
1الصفحة 

–عدن التقییم المشترك لالحتیاجات التعلیمیة تقریر 
الیمن

٢٠١٦عدن 

مراجعة إنسانیة :- ١



2الصفحة 

مراجعة إنسانیة شاملة   

م نقطة تحول ھامة في وضع ٢٠١١شھدت الیمن حقبة من االضطراب السیاسي الذي مثل فیھ (ربیع الیمن ) في 
البالد مع تزاید عدم األمن وعدم االستقرار . 

وحلفائھا عملیة المملكة العربیة السعودیة تم وبناءاً على طلب من الحكومة الیمنیة شن٢٠١٥مارس ٢٦وفي 
لالحتالل اطق  تعرضت ) من منلمعروفین أیضاً بأنھم أنصار هللاقوات الحوثیین (اعسكریة   في الیمن الخراج

بل النزاع والذي یعجل م ... وبالتالي كان یوجد وضع إنساني خطیر ق٢٠١٥م ومع بدایة ٢٠١٤یةخالل نھا
النزاع والعشرین بھذا االثنینة من محافظات الیمن محافظ٢١حمایة على نطاق واسع ، وتتأثر بوقوع أزمة 

المتفجرات كما تسبب في استخدامبما في ذلك الذي شھد موجات مكثفة من القصف الجوي والمعارك البریة 
لحقوق اإلنسان الدولیة وقانون انتھاكعلى المناطق األھلة بالسكان وما یثار من بیانات عن أضرار واسعة 

خالل العام الماضي للنزاعات المستمرة والضاربة مباشرةید األطراف المتحاربة وكنتیجة حقوق اإلنسان على 
تمزقت حیاة األطفال في الیمن ویواجھ الفتیات واألوالد حالیاً تحدیات یومیة في النجاة من النزاع والحصول على 

وقت الذي تتواصل فیھ المعارك ما یكفي من الطعام ومیاه الشرب اآلمنة والرعایة الصحیة األساسیة ، وفي ال
اللذین ھم بحاجة ماسة إلیھا تبقى حیاة إلى أولئك المعونات اإلنسانیة الحیویة واإلمدادات وتقف العقبات أمام تسلیم 

في خطر ، كما أنھ ال یوجد لھؤالء اللذین ینجون بحیاتھم مستقبل مأمون ، ویتضاعف عدد اآلالف من األطفال 
ھبون إلى المدارس خالل اإلثني عشر شھر الماضیة وھذا العدد یعادل ما یقرب من نصف األطفال واللذین ال یذ

إلى دعم كبیر حتى وسیحتاجونوكثیر من األطفال تعرضوا لإلصابات النفسیة السكان البالغین سن الدراسة 
.یتراجعو عن معاناتھم ویستطیعون أن یحیوا حیاة سعیدة ومنتجة

التقییم المشترك لالحتیاجات  التعلیمیة خلفیة عن

لتقییم تقییم مشترك لالحتیاجات  التعلیمیة في أعقاب تحریر عدن على ید القوات المعارضة للحوثیین تم إجراء 
ثالث قضایا أولیة التقییم  بالتركیز على ددة قامحتیاجات األطفال وبصورة مالتعلیم وفھم احلى تأثیر الصراع ع

:

في عدنمیذ وعلى النظام التعلیمي راع على التالتأثیر الص-
.القدرات التعلیمیة والثغرات-
لألطفال ما الذي ینبغي اعتباره استجابة إلستراتیجیة تضمن الوصول الى تعلیم  نوعي-

ویقدم ھذا .لقد تم جمع بیانات من خالل عینات أسریة وأجریت مناقشات جماعیة مع األطفال والبالغین
ون بمثابة توجیھ والتوصیات التي یقصد بھا أن تكتقییم احتیاجات التعلیم المشتركنتائج الرئیسیة لـالتقریر ال

التعلیم في عدن  .لعمل أعضاء مجموعة
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:تقییم احتیاجات التعلیم المشتركالنتائج الرئیسیة الصادرة عن

والتعلم المساعدة على الوصول البیئة

 حالیافي عدن في سن الدراسة ال یذھبون إلى المدارس ما زال طفل واحد من بین خمسة أطفال.
 كما یؤثر  تخلف المدرسین عن الحضور ونقص الكتب الدراسیة وضعف نوعیة المدرسین تأثیرا سلبیاً على

نوعیة الدراسة في المحافظة .
حافظة ولذلك تشكو ممن ھم في سن الدراسة في المیتوفر ما یكفي من مدارس الستیعاب جمیع األطفالال

% من ٣٣وأن تم مسحھا ثماني عشر مدرسة الصفوف في ست مدارس من بین المدارس من اكتظاظ
.التالمیذ كانوا یقطعون مسافات إلى مدارسھم في ظروف بیئیة صعبة وغیر أمنھ 

التدریس والتعلیم :

 لم یتم إدخال مواضیع تتعلق بالتوعیة بالظروف الطارئة في ثلث جمیع المدارس التي خضعت للتقییم بینما لم
إال على القلیل من اإلجراءات لمعالجة ھذه المواضیع .% من المدارس ٢٨تقدم 

 في ٣-١في الكتب الدراسیة داخل المحافظة ، ویعاني األطفال اللذین یدرسون في الصفوف یوجد نقص حاد
عینة من عدم وجود كتب دراسیة على اإلطالق .م% من المدارس ال٧٢

 لإلتالف أو النھب أثناء الصراع .عینة بأن أصول المدارس قد تعرضت م% من المدارس ال٢٨أبلغت
ترفیھیة .الصفیة والغیر االنشطةغت جمیع المدارس عن نقصأبل
 ذكور ٦٥% من المدرسین (٧٧تقییم لم یحضر سوى الموظفین یشكل معضلة ، فخالل عملیة الیظل تغیب%

% إناث) .٨١و 



4الصفحة 

المحتویات

٢صفحة مراجعة إنسانیة شاملة  -
٩صفحة النتائج الرئیسیة           -
٤صفحة    الھدف والطرق    -
٩صفحة  نتائج التقییم               -
٢٩صفحة التوصیات                -
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الوضع التعلیمي قبل األزمة :- ٢

وتعلیم ووزارة التعلیم الفني وزارة التربیة وال، وھيتتولى المسئولیة عن التعلیم في الیمن توجد ثالث وزارات
التدریب المھني ووزارة التعلیم العالي والبحث العلمي .

تحت مسئولیة وزارة الذي یقعتقییم سوف یتركز على التعلیم االعتیادي / التعلیم الثانوي ،ھذا  الأال أنھ في
التربیة والتعلیم .

ویستند على القانون ٩- ١من ألساسي في الیمن یشتمل على الصفوفاستنادا إلى القانون الیمني فإن التعلیم ا
)٥٣( المادة ١٩٩٤الوطني لعام 

حق إنساني أساسي لجمیع العام إلى أن التربیة والتعلیم ھير مواد قانون التعلیمشی) ت١٩٩٢(وقانون التعلیم
.المواطنین 

) ١٤-٦الیمنیین من عمر (نوعیة جیدة لجمیع األطفال ذو ویؤكد القانون مسئولیة الدولة في توفیر تعلیم أساسي 
سنة .

-٦ن لتوفیر تعلیم إلزامي ومجاني لجمیع األطفال من سن (ولذلك فإن لدى الحكومة الیمنیة التزام بموجب القانو
تھدف ٢٠٠٢) في عام ٢٠١٥- ٢٠٠٣) وإضافة إلى ذلك دشنت إستراتیجیة وطنیة لتطویر التعلیم األساسي (١٤

م وبالمقارنة٢٠١٥عام بحلول ) سنة في الیمن ١٤-٦من األطفال من سن (% ٩٥االلتحاق الى نسبة  إلى زیادة 
ورغم فشل ما بذلت من،سجالً جیداً نسبیاً في توفیر التعلیم األخرى كانت لدى عدن قبل األزمة مع المحافظات

في العام الوطنیة لتطویر التعلیم األساسياإلستراتیجیة جھود لتلبیة ھدف معدالت االلتحاق التي حددتھا 
الفرق في الجندر یبین أنھ وھذا % فتیات ) ٧٤% أوالد و٨٠( بلغت نسبة االلتحاق ٢٠١٣-٢٠١٢الدراسي 

وتشتمل الخصائص الرئیسیة المدارس نفتیات في سن الدراسة في عدن لم یدخل٢٠٠٠٠كانت ھناك حوالي 
:على للتعلیم في عدن فیما سبق الصراع 

معدالت عالیة لتغیب المدرسین بدون تصریح -
ات مطورة وشاملة وسریعة للتعلیم .غیاب نظام معلومات تتعلق بإدارة التربیة فعال یعمل على إنتاج بیان-
ة) .حمارتفاع عدد حضور الطلبة في كل صف (صفوف مزد-
ضعف تنفیذ المنھاج الدراسي .-

التالیة بعض المؤشرات على ما كان علیھ التعلیم في عدن قبل األزمة وتستخرج البیانات عن وتبین الجداول 
Geoمستخرجة من الكتاب السنوي اإلحصائي عن التعلیم الصادر عن ٢٠١٣-٢٠١٢العام الدراسي المدرسي 

عدن Geoم بجمعھا م مستخرجة من البیانات الخام التي قا٢٠١٤-٢٠١٣بینما البیانات الخاصة بالعام الدراسي 
التي لم تصدر بصورة رسمیة 
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٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٣٢٠١٤الفئةالمادة
#%

##%
%١٦٨٥٨اإلجماليعدد المدارس األساسیة

٤٢%
١٨٥
١١٩
٦٦

٦٤%
٣٦% ٩٨العام

٧٠الخاص

%٢٨٩٥٦٤اإلجماليعدد الصفوف
٣٦%

٣٠٤٧
١٩٧٤
١٠٧٣

٦٥%
٣٥%

١٨١٧العام

١٠٤٢الخاص

١٦٥٧%١٦٠١٦٦٥٢اإلجمالي١٤- ٦إجمالي السكان من سن 
٧

٨٦١٧
٦

٥٢%
١٣٢٦٢الذكور

اإلناث
%٧٩،٥٩٥٤٨%٦٧،٩٠٤٤٨اإلناث

١٠٥،٨٠٥اإلجماليعدد الطلبة (في المدارس العامة
ذكور
إناث

ي  ة ف دد الطلب ع
المدارس(الخاصة)

اإلجمالي
ذكور

إناث
ي  ة (األساس دد الطلب الي ع إجم

عدن)
اإلجمالي

ذكور

إناث
دارس  ة الم دد طلب بة ع نس
ن  الي م دد اإلجم غ ع ة یبل الخاص

طلبة المدارس األساسیة 
عاممعدل عدد الطلبة في الصف

خاص

معدالت
االلتحاق

اإلجمالياألساسيالتعلیم 
ذكور

إناث

اإلجماليالمدارس العامة
ذكور
إناث

اإلجماليالمدارس الخاصة
ذكور
إناث

تقییم الحصول على الخدمة التعلیمیة  وھي تتألف من نوعین :المؤشرات العامة والھامة التي تدل على ھو أحد االلتحاقإن معدل مالحظة 

