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املقدمة 
تعــرض هــذه االســرتاتيجية إىل جانــب اإلطــار الخــاص بالحصــول عــىل التعليــم1 األشــمل تعريــف اللجنــة 
ــا إزاء هــذه  ــا والتزاماته ــّدد طموحاته ــه، وتُح ــة مقاربت ــم وطريق ــوم الحصــول عــىل التعلي ــة ملفه الدولي
ــي إىل  ــة الرام ــة الدولي ــل اللجن ــم عم ــو دع ــرتاتيجية ه ــن االس ــرض م ــية. والغ ــة األساس ــة العام الخدم
ــاالت  ــلحة وح ــات املس ــن النزاع ــن م ــني املترضري ــال والبالغ ــول األطف ــات حص ــني إمكاني ــامن تحس ض

ــم.  ــف األخــرى عــىل التعلي العن

ــة  ــارات رضوري ــاب مه ــال باكتس ــمح لألطف ــم يس ــار تعلّ ــو مس ــم ه ــة أن التعلي ــة الدولي ــرى اللجن وت
ــم  ــي. والتعلي ــة لتطورهــم املهن ــارات رضوري ــدرايس واالجتامعــي، وللبالغــني باكتســاب مه لتطورهــم ال
»يســمح للنــاس بتنميــة قدرتهــم عــىل الصمــود وعــىل حاميــة أنفســهم وعــىل تقديــر القيــم اإلنســانية، 

ــم«.2  ــة حياته ــم طيل ــيات تالزمه ــا أساس وجميعه

ولتوقــف التعليــم الــذي تســببه النزاعــات املســلحة وحــاالت العنــف األخــرى آثــار واســعة النطــاق تحــّد 
ــنّي  ــه. وتب ــن املجتمــع وتنميت ــة املطــاف أم ــدد يف نهاي ــم املســتقبلية، وتُه ــال وخياراته ــرص األطف ــن ف م
ــف  ــات املســلحة ســيؤدي إىل توق ــم خــالل النزاع ــري التعلي ــدم توف ــة أن ع ــن األدل ــة م ــة متنامي مجموع
الخدمــات التعليميــة وانخفــاض جــودة هــذه الخدمــات عــىل املــدى الطويــل، وهــو مــا يــؤول بــدوره إىل 
خفــض كبــري يف الطلــب عــىل التعليــم يف حــال كانــت األرس تكافــح لتلبيــة احتياجاتهــا األساســية. ويســهم 
ــد  ــي تعتم ــية، الت ــة األساس ــات العام ــآكل الخدم ــة وت ــؤرشات التنمي ــردي أداء م ــت يف ت ــع الوق ــك م ذل

جميعهــا عــىل قــوة عاملــة متعلمــة. 

وكان العمــل اإلنســاين املرتبــط بالتعليــم يف النزاعــات املســلحة عــرب التاريــخ محــدوداً ألنــه مل يكــن يُعتــرب 
نشــاطاً منقــذاً لــألرواح. وكانــت الجهــات الفاعلــة اإلنســانية تعتــربه أيضــاً نشــاطاً طويــل األمــد ال ميكنهــا 
تنفيــذه، بينــام تعتــرب الجهــات الفاعلــة اإلمنائيــة أنــه كثــري االرتبــاط باألزمــات لــي تتدخــل ملعالجتــه. لكــن 
هــذه املواقــف تغــرّيت كثــرياً يف الســنوات األخــرية.3 وبــدأ قطــاع العمــل اإلنســاين يُــدِرج دعــم التعليــم 
أكــر فأكــر ضمــن أولويــات مســاعدة املجتمعــات املتــرضرة، ال ســيام بدفــع مــن هــذه املجتمعــات نفســها. 
ــاالت  ــم يف ح ــاع التعلي ــر قط ــانية إىل تطوي ــة إنس ــم كحاج ــرتاف بالتعلي ــوة إىل االع ــود الدع وأّدت جه

الطــوارئ. 

ــم. وكان  ــة املرتبطــة بالتعلي ــن األنشــطة املختلف ــري م ــود األخــرية الكث ــة يف العق ــة الدولي ــذت اللجن ونّف
هــدف اللجنــة الدوليــة األول مواجهــة توقــف التعليــم يف النزاعــات املســلحة وحــاالت العنــف األخــرى 
ــىل  ــادرة ع ــة وق ــون جامع ــم تك ــم تعلي ــن إىل نظ ــول آم ــني وص ــرب تأم ــة، ع ــتباقية ووقائي ــة اس مواجه
الصمــود وتوفــر تعليــامً ذا جــودة لألطفــال والطــالب البالغــني واألســاتذة والهيئــات اإلداريــة والعائــالت. 
وقــد أعــّدت اللجنــة الدوليــة أول اســرتاتيجية رســمية تتعلــق بالحصــول عــىل التعليــم للفــرتة 2020-2018 
ــون  ــث يك ــم حي ــىل التعلي ــات الحصــول ع ــز إمكاني ــج لتعزي ــم ومدم ــز ومعّم ــج مركّ ــاع نه ــن اتب لتضم
ــدروس الرئيســية  ــرد يف مــا يــي ال قــد توقــف بفعــل النزاعــات املســلحة وحــاالت العنــف األخــرى. وت

ــد العاملــي.  املســتخلصة عــىل صعيــدي العمليــات والُنظــم وعــىل الصعي

عــىل صعيــد العمليــات، نّفــذت أكــر مــن 30 بعثــة ميدانيــة أنشــطة صغــرية النطــاق بشــأن الحصــول عــىل 
التعليــم. ونجحــت عــرش بعثــات يف إدراج الحصــول عــىل التعليــم ضمــن اســتجاباتها املتعلقــة بالحاميــة 
واملســاعدة ودمجتــه يف مراحــل مختلفــة مــن دورة برنامجهــا. وصــاغ مستشــارون مختصــون يف الحصــول 
ــال  ــد يف مج ــة األم ــاق وطويل ــعة النط ــة واس ــة/ معمم ــالت مدمج ــات تدخ ــت بعث ــم يف س ــىل التعلي ع
التعليــم. لكــن ينبغــي أن يصبــح تقييــم االحتياجــات متعــدد االختصاصــات عــىل نحــو كامــل وأن يشــمل 

1       اللجنة الدولية، Framework for Access to Education، جنيف، 2017:
https://www.icrc.org/en/document/framework-access-education. 

اطلع عىل جميع املواقع االلكرتونية يف حزيران/ يونيو 2021. 

2     املرجع نفسه.
3       ميكن أن يكون التعليم منقذاً للحياة بفضل حامية األطفال من التجنيد يف املجموعات املسلحة والعنف واالستغالل )مثل عمل 

األطفال( وأن يوفّر معلومات منقذة للحياة )بشأن كيفية حامية الفرد من أخطار األلغام واملخاطر الصحية(. ويؤمن التعليم أيضاً 

آفاقاً طويلة األمد لألطفال والشباب الذين هم بأمس الحاجة إليها.   

https://www.icrc.org/en/document/framework-access-education
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دامئــاً أصــوات األطفــال. وينبغــي إيــالء اهتــامم مســتمر ملــا يــي: إيصــال رســائل متعلقــة بالتعليــم عــرب 
الحــوار مــع الجامعــات املســلحة املرتبــط بالحاميــة، واالعــرتاف بالــدور الرائــد لــوزارات التعليــم وتوثيــق 
التعــاون معهــا، ووضــع آليــات إضافيــة لتحســني رفــاه األطفــال، مبــا يضمــن أن تكــون تلبيــة احتياجاتهــم 

شــاملة.

وعــىل مســتوى الُنظــم، أدرجــت الدوائــر والوحــدات الفنيــة يف اللجنــة الدوليــة الحصــول عــىل التعليــم 
ــز، وتــربز الحاجــة أيضــاً إىل  ــة إىل تعزي ــاج هــذه العملي ــم. وتحت يف أطــر برامجهــا ونُظــم الرصــد والتقيي
تحســني توثيــق التجــارب امليدانيــة يف مجــال الحصــول عــىل التعليــم والــدروس املســتخلصة، ونرشهــا. 

