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يسير الوصول إليها طالب يف دورات مبادرة التَّع ُّلم املفتوح ( )OLIveومدرب تقنية
طـور طلـب اللجوء .ونحن نو ُّد وسـيلة سـالكة ٌ
3
تو ِّفـر معلومـات يف عـدد من اللغـات عن النظـام التعليمي وطرق املعلومات واملدير
التسـجيل فيـه وحقـوق الطلاب ومـا يتو َّفـر لهـم من دعـم .ونو ُّد
كذلـك أن نـرى إقامـة مراكز املشـورة التعليمية حيـث نجد الدعم إزرائيل إيزينوو I.Esenowo@uel.ac.uk
مدرب يف تقنية املعلومات
ونحصـل على كل املعلومـات املتقـدم ذكرهـا.
خاصـ ًة املعوقـات املاليـة،
هنـاك بعـض ا ُملع ِّوقـات التـي نواجههـا َّ
ومـع أ َّنهـا تخـص اململكـة املتحـدة ،فمعظمهـا ميكـن أن ينطبـق مديرة دورة مبادرة التعليم املفتوح ( )OLIveومحارض ،كلية
يف كل سـياقات البلـدان املسـتضيفة لالجئين .ومـن الضروري أن كاس للتَّعليم واملجتمعات املحلية.
املهجريـن
وسـع نطـاق وجهـة النظـر إىل العقبـات التـي تعترض َّ
ُي َّ
قسراً ومنهـم أصحـاب املصلحـة املعن ُّيـون جميعـاً وكذلـك نطـاق دورة مبادرة التعليم املفتوح ( ،)OLIveجامعة رشقي لندن
تقييمهـا .فذلـك يسـاعد اململكـة املتحـدة وغريهـا مـن البلـدان www.uel.ac.uk/research/olive
حسـن
املسـتضيفة على وضـع إستراتيجيات وسياسـات أفضـل ُت ِّ
 .1انظر مقالة بارون يف هذا العدد.
مـن واقـع تيسير وصـول َّ
املهجريـن إىل التعليم يف جميـع مراحله .2 .انظر مرشوع Article 26 http://article26.hkf.org.ukو شبكة Student Action
أسـاس مـن أساسـات رصح الحيـاة( for Refugees .الطالب يتحركون من أجل الالجئني) www.star-network.org.uk
فإننـا نؤمـن بـأن التعليـم
ٌ
وهـو ينفعنـا وحدَانـاً ولكـنْ لـه أثر حسـنٌ فيمـن حولنـا .و ُتحصل  .3سوزان رازاوي ،وإليزابيث ،وسينايت ،وجامالتو ،ونزار أحمد ،وفريناندو تشاثفرياغ،
ُ
َّ
ِ
َ
ٌ
وماجد الدين ،وراجموندا كوريت ،ومحمد عيل جلوح ،وإليزابيث ك .جونسون ،وفاطمة
بالتعليـم العـايل الدراية و ُت َ
كتسـب املهارات واملؤهِّ لات التي تأتينا إليجاه ،وب يو ،وغريماي ،وتاالتو ستيال برينارد ،وهاتيتيش مادانا ،وكليوف بينغول ،وسعود
أمان ،وعدنان بايسا ،ومحمود رسسك ،ويونس سورييني ،ومحمد بابار ويوسف فرح إميان.
بالوظائـف والحيـاة التـي هـي أحسـن.
آورا لونازما A.Lounasmaa@uel.ac.uk

الوصول إىل التَّعليم والتقدم فيه يف اململكة املتحدة
كاثرين غالدويل

ُتظ ِهر األبحاث َّأن هناك عوائق كبرية تواجه األطفال الالجئني وطالبي اللجوء منهم ممن يصلون اململكة
املتحدة وتتمثل تلك العوائق يف قبولهم يف املدرسة وتقدمهم يف الدراسة .ومبقدور الحكومة املركزية
والسلطات املحلية واملدارس والكليات واملهنيني الرتبويني أن يتخذوا خطوات للمساعدة يف ضامن حصول
هؤالء األطفال عىل التعليم املناسب يف الوقت املناسب.
