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 إلى جوار س ھیومن رایتس ووتش جھودھا لحمایة حقوق اإلنسان الخاصة بمختلف شعوب العالم. إننا نقفتكر
 الضحایا والنشطاء ونعمل على منع التمییز، وكفالة الحقوق السیاسیة، وحمایة األفراد من التعامل الالإنساني أثناء

 نسان ونحمل المنتھكین المسؤولیة. كما نواجھالحروب، وتقدیم الجناة للعدالة. نحقق ونكشف انتھاكات حقوق اإل
 الحكومات وأصحاب السلطة كي یكفوا عن الممارسات المسیئة ویحترموا القانون الدولي لحقوق اإلنسان. وندعو

  .الجماھیر والمجتمع الدولي إلى مساندة كفالة حقوق اإلنسان للجمیع
 

وبیروت وبرلین  دولة، ومكاتب في أمستردام 40ھیومن رایتس ووتش منظمة دولیة لھا عاملین في أكثر من 
وبروكسل وشیكاغو وجنیف وغوما وجوھانزبرغ ولندن ولوس أنجلس وموسكو ونیروبي ونیویورك وباریس وسان 

 .فرانسسكو وطوكیو وتورنتو وتونس وواشنطن وزیورخ
  

 :لمزید من المعلومات
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  ملخص
  

ن. لكن إذا لم یذھب الطفل إلى المدرسة إذا مرض الشخص فبوسعھ الحصول على العالج والتحس
فسوف یؤدي ھذا إلى مشاكل كبیرة في المستقبل ـ سینتھي بھ المطاف في الشارع، أو العودة إلى 
سوریا للموت في المعارك، أو التحول إلى متطرف، أو الموت في البحر أثناء محاولة الوصول 

 إلى أوروبا.
  

تة لتعلیم السوریین في اسطنبول، ووالدة صبي توفي في ـ شذى بركات، مؤِسسة أحد المراكز المؤق
، عند عودتھ إلى سوریا للقتال في صفوف المعارضة بعد إخفاقھ في إیجاد 2012سنة في  16سن 

  فرصة للتعلیم في تركیا. 
  

اآلن بعد عجزي عن الذھاب إلى المدرسة صار الوضع شاقا ویصعب التعود علیھ. أعمل أحیانا، 
 في المصنع. عندما أتخیل مستقبلي، ال أرى شیئا.  أحل محل شقیقتيّ 

  
سنة، التي عجزت عن االلتحاق بالمدرسة عند وصولھا إلى إزمیر في تركیا، من  16ـ رشا، 

، الفتقارھا إلى تصریح إقامة. ولعجزھا عن التحدث 2013القامشلي في سوریا في أغسطس/آب 
   .اشر، كما لم یسمح لھا بالتراجع إلى صف أدنىبالتركیة، لم تستطع اللحاق بنظیراتھا في الصف الع

  
، حینما استولت جماعة مسلحة على مدرستھ في ریف 2012الذي یبلغ التاسعة، إلى المدرسة منذ  لم یذھب محمد،

، في شقة صغیرة خالیة من األثاث، 2015حلب. وتقیم أسرتھ، التي فرت إلى مدینة مرسین التركیة الساحلیة في مطلع 
   .على األرضحیث تنام 

  
محمد، الذي كان یفترض أن یكون في الصف الثالث اآلن، یفتقد الذھاب إلى المدرسة. "كنت من األوائل في صفي، 
وكنت أحب تعلم القراءة. لكننا اآلن ال نملك حتى الكتب، أو أي شيء یتیح لي الدراسة بمفردي". یعمل في مناوبات 

   .دوالر أمریكي) في األسبوع 18لیرة تركیة (حوالي  50قاضى فیھا ساعة في ورشة للمالبس، یت 11یومیة تستمر 
  

أجزاء تتصدى لقضیة وصول أطفال الالجئین السوریین في سن الدراسة إلى  3ھذا التقریر ھو األول في سلسلة من 
ریین إلى والتعلیم في تركیا واألردن ولبنان. ستفحص السلسلة الموانع المختلفة التي تحول دون وصول األطفال الس

التعلیم، وتدعو حكومات الدول المضیفة والمانحین الدولیین والشركاء التنفیذیین إلى تخفیف أثر تلك الموانع بغیة 
   .حمایة جیل كامل من أطفال سوریا من الضیاع

  
 82عدادیة بالمئة، وااللتحاق بالمدارس اإل 99قبل النزاع، كان معدل االلتحاق بالمدارس االبتدائیة في سوریا یبلغ 

مالیین من أطفال سوریا داخل البالد وخارجھا  3بالمئة، مع ارتفاع مستویات التكافؤ بین الجنسین. أما الیوم فإن قرابة 
یبا ع تقرمحرومون من المدارس، بحسب تقدیرات الیونیسیف ـ مما یدمر اإلنجاز السوري المتمثل في وصول الجمی

 .إلى التعلیم قبل الحرب
  

بالمئة من األطفال السوریین  90، ینتظم قرابة 25الجئین التركیة التي تدیرھا الحكومة ویبلغ عددھا في مخیمات ال
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بالمئة فقط من جملة أعداد الالجئین السوریین في 13 في سن الدراسة في المدارس. ومع ذلك، یمثل ھؤالء األطفال 
یین في تركیا خارج مخیمات الالجئین، في بلدات سن الدراسة في تركیا. وتقیم األغلبیة الساحقة من األطفال السور

   .بالمئة منھم فقط  25إلى 2015-2014ومدن، حیث تتدنى كثیرا معدالت التحاقھم بالمدارس ـ وصلت في 
  

 4التي أجرت معھا ھیومن رایتس ووتش مقابالت ألجل ھذا التقریر، فقدوا ما یصل إلى  50بعض أطفال العائالت الـ 
، أن دخلوا 2011نما لم یسبق آلخرین، كانوا أصغر من سن الدراسة عند اندالع الحرب في سنوات دراسیة، بی

المدارس قط. كما انقطعت دراسة البعض اآلخر منھم للمرة األولى عند قصف مدارسھم في سوریا أو االستیالء علیھا 
 ة لھم، أو صارت مستدیمة. وفيمن جانب جماعات مسلحة. وعند وصولھم إلى تركیا توسعت الفجوة التعلیمیة بالنسب

   .المتوسط، فقد األطفال الذین أجرینا معھم المقابالت سنتین من التعلیم
  

بموجب القانون الدولي، على الحكومة التركیة توفیر التعلیم االبتدائي اإللزامي والمجاني لجمیع األطفال في تركیا، 
   .وإتاحة وصولھم إلى التعلیم الثانوي

  
ة خطوات إیجابیة لتلبیة التزاماتھا، من خالل رفع الموانع القانونیة التي تحول دون وصول األطفال اتخذت تركیا عد

على سبیل المثال، رفعت الحكومة القیود التي تلزم السوریین بإبراز  2014السوریین إلى التعلیم النظامي. ففي 
أتاحت نظام المدارس العامة لجمیع األطفال تصریح إقامة تركي إللحاق أطفالھم بالمدارس العامة. بدال من ھذا، 

السوریین الحاملین لبطاقة ھویة من إصدار الحكومة. كما شرعت في اعتماد نظام مواز من "مراكز التعلیم المؤقتة" 
التي تقدم المناھج العربیة المصدق علیھا من قبل وزارة التعلیم في الحكومة السوریة المؤقتة، وھي مجلس وزراء في 

   .شكلتھ سلطات المعارضة السوریة في تركیا المنفى
  

لكن رغم كل ھذه الجھود، لم تنجح تركیا حتى اآلن في إتاحة التعلیم لمعظم أطفال الالجئین السوریین في تركیا، 
وخاصة للمقیمین خارج المخیمات. یجب أن یُعتبر التقدم الجدیر بالثناء الذي تحقق حتى اآلن، مجرد مقدمة لجھود 

   .دالت االلتحاقزیادة مع
  

، الذین 700000ففي المجمل، یذھب إلى المدارس ما یقل عن ثلث األطفال السوریین في سن الدراسة البالغ عددھم 
   .یظلون عاجزین عن الوصول إلى التعلیم 485000دخلوا تركیا في السنوات األربع األخیرة ـ مما یعني أن نحو 

  
ن الموانع القابلة لإلزالة، تمنع أطفال الالجئین السوریین المقیمین وجدت أبحاث ھیومن رایتس ووتش أن عددا م

   :خارج مخیمات الالجئین في تركیا من الذھاب إلى المدارس. باألخص
  .الموانع اللغویة: یواجھ معظم األطفال السوریین المتحدثین بالعربیة مانعا لغویا في المدارس التركیة اللغة

المال في قدرة األسر على دفع تكالیف النقل والمستلزمات وأتعاب التعلیم ـ في حالة  العُسر االقتصادي: یؤثر نقص
مراكز التعلیم المؤقتة. وتتفشى عمالة األطفال وسط الالجئین السوریین، الذین ال تمنحھم تركیا تصاریح العمل بسبب 

ة على دخل أطفالھا، حیث یعجز مخاوف من تأثر سكان البلد المضیف من العاطلین. نتیجة لھذا تعتمد أسر عدید
  .األبوان عن اكتساب دخل شریف بدون تدابیر حمایة عمالیة

االندماج االجتماعي: بواعث القلق من التنمر ومصاعب االندماج مع زمالء الفصول األتراك تمنع بعض األسر 
  .السوریة من إلحاق أطفالھا بالمدارس العامة المحلیة
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تقریر أن بعض المدارس التركیة قد رفضت التحاق أطفال الالجئین بھا أو أخفقت في تدبیر عالوة على ھذا كلھ، یجد ال
احتیاجاتھم على نحو معقول، وأن مراكز التعلیم المؤقتة تتسم في أكثر األحیان باالكتظاظ. رغم أن تركیا راجعت 

عامة، إال أن بعض األسر السوریة إطارھا القانوني بحیث تضمن ألطفال الالجئین السوریین الوصول إلى المدارس ال
قالت لـ ھیومن رایتس ووتش إن بعض المدارس العامة التركیة واصلت المطالبة بإبراز وثائق لم تعد مشتَرطة 

لاللتحاق بھا. یضاف إلى ھذا أن العدید من األسر تفتقر إلى معلومات ضروریة عن إجراءات التسجیل في المدارس 
   .في تركیا

  
 11ل، قالت والدة محمد لـ ھیومن رایتس ووتش إنھ لم یدخل المدرسة، ھو وشقیقھ البالغ من العمر على سبیل المثا

عاما، "ألننا ال نعرف شیئا عن كیفیة التسجیل، أو ما إذا كان مسموحا لھما بالذھاب". وشرحت لنا أن زوجھا، نظرا 
بس بأجر یقل كثیرا عن أجور زمالئھ لعدم حصولھ على تصریح للعمل، یعمل بالمخالفة للقانون في مصنع مال

   .األتراك. وقالت إن ابنیھا االثنین یعمالن ألن دخل زوجھا ال یكفي لتغطیة نفقات معیشة األسرة
  

وكانت تركیا قد تحملت بالفعل عبئا ال یستھان بھ بصفتھا البلد الذي یستضیف أكثر من ملیوني الجئ سوري، فأنفقت 
م محدود من المجتمع الدولي، الذي ینبغي علیھ زیادة دعمھ المالي وغیر المالي لتركیا ملیار دوالر أمریكي بدع 6نحو 

بغیة تحسین وصول األطفال السوریین إلى التعلیم. لكن على تركیا أیضا أن تبذل المزید لضمان إنفاذ ما وضعتھ من 
   :ملوریین إلى التعلیم، وھي تشسیاسات، وأن تتصدى للعقبات العملیة الباقیة التي تحول دون وصول األطفال الس

تنفیذ برامج معّجلة لتعلیم اللغة التركیة من خالل نظام المدارس العامة، للتغلب على المانع  •
 اللغوي بالنسبة للطلبة السوریین؛ 

ضمان امتثال المحافظات التركیة لألنظمة الوطنیة، للتصدي ألدلة قیام بعض المدارس العامة  •
لألنظمة التي تضمن لألطفال السوریین الوصول إلى نظام المدارس باالمتناع عن االمتثال 

 العامة؛ 

 استغالل آلیات الرصد القائمة بالفعل لتعقب المتسربین من المدارس وتشجیع الحضور؛  •

االستثمار في تدریب المعلمین وأفراد المدارس ضمن برامج مصممة خصیصا لمواجھة  •
 ئین ال یتحدث التركیة؛التحدیات في تعلیم تجمع سكاني من الالج

التعاون مع الشركاء التنفیذیین مثل صندوق األمم المتحدة الدولي لطوارئ الطفولة (الیونیسیف)  •
ومفوض األمم المتحدة السامي لالجئین، لتزوید الالجئین السوریین، بمن فیھم الموجودین في 

التسجیل في  مناطق یصعب الوصول إلیھا، بالمعلومات الدقیقة بشأن إجراءات وشروط
 المدارس؛ 

توفیر تصاریح العمل على نطاق واسع لالجئین السوریین، بغیة تمكین األسر المحرومة من  •
الوصول إلى تدابیر الحمایة العمالیة وإمكانیة العمل المنتظم بالحد األدنى من األجور، وبالتالي 

 السوریین.  تخفیف المعدل المرتفع من عمالة األطفال المنتشرة وسط أسر الالجئین
  

إن اإلخفاق في التحرك العاجل لضمان وصول األطفال السوریین إلى التعلیم في البلدان المضیفة مثل تركیا قد یكون 
لھ أثر مخرب في جیل كامل من األطفال مثل محمد. من شأن ضمان تعلیمھم أن یخفض مخاطر الزواج المبكر 

بلھم االقتصادي بزیادة قدرتھم على الكسب، وضمان تأھیل أطفال والتجنید العسكري، وأن یضفي االستقرار على مستق
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سوریا الیوم لمواجھة مستقبل غامض، سواء تضمن ذلك إعادة بناء بلدھم، أو مساھمتھم في المجتمعات التي یعیشون 
   .فیھا في أجزاء أخرى من العالم
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  منهجية البحث
  

في اسطنبول، وتورغتلو، وغازي  2015في یونیو/حزیران  یستند ھذا التقریر في المقام األول إلى أبحاث أجریت
عنتاب، ومرسین، وأنقرة. أجرت ھیومن رایتس ووتش مقابالت مع أسر سوریة الجئة من غیر المقیمین في 

المخیمات لتقییم أوضاعھا التعلیمیة. انصب تركیزنا على الالجئین خارج المخیمات بسبب انخفاض معدالت االلتحاق 
   .ھم مقارنة بارتفاعھا داخل المخیماتبالمدارس وسط

  
أسرة، ومع أسرة واحدة عن طریق الھاتف. ولم  50أجرت ھیومن رایتس ووتش مقابالت شخصیة مع ما مجموعھ 

الذین حضروا وتمت مقابلتھم مباشرة،    136یكن جمیع أفراد كل أسرة حاضرین أثناء كل مقابلة، فمن بین األفراد الـ
امرأة  42رجال بالغا، و 18عاما. وتضمن الحاضرون  17و 5ذین تراوحت أعمارھم بین من األطفال ال 71كان 

فتاة. وبإدراج األفراد غیر الحاضرین تكون ھیومن رایتس ووتش قد حصلت على معلومات  36صبیا و 35بالغة، و
سھا على أنھا أسرة نف 19، قدمت 48منھم أطفاال في سن الدراسة. ومن بین األسر الـ 113فردا، كان  233عن 

على أنھا كردیة، وأسرتین على أنھما من التركمان، وأسرة واحدة على أنھا شركسیة، ولم یعلن الباقون  15عربیة، و
عن ھویة عرقیة محددة. جاؤوا من حلب، وریف حلب، ودمشق، وإدلب، وعفرین، والقامشلي، وعامودا، وراس 

أجریت معھا المقابالت عن طریق إحاالت من منظمات غیر العین، والحسكة، وحمص. تم التعرف على األسر التي 
   .حكومیة محلیة ودولیة، وعن طریق معارف وسط جالیة الالجئین السوریین بكل مدینة

  
منھا في حدائق عامة وغرفة انتظار بأحد مراكز خدمة  6تمت معظم المقابالت في منازل خاصة، بینما تمت 

إجراء جمیع المقابالت في أماكن آمنة وتتمیز بالخصوصیة. كما تمت  الالجئین. حرصت ھیومن رایتس ووتش على
المقابالت بالعربیة والكردیة، بمعونة مترجم. حصل جمیع من أجریت معھم المقابالت على شرح لطبیعة أبحاثنا 

ن إوغایتنا من جمع المعلومات، كما حصلنا على الموافقة الشفھیة لكل شخص أجریت معھ مقابلة. وقیل للجمیع 
بوسعھم رفض اإلجابة عن أي سؤال أو إنھاء المقابلة في أي وقت. ولم یحصل المشاركون على أي تعویض مادي. 

   .حجبت ھیومن رایتس ووتش ھویة األفراد والھیئات الذین طلبوا ھذا
  

ل طیف ناھا بتحلیلم نجِر أي مسح أو دراسة إحصائیة، بل استندنا في نتائجنا، بدال من ھذا، إلى مقابالت معمقة استكمل
واسع من المراجع المنشورة. كما التقت ھیومن رایتس ووتش بممثلین لوزارة التعلیم الوطني التركیة، واإلدارة العامة 

للھجرة، وبلدیة غازي عنتاب، ووزارة التعلیم في الحكومة السوریة المؤقتة. والتقینا إضافة إلى ھؤالء بممثلین عن 
حدة السامي لالجئین، ومنظمات غیر حكومیة دولیة ومحلیة، ومدیري مدارس وبعض الیونیسیف ومفوض األمم المت

مقدمي خدمات التعلیم غیر الرسمیة ومعلمین من السوریین. كما تشاورنا مع خبراء في التعلیم في حاالت الطوارئ، 
   .وفي السیاسات التعلیمیة التركیة

  
   .لیرة تركیة لكل دوالر أمریكي واحد 2.78الصرف  مالحظة حول تحویل العمالت: یستخدم ھذا التقریر سعر
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.I خلفية 
  

  النزوح السوري إلى تركيا واالستجابة التركية
 1، تدفق ما یزید على ملیونّي الجئ عبر الحدود إلى تركیا،2011منذ بدأ النزاع السوري المسلح في 

أثنى مفوض  2وء الوافدین.التي حافظت بصفة عامة على سیاسة الحدود المفتوحة تجاه طالبي اللج
لالستجابة  3األمم المتحدة السامي لالجئین وغیره من المراقبین على "المعاییر المرتفعة باستمرار"

 4التركیة إزاء ھذا التدفق من الوافدین، الذي حّول تركیا إلى أكبر بلد مضیف لالجئین في العالم.
یة، فتحولت من استجابة لحالة طوارئ إلى وتطورت سیاسات تركیا على مدار السنوات األربع الماض

   .استجابة تراعي المزید من بواعث القلق طویلة األمد المتعلقة بالنزوح الممتد
  

ملیار دوالر أمریكي على أزمة  6مبلغ إجمالي قدره  2015بحسب الحكومة التركیة فإنھا أنفقت حتى فبرایر/شباط 
 5ملیون دوالر. 300مات التي تلقتھا من المانحین الدولیین عند رقم الالجئین السوریین، بینما توقف مجموع المساھ

  ."6 ویمثل االستثمار التركي أكبر مساھمة "قدمت حتى الیوم للتصدي ألزمة الالجئین السوریین
  

 13الجئا سوریا حتى  262134السوریة، حیث تؤوي -مخیما قرب الحدود التركیة 25شیدت الحكومة التركیة 
بالمئة الباقون من مجموع الالجئین فھم  85أما الـ 7، مع بلوغ المخیمات أقصى طاقتھا االستیعابیة.2015أغسطس/آب 

"الجئون حضریون" (أو ُمدنیون) موزعون على بلدات ومدن في مخلف أنحاء البالد. ویعیش أكبر تركز منھم في 
بالمئة أو أكثر بسبب  10لبلدیات بمقدار المحافظات الجنوبیة الشرقیة على الحدود السوریة، حیث تزاید سكان بعض ا

                                                           
1 United Nations High Commissioner for Refugees, Syria Regional Refugee Response, Turkey, 
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=224, last updated October 2, 2015 ). 2015شرین األول أكتوبر/ت 26(االطالع    
2 Brookings Institution, “What Turkey’s Open-Door Policy Means for Syrian Refugees,” July 8, 2015, 
http://www.brookings.edu/blogs/order-from-chaos/posts/2015/07/08-turkey-syrian-refugees-kirisci-ferris  25(االطالع  

).2015أكتوبر/تشرین األول   
3 United Nations High Commissioner for Refugees, “2015 UNHCR Country Operations Profile – Turkey,” undated, 
http://www.unhcr.org/pages/49e48e0fa7f.html ).2015أغسطس/آب  11(االطالع    
4 “UN Hails Turkey, Largest Refugee Hosting Country,” World Bulletin, June 21, 2015, 
http://www.worldbulletin.net/news/160970/un-hails-turkey-largest-refugee-hosting-country ). 2015أغسطس/آب  11(االطالع    
5 “Turkey Urges World’s Help on Syrian Refugees as Spending Reaches $6 Billion,” Hurriyet Daily News, February 27, 2015, 
http://www.hurriyetdailynews.com/turkey-urges-worlds-help-on-syrian-refugees-as-spending-reaches-6-
billion.aspx?pageID=238&nID=78951&NewsCatID=359 ). 2015سبتمبر/أیلول  7(االطالع    
6 Theirworld and A World at School, Partnering for a Better Future: Ensuring Educational Opportunity for All Syrian Refugee 
Children and Youth in Turkey, September 10, 2015, http://www.aworldatschool.org/page/-
/uploads/Reports/Theirworld%20-%20Educational%20Opportunity%20for%20Syrian%20Children%20and%20Youth%20in
%20Turkey%202015_09_10%20Release.pdf?nocdn=1, p.3   2015أكتوبر/تشرین األول  26(االطالع .(  
7 Directorate General of Migration Management, Ministry of Interior, “The Numbers of Syrians Were Announced to the 
Public,” August 20, 2015, http://www.goc.gov.tr/icerik6/the-numbers-of-syrians-were-announced-to-the-
public_914_1015_8849_icerik ). 2015سبتمبر/أیلول  2(االطالع    
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ومع ذلك فقد توجد أیضا تجمعات لالجئین من سوریا في المراكز الحضریة الكبرى مثل اسطنبول  8تدفق الالجئین.
وفق  330,000بلغ عدد سكان اسطنبول من الالجئین السوریین  2015وأنقرة وإزمیر. فحتى ینایر/كانون الثاني 

  .9 بعض التقاریر
  

إال أنھا البلد الوحید الذي یحافظ على القید الجغرافي األصلي  1951م أن تركیا طرف في اتفاقیة الالجئین لسنة ورغ
ومن ثم ال یعترف القانون التركي باألفراد الفارین  10الذي تفرضھ االتفاقیة، بقصر اللجوء على الوافدین من أوروبا.

