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  ؟ما هي نوراك

ــًا للمعنيــين نــوراك هــي شــبكة معتــرف بهــا  تحــدي الو  طــالعاإلتســعى إلــى  مــن مختلــف المجــاالت،دولي
  سنة. 30نحو منذ الدولي ي مجال التعليم والتدريب السياسات والتعاون ف فيوالتأثير 

  إلى: ،من خالل التعاون والشراكات المؤسسية ،نوراكوتهدف 

  وأن تكون حاضنة لألفكار الجديدة. ،في الوقت المناسب هاالنقدية وتوزيع األبحاثنشر  

 والممارسات.والسياسات  األبحاثيخص فيما  اً معرفي اً ن تكون وسيطأ  

  اآلتية: ضوعاتالحالي على المو  نوراك برنامجيركز 

  2015التعليم وتنمية المهارات التقنية والمهنية في خطة التنمية لمرحلة ما بعد عام. 

 العالمي للتعليم والتدريب وسياسة البيانات الحكم. 

 الصراعات والعنف والتعليم والتدريب. 

  فيما يتعلق بالتعليم والتدريب  هاوممارساتول الجنوب العالمي دوجهات النظر الدولية حول سياسات

 المهني والتقني.  

 www.norrag.orgلمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا: 
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  ما هي نوراك نيوز؟

  

إخبارية إلكترونية تصـدر مـرتين فـي السـنة. ويحتـوي كـل عـدد مـن أعـدادها علـى  نشرةنوراك نيوز هي 
 األبحـاث نتـائج فـيذات النظـرة الثاقبـة، التـي تركـز علـى آثـار السياسـات  كبيـرة مـن المقـاالت القصـيرةجموعة م

ـــــة للسياســـــات الدوليـــــة المعنيـــــة بـــــالتعليم والتـــــدريب ـــــة  ،و/أو علـــــى اآلثـــــار العملي التـــــي تضـــــعها وكـــــاالت التنمي
 ضــوعاتعــدد مــن "المو دائمــًا هــو تحديــد والمؤسســات ومنظمــات المجتمــع المــدني. وقــد كــان اختصــاص نــوراك 

وفـــي خطـــاب المعونـــات والتعـــاون الحـــالي، كمـــا تعنـــى نـــوراك  ،الجوهريـــة" التـــي تـــدخل فـــي النقاشـــات المعقـــدة
  .الموضوعاتبتخصيص أعدادها الخاصة من نوراك نيوز للتحليل النقدي لمثل هذه 

  طرق أخرى للتواصل مع نوراك

  :هالتنمية وسياساتمدونة نوراك الجديدة حول التعليم والتدريب ومعونات ا

http://norrag.wordpress.com/NORRAG NEWSBite   

  NORRAG_NEWS@تابع نوراك على تويتر: 

  Norrag :تابع نوراك على فيسبوك
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  افتتاحية
  دنبره ومحرر نوراك نيوزإكينيث كينج، جامعة 

نظـرًا  تمامـًا، فـي وقتـههذا العدد الخاص من نوراك نيوز حول الالجئين والنازحين داخليًا والتعلـيم يأتي 
  .  2015/2016لألحداث العالمية لعام 

نوراك ونوراك نيوز دائمًا األحداث العالمية والتصريحات واألهداف العالمية منذ المؤتمر العـالمي  تتابع
والنـــازحين داخليـــًا بســـبب الالجئـــين  قضـــية نأ اإلشـــارة إلـــىوتجـــدر ). 8و 7نـــوراك فـــي جـــومتين (انظـــر أخبـــار 

تحـت االلتـزام بإزالـة -1990لإلعالن العالمي لجومتين حول التعليم للجميع في عـام  3بند الفي  ذكرتالحرب 
  في التعليم.  تكافؤ الفرصعدم 

لجنـــة المســـاعدة - البـــالغ األهميـــةالتقريـــر منظمـــة التعـــاون الـــدولي  فـــي يؤكـــد االســـتنتاج الواضـــح كـــذلك
نمائيـة لأللفيـة وهـي هـداف اإلاأل ت عنـهانبثقـالـذي  -" Shaping the 21st Century ") 1996نمائيـة (اإل
قلــل مــن ضــغوطات الهجــرة والتــوتر البيئــي تنســاني مــان اإلزيــادة األ"ن أ -"التنميــة"الــدوافع الثالثــة لتشــجيع  مــن

للتنميـة المسـتدامة حـول الحـد مـن عـدم  10. وليس من المفاجئ، تحـت الغايـة رقـم ا"واالجتماعي المصاحب له
التســـهيل المـــنظم واآلمــن والمنـــتظم والمســـؤول ") حـــول الهجــرة: 10.7هنـــاك هــدف أساســـي (أن يكـــون التكــافؤ، 

، فـي . وبالمثـل"لهجرة وحركة المجموعات بما في ذلك تطبيق سياسات الهجرة المخطط لها والمدارة بشـكل جيـد
ن نصـف الالجئـين مـن أبمـا  ،نساني ارتبطت أزمة الالجئين بالتعليمن العام للقمة العالمية للعمل اإلتقرير األمي

  ).  UN, 2016: 21ونصف هؤالء يفوتهم التعليم االبتدائي ( ،طفالاأل

تـوفير التعلـيم فـي  نظـرًا لـدور ،ولـىأيضًا بربط الهجـرة بـالتعليم فـي هـذا العـدد فـي الدرجـة األقرارنا جاء 
في حـال الهجـرة  واضحبشكل  األمران متالزمان. هذان الحركة تسهيل جانب إلى الفرص، الحد من عدم تكافؤ
أساســيتان فيمـــا ُيســمى بــالهجرة االقتصــادية. ولكـــن أوراق هــذا العــدد توضــح االهميـــة همــا و  ،التعليميــة العالميــة

وضاع الجديدة للنـزوح بل كطريقة حيوية للتعامل مع األ ،ليس كدافع للهجرة -الكبيرة للتعليم في الهجرة القسرية
  الداخلي والخارجي.

  نجليزية لنوراك نيوز. من النسخة اإل مختارةمن نوراك نيوز باللغة العربية وراق في هذا العدد األ
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  وحده والعشرين الحاديلقرن ا ال تخصتجربة : الماضي والحاضربين الهجرة القسرية 
  جامعة إدنبرة ونوراككينيث كينج، 

  Kenneth.King@ed.ac.uk لكتروني:البريد اإل 

 ترصـدمعظم البلدان والقـارات فتـرات تاريخ  فقد شهد. الناس ظاهرة جديدة ونزوحقسرية الهجرة الليست 
وايــت "الحــدود مثــل  تتخطــىو هجــرة أإمــا هجــرة داخــل البلــد  عنهــا؛رغمــًا وح الحركــة الجماعيــة للشــعوب بوضــ
 تشـيرمثلـة التـي التي تعد أمثلة قليلـة مـن مئـات األ "النكبة"و "المحرقةو" تقسيم الهند""و "ميدل باسيج"و "هايالند

فـي . اوبلـدانه اوأراضـيه اومـدنه اوقراهـ االحركة القسرية للشعوب من بيوته إلى مراحل معينة، وحتى قرون، من
تـــــوا مـــــن وراء البحـــــار مـــــع انتهـــــاء أن و مهـــــاجر وطـــــان والــــدول ســـــلب األي ولـــــى عهـــــد أنبعــــض أجـــــزاء العـــــالم، 

 مهاجرين. لا لصالح تماماً صليون أوطانهم بأكملها فقد السكان األرات اق؛ وفي البريطانية مبراطوريةاإل

قليــة الحمايــة الممنوحــة لأل ُرفعــتدما عنــ ،1685فرنســا عــام  فــي كــان أول اســتخدام لمصــطلح الجــئ
 في شتى أنحاء العالم. شخص تقريبًا للجوء مليون  فسعىالبروتستانتية في فرنسا الكاثوليكية. 
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 ومبهمة -مةهمما تزال المصطلحات 

 أمـراً شخاص بطريقة واضـحة إلـى هجـرة قسـرية وهجـرة اقتصـادية ألاهجرة تقسيم  يعد القول بأن بوسعنا
 نسـعى فـي هـذا العـدد مـن نـوراك نيـوزو  .(see also Khadira, NN53; Ahmed NN53) )1(غيـر واقعـي

السياســـي ال ن العديــد مـــن طــالبي اللجــوء أعلــى الهجــرة القســـرية. ولكننــا نعــي أن نثبــت ذلــك مـــع التركيــز  إلــى
؛ (Preston, NN53)" ضـمن هجـرة العمـلهـم " ""اختياريـاً نمـا إ و  بصـورته التقليديـة،لجـوء الإلـى طلـب  يسـعون

إلــى الــوطن. هــذا مثــل العــودة كومثــل ذلــك . (Pop, NN53)مكــان يطمحــون إلــى مــالذ معــين إن كــان باإلو 
كانــت مجموعــات أخــرى إن  ،العديــد مــن مجموعــات الالجئــين قــد يكــون صــعب المنــال لــدىالطمــوح المشــترك 

مــن  المــدقع شــكالً  الهجــرة بســبب الفقــر قــد تكــونخــالل الحــرب. كــذلك  وقــراهم وأراضــيهمعلــى بيــوتهم  ســيطرت
 أشكال الهجرة القسرية. 

لكـن بطريقـة . و وجهـةصلية ودول عبور ودول أدول ، لغة اللجوء حسب فثمة،نواع للدول؛ أعدة هناك 
 ,see Waterman)مـن ضـمنها السـودان و مثلـة ديد من األمربكة تصبح بعض الدول جميع ما ُذكر مثل الع

NN53). 

 الخيارات العامة والخاصة

 See Monsutti, NN53 and)تزايـد فيـه عـدم المسـاواة فـي الـدخل بشـكل درامـاتيكي يفـي عـالم 
Oxfam’s An economy for the 1%)،  حـدده تن المكان الذي يقصده الالجئ أ إدراكليس من المفاجئ

ات ومــدن الـــدول هنـــاك فــرق بــين أغلبيــة الالجئــين الـــذين يبقــون فــي المخيمــ. بعبــارة أخــرى، القــدرة علــى الــدفع
لـى إيدفعون للوسطاء من أجـل الوصـول  ممن ،اً كبير  يزال ال هلكن ،قلوالعدد األ من جهة، محيطة ببلدهم األالم
حجمهــــا ومـــا يحفزهــــا مــــن ن هـــذه العمليــــات تختلـــف بشــــكل كبيــــر فـــي أدولـــة التــــي يختارونهـــا. مــــن الواضــــح ال

ل اليهـــود عبـــر الحـــدود الوطنيـــة فـــي طفـــانفـــاق التـــي نقلـــت األطفـــال" والســـكك الحديديـــة داخـــل األ"مواصـــالت األ

                                                            
التـي  "،Moving out of poverty: Making migration work for poor peopleبعنـوان: " 2007ورقـة وزارة التنميـة الدوليـة البريطانيـة لعـام   (1)

االقتصـادية الطوعيـة"، ولكنهـا تثيـر نقطـة أن "التفرقـة بـين هـذه الهجـرة واألنـواع األخـرى للهجـرة التـي تنـتج عـن الصـراع علـى سـبيل تركز على "الهجـرة 
 هي تفرقة صعبة. -المثال أو اإلساءة لحقوق اإلنسان أو الضغط البيئي
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وروبــا قبيــل انــدالع الحــرب العالميــة الثانيــة، والتــي نقلــت العبيــد إلــى الحريــة فــي الواليــات الشــمالية فــي الواليــات أ
 المتحدة في القرن التاسع عشر. 

 عالمواإل وبعضهمالالجئين  معظم

معظــم الالجئــين فــي المخيمــات والبلــدات والقــرى فــي الــدول المجــاورة ســواء فــي  ، بقــيعلــى مــر العقــود
علـى - أو السـودان أو كينيـا أوغنـداردن أو تركيـا أو ش أو تايالند أو لبنـان أو األيالدالباكستان أو إيران أو بنغ

وروبـي. اد األظـم الالجئـين أعضـاء فـي االتحـليست أي من هذه الدول العشـر التـي اسـتقبلت معو . سبيل المثال
. لجوء سياسي في الـدول الناميـة بمليون الجئ في العالم ونازح داخليًا وطال 60من  %86 يزال أكثر من الو 

ركـز إنمـا ي ،ئـينجلالامـن العظمـى  الغالبيـةالمخيمـات والـدول التـي تسـتقبل  عالم الغربي لم يركـز علـىولكن اإل
 مريكا الشمالية). أو الذين دخلوا أوروبا (و أوروبا لى على طالبي اللجوء السياسي ألبالدرجة الألو 

 الحق في طلب اللجوء السياسي والحق في الحصول على التعليم

عــالن العــالمي لحقــوق ســباب وراء اإلاأل مــنهجــرة ماليــين الالجئــين بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة  تكانــ
 ،1946عـام عملهـا التي بدأت  ،لألمم المتحدةلالجئين التابعة المنظمة الدولية تأسيس و  ،1948نسان عام اإل

وحق طلـب اللجـوء إلـى  ق الهجرة والعودة إلى البلد األمثم أصبحت مفوضية شؤون الالجئين. ويأتي كل من ح
). 26) قبــل حــق الحصــول علــى التعلــيم (مــادة 14ومــادة رقــم  13دول أخــرى خوفــًا مــن االضــطهاد (مــادة رقــم 

وتشــجيع التعــاطف والتســامح  ،ساســيةنســان والحريــات األاإلالتقــدير لحقــوق  زيــادةفــي  اً ولكــن ُيعــد التعلــيم أساســي
فــي النقاشــات والخطابــات  اً أساســي اً ن يلعــب التعلــيم دور أميــع الــدول. لــذلك لــيس مــن المفــاجئ والصــداقة بــين ج

 ولهذا السبب جاء تركيز هذا العدد من نوراك نيوز على هذا الموضوع. لالجئين. التي تتناول موضوع ا

 "يواجهون كل التحديات التي تحول دون التعليم تقريبًا" -"نوالالجئ"

ن فــي مجــال التعلــيم وتنميــة و جئــالال ايواجههــ عظــم التحــديات التــييشــير بينــافوت فــي هــذا العــدد إلــى 
جـودة وفـرص  يتعلـيم شـامل وعـادل وذمة حـول ضـمان ميـة المسـتداللتن 4المهارات. فالكلمـات المثاليـة للهـدف 

حـــق فطفـــال الالجئـــين والنـــازحين. اح لألبعيـــدة كـــل البعـــد عـــن الحقيقـــة اليوميـــة للتعلـــيم المتـــ الـــتعلم مـــدى الحيـــاة
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لاللتحــاق  أخــرىومــنح فــرص والتقــدم  والمعادلــةالشــهادة علــى الحصــول و س يولغــة التــدر إلــى التعلــيم الوصــول 
ســــاس لالجئــــين باألتــــوفر التعلــــيم وتنميــــة المهــــارات ي حيــــث ،للغايــــةبــــالتعليم وتنميــــة المهــــارات جميعهــــا ملحــــة 

ويعتمــد اســتخدام المهــارات والمعرفــة علــى أســواق العمــل المحليــة التــي تعــد عائقــًا كبيــرًا فــي والعــائالت النازحــة. 
 العديد من الدولة المستضيفة. 

 يقونيةاألرقام األ

ن الــرقم الكلــي لالجئــين والنــازحين وطــالبي اللجــوء أإلــى  2015مفوضــية الالجئــين لعــام  يشــير تقريــر
وطــالبي اللجــوء  اً مليونــ 38بـــوالنــازحين  اً مليونــ 20بـــعــدد الالجئــين يقــدر حيــث  ،مليــون 60السياســي هــو تقريبــًا 

فـي  الدوليـةتنمية المعهد  حسب تقريرلخاصة بالتعليم قاسية رقام افإن األ كذلك. )2(مليونمن ال 1.8بـالسياسي 
مـا ال يقـل عـن  رة بالنزاعـات والصـراعاتالمتـأث 35ـالـدول الـ:في فـ" Education cannot wait" 2015مايو 
مــــن مجموعــــات متــــأثرة  مأو غيــــره ينأو نــــازح ينالجئــــ ، بــــينبالمــــدارسااللتحــــاق  ســــنون طفــــل فــــي مليــــ 17

ــ 75 هــاذات الــدولفــي و   .اتبالصــراع فــي حاجــة ماســة " 18إلــى  3مليــون طفــل بــين عمــر  462ـمليــون مــن ال
هـذا العـدد  .(Nicolai & Magee NN53; ODI, 2016)" للحصـول علـى الـدعم للحصـول علـى التعلـيم

لــذلك يشــير إلــى أن هنــاك  ،أكبــر بكثيــر مــن العــدد العــالمي الكلــي لالجئــين والنــازحين ،مليــون 75 ،الــدراماتيكي
طفال والشباب الذين يقعـون فـي فئـة األأعداد كبيرة من  على بدرجة كبيرةؤثر تدرجات من الحرمان من التعليم 

ويشـير تقريـر االتجاهـات  .(see also Palmer, NN53) ةالالجئـين والنـازحين ومجموعـات أخـرى مشـابه
همــة مرقــام ن األأ ومــن الواضــح. "هــم أطفــالالالجئــين فــي العــالم  نصــف"عالميــة إلــى هــذا الموضــوع ببســاطة: ال

وثمــة إضــافة أخــرى إلــى ذلــك هــي أن مــا جـدًا فــي بنــاء صــور حــول أزمــة الهجــرة العالميــة وآثارهــا علــى التعلــيم. 
 .اإلنسانية المساعدات ميزانية من% 2 يخصص للتعليم ليس سوى

 ،53الهجـــرة فـــي أوراق نـــوراك نيـــوز زمـــة ألالتعلـــيم ونحـــن نـــدرس جانـــب  ،ن نتـــذكر دائمـــاً ألكـــن ينبغـــي 
مليــون  121 فثمــة قــاليم.زمــة فــي العديــد مــن الــدول واألفــي مجــال التعلــيم قبــل األ اً موجــود اً ضــعف ترســعزمــة األ

                                                            
(2)  http://www.unhcr.org/558193896.html 
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فقـط جـاؤوا مـن دول تعـاني مـن  اً مليونـ 34هم ؛ مـن)3(2012ملتحقـين بالمدرسـة عالميـًا عـام طفل ومراهق غيـر 
 ,EFA GMR)فريقيـة ) كـانوا مـن دول جنـوب الصـحراء األاً نـمليو  17مـن نصـف هـؤالء ( أكثـرو . الصـراعات

طفـــال الالجئـــين عالميـــًا نصـــف األ ســـوى ساســـيبـــالتعليم األ ه ال يلتحـــقنـــأوسنشـــير قريبـــًا إلـــى . (2 :2015
(Dryden-Peterson, NN53). 

 المهاجرين والهويات الوطنية  صورة

 يمهـاجرين هـللالحجـم الهائـل  ةصـور  تأصـبح فقـدإليها سـابقًا، التي أشرنا يقونية رقام األاأل فضًال عن
 اأثرهــُيعــد و  "،غــزو"و "تــدفق"و "موجــات"فــي اســتعارات مثــل  "الجماعيــة"الهجــرة نعكس . لــذلك تــاعليهــ المتعــارف

 "قلــــة" تســــتخدم كلمـــاتمـــا وكثيـــرًا  .مطلقــــًا" غيــــر قابـــل لالســـتدامة"الســــكنية والصـــحة والتعلـــيم  علـــى األوضـــاع
يـتم اختيـار التعلـيم لتوضـيح  التي تواجه المرافق الوطنية. وكثيرًا ما "الضغوطات"لوصف  "اكتظاظ"و "ازدحام"و

نظـام  "أربكـوا"و أنهـم أ "قنبلـة موقوتـة" نو ضـافيالطلبـة اإل يمثـلو كيـف أ "أزمة االكتظاظالهجرة  "تضاعفكيف 
فـــي فهـــم الهويـــات  اً محـــدد اً علـــى المـــدارس دور  فـــإن ،لفـــاظاألتلـــك نقـــيض هـــذه اللغـــة و التعلـــيم الرســـمي. وعلـــى 

 خاصـة انتشـار تعلـيم الكبـار فرصـة يعـد كـذلك .(Subhash, NN53) "تلفة فـي عـالم تتعـدد فيـه الثقافـاتالمخ
 القضــايا الرئيســية فــي االســتفتاء الشــعبي حــول مــنالهجــرة  "تهديــد"ت قضــية عنــدما أصــبحال ســيما  ،ومســؤولية

 .2016يونيو  23الذي حدث في المملكة المتحدة في  ،وروبيالبقاء أو الخروج من االتحاد األ

  53 نــوراك نيــوز شــارة المتكــررة فــي مقــاالتاإل والنقــاش اللغــوي حــول الهجــرة هــ لهــذا خــرآ ثمــة جانــب
الذين لم يحصلوا على تعلـيم مدرسـي  ،ن داخلياً يطفال والطلبة النازحلالجئين السوريين واأل "الجيل الضائع"إلى 

هم" تـرك"طفـال الـذين الماليـين مـن األوفي العديد مـن الـدول الناميـة فقـد أشـرنا إلـى عشـرات  كذلكعدة. لسنوات 
ف يـأجـدادهم أو غيـرهم مـن أفـراد العائلـة فـي الر  مـع ،الذين رحلـوا للعمـل إمـا فـي المـدن أو خـارج الـبالد ،همؤ آبا

(Shaeffer, NN53). 

  

                                                            
 مليون طفل ال يتعلمون األساسيات مع أن نصفهم كانوا قد درسوا في المدارس لفترة محددة. 250األيقوني سيتذكر القراء هذا الرقم   (3)
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 مدها أللتعليم في مخيمات الالجئين التي طال  المصيريالدور 

 يظــلعلــى أنهــا نــزوح مؤقــت،  ،فــي البدايــة ُينظــر إليهــا،أن حركــات المهــاجرين الكبيــرة غالبــًا مــا مــع 
وغالبـًا مـا الحاسمة للتعامـل مـع الفقـر وقلـة الفـرص االقتصـادية فـي المخيمـات. هو الوسيلة  في األساس التعليم

ا فــي رو ونــاأل ن أنفســهم بمســاعدة المنظمــات غيــر الحكوميــة والحكومــات المستضــيفة أوو المهــاجر  التعلــيمَ م نظيــ
لنجـاح مـن علـى ا تهموعـزيم االعائالت الالجئـة وأطفالهـتصميم  وتجدر اإلشارة إلى حالة الالجئين الفلسطينيين.

أو  ،(Murison, NN53)الماضــية الثالثــين  واتســنالوغنــدا فــي أن فــي و لروانــديا ، ومثــال ذلــكخــالل التعلــيم
وسـط طفل في الشرق األ 500.000ب اليوم السبعين الماضية لما يقار  واتسنالروا للمدارس خالل نو توفير األ

لمعــدل فــي هــذه المــدارس التابعــة إلــى مخرجــات تعلــم أعلــى مــن ا الــتعلم فــي المحــنيــؤدي  بمــا فــي ذلــك ســوريا.
في التعليم في  اتجربتهولكن يتم دراسة  ، (Abdul-Hamid et al., NN53)700نوروا التي يبلغ عددها لأل

 & Asakuma, NN53( فغانيـة فـي إيـران والمـدارس السـورية فـي تركيـا)سياقات مختلفة (مثال: المـدارس األ
Yamamoto, NN53 .( 

 القدرة على التحملأدلة على التحديات التي تواجه تعليم الالجئين الجيد على الرغم من وجود 

فـراد النـازحين داخليـًا الالجئـين واأل "القـدرة علـى التحمـل"والجـدل حـول دلـة المنتشـرة، على الـرغم مـن األ
 ,.Naidoo, 53; Abdul-Hamid et al)وهـو مصــطلح أساســي عنــد مناقشــة ثقافــات تعلــيم الالجئــين 

NN53; Salem, NN53; Murison, NN53)، التعلــيم الــذي يــتم تــوفيره  فــي أيضــًا شــك ضــئيل فثمــة
 كاملة من التحديات المنهجية الكبيرة. سلسلة  والذي يواجه مهاجرينالمجموعات كبيرة من ل

طفـال الالجئـين حـول نصف األ سوى ال يتمكنذكرنا سابقًا، ساسي. كما أوًال، حق االلتحاق بالتعليم األ
 ,Dryden-Peterson]%)25أســوأ فــي المرحلــة الثانويــة ( االلتحــاق بــالتعليم االبتــدائي، والوضــعمــن العــالم 

NN53] . تقريبـًا  حصـل فيـهكـان قـد مـن محـيط  قادمـاً  ئالالجـعنـدما يكـون  للغايـة ياً قد يبـدو هـذا الوضـع قاسـ
 هلية. بدو الوضع في سوريا قبل الحرب األكما ي ،التعليم االبتدائي والثانوي الشاملعلى 
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طفــال ألأمــام االخيــار الوحيــد كــان  ،. فــي العديــد مــن الــدولتعليميــة نفعيــةو تســوية الوضــع ثانيــًا، يعكــس 
مــن نظــام الفتــرتين. وعلــى أرض  اً ن يكونــوا جــزءأقبــول هــو الالجئــين الــذي يلتحقــون بــالتعليم االبتــدائي والثــانوي 

 ,Salem)علــى شــهادة الدراســة الثانويــة لحصــول لالمدرســية المنــاهج جميــع تغطيــة  عــدميعنــي هــذا الواقــع قــد 
NN53; Fean & Marshall, NN53; Chatty, NN53) .ال علـى  مثـل هـذا النـوع ُتعد لبنان أفضل مثـو

عمــر الدراســة.   حيــث عبــر الحــدود أكثــر مــن نصــف مليــون طفــل فــي ،علــى نظــام التعلــيم الــوطنيمــن الضــغط 
لـــذلك لـــيس مـــن  ،)500,000ونـــروا (ادل عـــدد الطـــالب فـــي مـــدارس األفـــي لبنـــان يعـــالالجئـــين طفـــال فعـــدد األ

طفــال مــن األ فقــط% 19أن دو فــي هــذا الوضــع هائــل علــى المــدارس المحليــة. ويبــضــغط  أن يوجــداجئ المفــ
وهـذا الـرقم الصـادم يشـير  دارس اللبنانية (المصـدر السـابق).استطاعوا االلتحاق بالمالمدرسة  سنالسوريين في 

" االبتعــاد عــن المــدارس"مصــدر الســايق) أو (ال "الجيــل الضــائع"إلــى القلــق المنتشــر الــذي يــنعكس فــي خطــاب 
(Tran Thanh, NN53) .كما ُذكر سابقًا 

، بـين المـدارس التـي شـائكة العائالت الالجئة خيارات منهجيـة ثالثًا، هناك تعقيد لغوي ومنهجي. تواجه
مختلفـة تمامـًا عـن مر الذي قد يعني االنغماس في لغـة األ ،تقدم لغتها الخاصة ومعلميها وثقافتها ونظام دولتها

م مقابــل المنفــى العــودة إلــى البلــد األاالفتراضــات المتغيــرة حــول قودهــا ت. والقــرارت المتعلقــة بهــذا الوضــع لغــتهم
 مد. الطويل األ

ين ؤ لمعلمــين الكفــا مــن ضــخمإلــى تــوفير عــدد  4هــدف التنميــة المســتدامة رقــم طمــوح رابعــًا، قــد يكــون 
بسـبب خطـورة دائمـًا  وثمـة ،طفـالكبيـر مـن األعـدد  فثمـةمـاكن. كـل البعـد عـن الحقيقـة فـي العديـد مـن األ اً بعيد

هـذا بـالطبع . (Pop & McLean, NN53)" الالجئـين "فئةلــ جداً مكتظ إضافي  مسارأو الفترتين ظام وجود ن
وفجــأة يتغيــر دور المعلــم هــذه الصــفوف.  ين فــو ن هــم الوحيــدو حيــث الالجئــ ،هــو الحــال فــي مــدارس المخيمــات
ال  ومــــن ثــــم ،اآلبــــاء يعمــــلال  أو فــــي المخيمــــات حيــــث ،نظــــام فتــــرتين ذات التقليــــدي عنــــدما تصــــبح المدرســــة

بعيدة كـل البعـد عـن  ،مثل التعليم التشاركي والفكر النقدي ،طفالهم. وتصبح الُمثل العلياأيستطيعون دعم تعليم 
أن تكـــون وضـــاع، بـــدًال مـــن ن. فـــي مثـــل هـــذه األو الالجئـــش فيهـــا ي األمـــاكن التـــي يعـــيواقـــع التعلـــيم والـــتعلم فـــ
تصــبح عالمــة علــى قــد ، "أن تقــدم الخيــاراتالتــي ذكرناهــا ســابقًا أو  القــدرة علــى التحمــل المــدارس مثــاًال علــى

 .(Dryden-Peterson, NN53)" مستقبل مسدود
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 المفاضلة بين التعليم الرسمي والتعليم غير الرسمي

ال يســتطيع اآلبــاء الحصــول علــى وظيفــة فــي  عنــدما ،بشــكل كبيــرالعالقــة بــين المدرســة والعمــل  تتغيــر
 الحصــول علــىطفــال إلــى يســعى األأن وقــد يــؤدي هــذا إلــى كمــا ذكرنــا ســابقًا.  ،قــانونيالقطــاع الرســمي بشــكل 

الناتجـة تـؤدي الصـدمة ": السـياقاتالمتوتر في العديد مـن نرى هذا الوضع  بدًال من الدراسة.رسمي عمل غير 
ج إلـى وتنـافس حـول الوظـائف التـي ال تحتـا ،وٕالـى عمـل غيـر رسـمي ،العمال إلى نسـبة بطالـة أعلـى عن توفر

سوريا التي تمتعت بنظام تدريب مهني  ةفي حال .(Bardak, NN53)" ع العملوٕالى تدهور في أوضا ،مهارة
 ،مليون نـازح 11ولكن مع وجود أكثر من  ،ء المهاراتبناإعادة متطور نسبيًا، فإن هناك حاجة كبيرة جدًا إلى 

قبـل الحـرب  اً تحديات ضخمة تواجه اسـتبدال هـذا النـوع مـن التطـوير المهنـي المنـتظم الـذي كـان متـوفر  ثمةفإن 
فــي كيــف يتوقــع مــؤتمر  ،بالتحديــد، النظــر يجــدرو  .(Al-Jouni, NN53)فــي الــدول المستضــيفة المحيطــة 

مليـون وظيفـة  1.1يـتم تـوفير بـأن  الوعد الذي قطعـه يحققن أ 2016وريين الذي ُعقد في فبراير المانحين الس
 .2018بحلول عام 

و فــي الــدول المستضــيفة وســوق العمــل أيوجــد تعمــيم بســيط حــول تطــوير المهــارات فــي المخيمــات ال 
علـى  الـذي والتـدريب المهنـي،شـرق األوسـط نظـام التعلـيم الونـروا فـي دول نظـام تـدريب األ إذ يتضـمنالمحلي. 

الجئـين الكونغـويين دى التنميـة المهـارات لـ تبـدوبالمقابل، و سنة.  70خالل  هالرغم من صغر حجمه، تم تطوير 
لغـة الدولـة بحيـث تتـأثر مخرجـات التعلـيم  .(Storen, NN53)كـل البعـد عمـا يتطلبـه الواقـع  ةفـي روانـدا بعيـد

الجيـــل الثـــاني والثالـــث مـــن المهـــاجرين لـــن يتمكنـــوا مـــن الحصـــول إال علـــى  أبنـــاء حتـــى، تهـــاوثقاف المستضـــيفة
هـــو الحـــال بالنســـبة للهنـــود والصـــينين فـــي اليابـــان كمـــا  ،الوضـــاعةالوظـــائف التـــي تتســـم بـــالخطورة والصـــعوبة 

(Maeda, NN53). 

