتوفر الستخدامها في !•

 الجهود العسكرية. 

ت المدنية ومنها وزارات التعليم الوطنية والمنظمات غير الحكومية والمجتمعات المحلية وقوات إنفاذ القانون يجب التواصل مع الهيئا!•

 طرق تنقل الطالب والمعلمين. مللتأكد من تطبيق ترتيبات أمنية لحماية التعليم، سواء البنية التحتية المادية للتعليم أ ،المحلية

ات لحماية المدارس وطرق تنقل الطالب/المعلمين دون خلق تواجد عسكري بالمدارس أو في نطاق يجب تنظيم مواقع للمراقبة و/أو دوري!•

 نصف قطر فعالية السالح بما يمس المدارس أو الجامعات.

 يجب إعداد خطط تنسيق التعامل السريع مع الهيئات المدنية وقوات إنفاذ القانون المحلية.!•

 

 معة غير العاملة أو المهجورةمعة غير العاملة أو المهجورةعة غير العاملة أو المهجورةة غير العاملة أو المهجورة غير العاملة أو المهجورةغير العاملة أو المهجورةير العاملة أو المهجورةر العاملة أو المهجورة العاملة أو المهجورةالعاملة أو المهجورةلعاملة أو المهجورةعاملة أو المهجورةاملة أو المهجورةملة أو المهجورةلة أو المهجورةة أو المهجورة أو المهجورةأو المهجورةو المهجورة المهجورةالمهجورةلمهجورةمهجورةهجورةجورةورةةرةالمدرسة أو الجالمدرسة أو الجاالمدرسة أو الجامدرسة أو الجادرسة أو الجارسة أو الجاسة أو الجاة أو الجا أو الجاأو الجاو الجا الجالجاالجااجا ––االعتبارات األساسية االعتبارات األساسية العتبارات األساسية عتبارات األساسية تبارات األساسية ارات األساسية بارات األساسية رات األساسية ات األساسية ت األساسية  األساسية األساسية ألساسية اسية ساسية سية ية ة 

المدرسة/الجامعة من األعيان المدنية المحمية، يجب االمتناع عن استعمالها بأي شكل في دعم الجهود العسكرية. ال يمكن  أن باعتبار!•

دون استعمال المدرسة في أي مجهود عسكري إال في حاالت الدفاع عن النفس أو عند وجود ظروف حتمية من الضرورة العسكرية، 

وجود خيار آخر. إذا تم استعمالها، فالبد أن ُتستخدم المدرسة في دعم المجهود العسكري لمدة ال تتجاوز المدة المطلوبة لتحصيل الميزة 

 العسكرية المطلوبة.

ر الهيئات يجب التأكد إن كانت المنشأة قد سبق استخدامها من قبل قوات/جماعات مسلحة. إذا كان قد سبق استخدامها فالبد من إخطا!•

 المدنية ومنها وزارة التعليم الوطنية وقوات إنفاذ القانون والقيادة المحلية، لتفادي المنطقة إلى أن يتأكد أنها آمنة.

يجب االتصال بوحدات الدعم الهندسية العسكرية لتأكيد كونها آمنة. إذا تطلب األمر فالبد من إزالة المخلفات غير المنفجرة والمعدات !•

 مخزونات األسلحة المهجورة.العسكرية و

 ما إن يجري التطهير، يجب إخطار الهيئات المدنية، وتشمل وزارة التعليم الوطنية وقوات إنفاذ القانون والقيادة المحلية، من أجل إعادة!•

مات األمنية اآلخرين افتتاح المدرسة. يجب إخطار الهيئات بأية إصالحات مطلوبة والتواصل مع قوات إنفاذ القانون المحلية ومقدمي الخد

 في االعتبار إمكانية أن تكون قوات إنفاذ القانون ذاتها مستهدفة) لتأكيد إن كان ثمة ترتيبات أمنية مطلوبة و/أو م
ً
طبقة (إذا وجدوا، أخذا

 لحماية التعليم.

 

 المدارس أو الجامعات المستخدمة من قبل أطراف في النزاع المسلحالمدارس أو الجامعات المستخدمة من قبل أطراف في النزاع المسلحلمدارس أو الجامعات المستخدمة من قبل أطراف في النزاع المسلحمدارس أو الجامعات المستخدمة من قبل أطراف في النزاع المسلحدارس أو الجامعات المستخدمة من قبل أطراف في النزاع المسلحارس أو الجامعات المستخدمة من قبل أطراف في النزاع المسلحرس أو الجامعات المستخدمة من قبل أطراف في النزاع المسلحس أو الجامعات المستخدمة من قبل أطراف في النزاع المسلح أو الجامعات المستخدمة من قبل أطراف في النزاع المسلحأو الجامعات المستخدمة من قبل أطراف في النزاع المسلحو الجامعات المستخدمة من قبل أطراف في النزاع المسلح الجامعات المستخدمة من قبل أطراف في النزاع المسلحالجامعات المستخدمة من قبل أطراف في النزاع المسلحلجامعات المستخدمة من قبل أطراف في النزاع المسلحجامعات المستخدمة من قبل أطراف في النزاع المسلحامعات المستخدمة من قبل أطراف في النزاع المسلحمعات المستخدمة من قبل أطراف في النزاع المسلحعات المستخدمة من قبل أطراف في النزاع المسلحات المستخدمة من قبل أطراف في النزاع المسلحت المستخدمة من قبل أطراف في النزاع المسلح المستخدمة من قبل أطراف في النزاع المسلحالمستخدمة من قبل أطراف في النزاع المسلحلمستخدمة من قبل أطراف في النزاع المسلحمستخدمة من قبل أطراف في النزاع المسلحستخدمة من قبل أطراف في النزاع المسلحتخدمة من قبل أطراف في النزاع المسلحخدمة من قبل أطراف في النزاع المسلحدمة من قبل أطراف في النزاع المسلحمة من قبل أطراف في النزاع المسلحة من قبل أطراف في النزاع المسلح من قبل أطراف في النزاع المسلحمن قبل أطراف في النزاع المسلحن قبل أطراف في النزاع المسلح قبل أطراف في النزاع المسلحقبل أطراف في النزاع المسلحبل أطراف في النزاع المسلحل أطراف في النزاع المسلح أطراف في النزاع المسلحأطراف في النزاع المسلحطراف في النزاع المسلحراف في النزاع المسلحاف في النزاع المسلحف في النزاع المسلح في النزاع المسلحي النزاع المسلحفي النزاع المسلح النزاع المسلحالنزاع المسلحلنزاع المسلحنزاع المسلحزاع المسلحاع المسلحع المسلح المسلحالمسلحلمسلحمسلحسلححلح ––االعتبارات األساسية االعتبارات األساسية العتبارات األساسية عتبارات األساسية تبارات األساسية ارات األساسية بارات األساسية رات األساسية ات األساسية ت األساسية  األساسية األساسية ألساسية اسية ساسية سية ية ة 

يجب إصدار تحذيرات لقوات العدو للكف عن استخدام المدرسة أو الجامعة وإال تعرضت القوات المذكورة  –بحسب الظروف  –ن إذا أمك!•

 لخطر الهجمات. يجب إخطار الهيئات المدنية وقوات إنفاذ القانون والقيادة المحلية لتجنب المنطقة إلى أن يتم تأكيد كونها آمنة.

تة في الدفاع في مواجهة األعمال العدائية أو النية العدائية، بحق القوات المعادية المتواجدة داخل ُمصرح باستخدام القوة الممي!•

المدارس أو الجامعات، مع أخذ االحتياطات الخاصة إذا أمكن للحد من الضرر الالحق بالمباني أو اإلصابات العارضة بحق الطالب 

 سب السياق القائم.والمعلمين. يجب ترجيح استعراض القوة إذا أمكن بح 

يجب اتخاذ جميع االحتياطات الممكنة في الهجوم للحد من الضرر العارض الالحق بالمباني والخسائر في صفوف الطالب والمعلمين، بما !•

 3يشمل توقيت الهجوم واختيار منظومات األسلحة واستعمال بدائل القوة المميتة كلما أمكن.
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زمام على قادة العمليات ومرؤوسيهم والمخططين للعمليات أن يأخذوا في االعتبار تواجد جميع المدارس والجامعات ومواقع التعليم األخرى داخل 

عتبر حماية يمنطقة العمليات، عند تخطيط وتنفيذ العمليات. نقدم المواد التالية كمراجع وتوصيات يمكن ضمها إلى عملية تخطيط العمليات، إذ 

 استعمال هذه المواد كمواد تدريبية، وفي توجيه  امهم التعليم عامال
ً
للغاية في جميع أعمال تخطيط العمليات واالنتشار التكتيكي للقوات. يمكن أيضا

 تطوير المبدأ العسكري الحاكم لمسألة حماية التعليم في سياق النزاعات المسلحة.

 

 عوامل التخطيط العسكري:عوامل التخطيط العسكري:وامل التخطيط العسكري:امل التخطيط العسكري:مل التخطيط العسكري:ل التخطيط العسكري: التخطيط العسكري:التخطيط العسكري:تخطيط العسكري:لتخطيط العسكري:خطيط العسكري:يط العسكري:طيط العسكري:ط العسكري: العسكري:العسكري:لعسكري:عسكري:سكري:كري:ري:ي::

 مبادئ عامة منطبقة على المخططين العسكريين، من أجل االحتفاظ باستمرارية النظام التعليمي في مناطق النزاع: فيما يلي 

، فإن المدارس !.1
ً
 في أي وقت من األوقات. وتحديدا

ً
 أو جزئيا

ً
يجب أال تستخدم القوات والجماعات المسلحة المدارس أو الجماعات كليا

عناية خاصة، وأن ُتبذل كافة الجهود لتفادي وضع قوات عسكرية في نطاق تأثير األسلحة الذي قد  المستخدمة في التعليم يجب أن ُتمنح

 ينال منها.

من منطلق وجود ظروف ُملزمة بذلك وفي غياب أي بديل  –إذا توصلت قوات عسكرية لضرورة استعمال مدرسة أو جامعة مهجورة !.2

لميزة العسكرية المطلوبة، والبد من اإلقرار بأن المدرسة أو الجامعة ُيرجح أن يكون االستخدام ألقصر فترة ممكنة لتحصيل ا –معقول 

، مع ضرورة إعادتها إلى وضعها المدني في أقرب فرصة ممكنة.
ً
 مشروعا

ً
 عسكريا

ً
 تراها القوات المعادية هدفا

أو الجامعة عليها أن تقبل المسؤولية مع قبول هذا التغير في وضع المنشأة، فإن القوات أو الجماعة المسلحة المستخدمة للمدرسة !.3

كاملة عن أية أعمال إعادة بناء أو تعويض مطلوبة عند إتمام عملية احتالل المنشأة أو استخدامها، بما يشمل على سبيل المثال ال 

، وقبول المس
ً
ؤولية عن أية أضرار أو الحصر تطهير أراضيها من كافة المخلفات (بما يشمل المخلفات المنفجرة) وجعل مبانيها آمنة تماما

 لالستخدام العسكري. بالمثل، فالبد أن تبذل القوات المسلحة جميع الجهود الممكنة لتحذير 
ً
إصابات وقعت أثناء تحويل المنشأة مؤقتا

إلى  المستخدمين السابقين للمدرسة، من معلمين وطالب، وكذلك جميع المدنيين المتواجدين على مقربة منها، بتغير طبيعة المنشأة

 االستعمال العسكري.

إذا كانت قوة عسكرية تحتل أو تستعمل مدرسة أو جامعة بشكل غير االحتالل، فالبد من حمايتها من الضرر إذا استخدمت القوات !.4

 المدرسة، والبد من عدم السماح للمدنيين بالتواجد عندها.

استمرار التعليم في بيئة آمنة  –عن طريق شركاء مدنيين  –ر على القوة العسكرية التي تحتل أو تستخدم المدرسة أو الجامعة أن تيس!.5

 للطالب والمعلمين النازحين عن المدرسة أو الجامعة.

لمبدأ التمييز بين  ايجب أن تمتنع القوات العسكرية عن مهاجمة المدرسة أو الجامعة التي لم تتحول إلى عين عسكرية، إذ يعتبر هذا خرق!.6

 بالقانون الدولي اإلنساني، ويمكن اعتبار هذا الهجوم جريمة األعيان المدنية والعسكرية ب
ً
موجب قوانين النزاع المسلح، والمعروفة أيضا

في الدول  5أو أكثر من االنتهاكات الست الخطيرة بموجب آلية الرصد واإلبالغ الخاصة باألمم المتحدة، اهجوم كهذا قد يمثل انتهاك 4حرب.

 ممية فيها.التي تم إنشاء آلية رصد وإبالغ أ

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
$!!I2+-!:@(%/!=+(A+T*U!J14&!89+VW&!J1;1*1#M6&%&O!
'!!2&1-6&(X#XY>XY)*1!Y(X#XYZHXY)+O.(6126&!.([+%/6&!.-;7-)6!\K%-6&!+-1#!F+$%!'-!Y!

ةيركسعلا تايلمعلا طيطختل ةهجوملا داوملاةيساسألا تارابتعالل يفاضإ حرش –يلعافتلا يحيضوتلا مسرلا
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 على القوات العسكرية التابعة للدولة اإلبالغ بأية هجمات على مدارس أو جامعات، وبأي استخدام لقوة عسكرية تابعة للدولة أو غير تابعة!.7

بالغ لها لمدارس أو جامعات، وبأية أنشطة لقوة عسكرية تابعة أو غير تابعة للدولة تؤدي الضطراب التعليم في منطقة النزاع، ويكون اإل

 
ً
آلية الرصد واإلبالغ بخطار اإلعن طريق سلسلة القيادة الوطنية الخاصة بالقوات. عند االقتضاء وفي حال توفر اإلذن بذلك، يجب أيضا

 األممية و/أو السلطات التعليمية المحلية والوطنية ذات الصلة.

 

 عيوب استعمال المدارس في أغراض عسكرية:يوب استعمال المدارس في أغراض عسكرية:عيوب استعمال المدارس في أغراض عسكرية:وب استعمال المدارس في أغراض عسكرية:ب استعمال المدارس في أغراض عسكرية: استعمال المدارس في أغراض عسكرية:استعمال المدارس في أغراض عسكرية:تعمال المدارس في أغراض عسكرية:ستعمال المدارس في أغراض عسكرية:عمال المدارس في أغراض عسكرية:مال المدارس في أغراض عسكرية:ال المدارس في أغراض عسكرية:ل المدارس في أغراض عسكرية: المدارس في أغراض عسكرية:المدارس في أغراض عسكرية:لمدارس في أغراض عسكرية:مدارس في أغراض عسكرية:دارس في أغراض عسكرية:رس في أغراض عسكرية:ارس في أغراض عسكرية:س في أغراض عسكرية: في أغراض عسكرية:في أغراض عسكرية:ي أغراض عسكرية: أغراض عسكرية:أغراض عسكرية:غراض عسكرية:راض عسكرية:اض عسكرية:ض عسكرية: عسكرية:عسكرية:سكرية:كرية:ية:رية:ة::

 ما تتكون من حجرات كبيرة يمكن أن تأوي القوات أو المعدات قد تبدو المدارس مغرية للغاية ل
ً
لقوات العسكرية لجملة من األسباب. فهي غالبا

كبيرة من الناس وبها في بعض الحاالت مطابخ ومرافق غذائية أخرى. لكن ثمة عيوب  اوتحميها من عوامل الجو، وهي منشآت كبيرة تستوعب أعداد

أكثر بكثير من المزايا المحتملة، وهي العيوب التي ُتظهر أن أي استعمال عسكري لمدرسة أو جامعة هو اختيار كبيرة في االستعمال العسكري هي 

بين  سيئ، سواء كان االستعمال يتمثل في استضافة األفراد أو المعدات أو اإلمدادات، أو استعمالها كمواقع للمراقبة أو ألية أغراض أخرى. من

 هذه العيوب: 

. عند احتالل ال!.1
ً
 عسكريا

ً
 أو استعمالها بأي شكل من قبل األفراد و/أو المعدات العسكريين/العسكرية، تصبح هدفا

ً
مدرسة أو الجامعة جزئيا

يمكن أن تؤدي الهجمات على هذه األهداف من قبل القوات المعادية إلى دمار عارض كبير، بما يشمل إصابات ووفيات في صفوف 

، فإن المعلمين والطالب والمدارس نفسها يتعرضون لخطر اإلصابات العارضة والضرر في حال هوجمت المدنيين وأضرار بالمنشأة. بالمثل

 القوة أو الجماعة المسلحة. 

 إلى ضرر يلحق بالبنية التحتية، وقد يؤدي إلى خسارة في المواد !.2
ً
إن استعمال المدارس والجامعات في أغراض عسكرية قد يؤدي أيضا

 التعليمية. 

 –بسبب الضرر أو الدمار الالحق بالبنية التحتية التعليمية أو استبعادهم من المدارس كأماكن للتعلم  –ومون من التعليم أولئك المحر!.3

سوف يعمقون من المشكالت الكامنة وراء النزاع، بما يشمل التفاوت االقتصادي وخسارة الفرص، ما يسمح للقوات المعادية بتجنيد 

 ع، وما يصاحب هذا من معوقات إضافية على مسار االنتقال من النزاع إلى السالم.األطفال بسهولة أكبر في النزا

قد ُيرى بصفته اتخاذ دروع بشرية، وهي جريمة حرب محتملة و/أو خرق  –ومنهم المعلمين والطالب  –التشارك في المنشآت مع مدنيين !.4

حدة بموجب آلية الرصد واإلبالغ. وحيث تتواجد آلية الرصد واإلبالغ لالنتهاكات الستة الخطيرة لحقوق األطفال التي نصت عليها األمم المت

 ضم
ً
ن فسوف يؤدي هذا إلى إعداد تقرير انتهاك بموجب اآللية المذكورة، مع إمكانية إدراج الجماعة أو القوة المسؤولة عن االنتهاكات علنا

ام لألمم المتحدة، وقد يؤدي هذا إلى ردود فعل دولية إضافية، التقرير السنوي بشأن األطفال والنزاعات المسلحة الذي يعده األمين الع

 6وقد تشمل عقوبات.