حھم حق اللجوء. وعلى ھذا فإن الحكومة التركیة، في بدایات من العنف أو االضطھاد في سوریا كالجئین وال یمن
أقرت تركیا  2011،12وفي أكتوبر/تشرین األول  11النزاع، كانت تشیر إلى الوافدین السوریین بلفظة "ضیوف".

نظاما "للحمایة المؤقتة" یحصل بموجبھ السوریون والفلسطینیون المقیمون في سوریا على حق دخول تركیا بدون 
  .13 ، والحمایة من اإلعادة القسریة، والوصول إلى المساعدات اإلنسانیةتأشیرة

  

  تغيرات الوضع القانوني لالجئين القادمين من سوريا
، دخل حیز اإلنفاذ قانون شامل للھجرة ھو "القانون بشأن األجانب والحمایة 2014في أبریل/نیسان 

سوریین والفلسطینیین الوافدین من سوریا، الذي یدعم مخطط الحمایة المؤقتة الممنوح لل 14الدولیة"،
عن طریق منحھم وضعا قانونیا رسمیا في البالد والسماح لھم رسمیا باإلقامة خارج المخیمات. كما 

استحدث القانون إدارة عامة لشؤون الھجرة، تتبع وزارة الداخلیة وتتولى مسؤولیة شؤون اللجوء، بما 

                                                           
8 The Washington Institute for Near East Policy, The Impact of Syria’s Refugees on Southern Turkey: Revised and Updated,  
July 2014, http://www.washingtoninstitute.org/uploads/Documents/pubs/PolicyFocus130_Cagaptay_Revised3s.pdf, p.7   

). 2015أغسطس/آب  11(االطالع   
9  United States Conference of Catholic Bishops, Refuge and Hope in the Time of ISIS: The Urgent Need for Protection, 
Humanitarian Support, and Durable Solutions in Turkey, Bulgaria, and Greece, January 2015, 
http://www.usccb.org/about/migration-policy/upload/Refuge-and-Hope-in-the-Time-of-ISIS.pdf, p. 5. أكتوبر/تشرین  25(االطالع  

). 2015األول   
 ُصممت اتفاقیة الالجئین لسنة 1951 في البدایة كاتفاق مؤقت لحل مسألة الالجئین المھجرین في أوروبا نتیجة الحرب العالمیة الثانیة، لكن مع بروتوكول 1967، تم رفع 10
 حدودھا الجغرافیة والزمنیة. 
11 Meltem Ineli-Ciger, “Implications of the New Turkish Law on Foreigners and International Protection and Regulation no. 
29153 on Temporary Protection for Syrians Seeking Protection in Turkey,” Oxford Monitor of Forced Migration, vol. 4, no.2, 
December 2014, http://oxmofm.com/wp-content/uploads/2015/01/OxMo-Vol-4-No-2-Ineli-Ciger.pdf, p.28  25(االطالع  

). 2015أكتوبر/تشرین األول   
12 Brookings Institution, “Northern Exodus: How Turkey Can Integrate Syrian Refugees,” April 15, 2014, 
http://www.brookings.edu/research/articles/2014/04/15-turkey-integrate-syrian-refugees-kirisci   2015أكتوبر/تشرین األول  25(االطالع .(  
13 United Nations High Commissioner for Refugees, “Frequently Asked Questions: Syrian Refugees in Turkey,” October 2013, 
http://www.unhcr.org.tr/uploads/root/faqenglish.pdf ، كان یوجد حوالي 2011). قبل اندالع النزاع السوري في 2015أغسطس/آب  12(االطالع  

. 1982و 1967، بینما وصلت المجموعات الالحقة في 1948م عام الجئ فلسطیني مسجلین في سوریا؛ فر أغلبھ 527000 United Nations Relief and Works 
Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA), “Where We Work - Syria,” undated, http://www.unrwa.org/where-
we-work ). 2015سبتمبر/أیلول  17(االطالع    
14 Law on Foreigners and International Protection, No. 6458, adopted April 4, 2013, unofficial English translation available at 
http://www.goc.gov.tr/files/files/eng_minikanun_5_son.pdf ).2015سبتمبر/أیول  17(االطالع    
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ھذا كان تسجیل الالجئین وتشیید المخیمات وتنسیق توصیل وقبل  15فیھا تسجیل الالجئین السوریین.
الخدمات إلى الالجئین داخل المخیمات وخارجھا من مسؤولیات الھیئة التركیة إلدارة الكوارث 

   .والطوارئ، التابعة لرئاسة الوزراء في تركیا
  

لتسجیل األشخاص المتمتعین یوضح القواعد واإلجراءات الالزمة  162014صدر نظام جدید في أكتوبر/تشرین األول 
یفید النظام أنھ یحق للمنتفعین االستفادة المجانیة من  17بحمایة مؤقتة، عالوة على حقوقھم وما یتمتعون بھ من مزایا.

الرعایة الصحیة في حاالت الطوارئ، والحصول على بطاقات ھویة تشیر إلى إقامتھم المشروعة في البالد؛ 
" توفر المأوى والطعام وغیرھما من الخدمات، والحق في عدم احتجازھم بسبب واالستفادة من "مواقع استضافة

الدخول غیر النظامي؛ والتمتع بلم شمل األسر؛ والوصول إلى خدمات االستشارة القانونیة والترجمة المجانیة والحمایة 
حق في العمل أو المساعدة ورغم أن ھذا النظام لم ینص صراحة على ال 18من اإلعادة القسریة إلى بلدانھم األصلیة.

  .19االجتماعیة، إال أنھ أشار إلى إمكانیة إتاحة ھذه الموارد للمنتفعین
  

  الخدمات التعليمية لالجئين السوريين
الذي  2014لسنة  21أصدرت وزارة التعلیم الوطني التركیة التعمیم رقم  2014في سبتمبر/أیلول 

یة المؤقتة، اتفاقا مع قانون الھجرة الصادر في أرسى قواعد جدیدة لتعلیم المستفیدین من الحما
أبریل/نیسان. وضمن بنود أخرى، أنشأ التعمیم لجانا بالمحافظات مكلفة بتنفیذ اإلجراءات الخاصة 
بالتعلیم المبینة في القانون والنظام، وأنشأ نظاما العتماد مراكز التعلیم السوریة المؤقتة، وقرر أن 

  .20 یس تصریح اإلقامة ـ تكفي للتسجیل في نظام المدارس العامة التركي"وثیقة تعریف األجنبي" ـ ول
  

 2015أكتوبر/تشرین األول  2عبّرت الحكومة التركیة بوضوح عن التزامھا بتعلیم أطفال الالجئین السوریین، ففي 
ات لعصابصّرح وكیل وزارة التعلیم یوسف بویوك بأنھ "إذا لم نستطع تعلیم ھؤالء األطفال فسوف تستغلھم ا

جاء التعمیم  21والمجرمون... إننا نحاول تحسین المعاییر في بلدنا، مما یعني أیضا تحسین المعاییر بالنسبة للسوریین".

                                                           
15 United States Conference of Catholic Bishops, Refuge and Hope in the Time of ISIS: The Urgent Need for Protection, 
Humanitarian Support, and Durable Solutions in Turkey, Bulgaria, and Greece, p.5. 
16 Regulation on Temporary Protection, No. 29153, 2014, http://www.goc.gov.tr/files/files/20141022-15-1.pdf    11 االطالع)

).2015أغسطس/آب   
An official English language summary of the regulation is available at http://www.goc.gov.tr/files/_dokuman38.pdf (االطالع  

). 2015أغسطس/آب  11  
17 Ineli-Ciger, “Implications of the New Turkish Law on Foreigners and International Protection and Regulation no. 29153 on 
Temporary Protection for Syrians Seeking Protection in Turkey,” Oxford Monitor of Forced Migration , p. 29. 
  السابق، ص 18.32
  السابق، ص 19.33-32
20 Ministry of National Education Circular 2014/21, art.4. 
21 Dasha Afanasieva and Umit Bektas, “No School for 400,000 Syrian Refugee Children in Turkey – Official,” Reuters, October 
2, 2015, http://uk.reuters.com/article/2015/10/02/uk-mideast-crisis-turkey-education-idUKKCN0RW1WK20151002 (االطالع  

).2015أكتوبر/تشرین األول  25  
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بمثابة اعتراف من الوزارة بحاجتھا إلى العمل على "إزالة الموانع ... مثل الموانع اللغویة والموانع  21/2014
  .22 تي تمنع الطلبة من الالجئین السوریین من الذھاب إلى المدارسالتشریعیة وفجوات البنیة التحتیة" ال

  
ھناك نظامان متوازیان للتعلیم النظامي لألطفال السوریین في سن الدراسة االبتدائیة والثانویة، عالوة على مسارات 

تة ي مراكز التعلیم المؤقوقد تم توفیر الخدمات التعلیمیة في المدارس التركیة العامة وف 23متاحة للتعلیم غیر النظامي.
نتیجة شراكة بین وزارة التعلیم الوطني التركیة وبین الیونیسیف ومفوضیة الالجئین ومانحین آخرین. ورغم أن وزارة 

التعلیم التركیة مسؤولة في المقام األول عن التنسیق واإلشراف على تلك الخدمات، إال أن الیونیسیف ومفوضیة 
ني والمالي. فعلى سبیل المثال، تشاورت وزارة التعلیم مع الوكالتین عند صیاغة التعمیم الالجئین یقدمان الدعم الف

كما وفر الیونیسیف مساعدات فنیة لتسجیل الطلبة السوریین ورصدھم في قاعدة بیانات وزارة التعلیم  21/2014.24
وزود المعلمین السوریین  26ؤقتة،وساھم بموارد في تشیید مراكز التعلیم الم 25التركیة (المعروفة باسم "یوبیس")،

وقامت مفوضیة الالجئین أیضا بتقدیم مواد  27المتطوعین في مراكز التعلیم المؤقتة بحوافز مالیة ودورات تدریبیة.
  .28 تعلیمیة لمراكز التعلیم المؤقتة في المناطق الحضریة

  
ملیون  700تبلغ  2015-2014السوریین في ورغم أن وزارة التعلیم الوطني تقدر أن التكلفة اإلضافیة لتعلیم الطلبة 

ملیون دوالر أمریكي) فإنھا ال تخصص موارد محددة لتعلیم الالجئین السوریین، وإنما  252لیرة تركیة (ما یقارب 
تسدد التكالیف ذات الصلة من داخل موازنتھا العامة، ومن ثم ال تتوافر بیانات أكثر تحدیدا عن إجمالي إنفاقھا على 

  .29 جئین السوریینتعلیم الال
  

                                                           
22 UNICEF, Scaling Up Quality Education Provision for Syrian Children and Children in Vulnerable Host Communities: Report 
of the Sub-Regional Conference, 17-19 June 2014, Amman, Jordan, June 2014, 
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002338/233895e.pdf, p.9 ) ).2015أكتوبر/تشرین األول  25االطالع   
23 Education experts define non-formal learning as structured and intentional activities with learning objectives that do not 
lead to certification; it is distinguished from “informal learning,” which is non-structured and in most cases non-intentional. 
Jin Yang, “Recognition, Validation, and Accreditation of Non-formal and Informal Learning in UNESCO Member States,” 
UNESCO Institute for Lifelong Learning, 2015, http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002326/232656e.pdf, p.9 (االطالع  

).2015أكتوبر/تشرین األول  25  
24 UN Regional Refugee and Resilience Plan, "Turkey: 3RP Monthly Update – August 2014: Education,” August 2014, 
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/August2014dashboard-Education.pdf   2015كتوبر/تشرین األول أ 25(االطالع .(  
25 United Nations Children’s Fund, Curriculum, Accreditation, and Certification for Syrian Children in Syria, Turkey, Lebanon, 
Jordan, Iraq and Egypt, March 2015, http://www.oosci-
mena.org/uploads/1/wysiwyg/150527_CAC_for_Syrian_children_report_final.pdf, p.42.   2015سبتمبر/أیلول  17( االطالع .(  
  مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع مسؤول المفوضیة األممیة لالجئین، أنقرة، 23 یونیو/حزیران 26.2015
 27 UNICEF, Curriculum, Accreditation and Certification for Syrian Children in Syria, Turkey, Lebanon, Jordan, Iraq and Egypt, p.48. 
28 UNHCR, “Turkey External Update,” May 31, 2015, http://www.unhcr.org.tr/uploads/root  /may_external_update_2015.pdf  

.2015/حزیران یونیو 23 ،مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع مسؤول المفوضیة األممیة لالجئین، أنقرة؛ )2015سبتمبر/أیلول  7(االطالع    
  رسالة من سلمان إشیك، خبیر مساعد في التعلیم الوطني، وزراة التعلیم الوطني، إلى ھیومن رایتس ووتش، 87 سبتمبر/أیلول 29.2015
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 المدارس الحكومية التركية
المدارس الحكومیة التركیة متاحة رسمیا لجمیع الطلبة السوریین في سن الدراسة االبتدائیة والثانویة 

وإذا استطاعوا تقدیم بطاقة ھویة  30طالما كانوا مسجلین كمتمتعین بالحمایة المؤقتة لدى الحكومة.
باسم "بطاقة تعریف األجانب") فإنھم یستطیعون التسجیل في أیة أصدرتھا الحكومة (وتعرف أیضا 

وااللتحاق مجاني، رغم أن األبوین قد یضطران لدفع  21/2014.31مدرسة تركیة بموجب التعمیم 
في المدن والبلدات، تتوافر المدارس بصفة عامة  32"رسوم أنشطة" إضافیة على مدار العام الدراسي.

من األحیاء السكنیة، وفي المناطق الریفیة من البالد توفر الحكومة في نطاق مسافة تسمح بالسیر 
  .33 حافالت مجانیة

  
عاما من التعلیم  12": أي 4+4+4، على أساس ما یسمى بنظام "2012یعمل نظام المدارس التركي، اعتبارا من 

سنوات من الدراسة  4وسنوات من الدراسة اإلعدادیة،  4سنوات من الدراسة االبتدائیة، و 4اإللزامي، تتضمن 
 34الثانویة. ویجوز للطلبة ایضا االلتحاق بالتدریب المھني ـ بما فیھ التدریب المھني الدیني ـ بدءا من الصف الخامس.

طالبا سوریا ملتحقا بالمدارس االبتدائیة واإلعدادیة والثانویة في نظام  36655، كان ھناك 2015-2014وفي 
وتعكس نسبة  36بالمئة من إجمالي الكثافة الطالبیة بمدارس تركیا. 0,22ا یمثلون وكانو 35المدارس العامة التركي.

 37خالل العام الدراسي السابق. 7875في االلتحاق بالمدارس العامة، الذي قفز من  21/2014االلتحاق تأثیر التعمیم 
الدراسة وسط الالجئین  بالمئة من إجمالي األطفال في سن 6ومع ذلك فإن ھذا العدد ما زال ال یشكل أكثر من 

السوریین، مما یعني أن األغلبیة الساحقة من األطفال السوریین، القادرین نظریا على الوصول إلى المدارس التركیة 
  .العامة، ال یصلون إلیھا فعلیا

  
صرف رة تتویتمیز نظام المدارس العامة في تركیا بالمركزیة الشدیدة، إذ ال تحصل المدارس المفردة على موارد مباش

مما دفع بأحد مراكز األبحاث التركیة للخلوص إلى أن "المدارس ال تمتلك حریة الحركة  38فیھا بسلطتھا التقدیریة،

                                                           
  تعمیم وزارة التعلیم الوطني 21/2014، المادة 30.4
  تعمیم وزارة التعلیم الوطني 21/2014، المادة 4 (ب).31
 مقابلة مع جمعیة "أسام"، المركز المتعدد الخدمات، إسطنبول، 9 یونیو/حزیران 2015. في المدارس العمومیة التركیة، تُمنح بموجب القانون تكالیف الكتب، وجمعیة 32
 ,The World Bank, “User Fees in Primary Education,” July 2004المعلمین واألھالي، والنشاطات المدرسیة األخرى. 
http://siteresources.worldbank.org/EDUCATION/Resources/278200-1099079877269/547664-
1099079993288/EFAcase_userfees.pdf, p.28 ).2015أكتوبر/تشرین األول  26(االطالع    
   مراَسلة إلكترونیة بین ھیومن رایتس ووتش وإشیك طوزون، القائم بأعمال اإلدارة، مبادرة إصالح التعلیم، 5 سبتمبر/أیلول 33.2015
34 Andrew Finkel, “What’s 4+4+4?”, The New York Times, March 23, 2012, 
http://latitude.blogs.nytimes.com/2012/03/23/turkeys-education-reform-bill-is-about-playing-politics-with-
pedagogy/?_r=0 ).2015سبتمبر/أیلول  7(االطالع    
  رسالة من إشیك، 18 سبتمبر/أیلول 35.2015
 بحسب وزارة التعلیم الوطني، كان نحو 16403328 تلمیذا مسجلین في المدارس التركیة في 2014-2015. البیانات متوفرة من المعھد اإلحصائي التركي، 36
http://www.turkstat.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1018 ).  2015أكتوبر/تشرین األول  26(االطالع    
  رسالة من إشیك، 18 سبتمبر/أیلول 37.2015
  مراَسلة إلكترونیة بین ھیومن رایتس ووتش وإشیك طوزون، القائم بأعمال اإلدارة، مبادرة إصالح التعلیم، 5 سبتمبر/أیلول 38.2015
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وفي محافظات  39الكافیة للتوصل إلى حلول فعالة من شأنھا تلبیة احتیاجات األطفال السوریین، وتمویل تلك الحلول".
كانت المدارس "بالفعل في وضع  40نسبة من الالجئین السوریین، الجنوب الشرقي التركي، التي تستضیف أعلى

ضعیف (قبل وصول التجمعات السوریة) من حیث مؤشرات التعلیم األساسي مثل معدالت االلتحاق أو عدد الطلبة 
وتتعرض خدمات التعلیم العام في تلك المناطق "إلجھاد شدید" في الوقت  41لكل معلم أو نسبة الطلبة في كل فصل".

  .42 الحالي وھي تواجھ تدفق الطلبة السوریین
  

 مراكز التعليم المؤقتة
وھي  43مراكز التعلیم المؤقتة ھي مدارس ابتدائیة وثانویة تقدم مناھج سوریة معدلة باللغة العربیة.

تعمل داخل مخیمات الالجئین وخارجھا على السواء. المنھج الذي تعتمد علیھ ھو إلى حد بعید نفسھ 
یا داخل سوریا، مع حذف اإلشارات المنحازة إلى الحكومة السوریة، بما في ذلك بشار المعتمد رسم

وزارة التعلیم التابعة للحكومة السوریة المؤقتة، التي تتخذ  44األسد وعائلتھ ومبادئ حزب "البعث".
یف وفي خر 45من تركیا مقرا لھا، تدیر المنھج وتوزعھ بالتعاون مع وزارة التعلیم الوطني التركیة.

، بدأت وزارة التعلیم التركیة بتسجیل مراكز تعلیمیة مؤقتة خارج المخیمات بحیث یمكن 2014
، أشرفت وزارة التعلیم التركیة أیضا، 2015دمجھا في اإلطار التعلیمي الوطني. وفي یونیو/حزیران 

ة الثانویة) وألول مرة، على إدارة امتحان شھادة البكالوریا السوریة (الممنوحة عند إكمال الدراس
  .46 طالب 8000والتي تعترف بھا الجامعات التركیة. وقد تقدم لالمتحان ما یقارب 

  
، 81من محافظات تركیا الـ 19لكن مراكز التعلیم المؤقتة ال تنتشر في البالد على نطاق واسع، بل توجد فقط في 

 34، كان ھناك 2015-2014راسي وخالل العام الد 47وبوجھ خاص في المدن التي تستضیف جالیات سوریة كبیرة.
بلغ إجمالي معدل االلتحاق بمراكز  2015-2014خارجھا. وفي  232من مراكز التعلیم المؤقتة داخل مخیمات، و

  .48 خارجھا 101257في المخیمات و 74097التعلیم المؤقتة االبتدائیة والثانویة 

                                                           
  السابق.39
40 Theirworld and A World at School, Partnering for a Better Future: Ensuring Educational Opportunity for All Syrian Refugee 
Children and Youth in Turkey, p.11. 
  مراَسلة إلكترونیة بین ھیومن رایتس ووتش وإشیك طوزون، القائم بأعمال اإلدارة، مبادرة إصالح التعلیم، 5 سبتمبر/أیلول 41.2015
42 Theirworld and A World at School, Partnering for a Better Future: Ensuring Educational Opportunity for All Syrian Refugee 
Children and Youth in Turkey, p.11. 
  تعمیم وزارة التعلیم الوطني 21/2014، المادة 43.3
44 UNICEF, Curriculum, Accreditation, and Certification for Syrian Children in Syria, Turkey, Lebanon, Jordan, Iraq and Egypt, 
p.43-44. 
 مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع د. عبد الرحمن الحاج، معاون وزیر التعلیم في الحكومة السوریة المؤقتة، إسطنبول، 8 یونیو/حزیران 2015. تأسست الحكومة السوریة 45

االنتقالیة وزیرا للتعلیم مع تكلیف إلیجاد حلول للمصاعب ، عینت الحكومة 2014، بمجلس من الوزراء التكنوقراط. في أبریل/نیسان 2014االنتقالیة في تركیا في مارس/آذار 
، 2014مایو/أیار  19، "عوائق تواجھ الطالب السوریین بدول اللجوء"،  المؤقتةدول مجاورة. الحكومة السوریة  5التي یواجھھا الطالب السوریون في سوریا و

http://syriaig.org/syr14/index.php/minstmenu/edu-mnu/1393-2014-05-19-07-01-20 ).2015سبتمبر/أیلول  7(االطالع    
  مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع د. عبد الرحمن الحاج، معاون وزیر التعلیم في الحكومة السوریة المؤقتة، إسطنبول، 8 یونیو/حزیران 46.2015
  رسالة من إشیك، 18 سبتمبر/أیلول 47.2015
  رسالة من إشیك، 18 سبتمبر/أیلول 48.2015
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یة إال أن بعضھا اآلخر أسستھ جمعیات خیریة رغم أن بعض مراكز التعلیم المؤقتة تدار بواسطة السلطات المحل
 650دوالر أمریكي) و 158لیرة تركیة ( 440ویقتضي الكثیر منھا رسوما تتراوح بین  49ومتبرعون من األفراد.

