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تعليم الالجئين السوريين :الصعوبات والمشاكل
د .يسرية موسى أحمد جمال الدين*
مستخلص:
ىف خضم النزاع  ،غالباً ما يعترب تعليم الالجئني الذين يصارعون من أجل إغلاد الطعام
وادلساعدة من الكماليات  .لكن التعليم حق أساسي وضروري إلعادة األمل والكرامة لألشخاص الذين
ُىجروا من منازذلم  ،وىو يساعدىم على الوقوف رلدداً على أقدامهم وبناء مستقبل أفضل  .لذا جاْت
ىذه الورقة الىت تناولت تعليم الالجئني  ،الصعوبات وادلشاكل .

إن الالجئني ادلتسلحني بتعليمهم قبل كل شيء ىم الذين يتولون أدوار القيادة أثناء النزوح
وعند إعادة بناء اجملتمعات الىت تتعايف من النزاع  ،ويرتبط األمن ادلستقبلي لألفراد واجملتمعات إرتباطاً
وثيقاً بانتقال ادلهارات وادلعرفة والقدرات الىت غلرى إكتساهبا عرب التعليم .
ىدفت ىذه الدراسة اىل توضيح كيف ؽلكن الطفال الالجئني الوصول اىل التعليم ىف ظل نقص
عدد ادلقاعد الدراسية وصعوبات الًتحيل والنقل واللغة إضافة اىل عمالة االطفال والزواج ادلبكر والرسوم
الدراسية  ،مع توضيح كيف سيتم التخطيط لتعليم الالجئني وكيفية إستيعاهبم ضمن الربامج التعليمية ىف
البلدان ادلختلفة مع توضيح الدور الذى يلعبو التعليم ىف التأسيس جملتمع ينعم باالستقرار واالزدىار  ،مع
العمل على تعزيز جودة التعليم ادلقدم لالجئني مع إعطاء األولوية للتمويل لدعم التعليم النظامي حىت
يستوعب االعداد الوافدة من الالجئني .
كما أن للمجتمعات ادلضيفة دور رئيسي ىف خلق نوع من التدامج داخلها عرب دمج االطفال
ىف ادلدارس وإصدار الشهادات التعليمية لضمان وصوذلم اىل سوق العمل أو حصوذلم على شهادات
أعلى وحتسني سبل العيش للتخفيف من عمالة األطفال أو الزواج ادلبكر والسماح لألطفال بتلقي التعليم
وكيفية تويل ادلدارس وادلعلمني إدارة حاجات األطفال االجتماعية والنفسية .
من ادلؤمل أن تؤدى الدراسة اىل تقدًن احللول وادلقًتحات حول قضية تعليم األطفال الالجئني .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* -الدكتورة :يسرية موسى أحمد جمال الدين :دكتوراة الفلسفة يف التاريخ احلديث 2014م ،من جامعة اخلرطوم،
بالسودان ،وأستاذ مساعد ،جبامعة كردفان يف كلية الًتبية ،ذلا عدة أوراق منشورة ومشاركة يف عدة مؤدترات دولية وزللية،

تلفون 00249912850492/00249122040597 :اإلؽليلyosreyamusa@gmail.com :
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تمهـ ـ ـ ــيد :
حتول اجملتمع السوري من رلتمع مستقر
كارثة إنسانية مل تشهدىا سورية منذ مئات السننيّ .
ومستقبل لالجئني إىل دولة طارده لسكاهنا بسبب حالة العنف ادلستشري يف الواقع السوري .بدأ ادلشهد
مع بداية االنتفاضة السورية وتعامل احلكومة السورية بشكل عنيف ومفرط للقوة مع احلراك الشعيب،
وبادلعٌت السبيب ،تتحمل احلكومة السورية كافة أعباء ونتائج ىذه األزمة اإلنسانية اليت حلت بالشعب
السوري .

ىجرت احلرب األىلية السورية نصف سكان سوريا ،فنزح ادلدنيون إما داخلياً أو إىل ٍ
بلدان

أخرى .فتحت الدول اجملاورة ،السيما لبنان وتركيا واألردن والعراق ومصر ،أبواهبا أمام الالجئني برحابة
صدر تلبيةً لتلك احلاجة اإلنسانية الكبرية ،كما استجابت وكاالت ادلعونة الدولية ذلذه احلاجة .دتتد
األزمة السورية اليوم إىل أوروبا .وتشكل مسألة تربية أطفال الالجئني وتعليمهم مصدر ٍ
قلق بشكل
خاص ،نظراً ألعليتها علىصعيد مستقبل اجملتمع السوري ورلتمعات البلدان ادلستضيفة.
ال توجد أرقام دقيقة للنازحني داخل سورية وال لالجئني خارجها لكن ىناك أرقام وضعت
بشكل تقرييب ومن مصادر عدة ،أرقاما نسبية ذلذا العدد  ،ففي معطيات متقاطعة مع اكثر من طرف
سواء من قبل احلكومة السورية أو من ادلفوضية السامية لألمم ادلتحدة لشؤون الالجئني  ،فقد قدرت
ادلفوضية السامية أن عدد النازحني يتجاوز ادلليون ونصف ادلليون وىم ينتشرون يف كافة أضلاء سورية  ،أما
الالجئني خارج سورية فيقدر العدد بنحو  311500الف الجئ يف كل من تركيا واألردن ولبنان
والعراق وىي البلدان الثالثة اليتّ تضم أكرب عدد من الالجئني السوريني  ،إضافة اىل  22ألف الجئ ىف
مصر و 30ألف الجئ ينتشرون ىف دول أخرى (وفق احصائيات .1 )2012
يستضيف األردن  103488ألف الجئ مسجل لكنو يعتقد أن عدد الالجئني االمجايل يف
األردن يبلغ  250000ألف الجئ وأعلن ان % 65من الالجئني السوريني يعيشون يف ادلناطق
 1ــ النازحون فى سورية واالجئون السوريون فى لبنان واالردن  ،تركيا  ،العراق  ،مصر :ناصر الغزالى  ،مركز دمشق

