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ّ �سيا�سات حزب العدالة
ّ والتنمية حيال الأطفال
ال�سور ّيين
""�إنقاذ جيل من ال�ضياع
* مبرة نور أمين ومؤمنة بركجين
ّ
، وحتى اآلن2011  مليون سوري منذ عام3.5  تستضيف تركيا أكثر من:ملخص

 تركيا،* ستا

ومنذ ذلك العام جتتهد يف تطوير سياسات للسوريني تتعلق بالسكن والعمل والصحة
 وقد ُق يِض عىل مساحة العيش يف، بينام احلرب ال تزال مستمرة يف سوريا،والتعليم
 يعني، واستنا ًدا إىل هذا فإن افرتاض بقاء السوريون لفرتة طويلة،سوريا بالكامل تقري ًبا
 ومن الواضح أن التعليم.تنحي السياسات قصرية املدى أمام السياسات طويلة األجل
 وكذلك يف،وجمتمعا
أناسا
ً
ً هو املجال األكثر أمهية يف سياق تطوير السوريني بصفتهم
 وعند تأ ّمل حقيقة أن نصف السوريني الذين.تكيفهم مع املجتمع الرتكي
ّ سياق تسهيل
ّ ،يعيشون يف تركيا من األطفال والشباب
وأن عدد الذين حيتاجون إىل التعليم يقارب
1
. فمن الواضح أن هناك حاجة إىل خريطة طريق طويلة األجل-املليون

Justice and Development Party’s Policies toward Syrian Children
"Saving a Generation"
MÜBERRA NUR EMİN and MÜMİNE BARKÇİN*

* Seta, Turkey

رؤية تركية

2019 - )8/1(
54 - 41

41 2019 �شتاء

ABSTRACT Turkey hosts more than 3.5 million Syrians since 2011. Turkey has
been developing policies for Syrians ranging from housing to work and from health
to education. The war in Syria still continues and the space for living there has been
almost entirely eradicated. Assuming that Syrians will stay for a long time, this means
that short-term policies have left their places to long-term policy pursuits. It is clear that
education is the most critical area in the context of developing Syrians as individuals
and society, and in the context of adapting to Turkey. Considering that half of the
Syrians living in Turkey are children and young people, almost 1 million Syrians, who
are in need of education, makes it clear that a long-term roadmap is needed.

الأبحاث  -الدرا�سات مبرّة نور �أمين وم�ؤمنة بركجين

إنس�انية هي الكربى
اندلعت احلرب يف س�وريا يف مارس /آذار  ،2011وأ ّدت إىل مأس�اة
ّ
العاملية الثّانية ،وأجربت هذه احلرب التي تدور رحاها منذ س�بع
يف تاريخ البرش ّية منذ احلرب
ّ
ً
حفاظا عىل أرواحهم ،بحسب البيانات
سوري عىل ترك بالدهم،
ونيف مخسة ماليني
ّ
سنوات ّ
2
لاّ
ضية العليا لألمم امل ّتحدة لشؤون ال جئني .
ّ
الصادرة عن ّ
املفو ّ
وق�د كان�ت ملوجة اهلج�رة الكبرية ه�ذه تداعيات عىل أور ّبا وآس�يا وأمري�كا عىل مجيع
آث�ارا أعمق على الدّ ولة املج�اورة تركي�ا .فهجرة
األصع�دة ،لك ّنه�ا بطبيع�ة احل�ال تركت ً
أهم موجات اهلجرة يف تاريخ
الس�ور ّيني التي ّ
س�جلتها صفحات ال ّتاريخ باعتبارها إحدى ّ
ّ
اإلنس�انية للعدي�د من البلدان
غري
أو
ة
اإلنس�اني
املواقف
نفس�ه
الوقت
يف
أظهرت
�ة
ي
البرش
ّ
ّ
ّ
ً
معارضا هلذه األزمة
الس�ور ّية .وقد أبدت تركيا موق ًفا
ة
القضي
مثل
الكبرية،
القضايا
حي�ال
ّ ّ
اإلنس�انية الكبيرة ،وانتهج�ت سياس�ة الباب املفتوح  3ح ّت�ى غدت أكثر البل�دان احتضاناً
ّ
4
ّ
احلكومي�ة بأعامل مكثّفة لضامن أمن
املؤسس�ات العا ّمة واملنظامت غري
للاّ جئين  .إذ قامت ّ
ّ
السكن والغذاء
الس�ور ّيني الوافدين إىل تركيا ،وتأمني احتياجاهتم
األساس�ية من ّ
وسلامة ّ
ّ
5
وال ّلب�اس.

أي بوادر ّ
الس�ور ّية؛ بس�بب تقاعس املجتمع الدّ و ّيل
وال تلوح يف األفق القريب ّ
حلل األزمة ّ
اإلرهابية يف املناطق احلدود ّية ،مثل داعش
ع�ن اتخّ اذ مواقف حازمة حل ّلها ،ووجود ال ّتنظيامت
ّ
يمقراطي /وح�دات محاية الشّ �عب الكرد ّية ،وحتويل س�وريا إىل س�احة
وح�زب االتحّ �اد الدّ
ّ
العاملية ،وغريها من العوامل .ومن الواضح ّ
أن إعادة إعامر س�وريا سيس�تغرق
لصراع القوى
ّ
الس�ور ّيون يف تركيا
وقتًا طويلاً جدًّ ا ،فيام إذا انتهت احلرب .ومن ّ
ثم نتو ّقع أن يبقى اللاّ جئون ّ
6
يستقر بعضهم يف تركيا بصورة دائمة .
وقتًا أطول ،وأن
ّ
السبب يكثر احلديث عن االنتقال من سياسة ال ّتدخل يف احلاالت ّ
طبقت
هلذا ّ
الطارئة التي ّ
الس�ور ّيني ،والتي ّ
ركز فيها عىل تأمني احتياجاهتم األساس�ية -إىل
يف األعوام األوىل من قدوم ّ
السياسات
كي .هذه ّ
مرحلة تعطى فيها األولو ّية لسياس�ات االنس�جام مع تركيا واملجتمع الترّ ّ
ّ
ترك�ز عىل سياس�ات ال ّتعليم التي هت�دف إىل احليلولة دون ضياع جيل من األطفال والشّ �باب
ّ
الس�ور ّيني بس�بب احل�رب ،علًم�اً ّ
يش�كلون أكثر من نص�ف اللاّ جئني
أن الشّ �باب واألطف�ال
ّ
7
السور ّيني املقيمني يف تركيا بأعداد تتجاوز  3ماليني الجئ  .وتعليم هؤالء الشّ باب واألطفال
ّ
ط�ورت حكومة حزب العدالة وال ّتنمية
مه�م جدًّ ا لتأمني انس�جامهم مع تركيا .يف هذا ّ
الصدد ّ
ّ
وطبقتها؛ إلنقاذهم من ّ
الضياع.
سياسات متعدّ د ًة لتعليم األطفال ّ
السور ّينيّ ،

