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تعمل عىل تحسني املساواة يف الوصول إىل التعليم ونوعيته.
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وصول األطفال إىل التعليم يف العامل العريب
سحر األسد ،باحث مشارك يف مؤسسة القاسمي لبحوث السياسة العامة

sahar@alqasimifoundation.rak.ae

ليك يكون الشخص مدركاً لحقوقه اإلنسانية ،فإن التعليم غالباً
ما يكون عنرصا ً حتمياً يف حياته  .يستطيع القادرون عىل القراءة
والكتابة والقيام بالعمليات الحسابية فهم أنواع مختلفة من
املعلومات وتشكيل آرائهم الخاصة .يف البلدان النامية واملتقدمة
عىل حد سواء  ،ال يحصل األطفال عىل التعليم األسايس بسبب
عدم املساواة التي تنشأ يف الجنس والصحة والهوية الثقافية
(األصل العرقي واللغة والدين) .يجد هؤالء األطفال أنفسهم عىل
هوامش النظام التعليمي وال يستفيدون من التعلم الذي يعترب
حيوياً لتطورهم الفكري واإلجتامعي.

تطور نظم التعليم يف املنطقة
التعليم رضوري للحد من عدم املساواة وتحقيق األهداف
اإلمنائية للمنطقة .وعىل هذا النحو  ،كان التعليم املجاين الذي
يقدمه القطاع العام مبثابة املستأجر املركزي للعقد اإلجتامعي
يف كل بلد يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا.
من املعروف أن النمو السكاين يف الدول العربية هو من بني
أعىل املعدالت يف العامل  ،مام يجعل توفري التعليم األسايس
ريا .ومع ذلك  ،فإن أنظمة التعليم يف املنطقة ،
تحديًا كب ً
بإستثناءات قليلة  ،توفر اآلن التعليم األسايس ملعظم األطفال.
كام يتم توفري فرص التعليم الثانوي والتدريب املهني والتعليم
العايل للعديد من الطالب  ،ال سيام يف املناطق الحرضية و املدن.
وأصبح التعليم إلزامي من خالل الصفوف االبتدائية يف كل مكان ،
ومن خالل الصفوف الثانوية الدنيا يف بعض البلدان .و بهذا حققت
معظم البلدان االلتحاق بالتعليم االبتدايئ والزيادات الكبرية يف
اإللتحاق باملرحلة الثانوية.

ولكن ملاذا ال يزال الكثري من األطفال مستبعدين من
التعليم؟
( ، )MENAعكست النزاعات املستمرة املكاسب التي تحققت مؤخرا ً
يف مجال التعليم .ويجري تجنيد بعض األطفال والشباب األكرث
ضعفاً كعامل ومقاتلني يف الجامعات املسلحة..
يوجد ما يقارب ال 4.5مليون طفل من غري امللتحقني باملدرسة يف
العامل العريب وهناك  2.9مليون شاب آخرين ال يستطيعون الوصول
إىل املدارس الثانوية  ،حوايل  ٪ 87منهم يعيشون يف البلدان
املترضرة من النزاع .حيث مازال النزاع الحاجز األخطر أمام التعليم
يف  11من أصل  20دولة تشكل منطقة الرشق األوسط وشامل
أفريقيا  .وتوجد أزمة التعليم الكربى عند األطفال واملراهقني
السوريني ،حيث ال يستطيع  2.8مليون منهم الوصول إىل املدارس
يف بلدهم ويف البلدان املجاورة .و يواجه هؤالء األطفال  ،إىل
جانب غريهم من السودان والعراق وليبيا واألرايض الفلسطينية
ومرص واليمن  ،مستقبالً قامتاً ما مل يُبذل جهد متضافر لضامن
حقهم يف التعليم الجيد.
تقدم التقارير العاملية صورة معقدة ألسباب إلستبعاد األطفال
من التعليم .بالنسبة للعديد من العائالت  ،السبب ببساطة هو
الفقر .ويجب عىل عدد ينذر بالخطر من هؤالء األطفال والشباب
غري امللتحقني باملدرسة العمل من أجل إعالة أرسهم  ،ويضطر

الكثري منهم إىل أسوأ أشكال العمل  ،مبا يف ذلك تهريب السلع
واإلستغالل الجنيس .ويف أحيان أخرى  ،ت ُبعد املسافة إىل أقرب
مدرسة األطفال من التعلم  ،واملدرسني غري املدربني تدريباً كافياً
 ،ويستخدمون العقوبة الجسدية أو ال يتكلمون لغات األطفال
األصلية  ،مام يزيد أيضاً من العوامل التي تحبط األطفال من الذهاب
إىل املدرسة.
ينجم اإلستبعاد أيضاً يف بعض األحيان عن القيم التقليدية يف
مجتمعات معينة ال تثمن قيمة التعليم  ،وال سيام بالنسبة للفتيات.
تتزوج الفتيات يف وقت مبكر للتقليل من خطر اإلعتداء عىل نطاق
أوسع وتقليل العبء عىل عائالتهن .و عىل الرغم من تقلص
التفاوتات بني الجنسني يف املنطقة  ،ال يزال النوع اإلجتامعي
يلعب دو ًرا يف ما إذا كان الطفل يتمتع بفرص التعلم .يف جميع
أنحاء املنطقة  ،ال تزال الفتاة أقل إحتامال يف الذهاب إىل املدرسة
بنسبة  25٪من الصبي .لكن اإلتجاهات الحديثة تظهر أيضاً أن األوالد
معرضون بشكل خاص لخطر الترسب من املدارس الثانوية بالذات.

للميض قدماً
تعد املساواة بني الجنسني  ،وعدم املساواة االجتامعية
واإلقليمية يف التعليم من القضايا الشائعة التي تشري إىل
فشل ال ُنظم التعليمية يف املنطقة .ومع ذلك  ،فإن تجارب البالد
وثقافتها وتاريخها مختلفة .و عىل هذا النحو  ،يتعني عىل كل
دولة يف العامل العريب أن تضع خطة خاصة بها لإلصالح الرتبوي
 ،حيث ال يوجد منوذج واحد يعمل عىل األرجح يف كل مكان .للقيام
بذلك  ،يجب إجراء املزيد من األبحاث.
تتميز املنطقة بعدم كفاية البحث للتطوير و تكوين املعرفة.
عرش واحد يف املائة من اإلنفاق عىل البحث
فهي ال متثل سوى ُ
والتطوير يف العامل ،1أي أقل من أي منطقة أخرى باستثناء
جنوب الصحراء الكربى يف أفريقيا .يجب عىل املنظامت اإلقليمية
واملؤسسات التعليمية العمل عىل إنشاء برامج بحثية قوية وبناء
رشاكات مع املنظامت الدولية.
ويف الوقت نفسه ،نحن يف مؤسسة القاسمي نفخر مبواصلة
الرشاكة مع نوراج وإدارة الجزء الرشق أوسطي من نرشة نوراج
اإلخبارية .تجمع هذه النرشة االفتتاحية من (ن ن خ  )01بشكل
متقارب ومتبادل الرتابط بني الحقوق املدنية والسياسية التي تم
التأكيد عليها بشكل متكرر عاملياً يف سياسة ومامرسات الحق
يف التعليم .وعليه  ،متت ترجمة ست مقاالت ذات محتوى ذي صلة
باملنطقة اإلقليمية لهذه املسألة  ،حيث قدمت منظورات مقارنة
لتقدم املجتمع الدويل يف ضامن حصول الجميع عىل التعليم.
باإلضافة إىل هذه املقدمة التي تسلط الضوء عىل التحديات
امللحة لتطبيق الحق يف التعليم مع الرتكيز عىل األطفال يف
املنطقة.
الهوامش
World Bank (1999). Education in the Middle East & North Africa: A

1.

strategy towards learning for development. Washington, DC: The World
Bank.

7

التعليم ليس ميزة بل هو حق من حقوق اإلنسان
الدكتور كومبو بويل باري ،تقرير خاص عن حق التعليم

bkoumbabar@gmail.com

ملخص

حق الحصول عىل التعليم :سهولة الحصول عىل
التعليم أم مخرجات التعليم؟

يوضح هذه التقرير أن بالرغم من التقدم املحرز يف
توفري التعليم عىل الصعيد الدويل ،فإنه ال زال بعيد
املنال للعديد من األفراد – مثل النساء والفتيات واألطفال
وذوي االحتياجات الخاصة ومجموعات األقليات املختلفة
والالجئني ،مام يعني أن هناك حاجة ماسة إىل العمل نحو
إيجاد حل منصف لهذه املشكلة.

أصبح التعليم حق من حقوق اإلنسان منذ عام  ،1948وتم إعالن
ذلك عاملياً ضمن املادة رقم  26لحقوق اإلنسان كام ورد يف النص
«لكل شخص الحق يف الحصول عىل التعليم» .وعليه ،نص القانون
الدويل عىل أن الدول ملزمة بتوفري التعليم ملواطنيها .ومنذ
ذلك الحني سعت منظمة األمم املتحدة نحو تطوير مجموعة من
األنظمة والقوانني الدولية لتيسري حق حصول األفراد عىل التعليم،
وشمل ذلك اإلتفاقيات الدولية الخاصة بالحقوق اإلقتصادية
واإلجتامعية والثقافية وحقوق األطفال وإتفاقية اليونسكو
الخاصة مبحاربة التمييز يف التعليم وغريها من اإلتفاقيات .ومن
ثم ،أعيد تأكيد حق حصول األفراد عىل التعليم خالل العديد من
املعاهدات واإلتفاقيات والدساتري الدولية واإلقليمية املعنية
بالفئات املهمشة.

حقوق اإلنسان
جودة التعليم
التمييز العنرصي

وبفضل هذه القوانني واللوائح الرصيحة متكّن املجتمع الدويل من
إحراز تقدم كبري يف ضامن حصول األفراد عىل التعليم .وبحلول
عام  ،2015أثناء العمل عىل تحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية،
بلغت معدالت االلتحاق بالتعليم  91%بالنسبة للمرحلة االبتدائية ،و
 84%بالنسبة للمرحلة املتوسطة ،و  63%بالنسبة للمرحلة الثانوية
( .)ECOSOC ، 2017ويف حني تعترب هذه خطوة يف اإلتجاه الصحيح،
إال أن النتائج املعلنة تخفي حقيقة أن الحصول عىل التعليم الجيد
ال يزال بعيد املنال بالنسبة للعديد من األفراد .فعىل سبيل املثال،
تشري التقديرات بأن  6من أصل  10أطفال ومراهقني ال يتمكنون
من تحقيق الحد األدىن املطلوب من الكفاءة يف ماديت القراءة
والرياضيات (يونسكو .)2017 ،وبالرغم من زيادة فرص الحصول عىل
التعليم ،فإن األطفال الذين يعتربون من فئة األرس األفقر 20%
يف املجتمع هم األقل قدرة عىل القراءة يف نهائية مرحلة
الدراسة االبتدائية ،مقارنة بزمالئهم من فئة األغنى  20%من األرس
( .)ECOSOC ، 2017وعالوة عىل ذلك ،فإن الفتيات واألطفال ذوي
االحتياجات الخاصة والالجئني وأفراد الشعوب االصلية وغريهم من
األقليات (عىل سبيل املثال ال الحرص) ميثلون فئة الطالب الذين
يدرسون خارج املدارس .وباختصار ،أصبح من الواضح أن توفري فرص
تعليم منصفة ال تعني بالرضورة تحقيق نتائج منصفة.

هذا التقرير يسلط الضوء عىل أهمية دور الحكومات يف
توفري تعليم جيد ومنصف لجميع األطفال باعتبار ذلك حق
أسايس من حقوق اإلنسان.

