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تطبيق نظرية التَّعلم يف رسم معامل ‘التَّع ُّلم الجيد’ يف أوضاع الطوارئ :خربة من
داداب ،كينيا
أليسون كروبار ومارينا ل.أنسيلمي

يظهر من تطبيق إحدى نظريات التّعلم بأثر رجعي عىل برنامج للتعليم غري النظامي للشباب َّأن نظريات
التّعلم ميكن استخدامها لتقييم التَّعليم يف بيئة متنوعة من برامج التعليم يف أوضاع الطوارئ َّ
وأن إدخال
تلك النظريات يف أثناء وضع الربامج قد يكون له دور يف ضامن الجودة وعالقة التعليم بحاجات املتعلمني.
ن ــادراً م ــا يتس ـنّى للهيئ ــات اإلنس ــانية واملانح ــن فرص ــة التّأم ــل
جديــاً بكيف ّي ــة وماه ّي ــة التع ّل ــم ال ــذي يحص ــل نتيج ــة لتقدي ــم
التعلي ــم يف ح ــاالت الط ــوارئ .غ ــر ّإن غي ــاب القاع ــدة النظري ــة
قـــد يق ّلـــل مـــن فعاليـــة الربنامـــج يف دعـــم قـــدرة املتعلمـــن
عـــى إحـــداث تغـــر اجتامعـــي إيجـــايب والســـعي لتحقيـــق
التطلع ــات الحرفي ــة واملهني ــة.
لذلـــك ،طبقنـــا نظريـــة تع ّلـــم بأثـــر رجعـــي عـــى إحـــدى
املرشوعــات التــي ســبق تنفيذهــا مســتهدفة الشــباب يف مخيــم
داداب لالجئ ــن يف كيني ــا .ك ــا أطل ــق صن ــدوق تعلي ــم الالجئ ــن
الـــدويل يف عـــام  2012مـــروع بنـــاء قـــدرات الشـــباب مـــن
هجري ــن األق ــل
أج ــل التغي ــر االجتامع ــي لتمك ــن الش ــباب ا ُمل َّ
حظـــاً يف الفئـــة العمريـــة  24–14عامـــاً وزيـــادة مشـــاركتهم
االجتامعيـــة مـــن خـــال املشـــاركة الفعالـــة يف املرشوعـــات
واملب ــادرات بقي ــادة املجتم ــع املح ــي والت ــي ر ّك ــزت يف البداي ــة
1
عـــى حقـــوق األطفـــال يف التعليـــم.

وحـــر املشـــاركون يف الربنامـــج خمســـة أيـــام مـــن التدريـــب
خ ــال الع ــام األول تبعته ــم ثالث ــة إىل خمس ــة أي ــام لتجمي ــع
مـــا تع َّلمـــوه يف األيـــام الســـابقة وذلـــك خـــال العـــام الثـــاين
مـــع إتاحـــة الفـــرص املســـتجدة للممثلـــن ا ُملختَاريـــن مـــن
الشـــباب لتطويـــر القيـــادة وأدوار املعلمـــن األقـــران ضمـــن
مجموعاتهـــم الخاصـــة ومجتمعاتهـــم املحليـــة .وتض ّمـــن
الربنام ــج املوضوع ــات التالي ــة :تنمي ــة املجتم ــع القامئ ــة ع ــى
األصـــول 2ومهـــارات فـــض النـــزاع والـــراكات بـــن الشـــباب
والبالغ ــن .وكج ــزء م ــن منه ــاج تنمي ــة املجتم ــع القامئ ــة ع ــى
األص ــول ،ح ــدد املتعلم ــون الحاج ــات واملش ــكالت الت ــي تؤث ــر
يف مجتمعاتهـــم املحليـــة باإلضافـــة إىل األصـــول املجتمعيـــة
املتاح ــة به ــدف تطوي ــر برام ــج املجتم ــع املح ــي لتك ــون ق ــادرة
ع ــى التصــدّي للمش ــاكل املح ــددة .وم ــن ث ـ َّـم ،ين ــر الش ــباب
منه ــاج التدري ــب ألقرانه ــم ُم َو ِّظ ِف ــنَ بذل ــك مقارب ــة املعلم ــن
األقــران م ــا ي ــؤدي يف النهاي ــة إىل تصمي ــم مرشوع ــات التغي ــر
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االجتامع ــي والتخطي ــط له ــا وتنفيذه ــا يف مجتمعاته ــم بدع ــم اللغ ــة اإلنجليزي ــة .وبذل ــك ،يتع ّل ــق التع ّل ــم اإلجــرايئ مبجمل ــه
وتوجيـــه مـــن املوظفـــن امليدانيـــن ملنظمـــة ريـــت الدوليـــة .بتشـــجيع الشـــباب عـــى املشـــاركة يف مجتمعاتهـــم املحليـــة
ال ّتخـــاذ أدوار فيهـــا كاملخططـــن والقـــادة.

