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التَّعلُّم املتَّصل: مستقبل التَّعلُّيم العايل؟
هناء آدم الغايل وإميا غصن )الجامعة األمريكية يف بريوت / جامعة تورنتو(

ينبغي ملؤسسات التَّعلُّيم العايل يف لبنان أن تراعي قدرة التَّعلُّم امُلتَّصل يف تحسني الوصول إىل التَّعليم العايل لشباب الالجئني 
وأفراد املجتمع املضيف.

www.fmreview.org/ar/education-displacement/elghali-ghosn

التَّعلم املتَّصل: تقييم لالجئني
موييز دوشيامي ويوجيني مانريافاشا وكالينغا مبونينشويت )ساذرن نيو هامبرش/كبلر يف كيزيبا(

م التَّعلُّم املتَّصل الفرصة لتوسيع إمكانية الوصول إىل التَّعليم العايل لالجئني مبا يعود بالفائدة عىل ُكلٍّ من األفراد واملجتمعات. ُيقدِّ

www.fmreview.org/ar/education-displacement/dushime-manirafasha-
mbonyinshuti

أهمية الوصول إىل التَّعلُّيم واعتامده: تعلم الدروس من حدود تايلندة مع ميامنار
ماري بوريك وميغان إيرفينغ )مرشوع التَّعليم يف ماي سوت / مركز بارامي للتعلم، ماي سوت(

رة عىل حدود تايلندة وميامنار مشكلة، فقد تلقى أعداد كبري من األطفال دعم التعليم  ليس تقديم التعليم للمجمتعات امُلهجَّ
األسايس، إالَّ أنَّ توفري التعليم املعتمد ما زال تحدياً قامئاً.

www.fmreview.org/ar/education-displacement/purkey-irving

تحسني بيئات التَّعلُّم يف حاالت الطوارئ من خالل املشاركة املجتمعية
زينة بايل )ريد بارنا/منظمة إنقاذ الطفل(

رتها منظمة إنقاذ الطفل )Save the Children( يف إمكانية تحسني  تنظر مجموعة أدوات تخص التعليم يف حاالت الطوارئ طوَّ
البيئات التَّعلُّميَّة من خالل املشاركة املجتمعية. وساهم إطالق مجموعة األدوات عىل أساس تجريبي يف سوريا وأوغندا يف تسليط 

الضوء عىل بعض نواحي التَّوتر والتناقضات التي تتضمنها عملية توفري التعليم يف البيئات اإلنسانية.

www.fmreview.org/ar/education-displacement/bali

القياس املجدي للتعلم يف أوضاع الطوارئ: الدروس من أوغندا
نيكهي ديسا وأليسون كروبار وكالي ويسرتوب )منظمة إنقاذ الطفل(

رين. أداة تقييم جديدة تهدف إىل توفري فهم رسيع شمويل لحاجات املتعلِّمني امُلهجَّ

www.fmreview.org/ar/education-displacement/dsa-krupar-westrope 

أدلة للتعليم يف حاالت الطوارئ: من يقرر وملاذا يهمنا ذلك
نادين العلمي )ديب العطاء(

يشري تحليل مقرتحات متويل البحوث التعليمية املقدمة إىل مؤسسة ديب العطاء، وهي من الجهات العاملية املمولة للتعليم، إىل 
غياب مقلق ملدخالت الجهات الفاعلة املحلية واملستخدمني النهائيني يف جميع خطوات العملية.

www.fmreview.org/ar/education-displacement/alalami

للخربات  املستمر  بالتبادل  حافاًل  ملتقى  القرسية  الهجرة  نرشة  متثل 

الباحثني والالجئني والنازحني داخلياً  العملية واملعلومات واألفكار بني 

والعربية  اإلنجليزية  باللغات  تصدر  والنرشة  معهم.  يعملون  ومن 

واإلسبانية والفرنسية. 
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إخالء مسؤولية: جميع اآلراء الواردة يف نرشة الهجرة القرسية ال ُتعربِّ 

بالرضورة عن آراء املحررين ومركز دراسات الهجرة القرسية يف جامعة 

أكسفورد.

حقوق الطبع: نرشة الهجرة القرسية نرشة مفتوحة الوصول. لك حرية 

قراءة املقاالت الكاملة املنشورة يف نرشة الهجرة القرسية وتنزيل نسختها 

اإللكرتونية عىل الحاسوب ونسخها وتوزيعها وطباعتها ووضع الروابط 

التشعبية املؤدية إىل النصوص الكاملة من مقاالت نرشة الهجرة القرسية. 

يحتفظ جميع املؤلفني بحقوق الطبع الخاصة بهم رشيطة منحهم لنرشة 

الهجرة القرسية الحق الحرصي يف نرشها.

املطبوع  بإصداريها  القرسية  الهجرة  املنشورة يف نرشة  املقاالت  جميع 

واإللكرتوين وكذلك نرشة الهجرة القرسية ذاتها مرخصة مبوجب املشاع 

للحقوق  اإلبداعي ومتنح هذه الرخصة الحق يف استخدام النرشة وفقاً 

التالية: النسب-غري التجاري-بال اشتقاق.  

www.fmreview.org/ar/copyright

ل ملخص نرشة الهجرة القرسية وصولك إىل جميع مقاالت نرشة الهجرة القرسية عىل اإلنرتنت. يسهِّ

اًل للمجلة الكاملة. وكل من امللخص ومجلة العدد 60 من نرشة الهجرة القرسية متاحان بإصداريهام اإللكرتوين  وُيعدُّ امللخص جزءاً مكمِّ

واملطبوع باللغات العربية واإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية.

ل اشرتاكك يف تنبيهات نرشة الهجرة القرسية عرب الربيد اإللكرتوين من خالل   سجِّ

 www.fmreview.org/ar/request/alerts :الرابط التايل

نتقدم بخالص الشكر إىل كلٍّ من مارينا أنسيلمي )ريت إنرتناشيونال( وأنطوين نوالن )منظمة إنقاذ الطفل الدولية( وجيسيكا أودي 
)منظمة إنقاذ الطفل-اململكة املتحدة( ملساعدتهام كمستشارين للموضوع الرئييس، كام نتقدم بالشكر الجزيل لآلتية أسامئهم عىل 
الالجئني، وأوكسفام آبيس، وريت إنرتناشيونال، وجامعة ساذرن هامبشري  اليسوعية لخدمة  العطاء والهيئة  العدد: ديب  دعمهم لهذا 

والوكالة السويرسية للتنمية والتعاون، وشعبة التَّعليم/ املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني. 

صورة الغالف
هؤالء األطفال النَّازحني يتابعون دراستهم 

اآلن يف جمهورية الكونغو الدميقراطية 
بعد انقطاع عنها بسبب النِّزاع. 

© املفوضية السامية لألمم املتحدة 
لشؤون الالجئني/برايان سوكول

مقاالت عامة
 التوطني املحيل: نحن محبطون ال أغبياء

ليستوفيل إيفاي أوسني )مركز الصحة املجتمعية والتنمية الدولية(

تقدم الصفقة الكربى وعوداً كثرية لكنَّ الضعف األسايس الذي يعرتي الثقة يف املنظومة الدولية يعيق من بناء القدرات املحلية.

www.fmreview.org/ar/education-displacement/usen
تنفيذ املواثيق العاملية: أهمية انتهاج مقاربة املجتمع الُكيلِّ

متارا دوميشيلجي وكارولينا غوتاردو )منظمة العمل من أجل السالم/شبكة حقوق الالجئني يف منطقة آسيا-املحيط الهادئ / املنظمة اليسوعية لخدمة 

الالجئني- أسرتاليا/شبكة حقوق الالجئني يف منطقة آسيا-املحيط الهادئ(

قاً من خالل انتهاج مقاربة املجتمع الُكلِّ للدفع قدماً بعملية التنفيذ الفعال  يجب عىل املجتمع العاملي أن يتخذ إجراًء حاساًم وُمنسَّ
الثنني من املواثيق العاملية.

www.fmreview.org/ar/education-displacement/domicelj-gottardo

املوضوعات الرئيسية القادمة:  
•  العدد 61: األخالق )يونيو/حزيران 2019( وسوف يحتفي عدد املجلة لشهر يونيو/حزيران 2019 بباربارا هاريل-بوند ويستعرض عملها 

والقضايا التي ناضلت من أجلها.

 • العدد 62: العودة )أكتوبر/ترشين األول 2019( 

www.fmreview.org/ar/forthcoming التفاصيل هنا

للحصول عىل تنبيهات فور صدور دعوات املساهمة باملقاالت وعند صدور األعداد الجديدة عىل املوقع اإللكرتوين، تابعونا عىل صفحتنا يف 

لوا يف خدمة التنبيه عن طريق الربيد اإللكرتوين عرب الرابط   فيسبوك أو تويرت أو تسجَّ
www.fmreview.org/ar/request/alerts :التايل

 QR ؟ ميكنك تنزيل أي تطبيق لقراءة كودات االستجابة الرسيعةQR مل تتعامل من قبل مع كودات االستجابة الرسيعة

الستخدامها يف مسح الكود املرّبع املوجود بجانب املقالة وسوف تنتقل تلقائياً إىل املقالة عىل اإلنرتنت.

هل لديك اهتامم يف التعاون مع نرشة الهجرة القرسية لتعظيم وصولك وأثرك؟

إذا كانت منظمتك متقدمة )منفردة أو ضمن ائتالف مع منظامت أخرى( بطلب للحصول عىل متويل بشأن موضوع تعتقد أنَّ 
القرسية يف مقرتحك ويف موازنتك  الهجرة  أنَّ تنظر يف إمكانية إدراج نرشة  القرسية، فرنجو  الهجرة  له عالقة بجمهور قرَّاء نرشة 
وذلك لتعظيم وصولك وأثرك. وقد حظينا بتعاون مثمر من هذا النَّوع مع رشكاء األبحاث واألمم املتحدة والحكومات والرشكاء من 
املنظامت غري الحكومية. يرجى التواصل مع املحررين من خالل الربيد اإللكرتوين fmr@qeh.ox.ac.uk ملناقشة الخيارات سواء 

أتعلقت يف املوضوعات الفرعية أم املوضوع الرئييس.

باإلضافة إىل مقاالت حول:
األقلمة واملواثيق العاملية

التَّعليم: 
الحاجات والحقوق والوصول 

إليه يف أوضاع التَّهجري
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التَّعليم: الحاجات والحقوق والوصول إليه يف أوضاع التَّهجري
يتبوأ التَّعليم مكانة مهمة يف حياتنا، فهو عنرص رئييس يف تطورنا ووركن أسايس لفهمنا ومحور تحقيقنا إلنجازاتنا الشخصية واملهنية 

رين الثالث والعرشين ممن شاركوا بتأليف إحدى مقاالت هذا العدد، »أساٌس  يف الحياة. والتَّعليم، كام وصفه أحد الطلبة املهجَّ

رين من الجئني ونازحني يف أوقات األزمات ُيحرَمون من التعليم ألشهر بل قد متتد  من أساسات رصح الحياة ». إالَّ أنَّ ماليني امُلهجَّ

لسنوات، ويحمل ذلك االنقطاع أثراً ضاراً بهم وأرسهم ومجتمعاتهم عىل املدى القريب والبعيد. 

الوصول  أفضل سبل متكني  حول  نقاشاً  العامل  أنحاء  من شتى  املقاالت  مؤلفو  يطرح  القرسية،  الهجرة  من نرشة  العدد  ويف هذا 

املؤلفون ممثلني  اللجوء. وقد جاء هؤالء  التوطني وطلب  إعادة  الطوارئ ويف سياقات  بيئات  الجودة يف  النَّوعي ذي  التَّعليم  إىل 

للحكومات والجهات املانحة الدولية واملنظامت غري الحكومية وهيئات األمم املتحدة واالتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر 

والهالل األحمر والجامعات األكادميية واملرشوعات التعليمية املحلية إضافة إىل ممثلني عن رشكة للمحاماة. بل قد مرَّ بعض هؤالء 

املؤلفني بتجربة التَّعلُّم والتعليم يف النُّزوح وعانوا من تحدياتها. 