الحالي لل�سّ ور ّيين في تركيا:
الو�ضع
ّ

تفي�د البيان�ات التي حصلن�ا عليها م�ن املدير ّية العا ّم�ة إلدارة اهلج�رة ( )GİGMيف 13
س�بتمرب /أيلول ّ 2018
الس�ور ّيني يف تركيا ارتفع من  14ألف ش�خص عام ،2012
أن عدد ّ
إىل  3ماليين و 559ألف ش�خص يف عام ( 2018املنحني 181.049 .)1منهم يعيش�ون يف
 26مركزً ا لإليواء ،بنتها رئاس�ة إدارة اآلفات وحاالت ّ
الطوارئ ( )AFADيف  10واليات،
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ال�سوريّين
�سيا�سات حزب العدالة وال ّتنمية حيال الأطفال ّ

املخيامت .8وه�ذا يعني ّ
الس�ور ّيني يتوزّ عون
أن ّ
والباق�ي ( 3ملي�ون و )378يعيش�ون خ�ارج ّ
عش�وائيا يف
الس�ور ّيون
ًّ
املخيامت ،بعبارة أخرى ،يتوزّ ع  % 95من ّ
بكثافة يف مراكز املدن خارج ّ
9
واليات خمتلفة ،تأيت يف مقدّ متها إسطنبول وأورفة وأنطاكية .

السور ّيني املقيمني يف تركيا بحسب األعوام
املنحني  :1أعداد ّ

10

الس�ور ّيني يف تركي�ا نجد أنّ�ه يبل�غ  1.677.601من الفئة
عن�د ال ّنظ�ر إىل ع�دد األطفال ّ
األس�ايس ،أي من
العمر ّي�ة  18 - 0عا ًم�ا .قرابة  % 70منهم ( )1.131.251يف طور ال ّتعليم
ّ
الفئ�ة العمر ّي�ة  18 – 5عا ًم�ا (اجلدول .)1كام ّ
أن هناك  546ألف طف�ل ولدوا يف تركيا ،وهم
اآلن يف ط�ور ال ّتعليم .وهذا ك ّله يشير إىل مدى أمه ّّية سياس�ات ال ّتعليم م�ن أجل إنقاذ هؤالء
األطفال من ّ
الضياع.

الفئة العمر ّية
4- 0
9-5
14 - 10

18 - 15

اإلجمالي
العدد
ّ
546.350
477.842
367.008
286.401

السور ّيني بحسب األعامر
اجلدول  :1توزّ ع األطفال ّ

11

تعليم الأطفال ال�سّ ور ّيين:
السور ّيني يف عام  2012الذي شهد
بداي ًة جرى العمل عىل تطوير سياسات تعليم األطفال ّ

إنسانية-
اخلية يف سوريا عام  2011إىل أزمة
ّ
ّ
حتولاً ملوجة اهلجرة التي أحدثتها الصرّ اعات الدّ ّ
السياس�ات قصيرة األمد من أجل
الس�ور ّيني إىل بالده�م ،وأعدّ ت هذه ّ
على افتراض عودة ّ
�شتاء 43 2019
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املخيمات دون غريهم.
األطف�ال ّ
الس�ور ّيني املقيمني يف ّ
العربي�ة يف ال ّتدريس يف املخيامت ،لكي
واعتمدت ال ّلغة
ّ
السور ّيون استئناف تعليمهم من حيث
يستطيع األطفال ّ
تو ّقفوا ،لدى عودهتم إىل بالدهم.12

اقت � ��راب ع � ��دد ّ
ال�سور ّيين في تركي � ��ا �إلى مليونين
بحلول عام  2014جعل �إع � ��ادة تقييم هذه الأزمة
الإن�سان ّية بجميع �أبعادها �أم ًرا �إلزام ًّيا فالم� ّؤ�س�سات
التي ّ
توجهت لإيجاد حلول دائمة لأزمة اللاّ جئين
بحلول عام  2013اشتدّ ت احلرب يف سوريا ودارت
الس�ور ّيني اللاّ جئني
ال�سور ّيين اقتنعت � ّأن ع � ��ودة ّ
ّ
ال�سور ّيين �إلى بالدهم رحاها من دون تو ّقف ،فازداد عدد ّ
السوريون إىل العيش يف مراكز املدن أكثر
يف تركيا.
ّ
وتوجه ّ
لن تح�صل على المدى القريب

املخيامت ،فربزت حاجة األطفال والشّ باب
من البقاء يف ّ
املخيمات .يف هذا اإلطار
ّ
الس�ور ّيني إىل ال ّتعلي�م خ�ارج ّ
ّ
الس�ور ّيني ،فأقامت ال ّنشاطات
تعليم
مش�كلة
حل
عىل
الوطنية ()MEB
عملت وزارة الترّ بية
ّ
ّ
املختلفة ،ونرشت تعميماً يف  26أبريل /نيس�ان  ،2013وآخر يف  26س�بتمرب /أيلول .2013
املخيامت يف
فكانت الوثيقة التي بعنوان "ال ّتدابري ّ
املوجهة ّ
للس�ور ّيني ا ّلذين اس�تضيفوا خارج ّ
الوطنية يف هذا الشّ �أن .ويالحظ ّ
أن هذا ال ّتعميم
رس�مية تعدّ ها وزارة الترّ بية
بلدنا" ّأول وثيقة
ّ
ّ
الس�ور ّيني ،وتأمينها،
أعدّ لتحديد األماكن التي تعطي أو تس�تطيع أن تعطي ال ّتعليم لألطفال ّ
ريا على ذكر حمتوى املنه�اج ال ّت
عليمي .13ويف  26س�بتمرب /أيلول 2013
م�ن دون أن ي�أيت كث ً
ّ
الس�ور ّيني
أص�در تعميم أكثر ش�مولاً حتت عن�وان" :اخلدم�ات ال ّت
عليمية والترّ بو ّية من أجل ّ
ّ
تقرر ما يأيت:
املقيمني حتت احلامية املؤ ّقتة يف بلدنا" .ويف هذا ال ّتعميم ّ
املخيامت بحيث ال تضيع عليهم األعوام ،وختطيط
• تقديم ال ّتعليم لألطفال ّ
السور ّيني يف ّ
الوطنية مس�ؤول ًة عن
عليمي�ة التي ستسّي�رّ يف هذا املنحى ،واعتب�ار وزارة الترّ بية
اخلدم�ات ال ّت
ّ
ّ
تنسيقها واإلرشاف عليها.
املدرسني من بني فائض املالك من املع ّلمني ،واألشخاص
• تعيني وزارة الترّ بية
الوطنية ّ
ّ
العربي�ة ،مقابل أجرة يتقاضوهنا،
الصفات املطلوب�ة ،والذين جييدون ال ّلغة
الذي�ن تتو ّف�ر فيهم ّ
ّ
طوعي ،من
الس�ور ّيني بالعم�ل يف ال ّتدريس بش�كل
للراغبين يف ال ّتدري�س من بني ّ
ّ
والسماح ّ
ّ
الوطنية عىل أنهّ م حيملون الشرّ وط
دون املطالب�ة باألجرة ،وذلك بعد أن تص�ادق وزارة الترّ بية
ّ
املطلوبة.