) *% وقد ذكرت ھذه البیانات في ١٤-٦(# المتعلمین في التعلیم األساسي / عدد السكان عند سن Geoاإلجمالي یحتسب على مستوى االلتحاقاأل أنھ یالحظ عادة أن معدلالصافي واإلجمالي : 
.م ٢٠١٣عدن عام - التخطیط رتھ وزارة لیم أصدعمسودة التقریر حول الت

م قد تم احتسابھا باستخدام عملیة  إسقاط البیانات . ٢٠١٤وذلك ألن بیانات 
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:ألھداف ا- ٣

إلى صراع مسلح ، ظھرت الحاجة إلى تقییم حاجات التعلیم من أجل عد أن تصاعدت األزمة بالیمن وتحولت ب
، ومن أجل تفعیل الناس للتعلیم في مثل ھذه الظروف احتیاجاتتقییم تأثیر الصراع على التعلیم والوقوف على 

لوضع وذلك منظمة رعایة االطفال بقیادة مجموعة التعلیم شركاءالجانب المشاركي للتقییم ثم تشكیل فریق من
.وتقییم احتیاجات التعلیم المشتركخطة وإعداد  وتنفیذ

تقییم وجمع البیانات تحت اشراف منظمة وقد شاركت المنظمات غیر الحكومیة المحلیة التالیة في إنجاز أدوات ال
:رعایة االطفال 

)SSA(جمعیة الخدمات االجتماعیة-
جمعیة نساء لمكافحة الفقر -
)منظمة األمم المتحدة لالجئین (الشریك التنفیذي المحلي  لة  األلفیمؤسسة -
مؤسسة عدن للتعلیم والتنمیة .-
النھضة صناع منظمة -
منظمة حمایة الطفولة .-
حماء لتطویر التعلیم منظمة ر-

جمع البیانات :

حتیاجات ت تقییم اأدواالدولیة  وصدرت بصورة لتعلیمنات التي طورتھا مجموعة عمل  اأدوات جمع البیا
تكیفت وترجمت إلى اللغة العربیة التعلیم المشترك التي 

األدوات المستخدمة ھي :

 استمارة بیانات ثانویة
.المشتركمن مصادر ثانویة خالل فترة تقییم احتیاجات التعلیم معلومات ت ھذه االستمارة لجمع أستخدم-
جمع ھذا االستبیان ھو إلجراء عملیات مع الفاعلین على أساس المدرسة في سبیل :االستبیانات المدرسیة-

أن تختار المدارس في الطوارئ  ، ویمكنمعلومات اعتیادیة  حول عینھ من المدارس التي تضررت 
عشوائیاً 

یاء االموراولتقدم ھذه األداة أسئلة تساعد على فھم منظور واالمھات  ) لآلباء(ةمناقشات جماعیة مركز-
األزمةالرئیسیة للتعلیم في المنطقة وكیف تأثرت بالوضع الطارئ / الجوانببشأن 

) .ت جماعیة مركزة للمدرسین (من الجنسینمناقشا-

وضع العینات :

الختیار المدیریات واختیرت ست د تم اختیار طرق وضع عینات حیث أن التقییم ینحصر على محافظة عدن فق
ات للتقییم ویمیز أن المقیاس المستخدم الختیار المدیریات المستھدفة ھي أن ثالث كعینمدیریات (من بین ثمانیة) 

نیصالح واستقبلت النازح–% من العینة) تمثل المنطقة التي كانت قد قاومت قوات الحوثیین ٥٠مدیریات (
داخلیاً  وفي كل مدیریة مستھدفة تم وضع عینات ثالث مدارس للتعلیم األساسي بصورة عشوائیة وھكذا یتألف 

المئة من إجمالي عدد مدارس عدن% في١٣مدرسة تشكل حوالي ١٨المدارس من ةعین
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رمز إدراج المدیریة
البیانات

المستوى الجنسالمدارس

ابن الھیثم١التواھي
تمنع
أزال

العیدروس
باحمیش

سیف بن ذي یزن
الجالء

خالد بن الولید
العریش

عیشة بن أحمد
أبو حربة

بكرأبيأسماء بنت 
نشوان

مایو٢٢
القادسیة

ابن حنبلة
البساتین

بنت األوزرخولھ

أوالد
مختلط
مختلط
مختلط
أوالد

مختلط
مختلط
أوالد

مختلط 
مختلط
مختلط
مختلط
أوالد
أوالد
فتیات

مختلط
أوالد 
مختلط

أساسي
أساسي
أساسي
أساسي
أساسي
أساسي
أساسي
أساسي
أساسي
أساسي
أساسي
أساسي
أساسي
أساسي
أساسي
أساسي
أساسي
أساسي

٢
٣

٤صیره
٥
٦

٧خور مكسر
٨
٩

١٠البریقة
١١
١٢

١٣المنصورة
١٤
١٥

١٦دار سعد
١٧
١٨

للتدریب على )إناثعضواً (ستة ذكور وستة ١٢خضع فریق من من مراجعة ادوات التقییم االنتھاءبعد 
وإجراء مقابالت وقام اثنان ممن تدربوا على إجراء  المقابالت (أحدھما ذكر واألخر أنثى ) استخدم االدوات 
مستھدفة من المدارس الثمانیة عشرة المختارة .لكل مدرسة بزیارة لیوم واحد 

تحلیل البیانات :

المناقشات التحلیل وأدمجت بنتائج دراج البیانات وتحلیلھا ثم تم اظھار  النتائج من إلتم استخدام  االكسل 
الثانویة .البیانات المركزة وجماعیة ال
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تحلیل التقییم والنتائج : - ٤

البیئة المحیطة بالوصول والتعلم - ١

الوصول المتساوي ١- ١

م أغلقت جمیع المدارس واستضافت  بصفة جزئیة ٢٠١٥یولیو –خالل الحرب في عدن في الفترة من مارس 
ألضرار أو وقعت تحت من المدارس مسلحة بینما تعرض ما تبقىالجماعات وغیرھم  مثل  النازحین محلیین 

وتبین أن ٢٠١٥یولیوالمعارك في عدن مع نھایة أن توقفتخط النار ، وكان ھذا التقییم الذي أجري بعد
والتي تم زیارتھا كانت تعمل واثنتان (مدرسة تمنع في مدیریة التواھي ١٨مدرسة من بین المدارس الـ١٦

ا ، ونقل طلبة ھاتین مھبسبب إجراء عملیة إعادة التأھیل لین ومدرسة القادسیة في مدیریة المنصورة ) كانتا مغلقت
وقد جرى ترمیم وإعادة تأھیل ما یقرب من اختالف الفترة الدراسیة ) مع المدرستین إلى مدرسة مجاورة (ولكن 

.اإلماراتي الھالل األحمر بعدن منمن المدارس المتضررة %٩٠

مكتب التربیة والتعلیم عدن برسالة رسمیة ثبع٢٠١٦- ٢٠١٥وفي شھر سبتمبر وقبل بدایة العام الدراسي
ادت الى قین بأن علیھم إخالء المدارس وھي عملیةالنازحین  المتبنشرتھا جمیع وسائل اإلعالم تبلغ جمیع 

ولیس إلى مدارس ولوحظ أن إعادة فتح ىأخرةعامانيإلى مبالء ما تبقى من النازحین اإلسراع في إخ
الناس في مة واسعة في تحسین الوضع وأن حیاةة األطفال إلى الصفوف الدراسیة ساھم مساھوعودالمدارس 

خالل فترة قصیرة جداً .خذت تعود إلى مجراھا الطبیعيأعدن 

: االلتحاق: ١-١- ١

% ١٦٫٧(یشكلون حوالي ٢١٤٢٠شمولة بالتقییم  مالبلغ إجمالي عدد األطفال اللذین انخرطوا في المدارس-
إناث مما ٩٢٤١ذكور و١٢١٧٩من إجمالي عدد طالب التعلیم األساسي ) في محافظة عدن وكان منھم 

% .٧٥،٩بلغ فجوة وفارق بین التحاق الجنسین ًشكل 
في السنة اضحة تخص المعدل النھائي لاللتحاق لم توجد بیانات ولحالي وانتقال النازحین وبسبب الوضع ا-

الدراسیة الحالیة .
یعتقدون أن الفقر وحدد اآلباء أربعة أسباب حالت دون دخول بعض األطفال إلى المدارس ، وكانوا -

یر لقیمة العلم والزواج المبكر للفتیات وغیاب الوعي بأھمیة التعلیم كانت من بین دوالتھمیش وعدم التق
من إرسال أطفالھم إلى المدارس .اآلباءاألسباب الرئیسیة التي منعت 

تمتد ید المساعدة لألطفال اللذین لم یدخلوا المدارس على العودة إلى مدارسھم وإكمال تعلیمھم تقدم ولكي -
ء والطالب بإجراء التدخل التالي اآلبا
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التدخالت التي أقترحھا األطفالالتدخالت التي قدمھا اآلباء
تطویر وتنفیذ نشاطات توعویة عن أھمیة التعلیم -

جھة لآلباء واألطفال وم
دعم صفوف تعلیم الكبار-
توفیر صفوف ملحقة وتسریع عملیة التعلیم-
تحسین نوعیة التعلیم-
توفیر الكتب المدرسیة -
دعم األطفال الفقراء بحقائب مدرسیة وبدالت -

وأغذیة

دعم األطفال المھمشین والفقراء بحقائب وبدالت -
مدرسیة

رفع وعي اآلباء واألطفال أنفسھم بأھمیة التعلیم-
االھتمام الكبیر باألنشطة الالصفیة سوف یعمل -

على تحسین بیئة المدارس واجتذاب المزید من 
األطفال 

تقدیم حوافز لألسر الفقیرة في سبیل تمكینھا من -
إرسال أطفالھم إلى المدارس 

الحضور :٢-١- ١

ھذه ، وأظھرت نتائج في الیوم الذي تمت فیھ الزیارة أجریت مراجعة لحضور األطفال مع إدارة المدرسة 
%) كانوا غائبین ١٤طفل (٢٩٧٩كانوا حاضرین مما یعني أن % من األطفال المنخرطین ٨٦ربة أن التج

(نسبة الغیاب) كتشف أن التغیب عند األوالد ھي أكثر منھ عند الفتیات نھذه النسبة وعندما نتعمق في متابعة 
سجل ما بین مدیریة وأخرى وبلغ أعلى معدلاوت % فتیات ) ووجد أن معدالت الحضور تتف١٢% أوالد و١٥

%) .٦٩%) بینما بلغ أدنى معدل سجل في مدیریة صیره (٩٦(في مدیریة التواھي

شمولة بالتقییم موتبین الخارطة أدناه العدد اإلجمالي لألطفال الذكور واإلناث الذي یحضرون إلى المدارس ال
أثناء وقت الزیارة .