لمدراسات النظرية والحقوق المدنية والمجنة العربية لحقوق االنسان بالتعاون مع حركة شباب  71نيسان لمتغير الديمقراطي ،

2172م .
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احلضرية والباقي يف ادلعسكرات الذي أعدهتم احلكومة األردنيو .وبلغ عدد الالجئني السوريني ادلسجلني
والذين ينتظرون التسجيل يف لبنان  80800الجئ سوري وحسب ادلصدر نفسو يذكر أن احلكومة
اللبنانية أعلنت أن ىناك عشرات اآلالف اآلخرين دخلوا إىل لبنان ال يعرف عددىم ،ومل يعودوا إىل
ديارىم بعد .كما يتواجد يف تركيا أكثر من  93500الجئ مسجلني لدى احلكومة الًتكيا ويتلقون
ادلساعدة من احلكومة يف ادلخيمات  ،إضافة إىل عدة أالف من ادلقيمني خارج ادلخيمات البالغ عددىا
 13سليما وقد وصل العدد مؤخراً ألكثر من  2.7ماليني سوري مسجل يعيشون بغالبيتهم يف ادلناطق
احلضرية ،وحوايل  260,000شخص يقيمون يف الـ  23سليماً لالجئني ادلنتشرة يف زلافظات ىاتاي

وغازي عنتاب وكيليس وسانليورفا  .2أما يف العراق ،فقد مت تسجيل 33704الجئ سوري منهم

 28000الجئ كردي سوري وصلوا إقليم كردستان ،وجنوباً يف زلافظة األنبار  5600الجئ سوري.3
وفق إحصاء للحكومة السورية ىف تقريرىا عن أعداد االجئني السوريني ىف دول اجلوار والعامل ،
وصل العدد حواىل مخسة مليون ويتجاوزىا قليالً وفق إحصاء 2015م  ،ىف تركيا وصل العدد حواىل
 2,407مليون  ،لبنان  1,70مليون  ،األردن  633,466ألف  ،العراق  244,527ألف  ،مصر
 123,6ألف  ،باقي الدول العربية  26,800ألف  ،أروبا  550ألف  ،مشال أريقية 24ألف
الجئ.4
وقد وصل عدد االجئيني ىف إحصاء 2016م للمفوضية العامة لشؤن الالجئني السوريني بلغ
العدد  6,573,34مليون الجئ حىت يونيو من نفس العام .5
أما ىف اروبا فقد وصل العدد 406,000الف ىف كل أضلاء اروبا  ،وفرت أدلانيا 300الف
سكن لألجئيني على أراضيها  ،بلغ عدد الواصليني 295الف الجئ من أصل  406,000سورى
منحو حق اللجؤ ىف دول اإلحتاد األرويب خالل العام 2016م بينما إستقبلت بلدان مثل فرنسا

 2ــ النازحون فى سورٌا والالجئون فى لبنان وتركٌا واالردن  :ناصر الغزالً  .المرجع السابق
 3ــ نفس المرجع .
 4ــ اللجنة السورٌة لحقوق اإلنسان www.shre.org
 5ــ إحصائٌات جدٌدة العداد الالجئٌن www.hala.jo :
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وبريطانيا بضعة آالف فقط  ،بريطانيا 1850الجئ أقل من ادلانيا بنسبة 160مرة  ،تأتى السويد ثاىن
دولو أروبية بعد ادلانيا إذ إستقبلت  44,509ألف الجئ. 6
كما يتواجد عدة آالف من الالجئني السوريني يف مصر أغلبهم وصلوا بطريقة رمسية  ،إضافة
إىل االالف من السوريني الذين ىربوا إىل مناطق يف العامل .وأعلنت ادلفوضية أن ىناك خطة لالستجابة
اإلقليمية لالجئني السوريني يشارك هبا 12منظمة إنسانية .وأضافت إن ىذه ادلنظمات غري احلكومية يف
طليعة اجلهات اليت تقوم بإيصال ادلساعدات اإلنسانية لالجئني ،واعتربت االردن ولبنان وتركيا والعراق
ضربت ادلثل من حيث اإلبقاء على حدودىا مفتوحة للسوريني الفارين من العنف ،وىذا يتطلب
التضامن الدويل مع ىذه الدول لالستجابة دلتطلبات ىؤالء الالجئني .7
 /1التعليم فى ظل األزمة :
خلقت احلرب األىلية السورية أزمة تعليمية يف الشرق األوسط  .تقدر ادلفوضية السامية لألمم
ادلتحدة لشؤون الالجئني  UNHCRأن أقل من  %40من أطفال الالجئني السوريني يتابعون
تعليما نظاميا  .8فما ىو على احملك ليس إمكانية وصول أطفال الالجئني السوريني إىل التعليم فحسب،
بل أيضاً مستقبل اجملتمع السوري ورلتمعات البلدان ادلستضيفة إذ سيعتمد استقرار ادلنطقة وازدىارىا
على احلرص على توفري التعليم الذي ػلتاج إليو األطفال يف سن الدراسة ليتحلّوا بادلرونة وبالقدرة على
التكيف مع الظروف اليت تواجههم وإلعالة أنفسهم وعائالهتم  .فيما يعتمد مستقبل سوريا على أطفاذلا
فهي تشهد والدة جيل ضائع .
غلد السوريون يف الدول اجملاورة أنو من الصعب بشكل متزايد إعالة أنفسهم ومن مث ختطي الكثري
منهم فًتات وجودىم على ادلستوى االقتصادي والقانوين يف ىذه الدول وأصبحوا يف بعضها مقيمني غري
شرعيني ،معرضني أنفسهم خلطر االحتجاز أو الًتحيل كما أن أطفاذلم يكونون غالبا إما غري قادرين
على دخول ادلدارس أو أن ادلدارس نفسها مزدمحة للغاية حبيث الؽلكنها قبول تالميذ جدد ،وراما مسحت
بعض الدول للسوريني باإللتحاق بادلدارس اخلاصة ولكن معظم العائالت ليس امقدورىا القيام بذلك،
إضافة للظروف القاىرة ذلؤالء يف عمليات السكن والصحة .إن توفري ىذه القضايا يؤدي بالضرورة إىل
 6ــ آخر إحصائٌة لالجئٌن فى أروبا www.souriali.net
 7ــ المفوضٌة العامة لشؤون الالجئٌن ،
 8ــ UNHCR— United Nations High Commissioner for Refugees.
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توفري االستقرار والعمل يف ادلستقبل خالل وقت األزمات  ،كما يقدم احلماية ضد االستغالل وسوء
ادلعاملة .
الوضع التعليمي فى األردن  :مت استقبال ( )14ألفا طالب سوري موزعني على ادلدارس احلكومية

