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واملشاركة  مجتمعهم،  لبناء  مسؤوليّاتهم  ل  بتحمّ كأفراد  املواطنني  مطالبة  عند 

مه، ينبغي على مَن بيدهم زمام األمور املبادرة إلى توفير مستوى جيد من  في إعماره وتقدّ

الوعي لديهم. وهذا الوعي ينشأ تلقائيًّا بتشجيعهم على متابعة التعليم، ما يخلق حالة 

ق بانخراط جميع أبناء الوطن  من التفاعل اإليجابي بعضهم مع بعض. إنّ هذا األمر يتحقّ

في مرحلة تعليميّة أساسية مشتركة، سواء في املناطق الريفيّة أم في املدن على قاعدة 

ن كل فرد منهم من تنمية قدراته واستعداداته من خالل  املساواة في الفرص حيث يتمكّ

طريقه  لشق  املواقف  اتخاذ  على  تساعده  ومعطيات  معلومات  من  املرحلة  هذه  ره  توفّ ما 

من  لنَمَط  له  يؤهّ دخل  على  ويحصل  املناسب  العمل  فيجد  ذاته،  على  ا  معتمدً احلياة  في 

املعيشة يقبل به ويرتضيه.

ا على ذلك، انطلقت الدول أوالً، من االعتراف بحق التعليم للجميع، والتزمت  تأسيسً

بتأسيس املدارس ونشرها، ثمّ عملت على تأمني تكافؤ الفرص وإتاحتها ألوسع قاعدة من 

بينهم  األميّة  على  يقضي  ألنه  ليس  التعليم،  إلزامية  إقرار  مبدأ  إلى  لت  وتوصّ السكان 

س لفهم مشترك  ل إقامة عالقات التعاون بني الدولة وأفرادها، ويؤسّ فحسب، بل ألنه يسهّ

للمسائل واملشكالت التي يواجهونها، فتزول من أمامهم عقبات وعوائق، وتنحسر الفروقات 

حالة  وتسود  املواطنني  بني  واالحترام  االجتماعي  االنتظام  بنتيجتها  خ  ويترسّ األلفة  وتعمّ 

األمن االجتماعي.

من هنا تأتي أهمية الدعوة إلقرار التعليم اإللزامي وشموله جلميع أطفال الوطن، على 

ر لهم بالتالي املعرفة والعلم  مه، ويوفّ لهم أوالً للمساهمة في خدمته وتقدّ اعتبار أنه يؤهّ

د حلصول اإلنسان  فتعم بذلك األجواء املالئمة النتشار األفكار الدميقراطية واحلريّات مبا ميهّ

على حقوقه والتعرّف إلى ممارسة واجباته فيخطو بذلك خطوات واثقة نحو مستقبلٍ الئق 

وواعد.

من  يُقرّه  وما  توصيات  من  يتّخذه  وما  الدولي  اتمع  حلركة  مواكبة  كدولة  لبنان 

بني  الكرمي  احلر  والعيش  التفاعل  وتعزيز  التواصل  روابط  أوثق  إلقامة  ا  دائمً يتطلّع  أنظمة، 

أبنائه، بشرائحهم املتنوعة من جهة، وبينه وبني شعوب العالم من جهةٍ أخرى.



مع  منسجمة  التربوية  قراراته  تكون  بأن  لبنان  يهتم  الغاية،  هذه  حتقيق  أجل  ومن 

التشريعية  السلطات  أقرّت  رًا،  ومؤخّ لها.  ا  وجتسيدً الدولية  والتوصيات  القرارات  هات  توجّ

املعنية قانون التعليم اإللزامي حتى نهاية مرحلة التعليم األساسي، لذا تتجه اآلراء التربوية 

دَ  مَ اليوم نحو حتديد اآلليّات واخلطوات اإلجرائية التي تضمن النجاح في التطبيق، حيث عَ

املركز التربوي للبحوث واإلمناء إلى إجراء دراسة شاملة لإلحاطة باملوضوع من جميع جوانبه، 

ومن ضمنها الظروف االقتصادية واملعيشية واالجتماعية لألسر التي أحجمت حتى اآلن عن 

إحلاق بعض أبنائها بالتعليم، واملعوِّقات التي منعتها من ذلك، باإلضافة إلى حتليل املعطيات 

ا  متهيدً الصلة باملوضوع،  ذات  اجتماعية واملعتقديّة  النفس-  هات املبدئيّة،  والتوجّ واملواقف 

ملعاجلتها.

ل إليه الباحث يصل إلــى حدود  وهنا جتدر اإلشارة إلى أن حجم املشكلة الذي توصّ

ا هــم خــارج املدرسة مـــن مختلف األعمـار التــي تتراوح بيـــن ٥  ٣٢٥٨٨ طفالً وولدً
و١٥ سنة يُفترض استيعابهم بالطرق التي تتناسب مع أوضاعهم اخلاصة.

باملقترحات  التنويه  الضروري  ومن  فة،  املستهدَ للفئات  ا  وفقً املقترحات  بناء  متّ  وقد 

االعتبار  بعني  أخذت  التي  البحث  نهاية  وفي  التنفيذي  امللخص  في  الواردة  والتوصيات 

زت على إضافة مرحلة الروضة  ا تلك الصادرة عن األهل والتي ركّ هات واملواقف خصوصً التوجّ

بحيث تكون مشمولة باإللزامية واانية واملطالبة بحمالت توعية شاملة وتنظيم اانية 

وتوسيع قاعدتها لتشمل التعليم املهني والتقني.

ا من املستجوبني تصل إلى ٨١,٨٪ قد طالبت  من امللفت للنظر أن نسبة عالية جدًّ

بالتطبيق الكامل للقانون والذي نصّ على إلزامية التعليم ومجانيّته في مرحلة التعليم 

نها  ضمّ والتي  التربوي  املركز  بها  تقدم  التي  املقترحات  ل  تشكّ أن  أمل  على  األساسي 

البحث في الفصل الثامن حتت عنوان «السيناريوهات املقترحة لتطبيق إلزامية التعليم 

النصوص  لوضع  مرجعيّة  قاعدة   ،«٢٠١١/١٥٠ رقم  القانون  مع  ا  انسجامً انيّته  ومجّ
التشريعية والتنظيمية املناسبة للمباشرة بالتطبيق. 

وأخيرًا، أنتهز املناسبة، ألشكر الباحثني وأعضاء فريق العمل الذي تولّى إجراء الدراسة، 

وجلنة الدراسات واألبحاث التربوية في املركز التربوي للبحوث واإلمناء، التي واكبت اخلطوات 

امليدانية لغاية استالم البحث بصورته النهائية.

رئيسة املركز التربوي للبحوث واإلمناء       

الدكتورة ليلى فياض        





٩

زًا جوهريًّا في اتفاقية حقوق الطفل التي أقرّتها منظمة  ل حيّ وكان هذا احلق قد شكّ
األمم املتحدة في العام ١٩٧٠. وقد تكرّس هذا احلق في لبنان بجعل التعليم اإلبتدائي إلزاميًّا 
ا بشكلٍ مجاني أمام اجلميع، وتطوير أشكال التعليم الثانوي كافةً في نوعَي التعليم  ومتاحً
العام و املهني، وإتاحة التعليم العالي للجميع وتشجيع االنتظام املدرسي خلفض معدالت 
الرسوب والتسرّب. كما حلظت املادة (٢٨) من االتفاقية املذكورة تدابير شبه إلزامية للدول 

باجتاه تيسير الوصول إلى املعرفة العلمية والتقنية.

دول  دساتير  معظم  في  ورد  ملا  كترسيخ  الدولية  االتفاقية  في  احلق  هذا  ذكر  يأتي 
العالم من التزام جتاه األطفال واألوالد.

ص التنفيذي امللخّ

١- مقدِّمـــــــــة:
كان الشعب اللبناني، وقبل نشوء الدولة في لبنان وحتقيق االستقالل في العام ١٩٤٣ 
من  الكثير  لت  أهَّ نوعيّة  خطوات  ق  حقّ حيث  التعليم،  على  أقبَلت  التي  الشعوب  بني  من 
أبنائه العلماء واألدباء والشعراء واملثقفني للعب دورهم التاريخي على مختلف املستويات 
العربية  تني  النهضَ في  مساهماتهم  كانت  وقد  واالقتصادية،  والفكرية  واألدبية  الثقافية 
واالختصاص  التعليم  حقول  لبنان  دخل  االستقالل  عهد  ومنذ  مميزة.  مساهماتٍ  والعاملية 
ل (العام ١٩٩٠)  ا ذلك في دستوره األول (العام ١٩٢٦) ودستوره املعدّ من الباب الواسع مكرّسً
ا من مبدأ احلرية  ا حق التعليم للمواطنني كأولوية بني حقوقهم املقدسة منطلقً دً مجسِّ

التي كفلها الدستور في مادته العاشرة على الشكل اآلتي:

ًّ ّ

املادة العاشرة

املذاهب.  أو  األديان  أحد  لكرامة  يتعرض  أو  اآلداب  ينافَ  أو  العام  بالنظام  يخلَّ  لم  ما  حرٌّ  التعليم 

س حقوق الطوائف من جهة إنشاء مدارسها اخلاصة، على أن تسير في ذلك وفاقًا  وال ميكن أن متُ

لألنظمة العامة التي تصدرها الدولة في شأن املعارف العمومية»

ا من حقوق الطفل األساسية، وبالتالي األهم بني احلقوق املؤثرة في حياة الطفل  اعتُبِرَ التعليم حقًّ

حاضرًا ومستقبالً.



ص التنفيذي امللخّ ١٠

من هنا حتتل املقرّرات الدولية املتصلة بالتعليم اإللزامي أهمية بالغة لتأمني تدرّج 
ره على املستوى العاملي كما على املستوى الوطني في كل دولة عبر ما  إجناز هذا احلق وتطوّ
ى إصدار قوانني التعليم اإللزامي ااني وتطبيقه أو عبر تنفيذ مشاريع تربوية ومنها  يُسمّ
بعمر  هم  الذين  اتمع  شرائح  مختلف  يطول  أن  يفترض  الذي  للجميع  التعليم  مشروع 
الدراسة أو املتسرّبني أو ذوي احلاجات اخلاصة، األطفال منهم أو الكبار من دون أن ننسى ما 

ا ما يقع منها حتت عنوان «التعليم مدى احلياة». تهدف إليه التربية املستدامة خصوصً

مبنأى  تكن  لم   ١٩٩١ العام  في  الطفل  حقوق  اتفاقية  على  موقّعة  كدولة  لبنان  إن 
في  ذلك  وبرز  اللبناني  الدستور  كفله  الذي  التعليم  حق  حتقيق  مسيرة  في  االنخراط  عن 
روح ونص املادة العاشرة من الدستور املذكور، وبنشوء قطاعني للتعليم في لبنان، التعليم 
ثِّل  ومتُ ثانية.  جهةٍ  من  الرسمي  والتعليم  جهة  من  ااني  اخلاص  والتعليم  املدفوع  اخلاص 
وتدير  اخلاص  التعليم  ترعى  بحيث  القطاعني  لهذين  الكاملة  الرعاية  سلطة  الدولة 
إصــدار  إلـــى  جلـــأت  لبنان  فـــي  الدولة  أن  كمــــا  مباشرةً،  الرســــمي  التعليـــم 
قوانيــن للتعليـــم اإللزامـــي – ااني منذ العام ١٩٥٩ كان آخرها القانون رقم ١٥٠ تاريخ 
٢٠١١/٨/١٧ الذي قضى بتعديل املادة ٤٩ من املرسوم االشتراعي رقم ١٣٤ تاريخ ١٩٥٩/١/١٢ 

حيث نصّ القانون اجلديد على ما يأتي:

«التعليم إلزامي في مرحلة التعليم األساسي ومتاح مجانًا في املدارس الرسمية، 
وهو حق لكل لبناني في سن الدراسة لهذه املرحلة.

ااني  التعليم  هذا  وتنظيم  شروط  الوزراء  مجلس  في  يتخذ  مبرسوم  حتدد 
اإللزامي».    

وانطالقًا من أن وزارة التربية والتعليم العالي هي اليوم في مرحلة اإلعداد والتحضير 
هــــذه  إجــــراء  إلـــى  واإلمناء  للبحــوث  التربوي  املركز  بادر  اجلديــد،  القانون  لتطبيق 
الدراســـة حتت عنـــوان «نحو تطبيق اإللزامية على األوالد غير امللتحقني بالتعليم في 

لبنان من عمر ٦-١٥ سنة»،

نت خطة تنفيذ الدراسة من قسمني: وتكوّ

األول  ويشمل اإلطار النظري.
الثاني  ويشمل اإلطار امليداني واملقترحات.

لذلك، نرى أنه من األهمية مبكان أن نسلّط الضوء على حراك التعليم في املدارس 
اللبنانية من خالل اإلحصاءات واملؤشرات التربوية الصادرة عن املركز التربوي للبحوث واإلمناء 
الذي تكونت لديه قاعدة معلومات تربوية قد تكون األغنى في دول الشرق األوسط التي تعبّر 

عــن احلراك املذكور في خـالل الفترة الواقعة بيـــن العام ٢٠٠١ والعام ٢٠١١.



١١

٢- التعليم في لبنان من العام ٢٠٠١ وحتى العام ٢٠١١.

لون بحسب قطاعات التعليم واألعوام الدراسية (جدول رقم ٣)أ.   التالمذة املسجّ
القطاع  مدارس  سجلت   ١٩٧٥ العام  في  لبنان  في  جرت  التي  العبثية  احلرب  قبل 
نسبته  ما  ت  ضمّ حيث   ١٩٧٤ عام  إليها  املنتسبني  عدد  في  ا  واضحً ا  مً تقدّ الرسمي 
 ،

١

٣٩,٦٪ من تالمذة لبنان، وما لبِثَت أن تراجعت هذه النسبة إلى ٣٠٪ في العام١٩٩٤
واستمر هذا التراجع إلى أن بلغت نسبته ٣٠,٢٪ في العام ٢٠١٠، وهي حاليًّا بحدود 

٢٩,٥٪ في العام ٢٠١١. 

وفي حتليلٍ بسيط جند أن االلتحاق باملدارس اللبنانية هو التحاق غير متوازن بني األطفال 
الذين يلتحقون بالصف األول من مرحلتَي الروضة واحللقة األولى: إذ يلتحق باملدارس 
ا  مقابــل التحــاق اخلاصة في هذا الصف مــا مقداره ٩٨٨٠ + ١٥٩٤٦ = ٢٥٨٢٦ تلميــذً

ا في املدارس الرسمية. ١٢٦٣ + ٣٢٦٣ = ٥٥٢٤ تلميذً

ا من بني كل ٦ تالمذة بعمر الدراسة يلتحقون ألول مرة باملدرسة  ا واحدً أي أنَّ تلميذً
الرسمية. وقد استمرّ هذا الواقع بانتظام في السنوات األخيرة.

التربية  وزارة  من  ماديًّا  ا  دعمً تتلقى  التي  اانية،  اخلاصة  املدارس  أنَّ  امللفت  ومن 
العمل  بدء  منذ  تالمذة  تستقطب  زالت  ما  فيها،  تلميذ  كل  عن  العالي  والتعليم 
املستهدفة  الفترة  خالل  وفي   ،١٩٦٥ العام  منذ  أي  اانية  لها  أجاز  الذي  بالقانون 
ا في العام ٢٠٠١، حيث كان يُعادل ١٤,٠٦٪،  بالدراسة زاد عددهم من ١٠٧٧٧١ تلميذً
ا على مستوى  ا في العام ٢٠١١ وما يُعادل نسبة ١٦,١٠٪، محافظً إلى ١٢٢٩٧٢ تلميذً
النسبة بشكلٍ متقارب من ١٤,٢٨٪ في العام ٢٠٠٥ إلى ١٦,١٦٪ في العام ٢٠٠٨، ما 

ور املشارك في تعليم أطفال لبنان.  يُثبت أنَّ هذا القطاع ما زال يقوم بدَ

وفي مراجعة للجدول رقم ٥ ص ٢٨ جند أنَّ االلتحاق مبرحلة الروضة والتعليم األساسي 
في مدارس التعليم الرسمي في احملافظات من العام ٢٠٠١ إلى ٢٠١١ هو على الشكل 

اآلتي:

انخفضت النسبة من ١٩,٠٧٪ في العام ٢٠٠١ إلى ١١,٢٨٪ في العام ٢٠١١ في ضواحي 
مدينة بيروت وكذلك في جبل لبنان من ٣١,٢٥٪ في العام ٢٠٠١ إلى ٢٢,٢٤٪ في العام 
٢٠١١ وقد سجلت ما نسبته ٥٥,٤٪ في مدارس الشمال عام ٢٠٠١ وانخفضت إلى 

٤٤,٩٧٪ في العام ٢٠١١.

١- املقارنات اإلحصائية ملسار التطور  التربوي خالل ٢٠ سنة ١٩٧٣-١٩٩٤/١٩٧٤-١٩٩٥، املركز التربوي 
للبحوث واإلمناء.
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لني في التعليم األساسي بحسب القطاع ونوع اجلنس  ب.  نسبة التالمذة املسجّ
واألعوام الدراسية.

ا لنوع اجلنس في  باالنتقال إلى توزّع تالمذة التعليم األساسي بحسب القطاع ووفقً
خالل الفترة املمتدة من العام ٢٠٠٣ وحتى العام ٢٠١٠ (جدول رقم ١٢) جند أن:

٪ باملقارنة مع نسب تسجيل اإلناث في  نسبة التحاق الذكور باملدارس ال تزيد عن ١. ١
مختلف القطاعات: الرسمية واانية واخلاصة.

الزيادة الوحيدة في تسجيل اإلناث تظهر فــــــي املدارس الرسمية فـي العـــام  ٢ .
٢٠٠٥- ٢٠٠٦ حيث بلغت ٥٢,٤٪ مقابل ٤٧,٦٪.

استنتاج عام: 
عند العودة إلى املؤشرات التربوية التي ينشرها املركز التربوي للبحوث واإلمناء عن  ١ (
ل معدل التحاق إجمالي يُعادل ١٠٤,٧٪ ومعدل  االلتحاق املدرسي يتبنيّ أنه قد سجّ
التحاق صافٍ يبلغ ٦٧٪ عام ٢٠٠١ وارتفع إلى ١٠٨,٧٪ و٩٥,٣٪ على التوالي، ويُستنتج 

أنَّ االلتحاق باحللقتني األولى والثانية يصل تقريبًا إلى مستوى اإلشباع٢ .

يالحظ أن نسب االلتحاق مبرحلة الروضة بني العامني ٢٠٠١ و٢٠١١) ٢ بقيت على حالها 
لتعميم  إجنازه  يجب  ما  تنجز  لم  الدولة  أن  يعني  وهذا  بعيد  حدٍّ  إلى  متقاربة  أو 

الروضات على املدارس الرسمية في مختلف احملافظات.

٣- في املوقف من التعليم اإللزامي ااني في لبنان.
أن  يأتي:  ما  ا  مؤكدً بات  وحيدة  مبادة   ٢٠١١/٨/١٧ تاريخ   ١٥٠ الرقم  القانون  صدر  أن  بعد 
«التعليم إلزامي في مرحلة التعليم األساسي، ومتاح مجانًا في املدارس الرسمية، 

وهو حق لكل لبناني في سن الدراسة لهذه املرحلة».
وعليه فقد حسم صدور القانون املذكور عدة مسائل في وقتٍ واحد ومنها:

أنَّ التعليم حق لكل لبناني. ١ -

أنَّ التعليم هو تعليم إلزامي لغاية عمر ١٥. ٢ سنة.

أنَّ التعليم اإللزامي ميتد ليشمل مرحلة التعليم األساسي بكاملها. ٣ .

أنَّ مجانية التعليم محصورة في املدارس الرسمية. ٤ .

٢- تطور املؤشرات التربوية من العام ٢٠٠٢ إلى العام ٢٠١٠- إعداد حنان منعم وشارلوت حنا- املركز 
التربوي للبحوث واإلمناء  عام ٢٠١١- ص:٨٩.
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الشروط  حتديد  ضرورة  مثل  توضيحها،  املطلوب  من  زال  ما  أخرى  مسائل  هناك  أنَّ  غير 
التنظيمية وإجراءات التنفيذ لوضع القانون األخير، الرقم ١٥٠ آب ٢٠١١، موضع التنفيذ 
لصدوره  السابقة  انتظاراتهم  إلى  تضاف  جديدة  انتظار  حالة  في  واللبنانيون  الفعلي. 

منذ العام ١٩٥٩.

ر السكاني مبواكبة التعليم اإللزامي ااني. ٤- في التطوّ
من الطبيعي أن تأخذ اخلطط والسياسات التربوية املستقبلية ومنها ما يتعلق بتطبيق 
عن  االعتبار  بعني  وتطوره  لبنان  في  السكاني  احلراك  طبيعة  ااني  اإللزامي  التعليم 
يعبِّر  بحيث  بالدراسة  املشمولة  األسر  لدى  وتكاثرهم  األوالد  عدد  استكشاف  طريق 

(اجلدول رقم ٢٤) الوارد في الصفحة رقم ٧٤ عن ما يأتي:  
وقد  الضواحي  في   ٦,٦ إلى  وصل  قد  املستهدفة  األسر  عدد  بحسب  الوالدة  معدل  إن 
ا، ويبلغ ٤,٦ في البقاع، و٤,٧ في بيروت،  تساوى هذا املعدل مع محافظة الشمال ٦,٦ أيضً
ا في لبنان إلى حدٍّ ما  و٤,٩ في اجلنوب والنبطية وقد بدا املعدل العام الذي هو ٥,٣ مرتفعً

ل املعدل األدنى في محافظة جبل لبنان ٣,٥. في حني سجّ

٥- في خصائص أنواع التسرّب وأسبابه.

رب واإلنتماء املناطقي أ -   التسّ
يحصل التسرّب في مختلف احملافظات في لبنان بنسب تكاد تكون متساوية، أقلّها 
 ٪٢٠,٨ لبنان  وجبل   ،٪٢٠,٣ والبقاع   ،٪١٩,٨ اجلنوب  ثم   ٪١٧,٧ معدله  مبا  الشمال  في 

وبيروت ٢١,٤٪.
ع على التسرّب، على أساس أن املتسرّبني  ل عامالً يُشجّ يظهر أنَّ املناطق املدينية تُشكّ

يجدون فيها بدائل متعددة جتذبهم عوض االلتحاق أو املتابعة في املدارس.

رب والوضع اإلقتصادي لألسرة ب-  التسّ
اقتصـادي- وضع  في  يعيشون  لبنان  في  املتسرّبني  من   ٪٤٢,٧ نسـبة  أنَّ  يُالحظ 

اجتماعي متوسط، و٣٦٪ دون الوسط، و٢٠٪ في وضع سيء.
من  فأكثر  حاسم.  غير  والتسرّب  االقتصادي  الوضع  بني  االرتباط  يجعل  ما  وهذا 

نصفهم بقليل يواجه صعوبات ومشاكل اقتصادية- اجتماعية.

ج-  أسباب التسرّب 
هم  رة لهم، ولم يجدوا فيها ما يشدّ أفاد ٤٢٪ من املتسرّبني أنَّ املدرسة كانت منفّ

للبقاء.

كما أنَّ ٢٧,٦٪ منهم عزا السبب إلى نفوره من املعلمني وعدم تلّقيه اإلهتمام الكافي 
منهم.
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كما أنَّ ٢٦,٥٪ منهم وجد إدارة املدرسة غير مبالية بالنسبة ملتابعة سير العملية 
التعليمية وجديّتها وال بالنسبة النعاكسها على التالمذة، األمر الذي يؤدي بأكثر من 
٤٠٪ من التالمذة إلى فقدان حقهم في إعادة التسجيل بسبب تكرار الرسوب في 

الصف الواحد.

أما األسباب العائدة إلى التالمذة أنفسهم فتوزّعت بني الرغبة في العمل املبكر وهي 
على  أحدهم  قدرة  في  الواضح  الضعف  بسبب  أو  احلاالت  من   ٪٢٤ يُعادل  مبا  تظهر 
أو   (٪١٧,٧) للدخل  إضافي  مصدر  إلى  ة  املاسّ األسرة  حاجة  بني  أو   (٪٨٩) االستيعاب 

لعدم قدرتها على توفير كلفة الدراسة ألبنائها.

إضافةً إلى طبيعة الظروف الطارئة لألسرة نفسها فقد يغلب عليها جتاذب الوصاية 
على االبن من قبل والديه بسبب االنفصال، مبا يعادل ٨,٣٪ من احلاالت أو بسبب إعداد 

البنات وحتضيرهن للخطوبة والزواج ٧,٢٪ منها.

رب والعوامل االجتماعية د-  أسباب التسّ

من  نسبة  تسرّب  عن  جزئيًّا  مسؤولة  التعليمية  غير  االجتماعية  العوامل  تظهر 
في  والنجاح  املدرسة  في  اإلندماج  أو  األسرة  متاسك  ضعف  في  وتتمثّل  التالمذة، 
التواصل مع اآلخرين وهو ما يؤدي إلى تدنّي اإلنتاجية املدرسية للتلميذ بالنسبة لـ 

٢٣٪ منهم.

ل املتسرّبون في لبنان من ٥٣,١٪ من الذكور و٤٦,٩٪ من اإلناث.  يتشكّ

ط العام لتنفيذ الدراسة. ٦- في اطّ
الغاية- األهداف املباشرة: 

التربوي  املركز  في  واألبحاث  الدراسات  جلنة  وضعته  الذي  البحث  ط  مخطّ إلى  بالعودة 
د غايات البحث وأهدافه املباشرة بأنها: للبحوث واإلمناء مبشاركة الباحث بنيّ أنه يُحدّ

الغاية: 
تتمثل غاية إجراء البحث التأثير في قرار التحاق األوالد الذين هم بعمر الدراسة باملدرسة 

إلقناع األهلني وذوي العهدة، بأنَّ من شأن ذلك رفع مستوى معيشة أسرتهم.

األهداف: 
تتمحور أهداف البحث حول:

هدف معرفي إحصائي: ○ يتمثل بتحديد حجم الظاهرة واخلصائص الدميوغرافية 
ا فئة عمر  واالجتماعية لفئات األطفال واألوالد غيــــر امللتحقني باملدرسة وحتديدً
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واجلنسية  واجلغرافي  العمري  التوزّع  حيث  من  خصائصها  وتعيني  سنة،   ١٥  -٦
واجلنس واجتاهاتها ومواقفها جتاه التعليم والعمل املبكر والتسرّب.

تُساعد  التي  الالزمة  والبيانات  املعطيات  بجمع  يتمثّل  قانوني: ○  تشريعي  هدف 
م شروط وضع قانون التعلّم اإللزامي  على اقتراح نصوص تشريعية إجرائية تُنظّ

ااني رقم ٢٠١١/١٥٠ موضع التنفيذ في لبنان.

أهداف عامة:  ○
ودَور  للجميع  التعليم  أهمية  حول  قناعة  لتكوين  عامة  ثقافة  أ. تعميم 
االقتصادية  حياتها  وظروف  األسرة  أوضاع  حتسني  في  املثّقف  املتعلّم-  املواطن 

واالجتماعية.
حتفيز األهلني وذوي العهدة على إحلاق أبنائهم بني ٦ و١٥ب.  سنة باملدارس.

ج. تشجيع البلديات وجمعيات اتمع احمللي على تنفيذ برامج منتجة تهدف إلى 
مساعدة األهل املعنيني بإرسال أوالدهم إلى املدرسة.

٧- في النتائج: مواقف األهل واجتاهاتهم.
هذه  مبوجب  املستهدفني  األهل  مع  جرت  التي  واللقاءات  االستطالعات  إلى  بالعودة 
الدراسة، ميكن استنتاج أهم املطالب واملواقف التي سجلت في مجال االجتاهات لتطبيق 

إلزامية التعليم ومجانيته في لبنان. ومنها:

(٪ إضافة مرحلة الروضة بحيث تكون مشمولة باإللزامية واانية (٤٣,٦ 

٪ املوافقة املطلقة على التطبيق ٨١,٨ 

٪ املطالبة بحمالت توعية ٤٥ 

٪ املطالبة بتنظيم اانية ٤١ 

٪ شمول التعليم اإللزامي ااني ملراحل التعليم املهني والتقني ٦٠ 

ا  كن تطبيقه خصوصً يرى املستجوبون أنَّ قانون اإللزامية يحتاج إلى بعض احلوافز حتى ميُ
ة للتقيّد به ال متلك القدرة على التنفيذ بصورة كافية. وأنَّ الفئات املدعوّ

التعليم،  إلزامية  تنفيذ  يُصاحب  بأن  مطلبهم  املستجوبني  من   ٪٤٢ من  أكثر  ل  يُسجّ
إقرار مجانيتها لبعض الفئات.

رغم أنَّ القانون الصادر قد نصَّ صراحة على أنَّ مجانية التعليم محصورة في املدارس 
ذوي  عاتق  على  املدارس  من  بغيرها  االلتحاق  يكون  أن  الطبيعي  ومن  العامة،  الرسمية 
العهدة، جند أنَّ املقيمني في ضواحي بيروت والشمال وجزئيًّا في البقاع ينتظرون توفير 

اإللزامية اانية الكاملة لهم بنسب تتراوح ما بني ٦١ و٤٥ و٤١٪ على التوالي.

وصرّح قرابة ربع املستجوبني ٢٣,٦٪ بأنهم ال يتوقعون تقدمي حوافز تشجيعية. وباملقابل 
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فإنَّ  نسبة ٥٨٪ من املستجوبني املنتمني إلى جبل لبنان و٤٠٪ من املنتمني إلى بيروت، 
لم يضعوا أية شروط. هكذا يتبنيّ أنَّ املطالبة باملساعدة املادية واحلوافز تأتي من سكان 
أمامهم  يجدون  ال  حيث  غيرها،  من  أكثر  املدينية  وغير  الفقيرة  اجلماعات  أو  املناطق 

خيارات متعددة.

٨- في حجم املشكلة.
األوالد  عدد  لتقدير  أساسية  مراجع  أربعة  من  مستمدة  عناصر  على  الباحث  يعتمد 

املشكلني
لظاهرة عدم االلتحاق باملدارس حاليًّا في لبنان.

رب من املدرسة من كل حلقة من حلقات التعليم األساسي، ولظاهرة التسّ

في  املنشورة  األصلية  اجلداول  من  انطالقًا  الباحث  قبل  من  محسوبة  والنسب  واألرقام 
جرت  ميدانية  حتقيقات  هي  إليها  املشار  واملراجع    . بالدراسات  القائمة  اللجان  تقارير 

بإشراف جهات رسمية (اجلدول رقم ٥٦ صفحة ١١٩).

تُظهر البيانات املتوافرة أنَّ عدد األوالد الذين يبلغون سن االلتحاق باملدارس سنويًّا بحسب 
قانون اإللزامية يصل إلى قرابة خمسة آالف طفل في جميع األراضي اللبنانية، يلتحق 
معظمهم باملدارس تلقائيًّا ولكن نسبةً منهم تبقى خارج املدارس وال تتعدى ٢ إلى ٣٪ 
لون حالةً يصعب استيعابها، ولكن املشكلة  من هذه الفئة العمرية وهم بذلك ال يُشكّ
تكمن في أولئك الذين جتاوزت أعمارهم الثماني سنوات ولم يلتحقوا أو أُضيف إليهم 
ر أعداد املوجودين منهم  مجموع األوالد الذين تسرّبوا من املدارس من ٨ إلى ١٥ سنة وتُقدّ

خارج املدارس، وذلك كما يأتي: 

ا دون ٩أ.  سنوات، وسبق له أن تعلّم سنتني قبل أن يتسرّب. ٧,٥٢٥ ولدً

ا تتراوح أعمارهم بني ٩- ١٢ب.  سنة وقد تابعوا أربع سنوات من التعليم  ١٠,٤٧٧ ولدً
وانفصلوا عن املدرسة.

ا تتراوح أعمارهم بني ١٢ و١٤ج.  سنة وتابعوا التعلّم مدة خمس سنوات،  ٩,٥٨٦ تلميذً
ه معظمهم إلى سوق العمل املبكر. قبل أن يتوجّ

ـــا لقانــــون اإللزاميـــة  إنَّ العدد التقريبي املتوجــب التعامل معــــه تبعً
الدراسة  بسن  ا  ولدً  ٣٢,٥٨٨  =  ٩٥٨٦  +  ١٠,٤٧٧  +  ٧,٥٢٥  +  ٥,٠٠٠ إلــى  يصـــل 

وتتراوح أعمارهم ما بني ٦ و١٥ سنة.

٩- في السيناريوهات املقترحة لتطبيق إلزامية التعليم ومجانيّته.
على املستوى التشريعي. أوالً: 

املركز  قِبَل  من  املقدمة  والتساؤالت  واملقترحات  املعطيات  لدراسة  جلنة  تشكيل 
بهدف  البحث  هذا  في  املنشورة  الوثيقة  في  والواردة  واإلمناء  للبحوث  التربوي 
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اإللزامــي  التعليم  شـــروط  بتحديــد  يتعلق  مرســـــوم  مشـــــــروع  وضع 
ا للقانــــون رقـــــم ٢٠١١/١٥٠. وتطبيقه تنفيـــذً

ومواقفهم  األهل  هات  توجّ مراعاة  التطبيقية  النصوص  وضع  عند  املفترض  ومن 
ا جلهة توسيع نطاق اانية إلى أبعد احلدود وفاقًا ملا أفرزته هذه الدراسة. خصوصً

ثانياً: على املستوى التنظيمي.
في اإلدارة املركزية:

 إنشاء وحدة أو هيئة مركزية في وزارة التربية والتعليم العالي بقرار من وزير 
اإللزامي  التعليم  بشؤون  للعناية  انتقالية  بصورة  العالي  والتعليم  التربية 

اّاني في لبنان ريثما تصدر املراسيم التطبيقية. 
عن  مندوبني  وتضم  استشارية  مهمتها  تكون  عليا  وطنية  هيئة   إنشاء 

اجلهات املعنية.
(املديرية  العالي  والتعليم  التربية  وزارة  بني  ما  في  مشترك  مشروع   إنشاء 
العامة للتربية واملركز التربوي للبحوث واإلمناء) ووزارة الداخلية ووزارة الشؤون 

االجتماعية.
ته تنفيـذ برنامج متكامـــــل يتعلق باألوالد غيــر امللتحقني وهــم  مهمّ

بعمر الدراسة ٥-٦-٧ سنوات.
 إنشاء مشروع مشترك في ما بني:

وزارة التربية والتعليم العالي: –

املركز التربوي للبحوث واإلمناء- املديرية العامة للتربية- املديرية العامة  ○ 
للتعليم املهني والتقني

وزارة الداخلية – 

وزارة الشؤون االجتماعية – 

هيئات اجتماعية مختصة – 

منظمات دولية مانحة –

مهمته تنفيـــــــذ برنامـــج إعــادة إدماج األوالد املتسرّبِني أو غيــــر 
امللتحقيـــن مــن عمر ٨ سنوات لغاية ١٥ سنة.

 إنشاء مشروع مشترك في ما بني:

وزارة التربية والتعليم العالي: – 

املركز التربوي للبحوث واإلمناء ○ 

املديرية العامة للتربية ○ 

املديرية العامة للتعليم املهني والتقني ○ 
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وزارة الشؤون االجتماعية – 

الهيئات املدنية املعنية – 

املنظمات الدولية أو ممثلني عن الدول املانحة – 

مهمته تنفيذ برنامج خاص لذوي احلاجات اخلاصة من عمر ٦  سنوات ولغاية 
عمر ١٥ سنة.

في اإلدارة املناطقية والالمركزية:
وتضم  املنطقة  رئيس  برئاسة  تربوية  منطقة  كل  في  مصغرة  جلنة   إنشاء 
املقترح  املشتركة  الوحدة  في  املمثّلة  نفسها  للجهات  محليّني  ممثلني 

إنشاؤها في البند (أوالً) أعاله.

على مستوى اإلعالم والتوعية. ثالثاً:  
برامج  لتنفيذ  املركزية  الوحدة  ضمن  التربوي  لإلعالم  مشتركة  سر  أمانة  إنشاء 
توعية إعالمية وإجراء لقاءات ومحاضرات مناطقية على أن يشارك فيها ممثلون عن 

اجلهات املعنية.

رابعاً:  على مستوى الدعم املدرسي.
 إدخال موضوع الدعم املدرسي في األنظمة الداخلية للمدارس في مرحلة التعليم 

األساسي.

وضع آليات الدعم. 

وتخصيصها  معينة  أوقات  استغالل  منهم  الفائض  سيما  وال  املعلمني   إلزام 
للدعم املدرسي.

ا: على مستوى الرّصد احمللِّي. خامسً
والتعليم  التربية  وزارتَي  عن  ممثلون  فيها  يشارك  الداخلية  وزارة  في  جلنة  تشكيل 
العالي والشؤون االجتماعية للقيام مبهمة رصد األطفال واألوالد املعنيني بالقانون 
إجراءات  وحتديد  عنهم  لإلبالغ  آلية  ووضع  مناطقيًّا  والبلديات  ااتير  خالل  من 

التواصل مع األهل إلقناعهم بإرسال أوالدهم إلى املدرسة أو إعادة دمجهم. 

ا: على مستوى البحوث واإلحصاءات. سادسً
 إجراء بحث ميداني- إحصائي ملواءمة التقديرات احملددة في هذه الدراسة مع 

الوقائع على االستمارات.
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انتشار التعليم في لبنان
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١- األوالد واألهل واملبادرة إلى االلتحاق باملدارس اللبنانية:
ترمي الدراسة هذه إلى رصد سلوك األهالي بالنسبة إلى إحلاق أوالدهم من عمر ٦ إلى 
١٥ سنة باملدارس ألول مرة، في الصفوف من الروضة إلى الصف التاسع األساسي. لقد 
تتبّعنا عمليات التسجيل في مدارس لبنان، في القطاعات الثالثة، الرسمي وااني وغير 
وحتى   ٢٠٠١ العام  من  الزمن  من  عقد  لفترة  والتصنيف  الرصد  أعمال  وامتدت  ااني، 

العام ٢٠١١ ١.

إلى  املبادرة  بخصوص  فئات  ثالث  إلى  يتوزعون  املعنيني  األطفال  أمور  أولياء  أنَّ  الحظنا 
التسجيل:

املدارس  مستويات  عن  لالستفسار  اإلتصاالت  بإجراء  تبدأ  مستدركة  فئة  األولى:  
بلوغ  قبل  ألطفالهم  أمكنة  عن  والبحث  فيها  التدريس  وشؤون  وأقساطها 

الرابعة من العمر، حتى يتم تسجيلهم في أول فرصة تتاح لهم.
فئة مبادرة تقصد املدارس الرسمية القريبة من أماكن سكن األسرة، أو املدارس  الثانية:  
اخلاصة التي تتناسب أقساطها مع مداخيلها كي تؤمن ألبنائها القبول ابتداءً 
من السادسة من العمر أي السن احملددة للقبول في السنة األولى من التعليم 

األساسي. 

فرصة  عن  بحثًا  واملتابعة  احلركة  من  األدنى  باحلد  تقوم  ومتأخرة  ئة  متلكّ فئة  الثالثة:  
صعبة،  أسرية  وظروف  معدومة،  شبه  إمكانات  من  وتنطلق  ألوالدها،  قبول 

١- اعتمدت Data املركز التربوي للبحوث واإلمناء، املتضمنة معلومات تفصيلية عن حركة التسجيل بكل 
صف من الصفوف وفي كل مدرسة من املدارس، املنتمية إلى مختلف القطاعات وفي جميع احملافظات. 
وحتتفظ دائرة اإلحصاء فيه على املعطيات، وتتعاون مع الباحث، تكلفه إلجراء أي بحث، فتزوده باإلحصاء 
املطلوب بحسب التوزعات املفيدة للدراسة. وقد حصل الباحث على املادة اإلحصائية عن الفترة املمتدة 

من عام ٢٠٠١ إلى عام ٢٠١١.