ة. يتضمن هذا العدد من نرشة الهجرة القرسية أيضاً إثنان مقاالت عامَّ

   www.fmreview.org/ar/education-displacement :العدد متاح عىل الرابط التايل

تصدير: التَّعليم- حتمية إنسانية وتنموية
مانويل بيسلري )الوكالة السويرسية للتنمية والتعاون(

www.fmreview.org/ar/education-displacement/bessler

الشعور بالسالم الكايف للتَّعلُّم يف منطقة النِّزاع
بيثان ماكيفوي )املجلس الرنويجي لالجئني، أفغانستان(

يكتسب بناء الحس الداخل لدى الفرد باألمان مع تعليم مهارات املسايرة والبقاء عىل استعداد للمخاطر الكبرية الخارجية أهمية 
ن األطفال من التَّعلُّم  كربى ال بد من مراعاتها إذا أريد لربامج الدعم النفيس-االجتامعي يف أفغانستان أن تقدم ’مساحة آمنة‘ مُتكِّ

يف بيئة ترتفع فيها وترية االنفالت األمني.

www.fmreview.org/ar/education-displacement/mcevoy

منو الطفولة املبكرة والدعم النَّفيس-االجتامعي يف سوريا
ور )مؤسسة آغا خان، سوريا( فاطمة خضُّ

ال غنى عن إقامة برامج منو الطفولة املبكرة وتقديم الدعم النَّفيس-االجتامعي لتلك املرحلة لتلبية الحاجات املتغرية واالستجابة 
للتحديات الناشئة.

www.fmreview.org/ar/education-displacement/khaddour

املساواة يف الجندر يف التَّعليم يف حاالت الطوارئ
إيفا إفرِسن وإلسا أُسرتغارد )أوكسفام آبيس(

ُ الدالئل أنَّ املقاربة املراعية للفروق يف الجندر تخفِّف األخطار املحتملة التي تحيط بالفتيات والفتيان يف األزمات والتَّهجري. ُتبنيِّ

www.fmreview.org/ar/education-displacement/iversen-oestergaard   

كرس حاجز الصمت: اإلرغام عىل الجنس واإلساءة الجنسية يف التعليم ما بعد الّنزاع
صويف براي-واتكينز )منظمة طفل الحرب- اململكة املتحدة(

ح التحارب يف جمهورية أفريقيا الوسطى أنَّ الجهود العاملية التي ترمي إىل رفع أعداد األطفال امللتحقني يف املدرسة خاصة يف  ُتوضِّ
املناطق املتأثرة بالنِّزاع وفيام يخص األطفال النَّازحني يجب أنَّ تبذل مزيداً من االهتامم لناحيتي السالمة واملساءلة.

www.fmreview.org/ar/education-displacement/braywatkins

تعزيز النُُّظم التعليمية الستجابات قطاع التعليم بعيدة األمد
)Street Child ،ثيا اليس ومارشيلو فيوال )منظمة طفل الشارع

ُيبنيِّ تنفيذ الربامج يف كلٍّ من جمهورية الكونغو الدميقراطية ونيجرييا إمكانية وضع لبنات البناء األساسية التي ترتكز إليها التحسينات 
بعيدة األمد يف املراحل املبكرة من االستجابة لحاالت الطوارئ حتى يف أكرث السياقات تحدياً.

www.fmreview.org/ar/education-displacement/lacey-viola

األردن: سياسة التَّعليم يف مرحلة انتقالية
جويل تشينريي )املجلس الرنويجي لالجئني، مكتب األردن(

ل قطاع التعليم يف األردن من استجابة إنسانية إىل استجابة تنموية، من شأن غياب التخطيط لعملية االنتقال املناسب أن  مع تحوُّ
ُيعرِّض للخطر بعض مجموعات املتعلِّمني.

www.fmreview.org/ar/education-displacement/chinnery

تطبيق نظرية التَّعلم يف رسم معامل ’التَّعلُّم الجيد‘ يف أوضاع الطوارئ: خربة من داداب، كينيا
أليسون كروبار ومارينا ل.أنسيلمي )منظمة إنقاذ الطفل/  منظمة ريت إنرتناشيونال(

يظهر من تطبيق إحدى نظريات الّتعلم بأثر رجعي عىل برنامج للتعليم غري النظامي للشباب أنَّ نظريات الّتعلم ميكن استخدامها 
لتقييم التَّعليم يف بيئة متنوعة من برامج التعليم يف أوضاع الطوارئ وأنَّ إدخال تلك النظريات يف أثناء وضع الربامج قد يكون له دور 

يف ضامن الجودة وعالقة التعليم بحاجات املتعلمني.

www.fmreview.org/ar/education-displacement/krupar-anselme

مساحات صديقة للطفل: تعزيز دورها يف تحسني نتاجات التَّعلُّم
غورفيندر سينغ وتشارلوت توكتيش )االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر(

ميكن من خالل توفري الدعم النَّفيس-االجتامعي لألطفال من خالل مساحات صديقة للطفل تحسني نتاجات التعلم لألطفال، إالَّ أنَّ 
ذلك يتطلب زيادة التوطني املحل للمقاربات املبنية عىل الرشاكة واملستجيبة للجندر وتعزيز عملتي الرصد والتقييم.

www.fmreview.org/ar/education-displacement/singh-tocchio

تعليم الالجئني يف اليونان: إدماج أم فصل؟
جرجس سيموبولوس وأنطونيوس أليكساندريديس )جامعة ثيسيالي  / جامعة فريجي، أمسرتدام(

تبع إغالق ’ممر البلقان‘ يف ربيع عام 2016 أن علق قرابة 21 ألف طفل يف اليونان. ومع أنَّ سياسات التعليم أوِجدت لدمج أولئك 
األطفال يف املنظومة التَّعليمية اليونانية، فقد أدت تلك السياسات إىل فصل بعض الطالب.

www.fmreview.org/ar/education-displacement/simopoulos-alexandridis

مدارس الشارع والحافلة املدرسية: توفري التَّعليم غري الرسمي يف فرنسا
ماريا هاغان )جامعة كامربدج(

يف وجه تزايد محدودية وصول طالبي اللجوء واملهاجرين يف فرنسا للتمدرس، ظهرت مبادرات للمتطوعني لتوفري التعليم غري الرسمي 
الذي ميثل رضورة كبرية لهذه الفئة من األشخاص.

www.fmreview.org/ar/education-displacement/hagan 

ن أسايس يف مبادرة اإلطار الشامل لالستجابة لالجئني محو أميَّة البالغني: مكوَّ
ماسيمؤ النتشويت )املجلس الفنلندي لالجئني(

ذ بها مبادرة اإلطار الشامل لالستجابة  تتعاظم الحاجات ملحو األمية بني الجئي أوغندا وإثيوبيا، ومع أنَّ كال البلدين من الدول التي ُتنفَّ
لالجئني تجريبياً ومع أنَّ ذلك يعني التزامهام بتشجيع محو األمية، ما زال الدعم ضعيفاً جداً ملحو أمية البالغني الوظيفيني.

www.fmreview.org/ar/education-displacement/lanciotti

دراسة مختلف خيارات املناهج الدراسية لالجئني الفلسطينيني
جو كيليس )جامعة نيويورك(

لة من الزمن. تكتسب خيارات املناهج الدراسية أهمية يف البلدان التي تستضيف أعداداً كبرية من الالجئني ملددة ُمطوَّ

www.fmreview.org/ar/education-displacement/kelcey 

األطفال الالجئون الذين يعانون من إعاقة التواصل يف رواندا: توفري الخدمات التعليمية التي يحتاجون إليها
هيلني باريت، وجويل مارشال، وجولييت غولدبارت )جامعة مانشسرت مرتوبوليتان / جامعة رواندا(

تهدف األبحاث التي أُجريت يف رواندا إىل التوصل إىل أدلة دامغة الستخدامها يف تحسني الوصول إىل الخدمات التعليمية الشاملة 
لألطفال الالجئني الذين يعانون من إعاقة التواصل.

www.fmreview.org/ar/education-displacement/barrett-marshall-goldbart

سياسة الهجرة يف اململكة املتحدة: قيود مفروضة عىل حق طالبي اللجوء يف الدراسة
هيلني بارون )مكتب دانكان لويس للمحاماة(

أدت التغريات التي طرأت عىل ترشيعات الهجرة يف اململكة املتحدة إىل فرض قيود عىل حق كثري من طالبي اللجوء يف الدراسة.

www.fmreview.org/ar/education-displacement/baron

رين “التَّعليم قوام الحياة ورسها”: أهمية التَّعليم من منظور امُلتعلِّمني امُلهجَّ
طالب يف دورات مبادرة التَّعلُّم املفتوح )OLIve( ومدرب تقنية املعلومات واملديرة )جامعة رشقي لندن(

طالب ملتحقون يف دورة تدريبية ضمن مبادرة التَّعلُّم املفتوح يف جامعة رشق لندن يتشاركون بتجاربهم حول الوصول إىل التَّعليم 
اللجوء يف  وطالبي  لالجئني  الجامعة مصممة خصيصاً  إىل  للوصول  التحضريية  التدريبية  الدورة  وتأيت  رين.  ُمهجَّ متعلِّمني  بصفتهم 

اململكة املتحدة.

 www.fmreview.org/ar/education-displacement/OLIve

الوصول إىل التَّعليم والتقدم فيه يف اململكة املتحدة
كاثرين غالدويل )شبكة دعم الالجئني(

ُتظِهر األبحاث أنَّ هناك عوائق كبرية تواجه األطفال الالجئني وطالبي اللجوء منهم ممن يصلون اململكة املتحدة وتتمثل تلك العوائق 
يف قبولهم يف املدرسة وتقدمهم يف الدراسة. ومبقدور الحكومة املركزية والسلطات املحلية واملدارس والكليات واملهنيني الرتبويني أن 

يتخذوا خطوات للمساعدة يف ضامن حصول هؤالء األطفال عىل التعليم املناسب يف الوقت املناسب.

www.fmreview.org/ar/education-displacement/gladwell

التَّعلُّم يف إعادة التوطني
مروة بلغازي )مرشوع املرشدين املنفردين(

للتَّعليم مكانة محورية لدى حياة العائالت املعاد توطينها وال غنى عن توفري الدعم للوالدين واألطفال يف مساعيهم للتعرف عىل 
املنظومة التَّعليمية واالندماج بها.   

www.fmreview.org/ar/education-displacement/belghazi

ثغرات التَّعليم املدريس لالجئني السوريني يف تركيا
ميليسا هاوبر-أوزير )جامعة جورج ماسون(

عىل تركيا، كام عىل املجتمع الدويل بأكمله، أن تتصدى للثغرات القامئة يف توفري الخدمات التعليمية لتمكني الالجئني السوريني من 
الوصول إىل فرص التعلُّم املالمئة.

www.fmreview.org/ar/education-displacement/hauberozer
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تعليم األطفال غري املصحوبني ببالغني يف مآوي الواليات املتحدة األمريكية
كاييل ديبولد وكريي إيڨان وإميييل هورننغ )مؤمتر الواليات املتحدة األمريكية للمطارنة الكاثوليك / كلية بوسطن الجامعية للعمل االجتامعي / دائرة 

بنسلفانيا لالستشارات / منظمة خدمة الهجرة والالجئني اللوثرية(

يجب عىل الخدمات التعليمية املقدمة لألطفال غري املصحوبني ببالغني يف املأوي التي متولها الحكومة يف الواليات املتحدة 
األمريكية أن تخضع لتدقيق ومتحيص لتلبية قدر أكرب من حاجات األطفال املتنوعة والوفاء باملعايري االتحادية للتعليم العام.

www.fmreview.org/ar/education-displacement/diebold-evans-hornung

املعلمون يف التَّهجري: التَّعلم من دروس داداب
محمد دوايل وأوتشان ليوموي وعبد الله آدن وأوكيلو أويات وآريت داغاين وعبد القادر أبيكار )معلمون الجئون/جامعة يورك، كندا(

ما زال املعلمون الالجئون يؤمنون رغم التحديات بإمكانات التعليم يف تحويل حياة املتعلمني الالجئني ومجتمعاتهم. وال بد 
من السامع ألصوات هؤالء املعلمني والنظر يف حاجاتهم عند توفري التعليم لالجئني إذا ما أريد تحسني الوصول إىل التعليم 

والحصول عىل النتائج املرجوة.

www.fmreview.org/ar/education-displacement/duale-leomoi-aden-oyat-
dagane-abikar

عاملة األطفال واملواظبة يف املدرسة يف تركيا
أزليم إيردين )بعثة فولربات الرتكية، أنقرة(

رين تبعات غري مقصودة تؤثر يف تقويض الجهود املبذولة يف توفري التعليم لجميع  قد يكون لتشجيع االكتفاء الذايت للُمَهجَّ
األطفال السوريني.

www.fmreview.org/ar/education-displacement/erden

التعاون القطاعي البيني لتعليم الالجئني األفغان يف إيران
ريم شموط وأوليفري فانديكاستيل )املجلس الرنويجي لالجئني(

يف مرسوم صدر مؤخراً، أزالت إيران عائقاً قانونياً أمام األطفال الالجئني غري الحاملني للوثائق الرسمية، ما يسمح لهم الذهاب 
النجاح  حاالت  حول  النقاش  الحكومية  غري  املنظامت  إحدى  وتثري  قامئة.  زالت  ما  أخرى  عوائق  مثة  أنَّ  إالَّ  املدرسة.  إىل 

والتحديات القامئة أمام تبني مقاربة قطاعية بينية لكرس تلك العوائق.

www.fmreview.org/ar/education-displacement/shammout-vandecasteele 

أحد اليافعني يتقدم الختبار اللغة التايلندية يف بوسوه، وهو مركز لتعلم الالجئني يقدم برنامجاً نشطاً للتعلم االستدرايك )برنامج كور سور نور(.
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التَّعليم: الحاجات والحقوق والوصول إليه يف أوضاع التَّهجري
يتبوأ التَّعليم مكانة مهمة يف حياتنا، فهو عنرص رئييس يف تطورنا ووركن أسايس لفهمنا ومحور تحقيقنا إلنجازاتنا الشخصية واملهنية 

رين الثالث والعرشين ممن شاركوا بتأليف إحدى مقاالت هذا العدد، »أساٌس  يف الحياة. والتَّعليم، كام وصفه أحد الطلبة املهجَّ

رين من الجئني ونازحني يف أوقات األزمات ُيحرَمون من التعليم ألشهر بل قد متتد  من أساسات رصح الحياة ». إالَّ أنَّ ماليني امُلهجَّ

لسنوات، ويحمل ذلك االنقطاع أثراً ضاراً بهم وأرسهم ومجتمعاتهم عىل املدى القريب والبعيد. 

