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؛ مدخل: أوضاع التعليم في الدول املضيفة
ً
 أوال

إن أحد الحقوق األساسية املنصوص عليها في اتفاقية األمم املتحدة لحقوق الطفل، هو: االعتراف بحق 

( وبحسب املنوال نفسه، كما في 1989. )الجمعية العامة لألمم املتحدة، 1كل طفل في التعليم األساس ي

 بأن تقدم إلى الالجئين فرص التعليم 
ٌ
اتفاقية حقوق الالجئين، فإن الدول األطراف في االتفاقية ملزمة

(. ومع ذلك، 1951)الجمعية العامة لألمم املتحدة،  2األساس ي نفسها التي تقدمها إلى مواطني ذلك البلد.

وكما هو منتشر على نطاق واسع بالنسبة إلى الالجئين السوريين نتيجة للصراع في وطنهم األم، فقد صارت 

حقوق اإلنسان املنصوص عليها في الوثائق واإلعالنات الدولية غير مجدية؛ نتيجة نقص االحترام ألسس 

بّجل إلى درجة التقديس. بالنسبة إلى مئات اآلالف من األطفال السوريين اإلنسانية التي كانت ذ
ُ
ات يوم ت

الالجئين، فإن نكبة الحرمان من التعليم تحمل نتائج وتشعبات تتجاوز العواقب قصيرة املدى، ما يعوق 

 (.KidsRights  2017)تقرير حقوق الطفل 3سالمتهم الجسدية والعاطفية والعقلية.

، سأتفحص أوضاع التعليم في الدول املضيفة الرئيسة لالجئين السوريين، وباملقابل في هذا املقال 

سأركز على النتائج القانونية على األطفال في تركيا، والتدابير التي يمكن اتخاذها للتغلب على املحنة 

 املحتملة واملتمثلة بـ "جيل ضائع".

 12الدولي تعهد الدول املشاركة بتقديم بمبلغ  ، نتج عن هذا املؤتمر2016في مؤتمر دعم سورية في عام 

صص 2016)دعم سورية واملنطقة،  4مليار دوالر ملساعدة القضية السورية.
ُ
مليار دوالر من هذا  1,4( خ

ستِلم منها 
ُ
مليون دوالر في نهاية العام. يمكن رؤية آثار ذلك في عدد الطالب املسجلين  618املبلغ للتعليم، ا

في املئة من األطفال السوريين  40فال الالجئين السوريين في املدارس، حيث "ما يزيد على أو بعدم التحاق أط

الذين يعيشون في كٍل من تركيا ولبنان واألردن ومصر والعراق" لم تتوافر لهم فرص الحصول على التعليم. 
س ي في سورية ( وهذا يتناقض بشكل صارخ مع الحضور املدر  KidsRights، 2018)تقرير حقوق الطفل [5]

في املئة في التعليم  67في املئة من األطفال جميعهم في التعليم األساس ي، و 97قبل الصراع ، حيث كان 

الثانوي. )املرجع السابق نفسه( يتم تضمين عوامل التراجع التي تحكم االنسحاب من التعليم، التي ال 

                                                           
1United Nations General Assembly (1989) Convention on the Rights of the ChildAvailable at: 

https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx 
2United Nations General Assembly (1951) Convention and Protocol Relating to the Status of Refugees Available at: 

https://www.unhcr.org/3b66c2aa10 
3KidsRights Report (2017) “A Crisis with a Crisis” Access to Education for Syrian Refugee Children. Available at: 

https://kidsrights.org/sites/default/files/inline-files/KidsRights%20Report%202017%20digitaal_1.pdf 
4Supporting Syria and The Region (2016) About Available at: 

https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20180312081846/https://www.supportingsyria2016.com/about/ 
5KidsRights Report (2018) Background Report, The Widening Educational Gap for Syrian Refugee Children Available at: 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Background%20Report%202018%20-
%20The%20Widening%20Educational%20Gap%20for%20Syrian%20Refugee%20Children_0.pdf 

https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
https://www.unhcr.org/3b66c2aa10
https://kidsrights.org/sites/default/files/inline-files/KidsRights%20Report%202017%20digitaal_1.pdf
https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20180312081846/https:/www.supportingsyria2016.com/about/
https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20180312081846/https:/www.supportingsyria2016.com/about/
https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20180312081846/https:/www.supportingsyria2016.com/about/
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Background%20Report%202018%20-%20The%20Widening%20Educational%20Gap%20for%20Syrian%20Refugee%20Children_0.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Background%20Report%202018%20-%20The%20Widening%20Educational%20Gap%20for%20Syrian%20Refugee%20Children_0.pdf
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مخيف، واملخاوف املتعلقة بالسالمة. تقتصر على حواجز اللغة والرسوم املدرسية باهظة الثمن بشكل 

، أشارت دراسة استقصائية لالجئين في إسطنبول إلى أن ضمان 2014وبحسب ما لوحظ من قبل في عام 

 6توفير "الغذاء واملأوى والصحة" كان األولوية الرئيسة لحياتهم، بينما ُعدَّ التعليم ثانوًيا. 