 التعليم في لبنان
 وقائع ومعطيات إحصائية 

من العام ٢٠٠١ وحتى العام ٢٠١١
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وتتخلّى عن مسعاها عند أول صعوبة أو عقبة ما يؤدي إلى تأخر أبناء هذه الفئة 
ا. عن االلتحاق أو أنهم ال يلتحقون مطلقً

عمليًّا جرى حصر فترة املتابعة بالسنوات الدراسية اآلتية٢ :

.  ٢٠٠١- ٢٠٠٥- ٢٠٠٨- ٢٠١١

ومتَّ جتميع مختلف املعطيات والتفاصيل املطلوبة اخلاصة بالتالمذة املسجلني في:

أ. املدارس التابعة للقطاعات اتلفة.

ب. جميع احملافظات اللبنانية.

ج. مختلف مراحل التدريس.

التربوي  املركز  في  التربوية  اإلحصاءات  عن  املسؤولني  بإشراف  الباحث  الفريق  أجرى 
وأعاد  التالمذة  من  املسجلني  لوائح  على  املطلوبة  العمليات  مختلف  واإلمناء،  للبحوث 
ا للمحافظات  تصنيف أفرادها في السنوات املشار إليها، بحسب الصفوف واملراحل وتبعً
وللقطاعات داخل كل محافظة، ثم أعاد احتساب األعداد والنسب في كل منها على 

مسؤولية الباحث.

ثم  أوالً،  اجلداول  نعرض  بحيث  للنتائج،  تفصيليًّا  ا  عرضً الفصل  هذا  يتضمن  وعليه 
بوضع  قمنا  ثالثة  خطوة  وفي  ثانيًا،  التحليل  أظهرها  التي  االجتاهات  منها  نستخلص 

رسم بياني إلبراز وتوضيح ما اعتبرناه الفتًا من ضمن تلك االجتاهات.

٢- متَّ احلصول على املعطيات التفصيلية املطلوبة عن السنوات املشار إليها، من داتا اإلحصاء التربوي، 
في املركز التربوي للبحوث واإلمناء، وبُنيَت جميع اجلداول الواردة في هذا الفصل، من تلك البيانات من قبل 

الباحث وإشراف املسؤولني في املركز.

العام
احملافظة

٢٠٠١٢٠٠٥٢٠٠٨٢٠١١

٦٩,٧٠٨٦٦,١٤٣٦٠,١٥٤٥٨,٥٩١بيروت

١٧٤,٢٦٧١٨١,٦٧٨١٨٣,٢١٤١٨٥,٦٥١الضواحي

٨٤,٧١١٨٤,٤٠٩٨٠,٥٩٤٨١,٧٦٦جبل لبنان (ما عدا الضواحي)

احملافظات  بحسب  األساسي  والتعليم  الروضة  مرحلتَي  في  لون  املسجّ التالمذة   -١-١
واألعوام الدراسية

في  األساسي  والتعليم  الروضة  مرحلتَي  في  لني  املسجّ التالمذة  توزّع  جدول رقم ١ (أ): 
لبنان بحسب احملافظات في الفترة ٢٠٠١-٢٠١١
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العام
احملافظة

٢٠٠١٢٠٠٥٢٠٠٨٢٠١١

١٨٥,٦٣٢١٩٠,٧٥٣١٩٢,٤٩٠١٨٩,٩٢٢الشمال

١١١,٩٢١١١٤,٧٠٧١١١,٣٨٤١١٢,٠٠٤البقاع

٨٦,٧١٧٨٧,١١٧٨٤,١٦٤٨٣,١٩٦اجلنوب

٥٣,٧٢٦٥٦,٨٠٤٥٣,٣٧٥٥٢,٧٨٤النبطية

٧٦٦,٦٨٢٧٨١,٦١١٧٦٥,٣٣٩٧٦٣,٩١٤كل لبنان

العام
احملافظة

٢٠٠١٢٠٠٥٢٠٠٨٢٠١١

٩,٠٩٨,٤٦٧,٨٦٧,٦٧بيروت

٢٢,٧٣٢٣,٢٤٢٣,٩٤٢٤,٣٠الضواحي

جبل لبنان (ما عدا 
الضواحي)

١١,٠٥١٠,٨٠١٠,٥٣١٠,٧٠

٢٤,٢١٢٤,٤١٢٥,١٥٢٤,٨٦الشمال

١٤,٦٠١٤,٦٨١٤,٥٥١٤,٦٦البقاع

١١,٣١١١,١٥١١,٠٠١٠,٨٩اجلنوب

٧,٠١٧,٢٧٦,٩٧٦,٩١النبطية

١٠٠,٠٠١٠٠,٠٠١٠٠,٠٠١٠٠,٠٠كل لبنان

لني في مرحلتَي الروضة والتعليم األساسي في  نسب التالمذة املسجّ جدول رقم ١ (ب): 
لبنان بحسب احملافظات في الفترة ٢٠٠١-٢٠١١

يُبنيّ هذا اجلدول أنه:

ل في العدد اإلجمالي للتالمذة امللتحقني بالتعليم، مبراحله اتلفة  ال زيادة تُسجّ ١ .
لُ نقص مقداره ثالثة آالف تلميذ من  منذ العام ٢٠٠١ وحتى العام ٢٠١١ بل يُسجّ

الً في العام ٢٠١١. ا مسجّ ا في العام ٢٠٠١ إلى ٧٦٣,٩١٤ تلميذً ٧٦٦,٦٨٢ تلميذً

زيادة واضحة في عدد امللتحقني باملدارس في ضواحي بيروت والشمال، حيث زاد في  ٢ .
ا وفي الثانية أربعة آالف تلميذ تقريبًا. األولى نحو أحد عشر ألفً

آالف  وثالثة  ألف  بني  ما  احملافظات  بقية  مبدارس  امللتحقني  عدد  في  واضح  نقص  ٣ .
إلى  وصل  حيث  أكبر  بشكلٍ  فيها  العدد  تراجع  التي  بيروت  مدينة  عدا  ما  تلميذ 

حدود أحد عشر ألف تلميذٍ في نهاية العام ٢٠١١.
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احملافظة

عام ٢٠٠٨عام ٢٠٠٥
٪ نسبة 

لني  املسجّ
من التالمذة 
عام ٢٠١١

٪ نسبة 
لني  املسجّ
من التالميذ

٪ نسبة  
السكان 

املقيمني في 
احملافظة

٪ نسبة  
لني املسجّ
من التالميذ

٪ نسبة  
السكان 
املقيمني 

في احملافظة
٨,٤٦٩,٨٧,٨٦٩,١٧,٦٧بيروت

٢٣,٢٤٤٠,٠٢٣,٨٤١٢,٢٢٤,٣٠ضواحي بيروت

١٠,٥٢٢٧,٣١٠,٧-١٠,٨٠جبل لبنان

٢٤,٤١٢٠,٥٢٥,١٥٢٠,٣٢٤,٨٦الشمال

١٤,٦٨١٢,٥١٤,٥٥١٣١٤,٦٦البقاع

١٨,٤٢١٦,٦١٦,٠٨١٧,٦١٧,٨٠اجلنوب

١٠٠,٠٠١٠٠,٠٠٩٨,٠٠١٠٠,٠٠١٠٠,٠٠اموع

لني في مرحلتَي الروضة والتعليم األساسي في  رسم بياني رقم ١: نسب التالمذة املسجّ
لبنان بحسب احملافظات في الفترة املمتدة من العام ٢٠٠١ وحتى العام٢٠١١.

كل  في  املقيمني  السكان  نسب  على  ا  قياسً املسجلني  التالمذة  نسب  جدول رقم ٢: 
محافظة.
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: يُستنتج أنَّ
تغييرات  تعرف  لم  احملافظات  في  باملدارس  لاللتحاق  املرشحني  األطفال  أعداد  ١ .
ال  الزيادات،  توقعات  وتكاد  مكانها،  تُراوح  هي  بل  األخيرة،  السنوات  في  واسعة 
ا التي يعرفها لبنان. فقد ورد  تتجاوز معدالت النمو السكاني املتراجعة هي أيضً
سنوات   ٠-٤ الفئتني  من  األطفال  نسب  أنَّ  الدميوغرافية  الوطنية  املسوحات  في 
و٥- ٩ سنوات واملقدرة ٦,٩٪ و٨,٣٪ على التوالي تتراجع باملقارنة مع نسب األطفال 
على  رة  املقدّ سنة   ١٩ و١٥-   ١٤  -١٠ سيما  وال  الالحقتني  العمريّتني  الفئتني  من 
مواليد   ٥ من   ،١ إجماالً  لبنان  في  اخلصوبة  انخفاض  نتيجة  و٩,٧٪   ٪٩,٤ التوالي 
أحياء للمرأة في العام ١٩٧٠ إلى ٣,٢ مواليد أحياء في العام ٢٠٠٤ وبذلك يُسجل 

ا مع الوالدين. ا مقداره ٤,٢٣ شخصً عدد أفراد األسرة متوسطً

بـ  حاليًّا  رة  املقدّ سنوات    ٩ إلى   ٥ من  العمرية  الفئة  نسبة  أنَّ  يعني  وهذا 
لن  باملدارس،  أفرادها  معظم  يلتحق  أن  يُفترض  والتي  السكان  من   ٪٨,٣
تشتمل على زيادات تتجاوز أربعة آالف طفل من هذا العمر، ألنَّ أعداد من 
تلميذ  ألف   ١٣٠ من  تراجع  األخير  العقد  خالل  في  الفئة  هذه  لَتهم  مَ شَ
ا. وبالتالي فإن املطلوب هو إعادة النظر بسياسة االستقطاب  إلى ١٢٠ ألفً

التربوي والعمل على إدخال بعض التوازن بني القطاعات.

١- الدراسة الوطنية لألحوال املعيشية لألسر- سبق ذكره- ص : ٢٨ و٣١.

من  األساسي  والتعليم  الروضة  مرحلتَي  في   لني  املسجّ التالمذة  نسب  جدول رقم ٣: 
العام ٢٠٠١ ولغاية العام ٢٠١١ بحسب قطاع التعليم

العام
النسبة٢٠١١النسبة٢٠٠٨النسبة٢٠٠٥النسبة٢٠٠١القطاع

٢٨٩,١٦٨٣٧,٧٢٢٧٥,٠٥٤٣٥,١٩٢٣٩,٦٠٠٣١,٣١٢١٩,٧٠٨٢٨,٧٦الرسمي

١٠٧,٧٧١١٤,٠٦١١١,٦٣١١٤,٢٨١٢٣,٦٨٣١٦,١٦١٢٢,٩٧٢١٦,١٠ااني

اخلاص غير 
ااني

٣٦٩,٧٤٣٤٨,٢٣٣٩٤,٩٢٦٥٠,٥٣٤٠٢,٠٥٦٥٢,٥٣٤٢١,٢٣٤٥٥,١٤

٧٦٦,٦٨٢١٠٠,٠٠٧٨١,٦١١١٠٠,٠٠٧٦٥,٣٣٩١٠٠,٠٠٧٦٣,٩١٤١٠٠,٠٠اموع

لني بحسب قطاعات التعليم واألعوام الدراسية نسب التالمذة املسجّ  :١-٢

في مراجعة سريعة لتطور حركة االلتحاق باملدارس نرى أن:

توزّع التالمذة املسجلني في مرحلة التعليم األساسي في لبنان في مدارس القطاع  – 

ا حتى العام ١٩٧٤، في عدد املنتسبني إليها وصارت  ا واضحً مً الرسمي قد شهد تقدّ
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العـــام

القطاع

٢٠٠١٢٠٠٥

النسبةاموعخاصمجانيرسميالنسبةاموعخاصمجانيرسمي

١٤,٤٦٦٨,٤٠٤٤٦,٨٣٨٦٠,٧٠٨٩,٠٩١٧,٢١٦٦,٥٨٤٤٢,٣٤٣٦٦,١٤٣٨,٤٦بيروت

٣٣,٢٤٠٢٠,٢٧٩١٢٠,٧٤٨١٧٤,٢٦٧٢٢,٧٣٢٩,٠٦٦٢٠,٠٥٥١٣٢,٥٥٧١٨١,٦٧٨٢٣,٢٤الضواحي

جبل لبنان (ما عدا 
٢٦,٤٧٤٩,٨٧١٤٨,٣٦٦٨٤,٧١١١١,٠٥٢٣,٧٥١٩,٦٢٧٥١,٠٣١٨٤,٤٠٩١٠,٨٠الضواحي)

١٠٢,٩٠٩١٩,٣٤٢٦٣,٣٨١١٨٥,٦٣٢٢٤,٢١١٠٠,٧١٩٢١,٤٨٨٦٩,٠٨٦١٩٠,٧٥٣٢٤,٤١الشمال

٤٣,٢٨٥٢٩,٣٥٤٣٩,٢٨٢١١١,٩٢١١٤,٦٠٣٩,٩٨٨٢٩,٢٢٤٤٥,٤٩٥١١٤,٧٠٧١٤,٦٨البقاع

٤١,٧٣٢١٠,٥٧٥٣٤,٤١٠٨٦,٧١٧١١,٣١٣٩,١١٨١٢,٥٤٠٣٥,٤٥٩٨٧,١١٧١١,١٥اجلنوب

٢٧,٠٦٢٩,٩٤٦١٦,٧١٨٥٣,٧٢٦٧,٠١٢٥,٧٣٦١٢,١١٣١٨,٩٥٥٥٦,٨٠٤٧,٢٧النبطية

٢٨٩,١٦٨١٠٧,٧٧١٣٦٩,٧٤٣٧٦٦,٦٨٢١٠٠,٠٠٢٧٥,٠٥٤١١١,٦٣١٣٩٤,٩٢٦٧٨١,٦١١١٠٠,٠٠كل لبنان

لني في مرحلتَي الروضة والتعليم األساسي في لبنان  جدول رقم ٤: توزّع التالمذة املسجّ
من العام ٢٠٠١ ولغاية العام ٢٠١١ بحسب احملافظات وقطاع التعليم

تضم ٤١,٣٢٪ من تالمذة لبنان، وما لبثت أن تراجعت هذه النسبة إلى ٣٠٪ في العام 

١٩٩٤، واستمر هذا التراجع إلى أن بلغت ٢٨,٥٪ في العام ٢٠١٠، وهي حاليًّا بحدود 

٢٨٪ في العام ٢٠١١.

إنَّ ما يحصل هو التحاق غير متوازن من األطفال باملدارس في مرحلتَي الروضة واحللقة 

مقابل اخلاصة  املدارس  في  ا   تلميذً  ٢٥٨٢٦  =  ١٥٩٤٦  +  ٩٨٨٠ مقداره  ويبلغ  األولى 

ا في املدارس الرسمية. ١٢٦٣ + ٣٢٦٣ = ٥٥٢٤ تلميذً

ا من بني كل ٦ تالمذة بعمر الدراسة يلتحقون ألول مرة باملدرسة  ا واحدً أي أنَّ تلميذً

الرسمية. وهذا الواقع مستمر بانتظام في السنوات األخيرة.

التربية  وزارة  من  ماديًّا  ا  دعمً تتلقى  التي  اانية،  اخلاصة  املدارس  أنَّ  امللفت  ومن  – 

العمل  بدء  منذ  تالمذة  تستقطب  زالت  ما  فيها،  تلميذ  كل  عن  العالي  والتعليم 

بقانون اانية أي منذ العام ١٩٦٥، وخالل الفترة املستهدفة بالدراسة زاد عددهم من 

ً عام ٢٠١١ ويُعادل  ً عام ٢٠٠١، وكان يُعادل ١٤,٠٦٪، إلى ١٢٢٩٧٢ تلميذا ١٠٧٧٧١ تلميذا

 ٪١٦,١٦ وعلى   ،٢٠٠٥ العام  في   ٪١٤,٢٨ على  بثبات  خاللها  وحافظ   ،٪١٦,١٠ نسبة 

في العام ٢٠٠٨، ما يُثبت أنَّ هذا القطاع ما زال يقوم بدور املشارك في تعليم أطفال 

لبنان. 



٢٧

العـــام

القطاع

٢٠٠٨٢٠١١

النسبةاموعخاصمجانيرسميالنسبةاموعخاصمجانيرسمي

١٤,٣٠٨٥,٥١٩٤٠,٣٢٧٦٠,١٥٤٧,٨٦١٢,٩٦٦٤,٦٠٦٤١,٠١٩٥٨,٥٩١٧,٦٧بيروت

٢٢,٦٨٠٢٥,٣٦٩١٣٥,١٦٥١٨٣,٢١٤٢٣,٩٤٢٠,٩٤٥٢٣,٥٧٠١٤١,١٣٦١٨٥,٦٥١٢٤,٣٠الضواحي

جبل لبنان (ما عدا 
١٩,٦٧٦٩,٢٧٠٥١,٦٤٨٨٠,٥٩٤١٠,٥٣١٨,١٨٨٨,٤٣٨٥٥,١٤٠٨١,٧٦٦١٠,٧٠الضواحي)

٩٣,٢٨٠٢٥,٦٣٧٧٣,٥٧٣١٩٢,٤٩٠٢٥,١٥٨٥,٤١١٢٧,٣٥٩٧٧,١٥٢١٨٩,٩٢٢٢٤,٨٦الشمال

٣٤,٨٧٥٣١,٩١٥٤٤,٥٥٨١١١,٣٤٨١٤,٥٥٣١,٧٥٧٣٢,٤٠٣٤٧,٨٤٤١١٢,٠٠٤١٤,٦٦البقاع

٣٤,٢٨٦١٣,٠٩٨٣٦,٧٨٠٨٤,١٦٤١١,٠٠٣١,٧٤٧١٣,٧٠٧٣٧,٧٤٢٨٣,١٩٦١٠,٨٩اجلنوب

٢٠,٤٩٥١٢,٨٧٥٢٠,٠٠٥٥٣,٣٧٥٦,٩٧١٨,٦٩٤١٢,٨٨٩٢١,٢٠١٥٢,٧٨٤٦,٩١النبطية

٢٣٩,٦٠٠١٢٣,٦٨٣٤٠٢,٠٥٦٧٦٥,٣٣٩١٠٠,٠٠٢١٩,٧٠٨١٢٢,٩٧٢٤٢١,٢٣٤٧٦٣,٩١٤١٠٠,٠٠كل لبنان

مختلف  في  الثالثة  القطاعات  مدارس  في  وتطوره  التالمذة  عدد  توزّع  وضع  صنا  تفحّ وإذا 
احملافظات خالل فترة الدراسة، نالحظ ما يأتي:

٪ في العام  زاد عدد تالمذة القطاع احلكومي في مدينة بيروت، من ما نسبته ٢٠,٧٥ –
ا زيادة متواضعة بلغت ٢٪ تقريبًا من تالمذة  قً ٢٠٠١ إلى ٢٢,١٣٪ في العام ٢٠١١ محقّ

املدينة.

٪ مقابل منو متزايد حققه  بينما نقص عدد تالمذة القطاع ااني فيها من ١٢ إلى ٧ –
إلى   ٢٠٠١ العام  في   ٪٦٧,١٩ من  انتقل  حيث  ااني  غير  اخلاص  القطاع  تالمذة  عدد 

٧٠٪ في العام ٢٠١١.
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العـــام

القطاع

٢٠٠١٢٠٠٥٢٠٠٨٢٠١١

خاصمجانيرسميخاصمجانيرسميخاصمجانيرسميخاصمجانيرسمي

٢٠,٧٥١٢,٠٦٦٧,١٩٢٦,٠٣٩,٩٥٦٤,٠٢٢٣,٧٩٩,١٧٦٧,٠٤٢٢,١٣٧,٨٦٧٠,٠١بيروت

١٩,٠٧١١,٦٤٦٩,٢٩١٦,٠٠١١,٠٤٧٢,٩٦١٢,٣٨١٣,٨٥٧٣,٧٧١١,٢٨١٢,٧٠٧٦,٠٢الضواحي

جبل لبنان (ما 
٣١,٢٥١١,٦٥٥٧,١٠٢٨,١٤١١,٤١٦٠,٤٦٢٤,٤١١١,٥٠٦٤,٠٨٢٢,٢٤١٠,٣٢٦٧,٤٤عدا الضواحي)

٥٥,٤٤١٠,٤٢٣٤,١٤٥٢,٥٢١١,٢٦٣٦,٢٢٤٨,٤٦١٣,٣٢٣٨,٢٢٤٤,٩٧١٤,٤١٤٠,٦٢الشمال

٣٨,٦٧٢٦,٢٣٣٥,١٠٣٤,٨٦٢٥,٤٨٣٩,٦٦٣١,٣٢٢٨,٦٦٤٠,٠٢٢٨,٣٥٢٨,٩٣٤٢,٧٢البقاع

٤٨,١٢١٢,١٩٣٩,٦٨٤٤,٩٠١٤,٣٩٤٠,٧٠٤٠,٧٤١٥,٥٦٤٣,٧٠٣٨,١٦١٦,٤٨٤٥,٣٧اجلنوب

٥٠,٣٧١٨,٥١٣١,١٢٤٥,٣١٢١,٣٢٣٣,٣٧٣٨,٤٠٢٤,١٢٣٧,٤٨٣٥,٤٢٢٤,٤٢٤٠,١٧النبطية

٣٧,٧٢١٤,٠٦٤٨,٢٣٣٥,١٩١٤,٢٨٥٠,٥٣٣١,٣١١٦,١٦٥٢,٥٣٢٨,٧٦١٦,١٠٥٥,١٤كل لبنان

من  األساسي  والتعليم  الروضة  مرحلتَي  في  لني  املسجّ التالمذة  نسب  جدول رقم ٥:  
العام ٢٠٠١ ولغاية العام ٢٠١١ في احملافظات بحسب قطاع التعليم

مدارس  في  الروضة  مبرحلة  االلتحاق  أنَّ   -٥- اإلحصائي  اجلدول  مراجعة  تُظهر  كما 
احملافظات من العام ٢٠٠١ إلى العام ٢٠١١ أنه:

٪ في ضواحي مدينة بيروت وكذلك في جبل لبنان  انخفض من ١٩,٠٧ إلى ١١ –
من ٣١,٢٥ إلى ٢٢,٢٤٪.

٪ في خالل الفترة  نفسها. انهوى في مدارس الشمال من ٦٥٪ إلى ٤٤,٩٧ –

ل على اجلدول نفسه املالحظات اآلتية بالنسبة إلى: وتُسجّ

مبا  الروضة  تالمذة  تسجيل  يتراجع  لبنان  جبل  في  الرسمية:. ١  املدارس  قطاع 
يُعادل ٩٪ في خالل الفترة املدروسة من ٣١,٢٥ إلى ٢٢,٢٤٪ و١١٪ في مدارس 
الشمال و١٠٪ في مدارس البقاع، و١٠٪ في مدارس اجلنوب، و١٥٪ في مدارس 

النبطية وذلك في خالل الفترة املستهدفة بالدراسة ومدتها ١٠ سنوات.

 ،٪ قطاع املدارس اانية: يتراجع في مدينة بيروت مبقدار ٥٪ من ١٢,٠٦ إلى ٧,٨. ٢
وفي مدارس ضواحيها مبا يُعادل ٤٪ والبقاع ٢٪ واجلنوب ٤٪ والنبطية ٦٪ في 

خالل الفترة نفسها.

املناطق  جميع  في  ا  واضحً ا  مً تقدّ يُحرز  اانية:. ٣  غير  اخلاصة  املدارس  قطاع 
في  و٦٪  لبنان،  جبل  في  و١٠٪  بيروت،  ضواحي  في  و٧٪   ،٪٣ بيروت  في  يُعادل: 

الشمال و٩٪ في مدارس النبطية، في خالل الفترة املذكورة.

إنَّ ما يحصل يتمثّل بعمليات انتقال واسعة من املدارس الرسمية، إلى املدارس  ٤ .
بشكلٍ  اانية  املدارس  إلى  ثم  أساسي،  وبشكلٍ  أوالً،  اانية  غير  اخلاصة 

محدود.



٢٩

العام الدراسي
املرحلة

٢٠٠١٢٠٠٥٢٠٠٨٢٠١١

٣٨,٢٩٠٣٣,٣٤٤٢٨,٨٣٥٢٧,٣٩٧روضة 

٧٧,٢٦١٦٩,٤٧١٥٦,٦١٧٥٣,٥١٠حلقة أولى

٨٧,٦٨٦٨٥,٤٣٦٧٨,٠١٣٦٦,٨٦٦حلقة ثانية

٨٥,٧٤٩٨٦,٨٠٣٧٦,١٣٥٧١,٩٣٥حلقة ثالثة
٢٨٩,١٦٨٢٧٥,٠٥٤٢٣٩,٦٠٠٢١٩,٧٠٨اموع

لون في التعليم الرسمي بحسب األعوام الدراسية ومراحل  ١-٣: التالمذة املسجّ
التعليم

الفترة  خالل  في  الرسمي  التعليم  فـــي  لني  املسجّ التالمذة  أعداد  ر  تطوّ جدول رقم ٦: 
املمتدة من العام ٢٠٠١ وحتى العام ٢٠١١ بحسب املراحل

لني فـــي التعليـم في خالل الفترة املمتدة  رسم بياني رقم ٢: توزّع التالمــذة املسجّ
من العام ٢٠٠١ وحتى العام ٢٠١١ بحسب املراحل
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العام الدراسي
٢٠٠١٢٠٠٥٢٠٠٨٢٠١١املرحلة

١٣,٢٤١٢,١٢١٢,٠٣١٢,٤٧روضة 

٢٦,٧٢٢٥,٢٦٢٣,٦٣٢٤,٣٦حلقة أولى

٣٠,٣٩٣١,٠٦٣٢,٥٦٣٠,٤٣حلقة ثانية

٢٩,٦٥٣١,٥٦٣١,٧٨٣٢,٧٤حلقة ثالثة

١٠٠,٠٠١٠٠,٠٠١٠٠,٠٠١٠٠,٠٠اموع

الفترة  خالل  في  الرسمي  التعليم  في  لني  املسجّ التالمذة  نسب   :  ٣ رقم  بياني  رسم 
املمتدة من العام ٢٠٠١ وحتى العام ٢٠١١ بحسب املراحل

لني في التعليم الرسمي في خالل الفترة املمتدة من  جدول رقم ٧: نسب التالمذة املسجّ
العام ٢٠٠١ وحتى العام ٢٠١١ بحسب املراحل



٣١

(العام   ٪  ١٣,٢٤ بلغت  األهالي  من  كبيرة  نسبة  أنَّ   -٧- رقم  اجلدول  في  ويُالحظ 
٢٠٠١)١  بادرت إلى إحلاق أبنائها باملدارس الرسمية من عمر ٤ سنوات أي بصفوف 
الروضة، وليس من عمر ٦ سنوات أي بصفوف احللقة األولى، على غير ما يذهب 
إليه نظام التعليم في لبنان القاضي بأنَّ عمر ٦ سنوات هو عمر بداية التعليم 
األساسي، واستقرت هذه النسبة على ١٢,٥٪ في العام (٢٠١١)، ما يُشير إلى أنَّ 

هذا التركيب لتوزع التالمذة على املراحل قد أصبح حالة بنيويّة.

 وال يقتصر أمر بدء اإلحلاق بالتعليم مبرحلة الروضة في محافظة بعينها، بل هي 
ظاهرة تعم جميع احملافظات، بحسب احلجم األساسي لكل منها٢ ، ويؤكد هذا 
االستنتاج مقارنة نسب أطفال مرحلة الروضة مبعدل النسبة العامة للملتحقني 

ا في جميع احملافظات٣ . بالروضة واحللقة األولى معً

١- راجع اجلدول رقم ٣ عن توزع أعداد تالمذة لبنان بحسب مراحل التعليم.
٢- راجع اجلدول رقم ٤.

٣- راجع الرسم البياني رقم ٤ توزع نسب امللتحقني بكل حلقة تعليم بحسب احملافظات.

جدول رقم  ٨: نسب التالمذة املسجلني في مرحلة الروضة مقاربة بني األعوام املمتدة من 
العام ٢٠٠١ وحتى العام ٢٠١١.

لني في احملافظة نسبة املسجّ
الروضة عام ٢٠٠١ ٪

لني في  نسبة  املسجّ
الروضة عام ٢٠١١

٣,٣٠٥,٩٠بيروت

٧,٧٧٩,٥٣الضواحي

٨,١٦٨,٢٥جبل لبنان

٣٦,٦٢٣٨,٨٧الشمال

١٦,٠٧١٤,٤٥البقاع

١٤,٩٩١٤,٤٥اجلنوب

١٠,٠٠٨,٥النبطية

١٠٠,٠٠١٠٠,٠٠امـــــــــــوع
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٢٠٠١
اموع 
باألعداد

٢٠٠٥
اموع 
باألعداد املرحلة

حلقة روضة احملافظة
أولى

حلقة 
ثانية

حلقة 
حلقة روضة ثالثة

أولى
حلقة 
ثانية

حلقة 
ثالثة

١,٢٦٣٣,٢٦٣٣,٧٥٤٦,١٨٦١٤,٤٦٦١,٧٣٧٣,٨٤٣٤,٧٧٠٦,٨٦٦١٧,٢١٦بيروت

٢,٩٧٥٧,٧٠٣١٠,٤٣٣١٢,١٢٩٣٣,٢٤٠٢,٧١٠٦,٠٧٩٩,٢٢٦١١,٠٥١٢٩,٠٦٦الضواحي

جبل لبنان (ما 
٣,١٢٤٥,٨٤٨٧,٩٠٦٩,٥٩٦٢٦,٤٧٤٢,٧٤٣٥,١٤٩٦,٨٨٣٨,٩٧٦٢٣,٧٥١عدا الضواحي)

١٥,١٧١٣١,٦٤٤٣٢,١٩٢٢٣,٩٠٢١٠٢,٩٠٩١٢,٩٨١٢٨,١٩٩٣٣,٥١٤٢٥,٤٨٥١٠٠,١٧٩الشمال

٦,١٥٣١١,٧٦٦١٢,٢٠٧١٣,١٥٩٤٣,٢٨٥٥,٣٦٣١٠,٥٠٢١١,٣٩٤١٢,٧٢٩٣٩,٩٨٨البقاع

٥,٧٤٠١٠,٤٧٨١٢,٨٥٩١٢,٦٥٥٤١,٧٣٢٤,٦٩٨٩,٦٧٩١١,٨٢٧١٢,٩١٤٣٩,١١٨اجلنوب

٣,٨٦٤٦,٥٥٩٨,٥١٧٨,١٢٢٢٧,٠٦٢٣,١١٢٦,٠٢٠٧,٨٢٢٨,٧٨٢٢٥,٧٣٦النبطية

كل لبنان 
٣٨,٩٢٠٧٧,٢٦١٨٧,٨٦٨٨٥,٧٤٩٢٨٩,١٦٨٣٣,٣٤٤٦٩,٤٧١٨٥,٤٣٦٨٦,٨٠٣٢٧٥,٠٥٤باألعداد

جدول رقم ٩ -أ: توزّع عدد التالمذة املسجلني في مرحلة التعليم الرسمي األساسي على 
احللقات بحسب احملافظات للفترة املمتدة من العام ٢٠٠١ .

جدول رقم ٩ -ب: توزّع عدد التالمذة املسجلني في مرحلة التعليم الرسمي األساسي على 
املراحل بحسب احملافظات للفترة املمتدة من العام ٢٠٠١.

٢٠٠٨
اموع 
باألعداد

٢٠١١
اموع 
باألعداد املرحلة

حلقة روضة احملافظة
أولى

حلقة 
ثانية

حلقة 
حلقة روضة ثالثة

أولى
حلقة 
ثانية

حلقة 
ثالثة

١,٤٩٨٣,٢١٢٤,١٣٤٥,٤٦٤١٤,٣٠٨١,٥٤٢٣,٢١٩٣,٤٩٥٤,٧١٠١٢,٩٦٦بيروت

١,٩٨٤٤,٤٦٨٦,٩٧٩٩,٢٤٩٢٢,٦٨٠٢,٣٧١٤,٧٥٣٦,٠٠٦٧,٨١٥٢٠,٩٤٥الضواحي

جبل لبنان (ما 
عدا الضواحي)

٢,٣٣٩٤,١٢٥٥,٨٦٤٧,٣٤٨١٩,٦٧٦٢,٤٠٩٤,٠٥٩٥,١١٠٦,٦١٠١٨,١٨٨

١١,٧٩٧٢٤,٢١٠٣٢,٦٦٥٢٤,٦٠٨٩٣,٢٨٠١٠,٤٢٦٢٢,٦٠٩٢٨,٣٧٠٢٤,٠٠٦٨٥,٤١١الشمال

٤,٦١٢٨,٧٦٤١٠,٥٨٢١٠,٩١٧٣٤,٨٧٥٤,٢٦٥٧,٨٦٩٩,٢٢٠١٠,٤٠٣٣١,٧٥٧البقاع

٤,١١٨٧,٧١٧١٠,٩٣٣١١,٥١٨٣٤,٢٨٦٣,٩٠٩٧,٢٢٣٩,١٦٢١١,٤٥٣٣١,٧٤٧اجلنوب

٢,٤٨٧٤,١٢١٦,٨٥٦٧,٠٣١٢٠,٤٩٥٢,٤٧٥٣,٧٧٨٥,٥٠٣٦,٩٣٨١٨,٦٩٤النبطية

كل لبنان 
باألعداد

٢٨,٨٣٥٥٦,٦١٧٧٨,٠١٣٧٦,١٣٥٢٣٩,٦٠٠٢٧,٣٩٧٥٣,٥١٠٦٦,٨٦٦٧١,٩٣٥٢١٩,٧٠٨
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جدول رقم ١٠: توزّع نسب التالمذة املسجلني في مرحلة التعليم الرسمي األساسي على 
املراحل بحسب احملافظات للفترة املمتدة من العام ٢٠٠١ وحتى العام ٢٠١١.

جدول رقم ١١: توزّع نسب التالمذة املسجلني في مرحلة التعليم الرسمي األساسي على 
املراحل بحسب احملافظات للفترة املمتدة من العام ٢٠٠١ وحتى العام ٢٠١١ 

٢٠٠١
اموع 
بالنسب

٢٠٠٥
اموع 
بالنسب املرحلة

حلقة روضة احملافظة
أولى

حلقة 
ثانية

حلقة 
حلقة روضة ثالثة

أولى
حلقة 
ثانية

حلقة 
ثالثة

٣,٣٠٤,٢٢٤,٢٧٧,٢١٥,٠٠٥,٢١٥,٥٣٥,٥٨٧,٩١٦,٢٦بيروت

٧,٧٧٩,٩٧١١,٨٧١٤,١٤١١,٥٠٨,١٣٨,٧٥١٠,٨٠١٢,٧٣١٠,٥٧الضواحي

جبل لبنان (ما 
عدا الضواحي)

٨,١٦٧,٥٧٩,٠٠١١,١٩٩,١٦٨,٢٣٧,٤١٨,٠٦١٠,٣٤٨,٦٤

٣٩,٦٢٤٠,٩٦٣٦,٦٤٢٧,٨٧٣٥,٥٩٣٨,٩٣٤٠,٥٩٣٩,٢٣٢٩,٣٦٣٦,٤٢الشمال

١٦,٠٧١٥,٢٣١٣,٨٩١٥,٣٥١٤,٩٧١٦,٠٨١٥,١٢١٣,٣٤١٤,٦٦١٤,٥٤البقاع

١٤,٩٩١٣,٥٦١٤,٦٣١٤,٧٦١٤,٤٣١٤,٠٩١٣,٩٣١٣,٨٤١٤,٨٨١٤,٢٢اجلنوب

١٠,٠٩٨,٤٩٩,٦٩٩,٤٧٩,٣٦٩,٣٣٨,٦٧٩,١٦١٠,١٢٩,٣٦النبطية

كل لبنان 
باألعداد

١٠٠,٠٠١٠٠,٠٠١٠٠,٠٠١٠٠,٠٠١٠٠,٠٠١٠٠,٠٠١٠٠,٠٠١٠٠,٠٠١٠٠,٠٠١٠٠,٠٠

٢٠٠٨
اموع 
بالنسب

٢٠١١
اموع 
بالنسب املرحلة

حلقة روضة احملافظة
أولى

حلقة 
ثانية

حلقة 
حلقة روضة ثالثة

أولى
حلقة 
ثانية

حلقة 
ثالثة

٥,٢٠٥,٦٧٥,٣٠٧,١٨٥,٩٧٥,٦٣٦,٠٢٥,٢٣٦,٥٥٥,٩٠بيروت

٦,٨٨٧,٨٩٨,٩٥١٢,١٥٩,٤٧٨,٦٥٨,٨٨٨,٩٨١٠,٨٦٩,٥٣الضواحي

جبل لبنان (ما 
عدا الضواحي)

٨,١١٧,٢٩٧,٥٢٩,٦٥٨,٢١٨,٧٩٧,٥٩٧,٦٤٩,١٩٨,٢٨

٤٠,٩١٤٢,٧٦٤١,٨٧٣٢,٣٢٣٨,٩٣٣٨,٠٦٤٢,٢٥٤٢,٤٣٣٣,٣٧٣٨,٨٧الشمال

١٥,٩٩١٥,٤٨١٣,٥٦١٤,٣٤١٤,٥٦١٥,٥٧١٤,٧١١٣,٧٩١٤,٤٦١٤,٤٥البقاع

١٤,٢٨١٣,٦٣١٤,٠١١٥,١٣١٤,٣١١٤,٢٧١٣,٥٠١٣,٧٠١٥,٩٢١٤,٤٥اجلنوب

٨,٦٢٧,٢٨٨,٧٩٩,٢٣٨,٥٥٩,٠٣٧,٠٦٨,٢٣٩,٦٤٨,٥١النبطية

كل لبنان 
باألعداد

١٠٠,٠٠١٠٠,٠٠١٠٠,٠٠١٠٠,٠٠١٠٠,٠٠١٠٠,٠٠١٠٠,٠٠١٠٠,٠٠١٠٠,٠٠١٠٠,٠٠
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كن مراجعة الرسم البياني رقم ٤  (ب) ملالحظة النسبة التي تُسهم بها كل  وميُ
أنَّ  جند  حيث  البحث،  فترة  خالل  في  احللقات  من  حلقة  كل  تأليف  في  محافظة 
فاجلنوب   (٪١٤) البقاع  ثم   ،(٪٣٨ (قرابة  األولى  املرتبة  في  تأتي  الشمال  محافظة 

(١٤٪)، ما يُعطي فكرة عن الفارق في حجم كل منها في لبنان.   

لني في مرحلتَي الروضة والتعليم األساسي  رسم بياني رقم  ٤: نسبة التالمذة املسجّ
الرسمي بحسب احملافظات واملراحل للفترة املمتدة من العام ٢٠٠١  وحتى العام ٢٠١١



٣٥

القطاع

العام الدراسي

اخلاصاانيالرسمي

٪ ذكور٪ إناث٪ ذكور٪ إناث٪ ذكور٪ إناث
٢٠٠٣٤٩,٢٥٠,٨٤٨,٥٥١,٥٤٧,٨٥٢,٢- ٢٠٠٤

٢٠٠٥٥٢,٤٤٧,٦٤٨٥٢٤٧,٨٥٢,٢- ٢٠٠٦

٢٠٠٩٤٩٥١٤٨,٣٥١,٧٤٨,١٥١,٩- ٢٠١٠

لني في التعليم األساسي بحسب القطاع ونوع اجلنس  ١-٤: نسب التالمذة املسجّ
واألعوام الدراسية

في  اجلنس  لنوع  ا  ووفقً القطاع  بحسب  األساسي  التعليم  تالمذة  توزّع  جدول رقم  ١٢: 
خالل الفترة املمتدة من العام ٢٠٠٣ وحتى العام ٢٠١٠ جند:

٪ باملقارنة مع نسب تسجيل  يالحظ أن نسبة التحاق الذكور باملدارس ال تزيد عن ١. ١
اإلناث في مختلف القطاعات: احلكومية واانية واخلاصة.

الزيادة الوحيدة في تسجيل اإلناث تظهر في املدارس الرسمية في العام ٢٠٠٥-٢٠٠٦. ٢ 
حيث بلغت ٥٢,٤٪ مقابل ٤٧,٦٪.