عــى الرغــم مــن اإلرشــادات القانونيــة التــي تنــص عــى وجــوب يزيــد عــن ثالثــة أشــهر للحصــول عــى املقاعــد الدراســية يف
إلحــاق األطفــال املشــمولني بالرعايــة يف انجلــرا يف التعليــم املدرســة أو الجامعــة.
خــال  20يومـاً دراســياً مــن شــملهم يف الرعايــة 1،تشــر األبحــاث
الصــادرة عــن شــبكة دعــم الالجئــن ومنظمــة األمــم املتحــدة عوائق تحول دون الوصول
لألمومــة والطفولــة (اليونيســف) يف اململكــة املتحــدة 2إىل َّأن عــى املســتوى الن ُُظمــيّ ،
يتأخــر الوصــول إىل التعليــم لعــدّة
أ َّي ـاً مــن مناطــق إنجل ـرا التســعة باإلضافــة إىل إســكتلندا وويلــز أســباب منهــا :طــول قوائــم االنتظــار ،خاصــة يف إســكتلندا ملــن
وإيرلنــدا الشــالية مل تحقــق هــذا الهــدف لــكل األطفــال غــر هــم يف ســن السادســة عــر أو أكــر ويحتاجــون إىل مســارات
املصحوبــن ببالغــن مــن طالبــي اللجــوء واملشــمولني يف رعايــة تع ّلــم اللغــة اإلنجليزيــة كلغــة أجنبيــة ،باإلضافــة إىل تعقيــد
الســلطة املحلية3.وباإلضافــة إىل ذلــك ،غالب ـاً مــا يعــاين األطفــال طلبــات االلتحــاق عــر اإلنرتنــت التــي ال يســتطيع أفـراد العائلــة
مــن طالبــي اللجــوء م ّمــن وصلــوا ضمــن عائالتهــم مــن إيجــاد مــن ذوي املهــارات املتدنيــة يف القــراءة والكتابــة وتكنولوجيــا
املقاعــد الدراســية برسعــة .وتحصــل معظــم التأخـرات امللموســة املعلومــات تصفحهــا ،عــدا عــن التحديــات التــي يواجههــا
يف كل مــن التعليــم الثانــوي والتعليــم اإلضــايف ،ففــي إحــدى الواصلــون يف منتصــف العــام الــدرايس لضــان مقاعــد الدراســة
املــرات ّ
اضطــر ربــع األطفــال يف منطقــة واحــدة لالنتظــار ملــا برسعــة.

43

44

44

التَّعليم :الحاجات والحقوق والوصول إليه يف أوضاع التَّهجري

نرشة الهجرة القرسية 60
مارس/آذار 2019

www.fmreview.org/ar/education-displacement

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني /هاوارد دايفز

على مسـتوى املدرسـة ،يتأخـر االلتحـاق بالتعليـم بسـبب يف مناطـق اململكـة املتحـدة مـع عـدد أقـل مـن القارصيـن غري
ثالثـة عوامـل رئيسـ ّية .أوالًّ ،مثـة عـزوف مـن جانـب املـدارس املصحوبين ببالغين .وبالرغـم مـن عـدم توافـر بيانـات قويـة
العليـا خوفـاً مـن أن بشـأن أثـر الخطـة عىل الوصول إىل فـرص التعليـم ،أبلغ األطفال
عـن إلحـاق الطلاب يف املراحـل الثانويـة ُ
يؤثـروا سـلباً يف األداء العـام للمدرسـة يف االمتحانـات الوطنيـة 4والباحثون االجتامعيون عن التأخريات إما بسـبب عدم انتسـاب
إذ ّإن أغلبيـة املـدارس
األطفـال إىل املدرسـة يف
واملتخصصين يف مجـال
أثنـاء انتظارهـم للتوزيـع
أو ّ
ممـن استشيروا
ألن عمليـة توزيـع
التعليـم ّ
يف البحـث مل يكونـوا على
األطفـال تجـري بـدون
درايـة ّ
بـأن املـدارس قـد
تنسـيب إىل التعليـم يف
ُ
ً
َ
َ
ُتقـدّم طلبـا السـتثناء نتائـج
املناطـق املسـتق ِبلة املؤ ّمنة.
