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ه املساعدات التعليمية اإلنسانية  يف الوقت الحايل، ُتوجَّ

اليافعني  تعليم  تهميش  مع  األسايس  التعليم  نحو 

األولويات  من  كّل  عىل  ذلك  وينعكس  والبالغني.  

مسحية  دراسة  وُتبنّي  املوارد.   وتخصيص  السياسية 

مة  املقدَّ التعليم  برامج  ندرة  الالجئات  بعثة  أجرتها 

ما بعد مرحلة التعليم األسايس، بل هي بعيدة املنال 

ول املتأثرة بالنِّزاع  للفئات املستهدفة املهّجرة بني الدٌّ

النَّازحني  معظم  أنَّ  ومبا  أيضاً.1    ول  ال��دٌّ تلك  ويف 

يعيشون النُّزوح لفرتات طويلة قد تصل إىل أكرث من 

عقد كامل، فهناك حاجة إذن إىل تقديم برنامج شامل 

للتعليم لهم يف تلك الفرتة العصيبة.

وهناك ثالث مجاالت ضمن تعليم اليافعني والبالغني 

التنمية، وهي: محو  عملية  تساعد يف  أن  شأنها  من 

األّمية، والتعليم الثانوي، والتدريب الفني واملهني.

محو األمية من الربامج املهمة جداً لليافعني والبالغني 

إطار  ُتبّني  األول 2009،  كانون  عىل حد سواء.  ويف 

الجهود  »مبضاعفة  يطالب  الذي  للعمل2    بيليم 

عام  األمية  ملستويات  وفقاً  األمية  من  للحد  مجدداً 

رّكز  » كام  عام 2015.  بنسبة 50% مع حلول   2000

املوارد  تعبئة  مستوى  رفع  رضورة  عىل  اإلطار  ذلك 

وإتاحة  الالزمة  التعليمية  املناهج  وتقديم  والخربات 

اآلليات الالزمة لضامن الجودة والحد من فجوة محو 

األمية بني الجنسني.  ويف الوقت الحايل، هناك نقص 

يف برامج محو األمية الفعالة خاصة يف املناطق التي 

تعاين من النِّزاع رغم الحاجة املاسة ملثل هذه الربامج.  

عامة  للناس  رئيسية  أداة  ل  فيشكِّ األمية  محو  أّما 

وصنع  حولهم  من  العامل  استيعاب  من  يتمكنوا  ليك 

القرارات املدروسة.

حقوق  من  اً  حقَّ األمية  محو  ليس  ذلك،  عن  فضاًل 

اإلنسان فحسب، بل هو حق »متكيني« ألّنه مقدمة ال 

بد منها ليك يتمكن الناس من التمتع بكثري من حقوق 

اإلنسان مبا فيها حق حرية التعبري وحق املشاركة يف 

ة وحق العمل وحق املشاركة يف الحياة  الشؤون العامَّ

الثقافية.

يتطلب  آخر  مجال  الثانوي  التعليم  إىل  والنفاذ 

العامل.   أنحاء  كل  يف  ال��نِّ��زاع  ظ��روف  يف  التحسني 

اليافعني  النَّازحني  نسبة  فإنَّ  الالجئات،  لبعثة  ووفقاً 

العامل.   يف   %6 عن  تقل  الثانوي  بالتعليم  امللتحقني 

من  اليافعني  ن  مُتكِّ بيئة  تتيح  الثانوية  واملدرسة 

اكتساب املهارات املعرفية واالجتامعية املهمة بحيث 

يصبحون فيها أعضاء فاعلني يف مجتمعاتهم.  ومبقدور 

يف  للتجنيد  التعرّض  من  الحد  أيضاً  الثانوي  التعليم 

الجامعات امُلسلَّحة غري الحكومية أو االتجار بالبرش، 

شني.  ومبا أنَّ  فكال النشاطان يستهدفان اليافعني امُلهمَّ

الشباب هم قادة املستقبل يف مجتمعاتهم وبلدانهم، 

لتويلِّ  الالزمة  املهارات  عىل  توافرهم  من  بد  فال 

التنافسية  من  أكرب  قدر  عىل  وليكونوا  مسؤولياتهم 

االقتصادية.