العبارات الرئيسية

التعليم داخل الفصول الدراسية وما بعد ذلك :التعليم
الذي يعلم التمييز؟
يف الوقت الحايل يعاين بعض األفراد والجامعات مجموعة من
املشاكل القامئة التي ال تعيق عملية حصولهم عىل التعليم
فحسب ،بل تؤثر أيضاً عىل نجاحهم يف املدرسة .إن العديد من
املدارس تعاين من مشاكل يف البنية التحتية ،أو املوراد ،أو دافع
 ،أو كيفية التعامل مع الطالب الذين ال ينتمون إىل الفئات املتعارف
عليها .ونتيجة لذلك ،فإن العديد من الطالب يواجهون صعوبات
ِ
فشل يف
كبرية عند محاولتهم اإلستفادة من نظام تعليم
التكييف مع ظروفهم الخاصة .وبالتايل ،ينجم عن ذلك عدم متكن
هؤالء الطالب من تحقيق النجاح الذين يسعون إىل تحقيقه داخل
املدرسة ،مام يؤثر عىل نفسيتهم وحياتهم وفرص حصولهم
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عىل العمل واملشاركة بشكل فعال داخل املجتمع .وتعد هذه
من املشاكل الخطرية ،ليس فقط بالنسبة لألفراد املعنيني ،بل
تؤثر سلبياً عىل التنمية املستدامة للمجتمع عموماً .ويف حال
عدم إنهاء العمل باملامرسات التمييزية وغري الشاملة ،فإن لهذه
املامرسات عواقب وخيمة وبعيدة املدى عىل نظام التعليم
واملجتمع أجمع.
ومن املرجح أن يواجه األفراد الذين يعانون من املامرسات
التميزية وغري الشاملة داخل الفصول الدراسية مامرسات مامثلة
يف حياتهم اليومية ،مام يديم منوذج مجتمعي سلبي يحد من
النمو الشخيص ،واملشاركة املجتمعية ،واإلنتاجية .وعليه ،يتحتم
علينا معالجة هذه املشكلة من خالل تغيري املواقف واملعتقدات
التمييزية املسخدمة حالياً داخل املجتمع ،قبل أن نتمكن من تغيري
األنظمة والقوانني .إن املواقف واملعتقدات التمييزية السائدة
داخل املجتمع تؤثر بشكل سلبي وخطري عىل الفئات املستضعفة،
لذلك من املهم جدا ً السعي نحو تغيري األفكار واملامرسات
الخاطئة من أجل تكوين روح املحبة والتسامح والتكييف بني الطالب
واملعلمني وأولياء األمور.

من املتأثر؟
يعاين بعض األفراد واملجموعات بسبب مشكلة التمييز واإلستبعاد
كل حسب بيئته .وأكرب املجاميع املستبعدة تعد من
يف التعليمٌ ،
فئة النساء والفتيات .إن مشكلة إجبار الفتيات عىل البقاء يف
املنزل ،والزواج املبكر ،والزواج القرسي بسبب التقاليد واإلعتقادات
املجتمعية السائدة أحيانا يدفع أولياء األمور إىل اإلستثامر
يف تعليم أبنائهم الذكور بدالً من اإلناث ،وتعترب من املشاكل
الخطرية داخل املجتمع التي يجب إيجاد حل جذري لها .وتؤكد
نتائج الدراسات بأن  15مليون فتاة من فئة سن اإلبتدائية لن يتحصلن
عىل فرصة تعلم القراءة أو الكتابة يف مرحلة الدراسة االبتدائية،
مقارنة بنظرائهم الذكور (يونسكو .)2016 ،وبالنسبة للفتيات الاليت
يلتحقن باملدارس ،فإن املرافق الصحية دون املستوى ،والعنف
القائم عىل أساس نوع الجنس ،واملناهج الدراسية غري املناسبة،
وغريها من املشاكل ،تعيق عملية حصولهم عىل تعليم عايل
الجودة ،وبالتايل ال يتمكنون من تحقيق إمكانياتهم بالشكل
الصحيح واملطلوب.
وتعد مجموعة األطفال ذوي األحتياجات الخاصة من بني املجاميع
األخرى التي تعاين من التمييز يف التعليم .فتشري التقديرات
إىل أن اكرث من مليار شخص حول العامل لديهم شكل من أشكال
اإلعاقة ،حيث يعيش أكرث من  80%منهم يف جنوب العامل
(منظمة الصحة العاملية .)2011 ،ومع ذلك ،هناك نقص يف البيانات
التي تسلط الضوء عىل املشاكل التي يعاين منها األفراد ذوي
اإلحتياجات الخاصة ،وهذه إحدى األسباب الرئيسية التي تحول دون
معالجة املشاكل التي يعانون منها .ونتيجة لذلك ،يتم استقصاء
األفراد ذوي اإلحتياجات الخاصة بشكل روتيني ،وغالباً ما يكون ذلك
هو السبب وراء عدم شملهم أثناء إعداد خطط التعليم الوطنية.
األطفال الذين ال يتم شملهم يتم استبعادهم ،هذا هو واقع
الحال .وباإلضافة إىل ذلك ،معظم املدارس يف جميع أنحاء
العامل ال زالت غري مصممة لتستقبل الطالب من ذوي اإلحتياجات
الخاصة ،وعليه ،يعاين هؤالء األطفال بسبب املامرسات السلبية
السائدة مثل التمييز ،والتحيز والبلطجة.
ككام تواجه األقليات الثقافية والعرقية واللغوية الكثري من
التحديات أيضا من حيث حقهم يف الحصول عىل التعليم .فالتعليم
الرسمي أحيانا ال يويل إهتامما كافيا للتنوع الثقايف واللغوي،

مام يجعل من الصعب عىل الكثري من املتعلمني تحقيق النجاحات
أثناء مسريتهم التعليمية .وقد تكون املشكلة بسبب رصاعهم
مع لغة التدريس ،أو ألن املناهج الدراسية ال تتناسب مع عاداتهم
وتقاليدهم التي تربوا عليها وغريها من املشاكل .إن األفراد
من فئة الشعوب األصلية يعانون من املشاكل ذاتها ،حيث يُحرم
أطفالهم من الحصول عىل التعليم الجيد الذي يتامىش مع
طريقة حياتهم وتقاليدهم التي يحرصون يف املحافظة عليها.
نتيجة لذلك ،فإن أطفال السكان األصليني أقل عرضة لإللتحاق
بالتعليم االبتدايئ مقارنة بغريهم من األطفال ( UNESCOو
.)ECOSOC ، 2008
توضح نتائج االستبيانات بأن هناك  65.5مليون الجيء قرسي يف
جميع أنحاء العامل ( .)UNHCR، 2017إن الالجئون ،والنازحون داخلياً،
والبدون (أو عدميو الجنسية) من بني األفراد الذين يعانون من
العديد من اإلضطرابات ،وعليه ليس من املدهش أن يكونوا أيضا
من فئة الغري قادرين عىل تلقي التعليم.وفقاً إىل القوانني
الدولية السائدة ،يتحتم عىل الدول التي تستضيف الالجئني توفري
التعليم لهم .ومع ذلك ،تشري التقديرات التي أعلنتها مفوضية
األمم املتحدة لشؤون الالجئني بأن  50%فقط من األطفال الالجئني
يحصلون عىل التعليم االبتدايئ ،وهذا املعدل ينخفض إىل 22%
يف مرحلة التعليم الثانوي .مجموعة النازحون داخلياً أيضا من
الفئات املعرضة للخطر ألنهم ال يزالون ينتمون جغرافيا إىل الوالية
التي كانوا يعيشون فيها ،التي يف بعض األحيان تكون السبب
وراء نزوحهم .بناء عىل كل ما تقدم ،مسألة توفري التعليم لنحو 31
مليون نازحاً داخلياً يف جميع أنحاء العامل تعد من التحديات الكبرية
والخطرية للغاية التي يجب إيجاد حل لها (.)IDMC ، 2016

حقوق االنسان والتعليم :حلقة غري مفرغة؟
الفئات التي تم االشارة إليها أعاله ليست سوى بعض املجموعات
التي تكافح حتى يتم اإلعرتاف بحقوقهم يف الحصول عىل
التعليم .ومع ذلك ،ويف الواقع ،هناك العديد من الفئات األخرى،
مثل األشخاص الذين يعيشون يف املناطق الريفية ،أو الذين
تأثروا بسبب الفقر ،وغريهم الذين يواجهون العديد من التحديات
املستمرة .ويجب اإلشارة إىل أن األفراد الذين ينتمون إىل أكرث من
مجموعة مستبعدة عليهم التصدي للتميز عىل جبهات متعددة.
باختصار شديد ،ال ميكن لألفراد الذين يعانون بسبب التمييز من
اإلعتامد عىل نظام تعليمي يستثنيهم ويحرمهم من حقوقهم،
ألنه نظام غري عادل .ومن الجدير بالذكر ،ال يزال توفري التعليم الجيد
يف العديد من مناطق العامل محدود عىل الفئات املرفهة ،الذين
ال يعانون من التمييز ،أو الذين ال يعتربون ضحايا أُجربوا عىل ترك
أماكن عيشهم واإلنتقال إىل أماكن أخرى بسبب مشاكل سياسية
أو جغرافية خارجة عن سيطرتهم.
جميع ما تم اإلشارة إليه أعاله له آثار سلبية واضحة عىل حق
الحصول عىل التعليم .ومن أجل توفري التعليم للجميع ،بدون
متييز أو إستثناء ،يجب أن تقوم معايري الجودة التعليمية بأخذ
الظروف الفردية بعني اإلعتبار ،حتى يتمكن كل طفل (أو فرد
بالغ) من اإللتحاق بأي مدرسة والحصول عىل التعليم واملعرفة
والدعم الذي يساعدهم عىل تحقيق النجاحات التي يسعون إىل
تحقيقها .وال يكفي قبول األطفال يف املدارس فحسب ،بل ينبغي
التأكد أيضا من أن الطالب يتلقون تعليم عايل الجودة ويتعلمون ما
عليهم تعلمه طيلة مسريتهم العلمية .كام علينا اإلدراك بأن حق
الحصول عىل التعليم يتوقف بشكل كبري عىل القضاء عىل التمييز
وجميع السلبيات القامئة والتعاون معاً من أجل خلق بيئة تستند
عىل اإلنصاف والعدالة وشمل الجميع بدون متييز أو إستثناء.
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بعبارة أخرى ،إن متكني األفراد ومساعدتهم يف الحصول عىل
التعليم الجيد يعترب حق من حقوق اإلنسان الرئيسية ،ويعد خطوة
إيجابية يف الطريق الصحيح لبناء مجتمع دويل ناجح.
واعرتافا بذلك ،وكجزء من خطة عام  ،2030فإن املجتمع الدويل
املعني بتحقيق هدف التنمية املستدامة  SDG 4اتفق عىل
«السعي نحو ضامن تقديم تعليم جيد ومنصف وتعزيز فرص
التعلم مدى الحياة للجميع» .وقد تم تصميم جميع أهداف SDG 4
خصيصاً لتأخذ بنظر اإلعتبار تحقيق التنمية املستدامة ،إستنادا عىل
الفهم القائل بأنه ال ميكن تحقيق التنمية املستدامة إال إذا متتع
جميع األفراد بحقوق اإلنسان .ونتيجة لذلك ،جداول األعامل الحالية
تركز بشكل كبري عىل توفري تعليم عايل الجودة للجميع ،خالفا عىل
ما كان عليه الرتكيز يف السابق ،والذي ركز عىل توفري التعليم
للجميع «بدون استثناء».

ماذا نستطيع أن نفعل؟
يقع عىل عاتق الحكومات مسؤولية التصدي للتمييز واإلستبعاد
يف التعليم من خالل تحديد األشخاص واملجموعات التي تحتاج
إىل الدعم واملساندة وتلبية اإلحتياجات .ومن خالل املشاورات
الشاملة مع جميع أصحاب املصلحة تتمكن الحكومات من تقديم
الدعم املطلوب للطالب ،مام يساعدهم عىل تحقيق النجاح
املطلوب مبجرد دخولهم املدرسة .وحتى تتمكن الدول من الوفاء
بهذه اإللتزامات ،من الرضوري جمع البيانات املنصفة ونرشها .كام
يتحتم عىل الجهات املانحة واملنظامت الدولية تقديم الدعم
املايل والتقني الذي يضمن بأن جميع الدول لديها القدرة عىل
رصد جميع رشائح السكان يف املجتمع ،ومساعدة هذه الدول
عىل التدخل بشكل رسيع عندما تكون هناك حاجة ملعالجة العوائق
التي يتم تحديدها .وبدون هذا الدعم ،سيكون من الصعب جدا ً
عىل الدول أن تفهم متاماً حجم املشكلة التي يعاين منها فئات
معينة داخل املجتمع ،وال ميكنها أيضاً رصد التقدم التي تقوم
بإحرازه عند إجراء اإلصالحات.
واخريا ً ،ورمبا األهم من ذلك ،يجب بذل الجهود ملعالجة األسباب
التي تشجع عىل التمييز يف املقام األول .ويجب عىل الدول
أن تسعى جاهدة إىل القضاء عىل التمييز داخل املجتمع بأرسه
من خالل إيجاد حلول جذرية للمواقف واملعتقدات التي تقلل من
قيمة املستبعدين .كام يجب أن يتم تصميم القوانني والسياسات
التي متنع اإلستبعاد والتمييز بحيث يتم شمل جميع األفراد ويكون
هناك دعم سيايس قوي .كام يجب عىل السياسيني والقادة يف
املجتمعات املحلية أن يستندوا عىل القوانني التي نص عليها
حقوق اإلنسان عند إدخال اإلصالحات ملعالجة املواقف القدمية
التي سببت التمييز واإلستبعاد .ويشمل الحق يف الحصول عىل
التعليم جميع جوانب التعليم ،بدءا ً من الرعاية يف مرحلة الطفولة
املبكرة ،حتى التعلم مدى الحياة .وعليه ،ينبغي تطبيق قوانني
منصفة وشاملة يف جميع مستويات التعليم ويف جميع أنحاء
املجتمع ،حينها فقط ،ميكن لألفراد والجامعات اإلستمتاع بحقهم
اإلنساين ويصبحوا قادرين عىل املساهمة بشكل فعال يف
مجتمع يتسم بالعدالة بشكل مستدام.
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هذا التقرير يسلط الضوء عىل الوضع الحايل للنظم
التعليمية الوطنية ،وكيف يتم إنتزاع القيم اإلنسانية
لدى األطفال والشباب وإستبدالها بقيم وغايات مادية
بحته .وعليه ،يؤكد هذا التقرير أهمية إنشاء السياسات
الدولية التي من شأنها املحافظة عىل القيم اإلنسانية
واألخالقية لعملية التعليم وتعزيزها.