ً
الطلاب الناطقين باللغـة
ثالثـا ،مـن بين كل األطفـال
اإلنجليزيـة كلغـة ثانيـة
الذيـن خضعـوا للمقابلات،
ممـن وصلـوا خلال فترة
أبلـغ أولئـك الذيـن
االمتحانـات الدراسـية مـن
خضعـوا لتقييمات العمـر
النتائـج العامـة للمدرسـة.
املسـتمرة عـن إبقائهـم
ثانيـاًّ ،مثـة نقـص يف األماكن
خـارج املدرسـة حتـى
ُ
املتاحـة برسعـة لألطفـال
تث َبـت صفتهـم كقارصيـن.
مـن ذوي الحاجـات
بيـد ّأن املامرسـات حـول
التعليم ّيـة الخاصـة مما
تقييمات العمـر تختلـف،
يؤثـر خصوصاً على األطفال
فبعـض السـلطات املحليـة
مـن ذوي الحاجـات
تعامـل األطفـال على أنهـم
الشـديدة الذيـن ُأعيـ َد
الفئـة العمرية التـي ميكنها
توطينهـم مـن خلال خطـة
الحضـور حتـى يثبت عكس
ذلك ،بينما يعامل اآلخرون
إعـادة توطين األشـخاص الجئة معاد توطينها تتلقى دع ًام إضافياً يف مجال تقنية املعلومات يف مدرسة ثانوية تدرس بها كطالبة.
السـوريني املسـتضعفني.
أولئـك الذيـن قـد يكونـون
أ ّمـا العامـل الثالـث ا ُملسـ ّبب بالتأخير فيختـص بإنجلترا ،حيـث بالغين بهـذه الطريقـة حتـى يثبت أنهـم أطفـال ،إذ اضطر نحو
يجـب على السـلطات املحليـة أن تقـ ّدم طلبـاً إىل وزيـر التعليم مـا يقـل عـن الربـع بقليل مـن األطفال غير املصحوبين ببالغني
ممـن خضعـوا للمقابلات إىل االنتظـار
لتوجيـه إحـدى األكادمييات بقبـول األطفال املشـمولني بالرعاية .مـن طالبـي اللجـوء ّ
خبر
ونظـراً أل ّنـه اعتباراً مـن يناير/كانون الثاين لعـام  2018كانت  72مـن أجـل املقاعـد الدراسـية يف املدرسـة أو الجامعـة كما ُأ ِ َ
باملائـة مـن املـدارس الثانويـة و 27باملائة من املدارس األساسـية بعضهـم أ ّنهـم غير مؤهلين نتيجـة لعمليـة تقييـم العمـر .ويف
ـل ذلـك يف نهايـة املطـاف و ُق ِب َ
بط َ
ـل الشـباب
يف إنجلترا أكادمييـات 5،مي ّثـل هـذا الشرط تحديـاً كبيراً للكثير جميـع األحـوالُ ،أ ِ
مـن السـلطات املحل ّيـة التي تحـاول إلحاق مثل أولئـك األطفال .يف املـدارس أو الجامعـات ولكـن بعدمـا فاتتهـم عـدة أشـهر
مـن التعليـم .وتعـ ّد قضيـة تقييمات العمـر معقدة ،فقد أشـار
على مسـتوى السـياق ،يحـدد البحـث ثالثـة عوائـق رئيسـية املعلمـون والباحثـون االجتامعيـون واملزاولـون إىل التحديـات
تحـول دون الوصـول إىل التعليـم .أوالً ،تفيـد أعـداد كبيرة مـن التـي يواجهونهـا للموازنـة بين حقـوق األطفـال والحاجـة إىل
6
ُ
حيـث الحاميـة الكافيـة يف املـدارس.
