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حلقة معل
هنج احلركة إزاء التعلي
حملة عامة
الس ياق
إن المتتع بتعلي ذي جودة (مبا يف ذكل التعلي اإلنساين القامئ عىل م
أمر رضوري لتلبية طموحات أهداف التمنية
تعُّل املهارات والقي) ٌ
املس تدامة .كام أنه يؤدي دورا ابلغ األمهية يف جعل األفراد واألرس واجملمتعات احمللية أكرث صالبة وقدرة عىل الصمود ،وابلتايل اإلسهام يف
صون كرامة اإلنسان ،وتعزيز التمنية الاقتصادية ،ودمع نس يج التالمح الاجامتعي وبناء السالم.
أساس من حقوق اإلنسان وخدم ٌة عام ٌة أساس ي ٌة غالبا ما تتأثر سلبيا ابلصدمات .فالزناعات املسلَّحة والكوارث وحركة
فالتعلي حقٌ
ٌ
الساكن وحاالت الطوارئ واألزمات األخرى مثل جاحئة كوفيد 19-اليت تفشت يف العامل مؤخرا ،لكها من األزمات اليت ت ُعطل اس مترار نظام
التعلي وت ُوهن جودته ،األمر اذلي ميكن أن يكون هل تداعيات خطرية عىل الرفاه الاجامتعي والبدين والنفيس وآفاق احلياة دلى األطفال
والش باب ،بل ودلى أجيال اكمةل يف بعض احلاالت .وغالبا ما تكون اس مترارية التعلي مطلبا لآلابء واألطفال يف أوضاع األزمات اإلنسانية.
وهناك ما يربو عىل  258مليون طفل خارج النظام املدرس ،1ميثلون تقريبا طفال من لك طفلني ممن يعيشون يف البدلان املترضرة من
مثل هذه األزمات .2وعىل سبيل املثال ،شهدت جاحئة كوفيد ،19-اليت تفشت مؤخرا ،انقطاع ما يقرب من  2مليار طفل ومراهق وشاب
عن النظام التعلميي ،ما يُظهر مدى هشاشة النظام التعلميي يف مواهجة الصدمات والتحدايت اخلارجية واملتباينة اليت تواهجها السلطات،
اليت أحياًن ما تكون حمدودة القدرات إزاء ضامن الوصول املس متر إىل التعلي بشلك آمن ومنصف ،ال س امي يف حاالت الطوارئ امل ُعقَّدة
حيث تتفامق األخطار واخملاطر املتعددة.
وعىل الرمغ من تلقي التعلي للمزيد من الاهامتم واحلصول عىل حصة متنامية من المتويل اإلنساين ،إال أنه ال يزال األضعف نصيبا من ادلمع
مضن مجيع اخلدمات العامة يف الس ياقات اإلنسانية ،ما يرتك جفوة حرجة ومتنامية ،ال س امي ألولئك اذلين يعانون من ضعف شديد .وقد
ُكوًنت احلركة منذ نشأهتا مع السلطات احلكومية ،فقدمت ادلمع للتعلي الرمسي وغري الرمسي عىل مدى سلسةل تعزيز القدرة
اخنرطت م ِّ
ُكوًنت احلركة تسمح بذا املس توى
ُكون من م ِّ
عىل الصمود (أي بدءا من الوقاية والتأهب حىت الاس تجابة والتعايف) .إذ إن والية لك م ِّ
الشامل من الاس تجابة .وتشمل األمثةل عىل ذكل ضامن اللجنة ادلولية للصليب األمحر (اللجنة ادلولية) للحصول عىل التعلي يف حاالت
الزناعات وأعامل العنف امل ُسل َّحة ،بيامن يعمل الاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب األمحر والهالل األمحر (الاحتاد ادلويل) وامجلعيات الوطنية
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عىل تعزيز فرص احلصول عىل التعلي املس متر بشلك آمن ومنصف يف حاالت الكوارث والطوارئ األخرى ،وتوفري التعلي اذلي يُ ِّعزز
العمل اإلنساين واملهارات والقي.
ونتيجة للجهد الفائق املُضطلع به يف هذا اجملال عىل مدى العقود املاضية ،اعمتد جملس املندوبني لعام  2017قرار "التعلي والاحتياجات
اإلنسانية ذات الصةل" ، 3وعىل هامش املؤمتر ادلويل الثالث والثالثني يف عام  ،2019جرى تنظي فعالية ملتابعة تنفيذ هذا القرار مصحوبة
بعدد من التعهدات بشأن التعلي ،مبا يف ذكل التعهد املشرتك بني الاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية ("معاجلة الاحتياجات اإلنسانية امل ُتعل ِّقة
ابلتعلي").4
ومنذ ذكل احلني ،أكَّد الاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية ،وش بكة التعلي العاملية اليت تضم امجلعيات الوطنية ،احلاجة إىل اعامتد هنج متاكمل،
تصور وحتديد النطاق التشغييل وخطوات الاختبار من
تعاوين ،جيد التنس يق يف جمال التعلي .وقد بدأ العمل يف عام  2021عىل وضع ال م
أجل هنج وطريقة للعمل معا يف ما يتعلَّق ابلتعلي يف لك من أوكرانيا وأرمينيا وأذربيجان.