الوطنية العلي�ا للترّ بية وال ّتعليم العايل
عليم�ي من قبل اهليئة
• إع�داد حمت�وى الربنامج ال ّت
ّ
ّ
للس�ور ّيني من
�وري ،حتت إرشاف وزارة الترّ بية
يف االئتلاف
الس ّ
والسماح ّ
الوطنيةّ ،
الوطني ّ
ّ
ّ
ّ
رايس امل ّتبع يف تركيا ،يف حال الطلب.
تركية بتل ّقي املنهاج الدّ
ّ
أصول ّ
املهني ،يف حال تأمني املكان املناسب ،من
كية وال ّتعليم
• افتتاح دورات لتعليم ال ّلغة الترّ ّ
ّ
وكبارا.
صغارا
كية،
ً
ً
أجل ّ
الراغبني يف تع ّلم ال ّلغة الترّ ّ
السور ّيني ّ
املخيامت
السماح ل ّلذي�ن حيمل�ون رخصة اإلقام�ة من بني ّ
• ّ
الس�ور ّيني املقيمني خ�ارج ّ
بال ّتسجيل يف املدارس يف إطار ال ّتعميم رقم  2011 /48بعنوان ّ
"الطلاّ ب األجانب".
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ال�سوريّين
�سيا�سات حزب العدالة وال ّتنمية حيال الأطفال ّ

للسور ّيني احلاصلني عىل الشّ هادة الثّانو ّية أو ا ّلذين سيحصلون عليها؛ بدخول
السامح ّ
• ّ
امتح�ان الثّانوية العا ّم�ة الذي ّ
الوطني
تنظمه اهليئة العلي�ا للترّ بية وال ّتعليم الع�ايل يف االئتالف
ّ
كية يف حال ال ّنجاح يف امتحان الثّانو ّية العا ّمة،
الس ّ
وريّ ،
ّ
والسامح هلم بااللتحاق باجلامعات الترّ ّ
14
القانونية القائمة .
وف ًقا للترّ تيبات
ّ