 في منطقة تتسم بضعف التعليم "تعليم غربي ضعيف"

هـي جنـوب شـرق نيجيريـا. فهنـاك مـا فيها لنازحين داخليًا ل تركيز عالٍ يفاجئنا وجود  التيأحد المناطق 
وفــي  ،نــازح معظمهــم هــارب مــن التــدمير المتعمــد للمئــات مــن المــدارس االبتدائيــة والثانويــة يمليــون ال يقــل عــن

 هــي ن هــذهإليــه هــو أ). مــا نحتــاج النظــر Higazi, NN53( )بــاكو حــرام(منــع فيهــا التعلــيم الغربــي منطقــة يُ 
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% مـن السـكان لـم 46ن حـوالي القـول بـأمـع  ،فريقيـةتعليمـًا فـي منطقـة دول الصـحراء األقـل األ المنـاطق إحدى
 Chijioke and) علــى التعلــيم االبتــدائي واحصــل مــن الســكان فقــط% 12 قــط، وأنإلــى المدرســة  وايــذهب

Okoye, NN53).  بسـبب  ،بمـا فـي ذلـك المـدارس ،مؤسسـات الدولـةفـي العمـل بحرمـة بوكـو حـرام  تقـولكمـا
النــازحين داخليــًا الــذين لــم يشــتركوا نســبة حاليــًا  نعلــمالنيجيريــة. ولكننــا ال الفســاد المزعــوم المنتشــر فــي الحكومــة 

 هذا الموضوع.  حولبالتعليم الغربي. هناك العديد من األسئلة التي ينبغي طرحها 

 جيد لالجئين؟ هل هناك تعليم عالٍ 

يجيريـا هنـاك المحروقـة فـي نمدارسهم مقياس "تعليم النازحين داخليًا" الهاربين من لالطرف اآلخر  على
الجئين والنـازحين لكاديمية في الخارج. بطبيعة الحال ركز االهتمام بااألناصب موالالذين يتنافسون على المنح 

عــداد الهائلــة للطلبــة خــارج المــدارس. ولكــن كــان لفــرص علــيم االبتــدائي والثــانوي بســبب األداخليــًا علــى تــوفير الت
ين والطلبـة يكـاديمحيـث فُـرض علـى األ ،كاديمية تأثير كبير في العديد من الـدولاألالمناصب ضمان المنح أو 

مـن  ،والمنظمات الدولية غير الربحية ولألفراد دور أساسي في تنظيم المـنحللمنظمات الثنائية كان و االغتراب. 
) ســواء فــي تشــيلي خــالل World University Service( "خدمــة الجامعــة العالميــة"العالميــة  ةالشــبكخــالل 

 ,Preston)غلبيـة وزيمبـابوي قبـل حكـم األ فريقيـاأ، أو فـي نامبيـا وجنـوب (Avalos, NN53)حكم بينوشـيت 
NN53).  وهــو ، "بــال حــدود لالجئــين تعلــيم عــالٍ "برنــامج ها ؤ وينــدل ترســت وشــركا تــديرال معاصــر، فــي مثــو
كبــر مخــيم لالجئــين علــى مســتوى العــالم، فــي ألالجئــين فــي داداب، الكينيــين و ل ،علــى الــرغم مــن اســمه متــاح،

  .(Njogu and Shawyer, NN53)نوب شرق كينيا ج

 تعليم الالجئينلولويات والتخطيط األدلة واأل 

. المختلفــة فــي الــدول المختلفــةبالســياقات بتعلــيم الالجئــين والمتعلقــة  الخاصــةبعــاد األهنــاك العديــد مــن 
فهنـاك الكثيـر  ،وضاع السـريعة التغيـر فـي دول مختلفـة تعـاني مـن النزاعـاتصعوبة التحليل المنتظم لألونظرًا ل
 Smith, NN53; Burde)ال نسـتطيع تعميمـه حـول مـا هـو األفضـل وكيـف ولمـاذا وبـأي ثمـن  ممـاالكثيـر 

and Guven, NN53).  جـراءات طارئـة فـي أوضـاع ملحـة قـد يكـون لهـا إ ثمـة نفـي أولكـن ال مجـال للشـك
بالفعــل مــن واضــح  ذلــكو  .(MacEwan & Bird, NN53)األولويــة علــى المراجعــة والتخطــيط الحــذر 
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مليـون فرصـة عمـل  500واسـتحالة تـوفير لسـكان عـدد االهائل ل التزايدمع ف ،فريقيةاألل الصحراء ديموغرافية دو 
بمعـزل  .(May & Dumont, NN53) كمـا هـيفريقيـة مرة مـن القـارة األالهجـرة المسـت مـا زالـت ،سـنة 25فـي 

عــن الهــروب مــن الفقــر المــدقع، كمــا ذكرنــا ســابقًا، هــل ُيعــد الهــروب مــن الغيــاب الكبيــر لفــرص العمــل والعمــل 
 المالئم في المستقبل هجرة قسرية؟ 

 الفقر في دول الجنوبمقابل الحد من في عليه لمساعدة الالجئين في دول الشمال  المتجادلالدور 

للتنميـة لتغطيـة المخصصة  المساعداتاستخدام حول  والجدلخذنا الفكرة السابقة مباشرة إلى النقاش أت
فـــي دول منظمـــة التعـــاون والتنميـــة فـــي الســـنة  ،الالجئـــين عالميـــاً  بعـــضالنفقـــات الكبيـــرة والجديـــدة نســـبيًا لـــدعم 

% مــن 20فــي النــرويج، علــى ســبيل المثــال،  ادعــاء بــأن ثمــةاللجــوء والهجــرة. التــي اتســمت بازديــاد  الماضــية
طفـال لغـة ورعايـة األالمثـل دورات  ،التي ازداد حجمها مؤخرًا ستغطي بنود الموازنة العامة لالجئـين المساعدات

ح للمحافظــات التــي يســتوطن فيهــا الالجئــون وغيــر نَ وِمــ ،جــوء الــذين هــم تحــت الســن القــانونيلبالنســبة لطــالبي ال
الالجئــين فــي دول نقفــات  النقــاش حــول يجعــلهــذا األمــر    . (Koffeld & Brynildsen, NN53)ذلــك 

وروبيــة دول األلمانيــا والــأحتســبة للمــنح. هنــاك قلــق مشــابه فــي للنقــاش المســتمر حــول التكلفــة الم اً الشــمال موازيــ
لحـد مـن ل تمويـل الملـحّ الوروبا سلبًا علـى أالالجئين في ؤثر مساعدة تحول كيف ينبغي أال الشمالية بشكل عام 

فــي دول الشــمال مؤسســات التنميــة  علــىأو  (Boger & Ghawami, NN53)الفقــر فــي دول الجنــوب 
(Melber, NN53) .  

 الجئين والثقافات والتعليمالسياقات 

التي تم مناقشتها فـي هـذا العـدد الخـاص الدول والسياقات  بعض سوىتغطي ال إن الصفحات السابقة 
اليابـان والصـين وماليزيـا ليغطـي  ىوراق األخـر فـي األن داخليـًا يالنازحيمتد موضوع الالجئين و من نوراك نيوز. 

وب آســـيا والســـودان وجنـــوب فغانســـتان فـــي جنـــأش ومينمـــار والهنـــد و يوبـــنغالد ،آســـياوالفلبـــين فـــي جنـــوب شـــرق 
ن هنـــاك مقـــاالت أكمـــا  ،وروبـــاأفريقيـــة ورومانيـــا والنمســـا فـــي فريقـــي والبحيـــرات العظمـــى األالســـودان والقـــرن األ

 .(Preston, NN53)قاليم مختلفة في العالم في سياق معاصر وتاريخي أتناقش 
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 القادرة على التحمل، ُاطر ردرد الفعل والمجتمعات "أجيال ضائعة"

 "جيـــال الضـــائعةاأل"حـــول الســـوري هـــو نمـــو الـــوعي  "الجيـــل الضـــائع"أحـــد نتـــائج القلـــق المنتشـــر حـــول 
دول تعـاني هـم مـن معظم" لـدعم تعلـيمهمالماسة الحاجة "من مليون طفل يعانون  75 إنالمحتملة حول العالم. 

هنـــاك أيضـــًا أجيـــال ف .(ODI, 2016) ،الجئـــين ونـــازحين داخليـــاً  ولكـــنهم ليســـوا جميعـــًا أطفـــاالً  ،مـــن الصـــراع
 "ال لجيــل ضــائع" شــعاري ييــدقيمــة تأتكمــن ). 3ضــائعة فــي دول ال تعــاني مــن الصــراعات (انظــر هــامش رقــم 

الجزء اآلخـر هداف معينة. أحول والسياسات  المساعداتعلى ان نهما يركز أ في "التعليم ال يستطيع االنتظار"و
ـــ"دراك دور مــا قــد يســمى إهــم جــدًا ألي جــواب هــو مال  لــمالمجتمعــات هــذه . القــادرة علــى التحمــل"المجتمعات ب

لكــن توضــح المقــاالت تنتظــر الــدعم المــادي لـــتأسيس المــدارس الرســمية وغيــر الرســمية ولتنظــيم مرافــق الــدعم. و 
ن هــذه المجتمعــات المحليــة والمجــالس المحليــة والمجموعــات الدينيــة المحليــة والمنظمــات غيــر أفــي هــذا العــدد 

ديــد مــن الثقافــات المختلفــة والســياقات العن أألهــم مــن كــل هــذا او الربحيــة أساســية ألي برنــامج أو مبــادرة دعــم. 
 هم وعائالتهم.  هم فيتتمثل الالجئين والنازحين داخليًا وسط  القادرة على التحمل
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  األمدزمات الطارئة والطويلة في األ يم لية لتمويل التكلفة الواقعية للتعالمسؤولية العالم
   ونوراك نوتنجهامروبرت بالمر، جامعة 

   rpalmer00@gmail.com البريد اإللكتروني:

  .نساني، القمة العالمية للعمل اإل"نتظارالتعليم ال يستطيع اال" المصطلحات الرئيسية:

ولكــن هــل هــي  ،يجابيــة فــي االتجــاه الصــحيحإخطــوة  "ال يســتطيع االنتظــارلتعلــيم ا"ُيعــد صــندوق  الملخـــص:
فـإن العـالم سيشـهد ماليـين  ،ط لـهطموحة بما فيه الكفايـة؟ وحتـى إن تـم تـوفير المـوارد للصـندوق كمـا هـو مخطـ

وســـيكبر الماليـــين فـــي  ،جـــودة يفـــي انتظـــار الحصـــول علـــى تعلـــيم ذ بالصـــراعاتطفـــال فـــي الـــدول المتـــأثرة األ
 3طفـال دون سـن سـيتجاهل الصـندوق األو على التعلـيم. خمسة عشر القادمة دون الحصول الالعشر و ت السنوا

ولكنــه  اً مثاليــ الصــندوق لــيسالتعلــيم االنتظــار. علــى أن  للكثيــرين. ويبــدو ســنة 19ســنوات والشــباب فــوق ســن 
  بداية رائعة. 

الكثيـر مـن  يجـري ،2016فـي مـايو سـطنبول إنساني فـي تي تسبق القمة العالمية للعمل اإلفي الفترة ال
انظـــر نيكـــوالي مـــايو ( 23فـــي  "التعلـــيم ال يســـتطيع االنتظـــار"تدشـــين صـــندوق  علـــىمـــل األيعقـــد المباحثـــات و 

أفضــل المختصــين فــي مجــال التعلــيم فــي  بــأن علنــييــزال هنــاك اعتــراف ال  فــي حــين؛ ومــاغيي فــي هــذا العــدد)
  ).GEMR, 2016ماهية عمل الصندوق ( ال يدركونالطوارئ على مستوى العالم 

ال تـزال فـ ،ن علـى نطـاق واسـعين والمهتمـيالمعنيـ القـى ترحيـبهذا الصندوق  إنشاء على الرغم من أن
تقــديرات تكلفــة المتعلقــة باالفتراضــات  تشــيرضــافة إلــى هــذا البحــث. باإل قيــدلعملــه  والفتــرة الزمنيــة ههيــة عملــما

  مد.األفي الطوارئ والصراعات الطويلة حول المسؤولية المشتركة لتمويل التعليم  الصندوق إلى التوقعات
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  $ بالعاممليار 11.7 = زماتالمتأثرة باأل مليون طفل في الدول  75التكلفة: تعليم 

ــ زمــات دولــة تعــاني مــن األ 35يعيشــون فــي  اً عامــ 18-3فــي ســن مليــون طفــل  75ن أتــم التصــريح ب
$ لكـل 156بنحـو  باألزمـات الدول المتـأثرةقدر التكلفة الكلية السنوية للتعليم في وت .)4(بحاجة ماسة إلى التعليم

قــل هــو علــى األ مليــون طفــل هــؤالء 75الـــيعنــي أن التكلفــة الحقيقيــة الســنوية لتعلــيم ، مــا )ODI, 2016طفــل (
يعيشـــون فـــي دول متـــأثرة  اً عامـــ 18-3طفـــال بعمـــربمعـــدل صـــفر لأل اً يفتـــرض نمـــو  ذلـــكألن $، مليـــار 11.7
  .)5(ماسة لتوفير التعليمزمات وبحاجة باأل

تقــدر بينمــا  "،التعلــيم ال يســتطيع االنتظــار"هــذه االفتراضــات حــول التكلفــة جــاءت فــي اقتــراح صــندوق 
 ،$ للطفـل43$ للطفـل، وستسـاهم المـوارد المحليـة بمعـدل 156 باألزمـات الـدول المتـأثرةتكلفة التعليم ككل فـي 

  $ للطفل. 113 ها) هي ؤ تظار ملن الفجوة المالية (التي على صندوق التعليم ال يستطيع االنو وبهذا تك

  مقدار الفجوة السنوية في التمويل$ مليار 8.5

ــ اً مليونــ 75الـــتعلــيم جميــع تُقــدر تكلفــة   3.2مكونــة مــن  ،$مليــار 11.7ـزمــات بــدول المتــأثرة باألفــي ال
علــيم ال يســتطيع الت"$ مــن التمويــل الخــارجي (عــن طريــق صــندوق مليــار 8.5$ تمولهــا المــوارد المحليــة ومليــار

  خرى). أومصادر  "االنتظار

حتــى  1(مــن ســنة  الكليــةالمســاهمة المحليــة المتوقعــة وتكلفــة التعلــيم و : الفجــوة الماليــة 1توضــيحي رقــم الرســم ال
  .  )15سنة 

                                                            
مليونــًا "مـن ال يــذهبون إلـى المــدارس، وهنـاك عــدد يــذهب إلـى المــدارس ولكـن يواجــه خطــر االنقطـاع عــن الـذهاب أو الحصــول علــى  75مــن هـؤالء الـــ  (4)

 .(Nicolai et al., 2015: 4)لناتج عن المشاكل النفسية واالجتماعية التي تواجه األطفال وعائالتهم" تعليم سيئ، باإلضافة إلى القلق ا
، سيكون أقل أم أكثر بكثيـر مـن العـدد الـذي تـم تقـديره 2030في الواقع ال نستطيع معرفة العدد الحقيقي لألطفال والمراهقين خارج الدراسة بحلول عام   (5)

 ًا.مليون 75وهو  2016عام 
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  .)2016رقام التي وردت في تقرير معهد التنمية الدولية (على األ المصدر: المؤلف، بناءً 

يطمـح  ،$مليـار 8.5ـوالفجـوة الماليـة الخارجيـة المقـدرة بـ مليون طفل 75إلى  للوصولالحاجة  في ظل
 1.5إلـى مليـون$  153ولى مـن يادة التمويل السنوي في السنة األز  إلى "التعليم ال يستطيع االنتظار"صندوق 

 13.6ولـى ومليـون طفـل وشـاب فـي السـنة األ 1.36إلـى سيصـل ن هـذا إويقـال . 2020$ بحلول عام  مليار
  ).  2مليون طفل وشاب بحلول السنة الخامسة (انظر الرسم التوضيحي رقم 

  : النمو المتوقع في التمويل لتحقيق الطموحات2توضيحي رقم الرسم ال

  2016المصدر: معهد التنمية الدولية 
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مليــون  75ن بــأبينمــا تــم االعتــراف ف. الجانــب اآلخــر لهــذه القضــيةهــو  ُينــاقشمــر الــذي قلمــا ولكــن األ
وبحاجة ماسـة إلـى الـدعم التعليمـي (معهـد  صراعاتدولة متأثرة بال 35يعيشون في عامًا  18-3 في سنطفل 

 -حسـب التوقعــاتٕان تـم تمويلـه و حتـى - "التعلـيم ال يسـتطيع االنتظـار"فـإن صـندوق  ،)2016التنميـة الدوليـة، 
  طفال والشباب في حالة انتظار. سيترك ماليين األ

  التعليم يستطيع االنتظار (للتمويل)

ــــك ألن طموحــــه ومخططاتــــه  ء،مضــــلل بعــــض الشــــي " يســــتطيع االنتظــــارالتعلــــيم ال"إن صــــندوق  ذل
يهم انتظــار علــ ســيتوجب اتثرة بالصــراعأطفــال والشــباب فــي الــدول المتــأغلبيــة األبــأن تعتــرف علنــًا المتوقعــه 

  ).3في أفضل الحاالت (الرسم التوضيحي رقم  اً عام 15لمدة –التعليم 

مليـــون طفـــل  73.6ن أأي  ،مليـــون طفـــل وشـــاب 1.36صـــول إلـــى فـــي العـــام األول، مـــن المتوقـــع الو 
أي أن  ،مليـــون 3.4فـــي العـــام الثـــاني، مـــن المتوقـــع الوصـــول إلـــى و وشـــاب ينتظـــرون الحصـــول علـــى التعلـــيم. 

بحلـول العـام الخـامس، مـن المتوقـع الوصـول إلـى و ظرون الحصول على تعليم. تينسمليون طفل وشاب  71.6
بحلـــول العـــام العاشـــر ســـيبلغ عـــدد االنتظـــار. وتقريبـــًا  سيواصـــلونمليـــون وشـــاب  61.4أي أن  ،مليـــون 13.6

ال يزالـون ينتظـرون. وفـي النهايـة  طفـال والشـباب ذاتـه الـذيناألاب الـذين تـم الوصـول إلـيهم عـدد طفال والشـباأل
فــي انتظــار الحصــول علــى  بالصــراعاتالــدول المتــأثرة فــي  مراهــق وأيكــون هنــاك أي طفــل  الفــإن المخطــط أ

  التعليم. 

ن أالـذين مـن المتوقـع  بالصـراعاترة طفـال والشـباب فـي الـدول المتـأث: العـدد الكلـي لأل3التوضـيحي رقـم  الرسم
  .التعليمينتظروا من أجل الحصول على 
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  )2016رقام التي جاءت في تقرير معهد التنمية الدولية (على األ المصدر: المؤلف، بناءً 

  )سنة 18 سنأو فوق سنوات  3-0في سن ذا كنت إيستطيع التعليم االنتظار (

خصوصــًا - إلــى أهميــة الــتعلم والتطــور فــي مراحــل الطفولــة المبكــرةأدلــة كثيــرة مــؤخرًا  أشــارت حــينفــي 
  .  سنوات 3-0في سن طفال األب ُيعنىال  "االنتظار التعليم ال يستطيع"صندوق  فإن -يوم 1000أول 

ن ضافة إلى هذا، هناك قلق متزايد حول الحاجة لـدعم الشـباب (خصوصـًا هـؤالء الـذين هـم دون سـباإل
فــي ذلــك دعمهــم مــن بمــا  -خصوصــًا الــدول المتــأثرة بالصــراعات- زمــاتاأل) فــي الــدول التــي تعــاني مــن 30

الشــباب  "التعلــيم ال يســتطيع االنتظــار"صــندوق فيــه ال يــدعم  الوقــت الــذيفــي خــالل التــدريب المهنــي والتقنــي، 
  .  عاماً  18فوق سن 

 "إذ عامــاً  18-3عمــار مــا بــين ن يركــز جهــوده علــى األأ "التعلــيم ال يســتطيع االنتظــار"قــرر صــندوق 
وقـد يـتم النظـر فـي  ،غير عملي في هذه المرحلـة18باب فوق سن والش  3-0في سن طفال ن دعم األأ بدا...
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 18 ســـنوالشـــباب فـــوق  3-0 فـــي ســـنطفـــال ). وبعبـــارة أخـــرى، فـــإن األODI, 2016: 30(" )6(الحقـــاً األمـــر 
  عليهم االنتظار لتلقي تعليمهم.  سيتوجب اتبالصراع ةفي الدول المتأثر  عاماً 

  افتراض توفر التمويل المحلي

تـــوفر مـــن ، فــإن صـــندوق التعلـــيم ال يســـتطيع االنتظــار يفتـــرض وجـــود تمويــل كبيـــر مســـابقاً كمــا أشـــرنا 
% مــن 30؛ وأن اتطفــال والشــباب فــي الــدول المتــأثرة بالصــراعنفاقــه علــى تعلــيم األالمــوارد المحليــة للــدول إل
  تحقق من التمويل المحلي. تطفال والشباب سالتكلفة الكلية لتعليم األ

فـي الـدول  اً هـذا االفتـراض منطقيـلـيس كن تحقيق هذا ولكن ليس في جميعهـا. يم ،في بعض السياقات
هـــذا ولـــيس يـــًا. و النـــازحين داخلأواجـــد فيهـــا عـــدد كبيـــر مـــن الالجئـــين التـــي يت ،ذات الـــدخل المتوســـط والمتـــدني

مـن شـح فـي  غالبـاً تعاني تلك الـدول  إذ ،الدول المستضيفة لالجئين أو النازحين داخلياً  معظمل االفتراض عادالً 
قـل أوأن  ،% مـن الالجئـين فـي العـالم86الموارد؛ ووفق مفوضية شؤون الالجئين فإن الـدول الناميـة تستضـيف 

الـدول ذات  افتـراض أن تمـول يعـد). UNHCR,2015% من العدد الكلي العـالمي (25الدول نموًا تستضيف 
ضـافة إلـى عـادل. باإلغيـر  افتراضـاً داخليـًا الدخل المتدني (أو حتى المتوسط) جزئيًا تعلـيم الالجئـين والنـازحين 

هـل  ،سـوريين إلـى لبنـان)لجـوء كبيـر لـدول أخـرى (مثـل لجـوء ال يوجدوضاع متماثلة؛ فحيث كل األ ليستهذا، 
ن تــدفع مثــل أل مــن غيــر العــادإن طفــال؟ %) مــن تكلفــة هــؤالء األ30دفــع (حتــى عنــاء  تتجشــمن أعلــى لبنــان 

  % حاليًا.30من كثر بكثير أهذه الدول المستضيفة 

  باألزماتفي الدول المتأثرة  والمراهقينطفال تعليم األ التشارك في مسؤوليةاتفاق عالمي حول 

لتــدفق االســتجابة عنــد  بهــا عادلــة وقابلــة للتنبــؤطريقــة " إيجــادمــؤخرًا إلــى مــم المتحــدة أمــين عــام األ ادعــ
مســــــؤولية مســــــاعدة الالجئــــــين،  التشــــــارك فــــــيمــــــن خــــــالل تبنــــــي اتفــــــاق عــــــالمي حــــــول  ...بيــــــرالك الجئــــــينال
)UN,2016:1 .( بما في ذلك التعليم.  األشخاصدعم لمثل هؤالء لسيشمل مثل هذا االتفاق سلسلة من او  

                                                            
 تم تغميق الكلمة من قبل الكاتب.  (6)
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 ،هـــو بالتأكيـــد خطـــوة إيجابيـــة فـــي االتجـــاه الصـــحيح "التعلـــيم ال يســـتطيع االنتظـــار"صـــندوق  إنشـــاءإن 
 "التعلـيم ال يسـتطيع االنتظـار"ن صـندوق أالتأكـد مـن و  ،ولكننا نحتاج إلى أن نكون واقعيين حول حجم المشكلة

مليــون طفــل وشــاب  75نــه يســتطيع الوصــول إلــى ، وأالقادمــةالخمــس نوات ســالبشــكل كامــل لفتــرة  لــيس ممــوالً 
ن مهمــة تمويــل تعلــيم أيــرى  اً عالميــ اً اتفاقــالطمــوح أيضــًا ليتبنــى يــزداد حجــم  إنمــا ،فحســب 2030بحلــول عــام 

الـدول  تتجشـمن أ المفتـرضكـي ال يكـون مـن  ،مهمـة مشـتركة لصـراعاتالـدول المتـأثرة بال والشـباب فـي طفااأل
تــدفع هــذه الــدول حاليــًا  ،الحــاالت عنــاء ثلــث التكلفــة (فــي كثيــر مــني ســط والمتــدنالمستضــيفة ذات الــدخل المتو 

علــى التعلــيم ن أ: "التعلــيم ال يســتطيع االنتظــار"افتــراض صــندوق  تحــدينحتــاج إلــى ننــا أكثــر مــن ذلــك). كمــا أ
ن صــندوق أ "مــن المؤكــد) 2016( تقــول كــوليين بوشــاينكمــا و . والمــراهقينطفــال االنتظــار بالنســية لماليــين األ

  ."غير مثالي ولكنه البداية "النتظارالتعليم ال يستطيع ا"

  مليون طفل؟ 75م تعليم أنفاق العسكري العالمي ساعة من اإل  48

الســنة ليصــل إلــى فــي مريكــي أدوالر  مليــار 8.5إلــى  "االنتظــارالتعلــيم ال يســتطيع "ســيحتاج صــندوق 
عنـد وضـعه فـي السـياق العـام  لكن ،جداً  اً مليون طفل في الدول المتأثرة باألزمات. قد يبدو هذا المبلغ كبير  75

نفـــاق اإل ُيقلـــلخـــرى لـــو أ؛ بعبـــارة 2015ســـكري العـــالمي لعـــام نفـــاق العســـاعة مـــن اإل 48أقـــل مـــن فهـــو يعـــادل 
فلــن يحتــاج  "،التعلــيم ال يســتطيع االنتظــار"مــوال لصــندوق هــذه األ صصــخ، وتُ %0.5العــالمي إلــى  العســكري

  مليون طفل االنتظار للحصول على التعليم. 75
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  ؟للمزيدحاجة ما ال: نسانية لتعليم الالجئيناإل  اتالمساعد
  سكو، باريسيونالبينافوت، تقرير الرصد العالمي للتعليم،  آرون

  a.benavot@unesco.org لكتروني:البريد اإل 

  المساعدات.هيكلة ؛ ؛ مساعدات المانحينن؛ التعليمو نسانية؛ الالجئاإل اتالمساعد المصطلحات الرئيسية:

 ســهالً يكــون فكيــف  الســهل،بالموضــوع لــيس حســاب قيمــة المســاعدات التــي تــذهب إلــى الالجئــين  الملخــص:
ــ  التحــدياتن فــي طبيعــة الحــال فــي حــراك دائــم؟ مــا نعرفــه بالتأكيــد هــو أن الالجئــين يعــانون مــن كــل و والالجئ
حاجــاتهم نســانية والتنمويــة غيــر كافيــة لتحقيــق اإل اتوأن مســتوى المســاعد ،فــي مجــال التعلــيم تقريبــاً  المتوقعــة

  الملحة للتعلم. 

غلـب أفـي  يـولى االهتمـام سـلبية كبيـرة علـى أنظمـة التعلـيم. وبينمـا اً شكاله آثـار أالصراع في جميع ترك 
وروبــا أدى إلــى اتجــاه أآمــن فــي  أالــذي يســعون إلــى ملجــحــوظ لالجئــين فــإن التــدفق الملالنــزاع،  إلــىاألحيــان 
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التعلـــيم للـــذين نظـــار الغربيـــة إلـــى محنـــة الالجئـــين. مـــا نعرفـــه هـــو أن االســـتجابة المطلوبـــة لتلبيـــة احتياجـــات األ
النــازحين  المــراهقينطفــال فــإن ماليــين األ ،. وفــي الواقــعة، لــذا لــم تتحقــقعقــدميســعون إلــى اللجــوء مــن الحــرب 

 ،نسـانية والتنمويـة غيـر الكافيـةنظمة المسـاعدات اإلأبسبب  ،تعليم جيد حقهم في الحصول علىمن  محرومون
  تمويل محلي غير كاٍف.   وما يصاحبها من

فر مـواد اوعدم تـو  ،تقريبًا: عدم وجود البنية التحتية في مجال التعليم ياتتحدالن من كل و يعاني الالجئ
خــرى التــي تقــف فــي وجــه الــتعلم مثــل العوائــق األ ، فضــًال عــنفر معلمــين مــؤهلين ومــدعوميناوعــدم تــو  ،الــتعلم

ى الــذات والعــيش أمــس الحاجــة إلــى المهــارات مــن أجــل االعتمــاد علــ الكثيــروناللغــة والفقــر والجــنس. يحتــاح 
مـن  في غايـة األهميـة ، وهوس مال بشري في مجتمعات الالجئينهذا فسيولد رأ وٕاذا ما تحقق. والتطورالكريم 

 ألن ،التــي تــواجههم ولحاجــاتهم التعليميــةيســتجيب للمصــاعب أجــل العــودة وٕاعــادة بنــاء أوطــانهم. ولكــن ال أحــد 
  جمع البيانات حول الالجئين الذين هم في تحرك مستمر.  المستحيلمن 

% مـن جميـع 86ن أوروبـا، إال أفـراد إلـى لألخيـر التـدفق األ ألذهاننـا ئ"الجـ"كلمـة  تسـتدعيقـد  ،بداية
يعــانون مــن أنهــم  ، وٕامــاحــركتهم مقيــدة ضــمن مخيمــاتأن تكــون وٕامــا  ،ن فــي الــدول الناميــةو الالجئــين مستضــاف

 نســـانية التقليديـــةالمســـاعدات اإل تكفـــيال و عـــدم القـــدرة علـــى االنســـجام مـــع المراكـــز المدنيـــة فـــي العـــالم النـــامي. 
. وبالفعــل، كمــا أشــار تقريـــر الرصــد العــالمي للتعلـــيم زمــات الممتـــدة والتحــديات الطويلــة األمـــداألهــذه  لمعالجــة

)GMR, 2015لــة األمــد تتلقــى أقــل مــن نصــف المســاعدات )، فــإن الــدول التــي تعــاني مــن صــراعات طوي
  التنموية مقارنة بالدول األخرى. 

