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مدارس الشارع والحافلة املدرسية :توفري التَّعليم غري
الرسمي يف فرنسا

ماريا هاغان

عقب الدمار الذي شهدته غابات كاليه يف عام  ،2016ع ّممت
الحكومة الفرنسية تنفيذ سياسة عدم التسامح تجاه املخيامت
التي تبعها إزالة الرشطة وفرق ‘التنظيف’ املمنهجة للتجمعات
غري الرسمية .ومس ِّوغ ذلك أن لدى فرنسا مؤسسات تكفل
استضافة املهاجرين طاملا أ ّنهم يقبلون االلتحاق مبنظومة اللجوء
لسبب أو آلخر فذلك
الرسمي .أ ّما الذين ال يلتحقون باملنظومة
ٍ
يعني بالنسبة لهم مزيداً من اإلقصاء .ومع انتهاج هذه السياسة
ال تق ّوض السلطات الفرنسية الوصول إىل سبل املعيشة األساسية
فحسب ،بل إ ّنها تقوض الوصول إىل التعليم وغريه من الخدمات
األساسية التي كان املتطوعون يقدمونها يف التجمعات غري الرسمية.
وال ُتقدِّم فرنسا لطالبي اللجوء برامج تعلم اللغة الفرنسية رسمياً
ما مل ُينَحوا صفة الالجئ ،مع َّأن البدء بتوفري الدروس يف مرحلة
مبكرة من عملية اللجوء له دور ال يقترص عىل تسهيل دمج الذين
ُق ِب َلت طلباتهم فحسب ،بل من شأنه أيضاً أن يزودهم مبهارات
ق ّيمة كام يقدم لهم السلوان يخفف عنهم قلقهم خالل أشهر

فوتورو بريغ

يف وجه تزايد محدودية وصول طالبي اللجوء واملهاجرين يف فرنسا للتمدرس،
ظهرت مبادرات للمتطوعني لتوفري التعليم غري الرسمي الذي ميثل رضورة
كبرية لهذه الفئة من األشخاص.

االنتظار .وينظر طالبو اللجوء
للتعليم عىل أ ّنه محرك دافع
نحو التغيري الذي مي ّكنهم من
تحسني نوعية حياتهم والتنافس يف سوق العمل وغري ذلك من
فرص .أي مبعنى آخر ،باعتباره رضورياً لحياة جديدة يف مجتمع
يسة من
جديد .ويدعو كثري من الناس إىل توفري مساحات ُم َّ
الضيافة يف فرنسا خالية من الرشوط أو االلتزامات لِتمنَح طالبي
اللجوء الوقت الالزم للراحة والتفكري ملياً بخططهم املستقبلية.
ويع ّد تقديم التعليم طريقة مثالية لتيسري ذلك.
ورغم الظروف الصعبة ،هناك عدد من املبادرات املجتمعية التي
تقدم التعليم غري الرسمي .ففي كل مساء يف متام الساعة السادسة
والنصف ،يجتمع كل من املهاجرون وطالبو اللجوء يف ميدان
ستالينجراد يف شاميل رشق باريس .وهناك ،يقسمون أنفسهم إىل
ثالث مجموعات تبعاً ملهارتهم يف اللغة الفرنسية ويجلسون عىل
الدرج املؤدي إىل الساحة العامة .وينضم لهم ثالثة معلمني من
مكتب التعليم والتدريب املهني للمهاجرين،
وهو من املنظامت التطوعية املحلية 1،و يعمل
كل منهم عىل تعليم أحد املستويات الثالثة.
حضون األقالم و األلواح البيضاء ويبدؤون
و ُي ِ
بــاألحــرف األبجدية واملــفــردات و الجمل
األساسية أو القواعد للمتعلمني من املستويات
األكرث تقدّماً.
ويف أثناء ذلك ،يسعى مرشوع حافلة املدرسة
يف كاليه إىل تقديم التعليم األسايس للشباب
الذين يعيشون خارج اإلطار الرسميَ .ففي كل
يوم ،تقود الحافلة الصفراء املكونة من طابقني
إىل موقع يف كاليه أو جراند سينت يبعد مسافة
قصرية عن املناطق الحرجية التي يقطنها الناس
مت ّ
وح ِّو َل الجزء
َستين قدر ما أمكنهم ذلكُ .
العلوي من الحافلة إىل قاعة دراسية مع غرفة
أصغر ميكن فيها عقد جلسات ملجموعات
2

فوتورو بريغ

حافلة معلومات الالجئني ،وهي مبادرة متنقلة جديدة يف كاليه ،تقدم خدمة االتصال بالواي فاي واملعلومات القانونية ومرافق لشحن
الهواتف املحمولةwww.refugeeinfobus.com .
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الجدُ د يف التع ّلم واملتطوعني يف التعليم كام يتصدى ملشكلة تجريم
مص ّغرة .أ ّما الجزء األسفل فهو منطقة ترفيهية مخصصة للعب ُ
ً
هجرين ُمظ ِهرا بذلك منوذج استقبال إنساين.
والعزف عىل اآلالت املوسيق ّية .ويرى كثري من األشخاص يف هذه ا ُمل َّ
املدرسة املتنقلة إحدى املساحات اآلمنة القليلة التي ميكن التع ّلم
فيها .ويف معظم األيام ،تكون الحافلة مزدحمة باملتعلمني املتلهفني ماريا هاغان mhh35@cam.ac.uk
خصوصاً يف الشتاء إذ تعد إحدى املساحات القليلة التي تقدم طالبة يف مرحلة الدكتوراه ،قسم الجغرافيا ،جامعة كامربدج.
www.geog.cam.ac.uk
املأوى .ويذهب مرشوع حافلة املدرسة إىل أبعد من مجرد تقديم
ما يلزم من التعليم غري الرسمي ،إذ ُيظ ِهر املرشوع رغبة القادمني https://baamasso.org/en/ .1
ُ
www.schoolbusproject.org .2

