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التَّعلم املتَّصل :تقييم لالجئني

موييز دوشيامي ويوجيني مانريافاشا وكالينغا مبونينشويت

يُقدِّم التَّع ُّلم املتَّصل الفرصة لتوسيع إمكانية الوصول إىل التَّعليم العايل لالجئني مبا يعود بالفائدة عىل ُك ٍّل
من األفراد واملجتمعات.
منذ عام  ،2013دأبت منظمة كبلر غري الحكومية وجامعة ساذرن لالجئني .وبنا ًء عىل الربنامج املشرتك بني منظمة كبلر وجامعة
نيو هامبشاير عىل توفري برنامج بكالوريوس تعتمده الواليات ساذرن نيو هامبرش يف رواندا نقدم التوصيات التالية:
املتحدة األمريكية لكل من الالجئني والرعايا الروانديني .واف ُت ِت َح
املوقع األول يف كيغايل يف عام  ،2013تبعه موقع ثان يف عام جعل التعليم العايل أكرث شمولية :ينبغي للربامج أن تظهر التزاماً
2015يف مخيم كيزيبا لالجئني يف غريب رواندا .ويتدرج الطالب قوياً لضامن وصول النِّساء واملستضعفني من مجتمعي املضيفني
برنامج
يف منوذج ‘مختلط’ يجمع ما بني التَّع ُّلم عرب اإلنرتنت من منهاج والالجئني .فعىل سبيل املثال ،يف مخيم كيزيبا ،يقدم
ٌ
جامعة ساذرن نيو هامبرش والتعليم املبارشة وجهاً لوجه بالدعم للقيادة النِّسائية دروساً متهيدية تدعم املتقدمات اإلناث يف تحسني
األكادميي الذي تقدمه كبلر.
مهاراتهنّ وتشجعهنّ لالتحاق بربنامج البكالوريوسّ .إن مثل هذه
التدخالت إىل جانب النهج القائم عىل العدالة لقبول طلبات
هجرين مثلنا ممن تخ ّرجوا من جامعة ساذرن االلتحاق حققت التوازن التام بنسبة  50:50بني الجنسني من
وبالنسبة للطالب ا ُمل َّ
نيو هامبرش بالتعاون مع منظمة كبلر يف كيزيبا ،فإن االلتحاق الطلبة يف كال الحر َمني الجامع َيني .ويجدر القول ّأن برامج التعلمّ
بالجامعة ليس مجرد سبيل يؤدي بنا إىل األمل والكرامة وحسب ،املتصل تتمتّع بفرصة أكرب لتكون أكرث شمولية من معظم برامج
بل ميكنه أيضاً أن يرتك أثراً إيجابياً عىل مجتمعاتنا .فعندما يحصل املنح التقليدية :فمث ًال ،يف عام  2017بلغت نسبة املستفيدات
أحدنا عىل وظيفة ما ،فإنه يدعم بذلك عائالته واآلخرين ليعتمدوا اإلناث من منحة مبادرة آلربت آينشتاين األكادميية األملانية لالجئني
عىل أنفسهم .ومع التقدم الحايل يف مجال التكنولوجيا فثمة واملفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني يف رواندا 31
1
فرصة عظيمة للهيئات اإلنسانية للعمل عىل توسيع فرص الوصول باملائة فلم تزد عىل تلك النسبة.

أليكس بويس

طالب وطالبات ملتحقون يف برنامج كيبلر كيزيبا ،رواندا.

67

68

68

التَّعليم :الحاجات والحقوق والوصول إليه يف أوضاع التَّهجري
www.fmreview.org/ar/education-displacement