أن البيانـــات حـــول مخيمـــات  كمـــا، المقدمـــة لالجئـــين للمســـاعداترقـــام الدقيقـــة األمـــن الصـــعب معرفـــة 
لدعم احتياجاتهم خصوصـًا المقدمة نسانية ا هو الحال بالنسبة للمساعدات اإل، كمقاتمةالالجئين والمستوطنات 

داخليـــًا واألطفـــال غيـــر فـــراد النـــازحين األ تشـــملولكنهـــا  ،الحاليـــة الالجئـــين األرقـــام تتضـــمنالتعلـــيم. فـــي مجـــال 
رقام اآلتية مـن منظمـة التعـاون االقتصـادي والتنميـة غيـر فإن األ كذلك مصنفين كنازحين داخليًا أو كالجئين.ال

طفـال لتلبية احتياجـات األ سيخصصال يوجد وضوح حول المبلغ الذي نه فإ، ومن ثم طاعمقسمة بناًء على الق
  .التعليم مجال النازحين في والمراهقين
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من طلبات التمويل في مجال التعليم في  %36ـل لم تستجب إالنسانية اإل اتما نعرفه هو أن المساعد
عطــاء إفــإن المســاعدات التنمويــة غيــر قــادرة علــى  كــذلكخــرى. % فــي القطاعــات األ60بـــقارنــة م 2014عــام 

% مــن المســاعدات علــى قطــاع 10إذ لــم يــوزَّع ســوى  ،األولويــة للتعلــيم فــي الــدول التــي تعــاني مــن الصــراعات
ذهـب  فـي حـيننسـانية لقطـاع التعلـيم، التمويل اإلآليات  مما ُتدره %3 يخصص سوىولم  .2013التعليم عام 

حد: هو أن الالجئـين، المجموعـة يقودنا هذا إلى استنتاج وا .2014و 2010 يلقطاع الصحة بين عام% 25
  خرى التي تحتاج للمساعدة، ال يتلقون المساعدات الدولية. وعات األساسية بين جميع المجماأل

يين الالجئين الـذين ن مالأهذا يعني لمساعدة، لنتباه االيجذب  هو ما عالمفإن اإل، ذلكضافة إلى باإل
مراحـل الدراسـية كـل الرأوا  ،يعشيون في مخيمات لالجئين في الدول الناميـة كـل حيـاتهم ممنعالم اإليتجاهلهم 

ــ اً طلبــ 342% فقــط مــن 4أظهــر تحليلنــا أن وقــد . تلقــي أي دعــمدون  وهــي تفــوتهم وعــام  2000بــين عــام  دمُق
  ل مكثف. بشك عالماإلغطاها  يم، جميعهانسانية للتعلاإلات أكثر من نصف المساعد تتلق 2014

ــالنــازحين  المــراهقينطفــال األحاجــات العديــد مــن تكــون مــن الظلــم أن  ــيم غيــر ملب يســتطيع  إذة. اللتعل
والنجـــاة بعـــد  التطــورجـــل أساســية والمهـــارات مــن رفـــة األع. ويعطـــيهم المومجازيــاً حرفيـــًا -أالملجــ مـــنحهمالتعلــيم 

كمـا سنشـير بشـكل  ،مـانواألالسـالم  تحقيـق توسـعة فـرص التعلـيم فـي تسـاهم ،النزوح لفتـرة طويلـة. وبشـكل عـام
ن أمــور ويصــنعون القــرارات زمــام األعلــى مــن يتولــون ، و 2016ق فــي تقريــر الرصــد الــدولي للتعلــيم لعــام أعمــ

فشـل المسـؤولية يعنـي عـدم فعـل ذلـك و عالميـة. حاجات الالجئـين بغـض النظـر عـن كثافـة التغطيـة اإليخاطبوا 
  هائلة.خالقية تجاه معاناة الجماعية األ

  المراجع

EFA GMR 2015. Humanitarian aid for education. Policy paper 21, GMR, 
UNESCO, Paris  
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  لمواجهة أزمة التعليممنصة  لتأسيسالجهود  تضافر
  سوزان نيكوالي وآرون ماجي، معهد التنمية الدولية، لندن  

   ;a.magee@odi.org.uks.nicolai@odi.org.uk لكتروني:البريد اإل 

  

  .نسانيزمة، الطوارئ، التمويل اإلالتعليم، األ المصطلحات الرئيسية:

مـن شـأنه أن يغيـر  ًا،جديـد اً تشـاركي اً ) نهجODI, May 2016( "التعليم ال يستطيع االنتظار"يرسم  الملخص:
منصــــة  لتأســــيسالتعهــــدات  ءبــــد ومــــع. ة والطويلــــة األمــــداألزمــــات الطارئــــجــــات التعلــــيم خــــالل االســــتجابة لحا

ـــدوالرات المليـــارات ـــة المســـاعدات  ،كيـــف ســـيعمل هـــذا الصـــندوق الجديـــدنتســـاءل:  ،مـــن ال وكيـــف ســـيغير هيكل
  نسانية والتنموية؟اإل

مـس أفـي بالصـراعات، وهـم فـي دول متـأثرة  اً عامـ 18إلـى  3طفال بين عمر األمن  يوناً مل 75يعيش 
أو  مليــون الجــئ أو نــازح داخليــاً  17كثــر مــن أ ،االحاجــة إلــى الــدعم فــي مجــال التعلــيم. وفــي هــذه الــدول ذاتهــ

األزمـة خلفـت ). Nicolai, et al., 2016(فـي سـن المدرسـة  وتتضـمن مـن هـم لقلـقاثيـر ت مجموعـات أخـرى
مـس أوفـي  ،ول مجـاورةالجئـين فـي خمـس د اً عامـ 17-5بـين عمـر ومراهـق مليـون طفـل  1.4السورية وحدها 
علـى الـرغم مـن التقـدم الـذي أحـرزه و ). No Lost Generation, 2016(التعلـيم مجـال ي ف ةالحاجة للمساعد

% فقـط 50ن أيعملون في ظروف خطـرة وشـاقة، إال ن ووكاالت الدعم والمنظمات غير الحكومية وهم و المانح
ـــ ط مـــنفقـــ %35والالجئـــين طفـــال مـــن األ ـــة الدراســـية االبتدائيـــة اتالالجئ  ،الفتيـــات حـــول العـــالم أنهـــوا المرحل

  ).OECD, 2015المدرسة الثانوية (التحقوا بمن الالجئين في مرحلة المراهقة  % فقط25و

 ،فـي تقـديم الـدعم الكامـل للـدولالحـالي  اتفشل هيكل المساعدفقد  رقام تتحدث عن نفسها.إن هذه األ
  ويعيشون متأثرين بالصراعات.  األزماتطفال الذين يعانون من األلماليين حق التعليم  إتاحةأجل من 

لفيـة حـول التعلـيم وأهـداف دكـار هداف التنموية لألبعد فشل الوصول إلى تحقيق األيمكن فعل المزيد. 
التزمـات التعهـد بإلـى األمـر الـذي أدى  ،فجـوات التعلـيمسد تعنى بقوة دفع متجددة  أنشئت ،للجميعحول التعليم 
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اتحدت الحكومات والجهـات المانحـة  كذلك توفير التعليم لمعظم المجموعات المهمشة.سياسية رفيعة المستوى ل
دلـة أقـوى ن األأت مشتركة ومبتكرة لتمويلها. كمـا للتعليم وآلياهج جديدة لتوفير نُ  مطالبتهموالمجتمع المدني في 
يعيشــون فــي  ممــنطفــال وعــائالتهم األوقــد أعطــاه  ،ن التعلــيم يحســن فــرص الحيــاةأ علــى مــن أي وقــت مضــى
  ).  Nicolai & Hine, 2015(ولوية القصوى حاالت الطوارئ األ

ســد لالتعلــيم أزمــة خاصــة بمنصــة الحكومــات لتأســيس  دعيــت ،2015م افــي قمــة أوســلو فــي يوليــو عــ
لالنقسـامات القدرات المحلية والدولية والمشـاركة فـي التخطـيط واالسـتجابة زيادة و  ،عاجلفجوات التمويل بشكل 

. وفـــي مثـــال النشـــاط العـــالمي لزيـــادةالمناصـــرين وتشـــكيل مجموعـــة رفيعـــة المســـتوى مـــن  ،نســـانية والتنمويـــةاإل
فـــي  واوالمجتمـــع المـــدني اشـــترك والمحليـــينالـــدوليين  ناشـــطينمئـــات التشـــجيعي علـــى االســـتجابة الدوليـــة، فـــإن 

  تصميم هذه المنصة الجديدة.

مــم المتحــدة ومنظمــات األحكومــة ومــانحين  18مــن  تكونــت مجموعــة كبيــرةمنــذ ذلــك الحــين، اجتمعــت 
 ،فـرد فـي عمليـة االستشـارات 500ومية لتقديم النصح حـول تصـميم المنصـة. كمـا سـاهم كوالمنظمات غير الح

  في تلك الدول.هج المقترحة مدى فاعلية النُّ  لبحثوجنوب السودان من لبنان  وتم زيارة كل

 Education Cannot Wait: Proposing a fund for educationتم تقديم الخطط في ورقة: 
in emergencies 2016مـايو  فـي )Nicolai, et al., 2016 .( لتغييـر  اً جديـد اً قـدمت الورقـة نهجـوقـد

وسـلو عـام أفـي قمـة لنـداءات ل واسـتجابةت. زمـام اسـتجابة أكثـر تشـاركية وسـرعة لألقطاع التعليم العـالمي لتقـدي
  وظائف: منصة تتضمن خمساقُترحت ، فقد 2015

 ؛لهام االلتزام السياسيإ 
 ة؛ة المشتركبالتخطيط واالستجا 
  ه؛وتوزيعتوليد تمويل جديد 
 ؛تقوية القدرات الدولية والوطنية 
 تحسين المساءلة. 
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وتوســـعة  وجـــودينلما بالناشـــطينلالســـتثمار  "وســـيلة ســـريعة"ســـتعمل هـــذه المنصـــة مـــن خـــالل تأســـيس 
 ،طـوارئ"صـندوق "وتأسـيس ، زمـاتخدمات تعليم عالية الجـودة فـي األ العمل المشترك من أجل الحصول على

حيـث مـوال األ ُتوجـهوبهـذا  ،زمـاتالدولة لالستجابة للتعلـيم فـي األ على مستوى هلتحشيد التمويل الجديد وتوزيع
  زمات محددة.وتخصيص التمويل أل ،وتوفير دعم لعدة سنوات ،حاجة لالستجابة السريعة توجد

تــدريجيًا التمويــل يرتفــع  ينبغــي أن ،ولــىالســنة األ$ فــي مليــون 150 لتــوفيروليــة أنــداءات  توجــدبينمــا 
% مــن 18( ومراهــقمليــون طفــل  13.6ل إلــى و مــن أجــل الوصــ ،2020$ ســنويًا بحلــول مليــار 1.5ليصــبح 

ـــأثر   3.85ل إلـــى و لوصـــل). يتضـــمن هـــذا جمـــع التبرعـــات لمـــدة خمـــس ســـنوات بالصـــراعاتالعـــدد الكلـــي المت
د بتقـدم بـارز مـن أجـل تحقيـق التعلـيم للجميـع هذا المسـتوى مـن الـدعم يِعـموح جدًا، فإن طَ  ذلكأن $. مع مليار
  للتنمية المستدامة حول التعليم. 4لهدف ل مواكبة

لمجموعــة صــغيرة مــن  إالتصــل المنصــة فلــن . حتــى مــع هــذا الجهــد االســتثنائي، فــإن هنــاك تحــديات
 سـوى للتعلـيم لـم يخصـص 2013التمويـل. فـي عـام  يفتقـر إلـىالتعليم  وسيظل بالصراعات،طفال المتأثرين األ
 -نســـانيةمـــن المســـاعدات اإل يلزمـــهكثيـــر ممـــا زال يصـــله أقـــل بومـــا  ،نســـانيةالتمويـــل للمســـاعدات اإلمـــن % 2

 ,UNESCO% لقطـــاع الصـــحة (57% لقطـــاع الطعـــام و86بــــمقارنـــة  2013ممـــا تـــم طلبـــه عـــام % 40
أقـل  قـدر أن تظـليُ ولكـن  ،ملنسانية للتعليم بعض األاإلخيرة لمضاعفة المساعدات النداءات األ تقدم). 2015

  ).UNESCO, 2015(من المطلوب 

فـي  والمـراهقينطفـال لألهج الفعالـة لتـوفير التعلـيم الـنُّ ن نحـدد ونختبـر بشـكل دقيـق أما زال علينا  كذلك
 ،الطــوارئ. يشــير مشــروع مشــترك بــين اليونيســف ومفوضــية شــؤوون الالجئــين ووزارة التنميــة الدوليــة البريطانيــة

ن االســـتجابات أمـــن الواضـــح ": أن إلـــى ،زمـــاتطفـــال والشـــباب فـــي األى إلـــى ابتكـــارات تعليميـــة جديـــدة لأليســـع
هج جديـــدة تقـــدم وأن هنــاك حاجـــة لـــنُ  ،فـــي الطـــوارئ طفـــالن تلبـــي الحاجــات التعليميـــة لألأالروتينيــة لـــم تســـتطع 

  ).UNHCR, 2016( "زماتم جيدة في األخدمات تعلي

ن أيريـــد  إذل فـــي عـــين االعتبـــار. ئن يأخـــذ هـــذه المســـاأ "ال يســـتطيع االنتظـــارالتعلـــيم " مشـــروعيحـــاول 
في اسـتجابة التعلـيم  التغيير التدريجيوتهدف إلى  ،ضافيةإموارد إيجاد في  يؤسس وسيلة تمويل عالمية تساهم



33 

 

 تــدخالتعــدة ودعــم  ،مــداألتمويــل مــرن طويــل رك الحاجــة إلــى نــه يــدأ. كمــا الطويلــة األمــدزمــات للطــوارئ واأل
صة بآلية أكثر جزاء من تصميم المنهذه األتِعد كثر ضعفًا. طفال والشباب األمبتكرة في مجال التعليم لدعم األ

نســانية فــي مــايو، ونجاحهــا يعتمــد علــى تدشــين قمــة المســاعدات اإليقتــرب مــن  اً تعهــدتقــدم و  ،مرونــة واســتجابة
  .أوجدتهاالتي المحافظة على المبادئ  علىقدرتها 
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  وروبياالتحاد األ لب اللجوء السياسي في التحديات التي تواجه سياسة شاملة ومتكاملة للهجرة وط
  رافايل فور وماكياال جافز، معهد التنمية الدولية، لندن

  دارة سياسات التنمية، ماستريختوروبي إلآنا نول، المركز األ 
   ;ak@ecdpm.orgr.faure@odi.org.uk; m.gavas@odi.org.uk لكتروني:البريد اإل 

  

  .وروبيالسياسي، االتحاد األاستجابة شاملة، هجرة، اللجوء  المصطلحات األساسية:

جـاه وروبـي شـامل وفعـال تأرئيسية للفشل في تحقيق نهـج  هيكليةتشير هذه الورقة إلى ثالثة أسباب  الملخص:
  زمة الهجرة واللجوء السياسي. أ

وروبي لمـا ُيسـمى في استجابة االتحاد األ وهيكليةزمة المهاجرين المستمرة عن عوائق سياسية أكشفت 
إلــى جانــب  جــود قيــادة وسياســة متماســكة ومنســقةن عــدم و أكمــا . "وروبــاأر الــذي يواجــه بــكالتحدي األـ"اليــوم بــ

ن االتحـاد أعلـى  رهـان كبيـر فثمـة ،وروبـا بشـكل كبيـر. وعلـى الـرغم مـن هـذاأآليات االستجابة الضعيفة عرقـل 
خصوصــًا فــي الحــد مــن الهجــرة غيــر  ،عضــاءالــدول األات الهجــرة التــي تواجههــا وروبــي سيســاعد فــي تحــدياأل

  المنتظمة ومواجهة الضغوطات المحلية على الحدود.

 وروبـييقها فـي مؤسسـات االتحـاد األتطبوكيفية  اتمتماسكة للسياسزال عدم وجود ُنهج استراتيجية ما 
 تجبــرعضــاء األل الــدول  تــزاالو  ،، هنــاك فجــوات كبيــرة فــي التطبيــقليــومحتــى اوروبــا. أعضــاء يعيــق والــدول األ

طالـب  160,000مـن بـين فعضـاء. عليهـا الـدول األ تصـادقو ة يقدمتها المفوضجراءات إيفاء بإلا على انفسه
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 تـفِ ولـم . 2016يطاليـا واليونـان فـي بدايـة مـارس إإلـى  660 ُينقـل سـوىلـم  ى طلبـهموافـق علـالسياسي للجوء 
المناطق ـ"واليونـــان بخبـــراء وطنيـــين للمســـاعدة بـــإدارة مـــا ُيســـمى بـــيطاليـــا إبتزويـــد  اتهـــاالتزامبعضـــاء الـــدول األ
الشــك حــول قــدرة مــن  اً كبيــر  قــدراً ن هنــاك أا حيــث يــتم التعامــل مــع طــالبي اللجــوء منــذ وصــولهم. كمــ "،الســاخنة

لـــدورها المحـــدود ومركزيـــة الـــدول نظـــرًا  ،تغييـــر السياســـات الحاكمـــة للهجـــرةى لـــعوروبـــي مؤسســـات االتحـــاد األ
 ،المتحكمـة تـيال يعضـاء هـاألصـرة. إن الـدول وروبـي القيـادي فـي حكـم الهجـرة المعافـي االتحـاد األ عضاءاأل
روبــي وتركيــا تجــري فــي المفوضــية و خطــة عمــل بــين االتحــاد األحــول  الــدائرةفــي النقاشــات  ،اتضــح مــؤخراً  كمــا
  وروبية والحكومات. وروبية فيما بين رؤساء الدول األاأل

  .وفعاالً  شامالً  اً وروبا نهجأ أن تنجز تحول دونأسباب هيكلية أساسية هناك على األقل ثالثة 

سياســـاتهم  بمتابعـــةعضـــاء لـــدول األيســـمح ل وروبـــي الحـــالين نظـــام حكـــم الهجـــرة فـــي االتحـــاد األ األول، إ
علــى احتمــاالت تــوفير نهــج ممــا يــؤثر ، المختلفــينوروبي والفــاعلين األ سياسات االتحاد  إلى جانبالخاصة 

شـكالية عنـدما يوجـد إعضـاء وروبـي واأللكفـاءات المشـتركة بـين االتحـاد األاتصـبح و خارجي متماســك وشــامل. 
 خطـراً  اً موضوعخصوصًا في وقت أصبح فيه موضوع الهجرة واللجوء السياسي  ،تباين في المصالح واألهداف

 Global Approach( "النهج العالمي للهجرة والتنقل" المحلية. مثال رئيسي على هذا هو تطبيقفي السياسة 
to Migration and Mobility( علــى  اً متوازنــ اً وروبــي نهجــلالتحــاد األ فمــع أنوروبــي. التــابع لالتحــاد األ

ن تســـتخدم جميـــع أو أ ،وروبيـــة ال تســـتطيع تطبيقـــه وحـــدهاالمشـــكلة تكمـــن فـــي أن المفوضـــية األالـــورق، إال أن 
ة لهــذا، فــإن التطبيــق الملمــوس عضــاء. نتيجــدون التعــاون مــع الــدول األ ،ي للهجــرة والتنقــلأركــان الــنهج العــالم

بـدًال مـن  ،مـن وٕاعـادة القبـول والسـيطرة علـى الحـدودالتنقل انحرف نحـو التركيـز علـى األهج العالمي للهجرة و للن
  وروبي. الهجرة في االتحاد األدوات أل مكانيات الكاملةاالستفادة من اإل

يفرضــون رأيهــم فــي السياســات والــذين يــأتون مــن منــاطق ذات الفــاعلين الــذين ثانيــًا، يشــكل التعــايش بــين 
إيجــاد نهــج أمــام تحــديات  ،إن لــم تكــن متناقضــة ،سياســات مختلفــة ومــا يفرضــه هــذا مــن مصــالح مختلفــة

 The Directorate-General (DG)المديريــة العامــة للشــؤون الداخليــة والهجــرة ( فقــد عبــرتمتكامــل. 
Migration and Home Affairs ،(للهجـرة واللجـوء السياسـي، فـي  وروبيةالتي تنسق استجابة المفوضية األ
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. الهجـــرة غيـــر النظاميـــةوقـــف  نيتهـــا ، وعـــنوروبـــياألالـــداخلي لـــدول االتحـــاد مـــن األ إزاءقلقهـــا  نالماضـــي عـــ
وبالتحديـــد  ،وروبيـــةالمفوضـــية األ ت الخارجيـــة لمـــديرياتحيـــان مـــع العالقـــاهـــذا الـــنهج فـــي بعـــض األيتعـــارض و 

سـبيل علـى فحيـان، أهـداف سياسـية متعارضـة. النتيجة، في بعـض األو لي والتنمية. المديرية العامة للتعاون الدو 
ـــدًا عـــن عمليـــة بالمثـــال، يخـــاطر التركيـــز القـــوي علـــى سياســـات العـــودة وٕاعـــادة االنـــدماج  تحويـــل االهتمـــام بعي

عادة القبـول فـي بعـض إدخال شروط إ أنكان من ش كذلكالشريكة. دول صالح االقتصادي والسياسي في الاإل
وروبيــــة للعمــــل األالخدمــــة إدارة دور  يعــــد، حتــــى اليــــومثالــــث.  طــــرف المفاوضــــات مــــع دول تعقيــــداالتفاقيــــات 
مــم تنســيق العمــل الخــارجي لأل نعــ ةالمســؤول ،)European External Action Service(الخــارجي 
 ،مــن المشــتركالمهــام الدفاعيــة واألمثــل  ،وروبــيبعــض اســتجابات االتحــاد األ ســوى يقــود إذ ال ًا،مقيــد ،المتحــدة

وروبـي. فـي ضـوء مـد لالسـتجابة الكليـة لالتحـاد األطويلـة األ ةدخـال رؤيـإن يكون بالضرورة قد نجح فـي أدون 
وروبـي سـيكون نقطـة بين الخدمات المختلفة لالتحاد األوجود نقاط انطالق مختلفة، فإن التعاون اليومي الفعال 

وروبيـــة حـــول جنـــدة األمثـــل األ ،المشـــترك لسياســـات المفوضـــة الشـــاملةعـــداد اإل تطـــويرمـــن علـــى الـــرغم  ،تحـــدٍ 
  الهجرة. 

ــاك عــدد ضــخم مــن أ ــاً لــة المتداخدوات التمويــل المجــزأة و ثالثــًا، هن بعــاد معالجــة األمصــلحة فــي  لهــا أحيان
أحكــام كــل برنــامج لو بعــض الــدول واألقــاليم الشــريكة بــرامج عديــدة،  ىلــدالخارجيــة للهجــرة واللجــوء السياســي. 

مـا يحـدث علـى علـى شـراف عـام إوروبي مؤسسات االتحاد األ ليس لدىحيان، في بعض األو وشروط مختلفة. 
بـدًال  ،يجاد فرص العمل للعائـدينإمثل التدريب وبرامج  ،موازيةنشاطات  على ، شجع هذاوأحياناً أرض الواقع. 

كانــت صــناديق التمويــل  إذامــن تعزيــز الخطــط العامــة التــي تعمــل مســبقًا علــى المســتوى الــوطني. وســنرى مــا 
  ستنظم االستجابات لتشكيل أدوات تمويل أخرى. وروبيلمانحين المتعددين في االتحاد األالجديدة ل

مـن و لتغلب على هذه القيود. لوروبي اتباعها يستطيع االتحاد األالتي مة همهناك عدد من الخطوات ال
كبيرة لبناء جسور بين البعد الخارجي والداخلي للهجـرة خبرة  يلمستشار سياسي ذ محتملين يهذه الخطوات تع

مــن  عضــاءوروبــي والــدول األاالتحــاد األومؤسســات  مــن جهــة، وروبــيواللجــوء السياســي فــي نظــام االتحــاد األ
لــى لتغلــب علــى التفكــك عل ،وسياســات اللجــوء السياســي دوليــةاســتراتيجية شــاملة للهجــرة ال وضــعو ؛ جهــة أخــرى

مـن؛ األ وكـذلكوروبـي حـول الهجـرة يـة والخارجيـة لسياسـات االتحـاد األبعـاد الداخلالمستوى االسـتراتيجي بـين األ
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سـواء علـى البعـد  ،وروبـيلسياسـات الوطنيـة علـى مسـتوى االتحـاد األحـول اللمعلومـات والتعـاون وتبادل أفضـل 
 ،وروبـــياالتحـــاد األلمؤسســـات  التفـــاوضوتقويـــة دور  ،لجـــوء وسياســـات الهجـــرةالخـــارجي أو الـــداخلي لطلـــب ال

الـــدول فـــي  ثابـــتُتطبـــق بشـــكل أن وروبـــي و األدوار االتحـــاد أن ُتفســـر أصـــالحية لضـــمان  ابحيـــث يكـــون لـــديه
  عضاء. األ

دراك سياســي أعظــم لحقيقــة أن االســتجابة إ إلــى، تحتــاج الخطــوات المقترحــة ولكــن مــن أجــل الفاعليــة
هج الثنائيــة تحتــاج إلــى يعنــي أن الــنُّ وروبــي ككــل. وهــذا االتحــاد األ عضــاء فــيلصــالح الــدول األ يالمشــتركة هــ

  ي الحالي هو في االتجاه المعاكس. السياس التوجهشامل. ولكن و وروبي واحد أفي نهج  يترسختصالح أفضل 

  من التقرير التالي:   هذه المقالة هي جزء

Challenges to a comprehensive EU migration Faure, Gavas and Knoll (2015): “
. d asylum policy”an 
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  : تغيير في آخر لحظة!المساعدة اإلنمائية الرسمية اعنه تمساعدة الالجئين كما أعلن
  جوليا بوغر وكامبيز غوامي، خدمة الجامعة العالمية

  لمانياأفيسبادن، 

   ;ghawami@wusgermany.deinfostelle3@wusgermany.de لكتروني:البريد اإل 

  .لمانياأ، المساعدة اإلنمائية الرسميةحساب ن، التعليم، و الالجئ المصطلحات الرئيسية:

مســـاعدة ال. وحاليـــًا تبحـــث لجنـــة وروبيـــةاأليـــؤثر التـــدفق المتزايـــد لالجئـــين علـــى ميزانيـــة الحكومـــات  الملخـــص:
كانـت  إذا) في منظمة التعاون والتنمية ما Development Assistance Committee (DAC)( اإلنمائية

التـي  ،إن المسـاعدة اإلنمائيـة الرسـميةرسمية.  ة إنمائيةالنفقات التي تُنفق على الالجئين يمكن اعتبارها مساعد
 تنخفضجمــالي، ســاإلمــن الــدخل القــومي  0.7لمانيــا حتــى للمعــدل المطلــوب وهــو أنفاقهــا فــي درجــة إ تصــلال 

وتحــذر مــن تغييــر محتمــل للميزانيــة فــي  ،حــول هــذا الموضــوعهــذه المقالــة النقــاش الحــالي  تتنــاول. بشــكل أكبــر
  آخر لحظة. 

ويـل مـا ُيـزعم بأنـه تعـاون تعزيـز تملوروبيـة. و األ الحكومـاتيؤثر تدفق الالجئين المتزايد على ميزانيات 
على الالجئـين  ما تنفقهع عالناإلتجاه  اً حقيقي الحكومات ميوالً  تظهرخصوصًا لبرامج التعليم،  "حقيقي"تنموي 

ن تكــون تكلفــة عمليــات حفــظ أســبيل المثــال، طلبــت فرنســا علــى فكمســاعدة رســمية للتنميــة أكثــر مــن ذي قبــل. 
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 مـا يصـل إلـىن تنفـق أتنـوي دول أخـرى و . المسـاعدة اإلنمائيـة الرسـميةالسالم فـي بعـض الـدول الناميـة ضـمن 
). ولهـــذا، Barbière, 2016علـــى أغـــراض تنمويـــة أخـــرى ( الرســـميةالمســـاعدة اإلنمائيـــة كامـــل % مـــن 30

فـي اجتمـاع رفيـع المسـتوى فـي بـاريس  ،التعاون والتنميـة مـؤخراً لمنظمة التابعة  اإلنمائيةمساعدة الناقشت لجنة 
  قرار تكلفة الالجئين. إكيفية توحيد  ،)2016فبراير  18-19(

فــإن التكــاليف التــي تُنفــق علــى الالجئــين فــي الــدول المستضــيفة  ،اإلنمائيــةلتعريــف لجنــة مســاعدة وفقــًا 
لمانيــا، أمــن مكــوث الالجئــين. فــي  اً شــهر  12أول الرســمية فــي  اإلنمائيــة مــن المســاعدة اً جــزءتكــون بشــكل عــام 

لـى طلـبهم الموافـق عي لالجئـين ضافة إلى العالج الطبـباإل ،(الطعام والمأوى والتعليم) المعيشةن نفقات أ ُأعلن
يتعامــل مــع كيــف يمكــن الــذي ، )7(صــدارات فينــروإحــدث أرســمية. وفــي  إنمائيــةهــي مســاعدة  ،للجــوء السياســي

ـــذي يبلـــغ  اإلنمائيـــةتحقيـــق هـــدف مســـاعدة  إلـــى أن حصـــة  إشـــارة)، VENRO 2016% (0.7الرســـمية ال
فـي عـام  ،ُأنفـق فـي حـينلمانيا الستقبال الالجئين كانت متوسـطة. أالرسمية التي ُأنفقت في  اإلنمائيةمساعدة ال

لمانيــة علــى الالجئــين، وبحلــول الرســمية األ اإلنمائيــةمليــون يــورو) مــن مســاعدة  66% (0.6حــوالي  ،2010
الحصـة  تواصـلن أمـن المحتمـل و مليـون يـورو.  129أي مـا يعـادل  ،%1 بنسـبة ارتفعت الحصة 2014عام 
تضـاعف أربـع مـرات أيضـًا. فـي الواقـع، تسياسـي اللجوء الن أعداد الالجئين الذي يطلبون أل ،بشكل حاد نموها

مليـون  530بمقـدار  سـترتفعالرسـمية التـي أنفقـت علـى دعـم الالجئـين  اإلنمائيـةن حصـة مسـاعدة أتقدر فينـرو 
لتـي ال الرسـمية، ا اإلنمائيـةمسـاعدة وثمـة قـدرة علـى زيـادة ). VENRO, 2016: 9-10( 2015يـورو عـام 
اآلن فـــي خطـــر أن مـــن الزيـــادة فهـــي  جمـــالي، ولكـــن بـــدالً مـــن الـــدخل القـــومي اإل 0.7لمانيـــا إلـــى أتصـــل فـــي 

  ).Zapf 2016( بشكل أكبر تنخفض

أن مثــل هــذه المنــاورات الماليــة قــد مــن ة لمانيــالمجتمــع المــدني األمنظمــات  تحــّذر أن يــؤدي هــذا إلــى
الرســـمية فـــي  اإلنمائيـــةعمليـــة حســـاب مســـاعدة  بدقـــةراقب تســـ اوأنهـــ ،تظهـــر علـــى أنهـــا تغييـــر فـــي آخـــر لحظـــة

طفــال قــادة نقــذوا األأوكســفام و أمجموعــة مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة مثــل فينــرو وواس وون و  وتناشــدلمانيــا. أ
                                                            

منظمة. وهـي منظمـات مسـتقلة  120وتتكون من حوالي  1995فينرو هي مجموعة من المنظمات غير الحكومية للتنمية في ألمانيا. تم تأسسيها عام   (7)
  القات العامة وكسب التأييد.باإلضافة إلى تنمية التعليم والع ،تتعاون مع الكنيسة لغايات التنمية والمساعدة اإلنسانية

  )www.venro.org/english/whoweare/. ( 
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بشــكل  وانتقــدتكثــر فقــرًا فــي العــالم. يتعــاملوا مــع أزمــة الالجئــين علــى حســاب الــدول األ الّ بــأوروبــي االتحــاد األ
). ألن Link, 2016خطــر (فــي الرســمية تضــع أهــداف التنميــة  اإلنمائيــة مليــات حســاب المســاعدةكبيــر أن ع

لمانيـا بشـكل أفراد األقل حظًا بحاجة لدعمنا، في الدول المستضيفة، فال بد من زيادة الميزانية في الالجئين واأل
ضـافي فـي المـدارس الـدعم اإل مـنحلوٕانمـا  ،لمانيـا فحسـبأتعليمهم في  يتابعوالتوفير الفرص لالجئين ل كبير، ال

فــــي الوقــــت ذاتــــه، ال بــــد مــــن زيــــادة و مخيمــــات الالجئــــين والمجتمعــــات المستضــــيفة فــــي جميــــع أنحــــاء العــــالم. 
سـاوي مسـاعدة الـدول الناميـة فـي رعايـة توروبا ال أعدة الالجئين في ابما أن مس ،الرسمية ات اإلنمائيةالمساعد

مــه مـــن هــذا الوضــع هـــو أن يمكــن تعل). الـــدرس الــذي Katèrla, 2016تنميــتهم االجتماعيــة واالقتصــادية (
بهـــا مـــن أجـــل مصـــالح قصـــيرة األمـــد فـــي أوقـــات المـــآزق الماليـــة ّال ُيضـــحى أ ينبغـــيهـــداف التنميـــة المســـتدامة أ
)Kitterer, 2016 .( الرســـمية، علينـــا أن نكـــون  اإلنمائيـــة الحســـابية للمســـاعدةبـــدًال مـــن تعـــديل العمليـــات و

  الرسمية! اإلنمائيةوأن نبقي أعيننا على أرقام المساعدة  منسجمين
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  نسانيةاإل  اتحول التعليم والتنمية والمساعد وجهة نظرو نح
  سكو، باريسجوردان نايدو، اليون

  j.naidoo@unesco.org لكتروني:البريد اإل 

زمــات ؛ التعلــيم فــي حــاالت الطــوارئ واأل2030المســتدامة؛ التعلــيم للتنميــة  4هــدف ال المصــطلحات الرئيســية:
  .نسانية والتنمية؛ مرونة أنظمة التعليم؛ التنسيقاإل اتمد؛ المساعدالطويلة األ

نســانية بتمويــل التنميــة علــى المــدى اإل الســياقاتفــي ربــط االســتجابات وتمويــل التعلــيم  إن مــن المهــم الملخــص:
  الطويل في ضوء خطة أهداف التنمية المستدامة. 