ألكبر الناتج عن ديناميات النوع االجتماعي )الجندرة( يتحمل األطفال والبالغين الشباب أيًضا العبء ا

شير في العديد من الحاالت في ذلك البلد إلى أن 
ُ
املتفاوتة بنقص االلتحاق بالتعليم، ال سيما في تركيا. وقد أ

 نحو املشاركة املبكرة في سوق العمل، بينما تكون الفتيات أكثر عرضة لخطر زواج 
ً

األوالد أكثر ميال

ُينظر إلى زواج األطفال كوسيلة للحماية من العنف الجنس ي والعنف القائم على الجندرة )النوع  7األطفال.

بالنسبة إلى الفتيان  8االجتماعي(، والخالص من عبء تقديم املساعدة املالية إلى فرد آخر من أفراد العائلة.

ًرا متزايًدا، مثل اإلساءة السوريين الذين ليس لديهم خيار آخر سوى إعالة أسرهم، فإنهم يواجهون خط

 10واالستغالل املالي، وأوضاع العمل الخطرة.  9اللفظية،

في  41على الرغم من االنخفاض التدريجي في عدد األطفال السوريين الالجئين املتسربين من التعليم من 

وعلى الرغم  11طفل خارج املدرسة. 700,000، فما يزال حوالى 2017في املئة عام  35، إلى 2016املئة عام 

من أن البلدان املضيفة تدعم بصورة علنية وعامة الترحيب باألطفال السوريين الالجئين في صفوفها 

الدراسية، فما يزال كثير من القضايا العملية مصدر قلق كبير. لقد أصبحت أنظمة التعليم في البلدان 

خال "فوج ثاٍن" في األيام الدراسية قاعدة في بعض املضيفة مرهقة. وفي حين أصبحت تدابير مثل إد

املجتمعات، فقد بقيت املوارد محدودة الحتياجات الطالب الالجئين. يعاني املعلمون أيًضا من الطلب 

املستمر على مورد عيشهم، والنتيجة هي أنهم مرهقون ومثقلون بالعبء، وفي العديد من الظروف، غير 

 12م العاطفي الذي يحتاجه األطفال الذين يعانون من رّضات )تروما( نفسية.مدربين على كيفية توفير الدع

                                                           
6Culbertson, S. and Louay, C. (2015) Education of Syrian Refugee Children: Managing the Crisis in Turkey, Lebanon and Jordan.  

Available at: https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR800/RR859/RAND_RR859.pdf 
7Bircan, T. and Sunata, U. (2015) Educational Assessment of Syrian Refugees in Turkey, Migration Letters, 12(3) pp 226-237 

Available at: http://www.academia.edu/16158538/Educational_Assessment_of_Syrian_Refugees_in_Turkey 
8Bartels, S.A., Michael, S., Roupetz, G., Garbern, S., Kilzar, L., Bergquist, H., Bakhache, N., Davison, C. and Bunting, A. (2018) 

Making sense of child, early and forced marriage among Syrian refugee girls: a mixed methods study in Lebanon. British Medical Journal, 
3(1) Available at: https://gh.bmj.com/content/bmjgh/3/1/e000509.full.pdf 

9Kanso, H. (2018) Poverty forces Syrian refugee children into work, ReutersAvailable at: https://www.reuters.com/article/us-lebanon-
child-labour/poverty-forces-syrian-refugee-children-into-work-idUSKBN1J82CY 

10Unicef (2015) Small hands, heavy burden: How the Syria conflict is driving more children into the workforce Available at: 
https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/child-labour-final.pdf 
11Unicef (2018) Unicef’s Response to the Syria Crisis Available at: https://www.unicef.org/emergencies/files/2018-04_-
_UNICEF_response_to_the_Syria_Crisis.pdf 

