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وصف التحديات الخاصة باألزمات

تعــد إثيوبيــا موطــن لواحــد مــن أكبــر مجموعــات الالجئيــن يف أفريقيــا. 
وتعــد أيضــا مــن أوائــل الــدول الــي تبنــت مبكــرًا اإلطــار العالمــي الشــامل 
لالســتجابة لالجئيــن )CRRF(، بحيــث ُعرفــت باســتعدادها الســتقبال الالجئيــن 
الحكومــة  التزمــت  التعليــم، حيــث  ذلــك يف قطــاع  بمــا يف  وحمايتهــم، 

بتحســين حصــول الالجئيــن عليــه.

وبينمــا تخطــط إثيوبيــا لتوســيع سياســتها خــارج المخيــم، فــإن معظــم 
شــؤون  وكالــة  تديرهــا  الــي  المخيمــات  يف  اإلقامــة  يواصلــون  الالجئيــن 
والعائديــن  الالجئيــن  شــؤون  وكالــة  تعتبــر   .)ARRA( والعائديــن  الالجئيــن 
مســؤولة يف المقــام األول عــن تقديــم العديــد مــن الخدمــات األساســية 
داخــل المخيمــات، بمــا يف ذلــك التعليــم االبتــدايئ، ممــا يجعــل إثيوبيــا بيئــة 
ــان  ــان مختلفت ــان حكوميت ــاك وكالت ــث أن هن ــا، حي ــن نوعه ــدة م ــة فري بحثي
مســؤولتان عــن التعليــم االبتــدايئ: وزارة التعليــم )MoE( لمــدارس المجتمــع 
المضيــف ووكالــة شــؤون الالجئيــن والعائديــن لمــدارس مخيمــات الالجئيــن.

يجــب تحليــل نقــاط القــوة والضعــف بعنايــة يف كل مــن طــرق وزارة التعليــم 
ووكالة شــؤون الالجئين والعائدين لتدريب المعلمونوتوظيفهم، واســتبقائهم 
يف التوظيــف بأنظمــة كل منهمــا لدعــم سياســات إدارة المعلمــون الــي تفيــد 
ــالل  ــن خ ــا. م ــون فيه ــي يعيش ــة ال ــات المضيف ــن والمجتمع ــن الالجئي كاًل م
تحليــل السياســات المتعمــق، يهــدف هــذا البحــث إىل كســر هــذه الحــدود بين 
المضيــف والالجــئ وتقديــم توجيهــات هادفــة، وذات صلــة، وعملية للحكومة 

اإلثيوبيــة، وأصحــاب المصلحــة الرئيســيين اآلخريــن.

استعراض موجز

ــى.  ــا يف المن ــم بأكمله ــن طفولته ــال الالجئي ــم األطف ــيض معظ ــوف يق س
ولذلــك تتطلــب االســتجابة الحتياجاتهــم التعليميــة حلــواًل سياســية مبتكــرة 
المــورد  ليــس فقــط ألن المعلمونهــم غالبًــا  المركــز،  تضــع المعلمونــيف 

التعليمــي الوحيــد المتــاح للمتعلميــن أثنــاء األزمــات،
 

ولكــن ألن المعلمونهــم أنفســهم أصحــاب حقــوق كأعضــاء يف المجتمعــات 
المتضــررة. وللمســاعدة يف تعزيــز هــذا البحــث عــن حلــول سياســية مبتكــرة، 
أطلــق معهــد اليونســكو الــدويل للتخطيــط التربــوي )IIEP(، مــع منظمــة 
إدارة  سياســات  حــول  البلــدان  متعــدد  بحــث  مشــروع   ،EdDevTrust
المعلمونــيف ســياقات الالجئيــن، مــع دراســة تجريبيــة يف إثيوبيــا بدعــم مــن 

ــا. ــف يف إثيوبي اليونيس

وألغــراض هــذا البحــث، فــإن الهــدف األســايس لسياســة إدارة المــدرس/
المدرســة الفعالــة هــو رعايــة واســتدامة مجموعــة قويــة مــن المعلمــون 

الرائعيــن الذيــن ييســرون التعليــم والتعلــم الجيــد للجميــع مــن خــالل:
توفير فرص ذات مغزى للنمو داخل العالقات الشخصية والمهنية. 	
تحسين ظروف العمل والتوظيف. 	

