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املدار�س الر�سمية ..والكثافة ترت ّكز يف العا�صمة

درا�سة لـ «الي�سوعية» %47 :من الأطفال ال�سوريني
عقد معهد العلوم السياسية في اجلامعة اليسوعية
م��ؤمت��را صحافيا ف��ي كلية ال��ع��ل��وم االج��ت��م��اع��ي��ة في
اجلامعة لعرض نتائج الدراسة التي اجراها «استطالع
ح��ول التعليم ل��دى االط��ف��ال الالجئني ال��س��وري�ين» في
حضور املدير العام لوزارة التربية فادي يرق واساتذة
اجل��ام��ع��ة وال���ط�ل�اب ومم��ث��ل�ين ع���ن ال��س��ف��ار االملانية
واملانحني في املجتمع الدولي.
بدأ املؤمتر من خالل عرض «ب��ور بونت» ترافق مع
شرح من قبل الطالب املشاركني غاييل ابي خليل ،ماريا
اخل��وري وروم��ان اسعد باشراف مديرة املعهد كارول
شرباتي
وشرحوا السبب للقيام بالدراسة على اساس «أعدت
وزارة التربية والتعليم العالي بدعم من وك��االت األمم
املتحدة واملانحني الدوليني برنامج لوصول التعليم لكل
األطفال :مقاربة شمولية متتد على ثالث سنوات لدعم
املجتمعات املضيفة والنازحني من سوريا 2015: .حملة
«العودة إلى املدرسة» مت اطالقها في أيلول واستهدفت
الدراسة سوريني  200,000لبنانيني و  (166,667طفل
منخرط في التعليم  .366,667امليزانية :مليون دوالر
 25مليون دوالر (مت منحها )مع حاجة اضافية لتوفير
مبلغ  .94البرنامج :تعليم مجاني (تسجيل في املدرسة،
تكلفة الكتب املدرسية والقرطاسية« ).
وأك��د الطالب «ان االح��ص��اء يهدف ال��ى قياس مدى
تأثير التدابير اجلديدة وفعاليتها لناحية الوصول
إلى التعليم ونوعيته (ملختلف الدوامات ونظم التعليم)
يقيم مدى النجاح أو الفشل في التسجيل وترك املدرسة
ي���درس ف��رض��ي��ات تقيم ع�لاق��ة ب�ي�ن :التعليم وعمالة
األطفال .التعليم وزواج األطفال.التعليم والتصرفات
املنافية لالختالط ف��ي املجتمع .التعليم والتطرف.
يستطلع الشباب السوري حول مشاريعه املستقبلية.
 % 17من األطفال بسن الـ  15يذهبون إلى املدرسة،
االن��خ��راط ف��ي امل��درس��ة %47 :م��ن األط��ف��ال السوريني
يذهبون إلى املدارس الرسمية اليوم.
 % 28ال يذهبون إلى املدارس
 %16ذهبوا إلى نوع مختلف من املدارس
 % 6ذهبوا إلى مدارس خاصة.
ثم ضمنوا توصيات هي :التعليم وسيلة أساسية
للحد م��ن ال�����زواج امل��ب��ك��ر ،ع��م��ال��ة األط���ف���ال ،التطرف
والنقص في االن��خ��راط في املجتمع وضعف املبادرة
وه���و ي��س��اه��م ب��ت��ع��زي��ز احل��م��اس��ة ل���دى ال�لاج��ئ�ين من

الشباب في لبنان 47% .ان حملة العودة الى املدرسة
التي أطلقتها وزارة التربية اظهرت نتائج ايجابية
وتقدم في هذه السنة .فقد متكن من األطفال الالجئني
من احلصول على تعليم رسمي مجاني بغض النظر عن
اجلنس أو املدخول .لكن هذا التقدم حدث فقط ضمن
الشريحة السهلة من الشباب إذ ان التحدي األصعب
هو مترقب من ضمن الشريحة التي تتألف من الشباب
األك��ب��ر سنا واملتواجدين ف��ي مناطقة نائية ال��ذي��ن لم
يتمكنوا بعد من االنخراط في املدرسة .الوصول إلى
املدرسة يغية زيادة القدرة للوصول إلى املدرسة ينبغي
معاجلة مسألة املسافة والتنقالت .األم���ان ه��و كذلك
عامل أس��اس��ي للوصول إل��ى امل��درس��ة وك��ذل��ك تسوية
الوضع القانوني لناحية أوراق االقامة.
وحت��دث مديرعام وزارة التربية ي��رق عما ورد في
الدراسة ،فاعتبر «العمل جريئا يقوم به طالب الول مرة
«.
وعلق على «دقة االرقام ومصادرها» .راسما «عالمة
استفهام حول عدد  650الف طالب الن الرقم املتداول
هو في حدود  400الفا».
ومت��ن��ى ي��رق «ل��و ان الطريقة ال��ت��ي اع��ت��م��دت جرى
توضيحها اكثر خصوصا ط��رق جمع االج��اب��ات الننا
في حضرة جامعة عريقة تعلمنا فيها».كذلك اكد انه «ال
وجود ملصطلح املدارس املغايرة او التعليم املغاير لدى
الوزارة فقط تعليم رسمي وخاص نظامي».
واع��رب عن ارتياحه «لنتائج ال��دراس��ة ومنها حب
ال��ط�لاب ل��ل��م��دارس وتعلقهم ب��االس��ات��ذة ل��درج��ة انهم
يريدون امتهان التعليم عندما يكبروا».
واشار ايضا الى «تركز الكثافة السورية للطالب في
العاصمة وتدني التعليم في الشمال والبقاع بسبب بعد
املخيمات عن امل��دارس وهذا واقع ليس من اختصاص
وزارة التربية حله».
وج��دد التأكيد على «ت��ق��دمي امل��درس��ة والتعليم لكل
ال�لاج��ئ�ين وال��ن��ازح�ين ال��س��وري�ين وغ��ي��ره��م باالتفاق
والتعاون مع ال��دول املانحة وخصوصا االمم املتحدة
وج��م��ع��ي��ات امل��ج��ت��م��ع امل���دن���ي م��ن��وه��ا ب�����دور املانيا
واهتمامها باالضافة الى دول االحتاد االوروبي» حيث
متكنا من الوصول الى  200الف طالب بينهم 182الفا
في التعليم الرسمي والعدد الباقي من االوالد معروف
اين يوجد» ،مشير ًا الى «ان ال��وزارة تفكر بشراء نحو
 100باص لنقل الطالب».

