
نهج الحركة الدولية للصليب األحمر 
والهالل األحمر إزاء التعليم

توفري التعليم الجيّد للجميع مدى الحياة - من أجل مجتمعات 
ونُظم تعليم أكرث أماناً وشموالً وقدرة عىل الصمود



ملاذا ينبغي لنا أن نهتم بالتعليم؟
التعليــم حــق أســايس مــن حقــوق اإلنســان وخدمــة عامــة أساســية. وهــو أيضــاً إحــدى الخدمــات األوىل املتــررة مــن 
النزاعــات املســلحة أو الكــوارث أو حــاالت الطــوارئ األخــرى، وإحــدى آخــر الخدمــات التــي تتلقــى دعــاً مــن العمليــات 
ــاً يعيــش يف  ــم تقريب ــون طفــل وشــاب غــري ملتحقــن باملــدارس1، ونصفه ــاً أكــرث مــن 258 ملي اإلنســانية. ويوجــد حالي

البلــدان املتــررة مــن هــذه األزمــات 2.

وأدت جائحــة كوفيــد-19 إىل غيــاب مــا يقــارب مليــاري طالــب عــن املــدارس، وأظهــرت كــم مــن الســهل أن تتســبب 
العوامــل الخارجيــة يف تعطيــل التعليــم. وأبــرزت الجائحــة أيضــاً الصعوبــات التــي تواجههــا الســلطات يف ضــان الحصــول 

املســتمر واآلمــن والعــادل عــىل التعليــم.

وغالبــاً مــا تقــّر املجتمعــات املتــررة مــن األزمــات بــأن التعليــم مقــّوم ال يُقــّدر بثمــن ملواصلــة حياتهــا أو إعــادة بنائهــا، 
ــر  ــاً أن توفّ ــا أيض ــم، ميكنه ــرص للتعلّ ــن ف ــم م ــن التعلي ــه أماك ــا تتيح ــة إىل م ــا. وإضاف ــات أو بعده ــاء األزم ــواء أثن س
ــة بالغــة لبــث  ــة وســبل الحصــول عــىل املســاعدة واملعلومــات املنقــذة لــأرواح. وتكتــي هــذه األماكــن أهمي الحاي
األمــل يف املســتقبل وتعزيــز تدابــري الحــد مــن املخاطــر، وأمنــاط الحيــاة الصحيــة، والقيــم اإلنســانية والعمــل اإلنســاين، 

واإلدمــاج االجتاعــي، وثقافــة الســام.

ما هي القيمة املضافة للحركة يف مجال التعليم؟
يــؤدي كل مكــون مــن مكونــات الحركــة الدوليــة للصليــب األحمــر والهــال األحمــر )الحركــة( دوراً فريــداً وتكميليــاً يف 

مجــال التعليــم، وفقــاً للمهمــة املوكلــة إليــه.

ومتتلك الحركة ثاثة مكامن قوة رئيسية فيا يتعلق بدعم التعليم، وهي كالتايل:

•         ننشــط داخــل املجتمعــات املحليــة قبــل وقــوع األزمــات وأثناءهــا وبعدهــا. ويعنــي هــذا أننــا عــىل مقربــة مــن 
الســكان املترريــن.

•         نتّبــع نهجــاً قامئــاً عــىل املبــادئ وميكننــا إجــراء حــوار مــع جميــع أطــراف النــزاع. ومينحنــا ذلــك إمكانيــة فريــدة 
للوصــول إىل املناطــق التــي يتعــّذر الوصــول إليهــا وإىل املجموعــات التــي غالبــاً مــا تُغَفــل احتياجاتهــا التعليميــة.

•                نعمــل منــذ أمــد طويــل مــع الســلطات، ومنتلــك خــرات وتجــارب متعــددة القطاعــات يف دعــم التعليــم - الرســمي 
وغري الرسمي عىل السواء.