يســتخدم البحــث منهًجــا تكراريًــا وتعاونيًــا ومختلًطــا الستكشــاف كيفيــة 
تطويــر سياســات إدارة المعلمــون، وإبالغهــا، وتفســيرها، والتوســط فيهــا، 
والصــراع عليهــا، وتنفيذهــا عــى المســتويات الوطنيــة واإلقليميــة والمحليــة. 
وشــمل شــركاء البحــث لدينــا PRIN لالستشــارات الدوليــة وخدمــات البحــوث 
)شــركة إثيوبيــة( وIPSOS Kenya وطالب/طالبــات الماجســتير مــن مدرســة 
McCourt للسياســة العامــة واثنيــن مــن االستشــاريين المســتقلين. خــالل 
عمليــة البحــث بأكملهــا، عمــل فريــق البحــث بشــكل وثيــق مــع أصحــاب 
الالجئيــن،  بمــا يف ذلــك وكالــة شــؤون  إثيوبيــا  الرئيســيين مــن  المصلحــة 
والعائديــن، ووزارة التربيــة والتعليــم، ومفوضيــة األمــم المتحــدة لشــؤون 

الالجئيــن واليونيســيف.

تــم جمــع البيانــات يف إثيوبيــا عــى ثــالث مراحــل بيــن ســبتمبر 2018 ومايــو 
ــالل  ــن خ ــيايس م ــهد الس ــم للمش ــاء فه ــم بن ــة األوىل، ت ــالل المرحل 2019. خ
مراجعــة المطبوعــات، وتحليــل وثائــق السياســة وبيانــات نظــام معلومــات 
أصحــاب  مــع  المنظمــة  شــبه  والمقابــالت   ،EMIS التعليميــة  اإلدارة 
ــة  ــة الثاني ــت المرحل ــدرايل. تضمن ــتوى الفي ــى المس ــيين ع ــة الرئيس المصلح
مقابــالت مــع الحكومــة والــوكاالت الدوليــة عــى المســتوى اإلقليمــي، وعــى 
مســتوى المناطــق والمقاطعــات، ومقابــالت ومناقشــات مجموعــات تركيــز 
ومســح  المضيفــة،  والمجتمعــات  الالجئيــن  مــدارس  المعلمونــيف  مــع 
المعلمونمــن مزيــج مــن المــدارس يف المقاطعــات المضيفــة لالجئيــن. 
أجرينــا تشــاورات، خــالل المرحلــة الثالثــة، مــع أصحــاب المصلحــة ومقابــالت 
متابعــة مــع المشــاركين مــن المرحلتيــن األوىل والثانيــة لمناقشــة النتائــج 
األوليــة والتحقــق منهــا، ومقابــالت مــع أصحــاب المصلحــة الرئيســيين الذيــن 
ــابقة، ودراســات حالــة اســتمرت ليــوم  ــم يف الجــوالت الس ــم مقابلته لــم تت

واحــد يف مــدارس مختــارة يف كل منطقــة.

األدلة والمخرجات

أنتجــت هــذه الدراســة، باإلضافــة إىل اســتعراض شــامل لوثيقــة السياســة، 
بيانــات نوعيــة غنيــة تحــدد مجموعــة مــن وجهــات نظــر أصحــاب المصلحــة 
والنمــو  والرفــاه،  المدرس/المدرســة،  المتعلقــة بوضــع  السياســات  بشــأن 
ــامل  ــح الش ــات المس ــع بيان ــم جم ــل. ت ــروف العم ــين، وظ ــخيص والمه الش
ــن والمــدارس المضيفــة  ًــا يف مــدارس الالجئي ــا والجئ ً ــا إثيوبي مــن 351 معلًم
يف المقاطعــات المضيفــة لالجئيــن يف بنيشــنقول-قماز، وغامبيــال، وتيغراي.

