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شكر وتقدير

ي تسيطر عليها الحكومة السورية لالأعوام 2010 – 2015. أُجري هذا التحليل
ي المناطق ال�ت

ي سوريا: آثار الأزمة عىل التعليم �ف
 تحليل قطاع التعليم �ف

ي
ي كلية العلوم الجتماعية �ف

ي القتصاد السياسي العالمي واستاذ مساعد �ف
ي برنامج الماجست�ي �ف

ونيا، مدير برامج مساعد �ف ف  من قبل سوجورو م�ي
ي هونغ كونغ، مع روبرت ويست، استشاري مستقل.

الجامعة الصينية �ف

ي وفرانشيسكو كالكاغنو وفريدة أبودان
ق الأوسط وشمال افريقيا المكون من: دينا قريصا�ت ي ال�ش

 كذلك ساهم فريق من المكتب القليمي لليونسيف �ف
وهاوغن ياو وخورخي بيشينا وماثيو سويفت وماريا ديل مار لوغرونو وداريا نغ، حيث ساهموا بالمدخالت التقنية والتنسيق.

ف قائم ي تقديم تحليل سليم ومت�ي
ام جميع أصحاب المصلحة �ف ف ي تؤكد ال�ت

ي هذا العمل وال�ت
 هذا ومن الجدير بالمالحظة هو المشاركة الدؤوبة �ف

. ف عىل الأدلة من أجل توجيه الستجابة التخطيطية لحتياجات تعليم الأطفال السوري�ي
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املقدمة

ي حاجة إل شكل من أشكال المساعدة 
ي آذار 2011 فأن ما يقدر بنحو 13.5 مليون شخص هم الآن �ف

بعد خمس سنوات من بدء الأزمة السورية �ف

ي
نسانية. وقد نزح داخلياً ما مجموعه 6.5 مليون نسمة، منهم 2.8 مليون من الأطفال.1 تقريبا 4.2 مليون نسمة، منهم 1.4 مليون من الأطفال �ف  الإ

ي نظرا لزيادة الت�ب من المدرسة يمكن .2 إذا لم يعد الأطفال إل المدرسة، فأن فقدان تكوين رأس المال الب�ش ف  سن المدرسة تركوا البالد كالجئ�ي
ي المائة من الناتج المحىلي الإجمالي لسوريا عام 3.2010 وبالفعل، فقد انكمش القتصاد بأك�ش من 40

، أو 17.7 �ف كي  ان يصل ال 10.7 مليار دولر ام�ي
ي المائة منذ بداية الأزمة. وتقدر المؤلفات الأدبية بأن متوسط العمر المتوقع قد انخفض بما يقارب من 13 عاما، وبالتالي فأن تنمية سوريا قد

 �ف
تراجعت بمقدار أربعة عقود.4

ين الول من عام 2015، كان هناك 5.4 مليون ي ت�ش
ي الوصول إل تعليم عالي الجودة و عادل. �ف

 أثرت الأزمة بشدة عىل الأطفال وعىل قدرتهم �ف
ه من الخدمات الجتماعية، قد تم اضعافه بسبب الأزمة من خالل ي حاجة إل مساعدات إنسانية.5 التعليم، فضال عن غ�ي

ي سن المدرسة �ف
 طفل �ف

ي الأرواح والضيق الناتج عن ذلك.
تدم�ي الب�ف التحتية والتحولت السكانية والخسائر �ف

ي وصف الحالة 
ي نهج لكل سوريا )WoS(.6 استخدمت الدراسة ثالثة مصادر للبيانات �ف

يسعى تحليل قطاع التعليم ال وصف الحالة الراهنة للتعليم �ف
ي تسيطر عليها الحكومة و 122 مدرسة

ي المناطق ال�ت
ي لكل سوريا: )1( بيانات تعداد التعليم؛ )2( نتائج المسح من 59 مدرسة �ف

 الراهنة للتعليم �ف
ي سوريا هي ليست ثابتة وغ�ي متجانسة،

ي تسيطر عليها المعارضة؛ )3( المؤلفات الدبية ذات الصلة بهذا الموضوع. ولأن الظروف �ف
ي المناطق ال�ت

 �ف
ي جميع الأحوال، أن تكون موائمة ضمن السياق وبشكل مناسب للظروف 

حة تتطلب المزيد من تقصي الحقائق وينبغي، �ف فأن أي تدخالت عالجية مق�ت
ي ذلك الوقت ولتلك المنطقة.

�ف

.2016 ،OCHA ،نسانية، خطة الستجابة النسانية للجمهورية العربية السورية مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإ  1

ي مرص والعراق والردن ولبنان وتركيا. اعداد الطفال استناداً عىل الفئة العمرية 
ف �ف ف )UNHCR( عن اعداد الالجئ�ي استنادا عىل البيانات المقدمة من المفوضية السامية لالأمم المتحدة لشؤون الالجئ�ي  2

5 – 17 سنة.
صندوق الأمم المتحدة للطفولة، الخسائر القتصادية الناجمة عن الت�ب من المدارس بسبب الأزمة السورية: تحليل التكلفة والعائد من تأث�ي الأزمة السورية عىل قطاع التعليم، اليونيسيف،   3

عمان، 2015.

نسانية. خطة الستجابة النسانية للجمهورية العربية السورية من قبل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإ  4

.2016 ،OCHA ،نسانية نظرة شاملة عىل الحتياجات النسانية من قبل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإ  5

هو مصلح يستخدم لوصف جميع مناطق سوريا، فيما اذا كانت تحت سيطرة الحكومة السورية او المجموعات المعارضة.  6
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اجلزء االول: حتليل البيانات المكية

ه من المصادر المتاحة، قام الباحثون بإجراء تحليل كمي لدراسة تأث�ي  باستخدام نظام معلومات إدارة التعليم )EMIS( التابع لحكومة سوريا وغ�ي
ي 

ف �ف ف السوري�ي ي مجال التعليم وعىل الالجئ�ي
ات عىل الفراد �ف لتحاق بالمدارس وتوافر المرافق التعليمية ونوعية تلك المرافق والتأث�ي الأزمة من حيث الإ

البلدان المجاورة وذلك من عام 2011 وال 2015.

ف لخطر الرسوب أو الت�ب.  اللتحاق. تم الحصول عىل نسب الطفال خارج المدرسة، والنسب الجمالية لاللتحاق، وعدد الطالب المعرض�ي
ومن أجل الحصول عىل هذه المقاييس فقد أستخدمت هذه الدراسة إطار العمل المفاهيمي لالأطفال خارج المدرسة الذي وضعه صندوق الأمم 

ة الدراسة بأكملها،  بية خالل ف�ت المتحدة للطفولة )اليونيسيف(.7 وبسبب عدم أرسال التقارير من قبل كل المحافظات و المناطق السورية ال وزارة ال�ت
اض مستويات تشغيلية  ي البيانات عن طريق ثالث مجموعات من الحسابات، تقوم كل واحدة منها باف�ت

ف �ف فقد قامت الدراسة بحساب عدم اليق�ي
ي المائة من المدارس هي قيد الخدمة

ي ل ترفع تقاريرها )2( 25 �ف
ي المنطقة ال�ت

 مختلفة ضمن المناطق وهي: )1( ل توجد اي مدرسة قيد الخدمة �ف
ي مرحلة رياض الطفال ال 

ي المائة من المدارس هي قيد الخدمة.8 تظهر الدراسة بان 2.1 مليون طفل داخل سوريا هم خارج المدرسة �ف
)3( 50 �ف

ي مرحلة رياض الطفال ال الصف التاسع.
، منهم 1.4 مليون �ف ي ع�ش

الصف الثا�ف

بالغ عن ما يقرب من  ين الول عام 2012، تم الإ ي ت�ش
ي سن المدرسة بشكل كب�ي من عام 2011 إل عام 2015. �ف

ف �ف ف السوري�ي ارتفع عدد الالجئ�ي
ي سن المدرسة. واعتبارا من شهر ايلول عام 2015، ارتفع هذا العدد ثالثة ع�ش ضعفا: حيث انه من المقدر ان هناك الآن 1.3 مليون 

100,000 لجئ �ف
ي المائة منهم أصبحوا 

ف الذين تم احتسابهم قبل الأزمة، فأن 20 �ف ف جميع الأطفال السوري�ي ي سن المدرسة. هذا يدل عىل أن من ب�ي
لجئ سوري �ف

ين  ف خارج المدرسة هي نسبة مشجعة إل حد ما من حيث انها تنخفض باستمرار من ت�ش .9 من حيث التحاقهم، فأن نسبة الطفال الالجئ�ي ف نازح�ي
ف  ي المائة. ومع ذلك ومن حيث الأرقام المطلقة، فأن التدفق الهائل لالجئ�ي

ي المائة إل 53 �ف
الول 2012 إل حزيران 2015، وبنسبة انخفاض من 73 �ف

ين الول 2012، كان هناك 27,000 طفل لجئ خارج  ي ت�ش
ف خارج المدرسة مرتفع جدا. �ف ي ان عدد الطفال الالجئ�ي

إل البلدان المجاورة ل يزال يع�ف
(. اعتبارا من حزيران 2015، هناك 627,000 طفل لجئ خارج المدرسة )من أصل 1.3 مليون  ف المدرسة )من أصل 99,000 مجموع الأطفال الالجئ�ي

، هناك حاجة إل جهود مستمرة من البلدان المستقبلة وأصحاب المصلحة الآخرين عىل حد سواء لتلبية الحتياجات  (. وبالتالي ف مجموع الأطفال الالجئ�ي
. ف ف السوري�ي ايدة للسكان الالجئ�ي ف الم�ت

ي المائة من المدارس هي قيد الخدمة(، ستكون النسبة الجمالية لالألتحاق 
، فاذا تم استخدام الفرضية الأرجح )25 �ف ف وبالنسبة لالأطفال غ�ي الالجئ�ي

ي
ف �ف ي المائة من الأطفال السوري�ي

ي ان ما يقرب من 40 �ف
ي عام 2014 / 15، وهذا يع�ف

ي ع�ش �ف
ي المائة لرياض الأطفال ال الصف الثا�ف

 هي 60 �ف
ي 

ة ل سيما �ف ،11 مع خسائر كب�ي ي التعليم الأساسي
لتحاق )2.1 مليون( �ف عمر المدرسة داخل البلد ل يذهبون إل المدرسة.10 حدثت معظم خسائر الإ

ي التعليم الأساسي فقط،
 محافظات حلب )0.9 مليون( ودير الزور )0.4 مليون دولر(. وإذا تم حساب النسبة الجمالية لاللتحاق الوطنية �ف

ي المائة من الأطفال يكونون قد التحقوا. يث�ي هذا الرقم القلق لأنه أسوأ بكث�ي مما كانت عليه ح�ت أقرب قيمة مسجلة للنسبة 
فأن ما نسبته 78.1 �ف

، أعاقت الحرب التقدم التعليمي لأك�ش من عقدين من الزمن. ي المائة(. وبالتالي
ي عام 1996 )91.72 �ف

ي التعليم الأساسي �ف
الجمالية لاللتحاق �ف

ي الصفوف، أو واحد من كل ثالثة أطفال.12
ف لخطر الرسوب �ف حاليا، يقدر حوالي 1.4 مليون طفل معرض�ي

اً. انخفض اللتحاق  ة نسبيا من حيث الأعداد المطلقة فأن انخفاض النسبة يكون خط�ي ، وعىل الرغم من أن الأرقام صغ�ي خارج نطاق التعليم الأساسي
. ي المائة عىل التوالي

ي المائة و 64 �ف
ي رياض الأطفال ومدارس الثانوية المهنية بنسبة 89 �ف

�ف

ي
ي )البعد 1(؛ الأطفال �ف

ف بالمدارس قبل البتدا�أ ي يمكن فيها اعتبار الأطفال خارج المدرسة: الأطفال غ�ي الملتحق�ي
ح إطار العمل خمسة أبعاد للمساعدة عىل الفهم الكامل لجميع الطرق ال�ت يق�ت  7 

عدادية المعرضون  ي وقت متأخر أو لن يدخلوها أبدا )الأبعاد 2 و 3(؛ وطالب المدارس البتدائية والإ
وا ولكن ت�بوا، والذين سيدخلون المدرسة �ف عدادية الذين حرصف سن المدرسة البتدائية والإ

.) لخطر الت�ب )الأبعاد 4 و 5 عىل التوالي
ي السنوات الدراسية 2011 / 12 إل 

بية انخفض بنحو 12,000 )من 22,113 إل 10,111( �ف ي ترفع تقارير إحصاءات التعليم إل وزارة ال�ت
ي الواقع ومنذ بداية الأزمة، فإن العدد الإجمالي للمدارس ال�ت

�ف  8

رت او استخدمت كمالجئ  بية عىل مدارس التعليم الأساسي أن 1,200 مدرسة ترصف ي تشكل حوالي 9,000 من هذا النخفاض. وأظهر مسح أجرته وزارة ال�ت
2014/15، مع مدارس التعليم الأساسي ال�ت

بية من إجراء أي تقييم عىل الإطالق لنحو 800 مدرسة. ها. وذكرت الدراسة أيضا ان 1,500 مدرسة تعت�ب من غ�ي الممكن الوصول اليها. وعالوة عىل ذلك، لم تتمكن وزارة ال�ت أو تم تدم�ي

ة ما قبل الحرب. ي ف�ت
ي عمر المدرسة �ف

ي سن المدرسة مع 6.5 مليون نسمة والذي هو تعداد السكان �ف
ي المائة من المقارنة الحالية لـ 1.3 مليون لجئ �ف

تم استنتاج الرقم 20 �ف  9

. ف ف و2.1 مليون غ�ي ملتحق�ي مجموع الأطفال 5.5 مليون نسمة، مع 3.2 مليون ملتحق�ي  10

ي الصفوف من 1 ال 9.
من المفهوم انه يع�ف  11

، ينبغي إجراء دراسة متابعة لتحديد ليس فقط لماذا هذا العدد الكب�ي من  شارة إل أن هذا التقدير يعتمد عىل البيانات التاريخية ول تحدد محددات لكونها عرضة لخطر الت�ب. وبالتالي تجدر الإ  12

ي سوريا.
ي استعادة التعليم الأساسي للجميع �ف

الأطفال كانوا ل يذهبون إل المدرسة ولكن أيضا لدراسة أسباب الرسوب والنقطاع. وهذه المعلومات قد تكون حاسمة �ف
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ي 
ف �ف ف الفلسطيني�ي غاثة وتشغيل الالجئ�ي ي تديرها وكالة الأمم المتحدة لإ

ي سوريا، شهدت مدارس التعليم الأساسي ال�ت
ف �ف ف الفلسطيني�ي بالنسبة لالجئ�ي

ة نفسها، أُغلقت 62 مدرسة، حيث كانت  ي المائة( من 2011 / 12 إل 2013 / 14. وخالل هذه الف�ت
ق الأد�ف )الأونروا( ت�ب 40,000 تلميذ )60 �ف ال�ش

غالق(. ي المائة من إجمالي الإ
غالق( وريف دمشق )19 إغالق، أو 30 �ف ي المائة من إجمالي الإ

ي دمشق )31 إغالق، أو 50 �ف
 غالبية إغالق المدارس �ف

ي تقع فيها 
ي الواقع، أن جميع المناطق ال�ت

. �ف ي
ي مدارس الأونروا عىل الصعيد الوط�ف

من المث�ي للدهشة، انخفضت نسبة الطالب إل الطاقم المدرسي �ف

ي
: مدارس حي القابون �ف ي

. وكانت الستثناءات �ف ي نسب الطالب إل الطاقم المدرسي
ي أنحاء سوريا، باستثناء ثالثة، أفادت بانخفاض �ف

 المدارس �ف
ي محافظة حمص 

ي محافظة ريف دمشق )بزيادة قدرها 12( وتدمر �ف
محافظة دمشق )بزيادة قدرها ستة طالب لكل عضو مدرسة( ومركز المحافظة �ف

)بزيادة قدرها 16(.

ف  ي أعداد الملتحق�ي
ة �ف شارة إل أن محافظات دمشق وحلب تحتوي عىل مناطق ذات زيادة ونقصان كب�ي ي البالد، تجدر الإ

وفيما يتعلق بالتجانس �ف
ي أن أي استجابة 

عادة التأكيد: ان التأث�ي غ�ي المتجانس لالأزمة ع�ب وداخل المحافظات يع�ف والمدارس من 2010 / 11 إل 2013 / 14. وهكذا، لإ
مستهدفة يجب أن تكون محددة حسب المنطقة.

ي رياض الأطفال والتعليم الأساسي 
، يبدو ان الرصاع قد أثر عىل البنات والولد بالتساوي تقريبا �ف ف ف الجنس�ي ي تقصي الدراسة لأوجه التفاوت ب�ي

�ف
ف تكون منحرفة )نسبة البنات ال الولد  ف الجنس�ي ي أُظهرت تاريخياً بأن النسبة ب�ي

والتعليم الثانوي العام. ومع ذلك فأن المدارس الثانوية المهنية، ال�ت
ي العديد من المحافظات 

ي 2014 / 15. �ف
كن المدرسة، مما أدى إل نسبة 0.48 �ف ي ي�ت

ي 2010 / 11(، قد شهدت عدداً كب�ي من الطالبات اللوا�ت
كانت 0.73 �ف

ي 2014 / 15.
ي 2010 / 11 إل 0.38 �ف

ي القنيطرة من 1.33 �ف
اً. انخفضت نسبة البنات ال الولد �ف ناث كب�ي ي معدل التحاق الإ

 كان هذا النخفاض �ف
ي 2014 / 15.

ي 2010 / 11 إل 0.55 �ف
ا مماثال حيث انخفض من 1.11 �ف شهد ريف دمشق انخفاضا كب�ي

ي رياض الأطفال والتعليم الأساسي قد انخفضت عىل 
ي التعليم، فقد وجد أن نسبة الطالب إل الطاقم المدرسي �ف

ف �ف وفيما يتعلق بالأفراد العامل�ي
، فقد زادت نسبة الطالب ال الطاقم  ي

. وبالنسبة للتعليم الثانوي العام والمه�ف ، من 18.0 ال 14.6 و 17.1 ال 15.3 عىل التوالي ي
المستوى الوط�ف

ي مجال التعليم.
ف �ف ي الفراد العامل�ي

. وبألعداد المطلقة، شهدت حلب أك�ب انخفاض �ف ، من 8.7 ال 10.4 و من 4.8 ال 5.2، عىل التوالي  المدرسي
ف مع جودة تدريس أعىل، حيث أن كل طفل يحتمل أن يكون وصوله إل أك�ش  ي الظروف العادية، ترتبط النسبة القل للطالب ال الفراد العامل�ي

�ف
ي هذه الحالة يجب أن تستخدم هذه الإحصاءات بحذر، حيث أظهرت النتائج النوعية اكتظاظ 

عدد من ألفراد و وقت أك�ش مع المعلم. ومع ذلك، �ف
ف  ي قسم التحليل الكمي من "الشطب" البطيء للعامل�ي

ف �ف الصفوف الدراسية كشأن سائد. يمكن أن تستمد النسبة المنخفضة للطالب ال الفراد العامل�ي
ي المدارس.

الذين غادروا المدرسة وانخفاض عدد الأطفال �ف

ات العلمية( قبل وبعد الأزمة. ي توفر مرافق مدرسية معينة )المكتبات وغرف تكنولوجيا المعلومات والمخت�ب
 كانت هناك بعض الختالفات الهامة �ف

ي المرحلة الثانوية العامة. ومع ذلك، انخفض عدد الصفوف 
ي كل مدرسة �ف

ات �ف ي غرف تكنولوجيا المعلومات والمخت�ب
كانت النخفاضات الأبرز �ف

. عىل الرغم من ان النخفاض بمقدار النصف لكل مدرسة قد ل  ي جميع الفئات باستثناء التعليم الأساسي
ي كل مدرسة بمقدار 0.5 ال 1.0 �ف

الدراسية �ف
ي كان من الممكن ان تُستخدم. 

ي أن هناك الآن 700 صف دراسي أقل وال�ت
ة آلف مدرسة، فانه يع�ف ي أك�ش من ع�ش

ا، ولكن عندما يتضاعف �ف يبدو كب�ي
ونتيجة لذلك، تفاقم ازدحام الصفوف الدراسية وتم التقليل من القدرة الستيعابية للنظام ككل.

الستنتاجات والتوصيات

 بسبب ان نظام معلومات إدارة التعليم السوري يقوم بتقديم فقط إحصائيات تعليم أولية حول إللتحاق والتوظيف والمرافق المدرسية، فأنه يُوىص
بتمديد نطاق نظام معلومات إدارة التعليم من أجل ان يغطي نواحي أخرى تؤثر عىل الطفال، كالوصول إل الماء الجاري والرصف الصحي وحوكمة المدارس 

ي تشكيل تعلم وحياة الأطفال.
ي هي عوامل بنفس القدر من الأهمية �ف

والأمان، وال�ت

ي لم تعد ترسل 
اض عىل الأقل ان بعض المدارس ال�ت ي اللتحاق المسجل والموارد التعليمية إل البيانات الغ�ي كاملة )باف�ت

يعزى جزئياً النقصان الحاصل �ف
تقاريرها إل نظام إدارة التعليم هي مدارس باقية قيد الخدمة(، مع وجوب أخذ هذا بنظر العتبار عند تفس�ي البيانات. ومن الموىص به أن يتم تعزيز قدرات 

ي نظام معلومات إدارة التعليم، حيث ان المقاييس الحالية تحد من التحليل ومن القابلية عىل تحديد المناطق الأشد احتياجاً. عالوة عىل
 جمع البيانات �ف

ي وجد بأنها تتلقى او تشهد
ي المناطق ال�ت

ي البنية التحتية �ف
مدادات الكافية من الموارد والستثمار �ف  ذلك، ينبغي أن تركز الجهود بشكل خاص عىل ضمان الإ

حالت إعادة التحاق.

الجزء الول: تحليل البيانات الكمية
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اجلزء الثاين: حتليل البيانات النوعية

ي هذا التقرير مستقاة من مصدرين هما: البيانات الأولية المستخلصة من المسوحات والمعلومات التكميلية من مصادر 
ان المعلومات النوعية �ف

ي المناطق 
ي شملت 59 مدرسة �ف

ي المؤلفات الأدبيات المتوفرة. و تم أيضاً تجميع البيانات الأولية من خالل المسوحات ال�ت
البيانات الثانوية الموجودة �ف

ي 
ي تسعة محافظات.13 ان المعلومات النوعية، وال�ت

ي تسيطر عليها المعارضة �ف
ي المناطق ال�ت

ي 11 محافظة و 122 مدرسة �ف
ي تسيطر عليها الحكومة �ف

ال�ت
توفر معلومات عن كيفية تفك�ي الناس وشعورهم، تساعد عىل إكمال الصورة المقدمة من البيانات الكمية، حيث ان البيانات الكمية ل تف� تغ�ي 
الأنماط الأخرى إل من خالل المصادر العامة لالأزمة. ومع ذلك، مرة أخرى، ل ينبغي عىل القراء استخدام هذه البيانات للتعميم ول سيما بسبب 

أساليب أخذ العينات المستخدمة. و لأسباب تتعلق بالسالمة فقد تم اختيار طرق أخذ العينات الهادفة والمالئمة، بدل من طرق أخذ العينات 
العشوائية.14

)INEE( ي حالت الطوارئ
ي وضعتها الشبكة العالمية لوكالت التعليم �ف

 يتمحور التحليل النوعي حول المجالت الخمس والمعاي�ي المطابقة ال�ت
ح ما هو الحد الأد�ف من مستوى التعليم المقبول خالل حالة الطوارئ.15 أُجريت المقابالت المهيكلة مع مصادر المعلومات الرئيسية16  ي تق�ت

وال�ت
ي تسيطر عليها المعارضة، أجريت عمليات المسح مع مدراء المدارس 

ي المناطق ال�ت
ي تسيطر عليها الحكومة. و�ف

ي المناطق ال�ت
ومع مدراء المدارس �ف

ف وأولياء الأمور والأطفال  ( وممثىلي المجالس المحلية. وعقدت مناقشات المجموعات البؤرية المهيكلة مع المعلم�ي ف )ويسمون أيضا رؤساء المعلم�ي
)معظمهم من الطلبة الذين يذهبون إل المدرسة(. هذا وجمع العدادون من المكتب المركزي لالإحصاء )CBS( البيانات وقدموا المعلومات استنادا إل 

ي تتخذ من دمشق مقرا لها. بالنسبة لمناطق المعارضة، 
ي المناطق الحكومية وذلك بدعم من مجموعة عمل قطاع التعليم )ESWG( ال�ت

مالحظاتهم �ف
ي تركيا مقراً لها، حيث قام أعضاؤها أنفسهم بجمع البيانات.