عليمي�ة لألطفال
مهم� ًة لتأمني االحتياج�ات ال ّت
يع�دّ ه�ذا ال ّتعميم ،كام تبّي�نّ آن ًفا ،خط�و ًة ّ
ّ
الس�ور ّيني .ولك�ن مل ت ّتخ�ذ خط�وات م�ن أج�ل تعلي�م األطف�ال الذي�ن ال حيمل�ون رخصة
ّ
ّ
ّ
املخيامت ،والذين يش�كلون القس�م األكرب من األطفال
اإلقام�ة املؤ ّقتة من بني املقيمني خارج ّ
السور ّيني.
ّ
ّ
الس�ور ّيني يف تركيا إىل مليونين بحلول عام  2014جعل إعادة تقييم هذه
إن اقرتاب عدد ّ
توجه�ت إلجياد حلول دائمة
إلزاميا.
أمرا
األزم�ة
فاملؤسس�ات التي ّ
ّ
اإلنس�انية بجميع أبعادها ً
ًّ
ّ
السور ّيني اقتنعت ّ
السور ّيني إىل بالدهم لن حتصل عىل املدى القريب.
أن عودة ّ
ألزمة اللاّ جئني ّ
وص�ار م�ن الضرّ
الس�ور ّيني .فصدر
وري إجراء ترتيب�ات
ّ
قانوني ًة جديد ًة فيام يتع ّلق باللاّ جئني ّ
ّ
يف أبري�ل /نيس�ان ّ 2014أول قانون ش�امل فيام يتع ّلق باألجانب واللاّ جئين وطالبي ال ّلجوء
ولية ( )YUKKرقم  ،6458الذي يصف
املقيمني يف تركيا ،وهو قانون األجانب واحلامية الدّ ّ
الق�ادم من بلدان غري البلدان األور ّب ّية بـ"اللاّ جئ املرشوط" ،وهكذا س�مح له بالبقاء يف تركيا
أن ّ
إىل ّ
وأسس�ت كذلك يف إطار ه�ذا القانون املدير ّية العا ّمة إلدارة اهلجرة.
يوطن يف بلد آخرّ .
ين الذي يمكن هلم أن يستفيدوا منه ،يف إطار
للسور ّيني ،واإلطار القانو ّ
وحتدّ د الوضع القانو ّ
ين ّ
حيز ال ّتنفيذ ع�ام  2014يف إطار قان�ون األجانب واحلامية
مرس�وم احلامي�ة املؤ ّقتة ال�ذي دخل ّ
للسور ّيني يف
عليمية
الص ّح ّية وال ّت
ولية .وبفضل هذا املرس�وم قدّ مت اخلدمات ّ
واالجتامعية ّ
ّ
ّ
الدّ ّ
املخيامت وخارجها عىل أساس أنهّ ا "حقّ (ال)معونات".15
ّ
الس�ور ّيني ا ّلذي�ن نالوا ح�قّ ال ّتعليم
وأص�درت وزارة الترّ بي�ة
الوطني�ة م�ن أج�ل تعلي�م ّ
ّ
املخيامت
باعتباره�م حت�ت احلامية املؤ ّقت�ة -تعميماً جديدً ا يش�مل تعليم األطفال ّ
الس�ور ّيني يف ّ
عليمية والترّ بو ّية من
وخارجه�ا .صدر هذا ال ّتعميم برقم  ،2014 /21وبعنوان "اخلدمات ال ّت
ّ
16
وتقرر فيه ما يأيت:
أجل األجانب" يف  23سبتمربر /أيلول ّ .2014
عليمية والترّ بو ّية ّ
للطلاّ ب األجانب يف تركيا من قبل وزارة الترّ بية
• تس�يري اخلدمات ال ّت
ّ
الوطنية وهيئاهتا املتوزّ عة يف الواليات.
ّ
• توطني ّ
الطلاّ ب ا ّلذين تتو ّفر فيهم الشرّ وط املطلوبة يف ال ّتسجيل ،بعد تعديل شهاداهتم
عليمي�ة ،وتوجيهه�م إىل املدارس التي س�يتل ّقون فيه�ا ال ّتعليم ،واالس�تفادة من
ووثائقه�م ال ّت
ّ
اإللكرتوني�ة وأنظمة األمتت�ة إلدخال مجيع
عليمي�ة والترّ بو ّي�ة .وتعتمد امل�دارس
اخلدم�ات ال ّت
ّ
ّ
ّ
ّ
األجنبية.
البيانات املتعلقة باألجانب الذين حيملون رقم اهلو ّية
ّ
الطّل�اّ ب األجان�ب ا ّلذين ال يملك�ون رخصة اإلقامة ،وا ّلذي�ن مل ّ
• توجي�ه ّ
يتمكنوا من
املعنية
احلص�ول على رق�م اهلو ّية
األجنبي�ة ،وال حيملون وثيق�ة ال ّتعليم بع�د منحهم ّ
املؤسس�ة ّ
ّ
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عليمية الترّ بو ّية التي س�يتل ّقون فيها ال ّتعليم ،وذلك
املؤسس�ات ال ّت
هو ّية ال ّتعريف
األجنبية -إىل ّ
ّ
ّ
عليمي ال�ذي تل ّقوه يف بلداهنم عن
بعد إجراء مقابلة تس�تند إىل بياناهتم ،وتعديل مس�تواهم ال ّت
ّ
فهية.
طريق االمتحانات
الكتابية أو الشّ ّ
ّ
الطّل�اّ ب األجان�ب يف إدخ�ال بيان�ات ّ
• اعتماد نظ�ام اتّص�االت ومعلوم�ات ّ
الطلاّ ب
األجنبية .وتدخل
األجنبية دون رقم اهلو ّية
الس�ور ّيني ا ّلذين لدهيم هو ّية ال ّتعريف
ّ
واملدرسين ّ
ّ
ّ
عرب هذا ال ّنظام املعلومات املتع ّلقة بدوام ّ
الطلاّ ب وعالماهتم ،ومنحهم اجلالءات واملصدّ قات
والشّ هادات.
الفعالي�ات يف مراكز
• اتخّ �اذ ال ّتدابير اللاّ زم�ة لتأس�يس مراك�ز ال ّتعليم املؤ ّقتة .وتس�يري
ّ
األس�بوعية التي حتدّ دها وزارة
عليمية وجداول الدّ روس
ال ّتعلي�م املؤ ّقتة عن طريق الربامج ال ّت
ّ
ّ
يصا لتأمني الوحدة يف تطبيقها.
الترّ بية
خص ً
الوطنية ّ
ّ
عليمية
املؤسس�ات ال ّت
كي�ة يف مراكز ال ّتعلي�م املؤ ّقتة بال ّتعاون مع مجيع ّ
ّ
• تعلي�م ال ّلغ�ة الترّ ّ
كية،
م�دريس ال ّلغة الترّ كية
ال ّتابع�ة لوزارة الترّ بية
ّ
الوطنية .وتعيني ّ
ومدريس اآلداب وال ّلغة الترّ ّ
ّ
كية.
الصف ،ومع ّلمي ال ّلغة
ومع ّلمي ّ
األجنبية ،من أجل إعطاء دروس ال ّلغة الترّ ّ
ّ
عبي ،وإقامة الدّ ورات ذات
املهنية عن طريق ّ
• اكتساب املهارات ّ
مؤسسات ال ّتعليم الشّ ّ
ّ
�عبي وال ّنش�اطات خ�ارج هذه
املضم�ون
االجتامع�ي والثّق�ايف .وافتت�اح دورات ال ّتعليم الشّ ّ
ّ
الدّ ورات يف املجاالت املطلوبة بام يتناسب واإلمكانات.
عية يف
واملعنوي
• تقدي�م الدّ عم املا ّد ّي
ّ
واملس�لكي لألجان�ب ا ّلذين يعملون بصورة ّ
تطو ّ
ّ
عليمية والترّ بو ّية يف مراكز ال ّتعليم املؤ ّقت ،وذلك بنا ًء عىل االتّفاق الذي حيصل
ال ّنش�اطات ال ّت
ّ
17
يف إطار ال ّتعاون مع الشرّ كاء.
للمرة األوىل يف ّ
اإلسرتاتيجية
خطتها
تناولت وزارة الترّ بية
ّ
ّ
الوطنية تعليم اللاّ جئني يف تركيا ّ
فبينت يف هذه ّ
اخلطة أنّه
لألع�وام  2019 2015-التي نرشهتا يف  8س�بتمرب /أيل�ول ّ .2015
سيتم القيام بأعامل لتأمني وصول ّ
عليمي يف تركيا ،واالنسجام
السور ّيني إىل ال ّنظام ال ّت
ّ
الطلاّ ب ّ
ّ
ّ
ولية إلزال�ة العراقيل أم�ام تعليم اللاّ جئني،
مع�ه ،وأنّه س�يكون هناك تعاون م�ع املنظامت الدّ ّ
ّ
وأك�دت أنّه س�يجري العمل عىل ال ّتخ ّلص من املش�كالت التي تقع يف أثن�اء إجراءات تعديل
18
يتطرق فيها إىل ّ
ش�هادات ّ
خطة وزارة
املرة األوىل الت�ي ّ
الطّل�اّ ب اللاّ جئني  .ويالحظ هنا أنهّ ا ّ
مهم جدًّ ا من حيث رسم سياسات تعليم
الترّ بية
الوطنية من أجل تعليم اللاّ جئني .هذا الوضع ّ
ّ
املهاجرين يف تركيا التي صارت "البلد املستهدف" يف حركات اهلجرة.
السور ّيني أعلنت وزارة الترّ بية
سمية التي أصدرت بخصوص تعليم ّ
الر ّ
إىل جانب الوثائق ّ
السور ّيني ،وزيادة
الوطنية عن خريطة طريق جديدة عام  ،2016بغية إزالة العراقيل أمام تعليم ّ
ّ
لاً
ّ
فأسس�ت ّأو "رئاس�ة دائرة اهلج�رة وال ّتعليم يف احل�االت الطارئة" ال ّتابعة
حول
املدريسّ .
ّ
ال ّت ّ
للمدير ّي�ة العا ّمة لل ّتعليم مدى احلياة ،وذلك لتس�يري األعامل واإلج�راءات املتع ّلقة بال ّتعليم يف
أثناء موجات اهلجرة التي حتصل و/أو ستحصل يف تركيا.19
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ال�سوريّين
�سيا�سات حزب العدالة وال ّتنمية حيال الأطفال ّ

ّ
الس�ور ّيني يف بنية
إن تأس�يس وح�دة تعن�ى بتعلي�م ّ
مهم�ة ج�دًّ ا ملتابعتها عن
وزارة الترّ بي�ة
الوطني�ة خط�وة ّ
ّ
20
رسيعا .إضاف ًة إىل
قرب ،وحتديد املش�كالت ،وح ّله�ا
ً
للسور ّيني
كية ّ
تقرر افتتاح دورات تعليم ال ّلغة الترّ ّ
ذلكّ ،
عبي ال ّتابعة للمدير ّية العا ّمة لل ّتعليم
يف مراكز ال ّتعليم الشّ ّ
21
مدى احلياة ،من أجل ترسيع انس�جامهم مع املجتمع،
الس�ور ّية التي تعاين س�و ًءا
وتقدي�م الدّ عم املا ّد ّي لألرس ّ
االجتامعية واالقتصاد ّية ،برشط أن ترس�ل
يف األوض�اع
ّ
22
ّ
للسور ّيني الذين هم يف
أوالدها إىل املدارس  .وس�مح ّ
ّان�وي أن يلتحقوا باملدارس الثّانو ّية الف ّن ّية وامل�دارس الثّانو ّية لألئمة واخلطباء
ط�ور ال ّتعليم الث
ّ
23
رايس ّ .2017 – 2016
إن هذه القرارات الت�ي اتخّ ذهتا وزارة الترّ بية
اعتب�ارا م�ن العام ال�دّ
ً
ّ
الس�ور ّيني ق�رارات صائبة للغايةّ .
السياس�ات بش�كل س�ليم
وإن تطبيق هذه ّ
الوطني�ة لتعليم ّ
ّ
ومستدام ال ّ
السور ّيني من ّ
الضياع.
يقل أمه ّّي ًة عن هذه القرارات؛ إلنقاذ األطفال ّ