 60دوالر أمریكي) في العام، كما تشترط دفع أتعاب إضافیة مقابل النقل بالحافالت (تتراوح بین  234لیرة تركیة (
 50دوالر) في الشھر)، ما یشكل عبئا على العدید من العائالت. 43لیرة تركیة ( 120دوالر) و 22لیرة تركیة (

وتواجھ بعض المراكز مشكلة االكتظاط التي تحد من أعداد الطلبة القادرین على الوصول إلى المدارس، أو تقلل من 
  .51 جودة التعلیم

 
 الخدمات التعليمية غير النظامية 

تسربین من المدارس على تعلیم غیر نظامي في المساجد، أو في مراكز یحصل بعض األطفال الم
تعلیمیة مؤقتة غیر مسجلة، أو من منظمات غیر حكومیة. وال توجد بیانات شاملة عن أعداد األطفال 

الذین یصلون إلى تلك الخدمات في تركیا. بحسب بعض اآلباء الذین یحضر أطفالھم دروس المساجد، 
أما مراكز التعلیم المؤقتة  52رسة بالكامل لدراسة القرآن وغالبا ما تكون مجانیة.فإن تلك البرامج مك

التي تظل بغیر تسجیل أو التي لم تلّبِ المعاییر التنظیمیة لوزارة التعلیم الوطني التركیة فھي ال 
 53تحصل على اعتماد من أي نوع، وال ینال طلبتھا شھادات معترف بھا عند استكمال دراستھم فیھا.

تقدم مراكز خدمات المنظمات غیر الحكومیة دروس في اللغات العربیة واإلنغلیزیة والتركیة، وعلوم 
  .54 الحاسوب والموسیقى وموضوعات أخرى، مرة أو مرتین أسبوعیا

  
 أسر من التي أجریت معھا المقابالت ألجل ھذا التقریر ترسل أطفالھا إلى دروس القرآن في مساجد محلیة بدال من 3كانت 

التعلیم النظامي. وال تخضع ھذه البرامج لتنظیم الحكومة التركیة، كما ال تشكل بدیال وافیا للمدارس النظامیة المعتمدة. 
   :عاما، تحضر أحد ھذه البرامج طوال عدة أشھر عند إجراء المقابلة معھا. قالت لـ ھیومن رایتس ووتش 11وكانت آالء، 

  
یعلمونني شیئا سوى حفظ األحادیث (النبویة الشریفة)، وھذا كل شيء. إنني أجید ھذا، ال أستمتع بالتعلم ھناك كثیرا. ال 

لكنھ ممل جدا. أحب تعلم اللغة العربیة، لكننا ال نتعلم سوى حروف الھجاء والقراءة والكتابة. أفتقد بقیة 
  .55 الموضوعات

                                                           
49 UNICEF, Curriculum, Accreditation, and Certification for Syrian Children in Syria, Turkey, Lebanon, Jordan, Iraq and Egypt, p.46.  
50 Theirworld and A World at School, Partnering for a Better Future: Ensuring Educational Opportunity for All Syrian Refugee 
Children and Youth in Turkey, p.14. 

السابق، و   UNICEF, Curriculum, Accreditation, and Certification for Syrian Children in Syria, Turkey, Lebanon, Jordan, Iraq and 
Egypt, p.46. 
 UNICEF, Curriculum, Accreditation, and Certification for Syrian Children in Syria, Turkey, Lebanon, Jordan, Iraq and  السابق، و51
Egypt, p.46. 
  مقابالت ھیومن رایتس ووتش مع وفاء ح.، إسطنبول 9 یونیو/حزیران 2015،  عبیر أ.، إسطنبول 9 حزیران 2015، وإبراھیم م.، إسطنبول، 10 یونیو/حزیران 52.2015
  مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع سلمان إشیك، الخبیر المساعد في التعلیم الوطني، وزارة التعلیم الوطني، أنقرة، 22 یونیو/حزیران 2015. 53
 مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع "أسام"، إسطنبول، 9 یونیو/حزیران 2015، "أسام"، غازي عنتاب، 17 یونیو/حزیران 2015، و"مرسي كور"، غازي عنتاب 17 54

.2015یونیو/حزیران   
  مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع آالء و.، إسطنبول 9 یونیو/حزیران 2015. 55
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.II موانع التعليم 
  

عاما في  17و 5طفال سوریا الجئا أعمارھم بین  080007كان ھناك ما یقارب  2015حتى أكتوبر/تشرین األول 
التي  25بالمئة من األطفال في سن الدراسة الذین یعیشون في مخیمات الالجئین الـ 90ورغم أن حوالي  56تركیا.

 13إال أن أطفال المخیمات ال یمثلون سوى  2015،57-2014تدیرھا الحكومة التركیة كانوا ملتحقین بالمدارس في 
أما خارج المخیمات فإن الوضع التعلیمي لھؤالء  58من مجموع األطفال الالجئین السوریین في سن الدراسة.بالمئة 

كانت  2015-2014األطفال یبدو قاتما: معدالت االلتحاق بمراكز التعلیم المؤقتة والمدارس العامة على السواء في 
  .59 في المئة 25تقدر بـ 

  
حة المدارس الحكومیة التركیة لالجئین السوریین قانونا، واعتماد مراكز التعلیم نجحت الحكومة التركیة، من خالل إتا

   .المؤقتة السوریة، في اتخاذ خطوات ھامة نحو تلبیة حق األطفال الالجئین السوریین في التعلیم
  

األطفال  ة تمنعومع ذلك فإن إزالة الموانع القانونیة لیست سوى خطوة أولى. تبقى عقبات كثیرة في الممارسة الفعلی
السوریین من الذھاب إلى المدارس. قال كثیر من األطفال واآلباء لـ ھیومن رایتس ووتش إنھم عجزوا عن التمتع 

بالضمانات التركیة للتعلیم المجاني بسبب العسر االقتصادي الذي دفع أطفالھم إلى االلتحاق بقوة العمل، ومانع اللغة 
طفال سوریا  270000اعي. قررت وزارة التعلیم الوطني أنھا تھدف إلى إدخال التركیة، ومصاعب االندماج االجتم

والتصدي  2016.60-2015بنھایة العام الدراسي  370000، و2016إلى المدارس بحلول ینایر/كانون الثاني 
  .للموانع الموصوفة فیما یلي سیكون حاسما في تحقیق ھذا الھدف

  
مدینة مرسین الساحلیة، قالت لـ ھیومن رایتس ووتش إن ابنیھا اللذین في سن فاطمة، وھي أم ألربعة أطفال تعیش في 

سنة على الترتیب، ال یذھبان إلى المدرسة "ألننا ال نعرف شیئا عن كیفیة التسجیل أو ما إذا كان  11و 9الدراسة، 
من ثم فھو یعمل مسموحا لھما أن یذھبا، وھما یعمالن اآلن". شرحت لنا أن زوجھا ال یتمتع بتصریح عمل، و

                                                           
56 United Nations High Commissioner for Refugees, “Syria Regional Refugee Response, Turkey,” 
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=224, last updated October 2, 2015 ). منذ 5201أكتوبر/تشرین األول  26(االطالع  

من عمرھم.    17و 5بالمئة منھم بین  34.2الجئ سوري مسجلین في تركیا،  2072290أكتوبر/تشرین األول، كان ھناك  2  
 Directorate General of Migration Management, Ministry منذ أغسطس/آب 2015، كان ثمة 262134 سوري یعیشون في مخیمات اللجوء في تركیا. 57
of Interior, “The Numbers of Syrians Were Announced to the Public,” August 20, 2015, http://www.goc.gov.tr/icerik6/the-
numbers-of-syrians-were-announced-to-the-public_914_1015_8849_icerik ). تقدر مفوضیة الالجئین أن 2015أغسطس/آب  20(االطالع  

تقریبا في المخیمات في سن  90000. وافتراضا أنھم ممثلون بشكل متساو داخل المخیمات وخارجھا، یكون 17و 5ركیا أعمارھم بین من الالجئین السوریین في ت 34%
ة. رسالة بالمئة من عدد األطفال في المخیمات بعمر الدراس 90، ما یمثل حوالي 2015-2014طفل سوري المدرسة في  82422الدراسة. بحسب وزارة التعلیم الوطني، ارتاد 

. 2015سبتمبر/أیلول  19من إشیك،   
  من أصل 2072290 الجئ سوري مسجلین في تركیا، یمثل الـ 262000 تقریبا في المخیمات نسبة 13 بالمئة.  58
  كان ثمة 137912 طفل سوري مسجلین في المدارس خارج المخیمات في 2014-2015. رسالة من إشیك، 18 سبتمبر/أیلول 2015. 59
60 Dasha Afanasieva and Umit Bektas, “No School for 400,000 Syrian Refugee Children in Turkey – Official,” Reuters, 
October 2, 2015, http://uk.reuters.com/article/2015/10/02/uk-mideast-crisis-turkey-education-idUKKCN0RW1WK20151002 

). 5201أكتوبر/تشرین األول  25(االطالع   
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بالمخالفة للقانون بأجر یقل كثیرا عن زمالئھ من أصحاب التصاریح. قالت إن ابنیھا یعمالن ألن دخل زوجھا ال یكاد 
  .61 یغطي نفقات المعیشة، وتكلفة الرعایة الصحیة، بما أنھ ال یتمتع بتأمین

  
تھ في ریف حلب عند قصفھا. ووصل إلى سنة، لـ ھیومن رایتس ووتش إنھ توقف عن الذھاب إلى مدرس 13قال علي، 

فلم یلتحق بمدرسة. "لم یكن من حقنا الذھاب في البدایة ألننا ال نملك تصریح إقامة. ولدینا  2014تركیا في مایو/أیار 
اآلن بطاقة ھویة األجانب، وأنا أرید الذھاب إلى المدرسة، لكنني لن أفھم شیئا. ال أعرف إال القلیل من التركیة واألمر 

وأضاف والده: "ھناك أیضا توتر وتمییز ضد السوریین في ھذه المنطقة، وال نرید أن یتشاجروا (أي  62سیكون شاقا".
  ."63 األتراك) مع أطفالنا

  
قالت أغلبیة األسر التي ال یذھب أطفالھا إلى المدارس إنھا تفضل إرسال أطفالھا إلى مراكز التعلیم المؤقتة، لكنھا 

إلى المدارس التركیة العامة إذا لم یكن االختیار األول متاحا. وحتى اآلباء الذین قالوا إن التعلیم  مستعدة أیضا إلرسالھم
التركي "بال فائدة" ألنھم ینوون العودة إلى سوریا ذات یوم، قالوا مع ذلك إن من شأنھم إلحاق أطفالھم بالمدارس 

تصاریح اإلقامة مطلوبة للتسجیل، أو لتخوفھم من مشاكل التركیة إذا استطاعوا، لكنھم لم یفعلوا ذلك العتقادھم أن 
، تم إجراؤه في جنوب 2014وعلى نفس المنوال كان تقییما لالحتیاجات التعلیمیة لألطفال السوریین من سنة  64اللغة.

تركیة البالمئة من المستجیبین البالغین قالوا إنھم مستعدون إلرسال أطفالھم إلى المدارس  80شرق تركیا، قد وجد أن 
  .65 إذا أمكن

  
أسرة الظروف االقتصادیة كمانع  32التي أجریت معھا المقابالت ألجل ھذا التقریر، ذكرت  50من بین األسر الـ

أسرة  20رئیسي أو صعوبة مؤثرة في وصولھم إلى المدارس التركیة ومراكز التعلیم المؤقتة على السواء؛ أشارت 
أسرة إلى االندماج االجتماعي مع األطفال  17المدارس التركیة؛ أشارت إلى اللغة كمانع أو صعوبة في ما یخص 

أسرة أیة معلومات عن إجراءات التسجیل، أو كانت لدیھا معلومات مغلوطة عن  11األتراك كمشكلة؛ ولم یكن لدى 
وعدم ، 21/2014أسر عن حرمانھا من الوصول مرة واحدة على األقل قبل صدور التعمیم  4الشروط؛ كما أفادت 

تكرار المحاولة بعد ذلك؛ أفادت أسرتان بحرمانھما من الوصول إلى التعلیم على أیدي إدارات المدارس دون وجھ 
   .أسر إن غیاب مراكز التعلیم المؤقتة القریبة منعھا من االلتحاق بمدرسة سوریة 5حق؛ وقالت 

  

  اللغة
قة سوریین إلى تركیا دون معرفة مسبباستثناء التركمان السوریین، تأتي معظم عائالت الالجئین ال

باللغة التركیة. غالبا ما ذكر اآلباء واألطفال وممثلو المنظمات غیر الحكومیة وغیرھم من المعنیین 

                                                           
  مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع فاطمة أ. في مرسین، 20 یونیو/حزیران 2015. 61
 مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع علي ن. في تورغتلو، 15 یونیو/حزیران 2015.   62
  مقابلة مع نورس أ. في تورغتلو، 15 یونیو/حزیران 63.2015
  مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع خلود أ.،  إسطنبول، 9 یونیو/حزیران 2015، ونسرین م. غازي عنتاب، 18 یونیو/حزیران 64.2015
65 YUVA Association, Educational Needs Assessment for Urban Syrian Refugees in Turkey, September 2014, 
https://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=7898, p.5 ). 2015أكتوبر/تشرین األول  25(االطالع    
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الذین أجریت معھم المقابالت ألجل ھذا التقریر اللغة كمانع رئیسي یحول دون االلتحاق بالمدارس 
منھا إلى اللغة  8ھا المقابالت ألجل ھذا التقریر، أشارت التي أجریت مع 50التركیة. من بین األسر الـ

أسرة إضافیة اللغة  12تحدیدا كسبب أولي یمنع أطفالھم من الذھاب إلى المدارس التركیة، وذكرت 
   .كصعوبة تؤثر على نحو محسوس في وصول أطفالھا إلى المدارس أو خبراتھم فیھا

  
قال أحد معلمي المدارس التركیة االبتدائیة لـ ھیومن رایتس  66یق بالسن.یبدو أن تأثیر ھذا المانع مرتبط على نحو وث

  :ووتش إنھ الحظ ھذا التباین في المدرسة التي یعمل بھا
  

التكیف مع المدرسة التركیة أسھل ما یكون على األطفال الصغار ألنھم یتعلمون التركیة بسرعة. لكن فور بلوغ 
صعوبة. ولھذا ال یوجد سوى القلیل من األطفال السوریین األكبر سنا في  الصف الرابع أو الخامس یصبح األمر أشد

  .67 المدرسة
  

كما أشارت األسر إلى أن األطفال الصغار یتعلمون التركیة على نحو أسرع بینما یواجھون في الوقت نفسھ عواقب 
  .68 أكادیمیة أقل حدة في معاناتھم مع الفروض المنزلیة أثناء فترة التكیف

  
جمعیة التضامن مع طالبي اللجوء والمھاجرین (أسام)، وھي منظمة تركیة غیر حكومیة، بإدارة مركز متعدد وتقوم 

الخدمات لالجئین المحلیین في اسطنبول. قال أحد ممثلي "أسام" لـ ھیومن رایتس ووتش إن المركز یرصد عن كثب 
   :ھمیة اللغة كمانع لاللتحاق بالتعلیمالوضع التعلیمي لألسر المنتفعة بخدمات المركز، وقد الحظ بدوره أ

  
إننا نشجع األسر بقوة على إبقاء أطفالھا في المدارس. وحینما یخرجونھم منھا فإن السبب المعتاد ھو أنھم ال یتعلمون 

  .69 أي شيء بسبب المانع اللغوي، أو ألسباب مالیة
  

  غياب الدعم اللغوي أو برامج التعلم المعّجلة
 یستھان بھ في قدرة الطلبة السوریین على الوصول إلى المدارس التركیة.  للمانع اللغوي أثر ال

خلص أحد التقاریر إلى أن "ثمة حاجة كبیرة إلى برامج التعلم الخاصة وفصول التقویة" حتى یمكن 
لشباب الالجئین وأطفالھم أن یذھبوا إلى المدارس الحكومیة التركیة التي تقدم الدروس باللغة 

  .70 التركیة

                                                           
 أفادت مفوضیة الالجئین في مایو/أیار 2015 أن أغلبیة الطالب السوریین الـ 30000 المسجلین في المدارس السوریة، تسجلوا في الصفوف 1-4، ألنھ كان من األسھل 66
   ,UNHCR, “Turkey External Update,” May 31, 2015على األطفال األصغر سنا أن یتأقلموا مع تعلم لغة لیست لغتھم األم. 
http://www.unhcr.org.tr/uploads/root/may_external_update_2015.pdf, p.3 ). دعمت المقابالت التي أجرتھا 2015سبتمبر/أیلول  7(االطالع  

أو أكبر.   13ھیومن رایتس ووتش ھذا التقییم؛ األطفال الذین ذكروا أن اللغة تشكل حاجزا أو صعوبة كانوا بعمر   
  مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع مدرس ابتدائي، إسطنبول، 11 یونیو/حزیران 2015. 67
  مقابالت ھیومن رایتس ووتش مع ھیثم م.، إزمیر 14 یونیو/حزیران، رنا ح.، إسطنبول، 8 یونیو/حزیران 2015، وحسین م.، إزمیر، 14 یونیو/حزیران 2015. 68
  مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع "أسام"، إسطنبول، 9 یونیو/حزیران 2015. 69
70 Dawn Chatty, Hashem Ahmadzadeh, Metin Çorabatır, Jalal Al Husseini, Leen Hashem, Sarah Wahby, University of Oxford 
Refugee Studies Centre, “Ensuring Quality Education for Young Refugees from Syria (12-25 Years): A Mapping Exercise,” 
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في الوقت الحالي ال یوجد دعم نظامي أو منھجي لغیر المتحدثین بالتركیة في نظام المدارس العامة التركي، رغم أن و
إن الوزارة في المراحل  2015أحد مسؤولي وزارة التعلیم الوطني قال لـ ھیومن رایتس ووتش في یونیو/حزیران 

، أكدت 2015وفي سبتمبر/أیلول  71فعین بالحمایة المؤقتة.األولى من تطویر برنامج معجل لتعلیم اللغة لصالح المنت
الوزارة أنھ "تم تطویر بطاقات لغویة ومجموعات من األنشطة للصفوف األولى"، وأن تطویر المواد التدریبیة األكثر 

وعلى نفس المنوال، صدر تصریح عن "خطة األمم المتحدة اإلقلیمیة  72تقدما "سیبدأ خالل الشھرین القادمین".
الجئین والصمود" ـ وھي شراكة بین مفوضیة الالجئین والیونیسیف والمؤسسات الوطنیة ـ ینص في تقاریر متابعة ل

   :أنھ 2015قطاع التعلیم لشھور أبریل/نیسان ومایو/أیار ویونیو/حزیران 
  

یة التعلیم سیتم تصعید الجھود الجاریة الستیعاب أطفال الالجئین ضمن النظام الوطني من خالل توفیر المواد
  .73 والقدرات لتدریس التركیة كلغة أجنبیة لالجئین

  
وھناك حاجة ماسة إلى مثل تلك البرامج. وقد قال معلم بإحدى المدارس االبتدائیة التركیة لـ ھیومن رایتس ووتش إنھ 

علمین وزارة للممن المستبعد أن تقوم المدارس من تلقائ نفسھا بتطویر مبادرات كھذه، حیث یتطلب األمر أن تدفع ال
وھناك بالفعل فصول محدودة لتعلیم اللغة التركیة  74مقابل ساعات العمل اإلضافیة إذا كانوا مسؤولین عن التدریس.