 ,UNESCO( 2030طـار عمـل التعلـيم بحلـول عـام إ و  المسـتدامةيؤكـد الهـدف الرابـع لخطـة التنميـة 
أنظمــة تكــون ن أ جــداً م هــممــن الفهــداف التنميــة المســتدامة. ولهــذه الغايــة أ) أن التعلــيم أساســي لتحقيــق 2015
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والتمــدن والهجــرة  وتســتجيب بســرعة لســوق العمــل المتغيــر دائمــًا والتقــدم التكنولــوجي ،التعلــيم ذات صــلة بــالواقع
المسـتمر وتوسـع نطـاق عـدم يـدة والفقـر ستقرار السياسي والتحديات الديموغرافية والبطالة العالمية المتزاوعدم اال
  والسالم. من األ تطالالتهديدات التي ة وتوسيع المساوا

إن إدراك مركزيــة التعلــيم للتنميــة البشــرية واالســتدامة االقتصــادية واالجتماعيــة والبيئيــة هــي ســمة مميــزة 
 كونـه لنمـوذج تنمـوي يكـون توجهـه أبعـد مـننسـانية المجـال رؤيتهـا الشـاملة واإلتتـيح و لخطة التنمية المستدامة. 

نسـان والمواطنـة وحقـوق اإلي تعزيز الديمقراطيـة نه شامل وحاسم فأالتعليم على إلى  وينظرللتعليم.  اً نفعي اً نهج
  العالمية والتسامح والمشاركة المدنية والتنمية المستدامة. 

للتنميـــة  4تحقيـــق الهـــدف رقـــم وُتهـــدد  الرؤيـــة،هـــذه مـــد زمـــات الطويلـــة األتتحـــدى حـــاالت الطـــوارئ واأل
عطلــت وتشــجيع فــرص الــتعلم مــدى الحيــاة للجميــع.  ،وهــدفها فــي ضــمان تعلــيم عــادل وشــامل وجيــد ،المســتدامة
دولـة  35فـي  18-3عمـر  فـيمليـون طفـل  80مـد التعلـيم ألكثـر مـن زمـات الطويلـة األنسـانية واألالطوارئ اإل
تمويــل لو لالســتجابة  تحشــيدياً  اً نهجــ ىتبنــن مــا زلنــاعلــى الــرغم مــن هــذا، و ). ODI, 2016( 2015فــي عــام 

  نسانية وللتنمية الطويلة األمد. التعليم في السياقات اإل

هـم جـدًا تطـوير أنظمـة تعلـيم منجد أكبر فجوات التعلـيم فـي الصـراعات وحـاالت الطـوارئ، ولهـذا مـن ال
تم تـ أنوضـمان  -والمخاطر الطبيعية ثر مقاومة واستجابة في مواجهة الصراعات واالضطرابات االجتماعيةكأ

فـي  اً أفضـل أساسـيالحصـول علـى تعلـيم  يعـدل مـا بعـد الطـوارئ. مراحـإلـى الطـوارئ المحافظة على التعليم في 
وبئـة الكـوارث الطبيعيـة والصـراعات واأل مـن شـأنزمـات وتشـجيع السـالم. لوقايـة والتخفيـف مـن الصـراعات واألا

بأكملهـــا تعـــاني مـــن صـــدمة وغيـــر متعلمـــة وغيـــر مســـتعدة  خلـــف أجيـــاالً تن أالنـــزوح الـــداخلي والخـــارجي ونتـــائج 
  اجتماعيًا واقتصاديًا. اقليمهإأو  ابلده إعادة بناءللمساهمة في 

 وقــادرة علــى التحمــلشــاملة ومســتجيبة جــراءات لتطــوير أنظمــة تعلــيم إالــدول  تضــعجــدًا أن  مهــممــن ال
مبـادئ ينبغـي لو ن. و والالجئـن داخليـًا و فراد النازحفي ذلك األ نبم ،والراشدينطفال والشباب األلتلبية احتياجات 

لوكـــاالت التعلـــيم فـــي  العالميـــةمثـــل الشـــبكة  ،رشـــادات المعتـــرف بهـــا دوليـــاً واالســـتعدادية واالســـتجابة واإلايـــة الوق
توجـه التخطـيط أن  ،)Inter-Agency Network for Education in Emergenciesحـاالت الطـوارئ (
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ات االســـتجابة جـــراءإبمـــا فـــي ذلـــك  ،المخـــاطر هينبغـــي أن تســـتبق خطـــط قطـــاع التعلـــيم وسياســـاتو واالســـتجابة. 
والتماسـك  والقـدرة علـى التحمـلاألمـن ن تعـزز أاألزمـات؛ كمـا عليهـا التعليميـة فـي  والراشـدينطفـال األلحاجات 

ال بــد مــن تقويــة قــدرة الحكومــات والمجتمــع و بهــدف تقلــيص خطــر الصــراعات والكــوارث الطبيعيــة.  ،االجتمــاعي
تغيـر المنـاخ واالسـتعداد واالسـتجابة للطـوارئ  والتكيـف مـعتقليص مخاطر الكوارث وتعلـيم السـالم  علىي المدن

لضــمان تخفيــف المخــاطر والحفــاظ علــى التعلــيم فــي جميــع المراحــل، مــن االســتجابة  ،علــى جميــع المســتويات
تجهيـــز للمنســـقة جيـــدًا قليميـــة وعالميـــة إ اجـــة إلـــى اســـتجابات وأنظمـــة وطنيـــة و هنـــاك ح. يعـــافتللطـــوارئ إلـــى ال

  منًا وأكثر عدًال. أتعليم أكثر أنظمة  وصوًال إلى فضلى "إعادة بناء"وللطوارئ واالستجابة 

إلـى ن يقلـل الحاجـة فـي المسـتقبل أالتنميـة بإعـادة التأهيل/التعـافي و بربط الطوارئ/الغـوث إن من شأن 
علينـا  ولذلكسهل االنتقال إلى تنمية أكثر فاعلية. تُ أن للطوارئ  فضلىاستجابة  نأومن ش ،االستجابة للطوارئ

خــدمات  ويحقــقيعــزز التنســيق  ،طــار عمــل متكامــلإة للطــوارئ ومســاعدات التنميــة ضــمن ن نبنــي االســتجابأ
  ومخرجات تعليم جيدة كما يقلل من التكاليف. 
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والهجرة القسرية: أولويات التعليم والمهارات 
  موضوعية

  
 جودة التعليم والقدرة على التحمل

  
  

  

  

  



45 

 

   اً عام 67 مدة تعليم الالجئين الفلسطينيينلونورا من دعم األ ة دافدروس مست
  الحميد، جويل ريس، هاري باترينوس، البنك الدولي، واشنطن حسين عبد

  ;jreyes@worldbank.org;habdulhamid@worldbank.orgلكتروني: البريد اإل 

hpatrinos@worldbank.org 

  

  .، االستجابة، فلسطيناألمدطويلة ، القدرة على التحملالتعليم، ن، و الالجئ المصطلحات الرئيسية:

تعـديل فـي  خدمـة التعلـيم إلـى المجتمعـات فـي الـدول التـي تعـاني مـن الصـراعات إلـى إيصاليحتاج  الملخص:
القـــدرة علـــى النمـــوذج إلـــى تركيـــز أكبـــر علـــى  هـــذايحتـــاج و صـــلة بـــالواقع. ذا مغـــزى و  الجعلـــه ذنمـــوذج التعلـــيم 

ــ التحمــل، ــالتعليمو لضــمان أن يجتمــع المعني  تــوفر الــدعملخلــق بيئــة   -هبــدعم مــن أنظمــة التعلــيم وخدماتــ- ن ب
  .  وتحسين حياة الطفل هاالجتماعي والنفسي لحماية التعلم وضمانو كاديمي األ

ــــيم أن بنــــاء المــــدارس أ ــــوفيرالمعلمــــين  وتــــوفيركــــدت ســــنوات عديــــدة مــــن البحــــث فــــي مجــــال التعل  وت
ولكنهــا ليســت كافيــة لتحســين تعلــم الطلبــة. هــذا صــحيح بشــكل خــاص  ،مــةهمجميعهــا  ،مثــل الكتــب ،المــدخالت

ـــرة هـــذه  . فـــيالقســـريبمـــا فـــي ذلـــك النـــزوح  ،بالنســـبة ألنظمـــة التعلـــيم والمجتمعـــات التـــي تواجـــه مصـــاعب كبي
مدخلــة ألنهــا، معــًا، تقــود عمليــة الغيــر يضــًا علــى تحســين العوامــل أن تركــز أنظمــة التعلــيم أالســياقات، تحتــاج 

 يكون أنضمان نظمة التعليم ألال بد يجابي في وسط المصاعب. اإلا وتغيرها هانتعاشها ووظائفالتعليم وتدعم 
ن الحـوافز وهياكـل أو  ،المسـاءلة تقـود إلـىالمعلومـات وأن  ،صلة بـالواقع اوذ مغزى االتعليم الذي يتلقاه الطلبة ذ

نظمــة تعــالج أســباب وأن الســلوكيات واأل ،المخــاطر واجتــاز يأن فــي التمويــل تســاعد المــدارس والمعنيــين بــالتعليم 
  العام والخاص.  ينوفي القطاع ،ُتطبق هذه العوامل ضمن نظام التعليم الرسمي وخارجهو . هاونتائج زماتاأل

صعب، على فـرص  حول مستويات الجهد لألنظمة التي تحافظ، وسط سياق رؤيةونورا األتجربة  تقدم
علــى  ،يحقــق الالجئــون الفلســطينيون مخرجــات تعلــيم أعلــى مــن المعــدلو طفــال والشــباب. تعلــم جيــد لجميــع األ

وكالــة األمــم المتحــدة إلغاثــة - يــدير نظــام التعلــيم الخــاص بهــمو الــرغم مــن الظــروف الصــعبة التــي يعيشــونها. 
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حكوميــة فــي النظمــة المــدارس غيــر أكبــر أأحــد  -األدنــىونــروا) فــي الشــرق وتشــغيل الالجئــين الفلســطينيين (األ
طالـب  500.000كثـر مـن أعلـم يو  ،موظـف 17.000وظـف قـد مدرسة تقريبًا، و  700دير يوسط. و الشرق األ

والجمهوريــة ردن ولبنــان الغربيــة وقطــاع غــزة واأل ذلــك الضــفةمنــاطق بمــا فــي  5عمــل فــي يو  ،الجــئ كــل عــام
الجئين يواجهـون باسـتمرار  اً ض ما يمكن توقعه من إدارة محدودة الموارد تخدم طالبيوعلى نق. العربية السورية

 دارس الحكومية في المنـاطق الـثالثونورا يتفوقون على طلبة المب األفإن طال ،مجموعة كبيرة من المصاعب
  ردن. وقطاع غزة واألالضفة الغربية -

 Learning in the Face of Adversity: The UNRWA Education"فــي كتــاب 

Program for Palestine Refugees"   ســعينا لتفســير كيــف يحقــق نظــام مدرســة مســؤول عــن مســاعدة
ن في سياق المصاعب والصراع يحتاج نظام التعلـيم أأفضل النتائج. ونسلط الضوء على  تعليم الالجئين نسبياً 

 وجهــة نظــرمــن و . لتحمــلقــادرًا علــى ا اً مــن النمــوذج الســائد للتعلــيم. كمــا يتطلــب أيضــًا نهجــأكثــر  مــا هــو إلــى
مســاءلة الو تقييمـات القويـة للمــدارس و القيــادة الونــروا ممارسـات المعلمــين الفعالـة و يعــرض نظـام األالتيـار السـائد، 

 القادر على التحمـلالتي تدعم التكيف واألداء في مواجهة الصعوبات. ولكن، يستدعي النهج  ،مشتركة للتعلمال
نقـــاط القـــوة التـــي تعتمـــد علـــى االهتمـــام بشـــير إلـــى ي. و بالضـــعف التـــي تواجـــه الطـــال دراك المخـــاطر ونقـــاطإ

وتحقيــق الطلبــة تعلــم وااللتــزام ببنــاء تفاعــل عبــر أنظمــة التعلــيم والمــدارس والمجتمعــات نحــو حمايــة  ،المجتمــع
 تكـــونأن  التحمـــلقـــادر علـــى ونـــروا، ال يعنـــي الـــنهج البالنســـبة لألفـــي هـــذه الســـياقات الصـــعبة.  العـــيش الكـــريم

سسسـية ؤ موجـود خـدمات وأنظمـة تعلـيم منتظمـة و يعنـي وٕانما  ،المدارس والمجتمعات التي تواجه الخطر وحدها
  ها كل من الطلبة والمعلمين وعائالتهم جميعًا. بالتي سينتفع  القادرة على التحمليات لرعاية ودعم العمل

علــى مســتوى ف. علــى التحمــل التعلــيم قــدرةيــة تجربــة فــي أمــن  اً نظــام أن يســتخلص دروســ يســتطيع أي
وجـود بنظمة التعليم إلى أهداف واضحة ومتعددة في السياقات الصعبة: الوصول إلى التعلـيم أالسياسة، تحتاج 

فـــي القضـــايا  ةحيـــاة منتجـــة ومســـاهمتحقيـــق المهـــارات لالتـــدريب علـــى و  كـــريم،عـــيش ل مصـــاحباً والـــتعلم  ،حمايـــة
علــــيم ذات صــــلة بــــالواقع لمعالجــــة ن تكــــون بــــرامج التأينبغــــي و ل، الــــخ). االجتماعيــــة (التماســــك والســــالم والعــــد

دراك إمــع  ،لمعلمــينلمهــارات تربويــة و اجتماعيــة كاديميــة عاليــة وقــيم أمنــاهج ذات معــايير هــداف المتعــددة: األ
غيــر عنيــف يحــافظ علــى العالقــات  هم بشــكلوتهــذيب ،الرعايــة والــدعم النفســي واالجتمــاعيمــنح الطــالب هميــة أ
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التـي تواجـه المجموعـات الصعوبات  انوثقافة للتعلم يدرك اً يجابية الخ. تحتاج أنظمة التعليم أن تخلق مجتمعاإل
نجـــازات إوالمجتمـــع، حيـــث يركـــز جمـــيعهم علـــى  التعـــاون بـــين المـــدارس والمعلمـــين واآلبـــاء انويعـــزز  ،الضـــعيفة

لــدعم الطلبــة إلدارة والفــرص  مكانيــاتاإلويعــزز  التحمــلالقــادر علــى يقــيس الــنهج الطلبــة وحمــايتهم ورفــاهيتهم. 
كتجربـة  ،األونـروا تقـدم. ومساعدتهم لتحقيق مخرجات التعليم ،وحمايتهم من األذى ،الصعوبات التي يواجهونها

  نساني في مثل هذه السياقات الصعبة:حول كيفية دمج الدعم التنموي واإل اً مد، دروسللتهجير الطويل األ

 الـــــذين يواجهـــــون لطويلـــــة األمـــــد للمعنيـــــين بـــــالتعليم واألهـــــداف ا هـــــداف القصـــــيرة األمـــــدتوضـــــيح األ
نتاجيـــــة ومهـــــارات الرفاهيـــــة والـــــتعلم، والمهـــــارات اإلو  الحمايـــــة والوصـــــول إلـــــى التعلـــــيم،الصـــــعوبات: 

 .قابلة للنقلاجتماعية أخرى 
 صـلة  ذاو  مغـزى اذ اً نه يتلقى تعليمـأالطفل ويضمنان  نيدعما اللذينالمدرسة بالمجتمع والثقافة  ربط

ن والطلبــة والــزمالء وأفــراد العائلــة و فــي ذلــك المعلمــ نيــدعم التعلــيم العديــد مــن المعنيــين بمــو بــالواقع. 
 والمجتمع. 

  بينمــا  ،بمقــاييس واضــحة حــول مــا ينبغــي علــى الطلبــة معرفتــه والمقــدرة علــى عملــهتزويــد المعلمــين
بـــداع المنهجـــي والتربـــوي إلمـــن خـــالل ا ،رشـــاد والـــدعم حـــول كيفيـــة تحقيـــق هـــذه المعـــاييراإل يتلقـــون

 .  لمدرسة والصفمنهجية إدارة او 
 يجابيــة واســتراتيجيات العــيش الكــريم للهويــة اإل اً نموذجــن يكونــوا علــى أفــي المــدارس  تشــجيع العــاملين

ن نمــاذج و المعلمــيعــد إذ . هوخارجــ مــن خــالل  التفاعــل مــع الطلبــة داخــل الصــف ،التربــوي اوالرضــ
بالمســؤولية والــدعم فــي  اً األمــر الــذي يشــجعهم ويعطــيهم شــعور  ،للطلبــةســهل الوصــول إليهــا بالنســبة ي

 أوقات الحاجة. 
 ألن المعلـــم فـــي الســـياقات الصـــعبة يـــأتي مـــن  ،حســـاس باالنتمـــاء للمجتمـــع يصـــبح أقـــوىدراك أن اإلإ

 حالـــه حـــال. ولكـــن، هـــذا يعنـــي أن المعلـــم هانفســـ الصـــعوباتيشـــارك الطلبـــة  ثـــمها، ومـــن البيئـــة نفســـ
 الطلبة وعائالتهم يحتاج إلى الدعم وال يمكن تركه وحيدًا لحماية نفسه.

 كـاديمي والـدعم رشـاد األن خـالل اإلمـ- طلبـة بشـكل كامـل فـي وسـط الصـعوباتااللتزام بـدعم أداء ال
 نفسهم على المدى البعيد. أودعمهم في تطوير  -سي واالجتماعيالنف
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يعـــاني مـــن  اً ن تخـــدم شـــعبأألنظمـــة التعلـــيم ف يمكـــن أفضـــل لكيـــ اً وفـــي الختـــام، يقـــدم هـــذا البحـــث فهمـــ
  بينما يركز الجهود إلنهاء أسباب هيكلية للصعوبات.  ،المخاطر
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  [1]  الدول المجاورة لالتحاد األوروبيلالجئين في ا لدى اراتالتعليم ودعم المهتنوع 
  وروبية للتدريب، تورينوماهون بارداك، المؤسسة األ أ

  Ummuhan.Bardak@etf.europa.eu لكتروني:البريد اإل 

   

لبـــات الـــتعلم، تـــدقيق ، التعلـــيم والتـــدريب، تحديـــد متطالناميـــةتنـــوع الالجئـــين، الـــدول  المصــــطلحات الرئيســــية:
  .رشاد والتوجيهالمهارات، اإل

وروبا تتفاقم مع وصول الالجئـين، أوالتدريب حاليًا في أحياء  التعليمإن التحديات التي تواجه أنظمة  الملخص:
مـة همالبيانـات الدقيقـة  وتعـدلتغييـر أنظمـة راكـدة.  اً قويـ اً ولكن وصول آالف من المتعلمين الجدد قد يكون دافعـ

المهارات وأطر الكفاءات واالعتراف بـالمؤهالت والتحقـق مـن تدقيق  في حين أنالتعلم، جدًا لتوضيح متطلبات 
  دراك مستويات التعلم المختلفة لالجئين. مة إلهمالتعلم الرسمي وغير الرسمي جميعها أدوات 

المستضــيفة علــى المجتمعــات  القســريأثــر النــزوح فــإن األدلــة علــى  ،الهجرةبــ المتعلقــةلدراســات ل خالفــاً 
عـن يختلفـون  نزوحـًا قسـرياً ن النـازحين ألـى إتشـير  الالجئـينوروبا حـول أ فيمحدودة هناك دراسات . جداً  ةقليل
 بيـنهم عـدد العـزابو  أكبر؛ همسر أعدد أفراد و طفال؛ أ وبرفقتهمعمارهم أصغر أكون فغالبًا ما تاجر العادي: المه

صعوبة اندماجهم في سوق العمل. وهم ضـعفاء خصوصـًا في األمر الذي يساهم  ،أقل همتعليممستوى و أكبر؛ 
العــدد  هـذا لـيس بوســعوغالبـًا مــا يعـانون مـن آثــار نفسـية.  القســرية،للهجـرة بسـبب التجـارب الصــعبة المصـاحبة 

تحتـاج و مستوى تعليمهم ومهاراتهم والوظائف التـي شـغلوها. السابقة و تُثبت خبراتهم الوثائق المناسبة التي تقديم 
مـن الـدعم (للطـوارئ) للمأكـل والمسـكن والرعايـة  علـىجميع هذه الجوانب من الدول المستضـيفة تقـديم مسـتوى أ

  الصحية وخدمات التعليم. 

بشــكل  معظمهــمولكــن  ،ن علــى النــزوح هــاربين مــن عــدم االســتقرار والعنــفو ماليــين مجبــر  يوجــداليــوم 
 ومـندول ناميـة ذات دخـل متوسـط أو مـنخفض.  غالباً وهي  ها،ن فيالمجاورة ويمكثو  المناطق إلى عام ينتقلون

ساس فـي ثـالث دول عدد الالجئين السوريين الذين يسكنون في األ وروبا أيضاً أاألمثلة األخيرة التي تؤثر على 
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تيعاب أعـداد كبيـرة اسـويعد مليون).  1.2ليون) ولبنان (م 1.3ردن (مليون) واأل 2.5مجاورة: تركيا (أكثر من 
ولكن الوضع في الدول  ،تعليم وتدريب جيدةوجود أنظمة بحتى  ،ألي دولة مستضيفة اً كبير  ياً من النازحين تحد

مــن  موجــات كبيــرةحيــث تستضــيف هــذه الــدول حاليــًا  ،وقــد يــؤدي إلــى االنفجــار للغايــة، اً الناميــة قــد يكــون صــعب
  الشرعيين. ضافة إلى عبور المهاجرين غير باإل ،المهاجرين من الدول المجاورة

 اإلنفــاقويــؤدون إلــى ازديــاد  ،أعبــاء هائلــةالــدول المستضــيفة المهــاجرون  يحّمــلوروبيــة، األفــي الــدول 
تؤدي صدمة زيادة العمال إلى نسـبة بطالـة و . [2]وخدمات التعليم والرعاية الصحيةعلى المأكل والمسكن  العام

 ترتفـعكمـا عمال التي ال تتطلب مهارة عالية وأوضاع عمل متدهورة. أعلى وعمل غير رسمي وتنافس على األ
ت التنمويــة التــي تواجــه أنظمــة التعلــيم األهــم مــن هــذا أن التحــدياو ســعار الســلع األساســية والخــدمات واإليجــار. أ

فـي المـدارس  ةاألعـداد الهائلـوجـود مثـل  ،نظرًا لوجود مشاكل حالية تواجه المـواطنين أنفسـهم، تتعاظموالتدريب 
والمنافســة الشرســة علــى صــعيد التعلــيم  ،فــي التعلــيم الثــانوي العــاليتســجيل وتــدني ال ،االبتدائيــة والثانويــة الــدنيا

قليلــة وضــعيفة لتلقــي  أخــرىوفــرص  ،مقاعــد الدراســةعــداد الكبيــرة لتــاركي واأل ،وانخفــاض جــودة التعلــيم ،العــالي
   .[3]التعليم والتدريب المهني

مـــن حيـــث  ،ن علـــى خـــدمات التعلـــيم والتـــدريب الضـــعيفةو الالجئـــ يشـــكلهضـــافي الـــذي إن الضـــغط اإل
ي ولــد زيــادة فــيو  ،عــيش فــي ظلهــا المجتمعــاتتقــد يزيــد مــن الظــروف الصــعبة التــي  ،الحصــول عليهــا وجودتهــا

قــود الصــدمة المفاجئــة التــي تنــتج عــن وجــود طــالبي علــم تقــد مــن ناحيــة أخــرى،  التــوتر والعــداء تجــاه الالجئــين.
نظمـة إلـى تغييـر األات فرديـة متنوعـة جدد من جنسيات وأعراق وخلفيات ثقافية ولغوية مختلفة وقصـص وتوقعـ

مثــل تعلــيم -ا صــالحات علــى التعلــيم والتــدريب المهنــي طــال انتظارهــإ و تغييــرات  يفــرض وجــودهمقــد و الراكــدة. 
إذا  -رقمــــي وتركيــــز علــــى اللغــــات والعالقــــات الفرديــــة والشخصــــية وتوجــــه عملــــيومنــــاهج مرنــــة وتعلــــم شــــامل 
  الحكومات الفرصة.  استثمرت

ساسية األولى لتوضيح متطلبات الـتعلم؛ مثـل معلومـات دقيقـة وواضـحة الدقيقة الخطوة األ ُتعد البيانات
جـــراءات إيحتـــاج هـــذا إلـــى و ، ومهـــاراتهم وخبـــراتهم وهيكليـــة مـــؤهالتهم. همحـــول مســـتوى تعلـــيم الالجئـــين وتـــدريب
نســهم وتعلــيمهم تنــوع فــي أعمــار الالجئــين وج ثمــةقــد يكــون ريقــة مناســبة. طوأدوات وطنيــة لتحديــد الكفــاءات ب
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مدينة أم كونهم من والبلد األصل و ومستويات مهاراتهم وخبراتهم العملية وأوضاعهم العائلية وثرواتهم ومواردهم 
ب علــى متطلبــات الــتعلم بشــكل تــؤثر جميــع هــذه الجوانــو جبــرتهم علــى تــرك وطــنهم. أقريــة والظــروف التــي مــن 
  م.  هم

مـن خـالل تـدقيق خـاص بالمهـارات.  هـافهم مؤهالت الالجئين ومهـاراتهم وخبـرتهم العمليـة وتقييم يمكن
األطــر التــي تنــدرج تحتهــا المــؤهالت واالعتــراف بهــا والتحقــق مــن الــتعلم الرســمي وغيــر الرســمي جميعهــا  وتعــد

الالجئـين ينـدرج تحـت تعلـيم معظـم  نظـرًا إلـى أن ،السـكانمفيـدة لجميـع هـي و  اً بعضها بعضكمل يمة همأدوات 
ساليب تقيـيم بديلـة لمواجهـة التحـدي النـاتج عـن عـدم وجـود أدلـة أهناك حاجة إلى التعليم المتوسط أو المتدني. 

أمـاكن واالمتحانـات والمراقبـة فـي مثال على هذا مجموعة من اختبارات القـدرة  ،على امتالك المعرفة والمهارات
ال  اً واحـــد اً اريوهات مختلفـــة ومراجعـــة عينـــات العمـــل. بمـــا أن مقاســـثبـــات العملـــي للمهـــارات فـــي ســـيناإلالعمـــل و 

اييس السياسـة الناتجـة تحتـاج إلـى فـإن مقـ ،يناسب جميع النماذج عنـد دراسـة تنـوع الالجئـين واخـتالف خلفيـاتهم
  كل فرد.  ن تختلف بطبيعتها ونوعها وامتدادها لتناسبأ

ب والخيـارات المناسـالتعلـيم  تحديـد علـى لمسـاعدتهمرشاد والتوجيه لالجئين اإل تقديمالخطوة التالية هي 
كمــا هــو  ،جـداً  اً مــهمااللتحـاق المبكــر بفــرص التعلـيم والتــدريب يعــد الخيــارات. ختيــار أفضـل الللتــدريب المتاحـة 

طفـال الـذين نـاث واأللالجئـات اإلبا لالهتمـام حاجـة خاصـة كذلك ثمـةرشاد والتوجيه حول الخيارات المتوفرة. اإل
 يعـد ذلـك،ضـافة إلـى باإلطفال أو االسـتغالل الجنسـي. قد يواجهون خطر عمالة األالذين هم من فئة الضعفاء 

يـدخال  أنفاللغـة والتوجيـه الثقـافي ال بـد جـدًا لاللتحـاق بـالتعليم والتـدريب،  اً تعلم لغة الدولـة المستضـيفة ضـروري
  العتبار نقاط البداية المختلفة للمتعلمين.مع األخذ بعين ا ،في دعم الالجئ منذ البداية

علـى فـرص لشـباب الحصـول ل يتاحن أااللتحاق بالمدارس، ينبغي  علىالالجئين طفال عند تشجيع األ
مــن مهــارات ومــؤهالت للتكيــف مــع متطلبــات الدولــة مــا يمتلكونــه  إلكمــال ،الــتمهنالتعلــيم والتــدريب المهنــي أو 

 فثمــة ،الممكــن اســتيعاب جميــع الالجئــين فــي نظــام التعلــيم الرســمي غيــر مــن دراك أنونظــرًا إلــى إالمستضــيفة. 
  حاجة إلى مساعدة المنظمات غير الحكومية لتوفير تعليم وتدريب غير رسمي. 
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مـــــد فـــــي الـــــدول يجيات المالئمـــــة للتنميـــــة طويلـــــة األهـــــذه صـــــورة مثاليـــــة لتطـــــوير المهـــــارات واالســـــترات
مد واالعتماد علـى الـذات مـن خـالل القصيرة األمد نحو متوسطة األ اتءجرااإلن تتحرك أينبغي و المستضيفة. 

