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التعاون القطاعي البيني لتعليم الالجئني األفغان يف إيران		

ريم شموط وأوليفري فانديكاستيل

يف مرسـوم صـدر مؤخـراً ،أزالـت إيران عائقاً قانونياً أمـام األطفال الالجئني غري الحاملني للوثائق الرسـمية،
مـا يسـمح لهـم الذهـاب إىل املدرسـة .إ َّال َّأن مثـة عوائـق أخـرى مـا زالـت قامئـة .وتثري إحـدى املنظامت
غير الحكوميـة النقـاش حـول حاالت النجـاح والتحديـات القامئة أمام تبنـي مقاربة قطاعيـة بينية لكرس
تلـك العوائق.
هجر،
تسـتضيف إيـران أكثر مـن ثالثـة ماليين ونصـف أفغـاين ُم َّ
هجـ ٍر منهـم بوضعيـة الالجـئ بحكـم الواقع
يتمتـع  951ألـف ُم ّ
مـن خلال خطـة أمايـش 1التـي متكنهـم مـن العيـش والتنقـل
داخـل املقاطعة املسـجلني بهـا ،ويحمل  620ألفـاً منهم جوازات
سـفر بتأشيرات مؤقتـة ،باإلضافـة إىل مـا بين مليـون ونصـف
إىل مليونين مـن األفغـان الذيـن ليـس بحوزتهـم وثائـق رسـمية
ويعيشـون يف إيـران دون وضـع قانوين .وتعد هـذه الفئة األخرية
هـي األكثر ضعفاً؛ إذ ال يحـق لها قانوناً الحصـول عىل الخدمات
األساسية.

وقـد ظلـت الحكومـة اإليرانيـة دامئـاً متنـح األطفـال الالجئين
الذيـن بحوزتهـم وثائق رسـمية إمكانية االلتحـاق بنظام التعليم
العـام ،أمـا األطفـال الذيـن ليـس بحوزتهـم وثائـق رسـمية فلـم
وقت قريـب .ويف مايو/أيار
يتمتعـوا بذلـك االمتياز نفسـه حتـى ٍ
مـن عـام  ،2015صـدر مرسـوم جديـد بفتـح البـاب أمـام جميع
األطفـال األفغـان الذيـن ال يحملـون وثائـق رسـمية للتسـجيل
باملـدارس .وميكـن لعائالتهـم اآلن التقـدم بطلـب للحصـول
على ‘البطاقـة الزرقـاء’ ،وهـي بطاقـة لألغـراض التعليميـة تيرس
تسـجيل أبنائهـم يف املـدارس .ويتمتـع حاملـو البطاقـات الزرقاء
وأرسهـم أيضـاً بالحاميـة مـن إعادتهـم إىل أفغانسـتان مـا دام
الطفـل ملتحقـاً باملدرسـة.

فكثير مـن األرس
و ُي َعـدُّ العائـق املـايل أيضـاً مـن األهميـة مبـكان
ٌ
غير قـادرة عـن تحمـل تكاليـف التعليـم (مثـل الـزي املـدريس
والقرطاسـية والفحوصـات الطبية) .ويتفاقـم الوضع أكرث إذا كانت
املدرسـة بعيـدة واحتـاج األطفـال إىل اسـتخدام وسـيلة مواصالت.
ومـع َّأن البحـوث التـي أجريـت حديثـاً ُتظ ِهـر أن للتعليـم أولوية
لـدى أوليـاء األمـور األفغـان ،فـإن بعضهـم ليـس مبقـدوره تحمـل
وكثير مـن األطفـال يشـتغلون بأعمال أو ال يحصلون إال
تكلفتـهٌ .
على التعليـم غري الرسـمي األقـل تكلفـ ًة ولكنهم ال يحصلـون منه
على شـهادة رسـمية متكنهـم مـن اسـتكامل دراسـتهمً .
فضلا عن
ذلـك ،يزيـد إعـادة توقيع العقوبـات األمريكيـة ضد إيـران مؤخراً
مـن تفاقـم التحديـات املاليـة بالنسـبة للأرس األكرث اسـتضعافاً.
وباإلضافـة إىل ذلـك ،مع َّأن املرسـوم أتاح لألطفـال فرصة الحصول
صعـب عليهـم مواصلـة تعليمهـم حتـى
على التعليـم االبتـدايئَ ،ي ُ
املرحلـة الثانويـة .أمـا مـن حالفهـم الحـظ يف مواصلـة تعليمهـم
فالخيـارات أمامهـم قليلـة .فالتعليـم العـايل ال يتـاح إال ملن يحمل
جـوازات سـفر ذات تأشيرة دخـول ،وفـرص التدريـب املهني تكاد
تكـون محـدودة ،وريـادة األعمال وامللكيـة التجاريـة الصغيرة
فغالبـاً مـا ُتن َّفـذ تحـت مظلـة االقتصـاد غري الرسـمي.