محو أم َّية البالغني :مك َّون أسايس يف مبادرة اإلطار الشامل لالستجابة لالجئني

ماسيمو النتشويت

تتعاظم الحاجات ملحو األمية بني الجئي أوغندا وإثيوبيا ،ومع َّأن كال البلدين من الدول التي ُتن َّفذ بها
مبادرة اإلطار الشامل لالستجابة لالجئني تجريبياً ومع َّأن ذلك يعني التزامهام بتشجيع محو األمية ،ما زال
الدعم ضعيفاً جداً ملحو أمية البالغني الوظيفيني.
يصبــح األشــخاص ا ُمله َّجــرون مــن ديارهــم أكــر عرضــة للخطــر تنفيــذ الدعــم لربامــج محــو األميــة الوظيفيــة لــدى البالغــن مــن
إذا كانــوا ال يســتطيعون القــراءة وال الكتابــة .لذلــكُ ،يعــ ّد الالجئــن مخيبــاً لآلمــال.
تعليــم البالغــن و َمحــو األم ّيــة الوظيفيــة لديهــم –أي القــدرة
عــى تطبيــق مهــارات الق ـراءة والكتابــة والعمليــات الحســاب ّية ففــي أوغنــدا ،يقــدم املجلــس الفنلنــدي لالجئــن الدعــم
الخطيــة يف متطلبــات الحيــاة اليوم ّيــة– أم ـراً حاس ـ ًا بالنســبة والتيســر لــكل مــن برامــج محــو األميــة الوظيفيــة لــدى البالغــن
لالجئــن مــن أجــل متكينهــم مــن إدراك حقوقهــم يف كل مــن ومجموعــات تع ّلــم اللغــة اإلنجليزيــة يف تجمعــات الالجئــن
التعليــم واإلمنــاء واملشــاركة الف ّعالــة .ويشــ ّدد كل مــن اإلطــار ومخيامتهــم منــذ عــام  1997ولكنهــا املنظمــة غــر الحكوميــة
الشــامل لالســتجابة لالجئــن واالتفاقــات العامليــة بشــأن الالجئــن الوحيــدة التــي تفعــل ذلــك فيــا عــدا هيئــة األمــم املتحــدة
هجريــن عــى للمــرأة التــي بــدأت مؤخـراً بتنفيــذ برامــج محــو األميــة للنســاء
والهجــرة عــى رضورة العثــور عــى طــرق تســاعد ا ُمل َّ
الوصــول إىل ُف ـ َرص العمــل وكســب الدخــل والتــي مــن أجلهــا مــن جنــوب الســودان يف أربــع مقاطعــات يف املنطقــة الشــالية.
ُيعــ ّد محــو األم ّيــة الوظيفيــة لــدى البالغــن أمــراً رضور ّيــاً .إ َّال ويف التجمعــات التــي ال تعمــل فيهــا برامــج محــو األميــة
أ َّنــه ح ّتــى مــع تشــجيع محــو األميــة الوظيفيــة لــدى البالغــن الوظيفيــة لــدى البالغــن فثمــة القليــل مــن املنظــات غــر
يف ســياقات الالجئــن والنازحــن داخليــاً وإدراجهــا يف خطــط الحكوميــة التــي تديــر عــدداً قليـ ًا مــن مجموعــات التع ّلــم (مــن
االســتجابة الوطنيــة ،فهــي مــا زالــت تفتقــر إىل التمويــل أو ال أجــل اســتكامل أنشــطتها الروتين ّيــة) .ومل تخصــص املفوضيــة
الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــن يف أوغنــدا أي أمــوال
تحصــل إال عــى قــدر يســر منــه.
مــن أجــل محــو األميــة الوظيفيــة لــدى البالغــن يف املوازنــة التــي
وتســتضيف أوغنــدا وإثيوبيــا أكــر عــدد مــن الســكان الالجئــن وضعتهــا للتعليــم ،ومل تخصــص الحكومــة األوغنديــة أي متويــات
يف أفريقيــا .ويــأيت أغلــب هــؤالء الالجئــن مــن جنــوب الســودان ملحــو األميــة لــدى البالغــن يف األعــوام الخمســة املاضيــة.
التــي ال يتجــاوز فيهــا املعــدل العــام ملحــو األميــة  27باملائــة.
و ُي َعــدُّ ِكال البلديــن رائديــن يف التزامهــا باإلطــار الشــامل ويف أثيوبيــا ،أجــرى املجلــس الفنلنــدي لالجئــن مؤخ ـراً تقيي ـ ًا
لالســتجابة لالجئــن كــا يتبنــى كل مــن البلديــن سياســات للحاجــات يف منطقــة جامبيــا التــي تســتضيف الالجئــن مــن
ســارية خاصــة بالالجئــن تــروج للتعليــم مــن أجــل البالغــن ،جنــوب الســودان .وتشــر النتائــج التــي توصلنــا إليهــا إىل أ ّنــه
ففــي حالــة أوغنــدا ّمثــة اســراتيجية الحاميــة والحلــول حتــى ســبتمرب/أيلول عــام  2018مل ُي َن ّف ُ
ــذ ســوى مرشوعــن
املســتدامة لألعــوام  2020–2016ويف أثيوبيــا ّمثــة اســراتيجية صغرييــن ملحــو األميــة الوظيفيــة لــدى البالغــن ،وال يصــل
تعليــم الالجئــن لألعــوام  .2018–2015ومــع ذلــك ،كان واقــع املرشوعــان حالي ـاً إال لعــدة مئــات مــن املتعلمــن عــى الرغــم
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