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جملس مندويب احلركة ادلولية للصليب  

 2022لعام    األمحر والهالل األمحر 

 معل    ة حلق 

 هنج احلركة إزاء التعلي 

 حملة عامة 

 س ياق ال 

بتع  المتتع  يف  إن  )مبا  جودة  ذي  عىل    ذكللي  القامئ  اإلنساين  لتلبية أمٌر  القي(  و   املهاراتتعُّلم  التعلي  التمنية    رضوري  أهداف  طموحات 

، وابلتايل اإلسهام يف صالبة  وقدرة  عىل الصمودأكرث  احمللية    األفراد واألرس واجملمتعاتجعل    يف  األمهية    ا ابلغ  دور  يؤدي    . كام أنهاملس تدامة

 الاجامتعي وبناء السالم. نس يج التالمح ، ودمع التمنية الاقتصاديةتعزيز  و رامة اإلنسان، صون ك

حقوق    أساسٌ   حقٌ التعلي  ف ما غالب    أساس يةٌ   عامةٌ   وخدمةٌ   اإلنسان  من  سلبي ا    ا  حركة  و   الكوارثو املسلَّحة    الزناعاتف.  صدماتابل تتأثر 

ا  19-جاحئة كوفيد  مثل  األخرىواألزمات  وحاالت الطوارئ    الساكن من األزمات اليت تُعطل اس مترار نظام    لكها  ،اليت تفشت يف العامل مؤخر 

 ُ األطفال  دلى  والنفيس وآفاق احلياة  والبدين  جامتعي  عىل الرفاه الاخطرية    أن يكون هل تداعيات، األمر اذلي ميكن  ن جودتهوه  التعلي وت

 اإلنسانية.  اتاألزمأوضاع  يف    آلابء واألطفالل  امطلب  وغالب ا ما تكون اس مترارية التعلي    .يف بعض احلاالتأجيال اكمةل  ودلى  بل    ،والش باب

يعيشون يف البدلان املترضرة من  طفال  من لك طفلني ممن  ، ميثلون تقريب ا  1املدرس   نظامال   مليون طفل خارج  258عىل  ربو  ما ي  هناكو 

ا،    اليت   ،19-احئة كوفيدعىل سبيل املثال، شهدت جو .  2هذه األزمات مثل   ومراهق وشاب    مليار طفل  2ما يقرب من    انقطاعتفشت مؤخر 

، السلطات  اليت تواهجهااخلارجية واملتباينة    والتحدايت  الصدماتيف مواهجة    يالتعلميالنظام  هشاشة  ظهر مدى  ، ما يُ التعلميين النظام  ع

ُ ، ال س امي يف حاالت  الوصول املس متر إىل التعلي بشلك آمن ومنصف  ضامنإزاء  اليت أحياًن  ما تكون حمدودة القدرات   دة  عقَّ الطوارئ امل

 .تتفامق األخطار واخملاطر املتعددةحيث 

األضعف نصيب ا من ادلمع  يزال  أنه ال  ال  إمن المتويل اإلنساين،  متنامية  لمزيد من الاهامتم واحلصول عىل حصة ل   التعلي  عىل الرمغ من تلقي و 

قد  و   .اذلين يعانون من ضعف شديد، ال س امي ألولئك  تناميةمجيع اخلدمات العامة يف الس ياقات اإلنسانية، ما يرتك جفوة حرجة وم   مضن

ًنت احلركةاخنرطت   سلسةل تعزيز القدرة  عىل مدى    وغري الرمسي  قدمت ادلمع للتعلي الرمسيف،  احلكوميةسلطات  ال   مع  منذ نشأهتا  ُمكوِّ

ن  إإذ    .س تجابة والتعايف(حىت الاالوقاية والتأهب  ا من  ء  بد)أي  عىل الصمود   ًنت احلركة تسمح  ن والية لك ُمكوِّ ذا املس توى  ب من ُمكوِّ

 التعلي يف حاالت لحصول عىل  ل  (اللجنة ادلولية)ضامن اللجنة ادلولية للصليب األمحر  األمثةل عىل ذكل    تشملو   .الشامل من الاس تجابة

ُ   وأعامل العنف  الزناعات وامجلعيات الوطنية   (الاحتاد ادلويلالاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب األمحر والهالل األمحر ) ، بيامن يعمل  ةحسلَّ امل

 

 2019سبمترب   ،56 ، حصيفة احلقائق رمقمعهد اليونسكو لإلحصاء 1

2 0Plan International, Left out, left behind: Adolescent girls’ secondary education in crises, Plan International UK, 2019, p. 3 

http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/new-methodology-shows-258-million-children-adolescents-and-youth-are-out-school.pdf
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/new-methodology-shows-258-million-children-adolescents-and-youth-are-out-school.pdf
https://www.planinternational.nl/uploaded/2019/06/Left-out-Left-behind-report.pdf?x65987
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بشلك  تعزيزعىل   املس متر  التعلي  عىل  احلصول  ومنصف  فرص  و حاالت  يف    آمن  األخرىالكوارث  وتوفري  الطوارئ  يُ ،  اذلي  ز  عزِّ التعلي 