ي تتخذ من غازي عنتاب �ف
فقد تم دعم هذه الممارسة من قبل مجموعة التعليم ال�ت

ي تسيطر عليها المعارضة، فأن الأسئلة غ�ي 
ي تسيطر عليها الحكومة والمناطق ال�ت

ي المناطق ال�ت
ي ُسِئلت �ف

ي الأسئلة ال�ت
عىل الرغم من وجود تداخل �ف

ي تسيطر عليها المعارضة بالكاد تكون ممكنة.
ي تسيطر عليها الحكومة والمناطق ال�ت

ف المناطق ال�ت ة ب�ي ، مما يجعل المقارنة المبا�ش ف ف المسح�ي متطابقة ب�ي

1 مخاوف شاملة17

ي لحظوها خالل السنوات الأربع الماضية. كانت 
ات ال�ت ي تسيطر عليها الحكومة، ُطِلَب من أولياء الأمور والأطفال إدراج قائمة بالتغي�ي

ي المناطق ال�ت
�ف

الأجوبة الأك�ش تكراراً، ُمصنفة من الأك�ش ال الأقل شيوعا، هي:

ي مستويات المعيشة؛
انخفاض �ف  1

ي التعليم؛
تدهور �ف  2

الأمن والسالمة؛  3

وح والهجرة؛ ف ال�ف  4

ي مستويات الصدمة.
الزيادة �ف  5

ي الرقة و دير الزور
ف مدارس �ف لم يشمل اي من المسح�ي  13

ف  لأنه لم يتم استخدام أساليب أخذ العينات العشوائية، فإن التعميمات إل مستوى الناحية أو مستوى المنطقة ل تكون صالحة إحصائيا. ومن المرجح أن المعلومات المقدمة من قبل المستبين�ي  14

شارة إل صلة التدخالت عىل أساس هذه البيانات قبل التنفيذ. ي البالد، ولكن تجدر الإ
سوف تكون نموذجية للعديد من المدارس �ف

: : "الوصول وبيئة التعلم" حيث وضع ثالثة معاي�ي للحد الأد�ف ي
المجال الأول: "المعاي�ي الأساسية" ينطوي عىل: المشاركة المجتمعية، التنسيق المجتمعي، التحليل المجتمعي. المجال الثا�ف  15 

ي والدعم،
: المناهج الدراسية، التدريب والتطوير المه�ف ، الحماية والرفاهية، المرافق والخدمات. المجال الثالث: "التعليم والتعلم" حيث يحدد أربعة معاي�ي للحد الأد�ف أ  الوصول المتكا�ف

ا، المجال الخامس:  اف. وأخ�ي �ش ف والختيار، ظروف العمل، الدعم والإ ي التعليم" ويشمل: التعي�ي
رشاد والتعلم، التقييم ومخرجات التعلم. المجال الرابع: "المعلمون والأفراد العاملون �ف عمليات الإ

http://www.ineesite.org/en/minimum-standards :سياسات التعليم" يحدد معيارين: صياغة القانون والسياسات، فضال عن التخطيط والتنفيذ. انظر"

. ة مع النظام المدرسي ة مبا�ش . بعض سكان الحي هم اولياء أمور ولديهم خ�ب ف وسكان الحي من خمس سنوات أو أك�ش ف حكومي�ي ي معظمها من موظف�ي
تتألف مصادر المعلومات الرئيسية �ف  16

ي حالت الطوارئ.
ي ل يمكن تصنيفها ضمن مجالت ومعاي�ي الشبكة العالمية لوكالت التعليم �ف

تش�ي المخاوف الشاملة إل الستجابات ال�ت  17
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ي سلوك الأطفال؛ وانتشار الأمراض وعدم 
ي القيم والعالقات الجتماعية؛ انخفاض �ف

ي ما ورد أعاله: انخفاض �ف
لوحظ أيضا، ولكن ليس بالقدر نفسه �ف

كفاية الخدمات الصحية.

كة، عىل الرغم من أن أولويتها كانت مختلفة من قبل  ات والمخاوف المتعلقة بالتعليم، كانت هناك العديد من المخاوف المش�ت أما بالنسبة للتغي�ي
. ف فئات مختلفة من المشارك�ي

ف عىل تحديد أولويات مخاوفهم ع�ب المجالت. تظهر الإجابات ال ان ممثىلي  ي تسيطر عليها المعارضة، شجعت عدة أسئلة المشارك�ي
ي المناطق ال�ت

�ف
ف التعليم: ي ترتيب الأولويات الرئيسية الأربع لتحس�ي

ف �ف ف وأولياء الأمور كانوا إل حد كب�ي متفق�ي المجالس المحلية ومدراء المدارس والمعلم�ي

. ف أجور المعلم�ي  1

الوسائل التعليمية.  2

البيئة المدرسية.  3

. ف تدريب المعلم�ي  4

ف والطالب. وردا عىل سؤال عام آخر، َوّجَه ممثلو المجالس المحلية النتباه إل الحاجة إل تقديم الدعم النفسي الجتماعي للمعلم�ي

2 المعاي�ي الأساسية

مشاركة المجتمع

ف أعاَد تعريف النسيج الجتماعي  ة من الناس و وصول النازح�ي ة الرصاع. ان رحيل أعداد كب�ي ي العديد من المجالت، تغ�ي المجتمع الأوسع طوال ف�ت
�ف

فون" بمجتمعهم أو يشعرون بالألفة والراحة مع محيطهم، فقد تتطلب المجتمعات المحليات المساعدة الخارجية  للمجتمع. ولأن الأفراد قد ل "يع�ت
وري إذا أراد  ي والقوي بالهوية المجتمعية هو أمر �ف يجا�ب ، فأن الشعور الإ ي بناء هوية جديدة. ان المدارس متأصلة بقوة داخل المجتمعات وبالتالي

�ف
ي تلبية الحتياجات التعليمية.

ف �ف الأعضاء ان يشعروا بالحافز وان يكونوا سباق�ي

ي تسيطر عليها الحكومة، يميل أولياء المور ال أن يشعروا بالمسؤولية فقط تجاه أطفالهم، وبشكل عام، لم يبدو وجود 
ي المناطق ال�ت

ي الواقع، �ف
�ف

ي المجتمع عىل نطاق أوسع، كان هناك دليل عىل تقديم المساعدات المادية 
ورة العمل مع أولياء المور الآخرين من أجل مصلحة المدرسة. �ف وعي برصف

ي وتوف�ي القرطاسية.
ي شكل اصالح المبا�ف

ي معظم الأحيان �ف
للمدارس، �ف

ي تسيطر عليها المعارضة، كانت المجالس المحلية مسؤولة عن واحد أو أك�ش من القرى أو البلدات أو النواحي. غالبيتهم لم يحددوا 
ي المناطق ال�ت

�ف
ف المجالس المحلية والمدارس تتطلب التعزيز.  ف عن المخيمات أو المستوطنات داخل مناطقهم.18 عالوة عىل ذلك، فإن العالقة ب�ي كونهم مسؤول�ي

ف ما يقرب من ربع المجالس المحلية بأن عالقتهم مع مدراء المدارس ضعيفة أو غ�ي موجودة. و كان يبدو بأن مدراء المدارس استعرضوا  اع�ت
. أعتقد سبعون  ي المائة بأن لديهم ضعف أو ان العالقات غ�ي موجودة مع المجلس المحىلي

المجالس المحلية بشكل أك�ش قسوة: حيث رأى نحو 40 �ف
ي المائة يقدمون شكالً من أشكال الدعم المادي. مرة 

ي المائة من المجالس المحلية بأنهم يقدمون الدعم المعنوي للمدارس وأقل قليال من 40 �ف
�ف

أخرى، وعىل عكس ما تعتقده المجالس المحلية، فأن ممثىلي المدارس لم يشعروا بأن المجالس المحلية قدمت الدعم المعنوي والمادي بنفس 
ي المائة من ممثىلي المدارس بأن المجالس المحلية 

ي الواقع، فإن الأرقام هي النصف. حيث رأى نحو 35 �ف
المعدل الذي شعروا به المجالس المحلية – �ف

ي المائة وفروا الدعم المادي.
قدمت الدعم المعنوي، ويُعتَقد بأن حوالي 20 �ف

ي زيادة الدعم المادي ولكن لم تكن 
يعتقد ممثلو المجالس المحلية بأن عالقتهم مع المدارس يمكن تحسينها من خالل التعاون. كانت لديهم الرغبة �ف

لديهم الوسائل للقيام بذلك. كان عىل المدارس ان تصبح خالقة وتتلقى المساعدات المالية أو العينية من المجتمع، وكان بعض أفراد المجتمع عىل 
ي آمالهم. ومع ذلك، قد 

ف إل حد ما �ف ، كانوا غ�ي واقعي�ي َّ ممثلو المدارس عن توقعاتهم لدعم المجتمع المحىلي استعداد للعمل التطوعي. وعندما َع�ب
. ف المدرسة والمجتمع المحىلي ف التواصل ب�ي يكون هناك المزيد من التطويرات إذا تم تحس�ي

لية،  ف ي الواجبات الم�ف
:المساعدة �ف ف ي اتجاه�ي

، فقد نظروا للمجتمع الأم عىل أن يكون داعماً للعملية التعليمية من خالل التواصل �ف ف أما بالنسبة للمعلم�ي
ي الأنشطة المدرسية.

وحضور الجتماعات والمشاركة �ف

ف داخلياً. ويمكن لهذه  ي يمكن أن تَُشَكْل بشكل عفوي مع حركة النازح�ي
ف داخلياً. المستوطنات: تش�ي إل المستوطنات غ�ي الرسمية ال�ت ي تأسست رسمياً للنازح�ي

المخيمات: تش�ي إل المخيمات ال�ت  18

نسانية والمؤسسات الحكومية أو مجموعات المعارضة. المستوطنات غ�ي الرسمية ان تتحول إل مخيمات رسمية إذا تدخلت الوكالت الإ

: تحليل البيانات النوعية ي
الجزء الثا�ف



7

الستنتاجات والتوصيات

ي بعض الحالت. ل يبدو بانه هناك محاولت
 يوصف دعم المجتمع المحىلي للمدارس بصورة غامضة كـ "دعم معنوي"، مع المساعدات المادية المقدمة �ف

اك أولياء الأمور. �ش  جادة لتعبئة أفراد المجتمع أو تحديد الطبيعة الدقيقة للمساعدة المطلوبة. يوىص بأن يقوم مدراء المدارس ببذل الجهود لإ

ي
ي تعليم أبنائهم، حيث انهم عىل الأرجح يضمنون أرسال الأطفال فعال إل المدرسة و بقائهم �ف

ف �ف ف ومشارك�ي  من المحتم أن يكون أولياء المور فعال�ي
 المدرسة وعدم الت�ب. إل إذا قام المدراء بحشد اولياء الأمور و أرتفعوا إل مستوى هذا التحدي، عندئذ يمكن جعل المجتمع الأك�ب عىل الأرجح يتخذ

الإجراءات الالزمة.

دارة المدرسة حول كيفية تعبئتهم. عىل سبيل المثال،  ينبغي لكيانات تنسيق القطاع إعداد قواعد إرشادية لتفعيل المجتمعات وينبغي أن توفر التدريب لإ
ف )المعروفة اختصاراً بـ PTAs(، حيث انهم يسهلون المشاركة الفعالة من قبل أولياء الأمور  قد يكون من المفيد النتفاع أو تشكيل مجالس الآباء والمعلم�ي
ي بعض الأحيان، أفراد المجتمع. ومع ذلك، يجب أن تكون طلبات المدرسة من مجتمعاتهم ملموسة ومحددة وكذلك ينبغي اختبار جدوى 

والطالب، و�ف
يكة المشاركة ان تكون حات. قد تكون هناك حاجة إل بناء القدرات لإطالق قدرات المجتمع الأم والمجتمع عىل نطاق أوسع. ينبغي للمنظمات ال�ش  المق�ت

بمثابة محفزات لدفع العملية لالأمام.

التنسيق

نسانية )OCHA( بتنسيق جهود وكالت الأمم المتحدة والجهات المانحة والمنظمات غ�ي الحكومية  يقوم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإ

ي
ي دمشق ومجموعة التعليم �ف

ي قطاع التعليم، لعبتا مجموعة عمل قطاع التعليم )ESWG( �ف
ي جميع أنحاء سوريا. �ف

ي مختلف القطاعات �ف
 )NGO( �ف

ي ذلك.
غازي عنتاب أدوارا رئيسية �ف

ية المتاحة، وقد  وعموما، فأن أنشطة المعونات المخططة من قبل المنظمات غ�ي الحكومية الدولية والوطنية هي محددة بالموارد المالية والب�ش
نسانية  ي منتصف عام 2014، وعىل سبيل المثال، تم تمويل خطة استجابة المساعدات الإ

يفاء بتعهداتها. �ف تتوقف عندما ل تقوم الجهات المانحة بالإ
ي المائة 

ي المائة من الحتياجات الكلية فقط. وبحلول كانون الول عام 2015، تم تمويل فقط 43 �ف
للجمهورية العربية السورية )SHARP( بنسبة 26 �ف

.)HRP( من خطة الستجابة النسانية

ي عام 2015، ُوِضعت خطة موحدة ‘لكل سوريا WoS‘ حيث قامت 
ي التحسن وإن كان ذلك مسبوقاً بالتحديات. �ف

ان تنسيق خطة الستجابة آخذ �ف
امج المساعدات.  ي السابق. ومن المؤمل أن يؤدي ذلك إل تمويل طويل الأجل ويمكن التنبؤ به ل�ب

ي وضعت �ف
باستبدال وتنسيق المبادرات المنفصلة ال�ت

ي تصاعد، فإنه من غ�ي المحتمل أن تكون نماذج التمويل مستدامة
ي سن المدرسة الذين يحتاجون للمساعدة يبقى �ف

 ومع ذلك، ولأن عدد الأطفال �ف
عاماً بعد عام.

بية  ي تسيطر عليها الحكومة بأنه يجب عىل مديريات ال�ت
ي المناطق ال�ت

، فقد أعرب المستبينون �ف ف ف السلطات السورية والمدني�ي وفيما يتعلق بالتنسيق ب�ي
ي تلبية الحتياجات الشائعة للمدارس، مثل تقديم المشورة النفسية والأثاث والمعدات و"التواصل مع أولياء

ي كل محافظة أن تلعب دوراً أقوى �ف
 �ف

بية لم تقم بإيصال المعلومات ذات الصلة إل المدارس والمجتمعات المحلية المصاحبة لها. ة ال ان مديريات ال�ت  أمور الطالب". وتش�ي الحاجة الأخ�ي
ي يعتقدون انه يجب تلقيها

 ومع ذلك، وبالنظر إل عدم وجود المزيد من التفاصيل، فيجب أن يكون المستبينون أك�ش تحديدا حول المعلومات ال�ت
ي خدمتهم.

بية �ف من أجل مساعدة مديرية ال�ت

تميل المدارس ال أن تنظر إل الجهات المانحة والمنظمات غ�ي الحكومية لغرض الدعم المادي، مثل إصالح/إعادة تأهيل المرافق المدرسية وتوف�ي 
وريات المدرسية لالأطفال وتمويل  . هذا وان كل من المنظمات غ�ي الحكومية الوطنية والدولية تقوم بتوف�ي الرصف الكتب واللوازم وتوف�ي الدعم المالي

فيهية والتعليمية. النوادي المدرسية من أجل زيادة الفرص ال�ت

ح العديد من المستبينون بأن يقوم المجتمع الدولي بإقناع الأطراف المتنازعة بتجنب مهاجمة المدارس  ي تسيطر عليها المعارضة، أق�ت
ي المناطق ال�ت

�ف
ي محيط المدارس.

ونقل المدارس من المناطق المعادية واتخاذ إجراءات أخرى للحد من القتال والقصف �ف

الستنتاجات والتوصيات

كاء المنفذين ع�ب سوريا. ف ال�ش هناك حاجة إل تعزيز التنسيق من أجل استجابة قائمة عىل الأدلة ب�ي

ورية لأداء مجموعة التعليم أو مجموعة دارة المعلومات و�ف ؟( هي وظيفة أساسية لإ ي تقوم بها 4Ws )َمن يقوم بماذا وأين وم�ت
 ان عملية تقديم التقارير ال�ت

نسانية. وينبغي أن تستند القرارات عىل بيانات موثوقة وعىل  ي الستجابة الإ
عمل قطاع التعليم. ان المعلومات هي أمر بالغ الأهمية لصنع القرار والتخطيط �ف

رين من الأزمة وعندما تكون بيئة العمل راً. ان هذا ليس من السهل عندما يكون من الصعب الوصول إل الأشخاص المترصف  احتياجات الأطفال الأك�ش ترصف
ة وكذلك عندما تكون هناك طلبات متكررة ومتشعبة للحصول عىل معلومات. يشجع هذا التبادل الأطراف عىل مشاركة الدروس المستفادة وتجنب  خط�ي

ي التعليم سنويا من قبل أعضاء مجموعة التعليم 
ازدواجية الجهود وتوسيع نطاق ما يتم عمله بشكل جيد. ينبغي أن تنتج تقارير نوعية موجزة عن المساعدة �ف

ي مرحلة مبكرة وذلك بالتشاور مع المستفيدين.
ومجموعة عمل قطاع التعليم. وينبغي أيضا استكشاف إمكانيات زيادة التدخالت �ف

: تحليل البيانات النوعية ي
الجزء الثا�ف
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التحليل

ي سوريا يتطلب تحسيناً.
 حدسياً، يعتمد التخطيط الواقعي عىل التحليل السليم لالحتياجات. ولالأسف، فإن تقييم الحتياجات لحالة التعليم �ف

ي البيانات. 
ة �ف بية الوصول ال عدد كب�ي من المدارس منذ بداية الأزمة، مما أدى إل فجوات كب�ي هذا وقد َفَقَد تعداد التعليم السنوي التابع لوزارة ال�ت

ي المائة من 
ي تسيطر عليها المعارضة إحصاءات للحكومة السورية، وفقط 25 �ف

ي المناطق ال�ت
ي شملها المسح �ف

ي المائة فقط من المدارس ال�ت
تقدم 30 �ف

19.)SIG( المدارس إل الحكومة السورية المؤقتة

ي 
ي هي من المفهوم ل تسمح بتعميم الستنتاجات ال�ت

، وال�ت ف ي مناطق آمنة للباحث�ي
ة لقياس الحتياجات التعليمية �ف منذ عام 2010، بذلت جهود كب�ي

ي المناطق النائية. إذا كان ذلك ممكنا، 
يمكن استخالصها عىل مناطق واسعة. ومع ذلك، هناك أدلة حالية عن تقييمات أجريت ع�ب الهواتف النقالة �ف

ي يصعب الوصول إليها.
اتيجيات من أجل فهم أفضل لحتياجات المناطق ال�ت ينبغي تقصي المزيد من هذه الس�ت

؟( المذكور آنفا. ومع ذلك، ي من خالل نهج 4Ws )َمن يقوم بماذا وأين وم�ت
كاء بيانات موجزة بشكل روتي�ف ي أجريت، يقدم ال�ش

 ومن التقييمات ال�ت
يجابية والسلبية المستفادة أثناء التنفيذ لتكرار الممارسات الجيدة  كاء لتبادل الدروس الإ فأن هذا التقرير يفتقر إل البعد النوعي. حيث يحتاج ال�ش
دخال، وبيانات النتائج ال حد ما، تقدم بشكل  وتوسيع نطاق الممارسات الأك�ش فعالية والقضاء عىل أوجه القصور. وعىل الرغم من إن بيانات الإ

امج المعونات إل ان بيانات المخرجات هي هزيلة. ي ل�ب
روتي�ف

الستنتاجات والتوصيات

كاء القطاع تبادل  أ ال التعليم. يجب عىل �ش ف وصول الطفال المتكا�ف ينبغي أن تستند كل الجهود عىل البيانات الكمية والنوعية السليمة من أجل تحس�ي
ي ُفِقَد فيها التصال مع المدارس 

ي المناطق ال�ت
ف �ف كاء القطاع العامل�ي نخراط مع �ش بية الإ المعلومات المستقاة خالل عملهم مع المدارس. وينبغي عىل وزارة ال�ت

 من أجل توسيع نطاق تعداد التعليم السنوي. يجب إضافة أسئلة إل استبيانات نظام معلومات إدارة التعليم EMIS من أجل جمع معلومات حول ما تفتقر
اليه المدرسة.

ي منطقتهم، بغض النظر عن ما إذا 
ي مناطق المعارضة جمع بيانات مكافئة لنظام معلومات إدارة التعليم )EMIS( من المدارس �ف

ينبغي عىل سلطات التعليم �ف
بية التابعة للحكومة السورية. كانت تقدم عائدات التعداد لوزارة ال�ت

ي 
لم يكن ممكناً استخالص استنتاجات قاطعة حول حضور المعلم والطالب بسبب عدم طلب بيانات حضور مفصلة خالل المسح. لذلك ينبغي التقصي �ف

 اتجاهات الحضور، وكذلك ينبغي تشجيع المدارس نفسها عىل الحفاظ عىل سجالت مفصلة حول حضور المعلم والطالب. إذا سجلت المدرسة حضور
موظفيها وطالبها فأنه سيتم تعزيز المسآءلة وقد يتحسن الحضور.

ي الصفوف الدراسية.
ي المدرسة وحول ما يحدث فعال �ف

هناك حاجة إل المزيد من التقصي حول كيفية توزيع مسؤوليات التدريس �ف

ي 
ف وكبديل عن الحكومة السورية. تم تشكيل الحكومة السورية المؤقتة من قبل الئتالف الوط�ف ي آذار عام 2013 من مجلس وزراء يتكون من وزراء فني�ي

ي تركيا �ف
تأسست الحكومة السورية المؤقتة �ف  19

 للقوات السورية الثورية والمعارضة، وهي جماعة معارضة. ويبدو أن المدارس التابعة للحكومة السورية المؤقتة ترسل بيانات المدرسة من سجالت المدرسة إل الحكومة السورية المؤقتة،
بية التابعة للحكومة السورية المؤقتة. وعىل الأرجح من خالل مديرية ال�ت

: تحليل البيانات النوعية ي
الجزء الثا�ف
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3 الوصول وبيئة التعلم

أ الوصول المتكا�ن

ف كانت معدلت اللتحاق ي ح�ي
 قبل الأزمة، كان اللتحاق بالمدارس مرتفعاً: حيث كان يوصف اللتحاق بالمرحلة البتدائية تقريبا بالعالمي، �ف

ي لم تستجيب،
ي تم تعديلها لتالئم المدارس ال�ت

ي تعداد التعليم السنوي، وال�ت
ي المعدل. ومع ذلك، فأن بيانات اللتحاق �ف

ي المائة �ف
 بالثانوية 76 �ف

ي نسبة الطالبات. ان التحليل الكمي20 
ف أعوام 2010 / 11 و2014 / 15، مع زيادة طفيفة �ف ي اللتحاق ب�ي

ي المائة �ف
أظهرت انخفاضاً قدره 44 �ف

ي سن المدرسة )داخل وخارج سوريا( كانوا خارج المدرسة خالل العام
ي هذه الدراسة يحسب أن حوالي 2.5 مليون طفل سوري �ف

 المستخدم �ف
ات الدراماتيكية  الدراسي 2014 / 21.15 و تتعقد هذه الصورة العامة من قبل الختالفات الجغرافية والتقلبات عىل مر الزمن. وبسبب هذه التغي�ي

فإنه من المهم أن تُدرس كيفية وفيما اذا تأثر السكان عىل نحو غ�ي متناسب من الأزمة.

ي المائة. وقبل الأزمة، فأن واحدة فقط من 
ي تسيطر عليها الحكومة بأن معدل الت�ب يفوق 20 �ف

ي المناطق ال�ت
ذكرت سبع مدارس )من أصل 51( �ف

ي هي تحت سيطرة الحكومة.
المدارس كانت ضمن هذه الفئة، مما يدل عىل أن الأزمة أثرت عىل المدارس ال�ت

ي تسيطر عليها الحكومة، حدد المستبينون الأسباب الرئيسية التالية لكون الأطفال خارج المدرسة:
ي المناطق ال�ت

�ف

حاجة الأطفال للعمل وزيادة دخل الأ�ة؛  1

(؛ ة، أو الذهاب من وإل المدرسة أمر خط�ي اعتبارات السالمة )المدرسة نفسها هي خط�ي  2

، مثل عدم وجود المرافق المدرسية أو التصورات بأن الدروس هي ذات نوعية رديئة؛ ف العوامل المتأثرة بالتجه�ي  3

ي تقلل من مستوى الأولوية المعطاة للتعليم.
العوامل المتأثرة بالطلب، مثل الفقر والصدمات النفسية، وال�ت  4

هذا وقد أعزت مجموعات نقاش الأطفال بأن معظم الت�بات هي بسبب سوء الأحوال المعيشية. بالنسبة لالأطفال، فهم يتصورون عوامل أخرى، 
وح وعدم الهتمام بالدراسة عىل أنها تلعب دورا أقل. ف مثل إهمال الوالدين والأمن وال�ف

ي تجعل 
ي المائة( الذين شملهم المسح حددوا الأسباب التالية ال�ت

ف )60 �ف ي تسيطر عليها المعارضة، فأن الغالبية العظمى من المعلم�ي
ي المناطق ال�ت

�ف
الأطفال خارج المدرسة:

قضايا الأمن والخوف؛  1

عالة الأ�ة )اتفق غالبية اولياء الأمور مع هذا السبب بالذات(؛ كسب المال لإ  2

التعليم ليس أولوية؛  3

تكاليف التعليم.  4

ي تسيطر عليها الحكومة او المعارضة. وفيما يتعلق 
ي كال المناطق ال�ت

ناث بالمدارس لم يتأثر بشكل أك�ش جديًة من التحاق الأولد �ف ويبدو أن التحاق الإ
ف الأطفال الصغار والكبار. بدا بأن الأطفال الصغار  ي الختالفات بأنماط اللتحاق ب�ي

ف الفئات العمرية، لم يكن هناك تفس�ي واضح �ف بأنماط الألتحاق ب�ي
ف بمعدلت أقل من الأطفال الأك�ب سنا، وهو أمر يث�ي الدهشة، حيث من المرجح أن يتم إستدراج الطفال الأك�ب سنا من المدرسة إل العمل  ملتحق�ي

وكسب دخل لالأ�ة.