وعــىل املســتوى العاملــي، يتــوىل شــخص واحــد، يتلقــى أحيانــاً الدعــم مــن موظفــني متعاقديــن ومؤقتــني، 
ــي. ويقــوم النهــج الخــاص بالحصــول عــىل  ــم ومّدهــا بالدعــم الفن ــز أنشــطة الحصــول عــىل التعلي تعزي
التعليــم عــىل تعــاون داخــي نشــط يســتفيد مــن العمــل يف مجــال التعليــم داخــل املجتمعــات يف حــاالت 
الطــوارئ، ويُســهم فيــه. ومثــة حاجــة بالتــايل إىل تعميــم العمليــة الداخليــة وترجمــة الــرشاكات الخارجيــة 
ــألة  ــة إزاء مس ــاص بالحرك ــج خ ــاع نه ــات اتب ــن األولوي ــدان. وم ــوس يف املي ــل ملم ــت إىل عم ــي بُني الت
التعليــم: أي العمــل داخــل الحركــة الدوليــة للصليــب األحمــر والهــالل األحمــر )الحركــة( بالتعــاون مــع 

االتحــاد الــدويل والجمعيــات الوطنيــة للصليــب األحمــر والهــالل األحمــر )الجمعيــات الوطنيــة(. 

ــطة  ــوارئ بأنش ــاالت الط ــم يف ح ــال التعلي ــني يف مج ــن العامل ــة م ــبكة العاملي ــة والش ــت الحرك ورّحب
ــة يف مــا يخــص الوصــول إىل املجتمعــات  ــة الدولي ــا بالقيمــة التــي تضفيهــا اللجن ــة، وأقرت ــة الدولي اللجن
ــتفيد  ــاين. وتس ــدويل اإلنس ــون ال ــرتام القان ــوة إىل اح ــالت الدع ــم حم ــا ودع ــول إليه ــذر الوص ــي يتع الت
اللجنــة الدوليــة بدورهــا مــن الخــربة الواســعة للعاملــني ورشكاء الحركــة يف  هــذا املجــال ومــن تجاربهــم 
داخــل املجتمعــات. وتســعى اللجنــة الدوليــة مــن خــالل عملهــا الوثيــق معهــم واســتنادها إىل معارفهــم 
ــة للطــوارئ واالحتياجــات  ــم إىل ســّد بعــض الفجــوات يف االســتجابات الحالي ــم ومكامــن قوته ومهاراته

ــة األمــد.  ــم التــي تولدهــا النزاعــات طويل ــة يف مجــال التعلي الهائل

ــوارئ  ــاالت الط ــم يف ح ــي للتعلي ــدور الرئي ــنوات بال ــس س ــدة لخم ــة املمت ــرتاتيجية الحالي ــر االس وتُق
ــة،  ــة آمن ــة بيئ ــم وتهيئ ــم وقيمه ــة قدراته ــل تنمي ــني بفض ــال والبالغ ــة لألطف ــري الحامي ــل يف توف املتمث
خاصــة حيــث يــدور نــزاع مســلح أو حالــة عنــف أخــرى. وترمــي االســرتاتيجية إىل دمــج املعايــري الدنيــا 
ــي  ــة الت ــا األداة العاملي ــم يف حــاالت الطــوارئ4 بوصفه ــوكاالت التعلي ــن الشــبكة املشــرتكة ل الصــادرة ع
تُحــدد املســتوى األدىن لجــودة التعليــم والحصــول عليــه يف حــاالت الطــوارئ حتــى الوصــول إىل التعــايف. 
وتتضمــن االســرتاتيجية التزامــاً مبواصلــة التعــاون الوثيــق مــع املنصــات العامليــة مثــل مجموعــة التعليــم 
العامليــة والتعليــم ال ميكــن أن ينتظــر، إىل جانــب دعــم أهــداف أوســع نطاقــاً مثــل الهــدف 4 مــن أهــداف 

التنميــة املســتدامة لألمــم املتحــدة. 

وبوصــف أكــر تحديــداً، توفــر االســرتاتيجية رؤيــة طويلــة األمــد لنهــج اللجنــة الدوليــة متعــدد 
االختصاصــات يف مجــال الحصــول عــىل التعليــم عــىل مســتويات االســرتاتيجات والسياســات والعمليــات. 
وتســتند االســرتاتجية إىل التجــارب والــدروس املســتخلصة مــن االســرتاتيجية األوىل ومــن األنشــطة الحاليــة 
ــدات  ــن وح ــدة م ــون كل وح ــرتاتيجية، تك ــذه االس ــل ه ــات. ويف ظ ــات والسياس ــتويي العملي ــىل مس ع
اللجنــة الدوليــة يف مجــاالت مثــل الحاميــة واملســاعدة والوقايــة، مســؤولة عــن دمــج نهــج الحصــول عــىل 
التعليــم يف أنشــطتها وخدماتهــا بدعــم مــن رشكائهــا. وتسرتشــد الوحــدات يف أنشــطتها بالقانــون الــدويل 

اإلنســاين الــذي ينــص رصاحــة عــىل حاميــة اســتمرار التعليــم يف النزاعــات املســلحة.5 

4      الشــبكة املشــرتكة لــوكاالت التعليــم يف حاالت الطوارئ، الحد األدىن ملعايــري التعليم: الجهوزية، االســتجابة، التعايف، 2010: 

  https://inee.org/system/files/resources/INEE_Minimum_Standards_Handbook_2010%28HSP%29_AR.pdf.

تهــدف هــذه املعايري إىل: تحســني جودة الجهوزية التعليمية، واالســتجابة والتعايف، وزيادة إمكانيــات حصول جميع املتعلمني، 

بغض النظر عن عمرهم أو جنســهم أو قدراتهم، عىل فرص آمنة للتعليم؛ وضامن املســاءلة والتنســيق القوي يف تقديم التعليم 

يف حــاالت الطوارئ وصوالً إىل التعايف.    

5      لالطالع عىل حامية التعليم يف القانون الدويل اإلنساين، انظر اللجنة الدولية للصليب األحمر، القانون الدويل اإلنساين وتحديات 

النزاعات املسلحة املعارصة، جنيف، 2019، ص.44:

https://shop.icrc.org/international-humanitarian-law-and-the-challenges-of-contemporary-armed-conflicts-
recommitting-to-protection-in-armed-conflict-on-the-70th-anniversary-of-the-geneva-conventions-pdf-ar. 

https://inee.org/system/files/resources/INEE_Minimum_Standards_Handbook_2010%28HSP%29_AR.pdf
https://shop.icrc.org/international-humanitarian-law-and-the-challenges-of-contemporary-armed-conflicts-recommitting-to-protection-in-armed-conflict-on-the-70th-anniversary-of-the-geneva-conventions-pdf-ar
https://shop.icrc.org/international-humanitarian-law-and-the-challenges-of-contemporary-armed-conflicts-recommitting-to-protection-in-armed-conflict-on-the-70th-anniversary-of-the-geneva-conventions-pdf-ar
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وتتضمــن هــذه االســرتاتيجية ثالثــة أهــداف تركــز أوالً عــىل تغيــري ســلوك الــدول والجهــات املتحاربــة، 
ــات  ــل التزام ــىل تحصي ــاً ع ــم وثالث ــىل التعلي ــول ع ــل الحص ــة ألج ــتجابة ميداني ــذ اس ــىل تنفي ــاً ع وثاني
سياســية يف املنتديــات اإلقليميــة والعامليــة لتعزيــز الحصــول عــىل التعليــم. وتوفــر أربعــة »عوامــل متكــني« 
ــة رشاكات  ــة، وإقام ــات الحرك ــع مكون ــرشاكات م ــة ال ــاون وإقام ــق هــذه األهــداف: التع ــم لتحقي الدع
خارجيــة، والتعميــم والدمــج عــىل املســتوى الداخــي، وتوفــري املــوارد الســرتاتيجية الحصــول عــىل التعليــم 

وأنشــطته.