 القي. واملهارات و العمل اإلنساين 

قرار "التعلي والاحتياجات   2017، اعمتد جملس املندوبني لعام  العقود املاضية للجهد الفائق املُضطلع به يف هذا اجملال عىل مدى    نتيجةو 

 ة مصحوبملتابعة تنفيذ هذا القرار    تنظي فعاليةجرى  ،  2019، وعىل هامش املؤمتر ادلويل الثالث والثالثني يف عام   3" اإلنسانية ذات الصةل

ُ اللجنة ادلولية )"و الاحتاد ادلويل  التعهد املشرتك بني  مبا يف ذكل  ،  بعدد من التعهدات بشأن التعلي قة  تعلِّ معاجلة الاحتياجات اإلنسانية امل

  .4"( ابلتعلي

متاكمل، هنج احلاجة إىل اعامتد  اليت تضم امجلعيات الوطنية، وش بكة التعلي العاملية ،أكَّد الاحتاد ادلويل واللجنة ادلوليةذكل احلني،  منذو 

من النطاق التشغييل وخطوات الاختبار وحتديد ر تصوم ال وضع عىل  2021 عام بدأ العمل يفوقد يف جمال التعلي. تعاوين، جيد التنس يق 

 . أوكرانيا وأرمينيا وأذربيجانيف ما يتعلَّق ابلتعلي يف لك من مع ا أجل هنج وطريقة للعمل 

  تل ال س امي  ،  ابلتعلي  الاحتياجات ذات الصةلملعاجلة  ة لك مهنا  والي   حتت ًنت احلركة  كوِّ مُ إسهامات  إىل    ىل إضافة قميةإهذا الهنج  وهيدف  

بغرض    اا وهتميش  ضعف    األفراد  فئاتأشد  من حيث دمع    طموح حركتنامع  املُركَّبة. ويامتىش هذا الهنج    عن الصدماتالاحتياجات النامجة  

يسقطون يف  ا ما  وأولئك اذلين غالب    الش بابو   املراهقونو   األطفال، ال س امي  اومعرفي  بدني ا  و نفس ي ا  و   اوعاطفي    ااجامتعي  هئم ورفاههم  ضامن منا

جوانب أخرى من هويهتم ألي  أو أصوهلم اإلثنية  و قدراهتم أو  نوعهم الاجامتعي أو فئهتم العمرية أبسبب  أو اللفظ الاجامتعي  دائرة اإلغفال  

 . أو وضعهم الاجامتعي

   مهنا   لقة العمل والنتاجئ املتوقعة حلالهدف العام  

ًنت احلركة أدفق عليه بشأن ادلور اذلي  وقف متَّ مواصةل السعي عىل بناء م  العمل  ةحلقينبغي أن تدمع   عاجلة  يف ما يتعلَّق مباؤه  ميكن ملُكوِّ

)اإلنسانية  التعلي   الثالثية  العالقة  السالم(  -اإلمنائية    -عرب  خالل  بناء  وينبغيق نسَّ مُ تعاوين  هنج    اتباع  من   .   ُ ت أن  وضع ابلتايل  يف     سهم 

 . املنشودة القمية املضافةحتقيق  إرشادات من أجل 

نقاط القوة املمُكِّةل دلى يف حتديد  العمل    فسوف تُسهم حلقة،  ًنت احلركةكوِّ بني مُ والتنس يق  التعاون  عىل    جيدة   أمثةلعرض  وعالوة عىل  

ن من   ، وتوفري التعلي اإلنساين القامئ  ذي جودةضامن حصول الساكن املترضرين من األزمات عىل تعلي  من أجل  ًنت احلركة  كوِّ مُ لك ُمكوِّ

ُ ة معلها  قدرة امجلعيات الوطنية عىل مواصةل ترس يخ ماكنعىل الكفاءة، وتعزيز   ، مبا يف  قة ابلتعليتعلِّ يف قطاع التعلي وتلبية الاحتياجات امل

 . اإلنساينالعمل يف جمال لطات العامة ذكل الاس تفادة من دورها املساعد للس

  عىل ادلول يف ادلورة الرابعة والثالثني القادمة من أجل عرضه ا، تسعى حلقة العمل إىل توفري منرب ملناقشة قرار حممتل بشأن التعلي وأخري  

ًنت  مجليع    فرصة  تيح  مثل هذه النتيجة أن ت إذ إنه من شأن  .  2023يف عام  للمؤمتر ادلويل   من    خطة معلتطوير  لمشاركة يف  ل احلركة  ُمكوِّ