التَّعلم الجيد

تش ــتمل نظري ــة ‘التع ّل ــم الجي ــد’ ملاي ــكل نيوم ــان ع ــى ع ــدد
م ــن جوان ــب التع ّل ــم املختلف ــة مب ــا فيه ــا :اإلجــرايئ والتواص ـ ّ
ـي
واالنفعـــايل والتفســـري والجوهـــري والنّقـــدي والســـيايس
والعاطفـــي واألخالقـــي .وح ّللنـــا مـــروع ريـــت ونتائجـــه يف
ضـــوء كل مـــن هـــذه الجوانـــب كـــا ربطنـــا نظريـــة أنـــواع
التع ّل ــم ب ــكل م ــن كيف ّي ــة تع ّل ــم املتعلم ــن الش ــباب فعل ّي ـاً م ــن
خـــال املـــروع وأي ال َّثغـــرات ظهـــرت يف تع ّلمهـــم.
3

التع ّلـــم اإلجـــرايئ :يركـــز هـــذا الجانـــب عـــى املحتـــوى
القائـــم عـــى املهـــارات ويتم ّثـــل يف هـــذه الحالـــة بتعليـــم
هجري ــن كيفي ــة كتاب ــة مقرتح ــات قص ــرة وتطوي ــر
الش ــباب ا ُمل َّ
خطـــط النَّشـــاطات وإجـــراء الرصـــد والتقييـــم واإلبـــاغ عـــن
النَّشـــاطات ونتائجهـــا والتواصـــل مـــع اآلخريـــن باســـتخدام

التع ّل ــم التواص ــي واالنفع ــايل والعاطف ــي :يعتم ــد ه ــذا الن ــوع
م ــن التع ّل ــم ع ــى العالق ــات والس ــلوك االجتامع ــي (يف حال ــة
ّ
التواصـــي) وعـــى كيفيـــة تفســـر املتعلمـــن لألمـــور
التع ّلـــم
ّ
وترصفهـــم بن ــا ًء عـــى عواطفه ــم (يف حالـــة التعل ــم االنفع ــايل
ّ
والعاطفـــي) .ويف داداب ،غالبـــاً مـــا يعـــري الضعـــف متثيـــل
الش ــباب يف مناص ــب القي ــادة املجتمعي ــة ذل ــك ّأن كب ــار الس ــن
ه ــم م ــن يأخ ــذون ه ــذه األدوار ع ــادة .لذل ــكُ ،يع َن ــى ه ــذا
الجان ــب م ــن التع ّل ــم بتطوي ــر مه ــارات القي ــادة ل ــدى الش ــباب
وإرشاكهـــم يف مجتمعاتهـــم ومتكينهـــم مـــن أن يصبحـــوا أكـــر
مهـــارة يف متثيـــل أنفســـهم واآلخريـــن أمـــام أعضـــاء املجتمـــع
األك ــر س ــناً خاص ــة الذي ــن يش ــغلون مراك ــز الس ــلطة والش ــباب
اآلخريـــن ومجتمـــع املخيـــم بأوســـعه .وســـاعدت هـــذه
النقاشـــات التـــي شـــ ّكلت جـــزءاً مـــن التدريـــب يف تحـــدّي