ي مجال التعليم 
ي المؤلفات الأدبية عىل مدى السنوات الثالث الأول من الأزمة بأرتفاع مؤ�ش أسعار المستهلك )CPI( �ف

ة الواردة �ف ذكرت البيانات الخ�ي
ي المائة 

ي فقر شديد و 20 �ف
ي المائة يعيشون �ف

ي المائة. وبحلول نهاية عام 2013، َفرَّ ما يقرب من نصف السكان من منازلهم، مع 54 �ف
بنسبة 74 �ف

ي الحركة والفقر تفيد تقارير المؤلفات الأدبية بأن التعليم بالنسبة للعديد من الأ� "ليس أولوية"، 
ي فقر مدقع. ونتيجة لهذه التجاهات �ف

يعيشون �ف
ليس لأنهم ل يقدرون التعليم ولكن بسبب الأحتياجات الأشد إلحاحاً.

ونتيجة لذلك، تنص المؤلفات الأدبية عىل انخفاض الطلب عىل التعليم، وهو ما قد يف� ازدياد عدد الأطفال خارج المدرسة. بالإضافة إل ذلك، 
ي صحي والحالة الصحية السيئة تبقي الأطفال بعيدا عن المدرسة.22 وكانت هناك أيضا تقارير عن حاجة الأطفال إل العمل 

ان عدم وجود نظام غذا�أ
لزيادة دخل الأ�ة.

ي من هذا التقرير.
الجزء الثا�ف  20

ة الأزمة تقديرات مختلفة لعدد الأطفال خارج المدرسة. ومع ذلك، تستخدم هذه الدراسة طريقة واضحة إل حد ما، استحداث أرقام التحاق بالأستناد عىل  ي تغطي ف�ت
توفر المؤلفات الدبية ال�ت  21

ي المائة من المدارس هي قيد الخدمة(.
ي المائة من المدارس هي قيد الخدمة، 50 �ف

ي ل ترفع تقاريرها، 25 �ف
ي المناطق ال�ت

اضات مختلفة )ل توجد اي مدرسة قيد الخدمة �ف ثالث اف�ت
ي المدارس. هذا يعلل سبب إدخال برامج التغذية المدرسية. لمزيد من المعلومات، يرجى الطالع عىل:

ي إبقاء الأطفال �ف
يوجد هناك دليل علمي عىل أن التغذية تلعب دورا مؤثرا �ف  22 

http://www.unicef.org/nutrition

: تحليل البيانات النوعية ي
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ي المدرسية. قبل 
ي عدم ذهاب الأطفال إل المدرسة وهي: عدم توفر المبا�ف

ي قد تسهم �ف
ها من العوامل ال�ت كما تسلط المؤلفات الدبية الضوء عىل غ�ي

ي المدرسية لأغراض 
الحرب، كان هناك أك�ش من 22,000 مدرسة متاحة. ومنذ بدء الرصاع، ُدِمرت أو ُخِربت الصفوف الدراسية، وتم استخدام المبا�ف

ي هي قيد الخدمة بسبب نزوح المجتمع. تظهر 
ي ال�ت

ي المهجورة هي أيضا قضية، حيث ل تستخدم هذه المبا�ف
أخرى مثل مالجئ جماعية. المبا�ف

بالغ عن 2,400 مدرسة كانت قد دمرت أو  ي كانون الول عام 2012، تم الإ
المؤلفات الدبية بأن هذه المشاكل ل تزال مستمرة وتصبح أك�ش خطورة. �ف

ي تسع محافظات 
ي شملها المسح �ف

ي المناطق ال�ت
بية بوجود 4,500 مدرسة خارج نطاق الخدمة. �ف ين الول عام 2013، أفادت وزارة ال�ت ي ت�ش

رت. �ف ترصف
ي نيسان 2015، تم تسجيل تحويل مدارس إضافية إل مالجئ 

ي المائة من 7,118 مدرسة خارج نطاق الخدمة. �ف
ي أواخر عام 2014، كانت هناك 55 �ف

�ف
ي 

ي بعض المناطق، استخدمت المبا�ف
ي المستوطنات الغ�ي رسمية، فقد تم ربط عدم حضور الأطفال إل عدم وجود مرافق تعليم. �ف

جماعية. و�ف
المدرسية استخداما مزدوجا كمدارس وكمالجئ، ما شكل ضغطا عىل مرافق المياه والرصف الصحي والنظافة.

ي قدمتها المؤلفات الأدبية أعاله فأن النتائج المتأثرة بالعرض التالية تساعد عىل تكملة 
ف ل يتوافقان تماما مع الموضوعات ال�ت ف أن كال المسح�ي ي ح�ي

�ف
وتوضيح التقارير المذكورة أعاله:

ي تسيطر عليها المعارضة، تعمل 44 مدرسة بنظام الدوام المزدوج.23 واذا كان ثلث المدارس يعمل 
ي المناطق ال�ت

ف المدارس 122 �ف من ب�ي  •
، فأن هذا يمثل قلقا بالغا حول جودة التعليم وأكتظاظ الصفوف الدراسية وتوافر أماكن التعلم. ف ت�ي بنظام الف�ت

ي نطاق التعليم الأساسي )الصفوف 1 – 9(، 
ي تسيطر عليها الحكومة صفوفاً �ف

ي المناطق ال�ت
ي المائة من 471 مدرسة �ف

توفر ثمانية وسبعون �ف  •
ي المائة صفوفاً ثانوية )الصفوف 10 – 12(.

بينما توفر 23 �ف

ي تسيطر عليها الحكومة، فإن أقل من ثالثة أرباع المدارس هي قيد الخدمة.
ي المناطق ال�ت

ي 13 من 59 حي �ف
و�ف  •

ي تسيطر عليها الحكومة يتوفر فيها مرافق المياه والرصف الصحي.
ي المناطق ال�ت

جميع المدارس �ف  •

ي 10 أحياء، 
اراً شديدة. �ف رت أ�ف ي شملها المسح، فأن أك�ش من ربع المدارس ترصف

ي تسيطر عليها الحكومة ال�ت
ي المناطق ال�ت

ي ثالثة أحياء �ف
�ف  •

ي أحيائهم.
اراً طفيفة بأك�ش من ربع المدارس. وكان ثالثة من مصادر المعلومات الرئيسية فقط عىل بينة من أماكن التعلم المؤقتة �ف لحقت أ�ف

ي 
ي المائة( فأن ما يصل إل أك�ش من 80 �ف

ي تسيطر عليها الحكومة )91 �ف
ي المناطق ال�ت

ي شملها المسح �ف
ي الغالبية العظمى من المدارس ال�ت

�ف  •
ي المائة من الأحياء. عالوة

ي 69 �ف
ف قبل الأزمة. بعد أربع سنوات، كان هذا صحيحا فقط �ف ي سن المدرسة كانوا ملتحق�ي

 المائة من الأطفال �ف
ها الطالب بشكل جيد يوميا. وا إل أن أقرب مدرسة محلية كان يحرصف  عىل ذلك، استطاع ثالثة مصادر معلومات رئيسية فقط أن يش�ي

ف بشكل منتظم. وأضافوا أن هذه المدارس تقوم بمتابعة الطالب الغائب�ي

ي تسيطر عليها الحكومة، يشكل 
ي المناطق ال�ت

ي جميع المدارس �ف
ي الوصول ال التعليم هو مصدر قلق بالغ. حاليا، �ف

ف �ف ان قدرة الأطفال النازح�ي
ي المائة منهم بنات. وقد وضع هذا التدفق الكب�ي ضغطا عىل 

، كانت 60 �ف ف ي المائة عىل الأقل من مجموع الملتحق�ي
ف نسبة 20 �ف الأطفال النازح�ي

ف إجراء  ي 51 من المدارس، أصبح لزاما عىل الأطفال النازح�ي
أ ال التعليم صعباً عىل هؤلء الأطفال. �ف المرافق المدرسية مما جعل الوصول المتكا�ف

ورة  اختبار تحديد المستوى قبل السماح بالدخول ال المدرسة بسبب هذه الضغوطات. وعموما، أقر مدراء المدارس بأن 1,400 طفل، ليسوا بالرصف
ف أطفال المجتمع  ي أنماط الحضور ب�ي

ي المائة( فرقاً �ف
من الأ� النازحة، قد انسحبوا عندما حاولوا اللتحاق. ولم يشاهد غالبية مدراء المدارس )60 �ف

ي التعليم
ل مستقر وإل فقدان الهتمام �ف ف  المضيف وأطفال الأ� النازحة. وبالنسبة لأولئك الذين شاهدوا فرقاً فأنهم يوعزون ذلك لعدم وجود م�ف

أو لظروف اقتصادية.

ي عام 2008، كان هناك 32 مركزا لالأطفال 
ي المرافق المدرسية لهم. �ف

وفيما يتعلق بالأطفال ذوي الحتياجات الخاصة، يبدو أيضا ان هناك نقصاً عاماً �ف
ي تسيطر عليها الحكومة 

ي المناطق ال�ت
ي شملها المسح �ف

ي المائة من المدارس ال�ت
ي جميع أنحاء البالد. وكان ثالثة وخمسون �ف

ذوي الحتياجات الخاصة �ف
عاقة فأنه لم تّدعي أي مدرسة بأنها قد كّيفت أساليب  تقوم بالحاق الأطفال ذوي الحتياجات الخاصة. عىل الرغم من أنه لم يتم تحديد طبيعة الإ

ي الحركة. 
ف عليها هي القصور �ف ك�ي ي يتم ال�ت

عاقة الوحيدة ال�ت التدريس أو استخدمت أدوات تدريسية خاصة لهؤلء الأطفال. ومن المحتمل أن تكون الإ
ي المجتمع، و رأت نفس 

ي المائة من مجموعات اولياء الأمور بأنه يوجد أطفال ذوي إعاقة عقلية �ف
ي تسيطر عليها المعارضة، رأى 33 �ف

ي المناطق ال�ت
�ف

ف من التعليم  ي المائة من مجموعات أولياء المور بأن هؤلء الأطفال محروم�ي
النسبة بأن هناك أطفال يعانون من إعاقات جسدية. أعتقد أربعة ع�ش �ف

ي المائة أو أقل من هذه الجماعات عىل ِعلٍم بوجود أطفال يعانون من إعاقات كالمية او سمعية 
ة �ف لأن المدارس تفتقر إل المعدات المناسبة. كان ع�ش

ي البرص.
أو ضعف �ف

ي مرحلة الطفولة المبكرة عندما تم تحديد الحتياجات، وربما بسبب ان هذا المستوى
 هنالك إشارة قليلة فيما يتعلق برياض الأطفال والتعليم �ف

من التعليم لم يكن متوفراً عىل نطاق واسع قبل الأزمة، وخالل الأزمة، طغت عليه حاجة التعليم الأساسي والثانوي. وكان سبعة وثالثون من الأحياء 
ات لرياض الأطفال. ف ي تسيطر عليها الحكومة لديها بعض التجه�ي

ي المناطق ال�ت
ي شملها المسح �ف

ال 59 ال�ت

هذا ويبدو بأن التداب�ي الخاصة لتشجيع الأطفال خارج المدرسة عىل العودة إل المدرسة تتجاهل الحاجة للتدريس العالجي )من أجل السماح 
للطالب باللحاق بالفروض الدراسية الفائتة( وتتجاهل الحاجة إل الدعم النفسي الجتماعي )بالنسبة لأولئك الذين عانوا من صدمة(.

ف ان هنالك اشكال مختلفة من الدوام المزدوج فأن هذا التقرير يش�ي ال ي ح�ي
" من الحصص الدراسية خالل يوم دراسي نموذجي. �ف ف ت�ي ي تقام فيها "ف�ت

يش�ي الدوام المزدوج ال المدارس ال�ت  23 

 . ة بعد الظهر اي عندما تنتهي المجموعة الول من يومها المدرسي ي ف�ت
ي الصباح و مجموعة اخرى تذهب ال الصفوف �ف

ي ان مجموعة من الطالب تذهب ال الصفوف �ف
ي تع�ف

ات بال توقف"، وال�ت "ف�ت
ات الدوام المزدوج. ي ف�ت

ة ما بعد الظهر. عادة ما يكون وقت التدريس أقل �ف ة الثانية لكن مع مجموعة اخرى من الطالب خالل ف�ت ي الف�ت
يتم تدريس نفس المنهاج الدراسي �ف

: تحليل البيانات النوعية ي
الجزء الثا�ف
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الستنتاجات والتوصيات

ي المدرسية قريبة
ف جسديا. يجب أن تكون المبا�ف ي مدرسية كافية ومؤهلة بشكل صحيح مع إمكانية وصول الطالب المعاق�ي

ف العادل" يتطلب مبا�ف  ان "التجه�ي
 بما فيه الكفاية لبيوت الأطفال وقابلة للوصول من قبل كل من البنات والأولد. ينبغي أن يكون هناك طاقم مؤهل وكفوء مع معدات تدريسية كافية ومواد

ي تدرس.
ي جميع المواد ال�ت

لزمة لجميع الطالب �ف

ي هذه أيضا حاجة الأطفال الأك�ب سنا الذين ي سن الدراسة والذين يعملون خالل النهار. وينبغي ان تل�ب
 ينبغي أن تكون الدروس المسائية متاحة لمن هم �ف

ل فينبغي أن يوفر لهم البالغون الدعم  ف ي الم�ف
ف وظيفيا. بالنسبة لأولئك الذين يدرسون �ف لديهم عدد قليل جدا من سنوات الدراسة والذين قد يكونون أمي�ي

والتشجيع المنتظم.

ف حول تنفيذ نهج شامل لتعليم هؤلء الأطفال. هناك وسائل تعليمية قليلة لالأطفال ذوي الحتياجات الخاصة. يجب رفع الوعي لدى المعلم�ي

ات طويلة بسبب )1( تتوقع العائلة أن يعودوا قريبا إل وطنهم ف غالبا ما يكونون خارج المدرسة لف�ت  وتش�ي المؤلفات الدبية ال أن الأطفال النازح�ي
ي يمكن للمجتمع الأوسع ان يلعب

 )2( صعوبة العثور عىل مدرسة قريبة من مالذهم )3( إجراءات إلحاق الأطفال ليست واضحة. وهذه هي المجالت ال�ت
دوراً أك�ش دعماً.

هم من الأطفال خارج المدرسة يعودون إل المدرسة مجدداً. ي الجهود الرامية لجعل غ�ي
اك اولياء أمور الأطفال الذين أُعيد إلحاقهم �ف ينبغي إ�ش

ف  ي العديد من المدارس، مطالب�ي
ي تسيطر عليها المعارضة بجلب النتباه إل البيئة الغ�ي جذابة �ف

ي المناطق ال�ت
من الجدير بالذكر، قامت مجموعات الطالب �ف

ي المدرسة. ان معالجة هذه المخاوف من شأنه رفع معنويات 
بطالء الجدران او تزيينها برسومات و زرع الأشجار والزهور. واشتكوا أيضا من نقص النظافة �ف

ف تجربة التعلم. الطالب وتحس�ي

الحماية والرفاهية

ي الوقت الذي أصيبوا فيه بأصابات 
ي ذلك الأطفال الذين يذهبون إل المدرسة �ف

اع بما �ف ف ي ال�ف
ي نهاية عام 2013، تم تقدير أن 11,400 طفل قتلوا �ف

�ف
نسانية الفاعلة للحفاظ عىل المدارس  قاتلة. تمت مهاجمة المدارس عمداً وبعضها تم تحويله لالستخدام العسكري. هذا وأن مناشدات الجهات الإ

. كشفت مسوحات  ف ف اولياء المور والأطفال والمعلم�ي ي الواقع، كانت المخاوف المتعلقة بالسالمة جدية ب�ي
كمالجئ آمنة لالأطفال ذهبت أدراج الرياح. �ف

: حول مشاعر الحماية والرفاهية ما يىلي

ي المائة من المجموعات( حددت 
ي تسيطر عليها الحكومة )أك�ش من 80 �ف

ي المناطق ال�ت
إن الغالبية العظمى من مجموعات اولياء الأمور �ف  •

ي السلوك 
ي أك�ب خطر، وزيادة �ف

ء عىل انه يشكل أك�ب خطر يواجه الأطفال. وتم تحديد تدهور الخدمات الصحية كثا�ف ي السي
الوضع الأم�ف

ي المرتبة الثالثة. اتفق مصادر المعلومات الرئيسية مع اولياء المور عىل المخاطر الثالثة الرئيسية.
ي داخل المجتمع �ف السل�ب

ي تسيطر عليها الحكومة. 
ي هذه المناطق ال�ت

ة �ف ي المائة من مصادر المعلومات الرئيسية بالضطرابات الأخ�ي
بالإضافة إل ذلك، أفاد نسبة 36 �ف  •

ها من الأحياء تقود إل الشعور بعدم الأمان والخوف. ومع ذلك، تم تحديد  ي هذه الأحياء وغ�ي
وبطبيعة الحال فان آثار الضطرابات �ف

. يش�ي هذا إل الحاجة الُملّحة  ف ف الطالب، حسب ما ُذِكَر من قبل ما يقرب من ربع المستبين�ي الضطرابات بأنها ذات صلة بظهور العنف ب�ي
لتقديم المشورة النفسية.

ي تسيطر عليها الحكومة أيضا الت�ب من المدرسة وتخريب المدارس كمخاطر تواجه الأطفال.
ي المناطق ال�ت

ذكر مصادر المعلومات الرئيسية �ف  •

: ي تسيطر عليها الحكومة ما يىلي
ي المناطق ال�ت

ي يشهدها المجتمع المدرسي من الداخل والستعداد للمدرسة، وجد العدادون �ف
من حيث السالمة ال�ت

ي المائة من الأحياء وَفرَت كل أو معظم المدارس بيئة آمنة.
ي 60 �ف

اعت�ب مراقبون خارجيون بأن �ف  •

ي المائة من الأحياء، بدت أقل من نصف المدارس بأنها آمنة.
ي 22 �ف

�ف  •

ي المائة(
ي المائة( عىل أقرب مدرسة لهم بأنها آمنة، عىل الرغم من أن نسبة أقل )78 �ف

حكم معظم مصادر المعلومات الرئيسية )88 �ف  • 
ي المدارس تستخدم لالأنشطة 

ذكرت بأن أقرب مدرسة لهم كان فيها منطقة لعب آمنة. رأى تقريبا جميع العدادين بأن مناطق اللعب �ف
الرياضية الجماعية.

ي شملتها الدراسة لم يكن لديها جدار محيط آمن.
ي المائة من المدارس ال�ت

وفقا لمدراء المدارس، فأن 19 �ف  •

ي شملها المسح بأنها محمية "تماما" من العوامل الجوية.
ي المائة من المدارس ال�ت

ف �ف وصفت واحد وخمس�ي  •

ي يمكن بها جعل البيئة المدرسية أك�ش أمانا لما بعد "المخيمات المسيجة والطرق 
ح قلة من مصادر المعلومات الرئيسية حول الكيفية ال�ت أق�ت  •

ي المائة(.
ف لطواقم المدارس )12 �ف ف المستشارين النفسي�ي ي المائة( وتعي�ي

المعبدة" )14 �ف

ي المائة من المجموعات( بأنهم يمكنهم التقليل من الخطر عىل الأطفال من خالل مرافقتهم إل المدرسة أو
يعتقد اولياء الأمور )54 �ف  • 

ء هم أنفسهم يمكنهم أن يقدموه. ي
ي ما إذا كان هذا سش

رشاد، وأثاروا مسألة �ف ضمان ترتيب نقل آمن. وذكروا أيضا التوجيه والإ

ي المائة فقط من المجموعات أهمية التواصل المنتظم مع المدرسة حول مسائل تتعلق بالأمن.
أدرك ثمانية �ف  •

: تحليل البيانات النوعية ي
الجزء الثا�ف
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: ي تسيطر عليها المعارضة، وجدت الدراسة ما يىلي
ي المناطق ال�ت

�ف

ف منازل الطالب والمدرسة خالل  ي مدارسهم أو ب�ي
ي المائة من مدراء المدارس أنه كانت هناك مشاكل أمنية سواء �ف

ف اثنان وأربعون �ف اع�ت  •
العام الدراسي 2014 / 15.

ي المائة بأن المدارس تعرضت
ي المائة من المدارس بأن الأحياء المحلية تعرضت للقصف. وذكر ثمانية و ثالثون �ف

أفاد واحد وأربعون �ف  • 
ي المنطقة المجاورة.

ي المحلية �ف
ي المائة من المدارس حدوث قتال عىل الراىصف

ون �ف للقصف فعلياً. وذكرت اثنان وع�ش

ي 
ذكرت أك�ش من نصف مجموعات اولياء المور بأن الأطفال ل يحبون الذهاب إل المدرسة لأنهم يشعرون بأنها غ�ي آمنة. يعتقد ستة ع�ش �ف  •

المائة من مجموعات اولياء المور بأن الأمن ممكن ان يتحسن إذا تمت عودة الأطفال خارج المدرسة إل المدرسة.

ي كون الأطفال خارج المدرسة.
ف بأن المخاوف الأمنية هي السبب الرئيسي �ف ي المائة من مجموعات المعلم�ي

اعتقد أك�ش من 60 �ف  •

، لم يصل إل المدارس ذات المشاكل الأمنية الشديدة. ف إن هذا المسح، كما لوحظ من قبل مجموعة من المعلم�ي  •

ي المائة فقط من هذه المدارس تتمرن عىل 
ي المائة من مدراء المدارس بأن مدارسهم كانت فيها خطة أمنية، فأن تسعة �ف

بينما أعلن 22 �ف  •
ف  ي يمكن للمجتمع ان يساعد فيها المدرسة عىل تحس�ي

احات حول السبل ال�ت . وأظهرت اق�ت ي الفصل الدراسي
الخطة مرة واحدة عىل الأقل �ف

الأمن أظهرت دلئل قليلة حول تفك�ي أو تخطيط مسبق.

تم ذكر آنفاً الحاجة إل حماية المدارس من السلب والنهب والتخريب.  •

ف موضوعا بارزا بشكل خاص. حيث تكون التوترات مرتفعة ول يتم التعامل مع الجميع عىل قدم المساواة. اع يصبح التمي�ي ف  خالل أوقات ال�ف
: ي تسيطر عليها المعارضة عىل ما يىلي

كشف مسح المناطق ال�ت

.) ي المائة من المجموعات، عىل التوالي
ي المدرسة )36 و39 �ف

ف �ف ذكر أك�ش من ثلث مجموعات الطالب وأولياء الأمور بوجود التمي�ي  • 
ف داخل المدرسة.  ف التمي�ي ي المائة فقط من مجموعات المعلم�ي

عىل النقيض من ذلك، ذكرت 16 �ف

. ف ف الطالب، كان الأولد أك�ش وعيا من البنات بالتمي�ي من ب�ي  •

. ف كان طالب المرحلة الثانوية أك�ش وعيا من طالب المرحلة البتدائية بالتمي�ي  •

ي
ف �ف ي المائة(، ثم يدرج الأولد بعد ذلك. فشل اولياء المور والمعلم�ي

ف هو ضد البنات )20 �ف يتصور الطالب بأن معظم التمي�ي  • 
. ف رؤية الأولد عىل أنهم ضحايا للتمي�ي

ي المائة(.
ف عىل حساب "الروابط العائلية" الفردية )20 �ف كان اولياء الأمور أك�ش وعيا بالتمي�ي  •

ف داخليا، ثم يدرج بعد ذلك البنات والعالقات  ف موجها بصورة أك�ش ضد الأشخاص النازح�ي ف بأن التمي�ي ي المائة فقط من المعلم�ي
رأى ستة �ف  •

ي المائة(.
العائلية )كالهما بنسبة خمسة �ف

ي 
. ومع ذلك، حدد 33 �ف ف ي المائة فقط باللوم عىل المعلم�ي

ي المائة من الطالب طالباً آخرين وألقى 17 �ف
، حدد 26 �ف ف ي التمي�ي ي تحديد مرتك�ب

و�ف  •
ي المائة من

ة �ف ي ع�ش
ي المائة قاموا بتحديد الطالب. رأى ثما�ف

ف وفقط 21 �ف ف هم المعلم�ي ي التمي�ي  المائة من اولياء المور عىل ان مرتك�ب
. ف ف يترصفون بتمي�ي فوا بأن المعلم�ي ي المائة اع�ت

ي، ولكن 12 �ف ف ف بأن الطالب هم المسؤولون عن السلوك التمي�ي مجموعات المعلم�ي

ي المائة( كسبب لكره المدرسة )بعد كون "المدرسة غ�ي مجهزة بشكل صحيح"(. 
احتل التنمر المرتبة الثانية من قبل مجموعات الطالب )43 �ف  •

. ف يذاء الجسدي واللفظي من قبل المعلم�ي أشتىك عدد صغ�ي من جماعات كل من أولياء الأمور والطالب من الإ

ي المؤلفات الأدبية، تم تحديد التحرش والعنف الموجه ضد الطالب الذين لديهم وجهات نظر سياسية "خاطئة". ونصت أيضا المؤلفات الأدبية عىل 
�ف

ان حضور البنات يتأثر بخطر العنف وانعدام الأمن.

