
7171 التَّعليم: الحاجات والحقوق والوصول إليه يف أوضاع التَّهجري نرشة الهجرة القرسية 60

www.fmreview.org/ar/education-displacement مارس/آذار 2019

وضعـت رابطـة أمـم جنـويب رشقـيِّ آسـيا )آسـيان( إطـاَر تعليـٍم 
تعليـم  ملراكـز  القانـوين  املركـز  دعـم  غايتـه  أممهـا  كلَّ  يشـمل 
املهجريـن ونقـل السـجالت الدراسـية وتصديـق خـربة املعلمـني، 
جلـب ذلـك املنفعة ملَـن يبنون االقتصاد اإلقليمـي وَمن هاجروا أو 
ـروا قـرساً. وميكـن للجهـات الفاعلـة يف املجتمـع املـدين -وهم  ُهجِّ
املعلِّمـون يف حالتنـا هـذه- أْن تـؤدي دوراً عظيـم األثـر يف وضـع 
املعايـري واآلليـات لبلـوغ تلـك الغايـات، ومـن ذلـك وضـع برنامج 
آسـيان لشـهادة التعليـم العام حتَّى ُيسـتبَدل بالربنامج املسـتعمل 
اليـوم )وهـو برنامج شـهادة التعليم العـام الذي وضعتـه الواليات 

رتـه(. املتحـدة األمريكيـة وطوَّ

بقـي أمـٌر ال يجـوز إغفالـه، وهـو أنَّ عـىل الحكومـة التمويـَل إن 
ُأِريَد لسياسـات مثل سياسـة توفـري التعليم للجميـع أو للمبادرات 
ـذ أحسـن تنفيذ، وحتـى ال تبقى الوظائف  العابـرة للحـدود أْن ُتنفَّ
الِقواميـة معتمـدًة عىل املنظـامت الدولية يف متويلهـا. ولقد حدث 

مـن زمـن قريـب انخفـاض حـاد -ومـا زال- يف متويل مراكـز تعليم 
الحكوميـة  غـري  املنظـامت  أنَّ  ذلـك  الحـدود؛  عنـد  املهاجريـن 
والحكومـات املانحـة قد قلَّلـت التمويل، ورمبا كان السـبب إعطاء 
ـة امُلدرَكـة يف ميامنـار وغريهـا. وتشـعر  األْولَويَّـة للحاجـات املاسَّ
جامعـة تعليـم املهاجريـن مِبِيُسـوو بأنَّهـا مهجـورة. فليـس تعليـم 
برضورتـه  االعـرتاف  يتطلَّـب  املهاجريـن  مـن  وغريهـم  الالجئـني 

فحسـب، بـل يتطلَّـب اعرتافـاً برضورتـه واسـتثامراً.
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تحسني بيئات التَّعلُّم يف حاالت الطوارئ من خالل املشاركة املجتمعية
زينة بايل

رتها منظمة إنقاذ الطفل 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.

 )ILET( تسـتخدم مجموعة أدوات معاً لتحسـني بيئـات التَّعلم
التقييـامت لتحسـني بيئـات التَّعلم1 يف السـياقات اإلنسـانية من 
خـالل مشـاركة املجتمع املحـيل. وتهدف إىل االسـتجابة لرضورة 
زيادة وتحسـني األدلة املتعلقة باملامرسـات الناجحـة يف التعليم 
يف حـاالت الطـوارئ. كـام تضع إطار عمـل التعّلـم الجيد2 الذي 
تعتمـده منظمـة إنقـاذ الطفـل )Save the Children( موضـع 
تحددهـا  التـي  الخمسـة  األسـس  تحويـل  مـن خـالل  التنفيـذ 
بوصفهـا أساسـاً لرفـاه كل األطفـال وتعليمهـم إىل أسـئلة قابلـة 
للقيـاس وكمّيـة وقابلـة للتنفيـذ. وتشـتمل تلك األسـس عىل كل 
مـن الحاميـة العاطفيـة والنفسـية-االجتامعية والحاميـة املادية 
وقيـادة  املحـيل  واملجتمـع  األمـور  وأوليـاء  والتعّلـم  والتعليـم 
املدرسـة وإدارتهـا. وُتطـَرُح هـذه األسـئلة عـىل كلٍّ مـن الطالب 
واملعلمـني وأوليـاء األمـور لتحديـد طـرق تحسـني بيئـة التعّلـم. 
وتتجـىّل القيمـة املضافـة ملـرشوع معـاً لتحسـني بيئـات التعلـم 
يف تزويـد املجتمعـات املدرسـّية باألدلـة القامئـة عـىل البيانـات 
ودعـم جهودهـا يف منـارصة تحسـني املـدارس ضمن إطـار عمل 

