
  الئقتعليم  االنتفاع بفرصةمن  ومحرومون ترك منازلهممجبرون على 
 للجميع التعليم محرر قبل من 2011 يناير/ آانون الثاني14 في  هذه المدونة اإللكترونيةنشر تم
  

 منازلهم مغادرةلى  إاآلباءعندما يضطر بتعليم الئق تتلقى ضربة قاسية االنتفاع   فيحظوظ األطفال بأن تقريرنا الجديديفيد 
 .لنزاعاتهربًا من ا

 
الذي  ،2011التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع لعام  يتناول
 التي يواجهها راقيلالعمارس، /تم إطالقه في األول من آذارسي

مجموعة من يحدد الالجئون واألشخاص المشردون داخليًا و
تحسين انتفاع هذه الفئات الرامية إلى الخطوات العملية 

 .بالتعليم
  

النزاعات : األزمة الخفية"المعنون التقرير هذا ويحذر 
هو أحد من أن التشريد الناجم عن النزاعات "  والتعليمالمسلحة
دون تحقيق أهداف التعليم للجميع  التي تحول يةالرئيسالعوائق 

 .2000عام في  بلدًا 160التزم بها أآثر من التي 
 

المدقع من الفقر  الكثير من األشخاص المشردين ويعاني
يحرمهم من إمكانية االنتفاع غالبًا ما صفة قانونية افتقار هؤالء األشخاص إلى آما أن . والتهميش وفقدان االستقاللية

 .الفقيرةالمضيفة التي تقّدمها البلدان الشحيحة المنافع لالستفادة من  التنافس يرغمهم علىالتعليم، أو أساسية مثل ت بخدما
  

ة جيدقانونية توفر حماية  الالجئين بوضع المتعلقة 1951 لعام المتحدة األمم اتفاقيةومع أن 
، غالبًا ما تكون متدنيةالساآنين في مخيمات الالجئين معدالت القيد بين األطفال فإن لالجئين، 

المسجلين في هذه قل عن أعداد الفتيان تأعداد الفتيات الملتحقات بمدارس المخيمات آما أن 
فضًال عن  . في القاعة الواحدةتلميذًا 50بأآثر من تعج قاعات الدراسة وغالبًا ما  .المدارس

العديد من هؤالء ويفتقر  المخيمات بين سكانمن  الكثير من المعلمين يتم اختيارذلك، 
  . تعليمًا ثانويًا للطلبةتوفرالتي  القليل من المخيمات وثمة. المدرسين إلى التدريب

  
 وأن مخيم في يعيش الجئين ثالثة آل أصل من واحد الجئ على يزيد ال ماأن ب ويفيد التقرير

 من المعلومات عن إال القليلتوافر يفي مناطق حضرية حيث ال يسكنون  الالجئين معظم
المعاملة التي يحظى بها الالجئون تختلف من بلد إلى آما أن . التي يمرون بها التعليم ظروف
 .آخر

  
يد يعرقل التعليم إلى حد التشرلى أن تدل ع، فإنها للغاية محدودة األشخاص المشردين داخليًاب بيانات التعليم الخاصة ومع أن

ثيقة ملزمة بموجب القانون و جد أيال توو. هم أشد الفئات تأثرًا بهذه المشكلةآبير وأن الفقراء والفتيات والسكان األصليين 
  .حقوق األشخاص المشردين داخليًاماية ح من أجل 1951 اتفاقية عام على غرار

  
وااللتزام العزم تبدي القدر عينه من أن ة والحكومات والمنظمات الدولية لجهات المانحا يتعين علىه ويشدد التقرير على أن

بشأن تقييم ويقّدم التقرير توصيات مفصلة .  بفرص التعليمتزويد أطفالهافيما يخص  المشردة األسربديهما اللذين ت
 .ألمم المتحدةعة لالتابوآاالت الالجهات المانحة وأدوار الصادر عن دعم الوحتياجات والحماية القانونية الا
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http://www.unesco.org/new/ar/education/themes/leading-the-international-agenda/efareport/reports/2011-conflict/
http://www.unhcr.org/pages/49da0e466.html

