
مقدمة
مع استمرار األزمة السورية، يتنامى عدد الالجئين السوريين الذين 

يطلبون اللجوء في البلدان المجاورة مثل األردن وتركيا ولبنان. فوفقًا 
لمفوضية شؤون الالجئين في األمم المتحدة، فقد وصل عدد الالجئين 
المسجلين في لبنان إلى 1,070,189 الجئًا في تشرين الثاني/نوفمبر 2015. 
حوالي 35% من هؤالء الالجئين المسجلين هم أطفال تتراوح أعمارهم 

بين 5 و 17 عامًا ولهم الحق في التعلم. إن المدارس الحكومية 
اللبنانية ليست معدة الستقبال هذا التدفق المتزايد من الطلبة. في 
الحقيقة، يحتاج قطاع التعليم الحكومي، الذي يستوعب أقل من %30 
من مجموع الطالب اللبنانيين، إلى إصالحات وذلك حتى ما قبل األزمة 

السورية. ومنذ عهد قريب، قامت وزارة التربية والتعليم العالي في 
لبنان بوضع استراتيجية وطنية تحت مسمى “حصول كافة األطفال 

على التعليم” والتي تهدف إلى توفير التعليم إلى كافة األطفال 
في لبنان، بما في ذلك الالجئين واألطفال اللبنانيين المستضعفين. 

يمكن القول أنه على الرغم من أن الوزارة خطت خطًا حثيثة في 
زيادة عدد األطفال الذين يذهبون إلى المدارس الحكومية وفي 

تحقيق استراتيجية حصول كافة األطفال على التعليم، إال أن هذه 
االستراتيجية قد تعثرت في الوصول إلى هدفها لعدة أسباب منها 
نقص التمويل، وضعف التنسيق بين الوكاالت الحكومية، والتعاون 

المحدود مع المنظمات غير الحكومية. 

 االستجابة لألزمة: 
 تعليم الالجئين السوريين 

في لبنان
هناء عّضام الغالي ونادين غالييني وغيدا اسماعيل

يستند موجز السياسات هذا على دراسة أشمل بعنوان »إستعراض السياسات التربوية لالجئين السوريين في لبنان، األردن وتركيا«. وقد أعّدها 
هناء عّضام الغالي وريما الراسي ونادين غالييني وغيدا اسماعيل 

التوصيات
المؤسســات  ◂ بيــن  للتعــاون  واضحــة  وضــع خطــة  ينبغــي 

الحكوميــة وعلــى األخــص وزارة الداخليــة والبلديــات ووزارة 
الشؤون االجتماعية ووزارة التربية والتعليم العالي من أجل 
تنســيق الجهــود المبذولــة وتحســين قــدرة الحكومة على 

االستجابة ألزمة التعليم الطارئة.

ينبغي بناء نظام تنسيق مركزي وهيكلي بين وزارة التربية  ◂
والتعليــم العالــي والمنظمــات غيــر الحكوميــة ومنظمــات 
اإلغاثــة األخرى من أجل تجنب تجزئــة العمل وتكراره وتداخله 
بين بعضهم البعض، وكذلك من أجل تســهيل وتحسين 
حصــول الالجئين الســوريين علــى التعليم من خــالل برامج 

تعليمية مناسبة.

ينبغي بناء إطار عمل شامل من أجل تقصي إمكانية مالءمة  ◂
البرامج غير النظامّية مع أحكام التعليم النظامي من خالل 
وضع نموذج اعتماد أكاديمي يقدم لألطفال السوريين سبل 

االنخراط في مسار التعليم الرسمي.

ينبغــي أن تســتمر وزارة التربيــة والتعليــم العالــي في بذل  ◂
مساعيها للحصول على تمويل مستدام للقطاع التعليمي 

وبناء آلية شاملة وشفافة إلدارة وتدقيق التمويل.

