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 غرينتش نوفمبر عند منتصف الليل بتوقيتتشرين الثاني/ 20 نشره قبل ر حظ

 جئينالتعليم الشامل لل  سات تركيا ولبنان واألردن من أجل توفير اسيب يشيد الجديد سكو اليونتقرير 

 

الالجئين  املعتمدة تجاهالسياسات بتحليل  "بناء الجسور ال الجدران"عنوان العالمي لرصد التعليم الصادر ب التقرير يقوم 

للسياسات التعليمية الشاملة التي  تركياكاألردن ولبنان و آسيا غرب بعض بلدان بواملهاجرين في سائر أنحاء العالم. ويشيد 

 وأّن تلك البلدان تستضيف نحو ثلث الالجئين في العالم، تجاه الالجئين السوريين انتهجتها
ً
. وكانت الجمهورية خاصة

 يرانية من جهتها قد أصدرت اإلسالمية اإل 
ً
جميع األطفال األفغان بغض النظر عن وضع  قبول يفرض على املدارس مرسوما

 عن ذلك، . أوراقهم الثبوتية
ً
 اعدة البلدان في تلبيةالدعم الدولي ملس وتقديمالجهود تلك يدعو التقرير إلى تكثيف فضال

على اختالف جميع األطفال  بذلك احتضان . واملقصودستثناءللجميع دون أّي االتعليم الشامل  نظام تطبيقا بطموحاته

 .في كافة مستويات التعليم جنسياتهم

 

 التقرير العالمي لرصد التعليم: املعنّي ب، قال مانوس أنتونينز، املدير وبهذا الصدد
ً

ص من"أخيرا
ّ

املمارسات  ، استطعنا التخل

تعزيز الجهود الوطنية إلى  تدعو  الحاجة ، ما زالتذلك . رغمبفضل البراغماتية السياسية أو التضامن الدولي اإلقصائية إن

 ،
ً

 كامال
ً

يحتضن األطفال من بحيث من أجل تحقيق قفزة نوعية نحو تطبيق نظام التعليم الشامل لجميع الالجئين تطبيقا

 ."كافة الفئات العمرية ومختلف الجنسيات

بعد أن أدرجتهم  2020ضّم كافة الالجئين السوريين إلى نظامها التعليمي الوطني بحلول العام قد تعّهدت ب كانت تركياو 

، بدأ األردن يسمح للمدارس الحكومية بتسجيل 2016. وفي العام الحماية االجتماعية املعمول بها في البلدضمن نظم 

 طفال غير الحائزين على بطاقة ااأل 
ّ
 منهاأّما الحك والدة.ب وثيقة لخدمات التي كانت تتطل

ً
تحسين في  ومة اللبنانية، ورغبة

تقديم تحويالت نقدية مشروطة ألغراض التعليم، فتبّين لها أّن نسبة  ، فخاضت تجربةمستوى التحاق الالجئين باملدراس

 %.20الحضور ارتفعت بمعدل 

 جّبارة ملساعدة الالجئين في االس
ً
 إليجاد العلميتفادة من تحصيلهم تبذل تلك البلدان الثالثة جهودا

ً
 وسابقا

ً
 فرص حاضرا

سعى بقرار لبنان واألردن في منح الالجئين الحق في االلتحاق بنظام التعليم العالي والعمل. أّما في تركيا، فت التقرير  عمل. وينّوه

لالجئين منظمات دولية، إلى تذليل العقبات اإلدارية التي تحول دون حصول ا ةالوكالة الوطنية للتوظيف، بالتعاون مع عد

 إلى 
ً
عن  وبدوره، قام األردن بإصدار أو تجديد ما يزيد إعداد برامج للتدريب املنهي.السوريين على فرص عمل، إضافة

 . 2016سوريين منذ العام تصريح عمل لالجئين  100,000



ر من
ّ
ص ا لكّن التقرير يحذ

ّ
الالجئين في النظم التعليمية نتيجة شّح املوارد الالزمة لهذا الغرض.   لقدرة على استيعابتقل

من الالجئين بالنسبة لعدد سكانهما، قد عمدا إلى تطبيق نظام الدوامين  حصةوكان األردن ولبنان، اللذان يستضيفان أكبر 

  الذي يفصلهماملدارس ي ف
ً
ون  الذينعلمين امل لكّن . اآلخرينعن  مؤقتا

ّ
كال الدوامين اشتكوا من ثقل األعباء التي  بأغلبهم يغط

 .يجة هذا التدبيرنت يتحّملونها

:  وتابع
ً
  أوجد نظام"أنتونينز قائال

ً
 مؤقتا

ًّ
 الدوامين حال

ً
ب عواقب على املدى مقبوال فصل  االستمرار في البعيد، ألّن  لكنه سيرتّ

 إياهم في ظروف تعليمية غير مؤاتية. لذا، ال بّد من  في املجتمعات املضيفة همندماجا يسّهللن  عن اآلخرين الالجئين
ً

واضعا

 إلى جنب مع تعزيز الدعم الدولي املق
ً

البلد في  أبناءّدم لتلك البلدان لُيتاح لها أن تضمن جلوس األطفال الالجئين جنبا

 املدارس".