قائـم عـىل الحقـوق. وبذلـك، يصبـح دور منظمـة إنقـاذ الطفل 
أو  امُلَيـرسِّ  املثاليـة دور  الناحيـة  )Save the Children( مـن 

للتغيري. ـز  امُلَحفِّ

خامسـية  العمليـة  مـن  والثانيـة  األوىل  الخطوتـان  وتتعلـق 
بتصميـم  التعّلـم  بيئـات  لتحسـني  معـاً  ملـرشوع  الخطـوات 
مـا  املقرتحـات والتنسـيق والتدريـب وغالبـاً  الربامـج وتطويـر 
ـذ عـن طريـق كـوادر الربنامـج. أّمـا الخطـوة الثالثـة فتمثل  ُتَنفَّ
الخطـوة  هـذه  وتعنـى  املجتمعـات.  مـع  املشـاركة  بدايـة 
خمسـة  مـن  الربنامـج  كـوادر  طريـق  عـن  البيانـات  بجمـع 
واألطفـال  األمـور  وأوليـاء  املعلمـني  عـىل  تشـتمل  مصـادر 
إىل  باإلضافـة  املدرسـية  املراجعـة  قامئـة  أو  املدرسـة  ومديـري 
املالحظـة الصفّيـة. وتقـّدم منصـة إدارة البيانـات القامئـة عـىل 
الويـب خدمـات جمـع البيانـات يف وقتهـا الحقيقـي وتخزينهـا 
ومعالجتهـا كـام تنتـج كاًل مـن البيانـات املرئّيـة والتقارير اآللية 
ملسـاحة  أو  للمدرسـة  والضعـف  القـوة  نقـاط  تلّخـص  التـي 

http://www.fmreview.org/ar/education-displacement
mailto:marypurkey@gmail.com
https://maesot.ubishops.ca/
mailto:meg.g.irving@gmail.com
http://www.facebook.com/parami.learningcentre


72 نرشة الهجرة القرسية 60التَّعليم: الحاجات والحقوق والوصول إليه يف أوضاع التَّهجري72

www.fmreview.org/ar/education-displacement2019 مارس/آذار

التعّلـم املؤقتـة مبـا يتعلـق بإطـار عمـل التعّلـم الجيـد. وتعنـى 
امُلرّمـزة  البسـيطة  النتائـج  هـذه  مبشـاركة  الرابعـة  الخطـوة 
باأللـوان مـع املجتمعـات عـىل شـكل بطاقـات نتائـج املدرسـة 
إذ ُتَسـَجل املدرسـة عنـد كل واحـد مـن األُسـس الخمسـة التـي 
وتشـتمل  الجيـد.  التعليـم  عمـل  بإطـار  يتعلـق  فيـام  طبقتهـا 
املدرسـة  لتحسـني  فريـق  انتخـاب  عـىل  الخامسـة  الخطـوة 
للعمـل  املحـيل  املجتمـع  البالغـني واألطفـال مـن  يتألـف مـن 
عـىل تصميـم خطـة تسـتند إىل نتائج التقييم لتحسـني املدرسـة 

منحـة صغـرية. مبسـاعدة  الخطـة  تنفيـذ  ومتابعـة 

 2017 عامـي  بـني  مـا  الفـرتة  يف  األدوات  مجموعـة  َبـت  وُجرِّ
املؤقتـة  التعّلـم  ومسـاحات  املـدارس  مـن  عـرشة  يف  و2018 
ويتـوّزع خمـس منهـا يف كل مـن مقاطعـة أدجومـاين يف أوغندا 
وشـامل غـرب سـوريا كـام حرضهـا بالتتـايل الالجئـون األطفـال 
مـن أوغنـدا وجنـوب السـودان واألطفـال السـوريون املحليـون 
خـالل  املسـتفادة  الـدروس  واسـُتخِدَمت  داخليـاً.  وامُلَهّجـرون 
عمليـة تنفيـذ الربامـج التجريبيـة إلفـادة تطويـر مـرشوع معـاً 

لتحسـني بيئـات التعّلـم ونقـل املعـارف بـني البلديـن.