ف لخطر العنف القائم عىل  ي المائة من مدراء المدارس بأن طالبهم كانوا معرض�ي
ي تسيطر عليها الحكومة، لم يعتقد 85 �ف

بالنسبة للمناطق ال�ت  •
. لي

ف أساس النوع الجتماعي. أشار أربعة إل خطر الختطاف، وأشار ثالثة ال تعرض البنات للعنف من قبل الرجال وأشار واحد ال العنف الم�ف

ي 
ي ستة �ف

ي نفس الصف الدراسي �ف
ي نفس المدرسة أو �ف

اضات حول وجود البنات والأولد �ف ت اع�ت ي تسيطر عليها المعارضة، أث�ي
ي المناطق ال�ت

�ف  •
ي أي من هذه المدارس حول قيام معلمات بتدريس الطالبات.

ي شملها المسح. لم يقدم أي طلب �ف
المائة فقط من المدارس ال�ت

ي تسيطر عليها الحكومة،
ي المناطق ال�ت

 ترتبط رفاهية الطالب أرتباطا وثيقا بالأداء والمشاركة المدرسية. عندما تم الكشف عن هذا الموضوع �ف
ي المائة فقط من مدراء المدارس

َ 15 �ف ف ّ ي مدارسهم. ومع ذلك، بَ�ي
ات سلوكية لدى الأطفال �ف ي المائة من مدراء المدارس بأنهم لحظوا تغ�ي

 أفاد 93 �ف
ي المائة بأن هذه الأرشادات أعطيت لجميع 

، وذكر 10 �ف ي جميع المراحل خالل ساعات الدوام المدرسي
بأن المرشدين قدموا الخدمات للطالب �ف

ف الحاجة لتقديم المشورة والدعم النفسي الجتماعي بوصفه عنرصا ة ب�ي ". ان هذا يسلط الضوء عىل الفجوة الكب�ي  الطالب "خارج المنهاج الدراسي
ي تسيطر عليها المعارضة، أث�ي موضوع الحاجة إل الدعم النفسي الجتماعي 

ي المناطق ال�ت
ف المنخفضة حاليا. �ف من عنا� التعليم ومستويات التجه�ي

ي المائة من مدراء المدارس – وهي أرقام منخفضة 
ي المائة من مجموعات اولياء المور و 15 �ف

ي المائة فقط من المجالس المحلية و 18 �ف
من قبل 23 �ف

ي المائة( ال أن "الرعاية الصحية العقلية" كان "دائما" متاحة لطالبهم.
بشكل مقلق. وأشار نسبة أقل من ذلك من مدراء المدارس )14 �ف
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ي كونها مفيدة لتعزيز رفاهية الطالب. ومع ذلك،
ي المؤلفات الدبية �ف

 هذه وقد تم تحديد تعليم المهارات الحياتية والتوعية بالمخاطر �ف
. ي المسوحات فأن هذه التدخالت، إن وجدت، تبدو عىل نطاق صغ�ي

�ف

ها عىل كونها مفيدة لالأطفال الذين تعرضوا لصدمات نفسية وتَُحِسن الصحة العقلية،  فيهية والالصفية وغ�ي تحدد المؤلفات الدبية أيضا الأنشطة ال�ت
ي تسيطر عليها المعارضة، كان تكرار مثل هذه 

ي المناطق ال�ت
حيث أنها تعزز التنشئة الجتماعية وتقلل من إحساس الأطفال بالعزلة. ومع ذلك، �ف

ي المائة فقط من مدراء المدارس بأن الرياضة و الألعاب تَُقدم بصورة متكررة. هذا وان التكرار 
الأنشطة كما ذكر مدراء المدارس منخفضاً: ذكر 30 �ف

ي المائة للمهارات الفنية. وَفرَت 
فيهية و 14 �ف ي المائة للمهارات ال�ت

ي المائة للمهارات الحياتية،24 و21 �ف
المنخفض لالأنشطة الأخرى هو أمر مقلق: 21 �ف

ي تسيطر عليها الحكومة ُمِنَع الأطفال من 
ي بعض المناطق ال�ت

ي المائة فقط من المدارس الصفوف "الستدراكية" عىل انها نشاط ل صفي. �ف
تسعة �ف

ي الخارج بسبب عدم وجود مناطق آمنة للعب.
اللعب �ف

ي المناطق الحكومية، حيث وفرت خمس مدارس فقط
ي شملها المسح �ف

ي المدارس ال�ت
 كان هناك إشارة قليلة إل الأنشطة الصحية والنظافة �ف

)من أصل 59( وجبات خفيفة لالأطفال.

الستنتاجات والتوصيات

ي الصف
ي طريقهم من وإل المدرسة. وبينما هم �ف

ي العديد من المجالت فأن الأطفال هم عرضة لخطر التعرض للعنف �ف
اً. �ف  لقد أصبح التعليم خط�ي

ي وح غالبا ما يكون له تأث�ي سل�ب ف ي تعرضوا لها بسبب العنف و أن العنف الذي شهدوه و ال�ف
ف للخطر. ان الآثار المؤلمة ال�ت  الدراسي فإنهم ل يزالون معرض�ي

ف عىل أعمالهم المدرسية. ك�ي ي ال�ت
عىل سلوك الأطفال وعىل قدرتهم �ف

ي المنطقة المجاورة للمدرسة، لكنها تكمن وراء قدرة
ي المسح، من قبيل نقل المدارس وانهاء القتال �ف

ف �ف احات من المشارك�ي  كان هناك العديد من الق�ت
بية تنفيذ إجراء تقييم منهجي وتحقيقا  بية. يجب عىل وزارة ال�ت السلطات التعليمية وكيانات تنسيق القطاع. بدل من ذلك يجب أن تبذل الجهود من قبل وزارة ال�ت

ي السالمة وخطة لجعل المدارس مقاومة للعوامل الجوية.
لمعالجة النقص �ف

، فقد قامت المجتمعات بفعل القليل لضمان وجود خطط طوارئ قابلة للتطبيق. يجب عىل المدارس أن تضع مثل  عىل مستوى المدارس والمستوى المحىلي
سعافات  هذه الخطط بالتعاون مع أولياء الأمور والطالب وأفراد المجتمع. ويجب أن يتم التمرن عىل هذه الخطط بانتظام، وينبغي توف�ي التدريب عىل الإ
 الأولية ومكافحة الحرائق وإجراءات السالمة الأخرى. كذلك يجب عىل كيانات تنسيق القطاع إعداد خطة طوارئ جاهزة للمدارس وتقديم المشورة للمدارس

حول كيفية تأهيلها.

اف به. ان التعامل مع التهديدات الخارجية ف أو إستعدادهم لالع�ت ي المدارس و بدرجة أك�ش من تصور المعلم�ي
ا بصورة واسعة �ف ف والتنمر منت�ش  يبدو بأن التمي�ي

، ينبغي تنظيم مناقشات ف أن يعتمدوا عىل بعضها البعض للحصول عىل الدعم. وبالتالي  إل بر الأمان هو أك�ش صعوبة عندما ل يمكن للطالب والمعلم�ي
. يجب عىل قطاع التعليم، وبالتعاون مع قطاع حماية الطفل، ان يقوم بإعداد قواعد ف ي المدارس والشباب للتصدي لهذا التمي�ي

ف �ف  جماعية لكال العامل�ي
ف عىل انهم الجناة، فهناك حاجة  إرشادية حول إجراء هذه المناقشات. ولأن أك�ش من نصف مجموعات هؤلء أولياء المور لم يحددوا إما الطالب أو المعلم�ي

إل المزيد من التقصي حول من هم المتنمرون وما هي اشكال التنمر.

ي تم التفاوض عليها مع
ي عدد من الصفوف الدراسية. يجب أن يكون لكل مدرسة مدونة لقواعد السلوك ال�ت

ي والعاطفي واللفظي �ف
 يحدث التعسف البد�ف

الطالب وطاقم العمل وأولياء الأمور. وينبغي أن يتلقى المعلمون تدريباً اثناء اجتماعات الكادر المدرسي حول كيفية تنفيذ المدونة دون اللجوء إل السلوك 
ء. المسي

ي المدارس هي معلومات مربكة، ويرجع ذلك جزئيا ال عدم تعريف الدعم النفسي الجتماعي بشكل واضح. 
ان المعلومات عن الخدمات النفسية الجتماعية �ف

ف وأولياء الأمور موثقة جيدا من قبل كل من بيانات المسح والمؤلفات الأدبية. من غ�ي المرجح  ومع ذلك، فإن الحاجة إل مثل هذا الدعم للطالب والمعلم�ي
ي هذه المرحلة، فإنه ليس من الواضح ما إذا كانت

ي التعلم. �ف
ي تعرضوا لها أن يشاركوا بفعالية �ف

 ان يكون الطالب غ�ي القادرين عىل العمل مع الصدمة ال�ت
فيهية والثقافية كشكل من أشكال الدعم النفسي الجتماعي. حاليا، فأن العديد من المدارس ل تقدم الدعم النفسي الجتماعي  المدارس تعت�ب الأنشطة ال�ت

. فيهية والأنشطة الثقافية بصورة منتظمة ومما يُشجع أن تقدم المدارس مجموعة جلسات داعمة عىل الأقل للطالب والطاقم المدرسي  والأنشطة ال�ت
كاء قطاع التعليم لم يفعلوا سوى القليل جدا لتسهيل هذه الخدمات. وهكذا، يجب عىل أعضاء قطاع التعليم الذين قدموا  وعالوة عىل ذلك، يبدو أن �ش

بالفعل التدريب أو التوجيه حول الدعم النفسي الجتماعي ان يقوموا بتجميع المواد المرجعية والتفاق عىل نهج موحد )بالتعاون مع السلطات التعليمية( 
. ينبغي عىل سلطات التعليم جعل المدارس عىل بينة ف ي توف�ي هذه الخدمات للطالب والمعلم�ي

ف أك�ب عدد ممكن من المدارس �ف  وتوسيع نطاق التدريب لتمك�ي
من هذه الإجراءات من أجل مساعدة أعضاء هيئة التدريس والطالب بصورة جدية.

فيهي لضمان إمكانية مشاركة جميع الطالب بصورة منتظمة. ينبغي مشاركة أولياء  ضافة إل ذلك، يجب عىل المدارس أن تقوم بمراجعة برنامج نشاطها ال�ت بالإ
اف والتدريب. �ش ي الإ

الأمور للمساعدة �ف

ف المدرسة وأولياء الأمور وقادة المجتمع المحىلي والمجتمع  ي قيم المجتمع فقط إذا كان هناك تعاون وثيق ب�ي
ا، فإنه يمكن مواجهة النخفاض العام �ف وأخ�ي

الأوسع ككل.

يجابية لدى الأطفال. اتيجيات المواجهة الإ ي نهاية المطاف تعزيز اس�ت
ي السياق الحالي لسوريا، تهدف برامج تعليم المهارات الحياتية ال زيادة الثقة بالنفس ودعم الأقران، �ف

�ف  24
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المرافق التعليمية والخدمات

مع استمرار الأزمة السورية وتهديداتها المتكررة بالقتال والقصف والقنابل، ينبغي إيالء اهتمام خاص ورعاية لنوعية المرافق والخدمات التعليمية.

ي الواقع، 
ي تسيطر عليها الحكومة تدهور البنية التحتية عىل انها تغي�ي ملحوظ. �ف

ي المناطق ال�ت
أدرج ما يقرب من نصف مصادر المعلومات الرئيسية �ف

ي مدراء المدارس بأن المدارس
رة وينبغي التخفيف من ازدحام المدارس. و أفاد أك�ش من ثل�ش  فأنهم ذكروا بأنه يجب إعادة تأهيل المدارس المترصف

ورة أعمال الصيانة. تم تأييد هذه المالحظات من قبل العدادين ومجموعات الأطفال. تحتاج ال غرف صفية إضافية. وأشار تقريبا الثلث ال �ف

ي مدارس، تجري مشاركة
ي ثما�ف

ي تسيطر عليها الحكومة مرافق مياه و�ف صحي. �ف
ي المناطق ال�ت

ي شملها المسح �ف
 كان لدى كل الأحياء ال 59 ال�ت

 مرافق المياه والرصف الصحي من قبل البنات والولد. كان لدى سبع مدارس مرافق مياه و�ف صحي مع امكانية الوصول بالكرسي المتحرك.
ومع ذلك، وعىل الرغم من أن جميع المدارس كان فيها مرافق مياه و�ف صحي، فأن ثلث مدراء المدارس ذكروا بان هذه المرافق تحتاج إل إصالح. 
ي مدارس.

ي ثما�ف
ي الواقع، لم توجد مرافق غسل اليدين �ف

ي حاجة إل صيانة فإنه من المرجح أن المدرسة بأكملها ليست كافية. �ف
 إذا كانت هذه المرافق �ف

ي شملها المسح فقدت الأثاث والمعدات بسبب اعمال النهب. وأفاد ان ما يقرب من ثلث
ي ثالثة أحياء. وكان نصف المدارس ال�ت

 و لتوجد كهرباء �ف
ي الأثاث والمعدات.

مدراء المدارس بوجود نقص �ف

ي تسيطر عليها الحكومة بعدم إمتالك المدارس 
ي المناطق ال�ت

ي المائة من مصادر المعلومات الرئيسية �ف
فيما يتعلق بالخدمات التعليمية، يعتقد 46 �ف

ي أعىل قائمتهم من احتياجات 
ضافية والوسائل التعليمية �ف ي العدادين وضعوا الكتب الإ

ي الواقع، فإن ثل�ش
إمدادات كافية من مواد التدريس والتعلم. �ف

ي ثالث مدارس ان يقوم اولياء
اء مواد التعلم. من المث�ي للصدمة، كان من المتوقع �ف  المدرسة. وتوقع نصف المدارس بأن يقوم اولياء الأمور ب�ش

ية والأقارب أو اء الأثاث. هذا وان اولياء المور الغ�ي قادرين عىل توف�ي المواد من مواردهم الخاصة قاموا بمناشدة الجهات الخ�ي  الأمور ب�ش
غاثة الدولية. أفاد مدير مدرسة بأن الطالب الذين ل يمتلكون المواد قاموا بالمشاركة مع الآخرين أو ال�قة أو العمل بعد المدرسة  منظمات الإ

للحصول عىل أموال. وببساطة حرصف بعض الطالب دون أي مواد.

ي 
ي ممثىلي المجالس المحلية بأنها مبا�ف

ي تشكل المدارس، ذكر ثل�ش
ي تسيطر عليها المعارضة حول أنواع الهياكل ال�ت

ي المناطق ال�ت
عندما تم إجراء المسح �ف

ف  ي المائة من المستبين�ي
ف �ف ي الخاصة والهياكل المؤقتة والمساجد والخيام بمثابة أماكن التعلم. ذكر أربع�ي

مدارس نموذجية. و ذكر الثلث الآخر المبا�ف
، فأن ما مجموعه 186 مب�ف  ي 24 منطقة مجلس محىلي

ي مناطقهم استخدمت بشكل صحيح كمدارس. وأشار البقية أنه �ف
ي المدرسية �ف

بأن جميع المبا�ف
مدرسي لم يستخدم كمدارس.

ي حالت الطوارئ )INEE( عىل أن 40 طالبا لكل معلم هو الحد الأقص المقبول لنسبة الطالب إل 
و تنص الشبكة العالمية لوكالت التعليم �ف

ي الصف الواحد 40 طالبا، مع أعىل رقم كان 76.
ة دوام أحادي( تجاوز معدل عدد الطالب �ف ي المائة من المدارس )كلها ذات ف�ت

ي 12 �ف
. �ف ف  المعلم�ي

(، لم يتجاوز معدل عدد الطالب 20 طالبا. تش�ي البيانات إل أن العديد من المدارس يمكنها ف ت�ي ة والف�ت ي المائة من المدارس )كال نظامي الف�ت
ي 40 �ف

 �ف
بسهولة استيعاب المزيد من الطالب.

ي المائة من المدارس تقدم ما يكفي من المياه الصالحة 
ي تسيطر عليها المعارضة مقلقة جدا. فقط 29 �ف

ي المناطق ال�ت
إن حالة المرافق المدرسية �ف

ي المائة لديهم 
ي المائة كان لديها كهرباء كافية وكان ثمانية �ف

ف أن 12 �ف ي ح�ي
ب. تقدم ربع المدارس فقط التدفئة المناسبة خالل فصل الشتاء، �ف لل�ش

كة(. كان أقل ي المائة فقط من المدارس لديها ما يكفي من مرافق المراحيض قيد الخدمة )للجنس الواحد أو مش�ت
نت. وكانت 40 �ف ن�ت  وصول إل الإ

ي المائة من المدارس لديها مرافق غسل يدين قيد الخدمة. ومع ذلك، لم يكن هناك دليل واضح عىل ان عدم كفاية مرافق المراحيض
 من 60 �ف

ي ل يوجد فيها مراحيض فأن مجموع البنات الملتحقات
ي المدارس ال 10 ذات اللتحاق المختلط وال�ت

 منعت البنات من الذهاب إل المدرسة: �ف
يفوق عدد الذكور.

ي تسيطر عليها المعارضة: لم يكن واضحا فيما إذا كانت الطاولت والكراسي فقط 
ي المناطق ال�ت

وكان من الصعب قياس كفاية الأثاث المدرسي �ف
ي المائة من المدارس قد 

ف أو تستخدم كبدائل للمكاتب. إذا كان المقصود من الأثاث هو لستخدام الطالب، فأن ما ل يقل عن 71 �ف لستخدام المعلم�ي
. إذا لم يكن القصد من هذه الطاولت والكراسي لستخدام الطالب، فسينخفض عدد المدارس  ات كافية من الأثاث المدرسي الأساسي ف يكون لها تجه�ي

ي المائة. لذلك، فمن المحتمل أن يكون إستكمال الفروض الخطية هو أمر صعب للغاية لكث�ي من الطالب.
ي تحوي أسطح كافية للكتابة إل 40 �ف

ال�ت

ح المستبينون ال أن الأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة يجب  أشارت بعض المدارس عىل انه يمكنها استيعاب الطالب ذوي الإحتياجات الخاصة. واق�ت
ف معدات إضافية و توف�ي  ي مدارس خاصة أو صفوف خاصة. أجاب البعض بأنه يمكن تدريسهم فقط إذا تم تعديل البناية وتجه�ي

أن يوضعوا �ف
ي الدروس العادية.

ف فقط انه ربما يمكن انضمام الأطفال �ف . وقال مدراء اثن�ي ف و / أو توف�ي التدريب للطاقم المدرسي الحالي ف المتخصص�ي المعلم�ي

ي المعقول
ي المائة من مدراء المدارس بأن خدمات النقل كانت دائما أو أحيانا متاحة لطالبهم. وهذا نوعا ما ينا�ف

 والمث�ي للدهشة، ذكر 21 �ف
ي الأثاث فإنه سيكون من المستبعد ان يكون لديهم مركبات نقل تحت ترصفهم.

لأنه إذا عانت العديد من المدارس من نقص �ف

: تحليل البيانات النوعية ي
الجزء الثا�ف



16

الستنتاجات والتوصيات

ي يمكن
ي هذه القائمة، ينبغي تحديد المشاريع ال�ت

 يجب عىل إدارة المدرسة وأولياء الأمور إعداد قائمة بالأولويات لمشاريع إعادة التأهيل والأثاث المطلوب. �ف
أن يتم أنجازها من قبل أفراد المجتمع. يجب أن تعمل هذه الخطط من أجل تحقيق صفوف دراسية ذات مقاعد وطاولت كافية. ينبغي بذل الجهود لضمان 

توافر المراحيض ومرافق غسل اليدين المناسبة.

 عالوة عىل ذلك، ينبغي ان تكون البيئة المدرسية نظيفة، ومن الناحية المثالية، ان تكون جذابة. وإذا أفتقرت المدرسة ال عمال النظافة فيجب عىل
ي حالة من الفوىصف فيجب عىل الطالب

 مستخدمي المرافق المدرسية تنظيف الصفوف الدراسية ومرافق الوضوء يوميا. وإذا كانت البيئات المدرسية �ف
اتيجية تنظيف وخطط صيانة. ف وأولياء المور وضع اس�ت والمعلم�ي

4 التعليم والتعلم

المناهج الدراسية

ي أُجريت عىل المنهاج الدراسي للصف 
من عام 2008 إل عام 2012، أدخلت الحكومة السورية تدريجياً منهجاً جديداً، مع المزيد من التعديالت ال�ت

ف والطالب وأولياء الأمور. وعموما، فإن المؤلفات  ي وقعت بينما كانت الأزمة تنكشف، العديد من التحديات للمعلم�ي
ات، ال�ت الثامن. سببت هذه التغي�ي

 الأدبية تفيد بإستياء عام من المنهاج الجديد مع العديد ممن أعربوا عن كون المنهج صعبا جدا و ل يع�ب عن ثراء وتنوع المجتمع السوري.
ي تسيطر عليها الحكومة، حيث كان يُدرس المنهج الرسمي الجديد فقط، تعزز نتائج المؤلفات الأدبية التالية:

ي المناطق ال�ت
ان نتائج المسح �ف

يعتقد حوالي ثلث مصادر المعلومات الرئيسية أن المنهاج كان أفضل قبل الأزمة.25  •

أنتقد حوالي ثلث مصادر المعلومات الرئيسية المنهاج الجديد لكونه صعبا جدا.  •

أشار ُخمْس مجموعات اولياء الأمور ال صعوبة المناهج الدراسية بإعتبارها مصدرا للقلق.  •

ي المائة صعوبة المناهج الدراسية بأسلوب التدريس.
ي مجموعات الأطفال، ربط 24 �ف

�ف  •

ذكرت ثالثة وخمسون من المدراء ال 59 بأن مدارسهم قد تلقت قواعد إرشادية ومواد تدريسية ومواد تعلم للمنهاج الجديد.  • 

ي
ف حديثا لديهم كلهم الأدوات ال�ت ف و/أو الطاقم الُمَع�ي ف الغ�ي مدرب�ي  إن هذا يث�ي للقلق و يجب معالجته: هل ان المعلم�ي

يحتاجونها للتدريس بفعالية؟

ي يفضلونها كانت اللغة العربية والرياضيات. ان تفضيل مادة عن أخرى مرتبط أساسا بأسلوب 
أفاد الطالب بأن أك�ش المواد/المواضيع ال�ت  •

ي المائة(.
ي المائة( أو لالأعتقاد بأهمية هذه المادة )71 �ف

التدريس )86 �ف

ي تسيطر عليها المعارضة:
ي المناطق ال�ت

�ف

ي المائة مناهج الحكومة السورية المؤقتة،
ي المائة من المدارس مناهج الحكومة السورية، وتستخدم 43 �ف

تستخدم أربعة وخمسون �ف  • 
ي المنهاج الدراسية.

" أو شملت العنا� الدينية �ف ي
ف منهاج "دي�ف هذا وان بعض المدارس قامت بتضم�ي

ي المائة يفضلون
ف ال تفضيل مناهج الحكومة السورية المؤقتة، وفقط 17 �ف ي المائة من ممثىلي المجالس المحلي�ي

أشار أربعة وستون �ف  • 
المنهاج الرسمي.

ي يسيطرون عليها وذلك بتقويض
ي المناطق ال�ت

ات عىل المناهج الدراسية �ف تم اتهام جماعات المعارضة من قبل البعض بإجراء تغي�ي  • 
. ي

ي وجغرا�ف
مفهوم سوريا ككيان وط�ف

ي
ي المائة يفضلون منهاج الحكومة السورية المؤقتة. ستة �ف

ي المائة من مجموعات أولياء الأمور المنهاج الرسمي، مع 31 �ف
يفضل 34 �ف  • 

ي عىل أنه البديل الكامل للمناهج الرسمية ومناهج
؛ يبدو بأن هؤلء المستبينون يفهمون المنهاج الدي�ف ي

 المائة يفضلون المنهاج الدي�ف
الحكومة السورية المؤقتة.