و( )700طالب على ادلدارس اخلاصة منذ اندالع األزمة وقدرت تكلفة دراسة الطالب الواحد ما بني
( )1000-850سنويا يف عام  2011وبالتايل فإن التكلفة اإلمجالية لعام  2011ىي
( )3.257.100مليون دينار ،أما بالنسبة لعام 2012فإن احلكومة ستتحمل كلفة ( )25ألف طالب
بكلفة إمجالية ( )10.968.000مليون دينار وىو عبء إضايف على قطاع التعليم  .إضافة اىل ذلك
تواجو ادلدارس مشكلة إستيعاب العدد ادلتزايد فكان أن فتح دوام مسائي ىف العديد من ادلدارس. 9

الوضع التعليمي فى لبنان  :إن وجود نسبة طالب تشكل  %60من الالجئني السوريني تقريبا ،يعترب
أولوية لكثري من الالجئني ،وأعلنت وزارة الًتبية والتعليم العايل يف لبنان أهنا ستسمح ألطفال الالجئني
السوريني بااللتحاق بادلدارس الرمسية اللبنانية رلاناً  .شكل ىذا راحة لدى الالجئني السوريني الذين دتت
مقابلتهم يف لبنان ،وشكل دافعا للمفوضية السامية لشؤون الالجئني وبالتعاون مع اليونسيف ومنظمة
إنقاذ الطفولة واجمللس الداظلركي لالجئني للعمل بشكل جاد مع احلكومة اللبنانية لتنظيم وتوفري ادلدارس
اخلاصة بالالجئني  .وحسب ادلفوضية اهنا اجتمعت مع كثري من مديري ادلدارس اللبنانية لتنظيم ىذا
األمرشلا أدى اىل فتح دوام مسائى ىف حواىل  70مدرسة موزعة على سلتلف مناطق لبنان .10
الوضع التعليمي فى تركيا  :قامت احلكومة الًتكية بتوزيع بطاقات بنكية على األجئني يتم وضع مبلغ
شهرى من قبل احلكومة الًتكية  ،باإلضافة اىل مبالغ خاصة مومسية (مبلغ خاص مالبس الشتاء ومبلغ
خاص الحتياجات ادلدارس ) وىى بادرة تعترب األوىل من نوعها ىف تاريخ التعامل مع الألجئني ىف
العامل ،11وقد مسحت ذلم بإقامة مدارس خاصو والىت تدرس ادلنهج السورى ادلعدل  ،ففي الرػلانية قامت
احلكومة بإحضار ادلناىج السورية وطلبت من السوريني ادلقيمني يف البلدة شلن لديهم إجازات جامعية
ويرغبون بالتدريس أن يسجلوا أمساؤىم لكي يتم إعطاؤىم مدرسة من الصف األول وحىت العاشر

 9ــ المؤتمر الدولىً لكلٌة الشرٌعة وكلٌة القانون ،جامعة آل البٌت  :محمد على سمٌران  ،مفلح علً سمٌران  :اللجؤ
السورى على األردن 71 ،ــ7171/71م .
 10ــ النازحون فى سورٌا والالجئون فى لبنان وتركٌا واالردن ومصر العراق ناصر الغزالى  ،المرجع السابق .
 11ــ نفس المرجع .
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الثانوي ووفقاً للمناىج السورية وامرتب حوايل 150إىل 250دوالراً شهرياً  .12كما مت يف سليم ييالداغي
افتتاح مدرسة لتعليم العلوم الدينية بتمويل مجعية كويتية ولكن بعد فًتة مت إغالقها .13