تناول � ��ت وزارة ّ
التربية الوطن ّية تعليم اللاّ جئين في
تركي � ��ا للم ّرة الأولى ف � ��ي ّ
خطته � ��ا الإ�ستراتيج ّية
للأعوام  2019 - 2015التي ن�شرتها في � 8سبتمبر
�أيل � ��ول  2015فب ّين � ��ت في ه � ��ذه ّ
الخطة � ّأن � ��ه �سيت ّم
القيام ب�أعم � ��ال لت�أمين و�صول ّ
الط �ّل � اّ ب ّ
ال�سور ّيين
النظام ّ
�إلى ّ
التعليميّ في تركيا واالن�سجام معه

انعكا�س ال�سّ يا�سات المطبّقة على ّ
التعليم:

والسياسيات
السور ّيني يف تركيا ،إضاف ًة إىل ال ّتعميامت ّ
قدّ م بديالن من أجل تعليم األطفال ّ
السور ّيني تعليمهم من حيث تو ّقفوا،
املختلفة؛ ّأوهلام؛ مراكز ال ّتعليم املؤ ّقتة التي تؤ ّمن استئناف ّ
املخيامت وخارجها
بعد عودهتم إىل بالدهم .هذه املراكز عبارة عن مراكز تبدي ّ
الياهتا داخل ّ
فع ّ
االبتدائي�ة إىل املرحلة
العربية م�ن املرحلة
�وري ،وتقدّ م ال ّتعلي�م بال ّلغة
باملنه�اج ال�دّ
الس ّ
ّ
رايس ّ
ّ
ّ
الوطني�ة ،ويتل ّقى فيها ّ
الطلاّ ب
الثّانو ّي�ة .توجد ه�ذه املراكز يف املدارس ال ّتابعة ل�وزارة الترّ بية
ّ
الس�ور ّيون ال ّتعليم بعد ّ
كية ا ّلذين
الظهر عىل يد مع ّلمني سور ّيني ّ
ّ
متطوعني ،ومع ّلمي ال ّلغة الترّ ّ
24
ترّ
دورا رائدً ا يف تأسيس هذه
ين
املد
املجتمع
سات
مؤس
ت
د
أ
وقد
ة.
الوطني
بية
ل
ا
وزارة
نهم
تعي
ّ
ّ
ً
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ترّ
ولية بتطويرها.
امت
واملنظ
ة
الوطني
بية
ل
ا
وزارة
ل�ت
ف
تك
حني
يف
ومتويلها،
وإدارهتا
املراك�ز
الدّ
ّ
ّ
لاّ
أن مراكز ال ّتعليم املؤ ّقتة استطاعت أن متأل ً
 25ورغم ّ
السور ّيني ،إ أنّه يبدو
فراغا كب ً
ريا يف تعليم ّ
كية؛ حتقي ًقا لالنسجام
العملية ال ّت
الس�ور ّيني إىل
مفر من تأمني انتقال ّ
س�مية الترّ ّ
الر ّ
ّ
ّ
عليمية ّ
أنّه ال ّ
االجتامعي ،وذلك انطال ًقا من حقيق ًة ّ
الس�ور ّيني لن يعودوا إىل بلدهم عىل املدى
وال ّتكامل
أن ّ
ّ
القريب.
احلكومية يف
الس�ور ّيني وال�ذي يعدّ أكثر اس�تدام ًة هو امل�دارس
والبدي�ل اآلخ�ر يف تعليم ّ
ّ
الس�ور ّيني الذي�ن لدهيم رقم اهلو ّية
تركي�ا .فال ّتعميم الذي صدر أخ ً
ريا س�مح جلميع األطفال ّ
تركية ،أو ا ّلذين لدهيم إذن اإلقامة؛ بتل ّقي
األجنبية ،وليس فقط األطفال ّ
السور ّيني من أصول ّ
ّ
ترّ
الوطنية.
بية
ل
ا
لوزارة
ابعة
ت
ال
ة
احلكومي
املدارس
يف
عليم
ال ّت
ّ ّ
ّ
الوطنية ّ
السور ّيني ا ّلذين يتل ّقون ال ّتعليم
تفيد بيانات وزارة الترّ بية
أن العدد اإلمجا ّيل لألطفال ّ
ّ
احلكومية ،و 222.683يف مراكز ال ّتعليم املؤ ّقتة
هو 596.195؛  373.512منهم يف املدارس
ّ
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املتوزّ عة يف  81والية .ورغم ّ
الس�ور ّيني باتوا يذهبون إىل املدارس يف
أن مئات آالف األطفال ّ
26
وشاب مل يلتحقوا باملدارس.
وقت قصري ،فإنّه ال يزال هناك حوايل  400ألف طفل
ّ
الوطنية الس�تيعاب مجيع ّ
احلكومية
الس�ور ّيني يف املدارس
وتس�عى وزارة الترّ بية
الطلاّ ب ّ
ّ
ّ
الوطنية على حتقيق هذا اهلدف حيمل
خلال األع�وام الثّالثة املقبل�ة 27.وإرصار وزارة الترّ بية
ّ
الس�ور ّيني مع ّ
ألن جلوس ّ
أمه ّّي ًة كبري ًة؛ ّ
راس�ية نفسها،
الطلاّ ب املح ّل ّيني يف املقاعد الدّ
الطلاّ ب ّ
ّ
الس�ور ّيني للحصول عىل اإلمكانات
وخضوعهم للمراحل ال ّت
عليمية ذاهتا ،يتيح الفرصة أمام ّ
ّ
الس ّ
االجتامعية
املجتمع�ي والف�رص
�كان املح ّل ّيين من حي�ث ال ّتكامل
املتس�اوية إلمكان�ات ّ
ّ
ّ
أن تعلي�م ّ
واالقتصاد ّي�ة .كما ّ
احلكومية،
الس�ور ّيني مع أقراهن�م املح ّل ّيني يف امل�دارس
الطلاّ ب ّ
ّ
فرصة بال ّنسبة لرتكيا من حيث ال ّتعدّ د ّية واملساواة يف ال ّتعليم.