لألطفال في بعض مراكز خدمة الالجئین التي تدیرھا منظمات غیر حكومیة، إال أن تلك الخدمات تقتصر على األسر 
عالوة على ھذا فإن الكثیر من األسر التي  75ز، مثل اسطنبول وغازي عنتاب.المقیمة في المدن حیث تعمل تلك المراك

   .أجریت معھا المقابالت ألجل ھذا التقریر قالت لـ ھیومن رایتس ووتش إنھا ال تعلم بوجود تلك البرامج
  

خالل  اك، منتتولى وزارة التعلیم الوطني تقدیم فصول باللغة التركیة "في محو األمیة واللغة" للمواطنین األتر
لكن المنتفعین من الحمایة المؤقتة ال یتمتعون بحق الوصول الصریح إلى تلك الفصول  76"مدیریة التعلم مدى الحیاة"،

من خالل اللوائح ذات الصلة وتعمیم الوزارة، ولم تسمع عن تلك الفصول سوى أسرة واحدة من التي أجرت معھا 
   .ھیومن رایتس ووتش المقابالت

  

                                                           
September 19, 2014, http://www.rsc.ox.ac.uk/files/publications/other/rr-syria-youth-education-2014.pdf, p.58.  25(االطالع  

). 2014أكتوبر/تشرین األول   
  مقابلة ھیومن رایتش ووتش مع سلمان إشیك، 22 یونیو/حزیران 2015. 71
  رسالة من إشیك، 18 سبتمبر/أیلول 2015. 72
73 UN Regional Refugee and Resilience Plan, “Turkey: 3RP Monthly Update – April 2015: Education,” April 2015, 
http://reliefweb.int/report/turkey/turkey-3rp-monthly-update-april-2015-education, “Turkey: 3RP Monthly Update – May 
2015: Education,” May 2015, )؛2015أكتوبر/تشرین األول  25(االطالع    http://reliefweb.int/report/turkey/turkey-3rp-monthly-update-
may-2015-education   ؛ و 2015أكتوبر/تشرین األول  25(االطالع(  “Turkey: 3RP Monthly Update – June 2015: Education,” June 2015 
http://reliefweb.int/report/turkey/turkey-3rp-monthly-update-june-2015-education. ). 2015أكتوبر/تشرین األول  25(االطالع    
  مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع مدرس ابتدائي، إسطنبول، 11 یونیو/حزیران 74.2015
 مقابالت ھیومن رایتس ووتش مع "أسام"، إسطنبول، 9 یونیو/حزیران 2015؛ اللجنة السوریة للتعلیم، إسطنبول، 12 یونیو/حزیران؛ "أسام"، غازي عنتاب، 17 75 

.  2015یونیو/حزیران  17؛ و"مرسي كور"، غازي عنتاب 2015یونیو/حزیران   
76 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), “Functional Adult Literacy and Women’s 
Support Programme, Country Profile: Turkey,” undated, http://www.unesco.org/uil/litbase/?menu=4&programme=141 

). 2015أكتوبر/تشرین األول  25(االطالع   
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سنة، إلى أحد فصول محو األمیة التركیة  13سنة، وابنتھا برفین،  11سنة، إنھا أرسلت ابنھا محمد،  40، قالت عائشة
ساعات أسبوعیا. "كان بقیة الطلبة من  3بالمدرسة االبتدائیة المحلیة في إزمیر لمدة شھور قلیلة، وكانت مدة الفصل 

  ."77 لطفلین الوحیدین. جیراننا ھم من أخبروننا بأمر الفصلالنساء التركیات األمیات األكبر سنا، وكان طفالنا ھما ا
  

عاما، وھو أب لستة أطفال من حلب، قال لـ ھیومن رایتس ووتش إن أطفالھ لم یلتحقوا بالمدارس في إزمیر  42عمر، 
 حیث تعیش األسرة ألنھ رغم حرصھ على تعلیمھم، كان یشعر بأنھ "لن تكون ھناك فائدة من إرسالھم إلى مدارس

  ."78 تركیة إال إذا بدأوا بدروس لتعلم التركیة
  

عاما، إنھ فر من القامشلي مع أمھ األرملة وأشقائھ األصغر لتجنب التجنید العسكري اإلجباري في  20وقال جابر، 
عاما من العمر غیر  13و 14سوریا. أجرت ھیومن رایتس ووتش المقابلة معھ في تورغتلو، فقال إن شقیقیھ البالغین 

دین ألنھما یعمالن. "مانع اللغة التركیة من أكبر أسباب عدم التحاق الصبیین بالمدرسة. ننوي العودة إلى سوریا موجو
  ."79 قریبا ألن الحیاة ھنا شدیدة الصعوبة

  
وحتى بالنسبة للطلبة السوریین الذین تمكنوا من االلتحاق بمدارس تركیة، ظل المانع اللغوي یشكل عقبة كبیرة. فقد 

حینما كان في منتصف الصف الخامس.  2012عاما، مع أسرتھ من دمشق إلى اسطنبول في نھایة  13ر، وصل عم
على عكس معظم أسر الالجئین السوریین، كان لدى أسرتھ تصریح إقامة فتمكن من االلتحاق بمدرسة تركیة على 

 یئة جدیدة، وكثیرا ما كان زمالؤه فيالفور، في صفھ. ومع ذلك فقد عانى لتعلم لغة جدیدة أثناء محاولة التكیف مع ب
   :الصف یسخرون منھ لما یجده من صعوبة في التكلم بالتركیة، بحسب قولھ. قالت أمھ، رنا، لـ ھیومن رایتس ووتش

  
كان یبكي كل صباح ویقول إنھ ال یرید الذھاب إلى المدرسة. وقال لي أحد معلمي عمر في المدرسة التركیة إنھ ال 

إلى المدرسة وھو ال یعرف التركیة. أخبرني المعلم بأمر معھد للغات یمكن أن یساعد، لكن المعھد  فائدة من إرسالھ
  .80 أبلغنا بأنھ ال یقبل سوى طلبة الجامعة. وبحثنا فلم نجد أي شيء یساعد في تعلیم التركیة لألطفال

  
لت نظرائھ لم یحالفھم الحظ نفسھ. فقاتمكن عمر من االلتحاق بمركز تعلیم مؤقت في العام التالي، لكن الكثیرین من 

عاما، لـ ھیومن رایتس ووتش إنھا في مقتبل وصولھا إلى إزمیر من القامشلي في سوریا، في أغسطس/آب  16رشا، 
، رفضت المدرسة التركیة المحلیة قبول التحاقھا. وبعد عام، عقب إصدار وزارة التعلیم الوطني للتعمیم 2013

لة االلتحاق بالمدرسة. فقالت لھا اإلدارة إن ھذا من حقھا، لكن علیھا االلتحاق بالصف ، عاودت رشا محاو21/2014
   .العاشر مع نظرائھا

  

                                                           
  مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع عائشة أ.، إزمیر، 13 یونیو/حزیران 2015. 77
  مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع عمر أ.، إزمیر، 13 یونیو/حزیران 78.2015
  مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع جابر ح.، تورغتلو، 15 یونیو/حزیران 79.2015
  مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع رنا ح.، إسطنبول، 9 یونیو/حزیران 80.2015
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كان ھذا الشرط شدید الصعوبة علّي بسبب المانع اللغوي. وسألنا إن كان یمكن التحاقي بالصف الثامن بدال من 
   .ذھابي إلى المدرسة مستحیال العاشر، لكن مدیر المدرسة قال ال. لقد جعل المانع اللغوي

  
وكانت رشا تستمتع بالذھاب إلى المدرسة في سوریا. "إنھ وضع شاق اآلن، بعد عجزي عن الذھاب إلى المدرسة. 

  ."81 یصعب التعود علیھ. إنني أعمل أحیانا، أحل محلي شقیقتّي في المصنع. وعندما أتخیل مستقبلي، ال أرى شیئا
  

  فوفغياب المرونة في تخصيص الص
كثیرا ما یتفاقم المانع اللغوي بفعل غیاب توجیھات شاملة لتسجیل الطلبة السوریین في النظام التركي 

عندما تكون قدراتھم اللغویة بالمحدودیة، وفي أحیان یفتقدون عددا من السنوات الدراسیة. كان 
الت قد فقدوا في في سن الدراسة الموجودین لدى األسر التي أجریت معھا المقاب 113األطفال الـ

 11المتوسط عامین دراسیین منذ بدء الحرب. ورغم أن ھیومن رایتس ووتش أجرت مقابالت مع 
طفال تم وضعھم في صفوف أدنى من مستواھم العمري في المدارس الحكومیة التركیة بسبب 

وا بأن المدرسة أفاد 8محدودیة قدراتھم اللغویة التركیة، أو بسبب السنوات الدراسیة المفقودة، إال أن 
العامة المحلیة اشترطت علیھم التسجیل وفق أعمارھم. وبینت المقابالت مع األطفال أن ھذه 

الممارسة من شأنھا الحكم على األطفال األكبر سنا، بصفة خاصة، بالفشل، والعمل بمثابة رادع 
  .للبعض الذین قد یودون مواصلة الدراسة لوال ھذا الشرط

  

  سمیر ومحمد
  

أعوام، ھما شقیقان یعیشان في مدینة إزمیر الساحلیة. وال یذھب سمیر إلى  7عاما، ومحمد،  11سمیر، 
المدرسة، بل یقضي یومھ في ورشة لتصنیع األحذیة مع والده، حیث یعمل بدوام كامل بأجر دون الحد 

ألكادیمي أما محمد فقد أكمل الصف األول في مدرستھ المحلیة، حیث ازدھر على الصعیدین ا 82األدنى.
   .واالجتماعي

  
حكایتھما مثل على العوامل المؤثرة في التحاق السوریین بالتعلیم النظامي، والفارق الحاسم الذي یحدثھ 

  .اإلنفاذ الفعال للتدابیر بالنسبة للطفل السوري المتسرب من التعلیم
  

، كما قالت 2013 فر سمیر ومحمد من حلب مع أبویھما حین جعلت الحرب حیاتھم ال تحتمل في بدایة
األسرة. وانتقال في البدایة إلى بیروت في لبنان، حیث عجز الطفالن عن الذھاب إلى المدرسة بسبب 

انتقلت األسرة إلى إزمیر التركیة حیث كان لھا بعض األقارب. وبعد الحصول  2014االكتظاظ. وفي 
ھر سبتمبر/أیلول من ذلك العام. على بطاقة ھویة األجانب، ذھب والداھما لتسجیلھما في المدرسة في ش

                                                           
  مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع رشا ح.، إزمیر، 13 یونیو/حزیران 81.2015
 مقابالت ھیومن رایتس ووتش مع محمد م.، سمیر م.، وأبو محمد، إزمیر، 14 یونیو/حزیران 2015. منذ 1 یولیو/تموز، 2015، ُحدد الحد األدنى لألجور في تركیا بـ 82

دوالر أمریكي).  339لیرة تركیة (حوالي  949دوالر أمریكي) في الشھر. وقت المقابالت، كان الحد األدنى  257لیرة تركیة (تقریبا  1000 “Minimum Wage to 
Increase 6+6 Percent in 2015,” Daily Sabah, December 30, 2014, http://www.dailysabah.com/economy/2014/12/30/labor-
minister-reveals-minimum-wage ).  2015سبتمبر/أیلول  16(االطالع    
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كانت المدرسة في نطاق الوصول على األقدام، ومجانیة، ووافقت على قبول الصبیین ـ لكن مسؤولي 
   .المدرسة وضعوا سمیر في الصف الخامس، ومحمد في األول

  
احثة بوكان محمد صغیرا بما یكفي للتكیف السریع مع البیئة واللغة الجدیدتین. وقد عرضت أسرتھ على 

، التي كانت تحمل عالمات 2015-2014ھیومن رایتس ووتش شھادة نھایة العام الخاصة بمحمد لسنة 
   :ممتازة في جمیع المواد. ومحمد ھو الطالب السوري الوحید في فصلھ، لكنھ قال

  
أنا أحب المدرسة ـ عندي معلمة جیدة وأصدقاء جیدون، مھذبون ومحترمون. إنني أتكلم التركیة، لیس 

بالمئة بعد، لكنني أتعلم. وأرید إكمال دراستي ألصبح معلما ذات یوم. أبي یقول إن أدائي جید،  100بنسبة 
  .83 وفور التمكن من التركیة بطالقة سیصبح ممتازا

  
وفي المقابل، كانت طالقة سمیر في التركیة عند الحد األدنى في ذلك الوقت، وقال إنھ وجد متابعة 

   .الدروس مستحیلة
  

أكمل سوى الصف الثاني في سوریا. تعرضت مدرستي في حلب للقصف، ففوتت الصف الثالث. ولم لم 
أذھب إلى المدرسة في لبنان ... عند التحاقي بالمدرسة ھنا لم أستفد شیئا بسبب مشاكل اللغة. كنت أشعر 

نھ لم لطیفا معي، لكبالعزلة. كان األطفال اآلخرون یسخرون مني، لكنني لم أكن أفھم ما یقولونھ. كان المع
  .84 أصیب باإلحباط لعجزنا عن التواصل أحدنا مع اآلخر

  
وبحسب والد سمیر، "طلبنا أن تضعھ المدرسة في صف أدنى. فقالوا إن حجمھ وعمره یجعالن التحاقھ 

بصف أصغر سنا من المستحیالت. حاولنا أن نشرح لھم مدى صعوبة اللغة على العرب، لكنھم قالوا ال. 
   .وبعد أسبوع رفض سمیر مواصلة الذھاب إلى المدرسة 85ا مھتمین [بإیجاد حل]".لم یكونو

  
واستنتج والد سمیر ومحمد أن "المدارس التركیة ال یھمھا إرسال أطفالنا إلیھا من عدمھ. بعد تسرب سمیر 

من  شمن الدراسة لم یتكلفوا عناء تفقد أحوالھ". وبسبب القیود البحثیة، لم تتمكن ھیومن رایتس ووت
االتصال بمدرسة سمیر للتعرف على رؤیتھا لتلك األحداث. ولكن إذا كانت روایة والده دقیقة فإن المدرسة 

لم تتخذ الخطوات المعقولة الستیعاب ظروف سمیر، كما أخفقت في االمتثال للشرط الموضوع من قبل 
بتقدیم الدعم والمساعدة لمن  وزارة التعلیم التركیة نفسھا، والذي یقضي بأن "تقوم إدارات المدارس...

  ."86 یجدون صعوبات في التكیف

  

                                                           
  مقابلة ھیومن رایتش ووتش مع محمد م.، إزمیر، 14 یونیو/حزیران 2015. 83
  مقابلة ھیومن رایتش ووتش مع سمیر م.، إزمیر، 14 یونیو/حزیران 84.2015
  مقابلة ھیومن رایتش ووتش مع أبو سمیر، إزمیر، 14 یونیو/حزیران 85.2015
  تعمیم وزارة التعلیم الوطني التركیة 21/2014، المادة 6 (ج)، تحتفظ ھیومن رایتش ووتش بالترجمة غیر الرسمیة.86
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وصفت أسرة سوریة مقیمة في تورغتلو، وھي بلدة كبیرة في منطقة بحر إیجة التركیة، تجارب مشابھة على نحو 
صاعق لتجربة سمیر ومحمد. فقالت فاطمة، وھي أم لثالثة أطفال من حمص، لـ ھیومن رایتس ووتش إن ابنتھا عبیر 

   :2015ت األعوام الثمانیة، كانت قد أكملت الصف األول في المدرسة االبتدائیة المحلیة في یونیو/حزیران ذا
  

كانت عبیر واحدة من أفضل الطلبة في فصلھا ھذا العام. إنھا متخلفة بعام واحد عن أقرانھا، لكن المدرسة االبتدائیة 
  .87 ]2014د التحاقنا في سبتمبر/أیلول سمحت لھا بااللتحاق بصف أدنى من زمرتھا العمریة [عن

  
إال أن المدرسة الثانویة المحلیة كانت تتبع سیاسة مختلفة. وتقول فاطمة إنھا عند ذھابھا إللحاق ابنتھا لورین ذات 

عاما في الوقت نفسھ، أبلغھا مدیر المدرسة بأنھا "ستضطر لاللتحاق بمجموعتھا العمریة، بدون استثناءات، وال  16الـ
لھا البدء من صف أدنى". وكانت لورین قد انقطعت عن مدرستھا في حمص في الصف السابع، بسبب كثافة  یمكن

   .القصف في المنطقة، ولم تكن تتحدث التركیة
  

وشرحت لنا والدتھا: "اللغة تجعل التعلم مستحیال. سألت المدرسة عن مساعدات لغویة فقالوا إنھا غیر موجودة". وبدا 
لى المدرسة في مستواھا العمري ھو عقبة ال یمكن التغلب علیھا، فلم تلتحق بالمدرسة. وانھارت أن ذھاب لورین إ

   :والدة لورین
  

كانت ممتازة في المدرسة في سوریا، وأنا أشعر بالذنب كأم تجاه ھذا. لقد تقطعت السبل بجیلھم كلھ. كانت تشعر 
   .ر حدةبالحصار... كان شعور لورین حیال ضیاع تعلیمھا ھو األكث

  
لم تحضر لورین المقابلة، ألنھا كانت تعمل في مصنع للفواكھ المجففة، حیث تعمل اآلن بدوام كامل، بحسب 

  .88 والدتھا
  

قد یكون التعامل بشكل أكثر مرونة في تخصیص الصفوف، مع أشكال أخرى من الدعم، قادرا على زیادة أعداد 
   .التركیة وتحسین جودة خبرتھم التعلیمیة األطفال السوریین الذاھبین إلى المدارس العامة

  
كانت مفوضیة الالجئین في وسط أوروبا قد أوصت وزارات التعلیم بوضع خطوط إرشادیة لتخصیص الصفوف 

ورغم  89ألطفال الالجئین، بحیث تراعي "المھارات اللغویة، والقدرات األكادیمیة، وسوابق الدراسة وأعمار الطلبة".
لتحدث باللغة الوطنیة ینبغي أن تكون من العوامل المراعاة، إال أنھا ال یجب أن تكون العامل أن قدرة الطالب على ا

الوحید، فتجربة سمیر ولورین ال تدل على ضرورة قیام المدارس التركیة بوضع جمیع الطلبة السوریین في صفوف 
فإن "التراجع إلى صف أدنى... أصغر الستیعاب مستواھم اللغوي. وكما أشارت منظمة غیر حكومیة في اسطنبول، 

واألوفق أن تُتخذ قرارات تخصیص الصفوف  90قد یتسم بصعوبة نفسیة واجتماعیة ویصبح حافزا للتسرب" ھو أیضا.
ضمن دراسة مرنة للعوامل ذات الصلة لكل طالب على حدة. وقد یكون التراجع بمقدار عدة صفوف مفیدا لبعض 

   .الطلبة، في التقییم اإلجمالي

                                                           
  مقابلة ھیومن رایتش ووتش مع فاطمة أ.، تورغتلو، 16 یونیو/حزیران 87.2015
  مقابلة ھیومن رایتش ووتش مع فاطمة وعبیر أ.، تورغتلو، 16 یونیو/حزیران 88.2015
89 UNHCR, Improving Access to Education for Asylum-Seeker, Refugee Children and Adolescents in Central Europe, July 2011, 
http://www.unhcr-centraleurope.org/_assets/files/content/what_we_do/_pdf_en/education_of_refugee_children/UNHCR-
Access_to_Education-screen_final.pdf ). 2015سبتمبر/أیلول  7(االطالع    
  مقابلة ھیومن رایتش ووتش مع "أسام"، إسطنبول، 9 یونیو/حزیران 2015. 90
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، وكانت قد انتھت لتوھا من الصف الرابع 2013عاما، مع أسرتھا من حلب في أكتوبر/تشرین األول  14وان، فرت ر
. وقد سمح لھا مركز 2015في مركز تعلیم مؤقت سوري في اسطنبول، حینما أجرینا معھا مقابلتنا في یونیو/حزیران 

 2في سوریا بسبب القصف في حیھا، و 2اسیة ـ سنوات در 4صفوف ألنھا فوتت  4التعلیم المؤقت بالتراجع بمقدار 
في تركیا بسبب صعوبات مالیة. وأخیرا سمحت لھا المعونة المالیة التي قدمھا متبرع خاص بالذھاب إلى المدرسة 

. ورغم أن كبر سنھا عن بقیة زمالئھا في الفصل كان صعبا علیھا، إال أنھا تمكنت 2015بدءا من ینایر/كانون الثاني 
   :فمن التكی

  
كان األطفال اآلخرون یضحكون مني ألنني أكبر منھم كثیرا. كنت أعود إلى المنزل باكیة كل یوم. لكنني بدأت أحصل 

  .91 على درجات جیدة، وأنا سعیدة بالدراسة اآلن
أعوام، ُوضعت في الصف الثاني في مدرستھا العمومیة في تورغتلو، لكي تعوض عن التعلیم الذي فاتھا  10سارة، 

كانت في سوریا وخالل السنة من وجودھا في تركیا، ولكي تعوض أیضا عن قدرتھا المحدودة على استعمال  حین
اللغة التركیة. مع أنھا كانت أكبر بسنتین من رفاقھا، فقد قالت لـ ھیومن رایتس ووتش إن تجربتھا كانت بشكل عام 

 .""جیدة
  

علمتي جیدة جدا وكنا نحب بعضنا البعض. جمیع زمالئي في أنھیت السنة وأنا في المركز الثالث على صفي. كانت م
الصف كانوا أصدقائي. تعلمت اللغة التركیة بسرعة، واآلن أعتقد أني أتكلم أفضل من األتراك! أنتظر بفارغ الصبر 

 أن تبدأ المدرسة مجددا. وّضبُت حقائبي المدرسیة للسنة المقبلة، مع أن عطلتي الصیفیة ما لبثت أن بدأت ھذا
  .92 الشھر

  

  العسر االقتصادي
یمثل العسر االقتصادي، بالنسبة للعدید من األسر التي أجرت معھا ھیومن رایتس ووتش المقابالت، 

عامال حاسما في تحدید ما إذا كان أطفالھم یستطیعون الذھاب إلى المدارس. ورغم أن المدارس 
مصاحبة ـ مستلزمات المدرسة، ورسوم  التركیة ال تقتضي رسوما مقابل الدراسة إال أن ھناك تكالیف

األنشطة، ورسوم جمعیات المعلمین واألھالي ـ یمكنھا أن تمیل كفة المیزان لغیر صالح األسر 
  .93 السوریة المحرومة

  

                                                           
  مقابلة ھیومن رایتش ووتش مع روان ب.، إسطنبول، 9 یونیو/حزیران 91.2015
  مقابلة ھیومن رایتش ووتش مع سارة ح.، تورغتلو، 16 یونیو/حزیران 92.2015
 Organisation for Economic Co-operation and یمكن تلقي مساھمات األھل لتمویل المعدات اإلضافیة من خالل جمعیة األھل في المدرسة. 93
Development (OECD), Education Policy Outlook: Turkey, October 2013, 
http://www.oecd.org/edu/EDUCATION%20POLICY%20OUTLOOK%20TURKEY_EN.pdf p.17 ). قالت 2015أغسطس/آب  12(االطالع  

 13ووتش مع ودعت س.، إزمیر،  عائلتان لـ ھیومن رایتش ووتش إنھما دفعتا "رسوم نشاطات مدرسیة" إضافیة إلدارة المدارس التي یرتادھا أطفالھما. مقابلة ھیومن رایتش
. قال أحد األھالي في إسطنبول إن جمیع األھالي في مدرسة ابنتھ االبتدائیة في إسطنبول مضطرین لدفع 2014یونیو/حزیران  14س.، إزمیر، م ، ھیث2015حزیران/یونیو 

. 2015یونیو/حزیران  11ش مع خلود أ.، إسطنبول، لیرة تركیة في الشھر بدل الوجبات التي تقدمھا المدرسة. مقابلة ھیومن رایتس ووت 100  
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فبالنسبة لألسر التي تعجز عن الوصول إلى  94وقد أبدت لجنة حقوق الطفل القلق من مثل تلك التكالیف الخفیة للتعلیم.
لتركیة بسبب المصاعب اللغویة ومصاعب االندماج االجتماعي أو غیرھا، كثیرا ما تكون مراكز التعلیم المدارس ا

   .المؤقتة البدیلة بعیدة عن متناولھا بسبب رسوم الدراسة واالنتقال
  

 سنة، ھي أرملة وأم ألربعة أطفال من حلب، تقیم في غازي عنتاب. قالت لـ ھیومن رایتس ووتش: "لیس 28نسرین، 
لدینا مال، ولذا فإن أطفالي الثالثة األصغر خارج المدارس. وأقرب مراكز [التعلیم المؤقتة] من ھنا باھظ الكلفة: فعلى 

دوالر أمریكي) شھریا في مقابل الحافلة. ونحن ال نقدر على ھذا. أما ابني  22لیرة تركیة ( 60كل طفل أن یدفع 
  ."95 دوالر أمریكي) في األسبوع 81لیرة تركیة ( 225سكننا تبلغ  األكبر فھو یعمل كمیكانیكي سیارات، لكن أجرة

  
عاما. وكان قد أنھى الصف السابع في  15تعیش أم محمد في غازي عنتاب مع ابنھا األصغر، براء، الذي یبلغ عمره 