وأخيراًَّ ،
فـإن كثيراً مـن الالجئين إمـا أنهـم يعيشـون يف مناطـق
يصعـب الوصـول إليهـا أو أنهـم ال يحملـون وثائـق رسـمية أو
وي ِّثـل ذلـك التغيير يف السياسـة العامة إنجازاً ً
مهما فيام يتعلق كالهما؛ مما ُيص ِّعـب الوصـول إليهـم .ومـع ذلـك ،أتـاح مرسـوم
ُ
ً
بتعليـم الالجئين يف إيـران؛إذ ارتفـع عـدد الطلاب امللتحقين التعليـم فرصـة أمـام الفاعلين يف مجـال العمـل اإلنسـاين لتحديـد
باملـدارس ارتفاعـاً ملحوظـاً .إ ّال َّأن ذلـك املرسـوم مل ُيـ ِزل سـوى
كثير مـن هـذه األرس والوصـول إليهـا.
ٍ
العوائـق القانونية/عوائـق طلـب املسـتندات الثبوتيـة التـي
تعترض سـبيل التعليـم ،بينما بقيـت العوائق األخـرى كام هي .االستجابة الك ِّلية
كان واضحـاً مـن البدايـة َّأن األمـر ال يتعلـق مبجـرد دعـم األرس
وقـد فـرض املرسـوم ضغطـاً إضافيـاً على نظـام التعليـم العـام للحصـول على البطاقـة الزرقـاء وتسـجيل أطفالهـم يف املـدارس،
املثقـل فعليـاً باألعبـاء؛ نتيجـة وجـود صفـوف دراسـية مكتظـة وإمنـا كانـت هنـاك رضورة إىل اسـتجابة ُك ِّل َّيـة .و ِمـن َث َّـم فـإن
بالطلاب مـع نقـص املـواد والوسـائل التعليمية .وكان االسـتثامر املسـاعدة التـي قدمهـا املجلـس الرنويجـي لالجئين جمعـت يف
ً
مكونـات عمليـة وعينيـة وتدريبيـة مختلفـة .إذ إن معظم
ضئيلا ،ووفقـاً ملـا جـاء يف التقاريـر طياتهـا
يف البنيـة التحتيـة للمـدارس
ٍ
اإلعالميـة َّ
فـإن  30باملائـة مـن املـدارس يف حالة مرتديـة وتحتاج املـدارس مختلطـة ،أي يحرضهـا األطفـال األفغـان واإليرانيون عىل
2
إىل إعـادة بنـاء أو ترميـم.
حـ ٍد سـواء .وقـد أخـذت فـرق اإليـواء لدينـا على عاتقهـا تقييـم
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الحالـة املاديـة للمبـاين املدرسـية وإجـراء اإلصالحـات الالزمـة
لجعـل بيئـة التعلـم أكثر أمانـاً وأكثر إمتاعـاً .وقـد عُ ِن َيـت فـرق
امليـاه واإلصحـاح والنظافـة الشـخصية بتجديـد املرافـق القامئـة
أو بنـاء الجديـد منهـا مثـل أماكـن غسـل اليديـن ودورات امليـاه
واملشـارب .وقدمـت تلـك الفـرق كذلـك مجموعـة أدوات النظافة
الشـخصية ،وقدمـت تدريبـاً على تعزيـز النظافـة الشـخصية
ألوليـاء األمـور واألطفـال اإليرانيني واألفغـان عىل ح ٍد سـواء .وكان
كبير يف َج ْمع هذيـن املجت َمعني
للمشـاركة يف ذلـك التدريـب أثـ ٌر ٌ
مهـم لكليهما .ويف الوقـت نفسـه ،قدمـت وحـدة
معـاً يف نشـاط ٍ
املعلومـات واملشـورة واملسـاعدة القانونيـة التابعة لنـا إىل كل من
معلومـات حول
يقابلونـه مـن األرس التـي ال تحمـل وثائق رسـمية
ٍ
كيفيـة الحصـول على البطاقـة الزرقاء .وقـدَّم فريق الوحـدة أيضاً
مسـاعد ًة نقدية ميكن اسـتخدامها للحصول عىل الوثائق الرسـمية
التـي متكنهـم مـن االلتحـاق باملـدارس أو دفعهـا مبـارش ًة لسـداد
جميـع التكاليـف الخاصـة بالتعليم .أمـا فرق التعليـم فقد قيمت
حاجـات املـدارس ،ووفـرت األدوات الالزمـة مثـل مقاعـد الجلوس
واملكتبـات واللـوازم التعليميـة .وقـدم فريـق التعليم أيضـاً الدعم
ملديريـة التعليـم لتقديـم دورات تدريبيـة على املهـارات الحياتية
ألوليـاء األمـور واملعلمين األفغـان واإليرانيين.