األطفـال والعائلات بأ َّنهـم مـا زالـوا يف مسـاكن مؤقتـة
ينزلـون حـال وصولهـم يف اململكة املتحدة ملدة سـتة أشـهر (من
املفترض أن تكـون ملـدة أقصاهـا ثالثـة أسـابيع) .وخلال هـذا العوائق التي تحول دون االزدهار بالتعليم
الوقـت ،ال يلتحـق األطفـال بالعـادة باملدرسـة لتجنـب االنقطاع على املسـتوى الن ُُظمـي ،تتأثـر قـدرة األطفـال مـن الالجئين
عـن التعليـم حـال انتقالهـم وبالتـايل يفقدون جـزءاً أساسـ ّياً من وطالبـي اللجـوء على االزدهـار يف التعليـم تأ ّثـراً سـلبياً ويعـود
تعليمهـم .وثانيـاً ،اسـتُح ِد َثت مؤخـراً الخطة الوطنيـة للنقل من ذلـك أساسـاَ إىل إلحاقهـم يف سـياق أكادميـي ال ُي َي ّسر التقـدم
أجـل األطفـال غير املصحوبين ببالغين وتنـص على توزيعهـم املالئـم يف التعليـم .فبالنسـبة للكثير مـن األطفـال ،يعنـي ذلـك
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الوصـول إىل اململكـة املتحـدة يف املرحلـة الثانويـة العليـا ثالثـة أيـام مـن التع ّلـم املبـارش كل أسـبوع يف مختلـف املـواد
واالنتسـاب إىل برامـج االمتحـان الوطنـي يف مدرسـة عامـة الدراسـية باإلضافـة إىل تعليـم اللغـة اإلنجليزيـة.
حيـث ال ميكنهـم تحقيـق نتائـج ذات معنـى بسـبب تـدين
مهاراتهـم اللغويـة وانقطاعاتهـم عـن التَّعليـم .وبالنسـبة على املسـتوى النُظمـي ،ميكـن السـتخدام املدفوعـات املاليـة
آلخريـن ،يعنـي ذلـك الوصـول يف نفـس العمـر ( )16–14مـع اإلضافيـة التـي تتل ّقاهـا املـدارس لدعـم األطفـال املشـمولني
االضطـرار لاللتحـاق مبسـارات تع ّلـم اللغـة اإلنجليزيـة كلغـة بالرعايـة بصورة إبداعية أن يسـاعد يف توفير حلول مؤقتة .ففي
أجنبيـة وبالتـايل الحصول على فرصة ضئيلة لتحقيـق قدراتهم كرويـدن عىل سـبيل املثـال ،اسـتُخ ِد َم صنـدوق أقسـاط التالميذ
األكادمييـة الكاملـة .غير إ ّنـه يوجـد كثير مـن األمثلـة البـارزة (بـدل لـكل فـرد) تاريخيـاً للدفـع مقابـل الـدروس الخصوص ّيـة
جمـع لبنـاء برنامـج توفري أكثر متان ًة
على املامرسـات الجيـدة مبـا يف ذلـك :توفير فرص الدراسـة يف لتع ّلـم اللغـة ولكنـه اآلن ُي ّ
ّ
املدرسـة مقابـل عـدد محـدود مـن املؤهلات الوطنيـة أكثر وقائـم على املجموعات .كما وجد بحثنـا أن معدالت املشـاركة
مـن املعتـاد اتخاذهـا ،مـع توفير الدعـم املتكامـل يف اللغـة والتفـاين للسـلطات املحليـة الفرديـة أو كـوادر املدرسـة أو
اإلنجليزيـة أو توفير برنامج اللغة اإلنجليزيـة كلغة أجنبية بها الجامعـة ُتحـ ِد ُث فرقـاً كبيراً بالنسـبة لألطفـال األفـراد.
بـدوام كامـل على مسـتوى الجامعـة باإلضافـة إىل الرياضيات
املتكاملـة وتكنولوجيـا املعلومـات وغريها من املواد الدراسـية على مسـتوى املدرسـةّ ،
فـإن تحسين أخالقيـات الرتحيـب
مما يقـدّ م مسـار تقـدّ م واضـح .ومـع ذلـك ،غالبـاً مـا توجـد بالالجئين وطالبـي اللجـوء مـن األطفـال على مسـتوى املدرسـة
هـذه األمثلـة يف املـدن الكبيرة التـي لديهـا أعـداد كبيرة مـن ُي َ
ً
عاملا يزيـد من قبـول طلبـات االلتحاق ،كام
نظـر لـه باعتبـاره
ُيعـ ّد التنسـيق املتين مـع كل مـن منـارصي القطـاع التطوعـي
الجـدُ د مـن األطفـال الالجئين وطالبـي اللجـوء.