ظم أطفالھا من ھذه أتي معاطق المھمشة أو على مقربة منھا ویوتقول حقیقة أخرى أن المدارس والتي تقع في المن
بن ذي یزن التي تقع في مدیریة صیره سیفتعاني بشدة من حالة تغیب التالمیذ ومثاالً على ذلك مدرسة المناطق 

% من اإلناث قد حضروا إلى المدرسة في ٦٢% من الذكور و ٥٦للمدرسة كان وفي الیوم الذي تمت الزیارة 
المتزاید في العدد من الطلبة قل أو كبر وسجل عدد الفتیات % من المدارس بنفس ٣٣ھذا العام بینما تحتفظ 

ة تزاید عدد المشترك% من مدارس األوالد والمدارس٥٣ة بینما سجلت المشتركو% من مدارس الفتیات ٧٥

الحضور                                                                            اإلجمالي 

اإلناثلتحاقاال

الذكور

٣٠٠٠٠٢٠٠٠٠١٠٠٠٠
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لذین شاركوا في مناقشة جماعیة مركزة أنھم یتغیبون في بعض األحیان وذكر بعض األطفال االطلبة من األوالد 
أو حدث اجتماعي ، األ أنھم أضافوا أن بعض زمالء دراستھم في نفس اجتماعیةعندما تقام مناسبة عن المدرسة 

قد یتغیبون عن الدراسة فترات أطول حیث أنھم ال یلقون المتابعة الكافیة والمستمرة من المدرسة ومن الصفوف 
أبائھم .

: الطلبة النازحون :٣-١-١

النزاع ، ولذلك فإن لى المحافظات المجاورة تفر من مناطقھا بسبب استمرارما زالت غالبیة األسر التي تنتمي إ
النزوح الذي حدث كان سبب ھذه الزیادةت زیادة في عدد األطفال الملتحقین% من ھذه المدارس التي سجل٦٧

مؤخراً .

: طاقة االستیعاب : ٤-١-١

شكت إدارة جمیع المدارس الثمانیة عشرة من تزاید عدد الطلبة المسجلین والمشكلة ھنا أن عدد الصفوف 
ي عدن بالمقارنة مع العدد المتزاید لألطفال من سن الدراسة  فالدراسیة محدودة 

الطاقة االستیعابیة التي تعاني منارطة التالیة نسبة المدارس التي تم تقییمھا ووبناءاً على مالحظاتنا تبین الخ
المحدودة عندھا .

غیر الملتحقین ومن األطفالبكیف یمكننا أن نولي عنایة نوقد رد  بعض مدراء المدارس على التعقیبات قائلی
عدد األطفال المسجلین حالیاً أن تستوعبمدارسناھم خارج المدارس بینما نحن بالكاد   تستطیع 

::  إدراج األطفال الضعفاء٥-١- ١

، أیتام ومن ارتبطوا بالقوات المسلحة أن مجموعات مختلفة من األطفال الضعفاء (أطفال نازحون داجایتم لقد
والمجموعات المسلحة ...الخ) یتلقون تعلیمھم مع أطفال آخرین في نفس المدارس ، أال أن الطلبة من ذوي 

االحتیاجات الخاصة یتعلمون في صفوف خاصة 

: ن الضعیفة یمجموعات الدارسمبذولة لمساعدة : الجھود ال٦-١- ١

المتجاوزو السن -المعوقون –األیتام –تبذل بعض المدارس بعض الجھود لمساعدة الطلبة الضعفاء (النازحون 
دخول المدارس وإكمال دراستھم وغالبیة ما یقدمونھ من مساعدة فرصة المقاتلون السابقون ) على أن تتاح لھم -

ر الحكومیة تساعدھم بعض المنظمات غیوالمجتمعیة نسیق مع بعض المنظماتیتم عبر تلألطفال الضعفاء 
رد من استجابة من عند اإلدارة فإن أھم ما یمكن أن تقدمھ المدرسة الدولیة والجھات الخیریة ، واستنادا إلى ما و

دو أن مدراء المدارس غیر  حاالت التسرب ویبةمراقبعمل لمساعدة األطفال على البقاء في المدارس ھو من
إذ أنھم غیر مطلعین على المفھوم .عندما یسألون عن توفیر الحمایة والمراقبة لألطفالمتأكدین

لك نظاماً لتحدید ومراقبة حاالت أنھا ال تمت% من المدارس التي تم تقییمھا  التي أكدت ٦٧نسبة ومع ذلك تبلغ 
اإلساءة واإلبالغ عنھا .
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: الحمایة والرعایة :٢- ١

نوعاً ما من الناحیة الجغرافیة ، فمعظم المدارس تقع وسط محافظة عدن ال تتباعد المسافات بین مدیریات
مجتمعات أھلة بالسكان ، ویصلون إلى مدارسھم بعد عشرین إلى ثالثین دقیقة من السیر وغالباً في مجموعات 

صغیرة . 

یتعین وبذلك ال توجد مدرسة في منطقة جولدمور وھي المنطقة الواقعة في الناحیة الجنوبیة من مدیریة التواھي 
ة حوالي سبع كیلومترات حتى یحضروا إلى المدرسة في وسط المدیریة .فأن یسیر األطفال مسا

من أماكن یتعین أن یأتي األطفال منھا %)٣٣عینة (الست من بین الثمانیة عشرة مدرسة من الوفي المدارس 
یشون في ضواحي مثل قریة بیر بعیدة إلى المدرسة أما ألن مدارسھم تخضع حالیا ألعمال الصیانة أو أنھم یع

العتقادھمدد قلیل من الطالب حضور بعض المدارس حیث یفضلونھا على مدارسھم عأحمد والبساتین ، ویفضل 
تقدم نوعیة تعلیمیة جیدة ، فھم یھتمون بالنوعیة أكثر .بأن تلك المدارس

:: األمان أثناء الذھاب إلى المدرسة والعودة منھا ٢-٢- ١

مدرسة من الذین شاركوا في مناقشة ١٢فإن أطفال بالسكان اآلھلةبما أن معظم المدارس تقع في قلب المجتمعات 
ذكروا أن باستطاعتھم االنتقال إلى المدارس والعودة منھا بسالم ، أال أنھم عبروا في ست  جماعیة مركزة 

لة حامایو ٢٢المدارس الواقعة في البساتین وة ألسباب مختلفة فمثال نسبتیمدارس عن قلقھم بشأن الحالة اآلمن
انتشار األسلحة بین السكان المحلیین ووجود مركز للمقاومة المسلحة على مقربة من المدرسة إلىانعدام األمن 

أن في مناطق مثل بیر أحمد والعریش انعدام األمن إلى أنھ یتعین على بعض األطفال وعدة مدارس أخرى  
.عبر طرق غیر أھلة بالسكان من أجل الوصول إلى مدارسھم یسیروا مسافات بعیدة 

ولما كانت الحوادث األمنیة تحدث بصورة غیر متوقعة یعبر األطفال واآلباء عن قلقھم إزاء الحالة األمنیة عندما 
والھلع إنفجارات أثناء فترات الدراسة وقال معظم األطفال أنھم كانوا یشعرون بالخوف یحدث إطالق نار أو 

بالتوجھ إلى المدارس لیومین أو ثالثة أیام آباؤھمندما یسمعون أصوات الطلقات الناریة ، وأحیانا ال یسمح لھم ع
ألسباب تتعلق باألمن .

وأثار اآلباء قضایا أخرى تؤثر على الوصول إلى المدارس بأمان وھي تتعلق بفوضى ازدحام حركة المرور  
المؤدیة إلى المدارس والذي یؤثر على صحة األطفال ویشكل مخاطر على والبیئة غیر الصحیة على الطرق 

حیاتھم عندما یتوجھون إلى مدارسھم .

وشكوا من أن أطفالھم یسلكون الطرق والشوارع كل یوم في طریقھم إلى المدارس وسط أكوام من النفایات 
میاه الصرف الصحي وتنتشر الكالب الضالة ، ویمكن أن تسھم ھذه مامة منتشرة على جانبي الطریق وطفحوالق

البیئة غیر الصحیة في انتشار األمراض كما یقولون 

وفي بعض المناطق شكى اآلباء من أن بناتھم الالتي یذھبن إلى المدارس  الثانویة یمكن أن یتعرضن أحیانا 
بدالَ أن بعض الفتیات فضلن البقاء في المنازل على الطرق وذكرت بالطجةلتحرش لفظي من قبل الشباب أو

.منھا عند ذھابھن إلى المدرسة أو عودتھنمن أن یتعرضن لھذا التحرش 

وإضافة إلى ذلك أضاف اآلباء أنھ حتى الشباب الدارسون یتعرضون أحیانا للتحرش اللفظي والتھدید والتحكم من 
منھا .قبل بالطجة عندما یتوجھون إلى مدارسھم أو یعودون 
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أو وبالنسبة لإلبالغ عن حاالت التحرش أو استخدام العنف ذكر اآلباء أنھم كانوا یتحدثون إلى مدیر المدرسة 
العامل االجتماعي للمدرسة الذین یجدون أنفسھم عاجزین أحیانا عن تقدیم الدعم الذي یوثق بھ ویضیفون أن 

تزید من تفاقم ھذه أنل ھذه الحاالت یمكن بمثضعف سلطة الدولة وغیاب المنظمات المتخصصة المعینة  
المشكالت مالم تتدخل شخصیات اجتماعیة لتھدئة األمور .

وأوصى اآلباء بإتباع األنشطة التالیة في سبیل تحسین إمكانیات إتاحة الفرصة لألطفال للوصول إلى مدارسھم .

. إطالق حمالت لرفع وعي الناس بشأن المخاطر الناجمة عن حمل السالح
 االلغام والمتفجرات رفع وعي األطفال حول مخاطر
 التنسیق مع السلطات المحلیة والشرطة حول تحسین تنظیم حركة المرور وخاصة المؤدیة إلى المدارس.
. تحفیز مشاركة الجمھور في المشاركة في ضبط األمن

: أمن المواقع : ٣-٢- ١

% من المدارس األكثر ٩٠استنادا إلى بیان مكتب التربیة بعدن قام الھالل األحمر اإلماراتي بدعم صیانة -
م .٢٠١٦تضرراَ وسوف یتم صیانة ما تبقى في الفترة القادمة في عدن مع نھایة 

ھاعبر  یتم التحقق من( لم اوتسییجھم مع تنظیفھا ٢٠١٦وھكذا یتوقع أن یتم ترمیم المدارس مع نھایة -
.خرائط األلغام )

تشكل الرصاصات الراجعة عن إطالق النار العشوائي مخاطر حقیقیة لألطفال .-

تأصیبوتقول فتیات المدارس الالتي أشتركن في مناقشة جماعیة مركزة أن فتاة في أحدى المدارس المجاورة 
، ومن جانب أخر عبرت بعض بإصابة في كتفھا من رصاصة راجعة عندما كانت تلعب في فترة االستراحة 

من وقت ألخر فتیات المدارس عن عدم شعورھن باألمان في المدرسة إذا أن بعض البالطجة یقتحمون المدارس 
دار سعد )في ةشرقیمنطقة الكال(شوھدت في بعض المناطق أنھاإال وھي لیست ظاھرة عامة اً مثیرین اضطراب

.) بالعصاالضرب (مھینة في المدرسة وأعلنت نسبة صغیرة من اآلباء أنھ ربما تعرض أطفالھم لعقوبة جسدیة 

: إجراءات الطوارئ :٤- ٢-١

وقوع حالة لوحظ أن جمیع المدارس ال تستند إلى خطة مكتوبة تحدد إجراءات ثابتة لما یمكن عملھ في حالة 
ة یتم إتباعھا في حالة الطوارئ نثمة بعض اإلجراءات المعل% من المدارس ذكرت أن ٦١طارئة إال أن 
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: التسھیالت :٣- ١