   .سوریا، كما قالت لـ ھیومن رایتس ووتش
  

ففقد عامین دراسیین في سوریا. ثم أتت قذیفة فقتلت زوجي بعد بدء النزاع لم نطمئن لمواصلة إرسالھ [إلى المدرسة]، 
. یعمل براء في غسیل السیارات، وعندما تسرب من 2014فأتینا ھنا إلى تركیا على األقدام في أول أیام رمضان سنة 

شعر بالضیق ی التعلیم في البدایة كان یبكي ألنھ یفتقد الذھاب إلى المدرسة كثیرا. واآلن كلما رأى [أقرانھ] في المدرسة
لیرة  100-60ألنھ یحسدھم... إنھ أمر مخجل ـ المفروض أن یدرس ھو أیضا لكنھ بدال من ھذا یعمل ویحصل على 

  .96 دوالر أمریكي) أسبوعیا 35-21تركیة (حوالي 
  

مل حویعیش أحفاد أم محمد الثالثة أیضا في غازي عنتاب وال یذھبون إلى المدرسة. وقد قالت: "إنھم ال یستطیعون ت
عاماً وینبغي أن یكون في الصف الخامس، لكنھ بدال من ھذا یعمل في مصنع للمالبس.  11التكلفة. حفیدي عمره 

وتبقى شقیقتاه في المنزل طوال الیوم، ال تفعالن شیئا. وأقرب [مراكز التعلیم المؤقتة] بعید، یحتاج إلى حافلة ال نملك 
  ."97 أجرھا

  
األسر التي أجریت معھا المقابالت ولدیھا أطفال خارج المدارس لـ ھیومن رایتس  وعلى غرار أم محمد، قالت أغلبیة

ووتش إنھا تعتمد على ھؤالء األطفال، الذین تصل أعمار بعضھم إلى الثامنة، كمصدر دخل لألسرة. وتشیر التقاریر 
  .98 أرجاء تركیا األخیرة إلى أن تدفق الالجئین السوریین قد أحدث تصاعدا مفاجئا في عمالة األطفال في

  

                                                           
94 UN Committee on the Rights of the Child, “Consideration of Reports Submitted by States Parties under Article 44 of the 
Convention: Concluding Observations, Turkey,” July 20, 2012, CRC/C/TUR/CO-2-3, 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/co/CRC_C_TUR_CO_2-3.pdf, para. 58   ).2015أكتوبر/تشرین األول  26(االطالع  
  مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع نسرین ك.، غازي عنتاب، 18 یونیو/حزیران 2015. 95
  مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع أم محمد، غازي عنتاب، 17 یونیو/حزیران 96.2015
  السابق.97
 United States Conference of Catholic وجدت دراسة من إعداد "أسام" عن الحاالت السوریة التي تھتم بھا أن ولدا واحدا على األقل من كل أسرة یعمل. 98
Bishops, Refuge and Hope in the Time of ISIS: The Urgent Need for Protection, Humanitarian Support, and Durable Solutions 
in Turkey, Bulgaria, and Greece, p.6.  
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، عن تأثیر النزاع السوري في حیاة األطفال، قد قدر أن طفال واحدا یعمل من 2014كان تقریر للیونیسیف من سنة 
وبحسب اإلحصائیات الرسمیة  99أطفال وسط الالجئین السوریین في األردن ولبنان والعراق ومصر وتركیا. 10كل 

 300000تركي على السواء ـ یعملون في تركیا، وتتراوح أعمار طفل ـ تركي وغیر  900000فإن ما یقارب من 
ومع ذلك فإن ھذه األرقام الرسمیة تقل على األرجح عن األرقام الفعلیة، وخاصة بما أن  100عاما. 14و 6منھم بین 

  .101 عمالة األطفال غیر المشروعة تتم بعیدا عن آلیات الرصد العادیة
  

نقص البیانات المنتظمة المتعلقة بفقر األطفال وعمالة األطفال في تركیا، وقد أبدت لجنة حقوق الطفل القلق من 
وأوصت تركیا بالشروع في جمع تلك البیانات وفرزھا حسب النوع الجنسي والموقع الجغرافي والخلفیة العرقیة 

  .102 والخلفیة االجتماعیة االقتصادیة، لتحسین رصد قضایا حقوق الطفل
  

 104عاما. 18والحد األدنى لسن األعمال الخطرة  103عاما، 15غ الحد األدنى لسن العمل بموجب القانون التركي، یبل
، مدت الحكومة التركیة مظلة الحد األدنى لألجور بحیث تشمل العمال من جمیع األعمار، بمن فیھم 2013وفي 

  .105 عاما الذین كانوا غیر مشمولین سابقا بحمایة الحد األدنى لألجور 15البالغین 
  

ن تدابیر الحمایة العمالیة ھذه ال تشمل األطفال من غیر المواطنین صراحة، إال أن تركیا صدقت أیضا على ورغم أ
واتفاقیة  106االتفاقیات الدولیة التي تحظر تشغیل األطفال، بما فیھا اتفاقیة منظمة العمل الدولیة بشأن الحد األدنى للسن،

                                                           
99 United Nations Children’s Fund, Under Siege: The Devastating Impact on Children of Three Years of Conflict in Syria, March 
2014, http://www.unicef.org/publications/index_72815.html, p.5 ). 2015سطس/آب أغ 12(االطالع    
100 Constanze Letsch, “Syrian Refugees Trigger Child Labour Boom in Turkey,” The Guardian, September 2, 2014, 
http://www.theguardian.com/law/2014/sep/02/syria-refugees-child-labour-turkey   ).2015أغسطس/آب  11(االطالع  
 Dominique Soguel, “How Turkey is Tackling Child Labor in Hazelnut یحصل تشغیل األطفال غالبا في القطاع غیر الرسمي وھو صعب التتبع. 101
Harvesting,” Christian Science Monitor, September 7, 2015, http://www.csmonitor.com/World/Middle-
East/2015/0907/How-Turkey-is-tackling-child-labor-in-hazelnut-harvesting ). باإلضافة إلى ذلك، یمنع 2015أكتوبر/تشرین األول  14(االطالع  
 Furthermore, deficiencies in the labor inspection system inhibits effectiveالضعف في نظام الرقابة مراقبة عمالة األطفال بشكل فعال. 
monitoring of child labor. United States Department of Labor, Bureau of International Labor Affairs, “2014 Findings on the 
Worst Forms of Child Labor: Turkey,” undated, http://www.dol.gov/ilab/reports/child-labor/turkey.htm أكتوبر/تشرین  25(االطالع  

).2015األول   
102 UN Committee on the Rights of the Child, “Consideration of Reports Submitted by States Parties under Article 44 of the 
Convention: Concluding Observations, Turkey,” July 20, 2012.  
103 Labor Act of Turkey, No.4857, enacted May 22, 2003, Article 71. 
104 Regulation on the Principles and Procedures Governing the Employment of Child and Young Workers, 25425, enacted 
April 6, 2004. 
105 United States Department of Labor, Bureau of International Labor Affairs, “2014 Findings on the Worst Forms of Child 
Labor: Turkey.” 
. تم تفعیلھا في U.N.T.S. 297 19 1015 اتفاقیة منظمة العمل الدولیة رقم 138 بخصوص العمر األدنى للقبول في العمل، تم تبنیھا في 26 یونیو/حزیران 1973، 106

.   1998أكتوبر/تشرین األول  30، وصادقت علیھا تركیا في 1976یونیو/حزیران   
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والعھد الدولي الخاص بالحقوق  108واتفاقیة حقوق الطفل، 107طفال،منظمة العمل الدولیة بشأن أسوأ أشكال عمالة األ
  .110 واالتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري 109االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة،

  
أفادت األسر التي أجرت معھا ھیومن رایتس ووتش المقابالت بأن أطفالھا یعملون في مصانع للمالبس، ومصانع 

كھ المجففة، وورش لتصنیع األحذیة، وورش إصالح السیارات، كما اشتغل بعضھم في حصاد الكرز أو العمل للفوا
الزراعي، بینما كان آخرون یقومون ببیع المنادیل الورقیة أو المیاه أو التمور في الشوارع. ووجدت بعض الدراسات، 

جئین یكونون في بعض األحیان مصادر رزق المتفقة مع ما توصلت إلیھ ھیومن رایتس ووتش، أن األطفال الال
األسرة. ویتعرض اآلباء الالجئون "للتمزق ألنھم یریدون ألطفالھم التعلم وتأمین مستقبل أفضل، لكن الكبار یعانون 

في العثور على عمل، وإیجاد عمل بأجر أسھل على المراھقین في تركیا... ونتیجة لھذا یتجھ كثیر من الالجئین 
  ."111 لعمل بدالً من الدراسةالشباب إلى ا

  

  رضوان

  
عاما، ووالدتھ األرملة لـ ھیومن رایتس ووتش إنھما فرا من دمشق عند تعرض ملجأ  11قال رضوان، 

. وشرحت لنا والدتھ إنھ 2013الذي كان یعیش فیھ مع أشقائھ الثالثة للقصف في مارس/آذار  112األیتام
ة ألننا ال نملك تكلفتھا. نحتاج إلى عملھم حتى في غازي عنتاب "لم یدخل أي من أطفالي المدرس

  ."113 نأكل
عاما، وشقیقتھ  12وقال رضوان لباحثة ھیومن رایتس ووتش إن شقیقیھ التوأم اللذین یبلغان من العمر 

أعوام، لم یحضروا المقابلة ألنھم یعملون، أما ھو فكان في یوم عطلتھ. وشرح لنا: "كنت في  10التي تبلغ 
ي سوریا حینما توقفت عن الذھاب إلى المدرسة. كنت أحب المدرسة، وأحب دراسة الصف الرابع ف

  ."الریاضیات، وأفتقد الذھاب إلى المدرسة كثیرا
  

                                                           
 I.L.M. 1207 38 إتفاقیة منظمة العمل الدولیة رقم 182 بخصوص حظر أسوأ أشكال عمالة األطفال والعمل الفوري إلزالتھا، تم تبنیھا في 17 یونیو/حزیران 1999، . 107

. 1994دیسمبر/كانون األول  9، وصادقت علیھا تركیا في 1990سبتمبر/أیلول  2تم تفعیلھا في   
 ، تم تفعیلھا في 2 سبتمبر/أیلول 1990، وصادقت علیھا تركیا في 9 دیسمبر/كانون األول G.A. res. 44/25, U.N. Doc. A/44/49 .1994 إتفاقیة حقوق الطفل، 108
، تم تفعیلھ في 3 ینایر/كانون الثاني 1976، وصادقت G.A. res. 2200A (XXI), 993 U.N.T.S. 3 العھد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة، 109
 علیھ تركیا في 23 سبتمبر/أیلول 2003.
ي 1969، وصادقت G.A. res. 2106 (XX) of 21, 660 U.N.T.S. 195 االتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري، 110 ، تم تفعيلها  4 يناير/كانون الثا

ها تركيا   ر/أيلول  16عل تم ن 30.  التوصية 2002س ر املواطن جنة جميع الدول األعضاء إ اتخاذ إجراءات ملنع التمي  ضد غ  ما يتعلق بظروف العمل ومتطلباتھ، بما  ذلك ، تدعو ال
راف بأن جميع األفراد لهم حق التمتع بحقوق العمل والتوظيف. مراجعة:  ية، وإ االع داف أو نتائج تمي  Discrimination against Non-citizensقواعد العمل وممارساتھ مع أ
(Sixty-fourth session, 2004), U.N. Doc. CERD/C/64/Misc.11/rev.3 (2004), paras. 33 and 35 
111 Chatty, et al, University of Oxford Refugee Studies Centre, “Ensuring Quality Education for Young Refugees from Syria (12-
25 Years): A Mapping Exercise,” September 19, 2014, p. 57. 
  في سوریا، یعّرف "األیتام" على أنھم أطفال بدون والد عوض عن األطفال بدون كال الوالدین، یعیشون في بعض األحیان في مؤسسات تعرف بالعامیة بـ "المیتم". 112
  مقابالت ھیومن رایتس ووتش مع ربوة أ. ورضوان أ.، غازي عنتاب، 18 یونیو/حزیران 2015. 113
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 14لیرة تركیة، أو  40أیام أسبوعیا، ویكسب  7ساعة یومیا، طوال  12وقال إنھ یعمل ما یزید على 
 7:30عنده طیب ویحسن معاملتي. أعمل من  دوالرا أمریكیا، في األسبوع. "لكن الخیاط الذي أعمل

 30مساء كل یوم. ویحصل شقیقاي على نفس الراتب، لكن شقیقتي األصغر تحصل على  8صباحا حتى 
دوالر أمریكي) في األسبوع". وتعیش عائلة رضوان في متجر مھجور بدون حمام،  11لیرة تركیة (

   .مقابل اإلیجار والمرافق دوالر أمریكي) في الشھر 90لیرة تركیة ( 250ویدفعون 

  
شدد العدید من المنظمات غیر الحكومیة لـ ھیومن رایتس ووتش على أن أزمة عمالة األطفال وثیقة الصلة بقضیة 

تصاریح العمل لالجئین السوریین في تركیا. بعد تنحیة المانع اللغوي جانبا فإن غیاب الحق في العمل المتمتع بحمایة 
ائالت الالجئین السوریین الفقیرة عن العائالت التركیة الفقیرة، التي تظل إلى حد بعید قادرة القانون ھو ما یفصل ع

  .114 على إرسال أطفالھا إلى المدارس
  

وقد أفادت "جمعیة العمل النزیھ" بأن أصحاب األعمال في تركیا یقومون في أحیان كثیرة باستغالل الالجئین 
د األدنى، وإرغامھم على العمل لساعات طویلة في ظروف غیر آمنة، السوریین من خالل دفع أجور تقل عن الح
  .115 وإخضاع أجورھم لخصومات ال مبرر لھا

  
التي تمت مقابلتھا، أكدت  50أكدت األسر التي أجرینا معھا المقابالت ألجل ھذا التقریر ھذه النتائج. فمن بین األسر الـ

أسر  3األسرة البالغین، یعمل بانتظام خارج المنزل. ومع ذلك فإن  منھا أن أحد األبوین على األقل، أو أحد أفراد 40
سنة.  15أسر منھا كان لدیھا طفل یعمل في سن دون  8سنة، و 15كان لدیھا طفل یعمل في سن  40من بین تلك الـ

   .أسر تعولھا نساء كانت تعتمد على أطفالھا كمصدر الدخل األولي 4وعالوة على ھذا فإن 
  

التي انضم منھا كبار وأطفال على السواء إلى قوة العمل بأن غیاب تدابیر الحمایة العمالیة یعني تعرض وأفادت األسر 
األفراد البالغین في أحیان كثیرة الستغالل أصحاب العمل ـ مثل حصولھم على أجور تقل كثیراً عن نظرائھم 

 118على المزایا االجتماعیة للعمل. وعدم الحصول 117والحرمان من األجر بالكامل في بعض األحیان، 116األتراك،
ونتیجة لھذا كانوا یشعرون بأنھم ال یملكون خیاراً سوى أن یطلبوا من أطفالھم العمل بدورھم، لتلبیة تكالیف المعیشة 

   .األساسیة
  

                                                           
114 Turkish Statistical Institute, “Education Statistics,” undated, http://www.turkstat.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist 

 94.35بالمئة، وفي اإلعدادیة  96.3، أفادت الحكومة أن نسبة التسجیل في المرحلة االبتدائیة بلغت 2015-2014). في العام الدراسي 2015أغسطس/آب  12(االطالع 
بالمئة.  79.37بالمئة، وفي الثانویة   

115 Fair Labor Association, “Issue Brief: Syrian Refugees Working in Turkey,” September 2014, 
http://www.fairlabor.org/sites/default/files/documents/reports/september-2014-syrian-refugees-in-turkey.pdf  11(االطالع  

  ).2015أغسطس/آب 
  مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع روجین م.، إزمیر، 13 یونیو/حزیران 2015. 116
  مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع أم خلیل، إسطنبول، 11 یونیو/حزیران 117.2015
  مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع فاطمة م.، مرسین، 20 یونیو/حزیران 118.2015
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ووسط األسر السوریة التي أجریت معھا المقابالت ألجل ھذا التقریر، لم یكن ھناك شخص واحد یعمل بدوام كامل 
لیرة تركیة في الشھر، أو  949ر تصریح ویحصل على الحد األدنى لألجور، الذي كان یبلغ وقت إجراء المقابالت بغی

 172لیرة تركیة ( 479وكان متوسط دخل الذین قبلوا اإلعالن عن دخولھم یبلغ  119دوالر أمریكي. 341ما یقارب 
   .دوالر أمریكي)

  
بالحمایة المؤقتة على أن "تتحدد اإلجراءات الخاصة بتوظیف المتعلق  2014ینص قرار أكتوبر/تشرین األول 

األشخاص المنتفعین بالحمایة المؤقتة بمعرفة مجلس الوزراء"، ویجوز للمنتفعین "التقدم إلى وزارة العمل والضمان 
لس جاالجتماعي للحصول على تصاریح عمل لالشتغال في القطاعات والمھن والمناطق الجغرافیة... التي سیحددھا م

وعلیھ فإن الالئحة تعترف من حیث المبدأ بإمكانیة الوصول المشروع إلى سوق العمل، لكن ھذا  120الوزراء".
   .الوصول یتطلب حدوثھ من خالل تنظیمات الحقة لم تصدر حتى اآلن

  
داخلیة ارة الفي الشھور التي أعقبت نشر الئحة الحمایة المؤقتة، أفادت بعض المنافذ اإلخباریة بأن وزارة العمل ووز

 7ومع ذلك ففي  121تضعان تشریعا یقصد بھ توسعة نطاق الوصول إلى تصاریح العمل بالنسبة لالجئین السوریین.
، أعلنت وزارة العمل والضمان االجتماعي عن غیاب أي خطة من ھذا القبیل، وأن تركیا لن 2015أغسطس/آب 

ذا لم تصدر تركیا تنظیما یتیح للسوریین العمل لكن إ 122تمنح الالجئین تصاریح عمل تحت أي برنامج عمومي.
   .المشروع والتمتع بحمایة قوانین العمل التركیة فإن عائالت الالجئین ستستمر في معاناتھا، كما سینقطع تعلیم أطفالھا

  
 12غ عاما ویقیم في إزمیر، لـ ھیومن رایتس ووتش إن ابنھ األكبر أحمد الذي یبل 38وقد قال أب لستة أطفال، عمره 

   :عاما ال یذھب إلى المدرسة ألنھ یعمل
  

دوالر أمریكي)  179لیرة تركیة ( 500أیام ونصف أسبوعیا ویتقاضى  5إنھ یصنع األكیاس في إحدى الورش. یعمل 
 في الشھر... أرید إلحاق أطفالي األصغر بالمدرسة في العام القادم، أما أحمد فإننا نحتاج إلیھ للمساعدة في الدخل. إذا لم

  .123 یعمل فإننا لن نأكل. اإلیجار والمرافق تُسدد بالكاد من شھر إلى شھر في وضعنا الحالي
  

                                                           
119 “Turkey’s Minimum Wage at Lower End of OECD Spectrum,” Today’s Zaman, May 9, 2015, 
http://www.todayszaman.com/anasayfa_turkeys-minimum-wage-at-lower-end-of-oecd-spectrum_380187.html  11(االطالع  

). 2015أغسطس/آب   
-http://www.goc.gov.tr/files/files/20141022-15 لوائح الحمایة المؤقتة، رقم 29153، 2014، المادتین 29 (1) و(2). تتوفر اللوائح باللغى التركیة في: 120
1.pdf ). یتوفر موجز رسمي باإلنغلیزیة في 2015أغسطس/آب  11(االطالع   http://www.goc.gov.tr/files/_dokuman38.pdf أغسطس/آب  11(االطالع  

2015 .(  
 ثائر عباس، "ھویات مؤقتة وأذونات عمل لالجئین السوریین في تركیا"، الشرق األوسط، 13 نوفمبر/تشرین الثاني 2014 (االطالع 6 سبتمبر/أیلول، 2015)؛ 121
“Syrian Refugees Get to Work in Turkey,” Al-Monitor, July 22, 2014, http://www.al-
monitor.com/pulse/politics/2014/07/syrian-refugees-turkey-provide-work.html   ).2015سبتمبر/أیلول  7(االطالع  
122 Dasha Afanasieva and Umit Bektas, “No School for 400,000 Syrian Refugee Children in Turkey – Official,” Reuters, 
October 2, 2015, http://uk.reuters.com/article/2015/10/02/uk-mideast-crisis-turkey-education-idUKKCN0RW1WK20151002 

). 2015أكتوبر/تشرین األول  25(االطالع   
 مقابلة ھیومن رایتش ووتش مع أبو أحمد، إزمیر، 14 یونیو/حزیران 2015. 123
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صباحا وحتى  8سنة، مع أمھ األرملة وشقیقین في مرسین، حیث یعمل في طالء السیارات من  15یعیش إبراھیم، 
الشھر. لم یذھب إبراھیم إلى  دوالر) في 108لیرة تركیة ( 300أیام في األسبوع، مقابل نحو  6مساء طوال  6:30

، عندما دمرت قنبلة برمیلیة حیّھ في حلب، وانتقلت أسرتھ إلى الریف على حد 2013المدرسة منذ الصف السابع، في 
وفیما بعد، حینما بدأ مقاتلو تنظیم "الدولة اإلسالمیة" (المعروف أیضاً باسم "داعش") في الزحف على  124قولھ.

إلى تركیا. وقال أشقاؤه لباحثة ھیومن رایتس ووتش في فخر إن إبراھیم كان من أوائل محیط منطقتھ، فرت األسرة 
   :الطلبة ومتفوقا في جمیع المواد. وعند سؤالھ عما إذا كان یفتقد الدراسة، رد إبراھیم

  
ھ بحیاة رنتكنت أحب دراسة الریاضیات. إنني أفتقد المدرسة فعال، وأتمنى لو كنت أستطیع العودة. العمل شاق إذا قا

الطلبة ـ الظروف مختلفة عما اعتدناه. لقد تغیرت حیاتنا تماما. لیس لي أصدقاء، أتراك أو سوریون. أشعر بالوحدة 
ساعات ونصف یومیا. مكان العمل ال یتمیز باألمان التام ـ فأنا  10كثیرا. لكننا ال نملك الوقت لألصدقاء، ما دمنا نعمل 

  .125 بسبب الوقوف على قدمّي طوال الوقت، ومتاعب في الرئة بسبب المواد الكیماویة أعاني من آالم الظھر والساقین
  

سنة األتراك في حیھ بأنھم "فقراء ھم أیضا"، لكنھ كان یعتقد أن معظمھم  27وصف شقیق أحمد البالغ من العمر 
ب من التعلیم وسط وبالفعل، رغم أن الفقر یؤثر في نسبة التسر 126یتمكنون من إرسال أطفالھم إلى المدرسة.