الوصول  أفضل سبل متكني  حول  نقاشاً  العامل  أنحاء  من شتى  املقاالت  مؤلفو  يطرح  القرسية،  الهجرة  من نرشة  العدد  ويف هذا 

املؤلفون ممثلني  اللجوء. وقد جاء هؤالء  التوطني وطلب  إعادة  الطوارئ ويف سياقات  بيئات  الجودة يف  النَّوعي ذي  التَّعليم  إىل 

للحكومات والجهات املانحة الدولية واملنظامت غري الحكومية وهيئات األمم املتحدة واالتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر 

والهالل األحمر والجامعات األكادميية واملرشوعات التعليمية املحلية إضافة إىل ممثلني عن رشكة للمحاماة. بل قد مرَّ بعض هؤالء 

املؤلفني بتجربة التَّعلُّم والتعليم يف النُّزوح وعانوا من تحدياتها. 

ة. يتضمن هذا العدد من نرشة الهجرة القرسية أيضاً إثنان مقاالت عامَّ

   www.fmreview.org/ar/education-displacement :العدد متاح عىل الرابط التايل

تصدير: التَّعليم- حتمية إنسانية وتنموية
مانويل بيسلري )الوكالة السويرسية للتنمية والتعاون(

www.fmreview.org/ar/education-displacement/bessler

الشعور بالسالم الكايف للتَّعلُّم يف منطقة النِّزاع
بيثان ماكيفوي )املجلس الرنويجي لالجئني، أفغانستان(

يكتسب بناء الحس الداخل لدى الفرد باألمان مع تعليم مهارات املسايرة والبقاء عىل استعداد للمخاطر الكبرية الخارجية أهمية 
ن األطفال من التَّعلُّم  كربى ال بد من مراعاتها إذا أريد لربامج الدعم النفيس-االجتامعي يف أفغانستان أن تقدم ’مساحة آمنة‘ مُتكِّ

يف بيئة ترتفع فيها وترية االنفالت األمني.

www.fmreview.org/ar/education-displacement/mcevoy

منو الطفولة املبكرة والدعم النَّفيس-االجتامعي يف سوريا
ور )مؤسسة آغا خان، سوريا( فاطمة خضُّ

ال غنى عن إقامة برامج منو الطفولة املبكرة وتقديم الدعم النَّفيس-االجتامعي لتلك املرحلة لتلبية الحاجات املتغرية واالستجابة 
للتحديات الناشئة.

www.fmreview.org/ar/education-displacement/khaddour

املساواة يف الجندر يف التَّعليم يف حاالت الطوارئ
إيفا إفرِسن وإلسا أُسرتغارد )أوكسفام آبيس(

ُ الدالئل أنَّ املقاربة املراعية للفروق يف الجندر تخفِّف األخطار املحتملة التي تحيط بالفتيات والفتيان يف األزمات والتَّهجري. ُتبنيِّ

www.fmreview.org/ar/education-displacement/iversen-oestergaard   

كرس حاجز الصمت: اإلرغام عىل الجنس واإلساءة الجنسية يف التعليم ما بعد الّنزاع
صويف براي-واتكينز )منظمة طفل الحرب- اململكة املتحدة(

ح التحارب يف جمهورية أفريقيا الوسطى أنَّ الجهود العاملية التي ترمي إىل رفع أعداد األطفال امللتحقني يف املدرسة خاصة يف  ُتوضِّ
املناطق املتأثرة بالنِّزاع وفيام يخص األطفال النَّازحني يجب أنَّ تبذل مزيداً من االهتامم لناحيتي السالمة واملساءلة.

www.fmreview.org/ar/education-displacement/braywatkins

تعزيز النُُّظم التعليمية الستجابات قطاع التعليم بعيدة األمد
)Street Child ،ثيا اليس ومارشيلو فيوال )منظمة طفل الشارع

ُيبنيِّ تنفيذ الربامج يف كلٍّ من جمهورية الكونغو الدميقراطية ونيجرييا إمكانية وضع لبنات البناء األساسية التي ترتكز إليها التحسينات 
بعيدة األمد يف املراحل املبكرة من االستجابة لحاالت الطوارئ حتى يف أكرث السياقات تحدياً.

www.fmreview.org/ar/education-displacement/lacey-viola

األردن: سياسة التَّعليم يف مرحلة انتقالية
جويل تشينريي )املجلس الرنويجي لالجئني، مكتب األردن(

ل قطاع التعليم يف األردن من استجابة إنسانية إىل استجابة تنموية، من شأن غياب التخطيط لعملية االنتقال املناسب أن  مع تحوُّ
ُيعرِّض للخطر بعض مجموعات املتعلِّمني.

www.fmreview.org/ar/education-displacement/chinnery

تطبيق نظرية التَّعلم يف رسم معامل ’التَّعلُّم الجيد‘ يف أوضاع الطوارئ: خربة من داداب، كينيا
أليسون كروبار ومارينا ل.أنسيلمي )منظمة إنقاذ الطفل/  منظمة ريت إنرتناشيونال(

يظهر من تطبيق إحدى نظريات الّتعلم بأثر رجعي عىل برنامج للتعليم غري النظامي للشباب أنَّ نظريات الّتعلم ميكن استخدامها 
لتقييم التَّعليم يف بيئة متنوعة من برامج التعليم يف أوضاع الطوارئ وأنَّ إدخال تلك النظريات يف أثناء وضع الربامج قد يكون له دور 

يف ضامن الجودة وعالقة التعليم بحاجات املتعلمني.

www.fmreview.org/ar/education-displacement/krupar-anselme

مساحات صديقة للطفل: تعزيز دورها يف تحسني نتاجات التَّعلُّم
غورفيندر سينغ وتشارلوت توكتيش )االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر(

ميكن من خالل توفري الدعم النَّفيس-االجتامعي لألطفال من خالل مساحات صديقة للطفل تحسني نتاجات التعلم لألطفال، إالَّ أنَّ 
ذلك يتطلب زيادة التوطني املحل للمقاربات املبنية عىل الرشاكة واملستجيبة للجندر وتعزيز عملتي الرصد والتقييم.

www.fmreview.org/ar/education-displacement/singh-tocchio

تعليم الالجئني يف اليونان: إدماج أم فصل؟
جرجس سيموبولوس وأنطونيوس أليكساندريديس )جامعة ثيسيالي  / جامعة فريجي، أمسرتدام(

تبع إغالق ’ممر البلقان‘ يف ربيع عام 2016 أن علق قرابة 21 ألف طفل يف اليونان. ومع أنَّ سياسات التعليم أوِجدت لدمج أولئك 
األطفال يف املنظومة التَّعليمية اليونانية، فقد أدت تلك السياسات إىل فصل بعض الطالب.

www.fmreview.org/ar/education-displacement/simopoulos-alexandridis

مدارس الشارع والحافلة املدرسية: توفري التَّعليم غري الرسمي يف فرنسا
ماريا هاغان )جامعة كامربدج(

يف وجه تزايد محدودية وصول طالبي اللجوء واملهاجرين يف فرنسا للتمدرس، ظهرت مبادرات للمتطوعني لتوفري التعليم غري الرسمي 
الذي ميثل رضورة كبرية لهذه الفئة من األشخاص.

www.fmreview.org/ar/education-displacement/hagan 

ن أسايس يف مبادرة اإلطار الشامل لالستجابة لالجئني محو أميَّة البالغني: مكوَّ
ماسيمؤ النتشويت )املجلس الفنلندي لالجئني(

ذ بها مبادرة اإلطار الشامل لالستجابة  تتعاظم الحاجات ملحو األمية بني الجئي أوغندا وإثيوبيا، ومع أنَّ كال البلدين من الدول التي ُتنفَّ
لالجئني تجريبياً ومع أنَّ ذلك يعني التزامهام بتشجيع محو األمية، ما زال الدعم ضعيفاً جداً ملحو أمية البالغني الوظيفيني.

www.fmreview.org/ar/education-displacement/lanciotti

دراسة مختلف خيارات املناهج الدراسية لالجئني الفلسطينيني
جو كيليس )جامعة نيويورك(

لة من الزمن. تكتسب خيارات املناهج الدراسية أهمية يف البلدان التي تستضيف أعداداً كبرية من الالجئني ملددة ُمطوَّ

www.fmreview.org/ar/education-displacement/kelcey 

األطفال الالجئون الذين يعانون من إعاقة التواصل يف رواندا: توفري الخدمات التعليمية التي يحتاجون إليها
هيلني باريت، وجويل مارشال، وجولييت غولدبارت )جامعة مانشسرت مرتوبوليتان / جامعة رواندا(

تهدف األبحاث التي أُجريت يف رواندا إىل التوصل إىل أدلة دامغة الستخدامها يف تحسني الوصول إىل الخدمات التعليمية الشاملة 
لألطفال الالجئني الذين يعانون من إعاقة التواصل.

www.fmreview.org/ar/education-displacement/barrett-marshall-goldbart

سياسة الهجرة يف اململكة املتحدة: قيود مفروضة عىل حق طالبي اللجوء يف الدراسة
هيلني بارون )مكتب دانكان لويس للمحاماة(

أدت التغريات التي طرأت عىل ترشيعات الهجرة يف اململكة املتحدة إىل فرض قيود عىل حق كثري من طالبي اللجوء يف الدراسة.

www.fmreview.org/ar/education-displacement/baron

رين “التَّعليم قوام الحياة ورسها”: أهمية التَّعليم من منظور امُلتعلِّمني امُلهجَّ
طالب يف دورات مبادرة التَّعلُّم املفتوح )OLIve( ومدرب تقنية املعلومات واملديرة )جامعة رشقي لندن(

طالب ملتحقون يف دورة تدريبية ضمن مبادرة التَّعلُّم املفتوح يف جامعة رشق لندن يتشاركون بتجاربهم حول الوصول إىل التَّعليم 
اللجوء يف  وطالبي  لالجئني  الجامعة مصممة خصيصاً  إىل  للوصول  التحضريية  التدريبية  الدورة  وتأيت  رين.  ُمهجَّ متعلِّمني  بصفتهم 

اململكة املتحدة.

 www.fmreview.org/ar/education-displacement/OLIve

الوصول إىل التَّعليم والتقدم فيه يف اململكة املتحدة
كاثرين غالدويل )شبكة دعم الالجئني(

ُتظِهر األبحاث أنَّ هناك عوائق كبرية تواجه األطفال الالجئني وطالبي اللجوء منهم ممن يصلون اململكة املتحدة وتتمثل تلك العوائق 
يف قبولهم يف املدرسة وتقدمهم يف الدراسة. ومبقدور الحكومة املركزية والسلطات املحلية واملدارس والكليات واملهنيني الرتبويني أن 

يتخذوا خطوات للمساعدة يف ضامن حصول هؤالء األطفال عىل التعليم املناسب يف الوقت املناسب.

www.fmreview.org/ar/education-displacement/gladwell

التَّعلُّم يف إعادة التوطني
مروة بلغازي )مرشوع املرشدين املنفردين(

للتَّعليم مكانة محورية لدى حياة العائالت املعاد توطينها وال غنى عن توفري الدعم للوالدين واألطفال يف مساعيهم للتعرف عىل 
املنظومة التَّعليمية واالندماج بها.   

www.fmreview.org/ar/education-displacement/belghazi

ثغرات التَّعليم املدريس لالجئني السوريني يف تركيا
ميليسا هاوبر-أوزير )جامعة جورج ماسون(

عىل تركيا، كام عىل املجتمع الدويل بأكمله، أن تتصدى للثغرات القامئة يف توفري الخدمات التعليمية لتمكني الالجئني السوريني من 
الوصول إىل فرص التعلُّم املالمئة.