ريت إنرتناشيونال

يس التعليمي ،داداب.
شباب وشابات من الالجئني يشاركون يف النقاش مع ا ُمل ِّ
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ـجعت املتعلم ــن
التص ــورات املغلوط ــة ح ــول الش ــباب ك ــا ش ـ ّ
ع ــى تقدي ــر آراء غريه ــم م ــن أعض ــاء املجتم ــع املح ــي .وم ــع
ذل ــك ،كان م ــن الصع ــب تحدي ــد األدل ــة ع ــن التع ّل ــم االنفع ــايل
والعاطفـــي.
التع ّلـــم التفســـري :يتعلـــق هـــذا الجانـــب بالوعـــي بالـــذات:
أي فهـــم املـــرء لنفســـه يف العـــامل وكيـــف يتصـــ ّوره اآلخـــرون.
وبالنســـبة للشـــباب يف داداب ،يتع ّلـــق هـــذا الجانـــب أيضـــاً
بكســـب مزيـــد مـــن الفهـــم َّ
عـــا ميكنهـــم فعلـــه كالجئـــن
ش ــباب ضم ــن املنظوم ــات الت ــي يعيش ــون فيه ــا ل ــي يس ــاعدوا
يف إحـــداث التغيـــر االجتامعـــي وخاصـــة عـــى ضـــوء أمنـــاط
االعتـــاد ا ُمل َ
عـــرَف بهـــا بـــن الالجئـــن ومـــزودي الخدمـــات.
ويب ــدأ تدري ــب م ــروع تنمي ــة املجتم ــع القامئ ــة ع ــى األص ــول
بتحدي ــد األص ــول الفردي ــة ومناقش ــة نق ــاط الق ــوة والضع ــف
يتوســـع باتجـــاه املجموعـــة واملجتمـــع
الشـــخصية ومـــن َث َّ
ـــم ّ
املحـــي.
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ـرب األطف ــال يف س ــياقات ح ــاالت
األســـباب الجذري ــة وراء ت ـ ّ
الط ــوارئ .وب ــدالً م ــن ذل ــك ،رك ــزت ع ــى تش ــجيع األطف ــال
الذيـــن كانـــوا يف وقـــت مـــا غـــر قادريـــن عـــى االلتحـــاق يف
ً
فمثـــا ،مل يبحـــث املتعلمـــون بعـــن
املدرســـة للعـــودة إليهـــا.
ناق ــدة الظ ــروف الت ــي يضط ــر األطف ــال إىل مغ ــادرة املدرس ــة
باألص ــل وال أس ــباب ع ــدم ق ــدرة نظ ــام امل ــدارس القامئ ــة ع ــى
املحافظــة عــى األطفــال املســتضعفني واالســتجابة إىل حاجاتهــم
املح ــددة م ــا يوح ــي بأ ّنه ــم اعتم ــدوا ع ــى األف ــكار املس ــبقة
ملعالج ــة ه ــذه املش ــاكل ب ــدالً م ــن معالجته ــا باالنفت ــاح ع ــى
تج ــارب اآلخري ــن أو الفه ــم الدقي ــق لعالق ــات ال ِق ــوى يف حي ــاة
األخري ــن.
التَّعل ــم الس ــيايس :يرتب ــط الجان ــب الس ــيايس ‘للتَّع ُّل ــم الجي ــد’
بج ــزء م ــن عملي ــة فه ــم الس ــلطة يف املجتم ــع وق ــدرة أعض ــاء
املجتم ــع ع ــى اتخ ــاذ اإلج ـراءات .غ ــر إ ّن ــه يب ــدو م ــن الواض ــح
ّأن ك ًال مـــن التع ّلـــم الســـيايس والتع ّلـــم النقـــدي محـــدودان
بالقي ــود الت ــي تفرضه ــا حال ــة املتعلم ــن كالجئ ــن .فع ــى س ــبيل
املث ــال ،بالرغ ــم م ــن تعبئ ــة املتعلم ــن للمجتم ــع املح ــي ح ــول
قضي ــة انخف ــاض مع ــدالت إبق ــاء األطف ــال يف امل ــدارس ،اقت ــر
تناوله ــم للقضي ــة ع ــى مس ــتوى العائل ــة واألفــراد ب ــدالً م ــن
العـــودة إىل النظـــام الســـيايس يف داداب أو غيـــاب التواصـــل
ب ــن التموي ــل اإلنس ــاين واإلمن ــايئ يف قط ــاع التعلي ــم4.ومل يؤم ــن
الشـــباب الالجئـــون املشـــاركون باملـــروع بأ ّنهـــم قـــادرون
كالجئـــن عـــى تغيـــر الن ُُّظـــم وبـــدالً مـــن ذلـــك ر ّكـــزوا عـــى
القضاي ــا األك ــر إلحاحــاً ضم ــن نط ــاق س ــيطرتهم .ولعل ــه م ــن
املج ــدي ملخطط ــي الربام ــج أن يدرس ــوا أك ــر الح ــدود النظامي ــة
والذاتي ــة الت ــي تحــ ّد م ــن ق ــدرة املتعلم ــن ع ــى التعام ــل م ــع
العن ــارص الحاس ــمة والسياس ــية يف إع ــداد الربام ــج.