ينخفض تسجيل اإلناث في املدارس اخلاصة غير اانية، مبا معدله نقطتني من مئة،  ٣ .
وهذا ما يُفسر صفة اتمع الذكوري. ذلك بأنَّ هناك أقلية من األهالي، ما زالت تعتبر 
ويعمد  اجلنس،  نوع  عامل  مبوجب  غ  مسوّ امليادين  جميع  في  الذكور  على  اإلنفاق  أنَّ 
هؤالء األهالي إلى شيء من التوفير عندما يتعلق األمر باإلنفاق على اإلناث ويعتبرونه 

عبئًا عليهم. 

إالَّ أنَّ األكثرية تنطلق من فكرة املساواة وعدم التفريق بني أبنائها من اجلنسني عند 
في  حقوقهن  على  اإلناث  حصول  أنَّ  اآلباء  من  كثيرون  يُعلن  بل  باملدارس،  إحلاقهم 
للمشاركة  أمامهن  األبواب  يفتح  ما  علميًّا  متكينهن  على  يتوقف  ااالت  مختلف 
وتوضيحه  االجتاه  هذا  ويظهر  السواء.  على  والعامة  اإلجتماعية  واحلياة  العمل  في 

بالرسمني

البيانيني رقـــم ٥ و٦، بل إنَّ نسبة متابعة اإلناث لتحصيلهن في املرحلة املتوسطة 
تتفوق بــــ ٤ نقاط على متابعة الذكور طيلة الفترة املشمولة بالبحث. 
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القطاع

العام الدراسي

اخلاصاانيالرسمي

ذكورإناثذكورإناثذكورإناث

٢٠٠٣٤٨,٥٥١,٥٤٨,٢٥١,١٥٢,٤٤٧,٦- ٢٠٠٤

٢٠٠٥٤٨,١٥١,٩٤٨,٤٥١,٦٥٢,٥٤٩,٥- ٢٠٠٦

٢٠٠٩٤٨,٣٥١,٧٤٨,٣٥١,٧٥٢,٦٤٧,٤- ٢٠١٠

في  األساسي  التعليم  في  لني  املسجّ اإلناث  التالمذة  نسب  تطور   :٥ رقم   بياني  رسم 
مختلف قطاعات التعليم للفترة املمتدة في قطاعات التعليم للفترة املمتدة من العام 

٢٠٠٣ وحتى  من العام ٢٠٠٣ وحتى العام٢٠١٠ بحسب نوع اجلنس العام ٢٠١٠

وحتى   ٢٠٠٣ العام  من  األساسي  التعليم  في  لني  املسجّ التالمذة  نسب  جدول رقم  ١٣: 
العام٢٠١٠ بحسب نوع اجلنس



٣٧

لني في التعليم األساسي في مراحل  رسم بياني رقم  ٦: تطور نسب التالمذة املسجّ
التعليم اتلفة للفتـرة املمتدة من العام ٢٠٠٣ وحتى العام ٢٠١٠ بحسب نوع اجلنس.

األساسي  والتعليم  الروضة  مرحلتَي  في  لني  املسجّ التالمذة  عدد  توزّع  جدول رقم  ١٤: 
بحسب قطاع التعليم واحللقات للفترة املمتدة من العام ٢٠٠١ وحتى العام 

٢٠١١

الروضة والتعليم حلقة ثالثةحلقة ثانيةحلقة أولىروضة
االساسي

رسميالعام
غير 
رسمي

رسمي
غير 
رسمي

رسمي
غير 
رسمي

رسمي
غير 
رسمي

غير رسميرسمي

٢٠٠١٣٨,٢٩٠٩٥,٠٣١٧٧,٢٦١١٤٨,٧٣٦٨٧,٨٦٨١٤٠,١٢٣٨٥,٧٤٩٩٣,٦٢٤٢٨٩,١٦٨٤٧٧,٥١٤

٢٠٠٥٣٣,٣٤٤٩٧,٦٠١٦٩,٤٧١١٥٦,٠٩١٨٥,٤٣٦١٤١,٦٠٩٨٦,٨٠٣١١١,٢٥٦٢٧٥,٠٥٤٥٠٦,٥٥٧

٢٠٠٨٢٨,٨٣٥١٠١,٧٧٦٥٦,٦١٧١٦٢,٤٠١٧٨,٠١٣١٦٠,٦٣٠٧٦,١٣٥١١٦,٨٣٢٢٣٩,٦٠٠٥٤١,٦٣٩

٢٠١١٢٧,٣٩٧٩٢,٤٦٧٥٣,٥١٠١٦٢,٧٩٠٦٦,٨٦٦١٥٤,٢٦٩٧١,٩٣٥١٢٤,٢٧٣٢١٩,٧٠٨٥٣٣,٧٩٩



الفصل األول - التعليم في لبنان  «وقائــــــع ومعطيـــــات» ٣٨

مرحلتَي  في  الرسمي  القطاع  في  لني  املسجّ التالمذة  نسب  تطور   :٧ رقم   بياني  رسم 
الروضة والتعليم األساسي في لبنان للفترة املمتدة من العام ٢٠٠١ وحتى العام ٢٠١١

لني في مرحلتَي الروضة والتعليم األساسي بحسب  جدول رقم  ١٥: نسب التالمذة املسجّ
وحتى   ٢٠٠١ العام  من  املمتدة  للفترة  التعليم  حلقات  في  التعليم  قطاع 

العام٢٠١١ (٪)

روضة وتعليم حلقة ثالثةحلقة ثانيةحلقة أولىروضة
أساسي

٪العام
رسمي 

٪ غير 
رسمي 

٪
رسمي 

٪ غير 
رسمي 

٪
رسمي 

٪ غير 
رسمي 

 ٪
رسمي 

٪ غير 
رسمي 

 ٪
رسمي 

٪ غير 
رسمي 

٢٠٠١٢٨,٧٢٧١,٢٨٣٤,١٩٦٥,٨١٣٨,٥٤٦١,٤٦٤٧,٨٠٥٢,٢٠٣٧,٧٢٦٢,٢٨

٢٠٠٥٢٥,٤٦٧٤,٥٤٣٠,٨٠٦٩,٢٠٣٧,٦٣٦٢,٣٧٤٣,٨٣٥٦,١٧٣٥,١٩٦٤,٨١

٢٠٠٨٢٢,٠٨٧٧,٩٢٢٥,٨٥٧٤,١٥٣٢,٦٩٦٧,٣١٣٩,٤٥٦٠,٥٥٣٠,٦٧٦٩,٣٣

٢٠١١٢٢,٨٦٧٧,١٤٢٤,٧٤٧٥,٢٦٣٠,٢٤٦٩,٧٦٣٦,٦٦٦٣,٣٤٢٩,١٦٧٠,٨٤



٣٩

استنتاجات عامة:
إنَّ أعداد املرشحني من األطفال للدخول إلى املدارس للمرّة األولى سواءً إلى الروضات أو  ١ .
ا  إلى السنة األولى من التعليم األساسي تتناقص سنة بعد سنة من ٣٨,٢٩٠ تلميذً
هذا  ويشمل  املطلقة  باألعداد   ،٢٠١١ العام  في  ا  تلميذً  ٢٧,٣٩٧ إلى   ٢٠٠١ العام  في 
الواقع مدارس القطاعات الثالثة في مرحلة التعليم األساسي من ٩٥ ألف تلميذ في 

ا في العام ٢٠١١.  مرحلة الروضة في العام ٢٠٠١ إلى ٩٢ ألفً
٪ في  إنَّ التراجع في أعداد املنتسبني يُصيب القطاع الرسمي أكثر من غيره من ٢٨,٧. ٢

العام ٢٠٠١ إلى ٢٢,٨٦٪ في العام ٢٠٠١.
ا من ٢٨٩. ٣ ألف  كما يتراجع عدد املرشحني لدخول املدارس الرسمية في احملافظات أيضً

تلميذ في العام ٢٠٠١ إلى ٢١٩ ألف تلميذ في العام ٢٠١١.
وتنخفض أعداد التالمذة املتابعني لصفوف املرحلة االبتدائية بكاملها سواءً بسواء. ٤ .

على  ااني  وغير  ااني  يه  بشقَّ اخلاص  القطاعني  مدارس  لصالح  ل  التبدّ هذا  يتم  ٥ .
حساب مدارس القطاع الرسمي.

عند «العودة إلى املؤشرات التربوية التي ينشرها املركز التربوي للبحوث واإلمناء عن  ٦ .
ل معدل التحاق إجمالي يُعادل ١٠٤,٧٪ ومعدل  اإللتحاق املدرسي يتبنيّ أنه قد سجّ
التحاق صافٍ يبلغ ٦٧٪ عام ٢٠٠١ وارتفع إلى ١٠٨,٧٪ و٩٥,٣٪ على التوالي، ويُستنتج 

أنَّ االلتحاق باحللقتني األولى والثانية يصل تقريبًا إلى مستوى اإلشباع» .١ 

١- تطور املؤشرات التربوية من العام ٢٠٠٢ إلى العام ٢٠١٠- إعداد حنان منعم وشارلوت حنا- املركز 
التربوي للبحوث واإلمناء العام ٢٠١١- ص: ٨٩.





٤١

الفصل الثاني
اإلطار النظري (القسم-٢-)

مناذج تربوية تتعلق بالتعليم اإللزامي في بعض الدول 
العربية واألجنبية





٤٣

أوالً: الواقع التربوي والتعليمي املعاصر في بعض الدول األجنبية والعربية
مقدِّمــــــــــة 

ا في كثيرٍ  بالعودة إلى األنظمة التربوية املطبَّقة في الدول األجنبية، نرى أن هناك تشابهً
من األمور كما نرى في الوقت نفسه أنها ال تتشابه في كثيرٍ من السمات إن جلهة تعيني 
سن االلتحاق بالتعليم بحسب املراحل وبالتالي جلهة تقسيم مراحل التعليم بدءًا من 
مرحلة الروضة وصوالً إلى املرحلة الثانوية وحتديد فترات الدراسة في كل مرحلة وهذا 
الوقائع  بعض  إلى  باإلضافة  أدناه  املبينني   ١٧ و   ١٦ الرقمني  ذات  اجلدوالن  يوضحه  قد  ما 
إلى  االفتقار  تظهر  التي  األجنبية  الدول  في  التربوية  األنظمة  بعض  من  املستخلصة 

ا.  التجانس في عددٍ من اإلجراءات وتزدحم باألزمات في آنٍ معً

جدول رقم ١٦: مقارنة تنظيم مراحل التعليم وفتراتها في بعض الدول األوروبية ١

١- اجلدول من تنظيم الباحث تسهيالً للمقارنة.

حدود سن الدولة
التعليم اإللزامي

املرحلة الثانوية مرحلة التعليم األساسي
من عمر املتوسطةاالبتدائية

من عمر ٦ سويسرا
إلى ١٥ سنة

من عمر ٤ 
إلى ٦ سنوات

من عمر ٧ 
إلى ١٥ سنة

من عمر ١٦ 
إلى ١٨ سنة

من عمر ٧ السويد
إلى ١٦ سنة

من عمر ٧ 
إلى ٩ سنوات

من عمر ٩ 
إلى ١٦ سنة

من عمر ١٦ 
إلى ١٨ سنة

من عمر ٦ النروج
إلى ١٦ سنة

من عمر ٦ 
إلى ١٢ سنة

من عمر ٩ 
إلى ١٦ سنة

من عمر ١٦ 
إلى ١٩ سنة

من عمر ٦ فرنسا
إلى ١٦ سنة

من عمر ٦ 
إلى ١٢ سنة

من عمر ١٢ 
إلى ١٦ سنة

من عمر ١٦ 
إلى ١٩ سنة

من عمر ٦ أملانيا
إلى ١٨ سنة

من عمر ٦ 
إلى ٩ سنوات

من عمر ٩ 
إلى ١٦ سنة

من عمر ١٦ 
إلى ١٨ سنة

١- أنظمة التعليم املطبَّقة في بعض الدول األجنبية



الفصل الثاني - مناذج تربوية تتعلق بالتعليم اإللزامي في بعض الدول العربية واألجنبية ٤٤

وقائع وإحصاءات: االلتحاق واألميّة والتسرّب من املرحلة االبتدائية من العام   :١-٢
٢٠٠٠ إلى العام ٢٠٠٩ في مجموعة من البلدان١  األجنبية:

١- املوجز التعليمي العاملي، مقارنة إحصاءات التعليم حول العالم، األمم املتحدة، نيويورك، األسكوا، بيروت 
٢٠١١، ص: ٣٢ -٣٣-٣٥.  

نسب عدم نسب االلتحاقاسم الدولة
االلتحاق

نسب التسرب 
من الصفوف 

االبتدائية

األوالد خارج 
املدارس 
االبتدائية

دول متقدمة
٢-٩٨٢٪النروج

٥-٩٥٥٪السويد

٢-٩٨٢٪أملانيا

٣-٩٧٣٪بلجيكا

٨-٩٢٨٪سويسرا

٩٨٢٧,٤٩,٤٪فرنسا

الواليات املتحدة 
األميركية

٪٢٧- ٩٢٣٥

٢-٩٨٢٪بريطانيا

٩٢٨١٩٪روسيا اإلحتادية

ا أوروبا الشرقية سابقً
٤-٩٦٤بولندا

٩٣٧٦١٣رومانيا

٨٤١٦٣٤٦أذربيجان

٩٠١٠٢١٢أوكرانيا

أميركا الالتينية
٩٧٣٨١١مكسيك

٩٨٢١٣١٥األرجنتني

٩٤٦١٩٢١البرازيل

جدول رقم ١٧: التوزعات اخلاصة باألوالد في مرحلة التعليم االبتدائي



٤٥

نسب عدم نسب االلتحاقاسم الدولة
االلتحاق

نسب التسرب 
من الصفوف 
االبتدائية

األوالد خارج 
املدارس 
االبتدائية

آسيا
---١٠٠٪اليابان

١-٩٩١٪الصني

٩٠١٠٢٧٣٧الهند

٩٥٥٢٠٢٥أندونيسيا

٦٥٣٥٣٠٦٥الباكستان

٥٦٤٤٤٥٨٩الكونغو

٧٠٣٠٤٦٧٦السنغال

د في جميع الدول وهو ثابت عند السادسة،  إنَّ سن إنتهاء مرحلة الروضة موحّ ١ -
ل أنَّ أقصر فترة هي سنتان  حيث تبدأ مرحلة التعليم األساسي. في حني يُسجّ
ما  وهو  الدول،  جميع  تشمل  وهي  العمر  من  السادسة  إلى  الرابعة  من  متتدان 
ضرورة  أضحى  نظامية،  غير  أم  كانت  نظامية  باملدارس،  األوالد  التحاق  أنَّ  يُثبت 
تربوية في املقام األول حيث تُثبت فوائد التنشئة واإلعداد واملرونة التي يكتسبها 
الولد عند انضمامه إلى حدائق الروضات، وتأكيد استعداداته اجلسدية والفكرية 

والذهنية والتواصلية للتعلّيم. 

ارس فيها الوالدان، أعمالهما خارج املنزل، إلى  وقد عمدت الدول الصناعية، التي ميُ
تأمني استقبال األطفال في دور رعاية األوالد بعد بلوغهم العام األول من العمر، 
نسبة  أنَّ  ورغم  بها،  يعملن  التي  باملؤسسات  االلتحاق  لألمهات  يتسنّى  حتى 
إبداع األطفال فيها قبل الرابعة من العمر لم ترتفع كثيرًا، فإنَّ بعض اتمعات، 
ملن  األهلية  واجلمعيات  احمللي،  اتمع  سلطات  مستوى  على  اخلدمة،  هذه  ن  تؤمّ

يطلبها.

نُالحظ أنَّ الطلب على مرحلة الروضة محصور، حتى في الدول الصناعية، على  ٢ -
املناطق املدينية ونادر هو في اتمعات غير املدينية.

األوروبية  الدول  معظم  أبناء  من   ٪ ١٠٠- ٣ إلى   ٩٥ بني  ما  أنَّ  نُالحظ  ثانية  جهة  من 
يلتزمون بالتعليم اإللزامي، حتى نهاية املرحلة في عمر ١٦ سنة.

١-٣: بعض سمات الواقع التربوي والتعليمي في دول أجنبية مختلفة: افتقار إلى 
التجانس وازدحام في األزمات



الفصل الثاني - مناذج تربوية تتعلق بالتعليم اإللزامي في بعض الدول العربية واألجنبية ٤٦

كانت  ما  دول  مجتمعات  في   ٪٩٠ حدود  حتى  التحاقهم  معدل  ينخفض  بينما 
ل ٩٤٪ في دول أميركا الالتينية و٦٠٪ في بعض دول  ى أوروبا الشرقية، ويُسجّ تسمّ
آسيا وأفريقيا. أما التسرّب فيبدأ فيها من الصفوف األولى في املرحلة االبتدائية 
املرحلة  في  أسرع  بصورة  ويحصل  صغيرة  زالت  ما  التالمذة  أعمار  تكون  حيث 

وأبكر في العمر.

أنَّ  إالَّ  م،  املتقدّ العالم  دول  في  ويتزايد  ميتد  بالتعليم،  االلتحاق  إنَّ  عامة  بصورة  ٤ -
ل نحو التنمية  التقرير الرسمي حول مدى حتقيق األهداف اإلمنائية في زمن التحوّ
الشاملة التي دعت إليها القمة الدولية فيقول: إنَّ «هدف تعميم اإلملام بالقراءة 
والكتابة بني الشباب في دول العالم ومجتمعاته ما زال غير محقق، وأنَّ أعدادًا 
ا  كبيرة من األطفال والشبان ما زالوا إما غير ملتحقني باملدارس أو أميّني، خصوصً
في البلدان األقل منوًّا وال سيما في بعض مناطق أفريقيا وآسيا، ويختلف مقدار 
هذا التباين من بلد إلى آخر، ومن منطقة إلى أخرى بحسب اخلصائص اإلمنائية 

والتربوية فيها»١ .

م املنجز، أنَّ  ورد في التقرير نفسه، وهو أحدث تقرير دولي في مجال تقييم التقدّ ٥ -
األمية ما زالت ظاهرة متفشية، إالَّ أنَّ نطاقها يكاد ينحصر في الدول الفقيرة 

ا بطيئًا. مً رز تقدّ والكثيفة السكان في قارتي أفريقيا وآسيا، مع أنها حتُ

ويشير التقرير نفسه إلى أنَّ التسرّب املدرسي هو ظاهرة ال تفرِّق بني البلدان، حيث  ٦ -
وإيطاليا  وإسبانيا  كندا  مثل  م،  املتقدّ الصناعي  العالم  دول  بعض  منها  تُعاني 
وفرنسا، بعد إجناز التالمذة مرحلة التعليم اإللزامي فيها، كما تُعاني منها دول 

ا.  العالم الثالث أيضً

املدرسي  التسرّب  فإنَّ  العالم،  من  كثيرة  مناطق  في  تنحسر  األمية  كانت  إذا  ٧ -
من  ما  لعدد  الثانوي  أو  اجلامعي  التعليم  استكمال  دون  ويحول  م  ويتعمّ ينتشر 
البلدان،  من  بلد  في  املكتسب  التعليمي  املستوى  على  سلبًا  يؤثّر  ما  التالمذة، 
بحيث ال تسمح ألبنائه باالنخراط في االختصاصات املعاصرة، وممارسة األعمال 

املرتفعة الدخل.

بتفاوت  تتمثّل  املعاصرة  الدول  في  التعليمي  الواقع  مؤشرات  أبرز  فإنَّ  وهكذا  ٨ -
بفضل  املكتسبة  واخلبرات  املستهدفة  واملستويات  التعليمية  واملواد  البرامج 
التعليم، ما ينجم عنه نوع من عدم التجانس والفجوات بني خصائص املتعلّمني 

احلائزين على املستويات نفسها في دول مختلفة. 

ل نحو تنمية تضمينية شاملة إسكوا- األمم املتحدة- بيروت  ١-تقرير األهداف اإلمنائية في زمن التحوّ
٢٠١١- ص:١١. يراجع الشكل ٩ من التقرير ص: ١٠.
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ثانياً: الواقع التربوي والتعليمي في البلدان العربية 
مقدِّمــــــــــة 

تتشابه  أنها  جند  العربية،  البلدان  في  التعليمية  األنظمة  واقع  على  شاملة  نظرة  في 
مع األنظمة العاملية األخرى إلى حدٍّ بعيد وقد ال تتشابه جلهة حتديد سن الدخول إلى 
وحتديد  التعليم  مراحل  تقسيم  جلهة  وإن  املرحلة  هذه  انتهاء  وحدود  الروضة  مرحلة 
فترات التدريس في كل مرحلة والشهادات الرسمية الناجتة من كل  مرحلة من مراحل 
التعليم األساسي والثانوي ناهيكَ عن التدرج في التعليم اإللزامي من مراحل ما قبل 
استقالل هذه الدول وما بعد استقاللها بحيث إنها سعت وما تزال تسعى إلى تعميمه 

لغاية سن الـ ١٥ سنة. 

وهذا ما سوف يُستنتج من اجلداول ذات األرقام ١٨-١٩ و٢٠.

مستوى  توحيد  يشترط  العالم  في  االقتصادي  السوق  توحيد  أنَّ  امللفت  ومن  ٩ -
ره، وبالتالي فإنَّ فشل بعض الدول في بلوغ املستوى املطلوب  اإلدارات التي تسيّ
يؤدي إلى إخفاقها في تشجيع نسب أكبر من أبنائها الستكمال التخصصات 
احلديثة، وتصبح هذه الدول بيئةً حاضنة تترسخ فيها األزمات وتتوالد الصعوبات 

التعليمية من جهة وبطالة املتخرّجني من جهة ثانية.

١- أنظمة التعليم املطبّقة في الدول العربية:
١-١: وقائع وإحصاءات.

جدول رقم ١٨: تنظيم مراحل التعليم وفتراتها في بعض الدول العربية وحدود سن التعليم 
اإللزامي فيها

السن في الدولة
الروضة

حدود سن 
التعليم 
اإللزامي

مرحلة التعليم األساسي
السن في 
املرحلة 
الثانوية

السن في 
املرحلة 
االبتدائية

السن في 
املرحلة 
املتوسطة

من عمر ٤ مصر
إلى ٦ سنوات

من عمر ٦ 
إلى ١٥ سنة

من عمر ٦ 
إلى ١٢ سنة

من عمر ١٢ 
إلى ١٥ سنة

من عمر ١٥ 
إلى ١٧ سنة

من عمر ٣ اليمن
إلى ٦ سنوات

من عمر ٦ 
إلى ١٤ سنة

من عمر ٦ 
إلى ١٢ سنة

من عمر ١٢ 
إلى ١٤ سنة

من عمر ١٥ 
إلى ١٨ سنة

من عمر ٤ األردن
إلى ٦ سنوات

من عمر ٦ إلى 
١٥ سنة

من عمر ٦ 
إلى ١٢ سنة

من عمر ١٢ 
إلى ١٤ سنة

من عمر ١٥ 
إلى ١٨ سنة
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يُلفت االنتباه في هذا اجلدول، أنَّ جميع البلدان العربية تعتمد سن السادسة كبداية 
ل سنة لتبدأ في السابعة وتنتهي في سن  ملرحلة التعليم اإللزامي ما عدا املغرب حيث تؤجّ

الرابعة عشرة.

أما من حيث فترة مرحلة التعليم اإللزامي فتمتد في:

اململكة العربية السعودية إلى ٥ – سنوات وتنتهي في احلادية عشرة من العمر.

املغرب إلى ٧ – سنوات وتنتهي في الرابعة عشرة من العمر.

في كل من اليمن واجلزائر وسورية متتد إلى ٨ – سنوات وتنتهي في الرابعة عشرة 
من العمر.

في األردن ومصر وتونس والعراق متتد إلى ٩ – سنوات وتنتهي في الرابعة عشرة من 
العمر.

د للتعليم وتتألف من سنتني من  هّ ل أنَّ مرحلة الروضة هي مرحلة مستقلّة متُ ويُسجّ
الرابعة وحتى السادسة في جميع البلدان.

أما اليمن وتونس فتسمح باستقبال األطفال في دور الرعاية من سن الثالثة. ولكن 
األعداد امللتحقة بها محدودة وقليلة ويعود تفسير تدنّي نسب التحاق األطفال بدور الرعاية 
إلى أنَّ عمل املرأة خارج منزلها ما زال محدودًا باملقارنة مع عمل املرأة األجنبية التي تصل 

نسبته إلى ٦٥٪ من اموع.

السن في الدولة
الروضة

حدود سن 
التعليم 
اإللزامي

مرحلة التعليم األساسي
السن في 
املرحلة 
الثانوية

السن في 
املرحلة 
االبتدائية

السن في 
املرحلة 
املتوسطة

من عمر ٣ تونس
إلى ٦ سنوات

من عمر ٦ 
إلى ١٤ سنة

من عمر ٦ 
إلى ١٢ سنة

من عمر ١٢ 
إلى ١٤ سنة

من عمر ١٥ 
إلى ١٨ سنة

من عمر ٤ العراق
إلى ٦ سنوات

من عمر ٦ 
إلى ١٤ سنة

من عمر ٦ 
إلى ١٢ سنة

من عمر ١٢ 
إلى ١٤ سنة

من عمر ١٥ 
إلى١٨ سنة

من عمر ٤ املغرب
إلى ٦ سنوات

من عمر ٧ 
إلى ١٤ سنة

من عمر ٧ 
إلى ١٣ سنة

من عمر ١٣ 
إلى ١٤ سنة

من عمر ١٥ 
إلى ١٨ سنة

من عمر ٤ اجلزائر
إلى ٦ سنوات

من عمر ٦ 
إلى ١٤ سنة

من عمر ٦ 
إلى ١١ سنة

من عمر ١٢ 
إلى ١٤ سنة

من عمر ١٥ 
إلى ١٨ سنة

من عمر ٤ سوريا
إلى ٦ سنوات

من عمر ٦ 
إلى ١٤ سنة

من عمر ٦ 
إلى ١١ سنة

من عمر ١٢ 
إلى ١٤ سنة

من عمر ١٥ 
إلى ١٨ سنة

من عمر ٤ السعودية
إلى ٦ سنوات

من عمر ٦ 
إلى ١١ سنة

من عمر ٦ 
إلى ١١ سنة

من عمر ١٢ 
إلى ١٥ سنة

من عمر ١٦ 
إلى ١٨ سنة
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أما في الدول العربية، فتؤلّف املرأة نسبة تتراوح ما بني ١٨ و٢٢٪ ١ من القوى العاملة 
النظامية فيها.

العشوائي،  االقتصاد  في  ضمنها  من  النظامية  غير  األعمال  تسب  حتُ حني  أما  – 
فتتراوح نسبته ما بني ٣٠ و٤٥٪ في سورية، واملغرب واجلزائر ومصر وتونس.

دة قانونًا منذ زمن، وأنَّ القوانني العربية قد  ورغم أنَّ حدود كل مرحلة تعليمية محدّ
أقرّت التعليم اإللزامي، إالَّ أنَّ نسب االلتحاق لم تكتمل بعد في البلدان العربية.

١-٢: احلراك املدرسي في الدول العربية.
جدول رقم ١٩: وقائع ونسب االلتحاق واألميّة والتسرّب املدرسي فــي البلدان العربية٢ما 

ـي ٢٠٠١- ٢٠١٠ في املرحلة االبتدائية بيـن عامَ

١- عمل املرأة العربية، مجلة العلوم االجتماعية، الرياض، ٢٠٠٩.
-  منظمة العمل العربية، دراسة أُجريت في ١٣ مدينة عربية في العام ٢٠٠٥.

٢- التقرير االقتصادي العربي املوحد، جامعة الدول العربية، القاهرة، ٢٠٠٩، ص:١١٢.

الدولة
امللتحقون 

في الصفوف 
اإلبتدائية ٪

غير امللتحقني ٪
املتسربون 
من املرحلة 
اإلبتدائية ٪

األوالد من عمر 
الدراسة خارج 

املدارس اإلبتدائية ٪

٨٥١٥٥,٦٢٠,٦مصر

٧٣,٧٢٦,٣٤١٦٧,٣اليمن

٧,١١٩,٢- ٩٠١٠٩,٢األردن

٩٦٤٦١٠تونس

٨٥١٥٣٠٤,٥العراق

٨٥١٥٢٦٤١املغرب

٩٤٦٢٨اجلزائر

٥,٣٠١٥- ٩٢٨٧,٨سورية

٩٦٤٢٦ليبيا

٧-٨٣١٧السعودية

٤٧٥٣٢٥٧٥السودان
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١-٣: فترات التعليم بالتوازي مع األعمار.
ا على سن العمل. جدول رقم ١٢٠: حدود فترة التعليم اإللزامي قياسً

١- عن د. أحمد البرعي، عمل األطفال وفقر األسرة، جامعة الدول العربية، مديرية األسرة، القاهرة ٢٠٠٤، 
ص ٣٤.

حدود فترة التعليم اإللزامي البلد
الرسمي

احلد األدنى لسن العمل احلد 
األدنى األساسي للسن

١٣- ١٥ (حسب القطاع)٦- ١٤تونس

٦١٦- ١٤اجلزائر

٧١٢- ١٢السودان

٦١٥- ١٤الصومال

٦١٥- ١٥مصر

٦١٥- ١٥ليبيا

٦١٥- ١٢اإلمارات

١٣-عمان

٧١٢- ١٤املغرب

١٦ (عدا التدريب)٦- ١٥األردن

٦١٤- ١٧البحرين

٦١٢- ١٤سوريا

٦١٥- ١٤العراق

٦١٤- ١٤الكويت

١٣-لبنان

٦١٣- ١١السعودية

من املفيد أن نعرف أن الدول العربية قد تبنّت أساليب أو طرق معينة من مسألة إحلاق 
التالمذة باملدارس، ولكنها ال تزال جتارب غير محسومة النتائج، وهي تتنوع حسب ما يلي:

د  دّ أسلوب اإلنتساب اإللزامي لألوالد باملدارس إلتزاماً بالنصوص املعتمدة وهي حتُ ١ -
الطريق الذي ينبغي على األهل إتباعه، ويُطبق في: سوريا ومصر وليبيا واجلزائر.

لتطبيقه  واضحة  آلليات  حتديد  دون  التعليم،  إللزامية  الشكلي  اإلعالن  أسلوب  ٢ -
ويحصل ذلك في أغلب الدول العربية األخرى.

معتمدة  آلليات  وجود  دون  احلرّة،  بإرادتها  لإللزامية  األهلية  املمارسة  أسلوب  ٣ -
الدول  هذه  إقتربت  وبنتيجتها  وتونس،  واألردن  لبنان  في  يحصل  مثلما  رسميًّا، 
القطاع  بني  ما  املشتركة  اجلهود  بفضل  الشامل،  ونشره  التعليم  تعميم  من 

الرسمي والقطاع األهلي. 



٥١

الفصل الثالث
اإلطار النظري (القسم -٣-)

إلزامية التعليم في لبنان ومجانيّته 
املسار نحو اإللزاميــة: مسار تشريعي- مبادرات - مواقف
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١)  املسار نحو اإللزامية 
القيام  إلى  بادر   ،١٩٩١ العام  أيار  في  الطفل  حقوق  اتفاقية  على  لبنان  صادق  أن  منذ 

مبجموعة خطوات عبّرت عن إرادته الصريحة في االلتزام بتحقيق الغايات واألهداف التي 

حلظها اإلعالن العاملي لبقاء الطفل وحمايته وتنميته الصادر عام ١٩٧٠. 

اتّضح للبنان أنَّ وضع الطفل في البالد، كما أوضاع سائر املواطنني، خاضع لتأثير جملة 

النسيج  وتركيبة  االجتماعية،  االقتصادية  بنيته  واقع  طبيعة  بسبب  العوامل  من 

االجتماعي لسكانه.

من املؤثرات هي مؤثرات اقتصادية اجتماعية توضح مدى توافر املوارد  فاموعة األولى 
وإمكانات االستثمار واإلنفاق وأمناط استغاللها السائدة إضافةً إلى 

أشكال توظيف هذه املوارد الطبيعية والبشرية، وإمكانية حصول 

احلراك االجتماعي والتفاوت املناطقي واالجتماعي والسكاني كما 

ن لها أن تكشف عن االجتاهات املاكرو- اقتصادية للسياسات  كّ ميُ

رها. اللبنانية وتفسّ

من املؤثرات فهي اجتماعية- ثقافية تندرج ضمن واقع التكوينات  أما اموعة الثانية 
االجتماعية األولية والثانوية في اتمع، بدءًا من العائلة واألسرة 

عات والتشكيالت السكانية التقليدية واحلديثة،  وصوالً إلى التجمّ

قيمية  نظم  من  عنها  ينبثق  وما  واحلضاري،  الثقافي  ونطاقها 

والظواهر  والعادات  التقاليد  في  الفروق  عن  مسؤولة  وسلوكية 

اخللقية التي تنتج خصائص النظم التربوية واإلعالمية واألخالقية 

السائدة بني املواطنني.

وقد بادرت السلطات اللبنانية إلى إقرار وتنفيذ سلسلة من دراسات املسح اإلجتماعي، 

املتنوعة األهداف في تلك املرحلة١ ، ورمت من ورائها إلى إنتاج معرفة إحصائية تفصيلية، 

نت بفضلها من إنتاج  ونشر بيانات موضوعية مستخدمة آليات املتابعة والرصد. ومتكّ

ذلك  نتيجة  من  وكان  الدولية.  للمنظمات  التقنية  اخلبرات  من  بدعم  وأدلّة  مؤشرات 

الكشف عن ثغرات عديدة، جرت محاوالت ملعاجلتها عن طريق وضع نصوص وتشريعات 

يَني املتوسط والبعيد. للتخفيف من آثارها على املَدَ

والقانونية  التشريعية  البنية  على  تعديالت  إدخال  وإقرار  تبنِّي  حتقق  ما  أهم  ومن 

ذتها السلطات اللبنانية السيما وزارة الشؤون  ١- الئحة بعناوين املسوحات والدراسات التي نفّ
اإلجتماعية بالتعاون مع منظمات األمم املتحدة نضمها إلى املالحق في نهاية البحث.
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اللبنانية القائمة بهدف جعل مضمونها أكثر اتساقًا ومواءمة مع اجتاهات بنود االتفاقية 

الدولية حلقوق الطفل.

وعلى هذا األساس أقرَّ مجلس النواب مجموعة من القوانني تتعلّق بالتزام لبنان بأحكام 

تخص  وقضايا  مسائل  بخصوص  الدولية  االتفاقيّات  في  ورد  ما  مع  تتطابق  أو  تقترب 

األطفال واألوالد واألحداث ومنها:

إقرار القانون ٩٣/٢٤٣ – اتص باملعوقني من األطفال.

إقرار القانون رقم ٩٤/٣٣٤ – وهو يفرض شهادة طبية على الراغبني بالزواج بهدف 

حماية أفضل لألطفال من احتمال إصابتهم بأمراضٍ وراثية.

إصدار قرار حكومي رقم ٣٦ تاريخ ١٩٩٥/٦/٣٠ – بتصنيف اإلعاقات واحلصول على 

له  الكاملة  الصحية  الرعاية  توفير  أجل  من  للمعوقني  الشخصية  البطاقة 

من وزارة الصحة، وهي تشمل األطفال املعوقني.

احلد  رفع  طاول  وقد  األطفال  بعمل  ويتعلّق   – ٩٦/٥٣٦ رقم  القانون  مواد  تعديل 

األدنى لسن عمل األطفال من ٨ إلى ١٣ سنة، ووسع نطاق حمايتهم في أثناء 

العمل.

الستخدام  السن  بشرط  املتعلق   – ١٩٩٩/٥/٢٥ تاريخ   ٧٠٠ رقم  املرسوم  صدور 

األحداث في األعمال اخلطرة.

ل املادة ٢٥ –  كما أقرّ الس النيابي القانون الرقم ٩١ تاريخ ١٩٩٩/٦/١٤ الذي يُعدّ

من قانون العمل املتعلقة بعمل األحداث في املؤسسات احلرفية.

ل املادة ٢٦ – من قانون العمل  وأصدر قانون رقم ٢٠٧ تاريخ ٢٠٠٠/٥/٢٦ الذي يُعدّ

العمل  ونوع  األجر  في  والعاملة  العامل  بني  العمل  صاحب  تفريق  بخصوص 

ر عليه ذلك. والتوظيف بسبب نوع اجلنس، وحظّ

الداخلي  النظام  د  يُحدّ وهو  م/٢٠٠١ –   /١١٣٠ رقم  القرار   ٢٠٠١ العام  في  وصدر 

على  ر  ويُحظّ الرسمية.  املدارس  في  األساسي  والتعليم  األطفال  لرياض 

املعلمني والعاملني في التعليم: «إنزال أي عقاب جسدي بالتالمذة إضافةً إلى 

تأنيبهم بكالم مهني تأباه التربية والكرامة الشخصية».

ر أشكاالً متنوعة من احلماية لألوالد واألحداث العاملني  واستمر صدور القوانني التي توفّ

ومنها:
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إلى  اإلنضمام  للحكومة  أجاز  الذي   – ٢٠٠٢/٦/٥ تاريخ   ٤٠٠ رقم  قانون  إصدار 

اتفاقية العمل الدولية رقم ١٣٨ بشأن احلد األدنى الستخدام األحداث.

املدارس  تالمذة  إعفاء  على  ينص  وهو   – ٢٠٠٣/٢/١٨ تاريخ   ٣٧ رقم  القرار  وجاء 

مرحلة  من  والثانية  األولى  احللقتني  وفي  األطفال  رياض  مرحلة  في  الرسمية 

مجانية  فكرة  تطبيق  باجتاه  يخطو  التسجيل  رسوم  من  األساسي  التعليم 

التعليم في املدارس الرسمية.

تعاون الوزارات من أجل إيجاد بيئة إيجابية لألطفال: 
العالي  والتعليم  والتربية  العامة  والصحة  االجتماعية  الشؤون  وزارات  قامت 

بالتحضير لوضع خطط ملشاريع من شأنها خلق بيئة موضوعية مالئمة تتناسق مع 

متطلبات االتفاقيات على مستويات مختلفة كي توفر الشروط املطلوبة لتحقيق 

بعض أهدافها، ومن بينها تكوين فريق لبناني لوضع وتنفيذ برنامج وطني ملكافحة 

ن من حتقيق إجنازات  الفقر من أجل حتسني مستوى معيشة األطفال في لبنان، متكّ

بحثية كبيرة مثل إصدار:

املتحدة  األمم  صندوق  مع  بالتعاون   ٢٠٠٤- ١ العام  في  لألسر  املعيشية  األوضاع 

للسكان.

إدارة  مع  بالتعاون   ٢٠٠٧. ٢ العام  في  لألسر  املعيشية  لألحوال  الوطنية  الدراسة 

اإلحصاء املركزي ومنظمة األمم املتحدة.

ت هاتان الدراستان مواضيع تتصل بالفقر ومواضعه ومناطق انتشاره في لبنان،  وقد غطّ

كما كشفت عن خصائص الفئات االجتماعية األكثر حاجة فيه، من أجل العمل على 

حتسني معيشة األسر التي تُعاني، والسيما أطفالها من تدني تلبية حاجاتهم األساسية 

ت عليها املعاهدة. التي نصّ

مرحلة  من  اللبناني  الطفل  بوضع  لالنتقال  التحضير  األعمال  هذه  شأن  من  كان  لقد 

االعتراف باحلقوق ومنحها له بالكلمة والنص والشعار إلى مرحلة العمل على جعلها 

ا وحتويلها إلى منط حياتي يدخل في ممارسة احلياة الوطنية العامة. أمرًا واقعً

ومن أهم تلك احلقوق تأثيرًا في حاضر الطفل ومستقبله هو حقه في التعلّم.

وينص هذا احلق كما ورد في اتفاقية حقوق الطفل على ما يلي:  
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ويأتي ذكر هذا احلق في االتفاقية الدولية كترسيخ ملا ورد في معظم دساتير دول العالم 
من التزام جتاه األطفال واألوالد.