ظلت مرتفعة نسبیاً، إذ بلغت  2015-2014إال أن معدالت االلتحاق التركیة اإلجمالیة في  127المواطنین األتراك،
  .128 بالمئة للمدارس اإلعدادیة 94,35بالمئة للمدارس االبتدائیة، و 96,3

  
كومیة تدیر مركزا لخدمات جمعیة التضامن مع طالبي اللجوء والمھاجرین (أسام)، وھي منظمة تركیة غیر ح

الالجئین في غازي عنتاب، قالت لـ ھیومن رایتس ووتش إن اإلدارة المحلیة لوزارة السیاسات األسریة واالجتماعیة 
یونیو/حزیران  12وفي  129قد تشاورت معھم بشأن تخفیف عمالة األطفال وسط الالجئین السوریین في المنطقة.

قامت وزارة السیاسات األسریة واالجتماعیة بلصق ملصقات  130مالة األطفال،، وھو الیوم العالمي لمناھضة ع2015
في مراكز الالجئین بھدف رفع الوعي بالجوانب السلبیة لعمالة األطفال. وقد تكون حمالت التوعیة العامة مفیدة، لكن 

  .131 من المستبعد أن تغیر أنماط السلوك التي تفرضھا ظروف اقتصادیة، في غیاب البدائل
 
  

                                                           
  مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع إبراھیم أ.، مرسین، 20 یونیو/حزیران 2015. 124
  مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع أم عمر، مرسین، 20 یونیو/حزیران 2015. 125
  السابق.126
127 Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Education Policy Outlook: Turkey, October 2013, 
http://www.oecd.org/edu/EDUCATION%20POLICY%20OUTLOOK%20TURKEY_EN.pdf, p. 6    2015آب/أغسطس  12(االطالع.(  
128 Turkish Statistical Institute, “Education Statistics,” http://www.turkstat.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist 12 االطالع) 

). 2015آب/أغسطس   
 مقابلة ھیومن رایتس ووتش "أسام"، غازي عنتاب، 17 یونیو/حزیران 129.2015
  السابق.130
 131 United Nations Children’s Fund, Child Labour and UNICEF in Action: Children at the Centre, May 2014   
http://www.unicef.org/protection/files/Child_Labour_and_UNICEF_in_Action.pdf ). 2015سبتمبر/أیلول  4(االطالع    
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   :كما الحظ الیونیسیف فإنھو
  

ال یمكن التصدي ألعداد األطفال الذین یتسولون أو یعیشون في الشوارع بغیر التركیز أیضاً على المشاكل داخل 
المنزل أو المدرسة، التي كثیرا ما تقود األطفال إلى الشوارع... وتعتمد عمالة األطفال إلى حد بعید على نقاط 

لحرمان. ومن ثم فإن التقدم في القضاء على عمالة األطفال یرتبط على نحو وثیق بتقلیل استضعاف ناتجة عن الفقر وا
نقاط االستضعاف المذكورة وتخفیف الصدمات االقتصادیة وتزوید األسر بالحمایة االجتماعیة ومستویات كافیة من 

  .132 الدخل المنتظم
ئالت الالجئین على فرصة جدیة لكسب أجر وفي حكم المؤكد أن تستمر عمالة األطفال في تركیا حتى تحصل عا

الئق. وكما قال أحد منسقي البرامج في منظمة "میرسي كور" لـ ھیومن رایتس ووتش، "إذا استطاع الكبار العمل 
بشكل مشروع، فإننا نتوقع انخفاض أعداد األطفال الذین یعملون. وال یلزم أن یربحوا مبالغ طائلة، بل فقط أن یتمتعوا 

لوضع العمال األتراك. أما في الوضع الراھن فھناك اقتصاد مواز [من عمالة الالجئین السوریین بوضع مواز 
  ."133 المستضعفین]

  

  االندماج االجتماعي
أفادت األسر التي تمت مقابلتھا عن تجارب متنوعة في االندماج مع المجتمع المضیف. فكثیرا ما 

توترات اجتماعیة مع زمالئھم األتراك، الذین وصف األطفال الذین یذھبون إلى مدارس تركیة عامة 
یقوم بعضھم بالسخریة منھم ألخطائھم اللغویة أو لمجرد كونھم سوریین: "في مقتبل وصولي كان 

أطفال الحي األتراك یسخرون مني كثیرا لعجزي عن التكلم بالتركیة، فشجعني أبي على تعلمھا 
تي وصلت إلى إزمیر من دمشق في مارس/آذار سنة، ال 14بأسرع ما یمكن" كما شرحت لنا خملین، 

2013 134.  
  

كما قالت أم سوریة تركمانیة، ستنتقل ابنتھا من مركز تعلیم مؤقت سوري إلى مدرستھا المحلیة السوریة ألنھم لم 
ة سیعودوا قادرین على تحمل رسوم التعلیم، قالت إن باعث قلقھا األكثر إلحاحا ھو اندماج ابنتھا االجتماعي في المدر

   :الجدیدة
  

ستكون النقلة صعبة من بعض النواحي ألن األطفال األتراك لدیھم مشاكل مع األطفال السوریین ـ إنھم یسخرون منھم 
  .135 حتى في الشارع، ویصیحون "سوري، سوري". ورغم أنھا تتكلم التركیة [ألننا تركمان] إال أنني أشعر بالقلق

  
ابلتھا ألجل ھذا التقریر الشعور بالخوف من عدم اندماج أطفالھم مع التي تمت مق 50أسرة من الـ 17وقد ذكرت 

نظرائھم، أو حتى تعرضھم للتنمر منھم، كباعث قلق إضافي یفسر عدم رغبتھم في إرسال أطفالھم إلى مدارس تركیة 
   .أو معاناة األطفال من صعوبات في تحقیق النجاح ھناك

                                                           
  السابق، ص 9-8. 132
  مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع "مرسي كور"، غازي عنتاب، 17 یونیو/حزیران 2015. 133
  مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع خملین ر.، إزمیر، 9 یونیو/حزیران 134.2015
  مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع أم أ.، إسطنبول، 17 یونیو/حزیران 135.2015
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: "أفضل أن یدرس أطفالي في مدرسة سوریة ألن ھناك دائما مشاكل قالت خلود، وھي أم لثالثة أطفال في اسطنبول
  ."136 لألطفال السوریین الذین یحاولون االندماج في مدارس تركیة ـ لدیھم مشاكل مع األطفال األتراك

  
كما قال نبیل، وھو أب لخمسة أطفال من ریف حلب، قال لـ ھیومن رایتس ووتش إنھ یستبعد أن یُلِحق أطفالھ بمدرسة 

  ."137 تركیة في تورغتلو: "ھناك تمییز ضد السوریین في المنطقة، وال نرید ألطفالنا التعرض للمتاعب
  

سنة، القادمة أصال من بلدة عامودا في سوریا، بأن تنمر الطلبة اآلخرین ھو العامل الرئیسي وراء  12وأفادت فاطمة، 
ھا األتراك في مدرسة حكومیة في تورغتلو تنمروا رغبتھا في ترك الدراسة. وقالت لـ ھیومن رایتس ووتش إن زمالء

وكان مسؤولو المدرسة قد وضعوھا في صف یقل عن مستواھا العمري بثالثة صفوف، عند التحاقھا في  138علیھا.
، ألنھا فوتت عاما دراسیا واحدا ولم تكن تعرف التركیة بطالقة. ومع أنھا ھي وأباھا أفادا 2014سبتمبر/أیلول 

، وقدرتھا على اللحاق بأقرانھا 2015-2014ر في معرفتھا بالتركیة على مدار العام الدراسي بحدوث تحسن كبی
   :أكادیمیا، إال أنھا تعرضت لتنمر زمالئھا

  
كانوا یضربونني عندما یختفون عن أنظار المعلم، ولم یعرف المعلم ولھذا لم یضع حدا لألمر. زار أبي مدیر المدرسة 

یك أن تتوقف عن إرسالھا إلى المدرسة إذا كنت قلقا علیھا". لكن أبي قال إنني بحاجة إلى للشكوى، فقال المدیر: "عل
الدراسة، فقال لي المدیر أال أتعامل مع بقیة األطفال. لیس لي أصدقاء. كان الوضع صعبا... لم أتمتع بأي شيء متعلق 

یتوقفوا قط. كانوا یھتفون أمامي، "سوریة، بالمدرسة ھذا العام. حاول معلمي أن یوبخ األطفال اآلخرین، لكنھم لم 
سوریة"، ویسبونني ویسخرون مني ألنني أكبر منھم سنا. كنت أحب المدرسة في سوریا، وكان لي أصدقاء وكنت 

   .أحب التعلم. إنني أفتقد مدرستي في سوریا كثیرا
  

فاطمة قد تترك المدرسة في سن  قررت فاطمة أال تعود للمدرسة في العام القادم. وتقبّل والدھا، حسن، فكرة أن
   .صغیرة

  
سأحاول بكل جھدي أن أقنعھا، لكن إذا لم تكن فعال تستطیع الذھاب فماذا یمكن أن أفعل؟ ال توجد مدارس سوریة 

  .139 حولنا. ربما أدخلھا أحد برامج تحفیظ القرآن
  

ساسیة في التصدي لقضایا االندماج ولعل رد فعل إدارة المدرسة والمعلمین تجاه الطالب السوریین من المكونات األ
   :االجتماعي. وقد الحظت إحدى األمھات السوریات

  
حتى أبناء صدیقاتي الناجحون في المدارس التركیة یشتكون من التعرض للتنمر أو السخریة من جانب زمالئھم. 

  .140 وأعتقد أن المعلمین ال یعرفون كیف یساعدون في ھذا األمر أو یتدخلون فیھ

                                                           
  مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع خلود أ.، إسطنبول، 9 یونیو/حزیران 136.2015
  مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع نبیل ن.، تورغتلو، 17 یونیو/حزیران 137.2015
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  مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع حسن ب.، تورغتلو، 16 یونیو/حزیران 139.2015
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راسات وجدت أن تزوید معلمي األطفال الالجئین بالتدریب الالزم للتصدي لقضایا الدمج االجتماعي في لكن الد
والحظ الیونیسیف أن المعلمین األتراك "یحتاجون إلى  141الفصول یمكن أن یساعد في تخفیف ھذا المانع بالتحدید.

التدریب المتخصص على التعامل مع األطفال  تطویر ودعم مھني للعمل مع األطفال الالجئین السوریین"، بما في ذلك
  .142 الذین مروا بصدمات وعنف

  
بحسب مفوضیة الالجئین فإن "الطبیعة السیاسیة للمحتوى التعلیمي المقدم لالجئین، وھیاكلھ، یمكنھا العمل على مفاقمة 

تمیز بالجودة وال الصراعات المجتمعیة وإشعار بعض األطفال األفراد باالغتراب، واإلفضاء إلى تعلیم ال ی
  ."143 الحمایة

  
والحظت الوكالة أن المحتوى التعلیمي علیھ التصدي صراحة "للقضایا المتعلقة بالنزاع، والمواطنة، والتماسك 

االجتماعي" لمحاربة المخاطر المحتملة لتعلیم الالجئین والمواطنین جنبا إلى جنب، واالستفادة من "إمكانیات االندماج 
كما قالت إن الدراسات أثبتت النتائج اإلیجابیة لتدریب المعلمین على جودة التدریس  144الكامنة فیھ". االجتماعي الھامة

  .145 والعالقات مع المتعلمین
  

سنة، في صف أدنى من مستواھا العمري  13وعلى غرار فاطمة في دراسة الحالة السابقة، تم أیضاً وضع عبیر، 
درسة تركیة بتورغتلو. لكنھا وصفت قیام معلمھا بتدخالت تمیز بثالثة صفوف، وتعرضت لتنمر زمالئھا في م

   .تجربتھا إلى حد بعید عن تجربة فاطمة
  

معلمي طیب جدا ویعاملني بنزاھة... یقوم أطفال آخرون في المدرسة بإغاظتي قائلین، "سوریة، سوریة"، ویسخرون 
ا أكبر من بقیة األطفال في فصلي بثالث سنوات، مني أحیانا، لكن المعلم ال یسمح بأي سلوك كھذا داخل الفصل.. أن

   .لكن أحدا ال یغیظني ألن المعلم ال یسمح لألطفال بالسخریة مني
  

وقد شرحت عبیر أنھا اآلن واحدة من أفضل الطلبة في الفصل، ولدیھا القلیل من األصدقاء المقربین. ترید العمل 
  .146 كجّراحة حینما تكبر

  
   

                                                           
141 Education International, Education for Refugee and Asylum Seeking Children in OECD Countries: Case Studies from 
Australia, Spain, Sweden, and the United Kingdom, March 2010, http://download.ei-
ie.org/Docs/WebDepot/EIResearch_Paloma_Eng_final_med.pdf ).2015أكتوبر/تشرین األول  25(االطالع    
 Madeleine Arnot and Halleli Pinson, “The Education of Asylum-Seeker & Refugee Children: A Study of LEA and School 
Values, Policies and Practices,” University of Cambridge, July 2005, 
https://www.educ.cam.ac.uk/people/staff/arnot/AsylumReportFinal.pdf. ).2015أكتوبر/تشرین األول  25(االطالع    
142 UNICEF, Curriculum, Accreditation and Certification for Syrian Children in Syria, Turkey, Lebanon, Jordan, Iraq and Egypt, p.53. 
143 UNHCR, Refugee Education: A Global Review, November 2011, http://www.unhcr.org/4fe317589.html, p.62 25 االطالع) 

). 2015أكتوبر   
  السابق، ص 144.63
  السابق، ص 56-55. 145
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.III الفجوات المنهجية 
  

  عدم االمتثال على مستوى المحافظات والمستويات المحلية
من األبعاد الحاسمة في وصول الالجئین السوریین إلى التعلیم، االمتثال على مستوى المحافظات 

   .والمستویات المحلیة للتوجیھات الوطنیة ذات الصلة
  

ھما إللحاق أطفالھما، رغم تقدیم وقد قالت أسرتان لـ ھیومن رایتس ووتش إن المدارس التركیة رفضت محاوالت
الوثائق الضروریة ـ بطاقة ھویة األجانب، التي تصدر للمنتفعین بالحمایة المؤقتة ـ بموجب تعمیم وزارة التعلیم 

  .147 21/2014الوطني 
  

ة. یتمثل ھذه الحاالت إخفاقا على مستوى المحافظات والمستوى المحلي في االمتثال للّوائح الوطنیة والمبادئ الدول
ورغم أن المشكلة ال تنتشر على نطاق واسع وسط األسر التي قابلتھا ھیومن رایتس ووتش إال أن أثرھا امتد فیما 

أسر إضافیة إنھا لم تحاول تسجیل أطفالھا في المدارس التركیة ألنھا سمعت بوقائع مشابھة وافترضت  6حولھا: قالت 
   .أنھا ستواجھ الرفض

  
، تحوز وثائق الھویة الالزمة للتسجیل في 3ریت معھا المقابالت ألجل ھذا التقریر، عدا وكانت جمیع األسر التي أج

المدارس التركیة العامة. أما االستثناءات فكانت من حدیثي الوصول إلى تركیا الذین لم یذھبوا إلى المكتب المناسب 
بسبب  2015ارھا في فبرایر/شباط بعد، أو من الجئي غازي عنتاب الذین قالوا إن المكتب المحلي توقف عن إصد

   .ومع ذلك فقد أفادت أسرتان بأن بطاقات ھویة األجانب ال تُقبل للتسجیل في المدارس 148مشكلة فنیة.
  

ُرلى، وھي أم لثالثة أطفال ومعلمة سابقة بمدرسة ابتدائیة في عفرین، تعیش اآلن مع أسرتھا في إسكندرون بمحافظة 
وتش إن تعلیم أطفالھا من أعلى األولویات [بالنسبة لھا]، لكنھا عجزت عن إلحاق ھاتاي، قالت لـ ھیومن رایتس و

   :21/2014أطفالھا بالمدرسة لغیاب تصریح اإلقامة، رغم أنھا حاولت إلحاقھم بعد صدور التعمیم 
  

تركیة] [ معنا بطاقات الھویة [المخصصة لألجانب] ولكن لیس تصریح اإلقامة. وقد ذھبُت لتسجیل أطفالي في مدرسة
فقال المدیر إنھ ال یستطیع تسجیلھم. ذھبت إلى الشرطة فقالوا بدورھم إنھم ال یستطیعون. وأخیرا أدخلت أطفالي إلى 

دوالر) للطفل الواحد. والمدرسة نفسھا شدیدة السوء،  180لیرة تركیة (ما یقرب من  500مدرسة سوریة تكلفنا 
مون على رواتب. وال توجد حافلة [للمدرسة] ومن ثم فإنني أستقل حافلة فالمدیر غیر مھتم باألطفال، وال یحصل المعل

دوالرات أمریكیة) في الیوم لكل  4لیرة تركیة (ما یقارب  11عمومیة ألخذ أطفالي إلى المدرسة كل یوم، مقابل 
  .149 طفل

                                                           
  مقابالت ھیومن رایتس ووتش مع ُرلى ك.، إسكندرون (عبر الھاتف)، 11 یونیو/حزیران 2015؛ وعزیزة ب.، غازي عنتاب، 18 یونیو/حزیران 2015.  147
 مقابالت ھیومن رایتس ووتش مع ربوة ر.، غازي عنتاب، 18 یونیو/حزیران 2015؛ وندى م.، غازي عنتاب، 19 یونیو/حزیران 2015. المقابالت مع منظمات غیر 148
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ش إن مدارس محافظة عالوة على ھذا قالت وزارة التعلیم التابعة للحكومة السوریة المؤقتة لـ ھیومن رایتس ووت
غازي عنتاب ما زالت تشترط تصریح اإلقامة لاللتحاق بھا، رغم تعمیم وزارة التعلیم الوطني الذي یفید بالعكس، ربما 

  .150 بسبب ارتفاع كثافة الالجئین السوریین ھناك
  

الذین في سن  التي أجرت معھا ھیومن رایتس ووتش مقابالت في غازي عنتاب على أن أطفالھم 14أجمعت األسر الـ
ـ إما خارج المدارس أو یذھبون إلى مراكز التعلیم السوریة المؤقتة. وكانت أسرة  30الدراسة ـ وعددھم اإلجمالي 

، وقالت إن مسؤولي المدرسة رفضوا 2014واحدة فقط قد حاولت إلحاق أطفالھا بمدرسة تركیة في سبتمبر/أیلول 
  .151 التحاقھم بدون تقدیم تفسیر

  
تلك األسرة، عزیزة، جھودھا لتسجیل ابنتھا ذات الثمانیة أعوام في مدرسة عامة بغازي عنتاب في وصفت والدة 
   :2014سبتمبر/أیلول 

  
معنا بطاقات ھویة األجانب، لكن عندما ذھبت إلى المدرسة التركیة المحلیة لتسجیل ابنتي بیان، ظلوا یقولون لي أن 

  .152 استسلمت مرات، وفي النھایة 5أعود في وقت آخر. ذھبت 
  

وفات مركز التعلیم المؤقت. وبدال من ھذا تنوي أمھا إلحاقھا بدروس القرآن ال تملك أسرة بیان تكلفة الحافلة أو مصر
في المسجد المحلي. والمفارقة أن بیان، لو قُبلت في مدرسة حكومیة تركیة، فإنھا ستواجھ عقبات االندماج على نحو 

ان، ومن قة ألننا من التركمیقل كثیرا عن كثیر من نظرائھا السوریین، كما شرحت لنا أمھا: "بیان تتحدث التركیة بطال
  ."153 شأنھا أن تنجح في المدرسة [إذا ُسمح لھا بااللتحاق]

  
وحتى إذا كانت تلك المدارس غیر الممتثلة تشكل حاالت فردیة فإن المقابالت تشیر إلى قدرتھا على إحداث أثر رادع 

یین وثیقة الترابط، بأن المدارس قوي عندما تسمع األسر من الجیران أو األقارب، وسط جالیات الالجئین السور
   .ترفض الطلبة السوریین

  
 3عاما لم تذھب إلى المدرسة منذ  13قالت إحدى األمھات في مرسین لـ ھیومن رایتس ووتش إن ابنتھا أمینة ذات الـ

ا اللغة ھمنسنوات، وابنھا علي ذا التسع سنوات لم تسنح لھ فرصة دخول المدارس قط، وإن التعلیم مھم ألطفالھا: "ال ت
التي یتعلمونھا طالما كانوا یتعلمون. أرید لھم أن یدرسوا حتى إذا كان وضعنا المالي سیئا". ومع ذلك فعند وصول 

   :، لم یحاولوا إلحاق أطفالھم بالمدرسة ألنھم اعتقدوا أنھم سیواجھون بالرفض2014األسرة إلى تركیا في یولیو/تموز 
  

لیرة تركیة [حوالي  150جد مدرسة سوریة قریبة. والوصول إلى أقرب مدرسة یتطلب دفع قال لنا الجیران جمیعا إنھ ال تو
دوالر أمریكي] للطفل الواحد في الشھر للمواصالت. وال یمكننا دفع ھذا، إضافة إلى اإلیجار والفواتیر، فزوجي لیس  54

  .154 ر حاولت إلحاق أطفالھا وُرفض طلبھالدیھ عمل منتظم ھنا. ال نعرف شیئا عن المدارس التركیة، لكننا سمعنا عن أس
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كما قالت جمعیة التضامن مع طالبي اللجوء والمھاجرین في اسطنبول لـ ھیومن رایتس ووتش إن بعض المدارس تقاوم 

االمتثال لتعمیم وزارة التعلیم الوطني، سواء لترددھا في تدریس األطفال السوریین أو ألسباب إداریة. وأفادت الجمعیة بأن 
ظم أطفال منتفعیھا ملتحقون بالمدارس فعلیا. لكن الجمعیة نسبت ھذا النجاح جزئیا إلى جھودھا في مساعدة اآلباء للتغلب مع

على ما یواجھ أطفالھم من موانع. تتواصل الجمعیة مباشرة مع إدارات المدارس المتعنتة لتوعیتھا بالتزامات المدرسة 
الجئین المقیمة خارج نطاق الخدمات المقدمة من المنظمات غیر الحكومیة، أو أما بالنسبة لعائالت ال 155بموجب اللوائح.