مراكز ال ّتعليم المؤ ّقتة
األعوام
190.000 2015 - 2014
248.902 2016 - 2015
294.417 2017 - 2016
2018 - 2017
222.683

الحكومية
ّ
40.000
62.357
193.116
373.512

اإلجمالي
ّ
230.000
311.259
487.533
596.195

اجلدول  :2أعداد ّ
السور ّيني ا ّلذين التحقوا باملدارس بحسب األعوام
الطلاّ ب ّ

28

أن معظم ّ
عند ال ّنظر إىل نس�بة ّ
الطلاّ ب ا ّلذين التحقوا باملدارس نالحظ ّ
الس�ور ّيني
الطلاّ ب ّ
إمكانية اس�تعامل
الرئيس يف ذلك يعود إىل
وأوليائهم ّ
رجحوا مراكز ال ّتعليم املؤ ّقتةّ ،
ّ
والس�بب ّ
احلكومية فكان�ت وجهتهم الثّانية يف حال عدم
رايس .أ ّما املدارس
األم ومنهاجه�م الدّ
لغته�م ّ
ّ
ّ
وجود مراكز ال ّتعليم املؤ ّقتة ،وذلك بس�بب املش�كالت التي يواجهوهنا يف ال ّلغة وال ّتواصل مع
أقراهنم .ومن أجل ّ
كية ،زادت وزارة
ختطي هذه املش�كالت وتس�هيل تع ّلم ّ
السور ّيني ل ّلغة الترّ ّ
أسبوعيا ،وأعدّ ت
كية من  5ساعات إىل  15ساعة
الترّ بية
ًّ
الوطنية عدد ساعات تعليم ال ّلغة الترّ ّ
ّ
وعينت  5.468معلّماً
كية لألجانب من الفئة العمر ّية  -12 6عا ًم�اّ ،
برناجمً�ا لتعليم ال ّلغ�ة الترّ ّ
29
كية.
لتدريس ال ّلغة الترّ ّ

ّ
وري ّ
ال�شباب ال�سّ ّ
والتعليم العالي:

الس�ور ّيني وهي ال ّتعليم العايل الذي مل يكتمل لدى
القضي�ة ّ
املهمة األخرى املرتبطة بتعليم ّ
ّ
الصادر عن جملس ال ّتعليم العايل ( )YÖKيف  3سبتمرب/
الس ّ
وري .فقد منح ال ّتعميم ّ
الشّ باب ّ
خاصا بس�بع جامعات
الس ّ
أيل�ول عام  2012الشّ ّ
�وري فرص�ة االلتحاق باعتب�اره طال ًبا ًّ
�اب ّ
عثامنية قورقوت عطا ،جوكور
حران ،مصطفى كامل،
(غ�ازي عنتاب ،كلس  7كانون ّ
ّ
األولّ ،
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حصرا .ويف  09أكتوبر ترشين
رايس 2013-2012
أوف�ا ،وجامع�ة مرسين) يف الع�ام ال�دّ
ً
ّ
رايس  2013 - 2012يف تعميم
األول  2013ألغ�ى جمل�س ال ّتعليم الع�ايل احلرص بالعام ّ
ّ
ال�د ّ
الس�ور ّيني فرصة اس�تكامل دراس�تهم ،حيث سمح ّ
عام  2012فمنح ّ
للطلاّ ب ا ّلذين
الطلاّ ب ّ
األفقي
اس�تثنائي ،إضافة إىل منح حقّ االنتقال
ال حيملون الوثائق بمواصلة دراس�تهم بش�كل
ّ
ّ
30
تركية) ّ
واألهم من ذلك
للطّل�اّ ب ا ّلذين حيملون الوثائ�ق.
ّ
(م�ن جامع�ة س�ور ّية إىل جامعة ّ
ه�و الق�رار الذي أصدره جملس ال ّتعليم العايل يف  4س�بتمرب /أيلول ع�ام  2013والذي ألغى
راسية ّ
السور ّيني 31.وقد ّ
نظمت رابطة األتراك واألقارب املغرتبني
للطلاّ ب ّ
الرسوم الدّ ّ
بموجبه ّ
كية ّ
للطلاّ ب
( )YTBبال ّتعاون مع اليونيس�يف وتومر غازي عينتاب دورات لتعليم ال ّلغة الترّ ّ
ا ّلذين كانوا يف مرحلة ال ّتعليم العايل ّ
والطلاّ ب ا ّلذين أهنوا الدّ راسة الثّانو ّية يف سوريا ،ويمكن
راسية التي
هلؤالء الشّ باب مواصلة تعليمهم يف حال تسجيلهم يف اجلامعات من خالل املنح الدّ ّ
تقدّ مها رابطة األتراك واألقارب املغرتبني (.)YTB

اجلامعي
�وري ال ّتعليم
الس ّ
بفض�ل ه�ذه اجلهود ،يتل ّقى اليوم أكثر من  20أل ًفا من الشّ �باب ّ
ّ
كي�ة .وم�ع ذلك ،ال ينبغ�ي ال ّتغايض عن وجود قس�م كبري
وال ّتعلي�م الع�ايل يف اجلامع�ات الترّ ّ
م�ن الشّ �باب الذين مل ّ
يتمكن�وا بعد من االلتح�اق بال ّتعليم العايل؛ بس�بب مش�كالت خمتلفة:
االجتامعي�ة ،واالقتصاد ّية ،ومش�كالت ال ّلغ�ة ،واختالف قواعد ال ّتس�جيل
مث�ل املش�كالت
ّ
يف اجلامع�ات وتعقيداهت�ا ،وصعوب�ات احلص�ول على معلوم�ات ح�ول ال ّنق�ص يف الوثائ�ق
ماس�ة إىل سياس�ات يف ال ّتعليم العايل عىل املدى ّ
الطويل مع األخذ
واإلمكانات .وهناك حاجة ّ
بعني االعتبار ّ
الس�ور ّيني من الفئة العمر ّية  24 19-ا ّلذين تشملهم احلامية املؤ ّقتة يبلغ
أن عدد ّ
 536أل ًف�اّ ،
س�ن
وأن املجموع�ة العمر ّي�ة  18 15-يبل�غ عدده�ا  286أل�ف يافع اقرتبوا من ّ
ال ّتعليم العايل ،وذلك وف ًقا لبيانات املدير ّية العا ّمة إلدارة اهلجرة.32

الس�ور ّيني ا ّلذين ّ
كية 392
إىل جان�ب ذلك بلغ عدد
األكاديميني ّ
وظف�وا يف اجلامعات الترّ ّ
ّ
33
بعد أن منحت ترصحيات العمل لألجانب املشمولني بقانون احلامية املؤ ّقتة .ومن بني هؤالء
34
ً
تعليميا.
كادرا
 13أستا ًذا و 15أستا ًذا
مشاركا و 115أستا ًذا مساعدً ا وً 147
ًّ