إقامة تدريب دوري مالئم وهيكلي للمدرسين والعاملين في  ◂
التدريس الذين يعملون مع الالجئين من أجل تمكينهم من 
التعامــل مــع الصدمات التي مــّر بها الالجئــون، باإلضافة إلى 
التحديــات العديــدة التــي يواجههــا الالجئون فــي المدارس 

مثل حاجز اللغة.
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التعليم الذي يحصل عليه الالجئون السوريون

 160 مدرسة 
تعتمد نظام الدوام الثاني
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42% في 

الدوام األول
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الدوام الثاني

403،100
الجئ سوري 

في عمر 
الدراسة

106،795
مسجلين بالمدارس 

الحكومية

 %26 
مسّجلين

 %74 
خارج المدرسة

الشكل رقم 1

 حصول الالجئين السوريين على التعليم في لبنان
المصدر: وزارة التربية والتعليم العالي أيلول/سبتمبر 2015

حتى تاريخه، تعتبر وزارة التربية والتعليم العالي وقطاع المنظمات 
غير الحكومية الجهتين األساسيتين اللتين تقدمان الخدمات 

التعليمية لالجئين في لبنان. سعت وزارة التربية والتعليم العالي 
إلى تسهيل انخراط الالجئين في المدارس في لبنان عبر إلزام جميع 

المدارس بتسجيل الطالب السوريين بغض النظر عن وضعهم 
القانوني. وقد نجحت الوزارة في إلغاء الرسوم المدرسية السنوية 

وتكلفة الكتب. كما طرحت نظام الدوام الثاني من أجل استيعاب 
عدد أكبر من الالجئين في المدارس الحكومية.

وعلى الرغم من جهود الوزارة، فإن القطاع الحكومي لم يستطع 
استيعاب غالبية الالجئين السوريين. فكما هو موضح بالشكل رقم 

1، للعام الدراسي 2015/2014، لم يسجل سوى 106،795 الجئ ]من أصل 
403،000 تم استهدافهم[ في المدارس. ضف إلى ذلك بأن الالجئين 

“حتى تاريخه، 
تعتبر وزارة التربية 

والتعليم العالي 
وقطاع المنظمات غير 

الحكومية الجهتين 
األساسيتين اللتين 

تقدمان الخدمات 
 التعليمية لالجئين

في لبنان. ”

الذين تمكنوا من الحصول على تعليم رسمي قد واجهوا العديد 
من المصاعب وخاصة تكلفة التنقل والتنمر في المدارس ومصاعب 
في لغة التدريس. أدت هذه المصاعب، ضمن أمور أخرى، إلى تسرب 

العديد من الالجئين السوريين من المدرسة، حيث وصل معدل 
التسرب في العام الدراسي 2011-2012 إلى 70%. ويصبح الوضع أكثر 

تعقيدًا عندما نلحظ بأن معدل التسرب من المدارس الحكومية ال 
يقتصر على الطالب السوريين فقط. فقد أفيد بأن ثمة أولياء أمور 

قد سحبوا أوالدهم من المدارس الحكومية لخشيتهم من انخفاض 
مستوى التعليم بسبب تسجيل الالجئين السوريين في المدارس. 

ومن خالل الشكل رقم 2، يمكن استنتاج معدل تسرب الطالب 
اللبنانيين من المدارس الحكومية منذ بدء األزمة السورية. 
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الشكل رقم 2

معدالت تسجيل الطالب اللبنانيين في المدارس الحكومية منذ بدء 
األزمة السورية.

باإلضافة إلى ما سبق، فقد تفاوت مستوى فهم أولياء األمور وإدارة 
المدارس لإلجراءات »السليمة« لتسجيل الالجئين في المدارس التي 

فرضتها وزارة التربية والتعليم العالي على امتداد لبنان. وسّبب 
ذلك عزوف العديد من الالجئين الذين جاؤوا لتسجيل أوالدهم 

وخصوصًا في المدارس الحكومية على امتداد لبنان.