12Dryden-Peterson, S. and Adelman, E. (2016) Inside Syrian refugee schools: Making room for refugees in second shifts Available 
at: https://www.brookings.edu/blog/education-plus-development/2016/02/17/inside-syrian-refugee-schools-making-room-for-
refugees-in-second-shifts/ 

https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR800/RR859/RAND_RR859.pdf
http://www.academia.edu/16158538/Educational_Assessment_of_Syrian_Refugees_in_Turkey
https://gh.bmj.com/content/bmjgh/3/1/e000509.full.pdf
https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/child-labour-final.pdf
https://www.unicef.org/emergencies/files/2018-04_-_UNICEF_response_to_the_Syria_Crisis.pdf
https://www.unicef.org/emergencies/files/2018-04_-_UNICEF_response_to_the_Syria_Crisis.pdf
https://www.brookings.edu/blog/education-plus-development/2016/02/17/inside-syrian-refugee-schools-making-room-for-refugees-in-second-shifts/
https://www.brookings.edu/blog/education-plus-development/2016/02/17/inside-syrian-refugee-schools-making-room-for-refugees-in-second-shifts/
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ْجمع بين قضايا، مثل: "املناهج غير املألوفة، والحواجز اللغوية، والوضع القانوني املقّيد 
َ
عندما ت

آلبائهم" مع عوامل أخرى مثل التمييز واألثر النفس ي الدائم لألزمة، فمن الواضح أنه ال ينبغي أن ُينظر إلى 

( وهذا يعني: أن التعليم الجيد يحتاج 12 التركيز على توفير التعليم بمعزل عن تلك القضايا. )املرجع نفسه،

إلى أن ُيعطى األفضلية على تحقيق شرط تسجيل األطفال في املدرسة فقط، وتخفيض أيام الغياب عن 

 األرقام التعليمية.

لقد أقرَّ إعالن نيويورك للمهاجرين والالجئين بأن التعليم الجيد "يوفر الحماية األساسية لألطفال 

النزوح، ال سيما في حاالت الصراع واألزمات". وعالوة على ذلك، يجب أن ُيالحظ أنه  والشباب في سياقات

بالنسبة إلى األطفال الذين غابوا من التعليم، وعاشوا بال أي مظهر من مظاهر الحياة الطبيعية في حياتهم 

لنجاح في ظل لبعض الوقت، فإن الوصول إلى التعليم هو أحد اآلليات األساسية ملساعدة األطفال على ا

 13بنى الروتين واالستقرار.

 

 وتركيا ثانًيا؛ القانون  

التفسير املذكور أعاله هو فقط لتوضيح املكونات األساسية لسياق التعليم األساس ي ألطفال الالجئين 

السوريين، والتحديات التي تنشأ من محاولة تحقيق هذا الحق اإلنساني األساس ي. سأحاول اآلن الخوض 

التفاصيل في اإلطار القانوني الذي يوفر أرضية التعليم لهؤالء األطفال في تركيا، بدًءا بأساسيات في مزيد من 

 القانون املتعلقة بالتعليم في البالد.

من دستور جمهورية تركيا على ما يأتي: "ال يجوز حرمان أي شخص من الحق في  42تنص املادة 

دة ملن ال يملكون الوسائل املالية لتوفير التعليم من خالل التعليم". كما تؤكد على أنه سيتم تقديم املساع

املنح الدراسية، "أو أية وسائل مساعدة أخرى". وُيشار أيًضا إلى أن الدولة ملزمة بتوفير تعليم خاص عن 

طريق إعادة التأهيل ألولئك الذين يحتاجون إلى مساعدتها في هذا املضمار، وعالوة على ذلك، فإن التعليم 

 14نين األتراك جميعهم سيتم باللغة التركية مع استثناءات يراعيها القانون.للمواط

ستخدم وسيلة لتوجيه سياسة تعليم الالجئين كبلٍد مضيف. في عام 
ُ
إن مبادئ الدستور التركي ما تزال ت

، تم تبني "القانون الخاص باألجانب والحماية الدولية"، وكان الهدف منه أن يضمن، من بين أمور 2013

أخرى، "مدى الحماية التي سيتم توفيرها لألجانب الذين يطلبون الحماية من تركيا وتطبيقها"، مع توفير 

التعليم ضمن النطاق الذي يسمح به التشريع. في ما يتعلق بالحصول على املساعدة والخدمات، من 

أن "املستفيد من الحماية الدولية أو طالبها وأفراد األسرة يحصلون على التعليم  89املالحظ في املادة 