ض هؤالء المدنيين المتمتعين بالحماية لخطر زائد باإلصابة البدنية أو األذى التشارك في مدرسة ما زالت تعمل وبها طالب ومعلمين يعرّ !.5

ستغالل واألذى الجنسي، وتزايد احتمالية تجنيد األطفال في صفوف النفسي جراء العنف والتهديد بالعنف. يشمل هذا تزايد خطر اال

 جرائم حرب و/أو خرق لالنتهاكات الخطيرة الستة لحقوق 
ً
القوات أو الجماعات المسلحة. هاتان الطائفتان من االنتهاكات قد تعتبران أيضا
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تهاك بموجب اآللية، مع إمكانية إدراج القوة المسؤولة عن األطفال بموجب آلية الرصد واإلبالغ األممية، وتؤدي إلى إعداد تقرير باالن

 ضمن التقرير السنوي بشأن األطفال والنزاعات المسلحة الذي يعده األمين العام لألمم المتحدة، فضاًل عن إمكانية ظهو
ً
ر االنتهاكات علنا

 من خطر
ً
 تطبيع العنف بين الطالب.  ردود فعل دولية أخرى، منها العقوبات. التشارك في المدرسة قد يزيد أيضا

قدر  –التشارك في مدرسة ما زالت تعمل، مع الطالب والمعلمين، قد يخرق متطلبات قوانين النزاع المسلح، بضرورة اتخاذ االحتياطات !.6

 لحماية السكان المدنيين، وتفادي وضع األغراض العسكرية داخل أو بالقرب من المناطق كثيفة السكان. –اإلمكان 

إس، ويمكن ألقل المقاتلين أو الراصدين خبرة أو -بي-عرف على المدرسة أو الجامعة على الخريطة وعن طريق إحداثيات الجييسهل الت!.7

 أن يوجهوا أسلحة مباشرة وغير مباشرة إلى المدرسة أو الجامعة بفعالية.
ً
 تدريبا

 ما تبن!.8
ً
ى من مواد ال توفر أي درجة حماية ُتذكر من األسلحة ال يسهل الدفاع عن المدارس إذ أن بها عادة نقاط دخول عديدة وكثيرا

 المتوسطة والثقيلة.

احتالل المدرسة أو الجامعة من قبل القوات المسلحة يؤدي إلى تركز القوات في منطقة استهداف يسهل التعرف عليها، ويعرضهم لخطر !.9

 الهجمات الجوية والبرية. 

  –الهجوم على المدرسة !.10
ً
  ما لم تكن قد أصبحت هدفا

ً
 مشروعا

ً
قد يشمل هذا األعمال العسكرية  7قد يشكل جريمة حرب. –عسكريا

 الهادفة إلى إخالء المدرسة العاملة من أجل السيطرة على المدرسة.

احتالل أو استعمال المدرسة أو الجامعة من قبل أفراد عسكريين يتم تصويره بسهولة في المجتمع المحلي وعلى مستوى المجتمع !.11

 القوات المعادية من خالل عمليات معلومات سلبية.  الدولي من قبل

 

ب هذه القائمة ال تستنفد بأي حال جميع العيوب، وهناك عيوب إضافية لالستعمال العسكري للمدارس. ما يمكن فهمه من هذه القائمة، وأية عيو

ايا مبالغ فيها للغاية، ويجب صرف النظر عنها. لهذا أخرى يمكن تحديدها، هو أن المزايا المتصورة الستعمال المدارس في أغراض عسكرية هي مز 

 السبب، فإن مصلحة القوات والجماعات المسلحة تتحقق بتفادي أي استعمال للمدارس أثناء النزاعات المسلحة.

 

 اعتبارات التخطيط العسكري ونظم التدريب:اعتبارات التخطيط العسكري ونظم التدريب:تبارات التخطيط العسكري ونظم التدريب:بارات التخطيط العسكري ونظم التدريب:عتبارات التخطيط العسكري ونظم التدريب:رات التخطيط العسكري ونظم التدريب:ارات التخطيط العسكري ونظم التدريب:ات التخطيط العسكري ونظم التدريب:ت التخطيط العسكري ونظم التدريب: التخطيط العسكري ونظم التدريب:التخطيط العسكري ونظم التدريب:تخطيط العسكري ونظم التدريب:لتخطيط العسكري ونظم التدريب:خطيط العسكري ونظم التدريب:يط العسكري ونظم التدريب:طيط العسكري ونظم التدريب:ط العسكري ونظم التدريب: العسكري ونظم التدريب:العسكري ونظم التدريب:لعسكري ونظم التدريب:عسكري ونظم التدريب:سكري ونظم التدريب:كري ونظم التدريب:ري ونظم التدريب:ي ونظم التدريب: ونظم التدريب:نظم التدريب:ونظم التدريب:ظم التدريب:م التدريب: التدريب:التدريب:تدريب:لتدريب:دريب:يب:ريب:ب::

 خل في منظومات التعليم العاملة أثناء النزاع.التوجيه التالي الخاص بالتخطيط نقدمه للمساعدة في الوفاء بهدف تجنب التد

 

 التخطيط لعدم احتالل مدارس لتخطيط لعدم احتالل مدارس التخطيط لعدم احتالل مدارس تخطيط لعدم احتالل مدارس خطيط لعدم احتالل مدارس طيط لعدم احتالل مدارس يط لعدم احتالل مدارس ط لعدم احتالل مدارس  لعدم احتالل مدارس لعدم احتالل مدارس عدم احتالل مدارس دم احتالل مدارس م احتالل مدارس  احتالل مدارس احتالل مدارس حتالل مدارس تالل مدارس الل مدارس ل مدارس  مدارس مدارس ارس دارس رس س !..أأ

بالنسبة لكافة جوانب العمليات العسكرية، فإن التخطيط الكافي مهم للغاية على كافة المستويات من أجل تحقيق الغاية العسكرية. إن  حالكما هو ال

، يجب أن يشتمل على MDMP" أو عملية صناعة القرار العسكري IMPPالمتكاملة  تخطيط العمليات، المعروف بمسمى "عملية تخطيط البعثات

رها من إيالء العناية الكافية للمتطلبات اللوجستية والعوامل اللوجستية من قبيل أين تتمركز القوات وتخزين المعدات والمخزونات العسكرية وغي

 اعتبارات يج
ً
 ب التعامل معها بما يؤدي لعدم الحاجة إلى استعمال مدارس وجامعات.متطلبات ما قبل التخطيط لإليواء، وهي جميعا

 

. مع اإلقرار بالحقائق وبالطبيعة السائلة ال يمكن احتاللها أو استعمالها بأي شكلال يمكن احتاللها أو استعمالها بأي شكل يمكن احتاللها أو استعمالها بأي شكليمكن احتاللها أو استعمالها بأي شكلمكن احتاللها أو استعمالها بأي شكلن احتاللها أو استعمالها بأي شكلكن احتاللها أو استعمالها بأي شكل احتاللها أو استعمالها بأي شكلاحتاللها أو استعمالها بأي شكلحتاللها أو استعمالها بأي شكلتاللها أو استعمالها بأي شكلاللها أو استعمالها بأي شكللها أو استعمالها بأي شكلها أو استعمالها بأي شكلا أو استعمالها بأي شكل أو استعمالها بأي شكلأو استعمالها بأي شكلو استعمالها بأي شكل استعمالها بأي شكلاستعمالها بأي شكلستعمالها بأي شكلتعمالها بأي شكلعمالها بأي شكلمالها بأي شكلالها بأي شكللها بأي شكلها بأي شكلا بأي شكل بأي شكلبأي شكلي شكلأي شكل شكلشكللكلفيما يخص أية مدرسة أو جامعة، فاألدلة اإلرشادية واضحة: 

الحرب، إذن فالبد من منطلق وقائع من منطلق وقائع ن منطلق وقائع  منطلق وقائع منطلق وقائع نطلق وقائع طلق وقائع لق وقائع ق وقائع  وقائع وقائع قائع ائع ئع ع استعمال مدرسة أو جامعة مهجورة بعينها فإذا تحدد وجود ميزة تكتيكية من احتالل أو  –للعمليات العسكرية 

 من اتباع التدابير التالية كحد أدنى: 
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الموافقة على القائد الميداني اإلبالغ بهذه الضرورة عبر سلسلة القيادة العسكرية في أقرب فرصة ممكنة. إذا سمح الوقت، فالبد من السعي لتحصيل 

 العمليات قبل احتالل المنشأة التعليمية أو استعمالها.  عبر سلسلة قيادة

 يجب أن يشمل التقرير في الحد األدنى ما يلي: 

مقتضيات الموقف التي تستدعي بالضرورة استعمال منشأة تعليمية، وكذلك الفترة التقديرية الستعمالها. يجب أال ُتحتل المنشآت !.1

 إلى طبيعتها المدنية واستعمالها التعليمي بأسرع ما تسمح الظروف.التعليمية إال ألقصر فترة ممكنة، وأن ُتعاد 

 كل التدابير غير الناجحة التي تم اتخاذها لتفادي استعمال المنشأة التعليمية. !.2

 كل التدابير المتخذة لتحذير المحتلين/المستخدمين السابقين للمنشأة، ومنهم المعلمين والطالب، باالستعمال العسكري للمنشأة وما!.3

العسكرية باحتالل أو استعمال المنشأة أثناء المعدات  العسكريين أو يؤدي إليه هذا من تغير في طابع المنشأة. يجب أال ُيسمح لألفراد

 . اعسكري اتواجد الطالب والمعلمين، بما أن هذا يعرض األطفال للخطر إذا ما هوجمت المنشأة بصفتها هدف

ت المنشأة التعليمية، بما يشمل جمع وتخزين مناضد الطالب والكتب المدرسية والمواد التعليمية جميع التدابير المتخذة لحماية محتويا!.4

 األخرى.

 جميع الجهود المبذولة لضمان استمرار الخدمات والفرص التعليمية بالمنطقة التي كانت تخدمها المنشأة.!.5

 

من تقديم تقرير تعويضات وإصالحات كامل، يستعرض تفصياًل أي ضرر لحق عند انتهاء االحتالل العسكري أو االستعمال العسكري للمنشأة، فالبد 

 بالمنشأة ويحصر وجود المخلفات غير المنفجرة والمواد الخطرة األخرى التي قد تتطلب إصالحات وجبر، وكذلك توصيات بكيفية إصالح المنشأة

بشأن مخلفات الحرب المنفجرة (البروتوكول  2003ف في بروتوكول وإعادتها ألصلها، بأسرع وقت ممكن. هذا التزام مترتب على الدول األطرا

يجب بذل كافة الجهود الممكنة لضمان معرفة المجتمع المحلي والقوات المعادية بأن المدرسة قد  8).1980الخامس التفاقية األسلحة التقليدية لعام 

ب المصلحة من المعنيين بالتعليم على المستوى المحلي وهيئة إنفاذ أعيدت إلى طبيعتها التعليمية، ويجب أن يشمل تخطيط أمن المدرسة أصحا

 القانون المدنية.

 

إبالغ آلية الرصد واإلبالغ األممية باستخدام المنشأة و/أو السلطات التعليمية المحلية أو الوطنية ذات  –قدر اإلمكان  –على السلطات العسكرية 

 الصلة. 

 

اح للسلطات المدنية و/أو منظمات المجتمع المدني الموثوقة القدرة على دخول المنشأة من أجل تقييم بحسب مقتضيات العمليات، يجب أن ُيت

 حالتها لصالح أغراض تخطيط ما بعد النزاع. 

 

لمجتمع يجب إعادة المدرسة إلى وضعها األصلي بأسرع وقت ممكن بعد خروج القوات منها، بالتنسيق والتعاون مع السلطات المدنية و/أو منظمات ا

 المدني الموثوقة المعنية بحماية األطفال.
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 فيهافيهايهااها يجب أخذ احتياطات أثناء مهاجمة المدارس التي يتم التعرف على أهداف عسكريةيجب أخذ احتياطات أثناء مهاجمة المدارس التي يتم التعرف على أهداف عسكريةجب أخذ احتياطات أثناء مهاجمة المدارس التي يتم التعرف على أهداف عسكريةب أخذ احتياطات أثناء مهاجمة المدارس التي يتم التعرف على أهداف عسكرية أخذ احتياطات أثناء مهاجمة المدارس التي يتم التعرف على أهداف عسكريةأخذ احتياطات أثناء مهاجمة المدارس التي يتم التعرف على أهداف عسكريةخذ احتياطات أثناء مهاجمة المدارس التي يتم التعرف على أهداف عسكريةذ احتياطات أثناء مهاجمة المدارس التي يتم التعرف على أهداف عسكرية احتياطات أثناء مهاجمة المدارس التي يتم التعرف على أهداف عسكريةاحتياطات أثناء مهاجمة المدارس التي يتم التعرف على أهداف عسكريةحتياطات أثناء مهاجمة المدارس التي يتم التعرف على أهداف عسكريةتياطات أثناء مهاجمة المدارس التي يتم التعرف على أهداف عسكريةياطات أثناء مهاجمة المدارس التي يتم التعرف على أهداف عسكريةاطات أثناء مهاجمة المدارس التي يتم التعرف على أهداف عسكريةطات أثناء مهاجمة المدارس التي يتم التعرف على أهداف عسكريةات أثناء مهاجمة المدارس التي يتم التعرف على أهداف عسكريةت أثناء مهاجمة المدارس التي يتم التعرف على أهداف عسكرية أثناء مهاجمة المدارس التي يتم التعرف على أهداف عسكريةأثناء مهاجمة المدارس التي يتم التعرف على أهداف عسكريةثناء مهاجمة المدارس التي يتم التعرف على أهداف عسكريةناء مهاجمة المدارس التي يتم التعرف على أهداف عسكريةء مهاجمة المدارس التي يتم التعرف على أهداف عسكريةاء مهاجمة المدارس التي يتم التعرف على أهداف عسكرية مهاجمة المدارس التي يتم التعرف على أهداف عسكريةمهاجمة المدارس التي يتم التعرف على أهداف عسكريةهاجمة المدارس التي يتم التعرف على أهداف عسكريةاجمة المدارس التي يتم التعرف على أهداف عسكريةجمة المدارس التي يتم التعرف على أهداف عسكريةة المدارس التي يتم التعرف على أهداف عسكريةمة المدارس التي يتم التعرف على أهداف عسكرية المدارس التي يتم التعرف على أهداف عسكريةالمدارس التي يتم التعرف على أهداف عسكريةلمدارس التي يتم التعرف على أهداف عسكريةدارس التي يتم التعرف على أهداف عسكريةمدارس التي يتم التعرف على أهداف عسكريةارس التي يتم التعرف على أهداف عسكريةرس التي يتم التعرف على أهداف عسكريةس التي يتم التعرف على أهداف عسكرية التي يتم التعرف على أهداف عسكريةالتي يتم التعرف على أهداف عسكريةلتي يتم التعرف على أهداف عسكريةتي يتم التعرف على أهداف عسكريةي يتم التعرف على أهداف عسكرية يتم التعرف على أهداف عسكريةيتم التعرف على أهداف عسكريةتم التعرف على أهداف عسكريةم التعرف على أهداف عسكرية التعرف على أهداف عسكريةالتعرف على أهداف عسكريةلتعرف على أهداف عسكريةعرف على أهداف عسكريةتعرف على أهداف عسكريةرف على أهداف عسكريةف على أهداف عسكرية على أهداف عسكريةعلى أهداف عسكريةلى أهداف عسكريةى أهداف عسكرية أهداف عسكريةأهداف عسكريةداف عسكريةهداف عسكريةاف عسكريةف عسكرية عسكريةعسكريةسكريةكريةريةةية!..بب

ماعات مسلحة في المدرسة أو الجامعة أو استخدامهم لها، مع أخذ تعريف األهداف العسكرية في االعتبار، يجب توضيح أن مجرد وجود قوات أو ج

قد تستوفي المدرسة المعايير بحكم موقعها أو استخدامها من قبل القوات المعادية، فإن تدميرها ال يحولها في حد ذاته إلى أهداف عسكرية. بينما 

ة أكيدة في ظل الظروف السائدة. عادة ما يكون مطلوبا رأي قانوني الجزئي أو السيطرة عليها أو تعطيلها قد يخفق في تحقيق ميزة عسكري وأالكلي 

 من االستشاري القانوني للعمليات لمساعدة القادة في اتخاذ هذا القرار. 

 

، فالبد من اتخاذ جميع اعسكري افي حال كانت المدرسة أو الجامعة محتلة أو مستخدمة من قبل قوات أو جماعات مسلحة معادية واعُتبرت هدف

قبل أي عمليات  –في الحد األدنى  –الحتياطات المستطاعة لتجنب إلحاق الضرر المباشر أو العارض بها. العناصر التالية يجب أن تؤخذ في االعتبار ا

 عسكرية هجومية: 

يد وجود أو غياب أو ما يعادلها، باستخدام كافة الوسائل المتوفرة لتأك (PIR)يجب تحري استعمال المطالب المعلوماتية ذات األولوية !.1

 الطالب والمعلمين، وكذلك معلومات عن قوة القوات المعادية (األعداد، األسلحة، القدرات، إلخ) ودوافعها. 
ً
 المدنيين، وتحديدا

إذا أمكن في كافة الظروف، يجب إيالء عناية خاصة لتوقيت الهجوم بحيث تكون الخسائر العارضة في أرواح المدنيين في حدها األدنى، !.2

 تكون اإلصابات واألضرار باألعيان المدنية في حدها األدنى.ول

يمكن النظر في أمر استعمال عمليات المعلومات إلقناع القوات المحتلة أو المستخدمة للمدرسة إما بترك المدنيين يرحلون أو بهجر !.3

 المدرسة بالكامل. 