تجريبـي أجرينـاه يف عـام  ،2016بالتعـاون مـع املفوضية السـامية
لألمـم املتحدة لشـؤون الالجئني َّأن إرشاك أوليـاء األمور يف صفوف
تعلـم القـراءة والكتابة والحسـاب مـع أبنائهم يعني زيـادة تقدير
كثير من
أوليـاء األمـور لقيمـة التعليـم .فعلى سـبيل املثـالَّ ،
غير ٌ
أوليـاء األمـور الذيـن عارضـوا إرسـال بناتهـم إىل املـدارس آراءهـم
ومواقفهـم إزاء تعليـم الفتيـات.

العنارص الرئيسية يف هذه املقاربة

أشـار تقييـم أجراه خبري استشـاري من الخارج مؤخـراً إىل العنارص
3
التاليـة التي أسـهمت يف نجاح هـذه املقاربة.
الهيـكل التنظيمـي الالمركـزي :إن االبتعـاد عـن طريقـة العمـل
املركزيـة (التـي َيسـتند إليهـا اتخـاذ القـرار يف املكتـب القطري يف
الغالـب) مـن خلال تعيين كبـار مديـري الربامـج وفـرق الربامـج
املتخصصـة لـكل واحـدة مـن الكفاءات األساسـية وفـرق الدعم يف
كل مكتـب مـن مكاتـب املناطـق جغرافيـة أتـاح لنـا الرتكيـز على
تنفيـذ املشـاريع اإلقليميـة عاليـة الجـودة ،مبـا يف ذلـك الزيـارات
امليدانيـة املتكـررة .وسـمح ذلك الهيـكل بإمكانية التوسـع األرسع
عنـد الضرورة ليشـمل مقاطعـات أخـرى ال ُتل َّبـى بهـا حاجـات
التعليـم .ويقـدم كبـار املختصين يف كل كفاءة أساسـية املقيمني يف
طهـران الدعـم ملختلـف فـرق املناطـق من أجـل تنفيذ املشـاريع.
ويسـاعد متخصصـو الربامـج يف تصميم املشـاريع ،وطرح املسـائل
املهمـة الفنيـة واملرتبطـة بالسياسـات ،وكذلـك توفير التدريـب
ملوظفـي التنفيـذ .وتتضمن مسـؤولية املختصني كذلـك التوجيهات
االستراتيجية والجـودة الفنيـة للربنامـج املنفـذ على املسـتوى
ال ُقط ِري.