مـن اسـتراتيجية وطنيـة  اً جراءات السياسـة جـزءإفرص التنمية البشرية وااللتحاق بسوق العمل. وينبغي أن تكون 
االنتبــاه إلــى خصــائص الالجئــين  عبــرنشــطة قائمــة علــى مشــروع. يتحقــق النجــاح أتكــون ن مــن أ بــدالً  ،متكاملــة

 ،ر الخــدمات لهــميتــوفبومشــاركة الســلطات المحليــة  ،رشــاد وخــدمات الــدعم المتواصــل لهــموتــوفير اإل ومــؤهالتهم
  رباب العمل في توفير فرص التعلم والتدريب في أماكن العمل.أمشاركة  إلى جانب
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  لتعليم أطفال الالجئين وطالبي اللجوء السياسي.والمعلم دعم المدارس  احتياجاتمخاطبة  الملخص:

سيتضــح مــدى مــا فعلتــه دول االتحــاد  2016عنــدما تبــدأ المــدارس للعــام الدراســي الجديــد فــي ســبتمبر 
إن  طفــال الالجئــين وطــالبي اللجــوء السياســي بــالتعليم.ألضــمان التحــاق  ،القانونيــة اوروبــي لتحقيــق التزاماتهــاأل

ال و عضـاء. التي تلتـزم بهـا جميـع الـدول األنسان قوانين حقوق اإلفي طفال في التعليم معترف به حق هؤالء األ
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ا المجـال للمراوغـة. وروبـأعـداد الالجئـين وطـالبي اللجـوء السياسـي فـي أيتيح التدفق األخير والزيـادة العامـة فـي 
% مـــن هـــؤالء الـــذين 36 يمثلـــونطفـــال األن إ 2016فبرايـــر ف، فـــي باســـم اليونيســـكـــراو، الناطقـــة  ةقالـــت ســـار 
% 60 يمثلــون الــدائمي التنقــلطفــال والنســاء ن األإ و  ،بحيــاتهم عنــد عبــور البحــر بــين اليونــان وتركيــايخــاطرون 

% مـن الالجئـين مـن الـذكور 73حـين كـان  ،2015يونيـو  ذكبيرة منـ ةُيعد هذا نقلو من الذين يدخلون مقدونيا. 
  .18فقط دون سن  10من  1وكان  الشباب

نسـان علـى الفشـل فـي تحقيـق التزامـات حقـوق اإلنسانية القصيرة األمـد، فـإن االحتياجات اإل إلى جانب
ها فـي مخرجـات ن يكـرر الفجـوات ويوسـعأمـن المحتمـل  ،ل الفعال فـي التعلـيمالشمو ب فيما يتعلق ،المدى األبعد
المخرجــات الضــعيفة للتعلــيم علــى الشــمولية تــؤثر و . المــواطنينطفــال باألطفــال المهــاجرين مقارنــة أالتعلــيم بــين 

  هذا المخاطرة في زيادة الضعف والتهميش والتطرف. ينتج عن و  ،االقتصادية واالجتماعية واالندماج

مـا لـم  2016غلب سيتكرر الوضـع عـام األ(وعلى  2015أدت الزيادة الكبيرة في تدفق الالجئين عام 
وروبــي وتركيــا) إلــى النقــاش العــام العميــق حــول ن االتحــاد األبــي خالقيــاً أ هيــتم العمــل باتفــاق مــارس المشــكوك فيــ

الســياقات السياســية واالجتماعيــة فــي البلــد والتقاليــد السياســية  هــو ساســيأالخطابــات بشــكل شــكل ومــا يُ . الهجــرة
وفـي الهجـرة. تتمحـور حـول السياسـات الوطنيـة التـي تفضـل الحـد مـن مـا عـادة هـا ولكن ،والمصطلحات الوطنيـة

دي المهنـي فإن التح ،المجتمعات المفتوحة والمتسامحة في هذا السياق حول نقاشإثارة وجد رغبة في تال  حين
  نظمة التعليم والمدارس والمعلمين. وف الدراسة ال مفر منه بالنسبة ألطفال الالجئين في صفاأل استيعابفي 

؟ علـــى الـــرغم مـــن عقيمـــاً عنـــدما يبـــدو النقـــاش السياســـي المنطقـــي  ،المهنـــي محـــتمالً النقـــاش  يظـــلهـــل 
يجابيــــة لجميــــع هميــــة البيئــــة المدرســــية اإلدراك عــــام ألإ يــــزال هنــــاك فــــال ،االســــتجابة السياســــية غيــــر المالئمــــة

محليــة فــي  إجابــاتفــال بــد مــن العثــور علــى  ،المتعلقــة بالسياســةســئلة الكبيــرة حــل األ تــأخرمهمــا المتعلمــين. 
ر المنـــاخ السياســـي الحـــالي االســـتجابات علـــى مســـتوى النظـــام الصـــفوف الدراســـية والمـــدارس والمجتمعـــات. أّخـــ

وال يتلقون الـدعم مـن أجـل  ،وروبا غير جاهزينأن في التعليم واآلباء والطالب في و المدارس والعامللذا ف ،العام
طفـال الالجئـين وطـالبي اللجـوء السياسـي واالسـتجابة لهـا. فـال بـد بعـد كـل ألتحـديات المتعـددة التـي تواجـه فهـم ا
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فــي ظــل مواجهـــة  ،بينمــا يتصــارعون مــع أنظمـــة تعليميــة واجتماعيــة غيــر مألوفـــة ،لغــة جديـــدة أن يتعلمــواهــذا 
  غالبًا.     الغضب والعداء

قبيـل  اً متقطعـأو تلقـوا تعليمـًا رسـمي الدنـى مـن التعلـيم تلقى  معظم الطالب من خلفية اللجوء الحـد األ 
فـــي الــــدول بصــــدمات. ســـمع جميـــع اآلبـــاء والمعلمــــين والطـــالب  واوصـــولهم إلـــى البلـــد الجديــــد؛ وجمـــيعهم مـــر 

كــذلك مجــاالت األمــن والصــحة والشــؤون االجتماعيــة. لن المزعــوم يهــؤالء الالجئــ "تهديــد" عــن مــراراً المستضــيفة 
القيــادة السياســية الضــعيفة وتحــريض المنظمــات اليمينيــة المســتمر خطــرًا علــى الجهــود التــي تهــدف إلــى  تمثــل
علـى بـالتعليم  شـمولهمفـي  "شـل"الفأو  "نجاح"الالالجئين على مستوى المجتمع والمدرسة. ولهذا سيعتمد  احتواء

كبيــرة مــن الطلبــة بــدًال مــن التعلــيم  اً أعــداد ، تضــمضــعيفة المســتوى "مــدارس الجئــين"انتهــاء المطــاف بهــم فــي 
ضــافية ين والمــدارس لمعالجــة التحــديات اإلالنظــامي. أيــًا كــان الســياق فــإن الــدعم المصــمم لــدعم جهــود المعلمــ

ضــروري جــدًا. هنــاك أدلــة قويــة علــى أن تحديــد وضــع الالجئــين وطــالبي اللجــوء السياســي فــي المــدارس دون 
رعاية عملية تعليميـة  للغايةسيكون من الضروري و ميع الطالب. دعمهم يؤدي إلى ضعف مخرجات التعليم لج

وتركز على مشاركة جميع الطلبة فـي الحيـاة اليوميـة  ،نساناإلالمشاركة الديمقراطية وحقوق ئ تعتمد على مباد
ن يجعـــل حكـــم المـــدارس أســـيعتمد الـــنهج الـــذي يحـــاول و المجتمـــع األوســـع. عـــائالتهم فـــي لـــدى لمـــدارس و فـــي ا

والتـي يجـب أن  ،هـائالعالقـات التـي يـتمكن المعلمـون مـن بنا حولالمحلية ويقوي مساءلة المجتمعات ديمقراطيًا 
كبيـــر فــــي الالتعامــــل مـــع تنـــوع الطلبــــة ســــيحتاج المعلمـــون إلـــى و تقرهـــا المدرســـة وأن تــــدعمها سياســـة التعلـــيم. 

  متعلقة بالهجرة. السياسة الواجهة  فيوالتعامل مع توقعات اآلباء وطموح المجتمعات؛ فهم  ،الصفوف

فـي التعلـيم الشـمولية  هـدف إلنجـاز يحقوقو قيق نهج فعال ومؤسسي ي تحف وروباأ ةمهمكيف ستنجح 
فضل االسـتجابات أعن  2016واالندماج بالنسبة ألطفال الالجئين وطالبي اللجوء السياسي؟ سيكشف سبتمبر 

مسـتقبل  علـى بـل ،للعديـد مـن األطفـال فحسـب فـرادتحديد الفائز على مسـتقبل األ يعتمد الو وروبا. أفي  هاسوأأو 
وروبــا وأنظمــة التعلــيم فــي القــارة أإمــا أن يجتمــع المعلمــون فــي  وروبيــة لجيــل كامــل أيضــًا.جميــع المجتمعــات األ

  والصراع االجتماعي. تعمق الفصل  التي العواقب ، وٕاما أن يواجهواا والمدارس لمواجهة هذه التحدياتبأكمله
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  الالجئين بالتعليم العاليحق التحاق 
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  فرص جديدة للتعليم العالي في مخيمات الالجئين: تعليم عاٍل بال حدود لالجئين
  مارانغو نجوغو، ويندل ترست كينيا، نيروبي وروبين شاوير، اتحاد ويندل، ولينغفورد، المملكة المتحدة

  marangu@windle.orgلكتروني: البريد اإل 

robin@windle.org.uk  

  .ن، داداب، بال حدودو الالجئ الكلمات الرئيسية:

على تحقيق التعـاون للمسـاواة بـين الجنسـين فـي  دليالً  "العالي بال حدود لالجئينالتعليم "مشروع  يعد الملخص:
يـــوفر هـــذا المشـــروع خيـــارات فعالـــة مـــن حيـــث و فـــرص التعلـــيم العـــالي وتـــدريب المعلـــم فـــي مخيمـــات الالجئـــين. 

ضــافة إلــى االســتثمار فــي باإل ،لزيــادة الفــرص التعليميــة وتحســين جــودة التعلــيم فــي مخيمــات الالجئــين ،التكلفــة
  .  اتفي المناطق المتأثرة بالصراعاالستقرار الطويل األمد 

بـــين وكالـــة األمـــم المتحـــدة لالجئـــين  مبتكـــرةإن برنـــامج التعلـــيم العـــالي بـــال حـــدود لالجئـــين هـــو شـــراكة 
الصـلة والتـدريب علـى  ذييسـعى البرنـامج إلـى جلـب التعلـيم و والجامعات الكينيـة والكنديـة وبـين وينـدل ترسـت. 

يتكــون مخــيم داداب مــن أربعــة و فريقيــا. ألالجئــين وهــو أكبــر مخــيم فــي  مخــيم دادابإلــى  للنقــلالمهـارات القابلــة 
الجـئ معظمهـم مـن  350.000الكلـي  فيـه مجمـوع الالجئـينيبلغ و  ،كينيا يقرب بلدة داداب شرق تقع مخيمات

  الصومال. 

قــد و  ،حضــرية ذات أوجــه عــدة هأصــبح داداب كمخــيم بيئــة شــب ،هئنشــاإاآلن وقــد مــر ثالثــة عقــود علــى 
هنـاك اآلن سـبع مـدارس ثانويـة فـي مخـيم و نظام التعليم فـي جميـع أنحـاء كينيـا.  فيه بموازاةاع التعليم تطور قط

  شراف ويندل ترست كينيا. إتعمل تحت ، و طالب 4.000ها أكثر من بلتحق يداداب 

بوجــود غايــة:  اً تعــزز مثــل هــذه الخيــارات التعليميــة الــروح المعنويــة وتعطــي الالجئــين والمجتمــع شــعور 
لشــباب. ولكــن علــى مســتوى التعلــيم مــا بعــد الثــانوي لمــن البطالــة واحتماليــة تجنيــد المجموعــات المتطرفــة  الحــد
الجئــين الخــريجيين مــن المــدارس الثانويــة الســبع محــدودة. يقــول عبــدالهادي عبــدي، وهــو أمــام الالفــرص  تظــل

اء الشـهادة الثانويـة ال يوجـد مكـان نهـإعنـد " :التعلـيم العـالي بـال حـدود مشروعمشارك في  اً عام 20شاب عمره 
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فــي المخــيم ليصــبحوا عــاطلين، لــذا ُتعــد هــذه  كثيــرونيبقــى ال". ويضــيف: "ليــه الالجــئ لتحســين تعليمــهإيــذهب 
  ."فرصة ذهبية لنا

  برنامج التعليم العالي بال حدود لالجئين 

معلمـي المرحلـة االبتدائيـة دورات تـدريب لكينياتـا،  جامعـة بالتعـاون مـعتورونتو، تقدم جامعة يورك في 
فـــي تـــدريب  دورات ،مـــع جامعـــة مـــوي بالتعـــاونجامعـــة كينياتـــا. وتقـــدم جامعـــة بـــريتيش كولومبيـــا،  لـــدىمعتمـــدة 
ال حـدود بـرامج ذات محتـوى مقبـول لجميـع الجامعـات المشـاركة بـالتعليم العـالي يقدم و . ةالثانوي المرحلة معلمي

إلــى رفــع معــايير التعلــيم فــي المــدارس االبتدائيــة العــالي بــال حــدود  وذات جــودة عالميــة. ويهــدف برنــامج التعلــيم
  م. لالجئين األافي وطن  ومن ثموالثانوية في المخيم والمناطق المحيطة 

دارة العامـة ذلـك دورة تنميـة المجتمـع ودورة اإلبمـا فـي  ،2016م عدد مـن الـدورات الجديـدة فـي عـام دقُ 
م مجموعـة يقـدتن مـبرنـامج التعلـيم العـالي بـال حـدود الصحة المجتمعية. وقد يـتمكن  وتعليموالسياسة والجغرافيا 

بروفسور جايلز، مدير مركـز دراسـات الالجئـين فـي اليقول  :كبيرة من دورات التعليم العالي داخل حدود المخيم
نا الكينيــــين ئكامثــــل شــــر " :ويضــــيف ،"التعلــــيم العــــالي وبنــــاء الســــالم نبــــي اً مباشــــر  اً نــــرى ارتباطــــ"جامعــــة يــــورك: 

طــرق  وأن يســتبدل بــهواالبتعــاد عــن العمــل العســكري  ،ن التعلــيم هــو أســاس بنــاء دول أفضــلأقــد نعت ،والكنــديين
  ."نتاجية لكسب العيشإ

  األرقام والعدالة

ببرنــامج التعلــيم العــالي  اً ملتحقــ اً طالبــ 370الجنســين مــن أســس المشــروع. حاليــًا هنــاك ُتعــد العدالــة بــين 
 اً الجئـ 265المنـاطق المحيطـة وو كينيين من بلـدة داداب المن الطالب  105ونساء، من ال 94بال حدود منهم 

  مخيمات داداب. من 

  التمويل
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 2018-2013بــين مــا للفتــرة  اً كنــدي اً دوالر  4.531.976بقيمــة  ماليــاً تــدعم الحكومــة الكنديــة المشــروع 
نفقـات الطـالب للـذهاب إلـى مراكـز الـتعلم بتكفلـت مفوضـية شـؤون الالجئـين وقـد بإدارة جامعة يـورك فـي كنـدا. 

  ضافة إلى توفير المواصالت للمحاضرين الزائرين. باإل ،التابعة لبرنامج التعليم العالي بال حدود

  دارةاإل

مكاتب مفوضـية شـؤون  تدعم المبادرةَ و مسؤوليات ائتمانية للمانحين.  ولديهاالمبادرة  تدير جامعة يورك
  وداداب. في جنيف ونيروبي الالجئين 

  مسؤوليات اتحاد أعضاء برنامج التعليم بال حدود لالجئين

لمنظمة حكومية دولية وذات خبرة طويلة فـي توصـيل التعلـيم تدير ويندل ترست كينيا، الممثل المحلي  .1
رض الواقــع فـــي أالتعلــيم بــال حــدود علــى برنــامج  مهــامين وفــي ســياقات مماثلــة، فــي مخيمــات الالجئــ

 وتساعد في جمع التبرعات على مستوى وطني ودولي.  ،داداب في كينيا
ضــافة باإل ،الجغرافيــافــي  جامعيــة شــهادةو الدراســات التربويــة (االبتدائيــة)  فــي شــهادةتقـدم جامعــة يــورك  .2

 إلى دورها القيادي في برنامج التعليم العالي بال حدود. 
الشـــهادة الجامعيـــة فـــي تخصصـــين فـــي و  ،بتـــدائياال -دبلوم فـــي التعلـــيم التربـــويالـــتقـــدم جامعـــة كينياتـــا  .3

 .  التعليم
 الثانوي.-التعليم التربويدبلوم في الوجامعة موي تقدم جامعة برتيش كولومبيا  .4
 بالصحة المجتمعية على مستوى جامعي. اً خاص اً تقدم جامعة موي تعليم .5

  هيكلية وتقديم البرنامج

لشــهادة الجامعيــة. والــدبلوم امســتوى شــهادة  نحــوالتقــدم مــن  الطلبــةالــدورات عبــارة عــن وحــدات تمكــن 
لـذلك فـإن أوقـات الـدورات تعكـس  ،تعمل العديد من هذه البـرامج مـع معلمـين غيـر مـدربين فـي مخـيم الالجئـينو 

عوامــل نجــاح ومــن ضــعف الوقــت مقارنــة بــالبرامج ذات الــدوام الكلــي.  تأخــذمرحلــة ُصــممت بحيــث فكــل  ،ذلــك
مــن البيئــة  اً جــزء تعــد التــي ،برنــامج التعلــيم العــالي بــال حــدود مرونــة االســتجابة للتحــديات التكنولوجيــة واألمنيــة
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ــالتــي  جماعــة مســلحة  ت. فقــد قتلــأحيانــاً  اً خطــر  اً ه مكانــل يجعلــصــومامــن الرب داداب يعمــل فيهــا البرنــامج. وُق
 توقتلـ ،جامعة فـي بلـدة غاريسـا القربيـة جمت هذه الجماعةاه ،وفي الوقت ذاته ،2015بريل إفي  اً ينيك اً معلم
عديــدة للحــد مــن المخــاطر األمنيــة  منيــةأجــراءات إُوضــعت وقــد صــابة عــدة آخــرين. تســببت فــي إو  اً طالبــ 148
  جراءات بشكل فعال. ل هذه اإلين الزائرين وتعملطلبة والمحاضر على ا

ــــيم واالتصــــاالت  يســــتثمر ــــوفير التعل ــــى مســــتوى ت ــــذي حصــــل عل ــــيم بــــال حــــدود التقــــدم ال ــــامج التعل برن
لـذلك فـإن  ،مـع اسـتمرار التكنولوجيـا فـي التقـدم ة. وستنشأ فرص جديدالنتائجواالختبارات للحصول على أفضل 

ــ اً برنــامج التعلــيم العــالي بــال حــدود لــيس نموذجــ ولكنــه ســيتطور مــع التطــور التكنولــوجي  ،علــى صــخر اً منحوت
  ور القدرات لدى مؤسسات التعليم. وهذا باألخص في مجال التعلم الفردي والتفاعلي.طوت

  الرصد والدروس المستفادة

. 2015تــم تقيــيم شــامل فــي ســبتمبر قــد و  ،لتقــدم الطلبــة هــو التــزام جــوهري للبرنــامج الــدقيقإن الرصــد 
لــى مشــاركة إضــافة باإل ،نو ن محليــو بــاحث هبرنــامج التعلــيم العــالي بــال حــدود ورصــدلط تخطــيالشــارك فــي وقــد 

وظفت جامعة بريتش كولومبيا سبعة من الالجئين في برنامج الالجئـين فـي كنـدا و متطوعين محليين من كينيا، 
هـــذه المجموعـــة  ولـــدىن مكثـــوا فـــي داداب. أســـبق  ممـــن ،كمجموعـــة بحثيـــة ورصـــد للبرنـــامج ولتقـــديم النصـــيحة

  والمجتمع ككل.التحديات التي تواجه الالجئين في داداب  حولالبحثية معرفة مفصلة 

  مركز التعلم

كينياتـا ويصـله لجامعـة  اً فـي بلـدة داداب تابعـمركز التعلم التابع لبرنامج التعليم العالي بال حـدود  ُأسس
كــاديمي علــى المســتوى األ ثبــت المركــز قيمتــه الأالمحلــي. وقــد  المجتمــعالطلبــة مــن و الالجئــين كــل مــن الطلبــة 

يعـــي المجتمـــع المحلـــي فـــي و نشـــاء عالقـــات جيـــدة بـــين المجتمـــع المحلـــي والالجئـــين. ولكـــن كمحفـــز إل ،فحســـب
  المركز.  أقيمرض حيث من األ اً فدان 40ـتبرعوا بقد و  ،همية التعليم بالنسبة لهم ولالجئينأداداب 

  هل نجح في عمله؟
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فــــي ســــياق فلبرنــــامج التعلــــيم العــــالي بــــال حــــدود فــــي داداب.  الكامــــلمــــن الســــابق ألوانــــه تقيــــيم األثــــر 
مـــن هـــذه و ف األداء. ضـــعتـــرك الدراســـة أو والتحـــديات التـــي قـــد ينـــتج عنهـــا المخيمـــات العديـــد مـــن المخـــاطر 

لي للبرنـــامج وتقديمـــه وطـــانهم. ولكـــن الهيكـــل الـــدو أالالجئـــين إلـــى دولـــة ثالثـــة أو عـــودتهم إلـــى  انتقـــالالتحـــديات 
ن يدرس حتى وٕان انتقل إلـى مكـان أيستطيع الطالب  ومن ثم ،نترنت يجعل الدراسة قابلة للنقلاإل للبرامج على

  عاد إلى وطنه.  وآخر أ

  للمزيد من القراءة

Ben Rawlence “City of Thorns” (2016) - captures the experience of the refugees 
in Dadaab through an account of the lives of nine refugees living in the camp.  

Innovation in Education: Borderless Higher Education for Refugees (BHER): 
https://refugeereview.wordpress.com/2013/08/06/borderless-higher-education-
for-refuges/  

Exploring Paradoxes around Higher Education in Protracted Refugee Situations 
2009, 
http://www.eenet.org.uk/resources/docs/Higher_Ed_Refugees_Thailand.pdf  

Borderless Higher Education for Refugees (BHER): article about involvement of 
University of British Columbia: http://international.educ.ubc.ca/dadaab-kenya-
refugee-camp/  

 

Kenya's Dadaab finds innovative ways to educate knowledge-hungry refugees 
http://www.theguardian.com/global-development/2013/jan/31/kenya-dadaab-
innovative-educate-refugees  
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Bringing Universities to Refugee Camps in Kenya: 
https://refugeereview.wordpress.com/practitioner-reports/bher-project-magpayo  

 

  هل التحديات متشابهة في ظل سياقات مختلفة؟: يطالياإ لمانيا و أاق الالجئين بالتعليم العالي في التح
  نطونينا ليفاتينو، المعهد الوطني للدراسات الديمغرافية، باريسأ

  antonina.levatino@ined.fr لكتروني:البريد اإل 

   .يطالياإلمانيا، أبالتعليم العالي،  االلتحاقن، حق و الالجئ المصطلحات الرئيسية:

يطاليـا: اكتسـاب إ لمانيـا و أاق الالجئين بالتعليم العالي فـي هناك ثالثة أسباب تؤدي إلى صعوبة التح الملخص:
وصعوبة تمويل دراستهم. قد يؤدي االنتظار  ،السابقةالشهادات  ومعادلةوتقييم  ،من القدرة اللغوية عالٍ  مستوى

  والشك إلى اإلحباط. 

ولكنـــه صـــعب للـــدول المستضـــيفة. وُيعـــد  ًا،مهمـــ اً هـــدف لٍ ايمثـــل حـــق حصـــول الالجئـــين علـــى تعلـــيم عـــ
 يعـد لـك،ضـافة إلـى ذباإل مـة النـدماج أفضـل.هموسيلة الي بالنسبة للحكومات المستضيفة االلتحاق بالتعليم الع

علـى المسـتوى  همساسـية لتطـور أتمرار فـي مسـارهم التعليمـي مقدمـة أو االسـ علـى التعلـيم حصول الالجئـينحق 
دخـــال الالجئـــين فـــي بإ المتعلقـــةدراســـة السياســـات والمبـــادرات  فـــي الحيـــاة. عنـــدومالحقـــة أهـــدافهم  ،الشخصـــي
إلــى الدراســة تحــديات مشــتركة تحتــاج ثــالث وجــود نســتنج  ،وروبيتــيناألت التعلــيم العــالي فــي الــدولتين مؤسســا

  والنقاش.

التــي وألســباب  ،التحــدي األول يتعلــق باكتســاب الالجئــين للغــة المطلوبــة فــي مؤسســات التعلــيم العــالي
قــام يطاليــا، نشــأت مبــادرات فــي العديــد مــن الجامعــات، إ لمانيــا و أهمومــة يجــب أن تكــون بمســتوى متقــدم. فــي مف
 تقــدملمانيــا أفــي و اللغويــة. المهــارة  تطــويرأجــل الالجئــين مــن عظمهــا علــى أســاس تطــوعي، لمصــاحبة الطلبــة م

التــي يحتاجونهــا للقبــول فــي  "C1"الالجئــين فــي الحصــول علــى شــهادة  ةلمســاعد المــال العديــد مــن المؤسســات
بعض المعرفــة للغــة أو الــذين حصــلوا بــ يتمتعــون فراد الــذينألبــاهــذه المبــادرات  وُتعنــىعلــيم العــالي. تمؤسسـات ال
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ولكنهـــا فـــي أغلـــب  ،ُتقـــدم دورات أساســـية للغـــة مجانـــًا لالجئـــين ،يطاليـــاإ لمانيـــا و أســـابقًا. فـــي  "B1"علـــى شـــهادة 
لمانيــة الســنة الماضــية، بســبب األدورات اللغــة علــى الطلــب المرتفــع لمانيــا نــتج عــن أيــر كافيــة. فــي األحيــان غ

دورات "المعلمــين الــذين درســوا  ىن علــأ خصوصــاً  ،الزيــادة فــي عــدد الالجئــين، نقــص فــي المعلمــين المــؤهلين
نـتج عـن وقـد والالجئين. لماني للهجرة رخصة خاصة من المكتب االتحادي األهذه أن يحصلوا على  "االندماج

الضخم من الطلبات التـي قـدمها المعلمـون، فـي فتـرات انتظـار طويلـة البيروقراطية، مصحوبة بالعدد التعقيدات 
 ويزيـدتوظيـف المعلمـين  يسـّهلطـرف  نعـد البحـث عـيُ عدم تـوفر دورات كافيـة. ولـذلك  ،للحصول على رخصة

ـــيو  مشـــاركتهم وة أساســـية لتســـهيل دخـــول ل وقـــت االنتظـــار لقبـــول الالجئـــين فـــي دورات اللغـــة األساســـية خطـــقل
  مؤسسات التعليم العالي. إلى الالجئين 

 ُقبلـوافـراد الـذين ألعلـى ا تقتصـر إلـى أنتميل دورات اللغة التي تقـدمها الجامعـات  ذلك،باالضافة إلى 
االعتـراف  يرسميًا في التعليم العالي. وبهذا الشأن فإن الصعوبة الثانية التي تواجه االلتحاق بـالتعليم العـالي هـ

ثباتهــا بواســطة الوثــائق. مــع أن اتفاقيــة لشـــبونة إالالجئــين ال يمكـــن دائمــًا ي حالــة التــي فــ ،بــالمؤهالت الســابقة
)1997 ("Lisbon Recognition Convention"   جـــراءات بعـــض اإلتصـــميم الحاجـــة إلـــى بتعتـــرف
اعتمـــاد  ، يعـــدلمانيـــاأيطاليـــا و إفـــي كـــل مـــن إال أنهـــا ال تقـــدم أيـــة اقتراحـــات.  ،لمعالجـــة هـــذا الوضـــع هـــاتطوير و 

خصوصـــًا بســـبب عـــدم وجـــود هيئـــة تداوليـــة مركزيـــة. ولـــذلك فـــإن القـــرار  ًا،معقـــد اً جنيبـــة موضـــوعالمـــؤهالت األ
أغلـب ألن القـانون فـي  ،النهائي غالبًا ما يكون في يد الجامعة. وقـد يكـون القـرار صـعبًا فـي كثيـر مـن األحيـان

االعتــــراف فــــإن  ،يــــايطالبإمتناقضــــة. مقارنــــة  وغالبــــًا مــــا تكــــونصــــعب تفســــيره والمعلومــــات شــــحيحة ي األحيــــان
بديلــة  اً ن تجــد طرقــأتحــاول العديــد مــن الجامعــات و الصــدارة فــي النقــاش.  احتــللمانيــا أبمــؤهالت الالجئــين فــي 

تتضـمن هـذه الطـرق، علـى سـبيل المثـال، قبـول و االلتحاق أو االستمرار بالتعليم العالي. بلتقييم جدارة الالجئين 
 يـزال الالكثيـر . ولكـن كفـاءة اختباراتمن الشهادات الرسمية أو/و وضع  السيرة الذاتية أو الوثائق الثانوية بدالً 

 يـزال الالجئـون ال ،لطلبـات التـي تحتـاج إلـى دراسـةلعـدد الكبيـر الد المهمـة و تعقُّـ ونظرًا إلىإلى تحسين.  بحاجة
باإلضـافة إلـى التكلفـة السـيكولوجية النتظـار  ،رسـمياً الوثائق وترجمتها  إصداروتكاليف نتظار يواجهون أوقات ا

  مخرجات عملية االعتماد. 
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كبــر، الــذي يواجــه التحــاق الالجــئ بــالتعليم العــالي هــو التمويــل. تقــدم العــائق الثالــث، وربمــا يكــون األ
مـــن المؤسســـات الخاصـــة والعامـــة فـــي  كمـــا تقـــدمها عـــدد ،يطاليـــاإت بشـــكل متزايـــد المـــنح لالجئـــين فـــي الجامعـــا

هم من دفع الضرائب على الرسوم الدراسية. مع ذلك ؤ عفاوهو إطريق آخر لدعم الالجئين ماديًا وهناك لمانيا. أ
يجعــل األفــراد غيــر متأكــدين مــن قــدرتهم علــى تمويــل الفتــرة  ممــا واضــحة،عفــاء غيــر فتــرة اإل تكــون غالبــًا مــا

حضـور جلسـة لتزايـد لالجئـين الفرصـة مبشـكل لمانيـا أيطاليا و إالجامعات في فر العديد من الكاملة لدراستهم. تو 
ُتعــد هــذه المبــادرات طريقــة تمكــن  وفــي حــينبــذلك. واحــدة مــن الــدورة كطالــب زائــر دون دفــع الضــرائب المتعلقــة 

مـن الصـعب فهـم يعـد بـالتعليم العـالي، فمـن جهـة أخـرى  ،وٕان كـان لـيس بالكامـل ،األفراد من االلتحاق نوعـًا مـا
 دراسـة التخصـص كـامًال.، بوربمـا لـن يسـمح لهـم ،فراد الذين ال يسمح لهملجلسات لألهذه امن الفائدة والمغزى 

. فـي "لالجئـين المعتـرف بهـم" إالتمنح عـادة  الاءات الضريبية عفن المنح واإلإضافة إلى هذا، يجب القول باإل
المؤقتـــة تقـــديم طلـــب للمـــنح فـــراد الـــذين تـــم مـــنحهم الحمايـــة الدوليـــة والـــذين يحـــق لهـــم الحمايـــة لأللمانيـــا، يحـــق أ

اللجــوء السياســي  ونســانية وطــالبأخــرى مــن الحمايــة اإل اً األفــراد الــذين يمتلكــون أنواعــ أمــا ،)BAfögالدراســية (
) قبـــل أن يحـــق لهـــم تقـــديم 2015منـــذ ينـــاير  اً شـــهر  15لمانيـــا ألشـــهر عـــدة متواصـــلة (أن يمكثـــوا فـــي فعلـــيهم أ
  الطلب. 

ى المعلومـات الوضع أكثر صعوبة لالجئين في الحصـول علـ نيجعال إن تعدد الفاعلين وتعقيد القانون
لمانيـا أكون القوانين غير متناسقة، كما نرى فـي سريع وأن يفهموها بشكل صحيح. وقد ت التي يحتاجونها بشكل

 ألنـه ،يمكـن تغييـرهللجـوء ال اقامة طالب إولكن مكان  ،حيث يتوفر قبول في جامعة معينة ،حيانفي بعض األ
هــذا النــوع مــن الــدعم فــي ال يتــوفر  وفــي حــين. م جــداً هــمن الــدعم االستشــاري أ. لــذا يبــدو "جبــاريإقامــة إمكــان "
ــــدع االســــتغناء عــــنال يمكــــن  كــــذلك. لمانيــــاأفــــي  رشــــاد والنصــــيحةتقــــدم العديــــد مــــن الجهــــات اإل ،يطاليــــاإ  مال

وتحمــل الفتــرات  ،اطيــة الشــائكةالســيكولوجي لمســاعدة هــذه المجموعــات الضــعيفة فــي مواجهــة العوائــق البيروقر 
  الطويلة الصعبة بهدوء.