٢) لبنان بني إلزامية التعليم ومجانيته.
منذ ما قبل اإلعالن العاملي حلقوق الطفل بفترة زمنية بعد أن كان للبنان مسيرته في 
هذا االجتاه فصدر املرسوم االشتراعي رقم ١٣٤ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢ الذي ورد في املادة ١٩ 
منه ما يأتي: «التعليم مجاني في املرحلة االبتدائية األولى وهو حق لكل لبناني في سن 
الدراسة». كما نصت املادة ٥٠ من املرسوم نفسه واملعدل بقانون ١٤ أيار ١٩٦٠ على ما 
يأتي: «يُقبل التالمذة مجانًا في املدارس الرسمية على اختالف أنواعها ودرجاتها». أتت 
مبا  أعدادهم  وزادت  بها  اللبنانيني  التالمذة  التحاق  أمام  األبواب  لتفتحا  اخلطوتان  هاتان 
فقرات  في  عرضناه  الذي  احلالي،  الواقع  أما  االبتدائية.  املرحلة  في  سنويًّا   ٪١,٣ معدله 
ا في اإلقبال على االلتحاق املدرسي قبيل صدور القانون ٢٠١١/١٥٠.  سابقة فيظهر تراجعً
العام  في   (٪٤٨,٢٣) اانية  غير  اخلاصة  باملدارس  امللتحقني  التالمذة  نسبة  بلغت  لقد 
٢٠٠١، (٥٠,٥٣٪) في العام ٢٠٠٥، و(٥٢,٥٣٪) في العام ٢٠٠٨ و(٥٥,١٤٪) في العام ٢٠١١ على 
. هذا السلوك يُعبّر عن اعتقاد مفاده أنَّ التعليم  حساب االلتحاق باملدارس الرسمية١ 
واجب على األهل، وهم قد تصرّفوا حتى اآلن وكأنهم يلتزمون بإلزامية غير معلنة ولكنها 

١- راجع اجلدول رقم ٢ (أ) بخصوص االلتحاق باملدارس اخلاصة غير اانية.

العالم دول دساتير معظم ف ورد ملا كترسيخ الدولية االتفاقية ف احلق هذا ذكر ويأت

املادة ٢٨:
احلق  لهذا  الكاملة  لألعمال  ا  وحتقيقً التعليم،  في  الطفل  بحق  األطراف  الدول  تعترف  ١ .

تدريجيًّا وعلى أساس تكافؤ الفرص، تقوم بوجهٍ خاص مبا يلي:
ا مجانًا للجميع. جعل التعليم االبتدائي إلزاميًّا ومتاحً أ - 

وتوفيرها  املهني،  أو  العام  سواء   ، كافةً الثانوي  التعليم  أشكال  تطوير  تشجيع  ب - 
التعليم  مجانية  إدخال  مثل  املناسبة  التدابير  واتخاذ  األطفال،  جلميع  وإتاحتها 

وتقدمي املساعدة املالية عند احلاجة إليها.
أساس  على  للجميع  ا  متاحً  ، كافةً املناسبة  بالوسائل  العالي،  التعليم  جعل  ج- 

القدرات.
ترك  معدالت  من  والتقليل  املدارس  في  املنتظم  احلضور  لتشجيع  التدابير  اتخاذ  د- 

الدراسة.
نحو  على  املدارس  في  النظام  إدارة  لضمان  كافة  املناسبة  التدابير  األطراف  الدول  تتخذ  ٢ .

يتماشى مع كرامة الطفل اإلنسانية ويتوافق مع هذه االتفاقية.
تقوم الدول األطراف في هذه االتفاقية بتعزيز التعاون الدولي وتشجيعه في األمور املتعلقة  ٣ .
أنحاء  جميع  في  واألمية،  اجلهل  على  القضاء  في  املساهمة  بهدف  وبخاصة  بالتعليم، 
احلديثة.  التعليم  وسائل  وإلى  والتقنية،  العلمية  املعرفة  إلى  الوصول  وتيسير  العالم، 

وتراعي بصفة خاصة احتياجات البلدان النامية في هذا الصدد.

احلق في التعليم
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فعلية وواقعية. فاألهالي يقومون مبا يقومون به من تسجيل ألبنائهم في املدارس لتلّقي 
التعليم، ليس استجابةً لنص ملزم، بل ألنهم يعتبرون أنَّ النظام السياسي االقتصادي 
ك بفكرة االقتصاد احلر، واحلرية في التعليم اللبناني وهما ال  املعمول به في البالد، يتمسّ

تتوافقان مع فكرة التوجيه واإللزام االجتماعي أو الطائفي أو القانوني. 

وجاء توقيع لبنان على اتفاقية حقوق الطفل في العام ١٩٩١ مدخالً لتعميــم اخلطاب 
الرسمـــي اللبنانــي للمباشــرة بتنفـيـذ مــا ورد فـي وثيـــقة الوفـــاق الوطنــي 
التـــي أُقــرّت فـــي الطائـــف-اململكة العربية السعودية، وبدء اإلصالح التربوي مع 
هيكلية  إلى  بترجمتها  واملباشرة   ١٩٩٤ العام  في  الوطني  النهوض  خطة  وإقرار  وضع 

جديدة للتعليم أُقرّت في العام ١٩٩٥ وإلى مناهج متطورة صدرت في العام ١٩٩٧.

طرح هذا القانون (أي القانون ٥٩/١٣٤) فكرة إلزامية التعليم في لبنان ألول مرة، ولكنه 
د آليات التنفيذ  لم يستكمل شروط تنفيذها ألنه اكتفى بإصدار النص من دون أن يُحدّ
ا حول نهاية فترة اإللزامية، هل هي سن احلادية عشرة كما ورد  بل إن صدوره أضاف التباسً
في النص السابق، أو حتى سن الثانية عشرة التي تُعتبر نهاية املرحلة االبتدائية األولى، 
ا. وأضيف إليها إلتباس جديد هو متديد نهاية مرحلة اإللزامية  كما كانت سائدة سابقً
إلى خمسة عشر عاماً، بعد وضع الهيكلية اجلديدة للتعليم موضع التنفيذ في العام 
من  الصفوف  على  يُطلق  األساسي  التعليم  مصطلح  وصار  التسميات  تغيّرت   ،١٩٩٥
األول إلى التاسع، أي أنه ميتد من عمر ست سنوات إلى اخلامسة عشرة، ويشمل احللقات 

ى متوسطة. الثالث: األولى والثانية والثالثة حتى نهاية املرحلة التي كانت تُسمّ

٣) املوقف من تطبيق التعليم اإللزامي في لبنان
: «التعليم  صدر القانون الرقم ١٥٠ تاريخ ٢٠١١/٨/١٧ وتضمن مادة وحيدة وأكد على أنَّ
إلزامي في مرحلة التعليم األساسي، ومتاح مجانًا في املدارس الرسمية، وهو حق لكل 

لبناني في سن الدراسة لهذه املرحلة.

وعليه فقد حسم صدوره عدة مسائل في وقت واحد ومنها:

إنَّ التعليم حق لكل لبناني. ١ .

إنَّ التعليم هو تعليم إلزامي لغاية عمر ١٥. ٢ سنة.

إنَّ التعليم اإللزامي ميتد ليشمل مرحلة التعليم األساسي بكاملها. ٣ .

. ٤ إنَّ مجانية التعليم محصورة في املدارس الرسمية.

الشروط  حتديد  ضرورة  مثل  توضيحها،  مطلوبًا  زال  ما  أخرى  مسائل  هناك  أنَّ  غير 
التنظيمية وإجراءات التنفيذ لوضع القانون األخير الرقم ١٥٠ آب ٢٠١١ موضع التنفيذ 
لصدوره  السابقة  انتظاراتهم  إلى  تضاف  جديدة  انتظار  حالة  في  واللبنانيون  الفعلي. 



الفصل الثالث - إلزامية التعليم في لبنان ومجانيّته ٥٨

منذ العام ١٩٥٩. فبعد أن مرّت اثنتان وخمسون سنة٢  على اعتراف لبنان بهذا احلق ألول 
مرة، يجد أولياء األطفال في لبنان أنفسهم عند املربع األول، حيث ال يذكر القانون الساري 
املفعول اليوم أي تفصيل حول كيفية تطبيقه وآليات اشتغاله ما يوحي باستمرار وجود 

غات لتأجيل التطبيق ألسباب عديدة، فإلى متى سيستمر االنتظار؟  مسوّ

ل  ا مجانيته، ومجانيته ترتبط أوالً بتحمّ إنَّ إلزامية التعليم جلميع املواطنني تعني حكمً
الدولة كلفة اخلدمات التربوية األساسية لهم، وبأن تكون الصيغة املطروحة للتطبيق 
مقبولة من املواطنني حيث تتوافق مع توقعاتهم واجتاهاتهم في االنصياع لإللزامية، أو 
كهم مبواقف رافضة لتعارض استعدادتهم مع اآلليات املطروحة. وهنا جتدر اإلشارة  متسّ
تعاون  يفترض  طريق  وهو  باملشاركة  اإللزامية  تطبيق  ما  حدِّ  إلى  يعتمد  لبنان  أن  إلى 
اللبناني  اتمع  ويتجه  التعليمية  مبؤسساته  األهلي  اتمع  مؤسسات  مع  احلكومة 
إلى اتّباع األسلوب الدميوقراطي املتضمن مشاركة املنظمات األهلية والسلطة التربوية 

الرسمية بتطبيق قانون اإللزامية.

ولألخذ بهذا التوجه ينبغي أن يتماشى مع توجهات األهل، وأالَّ تصطدم اإلجراءات الرسمية 
املعتمدة مبيولهم االجتماعية وأن يُراعي واقع دخلهم األسري ومنط معيشتهم، فيأتي 
ا من ممارسة االختيار احلر املعبّر عن خصائص الرأي العام وثقافته  األمر كما لو كان نوعً
وتوجهاته. كما يُراعي مقتضيات النص القانوني وحدوده، وما يترتب عليه من التزامات. 

حتقيقها  إلى  اللبناني  يسعى  التي  واألهداف  الغايات  هي  مراعاته  ينبغي  ما  أهم  ومن 
عندما يُرسل ابنه لتلقي التعليم في املدرسة. فلماذا ميتنع بعض األهل عن إحلاق أبنائهم 

بالتعليم وما هي مسوِّغاتهم وحججهم؟ ما يطرح بعض التساؤالت:

ل خسارة مادية؟ وما هو مقدارها،  فهل يعتبر األهل أن إرسال أبنائهم إلى املدارس يُشكّ
مقابل  عليه،  اخلسارة  هذه  بتعويض  الرافض  األمر  ولي  يقبل  وهل  توقعاتهم،  حسب 

امتثاله لفكرة التقيد بإرسالهم للتعلّم؟

ا يحول دون إرسال األسر املعوزة أبناءها إلى املدارس؟ وهل  إلى أي مدى يُعتبر الفقر عائقً
الدعم،  بعض أشكال  لهم  ذلك، إذا توافرت  عن  في االمتناع  أهل يستمرون  فعالً  هناك 

ل اتمع عنهم عبء التنفيذ؟ وحتمّ

طبيعتها  هي  وما  لألهل؟  فعلية  مساعدة  ر  يوفّ بالعمل  مبكرًا  االبن  التحاق  إنَّ  هل 
وحجمها وهل تسوِّغ هذه املساعدة حرمان االبن من التعليم لقاء تقدميها؟

هل يشمل القبول بالتنفيذ احملافظة على حرية اختيار األهل للمدرسة ومكانها وقربها 
من مكان السكن أو يكفي حتقيق إمكانية التعلّم لألبناء؟

٢- يُراجع املرسوم اإلشتراعي رقم ١٣٤ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢.
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املطالبة  جتنّب  بسبب  ذلك  يحصل  هل  اإللزامية،  تطبيق  في  السلطة  تتردد  ملاذا 
باانية؟ 

أال تُعتبر املدارس احلكومية اانية قادرة على القيام مبهمة تطبيق اإللزامية وملاذا يتجنبها 
بعض األهل؟

املركز  طلب  لتلبية  املالئمة  الشروط  ر  توفّ أن  كن  ميُ املطروحة  األسئلة  عن  اإلجابة  إنَّ 
األهلي  الواقع  خصائص  مع  يتالءم  مشروع  حتضير  في  ورغبته  واإلمناء  للبحوث  التربوي 
اللبناني، ويحمل في طياته ظروف جناحه، ويضمن تقيّد معظم املستهدفني بالتطبيق 
حتى  أحجمت  التي  االجتماعية  الفئات  أطفال  تعليم  نضمن  بذلك  للقانون.  الرضائي 

م الدعم املطلوب لبعضهم لتجنّب امتناعه. اليوم عن ذلك، ويُقدّ

إنَّ التمهيد املتأني لوضع الصيغة الناجحة للمرسوم التطبيقي املنشود يكون ببنائها 
ل أرضية لإلجراءات والشروط التي سيطلب االلتزام بها  على معطيات ملموسة تشكّ
على  املكلّفة  السلطات  إمكانات  وتُراعي  للسكان  االجتماعية  التركيبة  مع  فتتناسق 

ل التنفيذ. حتمّ

٤)   نظام التعليم احلالي املطبّق في لبنان
في  محدد  هو  ما  إلى  االستناد  من  بد  ال  لبنان  في  التربوي  النظام  عن  احلديث  عند 
الدستور اللبناني –املادة ١٠: «التعليم حر ما لم يخلَّ بالنظام العام أو ينافَ اآلداب 
من  الطوائف  حقوق  س  متُ أن  ميكن  وال  املذاهب  أو  األديان  أحد  لكرامة  يتعرض  أو 
التي  العامة  لألنظمة  وفاقاً  ذلك  في  تسير  أن  على  اخلاصة،  مدارسها  إنشاء  جهة 
تصدرها الدولة في شأن املعارف العمومية». حيث نتج من هذا النص الدستوري ثالثة 
بدأ  الذي  احلكومي،  القطاع  وهي:  مستوياته،  جميع  في  لبنان  في  للتعليم  قطاعات 
مع االستقالل، والقطاع التربوي اخلاص، الذي متتلكه وتديره أفراد أو مؤسسات خاصة 
ويُعدّ قدمي العهد وقد ترافق مع نشاط اإلرساليات األجنبية في لبنان منذ القرن الثالث 
عشر. وحيث تتصف الثقافة في لبنان بانفتاحها على ثقافات الشرق والغرب. القطاع 
التعليم اخلاص ااني، وتُشرف عليه جمعيات ومنظمات أهلية بهدف توفير التعليم 

بتكاليف منخفضة للفئات االجتماعية احملدودة اإلمكانات املادية.

التعليم في لبنان نظامي – أي يتقيّد مبنهاج محدد (املقررات التعليمية وسنوات 
نح الناجح في نهايتها شهادة  دراسية (صفوف متراتبة) وامتحانات رسمية ميُ
رسمية، وغير نظامي ال يتم التقيد فيه بضوابط محددة ال مينح شهادات إمنا 
م في القطاعني الرسمي أو  كن أن يُقدّ إفادات غير رسمية، وكال هذين النوعني ميُ
اخلاص ااني الذي تقتصر فيه أقساط التعليم على رسوم رمزية مع حصول 
املدرسة على دعم مادي من وزارة التربية والتعليم العالي، وغير ااني الذي 

ا ملستوى املدرسة). ا تتفاوت قيمتها تبعً تتقاضى فيه إدارة املدرسة أقساطً
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I- مسار التعليم العام النظامي:
مراحل  ثالث  من  لبنان  في  النظامي  العام  التعليم  يتكون  النظامي:  العام  التعليم 

هي: 

الروضة: ومدتها سنتان وقد صدر مؤخرًا املرسوم رقم ٨٩١٧ تاريخ ٢٠١٢/٩/٢١- ١ 
وهو يعنيّ بدء املرحلة ونهايتها ومتتد على ثالث سنوات.

وتوزّع  التعليم  من  سنوات  تسع  على  وتشمتل  األساسي:- ٢  التعليم  مرحلة 
على ثالث حلقات من الدراسة املنتظمة، كل منها مؤلفة من ثالث سنوات، 
وهي  باملتوسطة،  الثانية  والثالث  باالبتدائية،  األولى  الست  السنوات  تُعرف 
نهايتها  في  التالمذة  وينال  اللبنانيني.  جلميع  املبدأ  حيث  من  إلزامية  سنوات 

«الشهادة املتوسطة الرسمية».

املرحلة الثانوية:- ٣ وهي عبارة عن ثالث سنوات من التعليم تلي مرحلة التعليم 
في  التالمذة  ه  تُوجّ للجميع،  مشتركة  سنة  تُعتبر  األولى  السنة  األساسي، 

نهايتها إلى أحد مسارين: املسار العلمي أو املسار األدبي أو اإلنساني. 

وفي السنة الثالثة، يختار الطالب أحد املسارات اآلتية: اآلداب واإلنسانيات أو 
الطالب  ويحصل  واالقتصاد.  االجتماع  مسار  أو  احلياة  علوم  أو  العامة  العلوم 
يه البعض «البكالوريا»  في نهايتها على «الشهادة الثانوية العامة» أو ما يُسمّ

بعد اجتياز امتحانات رسمية.

II- مسار التعليم املهني والتقني:
دَ مسار التعليم املهني والتقني مبوجب املرسوم رقم ٨٥٩٠ تاريخ ٢/آب/٢٠١٢ وقد متّ  دِّ حُ
مبوجب املرسوم نفسه إعطاء التالمذة والطالب امللتحقني قبل صدور هذا املرسوم مدة 

ثالث سنوات كفترة انتقالية بسبب التغيّب. وقد نصّ على ما يأتي: 

املادة (١)- غاية املرسوم:
املديرية  في  احلقول  تلف  تُعد  التي  والتقني،  املهني  التعليم  وشهادات  مراحل  املرسوم،  هذا  يُحدد 

العامة للتعليم املهني والتقني.

املادة (٢)- التنويع
يتنوع التعليم املهني والتقني إلى حقلني:

أوالً: حقل التأهيل املهني.
يضم هذا احلقل املهن واحلرف، التي يغلب عليها الطابع اليدوي أو احلركي، أو التي ال تتطلب ممن 
ميارسها، سوى معارف ومهارات مختصة محصورة بها، أو املهن  واحلرف التي تتطلب حيازة مؤهالت 

ذات طابع تقني متقدم.
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ثانياً: حقل التعليم الفني
يضم هذا احلقل املهن التي تتطلب مستوى فنيًّا متطورًا، ويستلزم حتصيلها دراسة ال تقل عن:

 تسع سنوات في التعليم العام األساسي.
أو  

  سبع سنوات في التعليم العام األساسي، إضافةً إلى حيازة شهادة التكميلية املهنية.

وتستند باستمرار إلى العلوم األساسية بتفرعاتها اتلفة (رياضيات، هندسة، تكنولوجيا...) 
أو تستلزم بطبيعتها إجادة لغة أجنبية.

الفصل األول
حقل التأهيل املهني

املادة (٣)- املستويات في حقل التأهيل املهني:
يشمل حقل التأهيل املهني املستويات اآلتية:

 مستوى التكميل الذي ينتهي إلى شهادة التكميلية املهنية.

 مستوى التنفيذ الذي ينتهي إلى شهادة الثانوية املهنية (النظام املزدوج)،

شهادة  من  بدالً  (املايستر)  املهني  املشرف  شهادة  إلى  ينتهي  الذي  الوسطى  األطر   مستوى 
املشرف الفني (املايستر) التي كانت معتمدة قبل العمل بهذا املرسوم.

املادة (٤)- شهادة التكميلية املهنية
 يُشترط في الطالب لالنتساب إلى السنة األولى من شهادة التكميلية املهنية ما يأتي:

أن يثبت أنه أنهى دراسة السنة الثانية من املرحلة املتوسطة (الصف السابع األساسي). – 

أو  

أن يكون حائزًا شهادة الكفاءة املهنية أو ما يعادلها.  – 

دد مدة الدراسة لنيل شهادة التكميلية املهنية بسنتني دراسيتني.  حتُ

املادة (٥)- شهادة الثانوية املهنية (النظام املزدوج)
حائزًا  يكون  أن  املهنية  الثانوية  شهادة  من  األولى  السنة  إلى  لالنتساب  الطالب  في   يُشترط 

على:

شهادة التكميلية املهنية أو ما يعادلها في االختصاص املناسب. – 

أو  

الشهادة املتوسطة (البريفيه) أو ما يعادلها. – 

أو  

هذه  في  ينجح  ولم  (البريفيه)  املتوسطة  للشهادة  الرسمية  لالمتحانات  ترشيح  إفادة  – 
االمتحانات.

أو  

ا لألصول، من متابعة املنهاج اللبناني  إفادة إنهاء الصف التاسع بنجاح للطالب املعفي وفقً – 
في التعليم العام األساسي، مصدقة من املراجع اتصة.
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 يحق للطالب الذين أنهوا بنجاح السنة األولى من شهادة البكالوريا الفنية، أن يتسجلوا في 
السنة الثانية من شهادة الثانوية املهنية في االختصاص املناسب الختصاصهم.

دد مدة الدراسة، لنيل شهادة الثانوية املهنية  (النظام املزدوج)، بثالث سنوات. حتُ

املادة (٦)- شهادة املشرف املهني (املايستر)
 يُشترط في الطالب لالنتساب إلى شهادة املشرف املهني (املايستر) أن تتوفر فيه أحد الشروط 

اآلتية:
أن يكون حائزًا على شهادة الثانوية املهنية في االختصاص املناسب أو ما يعادلها، وأن يكون  – 
لديه خبرة عملية ال تقل عن سنتني في االختصاص نفسه، وذلك بعد تاريخ حيازته هذه 

الشهادة، وأن يثبت استمراره في مزاولته العمل في مجال االختصاص.

وأن  يعادلها،  ما  أو  املناسب  االختصاص  في  الفنية  البكالوريا  شهادة  على  حائزًا  يكون  أن  – 
يكون لديه خبرة عملية ال تقل عن ثالث سنوات في االختصاص نفسه، وذلك بعد تاريخ 

حيازته هذه الشهادة، وأن يثبت استمراره في مزاولته العمل في مجال االختصاص.

أن يكون حائزًا على شهادة البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي- القسم الثاني- أو الثانوية  – 
العامة (البكالوريا) أو شهادة البكالوريا الفنية أو شهادة الثانوية املهنية أو ما يعادل كل 
منها، ويرغب مبتابعة اختصاص آخر، وأن يكون لديه خبرة عملية ال تقل عن خمس سنوات 
يثبت  وأن  املذكورة،  الشهادات  إحدى  حيازته  بعد  وذلك  متابعته،  املنوي  االختصاص  في 

استمراره في مزاولته العمل في مجال االختصاص املطلوب.

دد مدة الدراسة للترشح المتحانات شهادة املشرف الفني (املايستر) بسنتني دراسيتني.   حتُ

الفصل الثاني
حقل التعليم الفني

املادة (٧)- املستويات في حقل التعليم الفني:
يشمل حقل التعليم الفني املستويات اآلتية:

مستوى التنفيذ: الذي ينتهي إلى شهادة البكالوريا الفنية. ١ .

مستوى األطر الوسطى: الذي ينتهي إلى شهادة االمتياز الفني. ٢ .

مستوى األطر العليا: الذي ينتهي إلى شهادة اإلجازة الفنية أو شهادة اإلجازة التعليمية  ٣ .
الفنية.

املادة (٨)- شهادة البكالوريا الفنية
من  األولى  السنة  إلى  لالنتساب    ٢٠١٣-٢٠١٤ الدراسي  العام  من  اعتبارًا  الطالب،  في  يُشترط 

شهادة البكالوريا الفنية، أن يكون حائزًا على:

شهادة التكميلية املهنية أو ما يعادلها في االختصاص املناسب. – 
أو  

الشهادة املتوسطة (البريفيه) أو ما يعادلها – 
أو  

العناية  باستثناءاختصاص  (البريفيه)  املتوسطة  الشهادة  المتحانات  ترشيح  إفادة  – 
شهادة  أو  (البريفيه)  املتوسطة  الشهادة  على  احلصول  عليه  يتوجب  حيث  التمريضية 

التكميلية املهنية اختصاص مساعد ممرض
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أو  

ا لألصول، من متابعة املنهاج اللبناني  إفادة إنهاء الصف التاسع بنجاح للطالب املُعفى وفقً – 
في التعليم العام األساسي، مصدقة من املراجع اتصة.

دد مدة الدراسة لنيل شهادة البكالوريا الفنية بثالث سنوات. حتُ

املادة (٩)- شهادة «التأهيلية الفنية التحضيرية»
التحضيرية،  الفنية  شهادة «التأهيلية»   ،  ٢٠١٤ للعام  الرسمية  االمتحانات  من  اعتبارًا  تُنشأ، 

مدة دراستها سنة واحدة، وهي السنة األولى من شهادة البكالوريا الفنية.

الشهادة  المتحانات  ح  ترشّ قد  يكون  أن  الشهادة،  هذه  إلى  لالنتساب  الطالب،  في   يُشترط، 
املتوسطة (البريفيه) وكان راسباً في هذه االمتحانات .

دد مواد االمتحانات الرسمية لهذه الشهادة من ضمن مواد (السنة األولى بكالوريا فنية)، بقرار   حتُ
من املدير العام للتعليم املهني والتقني بناءً على اقتراح رئيس مصلحة املراقبة واالمتحانات 

ورئيس املصلحة الفنية.

 يُشرف على امتحانات هذه الشهادة، اللجنة الفاحصة التي تشرف على االمتحانات الرسمية، 
واللجان التابعة لها، وتُطبق على هذه االمتحانات أحكام املرسوم رقم ١٤٦٣٠ تاريخ ١٩٧٠/٦/٩ 

وتعديالته (نظام االمتحانات الرسمية لشهادات البكالوريا الفنية)

املادة (١٠): أحكام خاصة.
تُطبق على الطالب الذي انتسب، اعتبارًا من العام الدراسي ٢٠١٣-٢٠١٤  إلى السنة األولى من 
شهادة البكالوريا الفنية وغير حائز على الشهادة املتوسطة (البريفيه) أو شهادة التكميلية 

املهنية، احلالتان اآلتيتان:

االمتحانات  في  جناحه  حال  في  الفنية،  البكالوريا  شهادة  من  الثانية  السنة  إلى  يُرفَّع  – 
املدرسية النهائية للسنة األولى، وحاز على إحدى الشهادات اآلتية: البريفيه، التكميلية 

املهنية أو التأهيلية الفنية التحضيرية.

يُرفَّع إلى السنة الثانية من شهادة الثانوية املهنية في االختصاص املناسب، الطالب الذي  – 
أنهى بنجاح االمتحانات املدرسية للسنة األولى من شهادة البكالوريا الفنية، ولم يحصل 

على شهادة التأهيلية الفنية التحضيرية أو املتوسطة (البريفيه) أو التكميلية املهنية.

 يحق للطالب الذي أنهى بنجاح دراسة السنة األولى من مرحلة التعليم الثانوي، االنتساب إلى 
السنة الثانية من مرحلة البكالوريا الفنية.

الثانوي  التعليم  مرحلة  من  والثانية  األولى  السنتني  دراسة  بنجاح  أنهى  الذي  للطالب   يحق 
االنتساب إلى السنة الثالثة من مرحلة البكالوريا الفنية.

دد االختصاصات، التي ميكن للطالب املذكورين أعاله متابعتها بقرار من وزير التربية والتعليم  حتُ
العالي، بناءً على اقتراح املدير العام للتعليم املهني والتقني.

املادة (١١)- شهادة االمتياز الفني.
 يُشترط في الطالب لالنتساب إلى شهادة االمتياز الفني أن يكون حائزًا على إحدى الشهادتني 

اآلتيتني:

شهادة البكالوريا الفنية أو ما يعادلها في االختصاص املناسب. – 

شهادة البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي- القسم الثاني أو الثانوية العامة (البكالوريا)  – 
أو ما يعادلها.
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دد مدة الدراسة للترشح المتحانات شهادات االمتياز الفني بسنتني دراسيتني. حتُ

املادة (١٢)- شهادة اإلجازة الفنية
 يُشترط في الطالب لالنتساب إلى شهادة اإلجازة الفنية أن يكون حائزًا على شهادة االمتياز 

الفني في االختصاص املناسب أو ما يعادلها. وفقاً للقوانني واألنظمة النافذة.

دد مدة الدراسة للترشح لالمتحانات الرسمية العائدة لشهادة اإلجازة الفنية بسنة دراسية  حتُ
واحدة.

 تُناط باملديرية العامة للتعليم املهني والتقني إعادة النظر في املناهج واملضامني التعليمية 
لشهادة اإلجازة الفنية وإعادة توزيعها على فصلي السنة الدراسية الالزمة لنيل هذه الشهادة، 
على أن تصدر هذه املناهج بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناءً على اقتراح املدير العام 

للتعليم املهني والتقني.

املادة (١٣)
(....... حتدد مسالك التحصيل من شهادة البكالوريا الفنية (BT)، إلى التعليم اجلامعي، بقرار 

يصدر عن وزير التربية والتعليم العالي، بناءً على اقتراح جلنة املعادالت في التعليم العالي.

تبقى شهادة اإلجازة التعليمية الفنية خاضعة ألحكام املرسوم رقم ١٠٢٠٧ تاريخ ١٩٧٥/٥/٧  
وتعديالته (تنظيم املعهد الفني التربوي).
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أوالً: في مخطط البحث.
 أ- غاية البحث وأهدافه املباشرة.

بالعودة إلى مخطط البحث الذي وضعته جلنة الدراسات واألبحاث في املركز التربوي 
د غاية البحث وأهدافه املباشرة كما  للبحوث واإلمناء، مبشاركة الباحث، يتبنيّ أنه يُحدّ

يأتي:

 الغاية:
الدراسة  بعمر  هم  الذين  األوالد  التحاق  قرار  في  التأثير  البحث  إجراء  غاية  تتمثل 
معيشة  مستوى  رفع  ذلك  شأن  من  بأنَّ  العهدة،  وذوي  األهل  إلقناع  باملدرسة 

أسرتهم.

 األهداف:
تتمحور أهداف البحث حول:

يتمثل بتحديد حجم الظاهرة واخلصائص الدميوغرافية  هدف معرفي إحصائي:  –
ا فئة عمر  واالجتماعية لفئــات األطفال واألوالد غيــر امللتحقني باملدرسة وحتديدً
٦- ١٥ سنة، وتعيني خصائصها من حيث التوزّع العمري واجلغرافي واجلنسية 

واجلنس واجتاهاتها ومواقفها جتاه التعليم والعمل املبكر والتسرّب.

هدف تشريعي قانوني: – يتمثّل بجمع املعطيات والبيانات الالزمة التي تُساعد 
م شروط وضع قانون التعلّم اإللزامي  على اقتراح نصوص تشريعية إجرائية تُنظّ

ااني رقم ٢٠١١/١٥٠ موضع التنفيذ في لبنان.

أهداف عامة:  – 
ودَور  للجميــع  التعليم  أهمية  حــول  قناعة  لتكوين  عامة  ثقافة  أ. تعميم 
واالقتصادية  االجتماعية  األسرة  أوضاع  حتسني  في  املثّقف  املتعلّم-  املواطن 

وظروف حياتها.

حتفيز األهل وذوي العهدة على إحلاق أبنائهم بني ٦ و١٥ب.  سنة باملدارس.

ج.  تشجيع البلديات وجمعيات اتمع احمللي على تنفيذ برامج منتجة تهدف إلى 
مساعدة األهل املعنيني بإرسال أوالدهم إلى املدرسة.

اجلدوى والفوائد:
تتلخص اجلدوى والفوائد من هذا البحث في:

والوطنية  اإلنسانية  أبعادها  وحتديد  باملشكلة  حقيقية  معرفة   إنتاج 
واالقتصادية واالجتماعية وتشخيص أدوار وتأثيرات العناصر املتصلة بها.

وضع املعطيات واالقتراحات بتصرّف صانعي القرار. 

السعي إلى استصدار تشريعات تنظيمية لقانون التعليم اإللزامي وااني. 
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ب- تعيني منهج البحث وتقنياته وشروط تطبيقه
ا حسب طبيعة املعطيات التي تتم  ة مناهج معً يتطلّب القيام بهذا البحث إتباع عدّ

معاجلتها:

منهج إحصائي: يتم عن طريق جمع البيانات اإلحصائية املتوافرة عن املستهدفني  أ - 
وذلك من خالل املصادر املتاحة وهي:

 دائرة اإلحصاء التربوي في املركز التربوي للبحوث واإلمناء.

كن جمعها من املستهدفني بامليدان مباشرة.  البيانات التي ميُ

 الدراسات واألبحاث السابقة في لبنان والعالم.

االستمارة،  واستخدام  واملعايشة  املالحظة  خالل  من  يرصد  استطالعي:  منهج  ب- 
اجلوانب االقتصادية واالجتماعية من خصائص األسر املمتنعة عن إرسال أبنائها 
دة واملتفق عليها، وذلك من خالل تتبّع ١٣٠ حالة  لاللتحاق باملدارس لألسباب احملدّ
من هذه األسر من مختلف املناطق التي تنتشر فيها هذه الظاهرة على أن يجري 

عرض بعض احلاالت بالوصف التفصيلي األنتروبولوجي.

ن حتضير مادة ميدانية واقعية عن سلوكات واجتاهات وطلبات  منهج قانوني: يؤمّ ج- 
تطبيق  وأصول  مفهوم  مع  ينسجم  أساسي  فصل  حتضير  أجل  من  األهالي 
اإللزامية واانية في دول أخرى والسيما الدول التي تُشابه أنظمتها التعليمية 

إلى حد ما النظام التعليمي في لبنان.

املستهدفون وفريق العمل:
غير  من  سنة  و١٥   ٦ بني  ما  أعمارهم  تتراوح  الذين  اجلنسني  من  األوالد  جميع  يُعتبر 
امللتحقني لتاريخ إجراء الدراسة، باملدارس، مستهدفني بهذا املشروع وهم على التوالي:

ا.  غير امللتحقني سابقً

الذين التحقوا ولكنهم انقطعوا قبل بلوغ ١٥  سنة.

 األوالد املصابني بأمراض مزمنة وذوي احلاجات اخلاصة.

فريق العمل:
تطبيق  أجل  من  والتربوية  امليدانية  بالدراسات  خبرة  ذي  باحث  من  عمل  فريق  ل  تشكّ
منهج البحث املبنيّ أعاله، وليتولى إدارة التحقيقات وحتليل نتائجها اإلحصائية، وتعيني 
مدلوالتها التربوية، ومن باحث مساعد (عدد ٢) من ذوي الكفاءة متَّ اختيارهما بالتعاون بني 
املركز والباحث، كما أنَّ الوحدة اتّصة في املركز قامت بتحديد عدد العناصر البشرية 

املساندة ونوعيتها جلمع املعلومات وإجراء املقابالت في امليدان.
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فرضيّات الدراسة:  ج. 
ا باملدارس، إذا لم يكن هناك سبب  يندر وجود أسر متتنع كليًّا عن إحلاق أوالدها طوعً ١ .
ا مزمنًا أو عامل اجلنس وغيرهما من العوامل التي  جوهري معلّل قد يكون مرضً

لها األثر األضعف في مجال عدم االلتحاق.

واقع  يعكس  أسريًّا  شأنًا  بعيد،  حدٍّ  إلى  زال  ما  لبنان،  في  باملدرسة  االلتحاق  ٢ .
إمكاناتها املادية (لألسرة) من جهة، وحجمها من جهة أخرى ويتأثر مبوقع املنطقة 

اجلغرافية حيث تقيم وبثقافتها السائدة.

أوالدها  إحلاق  أجل  من  صعوبات  تواجه  التي  لألسر  الدعم  أشكال  بعض  توفير  ٣ .
اإللزامية  مرحلة  بلوغ  على  يُساعد  قد  األساسي  التعليم  مرحلة  في  باملدارس 
ن  وحتقيقها عمليًّا، عندما يُدرك معظم األهل أنَّ التحصيل التعليمي حاليًّا، يُحسّ

ن فرص عمل أفضل. نوعية حياة الفرد واألسرة، ويُؤمّ

ع  يُشجّ الرسمي  القطاع  في  التعليمية  اخلدمات  احلكومية  السلطات  تأمني  ٤ .
األهالي واألوالد على االلتحاق باملدرسة ويُعتبر ذلك مبنزلة خطوة متقدمة باجتاه 

تطبيق إلزامية التعليم ومجانيته.

خوف الدولة من مطالبة األهل وإدارات املدارس اخلاصة بتطبيق اإللزامية في هذا  ٥ .
ر ويؤخرّ تطبيق التعليم اإللزامي وااني في املدارس الرسمية. بحجة  القطاع أخّ

لها. ل أعباء مالية ال قدرة للدولة على حتمّ عدم القدرة على حتمّ

دة مختارة من اتمع احمللي باملساعدة على توفير متطلبات  قيام جمعيات محدّ ٦ .
املدارس  إلى  أبنائها  إرسال  عن  املمتنعة  األسر  على  واانية  اإللزامية  تطبيق 

ألسباب مادية، في مرحلة التعليم األساسي، يُساعد على إجناح املشروع.

كما أنَّ إقرار نظام خاص يوزّع األدوار بني املؤسسات الرسمية واتمع املدني إلدارة 
ا. تطبيق اإللزامية يُعتبر خطوة مضافة لتجميع اإلمكانات لتنفيذ القانون طوعً
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ثانيًا: في املرحلة التنفيذية.
أ - العيّنة املشمولة بالدراسة: 

املناطق املشمولة بالدراسة 

املنطقة
ا التحق وتسرّبلم يلتحق مطلقً

اموع
بناتبننيبناتبنني

٥٣٧٩٢٤بيروت

٤٥٦٥٢٠الضاحية اجلنوبية

٦٤٥٥٢٠الضاحية الشمالية

٥٤٦٥٢٠جبل لبنان

٥٢١٣٥٢٥عكار

٦٨٢٥٢١والشمال

١٢٨١٨٧٤٥البقاع

١١١٢١٣٩٤٥اجلنوب

٥٤٤٦٧٠٥٠٢٢٠اموع

١٠٠١٢٠

الفئة العمرية

املنطقة اجلغرافية

١٢- ٩١٥- ٦١٢- ٩
اموع

سنةسنةسنوات
٤١٠١٠٢٤ بيروت

٥٧٨٢٠الضاحية اجلنوبية

٦٥٩٢٠الضاحية الشمالية

٥٦٩٢٠جبل لبنان

٩١٦٢١٤٦عكار والشمال

٧١٠١٨٤٥البقاع

١١١٦١٨٤٥اجلنوب

٤٧٧٠٩٣٢٢٠اموع

جدول رقم ٢١ (أ): العدد املنجز من املقابالت واملناطق املشمولة بالدراسة 

ا النتمائهم إلـــى مختلف احملافظـــات  وفئاتهم  جدول رقم ٢١(ب): توزّع املستهدفني وفقً
العمرية كاآلتي:
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واختيرت األسر من البلدات واألحياء املصنّفة خصائصها االقتصادية واالجتماعية دون 
الوسط من:

الطريق اجلديدة- البسطة- زقاق البالط- خندق الغميق. بيروت:  

عني الرمانة- النبعة- أراكس- حي السلم- الشياح- برج البراجنة-  الضواحي:  
برج حمود.

شحيم- بدغان- مجدلبعنا- الشويفات- عرمون- سبنيه- فغال. جبل لبنان:  

الضنية- املنية- باب التبانة- بزبينا- زغرتا- وادي اجلاموس- تكريت-  عكار والشمال:  
فنيدق- دنبو- بينو- بجعة.

الهرمل-  بعلبك-  األمراء-  حوش  إلياس-  قب  النهري-  علي  غزة-  البقاع:  
عرسال- عني كفرزبد.

مجدل  حاصبيا-  جبيل-  بنت  املنصوري-  عيتيت-  قانا-  احللوة-  عني  اجلنوب:  
زون- النبطية- البيسرية- تبنني.

وبعد التدقيق باإلجابات ومراقبة ترميزها، جرى إدخالها إلى جهاز احلاسوب.

وقد تطابق العدد املقبول مع احلجم املقرر للعيّنة

وهو ٢٢٠ استمارة  و٤٠ مقابلة أجنزت على أساس دليل توجيهي خاص

    اموع: ٢٦٠

جرى جمع املعلومات في خالل الفترة املمتدة من ١٥  حزيران وحتى أوائل تشرين 
األول من العام ٢٠١٢.

ا وعمل بإشراف الباحث الرئيس   بلغ عدد أفراد الفريق امليداني أحد عشر شخصً
ومساعده.

