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ي مرحلة الطف
وع بحث التعل�م �ف ي لبنان  م�ث

 ولة المبكرة �ف

ن   ن واللبنانيني  تق��ر حول تجارب األهل السور�ني
 جامعة رفیق الحریري وجامعة إیست لندن

 2022أیلول/سبتمبر 
 

وع   1  أهداف الم�ش
 

ي  
وع بحث التعل�م �ف ف من أجل م�ث ف ومع أهل أوالد لبنانيني ف الجئني أجرى ف��ق البحث مقابالت مع أهل أوالد سور�ني

ي لبنان (
ا من  2022- 2019مرحلة الطفولة المبكرة �ف ي مرحلة الطفولة) الذي يتل�ت التم��ل بصفته جزء�

  برنامج  التعل�م �ف
�طان�ة ي توصل إليها ف��ق العمل من خالل ب�انات المقابالت  المبكرة التابع لأل�اد�م�ة ال�ب . �لخص هذا التق��ر النتائج الئت

ي أجراها مع األهل.      الئت

ات�ج�ة  ��ة والتعل�م العا�ي اللبنان�ة عام  )RACE 2 2 (را�سهدفت اس�ت ي وضعتها وزارة ال�ت إ� ضمان إ�صال   2016الئت
ف  18إ�  3التعل�م إ�  جميع األوالد والشباب من عمر  ف واألوالد غ�ي اللبنانيني . و�شمل هذە  بمن فيهم األوالد اللبنانيني

ي مرحلة الطفولة المبكرة. 
 الخطة إمكان�ة الوصول إ� التعل�م �ف

ي لبنان: 
ي مرحلة الطفولة المبكرة �ف

وع بحث التعل�م �ف  تضمنت أهداف م�ث

ف   1 ف والالجئني ي لبنان لتعل�م ذي جودة ومتاح وم�سور لألطفال اللبنانيني
تقي�م مدى توف�ي نظام الطفولة المبكرة �ف

ي مناطق 
ي الجنوب. �ف

ي شمال لبنان، وص�دا وصور �ف
 ثالث: البقاع، وعكار وطرابلس �ف

ف   2 ي هذە المناطق لفرص تعل�م متساو�ة  لألوالد اللبنانيني
ي مرحلة الطفولة المبكرة �ف

تحد�د مدى توف�ي التعل�م �ف
ف من مختلف األعمار والجنس والقدرات.  ف السور�ني اض  ركز الف��ق عمله ع� صفوف ر�واألوالد الالجئني

ي حاجات األوالد من عمر   ا، تلئب ، مبدئ�� ي ي تح�ف األوالد للتعل�م اإللزا�ي والئت األطفال األو� والثان�ة والثالثة الئت
 سنوات.  5إ�   3

 
وع فقد كان أما  ي تحقيق هدف األمم المتحدة لضمان حصول  الهدف األشمل لهذا الم�ث

احات لدعم لبنان �ف تقد�م اق�ت
ي �ي �كونوا  كل الفت�ات والفت�ان ع� ن

ي مرحلة الطفولة المبكرة والتعل�م قبل االبتدائئ
وع�ة ج�دة من النماء والرعا�ة �ف

 من أهداف األمم المتحدة للتنم�ة المستدامة.  4.2الغا�ة رقم - جاه��ن للتعل�م األسا�ي 

https://tinyurl.com/2cund3vf
https://tinyurl.com/2cund3vf
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/planipolis.iiep.unesco.org/sites/default/files/ressources/lebanon_race-ii_2017-2021.pdf
https://indicators.report/targets/4-2/
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 األهل     2

ف و 29مقابالت مع أجرى الف��ق  ف تموز/يوليو  9من األهل السور�ني ف بني .  2021وآب/أغسطس  2020من األهل اللبنانيني
ا ع� األقل ير دى كان ل  واحد�

ً
ة. ستتجميع األهل طف� ة قص�ي ون من  ةاد ر�اض األطفال أو كان يرتادها منذ ف�ت وع�ث

ف كن أمهات وثالثة ةآباء. ست كانوا   منهم األهل الذين أج��ت معهم المقابالت كن أمهات وثالثة   منهم   من األهل اللبنانيني
ف فقد كانوا   كانوا آباء.  ا الباقيني ف كانوا يرتادون المدارس الرسم�ة. أما اإلثنا ع�ث ولد� ا من األوالد السور�ني سبعة ع�ث ولد�

ي تديرها المنظمات غ�ي الحكوم�ة  ف العائالت التسع و يرتادون ر�اض األطفال الئت . ومن بني ي تقدم التعل�م غ�ي النظا�ي الئت
ي مدارس خاصة.  كان لدى ثالث

