
 

 
 الالجئین خالل كوفید ١٩: األزمة والفرصة

 
 الرسائل والنتائج  الرئیسةمن اجتماعات المائدة المستدیرة للشبكة المشتركة لوكاالت التعلیم في حاالت الطوارئ

 الخاصة بالالجئین
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 إشادات وعرفان
 

 بدایة تود الشبكة المشتركة  لوكاالت التعلیم في حاالت الطوارئ أن تتقدم بجزیل الشكر والتقدیر لجمیع المتحدثین والمیسرین الذین دعموا
 اجتماعات المائدة المستدیرة  بكل من فیهم من فریق العمل المعنى بشؤون  الدعمومن هؤالء:  محمد الفقي ( وذلكلتقدیمه مشاركة صوتیة من
 مبیرا، موریتانیا)، ولوري فلیتشر وباثیاس كابیزا وجوزیف كاجومبا وغابرییل الخیلي ویاماي كوها مماري وجاكي نالوبیجا وروث نجیري

 وإدموند بیج وجوستافو بایان وجنیفر روبرتس وجیلبرت أوسوكولو وإلسي وكیل وألیسون رایت
 

في وقتهموخبرتهم وشاركونا المستدیرة، المائدة اجتماعات حضروا الذین والمشاركات المشاركین جمیع خاص بشكل الشركة تشكر                 كما
  المناقشات.

 
  لقد جعلت الوكالة السویسریة للتنمیة والتعاون (SDC) اجتماعات الموائد المستدیرة ممكنة التنظیم، لذا نتقّدم لهم بالّشكر على كّل ما قّدموا من

  دعم مالي ( تمویل).
 كما نود أن نشكر المفوضیة السامیة لألمم المتحدة لشؤون الالجئین على دعمها في العثور على متحدثین ومشاركین الجئین للمشاركة في هذه

  األحداث. والشكر الخاص لكل من بنوییت دي أنسیمبورج ومارین كروجر وجینیفر روبرتس وجاكي ستریكر
 
 

الطوارئ، حاالت في الّتعلیم لوكاالت المشتركة الشبكة من إقلیمیین شركاء من مشاركة اإلسبانیة باللغة الخاّصة المستدیرة المائدة تضمنت                    لقد
تعلیم (صندوق إسكونار ماریا لالجئین)وأنجیال النرویجي (المجلس جارسیا ودیفید لالجئین) النرویجي )المجلس دوفیلر ناتالي ذلك في                  بما

 الالجئین) وخوسیه لویس هیرناندیز  المفوضیة السامیة لألمم المتحدة لشؤون الالجئین))وغوستافو بایان  (إتحاد بدائل التنمیة )
 

 كماتضمنت المائدة المستدیرة  الخاّصةباللغة البرتغالیة مشاركة جیلبرتو إم إیه وإیزابیل جالفاو وثالثة متحدثین من الالجئین )ال یمكنناذكر
 أسمائهم ألسباب تتعلق بالحمایة). وناتاال إیناسیا وباربارا أولیفیرا . لقد تّمت استضافة المائدة المستدیرة البرتغالیة من قبل الشبكة المشتركة

 لوكاالت  التعلیم في حاالت الطوارئ والمكتب القطري للمفوضیة في موزمبیق والمجلس البرتغالي لالجئین  .
 

 ُنظمت هذه الموائد المستدیرة بدعم كامل من األمانة العامة للشبكة المشتركة لوكاالت  الّتعلیم  في حاالت الطوارئ شكر خاص  لمنسقي
 المجتمعات اللغویة من األمانة العامة لآلیني ، الذین استضافوا هذه األحداث بلغاتهم الخاصة: إیملین مارشوا كالودیو أوسوریو أیمن قویدر أندریا

  سواریس.
 

 تمت ترجمة هذا التقریر بالتعاون بین منظمة مترجمین بال حدود والشبكة المشتركة لوكاالت التعلیم في حاالت  الطوارئ .
 

  تم النشر من ِقَبل
 الشبكة المشتركة بین الوكاالت للتعلیم في حاالت الطوارئ، لجنة اإلنقاذ الدولیة، 122 شرق شارع 42، الطابق الثاني عشر نیویورك، إن واي

 10168 الوالیات المتحدة األمریكیة .
 