دور المجتمع ّ
ولي في تعليم ال�سّ ور ّيين:
الد ّ

ّ
األهلية ضمنًا) منذ عام  2011عىل توفري املساعدات
(ومنظامهتا
بلغ جمموع ما أنفقته تركيا
ّ
للس�ور ّيني ا ّلذين جلؤوا
اإلنس�انية وعىل توفري احلاجات اللاّ زمة األخرى من ّ
الص ّحة وال ّتعليم ّ
ّ
أمريكي .ويف املقابل ،مل تتجاوز قيمة مساعدات املجتمع الدّ ويلّ
إىل بالدنا مبلغ  25مليار دوالر
ّ
35
للسور ّيني يف تركيا مبلغ  512ألف دوالر .ومتثّل ال ّنفقات التي أنفقتها تركيا أكرب
اإلنس�انية ّ
ّ
لاّ
السور ّيني يف العامل ح ّتى اليوم .كام ّ
كي الكريم جتاه
إسهام من أجل ال جئني ّ
أن هذا املوقف الترّ ّ
36
املسؤولية.
ولية التي مل تشارك يف محل نفس
ّ
اللاّ جئني ،قوبل بالثّناء ح ّتى من األطراف الدّ ّ
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السور ّية يف  2017-2016تعاو ًنا أوثق مع ّ
ولية،
السادس لألزمة ّ
شهد العام ّ
املنظامت الدّ ّ
املهم الذي ّت�م تنفيذه مع االتحّ اد
وحترك�ت ال ّنش�اطات املتع ّلقة باللاّ جئين .ومن بينها املرشوع ّ
ّ
ّ
ك�ي (Promoting
األوربيّ ّ  ،املتعل�ق بتعزي�ز دم�ج األطفال ّ
الس�ور ّيني يف نظ�ام ال ّتعليم الترّ ّ
Integration of Syrian Children to Turkish Education System,
األول عام 2016
م�ول هذا املرشوع اجلاري تنفيذه منذ أكتوبر /ترشين ّ
 .)PICTESوق�د ّ
فيس
االتحّ اد األوربيّ ّ مبارش ًة،
ّ
الس�ور ّيني يف تركيا يف املجال ال ّن ّ
وخصص لتوفري الدّ عم للاّ جئني ّ
واالجتامع�ي وال ّتعلي�م وإدارة اهلجرة 37.ين ّفذ هذا املشروع يف  23والية يف تركيا ،من ضمنها
ّ
لاّ
السور ّيني ،مثل إسطنبول وعينتاب وأنطاكية وكلس وأرفة ،إىل
املدن األكثر ازدحا ًما بال جئني ّ
ويتضمن املرشوع تنفيذ نشاطات خمتلفة ،من بينها تعليم
جانب أضنة وأنقرة وأزمري وبورصة.
ّ
العربية ،وتنظيم دورات
عليمي وخارجه ،وتعليم ال ّلغة
السلك ال ّت
كية لألطفال داخل ّ
ّ
ال ّلغة الترّ ّ
ّ
عليمية ،وخدم�ات ال ّنقل ،وزيادة الوع�ي حول ال ّتعليم،
ال ّتعوي�ض والدّ عم ،وتوفير املواد ال ّت
ّ
وتطوير نظام االمتحانات لتحديد مس�توى ال ّتعليم لدى ّ
واملدرسني ،ومن ذلك تع ّلم
الطلاّ ب
ّ
دريبية اللاّ زمة ،وتدريب املع ّلمني،
كية ،وتوفري خدمات اإلرشاد ،وتوفري املعدّ ات ال ّت ّ
ال ّلغة الترّ ّ
ّ
الوطني ،واملراقبة ،وال ّتقييم.
واملوظفني اآلخرين يف وزارة الترّ بية
وتدريب الكوادر اإلدار ّية،
ّ

الوطنية ،إذ جعل مبلغ
خصص مبلغ  500مليون ي�ورو لوزارة الترّ بية
نتيج� ًة هلذا ال ّتعاون ّ
ّ
 300مليون يورو منها لتغطية نفقات ال ّتعليم ،ومبلغ  200مليون يورو املتب ّقي لتأس�يس البنى
الرقم ال ّ
الرغم م�ن ّ
يغطي س�وى  10٪فقط من
ال ّت ّ
أن هذا ّ
حتي�ة لل ّتعلي�م وبن�اء املدارس .عىل ّ
ّ
جزئيا باالحتياجات
احلالية للمدرس�ة ،فمن املتو ّق�ع أن تفي وزارة الترّ بية
املتط ّلب�ات
الوطني�ة ًّ
ّ
ّ
امليزانية البالغة  300مليون يورو من
خصصت القيمة العظمى ( )72٪من إمجايل
املدرسية .وقد ّ
ّ
ّ
تحّ
ّ
ّ
ّ
لاّ
كية ،وتغطية نفقات املعلمني .كام أجري خارج إطار اال اد
أجل دعم تعليم الط ب اللغة الترّ ّ
مؤسسات األمم امل ّتحدة مثل صندوق األمم
الس�ور ّيني مع ّ
األوربيّ ّ ال ّتعاون يف موضوع تعليم ّ
امل ّتح�دة ّ
الس�امية لألمم امل ّتحدة لش�ؤون اللاّ جئني يف قضايا
للطفولة "يونيس�يف"،
ّ
ضية ّ
واملفو ّ
املدرسني،
الس�ور ّيني
املتطوعني ،وإعداد ّ
مثل؛ إنش�اء مراكز ال ّتعليم املؤ ّقتة ،وأجور ّ
ّ
املدرسين ّ
اإلقليمي�ة ،وال ّتدريب عىل محاي�ة األطفال ،وتوزيع
القرطاس�ية ،وخط�ط العمل
ومس�اعدات
ّ
ّ
38
املتطوعني .
السور ّيني
ال ّلوازم ال ّت
عليمية عىل املدارس ،وتوزيع احلقائب عىل ّ
ّ
املدرسني ّ
ّ

ال ّنظرة الم�ستقبليّة:

الس�ور ّيني من سياس�ة ّ
الطوارئ إىل سياسة االنسجام مع
ّ
كية جتاه ّ
تطورت ّ
السياس�ات الترّ ّ
ّ
عليمية حول سياس�ات االنسجام هذه .فمنذ اللحظة األوىل من
السياس�ات ال ّت
تركيا .وتتمركز ّ
ّ
السور ّيني إىل تركيا و ّفرت احلكومة من خالل ال ّنشاطات واملرشوعات املختلفة فرصة
وصول ّ
لكن األمر حيتاج إىل سياس�ة دائمة طويلة األمد؛ لضامن
ال ّتعليم
للغالبية العظمى من األطفالّ .
ّ
تعلي�م األطف�ال ا ّلذين مل ّ
يتمكنوا من الوص�ول إىل ال ّتعليم ،إىل جانب ضمان اندماج األطفال
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كي
ّ
ك�ي ونظ�ام ال ّتعلي�م الترّ ّ
الس�ور ّيني يف املجتم�ع الترّ ّ
ترّ
الوطنية يف
بي�ة
ل
ا
وزارة
وضع�ت
وقد
س�ليمة.
بطريقة
ّ
واإلستراتيجيات اآلتي�ة لتعليم
الس�ياق األهداف
هذا ّ
ّ
39
رايس القادم:
األطفال اللاّ جئني بد ًءا من العام الدّ
ّ

العملية
• حتويل مراكز ال ّتعليم املؤ ّقتة ،وإهناء وضع
ّ
م�دة ال تتج�اوز ثالث س�نوات من أجل
املؤ ّقت�ة خالل ّ
إحلاق مجيع ّ
سمية.
الطلاّ ب ّ
الر ّ
السور ّيني باملدارس ّ

الس�ور ّيني يف خمتل�ف
• االس�تفادة م�ن املع ّلمين ّ
املجاالت بال ّتزامن مع حتويل مراكز ال ّتعليم املؤ ّقتة.