وحيوي  هام  دور  له  أيضاً  واملهني  الفنِّي  والتدريب 

فقدوا  النَّازحني  من  فكثرٌي  النَّازحني.   مجتمعات  يف 

مصدرهم الرئييس لكسب الرزق ما يتطلب منهم بناء 

مهارات جديدة لتحقيق االكتفاء االقتصادي.  وهناك 

من النَّازحني من يجدون أنفسهم بحاجة للمرة األوىل 

يف حياتهم بكسب العيش بعد النُّزوح.  ومن هنا، تتبني 

النظامي واملرن يف  التعليم غري  أهّميَّة وجود مناهج 

هذا القطاع لتوفري الخيارات الكبرية املناسبة لليافعني 

والبالغني املتوّلني ملختلف األدوار واملسؤوليات.  ومع 

تطبيقاً  تشهد  مل  واملهني  الفنِّي  التدريب  برامج  أّن 

أّن  إىل  فيشار  النَّازحني،  مجتمعات  يف  النطاق  واسع 

نتائج  حققت  قد  اآلن  حتى  ُطبِّقت  التي  الربامج 

إيجابية كبرية.  وال بد أيضاً من إدماج املرأة بعناية يف 

ما تكون  النُّزوح غالباً  هذه الربامج، فاملرأة يف سياق 

املعلومات  تلقي  يف  الرجل  وضع  من  أدىن  وضع  يف 

املجتمعات  يف  خاصة  الربامج  هذه  مبثل  املتعلقة 

التقليدية الذكورية.

