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يتبوأ التَّعليم مكانة مهمة يف حياتنا، فهو عنرص رئييس يف تطورنا ووركن أسايس لفهمنا ومحور تحقيقنا إلنجازاتنا 

رين الثالث والعرشين ممن شاركوا بتأليف  الشخصية واملهنية يف الحياة. والتَّعليم، كام وصفه أحد الطلبة املهجَّ

رين من الجئني ونازحني يف  إحدى مقاالت هذا العدد، »أساٌس من أساسات رصح الحياة ». إالَّ أنَّ ماليني امُلهجَّ

أوقات األزمات ُيحرَمون من التعليم ألشهر بل قد متتد لسنوات، ويحمل ذلك االنقطاع أثراً ضاراً بهم وأرسهم 

ومجتمعاتهم عىل املدى القريب والبعيد. 

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

متكني الوصول إىل التَّعليم النَّوعي ذي الجودة يف بيئات الطوارئ ويف سياقات إعادة التوطني وطلب اللجوء. وقد 

جاء هؤالء املؤلفون ممثلني 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. 

 املجلة الكاملة متاحة عىل الرابط التايل www.fmreview.org/ar/education-displacement إضافة إىل 

م عرضاً رسيعاً لنطاق هذا العدد وما يتضمن من موضوعات والنقاط األساسية  خالصة أرسة التحرير التي ُتقدِّ

 QR م قامئة قابلة للتمدد تضم محتويات العدد ومعه رمز التعرف اآليل التي يتصدى لها. وهناك أيضاً خالصة ُتقدِّ

وروابط الويب الخاصة باملقاالت املنفردة، علاًم أنَّ جميع املقاالت متاحة بنسقي PDF و HTML إضافة إىل 

بودكاست نسخة املقاالت اإلنجليزية. 

سوف يتاح هذا العدد من نرشة الهجرة القرسية باللغات اإلنجليزية والعربية واإلسبانية والفرنسية. يرجى تعميمه 

عىل أوسع نطاق. ويف حالة رغبتكم بالحصول عىل نسخ من اإلصدار املطبوع لهذا العدد، يرجى مراسلتنا عىل 

 .fmr@qeh.ox.ac.uk الربيد اإللكرتوين

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 دعمهم لهذا العدد: ديب العطاء والهيئة اليسوعية لخدمة الالجئني، 

وأوكسفام آبيس، وريت إنرتناشيونال، وجامعة ساذرن هامبشري والوكالة السويرسية للتنمية والتعاون، وشعبة 

التَّعليم/ املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني. ُندِرج يف القامئة اآلتية أسامء املانحني الحاليني والحديثني 

لنرشة الهجرة القرسية. 

األعداد القادمة: انظر الغالف الخلفي للحصول عىل مزيد من املعلومات.
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