مــا الــذي ميكــن أن نحّققــه مــن خــالل توثيــق أوارص التعــاون 
التعليــم؟ بشــأن  والتنســيق 

•   إتاحــة أنشــطة شــاملة ومتكاملــة تغطــي جميــع القطاعــات وتعالــج بصــورة مشــركة املخاطــر الكامنــة يف النزاعــات 
وأعــال العنــف والكــوارث وحــاالت الطــوارئ األخــرى

•  استخدام أكرث فعالية للموارد البرشية واملالية
•   تعزيــز القــدرات الــذي يــؤدي إىل أداء عمــل تعليمــي عــايل الجــودة يصــل إىل عــدد أكــر مــن النــاس ويحــدث أثــراً 

أكــر مــن ذي قبــل
•  اكتساب سمعة طيّبة يف أداء عمل تعليمي جيّد، ما يؤدي إىل زيادة التمويل املقّدم إىل هذه األنشطة

1         صحيفة الوقائع رقم 56 الخاصة مبعهد اليونسكو لإلحصاء، أيلول/سبتمر 2019 )باإلنجليزية(

Plan International, Left out, left behind: Adolescent girls’ secondary education in crises, Plan International UK, 2019, p. 30         2

التزامات الصليب األحمر والهالل األحمر يف مجال التعليم
.)CD/17/R6( "قرار مجلس املندوبن لعام 2017: "التعليم واالحتياجات اإلنسانية ذات الصلة         •

ــم"  ــة بالتعلي ــات ذات الصل ــة االحتياج ــأن: "تلبي ــن بش ــث والثاث ــدويل الثال ــر ال ــّدم يف املؤمت ــد املق •         التعه
.)OP330249(

•         اسراتيجية اللجنة الدولية بشأن الحصول عىل التعليم 2026-2021.
•         اإلطار االسراتيجي لاتحاد الدويل بشأن التعليم 2030-2020.

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
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/
https://shop.icrc.org/access-to-education-strategy-2021-2026-pdf-en-2.html
https://shop.icrc.org/access-to-education-strategy-2021-2026-pdf-en-2.html
https://www.ifrc.org/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85
https://www.ifrc.org/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85


ما هي أهداف نهجنا إزاء التعليم، 
وما هو محتواه؟

مــن شــأن هــذا النهــج أن يســاهم يف تحقيــق الهــدف 4 مــن أهــداف التنميــة املســتدامة: "ضــان التعليــم الجيــد املنصــف 
والشــامل للجميــع وتعزيــز فــرص التعلّــم مــدى الحيــاة للجميــع"، ال ســيا ملــن هــم أكــرث عرضــة لخطــر فقــدان فــرص 

التعليــم. وسيســاهم هــذا النهــج يف ذلــك عــن طريــق مــا يــي:
ــم )الرســمي وغــري الرســمي( مــن أجــل  ــك التعليــم اإلنســاين، باســتخدام التعلي ــد، مبــا يف ذل •   توفــر التعليــم الجّي

ــراد ومجتمعــات يتمتعــون باألمــان والصحــة والقــدرة عــىل الصمــود واالندمــاج والســام والتفاعــل ــن أف تكوي
•    ضــان الحصــول العــادل واملســتمر عــى التعليــم الجّيــد مــن خــال إزالــة الحواجــز القامئــة أمــام التعليــم التــي 

تعــرض طريــق:
▪   األشــخاص املترريــن مــن النزاعــات املســلحة وأعــال العنــف وحــاالت النــزوح والكــوارث وحــاالت الطــوارئ 

األخــرى واألزمــات التــي يطــول أمدهــا
▪   األشــخاص الذيــن تُركــوا خلــف ركــب نظــام التعليــم أو اســتُبعدوا منــه بســبب أعارهــم أو قدراتهــم أو أصلهــم 

اإلثنــي أو جوانــب أخــرى مــن هويتهــم أو وضعهــم االجتاعــي
•    حاية التعليم وضان بيئات تعليم آمنة وداعمة باستخدام الدبلوماسية اإلنسانية من أجل:

▪  زيادة االمتثال ألحكام القانون الدويل اإلنساين املتعلقة بالتعليم
▪  تعزيز أحكام قانون الكوارث الوطني املتعلقة بالتعليم 

▪  دعم تنفيذ القانون الدويل اإلنساين ومجموعات القوانن األخرى ذات الصلة
•   تعزيــز قــدرة نُظــم ومجتمعــات التعليــم عــى الصمــود مــن خــال زيــادة القــدرة الوطنيــة واملحليــة عــىل توقــع 
ــا والتعــايف  ــا والتعامــل معه ــف معهــا والحــد منه ــا والتكيّ ــم، والتأهــب له ــار الصدمــات واملخاطــر عــىل التعلي آث

منهــا، دون املســاس باآلفــاق طويلــة األجــل.

