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العدد2722 :

"انخفاض أعداد الالجئين الفلسطينيين السوريين في لبنان"

• التعليم عن بُعد في مخيم خان الشيح بين الفشل وضعف األداء
• شكوى من رداءة نوعية الخبز وسوء توزيعه في مخيم سبينة

آخر التطورات
قالت األونروا الرسمية إن عدد الالجئين الفلسطينيين من سورية إلى لبنان في شهر شباط  -فبراير
 2020وصل إلى قرابة  27,700الجئ في حين كانت االحصائيات الرسمية ببداية عام 2013
حوالي  84ألف وفي  11نيسان  -ابريل  2014بلغ العدد  53077الجئاً فلسطينياً ،ويعزى ذلك
االنخفاض الكبير والتدريجي في األعداد للعديد من األسباب وأهمها القوانين التي اتخذتها الحكومة
اللبنانية بحق الفلسطينيين السوريين من ناحية انعدام فرص العمل واالقامات مما دفع مئات العائالت
للهجرة رغم المخاطر العالية التي انطوت عليها.

من ناحية أخرى اشتكى عدد من أها لي الطالب في مخيم خان الشيح من سوء تجربة التعليم عن
ُبعد والتي اقترحها الكادر التدريسي في المخيم بعد توقف العمل بالدوام المدرسي.
من جانبه قال والد أحد الطالب في المخيم وهو مدرس سابق إن من أهم أسباب فشل وصعوبة
التجربة ،سوء شبكة اإلنترنت والجوال ،وغالء أجورها ،األمر الذي يحول دون القدرة ،على تحميل
المواد المطلوبة للدراسة ،باإلضافة لعدم تجربة هذه الطريقة سابقاً ،واعتمادها بشكل رسمي في
مديريات التربية والتعليم.
من جهته أوضح أحد المدرسين أن التعليم عن ُبعد في هذه الظروف ال يلبي  %50من احتياج
الطالب ،وأن المدارس تعمل ضمن اإلمكانات المتاحة لضمان عدم انقطاع الطالب عن دروسهم
خاصة طالب الشهادة اإلعدادية.
تأتي تجربة التعليم عن بعد ضمن اإلجراءات الوقائية التي اتخذتها السلطات السورية ،لمنع تفشي
فايروس كورونا.

من ناحيتهم اشتكى أهالي مخيم سبينة لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق من رداءة جودة رغيف
الخبز المنتج وعدم مطابقته للمواصفات ،وسوء توزيعه من قبل المعتمدين الذين كلفتهم الدولة بهذه
المهمة ،منتقدين غالء سعر ربطة الخبز ،موضحين أن سعر الربطة الواحدة يتراوح ما بين 100
إلى  200ليرة سورية ،مما يضيف هذا عبء مادي واقتصادي جديد على األهالي ،الذين يعانون
من أزمات إنسانية ومعيشية عديدة ،وجاء فايروس كورونا ليضاف إلى سلة تلك األزمات.
من جانبهم شدد أهالي مخيم سبينة على أنهم تقدموا بعشرات الشكاوي لمديرية التموين والجهات
المعنية لكن دون جدوى.