www.fmreview.org/ar/education-displacement/hauberozer
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تعليم األطفال غري املصحوبني ببالغني يف مآوي الواليات املتحدة األمريكية
كاييل ديبولد وكريي إيڨان وإميييل هورننغ )مؤمتر الواليات املتحدة األمريكية للمطارنة الكاثوليك / كلية بوسطن الجامعية للعمل االجتامعي / دائرة 

بنسلفانيا لالستشارات / منظمة خدمة الهجرة والالجئني اللوثرية(

يجب عىل الخدمات التعليمية املقدمة لألطفال غري املصحوبني ببالغني يف املأوي التي متولها الحكومة يف الواليات املتحدة 
األمريكية أن تخضع لتدقيق ومتحيص لتلبية قدر أكرب من حاجات األطفال املتنوعة والوفاء باملعايري االتحادية للتعليم العام.

www.fmreview.org/ar/education-displacement/diebold-evans-hornung

املعلمون يف التَّهجري: التَّعلم من دروس داداب
محمد دوايل وأوتشان ليوموي وعبد الله آدن وأوكيلو أويات وآريت داغاين وعبد القادر أبيكار )معلمون الجئون/جامعة يورك، كندا(

ما زال املعلمون الالجئون يؤمنون رغم التحديات بإمكانات التعليم يف تحويل حياة املتعلمني الالجئني ومجتمعاتهم. وال بد 
من السامع ألصوات هؤالء املعلمني والنظر يف حاجاتهم عند توفري التعليم لالجئني إذا ما أريد تحسني الوصول إىل التعليم 

والحصول عىل النتائج املرجوة.

www.fmreview.org/ar/education-displacement/duale-leomoi-aden-oyat-
dagane-abikar

عاملة األطفال واملواظبة يف املدرسة يف تركيا
أزليم إيردين )بعثة فولربات الرتكية، أنقرة(

رين تبعات غري مقصودة تؤثر يف تقويض الجهود املبذولة يف توفري التعليم لجميع  قد يكون لتشجيع االكتفاء الذايت للُمَهجَّ
األطفال السوريني.

www.fmreview.org/ar/education-displacement/erden

التعاون القطاعي البيني لتعليم الالجئني األفغان يف إيران
ريم شموط وأوليفري فانديكاستيل )املجلس الرنويجي لالجئني(

يف مرسوم صدر مؤخراً، أزالت إيران عائقاً قانونياً أمام األطفال الالجئني غري الحاملني للوثائق الرسمية، ما يسمح لهم الذهاب 
النجاح  حاالت  حول  النقاش  الحكومية  غري  املنظامت  إحدى  وتثري  قامئة.  زالت  ما  أخرى  عوائق  مثة  أنَّ  إالَّ  املدرسة.  إىل 

والتحديات القامئة أمام تبني مقاربة قطاعية بينية لكرس تلك العوائق.

www.fmreview.org/ar/education-displacement/shammout-vandecasteele 

أحد اليافعني يتقدم الختبار اللغة التايلندية يف بوسوه، وهو مركز لتعلم الالجئني يقدم برنامجاً نشطاً للتعلم االستدرايك )برنامج كور سور نور(.

لم
تع

 لل
وه

وس
ز ب

رك
م



144 146 148 148

5 4 3 2

التَّعليم: الحاجات والحقوق والوصول إليه يف أوضاع التَّهجري
يتبوأ التَّعليم مكانة مهمة يف حياتنا، فهو عنرص رئييس يف تطورنا ووركن أسايس لفهمنا ومحور تحقيقنا إلنجازاتنا الشخصية واملهنية 

رين الثالث والعرشين ممن شاركوا بتأليف إحدى مقاالت هذا العدد، »أساٌس  يف الحياة. والتَّعليم، كام وصفه أحد الطلبة املهجَّ

رين من الجئني ونازحني يف أوقات األزمات ُيحرَمون من التعليم ألشهر بل قد متتد  من أساسات رصح الحياة ». إالَّ أنَّ ماليني امُلهجَّ

لسنوات، ويحمل ذلك االنقطاع أثراً ضاراً بهم وأرسهم ومجتمعاتهم عىل املدى القريب والبعيد. 

الوصول  أفضل سبل متكني  حول  نقاشاً  العامل  أنحاء  من شتى  املقاالت  مؤلفو  يطرح  القرسية،  الهجرة  من نرشة  العدد  ويف هذا 

املؤلفون ممثلني  اللجوء. وقد جاء هؤالء  التوطني وطلب  إعادة  الطوارئ ويف سياقات  بيئات  الجودة يف  النَّوعي ذي  التَّعليم  إىل 

للحكومات والجهات املانحة الدولية واملنظامت غري الحكومية وهيئات األمم املتحدة واالتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر 

والهالل األحمر والجامعات األكادميية واملرشوعات التعليمية املحلية إضافة إىل ممثلني عن رشكة للمحاماة. بل قد مرَّ بعض هؤالء 

املؤلفني بتجربة التَّعلُّم والتعليم يف النُّزوح وعانوا من تحدياتها. 

ة. يتضمن هذا العدد من نرشة الهجرة القرسية أيضاً إثنان مقاالت عامَّ

   www.fmreview.org/ar/education-displacement :العدد متاح عىل الرابط التايل

تصدير: التَّعليم- حتمية إنسانية وتنموية
مانويل بيسلري )الوكالة السويرسية للتنمية والتعاون(

www.fmreview.org/ar/education-displacement/bessler

الشعور بالسالم الكايف للتَّعلُّم يف منطقة النِّزاع
بيثان ماكيفوي )املجلس الرنويجي لالجئني، أفغانستان(

يكتسب بناء الحس الداخل لدى الفرد باألمان مع تعليم مهارات املسايرة والبقاء عىل استعداد للمخاطر الكبرية الخارجية أهمية 
ن األطفال من التَّعلُّم  كربى ال بد من مراعاتها إذا أريد لربامج الدعم النفيس-االجتامعي يف أفغانستان أن تقدم ’مساحة آمنة‘ مُتكِّ

يف بيئة ترتفع فيها وترية االنفالت األمني.

www.fmreview.org/ar/education-displacement/mcevoy

منو الطفولة املبكرة والدعم النَّفيس-االجتامعي يف سوريا
ور )مؤسسة آغا خان، سوريا( فاطمة خضُّ

ال غنى عن إقامة برامج منو الطفولة املبكرة وتقديم الدعم النَّفيس-االجتامعي لتلك املرحلة لتلبية الحاجات املتغرية واالستجابة 
للتحديات الناشئة.

www.fmreview.org/ar/education-displacement/khaddour

املساواة يف الجندر يف التَّعليم يف حاالت الطوارئ
إيفا إفرِسن وإلسا أُسرتغارد )أوكسفام آبيس(

ُ الدالئل أنَّ املقاربة املراعية للفروق يف الجندر تخفِّف األخطار املحتملة التي تحيط بالفتيات والفتيان يف األزمات والتَّهجري. ُتبنيِّ

www.fmreview.org/ar/education-displacement/iversen-oestergaard   

كرس حاجز الصمت: اإلرغام عىل الجنس واإلساءة الجنسية يف التعليم ما بعد الّنزاع
صويف براي-واتكينز )منظمة طفل الحرب- اململكة املتحدة(

ح التحارب يف جمهورية أفريقيا الوسطى أنَّ الجهود العاملية التي ترمي إىل رفع أعداد األطفال امللتحقني يف املدرسة خاصة يف  ُتوضِّ
املناطق املتأثرة بالنِّزاع وفيام يخص األطفال النَّازحني يجب أنَّ تبذل مزيداً من االهتامم لناحيتي السالمة واملساءلة.

www.fmreview.org/ar/education-displacement/braywatkins

تعزيز النُُّظم التعليمية الستجابات قطاع التعليم بعيدة األمد
)Street Child ،ثيا اليس ومارشيلو فيوال )منظمة طفل الشارع

ُيبنيِّ تنفيذ الربامج يف كلٍّ من جمهورية الكونغو الدميقراطية ونيجرييا إمكانية وضع لبنات البناء األساسية التي ترتكز إليها التحسينات 
بعيدة األمد يف املراحل املبكرة من االستجابة لحاالت الطوارئ حتى يف أكرث السياقات تحدياً.

www.fmreview.org/ar/education-displacement/lacey-viola

األردن: سياسة التَّعليم يف مرحلة انتقالية
جويل تشينريي )املجلس الرنويجي لالجئني، مكتب األردن(

ل قطاع التعليم يف األردن من استجابة إنسانية إىل استجابة تنموية، من شأن غياب التخطيط لعملية االنتقال املناسب أن  مع تحوُّ
ُيعرِّض للخطر بعض مجموعات املتعلِّمني.

www.fmreview.org/ar/education-displacement/chinnery

تطبيق نظرية التَّعلم يف رسم معامل ’التَّعلُّم الجيد‘ يف أوضاع الطوارئ: خربة من داداب، كينيا
أليسون كروبار ومارينا ل.أنسيلمي )منظمة إنقاذ الطفل/  منظمة ريت إنرتناشيونال(

يظهر من تطبيق إحدى نظريات الّتعلم بأثر رجعي عىل برنامج للتعليم غري النظامي للشباب أنَّ نظريات الّتعلم ميكن استخدامها 
لتقييم التَّعليم يف بيئة متنوعة من برامج التعليم يف أوضاع الطوارئ وأنَّ إدخال تلك النظريات يف أثناء وضع الربامج قد يكون له دور 

يف ضامن الجودة وعالقة التعليم بحاجات املتعلمني.

www.fmreview.org/ar/education-displacement/krupar-anselme

مساحات صديقة للطفل: تعزيز دورها يف تحسني نتاجات التَّعلُّم
غورفيندر سينغ وتشارلوت توكتيش )االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر(

ميكن من خالل توفري الدعم النَّفيس-االجتامعي لألطفال من خالل مساحات صديقة للطفل تحسني نتاجات التعلم لألطفال، إالَّ أنَّ 
ذلك يتطلب زيادة التوطني املحل للمقاربات املبنية عىل الرشاكة واملستجيبة للجندر وتعزيز عملتي الرصد والتقييم.

www.fmreview.org/ar/education-displacement/singh-tocchio

تعليم الالجئني يف اليونان: إدماج أم فصل؟
جرجس سيموبولوس وأنطونيوس أليكساندريديس )جامعة ثيسيالي  / جامعة فريجي، أمسرتدام(

تبع إغالق ’ممر البلقان‘ يف ربيع عام 2016 أن علق قرابة 21 ألف طفل يف اليونان. ومع أنَّ سياسات التعليم أوِجدت لدمج أولئك 
األطفال يف املنظومة التَّعليمية اليونانية، فقد أدت تلك السياسات إىل فصل بعض الطالب.

www.fmreview.org/ar/education-displacement/simopoulos-alexandridis

مدارس الشارع والحافلة املدرسية: توفري التَّعليم غري الرسمي يف فرنسا
ماريا هاغان )جامعة كامربدج(

يف وجه تزايد محدودية وصول طالبي اللجوء واملهاجرين يف فرنسا للتمدرس، ظهرت مبادرات للمتطوعني لتوفري التعليم غري الرسمي 
الذي ميثل رضورة كبرية لهذه الفئة من األشخاص.

www.fmreview.org/ar/education-displacement/hagan 

ن أسايس يف مبادرة اإلطار الشامل لالستجابة لالجئني محو أميَّة البالغني: مكوَّ
ماسيمؤ النتشويت )املجلس الفنلندي لالجئني(

ذ بها مبادرة اإلطار الشامل لالستجابة  تتعاظم الحاجات ملحو األمية بني الجئي أوغندا وإثيوبيا، ومع أنَّ كال البلدين من الدول التي ُتنفَّ
لالجئني تجريبياً ومع أنَّ ذلك يعني التزامهام بتشجيع محو األمية، ما زال الدعم ضعيفاً جداً ملحو أمية البالغني الوظيفيني.

www.fmreview.org/ar/education-displacement/lanciotti

دراسة مختلف خيارات املناهج الدراسية لالجئني الفلسطينيني
جو كيليس )جامعة نيويورك(

لة من الزمن. تكتسب خيارات املناهج الدراسية أهمية يف البلدان التي تستضيف أعداداً كبرية من الالجئني ملددة ُمطوَّ

www.fmreview.org/ar/education-displacement/kelcey 

األطفال الالجئون الذين يعانون من إعاقة التواصل يف رواندا: توفري الخدمات التعليمية التي يحتاجون إليها
هيلني باريت، وجويل مارشال، وجولييت غولدبارت )جامعة مانشسرت مرتوبوليتان / جامعة رواندا(