كوًنت احلركة حتت والية لك مهنا ملعاجلة الاحتياجات ذات الصةل ابلتعلي ،ال س امي تل
وهيدف هذا الهنج إىل إضافة قمية إىل إسهامات ُم ِّ
الاحتياجات النامجة عن الصدمات املُركَّبة .ويامتىش هذا الهنج مع طموح حركتنا من حيث دمع أشد فئات األفراد ضعفا وهتميشا بغرض
ضامن مناهئم ورفاههم اجامتعيا وعاطفيا ونفس يا وبدنيا ومعرفيا ،ال س امي األطفال واملراهقون والش باب وأولئك اذلين غالبا ما يسقطون يف
دائرة اإلغفال أو اللفظ الاجامتعي بسبب نوعهم الاجامتعي أو فئهتم العمرية أو قدراهتم أو أصوهلم اإلثنية أو ألي جوانب أخرى من هويهتم
أو وضعهم الاجامتعي.
الهدف العام حللقة العمل والنتاجئ املتوقعة مهنا
كوًنت احلركة أداؤه يف ما يتعلَّق مبعاجلة
ينبغي أن تدمع حلقة العمل مواصةل السعي عىل بناء موقف متَّفق عليه بشأن ادلور اذلي ميكن مل ُ ِّ
التعلي عرب العالقة الثالثية (اإلنسانية  -اإلمنائية  -بناء السالم) من خالل اتباع هنج تعاوين ُم َّنسق .وينبغي ابلتايل أن ت ُسهم يف وضع
إرشادات من أجل حتقيق القمية املضافة املنشودة.
كوًنت احلركة ،فسوف تُسهم حلقة العمل يف حتديد نقاط القوة املُمكِّةل دلى
وعالوة عىل عرض أمثةل جيدة عىل التعاون والتنس يق بني ُم ِّ
كوًنت احلركة من أجل ضامن حصول الساكن املترضرين من األزمات عىل تعلي ذي جودة ،وتوفري التعلي اإلنساين القامئ
ُكون من ُم ِّ
لك م ِّ
عىل الكفاءة ،وتعزيز قدرة امجلعيات الوطنية عىل مواصةل ترس يخ ماكنة معلها يف قطاع التعلي وتلبية الاحتياجات امل ُتعل ِّقة ابلتعلي ،مبا يف
ذكل الاس تفادة من دورها املساعد للسلطات العامة يف جمال العمل اإلنساين.
وأخريا ،تسعى حلقة العمل إىل توفري منرب ملناقشة قرار حممتل بشأن التعلي من أجل عرضه عىل ادلول يف ادلورة الرابعة والثالثني القادمة
ُكوًنت احلركة للمشاركة يف تطوير خطة معل من
للمؤمتر ادلويل يف عام  .2023إذ إنه من شأن مثل هذه النتيجة أن تتيح فرصة مجليع م ِّ
أجل املشاركة يف األعامل التحضريية للمؤمتر.
األس ئةل الرئيس ية اليت سيُنظر فهيا أثناء جلسة حلقة العمل
كوًنت احلركة أن تتعاون وت ُ ِّنسق بشلك أفضل ،بعضها مع
 -1كيف يبدو هنج احلركة إزاء التعلي ،ومما َّ
يتكون هذا الهنج؟ كيف ميكن مل ُ ِّ
بعض ،ومع اجلهات الفاعةل اخلارجية يف جمال التعلي ،وبطريقة ُيمكِّل فهيا بعضها بعضا؟
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كوًنت احلركة اخملتلفة ،ومن التعاون والتنس يق فامي
 -2ما يه ادلروس اليت اس تخلصناها من العمل ذي الصةل ابلتعلي اذلي تضطلع به ُم ِّ
بيهنا يف هذا اجملال؟ وما يه التح ِّدايت اليت نواهجها يف هذا الصدد؟ ما يه الفرص املتاحة والتوصيات املُقدِّمة من أجل توس يع نطاق
اجلهود املشرتكة يف املس تقبل؟
 -3ما يه القمية اليت تنفرد با احلركة يف قطاع التعلي ،ال س امي يف ما يتعل َّق ابحلصول عىل التعلي وتوفري التعلي ،من منظور دور امجلعيات
الوطنية ككياًنت مساعدة يف جمال العمل اإلنساين؟
كوًنت احلركة وطلباهتا يف جمال التعلي اليت جيب اسرتعاء اهامتم ادلول إلهيا خالل املؤمتر ادلويل الرابع
 -4ما يه األولوايت الرئيس ية مل ُ ِّ
والثالثني يف العام القادم؟ كيف ينبغي عرض هذا املوضوع يف هذه املناس بة؟
 -5ما اذلي ينبغي القيام به يف إطار الاس تعداد للمؤمتر ادلويل الرابع والثالثني؟
الواثئق ادلامعة:
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