الوضع التعليمي فى العراق  :منذ بداية قدوم الالجئني السوريني إىل العراق مت إجراء تشكيل رلموعات
عمل فرعية لتنسيق اجلهود واالستجابة وادلساعدة لالجئني السوريني عمال اما مت االتفاق علية يف
االجتماع ا لذي مت بني وكاالت األمم ادلتحدة مع الدوائر الرمسية ذات العالقة والبعثات الدبلوماسية
وادلنظمات الغري حكومية بتاريخ 13مايو /ايار عام 2012م ومت االتفاق على مهمة ىذه اجملموعات اما
فيها تنسيق أعمال توزيع ادلساعدات الغذائية وقطاع التعليم والرعاية الصحية و تأمني مياه الشرب
وتنظيم البنية التحتية للسكن من صرف صحي ودورات مياه  ،إضافة للمأوى واحلماية واخلدمات
االجتماعية ومت االتفاق أن تشرف على ىذه اجملموعات الوكاالت الدولية التابعة لألمم ادلتحدة ذات
العالقة وادلؤسسات والدوائر الرمسية ادلختصة وأيضاً ادلنظمات الدولية الغري حكومية .14
الوضع التعليمي فى مصر :وىي من الدول ادلوقعة على اتفاقية جنيف لعام 1951م واتفاقية منظمة
الوحدة االفريقية لعام 1969م  ،السماح لالجئني السوريني بالعمل بدون تصريح عمل كما حتد من
استفادهتم باخلدمات اليت تقدمها الدولة ويعجز الالجئون السوريون عن العمل بشكل شرعي ،كما أن
القرارات احلكومية دتنع الالجئني السوريني من إحلاق أطفاذلم امدارس الدولة ،غلد الالجئني انفسهم امام
مشكل اقتصادية مجة يف تسجيل أطفاذلم يف ادلدارس اخلاصة ،رغم ان احلكومة ادلصرية مسحت للطالب
السوريني بااللتحاق باجلامعات ادلصرية اال أنو مازال ىناك بعض القيود اليت تتعلق بالطالب الذين كانوا
يف اجلامعة ويريدون االستمرار يف نفس الكليات والسنة الدراسية .15
 /2مشاكل الالجئين التعليمية :
 /1مشكلة الوصول اىل التعليم :تشكل النسبة ادلنخفضة لوصول الالجئني السوريني إىل التعليم أزمة
كربى فيما يعتمد كل من لبنان وتركيا واألردن سياسات تسمح لالجئني السوريني بالوصول إىل التعليم
العام ،فإن نسبة التسجيل منخفضة ونسبة االرتياد الفعلي للمدارس غري زلددة .وما يزال الكثريمن
 12ــ اللجنة السورٌة لحقوق اإلنسان www.shre.org
 13ــ النازحون فى سورٌا والالجئون فى لبنان وتركٌا واالردن ومصر العراق ناصر الغزالى  ،المرجع السابق .
 14ــ نفس المرجع .
 15ــ نفسه.
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األطفال خارج ادلدارس لعدة سنوات نظراً إىل انقطاع التعليم يف سوريا واىل انعدام الوصول الثابت إىل
التعليم يف البلدان ادلستضيفة .إن نسبة الوصول إىل التعليم النظامي منخفضة ،وختتلف حبسب ادلوقع
والبيئة احمليطة سليمات أو رلتمعات مستضيفة ويصعب حتديدىا بصورة دقيقة  .بلغت نسبة األطفال
السوريني ادلسجلني والذين يعتربون يف سن الدراسة وادللتحقني بالتعليم النظامي يف ىذه البلدان الثالثة
 %44لغاية آذار(مارس) 2015مهذه النسبة أقل من ادلعدل العادلي اللتحاق الالجئني بادلدارس
اإلبتدائية  %76وبادلدارس الثانوية .16 %36
تبني الدراسات أن إمكانية الوصول إىل التعليم تبدو ضعيفة جداً  ،حيث يشكل حتديد نسب
الوصول بدقّة وأسباب عدم الوصول إحدى التحديات اخلاصة ،علماً أن ىذه النسب تشكل بيانات
مهم ًة للتخطيط وحل ادلشاكل .يصعب التوصل إىل ىذه النسب ألسباب عدة.
أوالً :ال يزال تدفق الالجئني مستمراً شلا يصعب من حتديد االجصائيات بدقة  ،ثانياًُ  ،مل
يسجل مجيع الالجئني لدى السلطات ادلختصة أو لدى منظّمات إنسانية دولية ،شلا غلعل عدد الالجئني
اإلمجايل يف كل بلد غري معروف بصورة موكدة  .ثالثاً :سعت احلكومات ووكاالت األمم ادلتحدة
ومنظّمات غري حكومية بصورة فاعلة إىل تسجيل أطفال الالجئني  .رابعاً ،فيما صلد بيانات حول
التسجيل يف ادلدارس يف كل بلد ،حلظ أشخاص أجريت معهم لقاءات النقص يف ادلعلومات اجملمعة
حول احلضور الفعلي للطالب ادلسجلني .17
 /2التمويل  :تواجو اجملتمعات ادلضيفة نقصاً دائماً ىف التمويل وإطلفاضاً ىف ادلساعدات ادلقدمة من
اجلهات ادلاضلة  ،وال ػلصل األغلبية على ادلساعدات النقدية فيغرغون ىف الديون لذلك يلجاء الناس اىل
اسًتاتيجيات تعامل سلبية  ،اما فيها عمالة الناس والتسول أو الزواج ادلبكر  ،وبسبب ضعف التمويل
تنعدم فرص التعليم وكل اخلدمات األخرى .18

 16ــ Dryden-Peterson, Sarah, Refugee Education: A Global Review, Geneva: United
Nations High Commissioner for Refugees, 2011. As of January 14, 2015:
http://www.unhcr.org/4fe317589.pdf
 17ــ تعلٌم الالجئٌن السورٌٌن وإدارة االزمة فى تركٌا وسورٌا ولبنان  :شٌلً كالبرتسون ولؤي كونستانت  ،مؤسسة
RAND،سانتا مونٌكا ،كالٌفورنٌا 5102.م.
 18ــ المفوضٌة العامة لشؤون الالجئٌن .
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 / 3صعوبات اإلقامة  :صعوبة احلصول على اإلقامات حولت الألجئ السوريني اىل الجئ دائم احلركة
من دولة اىل أخرى ،ويف خضم ىذه ادلسألة تضيع فرص تعليم االبناء وإنتساهبم اىل مدارس بعينها ىف
دولة ما .19
 / 4ندرة فرص التعليم  :ضيف فرص التعليم والنقص ىف عدد ادلقاعد مثل مشكلة حقيقة بالنسبة
لألجئني ىف كثري من الدول  ،وىف ظل إطلفاض مستوي دخل األسرة وضعف التمويل ادلقدم جلأ االطفال
اىل العمل والزواج ادلبكر للفتيات  .20تعترب عمالة األطفال والزواج ادلبكر مؤشرين على أن تأمني لقمة
العيش تأيت قبل التعليم الذى يأيت يف ادلرتبة الثانية من حيث األولوية مقارنةً بالطعام وادلأوى والصحة
يشغل األطفال وظائف متعددة ،اما فيها بيع البضائع والتسول واإلنتظار يف الصفوف لتل ّقي ادلساعدات

والعمل يف رلال البناء أو التنظيف .21

 / 5صعوبات تتعلق بادلنهج  :غلد االطفال ىف بعض االحيان صعوبة ىف التعامل مع ادلناىج اجلديدة ىف
ظروف عدم اإلستقرار أو العمل بعد الدوام من أجل إعالة أسرىم كما يفوت الشباب فرص احتاقهم
بالتعليم العايل ويفقدون بالتايل أملهم ىف ادلستقبل  .22تسهم االختالفات على مستوى اللغة وادلنهج
التعليمي يف زيادة نقص ادلقاعد الدراسية  ،إذّ إن سياسات تعليم الالجئني وميل السوريني يصب يف
اجتاه تسجيلهم يف مدارس تدرس باللغة العربية (ىف تركيا)  ،علماً أن عدد ىذه ادلدارس ضئيل بالنسبة