للصفوف :االستیعابیة: الطاقة ١-٣- ٢
معدل عدد صف دراسي ویبلغ ٣١٧عینة والتي قمنا بزیارتھا على المن لثمانیة عشرةتحتوي المدارس ا

صف ٣٥صف إال أن عدد الصفوف یتغیر من مدرسة كبیرة تحتوي على ١٧،٦الصفوف في كل مدرسة 
عشر صفاً .اثنيدراسي ومدرسة صغیره تحتوي على 

( ویقیس ھذا المؤشر ب% طال٦٧،٦وھكذا یبلغ معدل عدد التالمیذ في كل صف دراسي في ھذه المدارس العینة 
وھو یتجاوز معدل عدد التالمیذ في المدارس األساسیة في العام معدل عدد التالمیذ في صف واحد بنوبة واحدة )

سي األساسي غیر أن الالئحة المدرسیة طالب في الصف الدرا٥٣،٨م الذي قدر بـ ٢٠١٤–م ٢٠١٣الدراسي 
طالباً بالنسبة ٤٠األطفال علیم یشترط بأن ال یتجاوز معدل عدد حول المدارس الذي أصدرتھ وزارة التربیة والت

) في كل صف وشكى معظم من أجریت المقابالت ٩-٥(للصفوف طالب بالنسبة٤٥) و٤- ١(للصفوف من 
معھم من مدراء المدارس من ازدحام الصفوف الدراسیة في مدارسھم . وقالوا أن عدد الطالب في صفوف 

عدل عدد الطالب في الصف من تجاوز سبعین متعلماً في كل صف وتبین الخرائط أدناه مالدراسة األساسیة قد ی
مع الحد األدنى والحد األقصى من عدد الطالب في كل صف طبقاً لما صف الخامسحتى الالصف االول و
أورده المقابلون 

طالب    

في عدد الطالباألدنىالحد 

معدل عدد الطالب                                                                                                              
٦٥٤٣٢١٠

: أصول المدرسة :٢-٣- ١

وغیر المباشر خالل أیام الحرب صفاً دراسیاً في ثالثة مدارس كانت متلفة بسبب القصف المباشر ٤٢ذكر أن 
غیر أنھا أعید تأھیلھا كافة وھي تعمل اآلن .

األثاث :٣-٣- ١

من العوامل التي ساعدت على استئناف عملیة التربیة والتعلیم في عدن بعد الحرب ھي أن أثاث معظم المدارس 
التي تم عشر في المائة من المدارس قد أو تتلف سوى أثاث أحدىفالعینة لم تتعرض أبداً للتلف أو االختفاء ولم ت

.تقییمھا 

وتبین الخارطة أدناه حجم األثاث الذي فقد أو تلف نتیجة لألزمة .

قلیل فقط                 
البعض 

كثیر 
تقریباً 

١٢٠

١٠٠

٨٠

٦٠

٤٠

٢٠

٠
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: الترفیة واأللعاب :٤-٣- ١

% من العینة ) ما یكفي من مساحات یستطیع أن ٢٢ألربع مدارس (الحظھ فریقنا ال تتوفر على مابناءاً -
% من العینة ٧٢ومن جانب أخر توفر ثالث عشرة مدرسة (وا نشاطاتھم الخارجیة ذنفیلعب فیھا الطالب وی

ات تحدد جداول لنشاط) لألطفال بعض النشاطات الالصفیة كالترفیھ والرسم والغناء ، وإضافة إلى ذلك 
.یومیة ویعلن عنھا في المدارس 

ویقول أوالد المدارس أن كرة القدم ھي اللعبة الوحیدة التي تستخدم في اللعب في المدارس وال تمارس أي -
ألعاب أخرى لھم . إال أن بعض طالبات المدارس عقبن بأنھن ال یستطعن اللعب بحریة حیث أن بعض 

.ة یقومون أحیاناً بالقفز فوق سیاج المدرسة لیمنعوھن من اللعب البالطجة من خارج المدرس

: الماء : ٥-٣- ١

یتاح لجمیع المدارس إمكانیة الحصول على مصادر الماء داخل المبنى ، وذكر الطالب أنھم ال یستخدمون -
ظیفھا منذ مدة الماء المتوفر للشرب ، فھم یعتقدون أنھ غیر نظیف ألنھ یجمع داخل خزانات كبیرة لم یتم تن

المدرسة .نازلھم أو یشترون بعضھ من مقصفطویلة ولھذا یقومون بجلب ماء من م

: : المراحیض والحمامات ٦-٣- ١

لكل حمام ١٣من  العینة أي بمعدل في جمیع المدارسحمام ٢٣٧حمامات لجمیع المدارس وھناك توجد 
واحد أال أن ھذا المعدل یمكن أن یقدم ما معدلھ تسعون طالباً لكل حمام ، ومن الناحیة النظریة یوجد مدرسة 

طالب ١٦٠٠ویالحظ أن مدرسة واحدة یدرس بھا تفسیراً مضلالً إذا تعمقنا في النظر  إلى البیانات المجموعة 
رة سة كبیواحد یعمل فقط ، ومن جانب أخر  في مدرلدیھا حمام) سة ابن الھیثم في مدیریة التواھي(مثل مدر
% ٤٤سوى واحد بالمعدل ، ولم تقم حمام ٥٨یستخدم كل أربعة وثالثون حمامطالب  یوجد١٩٦٤یوجد بھا

.في المائة من المدارس بتحدید حمامات لتستخدم على أساس الجنس( حمامات لألوالد / للبنات)

مدارس العینة % من ٣٤ى نظافة الحمامات  في عدم رضاھم بمستوواستنادا إلى المالحظات عبر المقابلون عن
إلى ذلك عقب األوالد والفتیات بأنھ توجد مراحیض داخل المدرسة إال أنھم ال یستخدمونھا لعدم ، وإضافة 

وتنبعث منھا روائح كریھة وبعد ھذه اإلجابة لم یجري مزید من التحلیل : نظافتھا 

غیر نظیفة
نظیفة نوعاً ما                 

نظیفة
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١٨لمعوقین تتوفر لدى أربعة مدارس  بین قلیل من اعدد ورغم أن جمیع المدارس ذكرت أنھ یوجد بین طلبتھا 
.ھا المعوقون تخدموساللم مناسبة ویمكن أن یس%) حمامات ٢٢مدرسة (

العامة والصرف الصحي : : النظافة والصحة٧-٣- ١

وجھزت بمرافق لغسل األیادي مدرسة ١٧صحة العامة في المدارس تمت مراقبة نظافة والوبھدف تطویر ال
س رمدا%) من ١٩ال في ثالث مدارس فقط (إولم تتوفر للطالبات فوط صحیة لجمیع الطلبة ،تكون متاحة 

في المدارس للفتیات من أجل دعم ب نظافة صحیة یر حكومیة مشاریع لتوفیر حقائالعینة وتمول منظمات غ
ت %  من المدارس تتمتع بنسبة من البیئة المحلیة النظیفة ، ولم یالحظ وجود أي نفایا٧٢تعلیم الفتاه ولوحظ أن 

في المنطقة المحیطة بالمدرسة .صرف صحي 

: : الرعایة الصحیة األولیة٨-٣- ١

لصحیة ویبعد أقرب مرفق صحي عن المدرسة مسافة خمس دقائق سیرا تقع معظم المدارس قریباً من المرافق ا
على األقدام .سیرا ساعةعلى األقدام بینما یقع أبعد مرفق صحي عن المدرسة مسافة نصف

غیر متعودین على تناول الفطور مبكراً قبل ذھابھم إلى المدرسة ، واألطفال الذین یحضرون الصفوف الصباحیة 
من منازلھم ویتناولونھ في وقت االستراحة الساعة التاسعة صباحاً ، أما الطلبة الذین یدرسون بل یجلبون الطعام 

ھم من منازلھم ألنھم یتوجھون قبل میعاد إعداد الغذاء ءفي فترة بعد الظھر فإنھم ال یستطیعون إحضار غذا
ویقول الدراسة ء ساعاتویشعر بعضھم بالجوع أثناویعودون إلى منازلھم حوالي الساعة الخامسة عصراً .

ن التركیز تركیزاً أحسن في الصف ، ن أن ھذه المسألة تؤثر على إنجازھم التعلیمي ألنھم ال یستطیعووالمشارك
%) لدیھا مدرسون تلقوا تدریبا على ٦١مدرسة معدات إسعاف أولي إال أن إحدى عشر مدرسة (١٥وتوجد لدى 

األولي .اإلسعاف استخدام

لنفسي االجتماعي : : الدعم ا٩-٣- ١

أظھرت المناقشات مع األطفال أنھم ما زالوا یعانون من متاعب نفسیة اجتماعیة وعاطفیة لما یواجھونھ من 
انعدام األمن والخطر والخوف والضیاع والنزوح .

حنا المعنویة } وأضاف { أن ھذه األوضاع األمنیة غیر أثرت الحرب تأثیرا بالغاً على روقال أحد األطفال { لقد 
مستقرة ولكننا نعلم أن األمور سوف تتحسن } 

كرة القدم بعد الظھر غیر أن بعضھم طلب أوالد بأنھم قادرون على الذھاب إلى المدرسة وأن یلعبوا وقد ذكر 
. وذكرت فتیات في إحدى قنابل منھم آباؤھم البقاء في منازلھم عندما یحدث إطالق نار أو حوادث إلقاء

عندما المناقشات الجماعیة المركزة أنھ كان یجتاحھن شعور بالثقة واألمن قبل الحرب وھن یشعرن بالخوف 
إلى الخارج وحتى إلى المدرسة أو لممارسة من الذھاب أبائھمیحدث إطالق نار أو إلقاء قنابل وأحیانا یمنعھم 

في المناقشات المركزة أن ثمانیة مدارس فقط تحیل الطالب إلى العیادات اللعب ، ویقول أن مدراء المدارس 
تدعو الحاجة .ماالنفسیة لمزید من الرعایة وتقدیم الخدمات عند

وبناءا على المناقشات الجماعیة المركزة لألطفال كانت الفتیات تقول أنھ عندما تواجھ إحداھن مشكلة فإنھن -
االجتماعي في المدرسة المتواجد وغالبا ما یفضلن التحدث أیضاً إلى أمھاتھن حدثن إلى مدیرھن أو العامل تی

بشأن ما تجري من أحداث في المدرسة .
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التدریس والتعلیم :٢
المنھاج : ١- ٢
: : مواضیع متعلقة بالطوارئ ١-١- ٢

ایة من لوق،ااأللغامضد التوعیة: التوعیة بالمخاطر (أثناء جمع الوقود) بالطوارئتشمل المواضیع المتعلقة 
. ة وحل المنازعات یللكوارث الطبیعیة والثقافة السلمواالستعدادفیروس نقص المناعة 

یقل عن موضوعین عشرة مدرسة للطالب ما الأثنتاومن بین الثمانیة عشرة مدرسة قمنا بزیارتھا أجرت -
ایة من فیروز نقص والوقباأللغامفي مجال التوعیة الالصفیة والمتعلقة بالحاالت الطارئة حول (التوعیة 

الخ) بینما لم تقم ست ، والصحة والتغذیة ورسائل تتعلق بالصحة العامة ..وخطر أعمال العنف المناعة 
مدارس بأي أنشطة صفیة أو ال صفیة للتوعیة .