كـام ظهـرت اسـتنتاجات أخـرى مثـرية لالهتـامم مـن الربامـج 
التجريبيـة مبـا يف ذلـك:

املسـاءلة: إذ أوضـح تنفيـذ العمليـة نفسـها يف كل مـن أوغنـدا 
سـبيل  فعـىل  املدهشـة.  املشـرتكة  القواسـم  بعـض  وسـوريا 
املثـال، عندمـا عـادت كـوادر الربنامـج إىل املجتمعات املدرسـية 
ملشـاركة النتائـج، كان مـن الواضـح أنَّ النـاس يف كل من أوغندا 
وسـوريا مل يصدقـوا أنَّ كـوادر الربنامج سـيعودون. وذلك مؤرش 
عـىل وجـود اتجـاه أوسـع يف قطـاع املعونـة إذ نـادراً مـا ُتقـَدم 
إنجـاح  أسـهم يف  التقييـامت. ومـام  لنتائـج  الراجعـة  التغذيـة 
مشـاركة النتائـج يف هـذه الحالـة حـامس كـوادر الربنامـج حول 
كفـاءة منصـة إدارة البيانـات وإنتاجهـا لبطاقـات نتائـج آليـة 
أهميـة  الراجعـة  التغذيـة  جلسـات  واكتسـبت  الفهـم.  سـهلة 
النتائـج. وإضافـة  التحقـق مـن صحـة  نـت مـن  خاصـة إذ مكَّ
لتنـوع مجموعـة املسـتجيبني للدراسـة، ال ميكـن  لذلـك، نظـراً 
أن ُتعـَزى النتائـج إىل مجموعـة واحـدة فقـط مـن املسـتجيبني. 
وأخـرياً، بالرغـم مـن أن كـوادر الربنامـج هـي مـن تديـر تحليل 
النتائـج  وهيكلـة  الراجعـة  التغذيـة  لجلسـات  كان  البيانـات، 
املتعلقـة بإطـار العمـل الشـامل للتعّلـم الجيـد دور يف تعزيـز 
املسـاءلة، إذ متثـل املجتمعـات املدرسـية دوراً فعاالً يف مسـاءلة 
جانـب  إىل   )Save the Children( الطفـل  إنقـاذ  منظمـة 
لضـامن  املعايـري  ألعـىل  تبعـاً  التعليمّيـة  الخدمـات  مقدمـي 

تقدميهـم لبيئـة تعليـم جيـدة وشـاملة.

حشـد الحلـول املحليـة: عـىل العمـوم، عـرّب املعلمـون وأوليـاء 
األمـور عـن اعتقادهم بأنَّ األولوية يف تحسـني املدرسـة غالباً ما 
تتمّثـل ببنـاء املزيـد مـن البنيـة التحتيـة وتوفري الوقـود وزيادة 
الحاجـات،  هـذه  بأهميـة  االعـرتاف  ومـع  املعلمـني.  رواتـب 
توسـيع  إىل  التعّلـم  بيئـات  لتحسـني  معـاً  مـرشوع  يهـدف 
مكونـات  عـىل  ليشـمل  الجيـد  التعّلـم  بيئـات  حـول  النقـاش 
‘لينـة’ تتمّثـل بأنشـطة ميكـن تنفيذهـا ضمـن موازنـة محدودة 
أو  ومهاراتهـم  واملعلمـني  األطفـال  رفاهيـة  تحسـني  وميكنهـا 
تعمـل عـىل زيـادة مشـاركة أوليـاء األمـور. ونتيجة لذلـك، تابع 
بعضهـا  التكلفـة  منخفضـة  محليـة  حلـول  تحديـد  املشـاركون 
 Save( احتـاج إىل الدعـم البسـيط مـن منظمـة إنقـاذ الطفـل
the Children( وبعضهـا مل يكـن بحاجـة للدعـم. ففي أوغندا، 
اشـتملت تلـك األنشـطة عـىل تطـوع أوليـاء األمـور يف تنظيـف 
أمـام  البـاب  لفتـح  اللعـب  مرافـق  وتحسـني  املدرسـة  مجمـع 

