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اعت�

»اللبنانية« دعت لإدراجه على طاولة جمل�س الوزراء

املدار�س الر�سمية.. والكثافة ترتّكز يف العا�سمة

درا�ضة لـ »الي�ضوعية«: 47% من الأطفال ال�ضوريني

ي البقاع 

عقد معهد العلوم السياسية في اجلامعة اليسوعية 
مــؤمتــرا صحافيا فــي كلية الــعــلــوم االجــتــمــاعــيــة في 
اجلامعة لعرض نتائج الدراسة التي اجراها »استطالع 
حــول التعليم لــدى االطــفــال الالجئني الــســوريــني« في 
حضور املدير العام لوزارة التربية فادي يرق واساتذة 
اجلــامــعــة والـــطـــالب وممــثــلــني عـــن الــســفــار االملانية 

واملانحني في املجتمع الدولي. 
بدأ املؤمتر من خالل عرض »بــور بونت« ترافق مع 
شرح من قبل الطالب املشاركني غاييل ابي خليل، ماريا 
اخلــوري ورومــان اسعد باشراف مديرة املعهد كارول 

شرباتي 
وشرحوا السبب للقيام بالدراسة على اساس »أعدت 
وزارة التربية والتعليم العالي بدعم من وكــاالت 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،000 لبنانيني و 166،667) طفل 
منخرط في التعليم 366،667. امليزانية: مليون دوالر 
25 مليون دوالر )مت منحها (مع حاجة اضافية لتوفير 
مبلغ 94. البرنامج: تعليم مجاني )تسجيل في املدرسة، 

تكلفة الكتب املدرسية والقرطاسية.( »
وأكــد الطالب »ان االحــصــاء يهدف الــى قياس مدى 
الوصول  لناحية  وفعاليتها  اجلديدة  التدابير  تأثير 
إلى التعليم ونوعيته )ملختلف الدوامات ونظم التعليم( 
يقيم مدى النجاح أو الفشل في التسجيل وترك املدرسة 
ـــدرس فــرضــيــات تقيم عــالقــة بـــني: التعليم وعمالة  ي
التعليم وزواج األطفال.التعليم والتصرفات  األطفال. 
والتطرف.  التعليم  املجتمع.  فــي  لالختالط  املنافية 

يستطلع الشباب السوري حول مشاريعه املستقبلية. 
17 % من األطفال بسن الـ 15 يذهبون إلى املدرسة، 
االنــخــراط فــي املــدرســة: 47% مــن األطــفــال السوريني 

يذهبون إلى املدارس الرسمية اليوم. 
28 % ال يذهبون إلى املدارس 

16% ذهبوا إلى نوع مختلف من املدارس
6 % ذهبوا إلى مدارس خاصة.

ثم ضمنوا توصيات هي: التعليم وسيلة أساسية 
للحد مــن الـــــزواج املــبــكــر، عــمــالــة األطـــفـــال، التطرف 
والنقص في االنــخــراط في املجتمع وضعف املبادرة 
وهـــو يــســاهــم بــتــعــزيــز احلــمــاســة لـــدى الــالجــئــني من 

الشباب في لبنان. %47 ان حملة العودة الى املدرسة 
ايجابية  نتائج  اظهرت  التربية  وزارة  أطلقتها  التي 
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 
األكــبــر سنا واملتواجدين فــي مناطقة نائية الــذيــن لم 
يتمكنوا بعد من االنخراط في املدرسة. الوصول إلى 
املدرسة يغية زيادة القدرة للوصول إلى املدرسة ينبغي 
كذلك  هــو  األمـــان  والتنقالت.  املسافة  معاجلة مسألة 
عامل أســاســي للوصول إلــى املــدرســة وكــذلــك تسوية 

الوضع القانوني لناحية أوراق االقامة. 
وحتــدث مديرعام وزارة التربية يــرق عما ورد في 
الدراسة، فاعتبر »العمل جريئا يقوم به طالب الول مرة 

 .«
وعلق على »دقة االرقام ومصادرها«. راسما »عالمة 
استفهام حول عدد 650 الف طالب الن الرقم املتداول 

هو في حدود 400 الفا«.
ــو ان الطريقة الــتــي اعــتــمــدت جرى  ــرق »ل ومتــنــى ي
توضيحها اكثر خصوصا طــرق جمع االجــابــات 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«. 
واعــرب عن ارتياحه »لنتائج الــدراســة ومنها حب 
الــطــالب لــلــمــدارس وتعلقهم بــاالســاتــذة لــدرجــة انهم 

يريدون امتهان التعليم عندما يكبروا«.
واشار ايضا الى »تركز الكثافة السورية للطالب في 
العاصمة وتدني التعليم في الشمال والبقاع بسبب بعد 
املخيمات عن املــدارس وهذا واقع ليس من اختصاص 

وزارة التربية حله«. 
وجــدد التأكيد على »تــقــدمي املــدرســة والتعليم لكل 
الــالجــئــني والــنــازحــني الــســوريــني وغــيــرهــم باالتفاق 
والتعاون مع الــدول املانحة وخصوصا االمم املتحدة 
وجــمــعــيــات املــجــتــمــع املـــدنـــي مــنــوهــا بـــــدور املانيا 
واهتمامها باالضافة الى دول االحتاد االوروبي« حيث 
متكنا من الوصول الى 200 الف طالب بينهم 182الفا 
في التعليم الرسمي والعدد الباقي من االوالد معروف 
ــوزارة تفكر بشراء نحو  اين يوجد«، مشيرًا الى »ان ال

100 باص لنقل الطالب«.

ي قاعة 