وإىل يومنا هذا، ما زالت الوعود بضامن حق التعليم 

جميع  يف  للنَّازحني  بالنسبة  تتحقق  مل  فارغة  وعوداً 

أنحاء العامل.  ويف كانون الثاين 2010، نرشت منظمة 

)يونيسكو(  والثقافة  والعلوم  للرتبية  املتحدة  األمم 

النَّفاذ   :2010 للجميع  للتعليم  العاملي  الرصد  تقرير 

العاملي  للتقدم  تقديراتها  وقدمت  شني3  امُلهمَّ إىل 

خالل العقد املنرصم نحو تحقيق األهداف الستة التي 

داكار  )يف  للجميع  للتعليم  العاملي  املؤمتر  حددها 

متثََّلت  التحديات  أبرز  أنَّ  التقرير  ويبنّي    .)2000

»تعزيز  وهو  الثالث  الهدف  نحو  التقدم  تحقيق  يف 

التعلُّم واملهارات الحياتية لليافعني والبالغني«  ويقول 

إطار  من  األخرى  األجزاء  من  النقيض  »عىل  التقرير 

داكار، لقي الهدف الثالث إهامال جسياًم.  فغياب ذلك 

الهدف كان واضحاً ليس يف أجندات مؤمترات القّمة 

امت غري  عالية املستوى فحسب، بل يف حمالت املنظَّ

الحكومية أيضاً.«

ووفقاً لتقرير اليونيسكو، مل يتحقق من التقدم سوى 

إىل  األمية  نسبة  تخفيض  تحقيق هدف  نحو  القليل 

50% وذلك ما ُيؤثِّر عىل ما يقدر عدده ب� 759 مليون 

شخص يف العامل ممن هو فوق سن الخامسة عرشة، 

أي واحد من كل خمسة بالغني.  ومن الجدير بالذكر 

البالغني  بني  األمية  نسبة  ثلثي  يشّكلن  النساء  أّن 

األمية  محو  أنَّ  ومبا  ذلك،  إىل  وباإلضافة  العامل.   يف 

ُتؤثِّر  األمية  فإنَّ  اللغة،  عىل  االرتكاز  كل  متمركزة 

بلغات  املتحدثني  األشخاص  عىل  متناسب  غري  تأثرياً 

األقليات واللغات األصلية حول العامل ألنَّ فرصهم أقل 

يف اكتساب مهارات محو األمية واستخدامها.4 

قواسم مشرتكة

ليك نصل إىل فهم واضح للتحديات الرتبوية امُلستبطنة، 

ال بد من أن نكون عىل دراية بالقواسم املشرتكة بني 

الطوارئ.   لحاالت  والتعرّض  األمية،  ومحو  الفقر, 

وغالباً ما يكون األشخاص من ذوي الدخول األدىن أكرث 

الفئات التي تتأثر سلبياً بذلك.  ويف الوقت الحارض، 

هناك أكرث من 25 بلداً يف العامل تشهد أدىن مستوى 

ملعدالت األمية بني البالغني وهي إّما تعيش النِّزاع أو 

أّنها خرجت للتو منه.  يضاف إىل ذلك أّن 10 من 25 

بلداً من البلدان التي تشهد أدىن معدالت ملحو أمية 

البالغات هي من البلدان املتأثرة بالنِّزاع.

لكّن القواسم املشرتكة بني الفئات األقل حظاً أكرب من 

ذلك بكثري.  ومع أّن إِعَداَد إحصاءات سّكانية عاملية 

حول النَّازحني من املهام الصعبة، ما زالت املسوحات 

فيها  تعيش  التي  البلدان  يف  أُجريت  التي  الوطنية 

أعداد كبرية من النَّازحني ُتظهر أّن من يعيش يف الفقر، 

واألقليات العرقية والنساء متأثرون جميعاً بنسب غري 

مواتية بالنزوح5.  ووفقاً لتقرير اليونيسكو »التعليم 

بالنسبة  ذاتها  القطاعات  هي  تلك  فإنَّ  للجميع« 

للفئات السكانية التي تتفىش فيها مستويات متدنية 

من التعليم.  وإضافة إىل ذلك، ُتبنّي القواسم املشرتكة 

الحاجة الكبرية لتعليم اليافعني والبالغني يف مجتمعات 

التعليم األسايس مينح قيمة كربى،  أّن  النَّازحني. ومع 

النَّازحني  األشخاص  لتزويد  يكفي  ال  ذاته  بحد  فهو 

االنتقالية  الزمنية  الفرتة  لتجاوز  الرضورية  باملهارات 

وإعدادهم لبناء حياتهم بعد إعادة التوطني.

فال بد إذن من إدماج تعليم البالغني والتدريب املهني 

يف إطار املساعدات اإلنسانية عىل أّنها مكّونات حيوية 

مهمة يف عملية االنتعاش.  فالتعليم لن يقترص عىل 

لقد وقع إخفاق يف إدماج تعليم اليافعني والبالغني باعتباره مكّوناً معيارياً ال بد من مراعاته أثناء 
النُّزوح.

الطريق نحو االنتعاش: التعليم يف مجتمعات النَّازحني
آمي س رودس
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واالستقرار فحسب  العيش  استمرار  الدعم يف  تقديم 

املهارات  سيقدم  إّن��ه  بل  النِّزاع،  نتيجة  للنَّازحني 

بناء مستدامة  ملرحلة  النَّازحني  إلعداد  أيضاً  الرئيسية 

لحياتهم ومجتمعاتهم وبلدانهم.

آمي س رودس )ed4idps@gmail.com( تعمل يف 

قسم إيجاد الوظائف وتطوير املرشوعات يف منظمة 

ولية )http://www.ilo.org(.  جميع  العمل الدَّ

اآلراء الواردة يف هذه املقالة تعكس وجهة كاتبتها 

فقط وليس من الرضوري أن تكون معربة عن آراء 

ولية. منظمة العمل الدَّ

هذه املقالة مقتبسة من ورقة علمية أطول للكاتبة 

 Displaced Futures: Internally بعنوان

 Displaced Persons and the Right to Education 

 )مستقبل النَّازحني: النازحون وحقهم يف التعليم(

http://www.right-to-education.org/sites/

 r2e.gn.apc.org/files/displaced_futures.pdf

 Untapped Potential: Displaced .1.لجنة الالجئات
رين(     )2007( Youth )الطاقات غري املستغلة للشباب املهجَّ

http://womensrefugeecommission.org/programs/youth/79-
untapped-potential-displaced-youth