ب - العمل امليداني: صعوبات وعوائق
متثّلت الصعوبات في عدم تواجد أحد الوالدين املعنيني في املنازل إلجراء املقابلة معه، 

فاضطر أفراد الفريق للبحث عنه في جهات أخرى من القرية.

 غالبًا ما كان أصحاب العهدة يتهرّبون من ذكر األسباب الصحيحة المتناعهم 
ل  حتمّ عن  العاجز  مبظهر  لظهورهم  بًا  جتنّ املدرسة  إلى  أوالدهم  إرسال  عن 

مسؤوليته.
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لتعليل  بينهما  للمسؤولية  تقاذفًا  األبوين  بني  حاد  جدل  احلاالت،  بعض   رافق 
إبقاء ابنهما خارج املدرسة.

ي احلقائق والتأكد منها ما أمكن. كان على احملقق أن يبذل جهده لتقصّ

ا أنَّ حاالت عديدة من غير امللتحقني باملدارس، تعود إلى أسباب مرضيّة   تبنيّ أيضً
إلى  واحملتاجني  اخلاصة  احلاالت  وأصحاب  املعوقني  حاالت  في  متثّلت  مستدامة 

رعاية نوعية خاصة ال تتوافر في املدارس العادية.

رين،  كمقصّ الظهور  يتجنبوا  كي  املقابلة،  إجراء  من  عديدون  أشخاص   تَهرَّبَ 
وجلأوا إلى إلقاء املسؤولية على األوضاع االقتصادية السيئة، أو احلالة املرضية 

ألوالدهم لتمويه وإخفاء عدم اهتمامهم الكافي بهم.

 إن صغر حجم العيّنة وطبيعتها جعل من الصعب العثور على احلاالت املطلوبة 
من  الفريق  ن  متكّ ذلك  ومع  واسعة،  مناطق  في  أفرادها  تناثر  بسبب  بسهولة 

إجناز عمله امليداني بنجاح.

ج - خصائص الوسط االجتماعي املُستهدَف بالدراسة
ست  من  أكثر  فيها  الوالدين  زواج  على  مرَّ  أسرة  وعشرين  مئتني  من  عيّنة  اختيرت 
سنوات، وأجنبا عددًا من األوالد، ولم يلتحق بعضهم باملدارس، ما أعاق إجراء املقابالت 
مع الزوجني، بغية التعرّف إلى أوضاع األسرة ، بغض النظر عن الولد املستهدف لتتبّع 
حالته ومعرفة مدى تأثير الوضع العائلي ومنطقة السكن وتأثير حجم اإلجناب  وتاليًا 

عالقة ذلك مبوضوع االلتحاق املدرسي لألبناء وتبنيُّ وجود صلة أم ال.

النسبة ٪العددمدة الزواج

١٣١,٤-٦

٦١١٥- ٩

٩١٧٧,٧- ١٢

 ١٢٣٣١٥- ١٥

١٦١٥٦٧٠,٩ وأكثر

٢٢٠١٠٠امـــوع

جدول رقم ٢٢: تتوزّع األسر بحسب مدة الزواج كاآلتي: 
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رسم بياني رقم ٨: توزّع األسر بحسب مدة الزواج في احملافظات 

احملافظات

فترة الزواج 
جبل الضواحيبيروت

اجلنوب البقاعالشماللبنان
اموعوالنبطية

٣--٤,٣--١٣,٧ - ٦

٥,٥٣١,٥٢١,٧١٥,٥٦,٦٢٨-٦- ١٢

١٢٢٦٨,٣٢١١٣,٠٨,٨١٥,٥٣١- ١٦

١٦٧٠٨٦,١٤٧,٣٦٠,٨٧٥,٥٧٧,٥١٥٦ وأكثر

٢٧٣٦١٩٤٦٤٥٤٥٢١٨امــــــــــوع

جدول رقم ٢٣: توزّع األسر بحسب فترة الزواج/ بالسنوات ومنطقة السكن  
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فترة  تكوينها  على  مرّ  وقد   .٪٧١ ل  تشكّ باملدارس  امللتحقني  غير  األوالد  أسر  معظم  إنَّ 
ا و١٤٪  منها مرّ على زواجها بني ١٢ و١٥ سنة،  طويلة ما يزيد على خمسة عشر عامً
ونسبة بسيطة ١,٣٪ منها مرّ على زواجها بني سنة وست سنوات. فهل يؤثّر عمر تكوين 
األسرة في قرار إرسال بعض أبنائها إلى املدارس وهل يؤثّر االنتماء إلى محافظة معيّنة 

في ذلك؟ 

احملافظات

عدد األوالد 
اجلنوب البقاعالشمالجبل لبنانالضواحيبيروت

اموعوالنبطية

٢١٨٩٢١١٧٤٤١٨١٢٧-٣

٤٨٤٦٢٤٦٨٣٩١١٢٣٤٨٩- ٦

١٠٩٧٣٧٠٤٢٣-٧٢٥١٤٦- ١٠

١٢١٢٩-٩٥-٢٢-أكثر من ١٠

١٢٧٢٣٩٦٧٣٠٤٢٠٨٢٢٣١١٦٨اموع

األسر املستهدفة 
٢٧٣٦١٩٤٦٤٥٤٥٢٢٠في احملافظة

٤,٧٦,٦٣,٥٦,٦٤,٦٤,٩٥,٣معدل األوالد

ا  وفقً زواجها  فترة  خالل  في  العيّنة  أسر  أجنبتهم  الذين  األوالد  عدد   :٩ رقم  بياني  رسم 
للمحافظات

ا  وفقً زواجها  فترة  خالل  في  العيّنة  ر  أُسَ أجنبتهم  الذين  األوالد  عدد  جدول رقم ٢٤: 
للمحافظات



٧٥

تظهر النسب الواردة في اجلدول أنَّ ١ :

٪ منهم  تقع مسؤولية إعالة معظم األسر اللبنانية على عاتق األب. فأكثر من ٧٥. ١
يعملون ولم يصل منهم إلى التقاعد أكثر من ٢,٧٪ ، كما أنَّ نسبة العاطلني عن 
العمل تصل إلى ١٥,٤٪ من اموع العام حيث يستعاض عن ذلك بعمل الزوجة 
وتصل نسبة العامالت إلى ٢٥,٩٪ منهن. وال تترافق هذه احلالة مع عدم االلتحاق 
االبن  التحاق  أمام  ا  مانعً ل  يُشكّ ال  األب  عمل  عدم  أن  يعني  ما  التسرّب،  مع  بل 

باملدرسة بل يُعرقل متابعته.

٪ من األمهات  في ظل ظروف عدم االستقرار في سوق العمل، فإنَّ ٢,٧٪ من اآلباء و٦. ٢
يبحثون عن عمل بينما في حالة التسرّب من املدارس فإنَّ نسبة أقل من األهل ال 

تتجاوز ٥٪ من هذه احلاالت و٢٪ يبحثون عن عمل.

 ٪ ال جند صلة بني عمل األهل أو عدمه مع تسرّب األبناء ألنَّ معظم املتسرّبني ٧١,٧. ٣
متسرّبون رغم أنَّ أولياءهم يعملون، ما  يُفرض البحث عن أسباب أخرى.

١- د. زهير حطب، الرجل وتنظيم األسرة في لبنان، منشورات جمعية تنظيم األسرة، ص: ٣٣٤- بيروت 
.١٩٩٥

عمل الوالدين
االبناألماألب

متسرّبلم يلتحق٪العدد٪العدد
٦٢,٧٨٣,٦٢٢,٣٤٣,٢متقاعد

٣٤١٥,٤١٤٢٦٤,٥١٢١٣,٧٢٢١٧,٧ال يعمل

٦٢,٧١٣٦٤٤,٧٢١,٨يبحث عن عمل

١٦٥٧٥,٠٥٧٢٥,٩٦٧٧٧,٠٨٩٧١,٧يعمل

٢٢,٣٧٥,٦--٩٤,٢ال جواب

٢٢٠١٠٠,٠٠٢٢٠١٠٠,٠٠٨٧١٠٠,٠٠١٢٤١٠٠,٠٠اموع

بخصوص  األبناء  حالة  وبحسب  العمل  في  لوضعيّتهم  ا  تبعً اآلباء  توزّع   :٢٥ رقم  جدول 
االلتحاق املدرسي.



الفصل الرابع - اإلطــــــار امليدانـــــي ٧٦

امللتحقني  غير  عيّنة  ضمن  اختيروا  الذين  األطفال  آباء  نصف  من  أكثر  أنَّ  يتبنيّ  حني 
ر  بالتعليم ال يتجاوز مستوى تعلّمهم مستوى معرفة القراءة والكتابة فقط ما يُفسّ

وجود ارتباط  بني املستوى التعليمي لألهل والسلوك املدرسي لألبناء.

من   ٪٧٠ في  منهم)   ٪٣٣,١) الدراسة  متابعة  عن  لألبناء  النهائي  التوقف  ر  يُفسّ كما 
ومستوياتهم  اآلباء  ظروف  أنَّ  يُبنيّ  كما  التعليمي.  التحصيل  املتواضعي  اآلباء  حاالت 
العلمية يُعاد إنتاجها حاليًّا مع نسب واسعة من األبناء ، وإنه يجب عدم انتظار أن يأخذ 
ع اتمع على  األهل املبادرة لإلصرار على إحلاق أبنائهم بالتعليم تلقائيًّا بل يجب أن يشجِّ

ذلك.

االبنمستوى االبناألباملستوى
٩٤,١يتابع بال انقطاع٦١٢٧,٧أمي

ا١١١٥٠,٤يعرف القراءة ٤٦٢٠,٩منقطع حاليًّ

ا٤٣١٩,٥تعليم عام ٧٣٣٣,١متوقف نهائيًّ

ا٣١,٣مهني ٨٧٣٩,٥لم يلتحق أبدً

٥٢,٤ال جواب٢١,١جامعي

٢٢٠١٠٠,٠٠اموع٢٢٠١٠٠,٠٠اموع

نسبة املتسرّبنياألماألبالعمر
٤,٩١٠,٤١٣,٨أقل من ٣٠ سنة

٣٠١٥,٤٢٧,٧٢٨,٧- ٣٩ سنة

٤٠٤٣,٦٤٤,٥٤٥,٩- ٤٩ سنة

٣٦١٧,٤١١,٦أكثر من ٥٠ سنة

جدول رقم ٢٦: مستوى تعلّم اآلباء واألبناء.

جدول رقم ٢٧: توزّع أعمار اآلباء واألمهات ونسبة األبناء املتسرّبني بالنسبة املئوية (٪)



٧٧

كلما  صغيرًا  الوالدين  عمر  كان  كلما  أنه  أعاله  اجلدول  ضمن  املدرجة  النسب  تبنيّ 
األوالد  من   ٪١٣,٨ مقابل  الوالدين  من  و١٠٪   ٤ املدارس  من  املتسرّبني  األوالد  نسبة  قلّت 

املذكورين.

كلمــا ارتفع عمر الوالديـــن ارتفعت معهـا نســبة تسرّب أبنائهم من املــدارس (٤٣ 
و٤٤,٥٪ من اآلباء تتراوح أعمارهم بني ٤٠ و٥٠ سنة) جند ٤٦٪ من األوالد املتسرّبني.

كما نشير هنا، إلى أنَّ أعمـــار األوالد املعنيني هنا بالتسرّب والبالغة نسبتهم ٤٦٪ ال 
تتجاوز أعمارهـــم ١٤ ســـنة، بينمـــا تتراوح أعمـــار آبائهـــم مــــا بيــن ٤٠ و٥٠ 
ســــنة ونسبتهـــم (٣٠ و٤٠٪ بني اموع العام)، ما يُشير إلى أنَّ آباء األبناء املتسرّبني 
مون في العمر بينما ال يزال أبناؤهم صغار السن، وعندما  يتزوجون متأخرين، حيث يتقدّ
يصلون الى نهاية املرحلة األساسية يكون األب قد فقد كثيرًا من وسائل دعم أو مساعدة 

االبن الستكمال دراسته الثانوية.

د - خصائص املتسرّبني من مدارس لبنان ١:
بحسب  يتوزعون  وهم  إناث،  و٤٦,٩٪  ذكور   ٪٥٣,١ من  لبنان  في  املتسرّبون  ل  يتشكّ

أعمارهم، إلى:

١-ملخص مكثّف من نتائج دراسة «العوامل غير التعليمية للرسوب والتسرّب في لبنان، حالة املدرسة 
الرسمية» املركز التربوي للبحوث واإلمناء- بيروت، ٢٠١١.

رسم بياني رقم ١٠: توزّع أعمار اآلباء واألمهات ونسبة األبناء املتسرّبني (٪)



الفصل الرابع - اإلطــــــار امليدانـــــي ٧٨

الصــــــــــفالعمـــــــر٪
وهو ما يوازي االنتساب إلى الصفني الثاني والثالثأقل من ١٠ سنوات٠,٥

وهو ما يوازي االنتساب إلى الصف الثالث٩ سنوات١٠,٤

وهو ما يوازي االنتساب إلى الصف الرابع١٠ سنة١٤,١

وهو ما يوازي االنتساب إلى الصف الرابع١٢- ١٣ سنة٧١,٨

وهو ما يوازي االنتساب إلى الصفني اخلامس والسادس١٤ سنة وأكثر٣,١

خصائص وأسباب وأنواع التسرّب: 
رب واالنتماء املناطقي أ -    التسّ

متساوية،  تكون  تكاد  بنسب  لبنان  في  احملافظات  مختلف  في  التسرّب  يحصل 
أقلّها في الشمال مبا معدله ١٧,٧٪ ثم اجلنوب ١٩,٨٪، والبقاع ٢٠,٣٪، وجبل لبنان 

٢٠,٨٪ وبيروت ٢١,٤٪.

أن  أساس  على  التسرّب،  على  ع  يُشجّ عامالً  ل  تُشكّ املدينية  املناطق  أنَّ  يظهر 
املتسرّبني يجدون فيها بدائل متعددة جتتذبهم عوض املدارس.

رب والوضع االقتصادي لإلسرة ب-  التسّ

اقتصادي  وضع  في  يعيشون  لبنان  في  املتسرّبني  من   ٪٤٢,٧ نسبة  أنَّ  ويُالحظ 
اجتماعي متوسط، و٣٦٪ دون الوسط، و٢٠٪ في وضع سيء.

وهذا ما يجعل االرتباط بني الوضع االقتصادي والتسرّب غير حاسم. فأكثر من 
نصفهم بقليل يواجه صعوبات ومشاكل اقتصادية- اجتماعية.

ج-  أسباب التسرّب 

هم  رة لهم، ولم يجدوا فيها ما يشدّ أفاد ٤٢٪ من املتسرّبني أنَّ املدرسة كانت منفّ
للبقاء.

االهتمام  تلّقيه  وعدم  املعلمني  من  نفوره  إلى  السبب  عزا  منهم   ٪٢٧,٦ أنَّ  كما 
الكافي منهم.

كما أنَّ ٢٦,٥٪ منهم وجد إدارة املدرسة ال مبالية بالنسبة ملتابعة سير العملية 
يتها وال بالنسبة النعاكسها على التالمذة، األمر الذي يؤدي بأكثر  التعليمية وجدّ
من ٤٠٪ من التالمذة إلى فقدان حقهم بإعادة التسجيل بسبب تكرار الرسوب 

في الصف الواحد.

جدول رقم ٢٨: مقارنة األعمار بالصفوف.



٧٩

أما األسباب العائدة إلى التالمذة أنفسهم فتوزعت بني الرغبة في العمل املبكر 
وهي تظهر مبا يُعادل ٢٤٪ من احلاالت أو بسبب الضعف الواضح في قدرة أحدهم 
للدخل  إضافي  مصدر  إلى  لألسرة  املاسة  احلاجة  بني  أو   (٪٨٩) االستيعاب  على 

(١٧,٧٪) أو لعدم قدرتها على توفير كلفة الدراسة ألبنائها.

جتاذب  عليها  يغلب  فقد  نفسها  لألسرة  الطارئة  الظروف  طبيعة  إلى  إضافةً 
الوصاية على االبن من قبل والديه بسبب االنفصال، مبا يعادل ٨,٣٪ من احلاالت أو 

بسبب إعداد البنات وحتضيرهن للخطوبة والزواج ٧,٢٪ منها.

رب والعوامل االجتماعية د-  أسباب التسّ

من  نسبة  تسرّب  عن  جزئيًّا  مسؤولة  التعليمية  وغير  االجتماعية  العوامل  إن 
التالمذة، وتتمثّل في ضعف متاسك األسرة أو االندماج في املدرسة والنجاح في 
التواصل مع اآلخرين وهو ما يُالحظ في تدنّي اإلنتاجية املدرسية للتلميذ بالنسبة 
لـ ٢٣٪ منهم. أما غياب متابعة التلميذ، سواء من قِبَل األهل أو املدرسة، فإنها 
احلاالت  من   ٪١٤ مساعدة  اقتصرت  حني  في  التالمذة.  من   ٪٤٦,٨ نسبة  جتاوزت 

مها شخص آخر. التي قدمتها األم كسبب للتسرّب و١٦,٦٪ قدّ

حيث  عليه،  أقدموا  ما  بخطأ  يشعرون  ال  املتسرّبني  فإنَّ  األحوال،  جميع  وفي 
 ٪٦١,٤ أنَّ  كما  للتسرّب.  املتقبّل  أهلهم،  مواقف  عن  راضني  منهم   ٪٥٢,٢ كان 
منهم غير راغبني على اإلطالق بالعودة إلى املدرسة، وتقتصر رغبة ٢٢,٩٪ منهم 
أجل  من  التعليم،  بعض  لتحصيل  األجل  وقصيرة  محدودة  دورات  في  االشتراك 
يتهم وعدم نسيانهم القراءة والكتابة، أو بسبب رغبتهم بتعلّم مهنة  حصر أمّ

ال. ن من استخدام الهاتف النقّ بسيطة املستوى أو للتمكّ

عمر  في  األوالد  بني  من  املتسرّبني،  عن  التفصيلية  دراستنا  في  وجدنا  وهكذا 
التعليم األساسي، أنَّ أكثر من ثلثيهم، ال يرغب بالعودة إلى املدرسة، بل يقاوم 
املعنيّون  هم  املتسرّبني  أنَّ  رغم  منها،  ويتهرّب  ذلك  إلى  تهدف  التي  احملاوالت 
فون بالدرجة الثانية لاللتزام بقانون إلزامية التعليم، والتقيّد به حتى  واملستهدَ

سن اخلامسة عشرة.

د - االلتحاق مبدارس التعليم العام والتسرّب منها بحسب العيّنة
له  ا أي ما معدّ ا ومئتني واثنني وثالثني ولدً أجنبت أسر العينة البالغ عددها ٢٢٠، ألفً

٥,٦ ولد لكل منها. 

جرى توزيعهم بحسب فئاتهم العمرية من أجل تتبّع أوضاعهم اتلفة وذلك 
بحسب اجلدول اآلتي:



الفصل الرابع - اإلطــــــار امليدانـــــي ٨٠

النسبةالعددفئة العمر
٤,٥٪٠٥٦-٣ سنوات

٧,٨٪١٩٧-٦ سنوات

١٥,٥٪٦١٩٢- ٩ سنوات

٢٠,٨٪٩٢٥٧- ١٢ سنة

٢٣,٢٪١٢٢٨٤- ١٥ سنة

٢٨,١٪١٥٣٤٦ سنة وأكثر

٩٩,٩٪١٢٣٢امــــــــوع

٢٤,٤٪ من التالمذة٢٤,٣٪ من التالمذة٣٢,٧٪ من التالمذة١٦,٨٪ من التالمذة

تركوا املدرسة دون 
الثامنة من العمر

تركوا املدرسة دون 
العاشرة من العمر

تركوها ما بني ١١ و١٢ 
سنة من العمر

تركوها ما بني ١٣ و١٥ 
سنة من العمر

يُعادل تعلّم ٨ سنواتيُعادل تعلّم ٥ سنواتيُعادل تعلّم ٤ سنواتيُعادل تعلّم سنتني

الذين   ،١,٢٣٢ البالغ  مجموعهم  أصل  من  أوالد   ٩٠٥ لـ  التعليمي  الوضع  صنا  تفحّ وقد 
ا بالتعليم، واقتصرت  نسبة  بلغوا سن الدراسة، فتبنيّ أنَّ ٢١٪ منهم لم يلتحقوا أبدً
ثم  الباقني  من   ٪٣٥,٧ يقارب  ما  التحق  وباملقابل  منهم،   ٪٤٣,١ على  منهم  امللتحقني 

توقف نصفهم بعد حني وتوقف الباقون نهائيًّا، أي ما يُقارب ١٧,٧٪.

وإذا متَّ التركيز فقط على األسر التي يوجد بني أفرادها أطفال لم يلتحقوا بالتعليم، فإننا 
جند أنَّ نسبة هؤالء تصل الى  ٣٩,٥٪. أما املنقطعون نهائيًّا فيبلغون ٣٣٪.

وعلى هذا األساس فلنتتبّع تصرّف األبناء الذين التحقوا باملدارس في خالل الفترة األولى 
التي  الزمنية  الفترة  ومدة  فيه،  تسرّبوا  الذي  العمر  هو  فما  تركوها.  ثم  أعمارهم،  من 

تعلّموا فيها؟

وهذا يكشف حجم التسرّب وواقعه، إلى جانب حجم ظاهرة عدم االلتحاق في لبنان، 
وحصولهما غالبًا في مختلف املناطق واألسر، من دون متييز حتى بني األسر املنتمية إلى 

املستويات اإلقتصادية املقبولة أو املتوسطة، وأنَّ األهل يتقبلون ذلك بسهولة.

أو  رسوبهم  أو  غيابهم  تكرر  إذا  أبنائهم  قبل  من  املدرسة  ترك  يقبلون  ما  غالبًا  فاألهل 
نزاعهم مع اآلخرين في املدرسة.

جدول رقم ٢٩: توزع الفئات العمرية لألوالد املستهدفني.

جدول رقم ٣٠: عمر املتسرّب وفترة التعليم.

الذين  ،١,٢٣٢ البالغ  مجموعهم  أصل  من  أوالد   ٩٠٥ ـ

: وتبنيّ

باإللزامية  املشمولني  األوالد  عدد  بلغ  ١ .
سنوات   ٦ بني  ما  أعمارهم  تتراوح  الذين 
ا أي ما نسبته ٥٩,٥٪  و١٥ سنة ٧٣٣ ولدً

من اموع العام.

العدد  وهذا  ا  ولدً  ٤٩٩. ٢ الباقي  العدد  بلغ 
أعمار  ألنَّ  اإللزامية  بقانون  مشمول  غير 
العمرية  الفئة  حدود  خارج  تقع  األوالد 

املستهدفة ونسبتهم ٤٠,٥٪.
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الوضع التعليمي
املعدلاموع

نسبة 
املعنيّني 
اإللزامية يتابع بال 

انقطاع
منقطع 
ا حاليًّ

متوقف 
ا نهائيًّ

لم يلتحق 
ا ال جوابأبدً

العمر

٥٦٤,٥أقل من ٣ سنوات
-

٩٧٧,٨من ٣- ٦ سنوات

٨٦٢٤٢١٣٩١٢١٨٢١٤,٥٢٦,١من ٦- ٩ سنوات

١٣٢٢٨١٧٤٣١٧٢٣٧٢١,٨٣٥,٢من ٩- ١٢ سنوات

٣٨٧٨١١٣٤٣١٢٢٨٤٢٣,٢من ١٢- ١٥ سنة
٣٨,١

١٥٣٤٧٢٨,٢ سنة وأكثر

٢٥٦١٣٠١٥١١٢٥٣٦١٢٠٣امــــوع
١٠٠

٣٦,٥١٨,٥٢١,٥١٧,٨٥,١١٠٠املعدل

انطالقًا من فئة العمر املستهدفة باإللزامية (٦-١٥ سنة) قمنا بتوزيع أبناء األسر بحسب 
فئات أعمارهم والتحاقهم بالتعليم من عدمه فتبنيّ لنا: 

أنَّ عدد األوالد املعنيني يبلغ ٧٠٠- ١ فردٍ.
أنَّ ٣٦,٥- ٢ ٪ منهم يُتابعون الدراسة بشكلٍ منتظم.

٪ منهم يتسربون من املدارس على فترات متالحقة. أنَّ ٤٠- ٣
ً باملدارس. ٪ منهم لم يلتحقوا أبدا أنَّ ١٧,٨- ٤

٪ من دون جواب. و٥,١- ٥

يُبنيّ اجلدول أنَّ الوضع التعليمي ألبناء أسر العينة غير متجانس، فهناك ٣٦,٥٪ منهم 
ا  أبدً يلتحقوا  لم  منهم  و١٧,٨٪  متسرّبون،  منهم   ٪٤٠ إنقطاع،  بال  الدراسة  يتابعون 

مبدرسة، في حني تصل نسبة عدم توافر اجلواب إلى ٥,١٪.

ا ال تتجاوز أعمارهم السادسة باإلضافة  نا األرقام وجود ١٥٣ ولدً يُبنيّ هذا اجلدول إذا تفحصّ
ا من اإلجمالي البالغ  ا، أي ما مجموعه ٥٩٠ ولدً إلى ٣٤٧ تزيد أعمارهم عن ستة عشر عامً
ا هم غير مشمولني باإللزامية ألنَّ أعمارهم تقع خارج حدود فئة املستهدفني:  ١٢٣٢ ولدً
٢٦,١٪ من األوالد أعمارهم تتراوح ما بني ٦- ٩ سنوات، أي ما يوازي أعمار تالمذة احللقة 
الثانية،  احللقة  تالمذة  أعمار  وتوازي  سنة،   ١٢  -٩ بيـن  تتراوح  أعمارهم  و٣٥,٢٪  األولى، 
الثالثة  احللقة  تالمذة  أعمار  توازي  وهي  سنة  و١٦   ١٢ بني  ما  تتراوح  أعمارهم  و٣٨,١٪ 
لون الفئة  ا ونسبتهم ٤٩,٥٪ من اموع العام لألوالد وهم يشكّ ويبلغ عددهم ٦٩٣ ولدً

املستهدفة باإللزامية.

العمريّة  الفئات  بحسب  وتوزّعهم  العيّنة  ر  ألُسَ ولدوا  الذين  األوالد  عدد   :٣١ رقم  جدول 
فة بالدراسة:. دة في الدراسة والوضع التعليمي للفئات املستهدَ املعتمَ
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رسم بياني رقم ١١- توزع األوالد والتعلّم بحسب فئات األعمار 

رسم بياني رقم ١٢: نسب االلتحاق بحلقات التعليم من عدمه



٨٣

يُظهر الرسم البياني أنَّ امللتحقني بجميع صفوف التعلّيم األساسي من بني جميع أبناء 

أسر عيّنة الدراسة تصل نسبتهم إلى ٥٥,٢٪ من أبناء الفئات العمرية املمتدة من ٦ إلى 

لون املستهدَفني األساسيّني بالتعليم اإللزامي. ويُقابلهم ٢١,٤٪ من غير  ١٥ سنة، ويُشكّ

ا و٣٥,٨٪ من املتسرّبني، على التوالي من الفئة العمرية نفسها. امللتحقني مطلقً

يُقارب  ما  األساسي  التعليم  حلقات  صفوف  مختلف  من  تسرّبوا  الذين  نسبة  بلغت 

العمل  إلى   ،٪١٢,٦ ومقداره  منهم،  قسم  وعمد  املتتالية،  العمرية  الفئات  من   ٪٢٧,٢

املتقطع رغم حداثة سنهم، وتوقف نهائيًّا عنه ٢٧,٢٪.

ه املتسرّبون مهما كانت منطقة سكنهم، كمجموعات إلى العمل املبكر سنويًّا،  يتوجّ

ا ونسبتهم تُقارب ١٧,٨٪ فيتوجه معظمهم إلى العمل  بينما الذين لم يلتحقوا مطلقً

الدائم مع بعض املتسرّبني فتبلغ نسبتهم عندئذٍ ٢٠,٥٪ من أبناء هذه األسر.

لم يعمل الفئة العمر
ا ٪مطلقً

ا  عمل سابقً
ويبحث عن 

عمل
يعمل ٪

ا اموع ٪حاليًّ
٪الفرعي

١٦,٩----أقل من ٦ سنوات

٩١١٣١٢,٢٪٢٥١٧٪٣٦,٧٣١٪٦٦٥-٩ سنوات

٢٦١٦١٢٨,٤٪٣٨٤٨٪٣٦,٧٤٨٪٩٦٥-١٢ سنة

٦٥١٢٤٣١,١٪٣٨١٢١٪٢٥,٣٤٦٪١٢٤٧-١٥ سنة

٣٨,١٤٨٨٪٢٥,٦١٨٦٪٣٦,٢١٢٥٪١٧٧اموع الفرعي

----غير معني

----اموع

العمل املبكر لألوالد

جدول رقم ٣٢: توزّع أبناء أسر العينة  نتيجة إقدامهم على العمل من عدمه بحسب فئات 
أعمارهم
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ا للمحافظات رسم بياني رقم ١٣- التحاق األبناء باملدارس أو عدمه وفقً

ملتحقونال جوابمتسرّبلم يلتحقالفئة العمر
٥٠,٧٪٩,٢١٣,٥٢٦,٦بيروت

٤٨,٨٪١٢,٦١٨,٦٢٠الضواحي

٨١,٣٪-١٠,٣٨,٤اجلبل

٣٢,٨٪١٩,٥٢١,١٢٦,٦الشمال

٤٦,٦٪٢٦,٤١٧٢٠البقاع

٥٠,١٪٢١,٨٢١,١٧اجلنوب والنبطية

٪٩٩,٩

ص ظاهرة التسرّب من زاوية االنتماء إلى احملافظات اتلفة، يظهر  وباالنتقال إلى تفحّ
اجلدول ما يأتي :

تضم محافظات الشمال والبقاع وإلى حد ما اجلنوب، نسبًا متساوية من األبناء  ١ .
في بيروت  التوجه  يختلف  التوالي، بينما  على  و٢١,١٪   ٪١٧  ،٪٢١,١ املتسرّبني 
التوالي  على  و٨,٥٪   ٪١٣,٥ منهم  أقل  نسب  على  حتتويان  حيث  لبنان  وجبل 
معدل  ما  وتطاول  سلبي  مردود  ذات  ظاهرة  التسرّب  ظاهرة  ل  تُشكّ وبالتالي 

٢٥٪ من أطفال احملافظات.

ا للمحافظات والنسب جدول رقم ٣٣: معدل التحاق األبناء باملدارس وفقً
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٪ في بيروت وجبل لبنان على  تصل نسبةغير امللتحقني من األبناء إلى ٩ و١٠. ٢
األطفال  التحاق  عدم  أنَّ  على  يدل  ما  الضواحي،  في   ٪١٢ عن  وتزيد  التوالي 
باملدارس في املراكز املدينية ينخفض بينما يرتفع تسرّبهم فيها باملقارنة مع 
أبناء احملافظات األخرى. إنَّ االنتماء إلى احملافظات حيث تنتشر فيها األنشطة 
تتمثّل  تربوية  إشكاالت  ملواجهة  املعرّضني  األوالد  ع  يُشجّ التسلية  ووسائل 

باالنقطاع عن املدرسة واالستعاضة عنها بأنواع أخرى من االهتمامات.

٪ من أطفال  أما بالنسبة إلى االلتحاق باملدارس فيمكن القول إن أكثر من ٥٠. ٣
بيروت والضواحي وجبل لبنان واجلنوب والنبطية هم ملتحقون فعالً بشكلٍ 

نظامي.

- تصل نسبة االلتحاق في البقاع إلى ٤٧٪ من األوالد.

عن  فيها  النظامي  االلتحاق  نسبة  تتعدى  ال  حيث  الشمال  محافظة  تبقى 
.٪٣٢

رسم بياني رقم ١٤- توزع األوالد والعمل بحسب فئات األعمار
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يُستنتج ما يأتي:                                           
نسبة  أما   (٪ ٥٥. ١  -٤٠) ا  سابقً ورد  كما  بالتعليم  امللتحقني  األطفال  نسبة  إن 
كبرعمر  كلما  النسبة  وتنخفض   ٪٣٨,١ فتبلغ  العمل  مجاالت  بأحد  امللتحقني 
األبناء، وتتساوى تقريبًا نسبة تسرّب األطفال (٣٦,٧٪) مع نسبة من يعمل منهم 

.(٪٣٨,١)

 ٪ إنَّ نسبة املتسرّبني والباحثني عن عمل تصل إلى ربع نسبة األوالد اإلجمالي ٢٥,٦. ٢
وهي تتوسع وتنمو مع العمر.

عن  أبناؤها  ميتنع  التى  األسر  حول  تدور  الدراسة  بأنَّ  هنا  القارئ  تذكير  ونعيد 
لديها  ليس  التي  العادية  األسر  ثّل  متُ وال  األسباب،  من  لسببٍ  بالتعليم  االلتحاق 

أبناء غير منتسبني إلى مدارس.

يعتقد ٤٥٪ من اآلباء أنَّ تأمني التغذية ألبنائهم يأتي كواجب عليهم، وهو يحتل املرتبة 
ا ألبنائهم وواجبًا عليهم  األولى كحق، يليه التعليم حيث يعتبره ٢٧٪ من اآلباء فقط حقًّ
وهو يحتلّ املرتبة الثانية، أما توفير احملبة واحلماية والعاطفة لهم فتأتي كواجب والديّ 

في الدرجة الثالثة.

وما  حقوق  من  األبناء  عليه  يحصل  عما  التساؤل  هذه،  واحلالة  ا  مشروعً األمر  يُصبح 
نهم  طبيعة التلبية التي يوفرها ذوو العهدة الذين يعترفون بصراحة بعجزهم وعدم متكّ
منفردين من تأمني ما كفلته الشرائع والقوانني إزاء ذلك من هي اجلهة التي تعوّض عن 

هذا العجز؟

ا للمحافظات والنسب جدول رقم ٣٤: معدل التحاق األبناء باملدارس وفقً

ايتابعاموعدرجة أوليّة احلق متوقف منقطع حاليًّ
ا نهائيًّ

لم يلتحق 
٪ال جوابأبداً

١٩٩٦١٦٣٣٤٢٢٤٥,٠- الغذاء

٢٦٠٢٢١١٨١٧٢٢٧,٢- التعليم

١٠,٩-٣٢٤١٣٨١٢- احلنان واحلماية

٦,٥-١٧٦-٣١٤- العناية الصحية

٤,٥--٤١٠٤٢٤- املستقبل

٥١٣١٣- متنوع

٢٢٠١٣٤٣٧٠٧٧١٧٥,٩أسر العيّنة

٩٠٥٢٧٦١٧٥٢١٨١٩٠٤٦جميع األبناء واألعمار
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ل مناسبة وضع قانون التعليم اإللزامي موضع التنفيذ، فرصةً ثمينة لدعم هذه  أال تُشكّ
الفئة من األولياء واآلباء ذوي العهدة لتمكينهم من حماية فئات واسعة من أطفالهم 

من التهميش واحلرمان وخطر االنحراف االجتماعي؟

هـ- أسباب عدم التحاق بعض األطفال باملدارس بحسب عوامل مختارة

وضعية 
عمل األب 

األسباب
يبحث يعملال يعملمتقاعد

عن عمل
غير 
دون اموعمحدد

املعدل ٪جواب

١١٩٨٧٤٥١١٦٨٥,٣٥٢,٧دخل غير منتظم

١٢٤٢,٩١,٨-١تدني الدخل

١٩٦,٦٤,١-٧-١بطالة األب

١٧٣,٣٣,١-٢٤-العجز املادي

١٣٦مجموع فرعي

٢٨٤-٣١٣٦٦غير محدد

  ٦٣٤١٦٥٦٩٢٢٠اموع

٢,٧١٥,٤٧٥٢,٧٤,٠١٠٠النسبة ٪

ا لعمل األب جدول رقم ٣٥: األسباب االقتصادية لعدم التحاق األوالد باملدرسة وفقً

من  منعتهم  التي  االقتصادية  األسباب  باملدارس  امللتحقني  غير  األوالد  أولياء  يختصر 

إرسالهم إليها في أنَّ دخلهم غير منتظم وهذا السبب يشمل ٥٣٪ من املستجوبني. 

رة، فحينًا  ر لهم حياةً مستقّ ورغم أنَّ ٧٥٪ منهم يعملون، إالَّ أنَّ الدخل من العمل ال يوفّ

ا، وفي أحيانٍ كثيرة متدنٍّ أو ينقطع دخلهم بالكامل  يكون كافيًا وفي أحيانٍ أخرى متوسطً

عند اضطراب األوضاع العامة في البالد، األمر الذي يُعرقل انتظام حياة األسرة وأبنائها. 

ن أسر عديدة من إدخال أوالدها إلى املدارس، وتأتي بطالة األب  وأبرز نتائجها هو عدم متكّ

ني دخل األسرة في املرتبة الثالثة (٢٪) وجميع هذه األسباب  في املرتبة الثانية (٤,١٪) وتدّ

تؤدي إلى نتيجة واحدة تتمثّل بعجز األهل عن الوفاء بااللتزامات املادية املترتبة عن تعليم 

األبناء.  
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وبالعودة إلى األسباب ميكن استخالص ما يأتي:

: سبب اجتماعي 
تكرر التصريح بوجود سبب اجتماعي أكثر من ٦٥ مرة من أصل العينة البالغة ٢٢٠ 

ا. ولدً

في  لألسرة  مساعدة  تكون  أن  من  بدالً  رئيس  كمعوِّق  االجتماعية  األسباب  تظهر 
في  أوالد   ٥,٣ هو  ومعدله  اإلجناب  كثرة  أنَّ   ، يتبنيّ حيث  أوالدها  لتعليم  تشجيعها 
عها ظاهرة في كل احملافظات  ل جتمّ األسرة التي متتنع عن إرسالهم إلى املدارس ويُشكّ
اللبنانية. فقد اعترف ٢٧,٧٪ من أرباب األسر أنَّ كثرة األبناء في األسرة هو سبب فعلي، 
ويأتي تفكك األسرة وأجواؤها السلبية (٢٠٪) من بني األسباب غير املباشرة املعرقلة 
أو  معنية  نفسها  تعتبر  جهة  توجد  ال  بنتيجتها  ألنه  املدرسة،  إلى  األوالد  إلرسال 
مهتمة مبتابعة شؤون األوالد وتربيتهم فالوالدان منشغالن باملشاحنات أو املشاجرات 
املستمرة ضمن األسرة أو بسبب طالقهما (١٧٪) أو غياب أحدهما وبالتالي ينعكس 

كل ذلك سلباً على األبناء.