وقـد َتعا َو َّنـا أيضـاً مـع منظمـة حكوميـة ،أال وهـي منظمـة حركة
لحـق األطفـال الذيـن يحتاجون
محـو األميـة .ويف هـذه املنظمـة ُأ ِ
إىل برامـج تعليميـة معجلـة  -صفـوف ‘اسـتدراكية’ لتعلـم القراءة
والكتابة والحسـاب (يصحبهـا دورات يف املهارات الحياتية) التابعة
للمنظمـة ثـم ُسـ ِمح لهم بااللتحـاق باملدارس الرسـمية باملسـتوى
الـذي يناسـب أعامرهـم بحيـث ميكنهـم الجلـوس مـع أطفـال يف
الفئـة العمريـة ذاتهـا .وأصبـح ذلـك الربنامـج اآلن مفتوحـاً أمـام
تركيـز الجهـود واملـوارد يف عـدد محـدود مـن املواقـع الجغرافية:
األطفـال الذيـن ليـس بحوزتهـم وثائـق رسـمي ٍة أيضاً.
لقـد أتـاح لنـا الرتكيـز منـذ البدايـة على مقاطعتين فقـط – قـم
ويتمثـل هدفنـا يف تطبيـق مقاربـة شـامل ومتكامـل يتنـاول وكرمـان –مـن إحـداث فـرق للعـدد الكبير مـن السـكان األفغـان
الوحـدة األرسيـة ككل مـن أجـل جعـل البيئـة املنزليـة مالمئـة الذيـن يعيشـون هنـاك .كما أتاحـت الزيـارات املتكـررة ألصحاب
للتعلـم والتنميـة اإلدراكيـة مثل املدرسـة .ويعني تطبيـق املقاربة املصلحـة يف مجـال التعليـم ومكتب شـؤون الوافديـن واملهاجرين
املتكاملـة تلبيـة حاجـات بيئـة التعلـم ككل؛ فتوفير الخدمـات األجانب( 4سـواء عىل املسـتوى املركزي يف طهران أم عىل مسـتوى
األساسـية مثـل املـأوى والصحـة والوثائـق الرسـمية املدنية وسـبل املقاطعـات يف مناطـق العمليـات) بنـاء عالقـات فعالـة .وقد أدى
العيـش كلهـا جـزء مـن هـذه الحاجـات بلا سـيام الحاميـة ،وكل ذلـك الرتكيـز يف الجهـود كذلـك إىل تيسير قيـاس أثـر الربنامـج
ذلـك مـن أجـل مسـاعدة األرس قـدر اإلمـكان على إرسـال أبنائهـا التجريبـي واالسرتشـاد بالـدروس املسـتفادة قبـل توسـيع نطـاق
إىل املدرسـة ومواصلـة التعليـم بهـا .فعىل سـبيل املثـال ،قد يؤدي الربنامـج جغرافيـاً.
إعانـة إحـدى األرس عىل تأمني فرص ًة لكسـب الـرزق ألحد البالغني
ُ
شـجع الفـرق الفنية
بهـا إىل ضمان عـدم اضطـرار الطفـل يف هـذه األرسة على العمل .املقاربـة املتكاملـة املشتركة بني القطاعات :ت ّ
وكذلـك قـد تعنـي مسـاعدة إحـدى األرس على تصويـب وضعهـا (التـي تغطـي جميع الكفاءات األساسـية واملهام الشـاملة) عىل أن
القانـوين يف البلـد متكين البالغين يف هـذه األرسة مـن الوصـول تعمـل قدر املسـتطاع يف صـورة فريق واحد متكامـل .فهذه الفرق
إىل عـدد أكبر مـن الوظائـف .وباإلضافـة إىل ذلـك ،أظهـر مرشوع تشترك يف تقييـم الحاجـات وتنفيذهـا ورصدهـا .ومـن املحبـذ
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أطفال أفغان يف إيران يشاركون يف درس حول ‘تعليم ثقافة السالم من خالل الفن’ بدعم من املجلس الرنويجي لالجئني.

أيضـاً تبـادل املعـارف والخبرات واالتصـاالت والوثائـق بين فـرق
املناطـق الجغرافيـة .وعُ ِرفـت هـذه املقاربـة على أنهـا ‘مشتركة
بين القطاعـات’ ،أي العمـل الجـاري بين القطاعات الفنيـة .وهي
تختلـف عـن املقاربـة ‘متعـددة القطاعـات’ التي قـد تنطوي عىل
انفصـال عمليـة وضـع الربامـج عـن آليـة تنفيذها.

إحـدى هـذه الطرائـق بعـض الشروط  -مثـل تقسـيم املدفوعات
على أقسـاط ،عىل أن ُتسـ َّدد الدفعـة الثانية بعد إثبات التسـجيل
يف املدرسـة .وهنـاك طريقـة أخـرى قيد النظـر وهي إعطـاء النقد
يف أماكـن التسـجيل يف املـدارس ومسـاعدة األرس يف إجـراءات
االلتحـاق .وسـ ُين ّفذ برنامـج تجريبـي لتحديد أنجح السـبل للميض
قدمـاً يف ذلك.

االهتمام .أولهما يتمثـل يف َّأن تلبيـة الحاجـة امللحـة إىل أماكـن
دراسـية إضافيـة يتطلـب كسـب تأييـد أكبر لـدى املانحين
واملجتمـع الـدويل لدعـم وزارة التعليـم يف مسـعاها السـتيعاب
جميـع األطفـال.