ــا  ــة تحقيقه ــني األهــداف الرئيســية وكيفي ــارش ب ــط مب وصيغــت االســرتاتيجية بشــكل يكفــل وجــود راب
ــل  ــج وخطــة عم ــم نه ــداد وتقيي ــه املســتخدم يف إع ــد ب ــالً يسرتش ــون دلي ــا أن تك ــراد منه ــها. ويُ وقياس
مرتبطــة بــه لتنفيــذ برامــج تعزيــز الحصــول عــىل التعليــم. ويقــدم إطــار املفاهيــم الشــامل )انظــر الرســم 
1 املبــني أدنــاه( صــورة متثــل كيفيــة تــالؤم هــذه املكونــات يف مــا بينهــا، وتربــط األنشــطة باألهــداف. 
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الهدف العام 1: 
الجهات املعنية الوطنية الرئيسية السياسية والعسكرية والجامعات املسلحة من غري الدول تُبدي فهامً 

متزايداً ألثر النزاعات املسلحة وحاالت العنف األخرى عى التعليم وتُعزز استجاباتها الحتياجات 
األطفال والبالغني يف مجال التعليم 

إن التوقــف املتواصــل للتعليــم نتيجــة مــن النتائــج املبــارشة للنزاعــات املســلحة وحــاالت العنــف األخــرى 
ــو  ــم ه ــة أن التعلي ــت األدل ــد بيّن ــية. وق ــة أساس ــة عام ــتمرارية خدم ــري اس ــّد كب ــّوض إىل ح ــو يق وه
ــان  ــن يؤدي ــدام األم ــوف وانع ــواء ألن الخ ــة، س ــات الخارجي ــر بالصدم ــي تتأث ــة األوىل الت ــة العام الخدم
إىل تــرب التالميــذ مــن املــدارس أو إىل إغــالق املــدارس ،أو ألن القــوات املســلحة أو النازحــني املدنيــني 
يســتخدمون املــدارس. وتشــكل الهجــامت عــىل املــدارس أيضــاً خطــراً مبــارشاً عــىل التعليــم. وغالبــاً مــا 
ــة.  ــم بفعالي ــة اســتمرارية التعلي ــع هــذه الحــاالت قــدرة محــدودة عــىل حامي تُظهــر الســلطات يف جمي
ــن  ــر م ــاب أك ــت إىل غي ــارس 2020 وآل ــي تفشــت يف آذار/ م ــد-19 الت ــال جائحــة كوفي ــر مث ــد أظه وق
مليــاري طفــل عــن املــدارس، هشاشــة التعليــم أمــام الصدمــات الخارجيــة واملتغــرية وتفاقــم آثارهــا عــىل 
الفتيــات واملجموعــات املهمشــة. وفاقمــت الجائحــة بشــكل واضــح عــدداً كبــرياً مــن التهديــدات واملخاطــر 
مثــل تجنيــد الجامعــات املســلحة لألطفــال وتــرب األطفــال املقيمــني يف مناطــق متــرضرة مــن النزاعــات 
املســلحة وحــاالت العنــف األخــرى مــن املــدارس. ويشــكل دعــم مســؤولية الــدول يف ضــامن اســتمرار 

التعليــم يف جميــع الظــروف مجــاالً رئيســياً مــن التــزام اللجنــة الدوليــة. 

وســتكون الجهــات الفاعلــة السياســية والعســكرية، مبــا فيهــا الجامعــات املســلحة مــن غــري الــدول، بحلــول 
عــام 2026، قــد اكتســبت فهــامً متزايــداً ألثــر النزاعــات املســلحة وحــاالت العنــف األخــرى عــىل الحصــول 
عــىل التعليــم. وســيكون ســلوك الســلطات وحامــي الســالح قــد تغــرّي بنــاًء عــىل ذلــك. وســتتواصل اللجنــة 
الدوليــة مــن أجــل تحقيــق ذلــك بشــكل منتظــم مــع الجامعــات املســلحة مــن غــري الــدول ومــع ســلطاتها 
الوطنيــة الرئيســية املعنيــة باألمــن والتعليــم إلدراج ضامنــات كفيلــة بحامية اســتمرار التعليم أو اســتئنافه. 

املؤرشات     
1.1   اســتناداً إىل عمــل اللجنــة الدوليــة، تزيــد الســلطات السياســية والقــوات األمنيــة والجامعات املســلحة 
مــن غــري الــدول عــدد التعليــامت التــي تصدرهــا وتُدرجهــا يف الجــداول املرســلة إىل اإلدارات املركزية 
ــذ  ــال والتالمي ــدارس واألطف ــن امل ــامن أم ــة ض ــف كيفي ــي تص ــلحة والت ــوات املس ــة والق واملحلي

اآلخريــن واملعلمــني واملوظفــني اآلخريــن خــالل النزاعــات املســلحة وحــاالت العنــف األخــرى.
2.1   اســتناداً إىل عمــل اللجنــة الدوليــة، تضــع الســلطات السياســية آليــات تكفــل اســتمرار التعليــم خــالل 

األزمــات، مبــا يف ذلــك خطــط طــوارئ. 
3.1   تغــرّي القــوات املســلحة التابعــة للــدول والجامعــات املســلحة مــن غــري الــدول ســلوكها و/أو سياســاتها 
ــم  ــىل التعلي ــتمر ع ــن واملس ــول اآلم ــرتام الحص ــة واح ــل حامي ــن أج ــا م ــا أو قوانينه وبروتوكوالته

وتقدميــه.6
ــاالت ذات  ــع املج ــة بجمي ــات املتعلق ــادر البيان ــن مص ــا م ــة وغريه ــة الدولي ــات اللجن ــون بيان 4.1   تك
ــي تنجــم عــن توقــف الحصــول  ــد االحتياجــات اإلنســانية األساســية الت ــنت تحدي ــد حّس ــة، ق الصل
عــىل التعليــم وغــريه مــن الخدمــات العامــة بفعــل النزاعــات املســلحة وحــاالت العنــف األخــرى، 

ــة.  ــانية الالزم ــتجابات اإلنس واالس
ــة  ــع الصكــوك القانوني ــاكات جمي ــم انته ــاً يف تجري ــدول تقدم ــات مــن غــري ال ــدول والجه ــرز ال 5.1   تُح

ــا.      ــال له ــم أو عــدم االمتث ــم التعلي ــدد تقدي ــي ته ــة، الت والتنظيمي

6       التحالف العاملي لحامية التعليم من الهجامت، إعالن املدارس اآلمنة، 2015؛  التحالف العاملي لحامية التعليم من الهجامت، 
األدلة اإلرشادية من أجل حامية املدارس والجامعات من االستعامل العسكري أثناء النزاعات املسلحة، 2014 

https://www.icrc.org/en/document/safe-schools-declaration-and-guidelines-protecting-schools-and-universities-
military-use

https://www.icrc.org/en/document/safe-schools-declaration-and-guidelines-protecting-schools-and-universities-military-use
https://www.icrc.org/en/document/safe-schools-declaration-and-guidelines-protecting-schools-and-universities-military-use
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لتحقيق الهدف العام 1، تقوم اللجنة الدولية مبا ييل: 
•���إجراء تقييم منهجي للمخاطر عىل خدمات التعليم القامئة واألشخاص املعنيني بها وجمع بيانات 

مصنفة حسب الجنس والعمر واإلعاقات عن قضايا الحصول عىل التعليم باستخدام أدوات مختلفة 
منها التفاعل مع املجتمعات والنقاشات التي تركز عىل األطفال، فضالً عن البيانات املوجودة لدى 

منظامت أخرى. 
•���توثيق انتهاكات القانون الدويل اإلنساين والشواغل املرتبطة بالحامية التي يثريها وجود الجهات 

املسلحة وسلوكها، وأثر توقف التعليم واستخدام املعلومات يف الحوار مع السلطات وحامي السالح 
وغريهم بشأن سري العمليات العدائية. 

•���تقييم أثر العنف الذي ال يصل حد النزاع املسلح عىل التعليم وتنفيذ استجابات خاصة بالسياق تتوافق 
مع نهج اللجنة الدولية اإلنساين والرشاكات مع مكونات أخرى داخل الحركة. 

•���التواصل مع الدول وحامي السالح والجامعات املسلحة من غري الدول، مبا يف ذلك، عند االقتضاء، من 
خالل حوار ميداين لضامن اعرتاف هذه الجهات الرسمي باملدارس وغريها من املؤسسات التعليمية 

كأماكن محمية وتطبيق هذه الحامية عىل مستوى السياسات والعمليات من أجل دعم تنفيذ »األدلة 
اإلرشادية من أجل حامية املدارس والجامعات من االستعامل العسكري أثناء النزاعات املسلحة«.7 

•���إجراء تحليل ألثر النزاعات املسلحة وحاالت العنف األخرى عىل التعليم وإدراج هذا التحليل يف 
النقاشات واألطر املتعلقة بالسياسات والعمليات مع الدول والسلطات من غري الدول. 