 الشبكة المشتركة بین  وكاالت  التعلیم  في حاالت الطوارئ © 2020
 

 رخصة :
  هذا المستند ُمرخص بموجب المشاع اإلبداعي  4.0  وینسب  إلى الشبكة المشتركة لوكاالت التعلیم  (INEE)  في حاالت الطوارئ

 

 
 

  المراجع المقترحة:
.(INEE) (2020) الشبكة المشتركة  لوكاالت  التعلیم  في حاالت الطوارئ  

 تعلیم  الالجئین خالل كوفید:  األزمة والفرصة نیویورك، إن واي
https://inee.org/resources/refugee-education-during-covid-19-crisis-and-opportunity  
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 "لقد حرمنا كوفید ١٩ من الشعور  بالطمأنینة أو القدرة على التخطیط للمستقبل".
 "هذه األزمة هي بمثابة كابح األحالم".
  (طالب الجؤون، یولیو/تموز 2020)

 
 مقدمة

 
 أصبحت جائحة كوفید ١٩ أزمة تعلیمیة عالمیة  فقد أدت إلى إغالق المدارس مّما أّثر على ٩٠٪ من طالب العالم في أوائل عام ٢٠٢٠، . وما

  یزال  اإلغالق الكلي أو الجزئي یؤثر على ٦٠٪ من األطفال الذین كانوا في المدرسة قبل الجائحة   الیونسكو، ٢٠٢٠))
 نظًرا ألن األطفال والشباب في جمیع أنحاء العالم یواجهون اضطراًبا في تعلیمهم بسبب  جائحةكوفید ١٩، فمن الضروري ضمان عدم تخلف

 األطفال والشباب الالجئین عن المدارس.. فإّن لهم  الحق في التعلیم الجید. حیثیوفر لهمالفرصة للوصول إلى إمكاناتهم الكاملة ویجلب لهم  األمل
 والقدرة على استمراریة الحلم والتخطیط لمستقبل مختلف.

 
 بینما أثرت جائحة كوفید ١٩ على األطفال والشباب في جمیع أنحاء العالم  فإّن  األطفال والشباب الالجئین یتعّرضون لخطر التأثر بشكل غیر
 مناسب،  فهم  ب  هذا یتخلفون عن الركب  أكثر  رغم  التزام قادة العالم بضمان التعلیم الجید الشامل والمنصف للجمیع بحلول عام ٢٠٣٠ األمم

 المتحدة، ٢٠١٥)).إن تأثیر أزمة التعلیم العالمیة على األطفال والشباب الالجئین غیر معروف حتى اآلن. ومع ذلك، تشیر التقدیرات إلى أن عدد
 األطفال والشباب الالجئین غیر الملتحقین بالمدارس من المقرر أن یزداد، حیث  إّن  العدید ممن كانوا في المدرسة قد ال یعودون إلیها  أبًدا. حیث
 تشیر التقدیرات إلى أن ما یصل إلى ٥٠٪ من الفتیات الالجئات  (وفي بعض الحاالت ١٠٠٪ حیث كان التسجیل منخفًضا قبل كوفید) الالئي كن
 في المدرسة الثانویة قد ال یعدن إلى المدرسة بمجرد إعادة فتحها.  وإذا أصبح هذا حقیقة واقعة  فستتمكن أقل من ١٤٪ من الفتیات الالجئات من

  الوصول إلى التعلیم الثانوي 1
    أما بالنسبة لألطفال والشباب الذین ُاقتلعت حیاتهم بالفعل، فإن التعلیم الجید هو مفتاح مستقبلهم.

 
 في دیسمبر 2019، نظمت المفوضیة السامیة لشؤون  الالجئین أول منتدى عالمي لالجئین (GRF)؛ وذلك بهدف تعزیز العمل من أجل  تنفیذ

 المیثاق العالمي لالجئین . فقد انضمت الشبكة المشتركة لوكاالت التعلیم في حاالت الطوارئ إلى الرعاة المشاركین في هذا المنتدى العالمي،
 وشاركت الشبكة أیًضا في قیادة فریق عمل المنتدى المعني بحاالت الطوارئ التعلیمیة، وهو ما یساهم في اإلطار العالمي  لتعلیم الالجئین  من بین

 التعهدات األربعة التي تم التعهد بها من قبل الشبكة المشتركة لوكاالت التعلیم في حاالت الطوارئ، و وذلك في إطار المنتدى العالمي لالجئین.
 كان االلتزام بـ "تعزیز الدعم المشترك بین وكاالت التعلیم الجید الشامل والمنصف أثناء النزوح من خالل الّدعم العالمي وبناء القدرات وإدارة
 المعرفة وتولید األدلة" (INEE 2019)؛ للمساعدة في تعزیز اإلجراءات التي اتخذتها الشبكة المشتركة لوكاالت التعلیم في حاالت الطوارئ

 بشأن اإلیفاء بتعهداتها  للمنتدى العالمي لالجئین، وذلك بدعم من المفوضیة. لقد استضافت الشبكة المشتركة لوكاالت التعلیم في حاالت الطوارئ
 سلسلة من الموائد المستدیرة االفتراضیة بلغات متعددة، مما وّفر  فرصة االستماع إلى الالجئین الشباب ومعلمیهم حول تأثیر كوفید ١٩على

 تعلیمهم .
 