ي الحصول عىل شهادات 
ي تسيطر عليها المعارضة إل رغبة لالأطفال �ف

ي المناطق ال�ت
يمكن أن يعزى الدعم القوي للمناهج الدراسية الرسمية �ف  •

ف بها رسميا من قبل الحكومة السورية. مع�ت

ي قسم أجوبة النهايات المفتوحة، أعربت كل التعليقات تقريباً عن عدم الرضا بأي مناهج يَُقَدم. رغب المستبينون بمنهاج "ُمَحَسْن" و
�ف  • 

" و"مناسب لثقافة المجتمع" و "موحد" و "أقرص" أو "أقل تعقيدا". كان هناك طلب واحد لحذف  ف "أك�ش حداثة" و "ُمَطّور من قبل متخصص�ي
ي ذلك اللغات الأجنبية والِحرف والمواد العملية وتكنولوجيا

 "بعض المواد التعليمية"؛ وكانت هناك عدة طلبات لإضافة مواد بما �ف
سعافات الأولية. المعلومات والفن والموسيقى والصحة العامة والإ

ض بأن مصادر المعلومات الرئيسية يفضلون المنهاج القديم. ي عام 2011 وان المنهاج الجديد لم يطبق كليا ح�ت 2012، فلهذا من المف�ت
بسبب ان الأزمة بدأت �ف  25

: تحليل البيانات النوعية ي
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ي 
، تم�ف أولياء الأمور أنه كانت هناك فرص متاحة للتدريب المه�ف ي ع�ش

وبالنسبة لالأطفال الذين غادروا المدرسة دون الحصول عىل شهادة الصف الثا�ف
ي مجالت مثل النجارة وميكانيك السيارات والكهرباء والحدادة.

ح�ت يتمكن اطفالهم من العثور عىل عمل �ف

. ف ي تسيطر عليها المعارضة أن تكون المناهج أك�ش واقعية مع توفر المعدات المناسبة للمعلم�ي
ي المناطق ال�ت

ح المشاركون �ف  واق�ت
. رددت مجموعة أوياء الآمور ي طول اليوم الدراسي

ف طلبت أخرى زيادة �ف ي ح�ي
احات أطول، �ف  طلبت مجموعة طالب واحدة دروساً أقرص واس�ت

الدعوة إل يوم دراسي أطول.

ي مدارسهم. كان أك�ش الدروس شيوعا هي )اللغة العربية 
ي تدرس �ف

ي تسيطر عليها المعارضة، ُسِئَل مدراء المدارس عن المواد ال�ت
ي المناطق ال�ت

�ف
ي 

ي 70 �ف
ية والتاريخ والدين والعلوم تُدرّس �ف ف نجل�ي ي المائة من المدارس. كانت اللغة الإ

ي أك�ش من 80 �ف
والجغرافية والرياضيات( حيث كانت تُدرّس �ف

ي المائة من المدارس: حيث كانت تعت�ب غ�ي ذات و/أو تم منع تدريسها. كذلك وصفت 
ي 90 �ف

بية المدنية �ف المائة أو أك�ش من المدارس. لم تُدرّس ال�ت
ف اللغة  ي ح�ي

لي والفلسفة وعلم النفس أيضا عىل أنها غ�ي ذات صلة. وقد تأثر توافر دراسات الحاسوب بسبب نقص المعدات �ف
ف مواد القتصاد الم�ف

ي المائة من المدارس بأنهم كانوا أيضا 
. ذكرت أربعة ع�ش �ف ف ف المؤهل�ي را من نقص المعلم�ي ية والفرنسية والتاريخ والدين كانت الأك�ش ترصف ف نجل�ي الإ

يدرسون مواضيع أخرى مثل اللغة الكردية أو القرآن الكريم، ولكن معظم المدارس لم تحدد هذه الموضوعات الإضافية.

ي النظام الرسمي لدى عودتهم إل سوريا قد 
ي إعادة الندماج �ف

ي البلدان المجاورة، فأن أولئك الذين يأملون �ف
ف �ف ف الالجئ�ي بالنسبة لالأطفال السوري�ي

يواجهون تحديات حيث ان المناهج الدراسية للبلد المضيف لهم تقوم بتدريس محتوى مواضيع آخرى وغالبا ما تستخدم وسائل تدريس مختلفة، 
ي الصف لأن لغة التدريس هي اللغة

ف غ�ي قادرين عىل النخراط بشكل كامل �ف ف السوري�ي  والأك�ش لفتاً للنظر هو اللغة. بعض الطالب الالجئ�ي
كية. ية والفرنسية والكردية وال�ت ف نجل�ي الإ

امج دورات عالجية  ي داخل سوريا، هناك العديد من المبادرات للسماح لالأطفال الذين حرموا من الدراسة باللحاق بالتعلم. وتشمل هذه ال�ب
�ف

بية بالتعلم  ف وزارة ال�ت . تميل هذه النهج لتقليص المنهاج الدراسي لما يمكن اعتباره المواضيع "الأساسية". هذا وتع�ت ي
واستخدام مواد التعلم الذا�ت

 ، ي
بية برنامج التعلم الذا�ت اتيجية ناجعة لضمان حصول الأطفال خارج المدرسة عىل فرص تعليم. وضعت اليونيسيف والأونروا و وزارة ال�ت ي كاس�ت

الذا�ت
نامج مع  ية والرياضيات والعلوم للصفوف من 1 إل 9. يتماسش هذا ال�ب ف نجل�ي ي المواد الأساسية وهي اللغة العربية واللغة الإ

وهو منهاج مكثف �ف
. ي

المنهاج الوط�ف

الستنتاجات والتوصيات

ي أحاطت تدريس
ف عىل المنهاج الرسمي الجديد بكونه صعباً جداً، وهو نتيجة غ�ي متوقعة. ان هناك العديد من العوامل ال�ت  َحَكَم عدد كب�ي من المستبين�ي

ة الدوام الثانية، ويعمل العديد من  هذا المنهاج بشعور أنه ليمكن السيطرة عليه: كان عىل المدارس التقليص من وقت التدريس من أجل استيعاب ف�ت
ي الأثاث والمعدات والمواد التعليمية.

ة جدا بحيث ل يستطيع المرشدون أن يدرسوا بشكل فعال مع نقص �ف ي صفوف كب�ي
ف �ف المعلم�ي

ي أدخلت عىل المناهج الدراسية الرسمية هي مقلقة، ربما ليكون الطالب مستعدين تماما عند 
ي تسيطر عليها المعارضة، فأن التعديالت ال�ت

ي المناطق ال�ت
�ف

تقديمهم لالمتحانات الوطنية الرسمية.

ي امتحانات الشهادة. 
ي سيتم اختبارها �ف

ها من المواضيع ال�ت ي المواد الأساسية وغ�ي
يجب عىل المدارس أن تضمن انها تقوم بتغطية المناهج الدراسية بالكامل �ف

، ي
ة الدوام الثا�ف ، إما لأسباب أمنية أو لستيعاب ف�ت ف المعلم والطالب. إذا تم تقص�ي اليوم الدراسي  تتطلب التغطية الكاملة للمنهاج وقتاً كافياً لالأتصال ب�ي

ف إستكمال المناهج الدراسية أو لتغطية ذلك بتفصيل كاف. وبالتالي ينبغي النظر إل تمديد ساعات الدوام المدرسي  فإنه قد ل يكون من الممكن للمعلم�ي
ي لتدريس المنهج كامال.

ف الوقت الكا�ف لضمان إعداد الطالب بشكل كاف وان يكون لدى المعلم�ي

ي ينظر إليها عىل أنها صعبة جداً.
، تلك ال�ت وينبغي إجراء دراسة عىل نطاق صغ�ي لتحديد مكونات كل موضوع دراسي

بية مراجعة هذه الصعوبات وضمان أن جميع المدارس لديها وتستفيد من القواعد الرشادية للمناهج الدراسية الرسمية. يجب عىل مديريات ال�ت

لية أو للدراسة الذاتية غالبا بتقليص المناهج الدراسية ال المواد الأساسية. يجب أن تضمن هذه المناهج عند النتهاء ف  تقوم المناهج المهيئة للدراسة الم�ف
ف من قراءة المزيد عىل نطاق واسع من تلقاء أنفسهم. منها بتحقيق مستوى قراءة وكتابة وحساب بحيث يتمكن الطالب الناجح�ي

ي تسيطر عليها المعارضة باستطالع هذا الموضوع
ي تسيطر عليها الحكومة ول المناطق ال�ت

، لم تقم مسوحات المناطق ال�ت ي
 وفيما يتعلق بالتعليم المه�ف

ف دراسيا ال التعليم ي إحدى المطبوعات ضمن المؤلفات الأدبية، تم انتقاد توجيه الطالب الفاشل�ي
 بشكل جيد؛ يجب إجراء المزيد من التقصي عن ذلك. �ف

ي يجب ان يأخذوها.
ي المواد المهنية ال�ت

ي بكونه غ�ي مالئماً ول منصفاً. وينبغي إجراء دراسة لمصلحة الطالب �ف
المه�ف
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ي والدعم
التدريب والتطوير المه�ن

ي البداية أو تقدم بيانات عن كفاءة المعلم منذ بداية الأزمة. هناك فقط ذكر للمنظمات 
ف �ف حاليا، ل تذكر المؤلفات الأدبية كيف يتم تدريب المعلم�ي

ي حالت الطوارئ )EIE( والدعم النفسي الجتماعي.
بية والتعليم �ف ي علم أصول ال�ت

ف �ف ي تقدم مقدار صغ�ي من التدريب للمعلم�ي
ال�ت

ي العام الدراسي 2009 / 10، بدأت الوزارة بالتدريب أثناء الخدمة مع إجراءات إدخال المنهاج الجديد تدريجياً، مع نية أن يحصل 
بية �ف وفقا لوزارة ال�ت

نامج حالياً، ربما بسبب الأزمة. كل معلم عىل 36 ساعة من التدريب سنويا. ل تظهر إستدامة لل�ب

ي 
ي المناطق ال�ت

ي شملها الستطالع �ف
ي 45 من اصل 59 مدرسة ال�ت

ووفقا لمدراء المدارس، من عام 2011 ال عام 2015، تم توف�ي فرص تدريب �ف
ي عام 2012.

ي عام 2013 و 10 �ف
ي عام 2014، و 3 �ف

ي عام 2015، أفادت 19 مدرسة أنهم تلقوا التدريب، مع 18 �ف
 تسيطر عليها الحكومة. �ف

ي المائة من الدورات.
ف �ف بية سبعة وسبع�ي ي أجريت فيها. قدمت وزارة ال�ت

 وذكرت التقارير 115 "دورة" أضافية من دون إشارة واضحة ال السنة ال�ت

ي
ف ومنظمة الكشافة والمنظمات غ�ي الحكومية. وأفاد المعلمون �ف  تم تقديم الدورات الآخرى من قبل كل من اليونيسف والمجلس الدانمركي لالجئ�ي

ي التعلم الفعال المتمركز حول الطفل.
ف �ف ة عىل الموظف�ي هذه المناطق أيضا أنه تم عرض الدورات التدريبية القص�ي

ي تسيطر عليها الحكومة، قدمت 41 مدرسة الدورات التدريبية؛ وقدمت 17 مدرسة دورات 
ي المناطق ال�ت

من أصل 59 مدرسة شملها الستطالع �ف
ف رأت 20 مجموعة بأنها لم تمنح أي فائدة لأن ما تم  ي ح�ي

ف بأن الدورات التدريبية كانت مفيدة، �ف "أخرى".26 َشَعَر اثنان وثالثون من مجموعات المعلم�ي
تعلمه ل يمكن تطبيقه "بسبب الظروف الحالية". رأى ثمانية ع�ش بأن كفائتهم التدريسية قد تحسنت لأنه يمكنهم إعداد الدروس عىل نحو أفضل، 

واعتقد 12 بأن التدريب ساعدهم عىل التكيف مع الظروف الحالية.

ض أنهم  ف "الجدد"، ويف�ت ي تسيطر عليها المعارضة، أشار مدراء المدارس باستمرار ال حاجة واحدة بعينها: التدريب المناسب للمعلم�ي
ي المناطق ال�ت

�ف
: ي يفتقر إليها معلميهم، استجاب مدراء المدارس بالتالي

أولئك الذين ل يحملون مؤهل التدريس. وعالوة عىل ذلك، عندما سئلوا عن المهارات ال�ت

ي المائة(؛
إدارة الصف، عىل رأس القائمة )56 �ف  1

ي المائة(؛
ي بيئة الأزمات )48 �ف

التدريس �ف  2

ي المائة(.
بية والعروض التقديمية )47 �ف التخطيط و ال�ت  3

ي بيئة الأزمة المرتبة 
المعلمون، من الناحية الأخرى، كانوا أقل اهتماما من مدراء مدارسهم حول إدارة الصفوف الدراسية، ليحتل إجهاد التدريس �ف

ي أعىل قائمتهم:
الول �ف

ي المائة(؛
ي بيئة الأزمات )62 �ف

التدريس �ف  1

ي المائة(؛
بية والعروض التقديمية )54 �ف التخطيط و ال�ت  2

ي المائة(؛
ف بصدمات نفسية )52 �ف تدريس الأطفال المصاب�ي  3

ي المائة(؛
ي حالت الطوارئ )43 �ف

ردود الفعل �ف  4

ي المائة(.
إدارة الصف )37 �ف  5

ة لالأزمة وليس نتيجة لقدراتهم الشخصية. دارة الصفية هو نتيجة مبا�ش ي الإ
من الممكن أن يَعت�ب المعلمون بأن أوجه القصور �ف

ي نهاية المطاف. ينبغي معالجة هذا 
اء رفيعي المستوى" بتدريبهم وتزويدهم بشهادة تقدير �ف بالإضافة إل ذلك، يتوقع المعلمون بأن يقوم "خ�ب

ف مع التدريب والنقد والتغذية الراجعة من أقرانهم حيث أن لدى الكث�ي منهم مهارات قّيمة للمشاركة. المنظور لأنه يحول دون تجاوب المعلم�ي

ي تسيطر
ي المناطق ال�ت

ي يشعر بها مدراء المدارس، أستجاب هؤلء الموجودون �ف
 وردا عىل سؤال حول الحتياجات التدريبية الثالثة القصوى ال�ت

ي حالت 
. حدد مدراء المدارس المدفوعي الأجر التعليم �ف ف عليها المعارضة بشكل مختلف، وذلك اعتماداً عىل ما إذا كانوا مدفوعي الأجر أو متطوع�ي

الطوارئ عىل انه حاجتهم التدريبية القصوى، تليها إدارة الصدمات النفسية، و "القيادة والتفاوض". حدد مدراء المدارس الغ�ي مدفوعي الأجر إدارة 
ي حالت الطوارئ. إنه لمن دواعي القلق أن تظهر القيادة 

الصدمات النفسية عىل انها حاجتهم القصوى، تاله "القيادة والتفاوض" ثم التعليم �ف
ي هذه القوائم حيث يجب أن تكون هذه المهارات بالفعل قد عقدت من قبل مدراء المدارس، وخاصة تلك المدفوعة منها.

والتفاوض �ف

ي العتبار عند التدريس 
ف لم يوضحوا المعلومات بصورة كافية ولم يأخذوا الغياب عن التعليم المدرسي �ف وشكت مجموعات الطالب بأن المعلم�ي

ي كث�ي من الأحيان غائبون.
حيث أستخدموا أساليب "تقليدية للغاية" وكانوا أيضا �ف

: تحليل البيانات النوعية ي
الجزء الثا�ف

ف الدورات التدريبية و الدورات "الأخرى". ليس من الواضح الفرق ب�ي  26
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الستنتاجات والتوصيات

ي الكلية؛
ف عىل طرائق التدريس الحديثة أثناء وجودهم �ف ة. تم تدريب بعض المعلم�ي ف ومدراء المدارس، والأسباب كث�ي  هناك حاجة راسخة إل تدريب المعلم�ي

بية عىل المناهج ي تسيطر عليها المعارضة تدريباً من وزارة ال�ت
ي تسيطر عليها الحكومة والمناطق ال�ت

ي كل من المناطق ال�ت
 لم تتلق العديد من المدارس �ف

ي مواجهة نقص
بداعي �ف اتيجيات التدريس الإ داريون بحاجة إل مهارات جديدة للعمل بشكل فعال خالل الأزمة؛ يجب تطوير اس�ت  الجديدة؛ المرشدون والإ

ي المائة من 
ف �ف ي الواقع يجب أن تكون فعالة. رأى أربع�ي

ي أجريت �ف
الأثاث والمعدات والكتب المدرسية والقرطاسية؛ والأهم من ذلك، الدورات التدريبية ال�ت

ي قدمتها
ف من الدورات التدريبية ال�ت ي شاركوا فيها. وهناك أيضا أدلة ضئيلة حول إستفادة المعلم�ي

ي الدورات التدريبية ال�ت
ف أهمية قليلة �ف  المستبين�ي
المنظمات غ�ي الحكومية.

ي عدد من
اف صفي �ف ف يستفيدون من التدريب ذو الصلة أثناء الخدمة. نتيجة لذلك، ينبغي إجراء إ�ش  تش�ي الصورة العامة ال أن عدد قليل من المعلم�ي

ي يحتاج المعلمون فيها إل تدريب. يجب عىل 
ف أكفاء، والذي سيكون بعد ذلك قادراً عىل إعداد قائمة أولويات بالمهارات ال�ت ي المعلم�ي الصفوف من قبل مدر�ب

ة. حاليا، بية، مراجعة واعتماد المواد التدريبية لتلبية احتياجات المعلم الجدية وعقد دورات تدريبية قص�ي  كيانات تنسيق القطاع، وبالتعاون مع وزارة ال�ت
ي ظل الظروف الراهنة" وكيفية توف�ي الدعم النفسي الجتماعي

ف بحاجة إل تدريب حول كيفية التدريس الفعال "�ف  تش�ي البيانات إل ان جميع المعلم�ي
ي تركز عىل المنهجية بدل من محتوى 

بية إعادة إحياء التدريب أثناء الخدمة عىل المناهج الجديدة. ان الدورات التدريبية، ال�ت لطالبهم. ينبغي عىل وزارة ال�ت
ف مهاراتهم. ي تحس�ي

ف من مختلف المواد للعمل معا �ف ف المعلم�ي . وهذا من شأنه تمك�ي الموضوع، ينبغي أن تقدم بأسلوب تفاعىلي

ف مهاراتهم ي حول هذه المهارات بحيث يستطيع المعلمون من المدارس المجاورة من العمل معا لتحس�ي
 إذا كان ذلك ممكنا، ينبغي تطوير مواد التعلم الذا�ت

. ف ي حالة عدم توافر المدرب�ي
ح�ت �ف

ي نفس الوقت بحيث يمكن تعزيز التعلم عن طريق
ي �ف ي برنامج تدري�ب

ي المدرسة ومدير المدرسة �ف
ف �ف  حيثما كان ذلك ممكنا، ينبغي ان يشارك جميع المعلم�ي

دعم الأقران.

ف الذين كاء القطاع إعطاء فقط اعداد الُمدرب�ي ي إعداد التقارير، ليجب عىل �ش
ف مع التنسيق السليم وحفظ السجالت. �ف افق أيضا تدريب المعلم�ي  يجب أن ي�ت

ف الذين تم الوصول اليهم خالل التدريب. تم تدريبهم ولكن أيضا إعطاء العدد الفعىلي للمعلم�ي

رشاد والتعلم عمليات الإ

ي المدرسة هو موجود للسماح بالتدريس والتعلم بأن يحدثا بفعالية وكفاءة.
رشاد والتعلم. وهكذا، فأن كل عنرص �ف  ُوِجدت المدارس لتوف�ي الإ

ي الحقيقة، وضعت مجموعات
ي المناطق الأك�ش أماناً.27 �ف

 ومع ذلك ومنذ بداية الأزمة، تفيد المؤلفات الأدبية بأن نوعية التعليم تدهورت ح�ت �ف

ي
ي المناطق ال�ت

ي عدم ذهاب الطالب ال المدرسة. أكد مصادر المعلومات الرئيسية �ف
 اولياء الأمور رداءة نوعية التعليم باعتباره السبب الرئيسي �ف

ّون عن أن الممارسات التعليمية كانت أفضل قبل الأزمة. تسيطر عليها الحكومة هذه الأفكار، مع ربع منهم يُع�ب

ي المائة(،
ات الدوام المتعددة )35 �ف ي الجودة التعليمية. يحدد المعلمون غالبا الكتظاظ وف�ت

اجع �ف ي أدت ال ال�ت
 هذا وتتنوع الأسباب ال�ت

ي المائة( كتحديات لجودتهم 
ي المائة( و "المستوى التعليمي" )20 �ف

ات )24 �ف ف ي المائة(، ونقص المعدات والتجه�ي
وثقافة وسلوك الطالب )27 �ف

ي الواقع،
ف الأك�ش شيوعا محددين بذلك الكتظاظ كتحدي رئيسي لجودة التعلم. �ف  التعليمية. استكمل مدراء المدارس والأطفال ردود المعلم�ي

ي المائة من المدارس كانوا عىل دراية بأن المجموعات الصفية تتجاوز 40 طالبا.
 ذكر مصادر المعلومات الرئيسية أن ما يقرب من 60 �ف

ي
ي الممارسات التعليمية عىل انه تحديا أيضا لتوف�ي التعليم النوعي، مع 28 �ف

ات �ف  وتم تحديد المنهاج الصعب الذي يتطلب إجراء تغي�ي
ف حددوا هذا العامل. المائة من مجموعة المعلم�ي

ة ونظام  ي تسيطر عليها الحكومة كيفية حل بعض التحديات، مثل معالجة القضايا الأمنية والصفوف الكب�ي
ي المناطق ال�ت

ف �ف وُطلَب من المعلم�ي
ها من التحديات. بالنسبة لجميع المواضيع فقد حدد المعلمون "تقديم الدعم المادي  ة ونفسيات الطالب وغ�ي الدوام المزدوج والسلوكيات المتغ�ي

والمعنوي" كطريقتهم لمعالجة الصعوبات، وهو إجابة غ�ي مرضية إل حد ما. عىل سبيل المثال، فإنه ليس من الواضح كيف أن توف�ي الدعم المعنوي 
ة بشكل صحيح. بالإضافة إل ذلك، فأن الدعم المادي والمعنوي هو تعب�ي غامض. ومن دون خصوصيات،  للطالب يمكن ان يعالج الصفوف الكب�ي

ي المائة
ي تواجههم. وكانت هناك بعض الإجابات المشجعة: 80 �ف

ف أشارت إل أنهم قد ل يدركوا أو لم يفكروا تماما بالتحديات ال�ت  فأن ردود المعلم�ي
ي المائة من المجموعات حددوا 

ي معالجة المشاكل السلوكية و 71 �ف
من المجموعات حددوا "تفعيل دور المرشد النفسي – الجتماعي" كطريقتهم �ف

استخدام "طرق بديلة" لمواجهة نقص الوسائل التعليمية.

ي صف واحد، بينما دمجت 
ف 11 و 12 �ف ف فقط وجود صفوف مدمجة: دمجت أحدى المدارس المرحلت�ي ي شملها المسح، ذكرت اثن�ي

من المدارس ال�ت
ي وقت واحد( من شأنه أن 

ف ان تدريس الصفوف المدمجة )جوهريا، تدريس مناهج متعددة �ف ي ح�ي
ي صف واحد. �ف

مدرسة أخرى المراحل من 1 إل 4 �ف
. يشكل تحديات خاصة به، ال انه يمكن تخيل أن هذه التحديات تتفاقم أيضا من خالل عدد الطالب الكب�ي

اب والعنف: آثار الأزمة السورية خالل العام 2014"، متوفر عىل الرابط: أنظر تقرير الأنروا " الغ�ت  27 

http://www.unrwa.org/sites/default/files/alienation_and_violence_impact_of_the_syria_crisis_in_2014_eng.pdf
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ي 
، وهو تكرار يعكس ما موجود �ف ف ف الدراسيت�ي ت�ي ي شملها المسح بإدارة نظام الدوام المزدوج أو الف�ت

ي المائة من المدارس ال�ت
ف �ف قامت سبعة وأربع�ي

ات دوام أطول.  ي المائة من المدارس أدارت ف�ت
ات دوام ذات خمس ساعات ؛ 15 �ف ي المائة( أدارت ف�ت

المؤلفات الأدبية. أك�ش من نصف المدارس )56 �ف
ة الدوام( ي المائة من المدارس لديهم يوم دراسي من أربع ساعات أو أقل. لم تُبِلغ بيانات المسح ما هي نسبة اليوم الدراسي )أو ف�ت

 وكان 29 �ف
ي أي حال، فأن هذه التقارير مقلقة، 

امج المدرسية الأخرى، مثل التجمعات أو إعالنات المدرسة. �ف ي كانت تستخدم للتدريس وما تم استخدامه لل�ب
ال�ت

 حيث ان القدرة عىل تغطية المنهاج الدراسي بصورة صحيحة وتنفيذ أنشطة فعالة وضمان جودة التعلم هي جميعها متعلقة بكمية الوقت
المتاح للتعليم.