% من المدارس العینة بینما أدخلت ٣٣أیھ مواضیع إضافیة توعویة تتعلق بحاالت الطوارئ إلى ولم تدخل
المتعلقة بالطوارئ والتي % موضوعا أو موضوعین یعالجان ھذه األغراض وكان أھم المواضیع ٢٨

% من مدارس العینة ھي :٤٠أدرجتھا حوالي 
الصحة التغذیة وتطویر الصحة العامة -
في ذلك تلك التي تستند إلى النوععنف بماالوقایة من ال-
یة من فیروس نقص المناعة الوقا-
التوعیة بمخاطر األلغام .-

فقط ھي :اثنتینوكانت المواضیع األخرى التي أدخلت إلى مدرستین 

مكافحة والوقایة من المالریا وسائل-
تطبیق خصائص الشخصیة اإلیجابیة -
وقد ذكر المدرسون والطالب أن بعض المواضیع التي تضمنتھا الكتب المدرسیة لبعض الصفوف متعلقة -

أن ھذه المواضیع مفیدة لألطفال ألنھا تقدم لھم المعرفة بالسالمة الشخصیة بأوضاع عادیة وطارئة ویعتقدون 
رفاھیة .الاھم في والتغذیة والنظافة والصحة .. ویشعرون أن ھذه المواضیع ترفع من وعیھم وتس

وأكد المدرسون أن األطفال بحاجة إلى أن یتلقوا دروساً إضافة وخاصة بعد األزمة حیث أن سلوكھم قد تأثر -
قل إلیھم الرسائل التالیة :ي الحرب ولھذا فھم یقترحون أن تنتغیراً سلبیاً بما كانوا یشاھدونھ ف

السالح الناري ) ویشمل األسلحة السكاكین رسائل توعویة عن مخاطر حمل السالح (السالح األبیض و
.ناجر وسكاكین المفاتیحوالخ

 وقد لوحظ أن منین من التصرفات المتطرفة آرسائل توعیة عن التعالیم اإلسالمیة الحقیقیة وقیمھا لتحفظھم ،
.بعض األطفال بدأو ا یتبادلون الفیدیوھات التي تعرض مشاھد العنف 

العقاقیر والمنشقات بھدف معالجة وسائل التقلید السلبیة رسائل توعویة عن سوء استخدام
. توعیة ضد مخاطر األسلحة غیر المتفجرة
. بناء السالم وحل النزاعات كوسائل تقلید في المجتمع بعد النزاع
 على ھذه المواضیع من أجل نقلھا وقد عبر المدرسون عن حاجتھم إلى التدربوسائل توعویة عن قیم التعلیم
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المساواة بین الجنسین : ٢-١- ٢

% ٢٨قامت خمس مدارس مؤخراً بعقد جلسات توعویة ھادفة حول الجنس االجتماعي (الجندر) وھي تشكل -
من العینة .

ن آالمدرسون أنھ یجري تدریس بعض المواضیع باللغة العربیة ومواضیع عن القرومن ناحیة أخرى ذكر 
وكیف تحترم اآلخرین وتتعامل معھم ( كالجیران والدراسات اإلسالمیة عن قیم احترام أفراد العائلة

قاعدة مبنیة على جري تدریسھا في الكتب الدراسیة یوالمدرسین ..الخ) وأضافوا أن العالقات بین الناس التي 
جد في الكتب الدراسیة أن تكن االحترام لمن ھم أكبر منك وأن تظھر الرأفة تجاه صغار السن غیر أنھ ال تو

تعالج أدوار المرأة والفتیات واألوالد وأكدوا على الحاجة إلى إدخال ومعالجة ھذه المواضیع دة مواضیع محد
ر كتب دراسیة المدرسیة إذا سنحت الفرصة إلعادة تطویفي الكتب الدراسیة 

اللغات :٣-١- ٢

بما أن غالبیة المتعلمین یتحدثون باللغة العربیة باعتبارھا لغة األم فإن جمیع الكتب الدراسیة (ما عدى الكتب 
التي تستعمل في المدارس العامة ھي باللغة العربیة أیضاً. )١٢إلى ٧الدراسیة باللغة اإلنجلیزیة للصفوف  

مدارس العینة (البساتین) وجد أن غالبیة الطالب ھم من ي لغة التدریس وفي إحدى ھة وھكذا فإن اللغة العربی
الصومال ولغتھم التي یتحدثون بھا ھي الصومالیة إال أنھم یتلقون دروسھم باللغة العربیة ویستعملون كتب 

.دراسیة باللغة العربیة . وھذا تحدي كبیر بالنسبة لھم حسب التعقیب الذي أدلى بھ المدیر

فقدان المواد المدرسیة :٤-١- ٢

مدارس العینة تحتفظ باألثاث األساسي سالماً % من ٧٠لم یحدث ضیاع خطیر لمواد مدرسیة حیث أن أكثر من 
أثناء فترة الحرب.% في المدارس العینة عن أن موادھا قد تعرضت للتلف أو السرقة ٢٨ولم تبلغ سوى 

التعلیمیةالمواد. ٥- ١-٢

الھالل قبلمنومجھزةحدیثااتجدیدھتملالستعمال،صالحةسبورات لدیھاالدراسیةالفصولجمیعتقریبا
التعلیمیةالوسائلتلكمعظمذلك،علىوعالوة. التعلیمیةالوسائلمیستخدالمعلمینمعظم. االحمر االماراتي 

.البیئةأوالمحلیةالسوقفيالمتوفرةالموادمنیتم صنعھا 

التعلیمیةالمواد. ٦- ١-٢

% من ٧٢نسبة . المدرسیةالكتبتوفیرفيالحادالنقصبتتعلقخطیرةمشكلةمعالدراسيالعامھذابدأ
یقوم . حدیثاالمطبوعةالكتبإلىتماما تفتقرالعینة مدارسمن٣-١الصفوففيیدرسونالذیناألطفال
المصورةالكتبشراء خاللمنأوجھة،منالكتب االمدرسیة باستخدامبتلبیة  احتیاجھم  بالتشاركالطالب 

العینةمدارسمن٪ ٤١في٩- ٤الصفوففيیدرسونالذیناألطفالھناكأخرى،ناحیةمن. المحلیةالسوقفي
.المدرسیةالكتبفيحادنقصمنیعانون

منالمدرسیةالحقائببدعمالذین یحظون الفقراءاألطفالحتىبھم،الخاصةدفاترھم لدیھماألطفالكلقریبات
والمحسنینالمحلي،المجتمعومنظماتالحكومیةغیرالمنظماتمختلفقبل

٢- ٢

میالتعلاضطراب١- ٢-٢
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العامھذاحتى. المدارسجمیعاغالقتم،٢٠١٥أغسطسفيوانتھت٢٠١٥مارسنھایةفيالحرببدأت-
یوماً دراسیاً بسبب ٩٠بعد شھر وبالفعل أضاع جمیع األطفال أكثر من بدأ ) ٢٠١٥/٢٠١٦(الجدیدالدراسي

الحرب والواقع أن األطفال الذین احتاجت مدارسھم إلى مزید من الوقت من أجل صیانتھا  وإعدادھا الستقبالھم 
لسنة عمل دراسي . والمعروف أن الطالب لم یستطیعوا الجلوس المتحان نھایة ا١٥٠إلى ١٢٠أضاعوا أما بین 

في العام الماضي ولذلك كانوا یرقون إلى السنة التالیة استنادا إلى نتائج الفصل األول من العام الماضي بینما 
م .٢٠١٥جلس طلبة الصف التاسع لالمتحان في أكتوبر عام

المدرسون واألفراد التربویون :٣
:واالختیارالتوظیف ١- ٣
: عدد المدرسین ١-١- ٣
ث )وال یرد ذكر إنا٨٢٩ذكور و ٢٥١(١٠٨٠مدارس العینة إلجمالي للمدرسین المسجلین لدى یبلغ العدد ا-

المسجلین .% من إجمالي عدد المدرسین ٧٧مدارس العینة یشكلن أن المدرسات في 
بین عدد المدرسین المسجلین والمدرسین الذین من الجدیر ذكره أن البیانات المجمعة تظھر وجود فجوة -

% مدرسین ١٢فقط مما یعني أن ھناك ٩٤٥یبلغ عددھم التدریس فعلیاً في المدارس ، إذیةیتولون عمل
% من ٣٠لم یدرسوا قط في المدارس . ولكن اآلباء یعتقدون أن ھناك حوالي % إناث ) ١١% ذكور و ١٦(

بانتظام یتلقون رواتبھم المدرسین ال یذھبون إلى المدارس لتدریس األطفال ویدعون أن بعض المدرسین
أخر . وھذه إحدى مظاھر الفساد في إدارة التربیة والتعلیم وھذا یفعلون شیئااو بینما یبقون في منازلھم 

غیر أنھم أوضحوا أن بعض األفراد التربویین فجوةالحسبما یوضحھ اآلباء وقد أكد المدرسون أنفسھم وجود 
لمدرسة في سبیل الحصول على عالوات مدرسیة في قوائم اأدرجوا أسمائھم الذین یزاولون مھام إداریة 

لیسوا مستحقین لھا وبالمثل یبحث مدرسون آخرون عن دخل إضافي ألن مرتب المدرسین ال یكفي لتلبیة 
غیر بأعمالحتى القیام وأفي مدارس خاصة أو مؤسسات حاجاتھم وبھذا یمكن القیام بأعمال تدریس أخرى 

جرین اكمھتى مغادره البالد للعمل حأوالخ أو عمال في ورش سیارات التاكسيمثل قیادة تدریسیة
اقتصادیین .