 لقد سلطت الموائد المستدیرة، التي ُعقدت باللغات األساسیة للشبكة المشتركة  لوكاالت  التعلیم في حاالت الطوارئ وهي العربیة واإلنجلیزیة
 والفرنسیة والبرتغالیة واإلسبانیة  بین 20-24 یولیو 2020، الضوء على التجارب المشتركة لالجئین الشباب، مع التركیز على زیادة
 المعوقات  أمام التعلیم أثناء الجائحة العالمیة،والرغبة في مواصلة التعلیم في خضم حالة الطوارئ التعلیمیة العالمیة هذه . كما دعت هذه

 المناقشات - التي جمعت بین الشباب والفتیات  والمعلمین والمعلمات الالجئین، جنًبا إلى جنب مع مسؤولي وزارة التعلیم والجهات الفاعلة في
 المجتمع المدني وممثلي وكاالت األمم المتحدة - إلى حلول عملیة؛ لمعالجة التعقید اإلضافي الذي یواجه تعلیم الالجئین في ضوء أزمة كوفید ١٩

 وقد تمثلت األهداف في:
 

 (i)  إشراك  النازحین  وإعالء  أصواتهم   بشكل  هادف،   بكل من  فیهم من  الجئین   شباب؛
الممارسات أفضل وتبادل المشردین، السكان بیئات في التعلیم 19على كوفید تأثیر بكیفیة المتعلقة للتحدیات أفضل فهم (ii)                  

 والحلول  القائمة  على  األدلة؛
(iii) الرعایة وتحالف الالجئین لشؤون المتحدة األمم مفوضیة مع مشاركتها یمكن التي والتوصیات واألمثلة الرسائل                 جمع

  المشتركة بصفتهاجزء  من  تعهد  المنتدى  العالمي  لالجئین  من  ِقَبل  الشبكة  المشتركة   لوكاالت   التعلیم   في  حاالت  الطوارئ.
 
 
 
 

  توضح بیانات المفوضیة السامیة لشؤون الالجئین أن 27 في المائة من الفتیات الالجئات  هنبعمر الدراسة الثانویة ، فقدكن یدرسن عام 2019 (المفوضیة1
 السامیة لشؤون الالجئین، 2020) وبتقلیل ذلك بنسبة 50 في المائة، فإن ذلك یعني أن 13.5 بالمائة فقط من الفتیات الالجئات على مقاعد التعلیم الثانوي .
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  الرسائل الرئیسة
 

 تقدم   وتستعرض  هذه  الورقة  نتائج  ومخرجات الموائد  المستدیرة  لالجئین،  وتسلط  الضوء  على  التحدیات  والتوصیات  وتعطي  صوًتا  لالجئین
 الشباب أنفسهم . حیث  أبرزت  الرسائل  الّرئیسة :

 
 

 االستماع إلى األطفال والشباب الالجئین وتمكینهم من المشاركة في القرارات التي تؤثر على تعلیمهم  بما یتماشى مع المشاركة●
 المجتمعیة المنصوص علیها في  الحد األدنى من معاییر الشبكة المشتركة لوكاالت  التعلیم  في حاالت الطوارئ:  االستجابة والتعافي

  
 ضمان المساواة في الحصول على التعلیم الجید لجمیع الالجئین األطفال والشباب، بما في ذلك الوصول إلى التعلیم عن بعد أثناء وبعد●

 جائحة كوفید ١٩،  ال ُیعلق الحق في التعلیم  نتیجة  لحاالت الطوارئ أو نتیجة للنزوح القسري. األطفال والشباب من الالجئین
 والمشردین داخلًیا لدیهم الحق  في التعلیم واألمل بمستقبل أفضل.