•���املشاركة يف املنتديات الوطنية املتعلقة بالسياسات التي تعزز أيضاً االعتبارات ذات الصلة بالسياسات 
يف الهيئات الدولية و/أو اإلقليمية من أجل الرتويج لزيادة حامية التعليم.         

7     املرجع نفسه. 
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الهدف العام 2: 
األطفال والبالغون املترضرون من النزاعات املسلحة وحاالت العنف األخرى يحصلون عى التعليم 

بوترية متزايدة ومتواصلة بفضل نهج متعدد االختصاصات يف العمليات

يشــكل عــدم اســتمرارية التعليــم ســمة منهجيــة مــن ســامت النزاعــات املســلحة وحــاالت العنــف األخرى. 
وملواجهــة هــذا الوضــع، وضعــت اللجنــة الدوليــة منــذ عــام 2018 برامــج إنســانية متعــددة االختصاصــات 
ــوم  ــه واســتمراريته. ويق ــة أساســية وضــامن الحصــول علي ــة عام ــه خدم ــم بوصف ــة التعلي ــا حامي هدفه
ــل  ــادة التأهي ــا إع ــا فيه ــة، مب ــات الصحي ــل الخدم ــانية )مث ــات إنس ــم خدم ــىل تقدي ــج أوالً ع ــذا النه ه
البــدين واإلســعافات األوليــة ومامرســات النظافــة والصحــة النفســية؛ وامليــاه؛ والــرف الصحــي؛ وإدارة 
ــدايئ  ــم االبت ــز الحصــول عــىل التعلي ــن أجــل تعزي ــن املخاطــر( م ــة؛ والحــّد م ــى التحتي االحتجــاز؛ والبن
والثانــوي املتوقــف بســبب النزاعــات املســلحة وحــاالت العنــف األخــرى، واســتئنافه. وتُســتكمل هــذه 
املبــادرات بتدريــب مهنــي يوفــره مــزودو خدمــات خارجيــون وتعليــم مــّرع وتعليــم بديــل8 للبالغــني 
تقدمــه منظــامت رشيكــة وجهــات أخــرى، كوســيلة الســتئناف تشــغيل الخدمــات العامــة وتعزيــز ســبل 

كســب العيــش. 

وبُنيــت هــذه األنشــطة عــىل أســس مســتمدة مــن قواعــد القانــون الــدويل اإلنســاين ومــن تحليــل اللجنــة 
الدوليــة املعمــق للحاميــة، مبــا يف ذلــك عمليــات تقييــم توقــف التعليــم، ومراعــاة األولويــات التــي تعــرب 

عنهــا املجتمعــات املتــرضرة والتشــاور مــع الجهــات املعنيــة بالتعليــم يف البلــد. 

ــىل  ــول ع ــة بالحص ــج مرتبط ــها برام ــذت بنفس ــد نّف ــام 2026، ق ــول ع ــة، بحل ــة الدولي ــتكون اللجن وس
ــن مــن  ــح األشــخاص املترضري ــذ هــذه الربامــج لصال ــع منظــامت أخــرى لتنفي ــت م ــم و/أو تعاون التعلي
النزاعــات املســلحة وحــاالت العنــف األخــرى. وســتكون هــذه الربامــج جــزءاً مــن اســتجابة اللجنــة الدولية 
الشــاملة لالحتياجــات اإلنســانية املُحــددة، اســتناداً إىل التكافــؤ يف الحصــول عــىل التعليــم لجميــع األطفــال 
والبالغــني، واألهميــة املركزيــة لحاميــة األطفــال يف اســتجابات الحصــول عــىل التعليــم، ودعــم املــدارس 
والعائــالت. وســيوىل اهتــامم خــاص لألشــخاص، وأغلبهــم مــن األطفــال لكــن دون الحــر، واملجموعــات 
األكــر عرضــة لتعــذر حصولهــم عــىل التعليــم بشــكل آمــن. ويشــمل ذلــك النســاء والفتيــات، واألشــخاص 
ــون(،  ــم الالجئ ــن فيه ــن )مب ــم، والنازحــني أو املهاجري ــن حريته ــني م ــة، واألشــخاص املحروم ذوي اإلعاق
ــي  ــة أو األرس الت ــة أبوي ــال دون رعاي ــم األطف ــن فيه ــم )مب ــن عائالته ــرداً م ــدوا ف ــن فق ــال الذي واألطف
يعيلهــا أطفــال( واألطفــال املرتبطــني بقــوات أو جامعــات مســلحة، واألطفــال غــري املصحوبــني بذويهــم 
أو املنفصلــني عنهــم. وســتكون اللجنــة الدوليــة قــد يــّرت اســتفادة املجتمعــات واألشــخاص املترضريــن 
مــن برامــج تدريــب مهنــي يوفرهــا مــزودو خدمــات خارجيــون.9 وســتكون اللجنــة الدوليــة قــد قامــت 
لتحقيــق ذلــك بتوســيع أنشــطتها متعــددة االختصاصــات وتعاونهــا مــع الجهــات الفاعلــة األخــرى املعنيــة 
ــزاع املســلح أو  ــا الن ــي يكــون فيه ــم يف الحــاالت الت ــن التعلي ــة االحتياجــات م ــن أجــل تلبي ــم م بالتعلي

حــاالت العنــف األخــرى قــد أوقفــت الحصــول عــىل التعليــم.  

املؤرشات     
1.2   مــدى اســتعادة املتعلمــني مــن األطفــال والبالغــني إلمكانيــة الحصــول عــىل التعليــم أو مــدى قدرتهــم 

عــىل الحصــول عــىل تعليــم آمــن نتيجــة تدخــل اللجنــة الدوليــة و/أو دعمهــا. 
2.2   تقــوم برامــج اللجنــة الدوليــة بشــكل متســق عــىل نهــج وتحليــل متعــددي االختصاصــات؛ وتكــون 

االســتجابة امليدانيــة شــاملة ومســتندة إىل نُهــج وأُطــر مؤسســية. 
3.2   ميكــن عــرض نتائــج تحســني التّعلــم التــي تكــون قــد تحققــت بفضــل تدريــب املعلمــني وتحســني 
اإلرشاف والتوجيــه ومــواد التعليــم عــىل جميــع األطفــال والتالميذ،اسرتشــاداً باملعايــري الدنيــا الصادرة 

عــن الشــبكة املشــرتكة لــوكاالت التعليــم يف حــاالت الطــوارئ. 

.https://inee.org/collections/accelerated-education 8     انظر

9      تسّهل اللجنة الدولية الحصول عىل فرص تدريب مهني يقدمه مزودون خارجيون لتكفل أن تكون هذه الربامج معتمدة ومعرتف 

بها. 
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4.2   يكــون تقديــم الخدمــات العامــة والخدمــات اإلنســانية ذات الصلــة قــد تحّســن بفضــل درجــة أعــىل 
مــن املهــارات والتدريــب املهنيــني. 

5.2   تكــون قــدرة املجتمعــات واألشــخاص عــىل تلبيــة احتياجاتهــم اإلنســانية، مثــل تكويــن ســبل لكســب 
العيــش وخدمــات وتأمــني اســتدامتها، قــد تحّســنت بفضــل الحصــول عــىل تدريــب مهنــي ذي جــودة. 
6.2   تكــون املعلومــات واألمثلــة عــن مــدى قيــام املجتمعــات مببــادرات لضــامن اســتمرارية التعليــم يف 

املــدارس واملؤسســات األخــرى قــد ُجمعــت. 

لتحقيق الهدف العام 2، تقوم اللجنة الدولية مبا ييل: 
•���إعداد اسرتاتيجيات وخطط عمل سنوية أو متعددة السنوات خاصة بالحصول عىل التعليم تكون 

مناسبة للسياق ومتسقة مع اسرتاتيجيات البعثات الخاصة بالعمليات. 
•���استخدام أدوات رصد وتقييم عرب مراجعة قواعد األدلة القامئة وإعداد جميع دوائر اللجنة الدولية 

وفرقها املعنية لتقارير عن أنشطة اللجنة الدولية املتعلقة بالحصول عىل التعليم.  
•���إنشاء قاعدة أدلة تتصمن معلومات من املجتمعات املترضرة وتجّمع الدروس املستخلصة واملامرسات 

الجيدة من مجموعة من االستجابات املختلفة املرتبطة بالحصول عىل التعليم ودالئل املامرسات 
الجيدة يف مجال التعليم يف حاالت الطوارئ10 للمساعدة يف تنوير األنشطة واملساهمة يف الربامج 

املستقبلية. 
•���استخدام مناذج للتفاعل مع املجتمعات املحلية تكون مواتية لألطفال وزيادة صياغة تدابري للحامية 

الذاتية وغريها من التدابري بالتعاون مع املجتمعات للحد من تعرضها للمخاطر يف املدارس ويف الطريق 
إليها. 