إىل عدد السوريني .23

تشكل اللغة وادلنهج التعليمي بالفعل ،على مستوى تعليم الالجئني ،مسأل ًة متنازعاً عليها يف
األزمات األخرى اليت ختص الالجئني ويعترب البعض أن تعليم الالجئني غلب أن يتم بلغة بلدىم األم وفق
ادلنهج التعليمي ادلتّبع فيو  .24ويؤيد آخرون دمج الالجئني يف النظام التعليمي اخلاص بالبلد ادلستضيف
 19ــ مشاكل تعلٌمٌة ونفسٌة بٌن ابناء المهاجرٌن العرب فى المانٌا www.m.dw.com ،
20ــ المفوضٌة العالمة لشؤون الالجئٌن .
 21ــ تعلٌم الالجئٌن السورٌٌن وإدارة االزمة فى تركٌا وسورٌا ولبنان  :شٌلً كالبرتسون ولؤي كونستانت  .المرجع
السابق.
 22ــ المفوضٌة العامة لشؤون الالجئٌن .
23ــ تعلٌم الالجئٌن السورٌٌن وإدارة االزمة فى تركٌا وسورٌا ولبنان  :شٌلً كالبرتسون ولؤي كونستانت  ،المرجع
السابق .
 24ــ Sinclair, Margaret, “Education in Emergencies,” in Jeff Crisp, Christopher
Talbot, and Daiana B. Cipollone, eds., Learning for a Future: Refugee Education in
Developing Countries, Geneva: United Nations High Commissioner for Refugees,
2001. As of March 19, 2015:
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حىت إن عٌت ذلك تعليمهم بلغة جديدة ووفق منهج
يف حالة إقامة الالجئني يف رلتمعات مستضيفةّ ،
جديد .ويشجع البعض اآلخر إختاذ مثل ىذا القرار باإلستناد إىل السياق.25
 /5مشكلة التنميط اإلجتماعي .
 /6مشاكل صحية .
 /7مشكالت أمنية .
 / 8مشاكل تربوية تؤثر ىف منظومة القيم الىت نشأت عليها كتفشى ظاىرة العنف وعدم إحًتام القانون
وإنتشار ظاىرة التطرف واألصولية .26
 /6مشاكل تعليمية ونفسية بني أبناء ادلهاجرين:27
 /1تتعلق باإلقامة بصورة غري شرعية تؤدى اىل التخوف من االلتحاق بادلدرسة حىت ال
ينكشف أمر وجودىم بال إقامات فيتم ترحيلهم .
 / 2الشعور بعدم االطمئنان واخلوف من الطرد وىو إحساس يثقل كاىل األطفال شلا ينعكس
على قدرهتم على إستيعاب اللغة ومن مث مستوي التحصيل وبالتاىل التعثر ىف التعليم .
 /3تدين مستوى الوعي وتفشي ظاىرة األمية  ،يساىم ىف إعلال متابعة االبناء ىف ادلدارس
وعدم إعطاء التعاون بني البيت وادلدرسة أى إىتمام .
 / 4يتوقف تعليم االبناء وإدماجهم ىف اجملتمع يتطلب تعلم اللغة وطادلا غلدون صعوبة ىف تعلم
اللغة فهذا يؤثر سلباً ىف حتصيلهم وبالتايل يؤخر قدرهتم علي اإلندماج ىف اجملتمع .
5ـ /التنقل واإل قامة ادلؤقتة ىف بعض البلدان وعدم معرفة األسر دلصريىا ينعكس على حياة
األبناء شلا يصيبهم باإلحباط طادلا أهنم غري متاكدين من إدتام ىذه السنة أو ال .28

http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/home/opendocPDFViewer.html?docid=4a
1d5ba36&query=Education%20in%20Emergencies
 25ــ Dryden-Peterson, Sarah, Refugee Education: A Global Review, Geneva: United
Nations High Commissioner for Refugees, 2011. As of January 14, 2015:
http://www.unhcr.org/4fe317589.pdf
 26ــ تقرٌر اللجنة السورٌة لحقوق اإلنسان www.shre.org ،
 27ــ مشاكل تعلٌمٌة ونفسٌة بٌن ابناء المهاجرٌن العرب فى المانٌا www.m.dw.com ،
 28ــ تعلٌم الالجئٌن السورٌٌن وإدارة االزمة فى تركٌا وسورٌا ولبنان  :شٌلً كالبرتسون ولؤي كونستانت  .المرجع
السابق
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 /6التكاليف أو تقديرىم للتكاليف من بني األسباب احملتملة اليت دتنع األطفال من ارتياد ادلدرسة،
وتشمل ىذه التكاليف األقساط ادلدرسية والتكاليف ادلتعلقةّ بالزي ادلدرسي والنقل والطعام .فيماّ تقدم
وكاالت األمم ادلتحدة أو ادلنظّمات غري احلكومية دعماً ذلذه ادلصاريف يف بعض احلاالت ،اليعلم بعض
الالجئني بوجود ىذا الدعم أو يتعذر عليهم الوصول إليو .29

 /7قد تشكل البيئات المدرسية أيضاً عوائق  .أشار بعض األىل ،يف إطار جلسات استقصائية ،إىل
وجود بعض التوتّرات يف ادلدارس بني الطّالب السوريني والطّالب اآلخرين وفريق عمل البلد ادلستضيف.
وترد تقارير حول (التنمر) ادلضايقات بني بعض السوريني أنفسهم ، ،كما وبني السوريني وأطفال البلد
ادلستضيف .واجو األطفال السوريون أحداثاً صادمةً وقد يأتون من مناطق سورية تشهد توتّرات .قد
يكون الالجئون ضعفاء بسبب وضعهم على وجو اخلصوص وػلتمل أن يعتربىم بعض ادلواطنني عبئا .30

