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املساواة يف الجندر يف التَّعليم يف حاالت الطوارئ

إفرسن وإلسا ُأسرتغارد
إيفا ِ

ُت ِّ ُ
بي الدالئل َّأن املقاربة املراعية للفروق يف الجندر تخ ِّفف األخطار املحتملة التي تحيط بالفتيات والفتيان
يف األزمات والتَّهجري.

حصل
نجـزَت كثــر مــن األعــال الجليلــة يف جميــع العــامل لــي ُت ِّ
ُأ ِ
َّ
َّ
َّ
الفتيــات والفتيــان حقهــم يف التعليــم .إال أن األزمــة حــن تحدث
أوعندمــا َت ُحـ ُّ
ـل كارثــة أو يضطـ ُّر النــاس إىل الفـرار مــن بيوتهــم
تتعــرض تلــك األعــال الجليلــة للخطــر .ويصعــب الحصــول عىل
املهجريــن،
البيانــات اإلحصائيــة لِ َمــن يصــل إىل التعليــم مــن َّ
واملعلومــات اإلحصائيــة املصنَّفــة عــى حســب الجنــدر نـ ٌ
ـادرة
عزيــزة املنــال .ففــي جنــوب الســودان ،مثــ ًا ،التــي َّ
تــررت
ســنوات كثــرات مــن الحــرب والنِّــزاع العنيــف والتَّهجــر،
ُق ـ ِّد َر فيهــا َّأن نســبة  75باملئــة مــن الفتيــات غــر متســجالت
ـر حــاالت الطــوارئ ديناميــات
يف التعليــم األســايس 1.وقــد ُتغـ ِّ
الجنــدر الحاليــة حيــث تكــون ،وتؤثــر يف الفتيــان والفتيــات
تأثـراً مختلفـاً ،ولكــنَّ ال ِّنـزاع يعــزز غالبـاً املع ِّوقــات عــن التعليم
التــي يغلــب عليهــا تعزيــز الفــوارق يف الجنــدر .وقــد ع َّي َنـ ْ
ـت
شــيئاً مــن هــذه املع ِّوقــات دالئـ ٌـل يف برنامــج التعليــم يف حــاالت
الطــوارئ الــذي وضعتــه منظمــة أوكســفام (،)Oxfam IBIS
وهــو برنامــج قائــم عــى إطــار عمــلٍ ُتح َّل ُ
ــل فيــه مع ِّوقــات
املســاواة يف الجنــدر وتعالــج 2،ومــن هــذه املع ِّوقــات مــا يــي:

التنميــط الجنــدري وبخــس تعليــم الفتيــات ح َّقــه :جــرت
العــادة عــى ْأن يكــون الرجــال هــم ا ُمل ِعيلــون ،أ َّمــا النســاء
فأ َّمهــات وزوجــات ولذلــك عُ ــدَّ تعليمهــنَّ َّ
أقــل أهميــة مــن
ً
يتحســن تدريج ـا مــن حيــث
تعليــم الرجــال .ومــع َّأن الحــال َّ
رفــع درجــة املســاواة يف الجنــدر يف التعليــم ،فقــد نفقــد أحيانـاً
يف األزمــات والتَّهجــر َّ
ــن يف األحــوال
تحس ٍ
كل مــا تح َّقــق مــن ُّ
َ
ـب جهــود االســتجابة
نصـ ُّ
املســتقرة؛ ففــي األزمــات والتَّهجــر ت َ
عــى مجــاالت أخــرى ،أي يصعــب تحقيــق تقديــم التعليــم عــى
غــره مــن املجــاالت .وحــن يــؤىت بالتعليــم يف حــاالت الطــوارئ
يصعــب غالبـاً إيجــاد املــوارد التــي ُت ِعـ ُن عــى دميومــة الجهــود
واملبــادرات التــي غايتهــا رفــع درجــة املســاواة يف الجنــدر التــي
تجريهــا الــدول واملنظــات غــر الحكوميــة.
التنميــط الجنــدري والعوامــل االقتصاديــة :يغلــب عــى األرس
الفقــرة عــاد ًة ْأن تقـدِّم تعليــم الفتيــان عــى تعليــم الفتيــات،
ح َّتــى إ َّنهــا يف ال ِّنزاعــات يقـ ُّ
ـل احتــال دعمهــا تعليمهــنَّ  .وحني
ـر الفتيــان والفتيــات عــى تــرك مدارســهم
ُت َّ
هجــر األرس قــد ُيجـ َ
أو قــد يرتكونهــا ح َّتــى يعيلــوا أنفســهم أو أرسهــم فيخرجــون