  
 یجب على الحكومات المضیفة التأكد من أن الوثائق والشهادات لالجئین والمهاجرین ال تشكل عائًقا أمام الوصول إلى التعلیم.  یمكن●

  أن یشمل ذلك على سبیل المثال اعتماد  جوازات تأهیل الیونسكو لالجئین والمهاجرین الضعفاء
  

 یجب أن تضمن الوكاالت الداعمة لالجئین والمهاجرین وصوًال عالمًیا أكبر إلى التقنیات الرقمیة لالجئین والمهاجرین وأن تضمن●
 وصول  الفتیات والنساء العادل إلى التكنولوجیا.  یمكن أن یشمل هذا على سبیل المثال، وجود مناطق إنترنت السلكي مجانیة على

 مستوى المخیم أو مراكز كمبیوتر دخولها مجاني، وعلى سبیل المثال  مشروع جیجا  الذي یهدف إلى توفیر االتصال لكل مدرسة في
 العالم. یمكن للمنظمات أیًضا رعایة التدریب على استخدام التقنیات الرقمیة للمعلمین وأولیاء األمور والطالب لضمان جودة التعلیم

 عن بعد.
 

  تقویة التعاون المشترك بین الوكاالت في تعلیم الالجئین
 

 كما  ذكر  أعاله كجزء من  تعهد مؤتمر الالجئین الدولي لتقویة الدعم المشترك لوكاالت  التعلیم  أثناء النزوح ،  نظمت الشبكة المشتركة
 لوكاالت التعلیم في حاالت الطوارئ بدعم من مفوضیة األمم المتحدة السامیة لشؤون  الالجئین سلسلة من فعالیات المائدة المستدیرة

  االفتراضیة متعددة اللغات لالجئین باللغة العربیة واإلنجلیزیة والفرنسیة والبرتغالیة واألسبانیة 2
 

 وكان االستماع للنازحین الشباب -ولمعلمي الالجئین - ممن تأثر تعلیمهم بكوفید ١٩هدًفا محورًیا للموائد المستدیرة.  فقدشهدت الموائد المستدیرة
 الخمس مشاركة من أكثر من ٣٤٨ شخًصا، بمن فیهم المتحدثین والمیسرین وكان من المشاركین الجئین ومهاجرین ونازحین داخلًیا، باإلضافة

 ألفراد من المجتمع المدني ووكاالت األمم المتحدة والمنظمات غیر الحكومیة الدولیة من مناطق مختلفة من العالم شملت المشاركات الجئین
 ونازحین من أنغوال وبوروندي والعراق ولبنان وكینیا وفلسطین ورواندا وسوریا وجنوب السودان والیمن وفنزویال.

 

 كیف  كان  تعلیم  الالجئین  قبل  وبعد  كوفید ١٩؟
 

 خالل جمیع مناقشات الموائد المستدیرة الخمس، كانت هناك قضایا ثابتة أثرت على الالجئین والنازحین والمهاجرین الذین حصلوا على التعلیم
 قبل وبعد كوفید ١٩. یمكن تصنیفها إلى ما یلي:

 
 عدم المساواة في الوصول إلى التعلیم الجید وكذلك التعلیم عن بعد قبل وبعد كوفید١٩: أبرز معظم المشاركین في هذه اللقاءات أن●

 التحدیات القائمة (مثل ضعف جودة التعلیم، ونقص البنیة التحتیة، والموارد المحدودة، وسوء جودة التعلیم ، وما إلى ذلك) قد تفاقمت
 بعد كوفید ١٩. كما قال أحد المشاركین، "بینما تأثر الجمیع في أنحاء العالم بكوفید ١٩، فإن البعض تأثر أكثر من اآلخرین". وقد

 تجلى هذا التأثیر في عدم المساواة في الوصول الي المنصات التعلیمیة، وذلك بسبب عدم توفرها، وتكلفتها العالیة مثل استخدام
 األدوات التعلیمیة (الرادیو أو التلفزیون أو اإلنترنت) فعلى سبیل المثال، قال أحد الالجئین من سوریا: "لیس لدینا القدرة على التعلیم

 عبر اإلنترنت بسبب نقص الكهرباء وضعف االتصال باإلنترنت". وقال آخر من لبنان، " قبل كوفید ١٩، كان من الممكن الذهاب إلى
 المدرسة وإعطاء دروس بشكل مباشر وجهًا لوجه، ولكن بعد كوفید ١٩ واإلغالق الذي حصل، حرمنا اآلن من القیام بذلك والحضور
 إلى المدرسة بشكل متواصل. فكان علینا حضور الدروس عبر اإلنترنت. هذه مشكلة كبیرة في لبنان حیث ال یوجد في الغالب كهرباء

 أو اتصال باإلنترنت. لقد تفاقمت هذه المشكلة في الواقع بسبب كوفید ١٩ - كل شيء فوضوي في لبنان". یمكن أن یكون عدم
 التواصل والكهرباء أیًضا بسبب الفقر، "... یقع التعلیم في آخر أولویاتهم؛ ألنهم یخشون من إجراءات طردهم أو من نفاد الطعام".