اعمة لنقاط قريبة من أو خارج نطاق تأثير األسلحة الخاص يجب استعمال استعراض القوة عن طريق نشر القوات وتوجيه النيران الد!.4

 بالمنشأة، أو استعراض القوة الجوية.

 يجب تفادي األضرار غير الضرورية أثناء الهجوم.!.5

يجب توثيق آثار الهجوم وإذا أمكن، السماح للسلطات المدنية أو لمنظمة غير حكومية موثوقة بتقييم حالة المدرسة أو الجامعة بأسرع !.6

 ت ممكن بعد إتمام الهجوم. وق

إبالغ آلية الرصد  –قدر اإلمكان وبحسب مقتضيات متطلبات أمن العمليات والمعلومات/االستخبارات المذكورة  –على السلطات العسكرية !.7

 للتصورات السلبية المراف
ً
قة لتدمير العمليات واإلبالغ األممية عن الهجوم و/أو السلطات التعليمية المحلية أو الوطنية ذات الصلة. نظرا

العسكرية للمدارس، فإن االعتراف المبكر بتحويل منشأة تعليمية إلى هدف عسكري سيساعد في تجاوز تصورات الجمهور السلبية و/أو 

 االستغالل السلبي للموقف من قبل القوات المعادية.

 

 ةيركسعلا فادهألا

مأ اهتعيبطب كلذ ناك ءاوس يركسعلا لمعلا يف ةلاعف ةمهاسم مهست يتلا كلت ىلع نايعألاب قلعتي اميف ةيركسعلا فادهألا رصحنت
ةزيم كاذنيح ةدئاسلا فورظلا يف اهليطعت وأ اهيلع ءاليتسالا وأ يئزجلا وأ ماتلا اهريمدت ققحي يتلاو ،اهمادختساب مأ اهتياغب مأ اهعقومب
.ةديكأ ةيركسع
2.25 ةداملا ،فينج تايقافتال لوألا يفاضإلا لوكوتوربلا

.خلإ ،تابكرملاو ديدحلا ةكسلا طوطخو قرطلا لثم ةيتحتلا ةينبلا قفارمو ينابملا ،رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع ،نايعألا لمشت *
امئاد ةداقلا ىلع .ينوناق يأر اذه لثمي ال *

ً
.نيلهؤملا نيينوناقلا نيراشتسملا نم ينوناقلا يأرلا سامتلا 
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 ج. التنسيق والتعاون مع الشركاء ج. التنسيق والتعاون مع الشركاء  التنسيق والتعاون مع الشركاء . التنسيق والتعاون مع الشركاء لتنسيق والتعاون مع الشركاء التنسيق والتعاون مع الشركاء تنسيق والتعاون مع الشركاء نسيق والتعاون مع الشركاء سيق والتعاون مع الشركاء يق والتعاون مع الشركاء ق والتعاون مع الشركاء  والتعاون مع الشركاء التعاون مع الشركاء لتعاون مع الشركاء والتعاون مع الشركاء تعاون مع الشركاء اون مع الشركاء عاون مع الشركاء ون مع الشركاء ن مع الشركاء  مع الشركاء مع الشركاء ع الشركاء  الشركاء لشركاء الشركاء شركاء ركاء اء كاء ء 

، البد من أن يتاح للطالب بيئة آمنة للتنقل إلى المدرسة ومنها، ومكان آمن للتعلم، وأن تكون المدرسة من أجل االحتفاظ بعمل المنظومة التعليمية

، لكنأو الجامعة مجهزة بالعاملين والمواد التعليمية الكافية. القوات العسكرية المسؤولة المنضبطة يمكنها أن تؤثر على البيئة األمنية إيج
ً
وكما  ،ابا

إلرشادية، فإن عليها قدر اإلمكان تجنب تمركز األفراد العسكريين في المدارس لتأمين الموقع. بالمثل، ففي حين أن التفاعالت هو موضح في األدلة ا

العارضة غير الرسمية والعارضة بين المعلمين والطالب والقوات العسكرية ستحدث ال محالة، فهذه التعامالت يجب أال ُيسمح لها بتجاوز المصادفات 

و ة إذ أنها تزيد من خطر اإلصابة المباشرة أو العارضة بحق المدنيين المعرضين للخطر، إذ يمكن تصور أنهم متعاونين أو داعمين للقوات، أوالمؤقت

 لمجرد وجودهم بالقرب من القوات. 

 

دارس والخطط الخاصة بالعمل ال يعني هذا أن يتجاهل المخططون العسكريون تواجد المدارس في مناطق العمليات. على النقيض، فإن وجود م

ثلما تعتبر والتعاون مع هيئة إنفاذ القانون المدنية وهيئات حماية األطفال والهيئات المجتمعية، هو أمر يجب إدراجه على أجندة تخطيط العمليات. م

بد أن يعرف القادة أي المنشآت هي الواجب أبرز. ال االمستشفيات ودور العبادة خاصة بالبيئة العملياتية والبشرية، فالمدارس يجب أن تولى اهتمام

عرض تجنب القتال فيها وحولها، وأن يرصدوا هذه األماكن لضمان عدم استغاللها من قبل القوات المعادية. في أسوأ الحاالت الممكنة، عندما تت

 عن ال
ً
 منشأة التعليمية.المدارس للتهديد أو للهجمات، فالبد من تهيئة خطط طوارئ لضمان التعامل المناسب دفاعا

 

ي هذا التضمين للمدارس والمنظومة التعليمية في التخطيط للعمليات، يسمح للقيادة وللمسؤولين عن التخطيط بإضافة التوجيه واجب التطبيق ف

 إجراء أعمال نشر 
ً
القوات وتنفيذ الخطط بشكل أوامرهم العملياتية، ما يعني مراعاة كامل القوة لنية القائد فيما يخص المنشآت المعنية. يجب دائما

لجهود المنظمات المدنية والدولية التي تقدم المساعدات اإلنسانية والتنموية الطارئة. ال يمكن إتاحة عمل المنظومة  –ومكمل قدر اإلمكان  –داعم 

تعليم الوطنية، والقيادات التعليمية اإلقليمية المدرسية وتأمين البيئة المحيطة بها إال عن طريق التعاون مع الشركاء في سلك التعليم، ومنهم وزارة ال

بمراحل والمحلية وقيادات المجتمع، وهيئات حماية األطفال األخرى. هذا العمل التعاوني يزيد من المساعدة في بناء القدرات في الدول التي تمر 

وق األطفال في صدارة االهتمامات. في حين أن المتطلبات انتقالية أو مراحل ما بعد النزاع، إذ يدعم تطبيع التعليم ويضع الحق في التعليم وحق

حجب القوات العسكرية لبعض المعلومات عن الشركاء ألسباب تتصل بتأمين العمليات، فإن حجب المعلومات يجب أن بالضرورة األمنية قد تحتاج 

 يكون في حده األدنى وأن يستمر التشجيع على التعاون/التنسيق مع القيادة المدنية.

 

 ليس ف
ً
 ناشطا

ً
في التخطيط لتواجد وفعالية هذه المدارس والمنظومات التعليمية التي  قطلهذا السبب البد أن تلعب القيادة العسكرية العليا دورا

 أن تتواصل بنشاط وعلى المستويات المالئمة، مع المسؤولين المدنيين في هذه الم
ً
ناطق. في تعمل في مناطق العمليات العسكرية، إنما عليها أيضا

ن يال مكان للجنود في المدارس، فإنه وبناء على الوالية الممنوحة للقوات فيما يخص العمل العسكري المصرح به، يتحمل القادة العسكري هحين أن

 الكبار مسؤولية تهيئة الظروف األمنية الالزمة الستمرار التعليم.

 

 د. إجراء التقييمات المشتركة لمنظومة التعليمد. إجراء التقييمات المشتركة لمنظومة التعليم. إجراء التقييمات المشتركة لمنظومة التعليم إجراء التقييمات المشتركة لمنظومة التعليمإجراء التقييمات المشتركة لمنظومة التعليمجراء التقييمات المشتركة لمنظومة التعليمراء التقييمات المشتركة لمنظومة التعليماء التقييمات المشتركة لمنظومة التعليمء التقييمات المشتركة لمنظومة التعليم التقييمات المشتركة لمنظومة التعليمالتقييمات المشتركة لمنظومة التعليملتقييمات المشتركة لمنظومة التعليمتقييمات المشتركة لمنظومة التعليمقييمات المشتركة لمنظومة التعليمييمات المشتركة لمنظومة التعليممات المشتركة لمنظومة التعليميمات المشتركة لمنظومة التعليمات المشتركة لمنظومة التعليمت المشتركة لمنظومة التعليم المشتركة لمنظومة التعليمالمشتركة لمنظومة التعليممشتركة لمنظومة التعليملمشتركة لمنظومة التعليمشتركة لمنظومة التعليمتركة لمنظومة التعليمركة لمنظومة التعليمكة لمنظومة التعليمة لمنظومة التعليم لمنظومة التعليممنظومة التعليملمنظومة التعليمظومة التعليمنظومة التعليمومة التعليممة التعليمة التعليم التعليمالتعليملتعليمتعليمعليمليمميم

)، واألعمال المتخذة على هذا المسار، فيما بين القيادة CIMICلتعاون المهيكل والمخطط والمدعوم بين األطراف المدنية والعسكرية (في إطار ا

التعليمية المتواجدة في العسكرية العليا والفاعلين المدنيين، بما يشمل السكان المدنيين والسلطات المحلية، فالبد من اكتساب الفهم للمنظومة 

 وفي نطاق الوالية العسكرية  –زمام منطقة عمليات القائد. هذا الفهم مطلوب من أجل دعم 
ً
وفهم  ،استمرار عمل المنظومة التعليمية –كلما كان الزما

 لمتابعة أية أعمال عدائية موجهة إلى المنظومة التع
ً
ليمية، سواء كانت المدارس أو الطالب أو التهديدات األمنية التي تهدد هذه المنظومة، وأيضا

إذا كانت  ،المعلمين. يتطلب هذا توفر صورة واضحة عن الظروف/الحالة القائمة للمرافق التعليمية، وكذلك الوضع األمني المحلي. على سبيل المثال

رق بين المدرسة والبيت، إذن يعتبر هدف كفالة التعليم الوضع األمني غير داعم للطالب المتنقلين على الطفي حين أن البنية التحتية للمدرسة مرضية 

 لحماية المدنيين، بما يشمل لألطفال غير مستوفٍ 
ً
. تنطوي النزاعات المعاصرة على مواقف معقدة، حيث قد ال تمارس القوات التابعة للدولة دورا

ة األكثر قدرة على ضمان سالمة المدارس. يشمل هذا عدم األطفال والتعليم، وبما يشمل تحديد مختلف العوامل المحددة للوضع األمني والقو

 قدرتها على تفعيل هذه النية ودرجة الدعم المقد
ً
م من السكان االقتصار على فهم نية القوات المشاركة (تابعة للدولة أو غير تابعة لها)، إنما أيضا

إذن أن تتعاون القوات العسكرية مع المؤسسات التعليمية المحلية المدنيين، بما يشمل هياكل الحوكمة الرسمية وغير الرسمية القائمة. البد 

سير والدولية، ومع هيئات إنفاذ القانون والسلطات األخرى لتقييم الوضع وتحديد المناطق المعرضة للخطر في زمام منطقة العمليات، من أجل تي

 اتخاذ إجراءات عملية. يجب إيالء العناية إلى: 

 

 المنشأة التعليمي حالة!.1
ً
ة: القائمة المرجعية المقترحة أدناه بسيطة ويمكن تعبئتها من قبل أي شخص يقوم بفحص المنشأة. ليس تقييما

، إنما القصد منه جمع المعلومات الضرورية حول حالة المنشأة لتقرير إن كانت قابلة لالستعمال لتقديم التعليم، وكمّ 
ً
 تفصيليا

ً
 هندسيا

 لالستعمال.  مطلوبة لجعلها قابلةالالتحضيرات 

 : بناء على موقع المبنى والمعالم األمنية المالصقة له (األسوار، إلخ)، كم يسهل تأمين المنشأة وما الموارد المطلوبة لذلك؟األمان المادي!.2

 في أغراض عسكرية أو أغراض أخرى؟ إذا كان مستعمل في أغراض غير تعلاالحتالل!.3
ً
 أو جزئيا

ً
يمية، : هل المبنى محتل أو مستخدم كليا

مثل استضافة مدنيين نازحين، أو في تقديم خدمات طوارئ؟ إذا كان مستخدم في أغراض تعليمية، فهل الطالب/المعلمين يعيشون به 

(على سبيل المثال: مدرسة داخلية)، وهل المدرسة مستخدمة بشكل دوري أو مستمر (السنة المدرسية، فترات اإلجازات، إلخ)؟ بناء على 

يمكن للسلطة القانونية صاحبة االختصاص (بما يشمل السلطة المنوطة استخدام القوة) يمكنها إخالء حرم المدرسة  من يحتل المدرسة

 ومن ثم إعادته إلى االستعمال التعليمي.

 

؟ إذا لم تكن محتلة من قبل قوة أو جماعة مسلحة، إذن لماذا ال تستخدم كمنشأة تعليمية؟ تالوظيفة!.4
ً
شمل : هل المدرسة تعمل حاليا

 األسباب المحتملة العجز في الموارد أو المدرسين أو بسبب الوضع األمني. 

 : هل هناك مواقع أخرى للتعليم يمكن تدبيرها؟ مثل المراكز المجتمعية، إلخ؟ البدائل!.5

كم أو  30ل حتى ن وكيف يصلون إلى المدرسة؟ في بعض البالد يمكن أن يسير األطفاو: من أين يأتي الطالب والعاملالتضاريس البشرية!.6

ويمكثون في المنشأة لفترة طويلة. هذا عامل مهم من عوامل التخطيط، فيما يخص التهديدات المحتملة  ،أكثر للوصول إلى المدرسة

ساعة) إلى تأمين المنشأة. هل فر المعلمون من المنطقة؟ هل  24والمنطقة التي يجب تأمينها حول المدرسة. كما أنه يضيف عامل (

 ،من بالفعل على الطرق المؤدية للمدرسة؟ هل جار تشجيع القيادات المجتمعية والتعليمية على نزع مركزية منظومة التعليميتوفر األ

كحل أفضل حتى يتحسن الوضع األمني؟ بالمثل، ما هي تركيبة  ،وتوزيعه على مراكز سكانية متعددة لضمان سالمة المعلمين والطالب

واحد (مدرسة للصبية أم مدرسة فتيات) أم هل هم مختلطون؟ ما هي الفئة العمرية؟ بناء على  مستخدمي المدرسة؟ هل هم من جنس

الوضع العملياتي، ومع أخذ المناطق التي ينتشر فيها تجنيد األطفال، تعد هذه العوامل مهمة من أجل الفهم السليم وتقييم الخطر 

ة المحلية واإلقليمية السائدة والمتطلبات والتوقعات المجتمعية يجب فهمها واختيار التصرفات الواجبة. بالمثل، فإن المعايير الثقافي

 وضمها إلى التخطيط.

(المنظمات) التي تدعم المدرسة؟ هل هي تابعة للدولة أم تديرها منظمة غير حكومية أو جمعية خيرية أو جمعية  : ما هي المنظمةاإلدارة!.7

 إدارة المدرسة تهدد مصالح الطرف الخصم في المنطقة؟ دينية؟ هل جهة اإلدارة مسؤولة عن الصيانة؟ هل 

بشكل ما لجماعة اجتماعية بعينها؟ هل ستؤدي طبيعة المقرر أو طريقة  : هل هو مقرر علماني أم ديني؟ هل المقرر موالٍ المقرر التعليمي!.8

بغض النظر عن مقرراتها (شريطة  ،مدارسعلى القيادة العسكرية االعتراف بدورها في دعم جميع ال هالتدريس إلى تهديدات؟ في حين أن

حينها يجب التواصل مع القيادة المدنية)، فالبد من معرفة المقرر لفهم تأثيراته المحتملة على  –أال يؤدي هذا نفسه إلى تهديد أمني 

امل المحددة في عملية جمع وأن تدخل في نطاق العو ،الحالة األمنية، كعوامل تخطيط مهمة يجب أن تأخذها القيادة العليا في االعتبار

 المعلومات.
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لسلسملا ةقطنملا اهعون/ةسردملا مسا  عقوملا
dna gnol taL
SRGM

لقأ ،ةليلق تاحالصإ) رضخأ ةلاحلا
تاحالصإ) رفصأ .ةعاس84 نم
رمحأ (عيباسأ3-2 ،ةطسوتم
3 نم رثكأ ،ةعسوم تاحالصإ)
(عيباسأ

تناك نإ) ةلتحم
فرطلا نمف ةلتحم
(لتحملا

ليدبلاتايلمعلا صخي ةيرشبلا سيراضتلا ىلإ لقنلا لئاسو
ةسردملا

ةاعرلا ررقملا ةيلحملا تاديدهتلا ةيلحملا نمألا تاوق

: ما الصفوف الدراسية/األعمار المتواجدة في المدرسة؟ هل هي مدرسة مختلطة أم مدرسة للصبية أو المستوى التعليمي وتركيبة الطالب!.9

س عرضة للهجمات، ؟ بناء على أنماط التجنيد القائمة من طرف الجماعات المسلحة النشطة بالمنطقة، فقد تصبح المدار فقطالفتيات 

 من السن والجنس.
ً
 ويمكن أن يزيد أو يقل خطر تعرض األطفال للتجنيد، انطالقا

: ما هي التهديدات األمنية بالمنطقة؟ هل تستهدف جماعات مسلحة األطفال أو العاملين بتجنيد األطفال من المدارس؟ هل التهديدات!.10

