
 

جودة في لبنان وحول العالم ذي تعلیمى علالجئي المدن حصول  فرص  

٢٠١٦/ یونیو حزیران ٢٨  

ندوةص ملخّ   

 مي عاشور

 ندوةالجامعة األمیركیة في بیروت بأقام معھد عصام فارس للسیاسات العامة والشؤون الدولیة 

حزیران  ٢٨فیھ نھار اإلثنین الواقع  ، وذلكذي جودة على تعلیمالالجئین حول فرص حصول 

٢٠١٦.  

 جئيالوالممارسات التعلیمیة الخاّصة ب السیاساتأُجریت لتحلیل  دراسة على ةالندو ارتكزت

 في عدد من الباحثین ،٢٠١٥أیلول منذ  ،ھابدأ بإعدادوقد  .دوركواالمدن في لبنان وكینیا واإلو

 ةأدارت الندو التي) Elizabeth Buckner( 1رباكن ثیمن بینھم إلیزاب ،كولومبیاجامعة 

  .ونتائجھا الدراسةمحاور فیھا  عرضتو

 تعلیمیةالمنظمات من الأبرزھم  اكً مشار ١٨٧ ضمّ  ستطالع عالميّ الدراسة على ا تستندوقد ا

، في المدنعلماً أنَّ ثلثي الالجئین في العالم یتمركزون في أكثر البلدان استقطاباً لالجئین،  في

للتعامل مع قضیة الالجئین بمعظمھا في  الخبرات واألسالیب والمھارات الالزمة  تترّكز حین

  المناطق الریفیة. 

 الالجئین تعیینیصعب  حیثاللبنانیة  المدنإلى وضع الالجئین في باكنر اللقاء بالتطّرق  استھلّت

العامة  ، على الرغم من توفّر الخدماتمع السكان المحلیین اندماجھم بسببوالوصول إلیھم 
																																																													

1
وھي باحثة مرتبطة بمعھد عصام فارس في الجامعة األمیركیة في بیروت وأستاذة في التعلیم الدولي 	

والدراسات المقارنة حول الشرق األوسط في جامعة كولومبیا في الوالیات المتحدة األمیركیة.  



فالوصول إلى الالجئین سھل ، ریفیةالفي المناطق . أما وسھولة المواصالت وتعدّد لغات التعلیم

مناطق تمركز الالجئین  خاّصةً أنباھظة الثمن تبقى إلى المدارس غیر أّن المواصالت ، نسبی"ا

في دراسة  جّمة صعوباتالالجئون في الریف  ذلك، یالقي إضافة إلى. المدارس تبعد عن

  وإتقان اللغات.المناھج 

التي تدعو  ،تعارض القوانینفي أوالً ثم أشارت باكنر إلى أن مشاكل السیاسات الراھنة تكمن 

حقھم في وبالتالي  ،وحقھم في العملوضعھم القانوني مع  ،إلى انخراط الالجئین في المدارس

أما المشكلة الثانیة فھي التخوف من عدم استدامة تمویل مشاریع تعلیم الالجئین السوریین التعلم. 

التأكد من أنَّ جھود المجتمع المدني في  ضرورةشددت باكنر على في لبنان. باإلضافة إلى ذلك، 

 ھاألنَّ  بعین اإلعتبارعدة سیناریوھات للحرب السوریة وأخذ ھذا الشأن ال تواجھ أیة عرقالت، 

في أعداد الالجئین.  بدّلتُ  قد  

وعدم ثقة الالجئین ، في لبنان یانات حول أماكن تواجد الالجئینالنقص في الب وأفادت باكنر بأنَّ 

والمجتمعات المحلیة في  السیما الرسمیة منھا عدم رغبة المدارسلة لھم، وبالمجتمعات المستقبِ 

من أھم العوائق أمام )، ھي (RACEلبنان  في طفالاأل لجمیع التعلیم توفیرتطبیق برنامج 

تطبیق ھذه السیاسات.  

فرص  ، فھي ناتجة عنفي توفیر التعلیم لالجئین كینیا اھحققتأما بالنسبة إلى النجاحات التي 

، لھم، وتدریب األساتذة جتماعيتقدیم الدعم النفسي واالو ،تطویر الصفات القیادیة لدى التالمیذ

التعلیم ثنائي اللغة، وھي السیما مع تالمیذ من أعمار مختلفة، في صفوف مختلطة دمج التالمیذ و

قتراحات وتشمل اال الجئین في لبنان في حال تطبیقھا.ن من مستوى تعلیم الطرق یمكن أن تحسّ 

دمج الالجئین في المدارس العامة، ودعم المجتمعات المحلیة، دعم المدارس ور التي قدمتھا باكن

وتأمین المواصالت.    

ھي حال الالجئین ما ك ینمتخفإلى احتمال تحول الجئي المدن إلى الجئین  وختمت باكنر مشیرةً 

إلى دول ثالثة بھدف تحسین ظروفھم.   یغادرونالذین في اإلكوادور   