  عائالت أوالد يرتادون ر�اض األطفال �ف

ي أجراها الف��ق   3
 النتائج الناشئة عن المقابالت الئت

ي السنوات األو�
 إمكان�ة الحصول ع� التعل�م �ف

ف بصورة عامة ع� أنظمة المدارس  األهلكان  سمح لهم باتخاذ خ�ارات مدروسة �شأن تعل�م أوالدهم. أما  لكش �مطلعني
ف (الذين كان قد وصل بعضهم منذ وقت ق��ب إ� لبنان أو الذين كانوا ينتقلون بصورة    من مكان إ� آخر  األهل السور�ني

ا ما كانوا �فتقرون إ� الحصول  ،متكررة داخل لبنان) ي لبنان إ� ر�اض  فغالب�
ع� المعلومات عن ك�ف�ة دخول األوالد �ف

ف وثائق الوالدة و�فادات السكن المطل��ة   ف عانوا لتأمني ف غ�ي المسجلني األطفال �سن الثالثة. كما أن المهاج��ن السور�ني
ي المدارس الرسم�ة، إال أنه ُس 

.  هذا علتسج�ل أوالدهم �ف ئف أن األوالد  مح لهم بالحصول ع� التعل�م غ�ي النظا�ي
ي المنظمات غ�ي الحكوم�ة ومن المدارس  

ا ما تركوا دون مدرسة وكانوا بحاجة لمساعدة مقد�ي الخدمات �ف ف غالب� السور�ني
 باإلضافة إ� دعم ع� نطاق أوسع من العائلة الممتدة أو المجتمع األوسع.   

ف ألوالدهم   ف السور�ني  طموحات الالجئني

ي  شدد األهل ع� أهم�ة اللعب وال
ي مرحلة ر�اض األطفال وأشاروا إ� تحسن ملحوظ �ف

ي التعل�م �ف
تنشئة اإلجتماع�ة �ف

ي تتعلق بالنظافة.    ف ومعرفة أ��ب بالممارسات الئت ك�ي ت�فات أوالدهم وتقديرهم لذاتهم، مما أدى إ� قدرة أع� ع� ال�ت
ف مهارات ال�تابة  وكانت األمهات الالجئات السور�ات قد تركن المدرسة قبل األوان �سبب الزوا  ج المبكر.  وقد أعطني

 والقراءة  وا�تساب المهارات األ�اد�م�ة ألوالدهن األول��ة �ي يوقفن نقل الفقر وعدم المساواة من ج�ل إ� آخر. 

كن یدركن جیًدا وضع أوالدھن كمواطنین من الدرجة الثانیة في لبنان وكشفن كیف أصبحت المدارس   األمھان  غیر أن
للعدید من األوالد اللبنانیین الذین توافدوا للمدارس في القطاع الرسمي في إطار الفقر المتزاید. (أدى  الخاصة غیر متوفرة 

ھذا األمر في حالتین اثنتین إلى إجبار األوالد السوریین الالجئین الذین كانوا قد استقروا في ریاض األطفال على تركھا 
بعض األھل اشتكوا من أنھ بینما یحق لألوالد اللبنانیین في المدارس   إفساًحا للمجال أمام األوالد اللبنانیین). كما أن

الرسمیة بثالث سنوات من التعلیم في مرحلة ریاض األطفال، فإن األوالد السوریین الالجئین یحق لھم بسنة واحدة من  
  وإن كانت مكثفة) لتحضیرھم للتعلیم اإلبتدائي.التعلیم في نفس المرحلة (

 بعد   نالتعلم ع

ي   
ف �ف ف الالجئني ا بالنسبة لألوالد السور�ني ا أساس�� ي المدارس الرسم�ة تحد��

�ة أو الفر�س�ة �ف ف شكلت لغة التدر�س باإلنكل�ي
ي عائالتهم.  باإلضافة إ� ذلك، فإن المعلمات لم �كن متوفرات لتقد�م الدعم  

ر�اض األطفال و�النسبة لألوالد اآلخ��ن �ف
ي إطار و�اء ال�وف�د 

أ لوجه �ف ف أقفلت ر   19-وجه� ف كان التعل�م �جري عن بعد. وحني اض األطفال أبوابها �سبب جائحة  �حني
ف الط��ل، اضطر األوالد السور�ون الالجئون لالعتماد ع� إخوتهم األ��ب   19ال�وف�د  اب المعلمني العالم�ة و�سبب إ�ف

ان أو المجتمع األوسع للحصول ع� الدعم ف�ما يتعلق با�تساب ا سن�  ف لم يتوفر هذا الدعم لدى  أو ع� الج�ي اللغة. وحني
ف من األهل، أشار هؤالء  ا توقفوا عن الدراسة عن بعد  إ� حالتني أن أوالدهم الذين كانوا يرتادون ر�اض األطفال سابق�

 �سبب عجزهم عن فهم لغة التدر�س. 