ال يـزال هنـاك الكثير مـن العوائـق التـي مل ُتعالَـج .فتلـك املقاربة
املشتركة بين القطاعـات قـد تكـون أكثر فعاليـة ،إ َّال أ َّنـه نظـراً
لنقـص التمويـل فـإن قدرتنـا عىل توسـيع أماكن التعلـم محدودة.
ويتمثـل التحـدي الرئيسي الـذي يواجهـه قطـاع التعليـم يف
التكاليـف املرتبطة بالتوسـع يف املدارس أو إنشـاء مدارس جديدة.
وباإلضافـة إىل ذلـك ،ال تـزال األرس نفسـها تواجـه عوائـق ماليـة،
ويعتمـد الكثير منهـا على أبنائهـا إلدرار الدخـل.

ماذا ميكن أن نفعل أفضل من ذلك؟
أشـار التقييـم الخارجـي لربامجنـا إىل مجالين رئيسـيني يسترعيان ما التحديات التي ال تزال قامئة؟

أمـا املجـال الثـاين ،فيتعلـق بكيفية اسـتخدام املخصصـات النقدية
لتحسين الوصـول إىل التعليم واالسـتمرار فيه .وتقـدم عملية رصد
املخصصـات النقديـة بعض األدلـة واإلثباتات التي تفيـد َّ
بأن األرس
تسـتخدم ذلـك املخصـص النقـدي يف التعليـم ،ومـع ذلـك تشير
عمليـة الرصـد إىل أنـه يلـزم املزيـد مـن األدلـة واإلثباتـات للتأكـد
مما إذا كانـت األمـوال ُتن َفـق على التعليم مبـا يتفق مـع املقاربة
املتكاملـة .ونحـن ننظـر حاليـاً يف االسـتخدام املحـدد لألمـوال
دخل
النقديـة يف برامـج التعليم ومناقشـة الطرائق املمكنـة .وقد ُت ِ

ومـع َّأن التطـورات يف السياسـة العامـة ميكـن أن تـؤدي إىل تغير
كبير ،فإنـه يجـب أن يصاحبهـا استراتيجية للتنفيـذ .وال ُيرتَجـم
التغيير يف السياسـة العامـة عىل الفـور إىل نتائج :فهـو ال يعني َّأن
علم تام بجميـع حقوقها وكيفيـة املطالبة
األرس قـد أصبحـت على ٍ
بهـا .ويجـب على أصحاب املصلحـة يف مجال التعليـم أن يعتمدوا
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مقاربـة ممنهجـة ومسـتدامة مـن أجـل ضمان التنفيـذ الفعـال
للتغريات الرئيسـية يف السياسـات .وميكن تيسير ذلك بالقدرة عىل املدير ال ُقطري
القيـام مبزيد مـن التخطيـط والتحليل املتعمقني لآلليـات املتعلقة
بااللتحـاق باملـدارس والتسـجيل بهـا مـن أجـل فهـم أدق ملواطـن املجلس الرنويجي لالجئني
www.nrc.no/countries/middle-east/iran/
الثغـرات وكيفيـة معالجتها.
ورغـم الجهـود الكبيرة التي بذلتهـا حكومة إيران ،تظـل الحاجات
التعليميـة كبيرة .لذلـك مـن الضروري توسـيع نطـاق املسـاعدة
اإلنسـانية ،وال بدمـن اتبـاع مقاربـة تنمويـة أطـول ً
أجلا -يف حالة
التهجير الطويـل األمـد هـذه -مـع توفير التمويـل اللازم .ويف
الوقـت ذاتـه ،ينبغـي إبراز حـاالت التقـدم مثل تلـك التي تحدث
يف إيـران مـن أجـل تشـجيع البلـدان املضيفـة األخرى علي اعتامد
سياسـات مامثلـة تسـاعد على ضمان الحـق يف التعليـم األسـايس
للجميع .
ريم شموط reem.shammout@nrc.no

