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 2019-3-6بيروت: 
 
 

تقرير مشترك لمعهد عصام فارس للسياسات العامة في الجامعة األميركية في 

مسألة تدني بيروت ومؤسسة عبد هللا الغرير للتعليم يدعو للمزيد من االهتمام في 

 ٪5نسبة إلتحاق الالجئين الشباب بمرحلة التعليم الثانوي إلى مايقل عن 
 

أطلقت مؤسسة عبد هللا الغرير للتعليم ومعهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في الجامعة 

، نتائج دراسة  حول وضع تعليم الالجئين في األردن ولبنان تهدف إلى معرفة  (AUB)األميركية في بيروت

انوي والفني والمهني )التعليم التحديّات الرئيسية التي تحول دون الحصول على فرص استكمال التعليم الث

آذار  4والتدريب التقني والمهني( والتعليم العالي، في حفل أقيم في الجامعة األميركية في بيروت االثنين 

حضره  ممثلين من وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان باإلضافة إلى عدد من الباحثين والصحافيين 2019/

 .في بيروت ومؤسسة عبد هللا الغرير للتعليم وممثلين عن الجامعة األميركية

 

وفي حين تركز الدراسة على الالجئين السوريين والفلسطينيين باعتبارهم أكبر تجمعات لالجئين في كال البلدين، 

فإّن النتائج والتوصيات الُمستخلَصة ُمرتبطة بجميع الالجئين الذين يعيشون في البلدان المضيفة  وقابلة للتطبيق 

 :كذلك. وقد كشفت نتائج الدراسة عن أربعة تحديات رئيسية عليهم

 

على الرغم من أن تمويل تعليم الالجئين ليس كافيًا، إال أنه كان يركز على المستوى االبتدائي بشكل  - 1النتيجة 

 .كبير

وة هي ال تزال هناك فجوات عميقة في فرص الحصول على جميع مستويات التعليم، ولكن هذه الفج - 2النتيجة 

 .أكبر بكثير في المستوى الثانوي

 .يعاني التعليم المهني من نقص في البيانات وحجم االستثمارات والجودة - 3النتيجة 

ال تزال مؤسسات وبرامج التعليم المهني في األردن ولبنان تقليدية إلى حدّ كبير واليزال الشباب يعزف عنها  

 .وال ينظر إليها كمسار تعليمي مرغوب فيه

أن هناك ال متدنياً، إلعالي التعليم اعلى ل الالجئين حصوص فردة لزياح لمتايظل الدعم افي حين  - 4لنتيجة ا 

 .جلتخربعد الالجئين توظيف امكانية وإلعمل  ق اسوىذار/تحدياً حاسًما آخراً، وهو طبيعة 



عدم تجاوز نسبة الالجئين  في الوقت الذي تتعين فيه معالجة فرص حصول الالجئين على التعليم العالي، في ظل

٪ ، فإن مسألتي جودة التعليم 8-5السوريين والفلسطينيين الذين يلتحقون بالجامعات في كل من األردن ولبنان 

 ً  .وأهميته بدورهما ال تقالن إلحاحا

 

للتعليم: وفي حديثها خالل حفل إطالق الدراسة، قالت ميساء جلبوط، الرئيس التنفيذي لمؤسسة عبد هللا الغرير 

"من خالل هذا التقرير، نَأمل تسليط الضوء على الحاجة الملّحة إلى  زيادة عدد الممولين لمعالجة مسألة تدني 

٪ بالنسبة لمستوى التعليم الثانوي  5معدالت االلتحاق واإلنجاز المثيرة للقلق، حيث ال تتجاوز هذه األخيرة 

. ويتضمن التقرير معلومات هامة التي يحتاجها جميع المانحين ومرحلة التعليم العالي في كل من األردن ولبنان

 ."لفهم أفضل لسبل التعاون مع المنظمات التي تدعم الالجئين

 

من جانبها، قالت الدكتورة هناء الغالي، مديرة برنامج بحوث التعليم وسياسات الشباب في معهد عصام فارس 

تمر في مجاالت تعليم الالجئين أساسي لفهم االحتياجات في الجامعة األميركية في بيروت، "إن البحث المس

المتغيّرة للقطاع وطرق التعامل معها. من الواضح أن هناك مجاالً لمزيد من الدعم واالبتكار من أجل سدّ الفجوة 

إّن بين التعليم االبتدائي والمستويات األعلى من التعليم للفئات السكانية المستضغفة في كل من األردن ولبنان. 