ي قلصا من  وحئت بالنسبة لألوالد الذين استطاعوا فهم اللغة، فإن عدم توفر الواي فاي واإلنقطاع ال
ي الت�ار ال�ه��ائئ

حاد �ف
ي العائالت الذين أج��ت معهم  

ي عمل�ة التعلم عن بعد. رغم أن جميع األوالد �ف
قدرتهم ع� المشاركة �شكل فعال �ف

ا)، فإن  منهم  المقابالت استخدموا الهواتف النقالة من أجل التعلم عن بعد (باستثناء واحد  ون�� ا إل��ت استخدم لوح�
ف التعل�م  و�مة ومعطلة.  الهواتف كانت قد ي حال وجود هاتف واحد نقال لدى العائلة، كان ع� العائالت أن توازن بني

�ف
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االهتمام بأول��ات أخرى بما فيها    األهلالذين يرتادون ر�اض األطفال واألوالد اآلخ��ن ف�ما كان ع� ا عن بعد ألوالده
ي هذا اإلطار، وجدت العائالت نفسها مضطرة لمنح ا

ا ع� حساب حاجات  األألول��ة لواجبات العمل. �ف والد األ��ب سن�
 . ا والد األصغر سن� األ

وشرح األھل أن أوالدھم الصغار واجھوا صعوبة كبیرة في المشاركة في الصفوف عبر االنترنت والتي نادًرا ما كانت 
اٍف للتعلم عن بعد كونھم كانوا تفاعلیة وتتطلب تركیز األوالد لفترات طویلة. كما لم یكن بعض األوالد مستعدین بشكل ك

قد بدأوا الدراسة وجًھا لوجھ منذ وقت قریب فقط.  وأشار األھل إلى أن التعلم عن بعد كان مرھقًا لألوالد في ریاض  
األطفال، كما أنھ كان یتطلب الكثیر من الجھد من جانب األھل بما أنھ كان علیھم أن یجلسوا مع أوالدھم ویدعموھم كي 

 اتھم. یكملوا واجب

وغالبًا ما افتقر األھل السوریون الالجئون أنفسھم إلى التعلیم النظامي أو أنھم لم یستطیعوا التحدث بلغة التدریس، كما لم  
أو تحمیل الواجبات المدرسیة.  كذلك، فإن    الدراسیة یكونوا على اطالع على التكنولوجیا المطلوبة للحصول على المواد

الالزمة لتصلیح ھواتفھم حین كانت تتعطل أو لتحدیث أنظمة ھواتفھم عند الضرورة،  األھل افتقروا إلى الموارد المالیة 
 مما أدى إلى تفویت أوالدھم لبعض الدروس أو فقدان اإلتصال بالمدرسة تماًمأ كما حدث في إحدى الحاالت.  

 

 العوائق األساس�ة للوصول إ� ر�اض األطفال  

    لخاصة و/أو اإلعاقات إ� التعل�معدم إمكان�ة وصول األوالد ذوي االحت�اجات ا 1
ي كان لديها أوالد من ذوي اإلحت�اجات الخاصة اثنتان فقط استطاعتا الوصول   من أصل ستة من العائالت الئت

ضون أن أوالدهم لن �ستف�دوا من هذا التعل�م �سبب  ي ر�اض األطفال بما أن األهل كانوا �ف�ت
إ� التعل�م �ف

. وقد ترك األوالد من ذوي االحت�اجات الخاصة  م�سبب افتقارهاحت�اجاتهم الخاصة أو  ف لدعم االختصاصيني
ف ر�اض األطفال �سبب تعرضهم للتنمر والوصم.    ي عائلتني

 �ف
 

 على التعلم  ومسائل السالمة التي تعیق الوصول إلى المدارس ندرتأثیر الج  2
ارس التي تدیرھا المنظمات غیر الحكومیة رغم أن الفتیات والفتیان كانوا یرتادون المدارس الرسمیة والمد 

والتي تقدم التعلیم غیر النطامي، فإن تعلیم الفتیان األكبر سنًا تم إعطاؤه األولویة على حساب تعلیم البنات 
وقد شكل نقص السالمة وعدم توفر النقل متیسر التكلفة إلى المدرسة  وخضوًصا بین العائالت األكثر فقًرا.  