لألطفـال. الرتفيهيـة  األنشـطة 

ع بيديبيدي لالجئني، شاميل أوغندا. ُمعلِّمة تستخدم مستلزمات التعليم يف مدرستها األولية، َتَجمُّ
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اسـتثامر الوقـت: شـّكك البعـض مبالءمـة مـرشوع معاً لتحسـني 
بيئـات التعّلـم يف حـاالت الطـوارئ نظـراً لطـول املـدة الالزمـة 
لتنفيـذ املـرشوع بالكامـل، إذ ميكـن أن يحتـاج إىل شـهرين عىل 
األقـل حتـى تبـدأ التحسـينات امللموسـة بالظهـور. ومـع ذلـك، 
ـن التحليـل اآلين الـذي تقدمـه منصـة إدارة البيانـات كوادر  مُيكِّ
الربنامـج مـن تقديم التغذيـة الراجعة مبـارشة للمجتمعات مام 
ُيعـّد تحـوالً رسيعـاً باملقارنـة مـع معـدل الوقـت الـذي تحتاجه 
التقييـامت األخـرى الـذي قـد يصـل إىل بضعـة أسـابيع. إالَّ أنَّ 
املجتمـع  الجيـد مبشـاركة  التعّلـم  توفـري  بـأنَّ  اعرتفـوا  آخريـن 
املحـيل يتطلـب تخصيـص املـوارد والوقـت. وقـال معلـم آخـر 
يف أوغنـدا: ”هـذا ليـس مضيعـة للوقـت. بـل هـو إرشاك الّناس 

يف التخطيـط«.

معـاً  مـرشوع  أثـر  أنَّ  أوغنـدا  يف  املعلمـون  شـعر  االسـتدامة: 
لتحسـني بيئـات التعّلـم سـيدوم إىل مـا بعـد انتهائـه باعتبـاره 

العمـل  إطـار  اعُتِمـَد  كـام  املجتمعيـة  التعبئـة  إىل  مسـتنداً 
مـن أجـل التعّلـم الجيـد كإطـار نظـري مسـاعد وُيعـدُّ اإلملـام 
بـه متكينيـاً. وحـني ُسـِئَل املعلمـون عـن ردة فعلهـم فيـام لـو 
مل تعـد منظمـة إنقـاذ الطفـل )Save the Children( قـادرة 
عـىل تقديـم الدعـم، أكـدت اسـتجاباتهم املتكـررة إحساسـهم 
القـوي باملسـؤولية واالسـتعداد لتعبئـة أوليـاء األمـور ومعاونـة 
غريهـم مـن الجهـات الفاعلـة. فقـد كانـت قدرتهم عـىل تنظيم 
أنفسـهم ومنـارصة حقـوق األطفـال واضحـة مـن خـالل األمثلة 
التـي قدموهـا كتقديـم الطلبـات ملكتـب التعليـم يف املقاطعـة 

واالرتجـال يف أوقـات النـدرة.

معضالت أكرب نطاقاً 
مـن  عـدد  بظهـور  التجريبَيـني  الربنامجـني  تنفيـذ  تسـبب 
املسـاعدة  عمليتـي  يف  املتأصلـة  نطاقـًا  األوسـع  املعضـالت 

املـرشوع: هـذا  بهـا  ينفـرد  ال  بالتأكيـد  والتـي  واإلمنـاء 

مـن املحـيّل إىل العاملـي: ينصـبُّ تركيـز مـرشوع معـاً لتحسـني 
بيئـات التعّلـم عـىل امللكيـة املحليـة والحلـول محليـة املنشـأ. 
عمـل  إطـار  بـأنَّ  الضمنـي  االفـرتاض  يـأيت  ذلـك،  جانـب  وإىل 
التعّلـم الجيـد الذي يعتمـد عليه املرشوع قابـل للتطبيق يف كل 
بيئـات التعّلـم. غـري إنَّ التناقـض الكامـن يف ذلك يصبـح واضحاً 
حـني تتعـارض الحلـول املحلية مـع كل من إطار العمـل العاملي 
 Save the( والقيـم التـي تتمسـك بهـا منظمـة إنقـاذ الطفـل
Children(. ويعكـس هـذا التوتـر املعضالت املشـرتكة امُلعرَتَف 
مـن  وبدافـع  التشـاركية.  بالتنميـة  املتعلقـة  األدبيـات  يف  بهـا 
االعتبـارات العمليـة والرباغامتيـة، غالبـاً مـا تتعـاون املنظـامت 
التـي تؤيـد قيـاًم ال تتطابـق  الفاعلـة  الجهـات  اإلنسـانية مـع 
بالكامـل مـع قيمهـا. ويف مواجهـة الُهِويَّـات املحليـة والعامليـة 
املتنافسـة،3 تخاطـر املنظـامت الدوليـة غـري الحكوميـة بإدامـة 
املامرسـات التميزيـة تحـت ذريعة ‘الحساسـية الثقافيـة’. ويعدُّ 
بهـا  الخـاص  القيـم  ونظـم  املنظمـة  افرتاضـات  بـأنَّ  االعـرتاف 
واألُطـر املعيارية ليسـت باملحايـدة وال بالعامليـة الخطوة األوىل 

نحـو معالجـة التوتـرات املحلية–العامليـة امُلحَتَملـة.