اك توترات إثنية/دينية في المجتمعات المحلية؟ هل هناك فصائل تحاول يتم استهدافهم في طريقهم إلى المدرسة أو منها؟ هل هن

 إخضاع السكان عن طريق السيطرة على المنظومة التعليمية أو على مدرسة معينة؟ هل نشاط العصابات والجرائم مبعث قلق بالمنطقة؟

هناك قوة شرطة موثوقة ويمكن االعتماد عليها في  : ما الموارد المتوفرة للمساعدة في تأمين المدارس؟ هلالموارد األمنية المتوفرة!.11

 ،توفير األمن للمنشأة؟ هل المدرسة والمجتمع المحيط/الداعم بها/لها قد أعدوا نظام إنذار مبكر للتحذير من اقتراب الجماعات المسلحة

تم تدريبهم فعاًل كحراس أمن لحماية من الناس الذين يمكن تدريبهم أو  وللتحذير من التهديدات األخرى لألطفال؟ هل يوجد عدد كافٍ 

المنشأة أو األطفال في طريقهم إلى المدرسة ومنها؟ هل هناك قوة عسكرية كبيرة بالقدر الكافي لضبط سلوك الجماعات المسلحة 

 بالمنطقة إزاء المدرسة؟

 

 على خريطة ما إن يتم تجميع البيانات (مثال على خطة الجمع للبيانات في الصفحات ا المنظور اإلقليمي:
ً
لتالية)، يصبح من الممكن عرضها جغرافيا

مر: لتقديم صورة كاملة وللتعرف على المناطق المعرضة للخطر التي تتطلب موارد للتعامل مع المشكلة. يمكن استعمال رموز إشارة المرور (األح

مطلوب خطط  –هديد متوسط للتعليم بسبب النزاع المسلح مطلوب تدابير لحماية التعليم. األصفر: ت –تهديد كبير للتعليم بسبب النزاع المسلح 

يجب  –للتعليم بسبب النزاع المسلح قليل لحماية التعليم وزيادة المراقبة والتعاون في اإلنذار المبكر مع السلطات التعليمية المدنية. أخضر: تهديد 

 مح هذا بتخصيص الموارد األمنية الشحيحة بحسب أولوية المهام.االحتفاظ بالتعاون القائم والتواصل مع السلطات التعليمية المدنية). سيس

 

 

  

   

نظام اإلبالغ الذي يراعي هذه الممارسات التي تبين جدواها في السياق العملي هو نظام قادر على تعديل الخطة. بالمثل، فإن الممارسات الفضلى: 

التركيز على القصد وراء هذه التقارير وأهميتها، ال سيما الحاجة إلى تدريب القوات المتوقع منها إتمام هذه التقارير ثم استخدامها، يجب أن يتم ب

 بيانات دقيقة ومحايدة حتى يفهم القادة خريطة التعليم. 
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 MGRS  خط الطول/العرض –. الموقع 1

 . المنطقة/القرية2

 . اسم المدرسة ونوعها3

 . حجم المدرسة، أبعادها، تصميمها 4

 (صور إذا توفرت) 
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 أي طرف؟ تخضع ألي سلطة؟ هل لديهم موعد ُمعلن للرحيل عنها؟ هل المدرسة محتلة من !5

 هل تعمل المدرسة؟ إن لم تكن تعمل فلماذا؟ !.6

 هل توجد بنايات أخرى بالمنطقة يمكن أن تخدم كمدرسة مؤقتة؟ !.7

 أين يقيم الطالب والعاملون وكيف يذهبون إلى المدرسة؟ هل يبيتون الليل فيها؟ !.8

 ل هم متواجدون؟ هل لدى السلطة المحلية منسق اتصال بالراعي؟ هل هناك طرف يرعى المدرسة؟ ه!.9

 هل المقرر علماني أم ديني؟ !.10

 ما التهديد المتصور الذي قد يلحق بالمدرسة أو المنطقة؟ !.11

 بالنسبة لقوات األمن بالمنطقة المحلية، هل هم شرطة أم جماعات حماية مجتمعية، إلخ؟ !.12

 معلومات أخرى؟!.13

 

  

ءانبلا داومو ةماعلا ةلاحلا.أ

حطسلا.ب

 باوبألاو ذفاونلا.ج

 هايملا تارود.د

 خبطم/ةيشيعم قفارم.ه

راوسألا ةلاح.و

 (نكمأ اذإ عقوملل يكورك ميمصت قفرا) ىرقلا وأ ةقطنملا يف تايانبلا نمو ةيجراخلا ةيميلعتلا ينابملا نم ةفاسملا.ز

 بيردتلا داوم/ثاثألا ةلاح.ح

ةلماع ةأشنملا لعجل ةبولطملا ةيروفلا حالصإلا لامعأ.ط

(RIP) ةيولوألا تاذ تامولعملا تابلطتم – ةسردملل كرتشملا مييقتلل ةيعجرملا ةمئاقلا1.د
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 م
ً
إذا كان قد تم إعداد خطة لجلب األطفال إلى المدرسة للتعليم أو إذا كان سيتم تقديم التعليم لهم حيث يتواجدون، سوف تظهر  ن معرفةانطالقا

التواصل عن طريق منهج "التواصل مع القادة الرئيسيين الحاجة إلى إطار عمل تعاوني لتوفير األمن أثناء التنقل إلى نقطة التعليم ومنها أو فيها. 

KLEلتشجيع القيادات المدنية عل 
ً
ى " بين القيادات العسكرية والقيادات المدنية التعليمية يجب أن ُيستخدم، لضمان التنسيق والتعاون، وأيضا

 ئ "التحذير، األمن، الرد، اإلبالغ". اإلحساس بملكية تقديم التعليم وما يتصل بتقديمه من أمور. يستند اإلطار إلى مباد

 

 على مواجهة التهديدات التحذير: . 1
ً
، من أجل الحد من المخاطر قبل تشكلهااالختيار المفضل لحماية المدارس والتعليم يشتمل على العمل استباقيا

ت المتكاملة التي تربط بين المجتمعات وجميع المهددة للطالب والمعلمين، وإلبعاد العنف أو العنف المحتمل. من ثم تصبح خطة جمع المعلوما

من المتعاملين مع  اأمني االشركاء التعليميين ضرورية، وتكون مدعومة بوسائل اتصال بسيطة وموثوقة إلعالم السكان بأي خطر، وتتطلب تعاون

للمجتمع ككل باتخاذ تدابير حماية وللسماح  التهديدات. البد من دعم نظام إنذار يقوده ويديره المدنيون في حال ظهور مواقف خطيرة، للسماح

لى تدابير للخدمات األمنية بالتعامل. التدابير الجماعية لدعم الحماية المدنية لألطفال وللمنظومات التعليمية من أجل تدريب الطالب والمعلمين ع

 ف، هي تدابير يجب أن ُتشّجع. اهرب) وإلخبار البالغين الموثوقين بأي نشاط غير مألو –تحّصن  –األمن الشخصي (اختبئ 

 

الشرطة المحلية إذا تواجدت. كما عاتق المسؤولية عن تأمين المدارس الدائمة والمنشآت التعليمية المؤقتة ستقع باألساس على  األمن الدائم:. 2

والتي ال ترتبط  ،خارج ساعات الدراسةيجب اتخاذ تدابير فيما يخص المالعب الترفيهية والرياضية وغيرها من المرافق التي يستخدمها األطفال 

 االعتماد على متعاقدين أمنيين بالقطاع الخاص يكونوا موضع ثقة، لكن البد من مراعاة أقصى 
ً
الحذر لضمان درجات مباشرة بالمدارس. يمكن أيضا

المحليين على أن يتولوا أدوار حراس األمن حاًل هذه القوات. يجب أن يكون تدريب السكان ل الدائم نضباطاالالمراجعة المدققة لقوات األمن ومراعاة 

 بدوريات متنقلة ترصد الطرق التي يطرقها الطالب والمعلمون، فضاًل عن رصد 
ً
. مراقبة القوات العسكرية للمدارس عن ُبعد، مقترنا

ً
حرم المدرسة أخيرا

 األمن المحلي والبد أن يتولى المدنيون أو أفراد إنفاذ القانوناتق عأو الجامعة نفسه، هي تدابير واجبة االتباع، لكن المسؤولية الرئيسية تقع على 

. أي تواجد مسلح بالمدارس، سواء من قبل حراس أمن مدنيين أو قوات إنفاذ قانون أو قوات عسكرية، يجب أن يشتمل على تدابير نظام التحذير

 وال بديل عنه.لتأمين األسلحة لضمان عدم السماح لألطفال بالوصول إليها. يجب تفادي ا
ً
 لتواجد العسكري بالمدرسة أو الجامعة ما لم يكن محتما

 

للتعامل مع العنف أو  (QRF)بحسب سياق التهديد القائم، فعلى قوات الجيش أو الشرطة أو كليهما أن يشكال قوة رد سريعة أساسية الرد: . 3

سائل التعريف بضرورة وجود قوة رد سريعة، بما يشمل تحديد مستوى الرد التهديدات بالعنف الموجهة إلى المدراس، وإلى الطالب والمعلمين. وو

للطرق الالزم، يجب أن ُتحدد أثناء التخطيط للعمليات وأثناء تخطيط أنشطة التواصل المجتمعي. من األساسيات في هذا الصدد المراقبة اإلطارية 

 اإلجراء كفيل بتقديم إنذار مبكر بالتهديدات المحتملة بحق المستجيبين.  التي يستخدمها الطالب والمعلومات إلى المدرسة ومنها، إذ أن هذا

 

وجود استمارة تقرير موحدة تشتمل على ملخص باألعمال التي اتخذتها قوات األمن، يساعد في التعرف على الممارسات الفضلى وفي اإلبالغ: . 4

ظهورها. كما يقدم معلومات آللية الرصد واإلبالغ األممية لتعريف األمين العام  تكييف وتطوير التكتيكات الالزمة لمواجهة التهديدات الجديدة مع

 لألمم المتحدة باالنتهاكات الخطيرة ضد األطفال، بما يشمل الهجمات على التعليم.

  

ايركسع اهمادختسا وأ تاعماجلا وأ سرادملا ىلع موجهلا دعب – ريرقتلا ةرامتسال جذومن .وعازنلا ءانثأ ميلعتلا رارمتسال ةكرتشم ةطخ دادعإ .ـه
ً

 

 ليصافتلا – اهعون – ةسردملا مسا|(ةزرابلا ملاعملا ،سإ يب يج تايثادحإ) ةسردملا عقوم

 بالطلا سنج|ةسردملا ةأشنم عون|ةسردملا ةرادإ

 ثانإ|روكذ|بعلم|ةينهم|ةيئادتبا|ةيموكح ريغ ةمظنم|ةيموكح

فورعم ريغ|ةطلتخم|ةعماج|ىرخأ|ةيوناث|ىرخأ|ةيعمتجم

 :تاظحالم

 (____:دادعألا) ةحلسم ةعامج/تاوق مادختسا/لالتحا|نيملعملا/بالطلا ىلع موجه|:موجهلا عون

 قارحإبهن/ةقرس|ةريغص ةحلسأ|:يوج فصق :نواه/يعفدم فصق

 يوون/يعاعشإ/يجولويب/يئايميك ديدهت|ةيسنج تاءادتعا|يراحتنا موجه|ةلجترم ةيراجفنا ةزهجأ|فاطتخا|دينجت

 فورعم ريغ|ليللا| ءاسملا| رهظلا دعب|حابصلا| مويلا نم تقولا

 :تاظحالم

افورعم ناك اذإ) ةانجلا ددع|(ةرئاد عض) ةلودلل عبات ريغ ةلودلل عبات – يناجلا ةعيبط
ً

): 

 :موجهلا ءارج يداملا ررضلا

 دجوي ال| ةطيسب رارضأ| يئزج ريمدت| مات ريمدت

 :تاظحالم

 مايأ ______|  معن|ال ؟ةعقاولل ةجيتن ةأشنملا تقلغأ له

 :تاظحالم
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 بالطلا سنج| ميلعتلا ىلع موجهلل ةيرشبلا رئاسخلا

___:طلتخم|___:ثانإ|___:روكذ|___:يلامجإلا|معن|ال|؟بالط لتق له

___:طلتخم|___:ثانإ|___:روكذ|___:يلامجإلا|معن| ال ؟بالط بيصأ له

 :تاظحالم

___:طلتخم|___:ثانإ|___:روكذ|___:يلامجإلا|معنال|؟نوملعم لتق له

___:طلتخم|___:ثانإ|___:روكذ|___:يلامجإلا|معن|ال ؟نوملعم بيصأ له

 :تاظحالم

___:طلتخم|___:ثانإ|___:روكذ|___:يلامجإلا|معن|ال ؟بالط دينجت مت له

 :تاظحالم

   

 من قرار استهداف مدارس أو جامعات تم تحويلها إلى أهداف عسكرية، إنما القصد منه توثيق اكتش *
ً
اف ليس القصد من هذا التقرير أن يكون جزءا

 آلليات إبالغ أخرى. يجب تدريب القوات على كيفية تعبئة استمارة التقرير هجوم كهذا على مدرسة أو جامعة، 
ً
 آللية الرصد واإلبالغ أو دعما

ً
دعما

 وتعريف لماذا البيانات مهمة ألجل أن يفهم القائد تضاريس التعليم/التضاريس البشرية للمكان. 

 

 ين يجب أن تكون فردية/ُموثقة كحاالت منفصلة تفاصيل الطالب والعاملين التعليميين القتلى أو المصابين أو المجند

 

           

 

          

 

          

 

  

 

         

 

         

 

  

 

          

 

  

 

  

ةيركسعلا تايلمعلا ذيفنت داشرإل داوم

ت ةيهيجوت تورك نم نوكم مسقلا اذه
ُ

نمضو بيردتلا داوم نم ءزجك مدختس
بلاقلا .ةيركسعلا تايلمعلا ذيفنتل عجرمكو ،يركسعلا أدبملاب ةصاخلا تاهيجوتلا
مجحب يكيتسالب تراك ةماخ ىلع اهتعابط متي نأ وه هذه ةيهيجوتلا توركلل حرتقملا
هيلإ عوجرلا مهنكمي ثيحب ،(مس02×51 ساقم) ناديملا يف هلمح دونجلا ىلع لهسي
تارارق ذاختا ءانثأ مهدعاستل توركلا اومدختسي نأ وأ ،يناديملا فقوملا حمس املك
 .موجه ذيفنت راطإ يف وأ سفنلا نع عافدلا تالاح يف لجألا ةريصق لامعألا لوح
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يركسع عقومك مأ ةسردمك ةمدختسم ةسردملا له – فقوملا مييقت
 ؟ةروجهم مأ (ودع وأ قيدص)

ت

ع .عابتالا ةبجاو تاهيجوتلا فّرع

اهعبتا يتلا كابتشالا دعاوق ىلع ءانب لعفأس اذام – لمعلل اراسم رتخا
انوناق ةميلسلا رماوألا ىلع ءانبو نوناقلا ىلع ءانبو

ً
 ؟تابيردتلا ىلع ءانبو 

ا

كتاراهم قّبطو كبيردت ركذت – بسانم لكشب هذيفنت بجي لمعلا راسم
،حاجنب ةمهملا ذيفنت نامضل مئاقلا فقوملا يف بجاولا ككولسو كفراعمو
نكمأ املك ةيداشرإلا ةلدألا نم ةدعاسمب

م

اريرقت دعأ ؟ريرقتلا لسرت نمل
ً
امب ،كتدايق ةلسلس ربع لماعتلا وأ فقوملاب 

ثيحب ،لماعتلا يف ةمدختسملا ةيداشرإلا ةلدألاو تامولعملا عيمج لمشي
ةيداشرإلا ةلدألل تاكاهتنالا ةبقارمب ةينعملا تامظنملا/تائيهلاب اوفرعي
 .اهعم اونواعتيو

ل

   

    

 

      

 

ة أن تشعر باألمان بما يمكّن من حيث تستطيع العقول الشاب ،للتعلم ايجب أن تبقى المدارس والجامعات ("المدارس") مالذ: األدلة اإلرشاديةاألدلة اإلرشاديةدلة اإلرشاديةألدلة اإلرشاديةة اإلرشاديةلة اإلرشادية اإلرشاديةاإلرشاديةإلرشاديةرشاديةشاديةديةاديةةية

ارس البحث واالستكشاف والتفكير والطموح والتطور لتحقيق أقصى اإلمكانات. تهدد القوات والجماعات المسلحة هذا المسار عندما ُتستَخدم المد

امعة يهدد الطالب والمعلمين، وعندما تتحول إلى جزء من ساحة المعركة. إن مجرد وجود القوات المسلحة في مدرسة أو ج ،في أغراض عسكرية

 ما يعني حرمان هذه المؤسسات التعليمية من أن تبقى أماكن للتعلم واألمان. 

 

 بعناية وبموجب القانون.  قم بأداء واجباتك!.1

 ال تستخدم قوة أكثر من الضرورية لتحقيق أهداف مهمتك وفقط عند التصريح باستخدام هذه القوة. !.2

محترم. عامل الجميع معاملة واحدة ودون تمييز بناء على العرق أو الجنسية أو اإلثنية أو اللون أو تصرف طوال الوقت بشكل مهذب و!.3

 الدين أو الجنس أو السن أو التوجه الجنسي أو اإلعاقات البدنية أو العقلية. 

