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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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مــن الهــدف الطمــوح الــذي يعــد بإلحــاق  25ألــف مــن البالغــن
كــا حددتــه اســراتيجية أثيوبيــا لتعليــم الالجئــن.

تنفيذ محو األمية الوظيفية لدى البالغني يف أوغندا

هناك حاجة ملحة لربامج محو األمية الوظيفية لدى البالغني بني
الالجئني من جنوب السودان وتشتمل عىل اللغة اإلنجليزية التي
تعد لغة التواصل مع املسؤولني الحكوميني ومزودي الخدمات
االجتامعية واألوغنديني فض ًال عن استخدامها يف الدراسة والتفاعل
يف األسواق .وخالل األعوام  2017-2015حرض تسعة آالف متعلم
يف أوغندا من الالجئني واملجتمعات املضيفة دورات محو األمية
الوظيفية لدى البالغني التي يقدمها املجلس الفنلندي لالجئني
بلغتهم األم ( 68باملائة من املتعلمني) واللغة اإلنجليزية الوظيفية
( 32باملائة).
وتشتمل حلقة التع ّلم عىل مستو َيني :األسايس ويستمر ملدة أحد
عرش شهراً
واملتوسط ويستمر ملدة خمسة أشهر .ويلتحق يف كل
ّ
ً
ّ
مجموعة تعلم ما ال يزيد عن  30متعلام بتيسري من أحد مدريب
املجتمع املحيل .كام تحظى القدرات الوظيفية عىل التأكيد خالل
حلقة التع ّلم التي تشتمل عىل املهارات األساسية التي يحتاج إليها
الالجئون ليك يكونوا فاعلني يف مجتمعاتهم وليعملوا بثقة وفعالية
واستقاللية أكرب .وتشتمل املوضوعات املطروحة عىل كل من صحة
األم والطفل والتغذية والنظافة الشخصية واإلصحاح واملامرسات
الزراعية الصديقة للبيئة ومحو األمية املالية يف املعامالت
ُنس َخت
واملدخرات واملساواة يف الجندر والحقوق والواجبات .واست ِ
مواد القراءة بأكرث اللغات انتشاراً يف املستوطنات كام تأسست
املكتبات املتنقلة لتوزيع الكتب عىل املتعلمني ليامرسوا املهارات
التي اكتسبوها ويحافظوا عليها.
ويف نهاية كل مسار ،تقيم االختبارات الخطية مهارات املتعلمني يف
القراءة والكتابة والحساب وقدرتهم عىل تكييف املهارات املطلوبة
مع الحياة اليومية ،يف حني تلتقط أداة رصد نوعية ُتدعى مسارات
التمكني املعلومات حول إحساس املتعلمني بالتمكني واالعتامد
عىل الذات .فعىل سبيل املثال ،أصبح بعض املتعلمني أقل اعتامداً
عىل غريهم وثبت ذلك من خالل قدرتهم الجديدة عىل استخدام
الهواتف املحمولة باستقاللية إلجراء املكاملات وإرسال النصوص
وإجراء بعض العمليات الحسابية البسيطة .وأشار آخرون إىل
قدرتهم عىل التأكد من أسامئهم يف قوائم التوزيع والتحقق مام
إذا حصلوا فع ًال عىل الغذاء واملواد غري الغذائية املكفولة لهم .كام
لوح َظ ّأن أولياء األمور خاصة منهم األمهات قادرون عىل دعم
ِ
أطفالهم أو تحفيزهم يف أقل تقدير ألداء واجباتهم البيتية ورصد
تقدمهم يف املدرسة باإلضافة إىل قدرتهم عىل اتباع الوصفات
الطبية املكتوبة.

ويف عام  ،2017بدأ املجلس الفنلندي لالجئني بإطالق ثالث
مجموعات تجريبية للتعلم يف ثالثة تجمعات تشتمل عىل
كيانغوايل وكياكا وناكيفايل مع توفري مناهج مفصلة حسب ما يالئم
كل منطقة .وتستمر الدورات التدريبية ملدة ستة أشهر وتقدم
مناهج وظيفية مصممة خصيصاً مبا يخدم املصلحة األساسية
لكل مجموعة تع ّلم مثل تربية الدواجن أو تأسيس مجموعة
للمدخرات والقروض .وبطبيعة الحال ،تظهر موضوعات محو
األمية من نشاطات كسب الرزق التي يشارك بها املتدربون.