                                                           
13UNHCR (2016) Left Behind: Refugee Education in Crisis Available at: https://www.unhcr.org/59b696f44.pdf  
14Zeldin, W. (2016) Constitutional Right to Education: Turkey, The Law Library of Congress Available at: 

https://www.loc.gov/law/help/constitutional-right-to-an-education/turkey.php 

https://www.unhcr.org/59b696f44.pdf
https://www.loc.gov/law/help/constitutional-right-to-an-education/turkey.php
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األساس ي والثانوي" مع أولئك الذين ُيعّدون كـ "مستفيدين من الحماية الدولية الذين يشكلون ما كان 

ا في السابق كشخص عديم الجنسية أو طالب لجوء.
ً
 15معروف

من بين أمور أخرى، املبادئ األساسية للتعليم الوطني،  16،يتضمن القانون األساس ي للتعليم الوطني

ت في عام 
َّ
لرسم املبادئ التوجيهية لالستراتيجية التركية نحو التعليم، وتحقيق األهداف التي  1973التي ُسن

ُوضعت على أساس "املساواة في التعليم" من دون السماح بالتمييز على أساس "العرق أو الجنس أو 

، ومع قانون 1997الذي تم تنفيذه منذ عام  4306يم األساس ي بحسب ما جاء في القانون رقم التعل 17الدين"

سنوات،  8الذي يضبط نظام التعليم األساس ي، يوضحان أنه يشمل  222التعليم والتدريب األساس ي، رقم 

 (.17عام، )املرجع نفسه  14و  6بين األعمار من 

التربية الوطنية، التي تستحق الثناء، أن تتكيف وفًقا لتدفق يجب على الحكومة التركية من خالل وزارة 

الالجئين مع بعض األمور املتعلقة باالعتراف باحتياجات الطالب السوريين في متابعة التعليم. وقد تم ذلك 

من خالل تعاملها مع االحتياجات املختلفة لألطفال السوريين في الصف الدراس ي، وفي "السماح للمعلمين 

، من أجل إعداد األطفال السوريي
ً

ن في العمل في مراكز التعليم املوقتة، وتدريس منهاًجا عربًيا سورًيا معدال

( مراعاة ملزيد من االندماج، هناك خطط للتخلص 5لالنتقال إلى املدارس العامة التركية".  )املرجع نفسه، 

التسجيل إلزامًيا لألطفال السوريين ، أصبح 2018التدريجي من املدارس العربية للسوريين، وبدًءا من عام 

 من مراكز التعليم املؤقتة.
ً

 18للصفوف األول والخامس والتاسع في املدارس الحكومية، بدال

ؤخذ مثل هذه التدابير لدمج األطفال السوريين تدريجًيا في النظام التعليمي 
ُ
في حين إنه أمٌر مشجع أن ت

ليم ال يعتمد فقط على القانون والسياسة، ولكن على الوقائع التركي، فإن الواقع، هو: أن الوصول إلى التع

ّدر أن حوالى 2017العالجية البديلة الشاملة التي تصاحب حياة أي الجئ في تركيا. في عام 
ُ
في املئة من  67، ق

الالجئين يعيشون تحت خط الفقر، وأن "عدًدا منهم ]كان[ في املخيمات التي تفتقر إلى عدم كفاية مرافق 

إذا كان هناك أي  19ياه والنظافة والصرف الصحي والحماية غير الكافية ضد سوء األحوال الجوية".امل

احتمال بضرورة أن ُيستخَدم األطفال كآلية للتخفيف على األقل من عبء الفقر تتجاوز قيمة التعليم، 

 بة تماًما.ومن ثم، فإن القضايا املذكورة أعاله من عمل األطفال والزواج املبكر، ليست مستغر 

                                                           
15Republic of Turkey Ministry of Interior Directorate General of Migration Management (2014) Law on Foreigners and International 

Protection Available at: http://www.goc.gov.tr/files/files/eng_minikanun_5_son.pdf 
16OECD (2005) Basic Education in Turkey Background Report Available at: https://www.oecd.org/education/school/39642601.pdf 
17World Data on Education (2007) Turkey: Principles and general objectives of education Available at:  

http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/archive/Countries/WDE/2006/CENTRAL_and_EASTERN_EUROPE/Turkey/Turkey.pdf 
18Hurriyet Daily News (2018) Over 600,000 Syrian children schooled in Turkey Available at: http://www.hurriyetdailynews.com/over-

600-000-syrian-children-schooled-in-turkey-ministry-data-137249 

19NICEF (2017) Turkey 2017 Humanitarian Results Available at:  
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNICEF%20Turkey%20Humanitarian%20Situation%20Report%2C%20January%202
017%20-%20December%20201....pdf 