•���تأمني تدريب مهني يوفره مزودو خدمات خارجيون من أجل تعزيز الخدمات العامة واإلنسانية 
األساسية، مع الرتكيز خاصة عىل األطفال املترضرين من النزاعات املسلحة وحاالت العنف األخرى، 
مبن فيهم دون الحر املحتجزون األحداث، واألطفال غري املصحوبني بذويهم أو املنفصلون عنهم، 

واألطفال املرتبطون بالقوات واملجموعات املسلحة، واألطفال الذي فقدوا فرداً من عائالتهم، 
واألطفال ضحايا العنف الجني، واألطفال ذوو اإلعاقة، واألرس التي يعيلها أطفال، والسكان اآلخرون 

الذين تشكل حاميتهم هاجساً بالنسبة للبعثة. 
•���وضع آليات تواصل وتفاعل مع املجتمعات املحلية تكون سهلة املنال ويسرية االستخدام وشاملة 

وقوية وآمنة لضامن فهم واضح لالحتياجات والنتائج املتعلقة بالتعليم.

       

 :good practice guides ،10     الشبكة املشرتكة لوكاالت التعليم يف حاالت الطوارئ
https://inee.org/collections/inee-good-practice-guides.

https://inee.org/collections/inee-good-practice-guides
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الهدف العام 3: 
يكــون تقاســم خربة اللجنة الدوليــة للصليب األحمــر )اللجنة الدولية(وتحليالتهــا امليدانية عى 

املســتويني العاملــي واإلقليمــي قــد أدى إىل زيادة وعي أثر النزاعات املســلحة وحاالت العنف األخرى 
عى الســكان املترضرين 

زادت اللجنــة الدوليــة يف الســنوات األخــرية تواصلهــا الخارجــي بشــأن الحصــول عــىل التعليــم يف املنتديات 
والفعاليــات متعــددة األطــراف، عــىل املســتوى العاملــي خاصــة، ويف املنتديــات املهنيــة الدوليــة. ويرمــي 
هــذا التواصــل إىل تعزيــز التدابــري العمليــة التــي تحــول دون توقــف التعليــم؛ وحشــد دعــم لطموحــات 
ــىل أن  ــديد ع ــني؛ والتش ــبكات املانح ــاتية وش ــة والسياس ــبكات املهني ــة يف الش ــة امليداني ــة الدولي اللجن

القانــون الــدويل اإلنســاين يقتــي حاميــة الحصــول عــىل التعليــم خــالل النزاعــات املســلحة. 

ــة  ــة الدولي ــز صــوت اللجن ــراد مــن هــذا الهــدف توســيع العمــل التأســيي املنجــز حتــى اآلن وتعزي ويُ
ــة  ــات الفاعل ــني الجه ــم عــىل املســتويني اإلقليمــي والعاملــي. ومــن ب ــا يخــص الحصــول عــىل التعلي يف م
ــدول األعضــاء فيهــا،  ــة وال ــة واإلقليمي ــات العاملي ــة الهيئ ــة الدولي الرئيســية التــي ســتتواصل معهــا اللجن
ــات  ــة والجه ــات األكادميي ــة، والهيئ ــامت الدولي ــة، واملنظ ــة والوطني ــة الدولي ــري الحكومي ــامت غ واملنظ

ــات املانحــة. ــور والجه ــدول والجمه ــري ال ــن غ ــات املســلحة م ــة والجامع اإلعالمي

والهــدف مــن التواصــل متعــدد األطــراف والعــام هــو املســاهمة يف تهيئــة بيئــة مواتيــة لتحقيــق األهــداف 
امليدانيــة لالســرتاتيجية )الهدفــان 1 و2(. 

وســتكون اللجنــة الدوليــة بحلــول عــام 2026 قــد عــّززت مكانتهــا وصوتهــا يف مــا يخــص الحصــول عــىل 
التعليــم عــىل املســتويني اإلقليمــي والعاملــي بفضــل تقاســم فهمهــا وتحليلهــا للــرضورات اإلنســانية مــع 

الجهــات األخــرى مــن أجــل تعزيــز الحصــول عــىل التعليــم. 

املؤرشات     
ــي،  ــي والعامل ــتويني اإلقليم ــىل املس ــم ع ــة التعلي ــدف حامي ــة يف ه ــة الدولي ــاهمة اللجن ــل مس 1.3  بفض
ســتعرّب األحــداث متعــددة األطــراف والقــرارات والبيانــات الصــادرة عــن الــدول واملنظــامت املعنيــة 
عــن التــزام بدعــم حاميــة تعليــم ذي جــودة وضــامن اســتمراره واســتئنافه لصالــح جميــع املتعلمــني 

خــالل النزاعــات املســلحة وحــاالت العنــف األخــرى. 
2.3  بفضــل تواصــل اللجنــة الدوليــة املســتمر مــع املجتمــع العاملــي املعنــي مــن صانعــي القــرار والعاملــني 

يف مجــال التعليــم يف حــاالت الطــوارئ، فهــي تســاهم بخربتهــا ومعارفهــا وتعــزز مهاراتهــا التقنيــة. 
3.3  تُســتخدم مــواد التواصــل اإلعالمــي التــي تنتجهــا اللجنــة الدوليــة والتــي تعــرّب عــن آثــار النزاعــات 
ــة  ــة الدولي ــف اللجن ــن موق ــم وع ــىل التعلي ــول ع ــىل الحص ــرى ع ــف األخ ــاالت العن ــلحة وح املس

وإجراءات التخفيف من وقعها، عىل املستويات العاملي واإلقليمي والوطني.        

لتحقيق الهدف العام 3، تقوم اللجنة الدولية مبا ييل: 
•���استعراض السياسات واالسرتاتيجية الدبلوماسية التي تنتهجها بخصوص الحصول عىل التعليم 

ومراجعتها لتوائم اسرتاتيجية الحصول عىل التعليم 2026-2021. 
•���مواصلة الرتويج لقيمة الحصول عىل التعليم يف املنتديات متعددة األطراف، وخاصة عرب استطالع 

الفرص يف الهيئات اإلقليمية والعاملية وتسليط الضوء عىل أهمية التعليم كخدمة عامة رضورية، وإن 
شديدة التأثر، ينبغي أن تستمر أو أن تستأنف خالل النزاعات املسلحة وحاالت العنف األخرى. 

•���استخدام املنهجيات وأدوات التواصل القامئة لتنوير محتوى رسائل اللجنة الدولية اإلعالمية وتوسيع 
نطاق تأثريها لتقديم رؤية متعمقة عن تحديات املجتمعات املترضرة. 

•���نرش صحيفة وقائع مؤسسية قانونية11 توّضح جوانب الحصول عىل التعليم التي تتطلب تنفيذاً داخلياً 
وتنرش رسائل رئيسية عن القانون الدويل اإلنساين، ميكن إدراجها بانتظام يف النقاشات مع السلطات 

واملخاطبات املوجهة إليها. 

11    ستكّمل صحيفة الوقائع القانونية األطر القامئة لضامن الحق يف التعليم، مثل األطر التي وضعتها الشبكة املشرتكة لوكاالت 

.https://inee.org/collections/right-education :التعليم يف حاالت الطوارئ

https://inee.org/collections/right-education
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عامل التمكني ألف: 
تعزيز العالقات مع االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر )االتحاد الدويل( والجمعيات 

الوطنية، وتفعيلها لتيســري حصول األشــخاص املترضرين من النزاعات املســلحة وحاالت العنف األخرى 
التعليم  عى 

سيســاعد العمــل يــداً بيــد بســبل تســتند إىل مكامــن قــوة كل مكــون مــن املكونــات الدوليــة والوطنيــة 
للحركــة يف ضــامن تلبيــة احتياجــات املجتمعــات واألشــخاص املترضريــن مــن النزاعــات املســلحة وحــاالت 
ــة ومســتدامة. ويعــزز اإلطــار االســرتاتيجي  ــة متين ــم تلبي العنــف األخــرى املرتبطــة بالوصــول إىل التعلي
ــات  ــة للجمعي ــات واألدوات املتاح ــدويل التوجيه ــاد ال ــن االتح ــادر ع ــم 2020-2030 الص ــأن التعلي بش
الوطنيــة، ويقــدم خــربة تكميليــة بشــأن الكــوارث وغريهــا مــن األخطــار. وتتمتــع الجمعيــات الوطنيــة 
بقــوة فريــدة تتمثــل يف قدرتهــا املعــرتف بهــا عــىل الوصــول إىل املــدارس داخــل مجتمعاتهــا ومســتويات 

الثقــة التــي تحظــى بهــا بــني الســكان املترضريــن مــن النزاعــات والعنــف. 