منذ ما يقرب من  20عاماً ،قام اإلعالن العاملي للتعليم العايل
يف القرن الحادي والعرشين بتسليط الضوء عىل مشكلة املبادئ
والقيم (يونسكو .)1998 ،وخالل هذا اإلعالن تم التشديد عىل
أهمية إجراء تغريات جذرية يف التعليم العايل «حتى يتسنى
ملجتمعنا ،الذي يعاين يف الوقت الحايل من أزمة يف املبادئ
والقيم ،أن يتجاوز اإلعتبارات اإلقتصادية واملادية ،ويعزز إعتبارات
أعمق للقيم األخالقية والروحانية» (يونسكو ،1998 ،الصفحة رقم
.)25

العبارات الرئيسية

أزمة القيم

القيم التعليمية
القيم اإلنسانية
التعليم الخاص
التعليم اإللكرتوين

منذ ذلك الحني ،مشكلة «أزمة القيم» أخذت أبعادا ً أكرب ،واإلهتامم
الذي أعرب عنه قبل سنني أصبح أكرث إلحاحاً اليوم ،وبالوقت الحايل
ال يشمل فقط مرحلة التعليم العايل بل يتعدى ذلك ليشمل
جميع مراحل التعليم .وبدالً من تعزيز مبدأ حب  -السالم ،أصبحت
املدارس عرضة لحاالت العنف .إن قلة إحرتام األطفال والكبار
للمعلمني ،وأولياء األمور ،وأفراد املجتمع خري دليل عىل وجود
أزمة كبرية يف املبادئ األخالقية وإحرتام اآلخرين .بالوقت الحايل
يتم تجريد األطفال من جميع القيم األنسانية واألخالقية ،وحاالت
العنف املتكررة داخل املدارس تؤكد بأن هناك مشكلة داخل البيئة
املدرسية وهناك عدم إحرتام كبري للقيم اإلنسانية ،مام يشكك
يف مسؤولية قطاع التعليم ورسالته اإلنسانية النبيلة .لألسف
الشديد ،خالل السنوات األخرية شهد العامل العديد من الحوادث
املأساوية يف جميع أنحاء العامل ،نذكر منها الحادثة املأساوية
التي حصلت يف الهند فيام يتعلق بوجبات الطعام املقدمة
للطالب خالل منتصف اليوم الدرايس ،والتي مل تتسبب يف تفيش
العديد من األمراض فحسب ،بل تعدت لتشمل املوت بني عدة
أطفال أيضاً .وهذه إشارة واضحة إىل أن هناك خلل أخالقي كبري
داخل املجتمع ،الذي لألسف الشديد إمتد ليشمل قطاع التعليم..

القوى التي تهدد الرسالة اإلنسانية للرتبية والتعليم
أصبح الطمع والسعي نحو تحقيق األرباح املادية من املسائل
الشائعة يف يومنا هذا .وبالوقت الحايل ،ولألسف الشديد ،نرى
بأن التعليم يكاد يخلو من رسالته اإلنسانية النبيلة التي كان عليه
يف السابق .والسبب الرئييس وراء ذلك هو زيادة الخصخصة يف
قطاع الرتبية والتعليم ،مام أدى اىل تسويقه وجعله تجارياً .إن
خصخصة قطاع الرتبية والتعليم أدى إىل خلق بيئة تجارية تركز
عىل تحقيق األرباح واملكاسب املالية ،بدالً من الرتكيز عىل تربية
وتعليم الطالب ليصبحوا أفراد ناجحني وفعالني يف املجتمع .فلم
تعد املدارس والجامعات الحجر األساس للقيم اإلنسانية ،وذلك
بسبب دخول الرشكات والتجار الذين تهيمن عليهم فكرة تحقيق
املكاسب املادية واألرباح ،مام نجم عنه إنشاء نظام تعليمي
خايل من التنوع الثقايف ،ويلبي رغبات فئات مجتمعية معينة
ومصالح تجارية بحته ال عالقة لها برسالة التعليم .وبالتايل ،تتعرض
أنظمة التعليم للفساد ،مام أثر أيضاً عىل الكادر التعليمي.
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وهذه املشكلة موجودة أيضاً يف التعليم اإللكرتوين .وصحيح أن
هناك العديد من اإليجابيات يف إستخدام التكنولوجيا يف مجال
التعليم ،كونه يضمن التواصل وسهولة الوصول إىل املعلومات
واملواد ،والحصول عىل التعليم بطريقة حديثة ومبتكرة ،إال أن
هذه التقنيات ليست بديلة لعملية التعليم .بعبارة أخرى ،إن
تقنية املعلومات واإلتصاالت ليست سوى أدوات لتكملة العمليات
التعليمية ،وال ينبغي عليها أن تصبح طريقاً بديالً للتعليم ألن ذلك
يقلل من أهمية التعليم وجهاً لوجه ،والتواصل مع اآلخرين شخصياً.
إن األجهزة الرقمية واإلنرتنت له تأثري سلبي وضار عىل قدرة
الطالب عىل «الرتكيز» و»التأمل» ،مام يجعل «العنارص البرشية»
تبدوا كأنها يشء من املايض الذي «عفا عليه الزمن» والتي
ميكننا اإلستغناء عنه .عند تقديم التعليم ألطفالنا علينا تعزيز
عملية «التفكري التأميل» لديهم باعتباره جوهر إنسانيتنا ،التي
ينبغي علينا املحافظة عليه ،والتأكد من عدم تحولنا إىل ضحايا
للتكنولوجيا (.)Carr ، 2010

تأسيس نظام تعليم قائم عىل إحرتام الرسالة
اإلنسانية
هناك حاجة ماسة إىل تعزيز قيم التعليم ورسالته اإلنسانية
أثناء مواجهة التطورات والتحديات .ومن التحديات الرهيبة التي
تواجه التعليم املدريس هو تعزيز التفكري النقدي وغرس القيم
األخالقية لدى األطفال والبالغني عىل حد سواء .وتعترب املناهج
الرتبوية الجديدة مناسبة جدا ً للطالب فهي ملهمة ومحفزة وتركز
عىل غرس القيم اإلنسانية لديهم وتنمي قدراتهم وتشجعهم
عىل التفكري النقدي وغريها من اإليجابيات املطلوبة .وال شك
أن املعلمني يلعبون دورا ً مهامً يف غرس القيم اإلنسانية لدى
الطالب بحيث تصبح جزءا ً ال يتجزأ من أمناط تفكريهم وسلوكهم
وحياتهم اليومية .إن بناء بيئة مدرسية محبة للسالم واحدة من
أهم رساالت التعليم ،ليس فقط بالنسبة للمعلمني بل أيضا ألولياء
األمور واملجتمعات املحلية وجميع أصحاب املصالح واملجتمع
والعامل أجمع .ومن أجل تحقيق ذلك ،ينبغي عىل السلطات
املعنية تحمل املسؤولية .وميكن أن يتعلموا من إعالن باريس
الذي أصدره الوزراء املسؤولون عن التعليم يف اإلتحاد األورويب،
الذين عربوا عن واجبهم والتزامهم يف ضامن حامية القيم
اإلنسانية واملدنية التي يؤمنون فيها ويسعون نحو نقلها إىل
«االجيال املقبلة».1
كل هذا يؤكد بان هناك مسؤولية ثقيلة عىل عاتق التعليم العايل
«للمساعدة يف غرس وحامية وتعزيز القيم املجتمعية و تعزيز
وجهات ( )...النظر اإلنسانية ( )...مستوحاة من حبهم لإلنسانية
ومسرتشدين باملحكمة» (يونسكو ،1998 ،املادة رقم  1و .)3
وينبغي التشديد عىل هذه القيم يف جميع النظم التعليمية.
بالوقت الحايل يتفق الكثريون عىل أنه من املهم اآلن نقل
القيم اإلنسانية عند نقل املهارات املعرفية أثناء عملية التعليم
والتدريب التقني واملهني .ويجب أن يشمل ذلك التعليم والتدريب
التقني واملهني والتعليم العايل ألنه يعزز تنمية املهارات
اإلجتامعية والتفكري النقدي وتنمية أخالقيات العمل والشعور
باملسؤولية اإلجتامعية لدى أفراد املجتمع .وكام هو الحال يف
الصني ،سياسات التعليم ينبغي أن تركز عىل «دمج عملية التعليم
مع عملية التفكري».2
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حق الحصول عىل التعليم وأسس معايري القيم
اإلنسانية
الحق يف الحصول عىل التعليم ،بوصفه حقاً معرتفاً به دولياً،
ميكنه أن يرشدنا للتحرك باإلتجاه الصحيح .هناك بعدان رئيسيان
للحق يف الحصول عىل التعليم اللذان يرتبطان ببعضهام البعض،
وهام تحديدا ً :حق الحصول عىل التعليم ،والتمكني :من حيث نقل
املعرفة ،والقيم ،والكفاءات واملهارات .وال بد من الحكم عىل
الدور التمكيني للتعليم من الجانب اإلنساين ألنه من املتطلبات
الرئيسية «من أجل ضامن التنمية الكاملة للشخصية البرشية»
بإعتباره الهدف األسايس للتعليم الذي تم اإلعرتاف فيه يف
اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان يف عام ( )1948ضمن املادة 26
الخاصة بحق الحصول عىل التعليم .وإتفاقية اليونسكو ملحاربة
التمييز يف التعليم ( )1960تعطي تفصيالً حرفياً لهذه األهداف.
كام تم اإلشارة إليها بوضوح يف إتفاقيات دولية أخرى معنية
بحقوق اإلنسان ،والسيام يف املادة رقم  13من اإلتفاقية الدولية
الخاصة بالحقوق اإلقتصادية واإلجتامعية والثقافية ( ،)1966التي
تنص عىل الحق يف الحصول عىل التعليم بشكل شامل .كام نصت
اتفاقية حقوق الطفل ( )1989يف املادة رقم ( ،29 )1عىل أن
التعليم يجب أن يعد الطفل لعيش حياة ذات مسؤولية يف مجتمع
حر ،وأن ينمي لديه إحرتام حقوق اإلنسان ،وإحرتام الوالدين،
وإحرتام الهوية الثقافية ،ولغته وقيمه الخاصة ،والقيم الوطنية
للبلد الذي يعيش فيه ،والبلد الذي ولد فيه ،وإحرتام جميع
الحضارات املختلفة يف العامل.
ويف هذا السياق ،من املهم أيضاً اإلشارة إىل املادة رقم (18 )2
من امليثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب ( ،)1981التي تنص
عىل أن « من واجب الدولة مساعدة األرسة ،ألن األرسة تعترب أول
بيئة يتعلم فيها الفرد القيم اإلخالقية والتقليدية املعرتف فيها
من قبل املجتمع» .ويوضح تقريق ديلورز (يونسكو ،)1996 ،كام
هو معروف شعبياً ،أن األهداف األكرث إيجازا ً يف التعليم من خالل
الرتكيز عىل «الركائز االربعة الرئيسة للتعليم» – وهي :التعلم
للمعرفة ،والتعلم لألداء ،والتعلم للتعايش ،والتعلم لنصبح ما نريد.
ومن واجب الحكومات أن تعمل عىل وضع اإلطار املعياري الدويل
للحق يف الحصول عىل التعليم .كام ينبغي عىل قوانني وسياسات
التعليم أن تجسد مبادئ وحقوق حق الحصول عىل التعليم وأن
توضح بالتفصيل املفاهيم األساسية لعملية التعليم .وينبغي
عند تصميم نظام التعليم تحديد أهداف ومحتويات التعليم بشكل
واضح ورصيح .وقد لوحظ بجالء أن «املواطنة الدميقراطية وتثقيف
األفراد يف مجال حقوق اإلنسان ال يقوم فقط بتعليمنا لألسس
والقواعد ،بل يتعدى ذلك ليجعلنا أكرث تعاطفاً ،وأكرث إنسانية ،وأكرث
مشاركة داخل املجتمع .وبالتايل ينجم عن ذلك بناء مجتمع يستند
عىل إحرتام الذات والكرامة والحرية والعدالة للجميع (مجلس
أوروبا ،2017 ،الصفحة رقم .)48