 احترم المنشآت والممتلكات وعلى األخص المنشآت والممتلكات التعليمية واإلنسانية.!.4

ك لحماية األعيان المدنية، وعلى األخص األعيان التعليمية واإلنسانية، من آثار األعمال القتالية. مصادرة أو تدمير ابذل قصارى جهد!.5

أمر محظور ما لم يكن لضرورة عسكرية. أي مصادرة أو تدمير ألعيان تعليمية أو إنسانية يجب  –على صلة بعملية عسكرية  -األعيان 

 للدفاع في مواجهة عمل عدائي أو نية عدائية. أن يكون بتصريح مسبق من القياد
ً
 ة األعلى ما لم يكن ضروريا

 عامل األشخاص المحتجزين بشكل إنساني. كل أشكال األذى أو اإلساءة محظورة. !.6

 ال تستخدم أسلحة أو ذخائر دون تصريح. !.7

 تضارب المصالح. ال تقبل امتيازات خاصة أو تسعى لتحصيل امتيازات خاصة أثناء أدائك لواجباتك وتجّنب!.8

 

  

 تايلمعلل كولس ةنودمل حرتقم جذومن

 :(يمامأ) ىلوألا ةحفصلا :(يفلخ) ىلوألا ةحفصلا
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ية إضافية لضمان بسبب وجود (حدد اسم العملية)، (حدد القوات) على قدر كبير من الجاهزية، ومن منطلق اتخاذ احتياطات دفاع!.1

 االمتثال بـ (حدد السند القانوني) ولضمان سالمة المدارس والجامعات والتعليم في هذه المنطقة. 

إذا اقتضت الظروف. على  –(حدد القوات) سوف يتخذون تدابير مناسبة للدفاع والتعامل في مواجهة األعمال العدائية أو النية العدائية !.2

 ا يقتربون من (حدد القوات) أن يقتربوا ببطء وبحذر، للمساعدة في تبين نواياهم.جميع المركبات واألفراد عندم

تجنب االقتراب من  –بخالف الطالب والعاملين بالتعليم ومن لهم شأن مشروع في المنشآت التعليمية  –يجب على المركبات واالفراد  !.3

 المدارس. 

إذا  –واألفراد أن يعرفوا أنفسهم بوضوح وأن يذكروا مقاصدهم وعليهم  إذا تم توجيه األسئلة إليهم، فعلى من هم داخل المركبات!.4

أن ينفذوا هذه التعليمات بما يجعل نواياهم معروفة. ُيرجى تذكر أن (حدد القوات) جاهزة  –ُوجهت إليهم تعليمات من (حدد القوات) 

.  استخدام القوة المميتة ضد أي –عند االقتضاء  –التخاذ تدابير دفاعية، تشمل 
ً
 فرد تكون هويته أو نواياه مجهولة ويمثل تهديدا

ليس في هذا اإلنذار أي قصد لعرقلة تنقالت المدنيين بريئة الطابع أو التعرض لها بأي شكل، أو الحد من أو توسيع مجال دفاعات !.5

 بالتصرف بالشكل الموضح أعاله هيد (حدد القوات) في مواجهة األعمال أو النوايا العدائية. مع العلم بأن مطالبة المركبات واألفرا

 لصالح سالمة الجميع.

 

  

 سرادملا نأشب نييندملل يلحم ريذحت نالعإل جذومن

   

    

 

      

 اعمل على سالمة المدنيين في كافة األوقات، واعط عناية خاصة لألطفال والنساء والعاملين بالتعليم. !.1

 ، الرعاية الصحية، االحتياجات التعليمية). احترم االحتياجات األساسية لألطفال (مثال: المياه النظيفة، الطعام، المأوى!.2

غير عاملة. يجب أال تتعامل القوات العسكرية  مأي استعمال عسكري للمدارس سواء كانت مدارس عاملة أ –كلما أمكن  –تجنب !.3

 بصفة مباشرة مع وفي المدارس أو الجامعات، إال في حال وجود دور أمني لها فيها ال يمكن تفاديه. 

وفي ظل ظروف تبرر ذلك وفي غياب أي وسيلة ممكنة أخرى للحصول على ميزة  –لمدارس أو الجامعات مهجورة عندما تكون ا!.4

 يمكن استخدام المدارس أو الجامعات، وال يكون هذا إال بموجب تصريح من قيادة أعلى.حينها فقط  –عسكرية مماثلة 

سرع وقت ممكن، ويجب تعويض وإصالح أي ضرر حدث جراء أي استخدام لمدرسة أو جامعة في أغراض عسكرية يجب أن ينتهي بأ!.5

 هذا االستخدام على الفور من أجل تيسير استئناف األنشطة التعليمية وضمان سالمة المدنيين.

 تمام  ،المدارس أعيان مدنية محمية!.6
ً
ويجب أال تخضع لهجمات. إذا تم تحويلها إلى أهداف عسكرية، فأي هجوم يجب أن يكون مقتصرا

 ر على أدنى حد ممكن من القوة لتحقيق الهدف العسكري، ومن الضروري تقديم إنذار مسبق إذا سمحت الظروف بهذا. االقتصا

 عسكرية. يجب !.7
ً
يجب إيالء عناية خاصة لتجنب إلحاق الضرر باألعيان التعليمية، ومنها المدارس. يجب أال ُتهاجم ما لم تصبح أهدافا

دي وضع أهداف عسكرية قرب أعيان مدنية. بالمثل، فالبد من إبعاد أي أعيان تعليمية عن زمام اتخاذ جميع االحتياطات الممكنة لتفا

 األهداف العسكرية أو حمايتها من الضرر. 

على القادة المسيطرين على مناطق بها أعيان تعليمية أن يمارسوا عناية خاصة في حمايتها من النهب، ليس فقط من قبل أفراد القوة !.8

 النهب من قبل الغير. الخاضعة لهم، 
ً
 إنما أيضا

 يجب إبالغ القادة بأي خرق لمدونة السلوك. !.9

 

  

 تاعماجلاو سرادملا ةيامح كولس ةنودم

 :(يمامأ) ةيناثلا ةحفصلا :(يفلخ) ةيناثلا ةحفصلا
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 خطوات تطبيق القوة: خطوات تطبيق القوة: طوات تطبيق القوة: ات تطبيق القوة: وات تطبيق القوة: ت تطبيق القوة:  تطبيق القوة: تطبيق القوة: طبيق القوة: بيق القوة: يق القوة: ق القوة:  القوة: لقوة: القوة: قوة: وة: ة: : 

مع مراعاة  –بصورة مفاجئة بما يعني أن التأخير ولو للحظة قد يؤدي إلى إصابات خطيرة أو الوفاة، فإن أية قوة ُتطبق  ما لم يأت الُمهاجم

 يجب أن تتبع التدابير التالية بالترتيب:  –مقتضيات الوقت والظروف القائمة 

 

 القوة غير المميتة: لقوة غير المميتة: القوة غير المميتة: قوة غير المميتة: وة غير المميتة: ة غير المميتة:  غير المميتة: غير المميتة: ير المميتة: ر المميتة:  المميتة: لمميتة: المميتة: مميتة: ميتة: يتة: تة: ة: : 

 ن؛ التواجد: التواجد المادي لألفراد المنضبطين واالحترافيي

 أنك قد شوهدت أو ُسمعت؛ 
ً
 التحدي/التحذير: تحذيرات شفهية/بصرية متكررة بالتحديات إلى أن يصبح واضحا

 خ؛ السيطرة باليد الخالية: تدابير مادية غير مسلحة، بما يشمل الدفع والسيطرة برفق بالذراع، واألشكال المخففة من الضرب أو التقييد، إل

 عصي أو سبراي، ويستخدم هذه األدوات أفراد مدربون (عند وجود تصريح بهذا فقط)؛ استخدام األسلحة الوسيطة: ال

 . عمليات إنفاذ القانونرباط التقييد البالستيكي، ال ُيسمح بها إال في استعمال التقييد بأدوات: األصفاد، بما يشمل 

 

 ناه ويتم االكتفاء بما سبق اه ويتم االكتفاء بما سبق ناه ويتم االكتفاء بما سبق ه ويتم االكتفاء بما سبق  ويتم االكتفاء بما سبق ويتم االكتفاء بما سبق يتم االكتفاء بما سبق تم االكتفاء بما سبق م االكتفاء بما سبق  االكتفاء بما سبق االكتفاء بما سبق الكتفاء بما سبق كتفاء بما سبق تفاء بما سبق اء بما سبق فاء بما سبق ء بما سبق  بما سبق بما سبق ا سبق ما سبق  سبق سبق بق ق ما لم يكن مصرح لك باستخدام القوة المميتة، فال تستعن بأي من التدابير أدما لم يكن مصرح لك باستخدام القوة المميتة، فال تستعن بأي من التدابير أدا لم يكن مصرح لك باستخدام القوة المميتة، فال تستعن بأي من التدابير أد لم يكن مصرح لك باستخدام القوة المميتة، فال تستعن بأي من التدابير أدلم يكن مصرح لك باستخدام القوة المميتة، فال تستعن بأي من التدابير أدم يكن مصرح لك باستخدام القوة المميتة، فال تستعن بأي من التدابير أد يكن مصرح لك باستخدام القوة المميتة، فال تستعن بأي من التدابير أديكن مصرح لك باستخدام القوة المميتة، فال تستعن بأي من التدابير أدكن مصرح لك باستخدام القوة المميتة، فال تستعن بأي من التدابير أدن مصرح لك باستخدام القوة المميتة، فال تستعن بأي من التدابير أد مصرح لك باستخدام القوة المميتة، فال تستعن بأي من التدابير أدمصرح لك باستخدام القوة المميتة، فال تستعن بأي من التدابير أدصرح لك باستخدام القوة المميتة، فال تستعن بأي من التدابير أدرح لك باستخدام القوة المميتة، فال تستعن بأي من التدابير أدح لك باستخدام القوة المميتة، فال تستعن بأي من التدابير أد لك باستخدام القوة المميتة، فال تستعن بأي من التدابير أدلك باستخدام القوة المميتة، فال تستعن بأي من التدابير أدك باستخدام القوة المميتة، فال تستعن بأي من التدابير أد باستخدام القوة المميتة، فال تستعن بأي من التدابير أدباستخدام القوة المميتة، فال تستعن بأي من التدابير أداستخدام القوة المميتة، فال تستعن بأي من التدابير أدستخدام القوة المميتة، فال تستعن بأي من التدابير أدتخدام القوة المميتة، فال تستعن بأي من التدابير أدخدام القوة المميتة، فال تستعن بأي من التدابير أددام القوة المميتة، فال تستعن بأي من التدابير أدام القوة المميتة، فال تستعن بأي من التدابير أدم القوة المميتة، فال تستعن بأي من التدابير أد القوة المميتة، فال تستعن بأي من التدابير أدالقوة المميتة، فال تستعن بأي من التدابير أدلقوة المميتة، فال تستعن بأي من التدابير أدوة المميتة، فال تستعن بأي من التدابير أدة المميتة، فال تستعن بأي من التدابير أدقوة المميتة، فال تستعن بأي من التدابير أد المميتة، فال تستعن بأي من التدابير أدالمميتة، فال تستعن بأي من التدابير أدلمميتة، فال تستعن بأي من التدابير أدمميتة، فال تستعن بأي من التدابير أدميتة، فال تستعن بأي من التدابير أديتة، فال تستعن بأي من التدابير أدة، فال تستعن بأي من التدابير أدتة، فال تستعن بأي من التدابير أد، فال تستعن بأي من التدابير أد فال تستعن بأي من التدابير أدفال تستعن بأي من التدابير أدال تستعن بأي من التدابير أد تستعن بأي من التدابير أدتستعن بأي من التدابير أدستعن بأي من التدابير أدعن بأي من التدابير أدتعن بأي من التدابير أدن بأي من التدابير أد بأي من التدابير أدبأي من التدابير أدأي من التدابير أدي من التدابير أد من التدابير أدمن التدابير أدن التدابير أد التدابير أدالتدابير أدلتدابير أددابير أدتدابير أدابير أدبير أدير أدر أد أددأد

 

 القوة المميتة: لقوة المميتة: القوة المميتة: قوة المميتة: وة المميتة: ة المميتة:  المميتة: لمميتة: المميتة: مميتة: ميتة: يتة: تة: ة: : 

 استعراض القوة المسلحة: شّد أجزاء السالح واتخاذ وضع االستعداد والتصويب، إلظهار التصميم على واالستعداد الستخدام القوة المميتة؛ 

 طلقات تحذيرية: يتم اإلطالق على نقاط تصويب آمنة؛ 

 لك باست
ً
 خدامها وأصبح عليك فتح النيران، فالبد أن: القوة المميتة: إذا كان مصرحا

 تستخدم الطلقات المصوبة بدقة فقط وتمتنع عن إطالق طلقات أكثر من الضرورية؛ 

 تبذل كافة الجهود الممكنة للحد من الضرر العارض؛ 

 تكف عن إطالق النار ما إن يسمح الموقف بهذا. 

 

 إصدار أوامر حاالت جاهزية األسلحة، ويتوالها القائد الميداني الموجود في غيابه. ) COيتولى القائد المسؤول (حاالت جاهزية األسلحة: االت جاهزية األسلحة: حاالت جاهزية األسلحة: الت جاهزية األسلحة: ت جاهزية األسلحة:  جاهزية األسلحة: اهزية األسلحة: جاهزية األسلحة: هزية األسلحة: زية األسلحة: ية األسلحة: ة األسلحة:  األسلحة: األسلحة: ألسلحة: لحة: سلحة: حة: ة: : 

 عليك بتبليغ قائدك بجميع االنتهاكات المشتبهة أو المعروفة الستخدام القوة أو لمدونة السلوك. انتهاكات استخدام القوة/مدونة السلوك: انتهاكات استخدام القوة/مدونة السلوك: نتهاكات استخدام القوة/مدونة السلوك: تهاكات استخدام القوة/مدونة السلوك: اكات استخدام القوة/مدونة السلوك: هاكات استخدام القوة/مدونة السلوك: ات استخدام القوة/مدونة السلوك: كات استخدام القوة/مدونة السلوك: ت استخدام القوة/مدونة السلوك:  استخدام القوة/مدونة السلوك: استخدام القوة/مدونة السلوك: ستخدام القوة/مدونة السلوك: تخدام القوة/مدونة السلوك: خدام القوة/مدونة السلوك: ام القوة/مدونة السلوك: دام القوة/مدونة السلوك: م القوة/مدونة السلوك:  القوة/مدونة السلوك: لقوة/مدونة السلوك: القوة/مدونة السلوك: قوة/مدونة السلوك: وة/مدونة السلوك: ة/مدونة السلوك: /مدونة السلوك: مدونة السلوك: دونة السلوك: ونة السلوك: نة السلوك: ة السلوك:  السلوك: لسلوك: السلوك: لوك: سلوك: وك: ك: : 

 

  

 (عبات) كابتشالا دعاوقل جذومن

   

    

 

    

: ليس في قواعد االشتباك المصرح بها ما يحّد من حقك في استخدام القوة، بما يصل إلى درجة القوة المميتة، من أجل حماية الدفاع عن النفس

 خرين من أية تهديدات وشيكة بالموت أو اإلصابة الخطيرة. راد القوة اآلنفسك وحماية أف

 

 عن الدرجة الضرورية والمعقولة والمتناسبة، بناء على الظروف القائمة. كما توجد القوة الدنيا: القوة الدنيا: لقوة الدنيا: قوة الدنيا: وة الدنيا: ة الدنيا:  الدنيا: الدنيا: لدنيا: دنيا: نيا: يا: ا: : 
ً
استخدام القوة المصرح بها يجب أال يزيد أبدا

هي المستوى المناسب من القوة الدنيا واجبة  القوة المميتةلحاالت، قد تكون االعتبارات الغالبة األخرى في أي استخدام للقوة. في بعض ا

 االستعمال. 

 مصرح باستخدام القوة غير المميتة: القوة غير المميتة: لقوة غير المميتة: القوة غير المميتة: قوة غير المميتة: وة غير المميتة: ة غير المميتة:  غير المميتة: غير المميتة: ير المميتة: ر المميتة:  المميتة: لمميتة: المميتة: مميتة: ميتة: يتة: تة: ة: : 

 للدفاع عن األعيان والمنشآت الخاصة بالقوة من السرقة أو التدمير؛  األعيان:

 م منشأة تابعة للقوة؛ الحتجاز أي فرد يدخل دون تصريح إلى زما االحتجاز:

؛  التفتيش:
ً
 لتفتيش أي فرد يدخل دون تصريح إلى زمام منشأة تابعة للقوة أو يتم احتجازه بسبب حيازة أسلحة أو مواد تمثل تهديدا

 

 مواقف أخرى: مواقف أخرى: اقف أخرى: واقف أخرى: قف أخرى: ف أخرى:  أخرى: أخرى: خرى: رى: ى: : 

 لمنع أي فرد من الدخول دون تصريح إلى زمام منشأة تابعة للقوة؛ 

 شأة تابعة للقوة: إلبعاد أي فرد دخل دون تصريح إلى زمام من

 لمنع أي فرد محتجز من الهروب؛*

 لنزع سالح أي فرد؛ 

 لمصادرة أو التحفظ على أية مركبة كجزء من المهمة. 

 

فقط هي المصرح باستخدامها لمنع محتجز طفل من الهروب. يجب إطالع المحتجزين على سبب احتجازهم وتعريفهم  القوة غير المميتة* 

 بل سلطات إنفاذ القانون المختصة. يجب تسليم المحتجزين إلى السلطات المختصة بأسرع وقت ممكن.بحقوقهم القانونية من ق

 

 مصرح باستخدام القوة حتى مستوى القوة والمميتة وبما يشملها: القوة المميتة: لقوة المميتة: القوة المميتة: قوة المميتة: وة المميتة: ة المميتة:  المميتة: لمميتة: المميتة: مميتة: ميتة: يتة: تة: ة: : 

 عن النفس؛ 
ً
 دفاعا

 عن األفراد التاليين من تهديد وشيك باإلصابة الخطيرة أو الوفاة: 
ً
 دفاعا

 على متن سفينة أو طائرة أو منشأة تابعة للقوة؛  –بما يشمل العاملين غير العسكريين  –د أي فر 

 أي قوات صديقة تشارك في هذه العملية؛ 

 أي شخص محتجز من طرف القوة. 