 
 Ulrike Hanemann, Literacy in conflict situations )2005( .2

 )محو األمية يف حاالت النِّزاع(   
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001460/146003e.pdf

 UNESCO, Belem Framework for Action )2010( .3 
 )إطار بيليم للعمل(  

http://tinyurl.com/Belem2010Arabic
 

 UNESCO, Education for All Global Monitoring Report .4
)2010( Reaching the Margin alized :2010 )تقرير الرصد العاملي 

شني( للتعليم للجميع 2010: الوصول إىل امُلهمَّ
 http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001866/186606A.pdf

 
2008( .5( UNESCO, The Global Literacy Challenge )تحدي 

 محو األمية العاملي( 
http://unesdoc.unesco.org/images/0016/001631/163170e.pdf

 
 IDMC, Internal Displacement: Global Overview of Trends .6

 )2009( and Developments in 2008 )النُّزوح: نظرة عامة حول 
النزعات واملستجدات يف عام 2008(

http://tinyurl.com/IDMCGlobalOverview2009

آثار  ذلك  عىل  يرتتب  بل  مادياً  املوقع  من  الخروج  عىل  القرسي  النزوح  يقترص  ال 

معنوية عىل مختلف نشاطات الحياة العادية.  فالنزوح يؤدي إىل ترشذم العائالت، 

املرافق  إىل  العائالت  نفاذ  واستحالة  التعليم،  وتوقف  االجتامعية،  العالقات  وقطع 

االجتامعية.  ومع ذلك، تستمر الحياة، وال بد ملن أُجرِب عىل النزوح من أن يسعى يف 

شتى الوسائل إىل إعادة إيجاد ما فقده واالستعاضة عنه بالبدائل املتوافرة.

وقد تكون فئة اليافعني من الشباب بالذات رسيعي التأثر من عدة نواٍح بالضغوطات 

الذي  نفسه  الوقت  يف  له  يتعرضون  الذي  واالجتامعي  املادي  الترشيد  عن  الناتجة 

يواجهون فيه عدداً من التغرّيات الهامة يف حياتهم، منها حرمانهم من أجواء تطورهم 

االجتامعي الشخيص الطبيعي، وتشكيل العالقات التي يشكلها البالغون.  لكن الّنزوح 

قد يؤدي إىل زوال البنية املجتمعية التي متّكن من حدوث كل تلك التغريات بالصورة 

املطلوبة.  وغالباً ما تعجز املجتمعات املحلية )املضيفة( عن توفري الدعم االجتامعي 

احتامل  تتسبب يف  الجامعي  اإليواء  أو مراكز  للمخيامت  أّن  يتبني  لهم.  ومن هنا، 

اإلرضار بسلوكات اليافعني أو التسبب يف تشكل السلوك العدواين لديهم، كام أّن تلك 

الطبيعية.  وفضاًل عن  للبيئة االجتامعية  بدياًل ضعيفاً  إالً  املخيامت واملراكز ليست 

ذلك، نادراً ما تكون استجابات الغرباء لحاجات النازحني وحقوقهم بالقدر املطلوب 

لرعاية حاجات النمو الطبيعي لليافعني.

ويرحب فريق التحرير يف نرشة الهجرة القرسية مبقاالتكم املوّجهة باملامرسة العملية 

)مع الرتكيز عىل أوضاع النزوح القرسي( عند التعامل مع هذه القضية.