النسبة ٪العدداألسباب
١١١٧الطالق أو وفاة أحد الوالدين

١٣٢٠تفكك األسرة وسلبيتها

١١,٥زواج مبكر

١١,٥عمل مبكر

٢٣التركيز على تعليم الذكور

٣٤,٧تأثير سيء للرفاق

١٨٢٧,٧كثرة عدد األوالد في األسرة

١٦٢٤,٦حاجة األسرة إلى املساعدة

٦٥اموع

النسبة ٪العددالوضع الصحي لإلبن
١٩٨,٦إعاقة جزئية حسية

١٦٧,٢إعاقة ذهنية

٨٣,٦إعاقة كبيرة

٤٣اموع

جدول رقم ٣٦: أسباب اجتماعية وعائلية تؤدّي إلى عدم إحلاق األوالد باملدارس

جدول رقم ٣٧: أسباب تتعلق بالوضع الصحي لألبناء غير امللتحقني
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 سبب صحي:
ا. تكرر ورود السبب الصحي ثالثًا وأربعني مرة من أصل ٢٢٠ ولدً

يُعاني ٤٣ طفالً أي ما يُقارب ٢٠٪ من العينة من عائق صحي فعلي منعه من متابعة 
بإعاقات  مصابون  امللتحقني  غير  األوالد  من   ٪١٠ فهناك  طبيعي،  بشكلٍ  التعليم 
ذهنية أو جسدية أو إعاقات كبيرة، جتعل من الصعب انضمامهم إلى مدارس عادية، 
كيفية  عن  للتساؤل  تدفع  األسر  في  املعوّقني  األوالد  من  النسبة  هذه  فإنَّ  وبالتالي 
تأمني شكل من أشكال الرعاية واإلعداد والتعليم لهذه الفئة من األطفال احملرومني 

أصالً من السالمة الصحية، حتت مظلة التعليم اإللزامي وبدافعٍ منه؟ 

سبب تربوي- تعليمي: 
عدم  لتعلِّل  العينة  مجموع  من  مرة  وثالثني  إحدى  وتعليمية  تربوية  أسباب  ترددت 
األسباب  من   ٪١٤ التربوية  األسباب  مجموع  ل  كّ وتُشُ املدرسة.  إلى  األبناء  إرسال 
أو  األوالد  استيعاب  لضعف  سواءً  فيها  واالستمرار  باملدارس  اللتحاقهم  املعرقلة 
الواحد.  الصف  في  املتكرر  لرسوبهم  وبالتالي  الدراسية  للمواد  فهمهم  لصعوبة 
كن التغلّب عليها ومعاجلتها إذا ما تبنّت  ومع ذلك فإنَّ هذه اموعة من األسباب ميُ
قادرةٌ  فهي  اجلميع،  متناول  في  وجعله  ونشره  تعميمه  هدف  التعليم  استراتيجية 
قامت  عديدة  جتارب  وهنالك  فعالً.  بذلك  الكفيلة  والطرائق  األساليب  إيجاد  على 
املعرّضني  التالمذة  استيعاب  إعادة  في  وجنحت  ضيق  نطاقٍ  على  التربوية  اإلدارة  بها 
للرسوب والفشل املدرسي، وبالتالي فإقرار قانون التعليم اإللزامي، ال بدَّ من أن يُرافقه 
تطبيق  نتيجة  تكون  ال  حتى  الظواهر،  هذه  مثل  مع  للتعامل  استراتيجية  وضع 
القانون مناسبة إلفراز ظواهر تدني مستويات التعليم والفشل املدرسي، والنجاحات 

الشكلية وتراكمها.

بعض  إحلاق  عدم  عن  األهل  بها  يتذرع  التي  األسباب  إنَّ  القول  كن  ميُ عامة  وبصورةٍ 
وخمسة  مئتني  من  مكونة  مجموعة  إلى  يعود  منها  التسرّب  أو  باملدارس  أوالدهم 

وسبعني سببًا موزّعة على الشكل اآلتي:

النسبة ٪العدداألسباب
٦١٩,٣الرسوب املتكرر

١٢٣٨,٧بطء في الفهم واالستيعاب

٨٢٥,٨رغبة في تعلّم مهنة

٥١٦,١عدم حب التعليم

٣١١٠٠اموع

جدول رقم ٣٨: أسباب عدم االلتحاق املرتبطة بالوضع التعليمي للولد
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العمل 
ايعملالفئة العمرية عمل أو يبحثلم يعمل أبدً

 عن عمل

أقل من ٦ سنوات
١٧١٤٤٣١من٦ إلى ٩ سنوات

٤٨٦٥٤٨من ٩ إلى ١٢ سنة

١٢١٤٧٤٦من ١٢ إلى ١٥ سنة

طبيعة األسباب 
النسبة ٪العددومنشأها

١٣٦٤٩,٤اقتصادية

٦٥٢٣,٦اجتماعية أو عائلية

٤٣١٥,٦صحية

٣١١١,٤تربوية

٢٧٥١٠٠اموع

٪
إنَّ الدافع املؤثر لنصف املمتنعني عن االلتحاق 
مباشر  مادّي  اقتصادي  دافعٌ  هو  باملدارس 
الفقرات  في  نا  بيّ كما  األولى  الدرجة  في 
االجتماعية  األسباب  تأتي  ثم  السابقة، 
غير املباشرة، وهي حاسمة بالنسبة لـ ٢٤٪، 
ل أثر العوامل الصحية واألسباب  ثم يُسجّ
على  والرابعة  الثالثة  املرتبتني  في  التربوية 

التوالي.

و - موقف الوسط االجتماعي:
إلى  بادروا  باألسرة  احمليط  االجتماعي  الوسط  أفراد  من  عددًا  أنَّ  االنتباه  يلفت  ما 
سؤال األب عن أسباب عدم التحاق أبنائه باملدارس، وكان بينهم٢١٪ من األقرباء، 
اجليران  من  أو  األهلية،  اجلمعيات  بعض  من  و٩,٥  املدرسة  في  العاملني  من  و١٢٪ 
بثقل  ذلك  يُعلِّل  كان  األب  ألنَّ  سلبية،  املراجعة  نتيجة  كانت  ذلك  ومع   ،٪٥,٩
العبء املادي عليه، وحاجته إلى حصوله على بعض املال اإلضافي من دخل أبنائه 

الستكمال كلفة معيشة األسرة.

من  بشيء  يسهمون  ال  العاملني  األبناء  من   ٪٤٧,٤ أنَّ  التحقيق  بيانات  أظهرت 
أجرهم األسبوعي بنفقات األسرة، بينما ٣٠٪ منهم يقدمون جزءًا منه أسبوعيًّا 
لألم مباشرةً التي تنفقه على شؤون األسرة و٧,٢٪ يؤمنون بعض احتياجاتها منه، 

و٤,٥٪ من األبناء يكتفون باإلنفاق على أنفسهم.

ا من األوالد العاملني يُسهم بدفع جزء من أجره لنفقات األسرة  كما تأكد أنَّ قسمً
وبالتالي فإنَّ تصريح األب بأنه لم يُرسل ابنه إلى املدرسة حلاجته املادية إلى دخله 

جدول رقم ٣٩: األسباب التي يتذرع بها األهل لعدم إحلاق أبنائهم باملدرسة.

جدول رقم ٤٠: توزّع األوالد بحسب فئات أعمارهم وأعمالهم
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ا تبريريًّا، وتابع االستطالع في الكشف عن حقيقة املساعدة التي  ال يعتبر كالمً
مها األبناء ألسرهم ومنها: يُقدّ

و من ناحية أخرى  جند إنَّ ٣٨٪ من اآلباء هم الذين أمنوا العمل ألبنائهم و٣٤,٥٪ من 
األوالد أمنوا العمل ألنفسهم وتولى الرفاق تأمينه مبا معدله ١٧٪ من احلاالت.

وهكذا يبدو أنَّ عمل األوالد ليس اندفاعة طيش من قبلهم بل هو سلوك اجتماعي 
أسري ذو مضمون مادي يتولى رب العائلة أو أحد أفرادها أمر تنفيذه.

ويُعزز ما نذهب إليه مالحظة العمر الذي التحق به هؤالء بالعمل ألول مرة ويتبنيّ 
أنه:

روا عملهم على اإلطالق، ٤,٦٪ غيّروه  ويتبني أنَّ ٧١,٢٪ من األوالد العاملني، لم يُغيّ
مرة واحدة ، و١٢,٦٪ مرتني، و٣,٤٪ ٤ مرات ، و٦,٨٪ أكثر من ٤ مرات.

باستمرار،  تغييره  إلى  مييل  فإنه  مبكرًا،  العمل  الولد  ابتدأ  كلما  أنه  نرى  لذلك 
ما  وهو  سنة،  كل  مرة  مبعدل  يُغيّره  سنوات   ٨ بلوغه  قبل  أي  صغيرًا  يبدأ  فالذي 
يتنافى مع مبدأَي املتابعة واالستمرارية اللذين يرتبط بهما تعلّم املهنة وإتقانها 
وبالتالي فإنَّ هؤالء محكومون بالبقاء في وضعية مهنية واقتصادية غير مستقرة 

وغير مريحة.

أنَّ  وجدنا   ، معنيّ عمل  بنوع  االلتحاق  إلى  الولد  ه  توجّ صحة  بكشف  الرغبة  ومع 
بعضهم اختار:

يُسلّم جزءًا من أجره 
األسبوعي لألم

العمل مع األب من 
دون مقابل

إنفاق االبن 
على نفسه

ر لألسرة بعض  يوفّ
ال شيءغير ذلكاحتياجاتها

١٠١٠١٦١٣١٠٥العدد ٦٦ 

٪٤٧,٤٪١١,٩٪٧,٢٪٤,٥٪٤,٥٪٣٠

اموعوأكثر١٢ سنة١١ سنة١٠ سنوات٩ سنواتأقل من ٨ سنوات

ا ا١٧ ولدً ا٤٨ ولدً ا١٢١ولدً ١٨٦ولدً

١٦,٢١٠٠٪٢٤,٣٪١٢,٥٪١٨٪٩٪النسبة ٢٠٪

جدول رقم ٤١: طبيعة ونوعيّة مساهمة األبناء بجزءٍ من دخلهم في نفقات األسرة:

جدول رقم ٤٢: توزع نسب االلتحاق بالعمل بحسب العمر
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إنَّ االلتحاق بالعمل غالبًا ما يكون عشوائيًّا وغير مبني على خيار منطقي بدليل 
ا، ولم يظهر الثبات سوى ١٤٪ من  أنَّ ٣٦,٣٪ منهم يُتابعون كل فترة عمالً مختلفً
االشتراك  عبر  العمل  دخلوا   ٪٢٦ ونسبتهم  واآلخرون  مهنية،  مبدرسة  امللتحقني 
ه احلر لألبناء نحو العمل املبكر،  في دورة تدريب مهني مسرّع. ويُستنتج أنَّ التوجّ
اخلبرة  لديه  تتوافر  ال  الولد  ألنَّ  متوقع  أمر  وهو  بالنتائج  معرفة  عدم  على  يُبنى 

الالزمة، بل يندفع عادةً بردة فعل انفعالية سريعة فيقع في اخلطأ.

ارس األوالد األعمال لفترات كافية، يُدركون الفارق بني النتائج التي يُؤدّي  وبعد أن ميُ
إليها التحاقهم بحسب املؤسسات. وبعد إجراء مقارنة أجابوا أنَّ كالًّ منها لها 

ا: سلبيات كما أن لها إيجابيات أيضً

العمل في ورشة 
أو دكان

االشتراك بدورة 
تدريبية

االنتساب الى 
مدرسة مهنية

القيام بأعمال 
بحسب الطلب

٪٣٦,٣٪١٤٪٢٦٪٢٣,٦

املؤسسة
ورشة عملدورة تدريبمدرسة مهنيةاال

٢٣,٨١٠٠٪٢٠٪٥٦,١٪اكتساب مهارة مهنية أفضل

ل املسؤولية ٣٦,٦١٠٠٪١٠٪٥٣,٣٪تعلّم حتمّ

٢٢,٢١٠٠٪١١,٦٪٦٦,١٪احترام النظام وحسن املعاملة

١٧,٧١٠٠٪٩,٥٪٧١,٧٪ حتصيل دخل أفضل

جدول رقم ٤٣: وجهة عمل األوالد. 

جدول رقم ٤٤: أهداف عمل األوالد.
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الفصل اخلامس
النتائــــــج: 

مواقف األهل واجتاهاتهم 
حيال قانون التعليم اإللزامي- ااني 
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أوالً: املوقف من مضمون القانون
اشتملت االستمارة على أسئلة الكتشاف طبيعة فهم األسر املعنية ملتطلبات تطبيق 
مراحله  تنظيم  ناحية  من  منه،  وموقفهم  ومستلزماته  مبضمونه  املستهدف،  القانون 

وإمكانيات تعديله ووضعه موضع التنفيذ ودعمه باحلوافز إلجناح العمل. 

ا للتوزعات اآلتية: وقد جاءت اإلجابات تبعً

١- بدء تطبيق قانون إلزامية التعليم ومجانيّته.
ل املقتنعون من األهالي بإمكانية تطبيق قانون اإللزامية مباشرةً وعلى دفعة  يُشكّ
في  األولوية  إعطاء  املستجوبني  من   ٪٢٠,٤ ل  ويُفضّ  ،٪٦٠ مقدارها  نسبة  واحدة 

التطبيق لألوالد الذين سيبلغون سن السادسة.

ينطلقون  الغالب  في  وهم  مقنعة،  عملية  اقتراحات  املستهدفني  إجابات  بني  جند 
بل  البداية،  في  شامالً  يكون  لن  التطبيق  أنَّ  يعتبرون  حيث  ملموسة،  توقعات  من 
بداية  سن  يبلغون  الذين  باألوالد  تبدأ  سنة)  بعد  (سنة  سنويًّا  دفعات  على  سيجري 
الذين  األوالد  من  تتألف  التي  اموعات  تُدعى  ثم  سنوات،  ست  أي  اإللزامية  مرحلة 
سينضمون إلى احللقات الالحقة بالتتالي، وهذا ما سيستغرق ثالث سنوات، كما أنَّ 

ا من األهالي يعتقد أنَّ التطبيق سيؤجل. هناك بعضً

تظهر في إجابات املستجوبني أفكار متنوعة جديرة بالعناية والدراسة واالهتمام ومن 
بينها:

إنَّ ٦٥٪ منهم يجدون أنَّ طول فترة اإللزامية احملددة بالقانون مقبولة ألنهم يعرفون 

دفعة واحدة 
مباشرة

األولوية للذين 
يبلغون السادسة

على دفعات 
اموع ٢٢٠ال جوابتأجيل التطبيقبحسب احللقات

٪٢,٢١٠٠٪٦,٣٪١٠,٤٪٢٠,٤٪٦٠,٤

فترة اإللزامي 
ا طويلة زمنيًّ

الفترة 
مقبولة كما 

هي

فترة النظام 
اإللزامي قصيرة 
يجب متديدها

تبدأ فترة التعليم 
اإللزامي متأخرة يجب 
البدء بها في مرحلة 

مبكرة
اموع ٢٢٠ال جواب

٪٠,٩١٠٠٪١٥٪٦,٣٪٦٥٪١٢,٧

جدول رقم ٤٥: مواقف األهل جتاه بدء تطبيق القانون.

جدول رقم ٤٦: توصيف فترة التعليم اإللزامي والتوجيه املطلوب
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أنَّ املهن واألعمال احلديثة تتطلب وقتًا طويالً من اإلعداد، فالبدَّ من القبول بذلك من 
أجل املستقبل.

طويلة  سنة)   ١٥  -٦ (فترة  أنَّ  تعتقد   ٪١٢,٧ إلى  نسبتها  تصل  ثانية  فئة  وهناك 
املادية  املسؤولية  ل  وحتمّ اإلنفاق  من  ن  التمكّ عليهم  يستحيل  ألنه  إليهم  بالنسبة 

الكاملة خاللها عن أوالدهم ويقترحون تقصيرها.

تلحق  أن  كن  ميُ منطقية  لتعديالت  مقترحات   ٢٠٠ وعددهم  املستجوبني  بعض  م  قدّ
بالقانون، وجاءت كاآلتي:

٪ من املستجوبني اقترحوا وأيدوا ضم مرحلة الروضة إلى اإلبتدائية. ٤٣,٦. ١

٧,٧. ٢ فقط طلبوا حذف املرحلة املتوسطة من اإللزامية. 

الولد  يتبع  حيث  اإللزامية  ضمن  من  املهني  التعليم  يكون  أن  طلبوا   ٪ ١٣,٧. ٣
اإللزامية  فترة  ضمن  من  وميوله،  الستعداداته  ا  وفقً مهنيًّا،  أو  ا  عامًّ ا  تعليمً

املمتدة برأيهم من الرابعة إلى الثانية عشرة. 

٪ ال مانع لديهم من تطبيق القانون كما هو. ٣٦,٨. ٤

كن أن تؤثّر في جناح تطبيق قانون اإللزامية مبا يأتي:  د األهالي أنواع احلوافز التي ميُ يُحدّ

التوعية:
٤٥,١٪ من املستجوبني رأوا أنه يكفي تنظيم حمالت التوعية لشرح مضمون قانون 
اإللزامية ومقتضياته وإقناع املعنيني به، فاإللزامية ما زالت قانونًا مجهول التفاصيل 
حتى اليوم، وال أحد يعرف كيف سيكون موقف األهالي الذين عجزوا حتى اليوم عن 

هات واملطالب. ثانياً: التوجّ

إضافة مرحلة 
الروضة إليها

حذف احللقة 
الثالثة من التعليم 

األساسي منها
إضافة التعليم 
املهني والتقني

تطبيق القانون 
اموعال جوابكما هو

٪٠,٩١٠٠٪٣٦,٨٪١٣,٧٪٧,٧٪٤٣,٦

برامج توعية 
وإقناع

تعميم مجانية 
التعليم األساسي

دعم مادي 
لألسرة احملتاجة

إكراه قانوني 
اموعال جوابللممتنعني

٪٢١٠٠٪١٪١١٪٤١٪٤٥

دة بخصوص تطبيق قانون اإللزامية هات محدّ جدول رقم ٤٧: مطالب وتوجّ

جدول رقم ٤٨: طبيعة مطالب األهل لتطبيق اإللزامية



٩٧

املوقف
القبول الرفضاال التفصيلي

اموعغير محددالقبولاملشروط

١٩,٢١٠٠٪١٧,٧٪٦٠,٤٪٢,٧٪توزيع املراحل 

٣,٣١٠٠٪٦٠,٤٪٣٠٪٦,٣٪التطبيق املباشر

٠,٩١٠٠٪٣٦,٨٪٦٢,٣٪-إدخال التعديالت

٢١٠٠٪٨١,٨٪١٣,٦٪٢,٦٪الدمج بني التعليم العام واملهني

١,٧١٠٠٪٤٥,١٪٥٢,٢٪١٪إعطاء حوافز

٥٩١٠٠٪٤١,٠٪--تأمني اانية

احملافظات
اجلنوب البقاعالشمالجبل لبنانالضواحيبيروتعدد األوالد

اموعوالنبطية

٢٨,٥٦١,١٣٦,٨٤٥,٦٤١,٣٣٥,٥٤٢,٢اانية الكاملة

٣,٥٢,٧٥,٢٤,٣٤,٣٤,٤٤,١املصروف الشخصي

٠,٩----٣,٥-النقل ااني

٤,٣٤,٤٢,٧--٣,٥٢,٧مساعدة تربوية

٢,٢-٤,٣٦,٥---مقعد مدرسي

٢,٢-١٣٨,٦-٢,٧-مقعد مهني

٣٩,٢١١,١٥٧,٩١٧,٤١٠,٨٢٨,٨٢٣,٦ال شيء

١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠امـــــــــــوع

في  ويستمرّون  البصر  بلمح  قادرين  إلى  يتحولون  فهل  املدارس  إلى  أوالدهم  إرسال 
موقفهم هذا؟

اانية مطلب أساسي لألهالي:
يستطيعون  ال  بأنهم  صرّحوا  حيث  مطلبهم  في  واضحني  كانوا  األهالي  من   ٪٤١
يجب  بل  يكفي  ال  الرسوم  من  فاإلعفاء  باملدارس،  أوالدهم  التحاق  نفقات  دفع  ل  حتمّ
تأمني املصاريف لألسرة الفقيرة واانية ويذهب ١١٪ منهم للمطالبة بدعم األسرة 
باملال كتعويض عما كان األبناء العاملون يسهمون به من تكاليف معيشة األسرة 

نتيجة قيامهم ببعض األعمال.

ر بشكلٍ دقيق من التفاصيل املقترحة كاآلتي: جدول رقم ٤٩: مواقف األُسَ

جدول رقم ٥٠: مطالب األهل املستهدَفني بحسب احملافظات



الفصل اخلامس - مواقف األهل واجتاهاتهم حيال قانون التعليم اإللزامي- ااني ٩٨

صرّح قرابة ربع املستجوبني ٢٣,٦٪ بأنهم ال يتوقعون تقدمي حوافز تشجيعية. وباملقابل 
فإنَّ  نسبة ٥٨٪ من املستجوبني املنتمني إلى جبل لبنان و٤٠٪ من املنتمني إلى بيروت، 
من  تأتي  واحلوافز  املادية  باملساعدة  املطالبة  أنَّ  يثبت  وهذا  شروط.  أية  يضعوا  لم 
يجدون  ال  حيث  غيرها،  من  أكثر  املدينية  وغير  الفقيرة  اجلماعات  أو  املناطق  سكان 

أمامهم خيارات متعددة.

للملتحقني  شخصي  مبصروف  باملطالبة  املستجوبني  من   ٪٤ نسبة  تراوحت  وقد 
رين دراسيًّا، ويُلفت االنتباه إلى أنَّ ٥٪ من غير  اجلدد و٣٪ باملساعدة التعليمية للمقصّ
امللتحقني أو املتسرّبني من األوالد ال يريدون االلتحاق باملدارس مهما كانت احلوافز أو 
وا أن تفتح أمامهم أبواب التعليم  النتائج، مقابل ٢,٢٪ من األوالد العاملني حاليًّا متنّ

املهني الستكمال إعدادهم لعملٍ مستقبليٍّ مفيد.

ة وتشمل ٤٥,٩٪ من األهالي  يُالحظ من هذا اجلدول أنَّ املطالبة باإللزامية تكون ملحّ
عندما يكونون محرومني من العمل والدخل، وترتفع نسبتهم حني ينخفض مستوى 
حتصيلهم، أما األوالد الذين يعملون حاليًّا فأفاد ٢٨٪ منهم أنهم ال يرغبون بالعودة 

إلى املدرسة.

املعدل العاماحلافز
٪ 

العمل
٪ 

تعليم دون اإلبتدائي 
٪

٤٢,٢٤٠٤٥,٩اانية الكاملة

٤,١٣,٦٤,٥املصروف الشخصي

٠,٩١,٢٠,٩النقل ااني

٢,٧٣,٦٢,٧مساعدة تربوية

٢,٢١,٨٣,٦مقعد مدرسي

٢,٢٤,٨١,٨مقعد مهني

٥١٧,٥٢١,٦ال أرغب بالعودة

٢٣,٦٢٧,٧١٩ال شيء

١٠٠١٠٠١٠٠امـــــوع

لَي العمل والتعلّم جدول رقم ٥١: احلوافز املطلوبة بحسب عامِ



٩٩

جبل ٪الضواحي٪بيروت
اجلنوب ٪البقاع٪الشمال٪لبنان

اموع٪والنبطية

اإلعفاء من رسوم 
٢٨١٩,٧٣٦١٧,١١٩٢١,٥٤٢٢٢,٥٤٠١٩,١٢٨٢١,١١٩٣التسجيل

اإلعفاء من ثمن 
٢١١٧,٨٣٤١٦,١١٦١٨,١٣٤١٨,٢٣٥١٦,٧٢٧١٨,٢١٦٧الكتب

القرطاسية 
١٨١٥,٢٣٤١٦,١١٣١٤,٧٢٨١٥٣٧١٧,١٢٨١٥,٦١٤٣مجاناً

النقل املدرسي 
١٣١١٣١١٤,٧١٠١١,٣٢٦١٣,٩٢٩١٣,٨٢٤١٤,٥١٣٣مجاناً

١١٩,٣٢٣١٠,٩١٠١١,٣١٠٥,٣١٨٨,٦١٠,٨٧٣مصروف يومي

وجبة غذاء 
٧٥,٩٢٤١١,٤٨٩١٦٨,٦١٧٨,١١٨٧٣ساخنة

مساعدة في 
٢٠١٧٢٨١٣,٣١٢١٣,٦٣٠١٦,١٣٣١٥,٧١٢٨١٣٥الدروس

١١٨١٠٠٢١٠١٠٠٨٨١٠٠١٨٦١٠٠٢٠٩١٠٠١٢١١٠٠٩١٧امـوع

جدول رقم ٥٢: املطالب بحسب االنتماء إلى احملافظات

من أجل التعرّف إلى نوع احلوافز املطلوبة من قِبل األهل ألجل التقيد بتطبيق إلزامية 
التعليم نرى أن:

٪ من املعنيني يعتبرون اانية أولوية أساسية تأتي في املرتبة األولى.  قرابة ٤٠ 
دون على طلبها. ويشدِّ

 ٪ ٢٣٪ من اجلنوب و٢٢,٥٪ من الشمال و٢١,٥٪ من اجلبل و٢٠٪ من بيروت و١٧ 
من الضواحي.

٪ من املستجوبني من  أما طلب احلصول على الكتب مجانًا فجاء من قرابة ١٨ 
مختلف احملافظات بتفاوت يتراوح ما بني ١٦ إلى ١٨٪.

خارج  املناطق  في  به  املطالبة  نسبة  ارتفعت  فقد  ااني  املدرسي  النقل   أما 
بيروت لتصل إلى ٣١٪ في الضواحي، ٢٩٪ في البقاع، و٢٦٪ في الشمال و٢٤٪ 
في اجلنوب والنبطية ثم تنحدر إلى ١٠٪ في جبل لبنان نسبة ١٤,٥٪ بالتساوي 

ا. التقريبي أيضً



الفصل اخلامس - مواقف األهل واجتاهاتهم حيال قانون التعليم اإللزامي- ااني ١٠٠

النسبة  هذه  وتوزّعت  اليومي  واملصروف  الساخنة  الغذاء  بوجبة  طالبت   ٪  ٨
بتفاوت بسيط بني احملافظات.

٪ من األهالي  وحتتل املطالبة باملساعدة في الدروس املرتبة الرابعة مبا معدله ١٥ 
من جميع املناطق واحملافظات مع تشديد من قبل ذوي العهدة من الشمال.

مالحظة: 
هذا الواقع يبنيّ أن التحاق األبناء باملدارس لم يُصبح بعد أمرًا شامالً وال هو يحصل 
تلقائيًّا، بل ما زال جزئيًّا والدليل أنَّ ما يُقارب ٣٩٪ منهم يوجدون خارج املدارس، رغم أنَّ 
٢٧,٧٪ من آبائهم، يعتقدون أنَّ التعليم هو حق لالبن وواجب عليهم ويُعطونه الدرجة 
الثانية من األولوية، وأنَّ ٤٥٪ من األولياء أنفسهم مينحون األولوية للحق بالغذاء في 

الدرجة األولى.



١٠١

الفصل السادس
مــات املشتركة لظاهرتَي  حتليل فرضيّـات البحث والسّ

عدم االلتحاق والتسرّب وكيفية التعامل معهما





١٠٣

١- في فرضيّات البحث وإظهار حدودها  ١

ر البحث معطيات وبيانات ومواد متنوعة سواء عن طريق االستمارات أو من املصادر  وفّ

فرضية،  كل  من  جوانب  توضيح  في  تُسهم  بحيث  وتصنيفها  جتميعها  متَّ  وقد  األخرى، 

فتُقبل أو تُرفض أو يجري تعديلها وهي:

املدارس  إلى  أوالدهم  إرسال  عن  ميتنعون  ال  األهالي  أنَّ  اعتبرت   : األولى  الفرضية 
ا بل ألسباب جوهرية: طوعً

وقد جرى التدقيق بهذه الفرضية فتبنيّ لنا: 

تأتي  مجموعات  على  املدارس  إلى  األبناء  بعض  إلرسال  املعرقلة  األسباب  تتوزع 

األسباب  مجموعة  ثم   ٪٤٩,٤ وتضم  االقتصادية  األسباب  مجموعة  بالتوالي: 

وتأتي   ،٪١٥,٦ الصحية  األسباب  ومجموعة  منها،   ٪٢٣,٦ والعائلية  االجتماعية 

أخيرًا مجموعة األسباب التربوية ١١,٤٪ منها.

ولم تُصرّح لنا أية أسرة أنها مقتنعة وراضية ومسرورة ألنَّ بعض أبنائها ال يذهب 

ع في الشوارع، لقد أكدوا أنهم كانوا  إلى املدرسة أو أنه تركها وهو اليوم متسكّ

مضطرين، أو أنَّ عوامل خارجة عن إرادتهم كانت أقوى منهم، فمن موانع االلتحاق 

وجود  أو  احلاالت  من   ٪٨,٦ لدى  جزئية  جسدية  بإعاقة  أبنائهم  بعض  إصابة  مثالً 

إعاقة ذهنية أو إعاقة كبيرة شاملة لدى ١٠,٨٪ من احلاالت وعلى العكس أفادوا 

الرعاية  توفير  أجل  من  بل  تعليمهم،  أجل  من  ليس  كبيرة،  جهودًا  بذلوا  بأنهم 

الصحية الالزمة لهم.

ومن جانب آخر أقرَّ ٢٧,٧٪ من األهالي أنَّ كثرة عدد األوالد في األسرة حال دون إرسال 

ة للحصول على مساعدات  قسم منهم إلى املدارس، وأنهم كانوا بحاجة ماسّ

التي  املشكلة  حل  مع  املترافقة  اانية  اإللزامية  فإنَّ  ولذلك  تتأمن،  لم  مادية، 

حاالت  تعيش  األسر  من   ٪٣٧ مقدارها  نسبة  أنَّ  كما  ر،  األُسَ هذه  منها  تُعاني 

أحد  هجرة  أو  أجوائها  على  املسيطر  املزمن  اخلالف  بسبب  واالنهيار  ك  التفكّ من 

من  سواء  املطلوبة  طالقهما ما يحرم األبناء الرعاية  أو بسبب  وفاته  أو  الوالدين 

األسرة نفسها أو من جهة بديلة كي يتسنّى لهم االلتحاق بالتعليم.

ا أو أنهما انتهكا حقوق  رين طوعً ا أنَّ الوالدين ليسا مهملني أو مقصّ ويبدو واضحً

أبنائهما، بل حصل ذلك حتت تأثير عاملٍ خارجي حاسم.

ل للفرضيات في بداية الفصل، ص: ٦٧. ١- أنظر العرض املفصّ



مــات املشتركة لظاهرتَي عدم االلتحاق والتسرّب وكيفية التعامل معهما الفصل السادس - حتليل فرضيّـات البحث والسّ ١٠٤

: تنصُّ على أنَّ التحاق االبناء باملدارس هو شأنٌ أسري يُعبّر عن  الفرضية الثانية 
واقع إمكانات األسرة املادية وعن عوامل ثانوية أخرى.

حصول  في  تؤثّر  االقتصادية  األسباب  أنَّ  األولى  الفرضية  معطيات  من  تبنيّ  لقد 

الدخل  ومستوى  املادية  اإلمكانات  نوعية  أما  حصوله،  عدم  أو  املدرسي  االلتحاق 

ن لهم فرص النجاح عن طريق  األسري فيوفران التحاق األوالد مبدارس جيدة، ويؤمّ

تأمني املتابعة واملساعدة من أجل حتسني املستوى الدراسي لهم. 

األسرة،  على  الضغوط  من  وتضاعف  تأثيرها  لتضيف  أخرى  ثانوية  عوامل  وتأتي 

يندر  أنه  الفقيرة  األسر  أوساط  في  تبنيّ  حيث  لديها،  األوالد  عدد  حجم  ومنها 

من  متسرّب  ولدٍ  من  وأكثر  بالتعليم،  يلتحق  لم  ولدٍ  من  أكثر  األسرة  تضم  أالَّ 

مدرسته، وأكثر من ولدٍ راسب أو معيدٍ لصفه.

أما العامل اآلخر فهو عامل نوع اجلنس حيث تبنيّ بصورةٍ إحصائية ملموسة أنَّ 

القطاعني  مدارس  في  اجلنسني،  من  األوالد  من  املسجلني  بني  متساوية  النسب 

ذات  فروقات  أية  تظهر  لم  حيث  احملافظات  جميع  في  وكذلك  واخلاص،  الرسمي 

داللة بل كانت جميعها شبه متساوية.

ر بعض أشكال الدعم لألسر كي تتغلّب  الفرضية الثالثة:  وتتضمن ضرورة توفّ
اإليجابي  األثر  أدركت  ألنها  بالتعليم،  أبنائها  إحلاق  من  وتتمكن  صعوباتها،  على 

للتعليم في عمل األوالد ومستقبل دخلهم ومعيشتهم.

لقد أوضحت البيانات وما صرّح به ذوو العهدة أنَّ ٥٥٪ منهم يعملون وهم أصحاب 

ر أحيانًا عن تغطية إعالة األبناء وتعليمهم. لذلك فإنَّ  دخل، إالَّ أنَّ مقداره يُقصّ

٤٢٪ طالب باإللزامية اانية، وإنَّ اآلخرين طالبوا مبساعدات تتراوح ما بني احلصول 

على الكتب مجانًا، أو على مساعدةٍ في التدريس أو حتى على تأمني وسائل النقل 

ن وصول األبناء إلى مدارسهم مجانًا أو ببدلٍ  بالنسبة لـ ٦٠٪ من األهالي حتى تؤمّ

بسيط.

ل وحده ضمانةً لتسهيل احلياة الصعبة ويجعلها  إالَّ أنَّ القول بأنَّ التعليم يُشكّ

كت نسبة كبيرة من اآلباء بصيغة العبارتني  مريحةً بالنسبة للمتعلمني، فقد شكّ

الواردتني في السؤالني ٤٢ و٤٣ من االستمارة، ووجد أكثر من النصف منهم، إمنا 

إلى  يحتاج  ألنه  للعمل  ضمانة  ل  يُشكّ ال  تعليم  مستوى  من  عليه  يحصل  ما 

متطلباتٍ أخرى. لذلك جند أنَّ ترافق انطالق اإللزامية مع انتشار هذا االعتقاد شائعٌ 

كن أن يُضعف إمكانات تطبيق القانون. في أوساط الفئات الشعبية. وهو ما ميُ
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خاصة  لتقدمياتٍ  احلكومية  السلطات  توفير  على «إنَّ  وتنصُّ  الرابعة:   الفرضية 
في املدارس الرسمية إلى فئات محددة من األسر املعدومة يُعتبر خطوة أساسية 

إلجناح تطبيق القانون».

أفاد أكثر من ٤٢٪ من املستجوبني أنهم بحاجة للحصول على إلزامية مجانية 

ل على حجم هذه الفئة، التي صرّحت بأنها حتتاج إلى أكثر من  بالكامل، وهذا يدّ

دة  إعفاء من دفع الرسوم وذهبت إلى املطالبة بالكتب والقرطاسية والثياب املوحّ

للتالمذة مجانًا إضافةً إلى توفير النقل ااني وحصول االبن على وجبةٍ ساخنة 

ظهرًا أو على بعض املصروف الشخصي كي تُؤمَّن له فرص متساوية للتعليم، 

ا على النجاح. من دون شعورٍ باحلرمان ما يُشجعه الحقً

وتنصُّ على جتنّب الدولة وضع آلية لتطبيق قانون اإللزامية  الفرضية اخلامسة:  
مبعاملتهم  اخلاصة  املدارس  وإدارات  لبنان  في  األهالي  عموم  مطالبة  من  خوفًا 

باملثل، من حيث تغطية تكاليف التعليم اإللزامي ااني أسوةً باألسر األخرى.

إمكانات  أنَّ  حينها  وأُفيد  عقود،  ثالثة  من  أكثر  منذ  الفكرة  هذه  أُشيعَت  لقد 

ا وأنَّ مبدأ  احلكومة محدودة ومالية الدولة ال تسمح بتبنّي هذا التوجه خصوصً

التعليم ااني للجميع يتضارب مع النظام االقتصادي السائد في البالد.

 ٣٧ رقم  القرار  بإصدار  يتمثّل  املعوزة  األسر  ألبناء  احلكومة  مته  قدّ ما  مجمل  إنَّ 

تاريخ ٢٠٠٣/٢/٢٨ إلعفاء التالمذة في التعليم األساسي الرسمي من دفع الرسوم 

يدل  ما  مجانًا  املرحلة  هذه  في  التالمذة  لهؤالء  املدرسية  الكتب  تقدمي  وبالتالي 

على أنه ليس لدى الدولة اإلمكانية لتطبيق اانية الشاملة. 

واملؤسسات  والهيئات  اجلمعيات  من  عدد  قيام  وتتناول   : السادسة  الفرضية 
األهلية والرسمية بإدارة تطبيق قانون إلزامية التعليم األساسي وتعتبره خطوةً 

مميزة.

املدارس  في  واانية  اإللزامية  لتطبيق  اإلداري  اإلجراء  تعيني  فإنَّ  النهاية  وفي 

ها صاحب القرار بذلك.  الرسمية يتطلّب تعيني اخليارات التي سيتخذّ

حصوله على  من  جتعل  ودقيق وتكتنفه حساسيات  إنَّ موضوع اإللزامية شائك 

التأييد العلني من قِبَل جميع األطراف املعنيّني أمرًا بعيد املنال، ألنَّ ما يحصل في 

االس اخلاصة وعند اتخاذ القرار ولدى املناقشة حول وضع آليات التنفيذ تظهر 

ل البحث من تفعيل القرار إلى إزالة املعوقات  عراقيل وصعوبات متنوعة. فيتحوّ

بًا للوقوع في هذا الوضع، ينبغي تأمني أوسع مشاركة للقطاعات  من دربه. وجتنّ

املشمولني  األوالد  مصلحة  أجل  من  والتضامن  الوطني،  املستوى  على  املعنية 

بالتعليم. 
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٢-  في السمات املشتركة بالنسبة لظاهرتَي عدم االلتحاق والتسرّب املدرسيَّني 
في لبنان. 

في الفقرات الالحقة نعرض ألبرز اخلصائص والصفات التي اتّضح أنها مشتركة عند ذوي 
العهدة واألولياء ما يسمح بالكالم عن حالة لبنانية بالنسبة لظاهرتَي عدم االلتحاق 

والتسرّب من املدرسة في لبنان.

أجنبت أسر العينة عددًا وافرًا من األوالد، بلغ معدله ٥,٣. ١ أوالد وسجل بعض الفروقات 
والضواحي  الشمال  محافظة  في  قليالً  املعدل  فزاد  احملافظات،  بني  البسيطة 

وانخفض عنه في بقية احملافظات.

من  متسرّب  أو  ملتحق  غير  ولد  من  أكثر  العينة  من  أسرة  كل  لدى  أنه  تبنيّ  ٢ .
املدرسة.

٪ منهم تزيد أعمارهم عن  أكثر من ٧٨٪ من اآلباء تتجاوز أعمارهم ٤٠ سنة و٣٥,١. ٣
٥٠ سنة.

٪ من اآلباء يعملون، وحتل األم محل األب في إعالة األسرة عند الضرورة. ٧٥. ٤

٪ من اآلباء يعرفون القراءة والكتابة. أكثر من ٤٩,٥. ٥

٪ من اآلباء ال يتعدى حتصيلهم العلمي مستوى الوسط. ١٩,٥. ٦

٪ من اآلباء يوافقون بحماسة على أن الولد املواظب على العمل ولو  أكثر من ٧٣,٥. ٧
كان يعمل بصورة مؤقتة يكسب أكثر من املتعلم الكسول.

احلياة  في  للنجاح  ا  شرطً الولد  وشطارة  نباهة  في  يجدون  اآلباء  من   ٪ ٤٨,٥. ٨ إنَّ 
العملية.

تعلّم  مستوى  وليس  العمل  تنفيذ  كيفية  أنَّ  املستجوبني  من   ٪ ٣٨,٣. ٩ ويعتقد 
عن  التقصير  تعني  ال  التعليم  قلّة  وأنَّ  الدخل،  مقدار  حتدد  التي  هي  الشخص 

توفير حياة معيشية مريحة.

سببًا  التعليم  قلّة  في  يجدون  ال  العينة،  أسر  في  آباء   ٤. ١٠ كل  من   ٣ من  أكثر  إنَّ 
ملواجهة ظروف معيشيّة صعبة، أو لتدنّي دخل الشخص املعني.

يُدرك نصف اآلباء أنَّ واجبهم نحو أوالدهم يتمثّل في تأمني الغذاء لهم في املقام  ١١ .
األول، أما واجب تعليمهم فيأتي في املرحلة الثانية مبا نسبته (٢٥٪ منهم).