ــن  ــرضرة م ــياقات املت ــذ يف الس ــز التنفي ــت حي ــد وضع ــام 2026 ق ــول ع ــة بحل ــة الدولي ــتكون اللجن س
النزاعــات والعنــف خطــة مشــرتكة مــع الجمعيــات الوطنيــة بشــأن التعليــم، بتعــاون وثيــق مــع االتحــاد 
الــدويل ومــن خــالل عمليــة تخطيــط تعاونيــة، ســتدعم دور الجمعيــات الوطنيــة واســتجابتها العملياتيــة 

ــة.          بطريقــة منســقة وتكميلي

املؤرشات: 
ــم بفضــل العمــل  ــر اســتدامة عــىل الحصــول عــىل التعلي ــدرة أفضــل وأك ــال والبالغــني ق ألف 1   لألطف

ــة.  ــات الوطني ــدويل والجمعي ــة واالتحــاد ال ــة الدولي ــني اللجن التعــاوين والتكميــي ب
ألف 2   بفضــل دعــم االتحــاد الــدويل واللجنــة الدوليــة يف بنــاء القــدرات تســتطيع الجمعيــات الوطنيــة، 
بوصفهــا هيئــات مســاعدة لحكوماتهــا يف املجــال اإلنســاين، توســيع خدماتهــا املقدمة إىل الســلطات 
ألجــل تعزيــز دعــم الجهــود الراميــة إىل تأمــني الحصــول عــىل التعليــم خــالل النزاعــات املســلحة 

وحــاالت العنــف األخــرى، مبــا يف ذلــك يف أماكــن االحتجــاز. 
ألف 3   تتلقــى الجمعيــات الوطنيــة الدعــم مــن اللجنــة الدوليــة واالتحــاد الــدويل مــن خــالل مبــادرات 
ــال  ــم األطف ــن فيه ــال، مب ــاين12 لألطف ــم اإلنس ــري التعلي ــي لتوف ــق وتكمي ــج منّس ــرتكة يف نه مش

املتــرضرون مــن النزاعــات املســلحة وحــاالت العنــف األخــرى.         
ألف 4   يـُـدرج عــدد متزايــد مــن الجمعيــات الوطنيــة العاملــة يف الســياقات املعرضــة للنزاعــات املســلحة 
ــوارد  ــن امل ــاتها، ويؤم ــم يف سياس ــة بالتعلي ــج متعلق ــاً وبرام ــرى خطط ــف األخ ــاالت العن وح

الالزمــة لتنفيــذ هــذه الخطــط والربامــج. 
ألف 5   تُجــري اللجنــة الدوليــة واالتحــاد الــدويل تحليــالً مشــرتكاً وتكميليــاً لُنهــج العمليــات والسياســات 
ــاء  ــال بن ــم يف مج ــات بالدع ــد الجمعي ــأن تزوي ــة بش ــم، وخاص ــىل التعلي ــول ع ــة بالحص املتعلق

القــدرات.

إجراءات دعم عامل التمكني ألف:
•���يتضمن تخطيط الجمعيات الوطنية واالتحاد الدويل واللجنة الدولية وقطاع التعليم يف حاالت 

الطوارئ التنسيق وتقاسم القدرات واملعارف واألدوات الخاصة بالحصول عىل التعليم. 
•���تُقام رشاكات ميدانية بني اللجنة الدولية والجمعيات الوطنية واالتحاد الدويل وتُعَزز وتعكس الطابع 

العاملي للعالقة بني اللجنة الدولية واالتحاد الدويل. 
•���يحرض االتحاد الدويل والجمعيات الوطنية واللجنة الدولية، معاً حيث يتسنى ذلك، املنتديات املخصصة 

للتعليم يف حاالت الطوارئ املعقودة عىل املستويني الوطني والعاملي. 
•���تتعاون املكونات الثالثة كحركة إلعداد أدوات وتوجيهات مشرتكة بشأن التعليم، تكون متسقة مع 

املعايري الدنيا الصادرة عن الشبكة املشرتكة لوكاالت التعليم يف حاالت الطوارئ. 

12    تدعم اللجنة الدولية تعليم القانون اإلنساين واملبادئ اإلنسانية لتعزيز احرتام حياة األشخاص املترضرين من النزاعات املسلحة 

وحاالت العنف األخرى، وكرامتهم.
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•���يعزز التواصل مع الشبكة العاملية للصليب األحمر والهالل األحمر بشأن التعليم فرص التعلّم 
والعمليات ويتيح تبادل التجارب يف مجال التعليم.

•���يُعّد نهج للحركة خاص بالتعليم ويُدعم ويُروج له يف االجتامعات النظامية للصليب األحمر والهالل 
األحمر. 

عامل التمكني باء: 
تطوير التعاون والرشاكات الخارجية لتعزيز حصول املجتمعات املترضرة من النزاعات املسلحة وحاالت 

العنف األخرى عى التعليم

أقامــت اللجنــة الدوليــة تعاونــاً بشــأن السياســات والعمليــات مــع هيئــات متخصصــة يف التعليــم وجهــات 
مانحــة ثنائيــة األطــراف وهيئــات مــن القطــاع الخــاص بغيــة تعزيــز حصــول آمــن عــىل تعليــم ذي جــودة 
يف الســياقات املتــرضرة مــن النزاعــات املســلحة وحــاالت العنــف األخــرى. وتشــمل هــذه الهيئــات وزارات 
تعليــم ومنظــامت غــري حكوميــة ووكاالت متخصصــة تابعــة لألمــم املتحــدة واملجموعــة العامليــة للتعليــم 
ــة يف مجــال  ــات الفاعل ــي. ويســتدعي النطــاق الواســع للجه ــب مهن ــات أبحــاث ومؤسســات تدري وهيئ
ــق  ــة تحقي ــم لضــامن إمكاني ــاً وثيقــاً ورشاكات عمــل تعــاوين، ال ســيام مــع وزارات التعلي ــم تعاون التعلي
األهــداف امليدانيــة وتأمــني اســتدامتها. وســتعزز اللجنــة الدوليــة تطويــر الــرشاكات والســعي إىل إقامتهــا 

مــن أجــل تكميــل التقديــم الشــامل للخدمــات إىل املجتمعــات املحليــة املتــرضرة. 

ــة مــن أجــل االســتفادة مــن  ــورت عــىل مســتويات مختلف ــات والسياســات وطُ أُطلقــت رشاكات العملي
مكامــن قــوة اللجنــة الدوليــة واملنظــامت األخــرى وزيــادة أثرنــا الجامعــي. وتهــدف الــرشاكات إىل تعزيــز 
تبــادل املعــارف بــني اللجنــة الدوليــة واملؤسســات الرشيكــة وحفــز التــآزر بالبنــاء عــىل املزايــا املقارنــة 
لتحســني االســتجابة عــىل مســتوى العمليــات والسياســات والدبلوماســية واإلعالم.ويُتوقــع أن تزيــد 
ــة التحــدي  ــر معالج ــن أث ــي واملحــي م ــي والوطن ــىل املســتويات اإلقليم ــة للســياق ع ــرشاكات املالمئ ال
ــىل  ــة أو ع ــوط املواجه ــد خط ــة عن ــات املقيم ــم يف املجتمع ــف التعلي ــن توق ــم ع ــري الناج ــاين الكب اإلنس
مقربــة منهــا. ونظــراً إىل أن للســلطات الــدور الرائــد يف ضــامن اســتمرار التعليــم للســكان املحليــني، فــإن 

ــداين.  ــة يف أي تفاعــل مي ــة محوري ــة لهــا أهمي العالقــة مــع وزارة الرتبي

وســتكون اللجنــة الدوليــة بحلــول عــام 2026 قــد فّعلــت الكثــري مــن الــرشاكات مــع الهيئــات الحكوميــة 
وغــري الحكوميــة واإلنســانية. وســتخضع كل الــرشاكات إىل تقييــم ســنوي مشــرتك وســتُطور عــىل ضــوء 

االســتنتجات. 