تهدف األبحاث التي أُجريت يف رواندا إىل التوصل إىل أدلة دامغة الستخدامها يف تحسني الوصول إىل الخدمات التعليمية الشاملة 
لألطفال الالجئني الذين يعانون من إعاقة التواصل.

www.fmreview.org/ar/education-displacement/barrett-marshall-goldbart

سياسة الهجرة يف اململكة املتحدة: قيود مفروضة عىل حق طالبي اللجوء يف الدراسة
هيلني بارون )مكتب دانكان لويس للمحاماة(

أدت التغريات التي طرأت عىل ترشيعات الهجرة يف اململكة املتحدة إىل فرض قيود عىل حق كثري من طالبي اللجوء يف الدراسة.

www.fmreview.org/ar/education-displacement/baron

رين “التَّعليم قوام الحياة ورسها”: أهمية التَّعليم من منظور امُلتعلِّمني امُلهجَّ
طالب يف دورات مبادرة التَّعلُّم املفتوح )OLIve( ومدرب تقنية املعلومات واملديرة )جامعة رشقي لندن(

طالب ملتحقون يف دورة تدريبية ضمن مبادرة التَّعلُّم املفتوح يف جامعة رشق لندن يتشاركون بتجاربهم حول الوصول إىل التَّعليم 
اللجوء يف  وطالبي  لالجئني  الجامعة مصممة خصيصاً  إىل  للوصول  التحضريية  التدريبية  الدورة  وتأيت  رين.  ُمهجَّ متعلِّمني  بصفتهم 

اململكة املتحدة.

 www.fmreview.org/ar/education-displacement/OLIve

الوصول إىل التَّعليم والتقدم فيه يف اململكة املتحدة
كاثرين غالدويل )شبكة دعم الالجئني(

ُتظِهر األبحاث أنَّ هناك عوائق كبرية تواجه األطفال الالجئني وطالبي اللجوء منهم ممن يصلون اململكة املتحدة وتتمثل تلك العوائق 
يف قبولهم يف املدرسة وتقدمهم يف الدراسة. ومبقدور الحكومة املركزية والسلطات املحلية واملدارس والكليات واملهنيني الرتبويني أن 

يتخذوا خطوات للمساعدة يف ضامن حصول هؤالء األطفال عىل التعليم املناسب يف الوقت املناسب.

www.fmreview.org/ar/education-displacement/gladwell

التَّعلُّم يف إعادة التوطني
مروة بلغازي )مرشوع املرشدين املنفردين(

للتَّعليم مكانة محورية لدى حياة العائالت املعاد توطينها وال غنى عن توفري الدعم للوالدين واألطفال يف مساعيهم للتعرف عىل 
املنظومة التَّعليمية واالندماج بها.   

www.fmreview.org/ar/education-displacement/belghazi

ثغرات التَّعليم املدريس لالجئني السوريني يف تركيا
ميليسا هاوبر-أوزير )جامعة جورج ماسون(

عىل تركيا، كام عىل املجتمع الدويل بأكمله، أن تتصدى للثغرات القامئة يف توفري الخدمات التعليمية لتمكني الالجئني السوريني من 
الوصول إىل فرص التعلُّم املالمئة.

www.fmreview.org/ar/education-displacement/hauberozer
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تعليم األطفال غري املصحوبني ببالغني يف مآوي الواليات املتحدة األمريكية
كاييل ديبولد وكريي إيڨان وإميييل هورننغ )مؤمتر الواليات املتحدة األمريكية للمطارنة الكاثوليك / كلية بوسطن الجامعية للعمل االجتامعي / دائرة 

بنسلفانيا لالستشارات / منظمة خدمة الهجرة والالجئني اللوثرية(

يجب عىل الخدمات التعليمية املقدمة لألطفال غري املصحوبني ببالغني يف املأوي التي متولها الحكومة يف الواليات املتحدة 
األمريكية أن تخضع لتدقيق ومتحيص لتلبية قدر أكرب من حاجات األطفال املتنوعة والوفاء باملعايري االتحادية للتعليم العام.

www.fmreview.org/ar/education-displacement/diebold-evans-hornung

املعلمون يف التَّهجري: التَّعلم من دروس داداب
محمد دوايل وأوتشان ليوموي وعبد الله آدن وأوكيلو أويات وآريت داغاين وعبد القادر أبيكار )معلمون الجئون/جامعة يورك، كندا(

ما زال املعلمون الالجئون يؤمنون رغم التحديات بإمكانات التعليم يف تحويل حياة املتعلمني الالجئني ومجتمعاتهم. وال بد 
من السامع ألصوات هؤالء املعلمني والنظر يف حاجاتهم عند توفري التعليم لالجئني إذا ما أريد تحسني الوصول إىل التعليم 

والحصول عىل النتائج املرجوة.

www.fmreview.org/ar/education-displacement/duale-leomoi-aden-oyat-
dagane-abikar

عاملة األطفال واملواظبة يف املدرسة يف تركيا
أزليم إيردين )بعثة فولربات الرتكية، أنقرة(

رين تبعات غري مقصودة تؤثر يف تقويض الجهود املبذولة يف توفري التعليم لجميع  قد يكون لتشجيع االكتفاء الذايت للُمَهجَّ
األطفال السوريني.

www.fmreview.org/ar/education-displacement/erden

التعاون القطاعي البيني لتعليم الالجئني األفغان يف إيران
ريم شموط وأوليفري فانديكاستيل )املجلس الرنويجي لالجئني(

يف مرسوم صدر مؤخراً، أزالت إيران عائقاً قانونياً أمام األطفال الالجئني غري الحاملني للوثائق الرسمية، ما يسمح لهم الذهاب 
النجاح  حاالت  حول  النقاش  الحكومية  غري  املنظامت  إحدى  وتثري  قامئة.  زالت  ما  أخرى  عوائق  مثة  أنَّ  إالَّ  املدرسة.  إىل 

والتحديات القامئة أمام تبني مقاربة قطاعية بينية لكرس تلك العوائق.

www.fmreview.org/ar/education-displacement/shammout-vandecasteele 

أحد اليافعني يتقدم الختبار اللغة التايلندية يف بوسوه، وهو مركز لتعلم الالجئني يقدم برنامجاً نشطاً للتعلم االستدرايك )برنامج كور سور نور(.
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التَّعليم: الحاجات والحقوق والوصول إليه يف أوضاع التَّهجري
يتبوأ التَّعليم مكانة مهمة يف حياتنا، فهو عنرص رئييس يف تطورنا ووركن أسايس لفهمنا ومحور تحقيقنا إلنجازاتنا الشخصية واملهنية 

رين الثالث والعرشين ممن شاركوا بتأليف إحدى مقاالت هذا العدد، »أساٌس  يف الحياة. والتَّعليم، كام وصفه أحد الطلبة املهجَّ

رين من الجئني ونازحني يف أوقات األزمات ُيحرَمون من التعليم ألشهر بل قد متتد  من أساسات رصح الحياة ». إالَّ أنَّ ماليني امُلهجَّ

لسنوات، ويحمل ذلك االنقطاع أثراً ضاراً بهم وأرسهم ومجتمعاتهم عىل املدى القريب والبعيد. 

الوصول  أفضل سبل متكني  حول  نقاشاً  العامل  أنحاء  من شتى  املقاالت  مؤلفو  يطرح  القرسية،  الهجرة  من نرشة  العدد  ويف هذا 

املؤلفون ممثلني  اللجوء. وقد جاء هؤالء  التوطني وطلب  إعادة  الطوارئ ويف سياقات  بيئات  الجودة يف  النَّوعي ذي  التَّعليم  إىل 

للحكومات والجهات املانحة الدولية واملنظامت غري الحكومية وهيئات األمم املتحدة واالتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر 

والهالل األحمر والجامعات األكادميية واملرشوعات التعليمية املحلية إضافة إىل ممثلني عن رشكة للمحاماة. بل قد مرَّ بعض هؤالء 

املؤلفني بتجربة التَّعلُّم والتعليم يف النُّزوح وعانوا من تحدياتها. 

ة. يتضمن هذا العدد من نرشة الهجرة القرسية أيضاً إثنان مقاالت عامَّ

   www.fmreview.org/ar/education-displacement :العدد متاح عىل الرابط التايل

تصدير: التَّعليم- حتمية إنسانية وتنموية
مانويل بيسلري )الوكالة السويرسية للتنمية والتعاون(

www.fmreview.org/ar/education-displacement/bessler

الشعور بالسالم الكايف للتَّعلُّم يف منطقة النِّزاع
بيثان ماكيفوي )املجلس الرنويجي لالجئني، أفغانستان(

يكتسب بناء الحس الداخل لدى الفرد باألمان مع تعليم مهارات املسايرة والبقاء عىل استعداد للمخاطر الكبرية الخارجية أهمية 
ن األطفال من التَّعلُّم  كربى ال بد من مراعاتها إذا أريد لربامج الدعم النفيس-االجتامعي يف أفغانستان أن تقدم ’مساحة آمنة‘ مُتكِّ

يف بيئة ترتفع فيها وترية االنفالت األمني.

www.fmreview.org/ar/education-displacement/mcevoy

منو الطفولة املبكرة والدعم النَّفيس-االجتامعي يف سوريا
ور )مؤسسة آغا خان، سوريا( فاطمة خضُّ

ال غنى عن إقامة برامج منو الطفولة املبكرة وتقديم الدعم النَّفيس-االجتامعي لتلك املرحلة لتلبية الحاجات املتغرية واالستجابة 
للتحديات الناشئة.

www.fmreview.org/ar/education-displacement/khaddour

املساواة يف الجندر يف التَّعليم يف حاالت الطوارئ
إيفا إفرِسن وإلسا أُسرتغارد )أوكسفام آبيس(

ُ الدالئل أنَّ املقاربة املراعية للفروق يف الجندر تخفِّف األخطار املحتملة التي تحيط بالفتيات والفتيان يف األزمات والتَّهجري. ُتبنيِّ

www.fmreview.org/ar/education-displacement/iversen-oestergaard   

كرس حاجز الصمت: اإلرغام عىل الجنس واإلساءة الجنسية يف التعليم ما بعد الّنزاع
صويف براي-واتكينز )منظمة طفل الحرب- اململكة املتحدة(

ح التحارب يف جمهورية أفريقيا الوسطى أنَّ الجهود العاملية التي ترمي إىل رفع أعداد األطفال امللتحقني يف املدرسة خاصة يف  ُتوضِّ
املناطق املتأثرة بالنِّزاع وفيام يخص األطفال النَّازحني يجب أنَّ تبذل مزيداً من االهتامم لناحيتي السالمة واملساءلة.

www.fmreview.org/ar/education-displacement/braywatkins

تعزيز النُُّظم التعليمية الستجابات قطاع التعليم بعيدة األمد
)Street Child ،ثيا اليس ومارشيلو فيوال )منظمة طفل الشارع

ُيبنيِّ تنفيذ الربامج يف كلٍّ من جمهورية الكونغو الدميقراطية ونيجرييا إمكانية وضع لبنات البناء األساسية التي ترتكز إليها التحسينات 
بعيدة األمد يف املراحل املبكرة من االستجابة لحاالت الطوارئ حتى يف أكرث السياقات تحدياً.

www.fmreview.org/ar/education-displacement/lacey-viola

األردن: سياسة التَّعليم يف مرحلة انتقالية
جويل تشينريي )املجلس الرنويجي لالجئني، مكتب األردن(

ل قطاع التعليم يف األردن من استجابة إنسانية إىل استجابة تنموية، من شأن غياب التخطيط لعملية االنتقال املناسب أن  مع تحوُّ
ُيعرِّض للخطر بعض مجموعات املتعلِّمني.

www.fmreview.org/ar/education-displacement/chinnery

تطبيق نظرية التَّعلم يف رسم معامل ’التَّعلُّم الجيد‘ يف أوضاع الطوارئ: خربة من داداب، كينيا
أليسون كروبار ومارينا ل.أنسيلمي )منظمة إنقاذ الطفل/  منظمة ريت إنرتناشيونال(

يظهر من تطبيق إحدى نظريات الّتعلم بأثر رجعي عىل برنامج للتعليم غري النظامي للشباب أنَّ نظريات الّتعلم ميكن استخدامها 
لتقييم التَّعليم يف بيئة متنوعة من برامج التعليم يف أوضاع الطوارئ وأنَّ إدخال تلك النظريات يف أثناء وضع الربامج قد يكون له دور 

يف ضامن الجودة وعالقة التعليم بحاجات املتعلمني.

www.fmreview.org/ar/education-displacement/krupar-anselme

مساحات صديقة للطفل: تعزيز دورها يف تحسني نتاجات التَّعلُّم
غورفيندر سينغ وتشارلوت توكتيش )االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر(

ميكن من خالل توفري الدعم النَّفيس-االجتامعي لألطفال من خالل مساحات صديقة للطفل تحسني نتاجات التعلم لألطفال، إالَّ أنَّ 
ذلك يتطلب زيادة التوطني املحل للمقاربات املبنية عىل الرشاكة واملستجيبة للجندر وتعزيز عملتي الرصد والتقييم.