   .العاجزة عن االستفادة من مناصرتھا ألي سبب آخر، فإن المدرسة غیر الممتثلة تمثل عقبة ال یمكن التغلب علیھا
  

التحركات واإلجراءات نصا یفید بإنشاء لجان في المحافظات لتولي  21/2014یتضمن تعمیم وزارة التعلیم الوطني 
ومع ذلك فإن أحد ممثلي وزارة التعلیم الوطني، في مقابلة مع ھیومن رایتس  156المتعلقة بتعلیم الالجئین السوریین.

ووتش، أفاد بأن حكومات المحافظات ال تمتثل دائما للتوجیھات الوطنیة لحساسیات سیاسیة تتعلق بالسیاسات المتبعة 
  .157 ن الوزارة ال تبذل سوى القلیل لمتابعة اللجان بسبب محدودیة المواردتجاه الالجئین السوریین، وأ

وقال مدیر أحد مراكز التعلیم السوریة المؤقتة في اسطنبول لـ ھیومن رایتس ووتش: "وزارة التعلیم التركیة تساعدنا، 
  ."158 لكن حجم المساعدة یتوقف على المسؤول في المحافظة

  

  الوصول إلى المعلومات
التي قابلتھا ھیومن رایتس ووتش إنھا لم تكن تعلم ما إذا كان الذھاب إلى  50أسر من الـ 6قالت 

   .المدارس من حق أطفالھا قانونا، أو كیفیة بدء إجراءات تسجیلھم
  

أسر أخرى لـ ھیومن رایتس ووتش، عن اعتقاد خاطئ، إن أطفالھا ال یستطیعون االلتحاق بالمدارس التركیة  5وقالت 
   .یحملون تصاریح إقامة، رغم أن التصاریح لم تعد شرطا للتسجیلألنھم ال 

  
استندت بعض تلك األسر في قرار عدم تسجیل أطفالھا في المدارس التركیة إلى روایات متداولة سمعوھا في محیطھم 

ن خالل االجتماعي عن صعوبات واجھھا آخرون في التسجیل، كما أن غیاب المعلومات الكافیة المتاحة لھم، سواء م
   .المدارس نفسھا أو من خالل المنظمات غیر الحكومیة، جعل اطالعھم على المعلومات المتعلقة بحقوقھم مستحیال

  
، عن أن "الكثیر من أسر الالجئین ال تملك 2015وكشف تقییم لالحتیاجات، أجرتھ مفوضیة الالجئین في مارس/آذار 

ینما ترغب في إلحاق أطفالھا بالمدارس التركیة أو مراكز التعلیم معلومات كافیة بشأن اإلجراءات الواجب اتباعھا ح
  ."159 المؤقتة
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إن الوكالة تنوي تزوید مراكز  2015وقال أحد مسؤولي التعلیم في المفوضیة لـ ھیومن رایتس ووتش في یونیو/حزیران 
-2015للعام الدراسي تقدیم المشورة لالجئین في جنوب شرق تركیا بتوجیھات تفصیلیة عن إجراءات االلتحاق 

2016 160.  
  

إال أن المشكلة أوسع نطاقا من أن تقتصر على الجنوب الشرقي، رغم إقامة أكبر كثافة من الالجئین السوریین في تلك 
المنطقة. فقد أجرت ھیومن رایتس ووتش مقابلة مع أسر سوریة لم یلتحق أطفالھا بالمدارس بسبب نقص المعلومات أو 

   .ن الخمس التي تمت زیارتھا ألجل ھذا التقریرخطأھا، في جمیع المد
على الحكومة التركیة، والحكومة السوریة المؤقتة، والیونیسیف، ومفوضیة الالجئین وغیرھا من الھیئات، أن تضمن 

إتاحة تلك التوجیھات للسوریین المقیمین في أرجاء البالد. فعلى سبیل المثال، أقامت المنظمة غیر الحكومیة الدولیة 
میرسي كور" مركزا لخدمات المعلومات باسم "معلومات"، في وسط مدینة غازي عنتاب، تقدم فیھ لّالجئین "

وعلى نفس  161السوریین منشورات واستشارات بشأن كیفیة الوصول إلى الخدمات الصحیة والتعلیمیة والقانونیة.
اللجوء والمھاجرین" مراكز "للخدمات  المنوال، تدیر المنظمة التركیة غیر الحكومیة "جمعیة التضامن مع طالبي

المتعددة" في اسطنبول وغازي عنتاب، تقدم المشورة والمعلومات بشأن التعلیم إضافة إلى خدمات أخرى لعمالئھا من 
   .الالجئین. ھذه خدمات عالیة القیمة، وینبغي التوسع فیھا لصالح أعداد أكبر من الالجئین السوریین

  

  يم المؤقتةاالكتظاظ في مراكز التعل
یحدث اكتظاظ المدارس في المقام األول في مراكز التعلیم المؤقتة السوریة، رغم أنھ كان مشكلة في 

وبحسب العاملین في "میرسي  162بعض المدارس الحكومیة التركیة منذ ما قبل بدایة النزاع السوري.
كانت تعاني بالفعل  كور"، وھي منظمة دولیة غیر حكومیة، فإن المدارس التركیة في غازي عنتاب

من االكتظاظ وتعمل لفترتین قبل وصول الالجئین السوریین، مما جعل الحاجة إلى زیادة سعتھا أكثر 
  .163 إلحاحا

  
أنھ "ال یوجد ما  2014وجدت دراسة تقییمیة أجراھا مركز جامعة أكسفورد لدراسات الالجئین في سبتمبر/أیلول 

وأفاد العاملون بالتعلیم في غازي عنتاب بوجود  164ة الطلب" في غازي عنتاب.یكفي [من مراكز التعلیم المؤقتة] لتلبی
  ."165 طالب على قوائم االنتظار بالنسبة للصفوف األصغر سنا 200"
  

كما ینتشر االكتظاظ بالفعل في بعض المناطق واألرجح أن یتفاقم بسبب غیاب التمویل لمراكز التعلیم المؤقتة، مما قد یدفع 
ق أبوابھا ویضطر طلبتھا للذھاب إلى مراكز أخرى أو التسرب من التعلیم ـ وبحسب دراسة أكسفورد في بعضھا إلى إغال

                                                           
  مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع مسؤول في المفوضیة األممیة لالجئین، أنقرة، 23 یونیو/حزیران 2015.  160
  مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع "مرسي كور"، غازي عنتاب، 17 یونیو/حزیران 2015. 161
  مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع "مرسي كور"، غازي عنتاب، 17 یونیو/حزیران 2015.  162
163 Chatty, et al, University of Oxford Refugee Studies Centre, “Ensuring Quality Education for Young Refugees from Syria (12-
25 Years): A Mapping Exercise,” p. 57. 
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وفي  166فإن "العدید من المدارس قد أفادت بأنھا مھددة باإلغالق إذا لم یتم تأمین تمویلھا للعام الدراسي الجدید". 2014
مركزا عامال من مراكز التعلیم  19التركیة كان بھا ذات یوم ریحانلي (الریحانیة)، وھي مدینة بمحافظة ھاتاي الجنوبیة 

 .167 2015، بسبب نقص التمویل، حتى أغسطس/آب 3المؤقتة، أغلقت جمیع المراكز أبوابھا عدا 
 

  استبعاد المعلمين السوريين
ال یتمتع المعلمون السوریون ـ مثلھم مثل بقیة العاملین السوریین في تركیا ـ بتصاریح للعمل 

روع، ومن ثم فال یحق لھم الحصول على رواتب عن عملھم في مراكز التعلیم المؤقتة، رغم المش
خضوع تلك المراكز إلشراف وزارة التعلیم الوطني. ویحصل بعض المعلمین على "حوافز" یمولھا 

لكن الكثیرین منھم یواجھون انعدام األمن المالي،  168الیونیسیف أو إدارات مراكز التعلیم المؤقتة،
  .169 لذي یصعّب على مراكز التعلیم المؤقتة استبقاء المعلمین الجیدینا
  

وقد قال مدیر أحد مراكز التعلیم المؤقتة في اسطنبول لـ ھیومن رایتس ووتش: "إننا ندفع للمعلمین من رسوم الدراسة 
وقال  170تطوعین".وما نحصل علیھ من الجمعیة [التي تمول المدرسة]. وفي مدارس الجنوب یعمل جمیع المعلمین كم

معلماً، كانوا جمیعاً معلمین في سوریا، وھناك عدد  75مدیر آخر ألحد مراكز التعلیم المؤقتة في اسطنبول: "لدینا 
  ."171 أكثر من كاف من المعلمین المؤھلین یعیشون في تركیا اآلن

  
   :وبحسب الیونیسیف

  
ویؤثر نقص  172لة في جمیع البلدان المضیفة تقریبا.یشكل المعلمون من الالجئین السوریین أحد الموارد غیر المستغ

استغالل ھذا المورد في الوصول إلى التعلیم وفي جودتھ على السواء بالنسبة ألطفال الالجئین السوریین: فھو "إما 
یمنع أطفال الالجئین من الذھاب إلى المدرسة أصال، أو یؤدي إلى تكدسھم في فصول كبیرة، أو حضورھم لفترات 

  .173 . ویساھم غیاب فرص التوظیف بالنسبة للمعلمین الالجئین في البلدان المضیفة في زیادة عدم االستقرارأقصر..
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واستجابة لھذا الوضع، طالب الیونیسیف بـ"إیالء العنایة الواجبة .. لتوظیف المعلمین السوریین الذین یمتلكون الفھم 
ات التركیة، إلى جانب شركائھا، أن تتعرف على ھؤالء المعلمین والخبرة الالزمین لتعلیم ھؤالء األطفال. وعلى السلط

  ."174 وتحدد مؤھالتھم، كنقطة بدایة لتأمین توظیفھم وتنمیتھم المھنیة
إال أن الحكومة التركیة لم تبدأ إلى اآلن مشروع التعرف على المعلمین من الالجئین السوریین وتدعیم استخدامھم، بما 

رص للتوظف المشروع. بل إن وزارة التعلیم الوطني أوضحت موقفھا تجاه المعلمین في ذلك عن طریق تزویدھم بف
حینما أصدرت تصریحا یھدف إلى تصحیح تقاریر إعالمیة أفادت بأنھا تنوي  2015السوریین في أغسطس/آب 

   :توظیف معلمین سوریین
  

و في الواقع دراسة للتعرف على إن الخبر الذي یفید بوجود دراسة لتوظیف معلمین سوریین من قبل وزارتنا ھ
المعلمین السوریین المستعدین للتطوع... بالمساعدة في مراكز [التعلیم] المؤقتة [في المخیمات]... ال یتم تقدیم أجر 

للمعلمین السوریین العاملین في المخیمات على أساس تطوعي، ووزارتنا غیر ضالعة في أي نشاط آخر بشأن 
  .175 المعلمین السوریین

  
   

                                                           
174 UNICEF, Curriculum, Accreditation and Certification for Syrian Children in Syria, Turkey, Lebanon, Jordan, Iraq and Egypt, 
p.53 
175 Ministry of National Education, “Press Statement,” August 21, 2015, http://www.meb.gov.tr/basin-
aciklamasi/haber/9360/en   ).2015اكتوبر/تشرین األول  25(االطالع  
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.IV تكلفة جيل ضائع 
  

غادرت شذى دمشق مع أسرتھا بعد تلقي تھدیدات لتنظیمھا احتجاجات مناھضة للحكومة. وحینما وصلت  2011عام 
   .، علمت أن ابنھا عمر محروم من دخول المدارس التركیة العامة ألنھ ال یحمل تصریح إقامة2011إلى اسطنبول في 

  
یلة وباھظة األتعاب، ال تقدر األسرة على تحملھا. وفي مواجھة انقطاع التعلیم، وكانت المدارس العربیة في المنطقة قل

سنة، أن یعود إلى سوریا لمقاتلة حكومة األسد، فقُتل في المعارك  16وغیاب فرص التوظف المشروع، قرر عمر، 
تفادتھ ن قد فات على اسبعد عودتھ بقلیل. وساعدت شذى في إنشاء مركز تعلیمي مؤقت بعد رحیل ابنھا، لكن األوان كا

  .176 من خدماتھ
  

والیوم تشغل شذى أحد مقاعد مجلس اإلدارة في مركز التعلیم السوري المؤقت الذي شاركت في تأسیسھ في اسطنبول. 
   :قالت لـ ھیومن رایتس ووتش إن تجربتھا الخاصة من أسباب إدراكھا ألھمیة التعلیم بالنسبة لمستقبل األجیال القادمة

  
الشخص فبوسعھ الحصول على العالج والتحسن. لكن إذا لم یذھب الطفل إلى المدرسة فسوف یؤدي ھذا إذا مرض 

إلى مشاكل كبیرة في المستقبل ـ سینتھي بھ المطاف في الشارع، أو العودة إلى سوریا للموت في المعارك، أو التحول 
  .177إلى متطرف، أو الموت في البحر أثناء محاولة الوصول إلى أوروبا

  
عاما تدلل بدورھا على تكلفة انقطاع التعلیم. كان بشار قد انتھى لتوه من  15كما أن تجربة بشار الذي یبلغ من العمر 

بسبب القصف المنتظم على مقربة منھا. وشرحت  2011الصف السابع في حلب حینما اضطر لترك المدرسة في 
اسطنبول، حیث تعیش أسرتھ، بسبب احتیاجھم إلى والدتھ لـ ھیومن رایتس ووتش أنھ لم یجد فرصة للدراسة في 

  .عملھ
  

ذات یوم جاء بشار إلینا وقال إنھ ینوي العودة إلى سوریا للقتال. فقلنا لھ ال، لكنھ غضب منا وأخذ في البكاء. وقال لنا 
ابتھ العمل إلصإنھ یرید أن یذھب لیموت ھناك ألنھ ال یرى لنفسھ مستقبال ـ لم یكمل دراستھ وال یمكنھ االنتظام في 

   .بتشنجات أثناء الحرب
  

ووصل بشار حتى مدینة شانلي أورفا على الجانب التركي من الحدود، حیث لحق بھ عمھ وأعاده إلى أسرتھ قبل 
یومین ال غیر من مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع األسرة. ولم یكن بشار متاحا للتحدث مع ھیومن رایتس ووتش في 

عترفا بأن مستقبلھ في تركیا لم یكن یوما أشد إظالما. أما أشقاؤه الثالثة األصغر سنا في ذلك الوقت، لكن أبویھ ا
المقابل، فھم ملتحقون حالیا بمركز تعلیم مؤقت سوري، بمعونة منحة ممولة من مانح خاص، حیث أفادوا بأنھم 

  .178 یحصلون على درجات عالیة ویكتسبون األصدقاء
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طر السماح لجیل كامل من األطفال السوریین بخسارة تعلیمھم. قبل النزاع، كان تسلط حكایة بشار الضوء على مخا
بالمئة للمدارس الثانویة، مع ارتفاع التكافؤ بین  82بالمئة، و 99معدل االلتحاق بالمدارس االبتدائیة في سوریا یبلغ 

جھا قد تسربوا اآلن من ملیون طفل سوري داخل سوریا وخار 3وقد قدر الیونیسیف أن ما یقرب من  179الجنسین.
  .180 المدارس ـ مما یھدم اإلنجاز السوري المتمثل في وصول الجمیع تقریبا إلى التعلیم قبل الحرب

  
كما قدرت منظمة "إنقاذ الطفل" أنھ إذا استمرت المعدالت الحالیة لتسرب األطفال السوریین داخل سوریا وخارجھا 

ملیار دوالر أمریكي سنویا بسبب  2,18سوري فیما بعد الحرب ستبلغ من المدارس، فإن تكلفة ھذا على االقتصاد ال
  .181 األجور الضائعة

  
عالوة على ھذا فإن إنخفاض قدرة ھؤالء األطفال على التكسب، سواء عادوا إلى سوریا ذات یوم أو استقروا بأماكن 

برفع تكالیف المعونات أخرى على المدى الطویل، سیكون لھا أثر سلبي في اقتصاد البلد المضیف، مقرونا 
  .182 والمساعدات الحكومیة

  
 183وھناك أیضا مخاطر أخرى أكثر مباشرة للتسرب من التعلیم، فتوفیر التعلیم من شأنھ تقلیل مخاطر الزواج المبكر،
والتجنید العسكري، والتطرف، ومن شأنھ إضفاء االستقرار على المستقبل االقتصادي من خالل زیادة القدرة على 

  .184 وضمان تأھیل السوریین الصغار الیوم لمواجھة مستقبلھم الغامضالتكسب 
  

توجھ "منع ضیاع جیل" للتصدي  2013كانت بعض المنظمات اإلنسانیة الدولیة البارزة قد صاغت للمرة األولى في 
یاع "منع ضلقضیة وصول األطفال السوریین إلى التعلیم، في قلب الجمعیة العامة لألمم المتحدة. والھدف المعلن لـ

جیل" ھو "تزوید األطفال السوریین، في سوریا وفي البلدان المضیفة على السواء، باستجابات [فعالة] من حیث 

                                                           
 ”,UNESCO Institute for Statistics, “Education Statistics for the Syrian Arab Republic بناء على نسب التسجیل المعدلة من العام 2010. 179
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180   United Nations Children’s Fund, Education Under Fire: How Conflict in the Middle East is Depriving Children of Their 
Schooling, September 3, 2015, http://www.unicef.org/mena/Education_Under_Fire.pdf 
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Under Siege: The Devastating Impact on Children of Three Years of Conflict in Syria, March 2014, 
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وتركز استراتیجیة التوجھ ثنائیة المحاور  185الحمایة، والوصول إلى التعلیم، وفرص بناء مستقبل ألنفسھم ولبلدھم".
  .186 حاسم یقدر بملیار دوالر أمریكي على التعلیم والحمایة، كما تدعو إلى استثمار

  
ملیون دوالر أمریكي لتحسین وصول األطفال  83أما في تركیا فقد دعت استراتیجیة "منع ضیاع جیل" إلى توفیر 

السوریین إلى فرص التعلم، بما فیھا مبادرات لاللتحاق واالستبقاء، ومنشآت تعلیمیة جدیدة، وتوزیع المواد التعلیمیة 
  .187 وخارجھا، والتدریب في مجال اللغة داخل المخیمات

  
ومع ذلك فإن مجتمع المانحین الدولي لم یلّبِ حتى اآلن نداء التمویل الخاص باستراتیجیة "منع ضیاع جیل". وكشف 

ملیون دوالر أمریكي  62.2، عن عجز قدره 2014تقریر متابعة التقدم خالل عام واحد، المنشور في سبتمبر/أیلول 
ولم تنشر الحملة أیة تحدیثات أخرى، لكن أھدافھا التمویلیة  188خصص لتعلیم السوریین في تركیا.في التمویل الم

أُدمجت جزئیا في الخطة اإلقلیمیة لالجئین والصمود، وھي شراكة بین األمم المتحدة والحكومات اإلقلیمیة التي 
عن تغطیة ندائھا التمویلي المطالب أعلنت الخطة اإلقلیمیة  2015وفي یونیو/حزیران  189تستضیف الجئین سوریین.

 .190 بالمئة فقط 22ملیون دوالر أمریكي للبرامج التعلیمیة في تركیا بنسبة  59بـ
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186 No Lost Generation: Protecting the Futures of Children Affected by the Crisis in Syria, Strategic Overview, January 2014, 
http://www.unicef.org/appeals/files/No_Lost_Generation_Strategic_Overview__January_2014.pdf, p.1 أكتوبر/تشرین  25طالع (اال 

). 2015االول   
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  السابق ص 189.6
190 UN Regional Refugee and Resilience Plan, 3RP Regional Progress Report, June 2015, http://www.3rpsyriacrisis.org/wp-
content/uploads/2015/06/3RP-Progress-Report.pdf, p.19. ). 2015أكتوبر/تشرین األول  25طالع (اال   
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   علي

  
، حینما تعرض إلصابة جسیمة جراء ھجمة 2012عاما، المدرسة منذ  11لم یدخل علي، 

ن ة ھیومحكومیة بالقنابل البرمیلیة على بلدتھ في محافظة حلب. وقد عرض على باحث
رایتس ووتش الندوب القاسیة في ساقیھ وبطنھ، والتي تركتھ بإعاقة بدنیة، أثناء مقابلة بمنزل 

   .أسرتھ في مدینة مرسین على ساحل تركیا الجنوبي
  

عاود علي تعلم المشي مؤخرا فحسب، وبعرج ظاھر في مشیتھ. ومنذ وصولھ إلى تركیا كان 
عصیر البلح في الشارع، لكنھ یود تغییر ھذا  یقضي أیامھ جالسا في المنزل أو في بیع

الوضع في خریف ھذا العام: "ال أتحدث التركیة مطلقا، لكنني أرید الذھاب إلى المدرسة. 
أرید أن أصبح محاسبا حین أكبر ألنني أجید الحساب واألرقام. سیكون جمیال أن أدرس 

  ."191 وأجد معلما یساعدني
  

إلى المدرسة إذا كانت متاحة اآلن، وخاصة بما أنھ  وأضافت والدة علي: "نود إرسال علي
یستطیع المشي حالیا. إن حاجتھ إلى التعلیم أشد ألنھ ال یستطیع القیام بالكثیر من الجھد 

البدني. وأعتقد أن بوسعھ التعلم بسرعة، فھو ذكي جدا. لكننا في ھذا الحي ال نعرف أي 
 ."192سوریین یرسلون أطفالھم إلى مدرسة من أي نوع

  
   

                                                           
  مقابالت ھیومن رایتس ووتش مع أمال أ. وعلي أ.، مرسین 20 یونیو/حزیران 2015.  191
  السابق. 192



 

 2015 الثاني تشرين/نوفمبر | ووتش رايتس هيومن     41

.V المعايير القانونية 
  

    الحق في التعليم
دى األطفال جمیعا حق في الوصول إلى التعلیم بدون تمییز. وتركیا طرف في عدد من المعاھدات ل

الدولیة التي توضح ھذا الحق، بما فیھا العھد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة 
واتفاقیة  195عھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة،وال 194واتفاقیة حقوق الطفل، 193والثقافیة،

  .197 واالتفاقیة األوروبیة بشأن حقوق اإلنسان 196القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة (سیداو)،
  

من العھد الدولي  13مع ذلك فقد تقدمت تركیا بتحفظات على بعض بنود تلك المعاھدات، بما في ذلك بعض فقرات المادة 
اص بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة بشأن الحق في التعلیم. وتتحفظ تركیا على حقھا في تفسیر وتطبیق الخ

البنود التي تبین حقوق األھالي في إرسال أطفالھم إلى مدارس غیر حكومیة بغرض ضمان التعلیم الدیني واألخالقي 
دستور. وقد أوصت اللجنة المشرفة على إنفاذ العھد الدولي الخاص ألطفالھم بما یتفق ومعتقداتھم الخاصة، تماشیا مع ال

  .198 بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة بأن تسحب تركیا تحفظاتھا بغیة االمتثال بشكل أفضل للعھد ككل
  

 من اتفاقیة حقوق 30و 29و 17على المنوال نفسھ، تحفظت تركیا على حقھا في تفسیر وتطبیق نصوص المواد 
وتنص المعاھدتان كلتاھما على أن یكون التعلیم  199الطفل، المنصبّة على أھداف تعلیم األقلیات األصلیة/القومیة.