ن أمــن شــأنها ئ الــذي يــود االلتحــاق بــالتعليم العــالي ســيواجه فتــرات انتظــار طويلــة بــال شــك فــإن الالجــ
هي الطـرق ما : التأملحباط. لذا فإن هناك الكثير لنفعله والكثير من القضايا تحتاج إلى اإل وتولد ةميتقلل العز 

أفضـل وأبسـط  اً ننشرها؟ كيـف يمكـن مـنح الالجـئ طرقـن أالجيدة و  التجاربن نتبادل أالتي نستطيع من خاللها 
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الالجئـــين بشـــكل مالئـــم الكتســـاب المعرفـــة؟ كيـــف يمكـــن تشـــجيعهم للوصـــول للتعلـــيم العـــالي؟ كيـــف يمكـــن دعـــم 
  ؟   الحيرةوكيف يمكن تقليص أوقات  ،ومساعدتهم
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  استعادة الفرص التعليميةلفرصة ثانية: السعي 
  وتأثيره المحتمل على بناء السالمالصراع الضياع في 

  اليابانية للتعاون الدولي، طوكيوساشيكو غوتو كاميدوزونو، معهد البحوث التابع للوكالة 
  Sachiko@jica.go.jp.Goto لكتروني:البريد اإل 

؛ الجيــل الضــائع؛ الشــباب؛ منــع ثانيــة تعلــيمفرصــة التعلــيم والصــراع؛ التعلــيم الضــائع؛  المصــطلحات الرئيســية:
  .الصراع وبناء السالم

لتعلـــيم الثانيـــة االنقاشـــات المتزايـــدة حـــول التعلـــيم وفـــرص  فـــي قـــد ُأهِمـــل اً المقالـــة موضـــوع تثيـــر هـــذهص: الملخـــ
يــالء مزيــد مــن االهتمــام إم هــمالتعلــيم بســبب الصــراعات العنيفــة. مــن الفــرص هم تالــذين فــات الشــبابالمــراهقين و 

بــل مــن أجــل بنــاء الســالم فــي المجتمعــات المتــأثرة  ،نســان األساســية فحســبلحمايــة حقــوق اإل ال لهــذا الموضــوع
طلقــه مـــؤخرًا معهـــد البحــوث التـــابع للوكالـــة أن يكشـــف مشــروع بحـــث جديـــد أمــن المتوقـــع و  .كـــذلك بالصــراعات

خــرى لمتابعــة أقــدوا فرصــة التعلــيم ذات يــوم فرصــة هــؤالء الــذين فالــدولي كيــف ولمــاذا يكســب اليابانيــة للتعــاون 
  تعليمهم. 

بما في ذلك حقهـم فـي  ،على حياة األفراد وحقوقهم األساسية اً تحديات وقيود العنيفةت تفرض الصراعا
ــــيم.  ــــيم للجميــــع أمــــع و التعل إال أن  ،نســــان األساســــيةجمــــع عليــــه دوليــــًا كجــــزء مــــن حقــــوق اإلمن ضــــمان التعل

هــذا  الصــراع.فــي الدراســة بســبب التقطــع نراهــا  مــا التــي كثيــراً  المشــكالت ومــن. شــتىعطلــه بطــرق تالصــراعات 
كمـا صـرح  اتالصـراعيعيشـون فـي منـاطق متـأثرة ب ليسوا على مقاعـد الدراسـةطفال الذين واضح ألن معظم األ

ليسوا على مقاعد الدراسـة بسـبب الصـراع  ةلدراسة االبتدائيا سنمليون طفل في  28. ويقدر أن إنتشونعالن إ
طفــال الــذين ليســوا علــى مقاعــد لأل% مــن المجمــوع الكلــي 42وهــم ). UNESCO 2015: 119العنيــف (

 ةاالبتدائيـ عمر الدراسة في المرحلة يمثل إذ ،جداً  وهي نسبة عالية ،على مستوى العالم هالدراسة في العمر ذات
خيــر مــن نســبة القبــول للصــف األوتبلــغ % مــن المجمــوع الكلــي فــي العــالم. 18 اتفــي الــدول المتــأثرة بالصــراع

فقيـرة األخـرى، % فـي الـدول ال86بــمقارنـة % 65لتي تعاني من الصراعات ا ةر التعليم االبتدائي في الدول الفقي
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أدنـى بكثيـر  ي% وهـ48 اتنوي فـي الـدول المتـأثرة بالصـراعالتعليم الثـابـاللتحـاق ل ةجماليـنسـبة اإلكذلك تبلـغ ال
  ).UNESCO 2011: 132% (67 وهي ،في الدول األخرىالنسبة من 

العديـد مـن النقاشـات حـول فـي  تُبِحثالصراعات ضمان الحصول على التعليم حتى في قضية مع أن 
فــراد بيــرة مــن األأعــداد ك خســرتن أتقريبــًا محــتم ال مــن نأرقــام الســابقة تشــير إلــى ، فــإن األ"التعلــيم فــي الطــوارئ"

. وبمـا االنقطاعـاتهـذه مثـل لمنـع المبذولـة علـى الـرغم مـن الجهـود  ،فرصهم في التعليم في الصراعات العنيفـة
ن الــدول المتــأثرة بالصــراعات أفــإن هــذا يعنــي  ،اً حيانــأعقــود لو حتــى أأن الصــراعات المعاصــرة تســتمر لســنوات 

  عمر المدرسة دون الحصول على تعليم.  تشباب عامة، تخطال من، أجياالً تواجه 

التعلـيم  هـو أن األولخـاص لسـببين.  اهتمـامإلـى  "الجيـل الضـائع"هذا لفرصة تعليم ثانية  إتاحةحتاج ت
بشــكل  اً مــهمالتعلــيم يعــد ساســية وحمايتــه قيمــة عالميــة بحــد ذاتهــا. فضــًال عــن هــذا، نســان األُيعــد مــن حقــوق اإل

 UNHCRخرى (ساسية األنسان األحقوق اإل لوصول إلىل اً أساس يمثل ًا"تمكيني اً حقبوصفه "يعمل  إذ ،خاص
2011: 9; Dryden-Peterson 2011: 2  .(  

آثارًا كبيرة على بناء السالم في المجتمعات التـي مزقهـا  وراءها عادة االلتحاق بالتعليمتخلف إثانيًا، قد 
الفعــال قــد يكــون أحــد األمــور التــي وغيــر  المتكــافئبــالتعليم غيــر ســكو إلــى أن االلتحــاق تشــير اليونو الصــراع. 

حـول العالقـة  عام تصريح ان هذأ معو ). UNESCO 2011: 160-161تحرض على الصراعات العنيفة (
، تبـــدو الفـــرص "الجيـــل الضـــائع"شـــخاص الـــذين يعـــدون مـــن ركـــز بالتحديـــد علـــى األيوال  ،الصـــراعبـــين التعلـــيم و 

  ساسي. أهو من فئة الشباب بشكل  "الجيل الضائع"ألن  ،خاصة لهملاللتحاق بالتعليم ذات أهمية الثانية 

ــــر ب الشــــبابن و المراهقــــو  يحظــــى  "للســــالم "ضــــمانات بوصــــفهمللعنــــف و  اً مصــــدر بوصــــفهم اهتمــــام كبي
)Schwartz 2010: xiii ثـالث  ثمـةالتي تحلل أدوار الشباب في الصراعات العنيفة، ). وبناًء على الدراسات

لزعزعــة االســتقرار فــي المجتمــع: الظلــم الــذي ينــتج عــن قلــة  اً آليــات رئيســية يصــبح الشــباب مــن خاللهــا مصــدر 
أو النســـبة العاليـــة لفئـــة الشـــباب فـــي المجتمـــع  "،فئـــة الشـــباب تضـــخم" واالقتصـــادية بســـببفـــرص االجتماعيـــة ال

لشـــباب بســـبب ا لـــدىبالنســـبة للبنيـــة الديمغرافيـــة؛ والتكلفـــة المنخفضـــة لفـــرص االنضـــمام للمجموعـــات المســـلحة 
السـلطة التـي ُتعطـى  نظـرًا إلـى ،كثـر مـن السـالمأفوائـد للصراع دراك الشباب أن إ ضعف انخراطهم بالمجتمع؛ و 
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). وبعبـارة أخـرى فـإن Schwartz 2010: 12-14تكون محدودة في أوقات السلم ( في حينلهم في الصراع 
أن  يميلــون إلــى "يجــابيمــل ولــديهم فــرص قليلــة لالنخــراط اإلعــاطلين عــن العالعــين مــن جــذورهم و مقتلَ "الالشــباب 
). Del-Felica and Wisler 2007: 10( "تفعيـل العنـفمجموعـة مـن المجنـدين يسـعون إلـى "يصـبحوا 

دوار الســلبية التــي وصــفناها األ ُدِرســتالســالم لــم ُتــدرس بقــدر مــا يجابيــة للشــباب فــي بنــاء دوار اإلمــع أن األو 
كــون تقــد  "التمكــين"و "لالنــدماج"جابة لحاجــات الشــباب تشــير إلــى أن االســت هــذا الشــأنفــي دراســة  ثمــةفأعــاله، 

بـــدًال مـــن اللجـــوء إلـــى العنـــف الســـالم  إحـــالل تســـاهم فـــيمكانـــاتهم التـــي إ اســـتثماربصـــورة ملموســـة فـــي  ةفعالـــ
)Schwartz 2010: 23  .(  

م جـدًا هـملشـباب لالفرص واالنخراط االجتمـاعي والتمكـين  إتاحةن أ إلىهذه الدراسات الحالية خلصت 
الصـــراع المســـلح وتعزيـــز مـــن الوقايـــة  ا تتحقـــقوبهـــذ ،الســـالمإلـــى فـــاعلين فـــي بنـــاء تحـــويلهم مـــن محـــاربين فـــي 
بالنسـبة أهميـة الفـرص الثانيـة للتعلـيم عـادة البنـاء بنجـاح. يقودنـا هـذا إلـى إ نتقال إلى مرحلة ما بعد الصـراع و اال
ساسـية وغيابـه/أو حتـى للفـرص األ اً مـهم اً بحد ذاتـه جـزءيشكل التعليم  إذ .ًا"ضائع جيالً "أصبحوا لشباب الذين ل

 ،فـرادأحد الطرق الرئيسية لتمكـين األ ،في الوقت ذاته، هوو ؤدي إلى االستياء. يما غالبًا  متفاوتةتوزيعه بطرق 
الجيــل "إعطــاء  يســاعديجــاد فــرص عمــل. فضــًال عــن هــذا إفــي تحقيــق الفــرص مثــل  اً أساســي اً ولهــذا يلعــب دور 

 Wiseman etيجـابي مـع المجتمـع (عادة االنخراط والتواصـل اإلإفي بالتعليم فرصة ثانية لاللتحاق  "الضائع
al.: 2011  .(  

نســان، فــإن طــرق معالجــة حمايــة القــيم العالميــة لحقــوق اإل وكــذلكبنــاء الســالم علــى الــرغم مــن أهميــة 
 الوقـت ذاتـه،فـي القليـل مـن االهتمـام مـن حيـث البحـث والممارسـة. تلقى  الشبابالمراهقين و دى ل ضياع التعليم

والحاجـة إلـى اليونسكو والبنك الدولي في بعض األحيان إلى قضـية الجيـل الضـائع  تشير تقارير مؤسسات مثل
جهـود ملموسـة علـى  كـذلك ثمـة). UNESCO 2011; World Bank 2005(فرصـة ثانيـة للتعلـيم تـوفير 

بــــرامج عديــــدة تطبقهــــا بعــــض الوكــــاالت المختصــــة بالمســــاعدات ثمــــة و  ،الموضــــوعأرض الواقــــع لمعالجــــة هــــذا 
أي مـا نـوع البـرامج  ،التفاصـيل المتعلقـة بهـذه البـرامجالكثيـر حـول  نعـرفال  نـاالحكوميـة. ولكن والمنظمات غير
هـذا  ذلـك ألن ،هم فرصـة التعلـيمتالـذين فـات الشبابالمراهقين و ت لحاجات هؤالء وكيف استجاب ،التي تم توفيرها

بحـاث فـي هـذا الموضـوع، تسـتثمر العديـد قلـة الدراسـات واأل. فضـًال عـن هـذا، وربمـا بسـبب سدرَ يُ لم الموضوع 
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لتعلـــيم فـــي المجتمعـــات المختصـــة بـــالتعليم فـــي لمـــن مواردهـــا  اً كبيـــر  اً مـــن الوكـــاالت المختصـــة بالمســـاعدة جـــزء
ينــتج عنــه تجاهــل تــوفير فــرص  األمــر الــذي ،الدراســة ســنالتــي تســتهدف التعلــيم الرســمي لألطفــال فــي امج البــر 

حصة صغيرة من الموارد علـى  ُأنفقت). حتى لو World Bank 2005: 68( الشبابالمراهقين و ثانية لتعليم 
وتفتقـر فـي معظـم األحيـان إلـى  ،لمحـو األميـة والتـدريب المهنـي مخصصـةغلبهـا أفـي  فهـي الشـبابالمراهقين و 

-Dryden( القســــريللنــــزوح  "حلــــول منقولــــة ودائمــــة"مثــــل  ،الوظــــائف المتوقعــــة مــــن التعلــــيم فــــي المصــــاعب
Peterson 2011: 3, 5  .(  

مــؤخرًا مشــروع بحــث جديــد يســلط الضــوء  للوكالــة اليابانيــة للتعــاون الــدوليمعهــد البحــوث التــابع دشــن 
الــذين فــاتهم التعلــيم بســبب الصــراع المســلح.  الشــبابالمــراهقين و  للفــرص الثانيــة لتعلــيم "القضــية المهملــة"علــى 

دت إلـى ضـياع فرصـة االلتحـاق أو االسـتمرار أالتـي والظروف  اإلجراءات الواقعيةتحديد يهدف المشروع إلى و 
تحــاق بـالتعليم. ولهــذا الغــرض إعـادة االلإلــى ن يسـعوا أدت إلــى أالبحــث فـي الحــوافز التـي  فضــًال عـن ،بـالتعليم

مثلـة علـى أخمسـة  وقـد اختيـرتفـراد الـذين مـروا بمثـل هـذه التجـارب وسـيتم تحليلهـا. جمع قصص حياتيـة لألستُ 
عبـر وغنـدا وتيمـور ليشـتي والبوسـنه والهرسـك وفلسـطين. وسـيتم اكتسـاب المعرفـة أرواند وشمال  يوه ،الصراع

حتـى  ،طـرق واألسـباب وراء سـعي األفـراد للحصـول علـى التعلـيمالجمع قصص حياتيـة مـن المتوقـع أن تكشـف 
ج هـــذا نشـــر نتـــائتُ سو النـــاتج عـــن الصـــراعات المســـلحة.  القســـريبمـــا فـــي ذلـــك النـــزوح  ،تحـــت أصـــعب الظـــروف

  .  2017البحث عام 

  المراجع

Del-Felica, C. and A. Wisler (2007) “The Unexplored Power and Potential of 
Youth as Peace-builders”, Journal of Peace, Conflict & Development, Issue 11.  

Dryden-Peterson, S. (2011) “Conflict, Education and Displacement”, Conflict and 
Education, 1:1.  



72 

 

Schwartz, S. (2010) Youth and Post-conflict reconstruction: agents of change, 
Washington DC: United States Institutes of Peace.  

UNESCO (2011) The hidden crisis: Armed conflict and education, Education for 
All Global Monitoring Report 2011, Paris: UNESCO.  

UNESCO (2015) Education for All 2000-2015: Achievements and Challenges, 
Education for All Global Monitoring Report 2015, Paris: UNESCO.  

Wiseman, A. W., Fernanda Astiz, M., Fabrega, R. and Baker, D. P. (2011) 
“Making citizens of the world: the political socialization of youth in formal mass 
education systems”, Compare: A Journal of Comparative and International 
Education, 41:5.  

World Bank (2005) Reshaping the Future: Education and Postconflict 
Reconstruction, Washington DC: World Bank. 

 
 

   

  

  

  



73 

 

ردن والعراق ومصر واأل والشباب في لبنان  المراهقينوالتعلم لالجئين أهمية االعتراف بالتعليم غير الرسمي 
  وتركيا

  سكوالتعلم مدى الحياة التابع لليون مادهو سينغ، معهد
  m.singh@unesco.org لكتروني:البريد اإل 

علــى مصــادقة الو  المعادلــةالرســمي؛ غيــر الشــباب؛ التعلــيم المــراهقين و ن؛ و الســورين و الالجئــ الكلمــات الرئيســية:
  .التعلم الرسمي وغير الرسمي

غيــر الرســمي والمصــادقة علــى التعلــيم  والمعادلــةهميــة االعتــراف أعلــى تســلط هــذه المقالــة الضــوء  الملخــص:
لالجئـين ا معظـمنظرًا ألن  ،ردن والعراق ومصر وتركيافي كل من لبنان واأل الشبابالمراهقين و وتعلم الالجئين 

ســنختم هــذه الدراســة بمجموعــة مــن التوصــيات المســتقبلية للحكومــات و  يزالــون خــارج نظــام التعلــيم الرســمي. ال
  والمعنيين. 

 إلـــى االلتحـــاق بأنظمـــة 25-19الشـــباب بـــين عمـــر و  18-12بـــين عمـــر  ونالســـوري المراهقـــونيحتـــاج 
م جـدًا هممن الو ضافة إلى الخدمات التعليمية والنفسية التي يقدمها المجتمع. لرسمية باإلالتعليم الرسمية وغير ا

الحكومـات المستضـيفة  وقـد ُدعيـتمناقشة التعليم غيـر الرسـمي جنبـًا إلـى جنـب مـع التعلـيم المدرسـي الرسـمي، 
بمســـاعدة  ،أجـــل تـــوفير التعلـــيم غيـــر الرســـميأنظمتهـــا العامـــة لتنســـيق الفـــرص مـــن  التـــي أثقـــل حمـــل الالجئـــين

الــتعلم مــدى الحيــاة التــابع لليونســكو مراجعــة  معهــد ىأجــر وقــد المنظمــات غيــر الحكوميــة والمنظمــات الدوليــة. 
الخمـــس المستضـــيفة: غيـــر الرســـمي وبـــرامج الـــتعلم لالجئـــين الســـوريين فـــي الـــدول االعتـــراف بـــالتعليم مشـــاكل ل

  ركيا.     ردن ولبنان ومصر والعراق وتاأل

 الشــــبابالمــــراهقين و انــــدماج الالجئــــين ســــلطت دراســــات ســــابقة الضــــوء علــــى التحــــديات التــــي تواجــــه 
فــإن  ،لعوائــق المنهجيــة واللغويــةا وٕاذا تجاوزنــا). UNICEF, 2015والتســجيل بالمــدارس الحكوميــة الرســمية (

فـي األنظمـة  [2]أعداد تاركي المدارس كثرة و  [1]التسجيلانخفاض ثقافية تؤدي إلى هناك تحديات اجتماعية و 
 ;UNHCR, 2015a and bاألطفـال غيـر الملتحقـين بالمـدارس ( كثرة عددضافة إلى باإل ة،المدرسية العام
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MoNE, 2015; UNICEF, 2015(، ةالثانويـ مـن هـم فـي سـن الدراسـةفـي ذلـك  نبمـ )BRIC, 2013; 
UNFPA et al., 2014.(  

قد يكون التعلم غير ف ،فشل التعليم الرسمي في تحقيق حاجات الالجئين السوريين في التعلم وفي حين
مواصـلة  علـىية تساعد هـذا الشـعب يجابإوبيئة  ،هممالرسمي وبرامج التعلم البديلة قادرة على توفير نظام دعم 

الـدورات المكثفـة فـي لبنـان  ومـن أمثلـة ذلـك). UNHCR, 2015a and bالـتعلم والتطـور خـارج المدرسـة (
يسـتطيع الشـباب حيـث  ،الـذين اضـطروا إلـى االنقطـاع عـن الدراسـة. ومثـال آخـر فـي مصـر أولئـكالتي تساعد 

ولكن يذهبون إلى صفوف في مـدارس تـديرها منظمـات غيـر حكوميـة ومراكـز  ،في المدرسة الحكوميةالتسجيل 
 Drop-Out( "التعلـــيم االنقطــاع عــن". إن طبيعــة بــرامج التعلــيم غيـــر الرســمي مثــل برنــامج مــدني مجتمــع

Educationســكو فــي األردن ومراكــز التعلــيم المؤقــت (علم البــديل التابعــة لليون) ومراكــز الــتTemporary 
Education Centres .يمكــن  المشــتركالعمــل مــن خــالل و ) فــي تركيــا تقــوي جهــود التعلــيم غيــر الرســمي

  وفقًا لحاجات الطلبة والشباب الالجئين للتعلم.  ،على المناهج واللغة تعديلال

مــن الــتعلم غيــر الرســمي مهمــش وال يتــوفر هنــاك  اً كبيــر  اً فــإن جــزء ،جميــع هــذه الجهــودعلــى الــرغم مــن 
عــد عــدم تــوفر تنســيق ويعامــة لتقيــيم جــودة البــرامج أو دعــم مــنح المــؤهالت الكاملــة أو الجزئيــة.  مصــادقةأطــر 

ــدبــين المــزودين مشــكلة أخــرى ــالعديــد مــن الالجئــين مــؤهالت  ى. فعلــى الــرغم مــن أن ل ســابقة، م يودرجــات تعل
المصــادقة فــي غيــاب ضــافة إلــى تجــارب عمليــة وحياتيــة، فــال يوجــد آليــات لجعــل كفــاءاتهم مقبولــة رســميًا. باإل
يجــاد عمــل مالئــم والهجــرة إلــى إيواجــه الالجــئ صــعوبة فــي  ،التعلــيم غيــر الرســمي واالعتــراف بالكفــاءات علــى

  تعليمه.  وٕاكمالمناطق أخرى 

سكو توصيات للتقـدم التعلم مدى الحياة التابع لليون بدًال من التركيز على الفجوات الحالية، يقترح معهد
نظــرًا إلــى العــدد الكبيــر لالجئــين  ،ولويــات الحكومــاتأس أتكــون هــذه التوصــيات علــى ر يجــب أن و إلــى األمــام. 

  وبحاجة إلى فرص للتعليم والتدريب من خالل مسارات بديلة. ،الذين هم خارج النظام الرسمي

نتقـــل مـــن المشـــاريع والبـــرامج المخصصـــة تن أالمعنيـــين،  بالتعـــاون مـــعكومـــات، أوًال، يتوجـــب علـــى الح
ويصـــادق علـــى بـــرامج التعلـــيم غيـــر الرســـمي،  يـــدير الرســـمي إلـــى أطـــر سياســـة متماســـكة ونظـــام للتعلـــيم غيـــر
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. قـد يـؤدي إعـادة والمصـادقة عليهـا األفـرادالمعرفة والمهارات والكفاءات التـي يمتلكهـا بضافة إلى االعتراف باإل
شـجيعهم علـى تتهم و وطمـأن تعـافيهمتقييم خبرات الالجئين السابقة، خصوصًا الذين مروا بتجارب مأساوية، إلى 

  البدء من جديد. 

بديلــة ومعادلــة وثــائق مرئيــة مــن خــالل الجئــين والمــؤهالت الســابقة الثانيــًا، ينبغــي أن تكــون شــهادات 
رشـاد والتوجيـه يجـب تـوفير اإل وٕان كان ثمة ضـرورة،في الدول المستضيفة.  الجامعي والدبلوم الدرجات العلمية

 . وبمــا أن العديــد مــن الشــهاداتفــاتهم االلتحــاق بــدورات تســد الفجــوات لتعويضــهم مــاعلــى لمســاعدة الالجئــين 
ا يعرفـه الالجـئ مسـبقًا يسـتطيع دراك أن مـإفسـيكون مـن الضـروري  ،ضاعت في الحـروب ومنـاطق الصـراعات

  ثباته عمليًا. إ

ف ن ُتعــرّ أألفــراد ثالثــًا، علــى المؤسســات القانونيــة التــي تعتــرف ببــرامج التعلــيم غيــر الرســمي وكفــاءات ا
تشـرف علـى تصـميم وتطبيـق وضـمان وأن  ،في تطوير بنية وطنية منسـقة همبوضوح أدوار المعنيين ومسؤوليات

  الجودة لنظام االعتراف بالتعليم غير الرسمي. 

ن تنــدمج مــع أو واالعتــراف لتقيــيم كفــاءات الالجئــين كــأفراد  المصــادقةن تضــاف آليــات أ رابعــًا، ينبغــي
ن يكــون هنــاك أســمي) فــي الدولــة المستضــيفة. ويجــب والتــدريب المتــوفر حاليــًا (الرســمي وغيــر الر نظــام التعلــيم 

  تعاون على جميع المستويات بين التعليم الرسمي والتعليم غير الرسمي لنظام التعليم والتدريب. 

ــتعلم خامســًا، علــى الــدول المستضــيف هج ن مقابــل معــايير المنــالالجئــية أن تعتــرف بجميــع مخرجــات ال
تبـــار تصـــميم بعـــين االع ةآخـــذ ،طـــار معـــايير المنـــاهج الوطنيـــةإو مخرجـــات الـــتعلم التـــي تعتمـــد علـــى أالوطنيـــة 

  تعلم الالجئين.مناهج متصلة بحاجات 

الحاجـة  تـرىن أ ،والعـاملين فـي سـلك التعلـيمربـاب العمـل أبمسـاعدة  ،لسلطات الوطنيـةلسادسًا، ينبغي 
 بــرامج للتوظيــف لفئــة الشــباب المتزايــدة التــي لــم تتلــقَ طــة بالعمــل أو دورات غيــر رســمية مرتب لتصــميمالملحــة 
  .اً تعليم
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السورية في تركيا: تحقيق حاجات الطلبة والمعلمين خارج المخيم في مدارس يديرها المدارس  بحث حول
  الالجئون

  وساكاأكاورو ياماموتو، جامعة 
  u.ac.jp-kaoru_y@hus.osaka لكتروني:البريد اإل 

    .المخيمخارج  سياقاتالالجئون؛ المدارس السورية في تركيا؛ المدارس التي يديرها  الرئيسية: المصطلحات

ألنها تستجيب نسبيًا لحاجـات المعنيـين  ،م زيادة الوعي حول المدارس التي يديرها الالجئونهمال من الملخص:
يكشــف هــذا البحــث و نســبيًا فــرص تعليميــة مســتدامة لألطفــال الــذين ال يقيمــون فــي المخيمــات.  وتتــيح ،المتنوعــة
وتحفــــز الطلبـــة والمعلمــــين  تـــدعموالتـــي  ،للمـــدارس التـــي يــــديرها ســـوريون فـــي تركيــــارئيســــية  خصـــائص ثـــالث

شـــتركة نيـــة م .3حريـــة تتحقـــق فـــي مكـــان لجـــوء آمـــن؛  .2عالقـــة قويـــة بـــين الطلبـــة والمعلمـــين؛ . 1الســـوريين: 
  للعودة إلى الوطن وتوقعات كبيرة للتصالح في سوريا من خالل التعليم.

خمســة ماليــين الجــئ هنــاك أصــبح  2016عــام اعتبــارًا مــن ف؛ الجئــينســوريا أكبــر مجموعــة  صــّدرت
، وٕانمـا معظم الالجئين السوريين في تركيـا فـي مخيمـات لالجئـين ال يسكنو ). UNHCR 2016سوري تقريبًا (

فـي  في مرحلـة التعلـيم االبتدائيـةطفال ألاتسجيل معدل ويقدر يسكنون في مدن وبلدات في الدولة المستضيفة. 
)، وهـو أدنـى نسـبيًا UNHCR 2009, p.12( 2008% عالميـًا عـام 64بحـوالي المـدارس خـارج المخيمـات 
 ذهالتعلـيم لهـ تـوفير). وعلـى الـرغم مـن أن Dryden-Peterson 2011 :%76مـن معـدل الالجئـين ككـل (
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م جدًا لتحقيق هدف التنميـة المسـتدامة للتعلـيم، إال أن وضـع التعلـيم خـارج المخـيم ال يـزال غيـر همالمجموعات 
  ة. يمرئي بسبب عدم توفر البيانات التجريب

مليــون)  4.8مليــون تقريبــًا مــن أصــل  2.7( الســوريين لالجئــين% مــن المجمــوع الكلــي 60قرابــة  ىســع
لمحليــة أو يســجلوا فــي المــدارس التركيــة ا أنطفــال الســوريين يحــق لألو ). UNHCR 2016للجــوء فــي تركيــا (
ن لم يعيشوا في مخيمات الالجئين. ولكـن معـدل التسـجيل بالمـدارس (مـن المخيمـات إ حتى و  ،المدارس السورية

). UNICEF MENA Regional Office 2015% فقـط فـي تركيـا (40ـومـن خـارج المخيمـات) يقـدر بـ
مــن المفتــرض أن و  ،مدرســة منتشــرة فــي جميــع أنحــاء تركيــا 500أن عــدد المــدارس الســورية يبلــغ نحــو ويقــال بــ

 معظـمو لغة التدريس في هذه المدارس هي اللغـة العربيـة و األطفال السوريين خارج المخيمات.  تعليمتساهم في 
  في سوريا.  لمستخدمةامماثلة لتلك  اً وكتب اً كما أنهم يستخدمون منهاج ،المعلمين والطلبة من سوريا

 بإخضــاعهاولكـن بـدأت السـلطات التركيـة  ،2013عـام  حتــىباسـتقاللية  تـدار المـدارس السـورية كانـت
قليمـي ال منسـق تركـي مـن مكتـب التعلـيم اإلرسإ. وبدأت السلطات التركية ب2014م سيطرتها منذ منتصف عال

حيـان يشـرفون األوفـي بعـض  ،المنسقون بيانات تعليمية من تلك المدارس ويراقبـون يجمعو لكل مدرسة سورية. 
 للمـــدارس الســـورية مـــنالتـــدخل القـــوي دوليـــًا علـــى أنـــه دعـــم ســـخي  اهـــذ وينظـــر إلـــىعلـــى إدارة هـــذه المـــدارس. 

علـــى  اوال يجبرهـــ ،ألنـــه يســـمح للمـــدارس الســـورية بـــأن تفـــتح أبوابهـــا علـــى األراضـــي التركيـــة ،الحكومـــة التركيـــة
لنشــاطاتهم التــي كانــت مســتقلة بإدارتهــا  اً ن قــد يكــون هــذا التــدخل تقييــديإلغــالق. ولكــن مــن وجهــة نظــر الســوريا

مــن قبــل. ولــذلك فــإن الوضــع التعليمــي فــي المــدارس التــي يــديرها الســوريون فــي تغيــر دينــاميكي منــذ التــدخل 
  التركي. 

وثمـة ن. و ن سـوريو نـازحمـن يـديرها  ألن ،المعلمينللطلبة و بالنسبة  اً أساسي اً تلعب المدارس السورية دور 
  :[1]ثالث خصائص رئيسية تم تحليلها في هذا البحث

سباب وراء بقاء الطـالب علـى دعم المعلمون لطلبتهم هو أحد األ العالقة القوية بين المعلمين والطلبة: .1
فقـال  ،ر في الصـف السـادس فـي مدرسـة سـورية إلـى هـذاأشار بعض الطلبة الذكو وقد مقاعد الدراسة. 
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مـا أحبـه فـي ". وقـال آخـر: "نيهـذه المدرسـة وكأننـا أبنـاء المعلمـنحن ُنعامل معاملة جيدة فـي ": أحدهم
 ."هذه المدرسة هو التعامل األخوي بين الطلبة

يعـي بعـض المعلمــين  ،لـوطنالحنــين إلـى االحريـة فـي مكـان لجـوء آمـن: مــع أنهـم يعـانون مـن الشـوق و  .2
لم يكن هناك مجال للتعبير عن اآلراء الشخصية (فـي المـدارس فـي "والطلبة فائدة االبتعاد عن بلدهم. 