 /8إن تعيين الصفوف صعب يف ىذه الظروف .قد تشمل بيئة الصف أطفاالً امستويات دراسية
سلتلفة .قد غلد بعض األطفال الذين تركوا ادلدرسة لبضع سنوات حرجاً إن وجدوا أنفسهم يف الصف
نفسو معٍ أطفال أصغر سناً .دتنع وزارة الًتبية األردنية األطفال الذين تركوا ادلدرسة لثالث سنوات أو
اكثر من اإللتحاق بالنظام الدراسي النظامي .سيتم تصميم برامج خاصة باألطفال الذين فاتتهم سنوات
دراسية على النطاق ادلطلوب يف أي بلد .31
 /3اإلستراتيجيات لحل أزمة الالجئين التعليمية :
نظراً إىل تزايد أعداد أطفال الالجئني السوريني الذين ال يتلقون تعليماً نظاميا ولقدرات
البلدان ادلستضيفة ادلنهكة ولالعتبارات السياسية وللمخاطر اليت يتعرض ذلا األطفال واجملتمع بشكل
عام ،تربز احلاجة ادللحة للتخفيف من حدة ىذه احلالة عرب إسًتاتيجيات تعليمية لتنسيق اجلهود
وتبادل ادلعرفة وإختاذ قرارات مستندة إىل األدلة وحتسني الكفاءة والفاعلية وطلب ادلوارد .وتعتمد ىذه

 29ــ نفس المرجع .
 30ــ United Nations Children’s Fund, Shattered Lives: Challenges and Priorities for
Syrian Children and Women in Jordan, Amman, Jordan, June 2013a. As of July
2014:
http://www.unicef.org/infobycountry/files/Shattered_Lives_June10.pdf
 31ــ تعلٌم الالجئٌن السورٌٌن وإدارة االزمة فى تركٌا وسورٌا ولبنان  :شٌلً كالبرتسون ولؤي كونستانت ،المرجع
السابق.
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االسًتاتيجيات على عدة إعتبارات تتعلق بكيفية الوصول للتعليم ،وإعتبارات تتعلق باالدارة ىف
حكومات البلدان ادلستضيفة ووكاالت األمم ادلتحدة وادلنظمات غري احلكومية واجلهات ادلاضلة .
 /1اإلعتبارات الخاصة بسياسات الوصول الى التعليم :
يشكل الوصول احملدود إىل التعليم أزم ًة يف البلدان اليت تستضيف الالجئني .ال يتل ّقى أكثر من
 542,000طفل سوريٍ الجئ يف لبنان وتركيا واألردن تعليماًّ نظامياً .وتشمل عوائق الوصول إىل
التعليم نقص ادلساحات يف ادلدارس واللغة وادلناىج التعليمية والنقل وعدم اكتمال ادلستندات ادلطلوبة من
األىل وعمالة األطفال والزواج ادل بكر والرسوم ادلدرسية والسالمة .هبدف معاجلة مشكلة عدم قدرة
ادلدارس على االستيعاب ،أضيفت مناوبات جديدة يف ادلدارس احلكومية القائمة يف لبنان واألردن ،مع
تقصري ادلناوبة الصباحية للطّالب ادلواطنني والالجئني .يف تركيا ،افتتح رلتمع الالجئني السوريني ومنظّمة
األمم ادلتحدة للطفولة،اليونيسف  UNICEFمدارس ألطفال الالجئني .بذلت جهود لبناء مدارس
جديدة ،لكنها مل تكن كافية .يف ما يلي اعتبارات سياسات حتسني الوصول إىل التعليم  .إن تطوير
إستراتيجية منسقة لمعالجة وصول االطفال الذين ال يرتادون المدارس الى التعليم  ،وىو ماؽلثل
التحدى االكرب ىف كيفية وصول  542.000طفل سوري الجئ ال يرتاد ادلدرسة  ،ؽلكن أن يتم ذلك
عرب:32
/1تطوير خطّة الستعمال المساحات المدرسية المتاحة بشكل استراتيجي
تتوافر مساحات مدرسية إضافية يف أنظمة ادلدارس احلكومية .قد يسمح نظام معلومات جغرافية يوفّر
خرائط حول دتركز الالجئني بالنسبة إىل ادلدارس ،إىل جانب خطّة نقل ،باستعمال ىذه ادلساحات
بصورة أكثر فاعلية .33
 /2تطوير بدائل تعليميةّ نظامية مرخص لها بدوام كامل وذات نوعية جيدة
قد يشمل ذلك برامج دتويل مبتكرة واشراك احلكومات أو وكاالت األمم ادلتحدة أو أوساط األعمال
التجارية أو الالجئني السوريني أو ادلنظّمات غري احلكومية أو غريىا من اذليئات .تتطلّب ىذه النماذج

 32ــ تعلٌم الالجئٌن السورٌٌن وإدارة االزمة فى تركٌا وسورٌا ولبنان  :شٌلً كالبرتسون ولؤي كونستانت ،المرجع
السابق.
 33ــ نفس المرجع .
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تطوير اجلودة واإلشراف على إطار العمل والربامج النظامية على نطاق واسع بالنسبة لألطفال الذين
فوتو سنوات عدة من التعليم .34
 /3خلق مناوبات تعليمية إضافية في المدارس الرسمية مع التركيز بصورة أكبر على الجودة .
ؽلكن للمناوبات أن توفّر بسرعة مساحات إضافية للتعليم النظامي احلكومي أوالبديل .كماّ قد تعوض
زيادة األيام الدراسية عن تقليص الدوام الدراسي الذي يتطلّبو اعتماد مناوبتني يف ادلدارس مقاربة إلصدار
الشهادات .35
 /4تحليل نطاق عوائق الوصول إلى التعليم وتطوير خطط لمعالجتها .
مقارنة أعلية األسباب اليت تدفع األطفال إىل عدم اإللتحاق بادلدرسة وتطوير خطط حلل ىذه ادلشاكل .
 /5متابعة خطة بناءة لتمويل المدارس وبنائها .
غلب أن تتضمن خطة بناء مدرسة تسهيل السيناريوىات القصرية والطويلة األمد (قدر اإلمكان) وتطويع
ادلباين ألغراض أخرى وبناء مدارس إضافية والتمويل االبتكاري ،والتزامات دتويل عادلية وإقليمية طويلة
األجل .
 /6الدمج اللغوي ألطفال الالجئين السوريين .
ىو مشروع اجمللس الثقايف الربيطاين يشارك يف دتويلو االحتاد األورويب .يأيت ىذا ادلشروع رداً على طلب
تقدمت بو وزارة الًتبية والتعليم العايل يف لبنان لدى اجمللس الثقايف الربيطاين وادلعهد الفرنسي يف لبنان
للعمل معاً على مساعدة النظام ادلدرسي اللبناين على التعامل مع الدفق الواسع ألطفال الالجئني
سن الدراسة ،من خالل تقدًن دورات تدريبية للمعلّمني تشمل  1500معلّم بني
السوريني شلّن ىم يف ّ
العامني 2013م و2016م .36