املامرسات الج ّيدة والتحديات املتبق ّية

ثبت أ َّنه من املفيد أن يكون للربنامج حضور قوي ضمن مجتمعات
املتعلمني ،إذ تقع املكاتب والكوادر يف داخل التجمعات أو بالقرب
منها كام تستخدم بنية القيادة املحلية إلرشاك مجتمعاتهم من
الالجئني واملضيفني وللبحث عن أعضاء املجتمع املحيل واختيارهم
كموجهني وميرسين ُمحت َملني للذين ُي َعدُّ تقديم التدريب عايل
ّ
الجودة لهم أمراً مه ًام .ويستجيب الربنامج إىل الطلبات والحاجات
وباألخص تلك املتعلقة بسياق الالجئني ،وغالباً ما يقرتح املتعلمون
مبارشة املوضوعات واملحاور ،وكان من الواضح َّأن الجمع بني محو
األمية ودورات تعليم اللغة مع التدريب عىل مهارات كسب الرزق
يقدِّم للمتعلمني حافزاً أكرب.
ومع ذلك ،ما زالت بعض التحديات قامئة .فرغم استخدام أداة
مسارات التمكني للرصد ،مل ينتج عنها تسجيل أثر الربنامج أو
توثيقه مبا يكفي ،وذلك يعني الحاجة إىل بذل مزيد من الجهود
وتعزيز املهارات واألدوات املتاحة بني يدي فريق الرصد والتقييم
والتَّع ُّلم .ومل يصبح الربنامج بعد شام ًال ،وبفضل بعض اإلجراءات
الخاصة املتخذة (مثل تجيع األمهات الشابات عىل حضور الدروس
مع أطفالهن) أصبحت املشاركة النسوية متثل أغلبية املتعلمني،
إ َّال َّأن مشاركة ذوي اإلعاقة من الجنسني ما زالت ضعيفة .ولذلك،
ال بد من إجراء تقييامت للحاجات الخاصة ورمبا يجري تلك
التقييامت ذوو اإلعاقة ذاتهم بهدف إنشاء بيئات تع ِّلم صديقة
ميكن إليها املتعلمون ذوو الحاجات التعليمية الخاصة.

وهناك تحد آخر ذلك يتمثل يف استقطاب الالجئني من ذوي
املستوى التعليمي املطلوب ليصبحوا ُمد ِّرسني .ففي أغلب األحيان،
يستقيل املد ِّرسون املهرة ليحصلوا عىل فرص عمل أفضل يف مكان
آخر ،ومن جهة أخرى يعني تنقل الالجئني والدوران الوظيفني
ثم
الحتمي أن عىل الربنامج متابعة تحديد ميرسين جدد ومن َّ
تعليمهم وإرشادهم .ثم هناك مشكلة اللغات املتعددة التي يتكلم
بها املقيمون يف التجمعات ،فمن غري املجدي تعليم الدورات بكل
اللغات من جهة ،وحتى لو اختريت لغة واحدة للتعليم فهي بحد
ذاته أمر إشكايل َّ
ألن اختيار لغة عرقية بدالً من أخرى قد يثري
تعليم محو األمية الوظيفي للبالغني يف أوغندا.
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التوترات بني املجموعات .إ َّال َّأن ذلك يختلف عن طريقة معالجة تسلط الضوء عىل إمكانات تلك التدخالت .ومبزيد من التنقيح
املواد املقروءة ،فقد ثبت جدوى طباعتها بأكرب عدد ممكن من والتنسيق مع منظامت املتخصصة بتعليم البالغني والتآزر مع
اللغات حتى لو مل ُتقدَّم الدروس بها جميعاً.
برامج سبل كسب الرزق ،ميكن لهذا النموذج أن يكون ذا أثر
املهجرين وإنتاجيتهم ودخلهم
أكرب عىل تحسني مهارات األشخاص َّ
ال ميكن للمشاركة الفعالة أن تحدث يف مبادرة اإلطار الشامل وبالتايل مساعدتهم والحد من استضعافهم وتعزيز فرصهم.
لالستجابة لالجئني يف البلدان الريادية مثل أوغندا إذا استمر
تجاهل رضورة وصول الالجئني إىل نطاق أفضل وأوسع للخدمات ماسيمو النتشويت
التعليمية .إال ّ
أن خربة املجلس الفنلندي لالجئني يف تقديم تعليم massimo.lanciotti@refugeecouncil.fi
البالغني وخدمات محو األمية الوظيفية وتشجيعها عىل مدار مستشار خاص ،القسم الدويل ،املجلس الفنلندي لالجئني
السنوات العرشين املاضية من خالل مقاربة موجهة نحو التنمية www.refugeecouncil.fi

دراسة مختلف خيارات املناهج الدراسية لالجئني الفلسطينيني

جو كيليس

تكتسب خيارات املناهج الدراسية أهمية يف البلدان التي تستضيف أعداداً كبرية من الالجئني ملددة
ُمط َّولة من الزمن.
كثـــر مـــن األحيـــان تغيـــب مســـألة نوعيـــة التعليـــم
يف
ٍ
الـــذي يتلقـــاه الالجئـــون عـــن املناقشـــات الدائـــرة حـــول
أهميـــة التعليـــم ،وذلـــك خطـــأ كبـــر ،إذ َّ
إن خيـــارات
املناه ــج الدراس ــية والكت ــب الدراس ــية الت ــي تنق ــل ه ــذه
الخي ــارات تعك ــس رؤي ــة املجتم ــع :أي الش ــخصيات الت ــي
ُتـــد َرج يف تلـــك املناهـــج وأيهـــا ال ُتـــد َرج وكيفيـــة متثيـــل
هـــذه الشـــخصيات.

