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 54الکھ پاکستانی بچے سکول نہيں جاتے :يونيسکو
ثقافت اور تعليم سے متعلق
اقوام متحده کے ادارے
ِ
يونيسکو کے اعداد و شمار
کے مطابق  54الکھ
پاکستانی بچے سکول نہيں
جاتے جو جنوبی ايشيا کے
ممالک ميں سب سے بﮍی
تعداد ہے۔
پاکستان ميں تعليم کے بارے
منظر عام پر
ميں بدھ کو
ِ
آنے والی يونيسکو کی
رپورٹ ميں يہ بھی کہا گيا ہے کہ رواں سال کے آخر تک پاکستان ميں لﮍکيوں اور لﮍکوں کے پرائمری
سکولوں ميں بھرتيوں کا نتاسب بہتر ہونے کا امکان ہے۔
يونيسکو کی يہ رپورٹ ’سب کے ليے تعليم‘ کے موضوع پر گذشتہ  15سالوں سے شائع ہو رہی ہے۔
رپورٹ ميں کہا گيا ہے کہ جنوبی ايشيا ميں بھارت ،ايران اور نيپال نے اس سلسلے ميں خاص پيش رفت
دکھائی ہے تاہم بچوں کی بﮍی تعداد سکول چھوڑ ديتی ہے اور تعليم کا معيار بہت خراب ہے۔
رپورٹ کے مطابق پاکستان سنہ  2015تک کے زياده تر تعليمی اہداف حاصل کرنے ميں ناکام رہا ہے۔
جنوبی ايشيا ميں بچوں کے سکول چھوڑنے کی شرح جہاں بہت کم ہوئی ہے وہيں پاکستان ميں يہ تعداد سب
سے زياده ہے۔
جنوبی ايشيا کے ديگر ممالک کے مقابلے ميں پاکستان ميں  54الکھ بچے سکول نہيں جاتے اور جو جاتے
ہيں ان کی بہت کم تعداد دسويں جماعت تک پہنچ پاتی ہے۔
يونيسکو کی رپورٹ کے مطابق غريب بچياں سب سے زياده ناخواندگی کی شکار رہتی ہيں تاہم اس کے
باوجود سکول ميں داخل ہونے والے لﮍکے اور لﮍکيوں کا تناسب بہت بہتر ہوا ہے۔
رپورٹ کے مطابق نصابی کتابوں ميں بھی جنسی
تعصب واضح ہے جس کی کئی وجوہات ہيں’ :نصاب
کی اصالح اور کتابيں شائع کرنے والے ادارے اس
تعصب کو ختم کرنے کے خالف مزاحمت کرتے ہيں
جبکہ اصالحات کو سياسی ترجيح نہيں دی جاتی اور
نہ ہی انھيں عوامی تعاون حاصل ہے۔
‘

معيار تعليم اور مختلف عالقوں کے درميان تفريق پر بھی
رپورٹ نے سرکاری اعداد و شمار کی مدد سے
ِ
سوال اٹھايا ہے۔
رپورٹ کے مطابق سنہ  2014ميں بلوچستان کے پانچويں جماعت کے  33فيصد بچے اردو اور مقامی
زبانوں ميں کہانی پﮍھ سکتے تھے جبکہ صوبہ پنجاب ميں يہی تعداد  63فيصد تھی۔
تک پانچ اہداف کی نشاندہی کی تھی 2015يونيسکو نے سنہ  2000ميں دنيا ميں تعليم کے حوالے سے سنہ
جن ميں بچوں کا سکول ميں داخلہ ،بالغ افراد کی ناخواندگی کی شرح کو نصف کرنا اور ثانوی تعليمی سطح
تک لﮍکے اور لﮍکيوں کا برابر کا تناسب شامل ہيں۔
يونيسکو کا کہنا ہے کہ پاکستان ان تمام اہداف ميں بہت پيچھے ہے تاہم پاکستان ميں پرائمری سکول سے قبل
 80فيصد داخلوں تک کی شرح اچھی ہے اور پاکستان پرائمری سکول ميں لﮍکے اور لﮍکيوں کے برابر
داخلے کے ہدف تک تقريبا ً پہنچ چکا ہے۔
معيار تعليم کی بہتری ،جنسی تعصب کا خاتمہ ،تعليمی اداروں تک رسائی
يونيسکو کے مطابق پاکستان ميں
ِ
اور سکولوں ميں اچھے ماحول کے ليے زياده رقم مختص کرنے کے عالوه پختہ سياسی عزم سے ہی ايسا
ممکن ہو سکتا ہے۔
Source: http://www.bbc.com/urdu/pakistan/2015/04/150422_pak_unesco_education_report_rwa