 غالًبا ما یعني العیش في أماكن ریفیة أو منعزلة أن الطالب الالجئین أو النازحین داخلًیا محرومون بشكل خاص. لقد تحّدث العدید من

  یمكن العثور على المالحظات من كل اجتماع مائدة مستدیرة بلغتهم األصلیة  هنا2
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 المشاركین أیًضا عن نقص المعدات المتاحة. على سبیل المثال، "... لیس لدیهم وصول إلى األجهزة أو الرادیو أو التلفزیون؛ وكان
 علیهم على سبیل المثال مشاركة الهاتف المحمول مع العدید من األشقاء. " األطفال ذوو االحتیاجات الخاصة لدیهم أیًضا وصول غیر

 متكافئ (وأحیاًنا ال یمكنهم الوصول) إلى التعلیم عن بعد. "في كینیا، واجه األشخاص ذوو اإلعاقات الكثیر من الّتحدیات، مثل
 التّحدیات الجسدیة والسمعیة والبصریة وما إلى ذلك. فمن الصعب على الطفل الكفیف أو األطفال الذین یعانون من إعاقات سمعیة

 اكتساب المعرفة الحاسوبیة."
 
 فقر الجاهزیة:  " توقفت أنظمة التعلیم، وأصبحت غیر قادرة على االستجابة من الناحیة الفنیة." لقد تم التأكید عبر المناقشات على●

 افتقار االستعداد للتدریس بجودة في التعلیم عن بعد ، فعلى سبیل المثال، "في نظام التعلیم من الهندوراس، لم نكن مستعدین لهذا
 االنتقال إلى تعلیم غیر قائم على الحجرة الصفیة. یلعب اتخاذ القرارات في الوقت المناسب دوًرا مهًما ". كما تحدث العدید من

 المشاركین عن نقٍص في معرفة المعلمین وأولیاء األمور واألطفال في استخدام التقنیات للوصول إلى التعلیم، باإلضافة إلى ضعف
 تدریب المعلمین في كیفیة التدریس عن بعد؛ مما یؤدي إلى تفاقم عدم المساواة بالنسبة لبعض المشاركین، فإن االفتقار إلى االستعداد

 یعني ضمًنا اإلرشادات أو السیاسات المحدودة القادمة من الحكومات. ُترجم هذا إلى ضعف التنسیق، على سبیل المثال، "في أوغندا ال
 یوجد تنسیق لالمتحانات. حیث یمكننا اختیار أي برنامج إذاعي أو تلفزیوني للدراسة وكلها مختلفة. "

 
 قضایا تتعلق بالدمج واالستیعاب:  بالنسبة لبعض المشاركین، كانت المشكلة الرئیسة تتعلق باإلندماج الفاعل في البلدان المضیفة. فقد●

 كانت مشكلة كبیرة بسبب فقدان أو عدم توفر الشهادات أو الوثائق الرسمیة، وهذا ما حّد من وصولهم إلى التعلیم حتى قبل كوفید ١٩،
 " تحّد إجراءات ومتطلبات الشهادات والوثائق كما وتؤخر عملیة الوصول إلى التعلیم ". كان هناك قلق من أن الحكومات كانت

 تستخدم هذا في بعض الحاالت لعدم االمتثال لحقوق اإلنسان في التعلیم الخاصة بالالجئین. كما أن اللغات وأنظمة التعلیم المختلفة
 جعلت األمر أكثر صعوبة بعد ظهور كوفید ١٩ للوصول / التنقل في التعلیم عن بعد. كما قال أحد المشاركین، "اللغة تحد. فمن

 الصعب فهم المنهج األكادیمي بلغة مختلفة". وهذا ما أدى إلى وضع األطفال في صفوف أقل من تلك التي التحقوا بها في أوطانهم.
 

 التأثیر النفسي لكوفید ١٩: تم ذكر القلق والتوتر واإلحساس بالعزلة الناتج عن مختلف جوانب كوفید ١٩ في جمیع اجتماعات المائدة●
 المستدیرة. على سبیل المثال، "یعیش الطالب في ظروف نفسیة صعبة بسبب إلغاء االمتحانات وعدم معرفة مصیرهم". بالنسبة للعدید

 من الطالب على وجه الخصوص، أدى ذلك إلى فقدان األمل والشعور باإلحباط والقلق من كون الفرص التي كانت متاحة قبل كوفید
 ١٩ لن تكون متاحة بعد ذلك. قال أحد المشاركین: "حرمنا كوفید ١٩ من الشعور باإلطمئنان أو القدرة على التخطیط للمستقبل". "هذه

 األزمة هي بمثابة كابح األحالم".
 