www.fmreview.org/ar/education-displacement/singh-tocchio

تعليم الالجئني يف اليونان: إدماج أم فصل؟
جرجس سيموبولوس وأنطونيوس أليكساندريديس )جامعة ثيسيالي  / جامعة فريجي، أمسرتدام(

تبع إغالق ’ممر البلقان‘ يف ربيع عام 2016 أن علق قرابة 21 ألف طفل يف اليونان. ومع أنَّ سياسات التعليم أوِجدت لدمج أولئك 
األطفال يف املنظومة التَّعليمية اليونانية، فقد أدت تلك السياسات إىل فصل بعض الطالب.

www.fmreview.org/ar/education-displacement/simopoulos-alexandridis

مدارس الشارع والحافلة املدرسية: توفري التَّعليم غري الرسمي يف فرنسا
ماريا هاغان )جامعة كامربدج(

يف وجه تزايد محدودية وصول طالبي اللجوء واملهاجرين يف فرنسا للتمدرس، ظهرت مبادرات للمتطوعني لتوفري التعليم غري الرسمي 
الذي ميثل رضورة كبرية لهذه الفئة من األشخاص.

www.fmreview.org/ar/education-displacement/hagan 

ن أسايس يف مبادرة اإلطار الشامل لالستجابة لالجئني محو أميَّة البالغني: مكوَّ
ماسيمؤ النتشويت )املجلس الفنلندي لالجئني(

ذ بها مبادرة اإلطار الشامل لالستجابة  تتعاظم الحاجات ملحو األمية بني الجئي أوغندا وإثيوبيا، ومع أنَّ كال البلدين من الدول التي ُتنفَّ
لالجئني تجريبياً ومع أنَّ ذلك يعني التزامهام بتشجيع محو األمية، ما زال الدعم ضعيفاً جداً ملحو أمية البالغني الوظيفيني.

www.fmreview.org/ar/education-displacement/lanciotti

دراسة مختلف خيارات املناهج الدراسية لالجئني الفلسطينيني
جو كيليس )جامعة نيويورك(

لة من الزمن. تكتسب خيارات املناهج الدراسية أهمية يف البلدان التي تستضيف أعداداً كبرية من الالجئني ملددة ُمطوَّ

www.fmreview.org/ar/education-displacement/kelcey 

األطفال الالجئون الذين يعانون من إعاقة التواصل يف رواندا: توفري الخدمات التعليمية التي يحتاجون إليها
هيلني باريت، وجويل مارشال، وجولييت غولدبارت )جامعة مانشسرت مرتوبوليتان / جامعة رواندا(

تهدف األبحاث التي أُجريت يف رواندا إىل التوصل إىل أدلة دامغة الستخدامها يف تحسني الوصول إىل الخدمات التعليمية الشاملة 
لألطفال الالجئني الذين يعانون من إعاقة التواصل.

www.fmreview.org/ar/education-displacement/barrett-marshall-goldbart

سياسة الهجرة يف اململكة املتحدة: قيود مفروضة عىل حق طالبي اللجوء يف الدراسة
هيلني بارون )مكتب دانكان لويس للمحاماة(

أدت التغريات التي طرأت عىل ترشيعات الهجرة يف اململكة املتحدة إىل فرض قيود عىل حق كثري من طالبي اللجوء يف الدراسة.

www.fmreview.org/ar/education-displacement/baron

رين “التَّعليم قوام الحياة ورسها”: أهمية التَّعليم من منظور امُلتعلِّمني امُلهجَّ
طالب يف دورات مبادرة التَّعلُّم املفتوح )OLIve( ومدرب تقنية املعلومات واملديرة )جامعة رشقي لندن(

طالب ملتحقون يف دورة تدريبية ضمن مبادرة التَّعلُّم املفتوح يف جامعة رشق لندن يتشاركون بتجاربهم حول الوصول إىل التَّعليم 
اللجوء يف  وطالبي  لالجئني  الجامعة مصممة خصيصاً  إىل  للوصول  التحضريية  التدريبية  الدورة  وتأيت  رين.  ُمهجَّ متعلِّمني  بصفتهم 

اململكة املتحدة.

 www.fmreview.org/ar/education-displacement/OLIve

الوصول إىل التَّعليم والتقدم فيه يف اململكة املتحدة
كاثرين غالدويل )شبكة دعم الالجئني(

ُتظِهر األبحاث أنَّ هناك عوائق كبرية تواجه األطفال الالجئني وطالبي اللجوء منهم ممن يصلون اململكة املتحدة وتتمثل تلك العوائق 
يف قبولهم يف املدرسة وتقدمهم يف الدراسة. ومبقدور الحكومة املركزية والسلطات املحلية واملدارس والكليات واملهنيني الرتبويني أن 

يتخذوا خطوات للمساعدة يف ضامن حصول هؤالء األطفال عىل التعليم املناسب يف الوقت املناسب.

www.fmreview.org/ar/education-displacement/gladwell

التَّعلُّم يف إعادة التوطني
مروة بلغازي )مرشوع املرشدين املنفردين(

للتَّعليم مكانة محورية لدى حياة العائالت املعاد توطينها وال غنى عن توفري الدعم للوالدين واألطفال يف مساعيهم للتعرف عىل 
املنظومة التَّعليمية واالندماج بها.   

www.fmreview.org/ar/education-displacement/belghazi

ثغرات التَّعليم املدريس لالجئني السوريني يف تركيا
ميليسا هاوبر-أوزير )جامعة جورج ماسون(

عىل تركيا، كام عىل املجتمع الدويل بأكمله، أن تتصدى للثغرات القامئة يف توفري الخدمات التعليمية لتمكني الالجئني السوريني من 
الوصول إىل فرص التعلُّم املالمئة.

www.fmreview.org/ar/education-displacement/hauberozer
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تعليم األطفال غري املصحوبني ببالغني يف مآوي الواليات املتحدة األمريكية
كاييل ديبولد وكريي إيڨان وإميييل هورننغ )مؤمتر الواليات املتحدة األمريكية للمطارنة الكاثوليك / كلية بوسطن الجامعية للعمل االجتامعي / دائرة 

بنسلفانيا لالستشارات / منظمة خدمة الهجرة والالجئني اللوثرية(

يجب عىل الخدمات التعليمية املقدمة لألطفال غري املصحوبني ببالغني يف املأوي التي متولها الحكومة يف الواليات املتحدة 
األمريكية أن تخضع لتدقيق ومتحيص لتلبية قدر أكرب من حاجات األطفال املتنوعة والوفاء باملعايري االتحادية للتعليم العام.

www.fmreview.org/ar/education-displacement/diebold-evans-hornung

املعلمون يف التَّهجري: التَّعلم من دروس داداب
محمد دوايل وأوتشان ليوموي وعبد الله آدن وأوكيلو أويات وآريت داغاين وعبد القادر أبيكار )معلمون الجئون/جامعة يورك، كندا(

ما زال املعلمون الالجئون يؤمنون رغم التحديات بإمكانات التعليم يف تحويل حياة املتعلمني الالجئني ومجتمعاتهم. وال بد 
من السامع ألصوات هؤالء املعلمني والنظر يف حاجاتهم عند توفري التعليم لالجئني إذا ما أريد تحسني الوصول إىل التعليم 

والحصول عىل النتائج املرجوة.

www.fmreview.org/ar/education-displacement/duale-leomoi-aden-oyat-
dagane-abikar

عاملة األطفال واملواظبة يف املدرسة يف تركيا
أزليم إيردين )بعثة فولربات الرتكية، أنقرة(

رين تبعات غري مقصودة تؤثر يف تقويض الجهود املبذولة يف توفري التعليم لجميع  قد يكون لتشجيع االكتفاء الذايت للُمَهجَّ
األطفال السوريني.

www.fmreview.org/ar/education-displacement/erden

التعاون القطاعي البيني لتعليم الالجئني األفغان يف إيران
ريم شموط وأوليفري فانديكاستيل )املجلس الرنويجي لالجئني(

يف مرسوم صدر مؤخراً، أزالت إيران عائقاً قانونياً أمام األطفال الالجئني غري الحاملني للوثائق الرسمية، ما يسمح لهم الذهاب 
النجاح  حاالت  حول  النقاش  الحكومية  غري  املنظامت  إحدى  وتثري  قامئة.  زالت  ما  أخرى  عوائق  مثة  أنَّ  إالَّ  املدرسة.  إىل 

والتحديات القامئة أمام تبني مقاربة قطاعية بينية لكرس تلك العوائق.

www.fmreview.org/ar/education-displacement/shammout-vandecasteele 

أحد اليافعني يتقدم الختبار اللغة التايلندية يف بوسوه، وهو مركز لتعلم الالجئني يقدم برنامجاً نشطاً للتعلم االستدرايك )برنامج كور سور نور(.
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التَّعلُّم املتَّصل: مستقبل التَّعلُّيم العايل؟
هناء آدم الغايل وإميا غصن )الجامعة األمريكية يف بريوت / جامعة تورنتو(

ينبغي ملؤسسات التَّعلُّيم العايل يف لبنان أن تراعي قدرة التَّعلُّم امُلتَّصل يف تحسني الوصول إىل التَّعليم العايل لشباب الالجئني 
وأفراد املجتمع املضيف.

www.fmreview.org/ar/education-displacement/elghali-ghosn

التَّعلم املتَّصل: تقييم لالجئني
موييز دوشيامي ويوجيني مانريافاشا وكالينغا مبونينشويت )ساذرن نيو هامبرش/كبلر يف كيزيبا(

م التَّعلُّم املتَّصل الفرصة لتوسيع إمكانية الوصول إىل التَّعليم العايل لالجئني مبا يعود بالفائدة عىل ُكلٍّ من األفراد واملجتمعات. ُيقدِّ

www.fmreview.org/ar/education-displacement/dushime-manirafasha-
mbonyinshuti

أهمية الوصول إىل التَّعلُّيم واعتامده: تعلم الدروس من حدود تايلندة مع ميامنار
ماري بوريك وميغان إيرفينغ )مرشوع التَّعليم يف ماي سوت / مركز بارامي للتعلم، ماي سوت(

رة عىل حدود تايلندة وميامنار مشكلة، فقد تلقى أعداد كبري من األطفال دعم التعليم  ليس تقديم التعليم للمجمتعات امُلهجَّ
األسايس، إالَّ أنَّ توفري التعليم املعتمد ما زال تحدياً قامئاً.

www.fmreview.org/ar/education-displacement/purkey-irving

تحسني بيئات التَّعلُّم يف حاالت الطوارئ من خالل املشاركة املجتمعية
زينة بايل )ريد بارنا/منظمة إنقاذ الطفل(

رتها منظمة إنقاذ الطفل )Save the Children( يف إمكانية تحسني  تنظر مجموعة أدوات تخص التعليم يف حاالت الطوارئ طوَّ
البيئات التَّعلُّميَّة من خالل املشاركة املجتمعية. وساهم إطالق مجموعة األدوات عىل أساس تجريبي يف سوريا وأوغندا يف تسليط 

الضوء عىل بعض نواحي التَّوتر والتناقضات التي تتضمنها عملية توفري التعليم يف البيئات اإلنسانية.

www.fmreview.org/ar/education-displacement/bali

القياس املجدي للتعلم يف أوضاع الطوارئ: الدروس من أوغندا
نيكهي ديسا وأليسون كروبار وكالي ويسرتوب )منظمة إنقاذ الطفل(

رين. أداة تقييم جديدة تهدف إىل توفري فهم رسيع شمويل لحاجات املتعلِّمني امُلهجَّ

www.fmreview.org/ar/education-displacement/dsa-krupar-westrope 

أدلة للتعليم يف حاالت الطوارئ: من يقرر وملاذا يهمنا ذلك
نادين العلمي )ديب العطاء(

يشري تحليل مقرتحات متويل البحوث التعليمية املقدمة إىل مؤسسة ديب العطاء، وهي من الجهات العاملية املمولة للتعليم، إىل 
غياب مقلق ملدخالت الجهات الفاعلة املحلية واملستخدمني النهائيني يف جميع خطوات العملية.

www.fmreview.org/ar/education-displacement/alalami

للخربات  املستمر  بالتبادل  حافاًل  ملتقى  القرسية  الهجرة  نرشة  متثل 

الباحثني والالجئني والنازحني داخلياً  العملية واملعلومات واألفكار بني 

والعربية  اإلنجليزية  باللغات  تصدر  والنرشة  معهم.  يعملون  ومن 

واإلسبانية والفرنسية. 