 

  

 :(يمامأ) ةثلاثلا ةحفصلا :(يفلخ) ثلاثلا ءزجلا

 كابتشالا دعاوقل جذومن
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 إحداثيات:       وصف الهدف: 

. إذا كانت 2إذا كانت اإلجابة بنعم انتقل إلى سلطة بموجب قواعد االشتباك/األوامر بتنفيذ هجوم على المدرسة أو الجامعة؟ هل معك  1

 ال تهاجمال تهاجم تهاجمتهاجمهاجماجممجماإلجابة بال 

كانت . إذا 3إذا كانت اإلجابة بال انتقل إلى في ظل الظروف القائمة، هل المدرسة أو الجامعة على قائمة األعيان المحظور مهاجمتها؟  2

 ال تهاجمال تهاجم تهاجمتهاجمهاجماجممجماإلجابة بنعم 

 فعااًل في صالح األعمال العسكرية للعدو؟  3
ً
. إذا 4إذا كانت اإلجابة بنعم انتقل إلى هل المدرسة أو الجامعة كهدف ستسهم إسهاما

 ال تهاجمال تهاجم تهاجمتهاجمهاجماجممجمكانت اإلجابة بال 

ال ال . إذا كانت اإلجابة بال 5جابة بنعم انتقل إلى إذا كانت اإلهل يقدم تدميرها أو تعطيلها في ظل الظروف القائمة ميزة عسكرية أكيدة؟  4

 تهاجمتهاجمهاجماجممجم

 الطالب والعاملين  5
ً
هل من المتوقع أن يؤدي الهجوم إلى خسارة عارضة في أرواح المدنيين أو إصابات تلحق بالمدنيين، وتحديدا

 المدارس أو الجامعات، أو خليط من المذكور (
ً
 ضرر عارض)؟ بالتعليم، أو ضرر باألعيان المدنية وتحديدا

 . 6إذا كانت اإلجابة بنعم انتقل إلى 

 . 11إذا كانت اإلجابة بال انتقل إلى 

. إذا كانت اإلجابة بال 7إذا كانت اإلجابة بنعم انتقل إلى هل تسمح تعليمات االستهداف وقواعد االشتباك بهذا الضرر العارض المتوقع؟  6

 ال تهاجم ال تهاجم  تهاجم تهاجم اجم هاجم جم م 

 فس الميزة العسكرية وخطر الضرر العارض المتوقع منه أقل؟ هل هناك هدف عسكري بديل يتمتع بن 7

 . 8إذا كانت اإلجابة بال انتقل إلى 

 للتعامل مع الهدف الجديد 1إذا كانت اإلجابة بنعم انتقل إلى 

خسارة العارضة ال –أو التقليص بأي حال  –هل تم اتخاذ جميع االحتياطات الممكنة في اختيار أساليب ووسائل الهجوم من أجل تفادي  8

 في أرواح المدنيين أو إصابة المدنيين أو الدمار الالحق باألعيان المدنية، ال سيما الطالب والعاملين بالتعليم والمدارس؟ 

 . 9إذا كانت اإلجابة بنعم انتقل إلى 

 . 8إذا كانت اإلجابة بال اتخذ االحتياطات المذكورة ثم قم بإعادة الخطوة 

، هل تم تقديم تحذير مسبق فعال بالهجمات التي قد تضر بالسكان المدنيين، ال سيما الهجمات التي ستضر في الظروف السائدة 9

 بالمنظومة التعليمية المدنية؟ 

 قبل االنتقال إلى الخطوة 10إذا كانت اإلجابة بنعم انتقل إلى 
ً
 . 10. إذا كانت اإلجابة بال وكانت الظروف السائدة تسمح، أصدر تحذيرا

متوقع أن يؤدي الهجوم إلى خسارة عارضة في األرواح المدنية أو إصابات مدنية أو خسارة في األعيان المدنية أو خليط من ال من له 10

المذكور، ال سيما الطالب والعاملين بالتعليم والمدارس، ومن المتوقع أن تكون هذه الخسائر كبيرة مقارنة بالميزة العسكرية األكيدة 

 قعة؟ والمباشرة المتو

 . 11إذا كانت اإلجابة بال انتقل إلى 

 ال تهاجمال تهاجم تهاجمتهاجمهاجماجممجمإذا كانت اإلجابة بنعم 

لزم بموجب القانون بإعادة تقييم قرار الهجوم. لزم بموجب القانون بإعادة تقييم قرار الهجوم. زم بموجب القانون بإعادة تقييم قرار الهجوم. م بموجب القانون بإعادة تقييم قرار الهجوم.  بموجب القانون بإعادة تقييم قرار الهجوم. بموجب القانون بإعادة تقييم قرار الهجوم. موجب القانون بإعادة تقييم قرار الهجوم. وجب القانون بإعادة تقييم قرار الهجوم. جب القانون بإعادة تقييم قرار الهجوم. ب القانون بإعادة تقييم قرار الهجوم.  القانون بإعادة تقييم قرار الهجوم. القانون بإعادة تقييم قرار الهجوم. لقانون بإعادة تقييم قرار الهجوم. قانون بإعادة تقييم قرار الهجوم. انون بإعادة تقييم قرار الهجوم. نون بإعادة تقييم قرار الهجوم. ون بإعادة تقييم قرار الهجوم. ن بإعادة تقييم قرار الهجوم.  بإعادة تقييم قرار الهجوم. بإعادة تقييم قرار الهجوم. إعادة تقييم قرار الهجوم. عادة تقييم قرار الهجوم. ادة تقييم قرار الهجوم. دة تقييم قرار الهجوم. ة تقييم قرار الهجوم.  تقييم قرار الهجوم. تقييم قرار الهجوم. قييم قرار الهجوم. ييم قرار الهجوم. يم قرار الهجوم. م قرار الهجوم.  قرار الهجوم. قرار الهجوم. رار الهجوم. ار الهجوم. ر الهجوم.  الهجوم. الهجوم. لهجوم. هجوم. جوم. وم. م. .  ––مسموح بالهجوم مسموح بالهجوم سموح بالهجوم موح بالهجوم وح بالهجوم ح بالهجوم  بالهجوم الهجوم لهجوم بالهجوم هجوم جوم وم م  11  استمر في الرصد. إذا تغيرت الظروف، فأنت ُملزم بموجب القانون بإعادة تقييم قرار الهجوم. استمر في الرصد. إذا تغيرت الظروف، فأنت ُملزم بموجب القانون بإعادة تقييم قرار الهجوم. ستمر في الرصد. إذا تغيرت الظروف، فأنت ُملزم بموجب القانون بإعادة تقييم قرار الهجوم. تمر في الرصد. إذا تغيرت الظروف، فأنت ُملزم بموجب القانون بإعادة تقييم قرار الهجوم. مر في الرصد. إذا تغيرت الظروف، فأنت ُملزم بموجب القانون بإعادة تقييم قرار الهجوم. ر في الرصد. إذا تغيرت الظروف، فأنت ُملزم بموجب القانون بإعادة تقييم قرار الهجوم.  في الرصد. إذا تغيرت الظروف، فأنت ُملزم بموجب القانون بإعادة تقييم قرار الهجوم. في الرصد. إذا تغيرت الظروف، فأنت ُملزم بموجب القانون بإعادة تقييم قرار الهجوم. ي الرصد. إذا تغيرت الظروف، فأنت ُملزم بموجب القانون بإعادة تقييم قرار الهجوم.  الرصد. إذا تغيرت الظروف، فأنت ُملزم بموجب القانون بإعادة تقييم قرار الهجوم. الرصد. إذا تغيرت الظروف، فأنت ُملزم بموجب القانون بإعادة تقييم قرار الهجوم. لرصد. إذا تغيرت الظروف، فأنت ُملزم بموجب القانون بإعادة تقييم قرار الهجوم. رصد. إذا تغيرت الظروف، فأنت ُملزم بموجب القانون بإعادة تقييم قرار الهجوم. صد. إذا تغيرت الظروف، فأنت ُملزم بموجب القانون بإعادة تقييم قرار الهجوم. د. إذا تغيرت الظروف، فأنت ُملزم بموجب القانون بإعادة تقييم قرار الهجوم. . إذا تغيرت الظروف، فأنت ُملزم بموجب القانون بإعادة تقييم قرار الهجوم.  إذا تغيرت الظروف، فأنت ُملزم بموجب القانون بإعادة تقييم قرار الهجوم. إذا تغيرت الظروف، فأنت ُملزم بموجب القانون بإعادة تقييم قرار الهجوم. ذا تغيرت الظروف، فأنت ُملزم بموجب القانون بإعادة تقييم قرار الهجوم. ا تغيرت الظروف، فأنت ُملزم بموجب القانون بإعادة تقييم قرار الهجوم.  تغيرت الظروف، فأنت ُملزم بموجب القانون بإعادة تقييم قرار الهجوم. تغيرت الظروف، فأنت ُملزم بموجب القانون بإعادة تقييم قرار الهجوم. غيرت الظروف، فأنت ُملزم بموجب القانون بإعادة تقييم قرار الهجوم. يرت الظروف، فأنت ُملزم بموجب القانون بإعادة تقييم قرار الهجوم. رت الظروف، فأنت ُملزم بموجب القانون بإعادة تقييم قرار الهجوم. ت الظروف، فأنت ُملزم بموجب القانون بإعادة تقييم قرار الهجوم.  الظروف، فأنت ُملزم بموجب القانون بإعادة تقييم قرار الهجوم. الظروف، فأنت ُملزم بموجب القانون بإعادة تقييم قرار الهجوم. لظروف، فأنت ُملزم بموجب القانون بإعادة تقييم قرار الهجوم. ظروف، فأنت ُملزم بموجب القانون بإعادة تقييم قرار الهجوم. روف، فأنت ُملزم بموجب القانون بإعادة تقييم قرار الهجوم. وف، فأنت ُملزم بموجب القانون بإعادة تقييم قرار الهجوم. ف، فأنت ُملزم بموجب القانون بإعادة تقييم قرار الهجوم. ، فأنت ُملزم بموجب القانون بإعادة تقييم قرار الهجوم.  فأنت ُملزم بموجب القانون بإعادة تقييم قرار الهجوم. فأنت ُملزم بموجب القانون بإعادة تقييم قرار الهجوم. أنت ُملزم بموجب القانون بإعادة تقييم قرار الهجوم. نت ُملزم بموجب القانون بإعادة تقييم قرار الهجوم. ت ُملزم بموجب القانون بإعادة تقييم قرار الهجوم.  ُملزم بموجب القانون بإعادة تقييم قرار الهجوم. ُملزم بموجب القانون بإعادة تقييم قرار الهجوم. ُ

 

  

   

    

 

    

وتحديد ترتيب أولوية استهدافها واختيار التعامالت المناسبة معها، مع مراعاة كل من متطلبات العمليات  ،االستهداف هو عملية اختيار األهداف

 واإلمكانات والظروف القائمة وقواعد االشتباك المنطبقة وقوانين النزاع المسلح. 

 

العسكرية، ويكون االستهداف فقط باتباع قوانين النزاع المسلح وقواعد االشتباك. يمكن لقواعد ال يحق للقوات سوى استهداف األهداف 

 االشتباك أن تشمل تعليمات تقيد االستهداف الذي يتجاوز متطلبات قوانين النزاع المسلح. 

 

حال تطلب األمر استخدام القوة للدفاع  تعليمات االستهداف الخاصة بالمهمة وضعت المدارس والجامعات ضمن قائمة األهداف المقيدة (في

 عسكرية من واقع موقعها أو استعمالها، ويكون تدميرها التام أو الجز 
ً
ئي أو عنها في مواجهة عمل عدائي أو نية عدائية، أو عندما تصبح أهدافا

 ،من قائد قوة العمل المشتركة فقط بتصريحوو االستيالء عليها أو تعطيلها في الظروف السائدة حينذاك ميزة عسكرية أكيدة في الظروف القائمة،

 ومع مراعاة كونها على قائمة األعيان غير المصرح بضربها (في جميع الحاالت األخرى). 

 

 ال ُيسمح في أي ظرف من الظروف باستهداف مدرسة أو جامعة بهجوم، ما لم تكون قد تحولت إلى هدف عسكري. 

 

توقع معه أن تكون اإلصابات أو الوفيات العارضة لمدنيين أو الدمار العارض الالحق بأعيان مدنية، ال ال ُيسمح في أي ظرف من الظروف بهجوم يُ 

 سيما الطالب والعاملين بالتعليم والمدارس، أكبر من الميزة العسكرية األكيدة والمباشرة المنتظرة من الهجوم.

 

 فرض معايير تقييدية أكثر عندما يكون متبالقيادة األعلى أمرت 
ً
سقوط مصابين أو قتلى من فئات معينة من األفراد (أطفال، طالب مدنيين، وقعا

 عاملين بالتعليم). 

 

 عند اإلمكان، يجب تعطيل المدارس التي تحولت إلى أهداف عسكرية، بداًل من تدميرها.

 

  

 :(يمامأ) عبارلا ءزجلا

 كابتشالا دعاوقو فادهتسالا

 فادهتسالل ةيعجرملا ةمئاقلا جذومن
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ليصافت – اهعون – ةسردملا مسا| (ةزراب ملاعم ،سإ يب يج ىلع تايثادحإلا) ةسردملا عقوم

|  بالطلا سنج| ةسردملا ةأشنم عون| ةسردملا ةرادإ
ىثنأ|ركذ|بعلم|ةينهم|ةيئادتبا|ةيموكح ريغ ةمظنمةيموكح

فورعم ريغ|طلتخم|ةعماج|ىرخأ|ةيوناث|ىرخأ|ةيعمتجم

 :تاظحالم

 يركسعلا مادختسالا/لالتحالا|نيملعملا/بالطلا ىلع موجه| :موجهلا عون

قارحإ|بهن/ةقرس|ةريغص ةحلسأ|يوج فصق|نواه/فصق

 يوون/يعاعشإ/يجولويب/يئايميك ديدهت يسنج ءادتعا|يراحتنا موجه|ةلجترم ةيراجفنا ةزهجأ|فاطتخا|دينجت

 فورعم ريغ|ليللا| ءاسملا|رهظلا دعب|حابصلا| مويلا نم تقولا

:تاظحالم

افورعم ناك اذإ) ةانجلا ددع|(ةرئاد عض) ةلودلل عبات ريغ ةلودلل عبات – يناجلا ةعيبط
ً

): 

 :موجهلا ءارج يداملا ررضلا

 دجوي ال|ةطيسب رارضأ| يئزج ريمدت مات ريمدت

 :تاظحالم

 مايأ ______|  معن|ال|؟ةعقاولل ةجيتن ةأشنملا تقلغأ له

 :تاظحالم

 :(يمامأ) ةسماخلا ةحفصلا
 تاعماجلا وأ سرادملل يركسع لامعتسا وأ يركسع موجه – ريرقت جذومن

ليصافت – اهعون – ةسردملا مسا| (ةزراب ملاعم ،سإ يب يج ىلع تايثادحإلا) ةسردملا عقوم

 بالطلا سنج|ميلعتلا ىلع موجهلا ءارج ةيرشب رئاسخ

طلتخمثانإ|روكذ|يلامجإ|معن|ال| ؟بالط لتق له

فورعم ريغ|ثانإروكذ|يلامجإمعن|ال ؟بالط بيصأ له

 :تاظحالم

طلتخم|ثانإ|روكذ|ددعلا|معن|ال| ؟نوملعم لتق له

 فورعم ريغ|ثانإ|روكذ|ددعلا|معنال ؟نوملعم بيصأ له

 :تاظحالم

ثانإ|روكذ|ددعلا|معن|ال ؟بالط دينجت مت له

:تاظحالم

 :(يفلخ) ةسماخلا ةحفصلا
ميلعتلاب نيلماعلاو بالطلا فوفص يف ةضراع وأ ةرشابم تاباصإ – ريرقت ةرامتسا جذومن

دارفنا ىلع لك لجسُت نأ بجي نيدنجملا وأ نيباصملا وأ ىلتقلا ميلعتلاب نيلماعلاو بالطلا ليصافت
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 ال تفعلال تفعل تفعلتفعلفعللعل افعلافعلفعللعل

معادية تشجيع الحلفاء العسكريين والشرطة والقوات والجماعات ال

 على عدم استعمال المدارس أو الجامعات بأي شكل كان.

 استخدام المدارس في أي عمل أو نشاط عسكري.

معرفة والية واختصاصات مهمتك الخاصة بحماية األطفال والتعليم. 

ن على المساعدة وهم األقدر على تولي مهام معينة ون قادروهناك فاعل

 تركز أنت على تهيئة بيئة آمنة.(التعليم، الصحة، الغذاء، إلخ) فيما 

الشعور باإلحباط إن لم تتمكن بشكل سريع من المساعدة أو جبر 

الضرر الالحق بالمدارس والجامعات والتعليم. بلغ بما لديك من 

مالحظات وشواغل، فسوف يسمح هذا للهيئات المسؤولة بضمان 

 التعليم. استئناف 

اصل المجتمعي، بخالف بناء النظر إلى المبادرات األخرى الخاصة بالتو

 المدارس ولعب الرياضة مع الطالب.

االنخراط في أنشطة عسكرية أو وضع معدات عسكرية أو أفراد 

عسكريين في زمام نصف قطر فعالية السالح فيما يتصل بالمدارس 

 والجامعات وطرق التنقل التعليمية. 

مجتمعات التعاون مع الهيئات المدنية والمنظمات غير الحكومية وال

المحلية على تحديد أفضل وأنسب أنشطة التواصل المجتمعي المتصلة 

 بالمدارس واألطفال والطالب.

 عن ساعات الخدمة مع األطفال أو العاملين بالتعليم.
ً
 قضاء وقت بعيدا

اإلبالغ عبر سلسلة القيادة، وعن طريق منسقي حماية األطفال إذا 

 للتعليم.رصدت حوادث تشمل تهديدات لألطفال أو 

 وجود أي اتصال جنسي مع األطفال. 