 

 القضایا النوع االجتماعي (الجندر) فیما یتعلق بكوفید ١٩
 

 في حین لم تسلط جمیع المناقشات الضوء على جمیع قضایا النوع االجتماعي المحتملة المرتبطة بكوفید ١٩، فقد ناقش العدید من المشاركین
 الزیادة في العنف المنزلي الذي حدث منذ بدأ كوفید ١٩ على سبیل المثال، "في حالة اإلغالق والعزلة المنزلیة، تقع مسؤولیة المهام المنزلیة على
 عاتق المرأة بشكل أكبر، ویجلس الرجل طوال الیوم في المنزل. وهذا یؤدي إلى زیادة العنف الجسدي والجنسي ضد المرأة". كما فقدت الحمایة

 المقدمة للعدید من الطالبات خالل التعلیم، ونتیجة لذلك "... تم إجبار بعض الفتیات على الزواج المبكر؛ مما قد یؤدي إلى حرمانهم من العودة إلى
 المدرسة" كما سّلط بعض المشاركین الضوء على الوصول الجنساني إلى التكنولوجیا، على سبیل المثال ، "لن یسمح اآلباء لبناتهم باستخدام

 الهواتف المحمولة".
 

  جودة استجابة كوفید ١٩
 

 أثار العدید من المشاركین مخاوف بشأن عدم االستعداد المسبق للوباء، فضًال عن نقص التنسیق بین اإلدارات الحكومیة المختلفة لتلبیة معاییر
 السالمة، على سبیل المثال عندما ُسمح لبعض المدارس بإعادة فتح أبوابها: "كیف یمكنك العودة إلى المدرسة بأمان أثناء كوفید في مثل هذه
 الفصول المكتظة؟" في الحقیقة العدید من أنشطة التنسیق الخاصة باالستجابة لكوفید ١٩  تمت عبر اإلنترنت، وهذا یعني استبعاد العدید من

 الجهات الفاعلة، ال سیما الجهات الفاعلة المحلیة التي ربما لم تستطع المشاركة بسبب ضعف اإلمكانیات التكنولوجیة. كما حال ذلك من مشاركة
 الالجئین، ألن "معظمهم ال یملكون هواتف ذكیة، أو ال قدرة لدیهم لدفع ثمن میغا بایت یمّكنهم من الوصول إلى اإلنترنت". وبسبب عدم

 االستعداد هذا، شعر بعض المشاركین أن هناك اعتماًدا على الشركاء من المنظمات اإلنسانیة لتوفیر التعلیم عن بعد، حیث كان هناك نقص في
 المعرفة في مخیمات الالجئین حول كیفیة توفیره. في بعض السیاقات، لم تكن هناك استجابة على اإلطالق، و"ضاع" عام كامل من التعلم. على
 سبیل المثال، في مخیم كاكوما لالجئین، تم اإلبالغ عن عدم اتخاذ أي إجراءات (أو على األقل محدودة للغایة) بشأن التعلیم، مما یعني أن العدید

 من األطفال والشباب ال یمكنهم مواصلة تعلمهم.
 

  ال تصریف لشؤوننا دون مشاركتنا: أصوات النازحین مهمة!
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 "غالبًا ما یكون هناك الكثیر من النقاش بشأن الالجئین ولكننا ال نمنحهم الكلمة للمشاركة. هنا یمكننا المشاركة وإعالء صوت

 الالجئین و باللغة التي یختارونها "(مشارك في إحدى الدوائر المستدیرة التي نّظمتها اآلیني، ٢٠٢٠)
 

 برزت بعض النقاط الرئیسیة بالغة األهمیة  وفًقا  إلى  مخرجات  اجتماعات  المائدة  المستدیرة:
 

 سماع أصوات الالجئین:  حظیت حقیقة منح الالجئین صوًتا للتحدث بتقدیر جمیع المشاركین. على سبیل المثال، قال أحد الطالب الالجئین،
 "شكًرا للشبكة المشتركة لوكاالت التعلیم في حاالت الطوارئ على هذا االجتماع الرائع. إنه لمن دواعي االرتیاح أن تشعر أنك لست وحدك في

 مواجهة هذه الصعوبات! ". جاء ثراء النقاش من حقیقة أن المشاركین جاؤوا من خلفیات متنوعة ومختلفة، من حیث األعمار والمواقع الجغرافیة
 فقد كان من بینهم أكادیمیون ومعلمون وطالب. وكان هناك شعور باإلثارة تجاه القدرة على التحدث عالنیة. باإلضافة إلى ذلك ، كان هناك شعور

 بأن المشاركین كانوا سعداء لتخلصهم من ضغوط  روتینهم الحالي، والذي تأثر بشدة بكوفید ١٩. كانت هذه میزة إضافیة ونتیجة تم الوصول
 إلیها، حیث شعروا بالدعم وبأنهم جزء من هذ ا المجتمع العالمي من الالجئین الذین شعروا جمیًعا بتأثیرات كوفید ١٩ المختلفة على حیاتهم

 وتعلیمهم.
 