Forced Migration Review
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 Oxford Department of International
Development 

University of Oxford 
3 Mansfield Road, Oxford OX1 3TB, UK

 fmr@qeh.ox.ac.uk • www.fmreview.org/ar 
Skype: fmreview • Tel: +44 (0)1865 281700

إخالء مسؤولية: جميع اآلراء الواردة يف نرشة الهجرة القرسية ال ُتعربِّ 

بالرضورة عن آراء املحررين ومركز دراسات الهجرة القرسية يف جامعة 

أكسفورد.

حقوق الطبع: نرشة الهجرة القرسية نرشة مفتوحة الوصول. لك حرية 

قراءة املقاالت الكاملة املنشورة يف نرشة الهجرة القرسية وتنزيل نسختها 

اإللكرتونية عىل الحاسوب ونسخها وتوزيعها وطباعتها ووضع الروابط 

التشعبية املؤدية إىل النصوص الكاملة من مقاالت نرشة الهجرة القرسية. 

يحتفظ جميع املؤلفني بحقوق الطبع الخاصة بهم رشيطة منحهم لنرشة 

الهجرة القرسية الحق الحرصي يف نرشها.

املطبوع  بإصداريها  القرسية  الهجرة  املنشورة يف نرشة  املقاالت  جميع 

واإللكرتوين وكذلك نرشة الهجرة القرسية ذاتها مرخصة مبوجب املشاع 

للحقوق  اإلبداعي ومتنح هذه الرخصة الحق يف استخدام النرشة وفقاً 

التالية: النسب-غري التجاري-بال اشتقاق.  

www.fmreview.org/ar/copyright

ل ملخص نرشة الهجرة القرسية وصولك إىل جميع مقاالت نرشة الهجرة القرسية عىل اإلنرتنت. يسهِّ

اًل للمجلة الكاملة. وكل من امللخص ومجلة العدد 60 من نرشة الهجرة القرسية متاحان بإصداريهام اإللكرتوين  وُيعدُّ امللخص جزءاً مكمِّ

واملطبوع باللغات العربية واإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية.

ل اشرتاكك يف تنبيهات نرشة الهجرة القرسية عرب الربيد اإللكرتوين من خالل   سجِّ

 www.fmreview.org/ar/request/alerts :الرابط التايل

نتقدم بخالص الشكر إىل كلٍّ من مارينا أنسيلمي )ريت إنرتناشيونال( وأنطوين نوالن )منظمة إنقاذ الطفل الدولية( وجيسيكا أودي 
)منظمة إنقاذ الطفل-اململكة املتحدة( ملساعدتهام كمستشارين للموضوع الرئييس، كام نتقدم بالشكر الجزيل لآلتية أسامئهم عىل 
الالجئني، وأوكسفام آبيس، وريت إنرتناشيونال، وجامعة ساذرن هامبشري  اليسوعية لخدمة  العطاء والهيئة  العدد: ديب  دعمهم لهذا 

والوكالة السويرسية للتنمية والتعاون، وشعبة التَّعليم/ املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني. 

صورة الغالف
هؤالء األطفال النَّازحني يتابعون دراستهم 

اآلن يف جمهورية الكونغو الدميقراطية 
بعد انقطاع عنها بسبب النِّزاع. 

© املفوضية السامية لألمم املتحدة 
لشؤون الالجئني/برايان سوكول

مقاالت عامة
 التوطني املحيل: نحن محبطون ال أغبياء

ليستوفيل إيفاي أوسني )مركز الصحة املجتمعية والتنمية الدولية(

تقدم الصفقة الكربى وعوداً كثرية لكنَّ الضعف األسايس الذي يعرتي الثقة يف املنظومة الدولية يعيق من بناء القدرات املحلية.

www.fmreview.org/ar/education-displacement/usen
تنفيذ املواثيق العاملية: أهمية انتهاج مقاربة املجتمع الُكيلِّ

متارا دوميشيلجي وكارولينا غوتاردو )منظمة العمل من أجل السالم/شبكة حقوق الالجئني يف منطقة آسيا-املحيط الهادئ / املنظمة اليسوعية لخدمة 

الالجئني- أسرتاليا/شبكة حقوق الالجئني يف منطقة آسيا-املحيط الهادئ(

قاً من خالل انتهاج مقاربة املجتمع الُكلِّ للدفع قدماً بعملية التنفيذ الفعال  يجب عىل املجتمع العاملي أن يتخذ إجراًء حاساًم وُمنسَّ
الثنني من املواثيق العاملية.

www.fmreview.org/ar/education-displacement/domicelj-gottardo

املوضوعات الرئيسية القادمة:  
•  العدد 61: األخالق )يونيو/حزيران 2019( وسوف يحتفي عدد املجلة لشهر يونيو/حزيران 2019 بباربارا هاريل-بوند ويستعرض عملها 

والقضايا التي ناضلت من أجلها.

 • العدد 62: العودة )أكتوبر/ترشين األول 2019( 

www.fmreview.org/ar/forthcoming التفاصيل هنا

للحصول عىل تنبيهات فور صدور دعوات املساهمة باملقاالت وعند صدور األعداد الجديدة عىل املوقع اإللكرتوين، تابعونا عىل صفحتنا يف 

لوا يف خدمة التنبيه عن طريق الربيد اإللكرتوين عرب الرابط   فيسبوك أو تويرت أو تسجَّ
www.fmreview.org/ar/request/alerts :التايل

 QR ؟ ميكنك تنزيل أي تطبيق لقراءة كودات االستجابة الرسيعةQR مل تتعامل من قبل مع كودات االستجابة الرسيعة

الستخدامها يف مسح الكود املرّبع املوجود بجانب املقالة وسوف تنتقل تلقائياً إىل املقالة عىل اإلنرتنت.

هل لديك اهتامم يف التعاون مع نرشة الهجرة القرسية لتعظيم وصولك وأثرك؟

إذا كانت منظمتك متقدمة )منفردة أو ضمن ائتالف مع منظامت أخرى( بطلب للحصول عىل متويل بشأن موضوع تعتقد أنَّ 
القرسية يف مقرتحك ويف موازنتك  الهجرة  أنَّ تنظر يف إمكانية إدراج نرشة  القرسية، فرنجو  الهجرة  له عالقة بجمهور قرَّاء نرشة 
وذلك لتعظيم وصولك وأثرك. وقد حظينا بتعاون مثمر من هذا النَّوع مع رشكاء األبحاث واألمم املتحدة والحكومات والرشكاء من 
املنظامت غري الحكومية. يرجى التواصل مع املحررين من خالل الربيد اإللكرتوين fmr@qeh.ox.ac.uk ملناقشة الخيارات سواء 

أتعلقت يف املوضوعات الفرعية أم املوضوع الرئييس.

باإلضافة إىل مقاالت حول:
األقلمة واملواثيق العاملية

التَّعليم: 
الحاجات والحقوق والوصول 

إليه يف أوضاع التَّهجري
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التَّعلُّم املتَّصل: مستقبل التَّعلُّيم العايل؟
هناء آدم الغايل وإميا غصن )الجامعة األمريكية يف بريوت / جامعة تورنتو(

ينبغي ملؤسسات التَّعلُّيم العايل يف لبنان أن تراعي قدرة التَّعلُّم امُلتَّصل يف تحسني الوصول إىل التَّعليم العايل لشباب الالجئني 
وأفراد املجتمع املضيف.

www.fmreview.org/ar/education-displacement/elghali-ghosn

التَّعلم املتَّصل: تقييم لالجئني
موييز دوشيامي ويوجيني مانريافاشا وكالينغا مبونينشويت )ساذرن نيو هامبرش/كبلر يف كيزيبا(

م التَّعلُّم املتَّصل الفرصة لتوسيع إمكانية الوصول إىل التَّعليم العايل لالجئني مبا يعود بالفائدة عىل ُكلٍّ من األفراد واملجتمعات. ُيقدِّ

www.fmreview.org/ar/education-displacement/dushime-manirafasha-
mbonyinshuti

أهمية الوصول إىل التَّعلُّيم واعتامده: تعلم الدروس من حدود تايلندة مع ميامنار
ماري بوريك وميغان إيرفينغ )مرشوع التَّعليم يف ماي سوت / مركز بارامي للتعلم، ماي سوت(

رة عىل حدود تايلندة وميامنار مشكلة، فقد تلقى أعداد كبري من األطفال دعم التعليم  ليس تقديم التعليم للمجمتعات امُلهجَّ
األسايس، إالَّ أنَّ توفري التعليم املعتمد ما زال تحدياً قامئاً.

www.fmreview.org/ar/education-displacement/purkey-irving

تحسني بيئات التَّعلُّم يف حاالت الطوارئ من خالل املشاركة املجتمعية
زينة بايل )ريد بارنا/منظمة إنقاذ الطفل(

رتها منظمة إنقاذ الطفل )Save the Children( يف إمكانية تحسني  تنظر مجموعة أدوات تخص التعليم يف حاالت الطوارئ طوَّ
البيئات التَّعلُّميَّة من خالل املشاركة املجتمعية. وساهم إطالق مجموعة األدوات عىل أساس تجريبي يف سوريا وأوغندا يف تسليط 

الضوء عىل بعض نواحي التَّوتر والتناقضات التي تتضمنها عملية توفري التعليم يف البيئات اإلنسانية.

www.fmreview.org/ar/education-displacement/bali

القياس املجدي للتعلم يف أوضاع الطوارئ: الدروس من أوغندا
نيكهي ديسا وأليسون كروبار وكالي ويسرتوب )منظمة إنقاذ الطفل(

رين. أداة تقييم جديدة تهدف إىل توفري فهم رسيع شمويل لحاجات املتعلِّمني امُلهجَّ

www.fmreview.org/ar/education-displacement/dsa-krupar-westrope 

أدلة للتعليم يف حاالت الطوارئ: من يقرر وملاذا يهمنا ذلك
نادين العلمي )ديب العطاء(

يشري تحليل مقرتحات متويل البحوث التعليمية املقدمة إىل مؤسسة ديب العطاء، وهي من الجهات العاملية املمولة للتعليم، إىل 
غياب مقلق ملدخالت الجهات الفاعلة املحلية واملستخدمني النهائيني يف جميع خطوات العملية.

www.fmreview.org/ar/education-displacement/alalami

للخربات  املستمر  بالتبادل  حافاًل  ملتقى  القرسية  الهجرة  نرشة  متثل 

الباحثني والالجئني والنازحني داخلياً  العملية واملعلومات واألفكار بني 

والعربية  اإلنجليزية  باللغات  تصدر  والنرشة  معهم.  يعملون  ومن 

واإلسبانية والفرنسية. 
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حقوق الطبع: نرشة الهجرة القرسية نرشة مفتوحة الوصول. لك حرية 

قراءة املقاالت الكاملة املنشورة يف نرشة الهجرة القرسية وتنزيل نسختها 

اإللكرتونية عىل الحاسوب ونسخها وتوزيعها وطباعتها ووضع الروابط 

التشعبية املؤدية إىل النصوص الكاملة من مقاالت نرشة الهجرة القرسية. 

يحتفظ جميع املؤلفني بحقوق الطبع الخاصة بهم رشيطة منحهم لنرشة 

الهجرة القرسية الحق الحرصي يف نرشها.

املطبوع  بإصداريها  القرسية  الهجرة  املنشورة يف نرشة  املقاالت  جميع 

واإللكرتوين وكذلك نرشة الهجرة القرسية ذاتها مرخصة مبوجب املشاع 

للحقوق  اإلبداعي ومتنح هذه الرخصة الحق يف استخدام النرشة وفقاً 

التالية: النسب-غري التجاري-بال اشتقاق.  

www.fmreview.org/ar/copyright

ل ملخص نرشة الهجرة القرسية وصولك إىل جميع مقاالت نرشة الهجرة القرسية عىل اإلنرتنت. يسهِّ

اًل للمجلة الكاملة. وكل من امللخص ومجلة العدد 60 من نرشة الهجرة القرسية متاحان بإصداريهام اإللكرتوين  وُيعدُّ امللخص جزءاً مكمِّ

واملطبوع باللغات العربية واإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية.
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الالجئني، وأوكسفام آبيس، وريت إنرتناشيونال، وجامعة ساذرن هامبشري  اليسوعية لخدمة  العطاء والهيئة  العدد: ديب  دعمهم لهذا 
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مقاالت عامة
 التوطني املحيل: نحن محبطون ال أغبياء

ليستوفيل إيفاي أوسني )مركز الصحة املجتمعية والتنمية الدولية(

تقدم الصفقة الكربى وعوداً كثرية لكنَّ الضعف األسايس الذي يعرتي الثقة يف املنظومة الدولية يعيق من بناء القدرات املحلية.

www.fmreview.org/ar/education-displacement/usen
تنفيذ املواثيق العاملية: أهمية انتهاج مقاربة املجتمع الُكيلِّ

متارا دوميشيلجي وكارولينا غوتاردو )منظمة العمل من أجل السالم/شبكة حقوق الالجئني يف منطقة آسيا-املحيط الهادئ / املنظمة اليسوعية لخدمة 

الالجئني- أسرتاليا/شبكة حقوق الالجئني يف منطقة آسيا-املحيط الهادئ(

قاً من خالل انتهاج مقاربة املجتمع الُكلِّ للدفع قدماً بعملية التنفيذ الفعال  يجب عىل املجتمع العاملي أن يتخذ إجراًء حاساًم وُمنسَّ
الثنني من املواثيق العاملية.

www.fmreview.org/ar/education-displacement/domicelj-gottardo

املوضوعات الرئيسية القادمة:  
•  العدد 61: األخالق )يونيو/حزيران 2019( وسوف يحتفي عدد املجلة لشهر يونيو/حزيران 2019 بباربارا هاريل-بوند ويستعرض عملها 

والقضايا التي ناضلت من أجلها.