الواصلين ُ
ً
وموظفـي الدعـم عاملا مهام للمسـاعدة عىل مواجهـة العوائق
ً
على مسـتوى املدرسـةّ ،
فمثلا ،أوضـح كثير من
فـإن قـدرة هـؤالء األطفـال على التـي تحـول دون الوصـول إىل التعليـم.
ّ
ً
ّ
مواصلـة التعليـم واالزدهـار به تأثرت سـلبا بعـدم كفاية دعم الشـباب أن محاوالتهـم لاللتحاق يف املدرسـة الثانوية أو التعليم
اللغـة اإلنجليزيـة كلغـة إضافيـة يف بعـض املـدارس باإلضافـة اإلضـايف بـاءت بالفشـل ،لكـنَّ االجتامعـات التـي َص ُح َبـت ذلـك
إىل التحديـات يف تشـخيص وتلبيـة حاجـات األطفـال مـن مـع كـوادر املدرسـة أو الجامعـة أو أحـد املنارصيـن أو مقدمـي
الخاصـة حين دمجهـم يف برامـج الدعـم أسـهمت يف ضامنهـم الحصـول على مقاعـد دراسـية يف
ذوي االحتياجـات التعليميـة
ّ
التنمـر والقضايـا النهاية.
اللغـة اإلنجليزيـة كلغـة إضافيـة ،عـدا عـن ُّ
االجتامعيـة وغيـاب الوعـي بين بعـض املعلمين وغريهـم من
الكـوادر بشـأن القضايا األوسـع التي تؤثر يف األطفـال الالجئني االزدهار يف التعليم
وتتضمـن العوامـل السـياق ّية األكبر نطاقـاً أظهـر البحـث إمكانيـة تيسير قـدرة األطفـال الالجئين وطالبي
وطالبـي اللجـوء.
ّ
اضطرابـات الصحـة العقليـة وخاصـة تلـك املرتبطـة بتجـارب اللجـوء على االزدهـار يف التعليـم عـن طريـق سـتة عوامـل
سـابقة املتعلقـة بعملية طلـب اللجوء إذ ميكـن أن يؤدي ذلك رئيسـية:
إىل زيـادة معـدالت الغيـاب واإلقصـاء والفقـر املرتبـط خاصـة
وجـود شـخص بالـغ ملتـزم يقـ ّدم الرعايـة والدعـم لألطفال
بعـدم القـدرة على توفير املصـادر التعليميـة واملشـاركة يف
على مـدى الفترة الزمنيـة الطويلـة (ويظهـر ّأن ذلـك أمـر
الرحلات املدرسـية والتنقـل مـن وإىل املدرسـة باإلضافـة إىل
مهـم وخاصـة لألطفـال غير املصحوبين ببالغين)
العيـش يف مسـاكن غير مسـتق ّرة.