ـم
التَّعل ــم الجوه ــريُ :ي َع ـ َّرف التع ّل ــم الجوه ــري أ ّن ــه عملي ــة َفه ـ ِ
م ــا يصف ــه نيوم ــان “باألهمي ــة الرمزي ــة والقيم ّي ــة والجامل ّي ــة
تأص ــل يف األش ــخاص واألش ــياء واألح ــداث” :ويع ـ ّد
وغريه ــا م ــا ّ
ه ــذا التقدي ــر مه ـ ً
ـا نظــراً للتوتــرات القامئ ــة ب ــن املجتمع ــات
املتنوعـــة يف داداب ،إذ كان املتعلمـــون قـــادرون عـــى تحديـــد
التغي ــر يف املخي ــات وأهمي ــة عمله ــم يف مجتمعاته ــم لتحقي ــق
ه ــذه التغي ـرات خصوص ـاً م ــن خ ــال م ــروع تنمي ــة املجتم ــع
القامئ ــة ع ــى األص ــول باعتب ــاره أح ــد أوج ــه التع ّل ــم الجوه ــري.
وم ــع أ ّنن ــا وجدن ــا بع ــض األدل ــة الت ــي تثب ــت تقدي ــر املتعلم ــن
لألشـــخاص يف مجتمعاتهـــم م ّمـــن ال يشـــبهونهم واتخاذهـــم
دور الوســـطاء خصوصـــاً يف حـــاالت الخالفـــات بـــن الشـــباب
اآلخري ــن ،كان م ــن الصع ــب تب ـ ّـن الكث ــر م ــن األدل ــة ح ــول
التع ّل ــم الجوه ــري يف الربنام ــج.
التع ّل ــم األخالق ــي :يرك ــز ه ــذا الجان ــب ع ــى أس ــئلة الص ــواب
والخطـــأ :أي كيـــف يصـــدر املتعلمـــون األحـــكام ويق ّيمـــون
التع ّلـــم النقـــدي :يعـــود هـــذا الجانـــب إىل كيفيـــة فهـــم األوضـــاع .ويف هـــذه الحالـــة ،كيـــف يصـــل املتعلمـــون إىل
املتعلم ــن لعالق ــات الق ــوى .فمن ــذ بداي ــة الربنام ــج ،عولِ َج ــت اســـتنتاجاتهم الخاصـــة بشـــأن التهميـــش والنزاعـــات ضمـــن
دينامي ــات ال ِق ــوى يف املخي ــات الت ــي ع ــاد ًة م ــا ُيس ــتثنَى فيه ــا املجتم ــع ،وبش ــأن التع ــاون ع ــر الجمعي ــات الش ــبابية وداخله ــا.
الش ــباب م ــن صناع ــة القــرار ع ــن طري ــق تش ــجيع العالق ــات وكان ــت األدل ــة ع ــى التع ّل ــم األخالق ــي واضح ــة يف املرشوع ــات
ب ــن الش ــباب والبالغ ــن م ــن خ ــال التدري ــب ومجموع ــة م ــن التـــي يقودهـــا الشـــباب إذ شـــدّد املشـــاركون عـــى أهميـــة
األنش ــطة املح ــددة مث ــل منتدي ــات الش ــباب والبالغ ــن .وم ــن التعلي ــم وتجن ــب املخ ــدرات والحاج ــة إىل ف ــض النزاع ــات ب ــن
أجـــل تطويـــر صـــوت املجتمـــع ومتهيـــد الطريـــق للعـــودة إىل املجموعـــات وبـــن األفـــراد.
ـج َع الش ــباب ع ــى النظ ــر إىل أنفس ــهم ع ــى
الوط ــن نهائيــاً ُش ـ ِّ
أ ّنه ــم ق ــادة الح ــارض واملس ــتقبل .وع ــى الرغ ــم م ــن تكري ــس التوصيات
مشـــاريع العمـــل االجتامعـــي التـــي ُأ ِس َســـت عـــن طريـــق مل يبـــدأ مـــروع بنـــاء قـــدرات الشـــباب مـــن أجـــل التغيـــر
الشـــباب ا ُمل َد َّربـــن لزيـــادة الوصـــول إىل التعليـــم ،مل تعالـــج االجتامعـــي بتطبيـــق أبعـــاد التع ّلـــم وفـــق نظريـــة نيومـــان
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وبالت ــايل يعــ ّد ه ــذا التقيي ــم مترينــاً أكادمييــاً رجع ــي األث ــر .إال
أ ّن ــه ميك ــن بتطبي ــق ه ــذه النظري ــة يف مرحل ــة التخطي ــط أن
يصبـــح املخططـــون قادريـــن عـــى التفكـــر بعمـــق بالعنـــارص
املختلف ــة الت ــي تش ــكل ‘التَّع ُّل ــم الجي ــد’ وكي ــف ميك ــن بذل ــك
للربنامـــج أن يحقـــق املزيـــد مـــن أهدافـــه.
وبغ ــض النظ ــر ع ـ ّـا إذا ُط ِّب َق ــت نظري ــة التع ّل ــم قب ــل تصمي ــم
املـــروع أو ال ،يبقـــى مـــن الواضـــح أ ّنـــه بالنســـبة لالجئـــن
ّ
فـــإن القيـــود املفروضـــة عـــى الحركـــة
الشـــباب يف داداب
باإلضاف ــة إىل غي ــاب التَّعلي ــم النَّوع ــي املتوف ــر من ــذ الطفول ــة
وحتـــى البلـــوغ إىل جانـــب غيـــاب الفـــرص التنمويـــة كلهـــا
عوام ــل س ــتؤثر ع ــى أي ح ــال مب ــدى إمكاني ــة التطوي ــر الكام ــل
ألبع ــاد التع ّل ــم السياس ــية والنقدي ــة حس ــب نظري ــة نيوم ــان.
بي ــد ًّأن تكــرار ه ــذا الن ــوع م ــن الدراس ــة يف الس ــياقات الت ــي
يتمتـــع فيهـــا الالجئـــون بفـــرص أكـــر للوصـــول إىل كل مـــن
التعلي ــم والتوظي ــف ومزاي ــا املجتم ــع املضي ــف ق ــد مي ّك ــن م ــن
إجــراء تقيي ــم أكمـــل ملـــدى تأث ــر الس ــياقات الهيكليـــة ع ــى
‘التَّع ُّل ــم الجي ــد’ ك ــا عُ ــ ِّر َف يف نظريـــة نيوم ــان.
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وال بــد مــن إج ـراء دراســة أخــرى لفهــم كيفيــة حــدوث التع ّلــم
االنفعــايل والعاطفــي يف كل مــن التعليــم يف حــاالت الطــوارئ
وتعليــم الالجئــن .وعــى الرغــم مــن ّأن هذيــن الجانبــن أقــل
ـي مــن الجوانــب األخــرى لنظريــة التع ّلــم
قابليــة للقيــاس الكمـ ّ
لصاحبهــا نيومــان ،فيمكــن لتحقيقهــا أن يزيــد مــن فعاليــة
الربامــج التعليميــة وخاصــة يف التعليــم املراعــي لظــروف النـزاع.
ومــن املهــم أيضــاً أن تصبــح أصــوات املزاولــن واملتعلمــن
واملعلمــن وغريهــم مــن العاملــن يف التعليــم يف أوضــاع الطــوارئ
روافــد مرثيــة للنظريــة التــي تشــكل برامجهــم التعليميــة
واألهــداف التــي يســعون إىل تحقيقهــا.
تغــر حــاالت الطــوارئ وتبــدّل بيئــات التع ّلــم ينبغــي
ومــع ّ
للربامــج التعليميــة أن تتكيــف أيض ـاً .و ُتظهــر هــذه الدراســة ّأن
‘التع ّلــم الجيــد’ ميكــن أن يحــدث يف أوضــاع الطــوارئ كــا ميكــن
أن يكــون جــزءاً مــن عمليــة إمنــاء متثيــل األفـراد واملجتمــع وذلــك
املهمشــن ويف أفضــل الحــاالت العمــل
إلظهــار صــوت الشــباب َّ
إزاء تغيــر الن ُُّظــم املحليــة والوطنيــة والدوليــة التــي تــؤدي إىل
التهميــش.