 • العدد 62: العودة )أكتوبر/ترشين األول 2019( 

www.fmreview.org/ar/forthcoming التفاصيل هنا

للحصول عىل تنبيهات فور صدور دعوات املساهمة باملقاالت وعند صدور األعداد الجديدة عىل املوقع اإللكرتوين، تابعونا عىل صفحتنا يف 

لوا يف خدمة التنبيه عن طريق الربيد اإللكرتوين عرب الرابط   فيسبوك أو تويرت أو تسجَّ
www.fmreview.org/ar/request/alerts :التايل

 QR ؟ ميكنك تنزيل أي تطبيق لقراءة كودات االستجابة الرسيعةQR مل تتعامل من قبل مع كودات االستجابة الرسيعة

الستخدامها يف مسح الكود املرّبع املوجود بجانب املقالة وسوف تنتقل تلقائياً إىل املقالة عىل اإلنرتنت.

هل لديك اهتامم يف التعاون مع نرشة الهجرة القرسية لتعظيم وصولك وأثرك؟

إذا كانت منظمتك متقدمة )منفردة أو ضمن ائتالف مع منظامت أخرى( بطلب للحصول عىل متويل بشأن موضوع تعتقد أنَّ 
القرسية يف مقرتحك ويف موازنتك  الهجرة  أنَّ تنظر يف إمكانية إدراج نرشة  القرسية، فرنجو  الهجرة  له عالقة بجمهور قرَّاء نرشة 
وذلك لتعظيم وصولك وأثرك. وقد حظينا بتعاون مثمر من هذا النَّوع مع رشكاء األبحاث واألمم املتحدة والحكومات والرشكاء من 
املنظامت غري الحكومية. يرجى التواصل مع املحررين من خالل الربيد اإللكرتوين fmr@qeh.ox.ac.uk ملناقشة الخيارات سواء 

أتعلقت يف املوضوعات الفرعية أم املوضوع الرئييس.

باإلضافة إىل مقاالت حول:
األقلمة واملواثيق العاملية

التَّعليم: 
الحاجات والحقوق والوصول 
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التَّعلُّم املتَّصل: مستقبل التَّعلُّيم العايل؟
هناء آدم الغايل وإميا غصن )الجامعة األمريكية يف بريوت / جامعة تورنتو(

ينبغي ملؤسسات التَّعلُّيم العايل يف لبنان أن تراعي قدرة التَّعلُّم امُلتَّصل يف تحسني الوصول إىل التَّعليم العايل لشباب الالجئني 
وأفراد املجتمع املضيف.

www.fmreview.org/ar/education-displacement/elghali-ghosn

التَّعلم املتَّصل: تقييم لالجئني
موييز دوشيامي ويوجيني مانريافاشا وكالينغا مبونينشويت )ساذرن نيو هامبرش/كبلر يف كيزيبا(

م التَّعلُّم املتَّصل الفرصة لتوسيع إمكانية الوصول إىل التَّعليم العايل لالجئني مبا يعود بالفائدة عىل ُكلٍّ من األفراد واملجتمعات. ُيقدِّ

www.fmreview.org/ar/education-displacement/dushime-manirafasha-
mbonyinshuti

أهمية الوصول إىل التَّعلُّيم واعتامده: تعلم الدروس من حدود تايلندة مع ميامنار
ماري بوريك وميغان إيرفينغ )مرشوع التَّعليم يف ماي سوت / مركز بارامي للتعلم، ماي سوت(

رة عىل حدود تايلندة وميامنار مشكلة، فقد تلقى أعداد كبري من األطفال دعم التعليم  ليس تقديم التعليم للمجمتعات امُلهجَّ
األسايس، إالَّ أنَّ توفري التعليم املعتمد ما زال تحدياً قامئاً.

www.fmreview.org/ar/education-displacement/purkey-irving

تحسني بيئات التَّعلُّم يف حاالت الطوارئ من خالل املشاركة املجتمعية
زينة بايل )ريد بارنا/منظمة إنقاذ الطفل(

رتها منظمة إنقاذ الطفل )Save the Children( يف إمكانية تحسني  تنظر مجموعة أدوات تخص التعليم يف حاالت الطوارئ طوَّ
البيئات التَّعلُّميَّة من خالل املشاركة املجتمعية. وساهم إطالق مجموعة األدوات عىل أساس تجريبي يف سوريا وأوغندا يف تسليط 

الضوء عىل بعض نواحي التَّوتر والتناقضات التي تتضمنها عملية توفري التعليم يف البيئات اإلنسانية.

www.fmreview.org/ar/education-displacement/bali

القياس املجدي للتعلم يف أوضاع الطوارئ: الدروس من أوغندا
نيكهي ديسا وأليسون كروبار وكالي ويسرتوب )منظمة إنقاذ الطفل(

رين. أداة تقييم جديدة تهدف إىل توفري فهم رسيع شمويل لحاجات املتعلِّمني امُلهجَّ

www.fmreview.org/ar/education-displacement/dsa-krupar-westrope 

أدلة للتعليم يف حاالت الطوارئ: من يقرر وملاذا يهمنا ذلك
نادين العلمي )ديب العطاء(

يشري تحليل مقرتحات متويل البحوث التعليمية املقدمة إىل مؤسسة ديب العطاء، وهي من الجهات العاملية املمولة للتعليم، إىل 
غياب مقلق ملدخالت الجهات الفاعلة املحلية واملستخدمني النهائيني يف جميع خطوات العملية.

www.fmreview.org/ar/education-displacement/alalami

للخربات  املستمر  بالتبادل  حافاًل  ملتقى  القرسية  الهجرة  نرشة  متثل 

الباحثني والالجئني والنازحني داخلياً  العملية واملعلومات واألفكار بني 

والعربية  اإلنجليزية  باللغات  تصدر  والنرشة  معهم.  يعملون  ومن 

واإلسبانية والفرنسية. 
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أكسفورد.

حقوق الطبع: نرشة الهجرة القرسية نرشة مفتوحة الوصول. لك حرية 

قراءة املقاالت الكاملة املنشورة يف نرشة الهجرة القرسية وتنزيل نسختها 

اإللكرتونية عىل الحاسوب ونسخها وتوزيعها وطباعتها ووضع الروابط 

التشعبية املؤدية إىل النصوص الكاملة من مقاالت نرشة الهجرة القرسية. 

يحتفظ جميع املؤلفني بحقوق الطبع الخاصة بهم رشيطة منحهم لنرشة 

الهجرة القرسية الحق الحرصي يف نرشها.

املطبوع  بإصداريها  القرسية  الهجرة  املنشورة يف نرشة  املقاالت  جميع 

واإللكرتوين وكذلك نرشة الهجرة القرسية ذاتها مرخصة مبوجب املشاع 

للحقوق  اإلبداعي ومتنح هذه الرخصة الحق يف استخدام النرشة وفقاً 
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ل ملخص نرشة الهجرة القرسية وصولك إىل جميع مقاالت نرشة الهجرة القرسية عىل اإلنرتنت. يسهِّ

اًل للمجلة الكاملة. وكل من امللخص ومجلة العدد 60 من نرشة الهجرة القرسية متاحان بإصداريهام اإللكرتوين  وُيعدُّ امللخص جزءاً مكمِّ

واملطبوع باللغات العربية واإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية.

ل اشرتاكك يف تنبيهات نرشة الهجرة القرسية عرب الربيد اإللكرتوين من خالل   سجِّ

 www.fmreview.org/ar/request/alerts :الرابط التايل

نتقدم بخالص الشكر إىل كلٍّ من مارينا أنسيلمي )ريت إنرتناشيونال( وأنطوين نوالن )منظمة إنقاذ الطفل الدولية( وجيسيكا أودي 
)منظمة إنقاذ الطفل-اململكة املتحدة( ملساعدتهام كمستشارين للموضوع الرئييس، كام نتقدم بالشكر الجزيل لآلتية أسامئهم عىل 
الالجئني، وأوكسفام آبيس، وريت إنرتناشيونال، وجامعة ساذرن هامبشري  اليسوعية لخدمة  العطاء والهيئة  العدد: ديب  دعمهم لهذا 

والوكالة السويرسية للتنمية والتعاون، وشعبة التَّعليم/ املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني. 
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اآلن يف جمهورية الكونغو الدميقراطية 
بعد انقطاع عنها بسبب النِّزاع. 

© املفوضية السامية لألمم املتحدة 
لشؤون الالجئني/برايان سوكول

مقاالت عامة
 التوطني املحيل: نحن محبطون ال أغبياء

ليستوفيل إيفاي أوسني )مركز الصحة املجتمعية والتنمية الدولية(

تقدم الصفقة الكربى وعوداً كثرية لكنَّ الضعف األسايس الذي يعرتي الثقة يف املنظومة الدولية يعيق من بناء القدرات املحلية.

www.fmreview.org/ar/education-displacement/usen
تنفيذ املواثيق العاملية: أهمية انتهاج مقاربة املجتمع الُكيلِّ

متارا دوميشيلجي وكارولينا غوتاردو )منظمة العمل من أجل السالم/شبكة حقوق الالجئني يف منطقة آسيا-املحيط الهادئ / املنظمة اليسوعية لخدمة 

الالجئني- أسرتاليا/شبكة حقوق الالجئني يف منطقة آسيا-املحيط الهادئ(

قاً من خالل انتهاج مقاربة املجتمع الُكلِّ للدفع قدماً بعملية التنفيذ الفعال  يجب عىل املجتمع العاملي أن يتخذ إجراًء حاساًم وُمنسَّ
الثنني من املواثيق العاملية.

www.fmreview.org/ar/education-displacement/domicelj-gottardo

املوضوعات الرئيسية القادمة:  
•  العدد 61: األخالق )يونيو/حزيران 2019( وسوف يحتفي عدد املجلة لشهر يونيو/حزيران 2019 بباربارا هاريل-بوند ويستعرض عملها 

والقضايا التي ناضلت من أجلها.

 • العدد 62: العودة )أكتوبر/ترشين األول 2019( 

www.fmreview.org/ar/forthcoming التفاصيل هنا

للحصول عىل تنبيهات فور صدور دعوات املساهمة باملقاالت وعند صدور األعداد الجديدة عىل املوقع اإللكرتوين، تابعونا عىل صفحتنا يف 

لوا يف خدمة التنبيه عن طريق الربيد اإللكرتوين عرب الرابط   فيسبوك أو تويرت أو تسجَّ
www.fmreview.org/ar/request/alerts :التايل

 QR ؟ ميكنك تنزيل أي تطبيق لقراءة كودات االستجابة الرسيعةQR مل تتعامل من قبل مع كودات االستجابة الرسيعة

الستخدامها يف مسح الكود املرّبع املوجود بجانب املقالة وسوف تنتقل تلقائياً إىل املقالة عىل اإلنرتنت.

هل لديك اهتامم يف التعاون مع نرشة الهجرة القرسية لتعظيم وصولك وأثرك؟

إذا كانت منظمتك متقدمة )منفردة أو ضمن ائتالف مع منظامت أخرى( بطلب للحصول عىل متويل بشأن موضوع تعتقد أنَّ 
القرسية يف مقرتحك ويف موازنتك  الهجرة  أنَّ تنظر يف إمكانية إدراج نرشة  القرسية، فرنجو  الهجرة  له عالقة بجمهور قرَّاء نرشة 
وذلك لتعظيم وصولك وأثرك. وقد حظينا بتعاون مثمر من هذا النَّوع مع رشكاء األبحاث واألمم املتحدة والحكومات والرشكاء من 
املنظامت غري الحكومية. يرجى التواصل مع املحررين من خالل الربيد اإللكرتوين fmr@qeh.ox.ac.uk ملناقشة الخيارات سواء 

أتعلقت يف املوضوعات الفرعية أم املوضوع الرئييس.

باإلضافة إىل مقاالت حول:
األقلمة واملواثيق العاملية

التَّعليم: 
الحاجات والحقوق والوصول 

إليه يف أوضاع التَّهجري
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