املؤرشات: 
باء 1     تــؤدي رشاكات اللجنــة الدوليــة التكميليــة واملؤسســية واملســتندة إىل الوضــع امليــداين مــع 
الســلطات واملنظــامت األخــرى، التــي توفّــر مجموعــة واســعة مــن الخدمــات، إىل تعزيــز 
إمكانيــات حصــول األشــخاص املترضريــن مــن النزاعــات املســلحة وحــاالت العنــف األخــرى عــىل 

ــم.  ــج التعلّ ــني نتائ ــم وتحس التعلي
باء 2      تكــون املنظــامت اإلنســانية القرينــة واملؤسســات األخــرى قــد زادت، مبســاعدة اللجنــة الدوليــة، 
مــن إمكانيــات الوصــول إىل األماكــن املتــرضرة مــن النزاعــات املســلحة وحــاالت العنــف األخــرى 

مــن أجــل تعزيــز التخطيــط املرتبــط بالتعليــم. 
ــتناداً إىل  ــززه اس ــا وتع ــم عمله ــة بالتعلي ــة املعني ــري الحكومي ــة وغ ــلطات الحكومي ــف الس باء 3      تكيّ
فهــم أعمــق لديناميــات النــزاع، وتقــدم مــوارد لتعزيــز تقديــم هــذه الخدمــة تزامنــاً مــع دعــم 

الحصــول عــىل التعليــم.        
باء 4      تكــون املنظــامت الرشيكــة والجهــات املانحــة مــن القطاعــني الخــاص والعــام قــد زادت التزامهــا 
ــة  ــع اللجن ــاوين م ــل تع ــن خــالل عم ــم يف حــاالت الطــوارئ اإلنســانية م ــم التعلي ــم تقدي بدع

الدوليــة ومتشــياً مــع معايــري االمتثــال التــي تعتمدهــا. 
باء 5      تكــون اللجنــة الدوليــة واالتحــاد الــدويل و/أو الجمعيــات الوطنيــة قــد وضعــت إجــراءات فرديــة 
أو جامعيــة خاصــة بالتعليــم، وبروتوكــوالت، وأدوات رصــد وتقييــم وغريهــا مــن التوجيهــات 
التشــغيلية مبســاهمة هامــة مــن هيئــات أخــرى ناشــطة يف قطــاع التعليــم يف حــاالت الطــوارئ. 
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إجراءات دعم عامل التمكني باء:
•���تُطور خطة رشاكة بشأن الحصول عىل التعليم تُحدد الرشكاء املحتملني ومجاالت التعاون املحتملة 

والنتائج املنشودة، استناداً إىل مامرسات اللجنة الدولية الفضىل ومعايريها املرتبطة بالرشاكات. 
•���استناداً إىل خطة الرشاكة بشأن الحصول عىل التعليم، تكون اتفاقات رشاكة قد أُبرمت مع منظامت 

إضافية، وفُّعلت عىل املستويات العاملي واإلقليمي والوطني، استناداً إىل مهارات كل طرف املتخصصة 
وخربته التقنية يف مجال التعليم. 

•���تكون االتفاقات مع هيئات التعليم املتخصصة قد ُعززت، مبا يسمح للجنة الدولية بالبناء عىل األبحاث 
املرتبطة بالسياسات والقيادة الفكرية بشأن الحصول عىل التعليم، التي ميكن يف املقابل استخدامها 

لتنوير األنشطة امليدانية املرتبطة بالحصول عىل التعليم،واملساهمة يف هذه األبحاث والقيادة الفكرية. 
•���يعمل فريق اللجنة الدولية يف جنيف املعني بالحصول عىل التعليم ضمن املجموعة العاملية املعنية 

بالتعليم يف حاالت الطوارئ التي تتخذ من جنيف مقراً لها والتي تضم اللجنة الدولية ضمن أعضائها 
املؤسسني. 

عامل التمكني جيم: 
تعميم مفهوم الحصول عى التعليم 

ــة امليدانيــة لالحتياجــات يف مجــال التعليــم عــىل عمــل متعــدد  ــة اســتجابة اللجنــة الدولي تتوقــف فعالي
االختصاصــات يف امليــدان ويف املقــر. ويتطلــب تحقيــق أهــداف الحصــول عــىل التعليــم غايــات مشــرتكة 
ــون  ــات بالقان ــع هــذه الغاي ــه، عــىل أن تسرتشــد جمي ــه وهياكل ــق لنظــم العمــل وإجراءات ــاج وثي وإدم
الــدويل اإلنســاين واحتياجــات الســكان املترضريــن اإلنســانية واملبــادئ التــي تقــوم عليهــا أنشــطة الوقايــة 
والحاميــة. وبنــاًء عــىل ذلــك، ســتبقى الجهــود الراميــة إىل ضــامن كــون الُنهــج املتخــذة بشــأن الحصــول 
ــالل  ــن خ ــام م ــاح الع ــاس النج ــن قي ــات. وميك ــم العملي ــات يف صمي ــددة االختصاص ــم متع ــىل التعلي ع
ــم يف  ــىل التعلي ــول ع ــل إدراج الحص ــربات. ويكف ــارف والخ ــارات واملع ــن امله ــبكة م ــذه الش ــاق ه اتس
جميــع الدوائــر غــري املرتبطــة بالعمليــات، ســواء يف املقــر أو يف امليــدان، أن تكــون االســتجابة اإلنســانية 
مواتيــة التوقيــت ومنســقة ومعــززة باملــوارد الالزمــة ومؤثــرة. وســيتيح التعميــم املســتمر للحصــول عــىل 

التعليــم يف هيــاكل املؤسســة املختلفــة تحقيــق أثــر إنســاين فعــال ومســتدام.  

وســيكون الحصــول عــىل التعليــم بحلــول عــام 2026 قــد ُدمــج يف جميــع اســرتاتيجيات اللجنــة الدوليــة 
وإجراءاتهــا وبروتوكوالتهــا املرتبطــة بالعمليــات والخدمــات. 

املؤرشات: 
جيم 1     تعكــس األطــر املرجعيــة لوحــدات اللجنــة الدوليــة ودوائرهــا، ودوراتهــا التدريبيــة وتخطيطهــا 
وأدوات رصدهــا وإعــداد تقاريرهــا أهدافــاً واضحــة تتعلــق بالحصــول عــىل التعليــم ورشاكات 

مــع جهــات أخــرى. 
ــم  ــد وتقيّ ــم وتُرص ــىل التعلي ــول ع ــق بالحص ــوح تتعل ــة بوض ــددة ومدمج ــطة مح ــذ أنش جيم 2    تُنف

ــة. ــا املعياري ــة وإجراءاته ــة الدولي ــات اللجن ــتناداً إىل سياس اس
جيم 3    يُســّهل عقــد منتــدى دوري بشــأن الحصــول عــىل التعليــم حــواراً متعــدد االختصاصــات يتعلــق 

بالعمليــات والدعــم مــن أجــل رصــد تقــدم االســرتاتيجية. 
جيم 4     تعكــس عمليــات تقييــم برامــج الحصــول عــىل التعليــم وتحليــل أثرهــا درجــة عالية من املشــاركة 

متعــددة األطــراف يف الربامــج، مبــا يضمــن أفضــل النتائج لألطفــال والشــباب والبالغني. 
ــم  ــال التعلي ــة يف مج ــوارد البرشي ــن امل ــاٍم م ــدد متن ــة بع ــة الدولي ــج اللجن ــج برام ــط نتائ جيم 5    ترتب

ــال.  ــذا املج ــد يف ه ــا املتزاي ومبســتوى خرباته
ــات  ــة واملنص ــات القامئ ــق  يف املنص ــكل متّس ــم بش ــىل التعلي ــول ع ــدرج الحص ــات، يُ جيم 6    يف البعث