از األوالد جتأن یوجھ الحصول على التعلیم في ریاض األطفال. وبما أنھ كان من المرجح    عائقًا أساسیًا في
  ھؤالء األوالد مسافات طویلة للوصول إلى المدارس التي قبلتھم وبما أن تكلفة النقل منعتالسوریین الالجئین 

دون   اأحد أوالدھ لى ارسالإ ائالتمن الوصول إلى المدارس في كثیر من األحیان، فقد اضطرت بعض الع
.  وقد أخرت إحدى األمھات إرسال ابنتھا إلى ریاض األطفال حتى سن السادسة كي تتفادى إخوتھ إلى المدرسة 

وحتى الرحالت القصیرة یمكن أن تكون محفوفة بالمخاطر لألوالد الصغار،  إلى المدرسة بمفردھا.   الفتاة ذھاب
أوالده من المدرسة عبر طریق وعرة بعد حلول الظالم خالل طرقات  وقد عبر أحد اآلباء عن قلقھ بشأن عودة 

 نوعلى نطاق أوسع، فقد ذكر األھل أن الفتیان أیَضا أجبروا على ترك المدرسة للعمل وأن الفتیات كمھجورة. (
بما أن األھل كانوا یشعرون أن المستقبل ال یعد أوالدھم بالكثیر حتى ولو ارتادوا  ألمر نفسھمعرضات ل

   مدرسة).ال
 

ا�د  3 ف  األزمة المال�ة والفقر الم�ت
،   ) فقد فاقم التدهور االقتصادي أوضاع العائالت2022التابع للبنك الدو�ي ( مرصد لبنان االقتصادي بحسب 

  . ي ي أسعار المواد الغذائ�ة والج�ع المتف�ث
مما أدى إ� انتشار البطالة ونقص المحروقات وال��ادة الحادة �ف

ف ع� البقاء ع� الح�اة ف�ما كانت عاجزة عن  إعطاء األول��ة للتعل ك�ي ي هذا اإلطار. واضطرت العائالت لل�ت
 �م �ف

 

ي البحث  4
حها المشاركون �ف ي اق�ت

ات الئت  وجهات نظر األهل األخرى والتغي�ي
 

برغم حدة المصاعب، فإن األھل السوریین رحبوا بأنشطة المساعدة التي تدیرھا المنظمات غیر الحكومیة والتي  •
ریاض األطفال، وھذه األنشطة تشمل كیفیة  تقدم التعلیم غیر النظامي لألوالد الذین یبدأون التعلیم في مرحلة  

https://www.worldbank.org/en/country/lebanon/publication/economic-update-april-2022
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الوصول إلى المدارس المحلیة والدعم لتسجیلھم ونشر الوعي حول فوائد التعلیم في مرحلة ریاض األطفال 
 ن إلى أنھم اجتھدوا في حشد الدعم من شبكات العائلة والمجتمع. ولألطفال الصغار. وقد أشار األھل السوری

عد لم یكن متوفًرا لألطفال في مرحلة ریاض األطفال وأسفوا الضطرارھم إلعطاء وذكر األھل أن التعلیم عن ب •
 األولویة لتعلیم أوالدھم األكبر سنًا بالنظر إلى الموارد المحدودة التي كانوا یملكونھا. 

ا بالنسبة  • ي مرحلة ر�اض األطفال و�� التعل�م �شكل عام كان محدود�
وأشاروا إ� أن الوصول إ� التعل�م �ف

ي كانت تفتقر إ� المعلومات والدعم للحصول ع� اإلعتمادات ل ألوالد ذوي اإلحت�اجات الخاصة والعائالت الئت
 الموجودة.  

 

 الخطوات القادمة   5
 

ي هذە الدراسة. 
ستتم مشاركة هذە النتائج �شكل واسع مع الدوائر  نود التعب�ي عن امتناننا العميق لألهل الذين شاركوا �ف

ف ظروف   ف التخاذ تداب�ي تهدف لتحسني ف األ�اد�ميني الحكوم�ة والمنظمات غ�ي الحكوم�ة المحل�ة والعالم�ة ومع الباحثني
ف   ف الالجئني . وعائالتهم ولناألوالد السور�ني ف  ظرائهم اللبنانيني

ي جامعة رفيق الح��ري ع� العنوان  
ي �ف

وف�سورة ه�ام لط�ف الرجاء إرسال أ�ة تعل�قات ع� هذا الموجز لل�ب
ي 
ويف وف�سورة إ�فا ل�  lotfihr@rhu.edu.lbاالل��ت ي أو لل�ب

ويف ي جامعة إ�ست لندن ع� العنوان االل��ت
�د �ف

e.lloyd@uel.ac.uk 

 

ي لبنان، الممل�ة المتحدة ولبنان، أ�لول/سبتم�ب 
ي مرحلة الطفولة المبكرة �ف

وع بحث التعل�م �ف  2022ف��ق م�ث
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