 

  

ةيركسعلا تايلمعلا يف ”لعفت ال»و ”لعفا“ تاميلعت

 :(يمامأ) ةسداسلا ةحفصلا :(يفلخ) ةسداسلا ةحفصلا

نيرخآلا عم لمعلا
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 لمجهودهم العسكري. في حين أنه من الصحيح أن  لمجهودهم العسكري. في حين أنه من الصحيح أن لمجهودهم العسكري. في حين أنه من الصحيح أن مجهودهم العسكري. في حين أنه من الصحيح أن جهودهم العسكري. في حين أنه من الصحيح أن هودهم العسكري. في حين أنه من الصحيح أن ودهم العسكري. في حين أنه من الصحيح أن دهم العسكري. في حين أنه من الصحيح أن هم العسكري. في حين أنه من الصحيح أن م العسكري. في حين أنه من الصحيح أن  العسكري. في حين أنه من الصحيح أن العسكري. في حين أنه من الصحيح أن لعسكري. في حين أنه من الصحيح أن عسكري. في حين أنه من الصحيح أن سكري. في حين أنه من الصحيح أن كري. في حين أنه من الصحيح أن ري. في حين أنه من الصحيح أن ي. في حين أنه من الصحيح أن . في حين أنه من الصحيح أن  في حين أنه من الصحيح أن في حين أنه من الصحيح أن ي حين أنه من الصحيح أن  حين أنه من الصحيح أن حين أنه من الصحيح أن ين أنه من الصحيح أن ن أنه من الصحيح أن  أنه من الصحيح أن أنه من الصحيح أن نه من الصحيح أن ه من الصحيح أن  من الصحيح أن من الصحيح أن ن الصحيح أن  الصحيح أن الصحيح أن لصحيح أن صحيح أن حيح أن يح أن ح أن  أن أن ن أطراف النزاعات المسلحة مدعوون إلى عدم اسأطراف النزاعات المسلحة مدعوون إلى عدم اسطراف النزاعات المسلحة مدعوون إلى عدم اسراف النزاعات المسلحة مدعوون إلى عدم اساف النزاعات المسلحة مدعوون إلى عدم اسف النزاعات المسلحة مدعوون إلى عدم اس النزاعات المسلحة مدعوون إلى عدم اسالنزاعات المسلحة مدعوون إلى عدم اسلنزاعات المسلحة مدعوون إلى عدم اسنزاعات المسلحة مدعوون إلى عدم اسزاعات المسلحة مدعوون إلى عدم اساعات المسلحة مدعوون إلى عدم اسعات المسلحة مدعوون إلى عدم است المسلحة مدعوون إلى عدم اسات المسلحة مدعوون إلى عدم اس المسلحة مدعوون إلى عدم اسالمسلحة مدعوون إلى عدم اسلمسلحة مدعوون إلى عدم اسسلحة مدعوون إلى عدم اسمسلحة مدعوون إلى عدم اسلحة مدعوون إلى عدم اسحة مدعوون إلى عدم اسة مدعوون إلى عدم اس مدعوون إلى عدم اسمدعوون إلى عدم اسدعوون إلى عدم اسعوون إلى عدم اسوون إلى عدم اسون إلى عدم اسن إلى عدم اس إلى عدم اسإلى عدم اسلى عدم اسى عدم اس عدم اسعدم اسدم اسم اس اسساس
ً

 لمجهودهم العسكري. في حين أنه من الصحيح أن 
ً
 لمجهودهم العسكري. في حين أنه من الصحيح أن ا
ً
 لمجهودهم العسكري. في حين أنه من الصحيح أن ما
ً
 لمجهودهم العسكري. في حين أنه من الصحيح أن عما
ً
 لمجهودهم العسكري. في حين أنه من الصحيح أن دعما
ً
 لمجهودهم العسكري. في حين أنه من الصحيح أن  دعما
ً
 لمجهودهم العسكري. في حين أنه من الصحيح أن ض دعما
ً
 لمجهودهم العسكري. في حين أنه من الصحيح أن اض دعما
ً
 لمجهودهم العسكري. في حين أنه من الصحيح أن راض دعما
ً
 لمجهودهم العسكري. في حين أنه من الصحيح أن غراض دعما
ً
 لمجهودهم العسكري. في حين أنه من الصحيح أن أغراض دعما
ً
 لمجهودهم العسكري. في حين أنه من الصحيح أن  أغراض دعما
ً
 لمجهودهم العسكري. في حين أنه من الصحيح أن ي أغراض دعما
ً
 لمجهودهم العسكري. في حين أنه من الصحيح أن أي أغراض دعما
ً
 لمجهودهم العسكري. في حين أنه من الصحيح أن  أي أغراض دعما
ً
 لمجهودهم العسكري. في حين أنه من الصحيح أن ي أي أغراض دعما
ً
 لمجهودهم العسكري. في حين أنه من الصحيح أن في أي أغراض دعما
ً
 لمجهودهم العسكري. في حين أنه من الصحيح أن  في أي أغراض دعما
ً
 لمجهودهم العسكري. في حين أنه من الصحيح أن ت في أي أغراض دعما
ً
 لمجهودهم العسكري. في حين أنه من الصحيح أن ات في أي أغراض دعما
ً
 لمجهودهم العسكري. في حين أنه من الصحيح أن عات في أي أغراض دعما
ً
 لمجهودهم العسكري. في حين أنه من الصحيح أن معات في أي أغراض دعما
ً
 لمجهودهم العسكري. في حين أنه من الصحيح أن امعات في أي أغراض دعما
ً
 لمجهودهم العسكري. في حين أنه من الصحيح أن جامعات في أي أغراض دعما
ً
 لمجهودهم العسكري. في حين أنه من الصحيح أن لجامعات في أي أغراض دعما
ً
 لمجهودهم العسكري. في حين أنه من الصحيح أن الجامعات في أي أغراض دعما
ً
 لمجهودهم العسكري. في حين أنه من الصحيح أن والجامعات في أي أغراض دعما
ً
 لمجهودهم العسكري. في حين أنه من الصحيح أن  والجامعات في أي أغراض دعما
ً
 لمجهودهم العسكري. في حين أنه من الصحيح أن س والجامعات في أي أغراض دعما
ً
 لمجهودهم العسكري. في حين أنه من الصحيح أن رس والجامعات في أي أغراض دعما
ً
 لمجهودهم العسكري. في حين أنه من الصحيح أن ارس والجامعات في أي أغراض دعما
ً
 لمجهودهم العسكري. في حين أنه من الصحيح أن دارس والجامعات في أي أغراض دعما
ً
 لمجهودهم العسكري. في حين أنه من الصحيح أن مدارس والجامعات في أي أغراض دعما
ً
 لمجهودهم العسكري. في حين أنه من الصحيح أن لمدارس والجامعات في أي أغراض دعما
ً
 لمجهودهم العسكري. في حين أنه من الصحيح أن المدارس والجامعات في أي أغراض دعما
ً
 لمجهودهم العسكري. في حين أنه من الصحيح أن  المدارس والجامعات في أي أغراض دعما
ً
 لمجهودهم العسكري. في حين أنه من الصحيح أن ل المدارس والجامعات في أي أغراض دعما
ً
 لمجهودهم العسكري. في حين أنه من الصحيح أن ال المدارس والجامعات في أي أغراض دعما
ً
 لمجهودهم العسكري. في حين أنه من الصحيح أن مال المدارس والجامعات في أي أغراض دعما
ً
 لمجهودهم العسكري. في حين أنه من الصحيح أن عمال المدارس والجامعات في أي أغراض دعما
ً
 لمجهودهم العسكري. في حين أنه من الصحيح أن تعمال المدارس والجامعات في أي أغراض دعما
ً
تعمال المدارس والجامعات في أي أغراض دعما

هد من أجل تفادي المساس بسالمة الطالبهد من أجل تفادي المساس بسالمة الطالبد من أجل تفادي المساس بسالمة الطالب من أجل تفادي المساس بسالمة الطالبمن أجل تفادي المساس بسالمة الطالبن أجل تفادي المساس بسالمة الطالب أجل تفادي المساس بسالمة الطالبأجل تفادي المساس بسالمة الطالبجل تفادي المساس بسالمة الطالبل تفادي المساس بسالمة الطالب تفادي المساس بسالمة الطالبتفادي المساس بسالمة الطالبفادي المساس بسالمة الطالبادي المساس بسالمة الطالبدي المساس بسالمة الطالبي المساس بسالمة الطالب المساس بسالمة الطالبالمساس بسالمة الطالبلمساس بسالمة الطالبمساس بسالمة الطالبساس بسالمة الطالباس بسالمة الطالبس بسالمة الطالب بسالمة الطالببسالمة الطالبسالمة الطالبالمة الطالبمة الطالبة الطالب الطالبالطالبلطالبطالبالبب  بعض أوجه االستعمال ال تتناقض مع قانون النزاعات المسلحة؛ فإن على جميع األطراف أن تبذل الُجهد من أجل تفادي المساس بسالمة الطالببعض أوجه االستعمال ال تتناقض مع قانون النزاعات المسلحة؛ فإن على جميع األطراف أن تبذل الُجهد من أجل تفادي المساس بسالمة الطالبعض أوجه االستعمال ال تتناقض مع قانون النزاعات المسلحة؛ فإن على جميع األطراف أن تبذل الُجهد من أجل تفادي المساس بسالمة الطالبض أوجه االستعمال ال تتناقض مع قانون النزاعات المسلحة؛ فإن على جميع األطراف أن تبذل الُجهد من أجل تفادي المساس بسالمة الطالب أوجه االستعمال ال تتناقض مع قانون النزاعات المسلحة؛ فإن على جميع األطراف أن تبذل الُجهد من أجل تفادي المساس بسالمة الطالبأوجه االستعمال ال تتناقض مع قانون النزاعات المسلحة؛ فإن على جميع األطراف أن تبذل الُجهد من أجل تفادي المساس بسالمة الطالبوجه االستعمال ال تتناقض مع قانون النزاعات المسلحة؛ فإن على جميع األطراف أن تبذل الُجهد من أجل تفادي المساس بسالمة الطالبجه االستعمال ال تتناقض مع قانون النزاعات المسلحة؛ فإن على جميع األطراف أن تبذل الُجهد من أجل تفادي المساس بسالمة الطالبه االستعمال ال تتناقض مع قانون النزاعات المسلحة؛ فإن على جميع األطراف أن تبذل الُجهد من أجل تفادي المساس بسالمة الطالب االستعمال ال تتناقض مع قانون النزاعات المسلحة؛ فإن على جميع األطراف أن تبذل الُجهد من أجل تفادي المساس بسالمة الطالباالستعمال ال تتناقض مع قانون النزاعات المسلحة؛ فإن على جميع األطراف أن تبذل الُجهد من أجل تفادي المساس بسالمة الطالبالستعمال ال تتناقض مع قانون النزاعات المسلحة؛ فإن على جميع األطراف أن تبذل الُجهد من أجل تفادي المساس بسالمة الطالبستعمال ال تتناقض مع قانون النزاعات المسلحة؛ فإن على جميع األطراف أن تبذل الُجهد من أجل تفادي المساس بسالمة الطالبتعمال ال تتناقض مع قانون النزاعات المسلحة؛ فإن على جميع األطراف أن تبذل الُجهد من أجل تفادي المساس بسالمة الطالبعمال ال تتناقض مع قانون النزاعات المسلحة؛ فإن على جميع األطراف أن تبذل الُجهد من أجل تفادي المساس بسالمة الطالبمال ال تتناقض مع قانون النزاعات المسلحة؛ فإن على جميع األطراف أن تبذل الُجهد من أجل تفادي المساس بسالمة الطالبال ال تتناقض مع قانون النزاعات المسلحة؛ فإن على جميع األطراف أن تبذل الُجهد من أجل تفادي المساس بسالمة الطالبل ال تتناقض مع قانون النزاعات المسلحة؛ فإن على جميع األطراف أن تبذل الُجهد من أجل تفادي المساس بسالمة الطالب ال تتناقض مع قانون النزاعات المسلحة؛ فإن على جميع األطراف أن تبذل الُجهد من أجل تفادي المساس بسالمة الطالبال تتناقض مع قانون النزاعات المسلحة؛ فإن على جميع األطراف أن تبذل الُجهد من أجل تفادي المساس بسالمة الطالب تتناقض مع قانون النزاعات المسلحة؛ فإن على جميع األطراف أن تبذل الُجهد من أجل تفادي المساس بسالمة الطالبتتناقض مع قانون النزاعات المسلحة؛ فإن على جميع األطراف أن تبذل الُجهد من أجل تفادي المساس بسالمة الطالبتناقض مع قانون النزاعات المسلحة؛ فإن على جميع األطراف أن تبذل الُجهد من أجل تفادي المساس بسالمة الطالبناقض مع قانون النزاعات المسلحة؛ فإن على جميع األطراف أن تبذل الُجهد من أجل تفادي المساس بسالمة الطالباقض مع قانون النزاعات المسلحة؛ فإن على جميع األطراف أن تبذل الُجهد من أجل تفادي المساس بسالمة الطالبقض مع قانون النزاعات المسلحة؛ فإن على جميع األطراف أن تبذل الُجهد من أجل تفادي المساس بسالمة الطالبض مع قانون النزاعات المسلحة؛ فإن على جميع األطراف أن تبذل الُجهد من أجل تفادي المساس بسالمة الطالب مع قانون النزاعات المسلحة؛ فإن على جميع األطراف أن تبذل الُجهد من أجل تفادي المساس بسالمة الطالبمع قانون النزاعات المسلحة؛ فإن على جميع األطراف أن تبذل الُجهد من أجل تفادي المساس بسالمة الطالبع قانون النزاعات المسلحة؛ فإن على جميع األطراف أن تبذل الُجهد من أجل تفادي المساس بسالمة الطالب قانون النزاعات المسلحة؛ فإن على جميع األطراف أن تبذل الُجهد من أجل تفادي المساس بسالمة الطالبقانون النزاعات المسلحة؛ فإن على جميع األطراف أن تبذل الُجهد من أجل تفادي المساس بسالمة الطالبانون النزاعات المسلحة؛ فإن على جميع األطراف أن تبذل الُجهد من أجل تفادي المساس بسالمة الطالبنون النزاعات المسلحة؛ فإن على جميع األطراف أن تبذل الُجهد من أجل تفادي المساس بسالمة الطالبون النزاعات المسلحة؛ فإن على جميع األطراف أن تبذل الُجهد من أجل تفادي المساس بسالمة الطالبن النزاعات المسلحة؛ فإن على جميع األطراف أن تبذل الُجهد من أجل تفادي المساس بسالمة الطالب النزاعات المسلحة؛ فإن على جميع األطراف أن تبذل الُجهد من أجل تفادي المساس بسالمة الطالبالنزاعات المسلحة؛ فإن على جميع األطراف أن تبذل الُجهد من أجل تفادي المساس بسالمة الطالبلنزاعات المسلحة؛ فإن على جميع األطراف أن تبذل الُجهد من أجل تفادي المساس بسالمة الطالبنزاعات المسلحة؛ فإن على جميع األطراف أن تبذل الُجهد من أجل تفادي المساس بسالمة الطالبزاعات المسلحة؛ فإن على جميع األطراف أن تبذل الُجهد من أجل تفادي المساس بسالمة الطالباعات المسلحة؛ فإن على جميع األطراف أن تبذل الُجهد من أجل تفادي المساس بسالمة الطالبعات المسلحة؛ فإن على جميع األطراف أن تبذل الُجهد من أجل تفادي المساس بسالمة الطالبات المسلحة؛ فإن على جميع األطراف أن تبذل الُجهد من أجل تفادي المساس بسالمة الطالبت المسلحة؛ فإن على جميع األطراف أن تبذل الُجهد من أجل تفادي المساس بسالمة الطالب المسلحة؛ فإن على جميع األطراف أن تبذل الُجهد من أجل تفادي المساس بسالمة الطالبالمسلحة؛ فإن على جميع األطراف أن تبذل الُجهد من أجل تفادي المساس بسالمة الطالبلمسلحة؛ فإن على جميع األطراف أن تبذل الُجهد من أجل تفادي المساس بسالمة الطالبمسلحة؛ فإن على جميع األطراف أن تبذل الُجهد من أجل تفادي المساس بسالمة الطالبسلحة؛ فإن على جميع األطراف أن تبذل الُجهد من أجل تفادي المساس بسالمة الطالبلحة؛ فإن على جميع األطراف أن تبذل الُجهد من أجل تفادي المساس بسالمة الطالبحة؛ فإن على جميع األطراف أن تبذل الُجهد من أجل تفادي المساس بسالمة الطالبة؛ فإن على جميع األطراف أن تبذل الُجهد من أجل تفادي المساس بسالمة الطالب؛ فإن على جميع األطراف أن تبذل الُجهد من أجل تفادي المساس بسالمة الطالب فإن على جميع األطراف أن تبذل الُجهد من أجل تفادي المساس بسالمة الطالبفإن على جميع األطراف أن تبذل الُجهد من أجل تفادي المساس بسالمة الطالبإن على جميع األطراف أن تبذل الُجهد من أجل تفادي المساس بسالمة الطالبن على جميع األطراف أن تبذل الُجهد من أجل تفادي المساس بسالمة الطالب على جميع األطراف أن تبذل الُجهد من أجل تفادي المساس بسالمة الطالبعلى جميع األطراف أن تبذل الُجهد من أجل تفادي المساس بسالمة الطالبلى جميع األطراف أن تبذل الُجهد من أجل تفادي المساس بسالمة الطالبى جميع األطراف أن تبذل الُجهد من أجل تفادي المساس بسالمة الطالب جميع األطراف أن تبذل الُجهد من أجل تفادي المساس بسالمة الطالبجميع األطراف أن تبذل الُجهد من أجل تفادي المساس بسالمة الطالبميع األطراف أن تبذل الُجهد من أجل تفادي المساس بسالمة الطالبيع األطراف أن تبذل الُجهد من أجل تفادي المساس بسالمة الطالبع األطراف أن تبذل الُجهد من أجل تفادي المساس بسالمة الطالب األطراف أن تبذل الُجهد من أجل تفادي المساس بسالمة الطالباألطراف أن تبذل الُجهد من أجل تفادي المساس بسالمة الطالبألطراف أن تبذل الُجهد من أجل تفادي المساس بسالمة الطالبطراف أن تبذل الُجهد من أجل تفادي المساس بسالمة الطالبراف أن تبذل الُجهد من أجل تفادي المساس بسالمة الطالباف أن تبذل الُجهد من أجل تفادي المساس بسالمة الطالبف أن تبذل الُجهد من أجل تفادي المساس بسالمة الطالب أن تبذل الُجهد من أجل تفادي المساس بسالمة الطالبأن تبذل الُجهد من أجل تفادي المساس بسالمة الطالبن تبذل الُجهد من أجل تفادي المساس بسالمة الطالب تبذل الُجهد من أجل تفادي المساس بسالمة الطالبتبذل الُجهد من أجل تفادي المساس بسالمة الطالببذل الُجهد من أجل تفادي المساس بسالمة الطالبذل الُجهد من أجل تفادي المساس بسالمة الطالبل الُجهد من أجل تفادي المساس بسالمة الطالب الُجهد من أجل تفادي المساس بسالمة الطالبالُجهد من أجل تفادي المساس بسالمة الطالبلُجهد من أجل تفادي المساس بسالمة الطالبُجهد من أجل تفادي المساس بسالمة الطالبُ
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يجب أال ُتستعَمل المدارس والجامعات التي يجري فيها التعليم، من ِقبل قوات أطراف النزاع المسلح المقاتلة بأي شكل يدعم المجهود  ::11القاعدة القاعدة لقاعدة قاعدة اعدة عدة دة ة 

 العسكري.