إىل العمــل أو ُي َجــ ُّرون إىل ال ِبغــاء ،أو يختــار الوالــدون
والوالــدات لبناتهــم زوجـاً يف ســنٍّ مب ِّكــرة .وقــد ب َّينــت دراســة
حديثــة أجريــت يف مدينــة نيــال يف جنــوب الســودان -وهــي
مدينــة تقــع بالقــرب مــن مناطــق يحــدث فيهــا بعـ ُ
ـض أكــر
املعــارك قســو ًة يف ســنوات النــزاع الخمــسَّ -أن يف املدينــة
اليــو َم معــدَّ ٌل مــن أعــى معــدَّالت الــزواج ا ُملب ِّكــر يف العــامل،
إذ  71باملئــة مــن فتياتهــا قــد تز َّوجــن قبــل ْأن يبلغــن ســنَّ
الثامنــة عــرة ،وهــذا املعــدَّ ل أعــى بكثــر مــن املعــدَّ ل الــذي
3
كان يف البــاد قبــل ال ِّن ـزاع وهــو  45باملئــة.
العنــف واألمــان :تتعــرض الفتيــات والفتيــان ،وخاصــ ًة
الفتيــات ،إىل احتــال خطــر التحــ ُّرش الجنــي والعنــف يف
املــدارس ويف الطريــق إليهــا ،وال ســ َّيام يف األزمــات .ويزيــد
احتــال الخطــر هــذا يف أحــوال ال ِّنـزاع ،ســوا ٌء يف ذلــك ُطـ َّ
ـا ُب
املــدارس واألَ ْع ـدَا ُد الكبــرة للمقطــوع عليهــم ُس ـ ُبل الوصــول
إىل التعليــم .مــن ذلــك عــى ســبيل املثــال َّأن عنــد أكــر
نــاس املجتمــع يف نيــال الذيــن ُأج ِر َيــت معهــم مقابــات َّأن
النســاء والفتيــات يحيــط بهــنَّ َخ َطـ ُر العنــف الجنــي شــديدٌ .
وعندهــم أيضـاً َّأن هــذه املخاطــر زادت مــن جـ َّراء األزمــة إىل
درجــة صــارت النســاء والفتيــات فيهــا ال تســتطعن الخــروج
مــن بيوتهــنَّ لوحدهــنَّ أو الذهــاب إىل املدرســة مــن غــر
مخاطــر.