هنـاك حريـة "درس رياضيات للمرحلة الثانويـة)، (قال م "ه المدرسة (في تركيا) أفضل بكثيرسوريا). هذ
(قــال طالــب  "تركيــا) مقارنــة بالمـدارس فــي ســورياســة فــي أكبـر للتعبيــر عــن الــرأي الشخصــي (فـي المدر 

 في الصف الثاني عشر).
نيــة العــودة للــوطن المشــترك والتوقعــات الكبيــرة بالتصــالح فــي ســوريا مــن خــالل التعلــيم: يشــجع الطمــوح  .3

طالـب فـي قـال العمـل بجـد وجهـد أكبـر. علـى ن والطلبـة يالمعلمـفي المساهمة فـي التصـالح فـي سـوريا 
  ."ساهم في بناء مجتمعيأن أكمل دراستي و أن أأريد "الصف الثاني عشر 

مــن أفــراد  ، وتتكــونفــي مكــان لجــوء اً موحــد اً ســوري اً ألنهــا ُتعــد مجتمعــ ،لمــدارس الســورية وظيفــة خاصــةل
بينمــا هــم معزولــون  ،أدوار المدرســةعــن  راضــون. الطلبــة والمعلمــون علــى حــد ســواء هانفســ يملكــون التجــارب

ال  اً وتحفيـز  اً دعمـتقـدم كـذلك بـل  فقـط، تعليميـة مسـتدامة اً فرصـتوفر هذه المدارس لهـم وال مقسمون في تركيا. و 
  ا. مخرى تقديمهأيع أي جهة ستطت
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قـاليم هاتـاي وسـانليورفا أجئين في ت من خالل العمل الميداني في تسع مدارس لالجمع الكاتب هذه البيانا [1]
  .واالستباناتالمنظمة  همن خالل المقابالت شب ،2015-2013 يوغازي عنتاب في تركيا بين عام

 

  ردنطفال السوريين الالجئين في األ لأل البقاء على مقاعد الدراسة: الواقع الصعب
  هبه سالم، جامعة كامبردج

  hiba_salem@hotmail.com لكتروني:البريد اإل 

  

  .؛ مؤتمر المانحين لسوريا2030 عام الضائع؛ التعليمالالجئون السوريون؛ الجيل  الكلمات الرئيسية:

األخيــرة إلــى معالجــة حاجــات األطفــال الســوريين الالجئــين الــذين يعيشــون  اتتهــدف خطــط المســاعد الملخــص:
  لالجئين.  في الدول المجاورة لسوريا والمستضيفة اً صعب اً واقع

علـــى لصـــراع علـــى المســـتوى العـــالمي. مضـــى اآلن عـــن ام اليـــوم الـــدمار واآلثـــار الناتجـــة يشـــهد العـــال
 . [1]تهدد مستقبل األطفال السوريين "الجيل الضائع" حول مخاوفال زالت السنوات و الصراع في سوريا خمس 

بمـا فـي  ،مليون طفل سوري في سوريا أو في الـدول المجـاورة 2.8كثر من أأن مفوضية شؤون الالجئين  تقدر
 ،معيشـة صـعبة للغايـة اً تواجـه العـائالت السـورية ظروفـو ليسوا على مقاعـد الدراسـة.  ،ردن ولبنان وتركياذلك األ
صـــبح وقــد أر فــرص العمــل الرســمي. ضــافة إلــى عــدم تــوفباإل ،المســتنفذةنســانية علــى المســاعدات اإل ةمعتمــد

طفـــــال وتجنيـــــدهم فـــــي األطفـــــال وعمالـــــة وزواج األميـــــة لهـــــذا الواقـــــع مـــــع زيـــــادة األ الكبـــــرىالضـــــحية  طفـــــالاأل
بـذلك مبــادئ جديـدة فــي هـذه الســياقات. ولكـن التعــاون العـالمي مــؤخرًا، بمـا فــي المسـلحة مؤسســين  المجموعـات
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إلــى يهــدف  ، [2]) ومــؤتمر المــانحين لســوريا2015UNESCO ,( 2030ذلــك إطــار العمــل للتعلــيم بحلــول 
  الستجابة لهذه التداعيات المقلقة. ا

  األردن: تحديات كبيرة في بلد صغير

 ردن اليــومأصــبح األوقــد . [3]ردن% مــن عــدد ســكان األ10ليــوم أكثــر مــن الســوريون ا الالجئــون يمثــل
بسـخاء مجموعـات نازحـة مـن صـراعات  استضـافحيـث  ،فـي العـالم الجـئ إلـى مـواطنثاني أعلى نسـبة  يضم

تصـادي لوضـع االقعلـى الالجئـين السـوريين تـداعيات كبيـرة كبيرة مثل فلسطين والعـراق. ولكـن نـتج عـن تـدفق ا
 ،نســانيةلهــذه المطالــب وتــوفير المســاعدة اإلالســتجابة باردنيــة مــن جانبهــا التزمــت الحكومــة األو وأنظمــة التعلــيم. 

  لجميع الالجئين السوريين.  ينبما في ذلك التعليم والرعاية الصحية المجاني

 جانب إلىالسوريين وعالئالتهم. الالجئين  معيشةإلى تحسين تهدف  ]4[ردن خطة لالستجابةطور األ
دولـة ن تقلـل هـذه الخطـط القصـيرة والطويلـة األمـد مـن الضـغوطات علـى مـوارد الأردنيـة هذا، تأمل الحكومة األ

ة ردن مدارس جديدة فـي المخيمـات والمجتمعـات المستضـيفاأل أقامنتيجة لهذا، و . هاوتحسن ظروف المعيشة في
مدرســة  99تــدير أكثــر مــن و فــي المــدارس.  ينالفتــرتوطبــق نظــام زاد تــدريب المعلمــين و  ًا،معلمــين جــدد ووظــف

قبـول الطلبـة فـي المـدارس. ولكـن مثـل هـذه الجهـود تقـوض  علـى اقدرتهبذلك  ةمضاعف الفترتين،حكومية نظام 
المـــواد إال يـــدرس الطـــالب  ال وبـــذلك ،ســـاعات الدراســـة تقـــل ،الفتـــرتين. فبســـبب نظـــام الدولـــةجـــودة التعلـــيم فـــي 

  نجليزية والعلوم.مثل الرياضيات واللغة العربية واللغة اإل ،ساسيةاأل

ردن. لحكوميـة فـي المـدن الرئيسـية فـي األ% مـن المـدارس ا41الطلبـة اكتظـاظ فـي  تدفقكما نتج عن 
طفــال  يــزال األوالطفــال الســوريين الالجئــين غيــر ملتحقــين بــالتعليم الرســمي. % مــن األ40 يــزال فــالومــع ذلــك 
ن الالجئـــين الســـوريين ال يحـــق لهـــم الحصـــول علـــى أوبمـــا مـــن المـــدراس بســـبب العديـــد مـــن العوامـــل.  يتســـربون

ـــًا إلـــى الحصـــول علـــى العمـــل غيـــر الرســـمي. هـــم أصـــبح األطفـــال فقـــد  ،فـــرص عمـــل رســـمي مـــن يســـعى غالب
دهور أثــر التــوتر بــين المجتمعــين فــي قــدرة األطفــال علــى التحــرك بحريــة وأمــان. وبســبب تــ ذلــك،ضــافة إلــى باإل

ـــيمبمـــا فـــي ذلـــك ازديـــاد نســـبة البطالـــة وتكـــاليف الســـكن وانخفـــاض  ،الظـــروف المعيشـــية  تولـــدت  ،مســـتوى التعل
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 يزالـون الطفـال الالجئـين السـوريين الضغوطات على التماسك االجتماعي في البلد. ولـذلك تفيـد التقـارير أن األ
   .[5]ناممن الدراسة بسبب تعرضهم للعنف والتمييز وعدم توفر األ يتسربون

  ، مؤتمر المانحين لسوريا والتعهدات للسنة الدراسية القادمة2030التعليم بحلول 

الخطـط  النظـر فـييعيـد ن أ 2016فبراير عـام  4د في لندن في الذي ُعقلسوريا  المانحينوعد مؤتمر 
ة استضاف المؤتمر كل من المملكو القصيرة والطويلة األمد والتوقعات في معالجة حاجات الالجئين السوريين. 

فــي ذلــك قــادة الــدول  نبمــ ،مــم المتحــدة. وُأرســلت الــدعوات لقــادة العــالم الرئيســيينلمانيــا والكويــت واألأالمتحــدة و 
 10 تقــديمتــم التعهــد ب ،واحــد الــذي اســتمر ليــوم ،مــع نهايــة المــؤتمرو  يفة لالجئــين فــي المنطقــة العربيــة.المستضــ

  $ لدعم النازحين في سوريا والدول المجاورة. اتمليار 

لجيـد المستضيفة لالجئين التحـديات العديـدة التـي تقـف عائقـًا فـي وجـه تـوفير التعلـيم ا الدولقادة  بحث
زيد مــن تاالســتجابة لهــذه القضــايا ســالقــدرة علــى نتــائج عــدم أن مــن . وحــذروا فضــلىلالجئــين وظــروف معيشــية 

هـــدد أمـــن تلـــك الـــدول. وبهـــذا كـــان هـــدف المـــؤتمر تو  ،ســـاهم فـــي الضـــعف العـــالميتوس ،خطـــر الجيـــل الضـــائع
طفـال والبـالغين علـى حـد نسانية وتحقيق حاجات األج جديد لالستجابة لهذه األزمة اإلالتعاون من أجل تبني نه

ن الالجئـين علـى تعلـيم يطفال السورين: ضمان حصول جميع األساسييأاستهدف التعهد موضوعين وقد سواء. 
مليـون فرصـة عمـل بحلـول  1.1والتشجيع علـى خلـق أكثـر مـن  ،2017-2016جيد مع نهاية السنة الدراسية 

  .2018عام 

اكتســاب الشــعور إعــادة والقــدرة علــى االســتقاللية الالجئــين  إلــى مــنحأدرك قــادة هــذا المــؤتمر الحاجــة 
مكانيــاتهم إبتطــوير  لالجئــين يهــدف تــوفير فــرص العمــل فــي الــدول المستضــيفة إلــى الســماحو الطبيعيــة.  بالحيــاة

اسـتخدمت مصـطلحات و المعيشـية لالجئـين والمـواطنين فـي الـدول المستضـيفة. وضاع وتحسين األ ،االقتصادية
. 2030لتعلـيم بحلـول عـام التنميـة المسـتدامة واتؤكـد نهـج أهـداف  هيو  ،في المؤتمر"القدرة على التحمل"  مثل

والسـماح  ،خطة شـاملة لمعالجـة حاجـات الجميـع القدرة على التحمل""و "الشمول"و "العدالة"يحتاج التحرك نحو 
واستمرار توفير التعليم الجيد للمـواطنين  ،طفالالجيد لأل وتوفير التعليم ،لالجئين بالحصول على تصاريح عمل
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 هنــاك أمــل بــأن مخرجــات المــؤتمرالرعايــة الصــحية وتــوفير فــرص العمــل.  فضــًال عــن ،فــي الــدول المستضــيفة
  بدأ بتلبية هذه االحتياجات. تالدول المستضيفة مباشرة وس ستدعم

فــراد النــازحين داخليــًا فــي األســتدعم هــذه التعهــدات و رئيســية لــدعم الســوريين فــي ســوريا.  جلســةُكرســت 
وغيــر  الحــرجن الوضــع السياســي أهــم جــدًا ذكــر مولكــن مــن العلــى الميــاه والرعايــة الصــحية والتعلــيم. الحصــول 
المـانحين لســوريا  يعـد مــؤتمر وفــي حـينعلـى نجـاح مثــل هـذه الخطـط.  اً كبيــر  اً تهديـدفـي ســوريا يفـرض  الواضـح

 يـــزال العنـــف والنـــزوح الو  ،ة فـــي المســـتقبل القريـــبيـــالصـــراع فـــي ســـوريا ال يشـــير إلـــى نها، فـــإن األمـــل والتغييـــر
  تشكيل حياة الماليين.  انيعيد
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  حاجات الالجئينمع  يتواءمفي سياقات الالجئين: نظام  تهونزاهالحفاظ على جودة التعليم 
  ردن، عمان، المجلس النرويجي لالجئين في األ رشالبول فين ولورا ما

  Paul.Fean@nrc.no لكتروني:البريد اإل 

laura.marshall@nrc.no   

  

نظــام التعلــيم  الوثــائق المدنيــة؛ الصــدمة؛الجــودة؛ ؛ علــى التعلــيم ن؛ حــق الحصــولو الالجئــ الكلمــات الرئيســية:
  .ردن؛ سورياالرسمي؛ الضعف؛ األ

التعلـــيم ضـــمان مرونـــة أنظمـــة الحصـــول علـــى التعلـــيم بشـــكل رئيســـي عـــن طريـــق  يـــتم ضـــمان حـــق الملخـــص:
 ،هـذا بعـين االعتبـار أن يؤخـذفـي وجـه جـودة التعلـيم. ال بـد التحـديات يضـع قـد وتكيفها. ولكن وجـود الالجئـين 

  ضافة إلى التحديات التي ُتعنى بشكل خاص بتجربة النزوح.باإل

ن تتسـع أأنظمـة التعلـيم فـي الـدول المستضـيفة  مـنتوقـع يُ  ،في سياق االستجابة للتدفق الكبير لالجئـين
طفـــال مـــن األ ةتعلـــيم أعـــداد كبيـــر مـــن شـــأن إن . [1]هائـــل بـــدعم مـــن االســـتثمار الـــذي يقدمـــه المـــانحون بشـــكل

مــن خــالل زيــادة حجــم  ،علــى الجــودة اً كبيــر  اً أن يخلــق ضــغط الشــبابالمــراهقين و خليــًا الالجئــين أو النــازحين دا
فـي المـدارس.  الفتـرتينونظـام  ،وقلـة مـواد الـتعلم والمـوارد ،تـأهيلهمفـي  غيـر أكفـاءمعلمـين وتوظيف  ،الصفوف

لمقـاييس الحفـاظ علـى نزاهـة  اً (أو زيـادة) جـودة التعلـيم فـي ظـل هـذه الظـروف فهمـ علـى تحتاج الجهـود للحفـاظ
 الحـــاليحســـب مرونـــة النظـــام علين فهـــم الحاجـــة للعمـــل علـــى جميـــع الفـــا، مـــن أجـــل االســـتجابةو نظـــام التعلـــيم. 

نظمــة الحاليــة الســتيعابهم ن مجــرد فــتح األأفــإن الضــغوطات علــى الالجئــين تعنــي  ،. فضــًال عــن هــذاتهوصــرام
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النخـراط وتقـديم الـدعم لالجئـين مـن أجـل الحصـول علـى تعلـيم اال بـد لنظـام التعلـيم  ذلـكبـدًال مـن و غير كاٍف. 
  جيد.

  قدرة النظام على التكيف وصرامته

ن األنظمــة أ ،خصوصــًا المــؤهالت ،أو غيرهــا)الرســمي (الرمزيــة لتعلــيم علــى ا الرهانــات العاليــةتعنــي 
هــذه العوامــل المخصصــة للحفــاظ علــى النزاهــة فــي  ن خــالل الحفــاظ علــى النزاهــة. ولكــنالجــودة مــ علــىتحــافظ 

  حصول الالجئين على التعليم. أمام ذاتها قد تؤدي إلى تحديات كبيرة أنظمة التعليم هي 

مـن التحـديات و . هئــنهاإ حــق الحصــول علــى التعلــيم األساســي و ن تحـديات علـى صـعيد و يواجه الالجئ
ألنـه عنـدما ينقطـع  ،حيـث تركـوهمـن ردن عدم القدرة على بدء تعليمهم يواجهها الالجئون السوريون في األالتي 

الـذي ثالث سـنوات مـن الصـف بـأكبـر عندما يكون عمره عن الدراسة لمدة ثالث سنوات أو أكثر و/أو الطالب 
طفـال السـوريين الالجئـين علـى % مـن األ60-50يم الرسـمي. حاليـًا، لهـم االلتحـاق بـالتعلمسـتواه فـال يحـق هو 

بحيـــث ال يســـتطيعون  ،مـــن النســـبة المتبقيـــة انقطعـــوا عـــن الدراســـة لفتـــرة طويلـــة ينولكـــن الكثيـــر  ،مقاعـــد الدراســـة
بـرامج تـم تصـميمها خصوصـًا لهـذا الغـرض. ومـن أجـل نجـاح هـذه البـرامج التـي تسـرع التعلـيم أو دون  ،اللحاق

كتبـت فـي الوقـت الـذي  النظــام.بمســارات معتــرف بهــا داخــل  تصــلةاللحاق بالتعليم ال بد أن تكــون ممن أجل 
مــن الســنة؛ فالطلبــة يســتطيع الطلبــة التســجيل خــالل لنزاهــة النظــام الرســمي. ال  ياً هــذه الورقــة كــان هــذا تحــد فيــه

عــم أو ظــروف يجــاد دإالــذين كــان علــيهم تغييــر مكــان ســكنهم (حتــى تســتطيع عــائلتهم  ذوي الظــروف الصــعبة
  معيشية أرخص) لن يتمكنوا من إعادة التسجيل في مدرسة أخرى حتى بداية السنة الدراسية التالية. 

مـن حيـث  ،آثـار كبيـرة علـى الالجئـين ،الدمثـل شـهادة مـي ،م وجود وثائق مدنيــة أساســيةلعدن و قد يك
 Norwegian Refugee Council and the( التســجيل والســكن والعــودة إلــى ســوريا فــي المســتقبل

International Human Rights Clinic, 2015ئــون الحصــول علــى خــدمات ). قــد ال يســتطيع الالج
 ونيــأمل نالــذيالشــباب  ونالالجئــيواجــه  ،ردناألفــي دون الوثــائق المطلوبــة للتســجيل. ساســي والثــانوي التعلــيم األ

عوائـق  ،م الجامعيـة بسـبب الصـراع فـي سـوريادراسـتهنهاء التعليم العالي، بما في ذلك الشـباب الـذين انقطعـت إ
بســبب و وكشــف عالمــاتهم للفتــرة التــي ســبقت االنقطــاع.  ،نهــم يحتــاجون إلــى شــهادة الثانويــة العامــةأل ،داريــةإ
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ال يستطيع عـدد كبيـر مـن الالجئـين السـوريين الشـباب  ،النزوح ومخاطر الحماية المرتبطة بالسلطات السورية
  لعالي.االلتحاق بالتعليم ا

تــزال هنــاك  فــال ،الطلبــة الســوريين الســتيعابمســتمر  بشــكلردن األالتعلــيم فــي  نظــام فــي حــين يتوســع
ألنهـم يحتـاجون إلـى إعـادة صـفين  ،التـوجيهيفقط قلة من الطلبة يدرسون "شارت طالبة سورية، أكما و عوائق. 

إعــادة ُيعــد متطلــب  .[2]"التــوجيهيحتــى ولــو نجحــوا فــي  ،فــرص الأبــيشــعر الطلبــة و بســبب اخــتالف المنــاهج. 
نهـــاء المرحلـــة إصـــًا لهـــؤالء الــذين كـــانوا علـــى وشــك خصو  ًا،نهــاء الشـــهادة الثانويـــة عائقــإســنتين دراســـيتين قبـــل 

  الثانوية في سوريا. 

ــــا... يءال أفعــــل أي شــــ" دي. ولكــــن اآلن البيــــت وحــــ يوأدرس فــــ -الفــــرع العلمــــي-التــــوجيهيلــــدي منهــــاج  هن
  ."مرة ولكن في كل مرة يرفضونني 50ي أمل. ذهبت إلى وزارة التعليم أكثر من أاستسلمت وليس لدي 

العديد من القيود التي تفرض على الالجئين هي عالمات على أن النظـام يحـاول الحفـاظ علـى تعريفـه 
مــن أن  فعلــى الــرغمعلــى جودتــه. ة توســيع النظــام والرغبــة فــي الحفــاظ تــوتر بــين محاولــ وثمــةالخــاص للجــودة. 

جـراءات بحـد ذاتـه، مثـل اإل تكـون متصـلة بنزاهـة النظـام ، فقـدمخرجات الـتعلمبما يتعلق فيالجودة ُتستخدم كثيرًا 
  دارية والشهادات. اإل

ن يسـألوا: مـا ألمجتمـع المستضـيف ال بـد للمعنيـين من أجل االستجابة لحاجات الالجئين فـي التعلـيم وا
بـدًال مـن و للحفاظ على الجودة؟  ةما هي الطرق البديلو الجودة الذي يحاول النظام المحافظة عليه؟  مستوىهو 

. هوالتكيـف معـ الحفاظ على نزاهة النظـامعلى  فاوضتالنحتاج إلى  ،متزمت هولكنللجودة تقديم تعريف واضح 
ن علـى الالجـئ االنخـراط أو  ،ن وضـع الالجـئ هـو وضـع مختلـفأا التفـاوض والتكيـف علـى عـاتق فهـم يقع هـذ

  .ألن يستوعبه النظامبدًال من االنتظار السلبي  ،بنظام التعليم

  وجهة نظر الالجئ

يفشل تحليل السياسات على المستوى الكلي في فهـم الحاجـات الخاصـة بـالالجئين  ،حيانفي بعض األ
 ىلـــدن أالمجتمـــع المستضـــيف مـــن حيـــث النـــوع. حتـــى عنـــدما يبـــدو و علـــى أنهـــا مختلفـــة عـــن حاجـــات الدولـــة 
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أمـــام تـــي تعمـــل كعوائـــق نهـــم يواجهـــون العديـــد مـــن التحـــديات الأإال  ،الحصـــول علـــى التعلـــيم ًا فـــيالالجئـــين حقـــ
  اركة.لمشا

علــى  اً ويواجهــون قيــود والعينيــة،وســط القليــل مــن المــوارد الماليــة معظــم الالجئــين فــي الشــرق األ ىلــد
تعلـيمهم. كمـا  مواصـلة علـى حـبط العزيمـةيإعالة أنفسـهم و حد من قدرتهم على ، مما يالعيش القانونية نشاطات

النحـو مـن  هـذا اسـتمرت الحيـاة علـى نريد أن نعمل لكن ال يوجد فـرص، إذا"الشابات، شارت إحدى الالجئات أ
الوضـع سـيكون  أن عنـدما أتينـا هنـا ظننـا الصـراع... نعود إلى سوريا حتى وٕان لم ينتـهِ  نأنفكر في  ،الصعوبة

جلــب نن أولكــن اآلن علينـا  ،ســعار والقيـود. فـي ســوريا كـان لــدينا مـاء وكهربـاءأفضـل ولكـن ُصــدمنا بارتفـاع األ
ضافة إلـى سـكن غيـر مالئـم خـارج باإل ،طفالمثل عمالة األ ،جراءات سلبيةإد يؤدي القلق المالي إلى ق ."الماء

  سياق المخيم.  

ع والصـدمة قـد تـؤثر علـى فإن تجربة الالجئين فـي الصـرا ،الوضع االقتصادي واالجتماعي فضًال عن
ســلطت إحــدى وقــد التعلــيم. فهــم كبيــر لألثــر المســتمر للصــدمة علــى  يحتــاج المعلمــون إلــىو دراكهــم. إ تعلــيمهم و 
أنفصـل عـن أن تي الحـرب إلـى هنـا، و أن تـأخـاف "أ :السوريات الضوء على طبيعة الصدمة المستمرة الالجئات

  ."شخاص المقربين إليّ ، وأخاف من فقدان األيءنا أخاف من كل ش"أ: وقالت ."أبويّ 

ن قيــود ن بعــض الفتيــات ســيواجهأ اث وتشــوش، بمعنــىنــأدوار الــذكور واإلُتهــدد ، غالبــًا مــا عنــد النــزوح
االخـتالف األكبـر هنـا أن أبـوّي يخافـان "تقـول الفتـاة.  "،البقاء مع عـائلتي فـي المنـزل ىال أفعل شيئًا سو "كثر، أ

  ."المنزل وحدي؛ لذا دائمًا يرافقني فرد من أفراد العائلة أينما ذهبت منأن أخرج 

أنظمــة التعلــيم وتيســير الــتعلم الجيــد لالجئــين نحتــاج إلــى نهــج شــامل  ىالوصــول إلــل يســهتمــن أجــل 
  االجتماعية واالقتصادية والسيكولوجية التي تقف في وجه التعلم.  العوائقلمعالجة 

  في الختام  

لتعلـيم فلبة لالجئـين والمتـأثرين بـالنزوح، بالنسـمجرد الحصول على شهادات خصوصًا  التعليم أكثر من
 اً السـيكولوجي. لـيس تـوفير التعلـيم الجيـد أمـر  والتعـافيكبير في تماسك المجتمع والتنمية االجتماعيـة دور  الجيد
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 مســـؤوليةنـــه إ. حاجـــات الطلبـــة والمعنيـــينمـــع لمتطلبـــات النظاميـــة والتكيـــف علـــى اإنمـــا هـــو التفـــاوض  ًا،مطلقـــ
المتعلقـة المفـاهيم المفيـدة  تتحـاور وتحـدد معـاً ، التـي عليهـا أن الحكومات والمانحين ومنظمـات المجتمـع الـدولي

  فضًال عن المشاركة في دعم الالجئين. ،لجودة ونزاهة النظامبا
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ن تمويـــل المـــانحين للتعلـــيم فـــي الطـــوارئ أدنـــى بكثيـــر مـــن المســـتوى المطلـــوب (انظـــر أعلـــى الـــرغم مـــن  [1]
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  خالل األزمةتكوين رأس مال بشري لسوريا فقدان المقدرة على 

  ية في هونج كونجميزانويا سوغورو، الجامعة الصين
  suguru@cuhk.edu.hk لكتروني:البريد اإل 

  
  .، أزمة سوريا، تعليم الالجئينالعودة للتعليم الكلمات الرئيسية:

عُتقـد فـي اممـا  زمـة المسـتمرة فـي سـوريا أكبـربسـبب األرأس مـال بشـري  لعـدم تكـوينالتكلفـة المقـدرة  الملخص:
 يـدرك. ال 2010جمالي السوري في عام % من الناتج المحلي اإل17.7حوالي مليار$ أو  10.7أي  ،السابق
لنتـــائج حـــول ا التأييـــدكســـب و التقـــدير يعـــد ثـــر الطويـــل األمـــد للطـــوارئ علـــى األطفـــال. ن األو ن والمـــانحو المعنيـــ

  الصراع. بين المتأثر طفال وتوفير التعليم لأللتحشيد الموارد جدًا  ينهمم ىالطويلة المد

طفـــال علـــى قيـــد الحيـــاة خـــالل الطـــوارئ. بقـــاء األإلة والمـــاء والمـــأوى أمـــور أساســـية إن الصـــحة والتغذيـــ
أولويــة التعلــيم لــيس تمويــل  غيــر أنانتهائهــا. العــيش خــالل الطــوارئ وبعــد  علــى طفــالاألولكــن التعلــيم يســاعد 

% مــــن خطــــة 20 لــــم يمــــول ســــوىإذ  وحــــدها،زمــــة الســــورية يخــــص األ. وهــــذا ال غالبــــاً  نســــانيةالمجتمعــــات اإل
هنـاك حاجـة عالميـة لبنـاء أدلـة وهي خطة التعليم التي تكمل جهـود الحكومـة السـورية.  ،2015االستجابة لعام 

بصــورة  نو ن والمعنيــو المــانحفقــد يقلــل  ،كقطــاع منقــذ للحيــاة خــالل الطــوارئتســلط الضــوء علــى أهميــة التعلــيم 
  طفال للمدارس. فوائد إعادة األ من شأن خطيرة

تـــوفير التـــي تحتـــاج للمزيـــد مـــن الدراســـة مجـــال اقتصـــاد التعلـــيم فـــي الطـــوارئ. لـــيس  المجـــاالت إن مـــن
فـي التعلـيم فالفشـل  أيضـًا، اعتبـار اقتصـادي فهو ذو ،أخالقيطفال في أوقات الطوارئ مجرد واجب التعليم لأل

الناتجـة تقـدير الخسـارة االقتصـادية العائـدة ويعـد نتاجيـة االقتصـادية. اإل إذ يفقدهالمجتمع على  باهظةتكلفة ذو 
ولكـن لـم نجـد دراسـات  ،بشكل عام للدراسة فـي مجـال اقتصـاد التعلـيم مقبوالً  اً موضوعالتسرب من المدرسة  من
  التدخل في مجال التعليم خالل الطوارئ.  سوغت
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وزارة التعليم ومفوضية شؤون الالجئين ومؤسسات أخـرى نشـرت  تقدمهابواسطة استخدام البيانات التي 
 Economic Loss from School Dropout due to the "بعنـوان ورقـة ) مـؤخرًا 2015( اليونيسـف

Syria Crisis " مثــل تقــدير تكلفــة األضــرار  ،تهــدف إلــى تحديــد حجــم الخســارة االقتصــادية فــي قطــاع التعلــيم
  تية للتعليم. التي وقعت على البنية التح

مــن المتســربين مــن المــدارس بســبب جــرة بــين العمــال مــن خلفيــات مختلفــة وعــدد حللــت الدراســة فــرق األ
الـذين تســربوا مـن المدرسـة بســبب طفـال فـي مســتقبل هـؤالء األ اً ضـائع ألن الفـوارق تمثــل دخـالً  ،زمـة السـوريةاأل
ن الخسـارة أفـإن الدراسـة اسـتنتجت  ،يعودوا إليهاطفال الذين تسربوا من المدرسة لن األأن  وعلى فرضزمة. األ

جمـــالي الســـوري. إن % مــن النـــاتج المحلــي اإل17.6أو  مليـــار$ 10.7 ياالقتصــادية للتســـرب مــن الدراســـة هــ
 Saveجمالي (% من الدخل القومي اإل6-2في السابق أي ما بين  اً حجم الخسارة أكبر بكثير مما كان مقدر 

the Children, 2015ن المدرسـة إلـى التسـرب مـ التـي تعـزىن الخسـارة االقتصـادية أفت الدراسـة ). كمـا كشـ
لـذين فـي حالـة ار بكثيـر بـقـام أكر واأل ،نثى$ للفرد األ 4,766$ للفرد الذكر و5,844بلغ تفي التعليم االبتدائي 

 االقتصــادية قــد تقــللــى أن الخســارة إتشــير النتــائج فــي الوقــت ذاتــه و تســربوا مــن المدرســة فــي المرحلــة الثانويــة. 
  جور. في األالفوارق  إلغاءللمدارس طفال بشكل كبير إذا استطعنا إعادة األ

طفــال خــالل الطــوارئ والمراحــل االنتقاليــة فــي أهميــة تــوفير التعلــيم الجيــد لأل قــط إلــىف ال تشــير النتــائج
 تلـقَ لـم ياجه قطاع التعلـيم. ولكنها تساعدنا أيضًا في تقييم حجم التمويل الذي يحت ،فترات الحروب والصراعات

مــع قلــة و مليــار$.  10.7لمعالجــة مشــكلة تحتــاج إلــى  2015مليــون$ عــام  28 ســوىســوريا قطــاع التعلــيم فــي 
مــم المتحــدة) فــي ســوريا ت التنميــة (بمــا فــي ذلــك منظمــات األن ووكــاالو مــوارد فــي ســوريا لــن يســتطيع المــانحال