 . ؤمترة للميالتحضري أجل املشاركة يف األعامل 

 العمل حلقة  جلسة  أثناء  فهيا  سيُنظر  األس ئةل الرئيس ية اليت  

ن هذا الهنجالتعليإزاء  ركة  احل   كيف يبدو هنج -1 ُ كيف ميكن    ؟، ومما يتكوَّ ُ أن  ًنت احلركة  كوِّ مل عضها مع  ، ب بشلك أفضلق  نسِّ تتعاون وت

 ؟ ابعضها بعض  بطريقة يُمكِّل فهيا ، و ، ومع اجلهات الفاعةل اخلارجية يف جمال التعليبعض

 

 (CD/17/R6)"  صةلالذات والاحتياجات اإلنسانية  "التعلي  6القرار  –  2017املندوبني لعام  جملس 3

 ادلس توريةالاجامتعات  -املُتعلِّقة ابلتعلي" "معاجلة الاحتياجات اإلنسانية تعهد مفتوح  4

http://preprod.rcrcconference.org/wp-content/uploads/2017/08/CoD-2017-R6-Education-Adopted_ar.pdf
http://preprod.rcrcconference.org/wp-content/uploads/2017/08/CoD-2017-R6-Education-Adopted_ar.pdf
https://rcrcconference.org/pledge/addressing-education-related-humanitarian-needs/
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والتنس يق فامي    تعاونومن ال   ،ًنت احلركة اخملتلفةكوِّ مُ ي تضطلع به  اذللتعلي العمل ذي الصةل ابمن  يه ادلروس اليت اس تخلصناها  ما   -2

مة متوصيات  ال و   يف هذا الصدد؟ ما يه الفرص املتاحة  واهجهانايت اليت  التحدِّ ما يه  ؟ و يف هذا اجملالبيهنا   توس يع نطاق    ن أجلاملُقدِّ

 ؟ املس تقبلاجلهود املشرتكة يف 

امجلعيات  دور  من منظور  ،  حلصول عىل التعلي وتوفري التعليابق  يتعلَّ ، ال س امي يف ما  قطاع التعلييف  يه القمية اليت تنفرد با احلركة    ما -3

 ؟ اإلنساينالعمل يف جمال ككياًنت مساعدة الوطنية 

ًنت احلركة   -4 اسرتعاء اهامتم ادلول إلهيا خالل املؤمتر ادلويل الرابع  اليت جيب  يف جمال التعلي  وطلباهتا  ما يه األولوايت الرئيس ية ملُكوِّ

 ؟يف هذه املناس بةعرض هذا املوضوع  كيف ينبغي؟ العام القادم يف والثالثني

 ؟للمؤمتر ادلويل الرابع والثالثنييف إطار الاس تعداد القيام به اذلي ينبغي ما  -5

 : الواثئق ادلامعة

رة توضيحية بشأن هنج احلركة •  اإلعداد(  قيدزاء التعلي )إ ُمذكِّ

 2030–2020 للعقد بشأن التعلي اإلطار الاسرتاتيجي لالحتاد ادلويل •

   2026–2021 بشأن الوصول إىل التعلي للفرتةاسرتاتيجية اللجنة ادلولية للصليب األمحر  •

 CD/17/R6)( والاحتياجات اإلنسانية ذات الصةل" "التعلي 2017لعام  6قرار جملس املندوبني رمق  •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fednet.ifrc.org/FedNet/Our%20IFRC/Statutory%20Meetings/Governing%20Board/2016/33rd%20GB/A%206.1.2%20IFRC%20strategic%20framework%20on%20education.pdf
https://fednet.ifrc.org/FedNet/Our%20IFRC/Statutory%20Meetings/Governing%20Board/2016/33rd%20GB/A%206.1.2%20IFRC%20strategic%20framework%20on%20education.pdf
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fshop.icrc.org%2Faccess-to-education-strategy-2021-2026-pdf-en-2.html&data=04%7C01%7Ceva.zanardi%40ifrc.org%7C3e32abd78b374a9911a308d9c47cbe6c%7Ca2b53be5734e4e6cab0dd184f60fd917%7C0%7C0%7C637756862328159547%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=AW7M8%2BChgAnLGJd4OhjaY4tyYQwszULzF%2FUeuyLwp8M%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fshop.icrc.org%2Faccess-to-education-strategy-2021-2026-pdf-en-2.html&data=04%7C01%7Ceva.zanardi%40ifrc.org%7C3e32abd78b374a9911a308d9c47cbe6c%7Ca2b53be5734e4e6cab0dd184f60fd917%7C0%7C0%7C637756862328159547%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=AW7M8%2BChgAnLGJd4OhjaY4tyYQwszULzF%2FUeuyLwp8M%3D&reserved=0
http://preprod.rcrcconference.org/wp-content/uploads/2017/08/CoD-2017-R6-Education-Adopted_ar.pdf