ال�ساد�س للأزم � ��ة ّ
�شه � ��د الع � ��ام ّ
ال�سور ّية في -2016
تعاون � ��ا �أوث � ��ق م � ��ع ّ
ً 2017
المنظم � ��ات ال ّدول ّي � ��ة
ّ
وتح ّركت ّ
المتعلق � ��ة باللاّ جئين ومن
الن�شاط � ��ات
بينها الم�شروع المه ّم الذي ُنفِ ّ ذ مع ّ
االتحاد الأور ّبيّ
ّ
المتعلق بتعزيز دمج الأطف � ��ال ّ
ال�سور ّيين في نظام
التعليم ّ
ّ
التركيّ

واحلرفية ومدارس
واملهني�ة
س�مية
الس�ور ّيني
ًّ
• توجي�ه األطفال ّ
ّ
ّ
الر ّ
تدرجييا إىل املدارس ّ
األئمة واخلطباء وف ًقا لرغباهتم.
ّ

سبي يف مستوى املشاركة
• تطوير ال ّتعليم
املهني يف املرحلة الثّانو ّية بسبب االنخفاض ال ّن ّ
ّ
ّانوي ،وتوجيه ّ
الطلاّ ب إىل ثانو ّيات ال ّتعليم املفتوح.
يف ال ّتعليم الث ّ
خرجيي الثّانو ّية العا ّمة من ّ
الس�ور ّيني لدخول
الطلاّ ب ّ
• العم�ل على زيادة الفرص أمام ّ
اجلامعات.

عملية اندماجه�م يف املدارس
الس�ور ّيني؛ لتس�هيل
• تنظي�م دورات حتضري ّي�ة لألطفال ّ
ّ
للمدرسني.
دريبية
ّ
سمية بشكل سليم ،وكذلك االستمرار يف تقديم اخلدمات ال ّت ّ
الر ّ
ّ

غوي ،من أجل
كم ّية
ونوعي�ة يف ال ّتدريب ال ّل ّ
الرامية إىل زيادة ّ
ّ
• ال ّتخطي�ط لب�ذل اجلهود ّ
االجتامعية.
كيف مع احلياة
ّ
تيسري ال ّت ّ
تؤكد دمج ّ
الوطنية أنهّ ا ّ
الطلاّ ب
اإلستراتيجية املذكورة لوزارة الترّ بية
أولويات
ي ّتضح من ّ
ّ
ّ
والصعوب�ات الت�ي تواجهها،
الس�ور ّيني اللاّ جئين يف امل�دارس
احلكومي�ة رغ�م املش�كالت ّ
ّ
ّ
ّ
الس�ور ّيني املنخرطين يف ال ّتعلي�م م�ن خلال توجيههم
والس�عي إىل زي�ادة أع�داد الطّل�اّ ب ّ
ّ
ّ
عملية
يف
ني
ي
�ور
الس
أبناء
مش�اركة
إن
.
عليمي
ت
ال
املج�ال
نف�س
يف
االختصاص�ات
خمتل�ف
إىل
ّ
ّ ّ
ّ
ّ
احلكومية حتمل أمه ّّي ًة بالغ ًة يف تس�هيل
ال ّتعلي�م مع أقراهن�م املح ّل ّيني جن ًبا إىل جنب يف املدارس
ّ
لتكيف
اندماجه�م يف احلياة
ّقافية واالقتصاد ّي�ة يف تركيا ،فال ّلغة أداة ّ
مهمة جدًّ ا ّ
االجتامعية والث ّ
ّ
كي�ة التي تعدّ مفتاح
الس�ور ّيني ًّ
ثقافيا .هلذا ّ
ّ
الس�بب ،ينبغي الترّ كي�ز عىل طريقة تعليم ال ّلغة الترّ ّ
ّ
وبالطبع ّ
فإن ثقافة بلد املنش�أ للاّ جئني والشّ �عور بأنهّ م الجئون
الس�ور ّيني إىل ال ّتعليم.
وصول
ّ
مثالية .وبال ّنظر إىل ّ
أن عدد
الس�ور ّيني ال ّت
يزيدان صعوبة تلبية حاجات اللاّ جئني ّ
عليمية بطريقة ّ
ّ
أن انضامم ّ
ّ
االبتدائية يبلغ  18مليون طالب ،فمن الواضح ّ
الطلاّ ب
الطلاّ ب األتراك يف املرحلة
ّ
الوطنية .ومع ذلكّ ،
فإن
املس�ؤولية امللقاة عىل وزارة الترّ بية
الس�ور ّيني إليهم سيضاعف حجم
ّ
ّ
ّ
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تركز عىل حاجة ّ
نتائ�ج ال ّتحليالت التي ّ
الس�ور ّيني إىل ال ّتعلي�م ،واخلربات املمتدّ ة إىل
الطلاّ ب ّ
س�ت س�نوات تشري إىل ّ
السياس�ات اهلادفة إىل زيادة فرص احلصول عىل
أكثر من ّ
أن امليل نحو ّ
الس�ور ّيني،
ال ّتعليم يعدّ ً
قضية ال ّتعليم هي األكثر أمه ّّي ًة بال ّنس�بة للاّ جئني ّ
أمرا واعدً ا .ر ّبام تكون ّ
فتعطي�ل ال ّتعلي�م يمكن أن خي ّلف جيلاً
يتحول إىل نخبة
ً
ضائعا ،ويمكن هلذا اجلي�ل الضائع أن ّ
الزاويةّ ،
فإن
تع�ود بعدم االس�تقرار من جديد عىل مس�توى املنطقة ب�د ًءا من تركيا ،ومن ه�ذه ّ
ّ
الس�ور ّيني بخصوص ال ّتعليم تع�دّ إنقا ًذا م�ن خطر األجيال
كل خط�وة ت ّتخ�ذ جت�اه اللاّ جئني ّ
ّ
الضائعة.

الهوامش والمصادر :
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والتّنمية.2017 ،
والصعوبات" ،تقرير
السور ّيين في تركيا :الفرص
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http://www.goc.gov.tr/icerik6/gecici-koruma_363_378_4713_icerik
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"2222تدريب ضمن الخدمة من أجل المد ّرسين ّ
ّ 2323
ّ
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"2424الخدمات التّعليم ّية والتّربو ّية من أجل األجانب" ،وزارة التّربية الوطن ّية،2014 ،
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مؤسسة التّعليم العالي،
مؤسسات التّعليم العالي في بلدنا"،
األفقي من سوريا ومصر إلى
"3030االنتقال
ّ
ّ
ّ
 09أكتوبر /تشرين األ ّول ،2013
.http://www.yok.gov.tr/web/guest/ek_madde_2
مؤسسة التّعليم العالي4 ،
ّعليم"،
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وتكاليف
السور ّية
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�شتاء 53 2019

الأبحاث  -الدرا�سات مبرّة نور �أمين وم�ؤمنة بركجين

سبتمبر  /أيلول ،2013
-pdf/f5d93bd3.4.9.13-1008/34559/http://www.yok.gov.tr/documents/10279
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 392"3434أكاديميًّا سوريًّا يعملون في الجامعات" ،وكالة األناضول 11 ،مايو  /أ ّيار ،2017
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