إلرسال  النهايئ  املوعد  أنَّ  التاليعلاًم  الرابط  مراجعة  ُيرجى  املعلومات،  من  ملزيد 

املقاالت هو 2011/10/17 حيث من املقرر نرش العدد يف شباط/نوفمرب 2012.

http://www.hijra.org.uk/young-and-out-of-place

عندما يجد اليافعون أنفسهم خارج ديارهم: دعوة للمشاركة يف مقاالت العدد 93 من نرشة الهجرة القرسية

استجابة لألعداد املتزايدة من طلبات اللجوء املقدمة عىل خلفية بنشاطات العصابات 

إرشادية حول  ملحوظة  آذار 2010،  لالجئني يف  العليا  املفوضية  أصدرت  اإلجرامية، 

العصابات  وعنف  العصابات  فظاهرة  املنظمة.   العصابات  لضحايا  اللجوء  مطالب 

السلفادور،  املثال  سبيل  عىل  فيها  مبا  العامل  يف  البلدان  مختلف  يف  ازدي��اداً  تشهد 

وجود  ثبت  وقد  االتحادية.   وروسيا  والربازيل،  وجامايكا،  وهندوراس،  وغواتيامال، 

صعوبات كبرية أمام الحكومات يف التَّصّدي لها.  ونتيجة لذلك، ازدادت أفواج الهاربني 

من تلك البلدان من طالبي اللجوء إىل دول أخرى منها الواليات املتحدة األمريكية، 

وكندا، واملكسيك، وأسرتاليا وبلدان االتحاد األورويب.

ُتقّدم امللحوظة اإلرشادية إرشاداً قانونياً تفسريياً للحكومات، وصانعي القرار، واملزاولني 

اللجوء.   صفة  تقرير  مجال  يف  العاملني  لالجئني  العليا  املفوضية  وكوادر  املختصني، 

إقليم  العصابات وال عىل  امللحوظة يف نطاقها عىل منط معني من أمناط  وال تقترص 

بحد ذاته، بل تهدف إىل إفادة نطاق واسع من طلبات اللجوء املقدمة عىل خلفية 

الشباب وغريها  الشوارع، وعصابات  فيها عصابات  املنظمة مبا  اإلجرامية  الجامعات 

امت اإلجرامية كعصابات االتجار باملخدرات.  كام تقدم هذه امللحوظة ملحة  من املنظَّ

عامة عن العصابات ومامرساتها، وتصف كيفية تأثر جميع رشائح املجتمع واألفراد 

تطبيق  كيفية  حول  إرشاداً  امللحوظة  تقدم  كام  العصابات،  قبل  من  واستهدافهم 

تعريف العنارص الخاصة باللجوء واملنصوص عليها يف املادة 1)أ( من اتفاقية الالجئني 

لعام 1951 عىل طلبات اللجوء املبنية عىل خلفية العصابات.

ومن املسائل القانونية الرئيسية التي تتصدى لها امللحوظة اإلرشادية تأسيس عالقة 

بني الخوف من االضطهاد من جهة واألسس التي تقدمها االتفاقية املذكورة كالعرق 

والرأي  االجتامعية  للمجموعات  واالنتامءات  الدينية  واالنتامءات  القومية  واألصول 

ة ال  السيايس.  وهناك بعض االختصاصات القضائية التي تقول إّن ضحايا الجرائم العامَّ

تحميها اتفاقية الالجئني لعام 1951 وأّن األفراد املعنيني إمنا اسُتهدفوا بسبب الرغبة يف 

االستيالء عىل أموالهم أو االنتقام منهم.  ومع ذلك، توّضح املفوضية العليا لالجئني أّنه 

مع أّن عنف العصابات ُيؤثر عىل رشائح واسعة يف املجتمع، فهناك أفراد أيضاً اليافعني 

شني من خلفيات فقرية وآخرون ممن يرفضون االمتثال إىل رغبات العصابات،  املهمَّ

واقعون جميعاً تحت الخطر وبذلك فإّنهم يشكلون “جامعة اجتامعية معينة، فضاًل 

عن أّنه من املمكن أن يتعرض ضحايا العصابات لالضطهاد عىل خلفية رأيهم السيايس 

خاصة عند تداخل النشاطات اإلجرامية مع النشاطات السياسية، ما يقود يف النهاية 

إىل تأهيل طالب اللجوء إىل حق اللجوء مبوجب اتفاقية عام 1951.
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