االستثمار في التعليم الثانوي والتدريب المهني والتقني والتعليم العالي لالجئين ضروري وليس كمالياً،  فالتعليم 

 ." قد يكون الشيء الوحيد الذي يستطيعون أخذه معهم إلى أي مكان قد يذهبون إليه

 

 مسارات مبتكرة

 

الفجوة بين سنوات المدرسة المتوسطة والمدرسة  ال يزال توسيع نطاق المنح الدراسية واستكشاف خيارات لسدّ 

الثانوية، التدريب المهني والتقني والتعليم العالي، من بين أكثر االحتياجات إلحاحاً لمعالجة مشكلة تدني معدل 

االلتحاق بالمدارس وارتفاع معدل معدالت التسرب بين الشباب الالجئين. يتجلى استكشاف مسارات بديلة 

ن، وخاصة في ظل قوانين العمل الصارمة في البلدان المضيفة، كخطوة أساسية لجميع أصحاب للشباب الالجئي

المصلحة. إذ أضحت أزمة الالجئين هذه قضيةً طويلة األمد، مما يتطلب وضع مناهج مبتكرة لمعالجة مشكلة 

ين على حقوقهم تعليم الالجئين في كل من لبنان واألردن، لضمان حصول هؤالء الفئات السكانية المستضعف

  .المشروعة، أي الحق في الحصول على التعليم بجميع مستوياته

 

مليون دوالر أميركي من صندوق عبد العزيز الغرير  27تلقت مؤسسة عبد هللا الغرير للتعليم منحة قدرها 

ليم الالجئين لتطوير وإدارة هذه المبادرة. يَدعم صندوق عبد العزيز الغرير لتع 2018لتعليم الالجئين في عام 

برامج التعليم عالية التأثير في المستويات التعليمية الثانوية والمهنية والعليا للشباب من الالجئين في األردن 

ولبنان. كما ستوفر المنح التي يقدمها الصندوق الدعم ألطفال العائالت العربية المتأثرين بالحروب والكوارث 

 .إلمارات العربية المتحدة وغير القادرين على تحمل الرسوم المدرسيةفي بالدهم، القاطنين مؤقتاً في دولة ا

الجىء خالل ثالث سنوات. إّن الدعوة لتقديم مقترحات المرحلة  20,000يسعى الصندوق إلى الوصول إلى  

 .2019من مارس  19الثانية من التمويل مفتوحة في الوقت الحالي وحتى 

 



  ولالطالع على التقرير الكامل، يرجى زيارة لمزيد من المعلومات حول هذه النتائج

  www.aub.edu.lb/ifiأو  .  www.alghurairfoundation.org 

 

*** 
 
 

 :بيروت في األميركية الجامعة في اإلعالم بمكتب االتصال الرجاء المعلومات، من لمزيد
 

 
Simon Kachar  
Director of News and Media Relations  
Mobile: (+961) 3-427-024   
Office: (+961) 1-374-374 ext: 2676  
Email: sk158@aub.edu.lb  

 
 
 
 

 العالي للتعليم الليبرالي األميركي التعليمي النظام وتعتمد 1866 العام في بيروت في األميركية الجامعة تأسست
 أكثر من تتكون تعليمية هيئة تضم تدريسية، بحثية جامعة وهي. وممارساتها ومعاييرها التعليمية لفلسفتها كنموذج

 برنامج 120 من أكثر حاليا   الجامعة تقّدم. وطالبة طالب 9,100 حوالي يضم طالبيا   وجسما   عضو 900 من
 في وتدريبا   طبيا   تعليما   توفّر كما. الطب في والدكتوراه والدكتوراه، والماجيستر، البكالوريوس، على للحصول
 .سريرا   420  فيه مستشفى   يضم الذي الطبي مركزها

 
 

 
 

 
 

Website:           www.aub.edu.lb 
Facebook:         http://www.facebook.com/aub.edu.lb 
Twitter:             http://twitter.com/AUB_Lebanon 
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