إلىببعض المدرسین دفع ذلك الحكومیة األوساطالركود داخل والدخل المحدود من وظائف التدریسان-
ون ملیعأنھمأالالت قانونیة ساءتعرضھم ھذه الممارسة لمأن. ویمكن آخرىالحصول على وظیفة حكومیة 

.من ھذا لن یحدث لھم شئاأن 
أثر في جوانب المدرسین سیتأداءأنترضون فیاآلباءفان یعملون في مھن اخرى بعض المدرسینأنوبما -

-:أدناها متعددة وعرضوا بعضھ
تزاید غیاب المدرسین إلىأخرى یؤديالمدرسین في أعمال إنخراطإن.
 أخرى ولھذا یقل عطاؤھم في الصفأعماالً یؤدون باإلرھاق عندما المدرسون یصاب.
في ھذا العام الدراسي روسبجمیع المواضیع والداإلیفاءوال یمكن ةیستطعون انجاز خططھم التدریسیال.
 ارسھمتھم مع مداالتدریس سلباً على تواصلھم وعالقغیر في عمل آخر االنغماسقد ینعكس
في الصف غیر أداؤھمیط وإعداد دروسھم . وبھذا یبقى بتخطالوقت للقیام منیجدوا ما یكفي أنیمكن ال

.مفید 
األخرىفي جدول التدریس الیومي ویؤثر على طاقة المدرسین تفي ظھور فجواغیبھمیتسبب ت.
 تؤدي العوامل المذكورة أعاله إلى عدم كسب المدرسین لالحترام التام من مثل طالبھم ویتعرض أنیمكن

ذلك إلىوإضافة إلى مستوى توقعات الطالب ، والتزامھم لم یرق أدائھموضع المدرسین لالھانة حیث أن 
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بعض المدرسین ممن لھم تخصصات معینة أنتخص المدرسین فقد ذكروا آخرىمشكلة إلىباءآلاأشار
یدرس لغة انجلیزیة ) مدرس ریاضیاتأنیوجد أنیمكن بالتدریس في مواضیع مختلفة ( مثال یقومون
وإذا.  األطفالالمدرس وانجازات أداءعلىیب ویؤثر ھذا سلباً غإدارة توظیف المدرسین والتسوء بسبب 

لكل واحد ھناك مدرساً أنعدد الطالب المسجلة سنجد يإجمالعرف عدد المدرسین المساھمین مقارنة مع 
.عینة رس طالب في المدا٢٣

إناث) تأثروا بالحالة ٧ذكور و ٩مدرساً (١٩مدرس الموظفین في المدارس العینة ھناك ١٠٨٠ومن بین -
عدد المدرسین الموظفین وفوق % من إجمالي ١غیر قادرین على العمل . ویشكلون فقط اآلنالطارئة وھم 

ذلك أوضح المدرسون أن الحرب قد أثرت اجتماعیا ومعنویاً على غالبیتھم . ویعتقدون أن فقدان الثقة لدى 
االنفعال ویشعرون بعدم األمان مع اآلخرین قد أصبح أمراً  شائعاً ویعتقدون أن معظم الناس أصبحوا سریعي 

وأحیانا یداھمھم الخوف عند سماع إطالق نار عشوائي على مقربة منھم انتشار األسلحة في المجتمع المحلي 
أكثر عدوانیة . أصبحواسلبیا واعتقدوا أنھم بل أنھم الحظوا أن سلوك أطفال المدارس قد تأثر

تغیب المدرسین :٢-١- ٣

% إناث ) كانوا ٨١% ذكور و ٦٥% من المدرسین (٧٧تفصح عملیة فحص تغیب المدرسین أن ھناك 
حاضرین یوم تمت الزیارة إلى المدرسة .

ویحتوي الجدول التالي على بعض األرقام الخاصة بوضع عمل المدرسین في المدارس العینة :

النسب المئویةعدد المدرسین

إجماليإناثذكورإجماليإناثذكور
%١٠٠%٧٧%٢٥١٨٢٩١٠٨٠٢٣المدرسون العاملون قبل الطوارئ

%١%١%٩٧١٦٤المدرسون الذین تأثروا بالطوارئ 
%٨٨%٨٩%٢١١٧٣٤٩٤٥٨٤المدرسون العاملون حالیاً 

ارة  وم زی رون ی ون الحاض المدرس
المدرسة

٧٧%٨١%١٣٨٥٩٤٧٣٢٦٥%

الطوارئ مما قبلرس أن معدل تغیب المدرسین ھو نفس المعدل الذي كان قائماً ا% من مدراء المد٧٨یعتقد -
وإنما بعوامل أخرى وتستند ھذه الفرضیة إلى ما یعني أن تغیب المدرسین لیست لھ عالقة باألزمة األخیرة 

% من مدراء ھذه المدارس العینة الذین یعتقدون أن وضع حضور المدرسین یتحسن مقارنة مع ما١٧أورده 
.كان قبل األزمة 

المدرسون أنفسھم ما یلي : أوردھارسین التي ومن األسباب الرئیسیة لتغیب المد

 على تغیب المدرسین .ویة عند مستوى اإلدارة العلیا في اإلدارة التربشجعت المرونة
 ال تتخذ إجراءات شدیدة ضد المدرسین الذین ال یحضرون إلى المدرسة وإنما یتحصلون على مرتباتھم

على أساس شھري بانتظام
. غیاب المساءلة
ظاھرة الرشاوي والقرابة . انتشار
. بعض المدرسین یغادرون التدریس وینشغلون بأعمال أخرى لتحسین مداخیلھم
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الذین ال االجدد المتخرجینسون الحكومیون أن یجعلوا، یستطیع المدرظاھرة المدرسین البدیلین انتشار
بھم .من مرتباتھم الخاصة% ٣٠% أو ٢٠عنھم مقابل بدالیعملون یدرسون 

 الشكر والتقدیر ویعتقد معظم المدرسین أن مقیاس التحفیز والتشجیع لیس الجیدین المدرسینال تلقي جھود
في التغیب .ولھذا فھو یساھم عادال

ا بما یتلقونھ من تعویض غیر أن استمرار مومن ناحیة أخرى یقتنع المدرسون المكرسون جھودھم إلى حد
ومع ذك العالوات السنویة وانعدام الحوافز المادیة قد یجعلھم یشعرون باإلحباط أحیاناتصاعد األسعار وقطع 

: ( قد تفید فمجرد كلمة تقدیر حسن من المدیر تكفي لتجعلھم یستمرون في عملیة التدریس وعقب مدرس قائالً 
ھم إذا تغیبوا عن لخصم مرتباتمضیفا أن بعض المدرسین یعتقدون أنھم ربما تعرضوا عملیة تحفیز بسیطة 

المدرسة حیث أنھم یشعرون أنھم ال ینتمون إلى أي دائرة مفضلة عند إدارة التربیة ولیس لھم خیار إال أن تأتوا 
المدرسة وعندما یحدث فراغ في جدول التدریس الیومي بسبب تغیب أحد المدرسین فإن أكبر أجراء تتخذه إلى 

وأبان یدرسوا في صفوف إضافیة ن أن یمالءو ذلك الفراغ ین حاضرین آخریھو أن تطلب من مدرسالمدرسة 
ان تجمع طلبة صفین من نفس الدرجة بھدف تدریسھم دفعة واحدة وبصورة مؤقتة داخل صف واحد وقد ذكر أنھ 

كحل أخیر (إرسال الطالب إلى اإلجراءیحدث نادراً إرسال طلبة إلى منازلھم عندما یتغیب المدرسون ویتخذ ھذا 
.)منازلھم 

مؤھالت المدرس :٣-١- ٣
/ أو درجة بكالریوس من مركز وعلى المستوى المحلي المدرس المؤھل ھو المدرس الذي یحمل دبلوم -

% من المدرسین أو المسجلین من ٨٥تدریب المعلمین أو كلیة تربویة . واستنادا إلى ھدا المعیار یوجد 
حملة الكفاءات .

م دشنت وزارة التربیة والتعلیم برنامج تدریبیا على المستوى الوطني للمدرسین ٢٠٠٢وابتداء من عام -
م وما بعده لم یستفیدوا ٢٠١١نذ عام بعض المدرسین الذین وظفوا مأناستھدف جمیع المدرسین غیر 

البرنامج التدریبي .من 
%) ٦٢مدرس ال یحملون مؤھالت ومن بینھم  (١٥٨%) ١٥مدارس العینة ھناك  (وبالنسبة ل-

لھم وزارة التربیة والتعلیم .إقامتھامدرسون تلقوا دورة تعلیمیة للمدرسین ٩٨

ظروف العمل -

المدرسون المعوضون ١-٢- ٣

جانب في و) تدفع لھم وزارة التربیة والتعلیم بصورة منتظمة إناث٧٥٦ذكور و ٢٢٤مدرس (٩٨٠ھناك 

) تدفع لھم وزارات مختلفة ( مثل وزارة الشئون االجتماعیة إناث٢٤ذكور و ٦مدرساً (٣٠ھناك أخر

أومن ذوي االحتیاجات الخاصة األطفالغیر حكومیة وغالبیتھم یقومون بتدریس منظماتأولعمل ) وا

لك .مدارس العینة كذ% من ٥٠بالتدریس في األجرالجئین ویقوم مدرسون غیر مدفوعي أطفال

معھم أجریتالمدرسون الذي أضاف، وطنيإطارأووللدفاع عن حقوق المدرسین ال توجد منظمة 

لسیاسیة بصورة كبیرة على النزاعات اوأثرتم ٢٠١٢{ اتحاد المدرسین } قد نشط منذ عام أنالمقابالت 

تحادتھم التي فشلت یدفعون رسوما الأنھممتصارعة ویالحظ المدرسون أحزابثالث إلىھقسمتاالتحاد  و
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من أخرىھذه االتحادات تمثل نافذة أنفي معالجة احتیاجاتھم والدفاع عن قضایاھم ویعتقد بعض المدرسین 

الفساد .

: والسلوك األخالقمدونة ٢-٢- ٣

وسلوك أخالقعینة بتطویر وثیقة مدونة من مدارس المدرسة او اي من وزارة التربیة والتعلیم آیالم تقم 

التربویین .األفرادتحدد المعاییر التي تحكم سلوك 

تي صدرعلیم ھي { الالئحة المدرسیة   } التوزارة التربیة والتأصدرتھاالوثیقة المدرسیة الوحیدة التي و 

وھي لم تذكر ء .على حد سواظیمیة و التوصیف الوظیفي م ویحتوي على قواعد ھیكلیة وتن١٩٩٧عام 

التربویین األفرادبوضوح المعاییر التي تحكم سلوك 

واإلشرافالدعم ٣- ٣
: األفراددعم ١-٣- ٣

%} بأن یتلقوا دعماً معیناً إما ٨٩{بنسبة العینة من الستة عشر مدرسة فيسنحت الفرصة للمدرسین

.المدرس رئیس الشعبة أوبواسطة مدیر مدرسة 

یقومون بزیارات محدودة حیث أنھم ال والموجھین أن المشرفین سون في المقابالت روقد أوضح المد

یمتلكون ما یكفي من الموارد التي تمكنھم من أداء مھامھم وبذلك فإن مراقبة الصفوف تكون محصورة على 

عدد قلیل من مدرسي المدرسة .

توجیھ بالمدیریة أال أنھ لوحظ أن بعض فرق التقییم قامت بزیارات تصادفت مع زیارات قام بھا أفراد 

: الدعم النفسي االجتماعي :٢-٣- ٣
%) ٥٦نة (العیمن یقول المدرسون الذین شاركوا في مناقشة جماعیة مركزة أن مدرسي العشرة المدارس 

على التعامل مع القضایا المرتبطة بالصراعات مثل التوتر نفسي اجتماعي لتساعدھملم یتلقوا أي دعم 

والحزن .

: التدریب والدعم في الخدمة :٣- ٣-٣

تم  فقط%) ٣٩منذ العام الدراسي السابق (اشاروا انھ المدرسین الذین شاركوا في مناقشة جماعیة مركزة

من التدریب بالخدمة .وكان ھذا في مجال التعلم النشط الذي وفرتھ وزارة التربیة والتعلیم عم لھم نویقدت

أنھ لم یحضر أحد منھم أي في مناقشة جماعیة مركزة المدرسون الذین شاركوا وأضاف الیونیسیفمساندة ب

دورة تدریبیة منذ الخمسة أعوام األخیرة .