جدول أعامل التعليم للعام  :2030أخالقيات عاملية
وقيم إنسانية جديدة
عند إعداد خطة التنمية ملا بعد عام  ،2015تم الرتكيز بشكل رئييس
عىل االعتبارات املتعلقة بالكرامة والحرية والعدالة للجميع.
وعند التأمل يف جداول األعامل املستقبلية تم اإلتفاق عىل أن
هناك حاجة ماسة إىل تطوير «أخالقيات عاملية جديدة إلنسانيتنا
املشرتكة» (األمم املتحدة .)2013 ،والتزاماً بجدول أعامل التنمية
عهد قادة العامل عىل السعي نحو
املستدامة للعام  ،2030ت ّ
«تعزيز التفاهم بني الثقافات وروح التسامح واإلحرتام املتبادل
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»وأخالقيات املواطنة العاملية الجيدة واملسؤولية املشرتكة
.)2015 ،(األمم املتحدة
يعترب حق الحصول عىل التعليم من الحقوق اإلنسانية التي تضمن
 هو حق جامعي، ويف الوقت نفسه،التنمية الكاملة لإلنسان
 ومن أجل تحقيق.يضمن التنمية اإلجتامعية والرفاهية املشرتكة
 يجب إعطاء اإلعتبار األول للقيم اإلنسانية مع الرتكيز عىل،ذلك
 ينبغي، واألهم من ذلك،تعليم األفراد كيفية العيش معاً بسالم
، وإستنادا ً عىل هذا املفهوم.»ًتعليم الفرد كيف أن يكون «إنسانا
يجب دعم املهمة اإلنسانية للتعليم وتعزيزها عىل الصعيد
.العاملي من أجل تطوير عامل أفضل

الهوامش
إعالن باريس بشأن تعزيز املواطنة والقيم املشرتكة للحرية والتسامح وعدم1

.1

.2015 ، مارس17 ،التمييز من خالل عملية التعليم
خطة الصني الوطنية الخاصة بإصالح وتنمية التعليم عىل االجلني املتوسط2
.)2010 – 20( والطويل

.2

الحق ذاته ،وسيلة جديدة :تعزيز حق الحصول عىل
التعليم من خالل سياسات الحد من الفقر يف
الربازيل.
ميشيل موريس دي سا سيلفا ،قسم الدراسات الدولية ودراسة املناطق ،جامعة أوكالهوما

moraismichelle@gmail.com

ملخص

يناقش هذا التقرير كيف ساعد برنامج التحويالت النقدية
املرشوطة يف الربازيل ،الذي يطلق عليه إسم بولسا
فاميليا ،عىل تحسني اإللتحاق باملدارس وحضورها .كام
يسلط الضوء عىل التحديات السياسية واملؤسسية
الخاصة بهذا الربنامج والتي أثرت إيجابياً عىل حق حصول
األفراد عىل التعليم إىل ما هو أبعد من مجرد قانون
مكتوب.

العبارات الرئيسية

التحويالت النقدية املرشوطة
باولو فرير
القيود السياسية
سياسة الوالية
الربازيل

عندما يفكر املرء يف التعليم والربازيل ،إسم باولو فرير يأيت
مبارشة إىل الذهن .فهو مؤلف أصول تربية املضطهدين ،وقد
إشتهر عىل الصعيد الدويل نتيجة ألفكاره الخاصة بالتفكري النقدي
ومفاهيم مثل «التعليم املرصيف» ( .)Freire ، 1970ومن الجدير
بالذكر أن كتاب أصول تربية املضطهدين يعترب من الكتب الربازيلية
األكرث ترجمة .ورمبا ينافس باولو فريري مع باولو – باولو كوليهو
– يف كتاباته الخاصة بالتوعية الدولية.
والذي ال يتم تدريسه حول فرير ،هو أنه قام بتأليف كتاباته
الرئيسية خالل سنوات الدكتاتورية يف الربازيل ،عندما كان القمع
السيايس يف ذروته وعندما كان عدم املساواة اإلجتامعية
رهيباً .وما هو أيضاً غري معروف دولياً أن أعامله ألهمت الحركات
واملنظامت اإلجتامعية التي تدافع من أجل الحق يف الحصول
عىل التعليم يف الربازيل ،وبقية أنحاء أمريكا الالتينية .ومنذ أن
تأسس حزب العامل الربازييل (بارتيدوو دوس ترابالهادوريس) يف
الثامنينات ،تم إنشاء النظام التعليمي إستنادا عىل أفكار فرير.
وعندما فاز حزب العامل الربازييل بإنتخابات الرئاسة للمرة األوىل
يف عام  ،2002وحتى والية لويز إيناسيو لوال داسيلفا (املعروف
شعبيا بإسم لوال) يف بداية عام  ،2003أعتربت مسألة الحد من
الفقر والتعليم يف صدارة جدول أعامل السياسة الفيدرالية.
وبالرغم من أن خلفية حكومة لوال هي إشرتاكية وفريرية ،إال أن
حكومته جعلت التعليم أولوية قصوى ،وحتى يومنا هذا ،يتحدث
لوال بإستمرار عن إنجازات حكومته يف مجال التعليم – وإن كانت
الوسائل التي تم إستخدامها لتحسني فرص الحصول عىل التعليم
غري متوقعة متاماً .وإستنادا اىل مشورة البنك الدويل وبدافع
من اإللتزام السيايس العايل ملحاربة الجوع والفقر ،قرر لوال
اإلستثامر يف توسيع برامج التحويالت النقدية املرشوطة يف
البالد ،وأطلق عليها تسمية موحدة بعنوان بولسا فاميليا (بدل
األرسة).
هذا التقرير يظهر أن بولسا فاميليا ،أو ببساطة بولسا ،كانت
مسؤولة عن إضفاء تحسينات كبرية عىل املؤرشات اإلجتامعية
والتعليمية داخل البالد ،مام جعل الحق يف الحصول عىل التعليم
حقيقة واقعة ملاليني األطفال الربازيليني.
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الضامنات الرسمية لحق الحصول عىل التعليم يف
الربازيل

العامل – بولسا اسكوال (ميزانية مخصصة للمدرسة) – التي تم
تنفيذها ألول مرة يف مقاطعة إتحادية.

تم إصدار الدستور الربازييل يف عام  ،1988بعدما خرجت البالد من
عقدين من الحكم العسكري وحاولت العودة إىل الدميقراطية.
ويطلق عىل دستور عام  1988الدستور اإلجتامعي ،ألنه يتضمن
مواد ورشوط تضمن مجموعة واسعة من الحقوق اإلجتامعية
واإلقتصادية األساسية .ومنذ بداية العمل بهذا الدستور ،نصت
املادة  6عىل أن التعليم حق من الحقوق اإلجتامعية الرئيسية
للفرد .بعد ذلك نصت املادة  205عىل ما ييل:

وبفضل دعم الحكومة الوطنية ،شهدت التسعينيات إنتشارا ً كبريا ً
ملجموعة مختلفة للتحويالت النقدية املرشوطة املحلية يف
الربازيل .وعندما توىل لوال منصبه ،عزز الربامج القامئة ضمن
بولسا فاميليا وتوسع الربنامج الجديد ليشمل البلد بأرسه .أيضاً،
خالل الفرتتني التي توىل فيها الحكم ،ومن ثم خالل فرتة ونصف
من والية ديلام روسيف ،تم توسيع نطاق بولسا فاميليا بشكل
كبري حيث وصل إىل  14مليون أرسة ،سعياً نحو القضاء عىل الفقر
الشديد داخل البالد.

•التعليم هو حق من حقوق جميع األفراد ،وعليه سوف تلتزم
الدولة واألرس بتعزيز ودعم عملية التعليم من خالل التعاون
معا داخل املجتمع لتحقيق التنمية الكاملة للفرد بهدف
إعادة مامرسة املواطنة وبناء البالد من خالل إعداد املجتمع
للعمل( 1الربازيل.)2017 ،

وفيام يتعلق بالفرتة  ،2005 – 1998يقدر كل من غاليو و كوسوف
( )2010أن بولسا فاميليا كانت مسؤولة عن رفع معدل اإللتحاق
باملدارس بنسبة  5.5%يف الصفوف من  ،4 – 1وبنسبة  6.5%يف
الصف الخامس ،فضال عن خفض معدالت الترسب بنسبة  0.5%و
 0.4%عىل التوايل.

وتنص املادة نفسها ،واملادة التي تليها ،عىل أن الدولة مسؤولة
عن توفري التعليم األسايس العام والحر .ويف ذلك الحني ،كانت
الربازيل متر مبرحلة ما أطلق عليها «العقد املفقود» يف إشارة
إىل الركود اإلقتصادي والتضخم املتفيش .وعليه ،جاء الدستور
الجديد لينرش األمل بني الناس .فعىل سبيل املثال ،إحدى التحديات
شملت نسبة األمية بني الربازيليني الذين بلغت أعامرهم  15سنة أو
اكرث ،حيث وصلت نسبة األمية إىل  % 20.1يف عام Instituto( 1991
.)Brasileiro de Geografia e Estatística ، 2017

ووفقاً للبيانات الوطنية ،التي تشمل فرتة زمنية أحدث،
واملستخرجة من معهد اليونسكو لإلحصاء ،مل يتغري اإللتحاق
باملدارس اإلبتدائية تغريا ً كبريا ً بني األعوام  2007و  ،2015ألن البلد
نجح تقريبًا بتحقيق اإللتحاق الشامل .والواقع أن صايف اإللتحاق
ازداد من  91%إىل  92%بالنسبة للتعليم االبتدايئ .ومع ذلك،
كانت هناك تحسينات كبرية وواضحة يف مرحلة التعليم الثانوي،
حيث إرتفع معدل اإللتحاق الصايف من  73%يف عام  2007إىل
 81%يف عام ( 2015معهد اليونسكو .)2017 ،وبطبيعة الحال ،هذه
املؤرشات تعترب وطنية وال ميكن للمرء أن يؤكد بأن السبب وراء
التغريات اإليجابية هو وجود عالقة مبارشة مع بولسا فاميليا .لكن،
هناك ما يدعو إىل اإلعتقاد بأن جزء كبري من هذا التقدم تحقق
بسبب الرتكيز عىل األرس املعيشية الفقرية ،التي مل يتسنى لها
من قبل تسجيل أبنائها يف نظام التعليم الرسمي.

وباإلضافة إىل ذلك ،أنشأ دستور عام  1988ما يسمى ب «امليثاق
اإلتحادي» الذي مبوجبه تتقاسم الحكومة اإلتحادية وحكومة
الواليات والحكومات البلدية مسؤولية توفري التعليم العام.
وببساطة ،تقع مسؤولية التعليم االبتدايئ عىل عاتق البلديات،
يف حني أن التعليم الثانوي هو مسؤولية الدولة .التعليم
العايل يف الغالب يقع عىل عاتق الحكومة اإلتحادية .وعليه ،فإن
الحكومة اإلتحادية ،التي تتوىل وضع املناهج الدراسية الوطنية،
وال ميكنها أن تفعل الكثري عندما يتعلق األمر بالتأكد من أن جميع
األطفال إلتحقوا باملدارس ،وأن التعليم اإلبتدايئ والثانوي يصل
إىل الجميع.

تخطي العقبات املؤسسية والسياسية :التحويالت
النقدية املرشوطة
تم إنتخاب لوال عىل وعد أنه سيغري حياة الفقراء يف الربازيل.
وقد سعى فعالً إىل املحافظة عىل اإليفاء بوعده بشكل رسيع،
فقام بإطالق املبادرة األوىل بعنوان «فوم الصفر» (صفر جوع)،
لكن هذه املبادرة مل تنجح يف تحقيق النتائج املرجوة بالوترية
التي تصورها .وعليه ،وخالل إجتامع مع كبار املسؤولني يف البنك
الدويل يف عام  ،2003تم اإلقرتاح عليه توسيع العمل بالتحويالت
النقدية املرشوطة ،التي كانت موجودة يف البالد منذ التسعينيات
(.)Morais de Sa e Silva ، 2017
وتشكل التحوالت النقدية املرشوطة ،كام أصحبت معروفة دولياً،
برامج للحد من الفقر التي تقوم بتحويل املبالغ النقدية إىل ربة
األرسة عىل رشط أن تلتزم األرسة بالقيام بأنشطة محددة مسبقا
مثل تسجيل أطفالها يف املدرسة ،واملحافظة عىل معدل
حضورهم للمدرسة ،وتلقيهم للتطعيم ،وزيارة الطبيب بشكل
منتظم إلجراء الفحوصات الطبية .وجنباً إىل جنب مع املكسيك،
كانت لدى الربازيل واحدة من أوىل برامج التحويالت النقدية يف

باإلضافة إىل ذلك ،تشري أحدث البيانات للربنامج إىل أنه يصل إىل
 17مليون طالب يف جميع أنحاء املدارس الحكومية داخل البالد.
وخالل األعوام  2008و  ،2016تشري االحصاءات التي أجريت من قبل
وزارة الرتبية والتعليم حول وضع التعليم بأن نسبة  96%من الطالب
الذين استفادوا من بولسا فاميليا كانوا من بني الذين واصلوا حضور
املدرسة بشكل منتظم ،بحيث شكلت نسبتهم  85%بالنسبة للطالب
الذين تراوحت أعامرهم بني  15 – 6سنة ،و  75%بالنسبة للذين ترتاوح
أعامرهم بني  16و  17سنة .بنا ًء عىل ما تقدم ،نستخلص بأن الربنامج
ساعد عىل تحسني مؤرشين هامني فيام يتعلق بالحصول عىل
التعليم ،وهام تحديدا :اإللتحاق والحضور.