وينبثــق عــن هــذا التمريــن مجموعــة توصيــات أهمهــا أليسون كروبار akrupar@savechildren.org
التشــجيع عــى زيــادة تطبيــق نظريــات التع ّلــم يف أثنــاء متخصصة رئيسية ،بحوث التَّع ُّلم ،منظمة إنقاذ الطفل
تدريــب املزاولــن وتطويــر برامــج التَّعليــم ســواء أكانــت )(Save the Children
رســمية أم غــر رســمية .ونحــن نــدرك أ ّنــه ال ميكــن للمنظــات www.SavetheChildren.org
غــر الحكوميــة إعطــاء األولويــة دامئـاً لكيفيــة حــدوث التع ّلــم
يف برامجهــا نظـراً لــكل مــن القيــود الزمنيــة والعزلــة وغريهــا مارينا ل .أنسيلمي m.anselme@theret.org
مــن التحديــات الســائدة يف البيئــات املتأثــرة بالطــوارئ ،ولكننــا رئيسة املسؤولني الفنيني ،منظمة ريت إنرتناشيونال
نقــرح أ ّنــه ينبغــي للمنظــات غــر الحكوميــة أن تبنــي قــدرة www.theRET.org
داخليــة متخصصــة بالتعليــم أو أن تعمــل مــع مختــي التعليم
 .1بعد السنة األوىل املركزة عىل التعليم من املرشوع ،ير ِّكز الشباب عىل قضايا أخرى مبا
لتطويــر الربامــج وتنفيذهــا ومراقبتهــا وتقييمهــا وخاصــة عــن فيها بناء السالم وخفض وترية النزاع ومنع العنف القائم عىل الجندر.
طريــق ترجمــة الجوانــب الرئيســية ملثــل هــذه النظريــات إىل Kretsmann J P and McKnight J L (1993) ‘Introduction’ in Kretsmann .2
J P and McKnight J L (Eds) Building communities from the inside out:
مــؤرشات أداء قابلــة للقيــاس حتــى يف ســياقات الطــوارئ.
A path toward finding and mobilizing a community’s assets, Institute for