تشــير النتائــج الرئيســية الناشــئة عــن تحليــل البيانــات إىل أنــه عــى الرغــم مــن 
ــون  ــة المعلم ــإلدارة الفعال ــدة ل ــات واع ــوص سياس ــع نص ــا بوض ــام إثيوبي قي
يف المجتمعــات المضيفــة لالجئيــن، فــال تــزال هنــاك مشــكالت يف التواصــل 

مــا يه السياســات واســتراتيجيات التنفيــذ الموجــودة لــإدارة الفعالــة المعلمونــي ســياقات الالجئيــن يف 
إثيوبيــا؟

منظمة
المؤلفون

الموقع
مواصفات المعلمون

الموضوع

معهد اليونيسكو الدويل للتخطيط التربوي
ستيفاين بينغتسون وهيلين ويست

إثيوبيا: الجي بنيشنجول-جوموز، جامبيال، وتيجري
مدريس/مدرسات الالجئين والمجتمع المضيف

إدارة المعلمون



32

ووجدنــا أيًضــا أن أحــد العوامــل الهامــة الــي تؤثــر ســلبًا عــى ظــروف عمــل 
المعلمــون الالجئيــن هــو االكتظــاظ يف مــدارس الالجئيــن ومــا يتبــع ذلــك مــن 
ارتفــاع يف نســبة الطــالب إىل المعلمــون. وبينمــا أفــادت معظــم مــدارس 
المجتمعــات المضيفــة الــي تمــت زيارتها بنســبة الطــالب إىل المعلمين تبلغ 
حــوايل 40:1، ضمــن المبــادئ التوجيهيــة اإلثيوبيــة القياســية، كانــت نســبة 
الطــالب إىل المعلمــون يف مــدارس الالجئيــن مرتفًعــا للغايــة إذ تراوحــت بيــن 
ــة لالجئيــن  ًــا إىل قبــول المــدارس االبتدائي 80:1 إىل 120:1. ويرجــع ذلــك جزئي
الطــالب مــن أي عمــر وجزئيًــا إىل عــدم اســتقرار المنطقــة ككل، ممــا أدى 
إىل تدفقــات لالجئيــن. وقــد كان هنــاك أكثــر مــن 6000 طالــب مســجلين مــع 
ــا، يف إحــدى المــدارس الــي تمــت  مــدرس واحــد ومــا مجموعــه 69 معلًم
زيارتهــا، وبذلــك بلغــت نســبة الطــالب إىل المعلمــون89:1 ونســبة الطــالب 
إىل المعلمــون الوطنييــن المؤهليــن 280:1. وقــد كان الرتفــاع نســبة الطــالب 
إىل المعلمــون تأثيــر عميــق عــى جــودة التدريــس الــي َشــُعرَ المعلمــون 
بالقــدرة عــى تقديمهــا، حيــث أفــادوا أن التســجيل يســتغرق مــا يصــل إىل 15 

دقيقــة مــن درس مدتــه 40 دقيقــة.

اآلثار المترتبة عى الرفاه والتحفيز

ــز  ــى التحفي ــراً ع ــراً كبي ــة تأثي ــل الصعب ــروف العم ــف وظ ــر الضعي ــر األج يؤث
المعلــم للعمــل والقيــام بــاي جهــود اضافيــة. ووجدنــا يف بعــض الحــاالت أن 
هنــاك تحديــات تواجــه توظيــف المعلمــون الالجئيــن بســبب عــبء العمــل 
الــذي ينطــوي عليــه التدريــس، عــى الرغــم مــن أن غالبيــة المعلمــون الالجئين 
قــد استشــهدوا بإحســاس بااللتــزام تجــاه المجتمــع باعتبــاره ســببًا للتدريــس. 
كان حــى الالجئــون الذيــن تأهلــوا كمعلميــن يف وطنهــم متردديــن يف بعض 
األحيــان يف التدريــس يف مخيــم بســبب وقــت التحضيــر والتصحيــح اإلضــايف 
الــذي كان عليهــم االلتــزام بــه مــع دفــع كل الوظائــف األخــرى المتاحــة 
لالجئيــن يف المخيمــات للمبلــغ ذاتــه. ويمكنهــم، يف األســاس، القيــام بعمــل 