أين تذهب الربازيل من هنا؟
بعض الجهات املسؤولة عن السياسات اإلجتامعية والتعليمية
كانت مقاومة إىل حد ما لبولسا فاميليا يف بداية تنفيذه ،وذلك
ألنهم إعتقدوا أن هذا الربنامج غري قادر عىل إحداث ثورة يف
هياكل السلطة .وعىل الرغم من هذا ،متكن الربنامج من تحقيق
نتائج إيجابية يف جميع القطاعات ،مام أقنع معظم القطاعات
التقدمية يف الربازيل ،وإن حصل ذلك بصورة بطيئة ،بأن الربنامج
لعب دور مهم يف خفض معدالت الفقر وعدم املساواة .ومرة
أخرى ،عىل الرغم من أن الربنامج ال يتطرق بشكل أسايس إىل
قضايا املناهج الدراسية وال يغري سياسات التعليم ،إال أنه كان
حاسام يف نقل أفقر األطفال الربازيليني إىل املدارس.
بالوقت الحايل ،يبدو أن الربنامج عىل مفرق طرق ،بالرغم من
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 ففي حركة إعتربها.الدعم الواسع للنطاق من القطاعات التقدمية
 تم طرد حزب العامل من السلطة يف عام،الكثريون عىل أنه إنقالب
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ملخص

خالل هذا التقرير تقوم مديرة أول صندوق عاملي
يف العامل للتعليم لحاالت الطوارئ ،والذي أطلق
عليه تسمية «التعليم ال ميكنه اإلنتظار» ،بالتحدث عن
إستجابتهم إىل دعوة من أجل العمل بالنيابة عن 75
مليون طفل يف العامل من بني الذين يعانون من مختلف
األزمات والذين يريدون ويحتاجون إىل التعليم ألنه حق
من حقوقهم املرشوعة .سوف يتم توضيح رؤية صندوق
«التعليم ال ميكنه اإلنتظار» ،وأهدافه والنهج الذي يقوم
عليه والتمويل الذي يقدمه إىل البلدان التي تعاين من
األزمات.

العبارات الرئيسية

التعليم يف حاالت الطوارئ
أهداف التنمية املستدامة
التعليم ال ميكنه االنتظار
القمة العاملية للعمل اإلنساين

تم إطالق أول صندوق عاملي يف العامل للتعليم يف حاالت
الطوارئ يف اللحظة الحاسمة التي قرر خاللها زعامء العامل
اإللتزام بالعمل معاً بطريقة جديدة داخل البيئات اإلنسانية ،وذلك
خالل القمة العاملية للعمل اإلنساين .وتؤكد روح التعاون هذه
إلتزام املسؤولني عىل القيام باألمور بشكل مختلف .وإستنادا
إىل ذلك ،تم تأسيس صندوق «التعليم ال ميكنه اإلنتظار» وخلق
حركة ذات رؤية مشرتكة لعامل يرفض حرمان أي طفل من التعليم
بسبب األزمات .وبسبب زيادة األزمات يف جميع أنحاء العامل،
يسعى صندوق «التعليم ال ميكنه اإلنتظار» ( )ECWإىل اإلستثامر
يف عملية التعليم خالل حاالت الطوارئ ،بإعتبارها الوسيلة
األكرث فعالية لسد الفجوة اإلنسانية واإلمنائية .لقد شكلت القمة
العاملية للعمل اإلنساين تحوالً تاريخياً ،من إعتبار التعليم عىل
أنه ميزة يف العمل اإلنساين ،إىل اإلعرتاف به كحق أسايس من
حقوق االنسان الذي من شأنه أن ينقذ أرواح ،ويوفر لهم الحامية
واألمان وراحة البال ،ويعد مسألة غري قابلة للتفاوض .وبغض النظر
عن الظروف ،ال ينبغي أن يكون الحق يف الحصول عىل التعليم
مسألة قابلة للتسوية.
إن توفري التعليم الجيد املنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص
التعلم مدى الحياة لكل طفل وشاب خالل األزمات والكوارث يتطلب
مستوى غري مسبوق من التعاون وتعزيز الرشاكات .بنا ًء عىل ذلك،
يخصص الصندوق املوارد التشغيلية والسياسية واملالية لجعل
هذه حقيقة واقعة.
إن التعليم العاملي يقف بقوة يف قمة جدول األعامل السياسية،
مع إرصار كبري عىل تحقيق طموحاتنا املشرتكة ،ويف مقدمة
ذلك هدف التنمية املستدامة رقم ( ،)4الذي ينص عىل «ضامن
توفري تعليم جيد منصف وشامل وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة
للجميع» .وقد سلط عمل لجنة التعليم والبنك الدويل الضوء عىل
مشاكل التعليم والتعلم التي تهدد بعدم تحقيق هذه الوعود.
إن مجموعات املجتمع املدين النابضة بالحياة ،واألبطال البارزين،
والقادة الدوليني يدعون إىل زيادة اإلنفاق بشكل فعال من أجل
ترجمة هذه اإللتزامات إىل نتائج ملموسة.
إن خطة التنمية املستدامة للعام  2030كانت يف طليعة مهام
الجمعية العامة ال  72التي عقدت مؤخرا ً ،حيث وجهت دعوات
متجددة لقيمنا العاملية التي أرست األسس لألمم املتحدة .وقال
األمني العام لألمم املتحدة ،أنطونيو غوترييس« ،إن االستثامر يف
األطفال والشباب من خالل التعليم مسألة مهمة للغاية ،وتعد أكرث
الطرق فعالية لضمن دفع عجلة التنمية اإلقتصادية إىل األمام
وتحسني املهارات والفرص للشابات والشبان ،وإطالق العنان وإحراز
التقدم يف جميع أهداف التنمية املستدامة السبعة عرش» ،و لقد
كانت رسالته واضحة ورنانة.
وأكد قادة العامل مجددا ً إلتزامهم بدعم التعليم خالل األزمات
والطوارئ ،وأشادوا باإلستثامرات الكبرية التي تربعت فيها كل من
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الدمنارك ،واإلتحاد األورويب ،وديب العطاء إىل صندوق «التعليم
ال ميكنه االنتظار» التي ساعدت يف الحصول عىل املوارد التي
تشتد الحاجة إليها .كام أشادوا بتعاون بقية الرشكاء ،مثل أسرتاليا
وكندا وفرنسا وهولندا واململكة املتحدة الربيطانية والواليات
املتحدة األمريكية.
إن واجبنا األخالقي وإلتزامنا القانوين تجاه األطفال الذين يعانون
بسبب الكوارث واألزمات مهم للغاية – فالفتيات والفتيان الصغار
يعانون ويكافحون من أجل الحفاظ عىل األمل وسط ظروف غري
طبيعية مروا فيها والتي ال ذنب لهم فيها ،كالرصاعات املسلحة
والفقر الشديد وغريها من األزمات ،وبسبب ذلك كرامة ومستقبل
هؤالء األطفال يف خطر .وإن عدم إحراز تقدم يف مجال تعليم
األطفال املترضرين نتيجة لألزمات سيجعل تحقيق أهداف التنمية
املستدامة أمرا مستحيالً ،ففي الوقت الحايل هنالك  63مليون
طفل خارج املدرسة يف سن التعليم اإلبتدايئ والثانوي يف
البلدان املترضرة نتيجة النزاعات واألزمات (معهد اليونسكو
لإلحصاء .)2016 ،ويف حاالت الكوارث والنزاعات ،فإن أشد الفئات
ضعفاً هي األكرث ترضرا ً .إن الرصاعات تؤدي إىل توسيع فجوة عدم
املساواة يف التعليم ،وبوجه خاص تؤثر عىل زيادة الفوارق بني
الجنسني .وعىل الرغم من أن الكوارث الطبيعية ال «تختار ضحاياها»
عىل أساس العرق أو الجنس ،فإن التاريخ يظهر بإستمرار أن النساء
والفتيات يعانني بشكل أكرب خالل األزمات.
يف الوقت الحايل يواجه املجتمع الدويل تحديات هائلة وخطرية
يجب إيجاد حلول رسيعة لها ،مثل مستويات الترشد ،التي تزداد
كل يوم لتصل إىل مستويات مل يشهدها التاريخ من قبل .كام أن
األزمات يف تزايد مستمر ويطول عليها الدهر لتصبح أكرث تعقيدا ً،
ومثال عىل ذلك ،أن متوسط املدة التي يقضيها الالجئون خارج
بالدهم تصل إىل أكرث من  10سنوات ،وقد تطول هذه الفرتة بحيث
يقيض بعضهم أكرث من  20عاماً يف املنفى (.)Devictor ، 2016
وبالرغم من األولويات التي تقدم لألرس يف هذه الظروف ،إال أن
التعليم غالباً ما يكون أول خدمة معلقة ،وآخر خدمة يتم إعادتها
للمترضرين.
إن التعليم يجلب إحساساً باألمل والكرامة والحياة الطبيعية لألرس
التي عانت من أهوال ال ميكن تصورها .فبالنسبة الولئك األشد
ترضرا ً ،يعترب التعليم رشيان الحياة وضوء يف نهاية نفق مظلم،
فهي متنح هؤالء األفراد بروح اإليجابية التي تساعدهم بالتايل
عىل التحمل والصرب والتعامل مع املستقبل بشكل أفضل ،فالتعليم
لديه القدرة عىل كرس حلقات الفقر والظلم وعدم املساواة التي
تغذي األزمات يف املقام األول .وتشري األرقام إىل تفاقم الوضع
بالوقت الحايل ،ومن املتوقع أن يزداد عدد األشخاص املترضرين
بسبب الكوارث الطبيعية بنسبة  50%بحلول  2030مقارنة مبا كان
عليه الحال يف األعوام  ،2015 – 2000وكذلك إزدادت الرصاعات
العنيفة بشكل كبري منذ عام ( 2011لجنة التعليم .)2016 ،وهذه
املسألة خطرية للغاية ،خصوصاً كون نصف البلدان التي تخرج من
نزاعات عنيفة تندرج يف نزاعات جديدة بعد غضون خمسة سنوات
( Mueller ، Piemonteseو  .)Tapsoba ، 2017إن التعليم العايل
يقوم بدعم مشاركة الطالب والتعبري عن وجهات نظرهم املختلفة،
ويعزز املشاركة املدنية داخل املجتمع ،ويدعم الدميقراطية
ويساعد عىل حل النزاعات ،ويخلق روح التسامح بني األفراد بالنسبة
ملختلف األعراق أو األديان ،ويعزز اإلهتامم بالبيئة ،واملساواة بني
الجنسني ،والتكييف مع تغيري املناخ ،وغريها من امليزات اإليجابية
التي تعم بالخري عىل املجتمع والعامل أجمع.
ومن األمور اإليجابية األخرى الواجب ذكرها ،لحسن الحظ ،إن قدرتنا
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ورغبتنا لإلستجابة لألزمات يف تحسن مستمر .فقد إزداد التمويل
املخصص للتعليم بالنسبة لألفراد الذين يعانون من حاالت الطوارئ
ليصل إىل رقم قيايس قدره  433مليون دوالر أمرييك يف عام
 .2016وعالوة عىل ذلك ،يف عام  ،2017تم التربع بأكرث من 150
مليون دوالر أمرييك كتمويل إضايف للتعليم يف حاالت الطوارئ
إىل صندوق التعليم ال ميكنه اإلنتظار .ومع ذلك ،فإن هذه النجاحات
يجب أال تخفي حقيقة أن االحتياجات يف تزايد مستمر – مع وجود
فجوة متويلية تقدر بنحو  8.5مليار دوالر أمرييك ،مام يحول دون
تحقيق الهدف  4من أهداف التنمية املستدامة لألطفال يف
سياق األزمات.
إن صندوق التعليم ال ميكنه اإلنتظار هو أول صندوق من نوعه ،
وأسس خصيصاً بهدف متويل التعليم لألفراد الذين أصابهم الرضر
نتيجة لألزمات .ويشجع هذا الصندوق الحكومات واملؤسسات
املتعددة األطراف والقطاع الخاص عىل توحيد جهودها ومساعيها
من أجل متويل برامج تعليمية شاملة ومستدامة لألفراد الذين
تأثروا نتيجة الرصاعات والكوارث الطبيعية والنزوح وغريها من
املشاكل .كام يسعى الربنامج إىل امليض قدما بشكل هادف
وفعال من خالل تعزيز إستخدام البيانات املتوفرة للتعرف عىل
النتائج التي يتم تحقيقها يف مجال التعليم مثل مستوى التعلم،
واإلنجاز التعليمي ،أو التعلم اإلجتامعي-العاطفي.
من خالل نافذة االستجابة األوىل ،يقدم الصندوق الدعم من أجل
مساعدة املترضرين عىل مواجهة األزمات التي تحدث بشكل رسيع
أو غري متوقع ،ويستمر التمويل إىل سنة واحدة من بدء األزمة
ملساعدة البالد عىل التعايف منها .ويتم تفعيل هذه النافذة
ضمن إطار زمني قصري ،عادة يف غضون أربعة أسابيع من بداية
حالة الطوارئ .وقد خصص صندوق التعليم ال ميكنه اإلنتظار مبلغ
قدره  1.9مليون دوالر أمرييك للمساعدة يف ضامن تقديم تعليم
عايل الجودة إىل األطفال املترضرين نتيجة الفيضانات يف النيبال
يف أغسطس عام  ،2017والتي أثرت عىل  1.7مليون شخص يف 75
مقاطعة ،ونجم عنها نزح  460ألف من أماكن عيشهم .وقد دمرت
الفيضانات  80مدرسة وألحقت األرضار بحوايل  710مدرسة أخرى.
سوف يقوم صندوق التعليم ال ميكنه اإلنتظار بتمويل ما يصل إىل
 50%من صندوق اإلستجابة التعليمية يف حاالت الطوارئ ،وذلك
حتى غاية فرباير عام  ،2018عىل النحو املحدد يف خطة اإلستجابة
املشرتكة يف النيبال التي أصدرت من قبل املنسق املقيم لألمم
املتحدة.
تم تصميم نافذة القدرة عىل مواجهة األزمات املتعددة التابع
إىل صندوق التعليم ال ميكنه اإلنتظار بحيث يقدم دعامً متواصالً
للتمويل ،عادة ملدة ترتاوح بني ثالث وخمس سنوات ،للمساعدة
يف سد الفجوة بني اإلستجابة الطارئة وتعزيز نظام تعليم عىل
املدى الطويل .وهو يقدم متويل متعدد السنوات يف األماكن
التي تتعرض لألزمات التي تكون يف أمس الحاجة للمساعدة .هذه
النافذة قد تتطلب العديد من األشهر للتقييم والتخطيط املشرتك.
وقد إختار الصندوق سوريا كأحدى الدول املترضرة إستجابة إىل
األزمة املستمرة التي تعاين منها هذه الدولة ،فقد تم تخصييص
 15مليون دوالر أمرييك بهدف توفري نهج إسرتاتيجي ملعالجة
مشكلة التعليم املعقدة للدولة ،عىل النحو املتفق عليه من
قبل كل من آلية تنسيق التعليم يف سوريا وجمعية رشكاء
التنمية .وكانت نتيجة هذا التعاون إنشاء منتدى الحوار التعليمي
يف سوريا لضامن إتباع نهج موحد وتعاوين وحل مشاكل التعليم
اإلسرتاتيجية والتقنية .ومن خالل هذين اإلطارين للتمويل ،إستهدف
صندوق التعليم ال ميكنه اإلنتظار  3.4مليون طفل خالل عملياته