 بمقدار الثلث تعليم الالجئينالالزم ل يالتمويلسّد النقص يد العالمي، لم يتّم على الصع
ّ
اإلشارة  في هذا اإلطار، تجدر . وإال

ر خدمات  منظمة األونروا )وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى( أّن  إلى
ّ
التي توف

على  مموليها أبرز ة، املتحد سبب تراجع الوالياتب تعاني من عجز هائل في التمويل التعليم لنصف مليون الجئ فلسطيني

 فياملساعي اإلقل في الواقع، لم تقلحاإلطالق، عن التزاماتها. 
ّ
مليون دوالر أميركي  248تأمين  يمية املستجيبة لألزمة السورية إال

 .2018أبريل نيسان/ ، بحلول %28و ما يعادل حتياجات التعليم، أمليون د. الالزم لسّد ا 873لغ الـ من أصل مب

ر 
ّ
 على جودة الت سيؤث

ً
ر من الالجئين عدد األكبالدعم الدولي للبلدان التي تستضيف العليم في حال لم يتعّزز هذا العجز سلبا

 
ً
ع على رواتب املعلمينال الجزء األكبر من فاتورةأّن السوريين، علما

َ
م  800,000 ، وتحتاج تركيا إلىتعليم ُيدف

ّ
إضافي معل

  لتعليم كافة
ً
 . أّم الالجئين حاليا

ّ
طوير املنهي في برامج الت ةالتعليمي األساتذة وأفراد الهيئات % من55ا في لبنان، فلم يشارك إال

 . عامين السابقينفي ال التي جرى تنفيذها

يشير التقرير إلى ضرورة زيادة حصة التعليم عشرة أضعاف لسّد احتياجات الالجئين في حال اقتصرت مساعدة إلى ذلك، 

نش ئ"التعليم ال يستطيع االنتظار"، الذي  صندوق  ويض يء علىإلعانات اإلنسانية. اعلى ملجتمع الدولي ا
ُ
، 2016في العام  أ

 باعتباره خطوة أساسية من أجل جمع املوارد الالزمة لتوفير التعليم في حاالت الطوارئ التي 
ّ

الجهات الناشطة في مجال  تحث

 املعونة اإلنسانية والتنمية إ
ً
وتدعو هذه املبادرة الجهات املانحة إلى استغالل الزخم الكامن وراء إنشاء  .لى العمل سويا

 الصندوق لتحفيز التمويل املرتقب على سنوات مديدة. 

 املشوب التطرف لتعليم ونزعةتوفير التعليم لألشخاص املتنقلين، إذ ينّبه التقرير إلى الروابط القائمة بين ا ال بّد من

 من أّن ابالعنف
ً
را

ّ
 بقدر الحرمان من التعليم بحّد ذاته.، محذ

ً
وقد بّينت دراسة  لحرمان من فوائد التعليم قد يكون مضرا

 ألّن ؛ فقط ةعلمي ستوياتاألوساط التي تتمّتع بأعلى م فياحتماالت التطرف البطالة تعّزز  طالت ثمانية بلدان عربية أّن 

 ملغرياتيجعلها أكثر  من خالل العلم االقتصاديةزها عن تحسين األوضاع عج جّراءخيبات األمل التي تصيبها 
ً
 التطرف عرضة

 رفع الظلم عنها.ل كسبيل  
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 للمحررين ملحظات

رجى زيارة فور  أجمعالعالم  املتنقلين فياألشخاص  قصصملتابعة  املتنّقلبحملة التعليم ة الخاصة اإللكتروني الصفحة يُ

 ، والتعّرف على تحدياتهم ونجاحاتهم في االلتحاق بمسيرة التعليم الشامل. نشرها

 زيارة 
ً

رجى أيضا  متعددة الوسائط. تحتوي على التقرير ومواد التي ترونيةمجموعة املواد اإلعالمية اإللكيُ

، ات السكانيةالحركعبر مختلف هجرة والنزوح ال حاالت تأثير التعليم على 2109يدرس التقرير العالمي لرصد التعليم لعام 