 /2االعتبارات الخاصة بسياسات اإلدارة :
إن احلكومات ادلستضيفة ووكاالت األمم ادلتحدة وادلنظمات غري احلكومية واجلهات ادلاضلة والالجئني
أنفسهم معنيون بتوفري الًتبية والتعليم ،وبادلرافق واللوازم الدراسية وبتوفريادلعلّمني وتدريبهم ،واإلشراف
 34ــ تعلٌم الالجئٌن السورٌٌن وإدارة االزمة فى تركٌا وسورٌا ولبنان  :شٌلً كالبرتسون ولؤي كونستانت ،المرجع
السابق.
 35ــ نفس المرجع .
36ــ تعلٌم الالجئٌن السورٌٌن وإدارة االزمة فى تركٌا وسورٌا ولبنان  :شٌلً كالبرتسون ولؤي كونستانت  ،المرجع
السابق.
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على التعليم ومراقبتو واالطّالع عليو ووضع سياسات شاملة وتوفري ادلوارد الالزمة ،ودعم الوظائف.
يشكل توفري التعليم دلثل ىذه األعداد الضخمة من الالجئني مهمة إدارية مع ّقدة تتطلّب حلوالً قصرية
األمد ووضع خطط على ادلدى الطويل وإثباتات تتّخذ القرارات على أساسها .تواجو اجملتمعات ادلضيفة
نقصاً دائماً ىف التمويل وإطلفاض ادلساعدات ادلقدمة.

 /1زيادة خطط تطوير طويلة األمد إضافةً إلى استجابات إنسانية  .تتوجو االستجابة عموماً ل ِوضع
الالجئني حىت تارؼلو ضلو احلاالت الطارئة ّ،مركزةً على احللول القصرية ادلدى .واما أن األزمة بدأت منذ
أكثر من أربع سنوات ّ،غلب أن يتم التخطيط الستجابة تنموية طويلة األمد تتضمن توفري موارد أكثر
وزيادة بناء قدرات وزارات التعليم الوطنية ( أو األنظمة البديلة اليت تتمتّع امعايري للجودة وتشرف

عليها )،لكي يكون للبلدان نظام ؽلكن إدارتو مع الوقت. 37

 /2إعطاء األولوية للتمويل لدعم التعليم النظامي  .اما أن التمويل زلدود وػلتمل أن يًتاجع أكثر يف
ادلستقبل ،يتوجب وضعو يف سلّم األولويات إىل جانب إلتزامات اجلهات ادلاضلة الطويلة األمد لدعم
التعليم النظامي ،خالفًا جملموعة برامج الدعم القصرية األمد اليت يتمّ إعتمادىا حالياً .38
 /3اإلستثمار في بناء قدرات الحكومات إلدارة األزمة في المستقبل حتتاج احلكومات إىل حتسني
أنظمة اإلدارة لتلبية مسؤولياهتا ادلتزايدة يف ما يتعلق بتعليم الالجئني .
 /4تحسين البيانات والمعلومات لتعزيز إدارة تعليم الالجئين  .إن ادلعلومات ادلتعلّقة بالتعليم غري
كافية لتعزيز عملية إختاذ القرار والتخطيط .ؽلكن حتسني ادلعلومات عرب مجع بيانات تتعلق بأسئلة رئيسة
وتطوير رلموعة متناغمة من ادلوشرات وبناء قدرات احلكومات على إدارة البيانات ودتكني جهات فاعلة
عدة من ادلساعلة يف أنظمة البيانات .39
 / 5تحسين فاعلية االستجابة لحاجة الالجئين إلى التعليم عبر إستخدام التكنولوجيا بصورة
خالّقة  .تشكل اذلواتف احملمولة وأنظمة البيانات وخدمة اإلنًتنت وتطبيق يوتيوب كلّها فرصاً لتحقيق
ذلك .