األوىل .ويسعى الصندوق جاهدا ً إىل تجاوز أهدافه الربنامجية
خالل سنة تنفيذه األوىل ،وتعزيز اإلستجابة الرسيعة ،والحصول
عىل املزيد من التمويل من أجل مساعدة أكرب قدر من املترضرين
نتيجة الكوارث واألزمات.
وال يخفى أن التعليم هو حجر الزاوية يف تحقيق التنمية والسالم
واألمن ،وأن العائد عىل اإلستثامر من حيث رأس املال البرشي،
واإلستقرار ،واإلزدهار ،ال مثيل له .ويف حني أن األزمات تشكل أكرب
العوائق التي تحول دون حصول األطفال والشباب عىل حقهم
املرشوع يف التعليم ،إال أن عدم تعاوننا معاً وتقاعسنا من شأنه
أن يهدد تقدمنا .وبالتعاون مع الرشكاء الحكوميني ،فإن الجهات
الفاعلة اإلنسانية واإلمنائية ،مثل الرشاكة العاملية من أجل
التعليم ،ووكاالت األمم املتحدة ،والبنك الدويل ،واملنظامت غري
الحكومية ،واملجتمع املدين تؤكد عىل رضورة وأهمية التعاون
واإللتزام السيايس واملساءلة ومتويل التعليم الجيد للمترضرين
يف حاالت الطوارئ واألزمات.
صندوق التعليم ال ميكنه اإلنتظار يجسد املبادئ الخاصة باإلنسانية،
وقيم األمم املتحدة ،وجميع مؤيديها .وهذا واضح عند التمعن
يف طريقة تنظيمنا – املرن والفعال – وكيف نسعى جاهدين من
أجل اإلستجابة الرسيعة لألزمات وتقديم املساعدة لآلخرين وتعزيز
عملية التنمية .وقد عزز دعم املانحني إرصارنا عىل خلق عامل ال
يتم فيه حرمان أي طفل من التعليم أثناء األزمات والكوارث .وكام
يؤكد مبعوث األمم املتحدة الخاص بالتعليم العاملي ،غوردن
براون« ،التعليم ميثل الكفاح من أجل تحقيق الحقوق املدنية يف
عرصنا هذا» .يسعى صندوق التعليم ال ميكنه اإلنتظار إىل تلبية
نداء  75مليون طفل يف العامل الذين يعانون من مختلف األزمات
والذين يريدون ويحتاجون إىل التعليم ألنه حق من حقوقهم
الرشعية .إن االستثامر يف تعليمهم يعني اإلستثامر يف إنسانيتنا
املشرتكة.
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ملخص

َب و املتشابك بشكل جيد
هذا التقرير يوضح التجمع امل ُ َرك ٌ
لجهات فاعلة دولياً مستثمرة بقوة يف العمل التجاري
وتسويق التعليم  .وهو ينقد إدعاآت مثل تلك املدارس
الخاصة للفقراء بكونها مربحة وكونها قادرة عىل تقديم
تعليم نوعي يف آن معا.

العبارات الرئيسية

الخصخصة
التسويق
املدارس الخاصة منخفضة الرسوم

تحقق الرشكات الربحية الخاصة املتعددة الجنسيات ماليني
الدوالرات من خالل فرض رسوم عىل العائالت الفقرية حول العامل
عند ارسال اطفالهم اىل املدارس .أما الحكومات فتحول متويال
واهتامما هامني ملا وضعته الرشكات العاملية كحل لألزمة يف
التعليم ،وتخفف األنظمة أو تتجاهل كليا الخروقات العديدة
للقوانني واملعايري من قبل تلك الرشكات املتعددة الجنسيات.
كام تعترب الحكومات مذنبة بدعوتها الرشكات إلدارة أجزاء كبرية من
قطاع التعليم (من مراحل ما قبل املدرسة اىل مستوى الجامعة).
إذا كان التعليم حقا انسانيا اساسيا ،فلامذا يتوجب عىل فقراء
العامل دفع املاليني لرشكات متعددة الجنسيات من أجل تعليمهم؟
الهند سوق ناشئة لصناعة التعليم العاملية ،وقد شجعت
رشكات مثل بريسون ،وسالسل دولية كأكادمييات بريدج الدولية،
ومؤسسات ديل و غيتس و أوميديار باإلضافة اىل استشاريني
دوليني ورشكات رؤوس أموال استثامرية ،عىل خصخصة قطاع
املدارس مستهدفة عىل وجه الخصوص املجتمعات املنخفضة
الدخل والتي متثل لهم سوقا واسعة غري مستغلة .و املثري
للدهشة أن وكاالت التصنيف العاملية تضع القيمة املحتملة لسوق
التعليم يف الهند عند  110مليار دوالر أمرييك .لقد عانت املدارس
املمولة حكوميا وعىل مدى عقود من نقص االستثامر واالهامل،
مام خلق هجرة جامعية للعاملني الفقراء والطبقة الوسطى من
املدارس الحكومية ،ومل يتبق سوى الفئات األفقر وأكرثها ضعفا.
لقد أدى النقص يف االرادة السياسية لتمويل مناسب للتعليم
العام اىل فتح الباب لقطاع الرشكات لتدخل قطاع التعليم من خالل
تشجيع التعليم الخاص الربحي والتعليم اإللكرتوين ورشاكات
القطاعني العام والخاص.
يف عام  2016شاركنا يف إعداد تقرير ملنظمة التعليم الدولية،
لإلستفادة من الفقراء :ظهور املؤسسات متعددة الجنسيات
يف حيدر أباد ،الهند ( ،)Kamat & Spreen, 2016والذي كشف عن
خطط لرشكات تعليمية تجارية عاملية لالستثامر والنمو ،والربح
من التعليم الذي يخدم املجتمعات الفقرية يف الهند .وقد
وجدنا يف بحثنا أن رشكة بريسون والعبني أساسيني آخرين يف
صناعة التعليم عامليا كانوا يضعون أنفسهم كرواد يف سوق
التعليم الواسعة هذه مع إمكانات ربح كبرية .بإلهام من كتاب
االقتصادي الهندي س .ك .براهالد الرثوة عند أسفل الهرم ،كانت
هذه الرشكات املتعددة الجنسيات تتطلع ألرباح مستمدة من اآلباء
الفقراء الذين يطمحون فقط إلرسال أطفالهم إىل مدارس جيدة،
حتى لو كلف ذلك غاليا .إن الدفع نحو املدارس الخاصة للفقراء أمر
مقلق جدا بوجود  68.7باملئة من السكان الهنود ممن يقل دخلهم
عن  2دوالر أمرييك يوميا و  41.6ممن يقل دخلهم عن  1.25دوالر
أمرييك يوميا .ويوضح تقريرنا كيف تنفق األرس حوايل  30باملئة
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من دخلها لكل طفل ملدارس خاصة «منخفضة الرسوم» (وهذا
يضع أيضا الخيار بعيدا ً عن متناول العديد من األرس ،مام يزيد من
تشعب النظام الطبقي أصالً وغري املتكافئ) .ونرى أن تسويق
التعليم هو إنتهاك صارخ لقانون الحق يف التعليم يف الهند،
ولن يؤدي إال إىل تعميق عدم املساواة وتقويض نظام التعليم
السقيم أصال.
لقد منى التعليم الخاص بشكل ملحوظ خالل العقدين املاضيني يف
الهند  .وما ينذر بالخطر هو أن التسجيل يف املدارس الخاصة اآلن
يفوق ما نسبته  50باملئة يف أندرا براديش و تيالنجانا .وأكرث من
 80باملئة يف حيدر آباد وحدها .الربح من الفقراء يظهر كيف ،بأخذ
مقاربة قطاع حيدر آباد لتقنية املعلومات وكثافة املدارس الخاصة
ذات الرسوم املنخفضة ،برزت هذه املنطقة كمخترب للصناعة
العاملية للتعليم الحتضان وتطوير منتجات وخدمات تعليمية مربحة
تجاريا .بالنسبة للتعليم اإللكرتوين ،تعترب حيدر آباد «نظام بيئي
للحلول التعليمية» ومخترب لتجربة أمناط جديدة وحلول تقنية ليعاد
تكرارها يف أنحاء البالد ويف اقتصاديات نامية أخرى .يكشف بحثنا
عن تجمع معقد حيك بشكل جيد من جهات فاعلة عاملية تشارك
بشكل كبري يف أعامل تجارية يف مجال التعليم وتقوم عىل
تحقيق الربح منه .ونحن نناهض ادعاءات الجهات الفاعلة املتعددة
الجنسيات بأن التعليم الخاص للفقراء ميكن أن يكون مربحا و واعدا ً
بتعليم نوعي يف آن معا .وبحثنا يظهر أنه بالرغم من التوقعات
العالية فإن املدارس املنخفضة الرسوم مل تكن مربحة للاملكني
املحليني ومل تقدم أيا مام يقارب التعليم النوعي.