إتاحـة الفرصـة للمشـاركة يف برامـج التعليـم التـي تك ّيـف
التوفري املؤ ّقت وتحسني الوصول
كل مـن املحتـوى واملقـررات الدراسـية مبـا يالئـم حاجاتهـم
ً
ً
طـ ّورت كثير مـن السـلطات املحليـة برنامجـا إبداعيـا لتوفير
ويعين على تلبيتهـا
التعليـم بصـورة مؤقتـة لـكل مـن األطفـال غير املصحوبين
توافـر برامـج أساسـية للرعايـة الرعويـة ودعـم الصحـة
ممـن ينتظرون
ببالغين مـن طالبـي اللجـوء وا ُملعـاد توطينهم ّ
العقليـة داخـل بيئـة املدرسـة (إذ يعـ ّد ذلـك ً
مهما للغايـة
أس َسـت املدرسـة
مقاعـد الدراسـة .فعلى سـبيل املثـالّ ،
نظـراً لطـول قوائـم االنتظار وعـدم إمكانية وصـول كثري من
االفرتاضيـة 7التابعـة لسـلطة كرويـدن املحل ّيـة برنامجـاً لتوفير
األشـخاص إىل خدمـات االستشـارة ودعـم الصحـة العقليـة
التعليـم املؤقـت لألطفـال غير املصحوبين ببالغني مـن طالبي
خـارج إطـار املدرسـة)
اللجـوء .ويقـدّ م الربنامـج القائـم يف مدرسـة محليـة ثانويـة
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الشراكات بين املـدارس أو الجامعـات ومنظمات القطـاع وباإلضافة إىل ذلك ،يجب عىل السلطات املحلية أن:
التطوعـي املتخصصـة التـي ميكنهـا تيسير توفير املشـورة
تطـ ّور اإلرشــادات األوليــة بشــأن املقــررات الدراســية املالمئــة
امليدانيـة واإلرشـاد والدعـم
واملامرســات الجيــدة مــن أجــل برامــج توفــر التعليــم املؤقت
املقاربـات املبتكـرة لدعـم األقران داخـل املدرسـة أو الجامعة
لألطفــال غــر املصحوبــن ببالغــن مــن طالبــي اللجــوء.
مبـا يف ذلـك خطـط األصدقـاء ورفـع الوعـي بشـأن الهجـرة
تقديــم التدريــب املتخصــص بشــأن الحاجــات التعليميــة
القرسيـة على مسـتوى املدرسـة
لألطفــال غــر املصحوبــن ببالغــن مــن طالبــي اللجــوء
توفير التدريـب على تلبيـة الحاجـات التعليميـة لألطفـال
للعاملــن الرئيســيني مبــن فيهــم (الباحثــن االجتامعيــن
الالجئين وطالبـي اللجـوء لـكل املعلمين وكـوادر املـدارس أو
واملستشــارين الشــخصيني بشــأن تــرك مؤسســات الرعايــة)
الجامعـات كجـزء مـن اإلمنـاء املهنـي املسـتمر.
عندمــا يتوقــف عمــل فــرق األطفــال غــر املصحوبــن ببالغــن
مــن طالبــي اللجــوء.
ويقـدّم بحثنـا التوصيـات التاليـة لصانعـي السياسـات لـدى
الحكومـة املركزيـة يف اململكـة املتحـدة:
ويجب عىل املدارس والجامعات أن:
اإلقـرار بأ ّنـه ينبغـي لكل األطفال مبـن فيهم طالبـي اللجوء يف
تضمــن تدريــب جميــع املعلمــن يف جميــع املســتويات
املسـاكن املؤقتة تل ّقـي التعليم
عــى دعــم وتلبيــة الحاجــات التعليميــة لألطفــال الالجئــن
تشـجيع مكتـب معايري التعليـم وخدمات األطفـال ومهاراتهم
وطالبــي اللجــوء كجــزة مــن تطورهــم املهنــي املســتمر.
وعلى وجـه الخصوص مفتّش املـدراس التي تديرهـا الحكومة
النظــر يف تنفيــذ التدخــات مثــل خطــط دعــم األقــران
على النظـر واإلشـارة يف زيـارات التفتيـش التـي يجرونهـا
والــراكات بــن الخــراء والجمعيــات الخرييــة الخارجيــة
إىل العمـل الـذي قدمتـه املـدارس مـن أجـل تلبيـة حاجـات
املعنيــة بالالجئــن الشــباب.
األطفـال الالجئين وطالبـي اللجـوء.
مراجعـة وتبسـيط العملية التـي ميكن لوزير الرتبيـة والتعليم كاثرين غالدويل
مـن خاللها توجيـه األكادمييات بقبـول التالميذ
cgladwell@refugeesupportnetwork.org
تقديـم معلومـات أفضـل وأوضـح للمـدارس بشـأن الواصلين مديرة شبكة دعم الالجئني
الجـدُ د مـن الناطقين باللغـة اإلنجليزيـة كلغـة إضافيـة يف www.refugeesupportnetwork.org
ُ
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