لقد سنحت قيود القطاع الحكومي بالمزيد من مشاركة المنظمات 
غير الحكومية في تعليم الالجئين السوريين في لبنان. حيث تضمن 

عمل المنظمات غير الحكومية تقديم دروس تقوية للطالب من 
ضمن القطاع الحكومي، وبرامج تعليمية مكثفة لتسهيل عملية 

اندماج الالجئين في النظام اللبناني، ومبادئ القراءة والكتابة 
والحساب بالنسبة إلى األطفال الذين لم يسبق لهم أن ذهبوا إلى 

المدرسة. وافتتحت بعض المنظمات غير الحكومية مدارس لالجئين 
السوريين بالرغم من حظر وزارة التربية والتعليم العالي لمثل هذه 
اإلجراءات كونها الجهة الوحيدة المسؤولة عن إدارة شؤون التعليم 
في البلد. وبناء عليه، امتنعت الوزارة عن االعتراف ومنح الشهادات 
إلى الالجئين المسجلين في هذه المدارس وهي تسعى إلى إغالق 

كافة المدارس غير المرخصة في البلد.
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عدد المدارس التي أُعيد تأهيلها، وتم تحسين 
مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة

عدد األطفال الذين تّم دعمهم لاللتحاق في 
التعليم النظامي األساسي

عدد األطفال الذين اكتسبوا مهارات القراءة 
والكتابة والحساب

عدد األطفال المدرجين في برنامج التعليم 
ع في وزارة التربية والتعليم العالي الُمسرَّ

عدد األطفال واليافعين المدرجين في 
برنامج تنمية المهارات الحياتية

عدد األطفال الذين حصلوا على الكتب 
المدرسية ومواد التعّلم بمرحلة التعليم 

 األساسي

عدد األساتذة والمربين المدّربين والمؤهلين

عدد األطفال الذين شاركوا في نشاطات 
ترفيهية 

التقّدم

األهداف 
2015

الشكل رقم 3

 تطور القطاع التعليمي في لبنان بالمقارنة مع أهداف عام 2015.
المصدر: لوحة مفوضية شؤون الالجئين الشهرية أيلول - تشرين 

أول/سبتمبر-أوكتوبر

يعيق غياب نظام وتنسيق موحدين حصول الالجئين السوريين 
على التعليم ويبطئ سعي لبنان نحو أهدافه  التعليمية السنوية. 

فكما يظهر الشكل رقم 3، حتى تشرين األول/أوكتوبر 2015، لم 
يسجل سوى 112،999 من أصل 227،947 تم استهدافهم في 

المدارس الحكومية حيث تم إعادة تأهيل 71 مدرسة من أصل 221 تم 
استهدافها. سيترتب على فقدان تعليم الالجئين نتائج وخيمة، مثل 

ارتفاع عمالة األطفال وزواج األطفال على المدى القصير، وجيل ضائع 
وغير قادر على إعادة بناء سوريا على المدى األبعد.

التعاون بين الهيئات الحكومية وقطاع المنظمات غير الحكومية

يجب توافر هيكلية تعليمية شاملة من أجل تسهيل حصول الالجئين 
على التعليم في نظام التعليم اللبناني ومن ثم بقاءهم فيه. نجحت 

وزارة التربية والتعليم العالي في وضع استراتيجية “حصول كافة 
األطفال على التعليم” لتكون بمثابة سياسة تخطيط ذات مدى أطول 

وسمحت بإعفاء الرسوم المدرسية ]في المدارس الحكومية[. ولكن 
تم دمج تمويل المانحين ومشاركة المنظمات غير الحكومية بشكل 

غير واضح مع الجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم العالي، على 
الرغم من أن محدودية قدرة القطاع العام وموارده تستوجبان شراكة 

قوية مع قطاع المنظمات غير الحكومية لتمكينه من استيعاب 
الالجئين السوريين في المدارس. سيعود تحسين استراتيجية 

التواصل بالفائدة على التنسيق بين وزارة التربية والتعليم العالي 
والمنظمات غير الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية مما 

سيجنب تداخل عمل المنظمات وسوء إدارة التبرعات. كما سيسهل 
وجود تنسيق أفضل عملية االنتقال السلس للطالب من التعليم غير 
النظامي إلى نظام التعليم النظامي في البلد. من المهم للحكومة 

اللبنانية أن تدرك أهمية دور المنظمات غير الحكومية في تقديم 
التعليم غير النظامي حيث أن وجود دولة مثل لبنان وأزمة طويلة 

األمد مثل األزمة السورية يحتمان وجود بدائل لتعليم األطفال الذين 
باتوا خارج المدرسة.