لم یتلقوا أي تدریب في الخدمة ، وكان ھذا الدعم یحتاج إلیھ م٢٠١١وحتى المدرسون الذین وظفوا في عام 

إضافة إلى ذلك ذكر أن برامج التدریب السابقة أصیبت بالركود بعد التدریب . وأوضح .المدرسون المعینون
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المجال وھذا ھذامتابعة ألي تدریب كانوا قد تلقوه ویجب أن یتم تقییم القیمة فيلم یكن ھناك ھالمدرسون أن

في االحتیاجات  التدریبیة ضرورة  تغطیة لذلك عقدت  قام المدرسون باإلشارة إلىاً استنتاج،ما أكدوا علیھ

التالیة : المجاالت 

( المحددة والعامة) طرق التدریس

إدارة الصف

 والعاطفیة )خصائص نمو الطفل ( التنمیة المعرفیة التنمیة المعرفیة النفسیة االجتماعیة البدنیة

 السلم وحل المنازعات داخل الصف والمجتمع بناء

 الوسائل التعلیمیة

ویرى المدرسون أن األطفال ینفذون في الصفوف التعلیمیة والتشاركیة معظم األنشطة الصفیة . وأن دور 

اثنین أو المدرس ھو تصمیم وتسھیل لكل األنشطة ، ویتعاون األطفال مع بعضھم ویعملون في إطار یتألف من 

الخاصة بھم أال أنھم یفترضون أن معظم الصفوف الدراسیة في مدارس علیمیةمجموعة وینفذون مشروعاتھم الت

دارساً ة باألطفال وبعض الصفوف تستقبل أكثر من ثمانین لھذا النوع من التعلیم ألنھا مزدحمعدن لیست مناسبة 

ھذه األنشطة وخاصة عندما یكون عدد األطفال نفیذ وعالوة على ذلك ال یساعد نوع مقاعد الطالب حتى على ت

كبیراً في صف متوسط الحجم وفي عملیة لدعم المدرسة قام مسئولون وأفراد موجھون في مكتب التربیة 

قدم اء كامالً بتلك الزیارات حیث ال تعینة التي ال ترضى معظمھا رض% من مدارس ال٨٩یریة بزیارات لـبالمد

من أجل تنفیذ عملھم بصورة مدرسین فإن أكثر الدعم الالزم الذي ھم بحاجة إلى تقدیمھ دعم صحیح ، وبالنسبة لل

تعطي التحسینیة للنظام التربوي بكاملھ ، ویعتقدون أن األولویة الجھودجیدة یجب أن ال یبتعد كثیراً عن 

النقاط التالیة مداخل جیدة إلصالح قطاع إدارة التربیة والتعلیم من وجھة نظرھم ، ولھذا كانوا یعتقدون أن 

لتحسین أدائھم .

 والمعالجة الجیدة ھي العوامل الداعمة لتحسین أداء المدرسین .إدخال مبدأ المحاسبة

. تحسین البیئة التعلیمیة أمر ضروري من أجل تحسین أداء المدرسین

. التدریب النظامي والدعم الفني المنتظم سوف تحسن من أداء المدرسین

 أدوار مجالس اآلباء یمكن أن یساھم في إلتزام المدرسین وقیامھم باألداء الجید .تعزیز

 على أدائھم .  ایجابیاتحسین معیشة المدرسین ومنحھم حقوقھم ( كالترقیات والعالوات السنویة ) سینعكس

: إدارة المدرسة :٤-٣- ٣

ین یعقدون لقاءات منتظمة إال أن بعضھم لم الموظفن% من المدارس أ١٥أكد الذین أجریت معھم المقابالت في 

التي عقدت منذ بدأ العام الدراسي وعالوة على ذلك فإنھم یعتبرون یستطیعوا إظھار محاضر تلك االجتماعات
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عملیة مراقبة الصفوف الدراسیة والتي أجراھا المدیر ونائبھ وكبار المدرسین ومراقبة التزام المدرسین جزءاً من 

ولكن یالحظ أن نوعاً من التقییم غیر شامل وغیر منظم بطریقة معنیة .التقییم لألداء 

السیاسة التعلیمیة والتنسیق -٤
صیاغة السیاسة وتشریعھا :١- ٤
: مرونة السیاسة١-١- ٤

حاولت معظم المدارس تسھیل إتاحة الفرصة للدراسة وتم تبسیط بعض اإلجراءات التي نظراً لوقوع األزمة 

وضعت سابقا والمطلوبة من أجل تحقیق التوظیف في المدارس لمساعدة األطفال الذین تضرروا من الصراع 

تحدید موضع لزیادة تعلیمھم . وتم إسقاط الرسوم المدرسیة ولم یكن ھناك العدید من الوثائق المطلوبة من أجل

% من المدارس العینة ، ومن اإلجراءات الھامة التي اتخذتھا مدرسة العیدروس ٨٣للطلبة النازحین في المدرسة 

جمیع طلبة مدرسة الضیاء الذین حولت بنایتھم إلى مستشفى میداني والتي ھي أن المدرسة عملت على إیواء 

ین في المنطقة .زالت تقدم خدمات الرعایة الصحیة للموظفین المحلیما

التنسیق ٢-٤
: : طاقة الحكومة١-٢- ٤

ومن الناحیة العملیة یستطیع المسئولون التربویون المحلیون القیام بزیارات للمدارس إال أنھ لم یتم زیارة سوى 

بیة أو المشرفون ، بل أن بعض من ھذه الزیارات عینة من قبل مكتب إدارة الترمن مدارس العشرة %)٥٦(

.حیث لم تظھر أي دعم حقیقي للمدارس مدارس كانت  قیمتھا اقل لل

: تقییم االحتیاجات ٢-٢- ٤

إلى مدارسھا للحدیث عن األوضاع التربویة والتعلیمیة ذكرت حوالي ثلثي مدارس العینة أنھ لم تأت أي منظمة 

المجتمعیة ومبادرات محلیة ومندوبون عن نسقت بعض المنظمات أو احتیاجات ھذه المدارس ، ومن جانب أخر 

مال الصیانة وتنفیذ بعض ة لتنفیذ بعض التدخالت مثل أعاألخر من العینالثلثمع الھالل االحمر االماراتي 

أنشطة المیاه واالصحاح البیئي 

:المساعدة المقدمة٣-٢- ٤

لبعض المدارس ببعض األثاث المدرسي إضافة إلى أعمال إعادة التأھیل قدم الھالل األحمر اإلماراتي دعما 

وللطالب بحقائب مدرسیة . ووفرت الیونیسیف وغیرھا من المنظمات غیر الحكومیة المحلیة لبعض األطفال 

مدارس العینة فقط أن مدرسیھا تلقوا تدریباً في التعلم النشط .ب مدرسیة وذكرت مدرسة واحدة من الفقراء حقائ
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مشاركة المجتمع 
المشاركة ١- ٥

كیف أنخرط الطالب في دعم المدارس ذكر بعضھم أنھم شاركوا في نشاطات كالتالي :لمعرفة 

الت المدارس المستخدمة وتوزیعھا على الطالب الفقراء .جمع بد

أدوات ومواد التنظیف وقیامھم بتنظیف المدرسة .المساھمة في شراء

ترتیب التنافس بین أنظف الصفوف في المدرسة .استطاعت الطالبات

 ساھمت الطالبات في عمل أدوات التدریس بمساعدة بعض المدرسین . غیر أن بعض الطالب الذین شاركوا

أن إدارة المدرسة لم تقدم الفرصة الرئیسیة من أجل تقدیم المساعدة ذكروامناقشة جماعیة مركزة في 

ویعتقد الطالب أن لدیھم صوت یجب أن یتم ة بتحضیر األنشطة الطالبیة للمدرسة وال تھتم إدارة المدرس

إلیھ وھم یتطلعون إلى تحسین مدرستھم من خالل تحسین القضایا التالیة من وجھة نظرھم :االستماع

جعل المدرسة (الصفوف الدراسیة ساحات اللعب المراحیض بل والمنطقة المحیطة ) نظیفة وصحیة -

.)وخضراء 

اضة والرسم والغناء والمسرح واالداب والنشاطات الثقافیة التركیز على النشاطات الالصفیة كالرییجب -

الشيء الثالث الذي اختارتھ فتیات المدرسة ھي توفیر حمایة أفضل للمدرسة حیث ال یستطیع أن یدخل -

أصروا على تغییر شیئین آخرین وھما أحد ویحدث شغباً إال أن األوالد الذین یدرسون في الفترة المسائیة

.جیدین والحضور إلى مدارسھم في الفترة الصباحیة أساتذةأن توفیر ما یكفي من 

وجود مجالس أباء عاملة :١-١- ٥

مجالس لآلباء واألمھات كوسیلة لتقویة لھا في عدن مدارس كان من الشائع أن یوجد قبل األزمة أن غالبیة ال

% من ٤٣باء غیر أن مجالس اآل% استئناف تفعیل٨٧األزمة حاولت التعلیم ومنذمشاركة المجتمع في 

مدارس العینة عقدت أخر الجلسات لھا في العام الدراسي الماضي قبل زیارتنا للمدرسة مجالس اآلباء من 

شھراً .١٢أو ٩عقدت أجتماعتھا المدرسیة قبل % من مجالس اآلباء ٥٧بینما عقد أعضاء من 

: وار مجالس اآلباءأد٢-١- ٥

في دعم المدارس ، فعلى سبیل المثال في مدرسة في بعض المدارس تلعب مجالس اآلباء دوراً حیویاً 

لمدارسھا . بعد الحرب مباشرة ترید إعادة التأھیل لس اآلباء مع السلطات التربویة االعیدروس تواصل مج

ھ وصف دراسي لألطفال الذین تجاوزوا السن مركز حاسوب ومكتبساھمت بفعالیة إلقامة وإضافة إلى ذلك

مدارس العینة التي لھا مجالس أباء أن مجالس اآلباء تشارك بنشاط في % من ٨٦الدراسي . وبالمثل تدعى 
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تسھیل الكثیر من التحدیات التي تواجھھا المدارس ولھا صوت ھام في بعض القرارات التي تتخذه غیر أن 

فقط حصراً دورھما على اإلطالع على القرار الذین سیتخذ وال لتوضح حاجتھا اآلباء اثنتان من مجالس

.للمدرسة 

من ومزیداتطلب الشفافیة آباء أخرى ألن تلعب أدواراً أكثر فاعلیھ وھي تتطلع مجالس وإضافة إلى ذلك 

رس وھي قد عبرت عن توجھھا إلقامة صندوق مجتمعي لدعم المداالتعاون بین المدارس والمجالس 

والتوعیة والنشاطات الالصفیة ویرى أعضاء والمشاركة في كثیر من األنشطة المتعلقة بالتشجیر والسالمة 

التعلیم مبینة مجلس اآلباء المشاركون في المناقشة الجماعیة المركزیة أن األولویة القصوى الالزمة لتحسین 

أدناه :

 درسون الذین یتلقون مرتباتھم من الحكومة یجب أن إلى معاییر مھنیة فالمإعادة توزیع المدرسین استنادا