وبالنسبة  201وأن یكون التعلیم الثانوي "متاحا للجمیع وفي متناولھم". 200االبتدائي "إلزامیا ومتاحا بالمجان للجمیع"،
كما  202ي أو لم یستكملوه فإنھ یتم "تشجیع التربیة األساسیة أو تكثیفھا".لألطفال الذین لم یحصلوا على التعلیم االبتدائ

  ."203 تلتزم الحكومات أیضا بـ"اتخاذ تدابیر لتشجیع الحضور المنتظم في المدارس والتقلیل من معدالت ترك الدراسة
  

                                                           
، تم تفعیلھ في 3 ینایر/كانون الثاني 1976، وصادقت G.A. res. 2200A (XXI), 993 U.N.T.S. 3 العھد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة، 193
 علیھ تركیا في 23 سبتمبر/أیلول 2003. 
  ، تم تفعیلھ في 2 سبتمبر/أیلول 1990، وصادقت علیھ تركیا في 9 دیسمبر/كانون األول res. 44/25, U.N. Doc. A/44/49 .1994 اتفاقیة حقوق الطفل،  194
، تم تفعیلھ في 23 مارس/آذار 1976، وصادقت علیھ تركیا في G.A. res. 2200A (XXI), 999 U.N.T.S. 171 23 العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، 195
 سبتمبر/أیلول 2003.  
 ، تم تفعیلھا في 3 سبتمبر/أیلول 1981، وصادقت علیھا تركیا في 20 دیسمبر/كانون األول G.A. res. 34/180 .1985 اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة (السیداو)، 196
 ، تم تفعیلھا في 3 سبتمبر/أیلول 1953، وصادفت علیھا تركیا في 18 مایو/أیار U.N.T.S. 222 .1954 213 اتفاقیة حمایة حقوق اإلنسان والحریات األساسیة، 197 
198 Committee on Economic, Social and Cultural Rights, Concluding observations of the Committee on Economic, Social and 
Cultural Rights: Turkey, May 2011, E/C.12/TUR/CO/1, para. 6. 
 تنص المادة 30 على أنھ في البلدان حیث توجد اقلیات إثنیة، دینیة أو لغویة، أو أشخاص من انتماءات أصلیة، ال یحرم الطفل أو الطفلة من مثل ھذه األقلیة أو المجتمع 199

جتمع المحلي مع األعضاء اآلخرین، من التمتع بثقافتھ أو ثقافتھا، واعتناق دینھ أو دینھا وممارستھ، أو استعمال لغتھ أو لغتھا.األصلي من الحق، في الم  
  العھد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة، المادة 13 (2) (أ)؛ اتفاقیة حقوق الطفل، المادة 28 (1)200
  العھد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة، المادة 13 (2) (ب)؛ اتفاقیة حقوق الطفل، المادة 28 (1)201
  العھد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة، المادة 13 (2) (د)202
  اتفاقیة حقوق الطفل، المادة 28 (1) (ه)203
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وینبغي للتعلیم أن ینّمي  204یحظر القانون الدولي التمییز على أساس الدین أو األصل العرقي أو االجتماعي أو غیرھا.
 206وبحسب لجنة الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة، 205احترام "ھویة الطفل الثقافیة ولغتھ وقیمھ الخاصة".

وھي ھیئة الخبراء الدولیین المكلفة برصد تطبیق العھد الدولي الخاص بتلك الحقوق، فإن الحظر المفروض على 
  ."207 یجي وال لتوافر الموارد، بل ینطبق كلیة وفورا على كل جوانب التعلیمالتمییز "ال یخضع للتنفیذ التدر

  
وبحسب اللجنة، فإن الحكومة التي تخفق في تزوید عدد ھام من األفراد بـ"أشكال التعلیم األساسیة، تعتبر ألول وھلة 

   .متخلفة عن الوفاء بالتزاماتھا" بمقتضى الحق في التعلیم
  

ى االتفاقیات الدولیة المفحوصة فیما سبق، أقرت تركیا الحق في التعلیم في صلب قوانینھا. باإلضافة إلى التصدیق عل
من دستور الجمھوریة التركیة تنص على أنھ "ال یُحرم أي شخص من الحق في التعلم والتعلیم" وعلى أن  42فالمادة 

تبنت الجمعیة  2012وفي  208الدولة"."التعلیم االبتدائي إلزامي لجمیع المواطنین من الجنسین ومجاني في مدارس 
  .209 عاما 12إلى  8الوطنیة الكبرى في تركیا مشروع قانون إلصالح التعلیم یطیل مدة التعلیم اإللزامي من 

  
، أن 2014بشأن األجانب والحمایة الدولیة، الذي دخل حیز النفاذ في أبریل/نیسان  2013ویقرر القانون التركي لسنة 

كما تقرر الئحة الحمایة المؤقتة،  210مایة الدولیة بحق "الوصول إلى التعلیم االبتدائي والثانوي".یتمتع المنتفعون بالح
وأن األنشطة التعلیمیة  211، أنھ "یجوز تزوید المنتفعین... بالتعلیم"2014الصادرة الحقا في أكتوبر/تشرین األول 

لوطني ومسؤولیتھا... اتفاقا مع التشریعات ذات لألجانب "ستتم داخل وخارج [المخیمات] تحت رقابة وزارة التعلیم ا
  ."212 الصلة الصادرة عن وزارة التعلیم الوطني

  
 أما عن تعلیم الالجئین على وجھ الخصوص فإن اتفاقیة حقوق الطفل تنص على قیام الدول األطراف "باتخاذ التدابیر

 الدولیة تواإلجراءا للقوانین وفقا الجئا ریعتب الذي أو الجئ، مركز على للحصول یسعى الذي للطفل لتكفل المالئمة
 اإلنسانیة والمساعدة الحمایة تلقي آخر، شخص أي أو والداه یصحبھ لم أو صحبھ سواء بھا، المعمول المحلیة أو

                                                           
  مثال، اتفاقیة حقوق الطفل، المادة 2042
  السابق، المادة 29 (1) (ج)205
206 Committee on Economic Social and Cultural Rights (CESCR), General Comment 13, “The right to education (Art. 13),” E/C. 
12/1999/10, para. 31. 
207 CESCR, General Comment 3, “The nature of states parties obligations (Art. 2, para. 1),” 1990, E/1991/23. See also, 
Committee on the Rights of the Child, General Comment 7, “Implementing Child Rights in early Childhood,” 2005, 
CRC/C/GC/7/Rev.1 التمییز المحتمل في ما خص وصول األطفال الصغار إلى الخدمات ذات الجودة یبقى تحدیدا موضع قلق، السیما حیث الصحة والتعلیم والرعایة") 
 االجتماعیة والخدمات األخرى ال تتوفر بشكل عام ویتم تزویدھا من قبل مزیج من المنظمات الحكومیة والخاصة والخیریة"). 
  دستور جمھوریة تركیا، المادة 42.  208
209 “Education Reform Bill Passes in Turkish Parliament,” Hurriyet Daily News, Ankara, March 30, 2012,  
http://www.hurriyetdailynews.com/education-reform-bill-passes-in-turkish-parliament-.aspx?pageID=238&nid=17318 

).2015أغسطس/آب  12(االطالع   
  قانون بشأن األجانب والحمایة الدولیة، رقم 6458، تم تبنیھ في 4 أبریل/نیسان 2013، تم تفعیلھ في أبریل/نیسان 2014، المادة 89. 210
 (االطالع http://www.goc.gov.tr/files/files/20141022-15-1.pdf لوائح الحمایة المؤقتة، رقم 29153، 2014، المادة 26، متوفر باللغة التركیة في: 211

). ترجمة رسمیة وملخصة متوفرة: 2015أغسطس/آب  11 http://www.goc.gov.tr/files/_dokuman38.pdf ). 2015أغسطس/آب  11(االطالع    
  السابق، المادة 28. 212
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 أو سانیةاإلن الدولیة الصكوك من غیرھا وفي االتفاقیة ھذه في الموضحة المنطبقة بالحقوق التمتع في المناسبتین
  ."213 فیھا أطرافا المذكورة الدول تكون التي اإلنسان حقوقب المتعلقة

  
 ما في لمواطنیھا الممنوحة المعاملة نفس الالجئین المتعاقدة الدول على أن "تمنح 1951وتنص اتفاقیة الالجئین لسنة 

 أقل الح أي في تكون أال على ممكنة، معاملة األولي"، وأن تمنحھم في شأن التعلیم غیر األولي "أفضل التعلیم یخص
إال أن تركیا عند انضمامھا إلى اتفاقیة الالجئین لسنة  214الظروف". نفس في عامة لألجانب الممنوحة تلك من رعایة
، لم تعترف لألشخاص الذین ینطبق علیھم تعریف الالجئ ولكنھم لم یأتوا من 1967، وبروتوكولھا لسنة 1951

   .وریین حقوق الالجئینأوروبا بصفة الالجئ، ومن ثم فإنھا ال تمنح الس
  

  عمالة األطفال
صدّقت تركیا على أھم المعاھدات الدولیة المتعلقة بعمالة األطفال، بما فیھا اتفاقیة منظمة العمل الدولیة 

 216واتفاقیة منظمة العمل الدولیة بشأن أسوأ أشكال عمالة األطفال، 215بشأن الحد األدنى لسن االستخدام،
ھد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة. وتعترف ھذه واتفاقیة حقوق الطفل، والع

عالوة على ھذا  217االتفاقیات بتدني احتماالت وصول الطفل المنخرط في سوق العمل إلى التعلیم الالئق.
 218فإنھا تلزم الحكومات بحمایة "األطفال وصغار السن ... من االستغالل االقتصادي واالجتماعي"

  ."219 عمل یرجح أن یكون خطیرا أو أن یؤثر سلبا في تعلیم الطفل ومن "أي
  

إال  221عاما. 18والسن الدنیا لألعمال الخطیرة  220عاما، 15وبموجب القانون التركي، تبلغ سن العمل القانوني الدنیا 
لعاملین بمن فیھم ا أن اإلطار القانوني الراھن یفتقر إلى تدابیر الحمایة المخصصة لألطفال العاملین بدون عقود عمل،

 .222 في الشوارع، مما یترك تلك الفئات معرضة لالستغالل بصفة خاصة
  

                                                           
  اتفاقیة حقوق الطفل، المادة 22. 213
   االتفاقیة الخاصة بوضع الالجئین، تم تفعیلھا في 22 أبریل/نیسان 1954، المادة 22.  214
  االتفاقیة بشأن الحد األدنى لسن االستخدام (تم تفعیلھا في 19 یونیو/حزیران 1976) صادقت علیھا تركیا في 30 أكتوبر/تشرین األول 1998. 215
 االتفاقیة بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال واإلجراءات الفوریة للقضاء علیھا (تم تفعیلھا في 19 نوفمبر/تشرین الثاني 2000)، صادقت علیھا تركیا في 2 216

.2001أغسطس/آب   
217 CESCR, General Comment 13, “The right to education (Art. 13),” E/C. 12/1999/10;.(2)7 ؛ أیضا االتفاقیة بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال المادة 
  العھد الدولي بشأن الحقوق السیاسیة، المادتان 7 و10. 218
  اتفاقیة حقوق الطفل، المادو 219.32
  المادة 71 من قانون العمل التركي، رقم 4857، تم تفعیلھ في 22 مایو/أیار 2003. 220
  لوائح بشأن طرق ومبادئ توظیف األطفال والعمال الصغار، 25425، تم تفعیلھا في 6 أبریل/نیسان 2004. 221
222 U.S. Department of Labor 2014 Findings on the Worst Forms of Child Labor, Turkey 
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  في العمل الحق
الخاصة بوضع الالجئین فإن الالجئین "المقیمین بصفة شرعیة" على  1951بموجب اتفاقیة سنة 

للمفوضیة  وقد قررت اللجنة التنفیذیة 223أراضي أحد البلدان یتمتعون بالحق في ممارسة عمل بأجر.
السامیة لالجئین أن "تعزیز الحقوق األساسیة االقتصادیة واالجتماعیة، بما فیھا حق التكسب من 

العمل، ضروري لتحقیق االكتفاء الذاتي وتأمین أسر الالجئین، وحیوي لعملیة استعادة كرامة 
التفاقیة فقد وألن تركیا تتحفظ على ا 224الشخص البشري وتحقیق حلول مستدامة لمشاكل الالجئین".

   .تجنبت االلتزام بمد مظلة تدابیر الحمایة تلك إلى الالجئین السوریین
  

ومع ھذا فإن تركیا طرف في العھد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة، واتفاقیة القضاء على 
سماح ق في العمل، وتشجع الدول على الجمیع أشكال التمییز العنصري، اللتین تتضمن كل منھما التزامات تتعلق بالح
من العھد الدولي الخاص بالحقوق  6لغیر مواطنیھا جمیعا ومنھم طالبي اللجوء، بالتمتع بحق العمل. وتعلن المادة 

 حق من شخص لكل ما یشمل االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة أن الدول األطراف "تعترف بالحق في العمل، الذي
 225لحق".ا ھذا لصون مناسبة تدابیر باتخاذ وتقوم بحریة، یقبلھ أو یختاره بعمل رزقھ كسب انیةإمك لھ تتاح أن في

تفرض االتفاقیة ھذا االلتزام ضمن التزامات التحقیق المتدرج، وتسمح للدول "بأن تقرر إلى أي مدى ستضمن الحقوق 
ة المشرفة على االمتثال للعھد قد شددت على إال أن اللجن 226االقتصادیة المعترف بھا في ھذا العھد لغیر المواطنین".

أنھ ال یجوز للجنسیة أن تحجب الوصول إلى الحقوق المكفولة بموجب العھد، وعلى أن الحق في العمل ینطبق "على 
الجمیع بمن فیھم غیر المواطنین، مثل الالجئین وطالبي اللجوء والمحرومین من الجنسیة والعمال الوافدین وضحایا 

  ."227 دولي، بصرف النظر عن وضعھم القانوني ووثائقھماإلتجار ال
  

من اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري "حق كل إنسان، دون تمییز بسبب العرق أو  5وتكفل المادة 
ختیار االلون أو األصل القومي أو اإلثني، في المساواة أمام القانون وال سیما في التمتع... بالحق في العمل، وفي حریة 

نوع العمل، وفي شروط عمل عادلة مرضیة، وفي الحمایة من البطالة، وفي تقاضي أجر متساو عن العمل المتساوي، 
اعترفت ھیئة االتفاقیة بحق الدول في التفرقة بین المواطنین وغیر  2004وفي  228وفي نیل مكافأة عادلة مرضیة".

حیث المبدأ، أن یتمتع بھا جمیع األشخاص. ودعت الدول تحدیدا المواطنین، لكنھا قالت إن حقوق اإلنسان ینبغي، من 
إلى إزالة العقبات التي تحول دون التمتع بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة من قبل غیر المواطنین في مجال 

  .230 واتخاذ تدابیر إلزالة التمییز ضد غیر المواطنین فیما یتعلق بظروف العمل وشروطھ 229التوظف،
  

                                                           
  اتفاقیة الالجئین 1951، المادة 17. 223
224 UNHCR Executive Committee, General Conclusion on International Protection No. 50 (XXXIX) (Oct. 10, 1998), 
http://www.unhcr.org/3ae68c9510.html   
  العھد الدولي بشأن الحقوق السیاسیة، المادة 6. 225
  العھد الدولي بشأن الحقوق السیاسیة، المادة 2. 226
227 UN Committee on Economic Social, and Cultural Rights, General Comment No. 20, U.N. Doc. E/C.12/GC/20 (2009), para. 
30. 
 .G.A. Res. 2106 (XX), annex, 20 U.N ,1965 االتفاقیة الدولیة للقضاء علي جمیع أشكال التمییز العنصري، تم تبنیھا في 21 دیسمبر/كانون األول 1965، 228
GAOR Supp. (No. 14) at 47, U.N. Doc. A/6014 (1966), 660 U.N.T.S. 195  16، صادقت علیھا تركیا في 1969ینایر/كانون الثاني  4، تم تفعیلھا في 

.2200سبتمبر/أیلول   
229 N Committee on the Elimination of Racial Discrimination, General Recommendation No.30, CERD/C/64/Misc.11/rev.3 
(2004), para. 29. 
  السابق، الفقرة 33.  230
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من حق تركیا كدولة ذات سیادة أن تنظم الوصول إلى العمل من خالل قوانین العمل وأنظمتھ ذات الصلة، لكن و
التزاماتھا الحقوقیة تعني ضرورة أال یكون ھناك استبعاد شامل لالجئین من الحق في كسب العیش. والوفاء بھذه 

ق العمل دون قیود، بل باألحرى أن تضمن االلتزامات لن یضطر تركیا إلى منح الالجئین حق الوصول إلى سو
   .حصولھم على فرصة جدیة لممارسة العمل بأجر في ظروف خالیة من التمییز، في ظل القانون
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 التوصيات
  

  لوزارة التعليم الوطني في الحكومة التركية
 أن تضع وتنفذ برامج معجلة لتعلیم اللغة التركیة للطلبة الذین ال یجیدونھا من خالل نظام •

 .المدارس العامة

أن ترصد عن كثب وتشرف بانتظام على امتثال المحافظات والجھات المحلیة للتعمیمات  •
  .الوطنیة، بما في ذلك من خالل إنشاء آلیات خاصة إذا لزم األمر

أن تستغل آلیة "یوبیس" القائمة (نظام تشغیل معلومات الطلبة األجانب) لتتبع حضور أطفال  •
ورصد التسرب، والتدخل لدى المسوؤلین في المحافظات ونُّظار المدارس الالجئین السوریین، 

  .والمعلمین الستبقاء األطفال في المدارس

أن تستثمر في تدریب المعلمین والعاملین بالمدارس على التحدیات الفریدة المتضمنة في تعلیم  •
  .ياج االجتماعالالجئین غیر المتكلمین بالتركیة، بغیة محاربة التمییز وتشجیع االندم

أن تزید استغالل المعلمین السوریین المؤھلین، سواء عبر ھیكل الحوافز القائم بالفعل بالشراكة  •
  .مع الیونیسیف، أو عبر تقدیم تصاریح العمل المشروع

أن تنشر معلومات دقیقة لالجئین السوریین، بمن فیھم الموجودین في المناطق التي یصعب  •
  .لق بإجراءات وشروط التسجیل في المدارسالوصول إلیھا، فیما یتع

أن تواصل التشاور مع شركائھا مثل الیونیسف ومفوضیة الالجئین والشركاء التنفیذیین في  •
تلك االعتبارات وغیرھا من اعتبارات السیاسات، وخاصة فیما یتعلق بتطبیق آلیات الرصد 

  .مج التقویة وتعلم اللغة المعجلةلمتابعة حضور الطلبة، وامتثال المدارس المحلیة، وإیجاد برا

أن ترفع موازنة الدعم لمراكز التعلیم المؤقتة بغیة ضمان الوصول المستمر إلى التعلیم وضمان  •
  .جودتھ

  

  لوزارة العمل
أن توفر الوصول على نطاق واسع إلى تصاریح العمل للسوریین المنتفعین بنظام الحمایة  •

مین السوریین، بغیة إتاحة وصول العمال السوریین المؤقتة، بمن فیھم، ولیس حصرا، المعل
إلى تدابیر الحمایة العمالیة وتخفیف المعدل المرتفع من عمالة األطفال وسط أسر الالجئین 

  .السوریین
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  لحكام المحافظات ولجانها
أكتوبر/تشرین  22أن تمتثل الھیئات المعنیة بالكامل لالئحة الحمایة المؤقتة الصادرة بتاریخ  •

، وألیة توجیھات ذات صلة أصدرتھا وزارة التعلیم الوطني، ووزارة العمل، 2014ول األ
  .وغیرھما من وزارات الحكومة المركزیة

أن تضمن حصول أسر الالجئین السوریین على حق الوصول التام إلى المدارس التركیة العامة  •
  .21/2014كما یشترط تعمیم وزارة التعلیم الوطني 

  

  جانب، وهيئات المعونات، والحكومات المعنيةللمانحين األ
 31أن تلبي نداء األمم المتحدة للتمویل الخاص باالستجابة لألزمة السوریة في تركیا. فحتى  •

ملیون دوالر  624بالمئة فقط من مبلغ التمویل المقدر بـ 13.6كان قد تم جمع  2015مایو/أیار 
  .ل والمراھقین السوریین خارج المدارسأمریكي، مما ھدد بصفة خاصة برامج تعلیم األطفا

أن تصعّد من دعمھا الفني للمبادرات الحكومیة الرامیة إلى تحسین وصول الالجئین السوریین  •
  .إلى التعلیم
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  شكر وتنويه
  

أجرت أبحاث ھذا التقریر وكتبتھ ستیفاني كیم، الحاصلة على زمالة روبرت ل. برنستین في برنامج حقوق الالجئین، 
لى تحریره بیل فریلیك، مدیر برنامج حقوق الالجئین. كما راجع التقریر بیل فان إسفلد، باحث أول، وإلین وتو

ویب، باحثة أولى بقسم أوروبا وآسیا الوسطى، وندیم حوري، -مارتینیز، الباحثة بقسم حقوق الطفل، وإیما سنكلیر
نییل ھاس، كبیرة محرري البرامج، وإیلینغ ریدي، نائب المدیر التنفیذي لقسم الشرق األوسط وشمال أفریقیا، ودا

مستشار قانوني أول. وتم تقدیم مساعدات إخراجیة من أندرو ھاغ، المنسق األول بقسم حقوق الالجئین، وغریس 
   .تشوي، مدیرة المطبوعات، وكاثي میلز، أخصائیة المطبوعات، وجوزي مارتینز، المنسق اإلداري األول

  
  .إیمي راو ومؤسسة "أكزو نوبل" على سخاء دعمھما لھذا المشروعونود تقدیم الشكر لـ 
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