املدارس العامة مقابل الخاصة وحق التعليم
لدى الهند أكرب عدد من السكان الشباب يف العامل ،وقد تحسن
معدل االلتحاق باملدارس االبتدائية بسبب مختلف الربامج الحكومية
واملداخالت املستمرة .لقد تم التعامل مع العديد من املشاكل
املتعلقة بالحصول عىل التعليم ليصل االلتحاق به ملا ال يقل عن 96
باملئة منذ عام  2009ولتشكل اإلناث ما يبلغ  56باملئة من الطالب
الجدد .ومع ذلك ،إن من الواضح أن هذا اليكفي رغم املكاسب
املحققة .فاملدارس ،وبأشكال عديدة ،مل تعطى ما يكفي من
موارد للتعامل مع توجه السكان املتزايد اىل املدارس .هناك نقص
مبا يقارب  689.000معلم يف املرحلة االبتدائية ،بينام هناك 53
باملئة من املدارس متتلك دورات مياه للبنات قابلة لالستخدام ،و
 26باملئة ال تصلها مياه الرشب .التزال نوعية التعليم قضية رئيسة
بالرغم من النمو يف االلتحاق باملدارس وتظهر التقارير أن أغلبية
األطفال غري قادرين عىل القراءة أو فهم الحساب بعد سنوات من
التعليم .طبقا لتقرير براثام ا س ي ر  ،2013فإن ما يقارب  78باملئة
من األطفال يف الصف الثالث و حوايل  50باملئة منهم يف الصف
الخامس ال يستطيعون القراءة بعد ،وما تبلغ نسبته  26باملئة فقط
من الطالب يف الصف الخامس يستطيعون القيام بعملية القسمة
( .)ASER, 2014لن يستطيع العديد من األطفال التقدم يف نظام
التعليم دون جهود فورية وعاجلة من قبل الحكومة واملعلمني.
إن التحدي التايل أمام الحكومة الهندية هو تحسني نوعية
التعليم يف املدارس.
االنتيجة ،التي يأيت جزؤها األكرب نتيجة إلهامل الحكومة للمدارس
الحكومية ،هي أن التعليم الخاص قد منى بشكل ملحوظ يف
الهند ،ونسبة املارس الحكومية اىل الخاصة يف حيدر آباد
هي  .1:4وبالرغم من وجود عدة مناذج للمدارس الخاصة ،اال ان
«املدارس املنخفضة الرسوم» والتي توصف بأنها «املدارس
املعقولة التكاليف» هي االهتامم الرئيس للمستثمرين متعددي
الجنسية .هناك ما قدره  1300مدرسة ذات رسوم منخفضة تتجمع

يف و حول املينة القدمية يف حيدر آباد .أما األطفال الذين
يلتحقون باملدارس الخاصة ذات الرسوم املنخفضة فينظر إليهم
عىل أنهم يتمتعون مبزايا ،مام يشكل متييزا ضد الفقراء الذين
يجربون عىل الذهاب إىل املدارس الحكومية التي تعاين من نقص
التمويل وسوء الصيانة .كام يقدر عدد سكان الدولة الذين يعيشون
تحت خط الفقر بنسبة  37باملئة وهم غري قادرين عىل الدفع حتى
ألرخص املدارس املنخفضة الرسوم .يتم إنفاق  30باملئة وسطيا
من مصاريف األرس من مختلف فئات الدخل عىل التعليم الخاص
وكل أشكال عدم املساواة يف مصاريف األرس عىل التعليم –
حسب خامسية الجنس ،الريف أو الحرض ،ونفقات األرس ،وحتى
حسب نوع التعليم – هي األعىل يف التعليم االبتدايئ .تزداد
إشارة النقاد لهذا التفاوت الضخم بني املناطق الحرضية وتلك
الريفية يف التعليم ،حيث يتلقى األطفال األغنياء والفقراء تجارب
تعليمية مختلفة بشكل جوهري .أن رسوم استخدام التعليم حول
العامل تظهر بأنها تفاقم عدم املساواة وتقود إىل التقسيم
االجتامعي .يتم انتقاد نظام املدارس الخاصة املنخفضة الرسوم
بالتحديد الستمراره بتعميق و «رشعنة نظام التعليم املدريس
الحايل املتعدد الطبقية ذو النوعية الرديئة حيث سيستمر التمييز
الطبقي لهيمنة النخبة القادرين عىل دفع الرسوم املدرسية يف
بلد تعيش فيه عدد كبري من العائالت يف فقر مطلقSadgobal,( ».
2
)2011
أأُطلقت» االستفادة من الفقراء» يف يونيو/حزيران  1026يف
حيدر آباد و دلهي مع كثري من الجعجعة من السياسيني ومنظامت
املعلمني .طالبنا صناع السياسة ومؤيدي التعليم الهنود للتدقيق
بشكل ناقد يف الحوار الشعبي الدائر حول «املدارس الحكومية
خدَم لتربير منو و ترسيخ املدارس املنخفضة
ُستَ ْ
الفاشلة» التي ت ْ
الرسوم ،والنظر عوضا عن ذلك اىل العوامل املركبة التي قادت
إىل هالك الجزء األعظم من التعليم العام ويقوض حق الحصول
التعليم .لقد بينت دراستنا كيف أن الخصخصة ال تقدم فقط النوعية
الرديئة من التعليم للطبقة العاملة واألطفال الفقراء ،بل إنها
أيضا تقود إىل زيادة الالتكافؤ النابعة من التمييز حسب الجنس
واإلقصاء االجتامعي واىل أبعاد املعلمني عن مهنيتهم .كام
ناقشنا مستوى ومنوذج التعليم الذي يحصل يف املدارس
الخاصة املنخفضة الرسوم ،و املعلمني غري املؤهلني ،واملناهج
الدراسية املكتوبة ،و «النمو من خالل االختبارات املوحدة» ،كونها
الشاغل الرئييس لهذه الصناعة الجديدة.
لقد ناقشنا أن لألطفال الحق ليس فقط يف تعليم عام مجاين
بل أيضا يف تعليم نوعي يف مدارس يتوفر فيها معلمني تم
تدريبهم مهنيا بشكل مناسب .إن قانون حق التعليم الهندي
لعام  2009يؤكد الحق يف التعليم املجاين واإللزامي لألطفال
ما بني  14 – 6عاما من العمر .إن قانون حق التعليم يقدم مبادئ
ومعايري أساسية لتوفري التعليم جاعال إياها نافذة قانونيا لكل
طفل يطلب التعليم االبتدايئ املجاين و يوفر حق دخول األطفال
للمدارس الخاصة دون أية شهادة .ولسوء الحظ إن قانون حق
التعليم يقدم تعويضات لهذه املدارس الخاصة لتسجيلها األطفال
الفقراء ،لكن بعض املنظامت (مثل منتدى كل-الهند لحق التعليم)
رأت هذا اإلحراء عىل أنه تنازل الدولة عن «التزامها الدستوري نحو
توفري التعليم االبتدايئ».
إن ضامن حق التعليم والتأكد من أن تعليام نوعيا متوفر لكل
الطالب يف الهند يتطلب ما هو أكرث من وعود أو أوامر قانونية.
أن منو املدارس الخاصة املنخفضة الرسوم مرتبط مبارشة بفشل
الحكومة يف تلبية مسؤولياتها الدستورية والتزاماتها مبوجب
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قانون حق التعليم ،باإلضافة اىل التزاماتها الدولية بتقديم تعليم
نوعي مجاين كحق انساين أسايس .إن هناك حاجة ملحة إىل
متويل كايف وتوفري مخصصات أفضل .إن ميزانية الهند للتعليم
تتأرجح حول ما نسبته  3باملئة من الناتج الوطني اإلجاميل ،وهذا
ينقص كثريا عن االلتزام بالـ  6باملئة املقدم عىل مدى  60عاما
مضت!

صناعة التعليم كمشاريع تجارية
اإلستفادة من الفقراء تصور أيضا كيف عملت كثافة املدارس
الخاصة املنخفضة الرسوم كسوق جاهزة لألعامل واملستثمرين
يف التعليم الحتضان منتجات وخدمات جديدة ولتطور مناذج جديدة
للمدارس الربحية .ونحن نصف وجود صناعة تقنية املعلومات
كجزء أسايس من منوذج العمل التجاري يُسعى إليه .و كتكرار
لنموذج عمل تجاري ناشئ ،تُظهر األعامل التجارية يف التعليم
نية الختبار واحتضان منتجات و خدمات وتطوير مناذج جديدة من
املدارس الربحية .تتفرد صناعة تقنية املعلومات يف حيدر آباد
بإمكانية وصولها إىل العاملني يف الربمجيات الشباب محبي الغري
الذين يصممون املنتجات والخدمات التي تعمل بالربمجيات ،مثل
أنظمة التقييم الواسعة النطاق ،واملناهج الدراسية عىل اإلنرتنت،
وبرمجيات التدريب واالختبار .هذه «الحلول التعليمية» القامئة
عىل التكنولوجيا هي جزء أسايس من منوذج العمل التجاري
حيث يتم توقع عمل مدارس الفقراء عىل نطاق واسع ،معتمدين
بشكل رئيس عىل مناهج التعلم اإللكرتوين القامئة عىل الحاسوب
اللوحي ،ويسهلها مدرسون غري مدربني وغري مؤهلني يتقاضون
أجور قوتهم.
تروج بريسون ومعها مؤسسات خاصة عديدة ،مثل مؤسسات
غيتس و ديل ،للعمل التجاري التعليمي يف حيدر آباد .وهم
يعملون مع رشكات املضاربة املالية ،مثل غراي غوست ،لتسويق
منتجات وخدمات للمدارس املنخفضة الرسوم ،مانحني ماليك
املدارس قروضا بفوائد مرتفعة (تصل إىل  25باملئة) لتوسع
نطاق وتكون صناديق إلنشاء امتيازات و وضع مناذج تجارية مربحة
ملدارس الفقراء .إن مذكرة التفاهم األخرية بني حكومة أندرا
براديش وسلسلة أكادمييات بريدج الدولية من أجل إدارة التعليم
اإلبتدايئ والطفولة املبكرة يف الوالية هي إشارة شؤم ألمور
قادمة .يأيت متويل بريدج من بريسون وغيتس و مؤسسة زوكربريغ
وقد ،وقعت تحت وطأة نقد شديد يف أوغندا و كينيا ملناهجها
3
الدراسية واعتامدها عىل معلمني غري مدربني وعدة قضايا أخرى.
االستفادة من الفقراء تظهر بوضوح شديد أن املدارس املنخفضة
الرسوم تفشل يف تلبية املعايري العاملية للتعليم النوعي.
فهي تستخدم طرقا لخفض التكاليف مثل «العمليات املوحدة
والقابلة للتكرار لتحقيق الوفر يف الحجم والسامح بالتطوير
الرسيع» و «االستفادة من التكنولوجيا منخفضة التكلفة وعالية
التأثري» .وأخريا ،تختلط األبحاث يف مخرجات التعلم ،مع وجود بعض
الدراسات التي أعدت خارجيا ،بكونها صارمة أو حسنة التصميم (
فهي عىل سبيل املثال ال تسيطر عىل االختالفات االجتامعية و
اإلقتصادية بني الطلبة والتي ميكن أن تؤثر عىل مخرجات التعلم).
إن السبب الرئيس لهذا الصعود املفرتس للمدارس الربحية،
وتلقيها للباليني سنويا كرسوم واستثامر رشكات يف حني أنها تأخذ
املال من األُرس الفقرية ،هو أن الالعبني األقوياء دولياً والسياسيني
واملحامني ورجال األعامل القياديني واملشاهري قبلوا بأن يشهدوا
لصالح هذه الرشكات ويعملوا لديهم كجامعة ضغط مدفوعة،
أعضاء مجلس إدارة ،مستثمرين ،و مؤيدين.
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تحاول الحكومات حول العامل إعادة تعريف كيفية فهمنا وتعزيزنا
للتعليم النوعي ،و التأكيد تحديدا عىل أن دور املعلم ليس فقط
نقل املعرفة واملهارات من أجل االختبار ،بل هو محرتف وله واجباته
ومسؤولياته يف تحضري الطالب للحياة و تشكيل وتغيري املجتمع.
إن أهداف التطوير املستدام ،وهي السمة الحالية للسياسة
العاملية ،مل توسع منظار التعليم إىل ما وراء االلتحاق فحسب،
م َنتها غايات وأهدافا محددة بخصوص شمولية «التعليم
بل ضَ َ
النوعي للجميع» ،هادفة يف القت نفسه أيضا ملعالجة التفاوت
بني الجنسني وتطوير التعليم والتعلم .أما األهم بشكل مركزي
للهدف الرابع من أهداف التطوير املستدام فهو زيادة عدد
املعلمني املؤهلني وخصوصا من خالل تطوير املعلم ودعمه.
اإلستفادة من الفقراء تناقش أساسا بأنه ال ميكن إدارة كل قطاعات
املدارس بتوظيف من هم غري مؤهلني ،عىل حد أدىن من التدريب،
بحد أدىن من األجور ،و(عىل األغلب) معلامت .يتوجب عىل الهند
دعم معلميها ،ليس فقط بكمبيوتر لوحي ومنهج مدريس بحيث
يستطيعون التعليم نحو مجموعة محددة بشكل ضيق من مخرجات
التعلم ،بل بتقديم الفرص واملصادر للمعلمني لبناء مهارات
وقدرات ليعطوا تعليام نوعيا ،من خالل مناهج دراسية محرتمة
وغري متييزية (عىل سبيل املثال ،من خالل طرق تراعي الفوارق
بني الجنسني وتستجيب ثقافيا وتراعي املهارات الحياتية) يف
املدارس ذات مصادر حسنة.
إن خصخصة التعليم (بكل جوانبها) تقوض حق التعليم وتشجع أكرث
عىل التعليم املنفصل و غري املتكافئ للفقراء .كام انه يقود أيضا
إىل إلغاء مهنية املعلم ،ويفاقم عدم املساواة بني الجنسني
والطبقية .هناك بحث وافر يف الهند ،وأماكن أخرى ،يسلط الضوء
عىل الحاجة العاجلة إلعادة تنشيط و إعادة االستثامر يف املدارس
العامة .وتوجد حاجة ماسة موازية لوقف تفيش تسويق التعليم
والبحث عن الربح من قبل الرشكات املتعددة الجنسيات.
وينبغي لهذا أن يكون مبثابة تذكري جدي ألسباب عدم عرض
املدارس للبيع كام ال ينبغي السامح للرشكات املتعددة الجنسيات
بتحقيق أرباح من الحكومات واملجتمعات الفقرية .و ذلك زارد
بوضوح يف ترشيعات قانون حق التعليم يف الهند وكذلك
القانون الدويل لحقوق اإلنسان..
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ملخص