 او الطوعية والقسرية، و البلد وخارج حدوده، أي داخل 
ً
لتقّدم املحرز الحاصلة لدواعي العمل والتعليم. ويستعرض أيضا

 . 2030على مستوى التعليم ضمن إطار خطة التنمية املستدامة لعام 

 

ل التقرير كيف ينجح التعليم في بناء مجتمف، أّما في الشق املتعلق بتزايد التنّوع
ّ
، ويساعد الشخص في عدم عات حاضنةيحل

  وحسب االكتفاء بتقّبل اآلخر 
ً
م التعايش معه. فالتعليم املتكافئ يبني الجسور خالفا

ّ
بل بالذهاب إلى أبعد من ذلك لتعل

 تفصلتعليم غير املتكافئ الذي يُ لل
ً
 بين املهاجرين والنازحين ومجتمعاتهم املضيفة.  قيم جدرانا

 

 يقّر اتفاقان عامليان جديدان حول املهاجرين والنازحين بأهمية دور التعليم، ويحددان 
ً
 العالملتزام مع ا تتماش ىأهدافا

ف
ّ
م بعدم تخل

ّ
ل هذا التقرير مادة أساسية لهذين االتفاقين، إذ يتناول شؤون السياسات التي ف. أحد عن مسيرة التعل

ّ
يشك

  تتطّرق إلى
ً
وإدماج  دراسية الجامعة بين الثقافاتواملناهج ال باملهاجرين املوسميين وتعزيز املدراس الريفية عدة مواضيع بدءا

 بالالجئين في نظم ال
ً
واستهداف تمويل  وتقدير املؤهالت العلمية التفرقةعلى كّل أشكال  القضاءتعليم الوطنية، مرورا

 إلى  ،املدارس
ً
م صفوف متنوعة في حاالت وجهوزية املعلمين الستال  ة ألغراض التعليمساعدات اإلنسانياملتفعيل وصوال

 الظروف "الطبيعية املستجدة".واألزمات الطويلة األمد و  الطوارئ 

mailto:k.redman@unesco.org
https://en.unesco.org/gem-report/node/2526
https://en.unesco.org/gem-report/2019epk


لتعليمي في نظامها ا ، وقد تعّهدت بإلحاقهممليون الجئ في سّن التعليم املدرس ي تركياتستضيف  التعليم الشامل للجميع:

 لبلدان كبنغالديش وأفغانس2020الوطني بحلول العام 
ً
تأخذ على نفسها أّي تعهدات بهذا الشأن. تان وتايالند لم ، خالفا

ساعة  15التمويل املؤّمن ملواكبة خطوة تركيا باتجاه تطبيق التعليم الشامل فسُينفق على تشييد املدارس، وتوفير أّما 

  لتدريس
ً
سيتّم توفير النقل املدرس ي ، باإلضافة إلى توفير صفوف استدراكية وتعويضية. لهذا الغرض، اللغة التركية أسبوعيا

، واعتماد نظامو 
ً
جديد لالمتحانات، وإسداء النصح واملشورة، ووضع استراتيجية اتصال إلطالع  املواد التعليمية مجانا

م للتدريب. 15,000األهل على آليات التسجيل، إلى جانب إخضاع 
ّ
 معل

، على من الالجئين في العالم بالنسبة إلى عدد سكانهما حصة، اللذين يستضيفان أكبر لبنان واألردنمن  وقد عمل كّل 

مدرسة من أصل  160، كانت 2016املدارس الحكومية من خالل اعتماد نظام الدوامين. ففي العام إدماج الالجئين في 

 خاضتتطّبق نظام الدوامين. ولتحسين نسبة التحاق الالجئين باملدارس،  1,350مدارس لبنان الرسمية البالغ عددها 

 %.20بمعدل فالحظت ارتفاع نسبة الحضور شروطة ألغراض التعليم، املنقدية التحويالت ال ة تجربةالحكومة اللبناني

م التعليم العالي والعمل، فيما يخضع نظاملنحهما الالجئين حق االلتحاق ب لبنان واألردنبيشيد التقرير  الحق في العمل:

 ألحكام االتفاقات الثنائية يعامل من ربع املهاجرين أقّل 
ً
فتسعى الوكالة الوطنية  تركيا،أّما في . باملؤهالتالعتراف ا بشأنا

الالجئين السوريين على العقبات اإلدارية التي تحول دون حصول  منظمات دولية، إلى تذليل   ةللتوظيف، بالتعاون مع عد

 إلى 
ً
تصريح  100,000عن  إعداد برامج للتدريب املنهي. وبدوره، قام األردن بإصدار أو تجديد ما يزيدفرص عمل، إضافة

 . 2016ن منذ العام سورييعمل لالجئين 

 

 