ي شملها المسح، فإن النسب لم تتجاوز
ي المدارس ال�ت

 باستخدام نظام معلومات إدارة التعليم )EMIS( لقياس نسبة الطالب إل الطاقم المدرسي �ف
ي تسيطر 

ي المناطق ال�ت
ي المائة عىل الأقل من المدارس �ف

ي تسيطر عليها المعارضة و 88 �ف
ي المناطق ال�ت

ي المائة عىل الأقل من المدارس �ف
ي 79 �ف

25 �ف
ف بـ 40 كحد أقص لحجم صف مقبول. ي حالت الطوارئ )INEE( نسبة الطالب إل المعلم�ي

 عليها الحكومة. تحدد الشبكة العالمية لوكالت التعليم �ف
ف أنه قد يكون مشجعا بأن الغالبية العظمى من المدارس لديها نسبة طالب إل طاقم مدرسة هي أقل من 40 فأنه يجب تََذُكر بأن الصفوف  ي ح�ي

�ف
ي تسيطر عليها الحكومة بأن 60

ي المناطق ال�ت
ي المسح. وكما ُذِكَر آنفاً، أفاد مصادر المعلومات الرئيسية �ف

ف �ف  المكتظة قد ُذكرت من قبل جميع المشارك�ي
، يجب أن يتم تقييم  ة. وبالتالي ي ان وجود بعض التناقضات الخط�ي

ي المائة من المدارس كان فيها صفوفاً يتجاوز عدد طالبها 40 طالبا، وهذا يع�ف
�ف

ي العتبار: يحسب نظام معلومات إدارة التعليم )EMIS( كل من 
أرقام نظام معلومات إدارة التعليم )EMIS( بحذر. يجب تُؤخذ هذه الأشياء �ف

، ف المتوفرين )نسبة الطالب إل الطاقم المدرسي ي تضخم عدد المعلم�ي
ي البيانات الخاصة به، وهذا يع�ف

ف بينهم �ف ف دون التمي�ي داري�ي ف والإ  المعلم�ي
ف بالتدريس كل يوم  (. وعالوة عىل ذلك، فإن هذه النسب تكون ذات مع�ف فقط إذا يقوم جميع المعلم�ي ف ي مقابل نسبة الطالب إل المعلم�ي

�ف
ي كث�ي من الأحيان ل 

ف �ف . و لأن المعلم�ي ف وبمعدلت غياب عن العمل منخفضة – وهذه حقيقة غ�ي صحيحة حسب ما أفاد به العديد من المستبين�ي
داد حجم صف معلم آخر بشكل كب�ي )إما ذلك، أو ل يتلقى الطالب اي ارشادات(. من ناحية أخرى، يمكن أن تكون بعض  ف ون للصف فبالتالي س�ي يحرصف

ة بالنواتج السيئة، مثل مخرجات التعلم السيئة،  يرها. عندما يلوم المستبينون الصفوف الكب�ي ، ل يمكن ت�ب ف مطالبات الأكتظاظ، وخاصة من المعلم�ي
بية هي القضية الحقيقية. عىل سبيل المثال،  دارة الصفية للمعلم أو سوء ال�ت ي الواقع ولكن سوء الإ

فقد يكون ذلك أن أحجام الصفوف يمكن إدارتها �ف
ي 

ي المناطق ال�ت
دارة الصفية تتعلق بالأطفال الذين عادوا ال المدرسة وهم أك�ب عمرا من الطالب الآخرين. �ف ي تواجه الإ

اثنان من التحديات الرئيسية ال�ت
ف الخالفات التنموية والتنمر عىل انها صعوبات تؤثر عىل قدرتهم ي المائة من المعلم�ي

ف و 28 �ف ي المائة من المعلم�ي
 تسيطر عليها المعارضة، ذكر 32 �ف

ي إدارة الصفوف الدراسية.
�ف

ي كث�ي من الأحيان لم تَُدرَس 
. �ف ف ف من المعلم�ي ي المعدل تتم مشاركته من قبل اثن�ي

ي تسيطر عليها المعارضة، كان كل صف دراسي �ف
ي المناطق ال�ت

�ف
ة الدوام  ي المدارس ذات ف�ت

ف مساعدين، فأنه ليوجد أي معلم �ف ف هم معلم�ي ي وقت واحد. وهكذا، ما لم يكن بعض من هؤلء المعلم�ي
الصفوف �ف

ي المعلمون مع الطالب 
ي السبوع يمصف

ي أنه خالل 30 ساعة عمل �ف
ي المعدل. وهذا يع�ف

ي الصفوف الدراسية �ف
ي أك�ش من نصف يوم �ف

الواحدة يمصف
ة للقلق هو أنه ضمن حلب كان هناك مدرسة دوام مزدوج حيث تتم مشاركة كل صف دراسي من قبل  مدة ل تتجاوز 15 ساعة. هناك نتيجة أخرى مث�ي

ة دوام واحدة حيث تتم مشاركة كل غرفة من قبل 5.5 معلم كمعدل. هناك حاجة إل مزيد من  ي إدلب، كان هناك مدرسة بف�ت
6.3 معلم كمعدل. �ف

ف مدرسة وأخرى. ي كيفية توزيع مسؤوليات التدريس وما هي الختالفات ب�ي
التقصي �ف

ي تسيطر عليها 
ي المناطق ال�ت

ي شملها المسح �ف
ي المائة من المدارس ال�ت

ات. فقط 46 �ف ف يعتمد التدريس الفعال جزئيا عىل توافر المعدات والتجه�ي
المعارضة كان فيها لوحات كتابة / سبورات وصفت بأنها كافية.28

ي تسيطر عليها المعارضة كان 
ي المناطق ال�ت

ي المائة من المدارس �ف
ي المائة و 22 �ف

، فأن فقط 30 �ف بالنسبة للكتب المدرسية والقرطاسية عىل التوالي
ي الكتب المدرسية قام المعلمون بتلخيص محتويات الكتب المدرسية عىل لوح الكتابة و/أو أعادوا 

ات بكميات كافية. و لمعالجة النقص �ف ف فيها تجه�ي
اض أمتالك الطالب للقرطاسية فأن نسخ محتوى الكتاب المدرسي من اللوح يقلل من جودة التعليم،  استخدام الكتب المدرسية القديمة. وعىل إف�ت

ف المعلم والطالب. وعالوة عىل ذلك، ي تدوين المحتويات بدل من تعزيزها من خالل المناقشة والتفاعل ب�ي
ي المزيد من الوقت �ف

 حيث يتم مصف
ي المائة من المدارس مخزون كاف من الوسائل التعليمية. إعتمادا عىل الموضوع، قد تصبح مهمة المعلم شبه مستحيلة من

 كان لدى أقل من 20 �ف
ية الالزمة لدروس العلوم. دون هذه الأدوات مثل الخرائط لدروس الجغرافية والأجهزة المخت�ب

بالغ عن نقص الكتب المدرسية  ي تسيطر عليها الحكومة، تم الإ
ي المناطق ال�ت

ي تعليم أبنائهم. �ف
وتناولت الدراسة أيضا دور اولياء الأمور والمشاركة �ف

ي تسيطر عليها المعارضة. بالنسبة للصفوف من 1 إل 4، فأن ما يقرب من ربع المدارس ليس 
ي المناطق ال�ت

أيضا وإن لم يكن سائدا كما هو الحال �ف
ية والرياضيات والعلوم(. يزداد هذا النقص  ف نجل�ي ي المواد الدراسية الأساسية الأربع )اللغة العربية والإ

لديها ما يكفي من الكتب المدرسية لكل طالب �ف
ي المواد الدراسية 

ي المائة من المدارس لم يكن لديهم ما يكفي من الكتب المدرسية لكل طالب �ف
زيادة طفيفة للصفوف من 5 إل 9، حيث أن 30 �ف

ف هذه المدارس الأربع كانت واحدة فقط لديها  الرئيسية الأربعة. كانت بيانات المسح متوفرة فقط لأربع مدارس توفر المراحل من 10 إل 12. ومن ب�ي
ي الموضوعات الرئيسية الأربعة.

ما يكفي من الكتب لكل طالب �ف

: تحليل البيانات النوعية ي
الجزء الثا�ف

ي 
ي "كافية" بأن مساحة اللوحة تمتد ال ما ل يقل عن حوالي الم�ت المربع، ويكون لدى المعلم الطباش�ي او أقالم للكتابة عىل اللوحة، ويكون سطح اللوحة من مادة تُمِكن الطالب �ف

ض أن تع�ف يف�ت  28

ي بعض الغرف الخاصة بهم.
ف لوحات كافية تماما، ولكن فقط �ف ي أفادت بأنه ليس لديهم لوحات كافية، فربما يكون لدى المستبين�ي

مؤخرة الصف من قراءة ما كتب بسهولة. بالنسبة للمدارس ال�ت
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ف تعلم الطالب ضمن الموارد المتاحة  ي يمكن من خاللها تحس�ي
اح السبل ال�ت ي تسيطر عليها الحكومة إق�ت

ي المناطق ال�ت
ف �ف وعندما ُطلب من المعلم�ي

ي الأك�ش 
اح الثا�ف حوا الصفوف العالجية. وكان الأق�ت ي المائة أق�ت

ي تكون ضمن الصفوف الدراسية، مع 40 �ف
حاليا فأنهم ابتعدوا عن مناقشة التحسينات ال�ت

ي المائة فقط 
شيوعا هو "تفعيل" الوسائل والمعدات التعليمية، مما يدفع المرء إل التساؤل عما إذا كانوا ل يستخدمون ما هو متاح أصال. حدد 15 �ف

ف تعلم الطالب. بالنسبة للطالب الذين غابوا عن المدرسة فقد أوىص  احات الأك�ش ندرة( لتحس�ي التعاون مع أولياء الأمور )الذي ُصِنَف عىل انه من الق�ت
ي التدريس يجب أن 

ي دورات عالجية. وعموما فإن النطباع السائد هو أن العجز �ف
اح الغامض "الدورات التعليمية"، وهو ما قد يع�ف المعلمون بالق�ت
يعالج من خالل صفوف أو دورات يتم تقديمها من قبل الآخرين.

ي تسيطر عليها الحكومة أنها عرضت دروس عالجية خالل العطلة الصيفية 
ي المناطق ال�ت

ي شملها المسح �ف
ي المائة من المدارس ال�ت

ف �ف أفادت ثالث وست�ي
ي حاجة إل مثل هذا الدعم أو أن الطالب كانوا 

للعام 2014. ومع ذلك، لم يكن هناك ما يدل عىل أن هذه وصلت إل جميع الأطفال الذين هم �ف
 "عىل المستوى المطلوب" بحلول نهاية العطلة. قلق آخر: إذا تأخر توافر العمل العالجي ح�ت العطل المدرسية فأن الطالب الذين هم متأخرين

أصال خالل العام الدراسي سوف يتخلفون أك�ش وراء عملهم. الدروس الخصوصية، بكونها أحد الخيارات، ستكون متاحة فقط لهؤلء الطالب الذين 
يستطيع أولياء أمورهم تحمل تكاليفها.

ف حول أطفالهم. ي المائة من مجموعات أولياء الأمور بأنهم تشاوروا مع المعلم�ي
ي تسيطر عليها المعارضة، قال أك�ش من 80 �ف

ي المناطق ال�ت
 �ف

ي المائة من
ي تعقد. وقال أك�ش من 70 �ف

ي اجتماعات المدرسة أقل ولكن هذا يمكن أن يعزى إل قلة الجتماعات ال�ت
 كانت معدلت المشاركة �ف

ي المائة 
ف 80 و 100 �ف ي أداء واجباتهم المدرسية. ينسجم معظم هذا مع ما ذكره اولياء الأمور : إدعى ب�ي

مجموعات الطالب بأن والديهم ساعدوهم �ف
ي واجباتهم المدرسية )باستثناء محافظة الالذقية حيث أفاد ثلث فقط بأنهم 

ي جميع المحافظات بأنهم ساعدوا الأطفال �ف
من مجموعات اولياء الأمور �ف

ي واجباتهم المدرسية(. ومع ذلك، قد ل تمثل هذه النسب أولياء الأمور بشكل عام حيث انه من الممكن ان يكون اولياء الأمور
 ساعدوا الأطفال �ف

ف بأن ي المائة من مجموعات المعلم�ي
ي الواقع، يعتقد أقل من 30 �ف

ام أعىل لتعلم أطفالهم. �ف ف ي هذه الدراسة لديهم ال�ت
 الذين اختاروا المشاركة �ف

لية أو قاموا بتغذية راجعة حول عمل أطفالهم. ف ي أداء الفروض الم�ف
"جميع أو غالبية" اولياء الأمور إما يساعدون اطفالهم �ف

بالإضافة إل ذلك، ذكر المعلمون بأن دوافعهم لمواصلة التدريس قد تعززت عندما أهدى المجتمع المعدات والمواد. وبالتالي ينبغي عىل المجتمع 
مواصلة تقديم هذا النوع من الدعم إذا كان ذلك ممكنا. ينبغي عىل الجهات المانحة الدولية توف�ي الكتب المدرسية والقرطاسية و وسائل التدريس.

الستنتاجات والتوصيات

ي الكتب المدرسية 
ي ظل ظروف تجعل من الصعب توف�ي تعليم ذو نوعية جيدة. ان النقص �ف

ي ان العديد من المدارس تعمل �ف
إن المسألة هي ليست �ف

والقرطاسية والأثاث المدرسي والمعدات التعليمية بسبب التلف والنهب وتدم�ي محالت الطباعة والمستودعات، وانخفاض قيمة العملة السورية لتمويل 
مدادات وصعوبات النقل الحالي كلها تمثل تحديات للمعلم يكاد يكون من المستحيل التغلب عليها. عىل الرغم من هذا، ينبغي بذل الجهود وينبغي  الإ

. ف هم من أفراد المجتمع المهتم�ي إجراء مشاورات مع أولياء الأمور وغ�ي

كاء القطاع الكتب المدرسية  ي جميع الصفوف الدراسية فضال عن إمدادات كافية من الطباش�ي والقالم. يوفر �ش
يجب توافر لوحة كتابة ذات سطح جيد �ف

 والقرطاسية ومجموعات أدوات التدريس عىل نطاق واسع إل حد ما. ينبغي الحفاظ عىل هذه الجهود. وحيثما تكون الكتب الجديدة والمستعملة غ�ي متوفرة
بما فيه الكفاية ينبغي عندئذ التفاوض مع الطالب حول ترتيبات واقعية لمشاركة الكتب مع طالب آخرين.

ف أن يناقشوا  لية اليومية. يجب عىل المعلم�ي ف ف الفروض الم�ف ي إمكانيات زيادة مقدار الوقت الذي تستغرقه المهام المدرسية حيث. يجب تعي�ي
وينبغي البحث �ف

ي المدرسة كل يوم.
بانتظام مع اولياء الأمور تقدم دراسة أبنائهم. يجب عىل اولياء الأمور مراقبة عمل أطفالهم �ف

ينبغي توف�ي الدروس العالجية والستدراكية لأولئك الذين فاتتهم الدراسة بسبب الأزمة من خالل المدرسة ومن دون أي تكلفة للطالب.

ي تسيطر عليها الحكومة فقد تم تطوير برنامج 
ي المناطق ال�ت

وبالنسبة لالأطفال الغ�ي قادرين عىل حضور المدرسة العادية لأسباب تتعلق بالسالمة أو الصحة �ف
ي عام

ية والرياضيات والعلوم إستنادا عىل المنهاج الرسمي للحكومة السورية �ف ف نجل�ي ي المواد الدراسية الأساسية الأربع: اللغة العربية والإ
ي �ف

 التعلم الذا�ت
ها اولياء المور غ�ي آمنة عىل ي يعت�ب

ي المناطق ال�ت
بية واليونيسيف والأونروا. يمكن استخدام هذه المواد �ف كة من قبل وزارة ال�ت  2015 وذلك بجهود مش�ت

أطفالهم بالذهاب إل المدرسة. كما تم إعتماد مراكز التعلم المجتمعي حيث يمكن للطالب زيارة هذه المراكز المجتمعية من وقت لآخر للحصول عىل دعم 
نامج جذابا لأولياء الأمور والطالب ينبغي ي إدارة وتنفيذ ورصد استخدام المواد. وح�ت يكون مثل هذا ال�ب

. سوف يتم تشجيع المجتمع عىل لعب دور �ف ي
 إضا�ف

ي نظام التعليم الرسمي أو للتقديم لمتحانات الشهادة الوطنية.
أن يسمح للطالب بإعادة الندماج من جديد �ف

: تحليل البيانات النوعية ي
الجزء الثا�ف
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التقييم ومخرجات التعلم

قية إل المرحلة  ي نهاية العام الدراسي من أجل ال�ت
ي نهاية الصفوف 9 و 12، يتم تقييم جميع الطالب �ف

ي تجرى �ف
بعيداً عن امتحانات الشهادة ال�ت

ي مدارس الطالب نفسها. ومع ذلك، فقد نزح العديد من الطالب بسبب الأزمة. 
ي نهاية الصفوف 9 و 12 �ف

التالية. تُقام عادًة امتحانات الشهادة �ف
ي تسيطر عليها 

ي تسيطر عليها الحكومة أو ال�ت
اع )سواء المناطق ال�ت ف رة من ال�ف ي المناطق المترصف

بية بمنح إمتياز للطالب �ف لهذا السبب، قامت وزارة ال�ت
ي 

ي مراكز أخرى. ومع ذلك لم يكن هذا دائما آمناً أو ممكناً ل سيما بالنسبة للطالب الذين يدرسون �ف
المعارضة( وسمحت لهم بإجراء امتحاناتهم �ف

ي تسيطر عليها المعارضة.
ي المناطق ال�ت

مدارس �ف

ف عىل مدى أربع سنوات بأن هناك حاجة ال  ف الناجح�ي بية بوضوح من خالل امتحانات الشهادة الوطنية وعدد من المرشح�ي ف إحصاءات وزارة ال�ت تب�ي
المزيد من التقصي لفهم العوامل المؤثرة حقاً عىل إحصاءات المتحانات، خصوصا معدلت النجاح:

ي والصف 12 الفرع  ف لجميع الشهادات الوطنية الرئيسية، الصف 9 والصف 12 الفرع الأد�ب من عام 2011 إل عام 2012، فأن عدد المتقدم�ي  •
(. أزدادت معدلت النجاح من 2011 ال 2012 إل حد كب�ي لجميع  ي المائة عىل التوالي

ي المائة و 4 �ف
ي المائة و 16 �ف

العلمي، قد أزداد )بنسبة 2 �ف
.) ي المائة عىل التوالي

ي المائة و 9 �ف
ي المائة و 16 �ف

المتحانات الثالثة )بنسبة 9 �ف

ف لالمتحانات الوطنية مقارنة بالعام السابق، منخفضا ال أقل من مستويات عام 2011،  ي عام 2013، أنخفض كلياً عدد الطالب المتقدم�ي
�ف  •

. ومع ذلك، ومن المث�ي  ي و 12 الفرع العلمي بنسبة 33 و 15 و 6 نقطة مئوية، عىل التوالي مع انخفاض الصف 9 والصف 12 الفرع الأد�ب
ي عام 2011. بالنسبة لمتحان الصف 

للفضول، فأن معدلت النجاح لالمتحانات الوطنية استمرت بالزيادة متجاوزة بذلك معدلت النجاح �ف
ي  ي عام 2011(. وكانت معدلت نجاح الصف 12 الفرع الأد�ب

ي المائة �ف
ي 2013 )مقارنة مع معدل نجاح 70 �ف

ي المائة �ف
9، كان معدل النجاح 78 �ف

. ي المائة( عىل التوالي
ي المائة )من 73 �ف

ي عام 2011( و 92 �ف
ي المائة �ف

ي المائة )من 55 �ف
ي عام 2013 هي 63 �ف

والصف 12 الفرع العلمي �ف

، ولكن ل ترتقي ال مستويات عام 2011. ومع ذلك  ي ي عام 2014، ارتفع عدد الطالب الذين تقدموا لمتحانات الصفوف 9 و 12 الفرع الأد�ب
�ف  •

ي عام 2014 أعىل من أي من السنوات 
ف لالمتحان �ف ف ال امتحان الصف 12 الفرع العلمي – كان عدد المتقدم�ي فقد تصاعد عدد المتقدم�ي

السابقة، وهي نتيجة غ�ي متوقعة.

ف ال كل امتحان ال أد�ف مستوى تاريخي، مع عدد طالب تقدموا لالمتحان أقل من أي من  ي عام 2015، وصل عدد الطالب المتقدم�ي
و�ف  •

ي المائة اجتازوا امتحان الصف 9 )بانخفاض ثالثة 
السنوات السابقة. ومع ذلك بقيت معدلت النجاح ثابتة نسبيا عن العام السابق، مع 71 �ف

ي المائة اجتازوا امتحان 
ي المائة(، و 77 �ف

ي )بانخفاض واحد �ف ي المائة اجتازوا امتحان الصف 12 الفرع الأد�ب
ي المائة من عام 2014(، 64 �ف

�ف
ي المائة(.

الصف 12 الفرع العلمي )بانخفاض اثنان �ف

ي جميع مجالت التعليم تقريبا )جودة المرافق المدرسية، 
. هذا وان مع التدهور الموثق بشكل جيد �ف تتطلب هذه التجاهات اجراء المزيد من التقصي

ي معدل النجاح يمكن 
ي منها الطالب(، فأن النخفاض �ف

ي يعا�ف
، والصدمات النفسية ال�ت ف ف المؤهل�ي وتوافر المعدات، وتوافر المواد، ونسبة المعلم�ي

بية. ي بيانات وزارة ال�ت
ي الحجم المنعكسة �ف

احتسابه بسهولة ولكن ليس لبعض التحسينات �ف

اف بشهادة التعليم. منذ العام الدراسي 2012 / 13، أجرت الحكومة السورية  كان هناك مخاوف أيضا من قبل الأطفال وأولياء الأمور حول الع�ت
ف بها من قبل  المؤقتة امتحانات الصفوف 9 و 12 إستنادا عىل المنهاج المعدل.29 ومع ذلك فأن الشهادات الصادرة عن هذا المتحان ليست مع�ت

الحكومة السورية. وبسبب هذا، يع�ب الأطفال السوريون الالجئون وذويهم خارج البالد عن مخاوفهم الخاصة حيث أنهم يتبعون منهاج ويتقدمون 

ي
ف خارج سوريا بالقلق من أنه ستتم معاملتهم بالمثل لتلك الموجودة �ف  لمتحانات عىل أساس معاي�ي البلد المضيف لهم. تشعر عوائل الالجئ�ي

ف بشهادات التعليم من البلدان المضيفة. ي تسيطر عليها المعارضة وان الحكومة السورية سوف لن تع�ت
المناطق ال�ت

ي مناطقهم، بأن الطالب قد تمكنوا من إجراء 
ي تسيطر عليها الحكومة، �ف

ي المناطق ال�ت
ي المائة من مصادر المعلومات الرئيسية �ف

ذكر خمسة وتسعون �ف
ي 

ي المائة من الأحياء أجري المتحان �ف
ي 93 �ف

ي المائة بأن الطالب تمكنوا من إجراء امتحان الصف 12. �ف
ي نهاية الصف 9، و ذكر 92 �ف

ي �ف
المتحان الوط�ف

ي منطقة أخرى.
ي المدارس القريبة أو �ف

المدرسة المحلية. وكان عىل الآخرون استكمال المتحانات �ف

ي تسيطر عليها المعارضة، فأن التقديم لالمتحانات الرسمية يشكل تحديا خاصا حيث يجب عىل معظم الطالب النتقال إل مركز آخر 
ي المناطق ال�ت

�ف
ي 

ي تهدد السالمة أثناء التنقل عىل انها أك�ب عائق، وأشار 43 �ف
ف الأخطار ال�ت ي المائة من مجموعات المعلم�ي

لإجراء امتحاناتهم. حدد أربعة وخمسون �ف
اف بها، وذكر أقل بقليل  ي المائة من المجموعات أن الشهادة ل يمكن الع�ت

ون �ف المائة عىل ان الخدمات اللوجستية هي المشكلة. لحظت سبعة وع�ش
ل. ف قامة عندما يكون بعيدا عن الم�ف ي من شأن الطالب ان يتحملها للتنقل والإ

ضافية ال�ت ي التكاليف الإ
ي المائة بأن العوائق هي �ف

من 30 �ف

ي شملها المسح، 
ي تسيطر عليها الحكومة زيادة منذ بداية الأزمة. من أصل 57 حي ال�ت

ي المناطق ال�ت
وأظهرت معدلت الرسوب لمتحانات نهاية العام �ف

ي المائة. ومنذ بداية الأزمة، أزداد هذا الرقم إل تسعة أحياء.
قبل الأزمة، ذكرت منطقتان فقط نسبة الرسوب أك�ش من 20 �ف

: تحليل البيانات النوعية ي
الجزء الثا�ف

ة تشكيل الحكومة السورية المؤقتة، ي الخارج خالل ف�ت
، وهي كيان تعليمي تعمل كوزارة تربية سورية �ف بية و التعليم العالي خالل العام الدراسي 2012 / 13، قامت الهيئة الوطنية العلية لل�ت  29 

بية التابعة لحكومة سوريا المؤقتة لعقد هذه المتحانات وتولي كل ي السنوات الالحقة، تم تحديد وزارة ال�ت
 بإجراء امتحانات الصفوف 9 و 12 استنادا عىل المنهاج الدراسي المعدل. �ف

القضايا المتعلقة بالتعليم.
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ي تؤثر سلبا عىل نجاح الطالب فإنهم 
ة ال�ت ف تحديد أهم العوامل الخط�ي ي تسيطر عليها المعارضة، عندما طلب من مجموعات المعلم�ي

ي المناطق ال�ت
�ف

ي المائة من 
ي المائة(. ومن الجدير بالمالحظة، ذكر 17 �ف

ي المائة( والهجرة )25 �ف
ي المنهاج الدراسي )34 �ف

ي أغلب الأحيان حددوا بأنهم "متأخرين" �ف
�ف

. ي ظل هذه الظروف لم يكن الطالب قادرا عىل أداء المتحانات للتقدم إل الصف التالي
ين إل أنه �ف ي مواد المتحانات مش�ي

ف نقص �ف المعلم�ي

ي المناطق 
ي تسيطر عليها المعارضة أن بطاقات الدرجات كانت تصدر بانتظام. و�ف

ي المناطق ال�ت
ي المائة من مدراء المدارس �ف

ذكرت ثمانية وسبعون �ف
اف بهذه الدرجات. ع�ت ي أُعطيت هي عدم توافر المواد الخام أو أن ل يتم الإ

حيث لم يكن هذا هو الحال، كانت الأسباب ال�ت

ي تسيطر عليها المعارضة عن قلقهم إزاء عدم وجود فرص وحول مخاطر التعليم العالي )أو الجامعة(.
ي المناطق ال�ت

 أعرب أولياء الأمور �ف
ي الخارج

ي منطقة تقع تحت سيطرة الحكومة عىل أنه غ�ي آمن. وعالوة عىل ذلك، فأن الدراسة �ف
ي معهد او مؤسسة تعليمية �ف

 يُنظر ال التسجيل �ف
ي تسيطر عليها المعارضة.