يعتبر التنسيق بين المؤسسات الحكومية في لبنان تنسيقًا ضعيفًا 
جدًا. حيث تبذل وزارة التربية والتعليم العالي جهودًا في تعليم 

الالجئين بمعزل عن الوكاالت الحكومية األخرى وبتعاون محدود جدًا مع 
الوزارات األخرى مثل وزارة الداخلية والبلديات ووزارة الشؤون االجتماعية 

على الرغم من كون األخيرة المنسق الرسمي للحالة الطارئة لالجئين 
والمسؤول عن التواصل مع السلطات المختصة والهيئات الدولية 

والمنظمات غير الحكومية المحلية. إن التنسيق الفعال بين الوزارات 
أمر بالغ األهمية إلنجاح خطط وزارة التربية والتعليم العالي في تعليم 
الالجئين. على سبيل المثال، يهدف القانون اللبناني رقم 150 والصادر 

عام 2011 إلى تقديم تعليم مجاني إلزامي في مرحلة التعليم االساسي، 
ولكن تطبيق هذا القانون ال يزال معلقًا بانتظار مراسيم تنفيذية لم 

تصدر إلى اآلن وتستدعي تعاونًا بين الوزارات المختلفة. يعتبر الوصول 
إلى األطفال المتسربين خارج نطاق عمل وزارة التربية والتعليم العالي، 

وهو أمر يستدعي مشاركة وزارة الشؤون االجتماعية. ولكن وزارة 
الشؤون االجتماعية مقيدة فيما يمكنها القيام به إلعادة هؤالء األطفال 

إلى المدرسة ألن ذلك ليس من ضمن صالحياتها، حيث يتطلب األمر 
تدخل وزارة العدل ووزارة الداخلية والبلديات لكي تفرض على تلك 

العائالت قانونيًا إرسال أطفالها إلى المدارس. لم يتم تطبيق التعاون 
بين الوزارات بعد، وذلك في غياب المراسيم التنفيذية التي ستحدد 

دور كل جهة حكومية والتعاون المطلوب منها. وفي ظل غياب آلية 
للتعاون هذه، ال يمكن القيام إال بالقليل الستيعاب األطفال السوريين 

المتسربين من المدارس في لبنان. 

“يعيق غياب نظام 
وتنسيق موحدين 

حصول الالجئين 
السوريين على 

التعليم ويبطئ سعي 
لبنان نحو أهدافه  

التعليمية السنوية.”
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معهد عصام فارس للسياسات العاّمة والشؤون الدولّية 
بالجامعة األميركّية في بيروت

يســعى معهــد عصــام فــارس للسياســات العاّمــة والشــؤون الدولّيــة، بالجامعة 
الجامعييــن  بيــن  التفاعــل  وإثــراء  الحــوار  تيســير  إلــى  بيــروت،  فــي  األميركّيــة 
المتخصصيــن والباحثيــن وبيــن واضعي السياســات وصانعي القــرار في العالم 
العربــي بصفــة خاصة. ويعمل على إشــراك أهل المعرفة والخبــرة في المنظمات 
الدوليــة والهيئات غير الحكومية وســائر الفاعلين في الحيــاة العامة. كما يهتم، 
من خالل الدراســات واألنشــطة، بتعزيــز النقاش المفتوح حــول جملة من القضايا 
العامــة والعالقــات الدوليــة وبصياغــة االقتراحــات والتوصيــات المناســبة لرســم 

السياسات أو إصالحها.
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