إدارة التوقعـات: يقـوم مـرشوع معـاً لتحسـني بيئـات التعّلـم 
بحاجـة  االقتنـاع  أولهـا  األساسـية  األركان  مـن  عـىل مجموعـة 
املجتمعـات إىل الوصـول إىل املعلومـات املتاحـة وسـهلة الفهـم 
بحيـث تكـون آنّيـة وموثوقـة مـن أجـل متكينهـا مـن املطالبـة 
بيئـات  تحسـني  إزاء  الجامعـي  العمـل  ومامرسـة  بحقوقهـم 
التعّلـم ومسـاءلة مقدمـي الخدمـات. بيـد أنَّ بعـض املشـاركني 
يشـريون إىل عـّدة مناطـق ميكـن أن يكـون فيهـا للمعـارف آثار 
تعيـق التمكـني. فعـىل سـبيل املثـال، أشـار أحـد املعلمـني إىل 

ع بيديبيدي لالجئني، شاميل أوغندا. ُمعلِّمة تستخدم مستلزمات التعليم يف مدرستها األولية، َتَجمُّ
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أنَّـه بالرغـم مـن األثـر اإليجـايب الـذي تركتـه زيـادة املعارف يف 
مامرسـاته التعليميـة، فقـد تركتـه يشـعر بالقلـق: “أتسـاءل مـا 
إذ كان ينبغـي لألطفـال عـدم دخـول القاعـة الدراسـية نظـراً 
ـن حالتهـا. لقـد أدركُت  لحالتهـا السـيئة. إذ سأفشـل مـا مل ُتَحسَّ
أّنـه مثـة الكثـري مـن األشـياء التـي يتحّتـم فعلهـا.” لذلـك، تعـّد 
إدارة التوقعـات أمـراً مهـام للغايـة إىل جانـب التأكيـد عـىل أّن 

بيئـات التعّلـم ميكـن تحسـينها تدريجيـاً بخطـوات صغـرية.

مشـاركة الطفـل: تشـري النتائـج يف أوغنـدا إىل أنَّ برامج مرشوع 
معـاً لتحسـني بيئـات التعّلم تتطلب اسـتخدام املزيـد من اللغة 
الصديقـة للطفـل وآليـات املعلومـات مـن أجل تعزيز مشـاركة 
أن  خطـر  فثمـة  شـاركوا  ممـن  لألطفـال  فبالنسـبة  الطفـل. 
ُتنَتقـى مشـاركتهم للتعبـري عـن حاجـات البالغـني أو غريهم من 
األطفـال مـام يعـزز الُبنـى املوجـودة والقامئـة عىل عـدم تكافؤ 
الِقـوى واالمتيـازات. فعـىل سـبيل املثـال، حـني ُسـِئَل األطفـال 
مبـارشة عـاّم يريـدون تغيـريه يف مدارسـهم، ذكـر عـدة طـالب 
أكـرب وأفضـل تجهيـزاً  بنـاء غرفـة  يف مـدارس مختلفـة رضورة 

للمعلمـني.

يهـدف مـرشوع معاً لتحسـني بيئـات التعّلم إىل إنعـاش إمكانية 
الدعـم واألدلـة  التشـاركية تحوليـة وتوفـري  التنميـة  أن تكـون 
للمجتمعـات املحليـة لتمكينهـا مـن تأكيـد حقوقهـا ومحاسـبة 
 Save the( أصحـاب السـلطة مبـن فيهـم منظمـة إنقـاذ الطفـل
Children( كـام تهـدف إىل إحـداث تغري اجتامعي أوسـع بدءاً 

باملدرسة.

 zeina.sh.bali@gmail.com زينة بايل 
 مستشارة تربوية، ريد بارنا/منظمة إنقاذ الطفل،

 www.reddbarna.no .الرويج )Save the Children(

 bit.ly/ILETpackage .1
2. ملزيد من املعلومات، انظر وثيقة تأطري التعليم يف حاالت الطوارئ الخاصة مبنظمة 