 نقاش
  متساوٍ : كانت هناك بعض المحادثات الممتازة بین مجموعات من الناس من خلفیات اقتصادیة وثقافیة مختلفة، بعضهم عاش في مخیمات لالجئین
 والبعض اآلخر عمل في وكاالت تدعم الالجئین .هذه المحادثات  لم تكن لتحصل في العادة  - فعلى سبیل المثال النقاش الدائر بین ممثلي وزارة

 التعلیم والموظفین الكبار لدى مفوضیة األمم المتحدة السامیة لشؤون الالجئین من جهة   وطالب أو أساتذة  الجئین من جهة أخرى، بغض النظر
 عن االختالف في مستویات التعلیم وخبرة العمل والعمر وغیر ذلك من اختالفات،  حیثكان هناك شعور بأن نقاًشا متساوًیا كان یحدث بین جمیع

 المشاركین .
 

 الشراكات:   تم تشكیل بعض الشراكات القویة بین فرق المنظمین الجتماعات  الموائد المستدیرة بمختلف اللغات، حیث لم یكن لهذه الموائد
 المستدیرة أن تحقق  هذا النجاح لوال مشاركة مفوضیة األمم المتحدة السامیة لشؤون الالجئین على المستویین العالمي واإلقلیمي.على سبیل المثال

 تم تشكیل شراكات قویة بین المجلس البرتغالي لالجئین ومكتب المفوضیة السامیة لشؤون الالجئین في موزمبیق والشبكة المشتركة لوكاالت
 التعلیم في حاالت الطوارئ في اجتماع المائدة المستدیرة البرتغالي  . وفي اجتماع المائدة المستدیرة اإلسباني،  كانت الشراكة فاعلة بشكل خاص

 بین  اتحاد بدائل التنمیة والمجلس النرویجي لالجئین ومجلس أمانة تعلیم الالجئین ومكتب المفوضیة السامیة لشؤون الالجئین اإلقلیمي،  و ذلك
 في اجتماع المائدة المستدیرة الفرنسي ، فقد عزز عضو مجموعة عمل الدعم الحق في التعلیم  بالتعاون مع الدائرة المستدیرة الفرنسیة وذلك

 بمشاركة مباشرة في اإلعداد  والتیسیر  بواسطة عضو متحدث بالفرنسیة.
 

 توصیات التخاذ إجراءات
 

 في حین أن العدید من النازحین الشباب سلطوا الضوء على االضطراب الذي سببه إغالق المدارس وانعدام الوصول إلى وسائل التعلیم عن بعد
 باإلضافة إلى التوتر الذي سببته جائحة كوفید ١٩ ،  إال أنهم لم  یفقدوا األمل. فقد برزت عدة تجارب مشتركة عبر اجتماعات الموائد المستدیرة
 الخمسة بغض النظر عن السیاقات. حیث أوضح النازحون الشباب – و غیرهم من المشاركین - الحاجة التخاذ إجراءات عاجلة، وبرزت هذه

  التوصیات:
 

 ضمان المساواة في تعلیم نوعي للجمیع، بما في  ذ لك التعلیم عن بعد الجید  وفرص التعلیم العالي1.
 تحسین الوصول إلى وسائل تكنولوجیة مناسبة لتوفیر تعلیم نوعي عن بعد. على سبیل المثال، توفیر حزم بیانات لإلنترنت○

 وإنترنت السلكي ومعدات وغیرها في مخیمات الالجئین وللنازحین في المناطق المدنیة والنازحین اآلخرین وتوفیر القدرة
  على الوصول لوسائل تكنولوجیة في المناطق الریفیة البعیدة.

 تدریب المعلمین على كیفیة تقدیم تعلیم نوعي عن بعد، وذلك ضمن استخدام وسائل التكنولوجیا ودعم الوالدین ومقدمي○
  الرعایة لیكونوا قادرین على دعم التعلیم في المنزل.