التعليم مسألة مهمة جدا ً يف حياة الالجئني ويلعب
دور يف األمن السيايس واإلقتصادي لسياسة عاملية
مرتابطة .هذا التقرير يقدم إطار عمل لتوضيح حق الالجئني
يف الحصول عىل التعليم يف سياق إستبعاد غري
املواطنني داخل الدول التي يعيش فيها الالجئون.

العبارات الرئيسية
الالجئني
وكاالت األمم املتحدة
غري املواطنني

تعريف حق الالجئني يف الحصول عىل التعليم داخل
الدول املستضيفة لالجئني
الالجئني هم األفراد الذين تحتم عليهم عبور حدود دولية بسبب
الخوف من اإلضطهاد والظلم (مفوضية األمم املتحدة لشؤون
الالجئني2010 ،أ) .وتشري اإلحصائيات بأن  86%من إجاميل الالجئني
يف العامل نزحوا للعيش يف بلدان مجاورة لبلدانهم األصلية،
التي ترضرت نتيجة النزاعات واالضطرابات (مفوضية األمم املتحدة
لشؤون الالجئني .)2014 ،هذه الدول ،يف املقام األول وليس
حرصا ً ،نظم تعليمية تفوق طاقتها ،ومؤسسات سياسية ضعيفة،
وإقتصاديات متدنية .يف العادة ،عندما يقرر الالجئون الفرار من
بلدانهم األصلية ،ينوون العودة إىل ديارهم برسعة بعد تحسن
الوضع هناك .ولكن ،تشري اإلحصائيات بأن متوسط مدة لجوء الالجئني
خارج البالد هو  17عاماً (مركز رصد النزوح الداخيل .)2014 ،وبالرغم
من الطبيعة املطولة للحياة يف املنفى ،فإن حق الحصول عىل
الجنسية عموماً غري متاح إىل الالجئني الذين يقررون البقاء يف
أماكن عيشهم ( ،Nunn ، McMichael، GiffordوCorrea-Velez ،
.)2015
التعليم هو حق من حقوق اإلنسان ،وقد تم تأكيد ذلك خالل اإلعالن
العاملي لحقوق اإلنسان وإتفاقية حقوق الطفل ،وغريها من
القوانني الدولية .نظرياً ،هذا الحق يتعدى املواطنة ،والحدود
الدولية ،واملؤسسات ،ونوع الجنسية ( .)Goodale ،2007ولكن
الوضع يختلف بالنسبة لالجئني ،كام هو موضح عند اإلطالع عىل
املادة  22من إتفاقية عام  ،1951والتي تنص عىل أن الدول التي
متنح اللجوء لألفراد «عليها معاملة الالجئني بطريقة مامثلة لتلك
التي تقدمها للمواطنني داخل الدولة ،فيام يتعلق بالتعليم
االبتدايئ ( ...و) تقديم معاملة مامثلة قدر اإلمكان  ...فيام يتعلق
بالتعليم الذي يتعدى التعليم اإلبتدايئ» (مفوضية األمم
املتحدة لشؤون الالجئني 2010 ،ب) .ويف حني أن  144دولة حول
العامل قامت بتوقيع هذه اإلتفاقية ،إال أن هناك العديد من الدول
التي مل تقم بذلك ،فعىل سبيل املثال وليس الحرص :الهند ولبنان
وماليزيا مل توقع هذه اإلتفاقية ،مام يعني أن هذه البلدان ال
تلتزم بالقوانني الدولية الخاصة بحقوق الالجئني .وباإلضافة إىل
ذلك ،مل تصادق بعض الدول عىل جميع بنود اإلتفاقية ،بل صادقت
عىل بنود محددة فقط .فعىل سبيل املثال ،دولة مرص ال تؤيد
املادة  22من إتفاقية حقوق الالجئني للعام  ،1951يف إشارة إىل
«تحفظها ،ألن الفقرة  22نصت عىل منح الالجئني نفس حقوق
املواطنني» (مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني.)2011 ،
كام أن اإلعرتاف يف حق الالجئني بالحصول عىل التعليم متفاوت
أيضاً ،فعىل سبيل املثال ،يف عام  ،2014مل يحصل سوى 50%
من الالجئني األطفال عىل التعليم اإلبتدايئ ،مقابل  93%من بقية
األطفال يف العامل .وبالنسبة ملرحلة الدراسة الثانوية ،مل يحصل
الالجئني الشباب إال عىل  25%من التعليم الثانوي ،مقابل  62%من
الشباب يف بقية أنحاء العامل .ويتضح هذا اإلختالف بوضوح عىل
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الصعيد املحيل ،عند النظر إىل الباكستان ،عىل سبيل املثال :حيث
مل يتلقى سوى  43%من الالجئني التعليم االبتدايئ ،يف حني كانت
النسبة  72%بالنسبة للمواطنني يف الدولة .أما بالنسبة إىل مرحلة
الدراسة الثانوية ،كانت النسبة  5%بالنسبة لالجئني ،مقابل 38%
بالنسبة للمواطنني ( ،Dryden-Peterson ، 2015الصفحات .)9 – 10

حق حصول الالجئني عىل التعليم
منذ منتصف الثامنينات إىل أوائل عام  ،2010فضلت كل من
املفوضية السامية لألمم املتحدة والحكومات املضيفة لالجئني
إتباع النموذج الذي يتم فيه تقديم التعليم لالجئني يف مدارس
منفصلة عن مدارس املواطنني ،ويف العادة ،يتم أيضاً إسكان
الالجئني يف مناطق بعيدة عن املناطق التي يسكنها املواطنني.
ولكن كلام ازداد عدد الالجئني وعدد املخيامت التي يعيشون
فيها ،أثر ذلك سلبيا عىل حق الالجئني يف الحصول عىل التعليم،
بسبب املصالح السياسية واالقتصادية الخارجية والداخلية للدولة.
ولذلك تطلب من هيئة األمم املتحدة التدخل إليجاد حل لهذه
املشكلة ،وتوفري الخدمات التعليمية عىل املستوى العاملي ،ألن
الدولة املستضيفة مل تعد تقدم هذه الخدمات بالشكل الصحيح
واملطلوب إىل الالجئني .وبالوقت الذي تطلب من وكاالت األمم
املتحدة العمل ضمن إطار سيادة الدولة الوطنية ،أصبحت هذه
الوكاالت مبثابة دولة «زائفة» لالجئني ( Watersو .)Leblanc ، 2005
ومع ذلك ،خالل الفرتة ما بني األعوام  ،2011 – 1998مل يكن لدى
مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني أية موظفون يف مجال
التعليم يعملون يف الدول املستضيفة .وعليه ،تأثرت برامج تعليم
الالجئني بشكل كبري بحيث كانت «تعاين من أوجه عدم اإلتساق»
(دائرة التفتيش والتقييم التابعة إىل مفوضية األمم املتحدة
لشؤون الالجئني ،1997 ،الصفحة رقم  ،)1وبالتايل ،أثر كل ذلك
بشكل كبري عىل حق الالجئني يف الحصول عىل التعليم .فعىل
سبيل املثال ،يف عام  ،2000مل يحصل سوى  25%من األطفال
عىل التعليم اإلبتدايئ يف السودان ،يف حني كانت النسبة 98%
بالنسبة لألطفال يف أوغندا (وحدة التعليم التابعة ملفوضية
األمم املتحدة لشؤون الالجئني.)2002 ،

التي تسمح لهم باملشاركة اإلقتصادية والسياسية واإلجتامعية
يف املستقبل ،حتى وإن كانت نظم التعليم ،من الناحية النظرية،
تسعى إىل إعدادهم لذلك.

مستقبل حق حصول الالجئني عىل التعليم
بالوقت الحايل حق الالجئني يف الحصول عىل التعليم يف تحسن
مستمر .ولكن ،هذا ال يشمل التعليم الدويل ،حيث ال يسمح لالجئني
بالدراسة خارج أماكن لجوئهم .واألهم من ذلك ،الالجئني يعتربون
من فئة غري املواطنني ،فعىل سبيل املثال ،بسبب وضعهم
كالجئني ،ال يوجد قانون يسمح لهم بالحصول عىل العمل ،وعليه
ال يكونون قادرين عىل اإلستفادة من التعليم الذي حصلوا عليه
من أجل املشاركة بشكل فعال داخل املجتمع .بناء عىل كل ما
تقدم ،إذا ً متكن التعليم من املساهمة بشكل إيجايب يف ضامن
الرفاهية لالجئني ،فسيؤثر ذلك إيجابياً عىل البلدان التي يعيشون
فيها يف املنفى ،وكذلك عىل بلدانهم األصلية ،ألن ذلك يعني أن
بإمكانهم املشاركة إقتصادياً وسياساً وإجتامعياً داخل املجتمع.
وبالتايل ،يجب أن يكون السؤال الرئييس حول البحوث املطلوبة
وكيفية امليض قدماً :هو كيفية متكني الالجئني وتعزيز حقهم
العاملي يف الحصول عىل التعليم ،وكيفية مساعدتهم عىل
اإلستفادة من تعليمهم لصالح أنفسهم ومجتمعاتهم املحلية.

الهوامش
.1

1نرش املقالة األصلية يف ) 2016 ،Dryden-Peterson( Education Researcher

ويف عام  ،2012أصدرت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني
إسرتاتيجية التعليم العاملي للفرتة  ،2016 – 2012التي شكلت
تحوالً يف املفاهيم حول حق الالجئني يف الحصول عىل التعليم.
وشددت هذه السياسة عىل «دمج نضم تعليم الالجئني ضمن
النظم الوطنية» (مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني،2012 ،
الصفحة رقم  .)8ومع ذلك ،يف عام  ،2010فقط  5من اصل 14
دولة من بني البلدان التي تعتربها مفوضية األمم املتحدة لشؤون
الالجئني من البلدان ذات األولوية ،قامت بدمج نظم تعليم الالجئني
بالنظم الوطنية .وبحلول عام  ،2014إزدادت عدد الدول لتصبح 11
من أصل  14دولة .وعالوة عىل ذلك ،من الناحية التاريخية ،مل يتم
يف السابق شمل الالجئني يف خطط التنمية الوطنية وخطط
قطاع التعليم ،ولكن بحلول عام  ،2014قامت بعض الدول ،مثل
الكامرون والنيجر والباكستان بشمل الالجئني ،للمرة األوىل ،يف
خطط التنمية الوطنية وخطط التعليم الخاصة بالدولة ( حكومة
بلوشستان ،الباكستان ،2013 ،جمهورية الكامرون ،2013 ،جمهورية
النيجر ،)2013 ،وبالتايل تم إعادة تركيز حق الالجئني يف الحصول
عىل التعليم داخل الدولة املستضيفة لالجئني ،بدالً من «الدولة
الزائفة» لألمم املتحدة.
وحتى يف الحاالت التي تم فيها إعرتاف الدولة الوطنية بحق
حصول الالجئني عىل التعليم ،ال يتمتع الالجئون بالحقوق القانونية
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