التي  للظروف  تبعاً  يحصل  أبنائهم  الحتياجات  تأمينهم  أنَّ  العهدة  ذوو  ويعتقد  ١٢ .
ا ألولويّات تسلسلية. و هذا االعتقاد يؤدي الى إزالة طابع  يواجهونها، وليس تبعً

احلق والواجب عن االحتياجات األساسية املعنية.
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٣- في مساهمة البرنامج الوطني لدعم األسر األشد فقرًا.
في العام ٢٠١١، ونتيجةً لتأزّم األوضاع االقتصادية في البالد واضطرار عدد من األهالي إلى 
إخراج بعض أبنائهم من مدارسهم، اتخذَت احلكومة قرارًا بتقدمي مساعدات محددة إلى 
األسر املعوزة، لدعمها وزيادة متكينها ملواجهة الظروف االقتصادية واملعيشية الصعبة 
لتصنيف  ا  ووفقً اخلاصة،  والتحقيقات  الدراسات  نتائج  ضوء  في  وذلك  حتياها،  التي 
درجة شدة فقر كل منها، حتى تستفيد من بعض التقدميات. وقد تولَّت وزارة الشؤون 
مبوجبها  وأعلن  الغاية،  لهذه  شكلت  التي  الوزارية  اللجنة  على  اإلشراف  االجتماعية 

البرنامج الوطني لدعم األسر األشد فقرًا.
مَّ إلى اللجنة أعضاء من: وقد ضُ

وبعض  العامة  الصحة  وزارة  العالي  والتعليم  التربية  وزارة  االجتماعية  الشؤون  وزارة 
املنظمات والهيئات الوطنية واإلقليمية والدولية.

عدد  وبلغ  املوعودة  املساعدات  على  للحصول  بطلب  أسرة  رب  ألف   ٣٥ من  أكثر  م  تقدّ
أفرادها ١٦٧,٧٨٧ فردًا (أي بلغ معدل عدد األفراد في األسرة ٤,٨ أفراد).

دة من اللجنة، متّت املوافقة على منح: وبعد دراستها في ضوء املعايير املعتمَ

٨٤,٣٢٣ فردًا املساعدة الالزمة، ومتثّلت أول األمر في:

 اإلعفاء من رسوم التسجيل في املدرسة التي ينتسب إليها أبناء األسر املعنية.

 اإلعفاء من دفع فارق الكلفة للمعاجلة الصحية على حساب وزارة الصحة العامة 
أو الصندوق الوطني للضمان االجتماعي (للمنتسبني من أصحاب الطلبات إلى 

الصندوق).

 اإلعفاء من كامل الكلفة بالنسبة حلاملي بطاقة معوق.

صات في امليزانية  وينتظر أن تُعلن مساعدات وتقدميات أخرى في ضوء توافر اصّ
ة لذلك٢ . ا للبيانات املعدّ وقد توزع هذا الدعم وفقً

أساس  على  الدعم  استحقت  التي  ونسبهم  األفراد  أعداد  مالحظة  نا  تهمّ كما 
فئة عمر الفرد، وهي هنا، املرحلة العمرية املعروفة بسن الدراسة املمتدة من ٧ 
 ٦ إلى   ٤ عمر  من  املمتدة  الروضة  مرحلة  وهي  يسبقها  ما  حتى  أو  سنة   ١٥ إلى 

سنوات.

٢- املعلومات الصادرة عن داتا املعلومات في قسم اإلحصاء والكمبيوتر في البرنامج الوطني لدعم األسر 
.ً األشد فقرا
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٪العدد٪العددنسبتهمعدد األفرادالفئة العمرية
٣,٨٤,٦٩٨٥,٥٤١,٧٧٢٢,١٪٠٦,٤٧٠ - ٣ سنوات

٤,٥٥,٥٥٦٦,٥٥٢,١٥٧٢,٥٪٤٧,٧١٣-٦ سنوات

١٥,٣١٧,٥٨٢٢٠,٧٤٨,٤٨٤١٠,١٪٧٢٦,٠٥٩-١٤ سنة

٢٣,٦٢٧,٨٣٦٣٢,٨٣١٢,٤٠٦١٤,٧٪٤٠,٢٤٢مجموع جزئي
٨,٦٨,٧٥١١٠,٣٠٦,١١٠٨,٢٪١٥١٤,٨٦١-١٨ سنة

٦٥,٠٤٦,٠٥٤٥٤,٣٤٦١,٠٦٧٧٢,٦٪١٩١٠٧,٨٢١-٨٠ سنة

٢,٨١,٦٨١١,٥٣,١٩٢٣,٥٪٤,٨٧٣أكثر من ٨٠ سنة

١٠٠,٠٠٨٤,٣٢٢١٠٠,٠٠٨٣,٤٧٥١٠٠,٠٠٪١٦٧,٧٩٧اموع العام

الفئة 
العمرية

مدرسة 
رسمية

مدرسة 
مجانية

مدرسة 
خاصة

مجموع التالميذ 
املستفدين من الدعم

مجموع التالميذ غير 
املستفيدين من الدعم

٠٤٧٣٧٣٨٦٦٣٢٢٧٥-٣ سنوات

٤٢,٧٣٥٨٥٧١,٠٠٤٤,٥٩٦١,٩١٦-٦ سنوات

٧١٠,٨٥٥٢,٨٤٩٢,٨٠١١٦,٥٠٦٨,١٨٦-١٤ سنة

١٤,٠٦٣٣,٨٧٩٣,٨٩١٢١,٧٣٣١٠,٣٧٧اموع

النسبة ٪نوع اإلعاقةالعددالفئة العمرية للمعوّق

٤٤,٥٪إعاقة مركبة

١١,٥٪سمعية٠١٥٦-٣ سنوات

١٠,٩٪نطقية٤٣٧٧-٦ سنوات

١٤٪بصرية٧١,٣٥٦-١٤ سنة

١٠٠,٠٠٪اموع١,٨٨٩مجموع جزئي

توزّع األسر املعوزة بحسب عدد أفراد العائلة وفئات العمر واستحقاقهم  جدول رقم ٥٣: 
ا للبرنامج الوطني للدعم/وفقً

التي  املدرسة  نوعية  إلى  انتمائهم  بحسب  الدعم  ي  مستحقِّ توزّع  جدول رقم ٥٤: 
يدرسون فيها

التي  املدرسة  نوعية  إلى  انتمائهم  بحسب  الدعم  ي  مستحقِّ توزّع  جدول رقم ٥٥: 
يدرسون فيها
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الفصل السابع
معطيات ومقترحات تتعلق 

بتحديد شروط التعليم ااني اإللزامي وتنظيمه 
استنادًا إلى القانون  رقم ٢٠١١/١٥٠
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أوالً: في رأي املركز التربوي للبحوث واإلمناء وموقفه.
بَل املركز التربوي للبحوث واإلمناء:  مقترحات وتساؤالت من قِ

بعد توقيع عقد اإلتفاق إلجراء التحقيق امليداني لكشف اجتاهات جمهور األسر 
بني  وضع  لبنان،  في  التعليم  إلزامية  تطبيق  جتاه  اجلمهور  هذا  ومواقف  املعنية 
أيدينا نسخة عن وثيقة صادرة عن املركز التربوي للبحوث واإلمناء، أُرسلت مبوجب 
كتاب رسمي إلى وزير التربية والتعليم العالي بتاريخ ٢٠١١/١٠/١ حتت رقم ٣٣٠٣/م 
يتعلق مبضمون املرسوم التطبيقي املستهدف للقانون ٢٠١١/١٥٠، وتبنيّ للباحث 
وزارة  تتخذها  أن  يتوجب  التي  اجلوهرية  املسائل  من  مجموعة  يطرح  املركز  أن 
التربية والتعليم العالي كمواقف إجرائية حيالها، باعتبارها السلطة املرجعية 

األساسية املعنية، ومما جاء في كتاب املركز:

اإلشتراعي  املرسوم  من    ٤٩ املادة  على  طرأت  التي  التعديالت  جميع  أنَّ  يتبنيّ 
٥٩/١٣٤ مبا في ذلك القانون ٢٠١١/١٥٠ قد أجازت حتديد شروط تطبيق التعليم 
لم  والتي  الوزراء  مجلس  في  يتخذ  مرسوم  مبوجب  وتنظيمه  ااني  اإللزامي 

تبصر النور لغاية تاريخه منذ العام ١٩٥٩.

مة من قبل املركز التربوي في هذا  وهذا ما انعكس عمليًّا على االقتراحات املقدّ
ا. الكتاب مبا ينسجم مع نيّة املشترع أساسً

في االقتراحـــــات. 
الفصل األول: «التعليم اإللزامي».

نقترح أن يتضمن هذا الفصل موادّ تتعلق باألمور اآلتية:
 التعريف بالتعليم اإللزامي والقصد منه.

سنوات    ٦ بعمر  هم  والذين  املدرسة  إلى  األوالد  بإرسال  امللزمة  اجلهات  حتديد 
(األهل، ذوي العهدة) واإلجراءات املتعلقة بذلك.

 حتديد اإلجراءات املتعلقة بإعادة دمج املتسرّبني وإلزامهم االلتحاق باملدرسة.
حتديد إجراءات إلزام األوالد الذين هم خارج املدرسة وهم بعمر يتراوح ما بني ٧  

سنوات و١٥ سنة.
إلزامهم  وكيفية  اخلاصة  احلاجات  ذوي  األوالد  بإلزام  تتعلق  إجراءات   حتديد 

االلتحاق باملدرسة.
من  كل  دور  وحتديد  وكيف،  اإللزام  تطبيق  تتولى  سوف  التي  اجلهات   حتديد 

الوزارات املعنية باملوضوع «وزارة التربية- الداخلية- الشؤون االجتماعية».
باألوالد  للتعريف  املعنية  اجلهات  مساعدة  في  والبلديات  ااتير  أدوار   حتديد 

املشمولني باإللزامية وحتديد إجراءات اإلبالغ عنهم.
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الفصل الثاني: املستهدفون.
نقترح أن يتضمن:

 حتديد الفئات املستهدفة باإللزامية وهم:
ا وهم بعمر ٦  سنوات. األوالد الذين لم يلتحقوا باملدرسة أساسً

 األوالد الذين تسرّبوا بعد االنتساب إلى املدرسة وهم بعمر الدراسة في إحدى 
مراحل التعليم األساسي.

 األوالد الذين انخرطوا في سوق العمل ولم يتلّقوا أي تعليم.
 األوالد الذين لديهم صعوبات تعلّميةأو إعاقات جسدية منعتهم من االلتحاق 

باملدرسة.

الفصل الثالث: الغرامات واحلوافز.
نقترح أن يتضمن هذا الفصل ما يأتي:

الغرامـــــــــــات:
 حتديد قيمة الغرامة بحسب كل فئة من الفئات املستهدفة وبحسب طبيعة 

عدم االلتحاق باملدرسة وأسبابه.
 حتديد اجلهة التي يعود لها فرض الغرامة وحتديد اإلجراءات املؤدية إليها.

 حتديد اجلهة الواجب عليها حتصيل الغرامة أو كيفية التسديد.
 حتديد النتائج التي قد تترتّب عن عدم تسديد الغرامة ووجهة استخدامها.

احلوافـــــــــــــز:
ع األهل وذوي العهدة واألوالد أنفسهم على االلتحاق   حتديد احلوافز التي تُشجّ
باملدرسة وال سيما الذين انخرطوا في العمل وهم بحاجة إلى دخل أوالدهم 

منه.

الفصل الرابع: االستيعاب.
نقترح أن يتضمن هذا الفصل:

بني  من  الثاني  الفصل  في  الواردة  احلاالت  من  كل  استيعاب  إجراءات   حتديد 
املستهدفني.

الوزارة  مستوى  على  االستيعاب  لطرق  والالمركزية  املركزية  اإلجراءات   حتديد 
وعلى مستوى املناطق التربوية.

ة الستيعاب كل من احلاالت املذكورة بالفصل الثاني   حتديد أنواع املدارس املعدّ
والتقني  املهني  التعليم  ومدارس  العام  التعليم  مدارس  بذلك  واملقصود 

ومؤسسات املشروع املشترك املنوي إنشاؤه.
 حتديد أنواع البرامج واملشاريع اخلاصة املطلوبة ملثل هذه احلاالت. 
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الفصل اخلامس: اانية.
نقترح أن يتضمن هذا الفصل موادّ تطول األمور اآلتية:

 التعريف باانية وحتديد نطاقها.
لباس  وسائل،  قرطاسية،  (رسوم،  باانية  املشمولة  اخلدمات  أنواع   حتديد 

مدرسي، وجبة مدرسية، نفقات انتقال وغير ذلك).
الفصل  في  املقترح  الزمني  اجلدول  بحسب  اانية  لتطبيق  األولويات   حتديد 
دفعة  متّت  إذا  العامة  امليزانية  على  للضغط  تالفيًا  التقرير  هذا  من  السادس 

واحدة على أن نبدأ اانية مع األوالد الذين هم خارج املدرسة أوالً.
 حتديد أسس وأصول خاصة بتأمني الكتب املدرسية مجانًا إلى التالمذة وحتديد 

اخليارات املمكنة في هذا اال.
بالولد  مباشرة  عالقة  ذات  قضايا  تتناول  التي  النفقات  تغطية  أصول   حتديد 
(وجبة  املدرسة  داخل  املأكل  املدرسي،  [اللباس  واانية  باإللزامية  املشمول 
واحدة)، نفقات االنتقال إلى املدرسة وبالعكس، وغير ذلك من النفقات األخرى 

(الطبابة، املعاينات الدورية، األدوية، طبابة األسنان... إلخ)].
 حتديد اإلجراءات اإلدارية واملالية اخلاصة املفترض أن يهتم بها جهاز خاص خارج 
اإلداري  العمل  حجم  إلى  نظرًا  حاليًّا  القائمة  واألجهزة  اإلداري  الروتني  إطار 

واملالي املترتب عن تطبيق القانون ٢٠١١/١٥٠.

الفصل السادس: اجلدول الزمني لتطبيق اإللزامية واانية.
نقترح أن يتضمن:

 حتديد العام الدراسي الذي سوف يبدأ فيه تطبيق إلزام األوالد بالتعلم.
 حتديد روزنامة متدرجة إللزام األوالد املتسرّبني لاللتحاق مجددًا باملدرسة.

لاللتحاق  الشوارع  في  املشرّدين  األوالد  بإلزام  خاص  زمني  جدول   حتديد 
باملدرسة.

ا  وفقً باملدرسة  لاللتحاق  اخلاصة  احلاالت  ذوي  بإلزام  خاص  زمني  جدول   حتديد 
للشروط اجلديدة.

 حتديد جدول زمني يتعلق باستيعاب الوافدين.
 حتديد جدول زمني خاص بإنشاء مشاريع مشتركة بني وزارة التربية والتعليم 

العالي ووزارات أخرى لتطبيق القانون.
 حتديد جميع الشروط واإلجراءات مبوجب العقد الذي يوضع بني الطرفني لهذه 

الغاية.
في  املوجودين  التالمذة  على  اانية  بتطبيق  املتعلق  الزمني  اجلدول   حتديد 

املدرسة في مرحلة التعليم األساسي.
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الفصل السابع: أحكام انتقالية أو متنوعة.
يتضمن هذا الفصل موادّ تتعلق باألمور االنتقالية اآلتية:

١) وضع خطة عمل لتأمني مستلزمات التطبيق:
ا  قياسً واإلمناء  للبحوث  التربوي  املركز  قبل  من  املعدة  املدرسية  اخلريطة  أ. تيومي 
ا لتوقعات  على عدد السكان وأعداد األوالد املشمولني باإللزامية واانية وفقً

يُستعان بها من اإلحصاءات السكانية في املديرية العامة لإلحصاء املركزي.

إعداد دراسة حول األوالد الذين هم خارج املدرسة وهم في عمر الدراسة ٦- ٩ب.  
سنوات (الدراسة قيد التحضير في املركز التربوي).

إعداد دراسة حول كلفة التعليم اإللزامي/ااني استنادًا إلى القانون ٢٠١١/١٥٠ج.  
بهدف معرفة حجم الكلفة وطرق تأمينها.

إعدادهم  وكيفية  األساسي  للتعليم  معلّمني  إلى  احلاجة  حول  دراسة  د. إعداد 
الستخدام أساليب تعليم خاصة باملتسرّبني وباحلاالت اخلاصة.

من  شريحة  حاجات  مع  والتقني  املهني  التعليم  مدارس  برامج  ه. مواءمة 
املستهدفني الستيعابهم في هذه املدارس.

و. حتديد وسائل إقناع لألهل واألوالد (سياسة الترغيب) لتحفيزهم على االلتحاق 
باملدرسة.

حول  ثقافة  لبناء  مستمرة  إعالمية  حمالت  لتنفيذ  التعاون  إجراءات  ز. حتديد 
أهمية التعليم اإللزامي ااني.

٢) وضع خطة ملنع التسرّب واحلد من الرسوب.
٣) إعطاء الوزير صالحيات واسعة وال سيما جلهة:

 تأمني مستلزمات االستيعاب على مختلف أنواعها.

 حتديد اإلجراءات اإلدارية املناسبة ملواكبة التطبيق.

ا ملقتضيات احلاجة وجهوزية الوزارة.  حتديد روزنامة التطبيق وفقً

٤) حتديد طرق تأمني االعتمادات الالزمة للتطبيق.
بعض  على  حتصل  أن  يجب  أعاله  مة  املقدّ االقتراحات  أنَّ  إلى  اإلشارة  املهم  من 

اإليضاحات الضرورية إلعداد مشروع املرسوم الالزم وأن تطول ما يأتي:

في االستيضاحات. 
بالنسبة إلى اإللزامية: 

من املفيد أن نتوقف ونتساءل ملاذا لم تطبق اإللزامية في التعليم في لبنان 
منذ العام ١٩٥٩ لغاية اآلن؟ ومن ثم نستوضح:
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أ. هل إنَّ تطبيق اإللزامية سوف يتم دفعة واحدة أم تدريجيًّا؟

العام  التعليم  مدارس  القانون  في  الواردة  الرسمية  باملدرسة  املقصود  ب. هل 
ل  ا أنه من املفضّ فقط أو هذه املدارس ومدارس التعليم املهني والتقني؟ علمً

أن يشمل اإللزام واانية نوعَي التعليم أعاله.

٢٠١١/٩/٢٠ج.   تاريخ   ١١/٩٤٥٢ رقم  وزير  معالي  بكتاب  املرفقة  االستمارة  إنَّ  هل 
املدرسة  في  املوجودين  التالمذة  إلى  فقط  تتوجه  أنها  باعتبار  بالغرض  تفي 
املدرسة  داخل  هم  من  يشمل  القانون  أنَّ  حني  في  األساسي  التعليم  في 

وخارجها؟

سوف  الذين  التالمذة  عدد  حول  تقديرية  معطيات  باألمر  املعنيني  لدى  د. هل 
ينتقلون من مدارس التعليم اخلاص إلى مدارس التعليم الرسمي؟ 

ه. هل يعتبر األوالد من ذوي الصعوبات التعلميّة مشمولني بهذا القانون وكيف 
سيتم استيعابهم؟

و. هل إنَّ إصدار املرسوم التنظيمي وبدء التطبيق سوف يسبق استعدادات وزارة 
الً الستيعاب نتائج القانون ٢٠١١/١٥٠ جلهة تأمني املقاعد والصفوف  التربية أوّ
املدرسية واملعلمني واألنظمة التعليمية التي تسجيب حلاجات شرائح عمرية 
سن  جتاوزت  وقد  منها  تسرّبت  أو  املدرسة  خارج  موجودة  تكون  قد  مختلفة 
نهاية  هو  الذي  سنة)   ١٥ (الـ  سن  تتجاوز  ولم  سنوات)   ٦) املدرسي  االلتحاق 

مرحلة التعليم األساسي؟

بالنسبة إلى اانية: 
املدارس  في  مجانًا  متاح  اإللزامي  «التعليم  أنَّ   ٢٠١١/١٥٠ القانون  اعتبر 

الرسمية» وهذا األمر يستوجب الرد على األسئلة اآلتية:

انتساب  عن  يترتب  ما  كل  تغطية  تعني  واانية  شاملة  «اإلتاحة»  أ. هل 
التالمذة إلى املدرسة الرسمية من قبل الدولة ممثلة بوزارة التربية والتعليم 

العالي؟

ب. هل ميكن جتزئة «اإلتاحة» وحتديد رزم من اإلعفاءات املادية بحسب الشرائح 
العمرية املشمولة بالقانون ٢٠١١/١٥٠؟

ج. هل «اإلتاحة» تشمل املعيدين من التالمذة في مراحل التعليم األساسي 
في التعليم العام؟ وهل تشمل املعيدين في املدارس املوازية من التعليم 

املهني والتقني؟

د. هل «اإلتاحة» تطول مجانية املأكل كوجبة واحدة في الصفوف االبتدائية 
داخل املدرسة ومجانية االنتقال من املنزل إلى املدرسة وبالعكس؟
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ه. ما هو مصير املدارس اانية التي تتحمل الدولة جزءًا كبيرًا من نفقاتها في املرحلة 
االبتدائية التي هي جزء من التعليم األساسي؟

خاصة  مؤسسات  في  اجلسدية  اإلعاقات  ذوي  استيعاب  مجانية  من  املوقف  هو  و. ما 
بذلك؟

ثانيًا: في مواقف الباحث حول قضايا متصلة باقتراحات املركز التربوي للبحوث 
واإلمناء.

زيادةً في اإليضاح ملا تقدم به املركز التربوي للبحوث واإلمناء في الوثيقة املذكورة، ميكن 
أن نبني ما يأتي: 

زة لاللتزام بتطبيق قانون إلزامية تعليم   في احلوافز املطلوبة لدعم األسر املعوّ
األوالد من عمر ٦ إلى ١٥ سنة: 

احلوافز املعنوية والتعليميةاحلوافز املادية

اإلعفاء من دفع الرسوم املدرسية – 
تقدمي مساعدة تعليمية للتلميذ الذي  – 

يعاني من صعوبات تعلمية

تقدمي الكتب املدرسية مجانًا للتلميذ – 
تأمني سبل اإلرشاد والتوجيه للتالمذة  – 

املعرضني لصعوبات في التنشئة

توفير اللباس املدرسي مجانًا – 
تأمني خدمات رعائية معينة ألصحاب  – 
احلاجات اخلاصة والصعوبات التعلمية

تأمني االنتقال مجانًا للتالمذة الذين  – 
ا عن املدرسة يسكنون بعيدً

حتويل بعض التالمذة لتلقي تعليم  – 
ر غير نظامي ميسّ

تأمني وجبة غداء ساخنة ملن يرغب  – 
باان أو برسم زهيد

تامني منح مدرسية شهرية  – 
للمتفوقني من أبناء األسر املعوزة

تأمني مساعدات لألسر املعوزة من  - 
ً ضمن برنامج دعم األسر األشد فقرا

هذه احلوافز هي على نوعني على سبيل املثال ال احلصر:

في التعريف باانية في إلزامية التعليم: ميدان اانية وحدودها 
دون  من  التعليم  خدمات  على  الولد  حصول  تعني  اإللزامي  التعليم  في  اانية 
مقابل ويجب أن تطبق بصورة كاملة على األقل في مدارس التعليم الرسمي وإال 

اعتبرت مجانية جزئية. 
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في تعريــــف العقوبـــة وأشكالها 
من املتعارف عليه دوليًّا أن العقوبة تندرج وتأتي في مرحلة الحقة وتكون:

الدراسة،  سن  في  هو  الذي  بالتعليم  ولده  بإحلاق  األمر  ولي  إلتزام  عدم  عند  – 
يفرض عليه القانون أحد أشكال العقوبات التالية:

 دفع غرامة مادية حتدد في املرسوم التطبيقي للقانون.
ا. ا وفي السنة الثانية شهرًا واحدً  احلبس مدة ال تتجاوز أسبوعً

والد  استمر  وإذا  املشددة،  والغرامة  احلبس  العقوبة  تكون  التكرار  حالة   وفي 
الطفل أو ولي أمره في مخالفة أحكام قانون إلزامية التعليم ألربع سنوات 
متتالية تصل العقوبة إلى حد نزع حضانة ولي األمر وتُعنيّ ولي أمر بديل عنه 

للطفل حتى انتهاء سن اإللزامية، وبلوغ الطفل اخلامسة عشرة من العمر.
كل هذه اإلجراءات يجب أن تكون مسبوقة مبرحلة انتقالية يتخللها حمالت توعية 

وتواصل مباشر مع األهل املعنيني باألمر إلقناعهم بأهمية تطبيق القانون.

في طبيعة املدارس املهيّأة للتطبيق وبرامجها امليسرة غير النظامية: 
أو  الصفوف  بعض  لتخصيص  تتسع  حينما  وصاحلة  مهيّئة  املدرسة   تكون 
لتحصيل  بالتعليم  لاللتحاق  املدعوين  األوالد  قبل  من  الستعمالها  القاعات 
ما فاتهم منه، من املتسرّبني السابقني لتكون أداة لتطبيق إلزامية التعليم 
لألوالد من عمر ٦ إلى ١٥ سنة ، شريطة قيام املعلمني والعاملني فيها على 

ر. استخدام أساليب وطرائق التعليم امليسّ
ويتم اعتماد برامج خاصة إلعادة إدماج املتسربني أو ذوي احلاجات اخلاصة وعلى 

سبيل املثال:
تكون املواد التعليمية فيها مقتصرة على املواد األساسية. – 

طة. تكون الدروس وأساليب التعليم فيها مبسّ – 
مدة  رة،  ميسّ برامج  ثالثة  على  النظامي  غير  التعليم  مناهج  تشتمل  – 
في  حاليًّا  للتطبيق  (يحضر  واحدة  دراسية  سنة  منها،  كل  في  الدراسة 
املنهج  من  األولى  احللقة  أهداف  األول  البرنامج  ويحقق   املهني)  التعليم 
املقررة  املواد  من  واحلذف  واالختصار  االختيار  خالل  من  للتعليم  الرسمي 

لسنوات احللقة.
األساسي  التعليم  من  الثانية  احللقة  أهداف  الثاني  البرنامج  ويحقق 
الثالث  للسنوات  املقررة  املواد  من  واحلذف  واالختصار  االختيار  خالل  من 

للحلقة.
كما يُحقق البرنامج الثالث أهداف احللقة الثالثة من التعليم األساسي 
الثالث  للسنوات  املقررة  املواد  من  واحلذف  واالختصار  االختيار  خالل  من 

للحلقة.
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عوة للمشاركة بتطبيق إلزامية التعليم.  في اجلهات املدّ
من  عدد  جهود  تضافر  إلى  التعليم  إلزامية  قانون  متطلبات  تطبيق  يحتاج 
في  وتعاونها  واألهلية  احلكومية  والهيئات  واملنظمات  واملؤسسات  الوزارات 

ميادين متنوعة لتأمني التكامل والنجاح له.
ومن هذه املؤسسات:

وزارة التربية والتعليم العالي. – 
وزارة الشؤون اإلجتماعية. – 

املركز التربوي للبحوث واإلمناء. – 
املديرية العامة للتعليم املهني والتقني. – 

املديرية العامة لإلحصاء املركزي. – 
البرنامج الوطني لدعم األسر األشد فقرًا. – 

مندوبون عن مؤسسات الرعاية االجتماعية الناشطة في لبنان. – 
مندوبون عن منظمات اتمع املدني. – 

الس األعلى للطفولة في لبنان. – 
املؤسسة الوطنية لإلستخدام. –

في اجلدول الزمني لتطبيق قانون اإللزامي: 
لضمان  الالزمة  التحضيرات  إجناز  إلى  التعليم  إلزامية  قانون  تطبيق  يحتاج 

جناح األعمال ومما هو مطلوب االتفاق على:
 صيغة اإلشراف اإلداري على مراحل التطبيق وإدارتها.

 حتديد املكلّفني بإجناز املهام التحضيرية وتأمينهم للعمل على:
تهيئة املدارس املطلوبة وإعداد برامج لتدريب املعلمني الالزمني. – 

اعتماد البرامج املقررة النظامية وغير النظامية الستيعاب امللتحقني  – 
اجلدد واملتسرّبني القدامى. 

التنسيق بني الوزارات واملنظمات والهيئات املشاركة. – 
والتقني  املهني  التعليم  مجالي  في  رة  ميسّ برامج  وحتضير  اعتماد  – 

معترف بها في سوق العمل.
القانون  تطبيق  تكاليف  لتغطية  الالزمة  املالية  االعتمادات   تأمني 

املقصود. 
 يبدأ تطبيق آليات االلتزام بالقانون اعتبارًا من العام الدراسي الذي يلي تاريخ 

د للشروط ونشره في اجلريدة الرسمية. صدور املرسوم االشتراعي احملدّ
في حجم الظاهرتني (رسوب وتسرب) وتقدير الكلفة.  -١

في احلجــــــم:  أ.  
عدد  لتقدير  أساسية  مراجع  أربعة  من  مستمدة  عناصر  على  الباحث  يعتمد 

األوالد املشكلني
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لظاهرة عدم االلتحاق باملدارس حاليًّا في لبنان.
رب من املدرسة من كل حلقة من حلقات التعليم األساسي، ولظاهرة التسّ

واألرقام والنسب محسوبة من قبل الباحث انطالقًا من اجلداول األصلية املنشورة 
هي  اليها  املشار  واملراجع    . الدراسات  ت  أعدّ التي  القائمة  اللجان  تقارير  في 

حتقيقات ميدانية جرت بإشراف جهات رسمية كاآلتي:

التجربة املرجعية 
والعام الدراسي

عدد التالمذة 
لني في  املسجّ

التعليم األساسي

نسب األوالد غير 
امللتحقني بصفوف 
املرحلة االبتدائية

نسب التالمذة املتسرّبني 
من صفوف مرحلة 
التعليم األساسي

اموع

تكاليف إلزامية 
التعليم بحسب 

دراسة املركز التربوي 
ومؤسسة البحوث 
واالستشارات  عام 

١٩٩٩/١٩٩٨

ا ٣٩٩,٥٢٣ تلميذً
احللقة 
األولى 
٪١,٤

احللقة 
الثانية 
٪٢,٥

احللقة 
الثالثة 
٪١٠,٥

احللقة 
األولى 
٪٥,٨

احللقة 
الثانية 
٪٨,٢

احللقة 
الثالثة 
٪١٥,٢

٪٢٩,٢

البرنامج الوطني 
لدعم األسر األشد 

فقرًا ٢٠١١
٥,٤٪١٦٧,٧٩٧

 ١,٤٣٤
ا مريضً

٪٣٦,٦٪١٦,٦٪١٤٪٦

دراستنا امليدانية 
بالعيّنة ٢٠١١/٢٠١٠

١,٣٥٦ ٣٤٢,٦٨٠٥,٥
ا مريضً

٪٢٦٪٨,٢٪٩,٥٪٨,٣

اإلحصاء التربوي عام 
٢٠١٣/٢٠١٢

٢,٦٣٠ ٣,٣٪٢٩٧,٢٩٩
ا مريضً

٪٣٠٪١١,٨٪١٠,٣٪٧,٩

٢٩٪١٢,٥٪٩,٧٥٪٧٪٤,٥٣,٥٠٠٪١٠٧,٤٥٩املقترح احلالي

٧٦,٦٩٣٧,٥٢٥١٠,٤٧٧٩,٥٨٦اموع

١٨٤,١٥٢
تعلّم 
ة  مدّ
سنتني

تعلّم 
ة ٤  مدّ
سنوات

تعلّم 
ة ٦  مدّ
سنوات

جدول رقم ٥٦: نسب امللتحقني واملتسرِّبني بحسب لبعض الدراسات واملراجع

باملدارس  االلتحاق  سن  يبلغون  الذين  األوالد  عدد  أنَّ  املتوافرة  البيانات  تُظهر 
جميع  في  طفل  آالف  خمسة  قرابة  إلى  يصل  اإللزامية  قانون  بحسب  سنويًّا 
األراضي اللبنانية، يلتحق معظمهم باملدارس تلقائيًّا ولكن نسبةً منهم تبقى 
خارج املدارس وال تتعدى نسبتهم ٢ إلى ٣٪ من هذه الفئة العمرية وهم بذلك 
الذين  أولئك  في  تكمن  املشكلة  ولكن  استيعابها،  يصعب  حالةً  لون  يُشكّ ال 
األوالد  مجماميع  إليه   أُضيف  أو  يلتحق  ولم  سنوات  الثماني  أعمارهم  جتاوزت 
ر أعداد املوجودين منهم خارج  الذين تسرّبوا من املدارس من ٨ إلى ١٥ سنة وتُقدّ

املدارس مبا يلي: 
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خاص مجانيخاص غير مجانيرسمي
١١١,١٠٣١,٦٧٦,٦٠٢٣٩٣,٤١٣القسط

٣٢٤,٣١١٥٩٤,٠٥٠٣٤٠,٥٨١مجموع اإلنفاق خارج القسط

٤٣٥,٤١٣٢,٢٧٠,٦٥١٧٣٣,٩٩٤املعدل العام إلنفاق األهل القائم

٤٦,٣٣١٣٣٠,٨٢٩٧١,٠٤٣املعدل اإلجمالي للحسومات

٣٨٩,٠٨٢١,٩٣٩,٨٢٢٦٦٢,٩٥١املعدل العام إلنفاق األهل الصافي

إنفاق األهل على التعليم العام ما قبل العالي في لبنان بحسب قطاعات  جدول رقم ٥٧: 
التعليم العام ٩٧-٩٨

ا دون ٩أ.  سنوات، وسبق له أن تعلّم سنتني قبل أن يتسرّب. ٧,٥٢٥ ولدً

ا تتراوح أعمارهم ما بني ٩- ١٢ب.  سنة وقد تابعوا أربع سنوات من  ١٠,٤٧٧ ولدً
التعليم وانفصلوا عن املدرسة.

ا تتراوح أعمارهم بني ١٢ و١٤ج.  سنة وتابعوا التعلّم مدة خمس  ٩,٥٨٦ تلميذً
ه معظمهم إلى سوق العمل املبكر. سنوات، قبل أن يتوجّ

لقانــــون  ــا  تبعً معـــه  التعامــل  املتوجـــب  التقريبي  العدد  إنَّ 
ا  اإللزاميـــة يصل إلــــى ٥,٠٠٠ + ٧,٥٢٥ + ١٠,٤٧٧ + ٩٥٨٦ = ٣٢,٥٨٨ ولدً

بسن الدراسة وتتراوح أعمارهم ما بني ٦ و١٥ سنة.
 أ. في تقدير الكلفة:

التعليمية  واملرحلة  القطاع  بحسب   ٢٠٠٠ العام  في  األبناء  تعليم  كلفة 
رة في العام ٢٠١٣: وقيمتها املقدّ

سبق للمركز التربوي للبحوث واإلمناء أن كلّف مؤسسة متخصصة في العام 
١٩٩٨ إلعداد دراسة بالتعاون مع مكتب البحوث التربوية في املركز الحتساب 
ما  املراحل  في  أوالدهم  تعليم  مقابل  األهل  يدفعها  التي  التعليمية  الكلفة 
أو  اانية  اخليرية  املدارس  في  أو  احلكومية  املدارس  في  سواء  اجلامعية  قبل 

املدارس اخلاصة غير اانية. 

وصدرت النتائج التفصيلية لهذه الدراسة املهمة في تقريرٍ رسمي نشره املركز 
التربوي حتت عنوان: «إلزامية التعليم في لبنان: احلاجة إلى التعليم الرسمي»- 
حزيران ٢٠٠٠ وتضمن الفصل الرابع من التقرير على مدى الصفحات من ٧٩ 
إلى ٩٨ تفاصيل محاسبية تتصف باملوضوعية والواقعية، عن حجم الفاتورة 

اإلجمالية لكلفة اإللزامية في التعليم.

مت  التي  النتيجة  عن  فكرة  إلعطاء  أدناه  املبينة  اجلداول  التقرير  من  ونختار 
التوصل إليها في حينه.
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٪خاص مجاني٪خاص٪رسمي
٥٣,٦٪٧٣,٨٣٩٣,٤١٣٪٢٥,٥١,٦٧٦,٦٠٢٪١١١,١٠٣القسط

١١,٢٪٥,٩٨٢,٠٣١٪١٦,٧١٣٣,٩٦٥٪٧٢,٨١٨الكتب

١٣,١٪٨,٧٩٦,٤٧٣٪١٨,٥١٩٨,٤٤٤٪٨٠,٣٣٤النقل

١٣٪٦٩٦,١١٣٪٢٧,٢١٣٦,٩١٨٪١١٨,٥٥٨الطعام

٩٪٥,٥٦٥,٩٦٥٪١٢١٢٤,٧٢٣٪٥٢,٦٠٠نفقات أخرى خارج القسط

٤٦,٤٪٢٦,٢٣٤٠,٥٨١٪٧٤,٥٥٩٤,٠٥٠٪٣٢٤,٣١١مجموع اإلنفاق خارج القسط

١٠٠٪١٠٠٧٣٣,٩٩٤٪١٠٠٢,٢٧٠,٦٥١٪٤٣٥,٤١٣معد اإلنفاق القائم على التعليم

قطاع 
التعليم

املراحل 
نفقات أخرى الطعامالنقلالكتبالقسطالتعليمية

خارج القسط
اموع 
العام

رسمي

قبل 
االبتدائية

٩٥,٢٨٩٢٤,٠٠٠٧٦,٥١٣٨٣,٢٦٢٤٠,٠٧٩٣١٩,١٤٣

٨٧,٥٠٠٥٧,٠٥٧٥٦,٧٩١٩٧,٠١٧٤١,٩٧١٣٤٠,٣٣٦ابتدائية

١٢١,٣٣١٨٧,٥٢٥٧٥,٨٨٢١٣٠,٩٣٣٥٨,٩٨٢٤٧٤,٦٥٣متوسطة

١٦٥,٢٦٩١١٥,٥٧٣١٦٣,٠١٤١٧٤,٧٤١٧٦,٢٤٩٦٩٤,٨٤٥ثانوية

١١١,١٠٣٧٢,٨١٨٨٠,٣٣٤١١٨,٥٥٨٥٢,٦٠٠٤٣٥,٤١٣اموع

خاص غير 
مجاني

قبل 
االبتدائية

١,٤٠٩,٧٣٧٤٧,٦٦٤١٨٠,٥٨٢٩٨,٨٨٠١٠٢,٦٠٦١,٨٣٩,٤٧٠

١,٥٥٧,٤٣٢١٤٠,٧٧٠٢٠٢,٩١٢١٢٥,٤٣٣١٢٢,٥٧١٢,١٤٩,١١٩ابتدائية

١,٨١٢,٢٧٠١٧١,٠٤٥١٩٠,٣٠٨١٦٣,٤٨٨١٣٦,٣٠٧٢,٤٧٣,٨١٨متوسطة

٢,٣٦٢,٧١٩١٩١,٦٤٨٢٤٤,٩١٦١٩٠,٩٦١١٤٩,١٩٧٣,١٣٩,٤٤١ثانوية

١,٦٧٦,٦٠٢١٣٣,٩٦٥١٩٨,٤٤٤١٣٦,٩١٨١٢٤,٧٢٣٢,٢٧٠,٦٥١اموع

خاص 
مجاني

قبل 
االبتدائية

٣٧٢,٠١٢٣٩,٥٠٣٧٨,٨٠٤٧٨,٠٢٨٥٠,٧١٨٦١٩,٠٦٥

٣٩٨,١٢٠٩١,٣٨٤١٠٠,٣٥٨١٠٠,٠٩٠٦٩,٣١٨٧٥٩,٢٧٠ابتدائية

٣٩٣,٤١٣٨٢,٠٣١٩٦,٤٧٣٩٦,١١٣٦٥,٩٦٥٧٣٣,٩٩٤اموع

العام  والقطاعات  اإلنفاق  بنود  بحسب  التعليم  على  القائم  األهل  إنفاق  جدول رقم ٥٨: 
٩٧- ٩٨

إنفاق األهل القائم على التعليم وفقاً لقطاع التعليم واملراحل التعليمية  جدول رقم ٥٩: 
العام ٩٨/٩٧
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الدراسة  هذه  اتبعتها  التي  احملاسبة  وتقنيات  الكلفة  وعناصر  املنهجية،  زالت  وما 
ثابتةً وصاحلةً وحتظى بالتقدير والثقة، ولكن مع ارتفاع األسعار الذي حلق بكل عناصر 
التكلفة تقريبًا في خالل الفترة املنصرمة وإدخال تعديل مبا يعبّر عن ذلك وقد زودتنا 
ذت الدراسة السابقة بتقديرها ملدى ارتفاع  مؤسسة البحوث واالستشارات التي نفّ
مؤشر أسعار بند التعليم بني العام ١٩٩٨ ونهاية الفصل األول من العام ٢٠١٣ حيث 

ً في بداية الفترة ١ . ر الذي كان سائدا ي املؤشّ وصل إلى «٢». أي إلى ضعفَ

١- دكتور كمال حمدان- مدير مؤسسة البحوث واإلستشارات، رئيس الفريق الذي أعدَّ دراسة إلزامية 
التعليم عام ٢٠٠٠..