كيف ميكن أن نحّقق رؤيتنا؟
سيتعن عىل مكونات الحركة أن تعمل معاً يف املجاالت األربعة التالية:

ــي تعزيز القدرات ــتوين الوطن ــىل املس ــة ع ــة الحالي ــة والتنظيمي ــة وامليداني ــدرات التقني ــم الق  تقيي
ــي. واملح

ــه/  ــرك، والتوجي ــب املش ــري التدري ــال توف ــن خ ــم م ــم الدع ــرات وتقدي ــد الثغ  س
ــدرات. ــز الق ــط تعزي ــن خط ــا م ــاد، وغريه اإلرش

 إعــداد األدوات امليدانيــة والتوجيهــات واملعايــري واألطــر، وتكييفهــا مــع ســياقها املعاير واألدوات
وتطبيقهــا.

التعاون والتنسيق 
وإقامة الرشاكات

 تنفيــذ أنشــطة مشــركة تقــوم عــىل االحتياجــات وتركــز عــىل املتعلــم وتكــون شــاملة 
ومتعــددة التخصصــات، وتضــم رشكاء خارجيــن حيثــا أمكــن. وســتُعّمم بعــض 

ــرث تخصصــاً. ــا اآلخــر أك ــا يكــون بعضه ــة بين األنشــطة يف اســتجابتنا العام

السياسات والدبلوماسية

 اإلنسانية

ــا  ــك م ــا يف ذل ــم )مب ــا يف قطــاع التعلي ــة وتأثريهــا ومصداقيته  تحســن متوضــع الحرك
ــة  ــم أولوي ــل التعلي ــا(، وجع ــة وقيادته ــات الوطني ــاعد للجمعي ــدور املس ــق بال يتعل

ــا. ــانية علي إنس

  



نهج الحركة إزاء التعليم

سيساهم هذا النهج يف ما ييل:

•   تلبية االحتياجات املحددة غري امللبّاة يف مجال التعليم
•   االعراف بالحق يف التعليم، مبا يف ذلك يف حاالت الطوارئ

•   االســتفادة مــن قــدرة كل مكــون مــن مكونــات الحركــة يف مجــال التعليــم عــىل املســتويات العامليــة واإلقليميــة 
ــة ــة واملحلي والوطني

•   التكيّف مع مختلف السياقات الوطنية واملحلية
•   إرشاك مكونات الحركة التي تعمل بالتكامل يف ما بينها ومع الكيانات الخارجية

•   الخضوع للمساءلة أمام األشخاص الذين يستهدفهم هذا النهج وأمام الجهات التي تدعمه
•   تحقيق االستدامة مع مرور الوقت

•   االستناد إىل اسراتيجية طويلة األمد، يف إطار منظور إمنايئ

توفر الخدمات   

الحصول عى الخدمات    

الحاية    

القدرة عى الصمود

تعزيز القدرات
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ــت  ــي رضب ــددة الت ــزالزل املتع ــىل ال ــاً ع ــهر تقريب ــتة أش ــي س ــد م ــيا، 2019. بع ــوك، إندونيس ــاف: لومب ــورة الغ ص
ــن أجــل  ــررة م ــدارس يف املناطــق املت ــارة امل ــي زي ــر اإلندوني ــب األحم ــو الصلي ــو ومتطوع ــوك، يواصــل موظف لومب
تزويــد األطفــال واملعلمــن باملــواد التعليميــة وتوفــري الدعــم النفــي واالجتاعــي لهــم. ويعملــون أيضــاً عــىل إرشاكهــم 
يف األلعــاب وتأديــة األدوار مــن أجــل التعــرف عــىل أفضــل مارســات النظافــة وتدابــري الحــد مــن املخاطــر وأساســيات 

اإلسعافات األولية )S. Kusuma/االتحاد الدويل(.

ــت  ــد أن بلغ ــة بع ــر املدرس ــون يف مم ــون يحتم ــال ومعلم ــا، 2018. أطف ــك، أوكراني ــة دونيتس ــن، منطق ــة هراني قري
أصــوات االنفجــارات ضواحــي القريــة. وتعمــل اللجنــة الدوليــة عــىل تحســن ســامة مبــاين املــدارس ومســاعدة املعلمــن 
واألطفــال عــىل تكويــن فهــم أفضــل للمخاطــر ومعرفــة كيفيــة االســتجابة لهــا بأمــان )Y. Nosenko/اللجنــة الدوليــة( 
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