ي المناطق ال�ت
مكانية المالية لالأ�ة. وتم التشديد عىل الحاجة إل مؤسسات التدريب العالي �ف هي فوق الإ

ة عند محاولة الحصول عىل عمل.  ي تسيطر عليها المعارضة، يواجه تاركو المدارس أو أولئك الذين أتموا التعليم الثانوي صعوبة كب�ي
ي المناطق ال�ت

�ف
ي المائة من مجموعات اولياء الأمور من عدم وجود الفرص 

ف �ف وهذا ينطبق ح�ت عىل أولئك الذين حصلوا عىل شهادة لمتحاناتهم. اشتىك سبعة وأربع�ي
ي المائة أن الفرص كانت "قليلة". وبالنسبة لأولياء الأمور الذين ألمحوا 

ف وظيفة؛ اشتىك ثمانية �ف المتاحة لذوي الشهادة ول لمزيد من الدراسة ول لتأم�ي
ف من أولياء الأمور فأن  اسل والعمل التطوعي والتدريس أو النضمام إل جماعة عسكرية. وفقا للمستبين�ي إل إمكانية العمل فأنهم ذكروا العمل بال�ت

عدم قدرة الشباب عىل العثور عىل وظيفة أو مزيد من الدراسة هو مصدر قلق لأنها قد تحفز مشاعر الإحباط بسبب عدم وجود فرص واضحة 
ي 

وتعطي الشعور بالتهميش و"نفسية بائسة" مما قد يؤدي إل "مشاكل نفسية". قد يقوم الولد "بقتل الوقت عن طريق أوراق اللعب والتسكع �ف
ف أن البنات "ينتظرن الحصول عىل زوج جيد". ي ح�ي

الشوارع"، �ف

الستنتاجات والتوصيات

 لضمان استعداد وثقة الطالب للتقديم لالمتحانات يجب أجراء تغطية شاملة للمنهاج وبطريقة تفاعلية، مع إعطاء فرص كافية للطالب ليتمرنوا بانتظام عىل
ما يتعلمونه.

ي نهاية الصف 4 أو خالل الصف 5(. قد يسمح هذا
ي )�ف

ي نهاية التعليم البتدا�أ
ي القراءة والكتابة والحساب �ف

 ينبغي الأخذ بنظر العتبار إجراء الختبار الموحد �ف
ي مرحلة مبكرة وبالتالي السماح بتوف�ي معلومات قيمة من أجل التدخالت المبكرة.

ي وقت مبكر وتقييم التعلم �ف
ي الحصول عىل شهادة �ف

�ف

ف بها فقد تم بالفعل القيام بعمل سليم لذلك و يجب أن يستمر. ي تؤدي إل مؤهالت مع�ت
لضمان إمكانية تقديم الطالب لالمتحانات ال�ت

ي تش�ي ال تدهور مستويات التدريس.
ي نتائج المتحانات الوطنية للسنوات 2012 و 2013 عىل الرغم من التقارير ال�ت

يتطلب المزيد من التقصي حول التحسن �ف

ي التعليم
5 المعلمون والأفراد العاملون �ن

ن وأفراد التعليم الآخرين ن وأختيار المعلم�ي التعي�ي

لم يكتشف المسح معاي�ي إجراءات اختيار طاقم المدرسة وإجراءات التوظيف أو وصف الوظائف.

ي عام 2013، ُقتل ما يقرب من 500 عامل
ي الأرواح. �ف

وح وتحديات الأجور والهجرة والخسائر �ف ف ف بال�ف ف المعلم�ي  وفقا للمؤلفات الأدبية، تأثر تعي�ي
ف ف المدارس لأسباب أمنية او لأسباب سالمة الأفراد. ُسِمَح لبعض المعلم�ي ي مجال التعليم وأُصيب وُخطف أو أُعتقل آخرون. تجنب بعض المعلم�ي

 �ف

ي النتقال إل مدرسة أقرب إل أماكن إقامتهم.
�ف

ورة انه يعادل الكفاءة الفعلية. ومع ذلك، فإن المدارس عادة ترغب بكادر من  ي بالرصف
فيما يتعلق بنوعية المعلم، فأن امتالك مؤهل رسمي ل يع�ف

ف الأكفاء. ف تماما حيث ان ذلك عىل الأغلب يضمن عددا أك�ب من المعلم�ي الأفراد المؤهل�ي

ف ي مدارسهم. ومع ذلك، يوجد تناقض ب�ي
ف �ف ف المؤهل�ي ي المائة من المعلم�ي

ي المائة( بأن هنالك أك�ش من 90 �ف
 وأفادت غالبية مدراء المدارس )70 �ف

ي المائة من مصادر المعلومات الرئيسية الذين
ف ما يالحظه مصادر المعلومات الرئيسية، حيث لم تتجاوز نسبة 40 �ف  ما يذكره مدراء المدارس وب�ي

ي أقرب مدرسة لهم. عندما يتعلق الأمر بالمدارس ذات العدد القليل من الطاقم المدرسي المؤهل
ف �ف  ذكروا هذا النسبة المرتفعة من الأفراد المؤهل�ي

ي المائة من مصادر المعلومات الرئيسية بأنه كان هناك أقل من نصف 
ي المائة من مدراء المدارس و 17 �ف

فأن الرقام تكون أك�ش اتساقا: حيث ذكر 12 �ف
ي مدارسهم.

ف �ف ف مؤهل�ي المعلم�ي

. ي الحي عىل الأقل عدد كاف من الطاقم المدرسي
ي المائة(، كانت لدى ثالثة أرباع المدارس �ف

ي 48 من أصل 59 من الأحياء )81 �ف
 حكم العدادون بأنه �ف

ي غالبية المدارس.
ي المائة( عدد كاف من الطاقم المدرسي �ف

لم يكن لدى تسعة أحياء )15 �ف

: تحليل البيانات النوعية ي
الجزء الثا�ف
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ف بشكل رسمي و صحيح.30 ي المائة( الذين شملهم المسح كانوا مؤهل�ي
 من منظور عام، فأن هناك 2,586 معلم من أصل 3,045 معلم )85 �ف

وا ي المائة قد حرصف
ي المائة يحملون مؤهال جامعيا أو معهداً وأن 76 �ف

، كشفت مجموعات النقاش بأن 18 �ف ف ف الغ�ي مؤهل�ي ف المعلم�ي  هذا ومن ب�ي
ة. ة قص�ي ض بأنها لف�ت ي يف�ت

تدريباً أو دورات "أخرى" وال�ت

. بالنسبة لأولئك الذين يُدِرّسون  ف ف هم مؤهل�ي ي المائة من المعلم�ي
ي تسيطر عليها المعارضة، كان 78 �ف

ي المناطق ال�ت
ي شملها المسح �ف

ي المدارس ال�ت
�ف

، مع نسب مئوية لالعدادية )الصف 7 – 9( والثانوية )الصفوف 10 – 12( ف ي المائة منهم مؤهل�ي
 الصفوف البتدائية )الصفوف 1 – 6( فقد كان 73 �ف

ي المائة.
ي المائة و 89 �ف

هي عىل التوالي 78 �ف

ي "أقرب مدرسة" مع الرأي القائل بأن 
ي تسيطر عليها الحكومة و�ف

ي المناطق ال�ت
ين )من أصل 59( من مصادر المعلومات الرئيسية �ف هذا وإن واحد وع�ش

ف  ي المدرسة قبل الأزمة ما زلن قادرات عىل العمل، ولكن يرى 15 فقط بأن هذه النسبة من المعلم�ي
ي كن �ف

ي المائة من المعلمات اللوا�ت
أك�ش من 90 �ف

الذكور ل يزالون يعملون.

ف  ف قبل الأزمة لم يعودوا للتدريس بعد الن، حدد أك�ش من نصف المستبين�ي ف الُمعين�ي عندما ُسِئَل مصادر المعلومات الرئيسية عن سبب كون المعلم�ي
ف الأوضاع الأمنية والخوف. وح أو السفر؛ هذا وحدد ُخمسي المستبين�ي ف الأسباب بالهجرة وال�ف

ف أن هناك ِمَهنيات تعليم إناث أك�ش قليال من 
ّ ي تسيطر عليها المعارضة، تب�ي

ي المناطق ال�ت
ف والمدراء �ف وعند دراسة تركيب النوع الجتماعي للمعلم�ي

ي
ناث. وقد انعكست الأغلبية الضئيلة إل حد ما داخل بعض المدارس الفردية. �ف ي المائة من الإ

 الذكور. وعموما، فأن القوة التدريسية كانت 54 �ف
ي ان هيئة التدريس كانت ذات الأغلبية 

، وهذا يع�ف ف )GPI( هو 1.2 أو أك�ش ف الجنس�ي ي المائة من المدارس 122 كان مؤ�ش التكافؤ ب�ي
ف �ف ثالثة وأربع�ي

ا إل قرب الجودة. هذا وذكرت فقط 21  ف 0.9 – 1.1، مش�ي اوح ب�ي ف ي�ت ف الجنس�ي ي المائة كان مؤ�ش التكافؤ ب�ي
ي أحد ع�ش �ف

ي هذه المدارس. و�ف
ناث �ف الإ

ي المائة هيئة تدريس من 
ف أقل من 0.9(، وكان لدى 11.5 �ف ف الجنس�ي ي المائة من المدارس بأن هيئة التدريس ذات الغلبية الذكور )مؤ�ش التكافؤ ب�ي

�ف
ناث فقط. ي المائة من المدارس سجلت هيئة تدريس من الإ

ف الذكور فقط و 6.5 �ف الموظف�ي

ي ثالثة فقط 
ثارة مخاوف عامة، كان هناك بشكل ملحوظ بعض التعليقات حول النوع الجتماعي لهيئة التدريس. �ف ف الفرصة لإ وعندما كان للمستبين�ي

ي طالب( كان هنالك طلبات بأن تقوم المعلمات بتدريس الطالبات. لم ت�ش أيا من المدارس ذات 
من المدارس 122 )من مدير مدرسة واحد ومجموع�ت

الصفوف الدراسية من الجنس الواحد ال النوع الجتماعي لهيئة التدريس الخاصة بهم.

الستنتاجات والتوصيات

ي أعربت عنها المدارس حول حاجتها ال طاقم تدريسي مؤهل تماما عىل انها الحاجة إل وجود طاقم تدريسي كفوء تماما.
ينبغي أن يتم تَفُهم المخاوف ال�ت

ف تدريبا جيدا. توىصي المؤلفات الأدبية أيضا ف المدرب�ي ف ما يكفي من المعلم�ي  توىصي المؤلفات الأدبية عىل نطاق واسع بأن تقوم المدارس بوضع أولويات لتعي�ي
ف ان يكون لديها وصول ف نازحي�ي ف معلم�ي ي تعي�ي

. يجب عىل المدارس الراغبة �ف ف ف وتدريب المعلم�ي ف إضافي�ي ف معلم�ي  بأن يتم تخصيص دعم تمويل دولي لتعي�ي
ي تسيطر عليها 

ي المناطق ال�ت
بية زمام أمور مثل قاعدة البيانات هذه )او من شأن سلطات التعليم �ف . تمسك وزارة ال�ت ف ف المؤهل�ي إل قاعدة بيانات المعلم�ي

المعارضة، ولأسباب مفهومة، لن تكون قادرة عىل الوصول إل قاعدة البيانات هذه(.

ظروف العمل

، وإذا كان ذلك ممكنا، ينبغي اتخاذ خطوات لمساعدة  ف تحث المؤلفات الأدبية المدارس عىل مواصلة ضمان تسليم المدفوعات المستحقة للمعلم�ي
ي تصاعد. يؤدي المعلمون عمالً حيوياً، وإذا لم يتم تعويضهم 

ي الحفاظ عىل مستوى معيشتهم وخاصة لأن تكلفة السلع الأساسية هي �ف
ف �ف المعلم�ي

ف  ائية فإنهم ربما يتوقفون عن التعليم. عىل الجانب الآخر، تش�ي المؤلفات الأدبية ال أن بعض المعلم�ي ي المساعدة عىل الحفاظ عىل قوتهم ال�ش
�ف

وا ال مدارس خارج نطاق الخدمة لمواصلة استالم الراتب حيث ان الغياب عن العمل لمدة 15 يوما يؤدي ال توقف المعلم عن استالم راتبه. حرصف

ي 57 مدرسة )من أصل 59( يستلمون رواتبهم من أقرب 
ف �ف ي تسيطر عليها الحكومة، ذكر مصادر المعلومات الرئيسية بأن المعلم�ي

ي المناطق ال�ت
�ف

ي 
ي شملها المسح، استلم 3,860 عضو مدفوعات من الحكومة و165 استلموا مدفوعات من مصدر آخر. وفقط �ف

ي المدارس ال�ت
مدارس عليهم. و�ف

ف جري نقلهم بسبب نزوح مجتمعهم فأن مدراء المدارس لم  ي وقت متأخر. وبرصف النظر عن ان بعض المعلم�ي
ف تم استالم الرواتب �ف مدرست�ي

يالحظوا أي مشاكل إدارية جوهرية.

: تحليل البيانات النوعية ي
الجزء الثا�ف

ي عدة طرق:
ف �ف ي أن المرشدين حائزون عىل جميع المتطلبات الرسمية الصحيحة لتدريس الموضوعات والصفوف المحددة لهم. قد يكون المعلمون غ�ي مؤهل�ي

المعلمون الأكفاء: يع�ف  30 

ة التدريس المسبقة وقد يمتلك البعض  ف غ�ي اكفاء لعدم امتالكهم خ�ب ي الموضوع الذين يدرسونه حاليا؛ ربما يكون بعض المعلم�ي
ف بها ولكن ليس �ف ربما يحملون درجة جامعية وشهادات مع�ت

ي يكون فيها المعلمون غ�ي اكفاء لتدريس الصفوف 
. هذا وانه من الطبيعي ان يكون هناك طرق اخرى ال�ت ف الشهادة المتعلقة بمواضيع تدريسهم و لكنهم ل يمتلكون التدريب ليصبحوا تدريسي�ي

المناطة بهم.
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ي المدرسة عندما ينبغي أن
ي تسيطر عليها المعارضة بأن كل أو أك�ش معلميهم كانوا �ف

ي المناطق ال�ت
ي المائة من مدراء المدارس �ف

ف �ف  ذكر سبعة وسبع�ي
ف يعت�ب مشكلة. ولأن المسح لم يجمع البيانات الرسمية من أفراد آخرين  يتواجدوا فيها. وهذه نتيجة مسح تث�ي الدهشة بالنظر إل أن تغيب المعلم�ي

ف الفعىلي فأنه من الصعب التحقق من ما أفاد به هؤلء المدراء. ي المدرسة والذين يحتفظون بالسجالت الرسمية لحضور المعلم�ي
�ف

: ي معظم الأحيان، أفاد المستبينون بما يىلي
ف �ف ي تسيطر عليها المعارضة حول سبب غياب المعلم�ي

ي هذه المناطق ال�ت
وعندما ُسِئل مدراء المدارس �ف

ي المائة(؛
ي معظم الأحيان )52 �ف

المرض �ف  1

ي المائة(؛
الصعوبات المالية )44 �ف  2

ي المائة(؛
القضايا الأمنية )38 �ف  3

ي المائة(.
أسباب شخصية )30 �ف  4

ف تم الدفع لهم من قبل الحكومة السورية ف بموظف�ي  لم يتم تسجيل عدد أيام الغياب. وذكر أحد المدراء ان هناك حاجة ال إستبدال المعلم�ي
ي تسيطر عليها المعارضة، يضطر المعلمون ال النتقال لمسافات طويلة من أجل

ي المناطق ال�ت
ستالم رواتبهم". �ف ة طويلة لإ  "أثناء غيابهم لف�ت

استالم مدفوعاتهم. ان هذه الرحالت ل تقلص فقط من وقت الحصة الدراسية ولكنها أيضا تشكل تهديدات بالسالمة ومخاطر العتقال.

ف عن المدرسة هو بسبب وظيفة أخرى. هذا يؤكد صحة نتيجة المسح المذكورة آنفاً، ي المائة من مدراء المدارس بأن تغيب المعلم�ي
ون �ف  ذكر ع�ش

ام كث�ي من  ف ، فمن الواضح أن الأجر المعتاد والكاف يؤثر عىل ال�ت ي الأك�ش ذكرا لغياب المعلم. وبالتالي
إذ أن "الصعوبات المالية" كانت السبب الثا�ف

ف الفقراء.31 وعالوة عىل ذلك، ذكرت مجموعة  ف النتباه إل الحاجة إل الدعم المالي والمادي للمعلم�ي ي الواقع، لفتت مجموعة من المعلم�ي
. �ف ف المعلم�ي

ف من السابق لأنهم اضطروا إل العتماد عىل المساعدات )مواد غ�ي معتادة ول يمكن التنبؤ بها وعروض ام أقل للمعلم�ي  أخرى بأنه تم إظهار إح�ت
مالية من الآخرين(.

ي المائة من 
ي تحفزهم عىل مواصلة عملهم. مما ل يث�ي الدهشة فأن ما يقرب من 90 �ف

ف إدراج الأسباب الثالثة الأك�ش أهمية ال�ت وُطلَب من المعلم�ي
امهم بمساعدة بلدهم. ف ي المائة ال�ت

ام العمل مع الأطفال وذكر أك�ش من 40 �ف ف ي المائة بال�ت
ف ذكروا الدخل. مع ذلك، قال 60 �ف مجموعات المعلم�ي

ي المائة
ف بأجر ل يعكس المساواة الكاملة. وكان 41 �ف ف يتم الدفع لهم وان تحليل النوع الجتماعي للعامل�ي شارة إل أن ليس كل المعلم�ي  وتجدر الإ

ناث. ي المائة من 1,103 معلم غ�ي مدفوع الأجر من الإ
ناث و 68 �ف من 1,281 معلم مدفوع الأجر من الإ

ف الذين يستلمون مدفوعات، يتلقى ما يقارب من النصف رواتبهم من الحكومة السورية، وحصل الربع عىل تعويضات من منظمات  بالنسبة للمعلم�ي
ي المائة الرواتب من الحكومة السورية المؤقتة.

ع خاص. تلقى أقل من خمسة �ف  غ�ي حكومية.32 يستلم آخرون أجراً من السلطة المحلية أو من مت�ب
ي 

ي الوقت المناسب"، وأك�ش من 20 �ف
ي المئة المدفوعات عىل انها "دائما �ف

ي غ�ي أوانها. ووصف فقط 20 �ف
وأفاد العديد من المدراء بأن المدفوعات �ف

ي الوقت المناسب".
ي كث�ي من الأحيان )ليست( �ف

المائة أفادوا "�ف

الستنتاجات والتوصيات

. ف ي المناطق المعارضة بسبب الأجور الغ�ي منتظمة، أو عدم استالم اي تعويض تماما. وينبغي ان يتم دفع الأجور ال المعلم�ي
ف �ف  كافح العديد من المعلم�ي

ليس ذلك فحسب بل ينبغي أيضا أن يتم الدفع لهم بشكل عادل وشفاف.

ي وقت متأخر والمغادرة المبكرة وأسباب الغياب.
ف والذي يتضمن الوصول �ف يجب عىل كل مدرسة أن تحتفظ بسجل دقيق لحضور المعلم�ي

فهم من خالل دعم الطالب والمدرسة. ي ظل ظروف صعبة. يشعر المعلمون بأنه يمكن للمجتمع المحىلي والمجتمع الأوسع من تحف�ي
 يعمل المعلمون �ف

ز الدعم من المجتمع الأوسع بشكل أساسي كمساعدات مالية  يتوخى المعلمون دعم الطالب كمشجع لحضورهم وتعزيز النضباط. يمكن ان ي�ب
ف الأمن. ينبغي ان يكون هنالك دعم ثابت لهم من قبل أولياء الأمور. يجب خلق فرص  )من الناحية المثالية، تعويضات للمعلم( وتوف�ي المعدات وتحس�ي

. ف ف اولياء الأمور والمعلم�ي ي يمكن أن تعزز التعاون ب�ي
ف للقاء مع أولياء الأمور ومناقشة السبل ال�ت للمعلم�ي

: تحليل البيانات النوعية ي
الجزء الثا�ف

فت امورهم المالية ال أقص حد، غالباً لمجموعة متنوعة من الأسباب المالية. ف ف الذين است�ف المعلم�ي  31

ي تسيطر عليها المعارضة.
ي المناطق ال�ت

ف �ف من غ�ي المعروف بعد كيف تدفع الحكومة السورية ال المعلم�ي  32
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اف �ش الدعم والإ

. ومع ذلك، فإن المؤلفات الأدبية ل تكشف عن أي معلومات  ف اف هي ذات أهمية من أجل الحفاظ عىل دافع وجودة المعلم�ي �ش إن آليات الدعم والإ
ي 

بية بأن هذا هو من ضمن خططها �ف ي سوريا. وعندما تم الستفسار من قبل مؤلفي هذا التقرير، أفادت وزارة ال�ت
عن هذا الجانب من التعليم �ف

ف من الزيارات  دخال التدريجي للمنهاج الجديد، وتتوخى بأن يحصل كل معلم عىل 36 ساعة من التدريب المتتالي سنويا، وكذلك ما ل يقل عن اثن�ي الإ
ف الموضوع. ي العام من قبل م�ش

الصفية �ف

افية خالل سنوات الدراسة 2013 / 14 و 2014 / 15 أُجريت عىل  �ش ي تسيطر عليها الحكومة بأن الزيارات الإ
ي المناطق ال�ت

كشفت مسوحات المدارس �ف
ي فقط 16 و 10 حالت 

ما يزيد قليال من نصف المدارس )32 من أصل 59 مدرسة(. يقييم المراقبون الخارجيون فقط عملية التدريس وإعداد المعلم �ف
. يبدو انه  ي كل عام دراسي

ف عىل الأقل �ف ف الموضوع مرت�ي بية، يجب أن تتم زيارة كل معلم من قبل م�ش رشادية لوزارة ال�ت . وفقا للقواعد الإ عىل التوالي
رشادية. لم يتم استيفاء هذه القواعد الإ

الستنتاجات والتوصيات

افية بأنفسهم والقيام  ضافة إل ذلك، يجب عىل مدراء المدارس القيام بزيارات إ�ش بية. بالإ ي من قبل مديريات ال�ت
ا�ف �ش نامج الإ عادة ال�ب ينبغي بذل الجهود لإ

ي يواجهها المعلمون.
بمناقشات هادفة حول التحديات ال�ت

6 سياسات التعليم

صياغة القانون والسياسات

بية من أنظمتها حول الزي المدرسي وإجراءات القبول  ة صياغة القانون والسياسات. واستجابًة لالأزمة، خففت وزارة ال�ت لم يتناول المسح بصورة مبا�ش
ي أنهوها( 

ولوائح المتحانات الوطنية. ولستيعاب أولئك الذين فقدوا السجالت المدرسية الخاصة بهم )وبالتالي ليمكنهم أن ل يثبتوا الصفوف ال�ت
بية بإجراء اختبارات تحديد المستوى للطالب الذين يسعون إل الدخول ال  فضال عن أولئك الذين ل يستطيعون أداء المتحانات فقد قامت وزارة ال�ت

ف بالتقديم لالأمتحانات خارج  مدارس جديدة. وبسبب أنه تم إغالق المدارس ولأن الحكومة فقدت السيطرة عىل بعض المدارس فقد سمح للمرشح�ي
ي تسيطر عليها المعارضة بإلقاء الضوء عىل حاجة سياسة معينة: يحتاج الطالب ال أن يكونوا 

مواقعهم المحددة. قام المستبينون من المناطق ال�ت
ي 

وع �ف ف بها تؤهلهم لل�ش ف ان يكونوا قادرين عىل الحصول عىل شهادات مع�ت ف الناجح�ي قادرين عىل إجراء امتحاناتهم بأمان، وينبغي عىل المرشح�ي
الدراسات الجامعية دون الحاجة إل تعريض حياتهم للخطر.