المواضیع التي تقع تحت تخصصاتھم .یدرسواأنیعودوا إلى المدارس ویجب 

الصفوف .ازدحامة للتخفیف من یبناء مدارس جدیدة أو صفوف دراسیة إضاف

نوعیة التعلیم .نحسین بذل عنایة جیدة ل

إصالح على إدارة التعلیم ومحاربة جمیع أشكال الفساد السیاسي المالي اإلداري واألخالقي إجراء

في قطاع التعلیم .واالجتماعي

التوصیات :- ٥

:( الوصول)إتاحة الفرصة

مدارس العینة والتي تم زیارتھا مفتوحة وعاد مدارس مغلقة ، فجمیع ال تتوفر بیانات للتأكید إن كانت توجد 

%) منھم فتیات ٦١طفل (٣٥٠٠٠الطالب إلى مقاعدھم . وتفید اإلحصائیات المقدرة أنھ یوجد أكثر من 

التربیة والتعلیم والمجتمع الحقیقي بالتعلیم (سلطاتاالھتمامفي عدن ویقول أصحاب مازالوا خارج الدراسة 

بأسلوبیجب أن یبذلوا قصارى جھودھم لمعالجة الثغرات )ومیة المحلیةالمحلي والمنظمات غیر الحك

یشمل مجموعة من التوصیات التالیة :أنمتكامل یمكن 

بعض المقترحات التالیة :

إلى ماال یقل عن إنشاء صفوف دراسیة / مدارس إضافیة الستیعاب اإلقبال المتزاید على التعلیم وھناك حاجة 

االزدحام في الصفوف واستیعاب األطفال الذین ھم منعدن من أجل التخفیفصف دراسي مجھز في ٤٥٠

خارج المدارس ، ولمعالجة أسباب التسرب المذكور أعاله المتعلق بالتوعیة ثمة حاجة ماسة إلى تطویر  

الالستعمبرنامج توعیة عامة تتعلق بالتعلیم حول أھمیة ومدلوالت الزواج المبكر للفتیات والتأثیر السلبي 
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(حملة إعالمیة قویة وطریقة استخدامالعقاب البدني المذل في المدارس (یجب  C4D االتصال من اجل

.االلتحاقمن أجل معالجة التغیب وتحسین معدالت والعمل مع المجتمعات (المحلیة ) التنمیة) 

في تلك األساسیةعن طریق تحسین الخدمات جتمعات المھمشة في المجتمع بكاملھالمالعمل على ادماج -

وادوار المواطنین .اإلنسانالمجتمعات ورفع وعیھا بحقوق 

غذاءلھم حقائب مدرسیة وبدالت وأن توفر دعم أطفال األسر الضعیفة بما تحتاجھ من لوازم مدرسیة ك-

.دعم األسر المھمشة والفقیرة بحوافز مدرسیة مشروطة (مثل توزیع أغذیة وتحویل نقد)-

والمنظمات ذات العالقة المجتمعیة بدعم منظمات غیر حكومیة دولیة معا بتأسیس نظام تقوم المدارس -

لمتابعة التسرب وعوده األطفال إلى المدرسة .

ي والتدریب المھني من أجل تطویر دورات قصیرة مكثفة مھنیة للتسویق التنسیق مع وزارة التعلیم الفن-

راءة والكتابة والحساب والتثقیف العملي للمتسربین بالقمصحوبة بإلمام من ھم فوق سن الثامنة عشرة 

ات التدریبیة ربات البالغین والبالغات وإضافة إلى ذلك دعم الشباب الذین یكملون ھذه الدورتسوالم

بأدوات بدء نشاطھم 

الطالب في المجالس الطالبیة دعم األنشطة الالصفیة والترفیھیة واللعب في المدارس ورفع مشاركة -

مجموعات العمل التطوعیة لخدمة المدرسة والمجتمع المحلي وفي مختلف

.األطفال بالتعاون مع المدارس واآلباء والمجتمع المحلي غیبتطویر آلیة مراقبة ت-

(إعادة تأھیل واتسان وأنشطة زیادة الوعي بالصحة العامة دعم مختلف انشطة المیاه واالصحاح البیئي -

لإلناث والذكور .حمامات ت منفصلة على أساس النوع ) في المدارس ودعم توفیر وتجدید 

الحمایة : 

أنھم مازالوا یعانون من آالم نفسیة وعاطفیة التي واجھوھا في المجال أوضحت المناقشات مع األطفال -

ومن خالل التعلیم ، وبما أن التعلیم مناسب لحمایة األطفال والنزوحاألمني والخطر والخوف والضیاع 

ویمكن التفھم لالحتیاجات التطور النفسي واالجتماعيزیادةیمكن وصحة الطفلعلى الحفاظیمكن 

وبناء ثقتھماستعادةوینبغي تطویر تدخالت وقائیة محددة من أجل مساعدة األطفال على المنزلیة 

مع أقرانھم ومع األسر والمجتمع عالقات إیجابیة 

التعلیم في المحافظة األطفال الضعفاء بالتعاون مع مجموعة تطویر نظام مراقبة وإبالغ وإحالة لحمایة -

المجتمعیة إضافة إلى دعم والمدارس والمنظمات ومكتب التربیة في المدیریة بما في ذلك إدارات التربیة

.ات  نشط من أجل ھذا الغرض قاعدة بیانانشاء

كیفیة تقدیم ھذا علىي المدارساالجتماعیین فتقدیم دعم نفسي واجتماعي لألطفال وتدریب العاملین -

الدعم .
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من حیث حمایة األطفال وحقوقھم .موظفي إدارة المدارس والمدرسین بناء قدرات-

كمعدات التعلیم بالموارد والتسھیالت المالئمةصة اتجھیز المدارس التي تستضیف األطفال باحتیاجات خ-

تقییم ھذه التعلیم التي تشتمل وكتب بریل ومنحدرات للمعاقین  وتدریب مدرسین على صعوبات

االحتیاجات على اساس تقییم مدرسة إلى أخرى .

تطویر برامج مشتركة مع المھتمین المحلیین من أجل تطویر دور المجتمع المحلي لتحسین بیئة أمنھ -

وسلیمة لألطفال .

)سوء تصرف اي اإلبالغ عنمل بناء نظام حمایة لألطفال في المدارس (تش-

عملیة حول السلوك في الصف .مدونة تطویر -

نوعیة التعلیم :- ٢

تعلیمیة أن عدم رضاھم بنوعیة التعلیم وتذكر مؤلفات لقد كشف اآلباء بل والمدرسون بصورة غیر متوقعة عن 

عیة نود من الوتأسیس نظام للتأكنوعیة التعلیم ترتبط بالقضایا مثل مخرجات التدریب قبل الخدمة وتحدیث المنھج

.وتطویر المرافق التعلیمیة للتعلیم السلیمة

بعض وعلى المستوى المحلي یمكن أن یساھم المشاركون التربویون في تحسین نوعیة التعلیم عن طریق تبني 

من التدخالت المزكاة التالیة : 

التعلیم في المحافظة وكذلك تطویر للمدرسین على مستوى مكتب التربیة و ادلللتوزیع العدعم حمالت -

نظام مراقبة تغیب المدرسین .

دعم السلطة التعلیمیة في توفیر الكتب المدرسیة في وقتھ .-

التي ھي األكثر حساسیة) ٣-١من النوعیة الجیدة (من الصفوف االبتدائيح األولویة ألولیات التعلیم من-

التوجیھ والمدراء من خالل توفیر نوعیة المدرسین ورفع مستوى، واألساس الصلب لتعلیم جید للحیاة و

برامج تدریب أثناء الخدمة یكون نظامیاً ومرنا وتفعیل لقاءات تنمویة مھنیة لكل مجموعة منھم .

.تعزیز توفیر الموارد (مكتبات ، مختبرات ، مواد تدریسیة ، تعلیمیة ) -

تدریب المدرسین على تمكینھم على تقدیم مواضیع تتعلق بالحاالت الطارئة كثقافة بناء السالم والوقایة -

والتثقیف عن مخاطر حمل السالح .وااللغام من العنف والصحة والتغذیة وتطویر الصحة 

لرفع مراقبة سلطة التعلیم المحلیة من أجل تفعیل دور أفراد التوجیھ (المشرفون التربویون)ل: الدعم -

المدرسة وتوفیر الدعم المھني للمدرسین .

مواأن یتعلباستطاعتھمال یتحدثون العربیة یة (مثالً الصومال ) الطلبة الذین ببالنسبة لغیر الناطقین بالعر-

في لغة الكتب الدراسیة ولغة التدریس .في مدارس خاصة بالالجئین ، وھناك حاجة إلى إعادة التفكیر 

نظام تقییم انجاز المتعلمین فالنظام الحالي أثبت عدم صالحیتھ .دعم مراجعة-
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التعلیم مع التركیز على نظام المعلومات المتعلقة بإدارة التعلیم .إدارة -٣

نسب اآلباء وحتى المدرسون یأن اإلدارة الفعالة ھي مسالة ھامة تخص تقدیم تعلیم شیق ونوعي ومع ذلك 

یستطیع الشركاء التربویون مساعدة الخلل في النظام التعلیمي إلى عدم كفاءة اإلدارة التعلیمیة ومن ھنا 

:السلطات التربویة المحلیة عن طریق تقدیم مساعدة في المجاالت التالیة 

تحسین طاقة مراقبة وتقییم المعلمین في الجھاز اإلداري للمدرسة -

المدرسین مرافقة إلعادة توظیف تقدیم دعم فني -

إنتاج معلومات موثوق بھا وآنیة في سبیل وضع تخطیط إلدارة التعلیم من أجل ألمعلوماتيتحسین النظام -

.قرار مبني على المعلومات ورفع مستوى المحاسبة واتخاذأكثر فعالیة 

ة والمجمع التعلیمي في المحافظة على المھارات تدریب العاملین اإلداریین في إدارة التربیة في المدیری-

األساسیة لإلدارة .

دعم تطویر مدونة السلوك للتربویین -

:تفعیل مجموعة عمل  التعلیم-٤

دعم اعادة تفعیل مجموعة العمل على المستوى الوطني والفرعي  من اجل دعم تشارك المعلومات ، استجابة 

ن الفاعلین  ، دعم النظام التعلیمي ، بناء قدرات االعضاء في افضل في الطوارئ ، مسح الشركاء العاملی

مجموعة التعلیم من منظمات وجمعیات ومؤسسات ومبادرات .

المشاركة المجتمعیة :-٥

إلى جنب في سبیل تطویر رفاھیة الطالب وتعلیمھم جنباوالمجتمع المدني اآلباء و یجب أن تعمل المدارس

أكثر مع اآلباء بفعالیة وموارد المجتمع عندھا تكون قادرة على التجاوب بفعالیة ووعندما تشترك المدارس

االحتیاجات التعلیمیة للطلبة ویستطیع الشركاء دعم مشاركة المجتمع من خالل ما یلي :

الالئحة المدرسیة إقامة مجلس لآلباء وتفعیل دورھا في المدارس كما ھو مذكور في  -

عم مبادرات المجتمع ودعم اإلطار العام المشترك  للشراكة ن طریق دزیادة مشاركة المجتمع (ع-

.)التربویة 