خاص مجانيخاص غير مجانيرسمي 

تقدير عام 
٢٠٠٠

عام ٢٠١٣ 
٢ x

تقدير عام 
٢٠٠٠

عام ٢٠١٣ 
٢ x

تقدير عام 
٢٠٠٠

عام ٢٠١٣ 
٢ x

١١١,١٠٣٢٢٢,٢٠٦١,٦٧٦,٦٠٢٣,٣٥٣,٢٠٤٣٩٣,٤١٣٧٨٦,٨٢٦القسط

مجموع اإلنفاق خارج 
٣٢٤,٣١١٦٤٨,٦٢٢٥٩٤,٠٥٠١,١٨٨,١٠٠٣٤٠,٥٨١٦٨١,١٦٢القسط

املعدل العام إلنفاق األهل 
٤٣٥,٤١٣٨٧٠,٨٢٦٢,٢٧٠,٦٥١٤,٥٤١,٣٠٢٧٣٣,٩٩٤١,٤٦٧,٩٨٨القائم

املعدل اإلجمالي 
٤٦,٣٣١٩٢,٦٦٢٣٣٠,٨٢٩٦٦١,٦٥٨٧١,٠٤٣١٤٢,٠٨٦للحسومات

املعدل العام إلنفاق األهل 
٣٨٩,٠٨٢٧٧٨,١٦٤١,٩٣٩,٨٢٢٣,٨٧٩,٦٤٤٦٦٢,٩٥١١,٣٢٥,٩٠٢الصافي

------عدد التالمذة املعنيني*

------االعتمادات املطلوبة*

انتسابهم  املتوقع  التالمذة  بأعداد  معني  رقم  اعتماد  بعد  املطلوبة  االعتمادات  د  دّ حتُ  *
واستجابتهم لقانون اإللزامية من ضمن حجم الظاهرتني اللتني رسمت الدراسات 

نا في فقراتٍ سابقة. السابقة حدودهما كما بيّ

 ٢٠٠٠ ٢٠١٣ على أساس أسعار العام  الكلفة التقديرية املسقطة للعام  جدول رقم ٦٠: 
بالنسبة  األهالـــي  إنفـــاق  علـــى   x٢ التثقيل  ل  معدّ استخدام  بعد 
بالليرات  املبينة  التقديرات  وفق  التعليمي  القطاع  بحسب  للتعليـــم 

اللبنانية 
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التوصيات املقترحة لتطبيق إلزامية التعليم ومجانيّته 

ا مع القانون رقم ٢٠١١/١٥٠ انسجامً





١٢٥

املقدمــــة 
ر املطالب  انية التعليم تتصدّ بالعودة إلى مواقف األهل واجتاهاتهم، جند أن املطالبة مبجّ
طبيعي  األمـر  وهــــذا  بالقانــــون  االلتزام  علـــى  األهل  ع  تشجّ التي  هات  والتوجّ
ا فــــــي الظروف االجتماعيـــة-االقتصادية التي تعيشها العائالت اللبنانية  خصوصً

ة. وال سيما في املناطق الفقيرة واملكتظّ

لذا، يفترض أن تأتي املقترحات والسيناريوهات متالئمة مع مواقف األهل واجتاهاتهم.

ويبقى على املعنيِّني في الدولة وال سيما في وزارة التربية والتعليم العالي األخذ بهذه 
رقم  القانون  بتنفيذ  املتعلقة  التطبيقية  املراسيم  صياغة  عند  ومراعاتها  املقترحات 
٢٠١١/١٥٠ ووضع األرقام التقريبية التي توضح حجم املشكلة على طاولة املسؤولني وال 

سيما ما يتعلق بـــــــــِ:
وجود قرابة ٥٠٠٠ طفلٍ في عمر الدراسة (٦  سنوات) خارج الدراسة.

وجود قرابة ٧,٥٢٥ طفالً في عمر ٦ و ٩  سنوات.
ا تتراوح أعمارهم ما بني ٩-١٢  سنة. وجود ١٠٤٧٧ ولدً

ا تتراوح أعمارهم ما بني ١٢ و١٤  سنة. وجود ٩٥٨٦ ولدً
وهكذا يكون عدد األطفال واألوالد املستهدَفني قرابة ٣٢٥٨٨ هم من الفئة العمرية ٦-١٥ 

والذين يُفترض أن يكونوا مشمولني بقانون اإللزامية. وعليه، نقترح ما يأتي:

على املستوى التشريعي: أوالً: 
رة تضم ممثِّلِني عن: يُفترَض تكليف جلنة مصغّ

رئاسة احلكومة – 
وزارة التربية والتعليم العالي: – 

 املركز التربوي للبحوث واإلمناء
 املديرية العامة للتربية

 املديرية العامة للتعليم املهني والتقني
وزارة الداخلية والبلديات – 
وزارة الشؤون االجتماعية – 

وزارة املالية – 

لدراسة املعطيات واملقترحات والتساؤالت املقدمة من قِبَل املركز التربوي للبحوث واإلمناء 
مرســـــوم  مشــروع  وضع  بهــــدف  البحث  هذا  في  املنشورة  الوثيقة  في  والواردة 

ً للقانـون رقـم ٢٠١١/١٥٠. لتحديـــد شـروط التعليـم اإللزامي– ااني تنفيـــذا

ا  هات األهل ومواقفهم خصوصً ومن املفترض عند وضع النصوص التطبيقية مراعاة توجّ
جلهة توسيع نطاق اانية إلى أبعد احلدود وفاقًا ملا أفرزته الدراسة هذه.
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ثانيًا: على املستوى التنظيمي:
في اإلدارة املركزية:  أ. 

من  بقرار  العالي   والتعليم  التربية  وزارة  في  مركزية  هيئة  أو  وحدة  إنشاء 
وزير التربية والتعليم العالي بصورة انتقالية ريثما تصدر املراسيم التطبيقية 

للعناية بشؤون التعليم اإللزامي اّاني في لبنان.

تكون مهمتها استشارية وتضم مندوبني عن: إنشاء هيئة وطنية عليا  
وزارة التربية والتعليم العالي: – 
املركز التربوي للبحوث واإلمناء،  o

املديرية العامة للتربية،  o
املديرية العامة للتعليم املهني والتقني.  o

الوزارات املعنية (الداخلية والشؤون االجتماعية). – 
املفتشية العامة التربوية. – 

هيئات ناشطة في مجاالت دعم التعليم. – 

(املديرية  العالي  والتعليم  التربية  وزارة  بني  ما  في  مشترك   مشروع  إنشاء 
العامة للتربية واملركز التربوي للبحوث واإلمناء) ووزارة الداخلية ووزارة الشؤون 

االجتماعية.
امللتحقيـــن  غيـــر  باألوالد  يتعلق  متكامـــل  برنامـــج  تنفيذ  ته  مهمّ

وهـــم بعمر الدراســــة ٥-٦-٧ سنوات.

في ما بني: إنشاء مشروع مشترك  
وزارة التربية والتعليم العالي: – 
املركز التربوي للبحوث واإلمناء،  o

املديرية العامة للتربية،  o
املديرية العامة للتعليم املهني والتقني.  o

وزارة الداخلية، – 
وزارة الشؤون االجتماعية، – 

هيئات اجتماعية مختصة، – 
منظمات دولية مانحة. – 

غيــــر  أو  املتسرّبِني  األوالد  إدماج  إعــادة  برنامـــج  تنفيـــــــذ  مهمته 
امللتحقيـــن مــن عمر ٨ سنوات لغاية ١٥ سنة.

إنشاء مشروع مشترك  في ما بني:
وزارة التربية والتعليم العالي: – 
املركز التربوي للبحوث واإلمناء،  o
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املديرية العامة للتربية،  o
املديرية العامة للتعليم املهني والتقني.  o

وزارة الشؤون االجتماعية. – 
الهيئات املدنية املعنية. – 

املنظمات الدولية أو ممثّلني عن الدول املانحة. – 
مهمته تنفيذ برنامج خاص لذوي احلاجات اخلاصة من عمر ٦ سنوات ولغاية 

عمر ١٥سنة.

 ب. في اإلدارة املناطقية والالمركزية:
وتضم  املنطقة  رئيس  برئاسة  تربوية  منطقة  كل  في  رة  مصغّ جلنة   إنشاء 
ممثلني محليّني للجهات نفسها املمثّلة في الوحدة املشتركة املقترح إنشاؤها 

في البند (أوالً) أعاله.

ثالثًا: على مستوى اإلعالم والتوعية:
 إنشاء أمانة سر مشتركة لإلعالم التربوي ضمن الوحدة املركزية لتنفيذ برامج 
توعية إعالمية وإجراء لقاءات ومحاضرات مناطقية على أن يشارك فيها ممثلون 

عن اجلهات املعنية.

عم املدرسي: ا:  على مستوى الدّ رابعً
مرحلة  في  للمدارس  الداخلية  األنظمة  في  املدرسي  عم  الدّ موضوع   إدخال 

التعليم األساسي،
 وضع آليّات الدعم،

 إلزام املعلمني وال سيما الفائض منهم استغالل أوقات معيّنة وتخصيصها 
عم املدرسي. للدّ

ا: على مستوى الرّصد احمللِّي: خامسً
 تشكيل جلنة في وزارة الداخلية يشارك فيها ممثلون عن وزارتَي التربية والتعليم 
املعنيّني  واألوالد  األطفال  رصد  مبهمة  للقيام  االجتماعية  والشؤون  العالي 
بالقانون من خالل ااتير والبلديات مناطقيًّا ووضع آلية لإلبالغ عنهم وحتديد 
إعادة  أو  املدرسة  إلى  أوالدهم  بإرسال  إلقناعهم  األهل  مع  التواصل  إجراءات 

دمجهم. 

ا: على مستوى البحوث واإلحصاءات: سادسً
دة في هذه الدراسة مع   إجراء بحث ميداني- إحصائي ملواءمة التقديرات احملدّ

الوقائع الواردة في االستمارات.
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ور البلدية في تطبيق اإللزامية: ا: سيناريو مقترح يتعلق بدَ سابعً
عنوان املشروع: 

صة فـي النطاق البلدي بالتعاون مع مؤسسات اتمع  «إنشاء هيئة متخصّ
احمللّي للمساعدة في تطبيق إلزاميّة التعليم ومجانيّته».

خلفيّة املشروع: 
مبوجب قانـــون البلديـات الصادر باملرسـوم االشتراعي رقــــم ١١٨ تاريــــخ 
ت املادة ٤٩ منه على مهام  ٣٠/حزيران/١٩٧٧ والذي ال يزال ساري املفعول، نصّ

الس البلدي واملسؤوليات التي يتوالها وجاء فيها ما يلي:
ا لألحكـــام اخلاصة بهـــذه  «   -  املساهمة في نفقات املدارس الرسمية وفقً

املدارس.
مراقبة النشاطات التربوية وسير العمل في املدارس الرسمية وإعداد تقارير   -

إلى املراجع اتصة».
ا في الشأن التربوي احمللّي وال سيما في مجال  وهذا يعني أن للبلديات دورًا مهمًّ

دعم ورعاية ومراقبة املدارس الرسمية الواقعة ضمن النطاق البلدي. 
ضمن  املوضوع  هذا  تضع  قد  التي  لبنان  في  البلديات  ا  جدًّ قليلة  تكون  قد 
ا على  أولويّات عملها في حني جند أن النظام التربوي في فرنسا يقوم أساسً

ركيزتَني: 
األولى: هي البلدية التي لها حق اإلشراف واإلدارة املباشرتَني على املدرسة 
والفنية  واللوجستية  التربوية  األمور  بجميع  تُعنى  أنها  بحيث 

اخلاصة باملدرسة،
ن رواتب املعلمني في املدارس. والثانية: هي الدولة التي تؤمّ

في  دورها  تفعيل  بهدف  لبنان  في  البلديات  حتفيز  يتم  أن  ا  ملحًّ بات  لــــذا، 
املتعلقة  املناسبة  من  االستفادة  يفرض  وهذا  الرسمية  املدارس  دعم  مجال 
م،  بتطبيق قانون التعليم اإللزامي رقم ٢٠١١/١٥٠ تاريخ ٢٠١١/٨/١٧ حيث نقدّ
صة في  ا لسيناريو يتعلق بإنشاء هيئة متخصّ ومن خالل البحث هذا، منوذجً
تطبيق  في  للمساعدة  احمللِّي  اتمع  مؤسسات  مع  بالتعاون  البلدي  النطاق 

ا ملا هو مبني أدناه:   إلزامية التعليم ومجانيّته وفقً

األهليــن  لـــدى  وممكنًـا  ا  تلقائيًـّ خيــارًا  التعليــم  جعـل   : الغايـــــــــة 
وذوي العهـدة فـي مختلف الشرائح والفئات االجتماعية.

 : األهــــداف 
وإزالة  ة  الهوّ ردم  في  املساعدة  خالل  مــن  االجتماعــي  التقارب  حتقيق  – 

الفوارق احلادّة بني فئات اتمع احمللّي،
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رفع مستوى وعي العائالت التـي حتجم عـن إحلاق أوالدها باملدرسة بأهميّة  – 
التعليـم ومردوده،

القرار  اتخاذ  من  لتمكينهم  احملتاجة  للعائالت  االقتصادية  القدرة  حتسني  – 
تلقائيًّا بإحلاق أوالدهم باملدرسة،

املناسبة  التعليمية  والوسائل  الدراسية  املقاعد  تأمني  جلهة  اال  إتاحة  – 
األهلني  بني  ثقة  لبناء  الرسمية  املدارس  في  الكفوءة  البشرية  واملوارد 

واملدرسة الرسمية،
نسب  من  للتخفيف  الرسمية  املدارس  في  التعليم  جودة  مستوى  رفع  – 

الرسوب والتسرّب،
ل ومساهمات البلدية في الشؤون الدراسية، زيادة مستوى تدخّ – 

تفعيل آليّات التواصل بني البلدية وااتير ومؤسسات اتمع احمللّي لتأمني  – 
الظروف اإليجابية بهدف تطبيق إلزامية التعليم ومجانيّته،

مع  بالتعاون  البلدي  النطاق  في  تربوية  اجتماعية  معلومات  قاعدة  بناء  – 
امللتحقني  غير  األوالد  جلهة  إن  األرض  على  الواقع  ملعرفة  املعنية  اجلهات 
فئة  من  هم  الذين  أو  املتسرِّبني  األوالد  جلهة  أو  الدراسة  بعمر  هم  والذين 

احلاجات اخلاصة.

مخرجات املشروع: 
إحلاق األوالد الذين هم بعمر الدراسة باملدارس الرسمية القائمة في النطاق  – 

البلدي،
إعادة دمج أو استيعاب األوالد املتسرِّبني في املدارس الرسمية أو في املدارس  – 
لتنمية  احمللِّي  املستوى  على  وبرامج  مشاريع  إقامة  خالل  من  أو  املهنية 
قدرات هؤالء عن طريق زيادة معارفهم الدراسية واملهنية من خالل إنشاء 
مشروع مشترك تعاوني يضم البلديات ومؤسسات اتمع احمللّي والوزارات 

اتصة،
إنشاء مشروع مشترك مجاني في النطاق البلدي لرعاية األوالد ذوي احلاجات  – 

اخلاصة بالتعاون بني البلدية واجلهات املعنية،
إنشاء صندوق خاص لتمويل املشروع، – 

فيهم  مبن  احمللّي  اتمع  شرائح  تلف  املستمرَّين  واإلعداد  التعليم  توفير  – 
الكبار.

اجلهات املنفِّذة: 
ة، البلدية اتصّ – 
ة، البلدية اتصّ – 

ااتير في النطاق البلدي، – 



الفصل الثامن - التوصيات املقترحة لتطبيق إلزامية التعليم ومجانيّته   ١٣٠

احتاد البلديات في املنطقة، – 
املنطقة التربوية- وزارة التربية والتعليم العالي، – 
املراكز االجتماعية – وزارة الشؤون االجتماعية، – 

افر أو السريّة- وزارة الداخلية، – 
مؤسسات اتمع احمللّي، – 

اجلهات املانحة. – 

مستلزمات املشروع: 
صة باملشروع، إنشاء خليّة أو جلنة من البلدية متخصّ – 

إنشاء جلنة مشتركة متثّل اجلهات املنفذة، – 
تخصيص موازنة داعمة من قِبَل البلدية سنويًّا، – 

االستعانة بصندوق التعاضد من املدارس الرسمية، – 
االستعانة ببرامج إمنائية للتنفيذ مثل برنامج األسر الفقيرة، – 

الشؤون  مبراكز  واالستعانة  لالنخراط  االجتماعية  املؤسسات  تشجيع  – 
االجتماعية في تنفيذ برامج توعية واملساهمة في املشروع محليًّا. 
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مالحق الدراسة
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لني في مرحلتَي الروضة والتعليم األساسي في لبنان جدول رقم ١ (أ) توزّع التالميذ املسجّ
بحسب احملافظات في الفترة ٢٠٠١-٢٠١١ 

صفحة رقم ٢٢ 

لني في مرحلتَي الروضة والتعليم األساسي في لبنان جدول رقم ١ (ب) نسب التالمذة املسجّ
بحسب احملافظات في الفترة ٢٠٠١-٢٠١١

صفحة رقم ٢٣

ا على نسب السكان املقيمني في كل جدول رقم ٢ نسب املسجلني من التالمذة قياسً
محافظة

صفحة رقم ٢٤

لني في مرحلتَي الروضة والتعليم األساسي من العام جدول رقم ٣  نسب التالمذة املسجّ
٢٠٠١ ولغاية العام ٢٠١١ بحسب قطاع التعليم

صفحة رقم ٢٥

لني في مرحلتَي الروضة والتعليم األساسي من العام جدول رقم ٤ توزّع التالمذة املسجّ
٢٠٠١ ولغاية العام ٢٠١١ بحسب احملافظات وقطاع التعليم

صفحة رقم ٢٦

لني في مرحلتَي الروضة والتعليم األساسي من العام جدول رقم ٥ نسب التالمذة املسجّ
٢٠٠١ ولغاية العام ٢٠١١ في احملافظات بحسب قطاع التعليم

صفحة رقم ٢٨

لني في التعليم الرسمي في خالل الفترة املمتدة جدول رقم ٦ تطور أعداد التالمذة املسجّ
من العام ٢٠٠١ وحتى العام ٢٠١١ بحسب املراحل

صفحة رقم ٢٩

لني في التعليم الرسمي في خالل الفترة املمتدة من جدول رقم ٧ نسب التالمذة املسجّ
العام ٢٠٠١ وحتى العام ٢٠١١ بحسب املراحل 

صفحة رقم ٣٠

نسب التالمذة املسجلني في مرحلة الروضة مقاربة بني األعوام املمتدة من جدول رقم ٨
العام ٢٠٠١ وحتى العام ٢٠١١

صفحة رقم ٣١

توزّع عدد التالمذة املسجلني في مرحلة التعليم الرسمي األساسي على جدول رقم ٩- أ 
احللقات بحسب احملافظات للفترة املمتدة من العام ٢٠٠١ وحتى العام ٢٠١١  

صفحة رقم ٣٢

توزّع عدد التالمذة املسجلني في مرحلة التعليم الرسمي األساسي على  جدول رقم ٩- ب
املراحل بحسب احملافظات للفترة املمتدة من العام ٢٠٠١ وحتى العام ٢٠١١  

صفحة رقم ٣٢

توزّع نسب التالمذة املسجلني في مرحلة التعليم الرسمي األساسي على جدول رقم ١٠
املراحل بحسب احملافظات للفترة املمتدة من العام ٢٠٠١ وحتى العام  ٢٠١١  

صفحة رقم ٣٣

توزّع نسب التالمذة املسجلني في مرحلة التعليم الرسمي األساسي على جدول رقم ١١
املراحل بحسب احملافظات للفترة املمتدة من العام ٢٠٠١ وحتى العام ٢٠١١ 

صفحة رقم ٣٣

ا لنوع اجلنس في خالل جدول رقم ١٢ توزع تالمذة التعليم األساسي بحسب القطاع ووفقً
الفترة املمتدة من العام ٢٠٠٣ وحتى العام ٢٠١٠

صفحة رقم ٣٥

لني في التعليم األساسي في قطاعات التعليم للفترة جدول رقم ١٣ نسب التالمذة املسجّ
املمتدة من العام ٢٠٠٣ وحتى العام ٢٠١٠ بحسب نوع اجلنس

صفحة رقم ٣٦

لني في مرحلتَي الروضة والتعليم األساسي بحسب جدول رقم ١٤ توزّع عدد التالمذة املسجّ
قطاع التعليم واحللقات للفترة املمتدة من العام ٢٠٠١ وحتى العام ٢٠١١(٪)

صفحة رقم ٣٧

لني في مرحلتَي الروضة والتعليم األساسي بحسب جدول رقم ١٥ نسب التالمذة املسجّ
قطاع التعليم في حلقات التعليم للفترة املمتدة من العام ٢٠٠١ وحتى العام 

٢٠١١

صفحة رقم ٣٨

صفحة رقم ٤٣مقارنة تنظيم مراحل التعليم وفتراتها في بعض الدول األوروبيةجدول رقم ١٦

صفحة رقم ٤٤التوزعات اخلاص باألوالد في مرحلة التعليم اإلبتدائيجدول رقم ١٧

لني في مرحلتَي الروضة والتعليم األساسي في لب زّع التالميذ املسجّ

ملحق رقم -١-
فهرس اجلداول 



امللحق رقم ١ ١٣٤

جدول رقم ١٨
تنظيم مراحل التعليم وفتراتها في بعض الدول العربية وحدود سن التعليم 

اإللزامي فيها
صفحة رقم ٤٧

جدول رقم ١٩
وقائع ونسب االلتحاق واألميّة والتسرّب املدرسي في البلدان العربية ما بني 

عامَي ٢٠٠١- ٢٠١٠ في املرحلة االبتدائية
صفحة رقم ٤٩

ا على سن العملجدول رقم ٢٠ صفحة رقم ٥٠حدود فترة التعليم اإللزامي قياسً

صفحة رقم ٧٠العدد املنجز من املقابالت واملناطق املشمولة بالدراسةجدول رقم ٢١(أ)

ا النتمائهم إلى مختلف احملافظات وفئاتهم العمريةجدول رقم٢١(ب) صفحة رقم ٧٠توزّع املستهدفني وفقً

صفحة رقم  ٧٢توزّع األسر بحسب مدة الزواج جدول رقم ٢٢

صفحة  رقم ٧٣توزّع األسر بحسب فترة الزواج/ بالسنوات ومنطقة السكنجدول رقم ٢٣

ا للمحافظاتجدول رقم ٢٤ صفحة رقم ٧٤عدد األوالد الذين أجنبتهم أسر العيِّنة في خالل فترة زواجها وفقً

جدول رقم ٢٥
ا لوضعيّتهم في العمل وبحسب حالة األبناء بخصوص  توزّع اآلباء تبعً

االلتحاق املدرسي
صفحة رقم ٧٥

صفحة رقم ٧٦مستوى تعلّم اآلباء واألبناءجدول رقم ٢٦

صفحة رقم ٧٦توزّع أعمار اآلباء واألمهات ونسبة األبناء املتسرّبنيجدول رقم ٢٧

صفحة رقم ٧٨مقارنة األعمار بالصفوفجدول رقم ٢٨

صفحة رقم ٨٠توزع الفئات العمرية لألوالد املستهدفني.جدول رقم ٢٩

صفحة رقم ٨٠عمر املتسرّب وفترة التعليمجدول رقم ٣٠

جدول رقم ٣١
ر العيّنة وتوزّعهم بحسب الفئات العمريّة  عدد األوالد الذين ولدوا ألُسَ
فة بالدراسة دة في الدراسة والوضع التعليمي للفئات املستهدَ املعتمَ

صفحة رقم ٨١

جدول رقم ٣٢
ر العيّنة  نتيجة إقدامهم على العمل من عدمه بحسب فئات  توزّع أبناء أُسَ

أعمارهم 
صفحة رقم ٨٣

ا للمحافظات والنسبجدول رقم ٣٣ ل التحاق األبناء باملدارس وفقً صفحة رقم ٨٤معدّ

جدول رقم ٣٤
ااالت املصنّفة كحقوق لألبناء على أوليائهم بحسب أولويَّتها والواقع 

التعليمي للولد 
صفحة رقم ٨٦

ا لعمل األبجدول رقم ٣٥ صفحة رقم ٨٧األسباب االقتصادية لعدم التحاق األوالد باملدرسة وفقً

صفحة رقم ٨٨أسباب اجتماعية وعائلية تؤدّي إلى عدم إحلاق األوالد باملدارس جدول رقم ٣٦

ي لألبناء غير امللتحقنيجدول رقم ٣٧ صفحة رقم ٨٨أسباب تتعلق بالوضع الصحّ

صفحة رقم ٨٩أسباب عدم االلتحاق املرتبطة بالوضع التعليمي للولد جدول رقم ٣٨

صفحة  رقم٩٠األسباب التي يتذرع بها األهل لعدم إحلاق أبنائهم باملدرسةجدول رقم ٣٩

صفحة رقم ٩٠توزّع األوالد بحسب فئات أعمارهم وأعمالهم جدول رقم ٤٠



١٣٥

صفحة رقم ٩١طبيعة ونوعية مساهمة األبناء بجزءٍ من دخلهم في نفقات األسرةجدول رقم ٤١

صفحة رقم ٩١توزع نسب االلتحاق بالعمل بحسب العمرجدول رقم ٤٢

صفحة رقم ٩٢وجهة عمل األوالدجدول رقم ٤٣

صفحة رقم ٩٢أهداف عمل األوالدجدول رقم ٤٤

صفحة رقم ٩٥مواقف األهل جتاه بدء تطبيق القانونجدول رقم ٤٥

صفحة رقم ٩٥توصيف فترة التعليم اإللزامي والتوجيه املطلوبجدول رقم ٤٦

هات محددة بخصوص تطبيق قانون اإللزاميةجدول رقم ٤٧ صفحة رقم ٩٦مطالب وتوجّ

صفحة  رقم ٩٦طبيعة مطالب األهل لتطبيق اإللزاميةجدول رقم ٤٨

صفحة رقم ٩٧مواقف األسر بشكل دقيق من التفاصيل املقترحةجدول رقم ٤٩

صفحة رقم  ٩٧مطالب األهل املستهدفني بحسب احملافظاتجدول رقم ٥٠

لَي العمل والتعلّمجدول رقم ٥١ صفحة رقم ٩٨احلوافز املطلوبة حسب عامِ

صفحة  رقم ٩٩املطالب بحسب االنتماء إلى احملافظاتجدول رقم ٥٢

جدول رقم ٥٣
توزّع األسر املعوزة بحسب عدد أفراد العائلة وفئات العمر واستحقاقهم 

ا للبرنامج الوطني للدعم/وفقً
صفحة رقم ١٠٨

جدول رقم ٥٤
ي الدعم حسب انتمائهم إلى نوعية املدرسة التي يدرسون  توزّع مستحقِّ

فيها
صفحة رقم ١٠٨

صفحة  رقم ١٠٨توزّع املعوقني بحسب الفئة العمرية ونوع اإلعاقةجدول رقم ٥٥

صفحة  رقم ١١٩نسب امللتحقني واملتسرِّبني لبعض الدراسات واملراجعجدول رقم ٥٦

جدول رقم ٥٧
إنفاق األهل على التعليم العام ما قبل العالي في لبنان بحسب قطاعات 

التعليم العام ٩٧-٩٨
صفحة رقم ١٢٠

جدول رقم ٥٨
إنفاق األهل القائم علـى التعليم بحسب بنود اإلنفاق والقطاعـــات العـــام 

٩٧- ٩٨
صفحة رقم ١٢١

جدول رقم ٥٩
ا لقطاع التعليم واملراحل التعليمية  إنفاق األهل القائم على التعليم وفقً

العام ٩٨/٩٧
صفحة رقم ١٢١

جدول رقم ٦٠
الكلفة التقديرية املسقطة للعام ٢٠١٣ على أساس أسعار العام ٢٠٠٠ بعد 

ل التثقيل x ٢على إنفاق األهالي بالنسبة للتعليم حسب  استخدام معدّ
القطاع التعليمي وفق التقديرات املبينة بالليرات اللبنانية

صفحة رقم ١٢٢





١٣٧

لني في مرحلة الروضة والتعليم األساسي في الرسم البياني رقم ١ نسبة التالمذة املسجّ
لبنان حسب احملافظات في الفترة املمتدة من العام ٢٠٠١ وحتى العام 

٢٠١١

صفحة رقم ٢٤

لني في التعليم الرسمي في خالل الفترة من العام الرسم البياني رقم ٢ توزّع التالمذة املسجّ
٢٠٠١ وحتى العام ٢٠١١ بحسب املراحل

صفحة رقم ٢٩

لني في التعليم الرسمي في خالل الفترة املمتدة الرسم البياني رقم ٣ نسب التالميذ املسجّ
من العام ٢٠٠١ وحتى العام ٢٠١١ بحسب املراحل

صفحة رقم ٣٠

لني في مرحلتَي الروضة والتعليم األساسي الرسم البياني رقم ٤ نسبة التالمذة املسجّ
الرسمي بحسب احملافظات واملراحل للفترة املمتدة من العام  ٢٠٠١ 

وحتى العام ٢٠١١

صفحة رقم ٣٤

لني في التعليم األساسي في مختلف الرسم البياني رقم ٥ تطور نسب التالمذة اإلناث املسجّ
قطاعات التعليم للفترة املمتدة من العام ٢٠٠٣ وحتى العام ٢٠١٠ 

بحسب نوع اجلنس

صفحة رقم ٣٦

لني في التعليم األساسي في مراحل الرسم البياني رقم ٦ تطور نسب التالمذة املسجّ
التعليم اتلفة للفتـرة املمتدة من العام ٢٠٠٣ وحتى العام ٢٠١٠ 

بحسب نوع اجلنس

صفحة رقم ٣٧

لني في القطاع الرسمي في مرحلتَي الروضة الرسم البياني رقم ٧ تطور نسب التالمذة املسجّ
والتعليم األساسي في لبنان للفترة املمتدة من العام ٢٠٠١ وحتى العام 

٢٠١١

صفحة  رقم ٣٨

صفحة رقم ٧٣توزّع األسر بحسب مدة الزرواج في احملافظاتالرسم البياني رقم ٨

ا الرسم البياني رقم ٩ عدد األوالد الذين أجنبتهم أسر العيّنة في خالل فترة زواجها وفقً
للمحافظات

صفحة رقم ٧٤

صفحة رقم ٧٧توزّع أعمار اآلباء واألمهات ونسبة األبناء املتسرّبني (٪)الرسم البياني رقم ١٠

صفحة رقم ٨٢توزّع األوالد والتعلّم بحسب فئات األعمارالرسم البياني رقم ١١

صفحة رقم ٨٢نسب االلتحاق بحلقات التعليم من عدمهالرسم البياني رقم ١٢

ا للمحافظاتالرسم البياني رقم ١٣ صفحة رقم ٨٤التحاق األبناء باملدارس أو عدمه وفقً

صفحة رقم ٨٥توزع األوالد والعمل بحسب فئات األعمارالرسم البياني رقم ١٤

لني في مرحلة الروضة والتعليم األساسي نسبة التالمذة املسجّ

ملحق رقم -٢-
فهرس الرسوم البيانية 





١٣٩

ملحق رقم -٣-
الئحة املراجع والدراسات املنشورة حول موضوع تعليم األوالد

 ، املقارنات اإلحصائية ملسار التطور التربوي خالل ٢٠ سنة ١٩٧٣-١٩٩٤/١٩٧٤-١٩٩٥) ١
املركز التربوي للبحوث واإلمناء.

- إعداد حنان منعم وشارلوت  ر املؤشرات التربوية من العام ٢٠٠٢ إلى العام ٢٠١٠) ٢ تطوّ
حنا- املركز التربوي للبحوث واإلمناء  عام ٢٠١١- ص:٨٩.

عن  تفصيلية  معلومات  املتضمنة  واإلمناء،  للبحوث  التربوي  املركز   ٣ (Data اعتمدت 
املنتمية  املدارس،  من  مدرسة  كل  وفي  الصفوف  من  صف  بكل  التسجيل  حركة 
على  فيه  اإلحصاء  دائرة  وحتتفظ  احملافظات.  جميع  وفي  القطاعات  مختلف  إلى 
املطلوب  باإلحصاء  فتزوده  بحث،  أي  إلجراء  تكلفه  الباحث،  مع  وتتعاون  املعطيات، 
عن  اإلحصائية  املادة  على  الباحث  حصل  وقد  للدراسة.  املفيدة  التوزعات  بحسب 

الفترة املمتدة من عام ٢٠٠١ إلى عام ٢٠١١.
من داتا  إليها،  عن السنوات املشار  املطلوبة  التفصيلية  احلصول على املعطيات  متَّ  ٤ (
اإلحصاء التربوي، في املركز التربوي للبحوث واإلمناء، وبُنيَت جميع اجلداول الواردة في 

هذا الفصل، من تلك البيانات من قبل الباحث وإشراف املسؤولني في املركز.
. الدراسة الوطنية لألحوال املعيشية لألسر- سبق ذكره- ص : ٢٨ و٣١) ٥

راجع اجلدول رقم ٣) ٦ عن توزع أعداد تالمذة لبنان بحسب مراحل التعليم.
. راجع اجلدول رقم ٤) ٧

بحسب  تعليم  حلقة  بكل  امللتحقني  نسب  توزع   ٤) ٨ رقم  البياني  الرسم  راجع 
احملافظات.

- إعداد حنان منعم وشارلوت  تطور املؤشرات التربوية من العام ٢٠٠٢ إلى العام ٢٠١٠) ٩
حنا- املركز التربوي للبحوث واإلمناء العام ٢٠١١- ص: ٨٩.

اجلدول من تنظيم الباحث تسهيالً للمقارنة. ١٠ (
املتحدة،  األمم  العالم،  حول  التعليم  إحصاءات  مقارنة  العاملي،  التعليمي  املوجز  ١١ (

نيويورك، األسكوا، بيروت ٢٠١١، ص: ٣٢ -٣٣-٣٥.
ل نحو تنمية تضمينية شاملة إسكوا- األمم  تقرير األهداف اإلمنائية في زمن التحوّ ١٢ (

املتحدة- بيروت ٢٠١١- ص:١١. يراجع الشكل ٩ من التقرير ص: ١٠.
. عمل املرأة العربية، مجلة العلوم االجتماعية، الرياض، ٢٠٠٩) ١٣

. منظمة العمل العربية، دراسة أُجريت في ١٣ مدينة عربية في العام ٢٠٠٥ –
. التقرير االقتصادي العربي املوحد، جامعة الدول العربية، القاهرة، ٢٠٠٩، ص:١١٢) ١٤

مديرية  العربية،  الدول  جامعة  األسرة،  وفقر  األطفال  عمل  البرعي،  أحمد  د.  عن  ١٥ (
األسرة، القاهرة ٢٠٠٤، ص ٣٤. 



امللحق رقم ٣ ١٤٠

ذتها السلطات اللبنانية السيما وزارة  الئحة بعناوين املسوحات والدراسات التي نفّ ١٦ (
في  املالحق  إلى  نضمها  املتحدة  األمم  منظمات  مع  بالتعاون  اإلجتماعية  الشؤون 

نهاية البحث.
راجع اجلدول رقم ٢) ١٧ (أ) بخصوص اإللتحاق باملدارس اخلاصة غير اانية.

. يُراجع املرسوم اإلشتراعي رقم ١٣٤ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢) ١٨
د. زهير حطب، الرجل وتنظيم األسرة في لبنان، منشورات جمعية تنظيم األسرة،ص:  ١٩ (

٣٣٤-  بيروت ١٩٩٥.
في  والتسرّب  للرسوب  التعليمية  غير  دراسة «العوامل  نتائج  من  مكثّف  ملخص  ٢٠ (

لبنان، حالة املدرسة الرسمية» املركز التربوي للبحوث واإلمناء- بيروت، ٢٠١١.
. ل للفرضيات في بداية الفصل، ص: ٦٧) ٢١ أنظر العرض املفصّ

البرنامج  في  والكمبيوتر  اإلحصاء  قسم  في  املعلومات  داتا  عن  الصادرة  املعلومات  ٢٢ (
.ً الوطني لدعم األسر األشد فقرا

دكتور كمال حمدان- مدير مؤسسة البحوث واإلستشارات، رئيس الفريق الذي أعدَّ  ٢٣ (
دراسة إلزامية التعليم عام ٢٠٠٠.



١٤١

ملحق رقم -٤-
الئحة املسوحات والدراسات امليدانية التي نفذتها املراجع اللبنانية الرسمية

بالتعاون مع منظمة األمم املتحدة حول قضايا األسرة والتعليم

عن  صادر  وهو  اللبناني  الوطني  التقرير   ١٩٩٣-١٩٩٨- ١ لبنان  في  األطفال  أوضاع 
وزارة الشؤون االجتماعية والس األعلى للطفولة ويعالج تطور مسألتَي احلق في 
التعلم وسبل حتقيقها للطفل في الصفحات ٨٢ وما تالها، ومسألة عمل األطفال 

ومواكبته باملراقبة والضبط واحلماية في الصفحات ١٧٣ وما بعدها.
أوضاع األطفال في لبنان ١٩٩٨-٢٠٠٣- ٢ التقرير الوطني الثالث وهو صادر عن اجلهات 
في  التعليمي  الشأن  في  حتوالت  من  املوضوع  على  طرأ  ما  وأبرز  نفسها،  الرسمية 
الصفحات ٩٤ وما بعدها وركزت على موضوع عمل األطفال في الصفحات ١٦٤ وما 

بعدها.
وضع األطفال في لبنان ٢٠٠٠- ٣ وقد أصدرته وزارة الشؤون االجتماعية بالتعاون مع 
صت الدراسة الفصل الرابع منها لتعليم  إدارة اإلحصاء املركزي واليونيسف وخصّ
متعددة  إحصائية  جداول  أثبتت  كما  األطفال.  لعمل  السادس  والفصل  األطفال 

تضمنت بيانات عن املوضوعني في الصفحات ١٧٩ وما بعدها.
معهم.  العاملني  وتصورات  تصوراتهم   ، لبنان/خصائصهم- ٤ في  الشوارع  أطفال 
للطفولة  العربي  الس  وتعاون  بتمويل  بالدراسة  يوسف  القديس  جامعة  وقامت 

عام ٢٠٠٨.
مسح املعطيات اإلحصائية للسكان واملساكن- ٥ دراسة مسح شامل نفذتها وزارة 

الشؤون االجتماعية بالتعاون مع صندوق األمم املتحدة للسكان عام ١٩٩٧.
األوضاع املعيشية لألسر في عام ١٩٩٧- ٦ أصدرته إدارة اإلحصاء املركزي في لبنان.

نتائج  مع  مقارنة   ١٩٩٥-٢٠٠٤- ٧ عامَي  بني  لبنان  في  املعيشة  أحوال  خارطة  تطور 
خارطة أحوال املعيشة في لبنان عام ١٩٩٨.

التقرير الوطني للتنمية البشرية في لبنان- ٨ – صدر بالتعاون بني برنامج األمم املتحدة 
اإلمنائي ومجلس اإلمناء واإلعمار في أيلول عام ١٩٩٩.

األوضاع املعيشية لألسر- الدراسة الوطنية لألحوال املعيشية لألسر ٢٠٠٤- ٩ وزارة 
الشؤون االجتماعية وإدارة اإلحصاء املركزي.

الدراسة الوطنية لألحوال املعيشية لألسر ٢٠٠٧-- ١٠ تقرير األوضاع املعيشية لألسر 
٢٠٠٧ إدارة اإلحصاء املركزي وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي.

إلزامية التعليم في لبنان: احلاجة إلى التعليم الرسمي- ١١ إعداد مؤسسة البحوث 
حزيران  واإلمناء-  للبحوث  التربوي  املركز  في  التربوية  البحوث  ومكتب  واالستشارات 

    .٢٠٠٠
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