متخصصة يف مجال التعليم

 .1يف عام  ،2003أدخلت إيران نظاماً جديداً عُ ِر َف باألمايش (كلمة فارسية تعني الدعم
اللوجستي أو اإلعداد) لتسجيل جميع املواطنني األفغان يف إيران .ومل تكن الغالبية
الساحقة من األفغان الواصلني إىل إيران قد تسجلوا للحصول عىل بطاقة األمايش .أ َّما من
يحمل تلك البطاقة ،ف ُيمنَح الحامية وفقاً للمستحقات التي تنص عليها اتفاقية الالجئني
لعام  1951إ َّال أ َّنه عليهم تجديد صفتهم كالجئني مرة كل  18-12شهراً.
Tehran Times (26 July 2018) .2
(صحيفة طهران تاميز) bit.ly/TehranTimes-schools
Talbot C (2018) External Evaluation of NRC’s Education Programme .3
in Iran (funded by European Civil Protection and Humanitarian Aid
)Operations.
(تقييم خارجي لربنامج التعليم الخاص باملجلس الرنويجي للالجئني يف إيران (بتمويل من
قسم العمليات األوروبية للحامية املدنية واملساعدات اإلنسانية))
 .4الكيان الحكومي الرئييس املسؤول عن قضايا الالجئني ولرشيك الرئييس للمنظامت
الدولية غري الحكومية واإلنسانية.

تقرر رصد التَّعليم العاملي 2019

الهجرة والتَّ هجري والتَّ عليم :بناء الجسور ال إقامة األسيجة
عىل الرغم من َّأن التقرير العاملي لرصد
التعليم لعام  2019يتطرق لجميع أنواع
التحركات السكانية ،ما زال التقرير
يركز عىل طالبي اللجوء والالجئني
عىل أ َّنهم األكرث تعرضاً لخطر فقدان
تعليمهم .فمع توقيع إعالن نيويورك
من أجل الالجئني واملهاجرين يف
سبتمرب/أيلول عام  ،2016أبدت
البلدان التزامها بضامن التحاق
كل األطفال الالجئني باملدارس
خالل ثالثة أشهر من وصولهم
إىل البلد املضيف ،وعىل مدار
العامني التاليني ضاع ما يُقدّر مبليار ونصف من
أيام الالجئني املدرسية ،يف حني يواجه األطفال من طالبي اللجوء
يف مراكز االحتجاز يف بلدان مثل أسرتاليا واملجر وإندونيسيا
وماليزيا واملكسيك اإلقصاء الجزيئ أو الكامل من فرص التعليم.
ويدعو التقرير صانعي السياسات إىل َشمل املهاجرين
وا ُمله ََّجرين قرساً من األطفال والشباب يف املنظومة التَّعليمية
املحلية بالكامل باإلضافة إىل تكييف هذه املنظومة مبا يتوافق
لحة إىل برنامج
مع حاجات الواصلني ُ
الجدُ د إذ ّمثة حاجة ُم ّ
املرسع من أجل تعويض اآلثار الناجمة عن االنقطاع
التَّعلم َّ
عن التعليم .وال بد أيضاً من دعم املعلمني من أجل التصدّي

ملجموعة واسعة من التحديات التي ال تتعلق بطالبهم فحسب
بل بظروف العمل أيضاً .وينبغي االعرتاف مبؤهالت الالجئني
العلمية وتعليمهم السابق لتجنب ضياع اإلمكانات.
كام يقدّم التقرير موجزاً عن السامت الرئيسية للجهود املشجعة
التي بذلتها البلدان مبا فيها الدول ذات املوارد املحدودة من أجل
دمج الالجئني يف املنظومة التَّعليمية الوطنية .ومع ذلك ،يبني
التقرير ّأن ما ي ّ
ُغطى حالياً من التكلفة العاملية املخصصة لتعليم
وأن البلدان املستضيفة تتط ّلب أيضاً
الالجئني ال يتعدّى الثلث َّ
الدعم املايل الدويل الذي يسمح لها بردم الفجوة بني املساعدات
اإلنسانية قصرية األمد واملعونات اإلمنائية بعيدة األمد.
ويذ ّكر التقرير صانعي السياسات بالقدرة التي ميتلكها
التعليم التي تساعد املجتمعات عىل إدارة الفرص والتحديات
الناجمة عن الهجرة والتَّهجري وذلك من خالل التصدّي
للتعصب وتعزيز التامسك االجتامعي عن طريق املناهج
الدراسية التي تحرتم التاريخ املايض والتن ّوع الحايل ومن خالل
االعرتاف مبساهامت املهاجرين والالجئني وتعزيز االنفتاح
نحو وجهات النظر املتعددة وتشجيع املقاربات النقد ّية.
ميكنكم الوصول إىل التقرير الكامل واملعلومات حول
احتفاالت االنطالقة العاملية واملناقشات من خالل الرابط
.http://gem-report-2019.unesco.org