  وضع نظام أكثر تفرًدا لتوفیر التعلیم عن بعد، حیث یشمل األطفال ذوي االحتیاجات الخاصة.○
 تطویر عدة استراتیجیات لتقدیم التعلیم عن بعد لیشمل خیارات انعدام أو ندرة أو وفرة الخیارات التقنیة - عبر االنترنت○

 والرادیو والتلفاز والدروس المسجلة والنسخ الورقیة وغیرها .
 تحسین فرص الالجئین للوصول للتعلیم العالي. و ذ لك بما یتضمن  من تمدید المنح وتمویل الطالب الذین بدأوا التعلیم العالي○

 بالفعل.
 

 اإلعداد لحاالت الطوارئ المستقبلیة وإلعادة فتح المدارس.2.
 شمول الالجئین والنازحین داخلًیا ومجتمعات المهاجرین واألساتذة والوالدین في اتخاذ القرارات لحاالت الطوارئ○

 المستقبلیة باستخدام شبكات رادیو محلیة للتواصل.
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 تحسین نظام التعلیم لالستعداد لألزمات المستقبلیة ومعالجة التعلیم عن بعد ، وهو ما یتضمن بناء قدرات األساتذة في○
 الوسائل الرقمیة .

 تقییم حاجات مختلف الفئات السكانیة وتهیئة استجابات  تناسبهم.○
 

 حل مشكالت التوثیق والشهادات لالجئین والنازحین اآلخرین.3.
 ضمان إدماج األطفال والشباب النازحین في نظام التعلیم الوطني في المجتمع المضیف وفًقا لقدراتهم األكادیمیة ومستوى○

  التعلیم في وطنهم، بغض النظر عن انعدام الشهادات األكادیمیة أو شهادات الوالدة..
 تعلیم اللغات المحلیة عند تطویر مواد التعلیم عن بعد لالجئین والنازحین اآلخرین؛ لیتمكنوا من الوصول إلى المناهج○

  الوطنیة.
 

 تقویة النهج بما یشمل القطاعات و الدعم النفسي االجتماعي.4.
 تطویر وتنفیذ سیاسات شاملة وإیالء األولویة لدعم المجموعات الضعیفة بما فیها ذوي االحتیاجات الخاصة.○
 تقویة وبناء أصول الدَّعم النفسي واالجتماعي، على سبیل المثال" المشروع االجتماعي العاطفي 100" في كولومبیا الذي○

 ُطور بالتعاون مع وزارة التعلیم.
 توسیع برامج الحمایة االجتماعیة (الصحة والتغذیة والغذاء المدرسي والحمایة)) للعائالت لضمان بقاء الطالب في النظام○

 التعلیمي والتركیز في ذلك على المناطق الضعیفة.
 

 تقویة استجابات النوع االجتماعي لكوفید-5.19.
 تركیز حمالت العودة للمدرسة بشكل خاص على الفتیات، بما في ذلك الالتي ُاجبرن على الزواج المبكر في عمر الدراسة○

 و/أو لدیهم أطفال
 إبقاء المدارس مفتوحة مع ممارسات آمنة للنظافة الشخصیة والتباعد االجتماعي[بصفتها وسیلة حمایة للفتیات والنساء○

 الشابات من خطر العنف الجسدي أو الجنسي أو الزواج أو الحمل المبكر  وذلك یتضمن تحسین مرافق المیاه والصرف
 الصحي وحفظ الصحة لیس للفتیات فقط ولكن للطالب جمیعهم.

 
 تحسین التنسیق الستجابات كوفید-19 بین جمیع الفاعلین.6.

 التعاون مع الشباب الالجئین واألساتذة وقادة المجتمع.○
 تنسیق اإلجراءات لتفادي تكرار الجهود وللوصول لمناطق التي ال یصلها الدعم عادة .○

 
  الحاجة إلى إجراءات مستدامة

 
 أثرت جائحة كوفید ١٩على األطفال والشباب وأهالیهم ومقدمي الرعایة واألساتذة والمجتمعات في كل دولة في العالم، كماسیكون ألزمة التعلیم

 العالمیة الناشئة أثار واسعة وطویلة المدى لجمیع المجتمعات المتأثرة باألزمات ولجمیع النازحین قسرًیا ، فغالًبا ما ستتفاقم هذه األزمة إلى
 ظروف قاسیة وحاالت صادمة  لذایجب أن یكون  هناك تضمین لالجئین والنازحین الداخلیین وأطفال المهاجرین في النظام التعلیمي، وأن یكون

 مصحوًبا بتقویة للنظام، مما یتطلب دعًما من العاملین في القطاع اإلنساني وقطاع التطویر .
 

 هناك حاجة للحكومات التخاذ إجراءات عاجلة بصفتها المسؤولة األساسیة لحمایة وتحقیق الحق في التعلیم لألطفال النازحین داخلًیا والمهاجرین
  والالجئین
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