التخطيط والتنفيذ

 ، . وبطبيعة الحال، ولأنه من غ�ي المعلوم كم ستستمر الأزمة وكيف ستنجىلي ف يتطلب توف�ي التعليم بشكل فعال أثناء الأزمات تخطيطاً وتنفيذاً دقيق�ي
فأنه من الصعب تفهم ان يكون التخطيط تفصيىلي وواقعي. ومع ذلك ل تزال الجهود جارية. تفيد أحدث المؤلفات الأدبية بأن المنظمات غ�ي 

ف وكذلك بعض التخطيط عىل المدى الطويل. وتشمل هذه الخطط  الحكومية والوكالت الدولية تقوم بالتخطيط لتلبية الحتياجات العاجلة للسوري�ي
ي توافر التدريس الكفوء وتوف�ي الدعم النفسي الجتماعي للطالب وإعادة تأهيل البنية التحتية المدمرة وتوف�ي مواد التعليم والتعلم 

المساعدة �ف
. ي

ي أنشطة التعلم الذا�ت
ي تسمح لالأطفال باللحاق بالتعليم المدرسي الذي فاتهم والعودة إل المدرسة أو المشاركة �ف

اتيجيات ال�ت بكميات كافية والس�ت

الستنتاجات والتوصيات

. ف ضد الطالب الذين ليس لديهم الزي المدرسي ينبغي تذك�ي كل من المدارس والجمهور بوجه عام بأنه ل يجب أن يكون هناك أي تمي�ي

: تحليل البيانات النوعية ي
الجزء الثا�ف
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كاء القطاع ن و�ش 7 استجابة المانح�ي

ي غازي عنتاب/تركيا باستجابات متعددة لالأزمة.
ي دمشق ومجموعة التعليم �ف

ي عام 2014، قام كل من مجموعة عمل قطاع التعليم )ESWG( �ف
 �ف

ي عام 2015، تم دمج عمليات التخطيط مع عملية 
ي هذا القطاع. �ف

ية �ف ف خطط لمعالجة التعليم وتعزيز القدرات الب�ش وضعت كلتا المجموعت�ي
 ، كي اتيجية )SRP( لعام 2015 ما مقداره 224 مليون دولر ام�ي . تطلبت خطة الستجابة الس�ت ف ك من قبل المنظمت�ي كة يتم تنفيذها بشكل مش�ت مش�ت

كي للمتطلبات "الأولوية". وتم تخصيص منها ما مقداره 137 مليون دولر ام�ي

ي 
ف �ف ف والعامل�ي ف والمعلم�ي ي خطط عام 2014 ما مجموعه 22,000. وشملت هذه الُمدرب�ي

ف الذين تم استهدافهم �ف بلغ عدد المستفيدين البالغ�ي
ي التفاعل اليومي مع

ي من شأنها أن تكون مطلوبة �ف
. ومع ذلك فلم يكن هناك سوى 5,500 معلم لتدريبهم عىل المهارات ال�ت  المجتمع المحىلي

ي خطة عام 2015، ارتفع عدد المستفيدين 
ي مفاهيم الدعم النفسي الجتماعي. �ف

ي تم تدريبهم �ف
ي الصفوف الدراسية، مع 1,600 معلم إضا�ف

الطالب �ف
." ي

ف الذين تم استهدافهم بشكل كب�ي من 22,000 إل 480,000. ل تش�ي الخطط حالياً إل نسبة من سيخضع ال "التطوير المه�ف البالغ�ي

. ف ي الخطط لكال العام�ي
ي �ف

ف نوعية التعليم. تم إدراج التدريب المه�ف اح التدخالت لزيادة الوصول العادل وتحس�ي تم إق�ت

الستنتاجات والتوصيات

ف من خالل مجموعة متنوعة من الطرق. لم يكن من الممكن القيام بذلك من دون دعم  كاء القطاع جهودا لتلبية الحتياجات التعليمية لالأطفال السوري�ي يبذل �ش
من الجهات المانحة الدولية. ومع ذلك فإن الدعم أقل بكث�ي من الحتياجات الفعلية.

ية والمالية. هذا وان الكث�ي من  ي مقابل نقص الموارد الب�ش
ف الحتياجات المحددة بوضوح �ف كاء القطاع تحقيق التوازن ب�ي خالل تخطيط أنشطتهم، كان عىل �ش

ي حالت الطوارئ )INEE( سيتم تنفيذها جزئيا فقط، أو لم تنفذ عىل الإطالق، بسبب
ي ُعِملت وفقا لمعاي�ي الشبكة العالمية لوكالت التعليم �ف

 التوصيات ال�ت

ي
ي الممارسات الصفية التفاعلية و�ف

 عدم كفاية الموارد. عىل الرغم من هذا فأنه ينبغي بذل كل جهد ممكن لتوسيع برامج التدريب أثناء الخدمة، عىل الأقل �ف
ف بصدمات نفسية. دعم الأطفال المصاب�ي

. ي
وينبغي توف�ي المعلومات لما بعد مستوى إحصاءات المدخالت والنتائج حول تنفيذ خطة العام الماىصف

: تحليل البيانات النوعية ي
الجزء الثا�ف
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االستنتاجات والتوصيات

يتضمن الجدول أدناه ملخص التوصيات. تستند الستنتاجات والتوصيات عىل مسح أجري عىل عدد قليل من المدارس المختارة لمالئمتها و تستند 
ي سيتم التطبيق فيها.

كذلك عىل مالحظات المؤلفات الأدبية. مرة أخرى، ان تنفيذ هذه التوصيات يجب ان يكون موائماً وضمن سياق المجالت ال�ت

ل يتم تنفيذ أياً من التوصيات الموجهة إل إدارة المدرسة ما لم يُبلَّغ بها مدراء المدارس بمزيد من التفصيل وُمرفقة بدعم أو تدريب من قبل 
عتبار الأولي من قبل كيانات تنسيق القطاع. ي القطاع. وبالتالي فأن جميع التوصيات تؤخذ بنظر الإ

يك آخر �ف السلطات أو منظمة غ�ي حكومية أو �ش

)INEE( ي حالت الطوارئ
المنفذمجال ومعيار وتوصية الشبكة العالمية لوكالت التعليم �ف

المشاركة المجتمعية والموارد

ف بيئة التعلم.1 يجاد سبل تحس�ي إدارة المدرسةعقد اجتماعات مع أولياء الأمور والطالب لإ

ي يمكن فيها إستقطاب دعم ملموس أك�ب من المجتمع الأوسع.2
إدارة المدرسةاستكشاف السبل ال�ت

دارة المدرسة حول كيفية تنظيم اجتماعات فعالة مع أولياء الأمور والطالب والمجتمع.3 القطاعتوف�ي قواعد إرشادية لإ

نتفاع من اجتماعات أولياء الأمور والمجتمع لمعالجة المخاوف المتعلقة بالسالمة وحالة البيئة المدرسية.4 إدارة المدرسةالإ

التنسيق

ف العتبار وتعطى الأولوية للُمجدية منها من حيث 5 ي هذا التقرير تؤخذ بع�ي
التأكد من أن جميع التوصيات الواردة �ف

التنفيذ.
القطاع

ف عىل 6 ك�ي عقد مناسبات بشكل منتظم يتشارك فيها أعضاء المجموعة بالمعلومات النوعية عن الأنشطة المنفذة، مع ال�ت
ي تعمل بشكل جيد.

إمكانيات توسيع نطاق التدخالت ال�ت
القطاع

ي القطاع.7
ي التعليم لكل منظمة �ف

القطاعتقارير سنوية نوعية موجزة عن المساعدة �ف

إعداد مسودة نماذج لكل من:8
تفعيل دعم المجتمع.
خطة طوارئ المدرسة.

القطاع

دارة المدرسة حول تفعيل دعم المجتمع.9 المنظمات غ�ي الحكوميةتوف�ي التدريب لإ

10. ف القطاعتوحيد مواد تدريب الدعم النفسي الجتماعي المستخدمة اصالً ومحاولة توسيع نطاق التدريب للمعلم�ي

ي جعل إدارة المدرسة تعمل عىل:11
تدريب المنظمات غ�ي الحكومية لأعضائها من أجل العمل كمحفزين �ف

تفعيل الدعم المجتمعي.
اعتماد )موائمة( وتنفيذ خطة طوارئ.

ي المدرسة.
ف والتنمر �ف إجراء مناقشات مع الطالب وطاقم المدرسة وأولياء الأمور حول التصدي للتمي�ي

المنظمات غ�ي الحكومية

التحليل

يجب تعزيز قدرات نظام معلومات ادارة التعليم عىل جمع البيانات عن طريق:12
ي التقارير )المدرسة(.

وضع رموز للمنطقة والناحية لكل نقطة ترد �ف
استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل منصات الهاتف المحمول لجمع البيانات من المدارس.

نظام معلومات ادارة التعليم 
والقطاع

ينبغي أن يمتد نطاق نظام معلومات ادارة التعليم لتغطية جوانب مثل المياه والرصف الصحي وإدارة المدارس 13
والأمن.

نظام معلومات ادارة التعليم 
والقطاع

نظام معلومات ادارة التعليم توف�ي التدريب ال مدراء المدارس حول اتمام ادوات جمع بيانات نظام معلومات ادارة التعليم.14
والقطاع

ي 15
ات متعددة �ف ي متغ�ي

ف �ف ورة )عىل سبيل المثال يرد ذكر المعلم�ي يجب توضيح التعاريف أو تبسيطها عند الرصف
الستبيان الحالي لنظام معلومات ادارة التعليم(.

نظام معلومات ادارة التعليم 
والقطاع

عمار.16 ي إعادة الإ
رة من أجل الستثمار المستهدف �ف نظام معلومات ادارة التعليم ينبغي إجراء مسوحات متابعة للبنية التحتية المترصف

والقطاع

ينبغي إجراء دراسات متابعة لتحديد سبب عدم حضور عدد كب�ي من الأطفال ال المدرسة، ودراسة أسباب الرسوب 17
والت�ب.

نظام معلومات ادارة التعليم 
والقطاع

بية 18 ي فقدت وزارة ال�ت
كاء القطاع لتوسيع نطاق تغطية إحصاء التعليم السنوي إل المناطق ال�ت الستفادة من �ش

التصال معها.
نظام معلومات ادارة التعليم 

والقطاع

ي مرافق المدرسة 19
ينبغي توسيع استبيانات نظام معلومات ادارة التعليم حول جمع المعلومات عن أوجه التقص�ي �ف

والتأثيث.
نظام معلومات ادارة التعليم 

والقطاع
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)INEE( ي حالت الطوارئ
المنفذمجال ومعيار وتوصية الشبكة العالمية لوكالت التعليم �ف

التحليل )تكملة(

ي يتم فيها معالجة التحديات مع 20
ي تعمل والطريقة ال�ت

ينبغي استكمال تقارير“4Ws” بتقارير مفصلة عن التدخالت ال�ت
التنفيذ.

القطاع

ي 21
ي )خصوصا �ف

ي التعليم المه�ف
ف �ف ف الجنس�ي ي مؤ�ش التكافؤ ب�ي

يجب إجراء تحقيق متابعة نوعي للتقصي عن الهبوط �ف
ريف دمشق والقنيطرة(.

القطاع

ف والطالب.22 ف عىل المدارس الحتفاظ بسجالت مفصلة حول حضور المعلم�ي إدارة المدرسةيتع�ي

أ الوصول المتكا�ف

ي عودة الأطفال 23
اتيجيات للمساعدة �ف ي تطوير اس�ت

إدراج أولياء أمور الأطفال الذين عادوا إل المدرسة للمساعدة �ف
الآخرين ال المدارس.

إدارة المدرسة

بية وإدارة المدرسةإتاحة المعلومات داخل المجتمع لتشجيع الأطفال خارج المدرسة عىل اللتحاق.24 سلطة ال�ت

وح أو بعد الت�ب.25 ف ي المواد الأساسية لجميع الطالب الذين يعودون إل المدرسة بعد ال�ف
إدارة المدرسةتوف�ي التدريس العالجي �ف

رشاد العالجي لالأطفال الذين عادوا إل المدرسة.26 إدارة المدرسةحث أولياء الأمور عىل دعم الإ

ي المواد الأساسية لالطفال الذين ل يستطيعون العودة إل المدرسة بسبب عملهم.27
بية وإدارة المدرسةتوف�ي دروس مسائية �ف سلطة ال�ت

ي ت�بن من المدارس بسبب الزواج المبكر.28
بية وإدارة المدرسةتوف�ي فرص الدراسة للفتيات اللوا�ت سلطة ال�ت

بية وإدارة المدرسةينبغي أن يستمر توف�ي الدروس العالجية او الستدراكية اثناء العطل المدرسية.29 سلطة ال�ت

الحماية والرفاهية

30. ف ف بشأن الُنهج الشاملة لتعليم الأطفال المعوق�ي ف المعلم�ي القطاعأنشطة توعية ب�ي

إدارة المدرسةتقييم سالمة المرافق المدرسية ووضع خطط قابلة للتنفيذ لمعالجة أوجه القصور.31

ورية لجعل المدارس آمنة ومقاومة للعوامل الجوية.32 نظام معلومات ادارة التعليم إجراء مسح عىل المدارس لتحديد الإصالحات الرصف
والقطاع

بية.33 ي برنامج البناء التابع لوزارة ال�ت
ف تعديالت عىل المدارس لجعلها آمنة ومقاومة للعوامل الجوية �ف بية تضم�ي وزارة ال�ت

وضع خطط طوارئ قابلة للتنفيذ بالتعاون مع أولياء الأمور والطالب وأفراد المجتمع، مع تجربة تنفيذ الخطة بشكل 34
منتظم.

إدارة المدرسة

سعافات الأولية ومكافحة الحرائق وإجراءات الطوارئ الأخرى ذات 35 توف�ي قواعد إرشادية بشأن كيفية التدريب عىل الإ
ي يمكن اتخاذها من قبل المدارس.

الصلة ال�ت
القطاع و إدارة المدرسة

ف والطالب.36 إدارة المدرسةيجب أن يتوفر لدى كل مدرسة مدونة لقواعد السلوك للمعلم�ي

ي المدرسة دون اللجوء 37
ي اجتماعات الطاقم المدرسي حول تنفيذ قواعد السلوك �ف

يجب أن يتلقى المعلمون تدريبا �ف
ء. إل السلوك المسي

إدارة المدرسة

نامج التدريب حول ممارسات إدارة الصفوف الدراسية للمدارس.38 بيةينبغي تقديم تخطيط ل�ب القطاع و وزارة ال�ت

ي المدارس.39
ف �ف ف الجتماعي�ي بية توضيح توفر ودور المستشارين النفسي�ي وزارة ال�ت

، عىل الأقل بشكل جلسات جماعية.40 ف إدارة المدرسةينبغي عىل جميع المدارس تقديم الدعم النفسي الجتماعي للطالب والمعلم�ي

ي المدرسة.41
إدارة المدرسةتوف�ي معلومات لأولياء الأمور حول الخدمات النفسية الجتماعية المتاحة �ف

ف للوصول إل جميع المدارس.42 رشاد النفسي الجتماعي للمعلم�ي ي الإ
بيةتوسيع برنامج التدريب �ف القطاع و وزارة ال�ت

بيةتوحيد المناهج الدراسية لتعليم المهارات الحياتية وإطالع أولياء الأمور عىل ما يتم تدريسه.43 القطاع و وزارة ال�ت

إدارة المدرسةينبغي لجميع المدارس توف�ي برنامج هيكىلي من الأنشطة البداعية والثقافية لطالبها.44

ي التعامل مع اعضاء المدرسة 45
ي يجب اتباعها �ف

تشجيع السلطات التعليمية لجعل المدارس عىل بينة من الإجراءات ال�ت
ف لضغوط شديدة. والطالب المعرض�ي

القطاع

المرافق المدرسية والخدمات

ي بحيث يكون لكل طالب مقعد مع سطح مناسب للكتابة.46
بية وإدارة المدرسةتوف�ي الأثاث المدرسي الكا�ف سلطة ال�ت

ات كافية من الطباش�ي أو 47 ف ينبغي بذل كل جهد ممكن لضمان أن يكون لكل صف لوحة كتابة ذات سطح جيد وتجه�ي
الأقالم حسب القتضاء.

القطاع

ي تبذلها السلطات التعليمية وأعضاء القطاع عىل تزويد الأفراد والموارد التعليمية وبناء 48
ينبغي أن تركز الجهود ال�ت

. ف ي استقبلت أطفال نازح�ي
ي المحافظات ال�ت

ي التعليم الأساسي والمناطق �ف
المدارس �ف

القطاع

ي تفتقر إليهم. 49
بيةإضافة مراحيض و مرافق غسل اليدين ال المدارس ال�ت سلطة ال�ت

عادة التأهيل والأثاث المطلوبة. تقوم إدارة المدرسة بالتعاون مع أولياء الأمور بتحديد ما 50 إعداد قائمة أولويات لإ
ي سبيل إجراء إصالحات.

يمكن القيام به من قبل أعضاء المجتمع المدرسي )أولياء الأمور والطالب( �ف
إدارة المدرسة

إدارة المدرسةيجب عىل مستخدمي مرافق المدرسة تحمل مسؤولية الحفاظ عىل بيئة نظيفة وجذابة.51

الستنتاجات والتوصيات
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)INEE( ي حالت الطوارئ
المنفذمجال ومعيار وتوصية الشبكة العالمية لوكالت التعليم �ف

المناهج الدراسية

ي ل تتوفر فيها.52
ي المدارس ال�ت

بية وإدارة المدرسةتوف�ي قواعد إرشادية للمنهاج الدراسي �ف سلطة ال�ت

ي المنهاج وايضا تحديد 53
ي يعتقد بأنها صعبة للغاية لكل مادة �ف

إجراء دراسة عىل نطاق صغ�ي لتحديد المكونات ال�ت
ي الصفوف الدراسية.

مقدار الوقت الذي تستغرقه كل مادة �ف
بية القطاع و وزارة ال�ت

ي وحول توافر مثل هذه الدورات.54
ي متابعة دورات التدريب المه�ف

بية وإدارة المدرسةإجراء دراسة حول اهتمام الطالب �ف سلطة ال�ت

ي والدعم
التدريب والتطوير المه�ف

ي عدد من المدارس. سيقوم المدربون بعد ذلك بإعداد قائمة بأولويات المهارات 55
ينبغي إجراء مراقبة للصف �ف

ي يحتاج المعلمون للتدريب عليها .وينبغي إعداد سلسلة من الوحدات 
)المنهجية، بدل من محتوى التعلم( ال�ت

ف من أجل طرح التدريب المتتالي لأك�ب عدد ممكن من  التعليمية لتغطية هذه المهارات ويجب تدريب المعلم�ي
المدارس.

القطاع

ف أثناء الخدمة.56 نت لتدريب المعلم�ي ن�ت ي إمكانية الدعم عىل الإ
القطاعيجب النظر �ف

ف عىل المناهج الدراسية.57 بية لتدريب المعلم�ي بيةيجب إعادة إحياء برنامج وزارة ال�ت وزارة ال�ت

ي58
ف استخدامه �ف ف بأسلوب تفاعىلي بنفس الشكل الذي يتوقع من المعلم�ي  ينبغي تقديم التدريب لكافة المعلم�ي

الصفوف الدراسية.
بية القطاع و وزارة ال�ت

ي نفس الوقت لىكي يتمكنوا من تقديم 59
ي ذلك مدير المدرسة، تلقي تدريباً �ف

ي المدرسة، بما �ف
ف �ف ينبغي لجميع المعلم�ي

الدعم المتبادل لبعضهم البعض.
بية القطاع و وزارة ال�ت

60. ف بيةينبغي الحفاظ عىل نظام فعال لحفظ سجالت التدريب أثناء الخدمة والحفاظ عىل زيارات المتابعة للمعلم�ي القطاع و وزارة ال�ت

61. ف ف الذين وصل إليهم المدرب�ي ف بمعلومات عن عدد المعلم�ي بيةيجب استكمال التقارير حول تدريب المدرب�ي القطاع و وزارة ال�ت

ي ظل الظروف الراهنة"، وكيفية تقديم الدعم 62
ف تدريباً حول كيفية التدريس الفعال "�ف ينبغي أن يتلقى كافة المعلم�ي

النفسي الجتماعي لطالبهم.
بية القطاع و وزارة ال�ت

ي تواجههم والعمل معاً 63
يجب أن يجتمع معلمو المدرسة، أو المعلمون من المدارس المجاورة، لمناقشة التحديات ال�ت

عىل تطوير سبل التعامل معها.
إدارة المدرسة

رشاد والتعلم عمليات الإ

ي سيتم اختبارها 64
ها من المواد ال�ت ي المواد الأساسية وغ�ي

يجب عىل المدارس أن تضمن تغطية كامل المنهاج الدراسي �ف
ي امتحانات الشهادة.

�ف
إدارة المدرسة

ويد كل طالب بالكتب المدرسية والقرطاسية.65 ف بيةالحفاظ عىل الجهود المبذولة ل�ت القطاع و وزارة ال�ت

إدارة المدرسةعندما تكون الكتب المدرسية غ�ي كافية، يجب التفاوض حول ترتيبات المشاركة.66

67. إدارة المدرسةزيادة الوقت المخصص للتدريس من أجل بالتغطية الكاملة للمنهاج الدراسي

ف أولياء الأمور 68 ي يمكن أن يُعزز فيها التعاون ب�ي
ف للقاء مع أولياء الأمور ومناقشة السبل ال�ت يجب خلق فرص للمعلم�ي

ف لمصلحة الأطفال. والمعلم�ي
إدارة المدرسة

ي ضوء ما يتم تعلمه.69
ي المعتمدة بعناية وكذلك آليات الدعم �ف

اليونيسيفينبغي رصد استخدام مواد التعلم الذا�ت

التقييم ومخرجات التعلم

ي القراءة والكتابة والحساب لتحديد ما إذا كانت الكفاءات 70
ينبغي إيالء الهتمام لطرح اختبار موحد لعينة عشوائية �ف

ي نهاية الصف الرابع.
بية للدورة الول قد اتم إتقانها �ف المقررة من قبل وزارة ال�ت

القطاع 

ي امتحانات الشهادة الوطنية من 2011 وال 2015 لتحديد عىل وجه 71
ي معدلت النجاح �ف

ات �ف ي التغ�ي
ينبغي التقصي �ف

ي الصفوف الدراسية.
ي مقابل خلفية تدهور الأوضاع �ف

ي سنوات معينة �ف
الخصوص كيف كانت التحسينات ممكنة �ف

القطاع 

المعلمون: ظروف العمل

ف أجور متساوية وشفافة.72 بيةيجا أن تُدفع للمعلم�ي القطاع و وزارة ال�ت

اف �ش المعلمون: الدعم والإ

ف بشكل منتظم و عىل النحو المنشود من قبل 73 افية من مكتب المحافظة لجميع المعلم�ي �ش يجب أن تتم الزيارات الإ
بية. وزارة ال�ت

بية بية ومديرية ال�ت وزارة ال�ت

بيةينبغي أن تعقد الندوات التعليمية بانتظام.74 بية ومديرية ال�ت وزارة ال�ت

صياغة القانون والسياسات

75. ف ضد الطالب الذين ليس لديهم الزي المدرسي بيةينبغي تذك�ي المدارس والعامة بشكل واسع بأنه لن يكون هناك أي تمي�ي وزارة ال�ت

كاء القطاع استجابة الجهات المانحة و�ش

ي خطة القطاع.76
القطاعينبغي توسيع مكونات التدريب اثناء الخدمة �ف

ي الخطة السنوية لقطاعات متعددة بتقارير مفصلة عما تم إنجازه عىل مستوى 77
ينبغي أن تُستكمل مكونات القطاع �ف

النتائج والمخرجات.
القطاع

الستنتاجات والتوصيات
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