ــياق.  ــاكل والس ــل املش ــع تحالي ــه يف جمي ــر في ــدة، ويُنظ الجدي
ــم،  ــات بدعــم مــن مستشــارين وموظفــني إقليميــني معنيــني بالحصــول عــىل التعلي جيم 7    تطــّور البعث
اســرتاتيجيات خاصــة بالحصــول عــىل التعليــم ترتبــط باألطــر االســرتاتيجية اإلقليميــة ودورات 
ــرتاتيجية،  ــذه االس ــج( وه ــق النتائ ــط لتحقي ــات )التخطي ــة بالبعث ــنوية الخاص ــط الس التخطي

ــي.  ــد املعن ــم يف البل ــه أنشــطة الحصــول عــىل التعلي لتوجي
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لتقييــم  االختصاصــات  متعــددة  العمليــات  منهجــي يف  بشــكل  التعليــم  يُبحــث موضــوع  جيم 8    
ــّد اللجنــة الدوليــة لتســهيل ذلــك أدوات وتوجيهــات خاصــة بالحصــول عــىل  االحتياجــات؛ وتُع

ــم.  ــاع التعلي ــري قط ــع معاي ــّى م ــم تتم التعلي
جيم 9        يعكــس التخطيــط ألنشــطة الحصــول عــىل التعليــم جميــع التوجيهــات واألطــر املؤسســية 

ــج.  ــة بالربام ــئة الخاص ــدة والناش الجدي

إجراءات دعم عامل التمكني جيم:
•����عىل مستوى البعثة، يُعتمد دامئاً نهج يقوم عىل النتائج بشأن الحصول عىل التعليم، استناداً إىل فهم 

ملعوقات الحصول عىل التعليم وأهداف قابلة للتحقيق. 
•����يُدرج التعليم يف جميع دورات التدريب الرئيسية، مبا يف ذلك تدريب جميع موظفي اللجنة الدولية 

الجدد. 
•����يُعنّي موظفون متخصصون يف مجال الحصول عىل التعليم بشكل تدريجي ليعملوا يف البعثات واملراكز 

اإلقليمية.
•����تُدرج األهداف العامة لهذه االسرتاتيجية يف دورات التخطيط السنوي )التخطيط لتحقيق النتائج( من 

أجل ترسيخ جميع أنشطة الحصول عىل التعليم عىل مستوى البعثة. 
•����تُعنّي وحدات اللجنة الدولية يف املقر واملراكز اإلقليمية ونصف البعثات امليدانية موظفني مخصصني 

للحصول عىل التعليم أو تُعنّي جهات اتصال معنية بالحصول عىل التعليم. 
•���يزداد تطّور هياكل دعم الحصول عىل التعليم عىل مستويات املقر واملناطق والبعثات. 

•���تُعّد مجموعة من األدوات والتوجيهات املتعلقة بالحصول عىل التعليم، مبا يف ذلك مجموعة موّحدة 
من النتائج املرتبطة بالحصول عىل التعليم التي ميكن أن تستند إليها البعثات عند صياغة أنشطة 

الحصول عىل التعليم؛ وتخضع هذه األدوات والتوجيهات لتحديث منتظم وتتضمن توجيهات بشأن 
التواصل مع األطفال خالل عمليات التقييم والرصد. 

•���تُجمع أمثلة عن االستجابات امليدانية بشأن الحصول عىل التعليم وتُنرش عىل املنصات الداخلية مثل 
الصفحات اإللكرتونية )ويي( الخاصة بكل وحدة، وتُنشأ صفحة إلكرتونية )ويي( خاصة بالحصول 
عىل التعليم تتيح إمكانية استعراض املواد وتبادل اآلراء وتتبع التطور يف الحصول عىل التعليم عىل 

املستوى الداخي. 

عامل التمكني دال: 
توفري املوارد السراتيجية الحصول عى التعليم واألنشطة املرتبطة به

ــة  ــوارد املالي ــر امل ــامن توف ــاالً يف ض ــذاً فع ــرتاتيجية تنفي ــذه االس ــذ ه ــي يف تنفي ــر الرئي ــن العن يكم
والبرشيــة واســتدامتها. 

ومــن الــرضوري أن يكــون موظفــون متخصصــون عــىل املســتوىيني العاملــي واإلقليمــي ويف البلــد املعنــي 
قــد تلقــوا التدريــب الــالزم واكتســبوا الكفــاءات واملهــارات الالزمــة لتنفيــذ االســرتاتيجية. وســيتطلب ذلك 
ــا  ــي تتطلبه ــدة الت ــارات املوظفــني مــن خــالل التدريــب والتوظيــف لدمــج الكفــاءات الجدي توســيع مه
االســرتاتيجية. وميكــن بفضــل توفــر املــوارد البرشيــة واملاليــة املالمئــة دمــج الحصــول عــىل التعليــم بشــكل 
ــة للحصــول  ــج ابتكاري ــرب اعتــامد نُه ــة. ويعت ــات املرتبطــة بامليزاني فعــال يف التخطيــط املؤســي والعملي
عــىل متويــل كاٍف جــزءاً ال يتجــزأ مــن هــذه االســرتاتيجية، ويهــدف إىل تحقيــق طموحــات اللجنــة الدوليــة 
يف مجــال الحصــول عــىل التعليــم. وســيكون للســعي لتنويــع مصــادر التمويــل بدمــج الصناديــق العامليــة 

والتربعــات الخرييــة واملؤسســات دور رئيــي ايضــاً. 

ســتكون برامــج الحصــول عــىل التعليــم، بحلــول عــام 2026، تســتويف جميــع متطلبــات التخطيــط والتنفيــذ 
ــد والتقييم.  والرص
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املؤرشات: 
دال 1      يكــون موظفــون مخصصــون ويتمتعــون باملهــارات الالزمــة يف مجــال الحصــول عــىل التعليــم قــد 

ُعيّنــوا يف املقــر ويف البعثــات يف كل منطقــة. 
ــم عــىل  ــب مالئ ــم دعــامً يأخــذ شــكل تدري ــون بالحصــول عــىل التعلي دال 2     يتلقــى املوظفــون املعني

ــي.  ــه للمســار املهن ــارات وتوجي امله
ــا  ــم معه ــي تقي ــامت الت ــع املنظ ــع جمي ــل م ــة تفاع ــت خط ــد وضع ــة ق ــة الدولي ــون اللجن دال 3     تك
رشاكات مــن أجــل تعزيــز أهــداف الحصــول عــىل التعليــم وضــامن توفــري أوســع دعــم ميــداين 

وســيايس ومــادي ومــايل ممكــن. 
دال 4     يكون الدعم املايل ألنشطة الحصول عىل التعليم قد أُمن.

إجراءات دعم عامل التمكني دال:
•���تواصل اللجنة الدولية تسليط الضوء عىل الحصول عىل التعليم كواحدة من أولوياتها امليدانية وتُوفر 

معلومات عن جهودها يف هذا الصدد. 
•���تجعل البعثات بانتظام الحصول عىل التعليم واحداً من أهدافها العامة يف دورة التخطيط السنوية 

)التخطيط لتحقيق النتائج( لتساعد يف ضامن املوارد املالية املالمئة.
•���تُطور نُهج طويلة األمد وقامئة عىل مشاريع محددة ومصممة بالرشاكة مع جهات أخرى وبالتعاون 
معها، لضامن تحقيق أكرب وأنسب أثر ممكن ولضامن التمويل الالزم خالل فرتة هذه االسرتاتيجية. 

•���يتلقى املوظفون املعنيون بالحصول عىل التعليم واملشاركون يف األنشطة املرتبطة بالحصول عىل 
التعليم تدريباً مناسباً وأدوات وتوجيهات ذات صلة. 

IC
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تســاعد اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر املترضريــن مــن النزاعــات املســلحة وأعــامل العنــف األخــرى يف جميــع أنحــاء العــامل، 

باذلــة كل مــا يف وســعها لحاميــة أرواحهــم وكرامتهــم وتخفيــف معاناتهــم، وغالبــاً مــا تفعــل ذلــك بالتعــاون مــع رشكائهــا يف 

الصليــب األحمــر والهــالل األحمــر. وتســعى املنظمــة أيضــاً للحيلولــة دون تعــرض النــاس للمشــقة، بنــرش القانــون اإلنســاين 

وتعزيــزه، ومبنــارصة املبــادئ اإلنســانية العامليــة.
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