 

http://www.goc.gov.tr/files/files/eng_minikanun_5_son.pdf
https://www.oecd.org/education/school/39642601.pdf
http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/archive/Countries/WDE/2006/CENTRAL_and_EASTERN_EUROPE/Turkey/Turkey.pdf
http://www.hurriyetdailynews.com/over-600-000-syrian-children-schooled-in-turkey-ministry-data-137249
http://www.hurriyetdailynews.com/over-600-000-syrian-children-schooled-in-turkey-ministry-data-137249
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNICEF%20Turkey%20Humanitarian%20Situation%20Report%2C%20January%202017%20-%20December%20201....pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNICEF%20Turkey%20Humanitarian%20Situation%20Report%2C%20January%202017%20-%20December%20201....pdf
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إن القوانين والسياسات التي ُوضعت لحماية األطفال ورعاية تعليمهم، ال تكون فعالة إال بقدر ما هي 

الشروط التي ستحملها. في حين أن القانون هو مبدأ توجيهي ألفضل املمارسات في هذا الصدد، إال أن 

االقتصادية التي سيتم من خاللها -ةالتنفيذ املعقول له يمكن فقط من خالل ارتباطه بالشروط االجتماعي

إنفاذه. بدأ العمل بنظر جاد للتخفيف من جاذبية عمل األطفال مع مشروع التحويل النقدي املشروط 

م إلى عائالت 2017بالتعليم الذي رأى النور في أيار/ مايو  قدَّ
ُ
، مع "التحويالت النقدية نصف الشهرية" التي ت

التي يذهب أطفالها إلى املدارس بانتظام. كما صدر هذا البرنامج  الالجئين املعرضة للخطر والضعيفة

بالتوازي مع تنفيذ "مكون استراتيجي لحماية الطفل" لضمان وجود مستمر لألطفال الالجئين املعرضين 

قد عّدت هذا املخطط ذا فعالية  Rights Kidsغير أن مؤسسة حقوق الطفل  20للخطر في التعليم.

ستفيدين من الخدمة من خالل فترات االنتظار الطويلة للمدفوعات النقدية محدودة، بسبب حّدِ امل

 (5األولية، ومبلغ املال املقدم أقل من أن ُيشّجع اآلباء على إرسال أطفالهم إلى املدرسة. )املرجع نفسه، 

 

ا؛ مالحظات
ً
 ختامية ثالث

نفذت بنجاح، أن تحمل املوضوع يمكن ملخططات مثل التحويل النقدي املشروط مقابل التعليم، إذا 

الرئيس املتمثل في انتشال ليس فقط الطالب، وإنما أسرته، من الفقر من خالل التعليم ذي الشقين. وهذا 

يعني: تقديم/ الضخ النقدي املستمر في دخل األسرة من خالل املدفوعات العادية، في الوقت الذي يتعلم 

تها للتحسن، واستمرار وظائف أفضل مدفوعة األجر، نظًرا فيه طفلهم، مما ينعكس على حياتهم، وقابلي

 لخلفيتهم التعليمية.

من الواضح أن قوانين التعليم الخاصة باألطفال الالجئين في تركيا هي حاضرة بالتأكيد، وهي وسيلة 

كن للحصول على تعريف مضمون وثابت لحقوق املرء في هذا الصدد، إال أنها عديمة القيمة تماًما، إذا لم ت

شجعهم على االزدهار. ال يمكن أبًدا النظر إلى التشريع بمعزول عن 
ُ
بيئة أولئك املعنيين بالحماية بيئة ت

سيادة القانون التي هي الوسيلة الفعالة لتنفيذه فقط. يجب االعتراف بأن تركيا قد وضعت خطوات مهمة 

ونية هي الوسيلة األساسية التي يمكن لزيادة التحاق الطالب الالجئين بالتعليم، غير أن إجراءات غير قان

من خاللها تنفيذ القانون. من أجل تحسين معدالت االلتحاق، ودمج األطفال الالجئين بشكل كامل في 

املجتمع التركي وحمايتهم من املآس ي مثل عمل األطفال القسري والزواج املبكر، من الضروري تطبيق بنية 

 ل، وتطبيقها.تحتية عملية إلدراك حقوق هؤالء األطفا

 

                                                           
20UNICEF (2017) EU and UNICEF to reach thousands of refugee children in Turkey with Conditional Cash Transfer for Education 

Available at: https://www.unicef.org/press-releases/eu-and-unicef-reach-thousands-refugee-children-turkey-conditional-cash-transfer 

 

https://www.unicef.org/press-releases/eu-and-unicef-reach-thousands-refugee-children-turkey-conditional-cash-transfer
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