االســـتمرار يف اســـتخدام هـــذه املـــوارد بـــدالً مـــن إنشـــاء
َّ
فـــإن اســـتخدام
مـــوارد جديـــدة .وباإلضافـــة إىل ذلـــك،
املناه ــج الدراس ــية للدول ــة املضيف ــة يف املرحل ــة االبتدائي ــة
يعنـــي َّ
أن الطـــاب ميكنهـــم بســـهولة مواصلـــة دراســـتهم
يف املـــدارس الثانويـــة التابعـــة للدولـــة املضيفـــة .وأخـــراً،
ســـهلت املواءمـــة مـــع املناهـــج الدراســـية للـــدول منـــح
شـــهادات لنتائـــج التعلـــم يف هـــذه الـــدول واعتامدهـــا.

و ّمث ــة نزاع ــات تح ــدث من ــذ ف ــرة طويل ــة ح ــول املناه ــج
الدراســـية التـــي ُتـــد َّرس لالجئـــن الفلســـطينيني 1الذيـــن
يتعلمـــون يف املـــدارس التـــي تديرهـــا األمـــم املتحـــدة.
فبعـــد التهجـــر الفلســـطيني يف عـــام  ،1948اســـتوعبت
املـــدارس العامـــة والخاصـــة واملـــدراس التـــي يديرهـــا
متطوعـــون الفلســـطينيني يف أماكـــن منفاهـــم .ويف بعـــض
وســـعت بعـــض املـــدارس القامئـــة قدرتهـــا
الحـــاالتَّ ،
لتســتوعب الطــاب الالجئــن ،بينــا ُب ِن َيــت مــدارس أخــرى
ـم فالظه ــور التدريج ــي للم ــدارس والتموي ــل
له ــم .وم ــن ث ـ ّ
غـــر الـــكايف للتعليـــم يعنـــي أن مقدمـــي الخدمـــات
يعتم ــدون اعت ــاداً كب ــراً ع ــى م ــوارد التعلي ــم القامئ ــة،
مب ــا يف ذل ــك املناه ــج الدراس ــية والكت ــب املدرس ــية للدول ــة
املضيفـــة .وعندمـــا اســـتلمت وكالـــة األمـــم املتحـــدة
إلغاث ــة وتش ــغيل الالجئ ــن الفلس ــطينيني يف ال ــرق األدىن
(األون ــروا) امل ــدارس يف مايو/أي ــار  ،1950كان م ــن املالئ ــم
واألكـــر فعاليـــة مـــن حيـــث التكلفـــة واملمكـــن سياســـياً

وق ــد دفع ــت أهمي ــة ح ــق الالجئ ــن يف الع ــودة ممث ــي
األمـــم املتحـــدة والـــدول العربيـــة إىل “التوصيـــة بشـــدة”
بتدريـــس جغرافيـــا فلســـطني وتاريخهـــا ليـــس فقـــط يف
مـــدارس األونـــروا ولكـــن أيضـــاً يف املـــدارس الحكوميـــة
والخاصـــة التـــي تقبـــل األطفـــال الفلســـطينيني 2.لكـــن يف
الس ــنوات الت ــي تل ــت ذل ــك ،واجه ــت األون ــروا الكث ــر م ــن
التحديـــات يف تنفيـــذ هـــذه السياســـات.
وظهـــر أحـــد أبـــرز التحديـــات التـــي واجهـــت األونـــروا
يف عـــام  1967عقـــب احتـــال إرسائيـــل للضفـــة الغربيـــة
وقطـــاع غـــزة مبـــارش ًة .ففـــي غضـــون أســـابيع مـــن
االحت ــال ،حاول ــت الس ــلطات اإلرسائيلي ــة تغي ــر املناه ــج
املســـتخدمة يف األرايض الفلســـطينية املحتلـــة بدعـــوى
َّ
أن املناهـــج الدراســـية تشـــجع الكراهيـــة وتحـــرض عـــى
العن ــف .ودُ ِعي ــت اليونس ــكو إىل إجــراء مراجع ــة للكت ــب
املدرســـية املســـتخدمة يف مـــدارس األونـــروا مـــن أجـــل