  Save the Children إنقاذ الطفل
 bit.ly/SavetheChildren-EiE-Framing-2017

 Kloster M O )2018( ’Why it Hurts – Save the Children Norway and .3
 the Dilemmas of ’Going Global‘‘, Forum for Development Studies Vol

 46:1: 22-1
)ملاذا يتسبب ذلك باألمل- منظمة إنقاذ الطفل )Save the Children( يف الرويج 

bit.ly/Kloster-SCF-Going-Global-2018 )ومعضالت التوجه نحو العاملية

القياس املجدي للتعلم يف أوضاع الطوارئ: الدروس من أوغندا
نيكهي ديسا وأليسون كروبار وكالي ويسرتوب

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

ــاً  ــوارئ حالي ــاالت الط ــم يف ح ــم التعلي ــات تقيي ــز عملي ترك
فهــم  إىل  وتهــدف  التعليــم  إىل  الوصــول  إمكانيــة  عــىل 
خــربة املعلمــني ومؤهالتهــم بــدالً مــن دراســة تجــارب 
األطفــال وتعلمهــم عــن كثــب.1 وعــالوًة عــىل ذلــك، ُينَعــى 
عــىل عمليــات التقييــم الدوليــة والوطنيــة طــول مدتهــا 
ــاً  ــني تدريب ــات مدرب ــع البيان ــني لجم ــب موظف ــا تتطل وبأنَّه
عاليــاً وغالبــاً ال يكــون موظفــو جمــع البيانــات متاحــني 
ــار إىل  ــي االفتق ــّم يعن ــن ث ــارشة. وم ــري مب ــاب التهج يف أعق
إجــراء عمليــات تقييــم صارمــة وعمليــة يف برمجــة التعليــم 
ــرات  ــول الثغ ــات ح ــة املعلوم ــوارئ محدودي ــاالت الط يف ح
القامئــة يف تعلــم األطفــال وتأثــري برامــج التعليــم يف حــاالت 

ــوارئ. الط

والتطويــر  التعلــم  لنتائــج  الشــامل  التقييــم  ــم  وُصمِّ
)HALDO( لســد هــذه الثغــرات املعرفية.2فهــو ميّكــن 
املزاولــني مــن فهــم حاجــات املتعلمــني الذيــن تــرتاوح 

ــني 4 ســنوات إىل 12 ســنة يف أربعــة مجــاالت  أعامرهــم ب
القــراءة والكتابــة، والحســاب، والتعلــم  هــي: معرفــة 
ويتضمــن  التنفيــذي.3  واألداء  واالنفعــايل،  االجتامعــي 
ــئلًة  ــاً أس ــر أيض ــم والتطوي ــج التعل ــامل لنتائ ــم الش التقيي
والحالــة  واألرسيــة،  الدميوغرافيــة  بالخصائــص  تتعلــق 
االجتامعيــة واالقتصاديــة، وبيئــة التعلــم املنــزيل، واإلعاقــة.4 

ــم  ــج التعل ــامل لنتائ ــم الش ــع التقيي ــام 2018، ُوِض ويف ع
ومدرســة  مركــزاً   32 يف  التجريــب  موضــع  والتطويــر 
 )Save the الطفــل  إنقــاذ  منظمــة  تديرهــا  تعليميــة 
أوغنــدا  إنرتناشــونال  وينــدل  ومنظمــة   )Children
مســتوطنتي  يف   )Windle International Uganda(
ــراً  ــدا. ونظ ــرب أوغن ــني يف غ ــوايل لالجئ ــا وكيانج رواموانج
ــة  ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــن جمهوري ــني م ــق الالجئ لتدف
يف اآلونــة األخــرية لــكال التجمعــني الســكانيني والخلفيــات 
اللغويــة املتنوعــة ألولئــك الالجئــني )إذ ُوِجــد أن هنــاك 24 

http://www.fmreview.org/ar/education-displacement
mailto:zeina.sh.bali@gmail.com
http://www.reddbarna.no
http://bit.ly/ILETpackage
http://bit.ly/SavetheChildren-EiE-Framing-2017
http://bit.ly/Kloster-SCF-Going-Global-2018
http://bit.ly/Kloster-SCF-Going-Global-2018
ell3sf
FMR cc