ونــويص بــأن يقــدم املانحــون مهمــة داعمــة لزيــادة فعاليــة
الربامــج مــن خــال االســتثامر الواضــح بتطبيــق نظريــات
التع ّلــم .وميكــن أن ينعكــس ذلــك يف معايــر تقييــم املانحــن
ورصــد األمــوال الخاصــة كــا ميكــن للامنحــن أن ينظمــوا
ويرعــوا املناســبات ومجموعــات العمــل التــي يجتمــع فيهــا
كل مــن املزاولــن واملانحــن وغريهــم مــن أصحــاب املصلحــة
الرئيســيني ملناقشــة وتعريــف اإلرشــادات التوجيهيــة وخارطــة
الطريــق واملقاربــات مــن أجــل دمــج نظريــة التع ّلــم يف
أثنــاء تصميــم برامــج التعليــم يف حــاالت الطــوارئ وتنفيذهــا
وتقييمهــا.
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(بناء املجتمعات املحلية من الداخل إىل الخارج :مسار نحو العثور عىل أصول املجتمع
املحيل وحشده)
Newman M (2010) ‘Calling transformative learning into question: Some .3
mutinous thoughts’, Adult Education Quarterly, 62, 1:36–55
(إثارة التساؤالت حول التعلم التحوييل :بعض األفكار املتمردة)
جاءت نظريته استكامالً للدليل اإلرشادي التعليمي للشبكة العاملية لوكاالت التعليم يف
حاالت الطوارئ املراعي للنزاعات املرتبط بتأسيس “هوية/هويات إيجابية جديدة يف
املجتمع املحيل” وحشد املوارد .لالطالع عىل رشحها وأدواتها توجه إىل الرابط التايل
www.ineesite.org/en/conflict-sensitive-education
 .4ليست حلقة التمويل القادمة التي متتد سنة واحدة فقط مناسبة للتخطيط
لالستجابات الشاملة واملستدامة وتنفيذها تلبية لحاجات الالجئني التعليمية .فالربامج
متيل إىل االعتامد عىل املانحني بدالً من حاجات املتعلمني.