 خارج ساعات الدراسة الطبيعية،
ً
وأثناء العطالت األسبوعية واإلجازات، وأثناء  (أ) يمتد هذا المبدأ إلى المدارس والجامعات المغلقة مؤقتا

 فترات العطالت المدرسية.

(ب) يجب على أطراف النزاع المسلح أال تستخدم القوة مع، أو تعرض الحوافز على، اإلداريين التعليميين من أجل إخالء المدارس 

 والجامعات بغية أن تتوفر الستعمالها في دعم المجهود العسكري.

ب أال تستخدم القوات المقاتلة التابعة ألطراف النزاع المسلح المدارس والجامعات التي تم هجرها أو إخالئها بسبب المخاطر المتمثلة يج ::22القاعدة القاعدة لقاعدة قاعدة اعدة عدة دة ة 

 لمجهودهم العسكري، إال في ظروف استثنائية 
ً
 حيث ال يكون أمام القوات المقاتلة أي بديل ممكن، ولفترة البفي النزاع المسلح، في أي أغراض دعما

مباني تزيد عن الفترة التي تغيب فيها البدائل لهذا االستعمال للمدرسة أو الجامعة من سبل أخرى مجدية ُتحقق ميزة عسكرية مماثلة. ُتعامل ال

ن األخرى بصفتها خيارات أفضل وُتستخدم كبدائل يسبق اختيارها مباني المدارس والجامعات، حتى إذا كانت ذات موقع أو طبيعة أقل مالئمة م

 في االع
ً
تبار ضرورة مباني المدارس والجامعات، باستثناء إذا كانت تلك المباني محمية بموجب القانون الدولي اإلنساني (مثال: المستشفيات)، وأخذا

 أن تتخذ أطراف النزاع جميع االحتياطات المستطاعة لحماية جميع األعيان المدنية من الهجمات.

 ئها ألقصر فترة ضرورية.ئارس والجامعات التي تم هجرها أو إخال(أ) يجب أن يكون أي استعمال للمد

 ؤ(ب) يجب بالنسبة للمدارس والجامعات التي تم هجرها أو إخال
ً
ئها، والتي تستخدمها القوات المقاتلة التابعة ألطراف النزاع المسلح دعما

في أسرع وقت ممكن بعد انسحاب القوات المقاتلة منها، للمجهود العسكري، أن تبقى متوفرة للسلطات التعليمية بحيث تعاود افتتاحها 

 شريطة أال يؤدي هذا للمخاطرة بأمن الطالب والعاملين.

(ج) يجب إزالة أي أثر أو دليل قائم على عسكرة أو تحصين المنشأة بشكل كامل إثر انسحاب القوات المقاتلة مباشرة، مع بذل كل الجهود 

، البد من تطهير الموقع من كل الممكنة في أسرع وقت ممكن إلصالح 
ً
أي ضرر يلحق بالبنية األساسية للمنشأة التعليمية. وتحديدا

 الذخائر ومخلفات الحرب غير المنفجرة.

                      

                       

                    

                      

   

               

 

                     

                      

           

                      

 

                  

   

                    

         

                     

                        

                      

                     

                   

             

                

                   

                   

        

                        

                    

     

 للتدمير كإجراء يهدف إلى حرمان الخصوم في النزاع المسلح من القدرة على استعمالها في  ::33القاعدة القاعدة لقاعدة قاعدة اعدة عدة دة ة 
ً
المدارس والجامعات يجب أال تتعرض مطلقا

 تقبل. إن المدارس والجامعات أعيان مدنية عادية، سواء كانت الدراسة بها منعقدة أو مغلقة ليوم أو لفترة إجازة أو ُمخالة أو مهجورة. المس

 للمجهود العسكري وبحسب  ::44القاعدة القاعدة لقاعدة قاعدة اعدة عدة دة ة 
ً
في حين أنه يمكن الستعمال القوات المقاتلة التابعة ألطراف النزاع المسلح للمدرسة أو الجامعة، دعما

 لظروف القائمة، أن يكون من آثاره تحويلها إلى هدف عسكري يمكن مهاجمته؛ فمن الواجب على أطراف النزاع المسلح البحث في كافة التدابيرا

 بأنه ستتم مهاجمة المنشأة ما لم يكف  –ما لم تعيق ذلك الظروف القائمة  –البديلة الممكنة قبل مهاجمتها، بما في ذلك 
ً
عن تحذير العدو مسّبقا

 استعمالها.

، يجب على أطراف النزاع المسلح أن يأخذوا في االعتبار حقيقة أن األطفال يستحقون 
ً
 عسكريا

ً
(أ) قبل أي هجوم على مدرسة أصبحت هدفا

 وحماية خاصة. وهناك اعتبار إضافي مهم آخر، هو األثر السلبي طويل األجل المحتمل على قدرة المجتمع المحلي على التعليم
ً
، احتراما

 بعد تدمير المدرسة أو اإلضرار بها.

 ألن 
ً
 للمجهود العسكري، ليس ُمبِررا

ً
(ب) استعمال المدرسة أو الجامعة من ِقبل القوات المقاتلة التابعة لطرف من أطراف النزاع دعما

 للمجهود العسكري. يجب في أسرع 
ً
وقت ممكن إزالة أية تستمر قوات الطرف الخصم التي تستولي على المنشأة، في استعمالها دعما

 شواهد أو مؤشرات على عسكرة أو تحصين المنشأة وإعادتها إلى السلطات المدنية بغية استئناف نشاطها التعليمي.

 إال عندما ال تتوفر سبل بديلة ،يجب أال ُتسَتخدم القوات المقاتلة التابعة ألطراف النزاع المسلح في مهام لتأمين المدارس والجامعات: : 55القاعدة القاعدة لقاعدة قاعدة اعدة عدة دة ة 

ي أمر إخالء لتوفير األمن الالزم. وإذا أمكن، يجب استخدام أفراد مدنيين مدربين لتوفير األمن للمدارس والجامعات. وإذا اقتضى األمر، يجب النظر ف

 .
ً
 األطفال والطالب والعاملين إلى موقع أكثر أمانا

جامعات؛ فالبد من تفادي وجودها على أرض ومباني المدرسة (أ) إذا انخرطت هذه القوات المقاتلة في مهام أمنية على صلة بالمدارس وال

، من أجل تجنب فقدان المنشأة لوضعها المدني أو المساس ببيئة التعليم.
ً
 إذا كان هذا ممكنا

مبادئها  –المثال  على سبيل –إدماج هذه األدلة اإلرشادية في  –قدر اإلمكان وبقدر ما هو مالئم  –يجب على جميع أطراف النزاع المسلح  ::66القاعدة القاعدة لقاعدة قاعدة اعدة عدة دة ة 

ي جميع القتالية وكتيباتها العسكرية وقواعد اشتباكها وأوامرها العملياتية وسبل التعميم والنشر األخرى؛ من أجل تشجيع الممارسات المالئمة ف

 حلقات سلسلة القيادة. يعود إلى مختلف أطراف النزاعات المسلحة أن تحدد بنفسها أفضل سبيل لتحقيق هذا.

 

  

I قفرملا
نم تاعماجلاو سرادملا ةيامح لجأ نم ةيداشرإلا ةلدألا
ةحلسملا تاعازنلا ءانثأ يركسعلا لامعتسالا
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انون النزاعات المسلحة استهداف المدارس والجامعات، واستعمال المدارس والجامعات في دعم المجهود العسكري، لكنه ال يحظر هذا يقّيد ق

 عسكرية.
ً
 االستعمال في كافة الظروف، ويسمح باستهداف المدارس والجامعات حينما تصبح أهدافا

 

 عسكرية مشروعة.المدارس والجامعات هي في العادة أعيان مدنية، ومن ثم ف
ً
وتمثل الهجمات 10ال تكون محاًل للهجوم إال إذا أصبحت أهدافا

 عسكرية مشروعة، جريمة حرب. ُتعّرف األهداف العسكري
ً
ة المتعمدة المباشرة الموجهة ضد هذه المنشآت في األوقات التي ال تعد فيها أهدافا

سكري سواء كان ذلك بطبيعتها أو بموقعها أم بغايتها أم باستخدامها، والتي يحقق تسهم مساهمة فعالة في العمل الع بصفتها هي تلك األعيان التي

إذا ثار الشك حول ما إذا كانت المدرسة أو  11.تدميرها التام أو الجزئي أو االستيالء عليها أو تعطيلها في الظروف السائدة حينذاك ميزة عسكرية أكيدة

 12العسكري؛ ُيفترض أنها تستخدم كعين مدنية. الجامعة تستعمل في تقديم مساهمة فعالة للعمل

مدنية، على أطراف النزاع  ايطالب قانون النزاعات المسلحة أطراف النزاع باتخاذ االحتياطات ضد آثار الهجوم. بقدر كون المدارس والجامعات أعيان

من تواجد المدارس والجامعات. ب) السعي جاهدة  المسلح قدر المستطاع: أ) تفادي وضع أهداف عسكرية في مناطق مأهولة بالسكان أو بالقرب

 عن المناطق المجاورة لألهداف العسكرية. ج) اتخاذ االحتياطات األخر
ً
ى الالزمة إلى إبعاد ما تحت سيطرتها من سكان مدنيين أو أعيان مدنية بعيدا
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واستعمال المدارس والجامعات في دعم المجهود العسكري أثناء النزاعات  –إن إطار القانون الدولي المنطبق على استهداف المدارس والجامعات 

 بمسمى القانون الدولي اإلنساني)، وهو جملة من القوانين المنظمة يتواجد في األ –المسلحة 
ً
ساس في قانون النزاعات المسلحة (المعروف أيضا

 لمسلك النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. في حين يحتوي قانون النزاعات المسلحة على جميع القواعد الحاكمة لالستهداف، فهو أقل 
ً
تركيزا

 بالقانون الدولي لحقوق اإلنسان. من ثم فمن المهم اإلقرار من البداية بأن على استعمال المد
ً
ارس في دعم المجهود العسكري؛ األمر المتأثر أيضا

 القانون الدولي لحقوق اإلنسان يكّمل قانون النزاعات المسلحة، ونناقش االثنين أدناه.
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لهذه القواعد تبعات مهمة بالنسبة للمدارس  13ة.لحماية ما تحت سيطرتها من مدارس وجامعات من األخطار الناجمة عن العمليات العسكري

 والجامعات.

 

وم إن تحويل المدرسة أو الجامعة إلى هدف عسكري (مثاًل عن طريق استعمالها كثكنات للقوات) يعّرضها الحتماالت الهجوم من الخصم، وهو الهج 

 من واقع قانون النزاعات المسلحة. ووضع األهداف العسك
ً
رية (مثل مخازن األسلحة على سبيل المثال) قرب المدارس الذي قد يكون قانونيا

 بموجب قانون 
ً
 من خطر تعرضها للضرر العرضي جراء هجوم يقع على أهداف عسكرية مجاورة قد يكون استهدافها قانونيا

ً
والجامعات يزيد أيضا

 النزاعات المسلحة.

اتفاقية الهاي للموروث الثقافي لكل شعب، نالت حماية إضافية بموجب  تلك المدارس والجامعات التي يمكن أن تتسم بكونها ذات أهمية عظمى

 ما يقابلها من قواعد في القانون العرفي. وعلى 1999لعام بروتوكولها الثاني ، و1954لعام لحماية الملكية الثقافية في حالة نشوب صراع مسلح 
ً
، وأيضا

راض ُيرّجح أن تعّرضها للتدمير أو الضرر هو أمر محظور، ما لم يكن االستعمال بإمالء وجه التحديد، فإن استعمال هذه المؤسسات التعليمية في أغ

 14من ضرورة عسكرية قصوى.

 وفي حاالت نادرة، فإن تلك المؤسسات التعليمية التي يمكن أن تتسم بكونها ذات أهمية عظمى للموروث الثقافي أو الروحاني للشعوب، تتمتع

يسري هذا األمر على سبيل المثال إذا كانت المدارس أو الجامعات تقع  15البروتوكوالت اإلضافية التفاقيات جنيف.بتدابير حماية خاصة من واقع 

، فإن استعمال مثل هذه المؤسسات في دعم المجهود العسكري أمر 
ً
داخل مباٍن ذات أهمية ثقافية أو تراثية خاصة، وفي هذه الحالة تحديدا

 التي تقصدها، بما فيها استهدافها كإجراءات انتقامية.محظور. وكذا األعمال العدائية 

 لدراسة القانون الدولي اإلنساني العرفي الصادرة عن اللجنة الدولية للصليب األحمر، فإن المدارس والجامعات تستفيد ال محالة من
ً
تدابير  طبقا

من دراسة اللجنة الدولية للصليب األحمر تقييم أن كل طرف من  38الحماية الخاصة بصفتها ملكية ثقافية بموجب القانون العرفي. تعكس القاعدة 

يستتبع هذا واجب إيالء اهتمام خاص  16والتي تدخل في زمام الملكية الثقافية. ،أطراف النزاع البد أن يحترم ويحمي البنايات المخصصة للتعليم

 عسكري
ً
ة) وكذلك حظر أي استيالء أو تدمير أو إضرار متعمد بالمؤسسات المكرسة لتفادي إلحاق الضرر بالمباني المكرسة للتعليم (ما لم تكن أهدافا

 17للتعليم.

من بين هذه  18يجب أال ُتقرأ القواعد المذكورة أعاله في الفراغ. البد من مراعاة القواعد والمبادئ األخرى ذات الصلة في قانون النزاعات المسلحة.

 في أغراض  19حاالت النزاع المسلح. ألطفال فيلالقواعد، تلك التي تضفي حماية خاصة 
ً
 أو جزئيا

ً
إذا كانت المؤسسات التعليمية تستعمل كليا
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II- قفرملا
لامعتسالاب لصتملا يلودلا ينوناقلا راطإلا ليلحت
9 ةحلسملا تاعازنلا ءانثأ سرادملل يركسعلا

(يناسنإلا يلودلا نوناقلا) ةحلسملا تاعازنلا نوناق



د توفر التعليم أو يتعرض لإلعاقة إما ألن األطفال لن يذهبو 20عسكرية؛ فإن حياة وسالمة األطفال المادية قد تصبح في خطر للمدرسة  اوقد ُيقيَّ

 وات الطرف الخصم، أو لحرمانهم من بناياتهم التعليمية المعتادة.خشية التعرض للقتل أو اإلصابة في هجمة من ق

أي القوة التي تسيطر على أراٍض معادية ولها سلطة  –بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، المنطبقة أثناء النزاعات المسلحة الدولية، فإن قوة االحتالل 

 21ن تشغيل المنشآت المخصصة لرعاية األطفال وتعليمهم".عليها باالستعانة بالسلطات الوطنية والمحلية كفالة "حس –عليها 

 بموجب البروتوكول اإلضافي الثاني، المنطبق أثناء النزاعات المسلحة غير الدولية، فمن "الضمانات األساسية" أن يتلقى األطفال التعليم
ً
، تحقيقا

 22لرغبات آبائهم.

 

يجب أال ُيستخدم في حماية  ،حول المدرسة والجامعة –ديميين أو إداريين بالمدرسة أو معلمين أو أكا اأطفال كانوا أو طالب –وجود المدنيين 

 23األهداف العسكرية من الهجوم أو في حماية العمليات العسكرية.

الواردة في  بالتبعية، فبل استعمال المدرسة أو الجامعة في دعم المجهود العسكري، البد من إيالء االنتباه لجميع القواعد والمبادئ ذات الصلة،

 ملكية  قانون النزاعات المسلحة، ال سيما االلتزام باتخاذ االحتياطات ضد آثار الهجوم، والحماية الخاصة المكفولة لمؤسسات التعليم التي تمثل
ً
أيضا

كفولة لألطفال في النزاعات ثقافية، وأهمية ضمان الحصول على التعليم في النزاعات المسلحة، وحظر اتخاذ الدروع البشرية، والحماية الخاصة الم

 المسلحة.
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