
مدونة إلكترونية عن التربية في العالم 
 
 

  مدمرةدوامة : التعليم والنزاع في آوت ديفوار
   من قبل محرر التعليم للجميع2011يناير / آانون الثاني16تم نشر هذه المدونة اإللكترونية في 

  
ر بوضوح التأثيالتعليم، ال سيما في شمال البالد، وهو أمر يظهر بقطاع لحقت  أضرار جسيمة عن االضطرابات السياسية في آوت ديفوار أسفرت

التقرير العالمي لرصد  ويفيد .التعليم من جراء النزاعات يقع فيها يمكن أنمفرغة التي الحلقة الوفرص التعّلم على  النزاعات تترآه قدالمدمر الذي 
ها تشهدالتي ة المدنيضطرابات السبب الرئيسي لال آانت التعليم في مجال التفاوت أوجه منالشمال سكان شكاوى  بأن 2011التعليم للجميع لعام 

  .في العقد الماضيوت ديفوار آ
  
  أضرارًا بالغًةتلحقفي آوت ديفوار األزمة السياسية من أن خالل الشهر الماضي ) إيرين(التابعة لألمم المتحدة شبكة األنباء اإلنسانية حذرت و
ألسباب سياسية،  منازلهم يالزمونالمعلمون والحصص الدراسية، يحول دون مواصلة قصف  فال. الشلل حالة منفي األساس يعيش يتعليمنظام ب
  .إمكانية تعليم أطفالهاإزاء تشعر بإحباط متزايد األسر و
  

المدرسة أفاد أحد المعلمين بأن و. سبتمبر/ آوت ديفوار خالل شهر أيلول فيالحالة المتردية لقطاع التعليمأعدت تقريرًا بشأن قد  شبكة إيرينوآانت 
 63 حوالى دراسة آل قاعة تضم: "وقال .المدينةهذه المدارس األخرى في هي أفضل حاًال بكثير من أبيدجان ة التجارية العاصمالتي يعمل فيها في 

حتى أننا نفتقر إلى الكهرباء في آراسي، طاوالت أو أي في المدرسة  يوجدلكن ال . ة الحجم وجيدة للتعليمصغيروُتعتبر هذه القاعات  تلميذًا لكل معلم
  .الكراسي القليلة المتوافرةللجلوس على يدخل الطلبة تباعًا إلى قاعات الدراسة ، حين إلى آخرمن  و.بعض األحيان

  
التي ار تجربة آوت ديفونسلط الضوء على مارس، / الذي سيتم إطالقه في األول من آذار2011التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع لعام في و

  .تؤجج أعمال العنف بالتعليم أنآيف يمكن لمشاعر الظلم المرتبطة تظهر 
  

المتمردين  توضعأهلية  عن حرب 2002في عام  وأسفرت آوت ديفوار تقسيمأدت إلى حملة تسييس الهويات التي وآان التعليم جزءًا ال يتجزأ من 
عتبرت الجماعات المتمردة في المناطق الشمالية أن أوجه التفاوت المزمنة في مجال  وا. البالد جنوبالقائمةحكومة الفي الشمال في مواجهة مع 

 واألمثلة اليومية على تدني أداء المدارس والجنوب وآان اتساع الفجوة التعليمية بين الشمال . الدولةتمارسهي الذالتعليم هي أمثلة تدل على التمييز 
  .الجماعات التي دعمت مطالب هذه العواملمن الشمال في 

  
ال ، ات النزاعتأجيج التعليم في في مجالتسهم بها اإلخفاقات قد  التياألخرى الطرائق هذا العام على ويرآز التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع 

يحتاجون إليها مهارات التي تزويد األطفال بالتعزيز التسامح، وإخفاق النظم التعليمية في عوضًا عن  األحكام المسبقة ترسيخدور التعليم في سيما 
تأجيج لوسيلة أداة لبناء السالم، ال لجعل التعليم لحكومات االمجتمع الدولي وتخذها أن ي العملية التي يمكن الخطوات ويحدد التقرير .لإلفالت من الفقر

  .نيران الحرب
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