‘أســهل’ مقابــل المبلــغ ذاتــه.

لالجئيــن/ منفصلــة  بصــورة  والتخطيــط  السياســات  وضــع  تاريخيًــا،  تــم، 
بأهميــة  متزايــد  إقــرار  هنــاك  أن  إال  المضيفــة،  والمجتمعــات  الالجئــات 
للســياق  يســتجيبان  اللذيــن  المشــترك  والتخطيــط  المشــتركة  السياســات 
لألمــم  الســامية  المفوضيــة  ممثــيل  أحــد  تعبيــر  حــد  وعــى  المحــيل. 
ــل  ــا حــى يمكــن تجنــب مث ــا العمــل مًع ــن، “علين المتحــدة لشــؤون الالجئي

ــن  ــع هــذه المشــكالت مــن عــدم تطــور العالقــات بي ــذ. تنب والتفســير والتنفي
ــوح  ــص الوض ــي، ونق ــتوى اإلقليم ــى المس ــيما ع ــة، ال س ــاب المصلح أصح

حــول األدوار والمســؤوليات.

الرغــم  المشــكالت بفعــل تغيــرات ســياقية هامــة. فعــى  وتتفاقــم هــذه 
مــن أن اقتصــاد تيغــراي قــوي نســبيًا، والعالقــات بيــن الالجئيــن اإلريترييــن 
وغامبيــال  بنيشــنقول-قماز،  فــإن  نســبيًا،  جيــدة  المضيفــة  والمجتمعــات 
مــن  والالجئــون  المــوارد،  يف  كبيــرًا  نقًصــا  تواجهــان  ناشــئتان  منطقتــان 
جنــوب الســودان والســودان لديهــم القليــل مــن القواســم المشــتركة مــع 

المضيفــة. المجتمعــات 

العالقــات  ونمــو  الشــخيص  للنمــو  بنّــاءة  فــرص  توفــر  تحــول دون  عوائــق 
الشــخصية والنمــو المهــين ومــن التحديــات الرئيســية الــي حددناهــا هــو كيف 
أن نقــص مؤهــال التدريــس بيــن المعلمونالالجئيــن يعــين، بغــض النظــر عــن 
ــات  ــة، أو منهجي ــم التربي ــيات عل ــون أساس ــم ال يعرف ــرى، أنه ــم األخ مؤهالته
التدريــس، أو معرفــة المحتــوى التربــوي. واســتجابة لذلــك، تــم إطــالق برنامــج 
تحديــث يف منطقتيــن، بتمويــل مــن صنــدوق “التعليــم ال يمكــن أن ينتظــر”. 
ــى  ــم المعلمونع ــات تعلي ــيف يف كلي ــب صي ــن تدري ــج م ــذا البرنام ــون ه يتك
وهــم  الالجئــون  المدرســون  ســيتخرج  ذلــك  وبعــد  أعــوام،  أربعــة  مــدى 

حاصلــون عــى شــهادة. أكمــل 350 الجئًــا حــى اآلن فصليــن دراســيين.