الرتويج للمساواة يف الجندر

صحيــح َّأن مقاربــات تحقيق املســاواة يف الجنــدر يف التعليم يف
ـي جوهر َّيـاً،
ـي هـ َ
حــاالت الطــوارئ ويف الحــاالت املســتقرة هـ َ
لكــنْ ال بــدَّ مــن جهــود منــارصة لــي ُتــد ِر َج كل الجهــات
الفاعلــة ضمــن حــاالت الطــوارئ مراعــاة الفــروق يف الجنــدر
يف برامجهــم التعليميــة ،ولــي تو ِّفــر الســلطات واملانحــون مــا
ُّ
التدخــات عــى
ُيح َتــاج إليــه مــن متويــل .ويجــب ْأن ُتب َنــى
تحليــلٍ عــى أســاس الجنــدر أ َّو ٍّيل ملــا ترتكــه األزمــة مــن أثـ ٍر يف
األطفــال والشــباب ذكورهــم وإناثهــم ،وعــى تعيــن املخاطــر
املحــدَّ دة التــي يتعرضــون لهــا وأيِّ مع ِّوقــات تحــول بينهــم
ـم ْأن تنظــر الجهــات الفاعلــة،
وبــن التعليــم واألمــان 4.واملهـ ِّ
ومــن بينهــا الســلطات املحليــة والدوليــة واملنظــات الدوليــة
ُّ
التدخــات اآلتيــة:
وغــر الحكوميــة ،مل َّي ـاً يف
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تغيــر التنميــط الجنــدري :ينبغــي للتدخــات التَّعليميــة
تتضمــن
هجــرة ْأن
يف املجتمعــات املتأثــرة باألزمــات أو ا ُمل َّ
َّ
تحســيس أوليــاء األمــور أهميــ َة التعليــم للفتيــان والفتيــات
عــى الســواء يف األزمــاتْ ،
وأن ُيــ ُروا ُســ ُبل حاميــة التعليــم
أطفالَهــم وأ َّنــه يرفــع درجــة املســاواة يف الجنــدر ،وأ َّنــه أيض ـاً
اســتثامر يف مســتقبل أحســن تكــر فيــه املســاواة يف الجنــدر.
ولتحقيــق املســاواة يف الوصــول إىل التعليــم ينبغــي للمع ِّلمــن
أن ُيد َّربــوا عــى ُسـ ُبل رفــع درجــة املســاواة يف الجنــدر واألمــان
يف الصفــوف املدرســية ،وينبغــي إرشاك املع ِّلــات ل َي ُكــنَّ قــدو ًة
صالحــة ومنــارصات لتعليــم الفتيــات .مثــال ذلــك أ َّنــه يف برنامــج
ـرع ألطفــال مــن جنــوب الســودان تقــع أعامرهــم
للتَّعلــم املـ َّ
بــن  12و 18ســنة ومل َّ
يتمكنــوا مــن ُ
قبــل مــن ْأن يصلــوا إىل
التعليــم بســبب األزمــة ،كانــت املع ِّلــات فيــه منــارصات بشــدَّ ة
لتســجيل اإلنــاث وإلجــراء أنشــطة تســاعد البنــات عــى ْأن
يســتم َّر تعليمهــنَّ  ،ولتوفــر مجموعــة أدوات النظافــة الشــخصية
5
أ َّيــام الحيــض ودورات ميــاه مخصصــة لهــنَّ .
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االجتامعــي لألطفــال املتأثريــن بالعنــف الجنــدري أو بالتوتــر
الــذي لــه صلــه بالنِّــزاع .وميكــن للربامــج املراعيــة لحساســية
النزاعــات أيضـاً ْأن ُتق ِّلــل العنــف الجنــدري .ولكــنْ لــن يحــدث
كل ذلــك إال بــإرشاك اإلدارات املدرســية وجمعيــات أوليــاء
األمــور واملع ِّلمــن ،وبتوعيــة أوليــاء األمــور واملجتمعــات املحليــة
وإنشــاء أنظمــة حاميــة وآليــات إبــاغ عــن االنتهــاكات ووضــع
مد َّونــات لقواعــد ســلوك املع ِّلمــن وموظفــي املــدارس .ففــي
املــرع يف جنــوب الســودان ،مثــ ًا ،كانــت
برنامــج التَّعلــم
َّ
صلــة أوليــاء األمــور باملع َّلمــن َح َر َســاً يف الصفــوف املدرســية
َي َنـ ُـع الشــباب مــن ْأن يكونــوا فاعــي االعتــداءات االنتقاميــة أو
ضحايــا تلــك االعتــداءات.
ُيض َّيــق يف األزمــات عــى املســاواة يف الجنــدر .إال َّأن توفــر
التعليــم املراعــي للفــروق يف الجنــدر يف حــاالت الطــوارئ
ٌ
ٌ
مجديــة لحاميــة الفتيــان والفتيــات عــى الســواء
طريقــة
ُ
مــن املخاطــر الشــديدة ،وإلتاحــة فــ َر ٍص لهــم يصوغــون بهــا
مســتقبلهم مــن جديــد.

معالجــة املع ِّوقــات االقتصاديــة :يوجــد طــرق مختلفة ملســاعدة
املهجــرة عــى إرســال أطفالهــا إىل
األرس املتأثــرة بالنـزاع أو األرس َّ
املدرســة حتَّــى لــو كانــت يف حــال ق َّلــت فيهــا ُســ ُبل عيشــها مستشارة
أو َدخْ ِل َهــا مــن ج ـ َّراء حــاالت الطــوارئ .وقــد يكــون مــن هــذه
ُ
باملجــان (مــع إدراك إلسا أسرتغارد eos@oxfamibis.dk
الطــرق توفــر وجبــات طعــام مدرســية َّ
َّأن انعــدام األمــن الغــذايئ يؤثــر يف النســاء والفتيــات خاص ـ ًة) ،مستشارة تعليم رئيسية يف منظمة أوكسفام إيبس
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