نرشة الهجرة القرسية 60
مارس/آذار 2019

منح درجات جامعية معتمدة :يحصل الطلبة الذين يستكملون
برنامج كبلر وجامعة ساذرن نيو هامبرش عىل درجة البكالوريوس
التي تعتمدها الواليات املتحدة األمريكية .ويضمن اعتامد الواليات
املتحدة األمريكية االعرتاف بالشهادة الجامعية يف كثري من البلدان
كام مي ّكن الطلبة من مواصلة تعليمهم .فإذا مل متنح الربامج درجة
معتمدة سيكون من الصعب عىل الطلبة أن يتنافسوا يف أسواق موييز دوشيامي dumoise07@gmail.com
العمل املحلية والعاملية.
يوجيني موكاندايزينجا eugeniesnhu1995@gmail.com
مراعاة نتائج التوظيف :يركز الربنامج عىل مهارات االستعداد
للعمل وبشكل خاص عىل تطوير مهارات استخدام الربامج املتداولة كالينغا مبونينشويت mbonyinshutijeremie@gmail.com
واألدوات املهنية املتاحة عىل اإلنرتنت .ففي برنامج كيزيبا ،يتعني
عىل الطلبة استكامل برامج التدريب إما مع الرشكات يف رواندا متخرجون يف جامعة ساذرن نيو هامبرش ،من خالل برنامج كبلر
أو لصالح رشكات عاملية من خالل العمل عن بعد وذلك من أجل يف كيزيبا www.kepler.org/kepler-kiziba
كسب الخربة واملهارات املهنية .كام يكسبون بذلك كفاءات مهنية https://gem.snhu.edu/
محددة تتعلق بالتواصل والقيادة والعمل الجامعي .إذ يعمل
 .1ميثل برنامج دايف الخاص باملفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني واحداً من
فريق إدارة الوظائف يف كبلر عىل بناء العالقات مع أصحاب العمل برنامجي منحات دراسية يف رواندا مخصصان لالجئني.
املحليني كام يساعد الطلبة عىل إيجاد الوظائف الشاغرة والتقدّم UNHCR (2018) The Other One Per Cent – Refugee Students in Higher
لها .ونتيجة لذلك ،يحصل  90باملائة من الطلبة عىل وظائف Education: DAFI Annual Report 2017
(اآلخر لكل سنت -الطالب الالجئون يف التعليم العايل :التقرير السنوي ملبادرة ألربت
بدوام كامل خالل ستة أشهر من تخرجهم .وبالطبعُ ،يع ّد توظيف أينشتاين األكادميية األملانية لالجئني )2017
الالجئني يف رواندا أكرث سهولة منه يف الدول األخرى ،إذ يتمتع bit.ly/DAFI-AnnualReport-2017
الالجئون فيها بحرية الحركة وحق العمل يف القطاع الرسمي .ومع

ذلك ،ينبغي للربامج يف البلدان املستضيفة التي ال يتمتّع الالجئون
فيها مبثل هذه الحقوق أن مت ّكن الطلبة من تطوير مهارات العمل
املستقل سواء عرب اإلنرتنت أو العمل عن بعد أو أن ميكنهم ذلك
من إيجاد فرص عمل يف بلدانهم األصلية.

أهمية الوصول إىل التَّع ُّليم واعتامده :تعلم الدروس من حدود تايلندة مع
ميامنار
ماري بوريك وميغان إيرفينغ

هجرة عىل حدود تايلندة وميامنار مشكلة ،فقد تلقى أعداد كبري من
ليس تقديم التعليم للمجمتعات ا ُمل َّ
األطفال دعم التعليم األسايس ،إ َّال َّأن توفري التعليم املعتمد ما زال تحدياً قامئاً.
يسـوو يف غـر ِّيب تايالنـد هـي َم ْو ِط ُـن
جامعـة نظـ ٍر إىل مركزهـم القانـوين أو نقـص وثائقهـم الرسـمية أو عدمها.
ٍ
املنطقـة املحيطـة ِ ِب ُ
صعـب والواقع أنَّ
َّ
كبير ٍة مـن الالجئين وغريهـم مـن املهاجريـن الفا ِّريـن مـن النِّـزاع ومـع ذلـكَّ ،
تبين أن تحقيق هذه السياسـة أم ٌر
ٌ
والقمـع السـيايس والصعوبـة االقتصاديـة يف ميامنـار (وال يقيمـون أكثر األطفـال املهاجريـن غير مواظبين على املـدارس التايالندية.
يف مخ َّيمات الالجئين) .وكان يف تسـعين َّيات القـرن العرشيـن
مـدارس غير رسـمية مبادرات توفري التعليم ا ُملع َت َمد
املهجريـن ينشـئون
ْأن رشع املع ِّلمـون مـن َّ
َ
ً
ٌ
سـموها مراكـز تعليـم املهاجريـن .وبقيت هـذه املراكز عـددا من نشـأ على مم ِّر السـنني تعاون مفيدٌ بين جامعة تعليـم املهاجرين
َّ
ثم جـاء عام وبين ممثلي الحكومـة التايالنديـة؛ وعندهـم وعنـد الجهـات
السـنني مهـددة باإلغلاق مـن الحكومـة التايالنديـةَّ .
نـام َّأن توفير التعليـم املعرتف به رسـمياً
 2006وجـاءت معـه سياسـ ُة توفير التعليـم للجميـع التـي سـنَّتها الفاعلـة املختلفـة إدراك ٍ
فغير ْت مـن العالقـة الديناميك َّيـة بينهـا وبين املع ِّلمني .لألطفـال رضورة ،ومـن ذلك كشـوف عالمات قابلـة للنَّقل إىل نظم
الحكومـة َّ
وقـد كان املـراد مـن سياسـة توفير التعليـم للجميـع فتـح أبـواب تعليميـة أخـرى ُتع ِّبدُ الطرق إىل التعليم العـايلَّ .
وألن مراك َز تعليم
املؤسسـات التعليميـة التايالنديـة أمـام األطفـال جميعـاً مـن غير املهاجريـن غير معترف بهـا قانونـاً على أ َّنهـا مؤسسـات تعليمية