37ــ نفس المرجع .
38ــ نفس المرجع .
 39ــ نفس المرجع .
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 /6محاية السوريني وتوفري األمن والسالمة ذلم وتتمثل أىم العناصر اخلاصة حبماية السورين الذين يصلون
إىل الدول اجملاورة كالجئني فيمايلي: 40
/1توفري األمن .
 /2ضمان عدم ترحيلهم.
/3إتاحة ادلساعدات االنسانية ذلم.
/ 4إتاحة ادلساعدات اإلنسانية للشرػلة الضعيفة وبشكل خاص ادلرأة واألطفال وذوي االحتياجات
اخلاصة .
/5عدم معاقبتهم بتهمة الدخول غري الشرعي .
/6السماح ذلم باإلقامة ادلؤقتو وفقاً لظروف معيشية مقبولو .
/7البحث عن حلول قوية ،اما يف ذلك من خالل إعادة التوطني ،حىت يتاح ذلم العودة الطوعية لوطنهم.
 / 8دعم مؤسسات اجملتمع ادلدين لتنفيذ مشاريع خاصة تساعد الالجئني والنازحني على حد سواء على
حتمل مسؤولياهتم إلدارة أمورىم اخلاصة .
النتائج والتوصيات :
وقد خرجت العديد من الدراسات الىت أجريت حول الالجئني وأوضاعهم االجتماعية وخاصة اجلانب
التعليمي بالنتائج اآلتية :41
 /1التعليم االلزامي واجملاين للمرحلتني االعدادية والثانوية .
 /2توفري التعليم الثانوي للبالغني يف دول اللجوء .
 /3دعوة حكومات الدول اليت يتواجد هبا الالجئون السوريني إىل االلتزام بفاعلية جتاه تأمني التعليم
اجملاين وتوفري ادلستلزمات الدراسية ورواتب ادلعلمني .
 /4العمل على إغلاد كادر تعليمي متخصص ومدرب على الطرق التدريسية وحقوق الطفل.
 /5تفادي فرض ادلناىج احمللية على أطفال الالجئني .
40ــ تعلٌم الالجئٌن السورٌٌن وإدارة االزمة فى تركٌا وسورٌا ولبنان  :ناصر الغزالً  ،المرجع السابق .
41ــ نفس المرجع .
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 /6توفري أماكن الستيعاب األطفال تضم لعباً وادوات للرسم .
 /7احلد من كل ما من شانو منع االطفال من االلتحاق بادلدراس مثل التكلفة والشهادات والوثائق .
 / 8ينبغي على كافة االطراف أن يعملوا على تعزيز وتوسيع برامج محاية ومساعدة االطفال للنازحني
داخل سورية والالجئني يف ا لدول اجملاورة ،خاصة االطفال ادلنفصلني عن ذويهم والشباب والفتيات غري
ادللتحقني بادلدارس وغريىم شلن يواجهون سلاطر أكرب من العنف واالستغالل وسوء ادلعاملة واالعلال .
 /9تعاين أغلب الدول ادلضيفة من نقص كبري يف توفري ادلدراس الستيعاب العدد الكبري من الطالب
الالجئني .
 /10التكلفة الكبرية ادلًتتبة على كل طالب يلتحق بالدراسة وخاصة يف لبنان واالردن بشكل نسيب.
 / 11عدم وجود مدارس يف بعض سليمات الالجئني شلا يؤدي خلسارة الطالب سنة من عمره الدراسي.
 /12ضعف يف الكادر التعلمي ونقص يف عدد ادلعلمني يف أغلب اماكن اللجوء.
 /13تضارب ادلناىج التعليمية يف بعض مواقع اللجوء فمنهم من يتبع ادلناىج السورية واالخر ادلناىج
احمللية للطالب .
 / 14تسرب قسم من الطالب من ادلدارس للبحث عن عمل دلساعدة األىل وعدم وجود قواعد إلزامية
للمرحلتني االبتدائية واالعدادية.
 /15التكدس للطالب يف الصف الواحد يف أغلب مواقع اللجوء إذ يغلب على ىذه الصفوف وجود
ضعفي العدد الواجب لكل صف.
 / 16الزام الطالب يف بعض مواقع اللجوء وخاصة يف لبنان بالدوام ادلسائي وذلك بسبب عدم وجود
شاغر ذلم يف الدوام الصباحي .
 / 17عدم وجود مساحات خاصة للعب وذلو لالطفال يف أغلب ادلدارس ادلخصصة لالجئني السوريني.
 /18الغالء الفاحش دلستلزمات الدراسة من كتب وقرطاسية وحقائب والبسة .
اما التوصيات :
 /1ضرورة قيام اجملتمع الدويل امسئولياتو التضامنيو بصورة أفضل جتاه الالجئني .
 / 2ضرورة بذل جهد أكرب من كافة ادلنظمات احلقوقية احمللية والدولية على توثيق االنتهاكات الىت
يتعرض ذلا األجئون ىف سلتلف الدول والًتكيز اكثر على معانات األطفال والنساء واجلرحي وكبار السن .
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 / 3تنفيذ مشاريع إظلائية وتعليمية موجهة لألجئني خاصة األطفال منهم من أجل إكساهبم خربات
ومهارات حياتية تساعدىم على استثمار فًتة اجلؤ بشكل إغلايب .
المصادر والمراجع :
 / 1ناصر الغزاىل  :النازحون ىف سورية واالجئون السوريون ىف لبنان واالردن  ،تركيا  ،العراق  ،مصر ،
مركز دمشق للدراسات النظرية واحلقوق ادلدنية واللجنة العربية حلقوق االنسان بالتعاون مع حركة شباب
 17نيسان للتغري الدؽلقراطي 2012 ،م .
 /2شيلي كالربتسون ولؤي كونستانت  :تعليم أطفال الالجئني السوريني وإدارة األزمة ىف تركيا ولبنان
واألردن  ،مؤسسة راند  ،سانتا مونيكا  ،كاليفورنيا 2015م www.rand.org .
 /3عبده مجيل ادلخاليف  :مشاكل تعليمة ونفسية بني ادلهاجرين العرب ىف ادلانيا .
www.m.dw.com
 /4دراسة عن عدد الالجئني السوريني ىف تركيا سيتجاوز ال  3مالينيwww.turkpress.com
 /5تقرير www.alghurairfundation.org
 /6تقرير إحصائية جديدة العداد الالجئني السوريني www.souriali.net
 /7تقرير أعداد وإنتشار الالجئني السوريني ىف دول اجلوار والعامل www.alhayat.com
 /8أنطوين ليك  :التعليم يف وقت األزمة www.aljazeera.net ،
 /9تقرير www.alghurairfoundation.org
 /10تقرير اللجنة السورية حلقوق االنسان www.shrc.org
 /11أبرز التحديات الىت تواجو الطلبة الالجئني www.ultrasawt.com
 /12تقرير Carnegie.oec.org
 /12تقرير عن أخر إحصائية www.hala.jo.com
 /13عالء ادلصيالتى  :مشاكل تواجة الطلبة الالجئني ىف أروبا www.ultrasawt.com
 /14تقرير عن اليونسيف  :أوضاع الالجئني السوريني ىف االردن httis://data.unthcr.org
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