ظروف العمل والظروف المهنية غير المواتية

ومــع ذلــك، أصبــح مــن الواضــح أيًضــا مــن خــالل بحثنــا أن التحديــات ال تــزال 
قائمــة حــول التقــدم والتعويــض المهــين المعلمونالالجئيــن. كان الالجئــون 
غيــر قادريــن، حــى إعــالن الالجئيــن األخيــر، عــى العمــل بصــورة قانونيــة يف 
إثيوبيــا، ممــا يعــين أنهــم يتلقــون “حافــزًا” صغيــرًا تمولــه المفوضيــة الســامية 
جميــع  يحصــل  الراتــب.  عــن  عوًضــا  الالجئيــن  لشــؤون  المتحــدة  لألمــم 
الالجئيــن عــى المبلــغ الصغيــر ذاتــه )أقــل مــن %20 ممــا يكســبه زمالؤهــم 
اإلثيوبيــون يف مــدارس الالجئيــن(. ال توجــد فــرص للتقــدم أو الحصــول عــى 
ــل  ــىى مــا يحص ــون ع ــري المــدارس يحصل ــواب مدي ــر – حــى ن ــب أكث روات
ــين  ــر المه ــال التطوي ــذا بمث ــط ه ــرون. وبرب ــون اآلخ ــون الالجئ ــه المعلم علي
أعــاله، يعــين ذلــك أن حــى أولئــك المعلمــون الالجئيــن الذيــن ســيتخرجون 
مــن كليــات تعليــم المعلمونومعهــم شــهادة لــن يعــودوا إىل منصــب أعــى 

أجــرًا أو ترقيــة.

صورة 1: مجموعة تفاكر صورة 2: مجموعة تفاكر المعلمون
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هــذه الفــوارق، وذلــك عندمــا تتوفــر لدينــا البيانــات الــي توضــح الفــوارق 
.)2019 آذار/مــارس  )مقابلــة،  فحســب” 

 
ســيتم نشــر النتائــج الــي توصلنــا إليهــا بشــأن إثيوبيــا كموجز للسياســة ودراســة 
حالــة متعمقــة، بمــا يف ذلــك مجموعــة مــن التوصيــات العمليــة المتعلقــة 
بالسياســة، والــي تــم تنقيحهــا بنــاءً عــى مدخــالت مــن إدارة شــؤون الالجئيــن 
والعائديــن )ARRA(، ووزارة التعليــم، والمفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة 
لشــؤون الالجئيــن، وأصحــاب المصلحــة اآلخريــن. وقــد شــاركنا النتائــج األوليــة 
مــع أصحــاب المصلحــة الرئيســيين، تمشــيًا مــع نهجنــا التكــراري، وستســاهم 

هــذه النتائــج يف وضــع خطــة إثيوبيــا الجديــدة لتطويــر قطــاع التعليــم.

القيود والتحديات و / أو الدروس المستفادة

أتــاح وجــود نهــج تعــاوين تكــراري يتضمــن زيــارات ميدانيــة متعــددة، بوجــه 
عــام، إنتــاج بيانــات غنيــة. ومــع هــذا، فقــد واجهنــا تحديــات ســيتم النظــر يف 

أمرهــا مــع اســتمرار البحــث:
أثبــت بحثنــا يف الوقــت المناســب، والــذي بــدأ مــع بــدء إثيوبيــا يف . 	

ــن )CRRF( وإصــالح  إطــالق إطــار التعامــل الشــامل مــع مســألة الالجئي
أطــر  تحليــل  أن  ثبــت  فقــد  ذلــك،  المعلمــون. ومــع  إدارة  سياســات 
السياســات وشــبكات السياســات أثنــاء وضــع هــذه السياســات وتنقيحهــا 

ــب. ــر صع أم
وظهــرت مشــكالت أمنيــة، عــى الرغــم مــن أن إثيوبيــا مســتقرة نســبيًا، . 	

لهــذا لــم نتمكــن مــن زيــارة بعــض المــدارس أثنــاء عملنــا الميــداين.
المصلحــة . 	 يمكــن ألصحــاب  الــي  السياســة  توجيهــات  يمثــل وضــع 

اســتخدامها تحديًــا، لكنــه تحــدي حاولنــا التخفيــف منــه مــن خــالل 
التمــاس التغذيــة المرتــدة طــوال العمليــة.
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