تحليـــل إلـــى تطبيقـــه علـــى الطـــوارئ تحتـــاج منهجيـــة هـــذا الو طفـــال الـــذين تـــأثروا بـــالنزاع. تـــوفير التعلـــيم الجيـــد لأل
  ن بأهمية التعليم كميًا.و ن والمانحو عنيخرى حتى يعترف الماأل
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  الصناعة السورية  العمال المهرة فيخسارة 
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يجـاد حـل إالتي يجـب السورية  األزمةأسوأ نتائج من السورية  في الصناعةالمهرة خسارة العمال تعد  الملخص:
  قبل/خالل إعادة بناء سوريا.  اله

  أثر األزمة على العمال المهرة في الصناعة السورية
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عمــال ســوريين  ســوىجميــع الصــناعات الســورية  ظــفلــم تو ، 2012-2011وحتــى عــام  األزمــةقبــل 
  ).650,000(كان عدد العمال في قطاع الصناعة من محافظة حلب وحدها 

الســياحة والنشــاطات % مــن المصــانع وشــركات 50أكثــر مــن  قأغلــســنوات الخمــس األخيــرة الخــالل 
 التـي العوامـلضـمن مـن و لعنـف. بسبب الخراب المباشر الـذي نـتج عـن الصـراع وا ،أبوابهاخرى االقتصادية األ

  أبوابها في حلب: بإغالق هذه القطاعات تسببت

  العقارات جزئيًا أو بالكامل.تدمير 
 السلع جزئيًا أو بالكامل. سرقة 
 همة (الكهرباء، المياه، األمن في الطرق والمواصالت وغير ذلك). مخراب أو انهيار البنية التحتية ال 
  الواليــات  فرضــتهاعــض هــذه الصــعوبات إلــى العقوبــات التــي بتعــود -الوقود بــلمصــانع اصــعوبة تزويــد

 .  وروبي على سورياالمتحدة واالتحاد األ

 ياألمـر الـذ ،جبر هذا الوضع أربـاب العمـل علـى إغـالق أمـاكن عملهـم و/أو نقلهـا إلـى أمـاكن أخـرىأ
اآلمنة داخل سـوريا  % من العمال (معظمهم مهرة) من مناطق النزاع إلى المناطق60من  أكثرأدى إلى سفر 

ل، امــن والعمــل. فعلــى ســبيل المثــردن، مصــر، العــراق) ســعيًا وراء األلــدول المجــاورة (تركيــا، لبنــان، األأو إلــى ا
فـي القطـاع غيـر الرسـمي  ، غالبـاً انتقل معظم العمال المهرة من حلب إلى تركيا وعملوا هنـاك بـأجرة زهيـدة جـداً 

  العامل التركي لنفس العمل والمهارة).  راتب (أجرة العامل السوري تبلغ تقريبًا نصف 

  آفاق أخرى

لرحيــل إلــى علــى االعامــل الســوري  تإلــى ســوريا وتنتهــي جميــع العوامــل التــي أجبــر  األمــانعنــدما يعــود 
تحتاج إلـى إلـى سـوريا. ولكـن إعـادة البنـاء سـ معظـم أربـاب العمـل والعمـال يرجـعن أمـن المتوقـع  ،أماكن جديدة

  كما سيكون هناك حاجة لوظائف جديدة.  ،ومستوى مختلف من المهارةر بأكعمال عدد 
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ووفقــًا لمــا ســبق، تحتــاج ســوريا  2016لســوريا الــذي ُعقــد فــي لنــدن فــي فبرايــر  المــانحينوفقــًا لمــؤتمر 
ـــًا. إل فـــي هـــذا الصـــدد قـــد تكـــون و يجـــاد أكثـــر مـــن مليـــون فرصـــة عمـــل وهـــذا يحتـــاج إلـــى تـــدريب العمـــال مهني

  مفيدة: اآلتيةاالقتراحات 

  عادة بناء المصانع التي ُدمرتإلدعم الصناعة. 
  االتصــاالت وغيــر قطــاع و  اتاإلنشــاءقطــاع بنــاء مصــانع جديــدة لخدمــة مطالــب إعــادة البنــاء (مثــل

 والتدريب المهني الحكومية والمؤسسات ومراكز التدريب الخاصة.لتعليم دعم مدارس او ). ذلك
 خصوصـًا فـي المـدن -تشجيع القطاع الخاص على دعم التعليم والتـدريب المهنـي مـن خـالل القـروض

 حلب وحمص).و  الصناعية (دمشق
 لـــب التـــي تـــم تأسيســـها فـــي ثـــالث محافظـــات (دمشـــق وح ،دعـــم خطـــة التلمـــذة الصـــناعية فـــي ســـوريا

 .2006-2003وروبية خالل وروبي ومؤسسة التدريب األ) بالتعاون مع االتحاد األوحمص
  كمــا  ،القــدرات فــي المصــانع مــن أجــل الحصــول علــى أفضــل النتــائج للتــدريب أثنــاء العمــلدعــم بنــاء

 هذا تدريب المدربين في قطاع الصناعة.سيتضمن و وروبي. اليابان أو االتحاد األ فعلت
 دارة المـوارد البشـرية إدارة بشـكل عـام وفـي فـي اإل–نشـطة االقتصـادية بنـاء القـدرات فـي جميـع األ دعم

 .  بشكل خاص وضمان الجودة

  

  تعليم األطفال السوريين الالجئين في المناطق الحضرية في لبنان
  للتعاون والتنمية، باريس وروبيجوليا تران ثان، المعهد األ 

  tranthanh.julia@gmail.com لكتروني:البريد اإل 

وروبــي للتعــاون المعهــد األ ،ن، التعلــيم فــي حــاالت الطــوارئ، لبنــانو األزمــة الســورية، الالجئــ الكلمــات الرئيســية:
  .والتنمية

  لتعليم في أوقات الطوارئ في ضوء تجربة لبنان على أرض الواقع. اتوجيه  تناقش المشاركةهذه  الملخص:
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فـي مجـال  1989عمـل فـي لبنـان منـذ ت ،للتعاون والتنمية هو منظمـة دوليـة للتضـامنوروبي المعهد األ
 ،نيالســـوري والشـــبابطفـــال بلت مراكزنـــا فـــي بيـــروت وطـــرابلس األاســـتق 2013. منـــذ المهنـــي التعلـــيم والتـــدريب

لنشــــاطات النفســــية واالجتماعيــــة ورافقــــتهم خــــالل المدرســــة وبــــرامج التعلــــيم العالجــــي والنشــــاطات الالمنهجيــــة وا
  ضافة إلى متابعتهم.باإل

 المدرســةيــدخل بعضــهم لــم و طفــال الســوريين فــي الــدول المجــاورة ليســوا علــى مقاعــد الدراســة، ألا معظــم
الالجئــون  همــة جــدًا: يتــأثرمن عــدم االلتحــاق بالمدرســة اآلثــار االجتماعيــة واالقتصــادية التــي تنــتج عــإن . قــط

ويعــزز االنقســام بــين  ،طويــل األمــداألمــر الــذي يــؤدي إلــى إفقــار  ،الســوريون بالعزلــة االجتماعيــة واالقتصــادية
تشـكل ت إذطفـال، دى األعلـى التطـور المعرفـي لـأثر أثر سيكولوجي و  ثمةالمواطنين والالجئين. فضًال عن هذا 

  تطوير العالقات االجتماعية وتطوير حس ثقافي وانتماء ومواطنة خالل الطفولة والمراهقة.قدرتهم على 

لتعليم بــابتعلــيم الالجئــين: زيــادة حــق االلتحــاق  تعلــقتوضــية شــؤون الالجئــين ثالثــة أهــداف وضــعت مف
أهميـة  المتحـدةمـم تؤكد المنظمات األخرى التابعـة لألو ). UNHCR, 2011وتحسين الجودة وتعزيز الحماية (

وعـن طريـق  ،مـع البـرامج الوطنيـة الجاريـةوتعـاون يجاد روابط عبر إ ،شمول الالجئين في نظام التعليم الوطني
  خدمات التعليم المتنوعة (المرجع السابق) خصوصًا في المدن.  فياالنخراط 

ال الســـوريين طفـــمنتظمـــة لأل اً فتحـــت الحكومـــة البنانيـــة صـــفوف بـــالتعليم، االلتحـــاقحـــق فيمـــا يتعلـــق ب
 فتـرتينالموافقـة علـى نظـام ال توتمـ ،)2015في المدارس الحكومية في الفصل الثاني لعـام  مقعد 200,000(

عد في النظام الرسمي. ومع ذلك لم يعد هناك مقاعـد شـاغرة فـي اطفال الذين لم يجدوا مقمن أجل استيعاب األ
 علــــىالحكــــومي. ولــــذلك  لقطــــاعلتحــــاق باطفــــال االالعديــــد مــــن األ، ولــــم يســــتطع بعــــض المــــدارس فــــي المــــدن

، رسـميتطبيـق بـرامج التعلـيم غيـر ال المؤسسات الخاصة والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني
  لذهاب إلى المدارس. من اطفال تمكين  أكبر عدد ممكن من األل

 فمــنصــلتها بالمنهــاج. وبالفعــل  علــىساســي التركيــز األ فقــد كــان ،خــدمات التعلــيم المتــوفرة جــودةأمــا 
) هـو أن INEE ()INEE, 2010( العالمية لوكالت التعليم في حاالت الطـوارئها الشبكة التي وضعت األسس
البــرامج المدرســية التــي تســتخدم فــي التعلــيم الرســمي وغيــر الرســمي علــى المســتوى الثقــافي واالجتمــاعي تكــون 
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وقـد يضـمن يجـابي إالوطنيـة أمـر البـرامج  فـإن مواكبـة. لـذلك فيـه ي تطبـقذللغوي ذات صلة بالبلد والسياق الـوا
النزوح والصــدمة تتعلــق بــأخــرى مــن أجــل اســتهداف قضــايا  حاجــة إلــى أمــورولكــن هنــاك جــودة إلــى حــد مــا. 

 المخصصـة للنـازحين داخليـاً بـرامج والنسـان الديمقراطية وحقـوق اإلو التعليم من أجل السالم والمواطنة فالنفسية. 
لــدعم الســيكولوجي والمتابعــة والتواصــل االجتمــاعي وشــمول اآلبــاء ا كــذلك يعــد. أمــور ضــرورية كلهــا والالجئــين

 ،نظمـة الوطنيـةاألببـداع دف إلـى النمـو الشخصـي والخيـال واإلالبرامج التـي تهـ ن تدمجأضرورية. ينبغي  اً أمور 
  . ومرتبطة بالواقع ةن يصاحبها طرق تربوية محددأو 

علــى ســبيل المثــال - وهــو جــزء مــن المنهــاج ،طفــالالجســدي لألبــالطبع األمــن  الحمايــةتعزيــز يشــمل 
وليــة والنظافــة. ولكــن حمايــة الشــباب ســعافات األاألمنيــة واإلجــراءات حــول األمــن والقــوانين واإل دوراتضــافة إ
بـرامج التعـاون والمسـاعدة نحـو  تسـعىن أبد ال أيضًا من منظور طويل األمد. ولذلك إلى التعامل معها حتاج ت

  بحقوقهم.  وعيتهمطفال وتمن خالل تمكين األ ،حماية عالمية اجتماعية واقتصادية

، أو ]تخصــيص[لعــدم  […]هنــاك نتــائج دراماتيكيــة ": إلــى أن شــارت مفوضــية شــؤون الالجئــينأ كــذلك
المتعلـق التعـاون المنـتظم  ولضـعفالطـوارئ، المـوظفين فـي مجـال التعلـيم عنـدما تبـدأ حالـة  […]مباشرة نشـر، 

ولكـــن فـــي حالـــة األزمـــة  .الطـــوارئلتعليم فـــي حـــاالت العنايـــة بـــا. يجـــب "االســـتجابة للطـــوارئ […]عنـــد  لتعليمبــا
الســورية، حيــث نــزح أكثــر مــن نصــف الســكان أو هــرب خــارج حــدود الدولــة، فــإن التخطــيط  للتعلــيم ينبغــي أن 

ن يوضـع فـي خطـة طويلـة أو  ،ولويـة المسـاعدات الطارئـةأوأن يكون فـي  ،عن أطر زمنية معينة يكون منفصالً 
  األمد. 

ن نتجـاوز الكفـاءات أالضـروري مـن و بالدراسة أو التحاقهم محدود. الماليين من الشباب غير ملتحقين 
ساسية في تشكيل متطلبات معظم بـرامج التعلـيم التـي تقـدمها المسـاعدات. فـي لبنـان يعـيش معظـم الالجئـين األ
ال يمكـن اعتبـار و ويؤثر هذا علـى كيفيـة معالجـة موضـوع التخطـيط وتـوفير التعلـيم والتـدريب.  ،ارج المخيماتخ

ن أ، وحـــدهابـــل يجـــب علـــى المؤسســـات الحكوميـــة، ولـــيس المنظمـــات الدوليـــة  ت،لجـــوء مؤقـــطـــالبي الســـوريون 
ن إلــى يحالــة عــودة النــازح وفــيلتنميــة مهــارات عاليــة المســتوى.  اً وفرصــلمشــاريع طويلــة األمــد  اً تعطــيهم فرصــ

مــن أجــل ضــمان إعــادة  ،علــى المســتوياتأحاجــة بالفعــل إلــى مــوارد بشــرية مؤهلــة علــى  فســيكون هنــاك ،ســوريا
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 علـى مسـتوى بناء البلد على المستويات كافة. لذلك من الضروري اندماج الالجئين في أنظمة التعليم والتدريب
المهـارات والخبـرات فـي الـدول على إلى أنظمة االعتراف والمصادقة ة ضافباإل ة الدنيا،الثانوي المرحلةأبعد من 

  المستضيفة المختلفة.
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ـــذين يصـــلون إلـــى النمســـا و الســـوري يعـــد الملخـــص: ســـتخدام اولكـــنهم ال يســـتطيعون  ،متعلمـــين بشـــكل عـــامن ال
لتعلـيم بـين طـالبي خيـرة حـول اتسـلط الدراسـات األو مهاراتهم بسبب عوائق اللغة وعدم وجود شـبكات اجتماعيـة. 
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والالجئــــين الســــوريين فــــي النمســــا الضــــوء علــــى أهميــــة البــــرامج والمبــــادرات الحكوميــــة وغيــــر  اللجــــوء السياســــي
  لسوريين في استخدام مهاراتهم في المجتمع النمساوي.الحكومية التي تساعد ا

الجنســـية  يحملـــون 24,720 كـــان مـــنهم شـــخص للجـــوء فـــي النمســـا، 90,000قـــدم  2015فـــي عـــام 
% من طالبي اللجـوء السياسـي 25أن أخير  إحصاءكشف وقد ). BFA 2016; Eurostat 2016السورية (

% 26أن و ليــا الشــهادة الثانويــة الع% مــنهم يحملــون 29وأن الســوريين يحملــون شــهادة المدرســة الثانويــة الــدنيا، 
هـل يسـاعد التعلـيم والمهـارات طـالبي ف). AMS 2016منهم أنهوا تعليمهم الجامعي قبل الوصـول إلـى النمسـا (

  ؟الالجئين في االندماج في النمسااللجوء السوريين و 

 أولئـكولكـن الحكومـة تطلـب مـن  ،ن بالمدارس النمساوية الحكوميةو ملتحق ةالدراس سنطفال في األإن 
 14 ســنفــراد فــوق األ يســتطيعو  المرحلــة الثانويــة الــدنيا.نهــاء إ و  بــالتعليم ســنة االلتحــاق 14 ســنالــذين هــم دون 

الالجئـــين  تواجـــهرادوا ذلـــك. ومـــع ذلـــك، يوجـــد العديـــد مـــن العوائـــق التـــي أااللتحـــاق بالمرحلـــة الثانويـــة إن ســـنة 
الشــباب نهــاء إ دون فــي األلمانيــةضــعف المهــارة اللغويــة  فغالبــًا مــا يحــولالســوريين وطــالبي اللجــوء السياســي. 

  نتقال للمرحلة الثانوية العليا.المرحلة الثانوية الدنيا واال ينالسوري

 ةبـادرات الخاصـاللجوء السياسي الذين يفتقرون للتعليم االلتحاق بـدورات لغـة تقـدمها الم ويستطيع طالب
لمانيـة ضـمن سـياق المجتمعـات اللغـة األ يفـ اً سـالتـي تقـدم درو  "CARITAS"مثل  ،والمنظمات غير الحكومية

هــذه فــي فــإن تعلــيم القــراءة والكتابــة هــو التحــدي األكبــر  "CARITAS"برشــية. ووفقــًا للقــائمين علــى بــرامج األ
لجميـع  متاحـاً حيـث لـم يكـن التعلـيم  ،فـي سـوريا ريفيـةألفراد الذين أتـوا مـن منـاطق خصوصًا بالنسبة ل ،الدورات

 المسـنين، السياسـي ءتمييز في التعلـيم ضـد طـالبي اللجـو ال إزاءقلق شديد  ثمةهذا،  جانب ناث. إلىالذكور واإل
ة النمســاوية ال ألن الحكومــ ،لمانيــة المجانيــة التــي ترعاهــا الحكومــةيــتم اســتبعادهم مــن دورات اللغــة األمــثًال قــد 

  قادرين على العمل.  تراهم

الذين يملكون أعلى درجات التعليم يواجهون الصـعوبات. فهـم ال يمتلكـون السياسي اللجوء  وحتى طالب
ونــادرًا مــا يســتطيعون االعتمــاد  ،كاديميــةشــهاداتهم األ المصــادقة علــىالمهــارات اللغويــة ويجــدون صــعوبة فــي 

للغـــوي التـــدريب ا ســـوىتـــدعم الحكومــة النمســـاوية وال عمـــل. يجـــاد إعلــى الشـــبكات االجتماعيـــة لمســـاعدتهم فــي 
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يسـاعد المتطوعـون فـي  ،في غياب مسـاعدة الحكومـةو تأكيد وضعهم كالجئين رسميًا. للذكور والنساء الذين تم 
على سبيل المثال، من خـالل فخبرات الالجئين.  تأكيدو المتخصصة يجاد تدريب عملي وممارسة اللغة إتسهيل 

، ذلــكضــافة إلــى . باإلطبــاء الالجئــينقــدرات األطبيعــة ن و األطبــاء النمســاوي يوضــح ،[1]منظمــة فرســان مالطــة
رســـوم طـــالبي اللجـــوء السياســـي مـــن عفـــاءات لالجئـــين و إ) MORE( "مـــور"تقـــدم مبـــادرة الجامعـــات النمســـاوية 

نجليزيـة بهـذا االسـم نسـبة للكلمـة اإل "مـور"ُسميت مبادرة  وقد. لمانيةاللغة األودورات كاديمية والفنية لدورات األا
  .حتى تسلط الضوء على حاجة الالجئين للمزيد من الرعاية الصحية والطعام "،مور"

 فضــًال عــنوعايـة صـحية. ر ى وطعـام و أو لـى مـإعلـى الرحيـل عـن بالدهـم أوًال  المجبرونيحتاج األفراد 
يواجـه الشـباب، الـذين ال يسـتطيعون االلتحـاق بـالتعليم و يحتاجون إلى فرص لتطوير خططهـم المسـتقبلية. هذا، 

 -معــرفتهم ومهــاراتهم-مكانيــات هــؤالء األفــرادتعــد إ. اً ضــائع جــيالً  يصــبحوان أبســبب الحــرب واالغتــراب، خطــر 
  للجامعات والمجتمعات التي ترحب بهم. اً ذخر 

أمـام المشـاركة فـي  اً أساسي اً عائق تكلفة المواصالت العامةقف ، تالسياسيلطالبي اللجوء  بالنسبةولكن 
تقـدم  ،الموافقـة علـى طلـب الالجـئ السياسـي فـي النمسـا تفـي حـال تمـو هـذه الـدورات التـي تنظمهـا الجامعـات. 

كـــاديمي مثـــل لتـــدريب األت، فضـــًال عـــن ايب اللغـــوي والتـــدريب علـــى المهـــاراللتـــدر  المزيـــد مـــن الفـــرصالحكومـــة 
  كاديمية النمساوية للعلوم. األ

اســـتخدام مهـــاراتهم فـــي النمســـا علـــى لمجتمـــع المـــدني لمســـاعدة الالجئـــين فـــي الختـــام، مـــع أن جهـــود ا
من الحكومـة لتـوفير الخـدمات مبادرات المزيد من الن يروا أأمل في القائمين على البرامج فلدى الثناء،  تستحق

  ساسية لطالبي اللجوء.  األ
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  لالجئينالتعليم تخطيط الالتحديات والفرص عند 
المعهد الدولي للتعليم ، باريس وليندزي بيرد، لندن، المعهد الدولي للتعليم التابع لليونسكوليونورا ماكيون، 

  سابقاً  التابع لليونسكو
   l.macewen@iiep.unesco.org :اإللكتروني البريد

lyndsay.bird@gmail.com  

  

  .نسانية، التعليم في حاالت الطوارئن، القدرات الوطنية، اإلو التخطيط، الالجئ الكلمات الرئيسية:

ضـــافة لـــوزارات التعلـــيم باإل اً أيضـــًا فرصـــ يمثـــل ولكنـــه ،تحـــديات خاصـــة الالجئـــين لتخطـــيط لتعلـــيمل الملخـــص:
  تطرح هذه الورقة بعض هذه القضايا.و نسانية. للفاعلين في مجال التنمية والمساعدات اإل

 نأعلى الحكومات مسؤولية ضمان في سياق فيه أكثر من نصف الالجئين هم من فئة األطفال، تقع 
كـــل مـــن الحكومـــة  بـــينفـــي الحصـــول علـــى تعلـــيم عـــادل وجيـــد. التخطـــيط الحـــذر  اً لجميـــع أجيـــال المســـتقبل حقـــ

ضــافة إلــى مفوضــية شــؤون الالجئــين ُيمكــن الحكومــات الوطنيــة والمنظمــات المستضــيفة وحكومــة البلــد األم باإل
  تعليم الذي يستحقون. الالجئين ال يتلقضمان من مم المتحدة حكومية أو المنظمات التابعة لألغير ال

تحـديات معينـة تـدخل فـي هـذا وهنـاك  ،بـالالجئيننادرًا ما يشمل تخطـيط التعلـيم الحـالي قضـايا متعلقـة 
ــــيم تخطــــيط اليقــــدم  كمــــا. شــــأنال ــــيم اً لالجئــــين فرصــــالتعل ــــوزارات التعل ــــة  وكــــذلك ،ل للفــــاعلين فــــي مجــــال التنمي

  هذه الفرص والتحديات.سنناقش في هذه الورقة بعض و نسانية. والمساعدات اإل

  حاجات نظام التعليمحول توقعات التحليل و ال في قطاع التعليمي فشمول حركات الالجئين 

يعـود و عـن طريـق النمـاذج التـي تسـتخدم لتحديـد حاجـات التعلـيم.  التنبـؤتعقيـد مـن  حركات التعليم تزيد
السياسـية (مثـل األزمـة السـورية  األحـداثمـا تتـأثر بالسياسـات و/أو  مثل هذه الحركات غالباً أن هذا جزئيًا إلى 

ضــافية فــي تقــدير الحاجــات إإلــى صــعوبات  بهــا تــؤدي طبيعــة هجــرة الالجئــين التــي ال يمكــن التنبــؤو الحاليــة). 
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ســاس الــذي األ المدرســة، ســنمتوقــع لألطفــال فــي وبالتحديــد العــدد ال ،عــد هــذه البيانــاتتو الكميــة لنظــام التعلــيم. 
  ب تدفق الالجئين حساب مثل هذه البيانات. قد ُيصعّ و يقوم عليه التنبؤ لحاجات التعليم. 

الخاصة بالمجموعـات والتعلـيم فرصـة فريـدة لسـد الفجـوة بـين إضافة بيانات الالجئين في التنبؤات  تتيح
ن تعتمــد التنبــؤات حــول نظــام أينبغــي و . عليهــا اً ممارســة متعارفــ تليســ امــع أنهــ ،نســانيةالتنميــة والمســاعدات اإل

والبيانات التـي تـأتي مـن مفوضـية شـؤون الالجئـين ومنظمـات أخـرى ُتعنـى  ،التعليم على بيانات التعليم الوطنية
بحيـث  ،دارة التعلـيم ُمحدثـةإأن أنظمـة المعلومـات المسـؤولة عـن  لنضـمنبشؤون الالجئـين. وهـذه فرصـة أيضـًا 

تـــوفر هـــذه البيانـــات و اجـــات التعلـــيم فـــي كـــل دولـــة بشـــكل كامـــل. وتعكـــس ح ،تشـــمل معلومـــات حـــول الالجئـــين
  األساس لتحليل توفير التعليم لالجئين و/أو التدفق المحتمل في المستقبل.

  سياسة مراجعة اللغة والمناهج

فــي الــدول المستضــيفة و مــن بيــوتهم يأخــذون معهــم لغــتهم وثقــافتهم ومنــاهجهم.  الالجئــونعنــدما يهــرب 
انــدمجوا فــي  أنهــمســيعتمد هــذا بــالطبع علــى و يحتــاجون إلــى لغــة جديــدة وفهــم لثقافــات جديــدة ومنــاهج جديــدة. 

 المجتمعــــات المستضــــيفة أو يعيشــــون فــــي مخيمــــات لالجئــــين. هــــذا التنــــوع اللغــــوي والثقــــافي قــــد يكــــون فرصــــة
 كــذلكوجهــة نظــر أخــرى. ولكــن قــد يكــون  ايهــخــرى ويعطللثقافــات األ هــالتعميــق فهم ،للمجتمعــات المستضــيفة

علـــى أنظمـــة التعلـــيم ضـــغط كبيـــر  يوجـــدخصوصـــًا حيـــث مصـــدر تـــوتر بـــين المجتمـــع المستضـــيف والالجئـــين؛ 
احتياجـات  ين المـوارد المناسـبة متـوفرة لتلبـأ لنضـمنتخطـيط حـذر إلـى هـذا يحتـاج أيضـًا و خـرى. دمات األوالخ

  ضافي للطلبة. التدفق اإل

  نظمة الموازيةالقدرات الوطنية وتجنب األ  تعزيز

التعلـيم لالجئـين. ونـادرًا مـا غالبًا ما تبتعد الحكومات المستضيفة عن توفير الخدمات االجتماعيـة مثـل 
الدولية والعالقات مع الدول  اتلموافقة على المساعدالمترتبة على اجميع النفقات والفوائد "تأخذ بعين االعتبار 
 ,Jacobsen( "منية الوطنيةواالعتبارات األ ،قدرة المجتمع المحليلوالحسابات السياسية  ،المقدمة للمساعدات

ٕاذا و ). هذا هو الوضع بالضبط إذا ُوضع الالجئون في مخيمات ولـم ينـدمجوا مـع المجتمعـات المحليـة. 1996
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قـد يـؤدي هـذا إلـى التحـاق و أنظمة موازية.  إيجادفسيتم  ،المسؤولية ملعلى تحلم توافق الحكومات المستضيفة 
قبـول تحمـل مسـؤولية الالجئـين فرصـة ويعـد يؤدي إلى زيادة في التوتر االجتماعي. س مما ،غير عادل بالتعليم

ــــد  ،لتأكيــــد ســــيادتهاللحكومــــات المستضــــيفة  ــــذين يعيشــــون فــــي البل واالســــتفادة بشــــكل مباشــــر مــــن الالجئــــين ال
ن و ن والنــازحو الالجئــ" قــد يســاهمف ،زيــادة فــي التنميــة االقتصــادية نعلــى ســبيل المثــال، قــد يجلبــو فتضــيف. المس

ضـافة إلـى زيـادة ق جلـب مهـارات ومـوارد  جديـدة، باإلعـن طريـ ،القتصـاد المحلـيفـي ايجابيـة إداخليًا مسـاهمة 
 ,World Bankلـدول المستضـيفة (اقتصــاد نتاجيـة والقـدرات واالســتهالك، األمـر الـذي قــد ُيحفـز تطـوير ااإل

2012.(  

  لتحصيل العلمياتوفير شهادات 

م جـدًا هـم فهـون وهـم فـي الغربـة. و آخـر يمـر بـه الالجئـ ياً دليل على التحصيل العلمـي تحـد امتالكُيعد 
إن لــم يكــن مســتحيًال قــد يكــون صــعبًا  اتالمتحانــا تقــديم و مواصــلة تعلــيمهم. ولكــنأمــن أجــل الســعي للعمــل 

ما نعــالج عنــد للغايــة اً التخطــيط للشــهادات ضــرورييعــد ). See Kirk, 2009الالجئــين لعــدة أســباب (للطلبــة 
جـراءات االمتحانـات إيقـدم التخطـيط فرصـة لتطـوير االمتحانـات وتحسـين  كـذلكالجئين. دى الالتعليم لحاجات 
فريقيــا لالمتحانــات أ. مثــال جيــد علــى هــذا مجلــس غــرب ســاعد علــى إعــادة انــدماجهم فــي بلــدهم األصــليممــا ي

  نجليزية. فريقيا التي تتحدث اللغة اإلأاالمتحانات والشهادات لدول غرب  الذي يقدم خدمة

  التخطيط لعودة الالجئين

نظام التعليم في البلـد المستضـيف ومـن إلى من نظام التعليم في البلد األم  النتقالال بد من التخطيط ل
ُبــذلت جهــود  ،الالجئــين التنزانــي فــي التســعينيات علــى ســبيل المثــال فــي برنــامجفثــم العــودة إلــى البلــد األصــل. 

فيمـــا يتعلـــق بتوقيـــت  ،البورونديـــة ومفوضـــية شـــؤون الالجئـــين والحكومـــة التنزانيـــة الســـلطاتثالثيـــة األبعـــاد بـــين 
مشــابهة جهــود  تذلُبــ وقــد كاديميــة.العمليــة التعليميــة خــالل الســنة األعاقــة إ للحيلولــة دونعــودة إلــى البلــد األم ال

طفال مباشرة للمدارس عند عـودتهم إلـى بورونـدي. ولكـن غالبـًا مـا ُتصـعب الطبيعـة السياسـية لضمان انتقال األ
التعلـــيم. ولكـــن مـــع توقـــع التوقيـــت أو العـــدد المحتمـــل للعائـــدين لنظـــام  يهـــالتنظـــيم عـــودة الالجئـــين والموافقـــة عل

  .  يكون االنتقال السلس محتمالً  التصميم السياسي وتخطيط الخبراء التربوي من الطرفين قد
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مـــن التخطـــيط التربـــوي االعتيـــادي وتصـــميم النمـــاذج فـــي  اً الالجئـــين جـــزء جعـــلفـــي الختـــام، ال بـــد مـــن 
هــذا يشــمل تحليــل و . الــذي شــرع فــي اســتقبالهمأو  عليــه قليم الــذي يتوقــع تــدفق الالجئــينة المستضــيفة/اإلالدولــ

مـــن حيـــث حـــق  ،الجئينلح السياســـات الحاليـــة المتعلقـــة بـــاصـــالإضـــافة إلـــى مراجعة/باإل ،الطلـــب علـــى التعلـــيم
ن القــدرات والمــوارد مــن خــالل بــأكمــا يــوحي هــذا  اللغــة والمنهــاج. جانــب إلــى ،والعدالــة التعلــيمالحصــول علــى 

ن كافيــة لتــوفير حــق الحصــول علــى التعلــيم الجيــد لكــل مــن المجتمــع المستضــيف و يــة التخطــيط هــذه ســتكعمل
لتخطـيط التربـوي احتياجـات االنتقـال الفعـال لالجئـين للمـدارس فـي البلـد األم. ا أن يلبي بد والالجئين. أخيرًا، ال

  و التوظيف.أالتعليم تكملة  فيأن تساهم الشهادات المقدمة في الغربة يشمل هذا ضمان و 
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